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ความเช่ือ และข้อเท็จจริง เก่ียวกับการน าพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผันผวน 

(ซึ่งได้แก่ลมและแสงอาทิตย์) เข้ามาในระบบไฟฟ้า 

บทความช้ินน้ีจะกล่าวถึงข้อกังวลและข้อเทจ็จริงทีส่ าคัญ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มี
ความผันผวน (Variable Renewable Energy, VRE) ซึ่งไดแ้ก่ไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลมและแผงผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์โฟโตโวลเทอกิ) 

ความเชื่อท่ี 1: ความผันผวนท่ีเกิดจากสภาพอากาศ เป็นสิ่งท่ีจัดการไม่ได ้

ความเช่ือเกี่ยวกับ VRE ที่น่าจะถูกกล่าวถึง บ่อยทีสุ่ดสามารถสรปุได้ดังนี้ “พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
จากลมและแสงอาทิตย์ มีความผันผวนสงูมากในระยะสั้น จึงไม่เหมาะที่จะท าหน้าที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า” 
ข้อกังวลดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของพวกเราล้วนคุ้นเคยกับ
สถานการณ์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว เช่น อยู่ดี ๆ ลมกห็ยุดพัด หรือมเีมฆเคลื่อน
มาบังแสงอาทิตย์ ท าให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากลมและแสงอาทิตย์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และต้องมีการเรง่เครื่องผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนเพื่อมารองรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ความเช่ือดังกล่าว เป็นการพจิารณาที่ไมร่อบด้านเพราะมิได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญอีก 2 
ประการทีจ่ะช่วยลดความผันผวนระยะสั้นจาก VRE ได้แก่ 

ปัจจัยแรก ความต้องการใช้ไฟฟ้า (power demand) โดยปกติแล้วก็มีความผันผวนในระยะสั้นที่
สูงมาก ซึ่งหมายความว่า ระบบไฟฟ้าในปจัจบุันจึงมีความพร้อมที่จะรองรบัความผันผวนระยะสั้นน้ีได้ดีอยู่
แล้ว ในช่วงแรกที่ระดบัการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทติย์ในระบบไฟฟ้ายังไมสู่งมากนัก ความผันผวน
ระยะสั้นที่เกิดข้ึนจากพลังงานหมุนเวียนเหล่าน้ีจะมีนอ้ยมากจนไม่สามารถแยกออกจากความผันผวนที่เกิด
จากความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ (“lost in the noise of demand fluctuation”) 

ปัจจัยท่ีสอง เมื่อมีพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้าเพิ่มข้ึนและ
กระจายอยู่ตามต าแหนง่ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า ความผันผวนระยะสั้นที่เกิดข้ึนในแต่ละสถานที่จะมีแนวโน้ม
ที่แตกต่างกันจนเกิดการหกัล้างกันและท าให้ความผันผวนระยะสั้นโดยรวมลดลง และความผันผวนขนาด
ใหญ่ทีเ่หลืออยูจ่ึงมกัจะเกิดในระดับช่ัวโมงแทนทีจ่ะเกิดในระดับวินาทีเช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางกรณีทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนเพียงแหง่เดียว สามารถส่งผลกระทบ
ต่อระบบไฟฟ้ารอบ ๆ ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีของระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึง่จะกล่าวถึงในข้อ
ถัดไป 
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ความเชื่อท่ี 2 : การใช้ VRE ในระบบไฟฟ้า จะเพ่ิมต้นทุนให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

ความเช่ืออีกประการหนึ่งที่ถูกหยบิยกข้ึนมาบ่อย ๆ คือ “ความผันผวนทีม่าจากพลงังานลมและ
แสงอาทิตย์ จะเพิม่ภาระในการท างานของโรงไฟฟ้าแบบดัง้เดิม (เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ) เพราะจะท าให้โรงไฟฟ้าเหล่าน้ีตอ้งปรับระดบัการผลิตไฟฟ้าข้ึน-ลงบ่อยยิ่งข้ึน ซึง่สง่ผลกระทบ
ต่อโรงไฟฟ้าในทางเทคนิค และท าให้ต้นทุนของระบบไฟฟ้าโดยรวมเพิม่ขึ้น” 

