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การรถไฟเคนยาเปิดเผยรายงานยืนยันการใช้การขนส่งทางรถไฟช่วยลดค่าใช้จ่ายกว่าการขนส่งทางรถยนต์ 
 
การรถไฟเคนยา หรือ Kenya Railways ได้เปิดเผยรายงานขององค์กรในการศึกษาเรื่องการลดต้นทุนเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายระหว่างการขนส่งโดยใช้รถไฟสาย SGR หรือ เส้นทางเมืองท่า Mombasa และกรุงไนโรบี กับการขนส่ง
ทางถนนโยรถบรรทุก ท่ามกลางกระแสการเรียกให้การรถไฟเคนยาลดค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้
น าเข้า 
 
จากการศึกษา ได้พบว่า การขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าน าเข้าผ่านระบบรถไฟสาย SGR หรือ เส้นทางเมืองท่า 
Mombasa และกรุงไนโรบี ได้เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 79 ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2019 แต่
ข้อมูลการเพ่ิมขึ้นนี้ ได้เปิดเผยหลังจากกระแสการเรียกร้องของผู้น าเข้าที่กล่าวหาว่า การบังคับของรัฐบาลเคนยา
ให้ผู้น าเข้าขนส่งสินค้าทางรถไฟแทนทางถนนส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้าของเขาเพ่ิมขึ้นถึ งร้อยละ 50 ทั้ง
ค่าธรรมเนียมรถไฟที่ถูกเรียกเก็บ และขั้นตอนพิธีศุลกากรที่ยุ่งยากจากสถานีไปยังศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียค่าขนส่งสินค้าทางรถยนต์จากศูนย์กระจายสินค้าไปยังโกดังสินค้าของเขานั้น  
 

 
ภาพการขนส่งทางรถไฟสาย SGR จากเมืองท่า Mombasa ไป กรุงไนโรบี ของเคนยา 

ที่รัฐบาลให้เงินกู้แก่เคนยาในการพัฒนา และเป็นการขนส่งหลักของสินค้าน าเข้าในปัจจุบัน 
 
โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการรถไฟเคนยากล่าวว่า จากผลการศึกษาพบว่า ค่าขนส่งสินค้าที่บรรทุกในคอนเทน
เนอร์ขนาด 40 ฟุต 1 ตู้ มีค่าใช้จ่ายทางรถไฟประมาณ 100,000 เคนย่าชิลลิ่ง หรือ 100 USD/ตู้ (ค่ารถไฟ 
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80,000 เคนยาชิลลิ่ง และค่าขนส่งรถส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของการรถไฟในไนโรบีประมาณ 25 ,000 
เคนยาชิลลิ่ง) มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับการขนส่งทางรถบรรทุกของตู้สินค้าขนาดเดียวกัน โดยการขนส่งทางรถ
ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 80,000-110,000 เคนยาชิลลิ่งส าหรับตู้ 40 ฟุต และ 70,000-90,000 เคนยาชิลลิ่ง ซึ่ง
หลังจากที่การรถไฟเคนยาให้บริการในปีที่แล้วนั้น ค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งทางรถยนต์มีอัตราเพ่ิมขึ้นกว่า  46-
79% ในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา  
 
โดยเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า การรถไฟมีการบริการที่ดี มีมาตรฐาน ท าให้ผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟลดการสูญเสีย
ของสินค้าที่เสียหายและควบคุมระยะเวลาได้ดีกว่าการขนส่งทางรถยนต์แบบเดิม จึงเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการที่
มีความประหยัดและคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว 
 
ข้อถกเถียงที่ว่า การขนส่งทางรถไฟดังกล่าวคุ้มค่าจริงหรือไม่นั้น ยังเป็นข้อโต้แย้งระหว่างการรถไฟเคนยาและ
รัฐบาลเคนยา กับ ผู้น าเข้าและบริษัทขนส่งสินค้าว่า แท้จริงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร โดยฝ่ายผู้น าเข้าและบริษัท
ขนส่งกล่าวหาว่า การเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่แพงของการรถไฟกว่าการขนส่งทางรถยนต์นั้น เป็นเพราะเพียง
การด้อยประสิทธิภาพของการบริหารงานและให้บริการของการรถไฟที่ท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดย
กรมสรรพากรเคนยาได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาทางรถไฟ (RDL) เป็นอัตรา 2% เพ่ิมขึ้นจาก 1.5 %และ
ปรับค่าธรรมเนียมการประกาศการน าเข้า (IDF) เป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์จากเดิม 2% ส าหรับสินค้าน าเข้าในเดือนที่
ผ่านมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวฝ่ายผู้กล่าวหา เชื่อว่าท าไปเพ่ือน าเอารายได้ที่สูงขึ้นเพ่ือน าไปช าระหนี้เงินกู้จากจีน
มูลค่ากว่า 120 ล้าน USD ที่ก าหนดช าระในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้ของการรถไฟเคนยาไม่เข้าเป้า 
มากกว่าน ามาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการชนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าน าเข้าสูงขึ้นราว 
2%  
 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า การพัฒนาเส้นทางรถไฟดังกล่าวในระยะยาวน่าจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจเคนยาในภาพรวม 
เพียงแต่สภาพคล่องทางด้านการเงินการคลังของประเทศท่ีมีภาระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศในอัตราที่สูงร้อยละ 62 
ต่อ GDP นั้น ท าให้เคนยาต้องเร่งหารายได้มาจ่ายเงินกู้จ านวนมากดังกล่าว ซึ่งมาตรการหนึ่ งที่รัฐบาลเคนยา
น ามาใช้คือการเพ่ิมค่าธรรมเนียมและค่าขนส่งทางรถไฟดังกล่าว สคต. เชื่อว่า หากสถานะการณ์ทางการคลังของ
เคนยาดีขึ้น แรงกดดันเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาระบบรางดังกล่าวก็จะลดลงตามล าดับ และจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจเคนยาต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี วินัยการเงินการคลังของรัฐบาล และการบริหารงานของการรถไฟ
เคนยาที่เป็นค าถามในสังคมนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามในอนาคตต่อไป สคต. เชื่อว่า แม้ต้นทุนการน าเข้าสินค้า
จะเพ่ิมขึ้นในระยะสั้นตามที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าในระยะยาวมากนัก 
เพราะอุตสาหกรรมในประเทศของเคนยายังต้องอาศัยระยะเวลาของการพัฒนาเพ่ือลดการพึงพาการน าเข้าอีกมาก 
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ดังนั้น ผู้ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าน าเข้าท่ีสูงแท้จริงแล้วก็คือผู้บริโภคของเคนยานั่นเอง ซึ่งการน าเข้าสินค้าที่
มีความจ าเป็นยังไม่น่าจะได้รับผลกระทบนัก แต่สินค้าฟุมเฟีอย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น น่าจะ
ได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย แต่เชื่อว่าหากทุกอย่างพัฒนาไปทางท่ีดีขึ้นแล้ว โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจขยายตัว
ได้ตามเป้าหมายแล้ว การขนส่งโดยรถไฟดังกล่าว น่าจะช่วยควบคุมต้นทุนด้านการขนส่งของเคนยาให้มีมาตรฐาน
และมีความคุ้มค่าเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด 
 
ผู้ส่งออกท่ีสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนย่า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ 
ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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