การปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ของเวียดนาม…โอกาสของธุรกิ จพลังงานหมุนเวียน
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
รัฐบาลเวียดนามประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 7 (Power Development Plan VII :
PDP7) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความมั ่นคงและการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการเปิ ดเสรีตลาดพลังงาน ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2559 รัฐบาลเวียดนาม
ได้ปรับปรุงแผนฯ ดังกล่า วและประกาศใช้แ ผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับ ที่ 7 ฉบับ ปรับปรุง (PDP7
Revised) ปี 2559-2563 และวิสยั ทัศน์สู่ปี 2573 ซึง่ มีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างจากแผนฯ ฉบับเดิมโดยเฉพาะ
การให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานหลักของประเทศ โดยมีรายละเอียด
ทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
วัตถุประสงค์หลักของแผนฯ ฉบับปรับปรุง
แผนฯ ฉบับปรับปรุงมีการทบทวนวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้ าของ
ประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเวียดนามทีต่ งั ้ เป้ าให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว
เฉลีย่ ร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วงปี 2559-2573 ดังนี้
• เพิ่ มปริ มาณไฟฟ้ าทัง้ ที่ ผลิ ตในประเทศและนําเข้า จาก 265-278 พันล้านกิโลวัตต์-ชัวโมงในปี
่
2563 เป็ น 400-431 พันล้านกิโลวัตต์-ชัวโมงในปี
่
2568 และ 572-632 พันล้านกิโลวัตต์-ชัวโมงในปี
่
2573
• เพิ่ มสัดส่วนปริ มาณไฟฟ้ าที่ ผลิ ตจากพลังงานหมุนเวียน เป็ นร้อยละ 7 ในปี 2563 และมากกว่า
ร้อยละ 10 ในปี 2573 เทียบกับแผนฯ ฉบับเดิมทีร่ อ้ ยละ 4.5 ในปี 2563 และร้อยละ 6 ในปี 2573
• เร่งดําเนิ นโครงการนําไฟฟ้ าเข้าสู่พื้นที่ ชนบทและพื้นที่ ห่างไกล โดยตัง้ เป้ าหมายให้ครัวเรือน
ในชนบทเกือบทัง้ หมดสามารถเข้าถึงไฟฟ้ าได้ภายในปี 2563
• เพิ่ มเครือข่ายสายส่งไฟฟ้ าที่ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ตัง้ แต่การส่งไปจนถึงการจ่ายไฟฟ้ า
รวมทัง้ เร่งพัฒนาสถานีไฟฟ้ าทีไ่ ม่มผี ู้ควบคุมประจํา (Unmanned Substations) และสถานีไฟฟ้ าทีใ่ ช้ระบบ
อัตโนมัตริ ว่ มกับคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้ า
โครงสร้างของแหล่งพลังงงานที่ นํามาผลิ ตไฟฟ้ า
เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า แผนฯ ฉบับปรับปรุงยังคงมุ่งเน้นความสมดุลของการพัฒนาแหล่งพลังงานในแต่ละ
พื้นทีข่ องประเทศตามแผนฯ ฉบับเดิม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกพื้นที่มแี หล่งพลังงานอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาสัดส่วนกํา ลังการผลิต ไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานประเภทต่ างๆ พบว่า ถ่า นหินยังคงเป็ น แหล่ ง
พลังงานหลักทีใ่ ช้ผลิตไฟฟ้ าในเวียดนาม แต่แผนฯ ฉบับปรับปรุงมีการปรับลดสัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้ าจาก
แหล่งพลังงานดังกล่าว รวมถึงพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้ านําเข้า และพลังงานนิวเคลียร์ ลงจากแผนฯ
ฉบับเดิม ขณะทีม่ กี ารเพิม่ สัด ส่วนกํา ลังการผลิตจากแหล่งพลังงานหมุน เวีย นเป็ น ร้อยละ 21 ของแหล่ง
พลังงานทัง้ หมดในปี 2573 ส่งผลให้พลังงานหมุนเวียนจะเป็ น แหล่งพลังงานหลักอัน ดับ 2 ของเวีย ดนาม
ในอนาคต แซงหน้าแหล่งพลังงานสําคัญอืน่ ๆ เช่น พลังงานนํ้าและพลังงานก๊าซธรรมชาติ