โดยทั่วไปแล้วความเช่ือนี้ไม่เป็นความจรงิกบัระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ยังมีสัดส่วนพลงังาน
หมุนเวียนจากลมและแสงอาทิตย์ไม่มากนกั ซึ่งเป็นเหตผุลเดียวกับความเช่ือในข้อแรก เนื่องจากความผัน
ผวนที่เกิดจากแหล่งพลงังานเหล่าน้ีจะยงัน้อยมาก และไม่สามารถแยกออกจากความผันผวนของความ
ต้องการพลงังานไฟฟ้าได ้

ส าหรับระบบไฟฟ้าทีม่ีสัดส่วนพลงังานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์สูงข้ึน ความผันผวนทีเ่พิ่มข้ึนก็
อาจเริ่มส่งผลต่อลักษณะการท างานของโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ได้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของระบบ
ไฟฟ้าต่างๆ ในหลากหลายประเทศ พบว่าโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนมีความสามารถทางเทคนิคที่จะปรบั
ระดับการผลิตเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งไดโ้ดยไม่ท าให้ต้นทุนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีพยากรณ์ผลผลิตไฟฟ้าจาก VRE และการปรบัแผนการผลิตไฟฟ้าให้ใกลก้ับเวลา
ปัจจุบัน (real-time) มากทีสุ่ด เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ าในการรบัมือกบัความผันผวนที่
อาจเพิม่ขึ้น ซึ่งการมองข้ามมาตรการทั้งสองนี้ไปอาจเพิ่มตน้ทุนให้กับระบบโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ของระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น ระบบไฟฟ้าบนเกาะ VRE สามารถสง่ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งมิใช่
เนื้อหาหลกัของบทความช้ินน้ี 

 

ความเชื่อท่ี 3 : VRE ต้องการก าลังไฟฟ้าส ารองในสัดส่วน 1 ต่อ 1  

ความเช่ือนี้จะมักถกูถ่ายทอดออกมาว่า “ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มี
ความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นจงึต้องก าหนดใหม้ีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน  (conventional power plant) 
เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าส ารอง (backup generation) ซึ่งเป็นต้นทุนที่สงูมาก” จรงิอยู่ทีผ่ลผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและแสงอาทิตย์มีความผันแปรตามสภาพอากาศ แต่การมีก าลงัการผลิต VRE ในระบบไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 1 เมกะวัตต์ มิได้แปลว่าผู้ควบคุมระบบจ าเป็นจะตอ้งจัดหาแหลง่ผลิตไฟฟ้าส ารองเพิม่ขึ้น 1 เมกะ
วัตต์เสมอไป 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เมกะวัตต์ โดยทั่วไปแล้วมักผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 
10-30% โดยเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดในแต่ละปี (รวมถึงช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และช่วงทีม่ีเมฆ
ปกคลุมโดยเฉลี่ย) ในขณะที่ไฟฟ้าจากพลงังานลมโดยทั่วไปมักผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20-50% ซึ่งสัดส่วน
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การผลิตน้ีเองเรียกว่า Capacity factor (CF) โดยค่าของ Capacity factor จะแปรผนักับคุณภาพของ
ทรัพยากรแสงอาทิตย์และลมในแต่ละต าแหน่ง ดังนั้น จากมุมมองของการวางแผนระยะยาวในระบบไฟฟ้า 
(long-term planning) ค่า Capacity factor ของพลังงานลมและแสงอาทิตย์นีเ้อง จะเป็นตัวก าหนด
ก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองทีผู่้ควบคุมระบบจะจ าเป็นต้องจัดหาไว้ส าหรับเวลาทีล่มไม่พัดหรือแดดไม่ออก 

