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บทคดัย่อ 
บทความน้ีฉบบัน้ีน าเสนอการศึกษาการแกปั้ญหาการจดัสรร

โหลดอย่างประหยดัในระบบไฟฟ้าก าลังโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
(แมทแลป) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโปรแกรมของแมทแลปจะถูกใช้
วิเคราะห์หาอิมพีแดนซ์บสั แอดมิตแตนซ์บสั และการไหลก าลงัไฟฟ้า  
ซ่ึงสามารถถูกน ามาใช้แกปั้ญหา B matrix ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
B matrix จะตอ้งถูกน ามาประเมินพารามิเตอร์ส าคญัไดแ้ก่ ก าลงัสูญเสีย
ของระบบ การจดัสรรอยา่งประหยดั และการจ่ายก าลงัไฟฟ้า ตามล าดบั 
แต่อยา่งไรก็ตามค่าพารามิเตอร์เหล่าน้ีจะตอ้งถูกวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของ
ราคาด าเนินการท่ีเหมาะสมเท่านั้น 
ค าส าคญั: จดัสรรโหลดอยา่งประหยดั, B matrix 
 

Abstract 
This article presents the study of economical load allocation 

solutions in a power system by using the commercial program (matlab). 
Especially, the programming of matlab was utilized to analyze the 
impedance bus, bus admittance, and load flow which can be 
appropriately solved the B matrix. Moreover, the B matrix must be 
evaluated the important parameters such as the power loss, the 
economic load dispatch, and the generative power respectively. 
However, these parameters are analyzed based on the optimal operating 
cost only. 
Keywords:  Economic load dispatch, B matrix 
 

1. บทน า 
ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power system) ในปัจจุบนั เป็นระบบท่ีมี

การเพ่ิมเทคโนโลยีความอจัฉริยะ (Smart technology) เขา้มามีส่วนร่วม 
อีกทั้ ง มีองค์ประกอบของพารามิ เตอร์ ต่าง  ๆ  ท่ีซับซ้อนสูงมาก  
อนัเน่ืองมาจากมีการเช่ือมโยงกนัของระบบท่ีถูกพิจารณาให้มีเสถียรภาพ

สูงระหว่าง ระบบการผลิต (Generation system) ระบบส่ง (Transmission 
system) และระบบจ าหน่ายก าลงัไฟฟ้า (Distribution system) ตามล าดบั  

ในส่วนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) นั้ นมีหลาย
ประเภท แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
(Synchronous machine) ซ่ึงสามารถใชเ้ช้ือเพลิงในการก าเนิดตน้ก าลงัได้
หลากหลายชนิด จึงท าให้ มีต้นทุนในการผลิตต้นก าลังไม่ เท่ากัน 
นอกจากน้ีก าลงัไฟฟ้า (Electrical power) ท่ีถูกผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า (Power plant) ก็จะถูกส่งจากโรงไฟฟ้าผ่านลานไก 
(Switch yard) ไปสู่ระบบส่งคือสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High voltage 
transmission line) ซ่ึงมีการเช่ือมต่อกนัเป็นวงจรข่าย (Network circuit) 
ตามล าดับ เม่ือก าลังไฟฟ้าจากระบบส่งถูกส่งไปถึงโหลดทางไฟฟ้า 
(Electrical load) ท่ีคาดหมายไว ้ก็จะมีการลดระดบัแรงดนัลงเขา้สู่ระบบ
จ าหน่ายก าลงัไฟฟ้าโดยใช้หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution 
transformer)  