-2เป้ าหมายสัดส่วนกําลังการผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ
ปี 2563
ปี 2573
แหล่งพลังงาน
แผนฯ ฉบับเดิ ม แผนฯ ฉบับปรับปรุง แผนฯ ฉบับเดิ ม แผนฯ ฉบับปรับปรุง
ถ่านหิน
48.0%
42.7%
51.6%
42.6%
พลังงานหมุนเวียน
5.6%
9.9%
9.4%
21.0%
นํ้า
25.5%
30.1%
15.7%
16.9%
ก๊าซธรรมชาติ
16.5%
14.9%
11.8%
14.7%
นิวเคลียร์
1.3%
6.6%
3.6%
พลังงานไฟฟ้ านําเข้า
3.1%
2.4%
4.9%
1.2%
รวม
100%
100%
100%
100%
ทีม่ า : Decision No. 1208/QD-TTg และ Decision No. 428/QD-TTg, The Socialist Republic of Vietnam
พลังงานหมุนเวียน...แหล่งพลังงานที่ รฐั บาลเวียดนามให้ความสําคัญเป็ นลําดับต้นๆ
ภายใต้แ ผนฯ ฉบับปรับ ปรุง รัฐบาลเวีย ดนามให้ความสํา คัญเป็ นลําดับต้นๆ กับ การพัฒ นาแหล่ ง
พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล พร้อมทัง้
มีนโยบายเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
มากขึ้น ทัง้ นี้ แผนฯ ฉบับ ปรับ ปรุงมีก ารกํา หนดเป้ า หมายกํา ลังการผลิต ไฟฟ้ า จากพลัง งานแสงอาทิต ย์
เป็ นครัง้ แรก และตัง้ เป้ าเพิม่ กําลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบก้าวกระโดดจาก 850 เมกะวัตต์
ในปี 2563 เป็ น 12,000 เมกะวัตต์ในปี 2573 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเวียดนามในการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และเป็ นทีค่ าดว่าในอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมพลังงาน
ของเวียดนาม
เป้ าหมายกําลังการผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ปี 2563
ปี 2573
พลังงานหมุนเวียน
หน่ วย
ฉบับเดิ ม ฉบับปรับปรุง ฉบับเดิ ม ฉบับปรับปรุง
ลม
กําลังการผลิต (เมกะวัตต์)
1,000
800
6,200
6,000
สัดส่วนการผลิต (%)
0.7%
0.8%
2.4%
2.1%
ชีวมวล
สัดส่วนการผลิต (%)
0.6%
1.0%
1.1%
2.1%
แสงอาทิตย์
กําลังการผลิต (เมกะวัตต์)
850
12,000
สัดส่วนการผลิต (%)
0.5%
3.3%
ทีม่ า : Decision No. 1208/QD-TTg และ Decision No. 428/QD-TTg, The Socialist Republic of Vietnam
นอกจากนี้ แผนฯ ฉบับปรับปรุงยังมีการแจกแจงรายละเอียดทีค่ ่อนข้างชัดเจนเกีย่ วกับโครงการลงทุน
ในแหล่งพลังงานหมุนเวียนในเวียดนามไปจนถึงปี 2573 ดังนี้

-3โครงการ

กําลังการผลิ ต
(เมกะวัตต์)

ผู้ดาํ เนิ นโครงการ

ปี 2559
KCP Biomass Power (1st phase)
30
IPP* (Phu Yen)
Renewable Energy (SHP**, Wind, Solar, Biomass energy)
260
ปี 2560
An Khe Biomass Power (1st phase)
55
Quang Ngai Sugar Co.
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
360
ปี 2561
KCP Biomass Power (2nd phase)
30
IPP* (Phu Yen)
nd
An Khe Biomass Power (2 phase)
55
Quang Ngai Sugar Co.
Lee & Man Biomass Power
125
Lee & Man Paper Co.
Khai Long Wind Power (Ca Mau)
100
Cong Ly Limited Co.
rd
Bac Lieu Wind Power (3 phase)
142
Cong Ly Limited Co.
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
520
ปี 2562
Nam Cum SHP 1, 4, 5
65
IPP
Trung-Nam Wind Power
90
IPP (Ninh Thuan)
Soc Trang Wind Power
99
Cong Ly Limited Co.
st
Thien Tan Solar Power (1 phase)
300
IPP (Ninh Thuan)
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
450
ปี 2563
Nam Cum SHP 2, 3, 6
54
IPP
Hanbaram Wind Power
117
IPP
nd
Thien Tan Solar Power (2 phase)
300
IPP (Ninh Thuan)
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
260
ปี 2564
Thien Tan Solar Power (3rd phase)
300
IPP (Ninh Thuan)
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
790
ปี 2565-2573
Renewable Energy (SHP, Wind, Solar, Biomass energy)
20,390
หมายเหตุ : *IPP หรือ Independent Power Producer หมายถึง ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ
**SHP หรือ Small-scale Hydroelectric Power หมายถึง โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็ก
ทีม่ า : Decision No. 428/QD-TTg, The Socialist Republic of Vietnam

-4รัฐบาลเวียดนามประมาณการว่าการดําเนินโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนฯ ฉบับปรับปรุงต้องใช้
เงินลงทุนทัง้ สิ้น 148 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมโครงการ Build-Operate-Transfer) โดยคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนราว 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2559-2563 แบ่งเป็ นการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศร้อยละ 75 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 25 เป็ นการลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายสายส่งไฟฟ้ า และจะใช้เงินลงทุน
อีกราว 108 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2564-2573 แบ่งเป็ น การลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้ าและ
เครือข่ายสายส่งไฟฟ้ าในสัดส่วนทีเ่ ท่ากับการลงทุนในช่วงปี 2559-2563 ทัง้ นี้ เป็ นทีค่ าดว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่
จะมาจากการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในช่วงทีผ่ ่านมารัฐบาลเวียดนามพยายามผ่อนคลายกฎระเบียบการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจพลังงาน รวมถึงการเสนอสิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุน และการปรับเพิม่ ค่า
ไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึน้ ล่าสุดรัฐบาลเวียดนาม
อนุมตั ริ า่ งสิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ
เวียดนามเสนอ เพือ่ เป็ นกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จึงเป็ นโอกาสของนักลงทุนไทย
ทีม่ คี วามพร้อมในการเข้าไปขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจทีม่ ี
ศักยภาพและยังมีแนวโน้มเติบโตได้อกี มากในเวียดนาม

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