ส าหรับในช่วงเวลาระยะสั้น (short-term) ซึ่งครอบคลมุระยะเวลาต้ังแต่วินาทึถึงหลายวัน ผลผลิต
ไฟฟ้าจาก VRE จะมีความผันแปรตามสภาพอากาศ ส าหรบัแหลง่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เม
กะวัตต์ ผลผลิตที่ได้อาจอยู่ระหว่างก าลังผลิตสงูสุด และ 20-30% ของก าลังการผลิตสงูสุดข้ึนอยูก่ับ
ช่วงเวลาระหว่างวัน (อนึ่ง แผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ว่าจะไม่ได้รบั
แสงแดดโดยตรง ดังนั้นผลผลิตระหว่างวันจงึไมล่ดเหลือ 0%) อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระยะสั้นดังที่
กล่าวมานี้จะลดลงได้มากหากระบบไฟฟ้ามีแหลง่ผลิตไฟฟ้าจาก VRE หลายแห่งตัง้อยู่ในหลากหลายพื้นที่
ในบริเวณกว้าง ซึง่เป็นไปได้หากมีการเช่ือมต่อระบบไฟฟา้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน หรือการ
เช่ือมต่อในระบบไฟฟ้าเดียวกันเพื่อขยายให้ครอบคลมุบริเวณที่กว้างขึ้น ระบบที่ใหญ่ข้ึนน้ีเองนอกจากจะ
ช่วยลดความผันผวนระยะสั้นได้แล้ว ยังมสี่วนช่วยเพิ่มมลูค่าก าลังการผลิต (Capacity value) ของ VRE ได้ 
(ดูตัวอย่างได้จากรปู) 

 

ที่มา: ดดัแปลงจาก CIIR (2016), Wind and solar PV resource aggregation study for South Africa 

 

มูลค่าก าลงัการผลิต (Capacity value หรือ Capacity credit) เป็นตัวช้ีวัดที่บ่งบอกถึงก าลังการ
ผลิตของ VRE ที่สามารถพึง่พาได้เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าทั่วไป (ซึ่งแตกต่างจาก Capacity factor ที่บ่งบอก
สัดส่วนของเวลาใน 1 ปีที่ VRE ผลิตไฟฟ้าได้) มลูค่าก าลังการผลิตจะแตกต่างกันไปตามต าแหนง่ทาง
ภูมิศาสตร์และขนาดของระบบไฟฟ้า ด้วยเหตุน้ีเองจึงไม่มีเกณฑ์ตายตัวทีจ่ะก าหนดว่าก าลงัผลิตไฟฟ้า
ส ารองควรมีมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ มูลค่าก าลังการผลิตของ VRE จะเพิ่มสูงข้ึนได้จากการรวมเอา
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทิตย์เข้ามาพิจารณารวมกัน เพราะลกัษณะการผลิตไฟฟ้าของ
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ลมและแสงอาทิตย์อาจสอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน (complementary) ซึ่งความจรงิดังกล่าวเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญมาก 

ปัจจัยที่ส าคัญมากอกีประการหนึง่ที่ก าหนดมลูค่าก าลังการผลิตของ VRE คือความสอดคล้องกัน
ระหว่างช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าและช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้า (demand complementarity) 
ตัวอย่างเช่น แหลง่ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จะผลติไฟฟ้าได้สูงทีสุ่ดในช่วงกลางวัน ซึ่งกเ็ป็นช่วงที่
ร้อนทีสุ่ดของวันด้วย หากในระบบไฟฟ้ามีความต้องการไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศสูง ไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบนีก้็จะมีมลูค่าก าลงัการผลิตสงูข้ึนไปด้วย ส าหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานลม
ซึ่งมีความผันผวนสงูกว่าไฟฟ้าทีผ่ลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีประโยชน์น้อยกว่าจากความสอดคล้องใน
ลักษณะนี ้

ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาประการสุดท้าย คือระบบไฟฟ้ามิได้มีหน้าทีเ่ป็นแหลง่ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับโรงไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่มหีน้าทีห่ลักคือการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในทุกขณะ ซึ่งเดิมท าได้โดยการสร้างโรงไฟฟ้าให้มากกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
demand) ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตจะใช้วิธีการบรหิารจัดการที่มีความยืดหยุ่น (flexible) 
และมีพลวัต (dynamic) มาจัดการและควบคุมทรพัยากรต่าง ๆ ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกจากจะใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในโครงข่ายแล้ว ยังมีวิธีบรหิารจัดการแบบอื่น ๆ ที่
ต้นทุนต่ าที่สามารถรองรบัมลูค่าก าลงัการผลิตที่ไมสู่งของ VRE ได้อีกด้วย ได้แก่ มาตรการตอบสนองด้าน
ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand-side response, DSR) ซึ่งช่วยจูงใจผู้ใช้ไฟฟ้าหันไปใช้ไฟฟ้ามากใน
ช่วงเวลาที่ VRE ผลิตไฟฟ้าได้สงู หรือเทคโนโลยีส ารองพลงังานแบบแบตเตอรี่ (Battery storage) ซึ่งเริ่มมี
การเตบิโตมาควบคู่กบัแหล่งส ารองพลงังานประเภทเข่ือนและแบบสบูกลับ (pump storage) โดย
เทคโนโลยีส ารองพลงังานเหล่าน้ี สามารถกักเกบ็พลงังานในช่วงที่ VRE ผลิตได้ไฟฟ้าได้มาก เพื่อจ่ายคืนเข้า
ระบบในช่วงที่การผลิตไฟฟ้าจาก VRE ต่ า แม้ว่าเทคโนโลย ีDSR และ Battery storage จะยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของการน ามาใช้ในระบบไฟฟ้า แต่มาตรการทั้งสองถือเป็นมาตรการทีจ่ะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต 
(IEA, 2016b) 

 

ความเชื่อท่ี 4 : ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้าแพงเกินไป 

ความเช่ือในสามข้อแรกนั้นเป็นเรือ่งราวที่เกี่ยวกบัลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจาก VRE ตามช่วงเวลา 
ความเช่ืออีกชุดหนึ่งนีจ้ะเช่ือมโยงกบัต าแหนง่ที่ตั้งของแหล่งผลิตไฟฟ้า VRE ที่ว่า : “แหล่งพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์มักตัง้อยูห่่างไกลจากสถานที่มกีารใช้ไฟฟ้า ท าให้การเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าน้ันมี
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ต้นทุนที่แพง” จริงอยูท่ี่ว่าแหลง่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีทีสุ่ด มักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ทีห่่างไกล
และมีแนวโน้มเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่การตัง้ถ่ินฐานเพื่ออยูอ่าศัย เช่น ในเขตทะเลทรายซึง่เป็นเขตทีร่้อน
และแดดแรงที่สุดในโลก รวมทั้งแหลง่ที่อยู่อาศัยของประชากรขนาดใหญ่ก็แทบจะไม่อยู่ในเขตพื้นที่โล่ง 
หรือแหลง่ทีร่าบลมแรง แม้ว่าจะมีแนวโน้มอยู่ใกลก้ับแหล่งพลังงานลมจากชายฝัง่มากกว่า 

