
ระบบผลิตไฟฟา
แบบกระจายตัว (DG)

กับเมืองมหานคร
 ระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (DG) มีความหมาย    
และวัตถุประสงคตรงขามกับการผลิตไฟฟาจากศูนยกลางซึ่ง      
มีการดําเนินการเชิงพาณิชยที่ทันสมัยมาแลวกวาศตวรรษ        
แทนการพ่ึงพาโรงไฟฟา
ขนาดใหญ (เชื้อเพลิง
ฟอสซิล นิวเคลียร  
หรือพลังงานนํ้า) และ
ระบบสายสงแรงสูง 
โดยทั่วไปแลว DG จะใชสําหรับการจายไฟฟาเฉพาะในพื้นที่
นั้นๆ และพลังงานสวนมากจะไดมาจากแหลงพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy; RE) สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

Are Renewables the Answer?

พลังงานในระบบสายสงที่มีระยะทางไกล และสามารถจัดการ
เขาเปนระบบไมโครกริด (Microgrid) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและ
ความมั่นคงในระบบจําหนายไดอีกดวย ในขณะที่ตนทุนของ    

การผลิตพลังงาน
ทดแทนลดลงอยาง
ตอเน่ือง จึงคาดหวัง
ไดวา สัดสวน DG 
จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ

เทียบกับระบบการผลิตพลังงานไฟฟาทั้งหมด กระทั่งมีคํากลาว
วา DG ไมใชเพียงแตเปนอนาคตของระบบไฟฟา แตยังเปน
อนาคตของแหลงพลังงานไฟฟาอีกดวย
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เชนเดียวกันกับนวัตกรรมทางเทคนิคใดๆ
ขอไดเปรียบที่เปนที่ยอมรับของ DG นั้นอาจไมสามารถนําไปใชได
กับการผลิตไฟฟาทุกขนาดและทุกสภาพการติดตั้ง

 การกลาวเกินจริงเชนน้ีน้ันถือเปนเรื่องปกติในชวงแรกๆ       
ของนวัตกรรมทางเทคนิคใหมๆ ดังเชนการคาดการณถึงการนํา
รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle; EV) มาใช การใชรถบรรทุกที่        
ขบัเคลือ่นดวยแบตเตอรี ่การขนสงและการบนิ (Smil 2019) อยางไร
ก็ตาม เชนเดียวกับนวัตกรรมทางเทคนิคอ่ืนๆ น่ันคือขอไดเปรียบ     
ที่เปนที่ยอมรับของ DG นั้น อาจไมสามารถนําไปใชไดกับการผลิต
ไฟฟาทุกๆ ขนาด และทุกๆ สภาพการติดตั้ง ที่เห็นไดชัดที่สุดคือ      
ผูสนับสนุน DG ไมไดสนใจความเปนจริงของการใชไฟฟาในสถานที่
ที่ไมเหมาะสมกับ DG เชนในเมืองใหญที่มีความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาสูงระดับหลายกิกะวัตต (GW)

มหานคร
 ตัง้แตป 2007 ประชากรโลกมากกวาคร่ึงอาศยัอยูในเมอืงและ
คาดวาจะสูงขึ้นถึง 70% ในป 2050 ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วของ
มหานคร (เมืองที่มีประชากรมากกวา 10 ลานคน) อยางเห็นไดชัด 
ดังเชนในป 1950 นิวยอรกและโตเกียวเคยเปน 2 มหานครในโลก 
และภายในป 1975 กม็เีมก็ซโิกรวมเปนมหานครดวย ภายในป 2000 
มจีาํนวนมหานครเพิม่ขึน้เปน 18 เมอืง และเพิม่เปน 29 เมอืง ภายใน
ป 2015 จากนั้นเพิ่มเปน 46 เมืองในป 2018 จากมหานครขางตน
ทั้งหมดนี้ มีมหานครถึง 15 เมืองที่อยูในจีน และอีก 3 เมืองอยูใน
ญี่ปุน มหานครนิวยอรกซึ่งเคยเปนมหานครที่ใหญที่สุดในสหรัฐ-
อเมรกิา ตกมาอยูในอนัดบัที ่10 ของโลก โตเกยีวเปนมหานครทีใ่หญ

รูปที่ 1 (a) โตเกียวซึ่งเปนมหานครที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ถายจากตึกจุดศูนยกลางยานการคาชินจูกุ (ที่มา: Morio, Wikimedia.) 
(b) เซินเจิ้นในภาคใตของจีนเปนหนึ่งในมหานครท่ีใหญที่สุด ทั้งที่ในป 1979 เปนเมืองที่มีประชากรเพียง 30,000 คน (ที่มา: Hawyih,           
Wikimedia.)

