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จั ง หวั ด น่ า นมี ศั ก ยภาพพลั ง งานทดแทนเพี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้าของทั ง้
จังหวัด ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตและระยองสามารถเพิ่มสัดส่ วนพลังงานทดแทนในระบบ
ไฟฟ้าได้ มากขึน้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 – จากผลการศึกษาของ Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) ประเทศ
เยอรมนี ร่ วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่ วมด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่ได้
นาเสนอวันนีโ้ ดยกระทรวงพลังงาน และสานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.)
ร่ วมกับ องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) นั ้น ได้ ระบุว่าจังหวัดน่านมีศกั ยภาพพลังงาน
ทดแทนเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของทังจั
้ งหวัดได้ ภายในปี 2579 ซึง่ จะเป็ นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่
มีศกั ยภาพในการพึ่งพาตนเองด้ านพลังงานได้ 100% จากการผลิตพลังงานที่ส ะอาดและยัง่ ยืน ในขณะที่จงั หวัด
ภูเก็ตและระยองมีศกั ยภาพในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าได้ 40% จากทรัพยากรใช้ ในท้ องถิ่น
“ผลการศึกษาได้ ชี ้ชัดถึงโอกาสที่จะกาหนดภาพฉายการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความยัง่ ยืนมากยิ่งขึ ้นของประเทศ
ไทย โดยจังหวัดน่านมีศกั ยภาพพลังงานทดแทนเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของทังจั
้ งหวัด ในขณะที่จงั หวัด
ภูเก็ตและระยองสามารถเพิ่ มสัดส่วนพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าได้ 40%” นางจันทร์ ศรี พงษ์ พานิ ช รั กษา
ราชการผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ กล่าวว่า “ปั จจุบนั กระทรวงพลังงานได้ ดาเนินการสนับสนุน
ให้ การวางแผนพลังงานในระดับจังหวัดจะต้ องคานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรพลังงานทดแทนของพื ้นที่ ซงึ่ จะช่วย
ให้ ประเทศมีความมัน่ คงทางพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ ้น”
แหล่ ง พลัง งานทดแทนต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ พลังงานลมและพลังงานชีวภาพ ล้ วนแต่
เป็ นคาตอบในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอันเป็ น
สาเหตุของปั ญหาโลกร้ อน ในขณะเดียวกัน ศัก ยภาพ
พลังงานทดแทนในท้ องถิ่นก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ
ลดการพึ่งพาการน าเข้ าพลังงาน พร้ อมทัง้ เสริ มสร้ าง
รายได้ ให้ กับท้ องถิ่ น ด้ วยนวัตกรรมและวิธีการศึกษา ภาพฉายอุปสงค์ อุปทานพลังงานทดแทนของจังหวัดน่าน
ของFraunhofer Institute for Solar Energy Systems ในช่วงฤดูร้อน ปี 2579
(ISE) ประเทศเยอรมนี พร้ อมด้ วยการสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยร่ วมด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ได้ อธิ บายถึงลักษณะการใช้ ไฟฟ้ารายชั่วโมงตลอดทัง้ ปี เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุ ปที่

ชัดเจนเกี่ยวกับศักยภาพทรั พยากรพลังงานทดแทนของทัง้ 3 จังหวัด จากข้ อมูลผลการศึกษาดังกล่าว กระทรวง
พลังงานและ GIZ จะร่ วมมือกันในการให้ ข้อเสนอแนะในระดับชาติ ระดับจังหวัดและท้ องถิ่น มุ่งเน้ นให้ มีการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ ้นใประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ มีการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงด้ าน
การพัฒนาพลังงานทดแทนและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการวางแผนในระดับ
จังหวัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- โครงการการสนับ สนุนการพัฒนาและดาเนิ นงานด้ านการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยซึ่ง
ดาเนินงานภายใต้ แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate
Initiative - IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ าง และความปลอดภัยทางปรมาณู
ข อ ง ส ห พั น ธ์ ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ย อ ร ม นี ( the German Federal Ministry for Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear Safety: BMUB) ผ่ านองค์ ก รความร่ วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) โครงการฯ ได้ ม่งุ เน้ นที่จะสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายและนโยบายด้ านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทังในระดั
้
บชาติ ระดับจังหวัด และท้ องถิ่น พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของประเทศไทยในการแสดงถึงการมีสว่ นในบรรเทาปั ญหาด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC) ร่ วมกับนานาประเทศ
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็ นองค์กรของรั ฐบาลเยอรมันที่ดาเนิ นงานด้ านความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน GIZ ปฏิบตั ิงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ ใน
ประเทศเยอรมนี แ ละต่ า งประเทศ รวมทัง้ รั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆ สหภาพยุ โ รป องค์ ก ารสหประชาชาติ
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