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เคนยายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าข้าวโพดและข้าวชั่วคราว (6 เดือน / เดือน ก.พ.-ส.ค. 2566)  
ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนด้านอาหาร 

 
ภาพ:  เกษตรกรกำลังตากข้าวโพดทีเ่มือง Eldoret ในเคนยา  

 
รัฐบาลเคนยาประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพด และข้าว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนธัญญพืชและป้องกันวิกฤติการขาดแคลนอาหาร จากการที่ราคาแป้งข้าวโพดและข้าวในประเทศเคนยาพุ่ง
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตในท้องถิ่นตกต่ำอันเกิดจากภัยแล้งอันยาวนานและ
ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูงอย่างปุ๋ยและน้ำมันดีเซล กระทั่งในขณะที่รัฐบาลเพิ่งยกเลิกการห้ามปลูกและนำเข้า
ข้าวโพดที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ซึ ่งได้ระบุว่าจะช่วยให้ประเทศเข้าถึงข้าวโพดที่ถูกกว่ามากจาก
ตลาดโลก 
 
กระทรวงเกษตรของเคนยาได้ประกาศอนุญาตให้ผู ้นำเข้าได้รับการยกเว้นภาษีได้สูงสุดสำหรับข้าวโพดขาว 
๙๐๐,๐๐๐ ตัน และข้าวสาร ๖๐๐,๐๐๐ ตัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมองว่า
มาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ประเทศมีปริมาณข้าวโพดและข้าวสำรองเพียงพอก่อน ทีจ่ะถึงการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป 
(ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคมปีหน้า) การยกเว้นอากรจะเริ่มใช้กับข้าวโพดขาวและข้าวที่จะ
นำเข้ามาในประเทศก่อนวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของเคนยาได้ประกาศเมื่อ
เดือนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดจำนวน ๑๐ ล้านถุง แต่ต้องพบกับกระแสคัดค้านจาก
เกษตรกรที่ต้องการให้รัฐบาลชะลอการนำเข้าจนกว่า เกษตรจะขายผลผลิตจากฤดูเก็บเกี่ยวของปีนี้เสียก่อน ทำให้
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ราคาข้าวโพดยังคงสูงขึ้นต่อไป แม้ว่าเกษตรกรในประเทศจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศคาดว่าใน
ปี 2565 นี้ เคนยาจะได้ผลผลิตข้าวโพดประมาณ ๓๐ ล้านถุง เทียบกับการบริโภคปีละประมาณ ๔๕ ล้านถุง โดย
จากรายงานตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเคนยาระบุว่า ราคาของแป้งข้าวโพดขนาด ๒ กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ ๓๒.๒ ในช่วงเวลา ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และมีขายปลีกในราคามากกว่า ๒๐๐ เคนยาชิลลิ่งต่อถุง (2 KG) ใน
ปัจจุบัน 
 
การผลิตข้าวโพดในประเทศเคนยามีความผันผวนในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา โดยมีการผลิตสูงสุดในปี ๒๕๖๑ ผลิตได้ 
๔๔.๖ ล้านถุง และต่ำสุดเมื่อปี ๒๕๖๐ ผลิตได้ ๓๕.๔ ล้านถุง การผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคนี้ ทำ
ให้ต้องพ่ึงพาการนำเข้าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนในตลาด  
 
ในเดือนพฤษภาคม (2565) ที่ผ่านมา รัฐบาลกำหนดกรอบการนำเข้าปลอดภาษีเป็นเวลา ๓ เดือน แก่ผู้ค้าและผู้
ดำเนินกิจการโรงสีโดยให้นำเข้าข้าวโพดจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ ตัน โดยปลอดภาษีจนถึงเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะขยาย
เวลาออกไปอีก ๒ เดือน 
 
นอกจากข้าวโพดแล้ว ข้าว ถือเป็นวัตถุดิบที่มีการบริโภคมากเป็นอันดับสาม ของประเทศเคนยา แต่ข้าวที่บริโภคใน
ประเทศนั้นส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค เมื่อปี ๒๕๖๔ เคนยานำเข้าข้าว
จำนวน ๖๓๐,๙๑๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๓๑.๑๔ พันล้านเคนยาชิลลิ่ง (ประมาณ ๒๕๒.๙ ล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะ
ที่กำลังการผลิตข้าวเปลือกในประเทศผลิตได้เพียง ๑๘๖,๐๐๐ ตัน อ้างอิงตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติเคนยา 
 