ที่สุดในโลก ตามดวยเซี่ยงไฮ จาการตา นิวเดลี โซล กวางโจว และ
ปกก่ิง ซึ่งในอนาคตมหานครจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในเอเชียและ
แอฟริกาดวย (รูปที่ 1 (a) และ (b))
 มหานครแตละแหงมปีระชากรมากกวาประเทศเลก็ๆ ประเทศ
หนึง่ มหานครสวนใหญมีประชากรหนาแนนมากเปนพเิศษ มคีาเฉลีย่
สูงกวา 10,000 คน/ตร.กม. และคาสูงสุดอยูที่มากกวา 40,000 คน/
ตร.กม. การใหความสําคัญกับดานที่อยูอาศัย ดานอุตสาหกรรม
บริการ และดานการขนสง ทําใหมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาที่สูง
กวาสัดสวนที่เหมาะสม โดยทั่วไปมหานครจะดํารงอยูไดก็ดวย   
ความสามารถในการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟาแบบที่
คาดไมถงึอยูเสมอ โตเกยีวและเขตการปกครองรอบๆ ญีปุ่นท้ัง 3 เขต 
(ไซตามะ ชิบะ และคานางาวะ) มีความตองการใชไฟฟา (Demand) 
เฉลี่ยประมาณ 25 GW ในขณะที่เซี่ยงไฮตองการใชไฟฟา 17 GW 
นิวยอรกและเวสตเชสเตอร 13 GW และปกกิ่งประมาณ 12 GW

ความหนาแนนดานกําลังไฟฟาของ DG
 การประเมินอัตราความสามารถในการผลิตไฟฟาในมหานคร
พจิารณาไดจากอตัราการผลิตพลังงานเฉล่ียรายปและการใชพลงังาน
ตอหนวยของพื้นที่ แสดงเปนวัตต ตอ ตร.ม. การเปรียบเทียบความ
สามารถในการจายกําลังไฟฟาของ DG กับความตองการใชไฟฟา
ทั่วไปของตัวเมือง จะสะทอนใหเห็นถึงการประเมินโอกาสและ         
ขอจาํกดัพืน้ฐานทีแ่ทจรงิ การผลติไฟฟาของ DG จากพลงังานทดแทน      
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การเปรียบเทียบความสามารถในการจายกําลังไฟฟาของ DG
กับความตองการใชไฟฟาทั่วไปของตัวเมือง จะสะทอนใหเห็นถึง
การประเมินโอกาสและขอจํากัดพ้ืนฐานที่แทจริง