การทีจ่ะน าพลังงานดงักล่าวมาใช้มักจะมาพรอ้มกบัต้นทุนในการขยายหรือปรับปรงุระบโครงข่าย
ไฟฟ้าเดิมทีม่ีอยู่ ต้นทุนนี้มักจะแปรผันไปตามปัจจัยด้านภูมิศาสตร์, ที่ดิน ฯลฯ จากการทบทวนการศึกษา
เรื่องต้นทุนการปรับปรงุโครงข่ายในประเทศสหรัฐอเมรกิาพบว่าต้นทุนในการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อ
เช่ือมต่อแหล่งพลังงานลมมีค่ามัธยฐาน (median) อยูท่ี่ประมาณ 15% ของต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนดังกล่าวมักจะผันแปรอย่างกว้าง ๆ จาก USD 0/kw  ไปถึง USD 
1500/kw ของก าลังการผลิตของพลังงานลม (Mills et al., 2009) โดยหลักการคิดแบบคร่าว ๆ คือต้นทุน
ของการปรบัปรุงขยายโครงข่ายไฟฟ้ามีมลูค่าเพียงแค่หนึ่งในสิบของต้นทุนก าลังการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น 
ในขณะที่ประโยชน์อื่น ๆ จากการขยายโครงข่ายระบบสง่ไฟฟ้ายังมีอกีมากมาย เช่น การลดความคับค่ัง
ของโครงข่ายไฟฟ้า (Transmission congestion) และการเพิ่มความมั่นคงในระบบส่งไฟฟ้า นอกจากนี ้
เทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและตน้ทุนต่ าลงจะช่วยให้การติดตัง้ VRE มีความ
คุ้มค่ามากขึ้นแม้จะอยู่ในสถานที่ทีท่รัพยากรพลังงานหมุนเวียนไม่มากก็ตาม ซึ่งความยืดหยุ่นเพิม่เติมของ
พื้นที่การติดตัง้แหล่งผลิตไฟฟ้า VRE นี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงุโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าได ้

 

ความเชื่อท่ี 5: ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องม ี

ความเช่ือที่ว่า “ระบบกกัเกบ็พลังงานเท่านั้นที่จะสามารถช่วยรองรบัความผันผวนของพลังงานลม
และพลงังานแสงอาทิตย์ได”้ มักได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลเนื่องจากความ
ผันผวนทีเ่กิดข้ึนจากโรงไฟฟ้า VRE นั้น เป็นสิง่ส าคัญที่ควรได้รับแก้ไขเพื่อให้ผลผลิตไฟฟ้ามีความราบเรียบ
มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ความเช่ือดังกล่าวยังเป็นการพิจารณาที่ไมร่อบด้าน เหตุผลหลักของความเช่ือที่ว่า
ระบบกักเก็บพลงังานเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากการเช่ือมต่อ VRE  ต้องการ ระบบก าลงัไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น 
โดยเฉพาะในระบบที่มสีัดส่วนของ VRE ค่อนข้างสูง (ในระยะที่ 3 จากค าจ ากัดความของ IEA) จน
สังเกตเห็นความผันผวนในระบบได้ชัดเจน แต่ระบบกักเก็บพลังงานนั้นไม่ใช่วิธีเดียวที่จะช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า เพราะเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น (Thermal power 
plant) และ โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบมีอ่างเกบ็น้ า (Reservoir hydro) ก็สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นและ
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ตอบสนองความผันผวนในระบบ ได้เช่นกัน นอกจากนัน้ยังมีวิธีการอีกหลากหลายในการช่วยเพิม่ความ
ยืดหยุ่นดังกล่าว เช่น มาตรการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand-side response, DSR) 
หรือ การซือ้ขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าอื่น ๆ อันที่จรงิแล้วระบบกักเก็บพลงังานเป็นเพียงหนึ่งใน
รูปแบบของทางเลือก ซึง่ในประเทศส่วนใหญท่ี่มสีัดส่วนพลงังานของ VRE มากกว่า 20% ของระบบไฟฟ้า
นั้น ก็ยังไม่ได้เลือกใช้ระบบกักเก็บพลังงานอย่างแพร่หลาย สาเหตุเพราะประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญม่ีการ
ติดตั้งพลังงานลมมากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ และการน าระบบกักเก็บพลงังานมาใช้ร่วมกับพลังงานลม 
จะให้ความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost effectiveness) ต่ ากว่าการใช้ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

