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การน าเข้าเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม 
ส่งผลเคนยาขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 28 %

 
ภาพ : ธนาคารกลางของประเทศเคนยา 

การขาดดุลการค้าของเคนยาเพ่ิมขึ้น 28% ในไตรมาสแรก ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นส าหรับการน าเข้า
เครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม  ข้อมูลล่าสุดโดยธนาคารกลางของเคนยา (CBK) แสดงมูลค่าการน าเข้าส่งออก
ของเคนยาไดแ้สดงให้เห็นว่า ไตรมาสแรก เคนยาขาดดุลการค้าเพ่ิมข้ึนเป็น 317.49 พันล้าน KES  เมื่อเทียบกับปีที่
แล้วที่ขาดดุล 247.78 พันล้าน KES  เนื่องจาก มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 19% อยู่ที่มูลค่า 507.54 พันล้าน KES ใน
ไตรมาสแรก ขณะที่มูลค่าการส่งออกของเคนยาซึ่งเพ่ิมขึ้น 6.3% มีมูลค่า 190.05 พันล้าน KES ในช่วงเวลา
เดียวกัน มูลค่าการส่งออกของเคนยาทีเ่ติบโตช้าเนื่องจากผู้ค้าในท้องถิ่นยังคงหวั่นกลัวจากข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดทีเ่ป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ชา กาแฟ ดอกไม้ตัด
สด และอโวคาโด ที่เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของเคนยา 

ตามข้อมูลของธนาคารกลางเคนยา  ต้นทุนของสินค้าอุตสาหกรรมที่น าเข้ามาเพ่ิมขึ้น 33.8 พันล้าน KES (51%) 
ถือเป็นการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงเวลานั้น ตามมาด้วยการน าเข้าเครื่องจักรที่เพ่ิมข้ึน 10.13 พันล้าน KES เป็น118.04 
พันล้าน KES ในช่วงเวลาเดียวกัน  การน าเข้าของวัสดุและเครื่องจักรที่เพ่ิมขึ้นท าให้มูลค่าการน าเข้าเกินเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซ่ึงนับว่าเป็นครั้งแรกท่ีมูลค่าการน าเข้าได้เกินเกณฑ์ที่ก าหนดอีกด้วย 

เคนยายังคงต้องพยายามกระจายการส่งออก ชา พืชสวน และ กาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะขายในรูปแบบของวัตถุดิบ
สดๆ ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อการถูกกดราคาในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศ  ในไตรมาสแรก  
มูลค่าการส่งออกพืชสวนของเคนยาเพ่ิมขึ้น 6.03 พันล้าน KES เป็น 39.36 พันล้าน KES    นักเศรษฐศาสตร์คาด
ว่า การขาดดุลการค้าทีข่ยายเพ่ิมขึ้นจะส่งผลชะลอการสร้างงานใหม่ส าหรับเยาวชนที่มีทักษะ ขณะที่รายได้ส่วน 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 1 -6 มิ.ย. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 1-6 June. 2021  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทนุ  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 

ใหญ่ภายในประเทศถูกใช้จ่ายไปกับการซื้อสินค้าจากโรงงานต่างประเทศการเพ่ิมผลผลิต และการเปิดตลาด
เชื้อเพลิงและแร่เป็นสินค้าน าเข้าเพียงชนิดเดียวที่มีมูลค่าเติบโตลดลง ไตรมาสแรก มีมูลค่า 78.65 พันล้าน KES  
ซ่ึงเติบโตลดลง 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว   

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า  การขาดดุลการค้าของเคนยา ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศมากกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าภายในประเทศไปประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตโรคโควิด-19 และเผชิญกับมาตรการกีดกันต่างๆ  เราอาจจะมีแง่มุม 2 ด้าน คือ ในแง่มุมหนึ่ง การน าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ท าให้สูญเสียการจ้างงานเพ่ือผลิตสินค้าที่น าเข้าประเภทนั้น  และอาจส่งผลกระทบ
ความสามารถในการจับจ่ายใช่สอบที่จะมีต้นทุนการน าเข้าสูงมากขึ้น แต่อีกแง่มุมหนึ่ง หากการน าเข้าสินค้า
อุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรเหล่านั้น ถูกน ามาใช้งานเพ่ือจะก่อให้เกิดผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้นตามมา ดังนั้น  เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร หรือ 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ท าจากยาง ฯลฯ ในการ
ลงทุนผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองตลาดและส่งออกไปเคนยา  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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