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โอกาสทางการค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo)  
กับ โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยอยู่ตรงไหน? 

(บทวิเคราะห์หลังจากการเข้าร่วมกลุ่มเขตการค้าเสรีแอฟริกาตะวันออก ปี 2022)  

 
บทน า 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) หรือ เรียกโดยย่อว่า DRC หรือ 
Dr.Congo อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในด้านพื้นที่เป็นล าดับที่ 2 ในทวีปแอฟริกา หรือ ประมาณ 
2,345,408 ตารางกิโลเมตร หรือ ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 4 เท่า (ประเทศไทย 513,120 ตร.กม.) มีประชากรกว่า 
95 ล้านคน (2021) แต่ท าไมประเทศนี้จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักส าหรับคนไทย เนื่องจาก สาเหตุหลายประการ พอ
สรุปโดยสังเขปดังนี้  

1. DRC เป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (francophone) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ท าให้ยังไม่ค่อยมีการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการของไทย โดยสาเหตุหลักคือ เนื่องจากขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง มีปัญหาคอรัปชั่นอย่างรุนแรง และมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ 

2. DRC มีทรัพยากรสินแร่ที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ทองแดง โคบอลต์ แทนทาลัม ทองค า และเพชร อย่างไรก็ดี 
ทรัพยากรเหล่านี้ยังไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าท่ีควร เนื่องจากปัญหาข้างต้น 

3. DRC เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก และตามดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ DRC ถูกจัดอยู่
ในอันดับที่ 176 ของโลก (จากการส ารวจ 188 ประเทศ) และมีรายได้ต่อหัวเพียง 843.00 USD ต่อปี 

4. DRC ยังคงเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากกลุ ่มกบฏต่าง ๆ ในประเทศ และปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสังหารพลเรือน การใช้ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการใช้ทหารเด็ก โดยพื้นที่ท่ียังมีความไม่
สงบส่วนใหญ่จะอยู่ทางบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น Goma, Bumba เป็นต้น 

5. ยังไม่มีเคยมีการเดินทางของคณะผู้แทนการค้าจากไทยไป DRC เลย แม้จะมีตัวเลขการค้าระหว่างกันใน
ปริมาณที่สูง เนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัยและยังมีความยากจนอยู่มากดังกล่าวข้างต้น 

6. ระบบการเงินการธนาคารยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากนัก โดยการค้าส่วนใหญ่ต้องอาศัยการช าระเงินผ่าน
ธนาคารที่มีสาขาเครือข่ายในประเทศอื่น เช่น เลบานอน UAE ฝรั่งเศส เป็นต้น เป็นตัวกลางในการช าระ
เงินแทน 

7. UNOCHA รายงานว่า ความรุนแรงใน DRC ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นในประเทศกว่า 4.1 ล้านคน และมีเด็กที่
เผชิญภาวะขาดสารอาหารกว่า 1.9 ล้านคน 
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8. รัฐบาล DRC ได้ประกาศจัดการเลือกข้ึนตั้งในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ซึ่งเลยจากก าหนดการเดิมไป 1 ปี สร้าง
ความไม่พอใจให้กับประชาชนและพรรคฝ่ายค้านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลการเลือกตั้ง ปธน. ปรากฏ
ว่า นายเฟลิกซ์ อ็องตวน ชิเซเคดี ชิลอมโบ (Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo) จากพรรค 
Union for Democracy and Social Progress) เป ็นผ ู ้ชนะการเล ือกต ั ้ ง ปธน. ด ้วยคะแนนเส ียง 
7,051,013 คะแนน (ร้อยละ 38.57) อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางยังไม่มีอ านาจแบบเบ็ดเสร็จ โดยยังมีความไม่
สงบและต่อสู้ในหลายพื้นที่ของประเทศ ท าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและภาคการเกษตรเป็นไปโดย
ล าบาก แม้ปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากแล้ว 
 