ความเชื่อท่ี 6: VRE ลดเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้า 

ระบบก าลงัไฟฟ้าเป็นหนึง่ในเทคโนโลยทีี่ซบัซ้อนที่สุดที่ได้ถูกสร้างข้ึนมา เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าใหม้ีความมั่นคงและสม่ าเสมอ จะต้องมีการดแูลและควบคุมอย่างต่อเนือ่งจากผู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า (system operators) เปรียบเสมือนกบัการข่ีจักรยานที่ผู้ข่ีจะตอ้งมกีารปรบัจูนตลอดเวลาเพื่อรักษา
สมดุลไว้ให้ได้  

ส าหรับผู้ทีเ่คยข่ีจักรยานจะรู้ว่าการรักษาสมดุลนั้น หากข่ีช้า ๆ จะท าได้ยากกว่าข่ีเร็ว ๆ นั่นกเ็ป็น
เพราะว่า การข่ีเร็ว ๆ นั้นมีแรงเฉ่ือย (inertia) มากกว่าซึ่งช่วยรักษาสมดลุใหจ้ักรยานไมล่้มลงตามหลักของ
ฟิสิกส์ ระบบไฟฟ้ากม็ีหลักการที่คล้ายกัน โดยสมดลุของระบบก าลังไฟฟ้ามาจากแรงเฉ่ือยจากการหมุนของ
เครื่องปั่นไฟฟ้าและกลจักรของกังหันผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ในทางกลบักัน โรงไฟฟ้าประเภท 
VRE นั้นไม่ได้เช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าในแบบเดียวกันกับโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและไม่ได้มีแรงเฉ่ือย ด้วยเหตุ
นี้จึงเป็นทีม่าของข้อกงัวลที่ว่า “โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ไม่ได้ช่วยพยุงระบบไฟฟ้าและท าให้
ระบบไฟฟ้าสญูเสียเสถียรภาพ” ซึง่ระดบัปญัหาของข้อกังวลดังกล่าว ข้ึนอยู่กับสองปัจจัยด้วยกัน คือ 
ปริมาณทีโ่รงไฟฟ้า VRE ก าลังเดินเครือ่งอยู่ ณ เวลาหนึง่ๆ และขนาดของระบบก าลงัไฟฟ้า  ตราบใดที่
สัดส่วนก าลังผลิตจาก VRE น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการไฟฟ้าต่ าสุดถึงความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ยของ
ระบบไฟฟ้า ประเด็นเรื่องแรงเฉ่ือยจะไม่ส าคัญมากนัก ยกเว้นระบบไฟฟ้าที่เล็กมากๆ (เช่น ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดที่ 100 เมกะวัตต์หรือ2-3กิกะวัตต์) แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ข้อกังวลเรื่องแรงเฉ่ือยมี
แนวโน้มต่ ามากที่จะเป็นปจัจัยส าคัญในช่วงแรก ๆ ของการน า VRE มาใช้ในระบบก าลังไฟฟ้า นอกจากนี้ 
ยังมีทางแก้ทางเทคนิคในการเพิ่มแรงเฉ่ือยให้กบัระบบไฟฟ้า เช่น การใช้ Flywheels และการน า แรงเฉ่ือย
สังเคราะห์ (synthetic inertia) ในกังหันลมมาใช้  

นอกจากนี้โรงไฟฟ้า VRE รุ่นใหม่ ๆ จะมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการสนบัสนุนแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ในปัจจบุันมีระบบไฟฟ้าไม่กีร่ะบบที่ก าหนดให้ VRE 
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ช่วยให้บริการเหล่าน้ี หรอืเสนอค่าชดเชยที่เหมาะสมเพื่อให ้VRE ให้บริการเหล่าน้ี เนื่องจากมีทางเลอืกอื่น 
ๆ ที่คุ้มค่ากว่า ซึ่งหากไม่มีข้อก าหนดหรือค่าชดเชยแล้ว กจ็ะเป็นสิ่งล าบากที่โรงไฟฟ้า VRE จะมบีทบาทใน
การช่วยรักษาเสถียรภาพไฟฟ้ามากนัก 
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