มีอยู ดวยกัน 5 รูปแบบหลัก คือ เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel)           
ความรอนใตพิภพขนาดเล็ก (Small Geothermal) พลังงานนํ้า  
ขนาดยอม (Micro-hydrogeneration) กังหันลมขนาดเล็ก (Small 
Wind Turbine) และเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell หรือ PV) ติดตั้ง
บนหลังคา บนผนัง หรือบนพื้นดิน
 เนื่องจากความสามารถในการจายกําลังไฟฟาตอพ้ืนที่จาก     
เชือ้เพลงิชวีภาพโดยปกตนิัน้คอนขางตํา่ จึงมกีารใชเชือ้เพลงิชวีภาพ
มาผลิตไฟฟาไมมากนัก ไมเพียงแตจากพื้นท่ีหลักท้ังหมดของ
มหานคร แตรวมถึงพ้ืนท่ีหางไกลท่ีมีท่ีดินวาง การผลิตไฟฟาโดยใช
กาซจากไมหรือเมทานอลมีความสามารถในการจายกําลังไฟฟา       
ตํ่ากวา 0.5 วัตต ตอ ตร.ม. ในขณะที่ใชเอทานอลจากไมไผใหกําลัง
ไฟฟาไดเพียง 0.4 วัตต ตอ ตร.ม. เอทานอลจากขาวโพด 0.25 วัตต 
ตอ ตร.ม. และไบโอดีเซล 0.1–0.2 วัตต ตอ ตร.ม. แตในแงของการ
ผลิตไฟฟาจริงแลว DG ประเภทนี้มีความสามารถในการจายกําลัง
ไฟฟาไดเพียงมากกวาครึ่ง ตัวอยางเชน แคเพียง 10% ของไฟฟาที่
เซี่ยงไฮตองการ หากผลิตจากเช้ือเพลิงชีวภาพจะตองการพื้นที่      
เพาะปลูกขนาดเดียวกันกับพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู (สมมติวา 17 GW / 
0.25 วัตต ตอ ตร.ม. x 10% = 6,800 ตร.กม. เมื่อเทียบกับพื้นที่
ของเมืองที่มีเพียง 6,340 ตร.กม.)
 ในทาํนองเดยีวกันความสามารถในการจายกําลงัไฟฟาตอพืน้ที่
ทั่วไปสําหรับโครงการพลังนํ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ที่มีกําลังการ
ผลิตติดตั้งนอยกวา 100 MW) จะมีคาตํ่ากวา 0.5 วัตต ตอ ตร.ม. 
และผลิตไดจริงมักจะไมเกินครึ่งหน่ึงเม่ือพิจารณาคาตัวประกอบ
ความจุของกําลังการผลิตที่ตํ่า นั้นแสดงวาอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก
ตองการพื้นที่เชนเดียวกับที่ตองการสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ และถา
ตองจายไฟฟาแคเพียง 10% ของความตองการท้ังหมด จะตองใช
พืน้ทีท่ีใ่หญกวาพืน้ทีท่ีเ่มอืงมอียู นีเ่ปนเพยีงการพจิารณาทางทฤษฎี
เทานั้น เพราะมีมหานครเพียงไมกี่แหงที่มีแมนํ้าลําคลองที่ไดรับการ
กํากับดูแลอยางเปนรูปธรรมหรือครอบคลุมโดยการพัฒนาเมืองที่  
ทันสมัย ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการผลิตไฟฟาพลังนํ้า
ขนาดเล็กได
 มีเมืองใหญเพียงไมกี่แหงท่ีจะสามารถใชประโยชนจาก       
ความรอนใตพภิพสาํหรบัการผลติไฟฟาในเมอืง ลองนกึภาพถงึความ
วุนวายสําหรับการขุดเจาะบอนํ้าใตดินในเมือง! แมวาผูอยูอาศัย
สามารถตดิตัง้กงัหนัลมขนาดเลก็บนหอคอยตํา่ๆ หรอืบนหลงัคาของ
อาคารในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรหนาแนน ความสามารถในการจายกาํลงั
ไฟฟาตอพื้นที่มีคาเพียง 1 วัตต ตอ ตร.ม. ความเปนไปไดอีกอยาง
คอืระบบ PV ซึง่มคีวามสามารถในการจายกาํลงัไฟฟาตอพืน้ทีส่งูสดุ
และเปน DG ทีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัมหานคร ตามขอมูลธนาคารโลก 
คาเฉลี่ยความเขมแสงรายปในเอเชียตะวันออกคือ 140–150 วัตต 
ตอ ตร.ม. และดวยประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของ PV ที่     

10–15% นี ้จะทาํใหสามารถผลติไฟฟารวมไดอยูระหวาง 15 ถงึ 20 
วัตต ตอ ตร.ม. 

