โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์
โรงไฟฟ้ าพลังงานลมที่ ใหญ่ที่สุดในอาเซียนขนาด 600 เมกะวัตต์

ใช้เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านั้น

เวสทัส

ข้อมูลโครงการ

พื้นที่ตั้ง

ชื่อโครงการ:
มอนสูน วินด์ พาวเวอร์
ผู้พัฒนาโครงการ:
Impact Energy Asia (IEA)
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง:
600 เมกะวัตต์

เวียงจันทน์

พื้นที่ตั้งโครงการ:

• เมืองดากจึง แขวงเซกอง

• เมืองซานไซ แขวงอัตตะบือ

คาดการณ์ผู้รับซื้อไฟฟ้ า:
กลุ่มประเทศอาเซียน
แผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์:
2563

มูลค่าโครงการ:
ประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ า:
30% ของก�ำลังผลิตติดตั้ง

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ CO2
(ตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี ):

• มากถึง 24 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ
ภาคการผลิตไฟฟ้ าของเวียดนาม
• มากถึง 67 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ
พลังงานที่ผลิตจากถ่านหิน

ดานัง

อุบลราชธานี

โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์

ภาพรวม
โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ เป็ นโรงไฟฟ้ า
พลังงานลมแห่งแรกในลาว มีก�ำลังผลิตขนาด

600 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จ จะมีขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2554 ทางกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาโครงการ
ซึ่งอยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของ บริษัท อิมแพค

อิเล็คตรอนส์ สยาม จ�ำกัด (IES) ได้ท�ำบทบันทึก

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
– MOU) กับทางรัฐบาลลาว โดยรัฐบาลลาวได้

อนุญาตให้ IES ติดตั้งเสาวัดลมในพื้นที่ โครงการ

และท�ำการศึกษาความเป็ นไปได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพลังงานลมเป็ นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ซึ่งผล
การศึกษาได้ผ่านการรับรองความเป็ นไปได้จาก

รัฐบาลลาว ซึ่งท�ำให้ IES เป็ นผู้พัฒนาพลังงาน
รายแรก ที่ ได้รับสิทธิเป็ นผู้พัฒนาโครงการ
พลังงานลมแห่งแรกในลาว

โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ มีพื้นที่พัฒนา
โครงการทั้งสิ้นประมาณ 400,000 ไร่ ตั้งอยู่ ใน
แขวงเซกองและแขวงอัตตะบือ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มี

ศักยภาพลมเหมาะสม และยังเป็ นการน�ำพื้นที่ท่ี ได้

รับผลกระทบจากสงครามกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้
ไฟฟ้ าที่ผลิตได้คาดว่าจะส่งจ�ำหน่ายไปยังประเทศ

ต่างๆในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามและไทย เพื่อ

ปริมาณน�้ำและลมในแขวงเซกอง

สามารถสร้างเสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้ าในสปป.ลาวได้ตลอดทั้งปี

ฤดูฝน

พื้นที่พัฒนาโครงการฯ
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ระดับน้ำฝนเฉล่ียในเซกอง (2552–2556)
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ความเร็วลมเฉล่ียในพื้นที่โครงการฯ

ธค

ที่มา: ข้อมูลลมเฉลี่ยของโครงการฯ จาก DNV GL และ
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยในแขวงเซกอง จากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ ประเทศลาว

สนองรับนโยบายการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid)

นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลาว และ

สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศแบบ “Green

Energy Model” โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์
ได้น�ำการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาสู่ชุมชน โดยจะมี

การจ้างงานจากประชากรในท้องถิ่นหลายพัน

ต�ำแหน่งงาน ท�ำให้สมาชิกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเกิดการกระจายรายได้ ในระดับภูมิภาค

ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างราว 1,100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้ าพลังงานลมขนาด 600

เมกะวัตต์จะพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ได้ภายใน
ปี พ.ศ. 2563

จุดเด่น
1. จ�ำหน่ายไฟฟ้ าในราคาที่ต�่ำ

ตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี

• โครงการไม่จ�ำเป็ นต้องมีเงินสนับสนุน

(Energy Subsidies) เพิ่มเติม และสามารถ
ผลิตไฟฟ้ าในราคาที่แข่งขันได้กับพลังงาน
ไฟฟ้ าจากแหล่งอื่นๆ

• ไ ฟฟ้ าที่ผลิตได้จากโครงการใช้พลังงาน

ธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต จึงท�ำให้ต้นทุน
คงที่ หลีกเลี่ยงความผันผวนของต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้ าในอนาคต

• โครงการตั้งอยู่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้าน

พลังงานลมและพลังงานน�้ำ ระบบสายส่งที่

สมาชิกชุมชนในพื้นที่ โครงการฯ

5. รองรับความต้องการไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของเวียดนามตอนใต้

โครงการจะสร้างขึ้นสามารถสนับสนุนและ

โครงการสามารถพัฒนาเสร็จสิ้นพร้อมเดิน

โดยรอบได้มากกว่า 1,500 เมกะวัตต์ ช่วยเพิ่ม

รองรับความต้องการไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น สายส่ง

รองรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานน�้ำที่ตั้งอยู่

เครื่องเชิงพาณิชย์ ได้ภายใน 24 เดือน เพื่อ

เสถียรภาพพลังงานไฟฟ้ าจากประเทศลาว

จากโครงการสามารถเชื่อมต่อกับสายส่งของ

ไฟฟ้ า และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการ

กิ โลเมตร ท�ำให้ ไฟฟ้ าที่ผลิตได้มีการสูญเสีย

ช่วยลดความผันผวนของต้นทุนผลิตไฟฟ้ าใน

มีประสิทธิภาพได้สูงสุด

• สนับสนุนการกระจายประเภทของแหล่งผลิต

ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ซึ่ง
อนาคตลงได้

3. เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน

โครงการมีที่ตั้งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ โดย
ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนามเพียง 40