  
แผนที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) อยู่ตรงไหนในแอฟริกา? 
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โอกาสและอุปสรรคของ DRC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาตะวันออก (EAC) 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีทรัพยากรมากมาย ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ EAC ท าให้ประเทศนี้มี
ความน่าสนใจและไม่มีใครเทียบได้ โดย DRC มี โคบอลต์ ทอง เพชร อะลูมิเนียม ทองแดง และแร่ธาตุล ้าค่าอื่นๆ 
และขนาดตลาดที่มีประชากรจ านวนมากถึง 95 ล้านคน รวมถึงแหล่งน ้าธรรมชาติมากมาย พ้ืนที่เพาะปลูกอันกว้าง
ใหญ่ที่ยังไม่มีการเข้าไปท าการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ และป่าดิบชื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2 
ของโลก (เป็นแหล่งอาศัยส าคัญของกอลิล่า ที่เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ชนิดหนึ่งของโลก) 
 

โดย DRC ได้เข้าร่วมกลุ่ม EAC อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น ารัฐวิสามัญ
ของกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันออกที่ประกอบด้วย เคนยา ยูกานดา รวันดา แทนชาเนีย บูรันดี และซูดานใต้  
โดย ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ ทชิเซเคดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ให้ค ามั่นว่ากับประเทศสมาชิกว่า จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ  
 

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของคองโก ในการมีสินแร่ส ารองส าคัญหลายขนิดดังกล่าวแล้ว การพัฒนาด้านพลังงาน
และเกษตรกรรมก็เป็นสิ่งที่ DRC ให้ความส าคัญ กล่าวคือ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าของเขื่อน Inga ขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกา ซึ่งเป็นโครงการในแผนการพัฒนาประเทศของ DRC ที่น่าจะเริ่มการก่อสร้างและเปิดใช้
งานในปี  2063 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแหล่งพลังงานของ DRC และแอฟริกาตะวันออกให้มีความมั่นคง
มากขึ้นในอนาคต 
 

DRC เป็นผู้ผลิตแร่โคบอลต์ชั้นน าของโลก ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่
อันดับ 4 ของโลก ซึ่งใช้ในการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ 
นอกจากนั้นยัง แหล่งแร่ลิเธียมซึ่งประมาณกว่า 130 ล้านตันมีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศด้วย
เช่นกัน โดยพื้นที่การท าเหมืองแร่ส าคัญของประเทศมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Lubumbashi ทางตอนตะวันออกเฉียง
ใต้ของประเทศ ติดกับชายแดนแทนชาเนียและแซมเบีย 
 

ในแผนการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของ DRC  เมือง Kinshasa มีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลาง
และจัดหาวัตถุดิบเพ่ือส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก  
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ประเทศต่างๆ ใน EAC ต่างเห็นพ้องว่า  DRC มีแร่แร่ส่วนใหญ่ที่ผลิตส่วนประกอบหลักในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์
และยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนสู่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ไฟฟ้า หรือ แร่ทองแดงและทองเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตจอภาพ แผงวงจรพิมพ์ และชิป เป็น
ต้น 
 