ความตองการกําลังไฟฟาตอพื้นที่ สําหรับพื้นที่ในเมือง
 ความตองการกําลังไฟฟาในเมืองโดยเฉลี่ย (จากการศึกษา    
การใชไฟฟาชวงกลางคืน) มีคาอยูระหวาง 10 ถึง 35 วัตต ตอ ตร.ม. 
และสูงกวา 100 วัตต ตอ ตร.ม. สําหรับพื้นที่ใจกลางเมือง บริเวณ
คอนโดสูงในแมนฮัตตนัทีน่วิยอรกมคีาเฉล่ียสูงถึง 900 วตัต ตอ ตร.ม. 
(พื้นที่แคบล็อกเดียวตองการใชไฟฟาเกือบ 18 MW) และในหลายๆ 
บล็อกในยานการเงิน กลางเมืองทางใต และทางตะวันออก มีอัตรา
ระหวาง 400 ถึง 500 วัตต ตอ ตร.ม. (รูปที่ 2) ในทางตรงกันขาม 
พืน้ทีท่ีอ่ยูอาศยัมกัจะใชนอยกวา 25 วตัต ตอ ตร.ม. คลังสนิคา 15-30 
วัตต ตอ ตร.ม. บาน 25–45 วัตต ตอ ตร.ม. โรงเรียน สํานักงาน และ
พื้นที่คาขาย 50–75 วัตต ตอ ตร.ม. โรงแรม 40–90 วัตต ตอ ตร.ม. 
ซูเปอรมารเก็ตและโรงพยาบาลสูงกวา 100 วัตต ตอ ตร.ม.
 คาคาดการณความตองการกาํลงัไฟฟาสาํหรบัสิง่กอสรางอืน่ๆ 
เปนดังนี้คือ บานสองชั้นอาจตองการประมาณ 50 วัตต ตอ ตร.ม. 
อาคารสํานักงาน 10 ชั้น 500 วัตต ตอ ตร.ม. อาคารอพารตเมนต
สูง 40 ชั้นหรือโรงพยาบาล 5 ชั้น 1,000 วัตต ตอ ตร.ม. และโรงแรม 
50 ชั้น ประเภทติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศอยางตอเน่ืองในเขต        
ทะเลทราย 2,000 วัตต ตอ ตร.ม. อัตราเหลานี้รวมปริมาณการใช
เช้ือเพลิงและการไฟฟาทั้งหมดเขาดวยกันแลว (สําหรับอาคารสูงท่ี
ใชงานระบบปรับอากาศเกือบตลอดทั้งปจะใชพลังงานในรูปไฟฟา
เปนหลกั) เปนทีน่าสนใจในความคดิของผูสนบัสนนุการใชไฟฟาจาก
พลังงานหมนุเวยีนแบบกระจายศูนย สําหรบัความตองการในยคุหลงั
เชื้อเพลิงฟอสซิล ความพอเพียงของการใชไฟฟาที่ยังจะตองเพิ่มขึ้น
เพื่อมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล กลาวคือกาซธรรมชาติที่ใชสําหรับ
ใหความรอนตมนํ้ารอน และทําอาหาร

การเปรียบเทียบอัตราการจายกําลังไฟฟา
 อัตราการผลิตไฟฟาของ PV เฉลี่ยอยูที่ 15–20 วัตต ตอ ตร.ม. 
ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยความตองการไฟฟาทั่วไปสําหรับคลังสินคา
ชัน้เดยีว พืน้ทีค่าปลีกบางแหง และบานเดีย่วหลายหลังทีอ่ยูในสภาพ
อากาศที่ไมรุนแรงนั้น มีคาใกลเคียงกันมาก ดังนั้น DG จึงเขามามี
บทบาทสําคัญตอความตองการไฟฟาในลักษณะนี้
 แนนอนวามสีิง่ปลกูสรางในกลุมนีท้ีจ่ะไมสามารถไดประโยชน
จากการผลิตไฟฟาของ PV ไดอยางเต็มที่ เพราะการวางแนวของ
หลังคาจํานวนมากนั้นเอียงเกินไป ถูกบังแสงดวยสิ่งปลูกสรางหรือ
ตนไม หรือติดต้ังในระบบที่มีความรอนสูงใกลกับอุปกรณระบาย
อากาศและอุปกรณปรับอากาศ
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DG จึงเขามามีบทบาทสําคัญตอความตองการไฟฟา
สําหรับคลังสินคาชั้นเดียว พื้นที่คาปลีกบางแหง และบานเดี่ยว

