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ผู้ผลิตสินค้าในเคนยายังไม่สามารถข้ามผ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID19 

 

ภาพ : คนงานที่ Auto Springs East Africa ขณะท างานในโรงงานที่เขตเคียมบู ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 8  
     พฤษภาคม 2018 การผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดของเศรษฐกิจในปี 2563 

 
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ของประเทศเคนย่ายังไม่ฟ้ืนตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจาก เหตุผลหนึ่งที่ส าคัญคือต้นทุนด้านสินเชื่อในการ
ประกอบธุรกิจ 
 
ตามรายงานและผลส ารวจของสถาบันด้านเทคโนโลยี Syspro and Institute of Certified Public Accountants 
of Kenya (ICPAK) พบว่ามีผู้ผลิตในเคนยาเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในขณะที่อีกร้อยละ 43 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม
การผลิตของตนจะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้อีกครั้งในปี 2565 และผู้ผลิตอีกร้อยละ 36 คาดว่าธุรกิจของตนจะดีขึ้น
ในปี 2566 จนถึงปีต่อๆ ไปหลังจากนั้น 
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กระบวนการจัดการผลิตสินค้าที่หยุดชะงักลงและจ าเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในกระบวนการต่างๆ อย่างเช่น การน า
เครื ่องจักรกลเข้ามาในงานการผลิตแทนแรงงานคน และการด าเนินการซื ้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
จากผลส ารวจกับผู้ผลิตกว่า  100 ราย จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเคนยา ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา 
เห็นว่า ร้อยละ 65 ของธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การควบคุมรายจ่ายเพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในขณะที่ร้อยละ 31 พยายามลงทุนในด้านเทคโนโลยีตา่งๆ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกิจการของตนเองและปรับตัวให้ยังคงสามารถบริหารกิจการได้ต่อไป 
 
นาย เอ็ดวิน มาโครี ประธานบริหารของสถาบัน Syspro and Institute of Certified Public Accountants of 
Kenya (ICPAK) กล่าวไว้ว่า “เห็นได้ว่าธุรกิจต่างๆ มีความกระตือรือร้นที่จะกระจายความเสี่ยงและสนับสนุนการ
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาใช้เป็นส่วนใหญ่ และคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจ 
และจัดการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่เพ่ือปรับปรุงการท าการค้าระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจด้วยกันเอง (Business 
to Business – B2B)” 
 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
มากที่สุด โดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับการเติบโตที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2562  
 
จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศเคนย่าในปี 2564 นี้ เห็นถึงความต้องการการผลิตที่ลดลงทั้ง
ผลิตภัณฑ์ภายใน และภายนอกประเทศ 
 
สิ่งที่น่าสนใจคือร้อยละ 30 ของผู้ตอบแบบสอบถามการส ารวจได้รับผลก าไรกลับคืนจากการลงทุนด้านดิจิทัล ร้อย
ละ 28 ไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืน ร้อยละ 7 ไม่แน่ใจว่าได้รับผลตอบแทนกลับคืนหรือไม่ และในขณะที่ร้ อยละ 
31 วางแผนที่จะตรวจสอบหาข้อมูลการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับภาคการผลิตของประเทศอ่ืนๆในโลกแล้ว 
ผู้ผลิตในเคนยายังมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการผลิตระดับท้องถิ่นยังมีอยู่ในระดับต ่า 
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นาย โดจ์ ฮันเตอร์ จาก SYSPRO Manufacturing Operations Management ภาคพื้นแอฟริกากล่าวว่า ถึงแม้
จะมีการเคลื่อนไหวจากทั่วโลกที่มุ่งไปยังความหลากหลายทางดิจิทัลในภาคการผลิตและการจัดจ าหน่าย แต่
ประเทศเคนย่าได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างช้า จากผู้ตอบแบบส ารวจร้อยละ 51 กว่าวว่า  การ
สนับสนุนจากรัฐบาลตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ท าให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่มากข้ึนจากการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้เพิ่มผลผลิต โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบดิจิทัลนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่บริษัทต่างๆ น าเทคโนโลยีที่ได้รับมา
ปรับใช้ ประสบการณ์ของผู้ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้มูลค่าการ
ลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน Information Communication Technology (ICT) คือปัจจัยหลัก 

ความเห็นของ สคต. 

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 ที่ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องประสบปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ง
ผู้ผลิตในเคนยามีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ด้านการผลิตและความรู้ในการท าธุรกิจดิจิทัล มาใช้ในการปรับปรุง
กิจการให้มีต้นทุนที่ลดลงหรือสามารถค้าขายออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนั้น สคต.เห็นว่าจะท าให้เกิดการพัฒนาของภาค
การผลิต และธุรกิจด้าน e-Commerce ในเคนยาอย่างมีนัยส าคัญต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดในเรื่อง
เงินทุน สินเชื่อ หรือ การเข้าถึงความรู้ด้านธุรกิจดิจิตัล ตลอดจนความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาจที่ยังมีข้อจ ากัด
ในเคนยา อาจจะส่งผลให้การพัฒนาในด้านดังกล่าว ท าได้ช้าประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยผู้ประกอบการไทยที่มีการ
ส่งออกควรเร่งปรับตัวใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อในอนาคตจะได้มีความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจให้มีความ
สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดที่มีการใช้งานแบบดิจิทัลได้ต่อไป 

นอกจากนั้น การที่เคนยายังคงพึงพารายได้จากท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 25 ของ GDP ส่งผลให้ธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น ได้รับผลกระทบหนักและยังมีความกังวลในการท าธุรกิจ
ว่าจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนได้เมื่อใด เนื่องจากเคนยาในขณะนี้ เริ ่มมีการระบาด COVID รอบใหม่จากสายพันธ์ 
Omicron ที่มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นกว่าการระบาดในช่วงเวลาก่อนจากนี้ น่าจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของภาค
ธุรกิจการท่องเที่ยวในเคนยาที่จะฟื้นตัวต่อไปอีกระยะนึง ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดและ
รายงานให้ทุกภาคส่วนทราบต่อไป  
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 

ที่มา The East African 
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