 
แผนที่ DR. Congo) กับแหล่งแร่ธาตุส าคัญต่ออุตสาหกรรมอนาคตของโลก เช่น  

เพชร ทองค า ทองแดง โคบอลล์ ดีบุก ยูเรเนียม ถ่านหิน และน ้ามัน เป็นต้น 
 

ยกตัวอย่าง เช่น แร่โคบอลต์คิดเป็น 6.45 เปอร์ เซ็นต์ของวัสดุที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่แร่ทองแดง
คิดเป็น 25.8 เปอร์เซ็นต์ ทองแดงและโคบอลต์รวมกันเป็นแบตเตอรี่ EV เป็นส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งในสามของ
การผลิต โดย DRC อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหล่านี้ โดยผลิตโคบอลต์ได้ 68 เปอร์เซ็นต์ของโลก ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และ
ทองแดงมากกว่า 1.8 ล้านตันต่อปี ในการให้สัมภาษณ์กับ The EastAfrican ก่อนหน้านี้ Mr.James Mwangi 
CEO ของกลุ่มทุน Equity Group ภาคการเงินและลงทุนส าคัญกลุ่มหนึ่งในแอฟริกาตะวันออก กล่าวว่า พวกเขา
ก าลังเชิญ Elon Musk เจ้าของบริษัท TESLA เพื่อจัดตั้งโรงงานใน DRC เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและสร้าง
มูลค่าในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น 
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โดยเขายังได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า “ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกของวัตถุดิบที่ DRC ผลิตนั้นสูงเป็นประวัติการณ์ 
โลกก าลังเป็นสีเขียว และปัจจัยขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดคือความต้องการพลังงานสีเขียว ปัจจุบัน 70 เปอร์เซ็นต์ของ
โคลแทนและโคบอลต์มาจาก DRC และคุณภาพทองแดงที่สูงที่สุดในโลก คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของอุปทานของ
โลก ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้ว่า  อุปสงค์เพิ่มขึ้น เนื่องจากโลกต้องการที่จะไม่มีการปล่อยมลพิษที่เชื่อมโยงกับ
การขนส่งภายในปี 2573”  
 

หรือแร่ ยูเรเนียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการแยกตัวของนิวเคลียร์ พบได้ในในจังหวัด Kivu 
ใต้และจังหวัด Katanga ทางตอนใต้ของ DRC แต่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มากนัก 
 

ในปี 2020 แร่ธาตุเหล่านี้ คิดเป็นมูลค่า 17.8 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 91 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกท้ังหมด
ของ DRC และ 36% ของ GDP ของประเทศในปีนั้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่งยวดของภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว กับเศรษฐกิจและการพัฒนาของ DRC 
 
ความส าคัญในการรับ DRC เข้าเป็นส่วนหนึ่งใน EAC 
 

การรับ DRC เข้าสู่ EAC นั้น ประเทศสมาชิกมองว่า นอกจากจะท าให้เข้าสูตลาดภายในประเทศ DRC จ านวน 95 
ล้านคนแล้ว จะถือเป็นก้าวส าคัญของ EAC ในการมีบทบาทเป็นผู้เปลี่ยนเกมในภูมิภาคแอฟริกาทีมี่การค้าระหวา่ง
กัน นอกจากนั้น ยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่ง
ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สิ่งต่างนี้ ในทางกลับกันท าให้ DRC ก็สามารถเข้า
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดที่มีประชากรรวม 266 ล้านคน และ GDP 243 พันล้านดอลลาร์ได้เช่นกัน 
 

DRC ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ EAC ด้วย เมื่อรวมกับประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสคือ รวันดาและ
บุรุนดี ท าให้กลุ่มประเทศ EAC มีเอกลักษณ์ใหม่คือ มกีลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา 
 

การเชื่อมต่อในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้าในแอฟริกาและอนุภูมิภาค 
 

เนื่องจากหากพิจารณาพื้นที่ของประเทศ DRC แล้วจะพบว่า เมื่อมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกา
ตะวันออกแล้ว จะท าให้ ภูมิภาคนี้ มีสมาชิกที่มีพื้นที่ทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกของทวีปแอฟริกา กล่าวคือ มี
เคนยาและแทนชาเนีย ที่มีท่าเรือด้านการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญในแอฟริกาตะวันออก และเมือง Kinshasa 
ของ DRC ซึงจะเป็นประตูการค้าทางแอฟริกาตะวันตก ซึ่งท าให้เกิดมิติทางการค้าและการเชือมโยงแอฟริกา 
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ตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะท าให้ EAC ดูมี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงภูมิภาคแอฟริกามากที่สุด ทั้งกับแอฟริกากลาง แอฟริกาเหนือ และอนุภูมิภาคอื่นๆ 
ภูมิภาค เช่น ตะวันออกกลาง เอเชีย หรือยุโรปด้วย 
 

 

 
แผนที่ เส้นทาง logistic Northern corridor จาก Kenya และ เส้นทาง Central Corridor จากแทนชาเนีย  

