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รัฐบาลเคนยากู้ยืม 6.4 พันล้าน KES จากเกาหล ี
เพื่อก่อสร้างโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานถนนส าหรับโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)  
ที่ก าลังก่อสร้างตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

รัฐบาลเคนยาได้ตกลงกู้ยืม 6.4 พันล้าน KES จากรัฐบาลเกาหลีเพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับ โครงการรถโดยสารด่วน
พิเศษ (Bus Rapid Transport - BRT) โดยรัฐบาลย้ายไปกู้เงินที่ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าของเกาหลีใน
ระยะยาว จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2604 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้ลงนามกู้ยืมจ านวน 6,365,150,000 KES ในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 107.85 KES แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้กับรัฐบาลเคนยา  เงินกู้ดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 
KES ต่อปี และ ค่าบริการร้อยละ 0.1 KES ต่อปี ส าหรับจ านวนเงินกู้ที่ยังไม่ได้ช าระ 

โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ ได้รับการออกแบบมาเพ่ือปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งสาธารณะของเมือง เมื่อเทียบ
กับ รถโดยสารทั่วไป  รัฐบาลเคนยาวางแผนที่จะเปิดทางเดิน BRT จ านวน 6 แห่งในไนโรบี 

เส้นทางเดินรถที่ส าคัญ คือ สนามบินนานาชาติ Jomo Kenyatta ไปยัง Likoni, James Gichuru-Rironi และ 
Bomas ไปยังถนน Ruiru มอเตอร์เวย์สายอ่ืนๆ ได้แก่ ถนน  Ngong, Juja, Mama Lucy, T-Mall และ Balozi ไป
จนถึงถนน Imara 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
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เส้นทางโดยสาร BRT นี้คาดว่าจะรองรับรถโดยสารได้มากถึง 950 คัน ซึ่งช่วยลดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่าย
ได้มากถึง 70%   เคนยาก าลังพยายามเสนอให้บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน 12 ปี เพ่ือด าเนินการ BRT บนถนน
สาย Thika และ Mombasa เพ่ือลดการจราจรในไนโรบี   ซึ่ง Francis Gitau รักษาการแทนผู้อ านวยการทั่วไป
ของส านักงานขนส่งในเขตนครไนโรบี กล่าวว่า บริษัทจะให้บริการรถโดยสาร BRT จ านวนมีจ านวนที่มาลงทะเบียน
ให้ความสนใจแล้ว 300 คัน 

ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า ปัญหาด้านการจราจรถือเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลเคนยาต้องรีบแก้ไข โดยเฉพาะปัญหา
ด้านการจราจรในกรุงไนโรบี ที่ไม่สามารถขยายเส้นทางได้มากนักในปัจจุบัน การใช้ระบบขนส่งโดยสารแบบ BRT 
ที่รัฐบาลใช้ให้เป็นทางเลือกหนึง่ในการแก้ไขปัญหานั้น หากสามารถเปิดด าเนินการได้ตามแผนงานของรัฐบาล ก็จะ
เป็นตัวช่วยในการขยายความเจริญของไนโรบี ให้ไปสู่เขตชานเมืองได้มากขึ้น และจะส่งผล ให้การสูญเสียเรื่องค่า
ขนส่งต่างๆ จากปัญหาการจราจรในเคนยาลดลง 

ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในเรื่องการขนส่งหรือการกระจายสินค้าในเคนยามากขึ้น 
เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการส่งออกสินค้าแล้ว ก็จะเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจมายังแอฟริกาตะวันออก
โดยใช้เคนยาเป็นประเทศที่กระจายสินค้าได้ต่อไป อย่างไรก็ดี การด าเนินการตามโครงการดังกล่าว สคต. ยังไม่
แน่ใจว่า จะช่วยลดปัญหาการจราจรในกรุงไนโรบี ได้มากน้อยแค่ไหน แต่ก็น่าจะท าให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมี
ความหวังว่า ปัญหาด้านการจราจรดังกล่าว ไม่ได้ถูกละเลยจากรัฐบาลเคนยาและก าลังอยู่ระวังการท า โครงการ
ต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านนี้ ต่อไปในอนาคต 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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