ดังนั้ นระบบส่งจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
ตวักลางในการเช่ือมต่อก าลงัไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไปยงัโหลดทาง
ไฟฟ้า โดยท่ีโหลดทางไฟฟ้าท่ีคาดหมายไวเ้กือบทั้งหมดจะถูกติดตั้งแบบ
รวมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีระยะห่างจากโรงไฟฟ้าในระดับหลายกิโลเมตร  
จึงเป็นเหตุผลท่ีต้องใช้ระดบัแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (High voltage) ใน
ระบบส่งเพ่ือลดก าลงัสูญเสียในสายส่ง โดยระดบัแรงดนัไฟฟ้ายิ่งสูงมาก
เท่าไหร่ ก็จะยิ่งส่งก าลงัไฟฟ้าไดม้ากข้ึนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้
ระดบัแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงก็จ  าเป็นตอ้งออกแบบการฉนวนท่ียิ่งยุง่ยากมาก
ข้ึน นอกจากน้ีสายส่งระดับแรงดันสูงยงัมีความเส่ียงกับการถูกฟ้าผ่า 
เน่ืองจากเสาส่งมีความสูงมากในระดับหลายสิบเมตร ซ่ึงอาจน าไปสู่
เหตุการณ์ความเส่ียงต่อความลม้เหลวทางไฟฟ้าได ้เช่น กรณีไฟฟ้าดบัใน
จงัหวดัทางภาคใตใ้นปี 2556 เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ระบบส่งต้องค านึงถึงความเสถีรภาพ 
(Stability) ความเช่ือถือได้ (Reliability) และการจ่ายโหลดอยา่งประหยดั 
(Economic Load Dispatch) ซ่ึงหมายถึง การก าหนดระดบัการจ่ายโหลด
ทางไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม เพ่ือสามารถจ่ายโหลด
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รวมของระบบไฟฟ้าโดยมีต้นทุนการผลิตก าลังไฟฟ้าต ่าท่ีสุด โดยท่ี
ตน้ทุนการผลิตของระบบไดร้วมเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านเช้ือเพลิงและ
ก าลงัสูญเสียในสายส่งของระบบพลงังานไฟฟ้า [1-3] 

วิธีการจ่ายโหลดอยา่งประหยดัท่ีนิยมใช้งานเป็นอยา่งมากใน
อดีต คือ วิธี Equal incremental cost ซ่ึงไม่น าอิทธิพลของก าลงัสูญเสียใน
สายส่งมาพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามเม่ือระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้ามี
ขนาดใหญ่ ตลอดจนมีการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าไปเป็นระยะทางไกลระดบั
หลายกิโลเมตร จะมีผลท าให้ก  าลงัสูญเสียของสายส่งมีปริมาณสูงและมี
ผลต่อการวิเคราะห์การจ่ายโหลดอยา่งประหยดัเป็นอยา่งยิ่ง [3-7] 

ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษามีการพฒันาวิธีการใหม่ ๆ โดยน าเอา
ผลของก าลงัสูญเสียมาพิจารณาดว้ย เรียกว่าวิธี B-Coefficient หรือ วิธี B-
matrix ซ่ึงในปัจจุบนัการวิเคราะห์จ่ายโหลดอย่างประหยดัด้วยวิธี B-
matrix และการไหลก าลัง (Load flow) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข 
(Numerical method) นั้นมีหลากหลายวิธีและเป็นท่ีนิยมงานใชก้นัทัว่ไป  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้บทความฉบบัน้ีกล่าวถึงการศึกษา
การแกปั้ญหาและสร้างโปรแกรมแสดงการค านวณทางคณิตศาสตร์ของ
การจดัสรรอย่างประหยดับนโปรแกรมส าเร็จรูปแมทแลป โดยการ
จดัสรรอย่างประหยดัในบทความฉบับน้ีจะใช้วิธี B-matrix ในการ
วิเคราะห์ ซ่ึงจ าเป็นต่อการจดัตารางเดินเคร่ืองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเป็น
ขั้นตอนท่ีควรท าก่อนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค านวณการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้าต่อไป นอกจากน้ีในระบบไฟฟ้าท่ีมีการแบ่งเขตการจ่ายโหลด
ทางไฟฟ้าออกเป็นหลายเขต และถูกเช่ือมโยงกันด้วยสายส่งระดับ
ไฟฟ้าแรงสูง กจ็  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชก้ารจดัสรรอยา่งประหยดั 

 
2. วธีิการจดัสรรอย่างประหยดัในระบบไฟฟ้า 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก าลังจะถูกติดตั้ งอย่าง
กระจายตวัออกไปทัว่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ตามแหล่งก าเนิดพลงังานท่ีเหมาะสม 
จากนั้นจึงมีการเช่ือมโยงถึงกนัดว้ยสายส่งท่ีระดบัแรงดนัต่าง ๆ โดยการ
เช่ือมต่อโหลดท่ีต าแหน่งต่าง ๆ นั้น อาจจะมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าบางเคร่ือง
มีตน้หรือทุนการผลิตไฟฟ้าต ่า แต่ถูกติดตั้งตั้งอยูไ่กลจากโหลดทางไฟฟ้า
ท่ีคาดหวงั ซ่ึงการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าท่ีระยะไกลหลายกิโลเมตรจะท าให้
ก  าลังสูญเสียในสายส่งเป็นอย่างมาก ดังนั้น การจดัสรรอย่างประหยดั
จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขก าลังwaahkสูญเสียในสายส่งเป็นส าคญั ด้วย
เง่ือนไขก าลงัไฟฟ้าสมดุลตอ้งเปล่ียนไปตามสมการท่ี (1) 