ที่จะเชื่อมโยง East Africa กับ West Africa โดยใช้ DRC เป็นตัวกลาง  
 

ในทางกลับกัน DRC จะได้รับประโยชน์จากกรอบ EAC Common Market และ Customs ด้วยการเข้าถึงตลาด
และท่าเรือของเคนยาและแทนซาเนียได้ง่ายขึ้นและราบรื่นในราคาที่ถูกกว่า 
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ในระหว่างการประชุมสุดยอด EAC ประธานาธิบดีซามีอา ซูลูฮู แห่งแทนซาเนียได้เน้นย ้าถึงความส าคัญของ เมือง
ท่า Kinshasa ของ DRC ในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศสมาชิก EAC จะร่วมกันยกระดับและ
พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้น เขายังได้กล่าว แผนการก่อสร้างทางรถไฟจากแทนซาเนียไปยังบุรนุดี
และโดยการขยายไปยัง DRC โดยเขายังได้ ตั้งข้อสังเกตว่า การเข้ามาเป็นสมาชิกของ DRC มีศักยภาพที่จะกระตุ้น
การพัฒนามากขึ้นในภูมิภาคนี้ “การเชื่อมต่อเครือข่ายรถไฟของ DRC กับ EAC จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด 
EAC และลดตน้ทุนของการค้าภายในภูมิภาคเราในที่สุด”  
 
ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนหลังการเข้าเป็นสมาชิก EAC ของ DRC 
 

1. คาดว่าจะมีการขนส่งสินค้ามากขึ้นจากเส้นทาง Northern Corridor (1,300 KM) ที่ใช้ขนส่งจากเคนยาไป
ยัง ยูกานดา DRC ซูดานใต้ เอธิโอเปีย บูรันดี และ รวันดา และ Central Corridor (1,700 KM) ที่ใช้คน
ส่งจากแทนชาเนีย ไปยัง ยูกานดา รวันดา บูรันดี และ DRC ซึ่งบริษัทขนส่งจะต้องค าณวนต้นทุนว่า การ
ขนส่งสินค้าจากเคนยาหรือแทนชาเนีย จากไทยคุ้มค่าและประหยัดมากกว่ากัน ท าให้จะเกิดการแข่งขัน
ระหว่างผู้ให้บริการขนส่งในทั้งสองประเทศ มีผลให้ค่าขนส่งน่าปรับตัวลดลง ในการขนส่งสินค้าไป DRC 
คนขับรถบรรทุกก าลังชั่งน ้าหนักทางเลือกของตนว่าจะใช้เส้นทางใดในการขนส่งสินค้าข้ามฟากไปยัง DRC 
อันกว้างใหญ่ 
“ด้วยอัตราภาษีที่ลดลงส าหรับสินค้าและการยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าระหว่างประเทศพันธมิตร เราคาด
ว่าสินค้าและบริการจะเคลื ่อนไหวอย่างอิสระมากขึ ้น ด้วยตลาดที่ใหญ่ขึ ้น ผู ้ผลิตใน EAC จะได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด ท าให้พวกเขามีประสิทธิภาพและแข่งขันได้มากขึ ้น ” Peter 
Mathuki เลขาธิการ EAC กล่าว 
 
 

2. จากข้อมูลของสภาธุรกิจแอฟริกาตะวันออก การส่งออกของ EAC ไปยัง DRC ได้เฉลี่ย 13.5% ในช่วง1-7
ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2020 ในปี 2018 มูลค่าของสินค้าน าเข้าไปยัง DRC อยู่ที่ 7.4 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ
การส่งออก 855.4 ล้านดอลลาร์ ภาคเอกชนกล่าวว่า การเข้า EAC ของคองโก จะเป็นก้าวส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มให้เป็นจุดหมายปลายทางการค้าและการลงทุนให้ภูมิภาค EAC เป็นที่น่าดึงดูดที่สุดใน
แอฟริกา “หลังจากเหตุการณ์ส าคัญนี้ การค้าจะเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เนื่องจาก DRC แบ่งเขตแดนกับประเทศ
อ่ืนๆใน EAC 5 ประเทศ เราเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค บวก 
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3. กับการด าเนินการตามข้อผูกพันของ EAC เพื่อปลดล็อกโอกาสทางการค้า” จอห์น บอสโก คาลิซา ซีอีโอ