 ในทางตรงกันขามการผลิตไฟฟาดวย PV สําหรับอาคารสูงถึง 
10 ชั้น (อพารตเมนต รานคาปลีก สํานักงานหรือโรงแรม) ที่มีความ
ตองการกําลังไฟฟา 200-800 วัตต ตอ ตร.ม. โดยทั่วไปจะตองใช
พืน้ทีสํ่าหรับตดิตัง้ PV ใหญกวาพืน้ทีห่ลงัคา 10-40 เทา เพือ่ตอบสนอง
ความตองการโดยเฉลี่ย และตองการพื้นท่ีสําหรับระบบกักเก็บ
พลงังานจาํนวนมากเพือ่จัดการกับการเปลีย่นแปลงความตองการใช
ไฟฟารายวนัและตามฤดกูาล ดงันัน้สิง่ปลกูสรางดงักลาวสามารถจาย
กําลังไฟฟาไดไมเกิน 10% ของพลังงานไฟฟาท่ีตองการ ซึ่ง PV 
สําหรับอาคารสูงที่มีคาความตองการเฉลี่ยเกือบ 1,000 วัตต ตอ 
ตร.ม. จะตองการพื้นที่สําหรับ PV ถึง 50-75 เทาของพื้นที่หลังคา
 PV ติดตั้งที่ผนังอาคาร สามารถเพิ่มกําลังผลิตของ PV สําหรับ
สิ่งกอสรางท่ีมีอัตราความตองการกําลังไฟฟาสูงได แตในหลายๆ 
กรณนีัน้ พบวาการปรบัปรงุคอนโดสงูเดมิ (หรอืการกอสรางหนาตาง
สําหรับติดตั้ง PV) จะเปนไปไมไดเลยหรือถาเปนไปไดก็ราคาสูง     
มากไป อาคารตางๆ กลางเมืองซ่ึงมีการบังแสงแดดระหวางกัน       
จะตองมีการประเมินกําลังการผลิตเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกําไรที่     
คุมคาจากการใชงาน PV กาํไรโดยรวมจากการเพิม่โมดลู PV ตดิผนงั
ไมเพียงพอที่จะทําใหกําลังการผลิตไฟฟาในพื้นที่สูงไดถึง 20% ของ

รปูที ่2 พืน้ทีข่องแมนฮัตตนัหลายจดุมคีวามหนาแนนของความตองการใชไฟฟาเฉลีย่ตอปสงูมาก โดยเฉลีย่อยูระหวาง 500–900 วตัต ตอ ตร.ม. 
(ที่มา: S. Spiegelman, Wikimedia.)

ความตองการใชไฟฟาทั้งหมด ตัวอยางเชน การจําลองเพื่อประเมิน
กําลังการผลิตของอาคารในกัวลาลัมเปอร ระบุวาระบบ PV แนวตั้ง
บนอาคารสํานักงานสูงทั่วไปในมาเลเซียสามารถผลิตไฟฟาไดปละ 
1.7-2.9 เทาของการตดิตัง้บนหลงัคา ข้ึนอยูกบัการวางตวัของอาคาร
ตางๆ

แหลงกักเก็บพลังงาน
 ระบบ PV ในเมืองทั้งหมดสามารถทํางานไดอยางนาเชื่อถือ
หากมีแหลงกักเก็บพลังงานที่มากพอ เพื่อทดแทนความแตกตาง    
ของความสามารถในการผลิตสูงสุดชวงกลางวัน (สูงกวา 100 วัตต 
ตอ ตร.ม.) กับคาเฉล่ียของความสามารถในการผลิตทั้งป ดังนั้น   
แหลงกกัเกบ็พลงังานจงึจําเปนตองมใีชงานในกรณเีปนแหลงสาํรอง
สําหรับ Off-grid การสรางแบบจําลองสําหรับบานสองครอบครัวใน
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด ระบุวาเพ่ือใหการ          
จัดเตรียมพลังงานสํารองสําหรับใชงาน 2 วัน ขนาดแบตเตอรี่ขั้นตํ่า
จะตองเปน 3 เทาของการใชไฟฟาเฉลีย่ตอวนั แมวามหานครจะมคีวาม
สามารถใชงานระบบผลิตไฟฟาตามแนวคิดของ DG ไดในสัดสวน
เพียงเล็กนอย แตก็ยังตองการแหลงกักเก็บพลังงานขนาดใหญอยูดี