                           (1) 
เม่ือก าหนดให้ Pload คือก าลงัไฟฟ้าจริงจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีส่งจ่ายไป
ถึงโหลดทางไฟฟ้า, Ploss คือ ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ และ Pi คือ
ก าลงัไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตวัท่ี i  

จากสมการท่ี (1) เม่ือถูกจดัรูปแบบในรูปของสมการลากรานจ์
จะไดค้วามสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี (2) 

    (2) 
เม่ือก าหนดให้ โดย 𝜆 คือต้นทุนหน่วยสุดทา้ยของการผลิตก าลงัไฟฟ้า
จริงรวมมีหน่วยเป็น บาทต่อเมกะวตัต*์ชั่วโมง, ตวัแปร ai, bi, ci คือค่า
สมัประสิทธ์ิในการพิจารณาสมการลากรานจ ์ 

นอกจากน้ีการวิเคราะห์หาต้นทุนต ่ าสุดของการผลิตจะ
สามารถหาไดจ้าการท าอนุพนัธ์ยอ่ยของสมการลากรานจ์คือสมการท่ี (2) 
เทียบกบัตวัแปร Pi แต่ละตวัเทียบกบั 𝜆 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นไดด้งั
สมการท่ี (3) และ (4) 

                          (3) 

                               (4) 
ส าหรับการจัดสรรอย่างประหยดัเม่ือค  านึงถึงก าลังไฟฟ้า

สูญเสียในสายส่งมีร่วมพิจารณา ก็จะใช้ผลคูณระหว่างต้นทุนหน่วย
สุดทา้ยของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองและตวัคูณปรับแต่ง (Li) โดยท่ี
ก าหนดให้ 𝜆 คือต้นทุนในการผลิตก าลงัจริงหน่วยถัดไปของระบบท่ี
ก าหนดให้ ดงันั้นการจดัสรรก าลงัไฟฟ้าจริงจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละ
เคร่ืองจะไดจ้ากจดัรูปสมการใหม่ดงัสมการท่ี (5) 

                                (5) 
แต่อย่างไรก็ตามก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

จะมีผลต่อก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่งเป็นอยา่งมาก ก็ต่อเม่ือมีค่า Li สูง 
ซ่ึงมีผลท าให้ก  าลงัไฟฟ้าจริง Pi ในสมการท่ี (5) มีค่าต  ่าลงน้อยกว่าตอนท่ี
ไม่คิดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่ง ดงันั้นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีอยูห่่างจาก
โหลดทางไฟฟ้ามาก ๆ (หลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตร) จะท าให้เกิด
ก าลงัไฟฟ้าสูญเสียสูงในสายส่ง ซ่ึงจะท าให้การจดัสรรโหลดของระบบ
ไฟฟ้าท่ีพิจารณา มีการผลิตก าลงัฟ้าจริงน้อยลงกว่าท่ีคาดไว ้นอกจากน้ี
ความสมัพนัธ์ของค่า ∂L/∂λ ในสมการท่ี (4) เม่ือถูกจดัรูปให้เท่ากบัศูนย์
ก็จะกลายเป็นเง่ือนไขของก าลังไฟฟ้าสมดุล ซ่ึงสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ในหวัขอ้ถดัไป 
 

3. วธีิการค านวณก าลงัสูญเสียโดยใช้ B matrix 
จากรูปท่ี 1 สมมติใหร้ะบบไฟฟ้าตวัอยา่งท่ีสนใจ มีบสัจ านวน 

4 บสั และมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าติดตั้งเฉพาะท่ีบสั 1 กบับสั 2 เท่านั้น  
ส่วนบสั 3 กบับสั 4 มีเฉพาะโหลดทางไฟฟ้าต่ออยู ่ซ่ึงสามารถเขียนในรูป
ของการวิเคราะห์วงจรแบบโนด (Node analysis) ไดด้งัรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 1. ตวัอยา่งระบบไฟฟ้าท่ีจะท าการจดัสรรอยา่งประหยดั  