กิ โลเมตร และตั้งอยู่ตามแนวถนนหลัก เชื่อม

ผ่านจากจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ไปยัง
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นเส้นทาง

คมนาคมหลักและเป็ นเส้นทางส�ำคัญในการเชื่อม
ต่อสายส่งระบบไฟฟ้ าระหว่างกลุ่มประเทศ
อาเซียน

4. COP 21

การไฟฟ้ าเวียดนามด้วยระยะทางไม่ถึง 40

ระหว่างทางน้อย จึงน�ำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์และ

ความคืบหน้า
• ลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการ (Project

Development Agreement – PDA) กับรัฐบาล
ลาว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

• ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลลาว เพื่อเข้าร่วม
ภายใต้ โครงการความร่วมมือด้านพลังงาน

ขนาด 5,000 เมกะวัตต์ ระหว่างรัฐบาลลาวและ
รัฐบาลเวียดนาม

• ลงนามเจรจาความร่วมมือด้านการด�ำเนินการ

่ เป็ นผูผ
พัฒนากับเวสทัส (Vestas) ซึง
้ ลิตกังหันลม

หลายประเทศอาเซียได้ร่วมลงนามสนองรับ

ชัน
้ น�ำของโลกจากยุโรป เพือ
่ ให้การด�ำเนินการด้าน

ในการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2

การก่อสร้าง (EPC) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายความตกลงปารีส (Paris Agreement)
องศาเซลเซียส ด้วยการเริ่มน�ำพลังงานทดแทน

การวิศวกรรม ด้านการดูแลทางเทคนิค และด้าน
• ได้รับหนังสือแจ้งเจตจ�ำนง (Letter of Intent)

มาใช้ ในระบบ

จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFC และ

ทั้งนี้ โครงการมีศักยภาพในการป้ องกันการ

โครงการ มูลค่ารวม 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ADB) ในการให้การสนับสนุนทางการเงินส�ำหรับ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 24 ล้านตัน เมื่อ

ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรวมของ

ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยพลังงานลมมี

ไฟฟ้ าของประเทศเวียดนาม และป้ องกันได้ถึง

• จัดท�ำประชาพิจารณ์กับชุมชนที่ตั้งอยู่ โดยรอบ

น�้ำมีศักยภาพต�่ำ ดังนั้น จึงสามารถส่งเสริม

ตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี

2. สร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้ า

• การจัดสรรพลังงานสามารถท�ำได้อย่างมี

ศักยภาพสูงสุดในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งพลังงาน

เสถียรภาพทางไฟฟ้ าได้ดีย่ิงขึ้นตลอดทั้งปี

เทียบกับปริมาณการปล่อยจากภาคการผลิต
67 ล้านตัน เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้ าถ่านหิน

โครงการ

พื้นที่ โดยไม่มีผลกระทบเรื่องการย้ายถิ่นฐานแต่
อย่างใด

Q&A

ค�ำถาม: เราจะสามารถประมาณการปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตจากจากพลังงานลมได้หรือไม่?
ค�ำตอบ: ได้ ปั จจุบันเทคโนโลยี ในการคาดการณ์ปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
สามารถประมาณการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากกังหันลมที่มีค่าความคาดเคลื่อน (mean absolute error)
น้อยกว่าร้อยละ 5 (อ้างอิงจากฝ่ ายปฏิบัติการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าของประเทศเดนมาร์กและ
ประเทศออสเตรเลีย)
ค�ำถาม: ก
 ระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากกังหันลมจะผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากในระหว่างวันและผลิตได้น้อยในเวลา
กลางคืนใช่หรือไม่?
ค�ำตอบ: จ
 ากการวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลลมที่วัดได้ โดยที่ปรึกษาทางด้านลม ค่าเฉลี่ยของการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละ
วันค่อนข้างสมํ่าเสมอ โดยผลการวิเคราะห์ระบุว่า ค่าเฉลี่ยต่อวันส�ำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าในระหว่าง
วันและในเวลากลางคืนจะได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48 และร้อยละ 52 ตามล�ำดับ
ค�ำถาม: ป
 ริมาณการรับซื้อกระแสไฟฟ้ าจากโครงการจะนับเป็ นการรับซื้อกระแสไฟฟ้ าภายใต้ โครงการสนับสนุน
ด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยหรือไม่?
ค�ำตอบ: ไม่ เนื่องจากโครงการไม่ ได้เข้าร่วมภายใต้ โครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของประเทศไทย แต่จะเป็ น
โครงการรับซื้อกระแสไฟฟ้ าจากต่างประเทศซึ่งจ�ำเป็ นจะต้องได้รับการจัดสรรปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ า
จากประเทศลาว
ค�ำถาม: อัตราค่าไฟฟ้ าจากโครงการมีราคาแพงหรือไม่?
ค�ำตอบ: ป
 ระมาณการอัตราค่าไฟฟ้ าของโครงการจะตํ่ากว่าอัตราค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยของประเทศไทย และรัฐบาลไทย
ไม่จ�ำเป็ นต้องจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
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