4



  ตัวอยางเชน พ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแนนที่สุดของโตเกียว     
(เขตพิเศษ 23 เขต) ครอบคลุมพื้นที่ 619 ตร.กม. มีประชากร 9.2 
ลานคน มีคาความเขมแสงเฉลี่ย 151 วัตต ตอ ตร.ม. และมีพื้นที่     
ที่มีหลังคาประมาณ 64 ตร.กม. ซึ่งเหมาะสําหรับการติดตั้ง PV ที่ 
จะใหกําลังการผลิตไดที่ 20 วัตต ตอ ตร.ม. และครอบคลุมหลังคา
เหลานั้นทั้งหมดจะผลิตไฟฟาไดเกือบ 31 GWh ตอวัน ในขณะที่
ความตองการใชไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 150 GWh ตอวัน แมจะ
ตดิตัง้ PV ครอบคลมุพืน้ทีห่ลงัคาในโตเกยีวทัง้หมด กย็งัสามารถจาย
ไฟฟาไดเพียง 20% ของความตองการใชไฟฟาโดยเฉลี่ย
 ความตองการแหลงกกัเกบ็พลงังานขนาดใหญก็เพ่ือใหแนใจวา
ระบบกักเก็บพลังงานรวมกับ PV สามารถตอบสนองตอความ
ตองการใชไฟฟาเฉลี่ยไดถึง 20% ในชวงฤดูพายุไตฝุน เมื่อสภาพ
อากาศแทบจะไมสามารถผลิตไฟฟาจาก PV ไดเลย (รูปที่ 3) การที่
ผลิตไฟฟาจาก PV ไมไดเพียง 2 วัน จะตองหาแหลงกักเก็บพลังงาน
ที่สามารถกักเก็บไดอยางนอย 60 GWh ซึ่งในปจจุบันระบบกักเก็บ
พลังงานเชิงพาณิชยสําหรับที่อยูอาศัยขนาดพิกัดใชงาน 13.5 kWh 
มีราคาประมาณ 5,900 เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อรวมคาติดตั้งแลว    
จะมีคาใชจายอยางนอยกวา 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ดังน้ันในเมือง     
จะตองติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประมาณ 4.5 ลานหนวย (มีคา   
ใชจายมากกวา 3 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อจัดหาเปนแหลง
พลงังานสาํรองสาํหรบั 2 วนั สาํหรบั 1 ใน 5 ของปรมิาณการใชไฟฟา
ในกรณีที่เกิดพายุไตฝุนระดับปานกลาง
  การคาดการณมกัจะมีสิง่ทีไ่มคาดคดิอยูเสมอ ตวัอยางเชน การ
ใหเงนิอดุหนนุอาจสงผลใหเกดิผลลพัธดเีกนิคาด เชน เกดิการตดิตัง้ 

PV ปริมาณสูงมากในเยอรมนี ซึ่งมีคาความเขมแสงคอนขางตํ่า        
เมื่อเทียบกับเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มีคาความสามารถในการ
จายไฟฟาเฉลี่ยเพียง 10% ของกําลังการผลิตติดตั้งการใชงาน DG 
สําหรับมหานคร มีคําตอบทางกายภาพที่คอนขางชัดเจน กลาวคือ
ยงัคงมคีวามตางสูงระหวางความสามารถในการจายกําลงัไฟฟาจาก 
PV และอัตราความตองการกําลังไฟฟาไมสามารถแกไดดวยเทคนิค
ที่มีอยู ดังนั้น DG ในพื้นที่ของมหานคร (จาก PV หรืออื่นๆ) จะชวย
เสริมความตองการใชไฟฟาและจะยังคงตองเช่ือมอยู กับระบบ       
โครงขายไฟฟาไปจนถึงป 2050 โดยจะไมสามารถจายไฟฟาไดเกิน 
1 ใน 3 สวนของความตองการใชไฟฟาทั้งหมด
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