ของสภากล่าว 
 

4. DRC คาดหวังว่า การเข้ามาเป็นสมาชิก EAC จะท าให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆทั้งที่น าเข้าจากกลุ่ม
ประเทศ EAC และทั่วโลกจะมีความรวคเร็วมากขึ้น และมีราคาที่ลดลง เนื่องจากการลดภาษีน าเข้าและ
ลดขั้นตอนการน าเข้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งต่างๆ “ผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการเป็น
สมาชิก EAC คือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารที่หลากหลาย การลดค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมขึ้นของ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจของพลเมือง รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศของเรา การลดภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าที่ได้รับในท่าเรือของมอมบาซาและดาร์เอสซาลาม” 
ประธานาธิบดี Tshisekedi ของ DRC กล่าว 

 

5. เกิดการพัฒนาด้านการผลิตในประเทศมากขึ้น โดยชาวคองโกคาดหวังมากจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
EAC “เราคาดหวังเงินปันผลทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์อ่ืนๆ จาก EAC นี้” ซาร์ดู คาบองโก วัย 39 ปี
ชาวคองโกกล่าว “EAC ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นองค์กรอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากที่สุดในทวีป
แอฟริกา หากการเป็นสมาชิกนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าและบริการบางอย่างโดยเฉพาะค่าขนส่ง 
เรายินดี เราต้องเรียนรู้ไม่เพียงแต่ซื้อในราคาถูกเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้ที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ ด้วย มิฉะนั้น 
เราจะกลายเป็นเพียงตลาดของประเทศสมาชิกอ่ืน” 

 

6. การเดินทางจะได้ไม่ต้องใช้ VISA ระหว่างกัน ส่งผลให้มีการค้าและการลงทุนได้มากขึ้น “ผู้เดินทางไม่ต้อง
เสียค่าวีซ่าอีกต่อไป ดังนั้นมันจะง่ายขึ้น ส าหรับสินค้าจะช่วยลดภาษีและส่งผลให้ราคาสินค้าบางอย่างใน
ตลาดลดลง” ชาวคองโกคนนึงกล่าว กับแหล่งข่าว East African 

 
ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกใน EAC ก าลังทบทวนความตกลงในเรื่องการสร้างตลาดร่วมเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า 
Common Market Protocol (CMP) เพ่ือกระตุ้นการค้าภายในภูมิภาค ซึ่งการปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าว เสร็จสิ้น
ไปเพียง 15 %  จากแผนเดิม เนื่องจากการระบาดของ COVID19 ท าให้การประชุมสุดยอดผู้น าของประเทศ
สมาชิกท่ีจะทบทวนมีความล่าช้า โดยคาดว่า จะมีการประชุมสุดยอดดังกล่าวภายในปี 2022 นี้ 
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Kevit Desai เลขาธิการในกระทรวง EAC และการพัฒนาภูมิภาคของเคนยา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ EAC 
PSs ที่ทบทวน CMP กล่าวว่า "เราต้องการทบทวน CMP ส าหรับทุกอย่างตั้งแต่การขนส่งและโลจิสติกส์จนถึงความ
ต้องการ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบตลาด การคิดตามภาคส่วน การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ 
และอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีอยู่ในเมื่อเราร่างข้อตกลง CMP เมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว” 
 

7. ความหวังในการช่วยลดการคอร์รับชั่นของหน่วยงานภาครัฐใน DRC การเข้าเป็นสมาชิก EAC จะท าให้
รัฐบาล DRC ต้องปรับปรุงขั้นตอนในด้านต่างๆ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น น่าจะเป็นผลโดยอ้อมให้ต้นทุน
แฝงที่เกิดจากการหาประโยชน์ของเจ้าหน้ามีการลดลงเนื่องจากจะมีการปรับปรุงระเบียบที่มีความเป็น
สากลมากข้ึน 

