
 
 

การวิเคราะหคุณภาพไฟฟาที่มีผลกระทบตอการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคาร 

 
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ* ศิริวัฒน สงวนหมู* วัชระ พบพร ** กัลยา กาละพันธ* 

 
* โปรแกรมวชิาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหรัิญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
** แผนกจดัการงานคุณภาพไฟฟากองวิศวกรรมและบํารุง ฝายบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้นําเสนอการวิ เคราะหคุณภาพ

ไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอการประหยัดพลังงานไฟฟา
โดยวิธีการวิเคราะหผลกระทบของฮารมอนิกท่ีทําให
กระแสและแรงดันในระบบมีขนาดและรูปราง
ผิดเพี้ยนไปจากสภาพสัญญาณปกติ ยังผลใหระบบ
ไฟฟาขาดเสถียรภาพดานแรงดันและกระแสทําให
อุปกรณไฟฟามีความตองการปริมาณไฟฟาเพิ่มข้ึน
เนื่องจากมีการสูญเสียสวนหนึ่ง อันเกิดจากฮารมอนิก 
ซ่ึงเปนผลทําใหอุปกรณมีการทํางานผิดพลาดหรือเกิด
การชํารุดเสียหายได ฮารมอนิกถือวาเปนส่ิงสําคัญตอ
การวิเคราะหคุณภาพไฟฟา  งานวิจัยการวิเคราะห
คุณภาพไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในอาคาร ไดนําระบบไฟฟาอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  เปนกรณีศึกษา 
เพื่อเก็บขอมูลการใชปริมาณไฟฟา และตรวจวัดระดับ
สัญญาณ      ฮารมอนิกท่ีมีผลตอเสถียรภาพแรงดัน  

 
และกระแสไฟฟ า  โดยการบันทึกขอมูลได ใช
เคร่ืองมือวัดคุณภาพไฟฟาท่ีเช่ือมตอกับระบบไฟฟา
ของอาคารเปนเวลา 7 วัน อยางตอเนื่องท้ัง 24 ช่ัวโมง 
จากน้ันนําผลท่ีไดมาวิเคราะหคุณภาพไฟฟาจากการ
คํานวณดวยโปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟา และเสนอ
แนวทางแกไขปรับปรุงคุณภาพ ผลการทดสอบแสดง
ใหเห็นวาสามารถวิเคราะหฮารมอนิกท่ีมีผลตอการ
ประหยัดพลังงานและมีผลตอระบบไฟฟาโดยรวม
ของอาคาร 
 
คําสําคัญ :  ฮารมอนิก   ความผิดเพี้ยนฮารมอนิก        
                      ความถ่ีฮารมอนกิ 
 

บทนํา 
      ฮารมอนิก คือองคประกอบในรูปคล่ืนสัญญาณ
ไซนของรูปคล่ืนรายคาบโดยมีความถ่ีเปนจํานวน
เต็มเทาของคาความถ่ีพื้นฐาน (Fundamental 

บทความวิจัย 
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สูงจะเกิดมาจากเคร่ืองใชไฟฟาในอุตสาหกรรมและ
บานเรือน จากท่ีกลาวมาโดยภาวะปกติการไฟฟาจะจาย
แรงดันไฟฟาท่ีเปนรูปสัญญาณคล่ืนไซนใหกับ
โหลดประเภทตางๆ ของผูใชไฟแตในกรณีในระบบ
ไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาบางรายมีโหลดประเภทไมเปนเชิง
เสน (Nonlinear Load) ซ่ึงโหลดดังกลาวเปน
แหลงกําเนิดฮารมอนิก  กระแสฮารมอนิกนั้นจะไหล 
เขาสูระบบของผูใชไฟเองและระบบไฟฟาขางเคียง ผล
ของกระแสฮารมอนิกจะทําใหเกิดแรงดันในระบบ
ไฟฟาผิดเพ้ียนไปจากรูปคล่ืนไซนคาความเพี้ยนของ
แรงดันจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับคาอิมพิแดนซ 
ของระบบและขนาดของกระแสฮารมอนิกท่ีความถ่ี
ตางๆ ดวยผลของกระแสฮารมอนิกดังกลาวไหลเขาสู
ระบบใกลเคียงอาจไปรบกวนการทํางานหรือสราง
ความเสียหายแกอุปกรณของผูใชไฟรายอ่ืนๆ และ
อุปกรณในระบบของการไฟฟา ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองทราบวาโหลดท่ีอยูในอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมมีโหลดท่ี เปนแหลงจ าย       
ฮารมอนิกและโหลดประเภทใดเปนโหลดท่ีเปน
แหลงจายฮารมอนิก เพื่อทําความเขาใจกอนการ
แกไขและปองกันปญหาท่ีอาจเกิดจากฮารมอนิก 
(วัชระ พบพร และ สัญญา พวงอําไพ, 2550 ; ศิริ
กัลยา  สุวจิตตานนท,2548;Roger et al.,2002) 

สวนกระแสฮารมอนิกท่ีมีขนาดใหญและทํา
ใหเกิดความผิดเพี้ยนของรูปคล่ืนกระแสและแรงดัน 
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ภาพท่ี 1. กระแสฮารมอนิกในระดับตาง ๆ 



อุปกรณและวิธีการ 
การวิเคราะหคุณภาพไฟฟา  
          1. 

