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การท่าเรือเคนยา ออกมาตรการเยียวยาผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าใช้ศูนย์กระจายสินค้าทางบก (In Land Depot)  
ที่ Naivasha โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 90 วัน หวังลดต้นทุนและแก้ปัญหาขนส่งล่าช้าจากผลกระทบ COVID 19  

 
การท่าเรือเคนยา หรือ Kenya Port Authority (KPA) ออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคง
คลังให้กับผู้ส่งออก-ผู้นำเข้าของเคนยา ในการที่ให้ข้อเสนอให้ ผู้นำเข้าผู้ส่งออก สามารถนำสินค้าที่อยู่ระหว่างการ
ขนส่งมาเก็บในศูนย์กระจายสินค้าทางบก (In Land Depot) ที่เมือง Naivasha ในเขต Rift Valley town ได้โดย
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2563 – 17 ส.ค. 2563 โดยศูนย์กระจาย
สินค้าดังกล่าว เพิ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  โดยเคนยาหวังให้ศูนย์กระจาย
สินค้าดังกล่าว เป็นจุดพักหรือเก็บสินค้าที่เคนยาจะส่งออกต่อไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น ยูกานดา แทนซาเนีย 
รวันดา คองโก หรือ บูรันดิ เป็นต้น และเพิ่มให้มีการใช้งานเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางรถไฟ (SGR) เส้นทาง 
Mombasa – Nairobi โดย KPA หวังว่ามาตรการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า และค่า
ขนส่งที่เพ่ิมสูงขึ้นกับผู้นำเข้าส่งออก หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ที่ป้องกันการระบาด COVID 19 และ
เศรษฐกิจที่ชะลดตัวในประเทศ 

 

 
ภาพการเก็บสินค้าใน ICD-Naivasha ของเคนยา 
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โดยศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าว เป็นการลงทุนของรัฐบาลเคนยาที่ได้เงินกู้จากจีนจำนวนกว่า 1 ,500 ล้านเคนยาชิ
ลลิ่งประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งมีพ้ืนที่ที่รองรับสินค้ารวม 45,000 ตารางเมตร และเก็บสินค้าได้กว่า 2 ล้านตันต่อ
ปี โดยเป็นการเชื่อมโยงกับการขนส่งจากท่าเรือ Mombasa – Nairobi ตามเส้นทางขนส่งระบบรางหรือรถไฟ 
(SGR) ไปยัง ศูนย์กระจายสินค้าที่ Nairobi และระบบขนส่งทางถนนไป ศูนย์กระจายสินค้าที่ Naivasha ซึ่งจะช่วย
ลดเวลาการชนส่งและลดความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งได้  
 

ตารางแสดงระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บสินค้าโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและจัดเก็บสินค้า 
ของการท่าเรือเคนยา ตามลักษณะการขนส่ง/พื้นที่เก็บสินค้า ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2563 – 17 ส.ค. 2563  

ลักษณะการขนส่งสินค้า/ที่เก็บสินค้า ระยะเวลาที่เก็บสินค้าได้โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและจัดเก็บสินค้า 

1. นำเข้าสินค้าเพ่ือส่งออกต่อไปประเทศใกล้เคียง / ICD -Naivasha  30 วัน 
2. นำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นในเคนยา / ศูนย์กระจาย
สินค้าทางบกในกรุงไนโรบี (ICD Nairobi)  

14 วัน (เดิม 9 วัน) 

3. ส่งออกสินค้าโดยต้นทางมาจากประเทศใกล้เคียงโดยผ่านเคนยาโดยใช้ 
ท่าเรือ Mombasa / เก็บสินค้าที่ท่าเรือ Mombasa 

20 วัน (เดิม 15 วัน) 

4. นำเข้าสินค้า / เก็บสินค้าที่ท่าเรือ Mombasa 4 วัน 
5. ส่งออกสินค้าจากเคนยา / เก็บสินค้าที่ท่าเรือ Mombasa 20 วัน (เดิม 15 วัน) 

 
อย่างไรก็ดี จากการเปิดใช้งานศูนย์มาแล้วหลายเดือนยังพบว่า การใช้ศูนย์ดังกล่าว ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้
นำเข้ามากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าบริการที่ค่อนข้างสูงและประโยชน์ในการใช้ง านที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนัก 
กล่าวคือ หากจนส่งทางรถยนต์ปกติจาก ท่าเรือ Mombasa ไป Naivasha จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500.00 USD 
ต่อ 20 Ft ต่อตู้ แต่หากใช้ระบบขนส่งทางรถไฟ SGR ผสมกับทางรถยนต์ ดังกล่าวตามที่รัฐบาลพยายามให้ใช้งาน
กันนั้น จะมีค่าใช้จ่าย 850-1,000 USD ต่อตู้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วยังมีส่วนต่างไม่มาก หากรวมเอาค่าใช้จ่าย
อ่ืน เช่น ค่า Loading ตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้า เป็นต้น อัตราค่าใช้จ่ายก็จะแถบไม่ต่างกันกับขนส่งทาง
รถยนต์ธรรมดา นอกจากนั้น การที่เส้นทางรถไฟยังก่อสร้างถึงเพียงแค่กรุงไนโรบี ยังไม่ได้ขยายส่วนต่อไปที่ 
Naivasha ตามแผนการที่รัฐบาลเคนยาวางแผนไว้ และต้องขนส่งทางรถผสมไปนั้น ทำให้ผู้ขนส่งไม่ได้รับความ 
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สะดวกในการกระจายสินค้าที่ต้องมีการ Loading หลายครั้งและยุ่งยากในทางปฏิบัติ จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เชื่อว่าผู้ขนส่งสินค้าที่ประสบปัญหาความล่าช้าของการขนส่งสินค้าในช่วง COVID 19 น่าจะให้
ความสนใจในมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวบ้าง  
 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า จากมาตรการข้างต้น แม้จะเป็นความพยายามของการท่าเรือเคนยาที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการเก็บ
สินค้าและค่าขนส่งของผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า แต่ด้วยความไม่พร้อมหลายประการของโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในเคนยา ทำให้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ไม่น่าจะเป็นมาตรการที่ได้รับการตอบรับจากผู้นำเข้าและ
ผู้ส่งออกมากนัก เนื่องจาก ปัจจุบัน การใช้การขนส่งทางรถไฟ ที่ยังไม่ครบเส้นทางตามที่วางแผนไว้ คือ จากท่าเรือ 
Mombasa ทียังถึงเพียงกรุงไนโรบี ทำให้ต้องมีการใช้การขนส่งโดยรถต่อไป ยังปลายทางอื่นไม่ว่าจะเป็นยัง
ประเทศใกล้เคียงหรือภายในประเทศเคนยาเอง ทำให้ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกไม่ได้รับความสะดวกตามที่คาดหวังได้ 
ทำให้ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังไม่น่าสนใจ  อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าว ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่
หน่วยงานของรัฐบาลเคนยาพยายามจะแก้ไขค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่รัฐบาลยังมีมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID 19 และคงต้องดูกันต่อไปว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดต่อไป 
ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามสถานการณ์ต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา East Africa Weekly Newspaper 
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