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เคนยาติดอันดับประเทศที่มีเติบโตในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ภาพ : เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของเคนยาก าลังปฏิบัติงาน 

เคนยาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศชั้นน าของโลกในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพ่ือลดจ านวน
ครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับพื้นท่ีชนบทของรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

จากการเปิดเผย รายงานความก้าวหน้าด้านพลังงานประจ าปี 2564 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานพลังงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า อัตราการใช้ไฟฟ้าของเคนยามีมากกว่าการเติบโต
ของประชากร 

เคนยามีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2562 อยู่ที่ 5.6% ซึ่งมากที่สุดในบรรดา 20 ประเทศชั้นน า
ของโลก  จ านวนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบพลังงานที่ไม่ได้เชื่อมต่อ
ระบบส่งก าลังไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นผลพวงจากการเชื่อมต่อโครงข่ายในระยะสุดท้ายซึ่งเปิดตัวใน
ปี 2557 โดยมีเป้าหมายหลักในการเพ่ิมเครือข่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ชนบท 

การเติบโตของเคนยาท าให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของโลกลดลง 0.8% โดยประเทศที่ใกล้เคียงมากที่สุด คือ บังคลา
เทศ (4.1%), ยูกันดา (3.2%), แทนซาเนีย (2.5%), อินเดีย (2.4%), เมียนมาร์ (2.2%) และเกาหลี (2.2%)    
ท่ามกลาง 20 ประเทศที่มีการขาดดุลมากที่สุด บังคลาเทศ เคนยา และยูกันดา มีความก้าวหน้ามากที่สุดในด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพวกเขาประสบความส าเร็จในการเติบโตทุกปีในการเข้าถึงมากกว่า 3% ระหว่างปี 
2553 ถึง 2562   อย่างไรก็ตาม  เคนยายังไม่ไดร้ับผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น  การเข้าถึงไฟฟ้าที่ดีขึ้นควรได้รับการส่งเสริมด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลด้วย  การ
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่มีมูลค่าราคาสูงจึงเป็นอุปทานที่มักจะมองข้ามความจ าเป็นในการกระตุ้นการใช้ไฟฟ้า
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อย่างมีประสิทธิผล  การหยุดเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าชั่วคราวอย่างไม่มีก าหนด จึงเป็นหนึ่งในความท้าทายและ
ความสนใจให้บริษัทเอกชนเข้ามาเพ่ือตอบสนองและเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอีกครั้ง 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเคนยาขยายตัวสูงจากการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม   
เคนยามีความต้องการลงทุนด้านพลังงานเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562-2567) อีกทั้ง รัฐบาล
เคนยาเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานได้ 100% โดยพื้นที่ลงทุนที่มีศักยภาพอยู่บริเวณ
ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร เชื่อมโยงระบบสายส่งหลัก และ
อยู่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมส าคัญ  
  
รัฐบาลเคนยามีนโยบายสนับสนุนชัดเจน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ปี 2573 ในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าอีกมาก ปี 
2560 มีไฟฟ้าใช้ 2,300 เมกะวัตต์ จะก้าวสู่ปี 2573 ด้วยไฟฟ้า 26,000 เมกะวัตต์   โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจึงตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเคนยา และรัฐบาลเคนยามีแผนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ และความร้อนจากน้ าพุร้อน เป็นต้น จาก 31% ในปี 2560  เป็น 61% 
ในปี 2580  โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สร้างได้เร็ว ต้นทุนต่ า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Vision 
ปี 2573 ที่ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกลง 30%  สิทธิประโยชน์ที่เคนยามอบแก่นักลงทุน เช่น นักลงทุนต่างชาติ
ลงทุนได้สูงสุด 100%  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี  ยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในช่วง
ก่อสร้างโครงการ  แต่อย่างไรก็ตาม  ประเด็นส าคัญที่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยควรพิจารณา คือ 
 
• ความสามารถของผู้รับซื้อไฟฟ้า   
  ควรพิจารณาความพร้อมและความสามารถทางการเงิน ทั้งผู้ซื้อขั้นต้นไป   
  จนถึง End-buyer เพ่ือดูศักยภาพว่าจะสามารถช าระค่าไฟฟ้าได้อย่าง 
  ต่อเนื่อง 
• สัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า (PPA) 
   ควรเป็นสัญญาที่เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อก าหนดและเง่ือนไขส าคัญ 
   ชัดเจน เช่น ราคารับซื้อไฟฟ้า ระยะเวลา ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า  เป็นต้น 
• หุ้นส่วนท้องถิ่น 
   แม้ผู้ประกอบการไทยสามารถลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ 100% แต่การม ี
   หุ้นส่วนท้องถิ่นจะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร  โครงการ    
   ใหม่ๆ รวมถึงเข้าใจกฎระเบียบท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี
• ที่ดิน 
   นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ 100% แต่มีข้อพึงระวัง  
   เช่น  ต้องไม่ใช่พื้นท่ีทางการเกษตรที่รัฐบาลสงวนให้เกษตรกรท้องถิ่น 
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   ควรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องและชัดเจน เนื่องจากบางกรณี 
   เจ้าของกรรมสิทธิ์มีหลายคน  โฉนดที่ถือครองเป็นโฉนดปลอมหรือไม่ใช่ 
   ฉบับคัดล่าสุด  โฉนดต้องมีระยะปักหมุดตรงตามพ้ืนที่จริง 
 
สคต.มีความเห็นว่า การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของเคนยา จะท าให้เคนยามีศักยถาพและมีความพร้อมมากกว่า
ประเทศอ่ืนในแอฟริกาตะวันออก ที่ยังเป็นรองเคนยาในการพัฒนาในด้านดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปัญหาไฟฟ้าไม่
เพียงพอจากระบบเครือข่ายสายส่งของเคนยาที่ยังมีในระดับต่ าและไม่เพียงพอในปัจจุบัน ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญ
ในการส่งเสริมการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความจ าเป็นต้องมีความมั่นคงด้านพลังงาน ท าให้เคนยา
ยังต้องเร่งปรับตัวศักยภาพในด้านดังกล่าวให้มากข้ึนต่อไปโดยเร็ว 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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