 

8. การน าเอา DRC เข้ามาเป็นสมาชิกอาจเร่งให้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองของ DRC มีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจาก หากรัฐบาล DRC ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากสมาชิก EAC น่าจะท าให้ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจัดสรรผลประโยชน์ด้านทรัพยากรท าได้ดีมากขึ้น อันจะท าให้รัฐบาลของ 
DRC มีอ านาจต่อรองกับกลุ่มผู้ต่อสู้หรือหัวรุนแรงในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้น เพราะหากไม่พัฒนาแล้ว การที่ 
DRC จะก้าวทันประเทศต่างๆ ก็จะท าให้การพัฒนาประเทศท าได้ยากล าบากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้ามา
ของ DRC น่าจะท าให้รัฐบาลกลาง DRC มีอ านาจในการเจรจามากขึ้น  

 

9. การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น อันจะน ามาซึ่งรายได้ ของ
ประเทศ DRC มากขึ้น และส่งผลดีต่อการเพิ่มรายได้ของคนทั่วไปมากขึ้น เดิมก่อนการเป็นสมาชิกของ 
DRC การเดินทางเข้าประเทศ DRC มีต้นทุนที่สูง แต่หลังจากการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ได้รับการยกเว้น 
VISA ระหว่าง 6 ประเทศสมาชิกจะท าให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันท าได้มากขึ้น ทั้งในด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะลดลง และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันจากประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่
พัฒนามากกว่า เช่น เคนยา แทนชาเนีย เป็นต้น จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน 
DRC ให้มีความปลอดภัยและสากลมากข้ึน 
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มูลค่าการไทยกับ DRC และโอกาสทางการค้า 
 

1. มูลค่าการค้าระหว่างไทย – DRC ปี 2562-2564 

  มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว (%) 

รายการ 2562 2563 2563 2564 2562 2563 2563 2564 

      (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)     (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) 

มูลค่าการค้า 6,140.84 4,250.85 4,250.85 9,967.39 -11.7251 -30.78 -30.78 134.48 

การส่งออก 1,782.25 1,480.74 1,480.74 1,941.11 52.066 -16.92 -16.92 31.09 

การน าเข้า 4,358.59 2,770.11 2,770.11 8,026.29 -24.6501 -36.44 -36.44 189.75 

ดุลการค้า -2,576.34 -1,289.37 -1,289.37 -6,085.18 44.1437 49.95 49.95 -371.95 

 
ไทยมีมูลค่าการค้ากับ DRC ประมาณปีละ 6,000-10,000 ล้านบาทต่อปี โดย ไทยเสียดุลการค้าให้ DRC ประมาณ
ปีละ 2,500-6,000 ล้านบาท โดยในปี 2565 นี้ สคต. คาดการณ์ว่า ไทยน่าจะส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 5-10% มูลค่าประมาณ 2,000-2,100 ล้านบาท ส่วนการน าเข้าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 มูลค่า
ประมาณ 12,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีการปรับตัวสูงขึ้นมากจากสถานการณ์การสู้รบใน
ยูเครน  และการเพิ่มขึ้นของความต้องการน ้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากปี 2564 โดย
เฉลี่ยร้อยละ 50-100% ในทุกรายการสินค้า เช่น เพชร ทองค า โคบอลล์ ทองแดง เป็นต้น  
 

2. สินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรกของไทย (ม.ค. - ธ.ค. 2564) 

อันดับ รายการ ม.ค. - ธ.ค. 2564 

    ปริมาณ มูลค่า 

  รวมท้ังสิ้น   1,941,105,259 

1 1006(KG) : ข้าว 91,465,630 1,326,956,740 

2 3920(KG) :  ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ท าด้วยพลาสติก 2,818,466 205,523,468 

3 6304(KG) : สิ่งทอ 682,719 133,725,330 
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4 3923(KG) : ผลิตภัณฑ์พลาสติก 940,857 56,322,551 