โดยค านึงก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่ง 
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เม่ือวิเคราะห์วงจรแบบโนด จากวงจรในรูปท่ี 2 จะสามารถจดั
สมการในรูปของเมทริกซ์ ดงัแสดงให้เห็นในสมการท่ี (6) จากสมการท่ี 
(6) จะสามารถน าไปสู่การวิเคราะห์หาก าลังไฟฟ้าท่ีบสัต่าง ๆ โดยใช้
วิธีการไหลก าลัง (Power flow) ซ่ึงจะท าให้ทราบก าลังไฟฟ้าท่ีเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าล าดบัท่ี i คือ (Pgi) และก าลงัไฟฟ้าท่ีโหลดต่าง ๆ นอกจากน้ี
จะสามารถวิเคราะห์หาค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ (Ploss)โดยใช้
ความสัมพนัธ์ของ B matrix จากสมการท่ี (7) ในการร่วมพิจารณา  
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง Ploss ในสมการท่ี (8) ถึง (10) โดยท่ี NG คือ จ  านวนบสั
ท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เม่ือน าสมการท่ี (10) มาท าการหาอนุพนัธ์เทียบกบั Pgi จะได้
ความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี (11) ซ่ึงสามารถจดัรูปไดด้งัสมการท่ี (12) 

 
รูปท่ี 2. ตวัอยา่งการวิเคราะห์วงจรแบบโนด (กระแสไฟฟ้าเฉพาะท่ีบสั 1) 

                   (6) 

                         (7) 

    (8) 

 
(9) 

       (10) 

           (11) 

 
(12) 

 
จากสมการต่าง ๆ  ดัง ท่ีก ล่ าวมาขั้ นต้น จะสามารถน า

ความสัมพนัธ์จากสมการท่ี (1) ถึง (12) มาวิเคราะห์การจดัสรรโหลด

อย่างประหยดัโดยค านึงถึงก าลงัการสูญเสียในสายส่งแบบประยุกต์ใช้
ร่วมกบั B matrix ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1: หาค่าโหลดรวม Pload จากผลบวกโหลดทุกบสั 
ขั้นตอนที่ 2: หาค่า Pgi จากวิธีการไหลก าลงั 
ขั้นตอนที่ 3: หาค่า B matrix จากสมการท่ี (7)   
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าตน้ทุนการผลิตก าลงัไฟฟ้าจริงเร่ิมตน้ (λ(0)) 
ขั้นตอนที่ 5: หา LHS matrix และ RHS matrix ตามความสัมพนัธ์ของ
สมการ (12) และใชค้่า B matrix ในการร่วมวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 6: หาค่า Ploss จากความสมัพนัธ์ของสมการท่ี (10) 
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบเง่ือนไขก าลงัไฟฟ้าสมดุลในสมการ (1) หาก
เป็นไปตามเง่ือนไขให้ไปขั้นตอน 7 หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ให้ปรับ
ค่าตน้ทุนการผลิตก าลงัไฟฟ้าจริงจ านวนคร้ังท่ี k, λ(k) ดงัสมการท่ี (13) 
และ (14) หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ ให้กลบัไปท าขั้นตอนท่ี 3 
 

                               (13) 
 

   (14) 
ขั้นตอนที่ 8: ไดค้  าตอบเป็นค่า Pgi ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ือง 
และค่าก าลงัสูญเสียรวมในสายส่ง Ploss ท่ีเหมาะสมกบัการการจดัสรร
โหลดอยา่งประหยดั 
 

3. การวเิคราะห์จดัสรรอย่างประหยดัในระบบไฟฟ้า 
 จากระบบไฟฟ้าในรูปท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์สายส่ง
ดงัตารางท่ี 1 และเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ ระบบไฟฟ้ามีบสัจ านวน 4 
บสั และมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเฉพาะท่ีบสั 1 กบับสั 2 เท่านั้น ส่วนบสั 3 
กับบัส 4 จะมีโหลดทางไฟฟ้าต่ออยู่ โดยโหลดทางไฟฟ้าท่ีบสั 3 คือ 
 2.2 + j1.4 p.u. โหลดทางไฟฟ้าท่ีบสั 4 คือ 2.8 + j1.7 p.u. ตามล าดบั  

