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เคนยาเร่งเพิ่มพื้นที่ในการปลูกข้าวเนื่องจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

 
ภาพ: ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวที่โครงการชลประทาน Mwea ในจังหวัดคิรินยากาของเคนยา โครงการขนาด 30,000 เอเคอร์

และอื่น ๆ ทั่วประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคขา้วของชาวเคนยาได้ 

การปลูกข้าวที่เมือง Mwea ในจังหวัด Kirinyaga ประเทศเคนยามีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ โดยอาศัยน ้า
จากตอนบนของอ่างเก็บน ้า Tana และท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังที่ถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด ข้าวที่ผลิตได้จากระบบการจัดการน ้า Mwea Irrigation Scheme นี  คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของผลผลิตข้าว
ทั งหมดในเคนยา แต่ถึงกระนั น ก็ยังต้องประสบกับปัญหาการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จากข้อมูล
ของกระทรวงเกษตรระบุว่า การบริโภคข้าวในประเทศเพ่ิมขึ นเกือบสองเท่าตัวจากเดิม ๑๒ กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
เมื่อปี ๒๕๕๑ เป็น ๒๓ กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั นแม้จะมีพื นที่ปลูกข้าวขนาด ๓๐,๐๐๐ เอเคอร์ พร้อมการ
ชลประทานและจากแหล่งเพาะปลูกอ่ืนๆ จากทั งประเทศอย่างพื นที่เกษตรกรรมในพื นที่เขต Bura Aher และ 
Budalangi และเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ เคนยาจึงจ้าเป็นที่ต้องน้าเข้าข้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการน้าเข้าจากประเทศปากีสถาน แทนซาเนีย อินเดีย ยูกานดา และไทย 

เคนยาจ้าเป็นต้องน้าเข้าข้าวจ้านวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โดยเคนยาต้องทุ่มเงินประมาณ 
๒๕ พันล้านเคนยาชิลลิ่ง (๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปีในการน้าเข้าข้าว ด้วยก้าลังการผลิตที่น้อยกว่าความ
ต้องการบริโภคดังกล่าวข้างต้น คาดว่าปีนี เคนยาจะต้องน้าเข้าข้าวจ้านวน ๖๔๐,๐๐๐ เมตริกตัน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั งนี  เคนยาเองยังมีความหวังที่จะเพ่ิมพื นที่ปลูกข้าวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ.๒๕๗๓ เพ่ือสนองความต้องการในท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
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โดยขยายพื นที่เพาะปลูกใน Mwea ที่ทางรัฐบาลจะได้รับอนุญาตให้พัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมพพื นที่
อีกกว่า ๑๐,๐๐๐ เอเคอร์ ซึ่งอยู่นอกเหนือพื นที่ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศราชกิจจานุเบกษา และคาดการณ์ว่า
การผลิตข้าวของประเทศเคนยาจะเพ่ิมขึ นเป็น ๙๐,๐๐๐ เมตริกตันในปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๖ จากเดิม 
๘๐,๐๐๐ เมตริกตันในช่วงก่อนหน้านี อันเนื่องมาจากการส่งน ้าจากเขื่อน Thiba ที่ก้าลังก่อสร้างและเมื่อแล้วเสร็จ
จะมีความจุ ๑๕.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร  

 
ภาพ:  เขื่อนธิบา - Thiba Dam ที่จังหวัด Kirinyaga อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ภาพจาก STARBAG International) 

ในอดีตที่ผ่านมาระบบชลประทานของพื นที่เพาะปลูกใน Mwea ได้รับน ้าจากแม่น ้าสองสายคือ Thiba river และ 
Nyamindi river โดยใช้ท่อรับน ้าที่ติดตั งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเพียงพอส้าหรับพื นที่เริ่มต้นจ้านวน ๕,๐๐๐ เอเคอร์ 
แต่ด้วยการขยายตัวของพื นที่ท้าให้ขาดแคลนน ้าอย่างมากโดยเฉพาะฤดูการเพาะปลูกประกอบกับฤดูฝนที่เว้นช่วง
ไปอย่างยาวนานจึงน้ามาซึ่งผลผลิตข้าวที่ลดลง แต่จากการที่รัฐบาลก้าลังขยายระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื นที่
มากขึ นเป็น ๓๕,๐๐๐ เอเคอร์ต่อฤดูการผลิต (พื นที่หนึ่งในสิบของ Kirinyaga) รวมทั งการปรับปรุงโครงสร้าง
พื นฐาน ถนนจากพื นที่เพาะปลูก คลองขนาดเล็ก และการฟื้นฟูสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการชลประทานอื่นๆ จะ
น้ามาซึ่งระบบชลประทานที่ดี  

