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กองทุนเพื่อส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพของสหภาพยุโรป  

อนุมัติเงินกู้ 94 ล้านเหรียญสหรัฐแกเ่คนยา  
 

ภาพ : โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Olkaria 

เคนยาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการระดมทุน 80 ล้านยูโร ( 94 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากกลุ่มการ
ลงทุนของสหภาพยุโรปเพ่ือเพ่ิมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ  European Investment Bank (EIB) ซึ่งเป็น
หน่วยงานด้านการลงทุนของสหภาพยุโรปได้อนุมัติการระดมทุน โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพที่น าโดยภาคเอกชนในแอฟริกาตะวันออก  การระดมทุนจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการใน
เคนยาและอีก 17 ประเทศ ซึ่งรวมถึง เอธิโอเปีย รวันดา แทนซาเนีย ยูกันดา มอริเชียส  โมซัมบิก และ 
มาดากัสการ์  การลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพจะช่วยกระจายแหล่งจ่ายไฟฟ้าทดแทนแบบพ้ืนฐานใน
ภูมิภาค และน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล  เงินกู้
จ านวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่ให้กู้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ านวน 4.1 พันล้านยูโร (4.8 พันล้านเหรียญ) ที่
ธนาคารจัดเตรียมให้ภาคเอกชนเร่งการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน    

ข้อมูลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านพลังงานและปิโตรเลียม แสดงให้เห็นว่า พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นสัดส่วน
หลักส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าประเทศเคนยา โดยคิดเป็น 44.12% รองลงมา คือ พลังงานน้ า (26.98%)  และ
พลังงานความร้อน (ต่ ากว่า 13%)   ซึ่งตรงกันข้ามกับปี 2557 ที่สัดส่วนหลักอยู่พลังงานความร้อน อยู่ที่ 
34.49% เนื่องจากฝนตกไม่แน่นอน จึงท าให้แหล่งไฟฟ้าจากพลังน้ าลดลง 
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EIB ท างานร่วมกับเคนยามาตั้งแต่ปี 2519 และสนับสนุนโครงการต่างๆ ซึ่งรวมถึง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพ Olkaria และ ฟาร์มกังหันลมในทะเลสาบ Turkana 

ข้อมูลบนเว็บไซต์ EIB แสดงให้เห็นว่าจนถึงตอนนี้ ธนาคารได้ใช้จ่ายไปแล้ว 1.534 พันล้านยูโร ( 1.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ) ในโครงการต่างๆ ในหลายภาคส่วนของเคนยา รวมถึง พลังงาน การเกษตร และสุขภาพ  โครงการ
ในภาคพลังงานรวมถึงพลังงานลมในทะเลสาบ Turkana ความร้อนใต้พิภพ Olkaria และ การพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าของ Kenya Power คิดเป็นมูลค่า 95.1 พันล้านเหรียญ KES ( 878.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือ 49 % ของ
เงินทุนทั้งหมด   ปีที่แล้ว EIB ใช้จ่าย 96 ล้านยูโร ( 113 ล้านเหรียญสหรัฐ) ใน 3 โครงการของเคนยา รวมถึง 
3.1 พันล้าน KES ( 28.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรของเคนยา 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า ต้องยอมรับว่า เคนยาเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ได้ มีการใช้ประโยชน์จากไอความร้อนที่พวยพุ่งขึ้นจากรอยแยกของเปลือกโลก ความร้อนเหล่านี้เป็นพลังงาน
สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และที่ส าคัญ คือ สามารถน าความร้อนนี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ในปริมาณมหาศาล ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้ามากขึ้น และตอบรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจ   

ล่าสุด รัฐบาลเคนยาเปิดโครงการ Olkaria Geothermal Project ที่มีแผนสร้างโรงไฟฟ้าชื่อ Olkaria VI ซึ่งนักวิจัย
คาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 791.5 เมกะวัตต์ หรือ คิดเป็น 27 % ของพลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดที่เคนยาสามารถผลิตได้ และหากโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ประสบความส าเร็จมันจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าจาก
ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีก าลังผลิตคิดเป็น 38 % ของโรงไฟฟ้ารูปแบบ
เดียวกัน (ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ 500 แห่ง) 

จากการวิเคราะห์  พลังงานไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ จะสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนในประเทศเคนยาได้มากถึง 
50,000 หลังคาเรือน ดังนั้น หากคิดเป็นจ านวนทั้งหมดที่โรงไฟฟ้า Olkaria VI สามารถผลิตได้ จะเท่ากับว่ามัน
สามารถจ่ายไฟให้ได้มากเกือบ 8 ล้านหลังคาเรือน อีกทั้งพลังงานที่จ่ายไปจะมีราคาถูกมากเนื่องจากเป็นพลังงาน
สะอาดที่สามารถน ามาหมุนเวียนได้ไม่มีวันหมด 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพในเคนยา ถือเป็นโอกาสธุรกิจใหม่ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ศักยภาพ อยู่บริเวณตะวันตก
เฉียงใต้ของเคนยา ซึ่งพิจารณาจาก ความพร้อมด้านทรัพยากร  อยู่ในพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งหลักของ
ประเทศ  อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมส าคัญของประเทศซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง 
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ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไทยที่สนใจต้องท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความพร้อมทางด้านการเงิน
ของผู้รับซื้อไฟฟ้า  รายละเอียดสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า  หุ้นส่วนท้องถิ่นเพ่ือที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาระเบียบท้องถิ่นได้  
และ การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อีกท้ัง ยังต้องประสานงานกับหน่วยงานส าคัญด้านพลังงานของเคนยา เช่น 

1. ผู้ก าหนดนโยบาย/ก ากับดูแล/ให้สัมปทาน ได้แก่ Ministry of Energy (MOE) 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าหลัก ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ได้แก่ The Kenya 

Electricity Generating Company (KenGen)  และ Geothermal Development Company (GDC)   
3. ผู้กระจายไฟฟ้า ได้แก่ Kenya Power and Lighting Company (KPLC) 
4. ผู้ดูแลระบบสายส่ง ได้แก่ Kenya Electricity Transmission Company Limited (KETRACO) 

นอกจากนั้น หากพลังงานไฟฟ้าในเคนยามีความมั่นคงมากขึ้น จะท าให้เคนยามีความพร้อมด้านพลังงานอันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในประเทศที่จะมีมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้คนเคนยามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และมีรายได้มากขึ้นอันจะท าให้ มีก าลังชื้อมากขึ้นในอนาคต และการที่รัฐบาลเคนยาให้ความส าคัญในการใช้
พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าจะท าให้การผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ในโลกยุคใหม่ทีเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะ
ท าได้ง่ายขึ้นในอนาคต  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา: The East African 
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