จากข้อมูลข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศเคนยากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ซึ่งเป็น
อีกปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นในช่วง ๕ ปี ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าอาหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๔ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗ 
ในขณะที่ค่าที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าก๊าซเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๑ ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
ด้านธนาคารโลก (World Bank) กล่าวว่า จากการตรวจสอบภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่องนั้น แสดงให้เห็นถึงความ
ไม่มั่นคงทางอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ชนบทของเคนยา และจำนวนครัวเรือนมากกว่าครึ่งต้องลดการ
บริโภคอาหารลงในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และจากการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมบ่งชี้ว่าภัยแล้ง
ทำให้ประชากร ๓.๕ ล้านคน ต้องประสบกับความขาดแคลนอาหารอย่างมากเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓ นับตั้งแต่การ
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ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งน่าจะทำให้ต้องมีการนำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นมากขึ้นในปี 2566 อย่าง
แน่นอน 
 
ความเห็นของ สคต. 
การที่เคนยาจะต้องมีการนำเข้าสินค้าอาหาร เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น มากขึ้นในปี 2566 ตามท่ีมีการคาดการณ์
นั้น จนกระทั่งรัฐบาลต้องมีมาตรการชั่วคราวในการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 25 ของการนำเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากต่างประเทศช่วงเดือน ก.พ.-สิงหาคม ปีหน้านั้น น่าจะส่งผลให้ไทยผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งสามารถ
ส่งออกข้าวมาเคนยาได้มากขึ้นในปี 2566 โดยเคนยามีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณปีละ 500,000-
600,000 ตัน/ปี โดยไทยมีการส่งออกข้าวมาเคนยาประมาณ 40,000-50,000 ตันต่อปี ซึ่งในช่วง 3-4 ปี     
ที่ผ่านมา (2561-2564) ข้าวไทยได้เสียตลาดเป็นจำนวนมากให้กับข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น ปากีสถาน อินเดีย 
และแทนซาเนีย (ขยายการส่งออกมากขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันส่งออกมาถึงปีละ 200,000 ตัน/ปี) 
เป็นต้น โดยจากสถิติการนำเข้าข้าวของเคนยาจากไทย ในปี 2561-2564 มีอัตราลดลงตามลำดับ (ลดลง
ประมาณ 60-80%) และเพ่ิงจะมีสถิตการนำเข้าเพ่ิมขึ้นในปี 2565 โดยมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 ในปี 2565 
ซึ่งสาเหตุที่มีการนำเข้าได้มากขึ้น น่าจะมีปัจจัยหลัก 2 ประการคือ  
(1) การอ่อนค่าของเงินบาทและราคาข้าวไทยในตลาดโลกลดลง ทำให้ผู้นำเข้านำเข้าสินค้าจากไทยได้มากขึ้น 
เพราะสามารถแข่งขันกับข้าวจากคู่แข่งได้ดีขึ้น  
(2) ความแห้งแล้งและผลผลิตด้านการเกษตรของเคนยาและประเทศในแอฟริกาตะวันออกลดลง ทำให้มีปริมาณ
สินค้านอ้ยลง ส่งผลให้ต้องมีการนำเข้ามากขึ้น  
จากสถานการณ์ข้างต้น สคต. มีความเห็นว่า ผู้ส่งออกไทยควรขยายตลาดการส่งออกข้าวในช่วงที่เคนยาจะมี
มาตรการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าในช่วง ก.พ.-ส.ค. ปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง สคต. มีแผนงานที่จะส่งเสริม
การนำเข้าข้าวในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารร่วมกับผู้นำเข้าเคนยาในเดือน มี.ค. 2566 ซึ่งก็คาดหวังว่า
จะช่วยเพิม่มูลค่าของการนำเข้าและทำให้ข้าวไทยสามารถแย่งส่วนแบ่งด้านการตลาดในเคนยาได้มากข้ึนต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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