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แอฟริกาเป็นท่ีต้ังของประเทศต่างๆ รวม ๕๔ ประเทศ เป็น
ภมูภิาคท่ีมปีระชากรเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมอีัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิสงู เน่ืองจากเปน็ตลาดท่ีมคีวามส าคัญและมบีทบาทส าคัญในเวที
การเมอืงระหวา่งประเทศและเวทีเศรษฐกจิโลก แอฟริกาอยู่ในฐานะคลัง
ทรพัยากรโลกและต้นทางกระบวนการโลจิสติกส์ด้านพลังงาน ประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกาส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจท่ีแข็งแรง มีความมั่งค่ังทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมือง และมีการ
ขยายตัวทางการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยเฉพาะอังโกลาและแอฟริกาใต้ ซึ่งหลายประเทศในแอฟริกาเป็น
ประเทศท่ีน่าสนใจในการลงทุนและยังมีความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคเปน็จ านวนมาก โดยเฉพาะอาหารและสิง่ของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ คาดว่าตลาดในแอฟริกาน่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ัน กลยทุธท่ี์ส าคัญในการเจาะตลาดแอฟรกิา คือ การเจาะตลาดไปยัง
กลุ่มสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ชาติ
ต่างๆ รวมท้ังไทยใหค้วามสนใจเข้าไปลงทุนในแอฟริกา โดยหลายพื้นท่ีก็
เติบโตจนเหมาะสมท่ีจะเป็นคู่ค้าการลงทุนและแหล่งระบายตลาดของ
ไทย ด้านความสมัพนัธ ์ไทยมคีวามสมัพนัธก์บัประเทศในทวปีแอฟรกิามา
อยา่งยาวนานท้ังด้านความมัน่คง การค้า การลงทุน และการพฒันา ดังน้ัน
ในอนาคตจงึควรมยีทุธศาสตรแ์ละแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาความ
รว่มมอื พฒันาความสมัพนัธเ์ชิงหุน้สว่น และแลกเปลีย่นประสบการณด้์าน
การพฒันากับแอฟรกิารว่มกนั อันจะน ามาซึง่การเสรมิสรา้งศักยภาพทาง
เศรษฐกจิ และโอกาสทางการค้าการลงทุนระหวา่งไทยกบัแอฟรกิาใหม้ากข้ึน 

ส าหรบัการด าเนินนโยบายในภาพรวมของ
ไทยต่อทวีปแอฟริกา ประกอบด้วย การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะ
ยาวในการด าเนินความสัมพันธ์ในระดับ
ทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค ส่งเสริม

การค้าและการลงทุนกับแอฟริกา ส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระหว่างกัน หาช่องทางเพื่อเพิ่มตลาดส าหรับข้าวและวัสดุก่อสร้างของ
ไทย แสวงหาแหลง่วตัถุดิบด้านอญัมณแีละเหมอืงแร ่และด าเนินนโยบาย

การทูตทางการแพทย์ร่วมกัน ท้ังน้ี รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายเพื่อ
เพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในแอฟริกาท่ี
เรียกว่า ความคิดริเริ่มของไทยต่อแอฟริกา (Thai – African Initiatives) 
โดยเมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ค.๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้จดักิจกรรม “วัน
แอฟริกา ๒๐๑๓” ข้ึนท่ีกรุงเทพฯ (Africa Day 2013, Bangkok) เพื่อ
เฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี วนัก่อต้ังสหภาพแอฟริกา (Organization of 
African Unity หรือ AU) ซึ่งตรงกับวันท่ี ๒๕ พ.ค. ของทุกปี "งานวัน
แอฟรกิา ๒๐๑๓" จดัข้ึนเพือ่กระชับความสมัพนัธท์างการทูตและเศรษฐกจิ
กบัประเทศในแถบทวีปแอฟริกาให้แน่นแฟน้ยิ่งข้ึน โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
การมองหาแหลง่ส ารองพลงังานของไทยในอนาคต พรอ้มท้ังเปดิประตูให้
ภาคธรุกจิไทยรกุแอฟรกิามากข้ึน 

ปัจจุบันสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
(The Republic of South 
Africa) เป็นหุ้นส่วนหลักทาง
ยุทธศาสตร์ของไทยท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
โดยมีความตกลงท่ีส าคัญ ได้แก ่