5 4802(KG) : กระดาษและผลติภณัฑ์ 1,733,545 48,422,856 

6 8703() : รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ  0 37,792,236 

7 4015() :ถุงมือยาง 0 24,775,877 

8 2905(KG) : อะไซคลิกแอลกอฮอล์  440,000 17,348,173 

9 2832(KG) : ซัลไฟต์ ไทโอซลัเฟต 1,250,000 12,760,534 

10 8704() : เครืองจักรการเกษตร 0 11,155,037 

 
สินค้าท่ีไทยส่งออกมา DRC ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว (ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ข้าวนึ่ง ข้าวหัก) ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ อะไหล่รถยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักร
การเกษตร เคมีภัณฑ์  
 

โดยในปี 2565 นี้ สคต. คาดการณ์ว่า การส่งออกไทยมายัง DRC น่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 5-10 มูลค่า
ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยน่าจะมาจากการที่มีแนวโน้มที่ DRC จะน าเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น เนื่องจากเกิด
ความแห้งแล้งและผลผลิตทางการเกษตรในประเทศจะผลิตได้น้อยลง และราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มจะลดลงใน
ตลาดโลกท าให้เกิดผลดีในการน าเข้าข้าวมายังตลาดแอฟริกามากขึ้น นอกจากนั้น เนื่องจากสินค้าส่งออกส าคัญ
ของ DRC มีราคาสูงมากขึ ้น จะท าให้มีความสามารถในการน าเข้าสินค้าได้มากขึ ้น อย่างไรก็ดี ต้องติดตาม
สถานการณ์การค้าคู่ค้าของ DRC โดยเฉพาะยุโรปว่าจะมีการชะลอตัวในการน าเข้ามากน้อยเพียงไร เพราะอาจส่ง
กระทบโดยอ้อมในการส่งออกของ DRC ได้เช่นกัน  
 

ทั้งนี้  สคต. เห็นว่า ปัจจัยบวกที่จะส่งเสริมการส่งออกของไทยมา DRC ได้แก่ (1) ความต้องการในการน าเข้าข้าว
และสินค้าอาหารมากขึ ้น จากผลกระทบในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารในแอฟริกาที ่ลดลงจาก
ผลกระทบด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้ง (2) การปรับตัวลดลงของราคาข้าวไทยในตลาดโลก (3) การส่งออกสินค้า
ส าคัญของ DRC ที่นา่จะมีมูลค่าการส่งออกมากข้ึนในตลาดโลก ส่งผลให้มีความสามารถในการน าเข้าสินค้ามากขึ้น 
(4) การเข้าเป็นสมาชิกของ EAC น่าจะท าให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้าในภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ท าให้มี
ความสามารถในการชื้อขายสินค้ามากขึ้น ปัจจัยลบที่อาจส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าของ DRC ได้แก่ (1) 
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในยุโรปที่เป็นตลาดส่งออกส าคัญของ DRC หากได้รับผลกระทบมากจากสงครามในยูเครน
อาจส่งผลให้รายได้จากการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ DRC ต้องมีการน าเข้าจาก 
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ต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ น ้ามัน แก้ส เป็นต้น อาจท าให้สินค้าและค่าครองชีพในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลต่อก าลังชื้อของผู้บริโภคได้ (3) เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศที่ยังไม่อาจคาดเดาว่าจะมี
ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน 
  

3. สินค้าที่ไทยน าเข้าจาก DRC 10 ล าดับแรก 

อันดับ รายการ ม.ค. - ธ.ค. 