นอกจากน้ีก าหนดให้ค่าในระบบเป็นค่าต่อหน่วย (p.u.) โดย
ใช้ค่าฐานดงัต่อไปน้ี SBase = 100 MVA และ VBase= 230 kV และก าหนด
ตน้ทุนเช้ือเพลิงในการผลิตในฟังกช์นัดงัสมการท่ี (15) และ (16) 

   (15) 

   (16) 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์สายส่งของระบบไฟฟ้าท่ีท าการศึกษา 
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 เ ม่ือน าค่าค่าพารามิเตอร์สายส่ง และเง่ือนไขทั้ งหมดมา
วิเคราะห์ดงัขั้นตอนท่ี 1 ถึง 2 ดว้ยวิธีการไหลก าลงั จะไดค้่าก าลงัไฟฟ้า
ของระบบทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยค่าก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารี
แอคทีฟ ดังแสดงให้เห็นในรูปท่ี 3 หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนท่ี 3 เพ่ือหาค่า B matrix ดว้ยการเขียนโคด้ในโปรแกรมแมทแลป 
ดงัแสดงให้เห็นในรูปท่ี 4  

ในขั้นตอนท่ี 4 ให้ก  าหนดค่าตน้ทุนการผลิตก าลงัไฟฟ้าจริง
เร่ิมต้น (λ(0)) โดยก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 9.4 ดอลลาร์ / เมกะวตัต์ และ
ขั้นตอนท่ี 5 จะท าการค านวณหาค่า LHS matrix และ RHS matrix 
เพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะห์ค่า Pgi ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ือง 
รวมทั้งค่าก าลงัสูญเสียรวมในสายส่ง Ploss ท่ีเหมาะสมกบัการการจดัสรร
โหลดอยา่งประหยดั ตามขั้นตอนท่ี 6 ถึง 8 ต่อไป 
 ในวิเคราะห์แบบวนรอบคร้ังสุดทา้ย (Final iteration) โดย
ผูวิ้จยัก าหนดให้วนรอบจ านวน 2000 คร้ัง จะไดค้่าตน้ทุนต ่าท่ีสุดในการ
ผลิตก าลังไฟฟ้าจริง (λ) เท่ากับ 9.1836 ดอลลาร์ / เมกะวตัต์ และ
ก าลงัไฟฟ้าจริงจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและก าลงัสูญเสียท่ีเหมาะสมต่อ
การจดัสรรโหลดอยา่งประหยดั ดงัแสดงให้เห็นในตารางท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 3. ผลลพัธ์การไหลก าลงัไฟฟ้าทั้งหมดของระบบท่ีท าการวิเคราะห์ 
 

 
รูปท่ี 4. ผลลพัธ ์B matrix ของระบบไฟฟ้าท่ีท าการวิเคราะห์ 

 
ตารางท่ี 2  ผลลพัธ์ตน้ทุนการผลิต (λ) ต ่าท่ีสุด, ก  าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตของ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Pg1 และ Pg2 ), ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย (Ploss) ท่ี
เหมาะสมต่อการจดัสรรโหลดอยา่งประหยดั  

    
9.1836 1.9786 3.3476 0.3266 

 

4. สรุป 
บทความฉบบัน้ีน าเสนอถึงการวิเคราะห์การจดัสรรโหลด

อยา่งประหยดั ซ่ึงมีการวิเคราะห์การไหลก าลงัไฟฟ้าร่วมดว้ย เพ่ือหาค่า
แรงดนัและค่าก าลงัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าท่ีท าการศึกษา ซ่ึงจะน ามาสู่
การค่า B matrix ตามล าดบั โดยค่า B matrix จะสามารถน ามาวิเคราะห์
การจัดสรรโหลดอย่างประหยดัโดยค าถึงถึงผลกระทบของค่าก าลัง
สูญเสียในสายส่งดว้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในทางปฏิบติั 

และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การน าตน้ทุนการผลิตมาร่วมวิเคราะห์
การจดัสรรโหลดอย่างประหยดั ซ่ึงการจดัสรรโหลดอย่างประหยดันั้น
จะตอ้งมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด โดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ายงัสามารถจ่ายพลงังานให้
ระบบไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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