ความตกลงวา่ด้วยการบรกิารทางอากาศ (ปี ๓๖) ความตกลงว่าด้วยการ
ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนังสือเดินทางธรรมดา (ปี ๓๖) ความตกลง
ทางการค้า (ปี ๔๔) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการ
ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (ปี ๔๔) และความตกลงว่าด้วย
การจดัต้ังคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า (ป ี๔๖) 

แอฟริกาใต้มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจสูง มี
พันธกรณีในการเสริมสร้างสันติภาพ ประชาธิปไตย และความ
เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค มีนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเน้นการกระจายหุ้น
ของรัฐวิสาหกิจให้กับภาคเอกชน สนับสนุนสวัสดิการสังคม พัฒนา
สาธารณสุข การศึกษา และการลงทุน มีนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ
ท่ีเน้นนโยบายความร่วมมือในภูมิภาค โดยรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มความ
ร่วมมือทางการค้าและศุลกากร (Southern African Customs Union: 
SACU)  

ด้านภูมิศาสตร์การเมือง ทวีปแอฟริกามีพื้นท่ีกว่า ๓๐ ล้านตารางกิโลเมตร ถือเป็นหน่ึงใน ๕ ของพื้นท่ีโลก มีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์โดยเฉพาะโลหะท่ีหายากและน้ ามันดิบ แอฟริกาถูกระบุในแผนท่ีโลกว่าเป็นทวีปท่ีมีบทบาทส าคัญในด้าน
พลังงานปิโตรเลียมเน่ืองจากส ารวจพบบ่อน้ ามันใหม่ๆ หลายแห่ง ณ บริเวณอ่าวกินี และอุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองแร่ มีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี
อุดมสมบรูณ์ และมีป่าทึบอันกว้างใหญ่ ซึ่งนับเป็นสาเหตุท่ีท าให้ทวีปแอฟริกาเข้าตาประเทศมหาอ านาจและเข้าตานักยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน.... 
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มุมมองยุทธศำสตร์: กำรเดินหน้ำสู่ทวีปแอฟริกำของไทย 
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 และการรวมกลุม่ประชาคมเพือ่การพฒันาแอฟรกิาตอนใต้ (Southern 
African Development Conference: SADC) เน่ืองจากแอฟริกาใต้มี
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การเกษตรจึงเป็นสาขาท่ีท ารายได้ให้กับ
ประเทศมากท่ีสดุ แต่ในปจัจบุนัเปน็สาขาอตุสาหกรรม การผลติแรย่งัมี
ความส าคัญในด้านการสง่ออก สว่นสนิค้าอตุสาหกรรมหลายอยา่งเปน็
ผลผลิตท่ีใช้วัตถุดิบจากแร่ธาตุ โครงการส าคัญๆ ในแอฟริกา ได้แก ่
โครงการสาธารณูปโภค การสาธารณสุข และการศึกษา รัฐบาล
แอฟริกาใต้ได้ด าเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยผ่านการแปรรูป
รฐัวสิาหกจิ โดยหวงัวา่จะช่วยสง่เสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและ
การจา้งงานในระยะยาว 
 ยุทธศำสตร์ไทยในแอฟริกำประตูเชื่อมสู่ภู มิภำค: 
ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกับแอฟริกามีความราบร่ืนและใกล้ชิดกัน
มาอยา่งยาวนาน แอฟรกิาใต้สนับสนุนใหไ้ทยเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation- IOR-ARC) แ ล ะ มี
นโยบายมุ่งกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม ASEAN โดยมุ่งหวังใช้ไทย
เป็น Gateway ในท านองเดียวกันไทยก็ตระหนักถึงบทบาทส าคัญ
ของแอฟริกาใต้ในฐานะผู้น าของกลุ่มประชาคมเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ รวมถึงช่วยสนับสนุนไทยในเวทีการเมือง
ระหวา่งประเทศและกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศแอฟริกา
โดยรวม โดยไทยมีแผนเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยท่ีประเทศ
โมซัมบิก ในปี  ๕๗ และประเทศเอธิ โอ เปียในปี  ๕๘ โดย
นายกรัฐมนตรีมีก าหนดการเยือนโมซัมบิกและแทนซาเนียในเดือน 
ก.ค.๕๖ และแอฟริกาใต้และไนจีเรียในเดือน ส.ค.๕๖ น้ี การเยือน
โมซมับกิและแทนซาเนียมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การเปิดตลาดใหม ่
การหาแหล่งพลังงานและวัตถุดิบใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนนักลงทุน
ไทยในธรุกจิท่องเท่ียว โรงแรม สปา เหมอืงแร่ และการสร้างถนนใน
แอฟริกา ท้ังน้ี ไทยขอให้โมซัมบิกสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ และคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาติ 

ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนของไทยให้ความสนใจต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกจิและทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคแอฟริกา
มากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกการเกษตรราย
ส าคัญของโลก รวมถึงเป็นประเทศท่ีมีประสบการณ์การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การสาธารณสุข และการท่องเท่ียว 
ปัจจุบันมีผู้น าเข้ารายย่อยจากแอฟริกาใต้และประเทศใกล้เคียง
เดินทางมาซื้อสินค้าต่างๆ ท่ีประเทศไทย โดยเฉพาะเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
จากย่านราชด าริ ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดประตูน้ า และตลาดส าเพ็งเป็น
จ านวนมาก โดยสินค้าไทยจัดได้ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ี
นิยมถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีนก็ตาม ภายหลังการเปิด

ประเทศมสีินค้าน าเข้าจากประเทศต่างๆ เข้าสู่แอฟริกาใต้เปน็จ านวน
มาก รวมท้ังสินค้าจากแถบประเทศเอเชียท่ีมีราคาถูกกว่าท าให้
ผูบ้รโิภครูจ้กัสนิค้าจากประเทศแถบเอเชียเพิม่มากข้ึน ประกอบกบัชาว
แอฟริกาใต้นิยมท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน จึงเป็นโอกาสอันดี
ของไทยท่ีจะขยายปรมิาณการค้าใหม้ากยิง่ข้ึน 

ประเทศไทยสามารถใช้แอฟริกาใต้ในฐานะศูนย์กลางด้าน
การกระจายสนิค้าท่ีส าคัญท่ีสดุของภมูิภาคแอฟรกิาเปน็ประตกูารค้า
ของไทยเข้าไปสูต่ลาดประเทศอืน่ๆ ในทวปีแอฟรกิาได้ อาทิ แองโกลา 
บอตสวานา และโมซมับกิ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกในกลุม่ประชาคม
เพือ่การพฒันาแอฟรกิาตอนใต้ และกลุม่สหภาพศุลกากรแอฟรกิาตอน
ใต้ โดยปจัจบุนัแอฟรกิาใต้มกีารน าเข้าเพือ่สง่ออกไปยงัประเทศเหลา่น้ี
อยูแ่ล้ว และสว่นใหญ่ต้องพึ่งพาแอฟริกาใต้ในด้านท่าเรอืและเส้นทาง
ขนสง่สนิค้าจากท่าเรอืท่ีเมอืงเดอรบ์นั และเมอืงเคปทาวน์ 

ปจัจบุนัไทยมยีทุธศาสตรใ์นการเพิม่ยอดการสง่ออกด้วยการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าท่ีมีศักยภาพ อาทิ การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหเ้ข้าถึงผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายได้มากข้ึน รวมถึง
ปรับปรุงการท างานและเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานในการ
รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงทางภมูศิาสตร์การเมอืง สงัคม การค้า และ
การลงทุนในทวปีแอฟรกิา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการสง่เสรมิบทบาทของไทย
ในภมูภิาคน้ีให้มากข้ึน และตอบสนองการด าเนินนโยบายต่างประเทศ
ในลกัษณะบรูณาการกับทุกภาคส่วน ท้ังน้ี แอฟริกามแีนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและต้องการพฒันาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคอีกมาก ดังน้ัน การแลกเปลี่ยนระหว่างกันท่ีส าคัญใน
อนาคตจะเป็นประเด็นความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทาง
พลังงาน หากนโยบายเดินไปอยา่งต่อเน่ืองแอฟริกาและไทยสามารถ
เป็นประตูเช่ือมระหว่างภูมิภาคได้ ท าให้ประเทศในแอฟริกาท่ีอยู่อีก
ฟากหน่ึงของมหาสมทุรอนิเดียน้ันไมไ่กลจากไทยเลย... 
ขอ้มูลอำ้งองิ 
 - http://www.komchadluek.net 
 - http://www.mfa.go.th 
 - http://www.prachachat.net 

http://www.sscthailand.org