    ปริมาณ มูลค่า 

  รวมท้ังสิ้น   8,026,288,440 

1 7403(KG) : ทองแดง 27,427,662 7,988,914,107 

2 7404(KG) : เศษทองแดง                                                                                                                                                                                                                             142,035 36,197,743 

3 4011(NO) : ยางนอกชนิดอัดลมใหม ่ 140 600,905 
4 0106(NO) : สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ (ม้า  ลา  และล่อ  สัตว์จ าพวกโค

กระบือ แกะและแพะ) 
90 150,017 

5 9033(KG) : ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับเครื่องจักร  12 115,039 

6 7103() : รัตนชาติ (นอกจากเพชร)  และกึ่งรัตนชาติ  0 101,913 

7 6403(PR) : รองเท้าและส่วนบนของรองเท้าท าด้วยหนังฟอก 30 39,772 

8 3923(KG) : ของที่ใช้ล าเลียงสินคา้หรือบรรจุสินคา้ท าด้วยพลาสติก 17 36,941 

9 8431(KG) : ส่วนประกอบเครื่องจกัรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30 173 34,717 

10 8541() : ไดโอด ทรานซสิเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวน าท่ีคลา้ยกัน 
กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล  

0 18,239 

 

ไทยมีการน าเข้าสินค้าหลายรายการจาก DRC ที่ส าคัญได้แก่ ทองแดง เพชรและอัญมณี หนังสัตว์ เป็นต้น ซึ่งไทย
ยังมีแนวโน้มขาดดุลการค้ากับ DRC มากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นมากใน
ตลาดโลก โดย สคต. คาดการณ์ว่า ไทยอาจน าเข้าจาก DRC มากขึ้นถึง 60% มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท
เนื่องจาก ความต้องการสินค้าหลายรายการที่มากขึ้น เช่น ทองแดง อัญมณี โคบอล เป็นต้น  
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ความเห็นของ สคต.  
 

สคต. เห็นว่า การที ่DRC จะเข้าเป็นสมาชิก EAC นั้น ส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งในด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจในภูม
ภาค เนื่องจาก DRC เป็นประเทศทีมีทรัพยากรมากมาย แต่ติดปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งและสถานการณ์ความไม่
ปลอดภัยในประเทศท าให้ประเทศไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีมีการเข้าร่วมกลุ่ม EAC แล้ว 
ปัญหาต่างๆ น่าจะค่อยๆได้รับการพัฒนาและมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ต้นทุนในด้านการขนส่งและการท าธุรกิจใน
ประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะต้องติดตามพัฒนาการต่อไป 
 

นอกจากนั้น ถ้าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศ DRC และกลุ่มประเทศ EAC ที่ต่างมองว่าจะมีการพัฒนามากขึ้น 
ย่อมจะส่งผลบวกต่อการค้าและการลงทุนของ DRC ในทุกด้าน และจะส่งผลให้มีก าลังชื้อและความสามารถในการ
น าเข้าสินค้ามากขึ้น และไทยน่าจะส่งออกมา DRC ได้มากขึ้นตามไปด้วย  
 

โดยประเทศไทยควรเร่งสร้างตลาดและเครือข่ายทางการค้าใน DRC เพ่ือจะช่วยขยายช่องทางการค้าระหว่างกันให้
มีมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สคต. ไนโรบี มีแผนการเดินทางไปส ารวจตลาดการค้าและการลงทุนใน DRC เพื่อจัดท า
ข้อมูลด้านการค้าและชี้ช่องทางการท าการค้ากับ DRC ให้ผู้ส่งออกไทยเข้าใจพฤติกรรมการน าเข้าและบริโภคสินค้า
ต่างๆให้มากข้ึนต่อไป โดยก าหนดจะเดินทางในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565  
 

ทั้งนี้ สินค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ สคต. เห็นว่า ควรเร่งการขยายการค้ากับ DRC โดยในการส่งออกสินค้าที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ ข้าวและอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติก ถุงมือยาง อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักรทางการเกษตร เป็น
ต้น ส่วนในด้านการน าเข้าวัตถุดิบ ได้แก่ ทองแดง แร่โคบอล อัญมณี เป็นต้น การลงทุนอาจเข้าไปดูศักยภาพในการ
ลงทุนด้านเหมืองแร่ต่างๆ ที่ DRC มีศักยภาพ เช่น แร่โคบอลล์และทองแดงในการผลิตแบบตารีและชิ้นส่วนรถยนต์
ไฟฟ้า โรงแรมเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke  
 

(ที่มา East African) 
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