นอกเหนือจากความพยายามดังกล่าวข้างต้นแล้ว เคนยายังได้รับความร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญีปุ่่น หรือ JAICA ได้อัดฉีดเงินจ้านวน ๔.๒ พันล้านเคนยาชิลลิ่ง (๓๔ ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 
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สัดส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนขยายการเพาะปลูกในพื นที่ Mutithi จากความพยายามร่วมกันนี จะยกระดับการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศของชาวเคนยาจ้านวนมากท่ีหันมาบริโภคข้าวมากกว่าการบริโภคผลิผลิตจาก 
ข้าวโพดแบบดั งเดิมอย่างอูกาลี (Ugali คืออาหารพื นเมืองแอฟริกันท้าจากแป้งข้าวโพด) และข้าวอาจกลายมาเป็น
ธัญพืชที่มีการบริโภคมากท่ีสุดในประเทศได้อย่างไม่ยากในอนาคตอันใกล้นี  อย่างไรก็ดี การจะให้ผลผลิตข้าวมีมาก
พอต่อความต้องการนั นต้องใช้น ้าจ้านวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกทั งยังจ้าเป็นต้องมีความร่วมมือกัน
ในการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว แนวทางการเพาะปลูกที่ถูกต้อง น้าเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาใช้ใน
กระบวนการเพาะปลูกให้มากขึ น และการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นที่มาของแนวทางการปรับฤดูกาลเพาะปลูก 
น้าเสนอโดยคณะท้างานของ JAICA น้ามาซึ่งการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก แนวทางการจัดการระบบน ้า 
และการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกทดแทนแรงงานทั งหมด ซึ่งกล่าวกันว่าจะสามารถ เพ่ิมผลผลิตได้
จ้านวน ๓ กระสอบต่อพื นที่หนึ่งเอเคอร์ ในขณะที่เดียวกันระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็จะลดลดจาก ๑๔ วันท้าการต่อหนึ่ง
เอเคอร์เหลือเพียง ๔๕ นาที ด้วยเครื่องเก่ียวนวดข้าวหนึ่งเครื่อง 

ความเห็นของ สคต. 
นโยบายของเคนยาที่จะเพ่ิมพื นที่ในการปลูกข้าวให้ได้ตามที่ได้แจ้งในข้างต้นนั น ถือเป็นนโยบายที่มีผลกระทบด้าน
บวกและลบกับการส่งออกข้าวของไทยมาเคนยา 
 
โดยในเชิงบวกนั น ได้แก่ ความต้องการข้าวในปริมาณเพ่ิมขึ นนั น ย่อมหมายถึง ตลาดข้าวที่มีขนาดใหญ่มากขึ น 
และประเทศไทยซึ่งส่งออกข้าวมาเคนยากว่า 600 ล้านบาทในปี 2565 นั น ก็จะมีตลาดมากขึ นตามไปด้วย  
 
นอกจากนั น การที่เคนยามีความจ้าเป็นต้องปลูกข้าวมากขึ น ก็จะท้าให้ความต้องการสินค้าเครื่องจักรทาง
การเกษตรนั น จะมีมากขึ นตามไปด้วย และไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าว หากผู้ประกอบการเครื่องจักร
ทางการเกษตรหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว สามารถเร่งขยายตลาดการส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ ประเทศ
ไทยก็จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวมาได้เพ่ิมขึ นเช่นกัน 
 
ในทางเชิงลบนั น ประการแรก หลายประเทศในแอฟริกาพยายามจะเร่งพัฒนาการเพาะปลูกสินค้าอาหาร ซึ่งข้าวก็
เป็นสินค้าหนึ่งที่ทุกๆประเทศเร่งการพัฒนา หากประเทศเคนยาสามารถเพ่ิมพื นที่ได้จริงและมีผลผลิตที่เพ่ิมขึ น
ตามที่มีนโยบายแล้ว การส่งออกข้าวมายังเคนยาก็ไทยก็จะท้าได้ปริมาณลดลง ประการที่สอง หากเคนยา มีศกย
ภาพในการปลูกข้าวได้มากจนสามารถส่งออกได้แล้วนั น เคนยาที่มีค่าแรงและต้นทุนถูกกว่าไทย ตลอดจนได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีน้าเข้าที่ได้รับการยกเว้นในตลาดยุโรปหรือสหรัฐ ก็จะท้าให้ในอนาคตไทยอาจมีคู่แข่งในการ
ส่งออกข้าวเพ่ิมขึ น เพราะข้าวของเคนยามีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับข้าวขาวของไทย เวียดนาม กัมพูชาหรือพม่าที่
เป็นข้าวพื นนุ่ม 
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ดังนั น ไทยควรเปลี่ยนมุมมองการส่งออกข้าวจากแอฟริกา มาเริ่มมองแอฟริกาในการอาจก้าวขึ นมาเป็นคู่แข่งได้ใน
อนาคต มากกว่าที่จะเห็นเป็นเพียงตลาดในการส่งออก และควรหันมาสร้างตลาดในสินค้าใหม่ๆที่แปรรูปจากข้าว
ให้มากขึ น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่อาจแข่งขันได้น้อยลงในอนาคต 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส้านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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