    การใชงานติดต้ังเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟา การ
ใชงานแบงเปน 2 ลักษณะคือ (1) ใชงานดูคาปจจุบัน 
(Real Time) (2) ใหเคร่ืองเก็บขอมูลโดยเคร่ืองวัดนี้
จะทําไดอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น ไมสามารถทํา
พรอมกันท้ัง 2 ลักษณะได 

เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชวัดคุณภาพไฟฟา     
การวิเคราะหคุณภาพไฟฟาท่ีมีผลตอการประหยัด
พลังงานไฟฟา มีอุปกรณท่ีใชดังนี้ (1) คอมพิวเตอร   
(2) เคร่ืองมือวัดคุณภาพไฟฟา (3) เคร่ืองมือวัดระดับ
แรงดันไฟฟา  (4) เคร่ืองมือวัดระดับกระแสไฟฟา   
(5) สายตอไฟฟา   (6) สายเช่ือมตอคอมพิวเตอร  

      2. การติดตั้งเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟากับระบบ
ไฟฟา    ดังแสดงในภาพท่ี 2-4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2. การตอสายเคร่ืองวดัคุณภาพไฟฟาเขากับระบบไฟฟาภายในอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3. การติดต้ังเคร่ืองวดัคุณภาพไฟฟากับระบบไฟฟา 
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ภาพท่ี 4. การติดต้ังเคร่ืองวดัคุณภาพไฟฟา 
     

3.  การเปดใชงานโปรแกรมเชื่อมตอกับเคร่ืองวัด
คุณภาพไฟฟา 
               1. การเปดใชงานโปรแกรมกอนอ่ืนตองเร่ิม
ใชโปรแกรมเพื่อต้ังคาตางๆใหกับโปรแกรมใช
เช่ือมโยงกับเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟาได 

2. การตั้งคาตางๆ ของโปรแกรมเพ่ือใชงาน
ในการตรวจวัด 

3. เขาไปใน Meter Profile เพื่อต้ังคาตางๆ  
4. เขาไปใน Recording Profile เพื่อต้ังคา

ตางๆ 
                       4.1 การตั้งคาวัด Harmonics 
                       4.2 การต้ังคาวัด THD (Total 
Harmonic Distortion) 

 5. 

 6. การดูผลจากเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟา ณ 
ปจจุบัน (Real Time) 

 7. การใหเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟาบันทึกขอมูล 
        4. การนําขอมูลท่ีตรวจวัดออกจากเคร่ืองวัด
คุณภาพไฟฟา    การนําขอมูลของเคร่ืองท่ีบันทึกไว
ท้ังหมดออกมาโดยการ Download จากเคร่ืองมาลงใน
คอมพิวเตอรเพื่อทําการจัดเก็บขอมูล 
         5. การตรวจผลขอมูลท่ีตรวจวัด   การตรวจผล
ข อ มูล ท่ี ตรวจวั ดแล วนั้ น จะ ดู ท่ี บัน ทึกไว ใน
คอมพิวเตอร 

6. แผนผังการรับไฟฟาของ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ดังแสดงในภาพ
ท่ี 5 

การติดตอระหวางเคร่ืองวัดคุณภาพ
ไฟฟากับคอมพิวเตอร 
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ภาพท่ี 5. แผนผังการรับไฟฟาของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

  
   7.  ขอกําหนดคุณภาพไฟฟาบางสวนของการ
ไฟฟา   ความเพี้ยนฮารมอนิก (Harmonic Distortion) 
ดานแรงดันการเปลี่ยนแปลงของรูปคล่ืนทางไฟฟา 
(Power Waveform) ไปจากรูปสัญญาณคล่ืนไซน 
(Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถ่ี
หลักมูล (Fundamental Frequency) และฮารมอนิก  
มีผลใหอุปกรณไฟฟาทํางานผิดพลาดเกิดความ
เสียหายตอหมอแปลง มอเตอรคาปาซิเตอร และ

ฉนวนไฟฟา ซ่ึงขีดจํากัดความเพ้ียนฮารมอนิกของ
แรงดันสําหรับผูใชไฟฟารายใดๆท่ีมาตรฐานของ
การไฟฟากําหนด (การไฟฟาสวนภูมิภาค,1998; 
IEEE std. 1159-1995)  ดังแสดงในตารางท่ี 1 

8. ระยะเวลาการวัดคุณภาพไฟฟา  ระยะเวลา
การดําเนินการวัดคุณภาพไฟฟา ในระหวางวันจันทร
ท่ี 9 ถึงวันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2550 

 
 

ตารางท่ี 1. ขีดจํากัดความเพ้ียนฮารมอนิกของกระแสสําหรับผูใชไฟฟารายใดๆ ท่ีมาตรฐานของการไฟฟา 

 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

24 kV

1,000 kVA

416/240 V 
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      9. คาท่ีตรวจวัดคุณภาพไฟฟา ตามมาตรฐาน 
EN 50160   แรงดันไฟฟา (Voltage) เฉล่ีย 15 นาที  
กระแสไฟฟา (Current) เฉล่ีย 15 นาที ความถ่ี 
(Power Frequency) เฉล่ีย 15 นาท ี ฮารมอนิก 
(Harmonic) เฉล่ีย 10 นาที  ตัวประกอบกําลัง (Power 
Factor) เฉล่ีย 15 นาที   กําลังไฟฟา (Power)  เฉล่ีย
15 นาที  แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation)  
 ดรรชนีไฟกะพริบระยะส้ัน (Short-Term Severity 
Values-Pst) 10 นาท

  

 

 ี  ดรรชนีไฟกะพริบระยะยาว 
ong-Term Sever วโมง 

  

 
ลักษณ

มาณคร่ึงหนึ่งของวันธรรมดาใน
ชวงเวลา เดียวกัน 

าพท่ี 6  และผลการ
วัดคุณภาพไฟฟาแสดงในตารางท่ี 2 

(L ity Values-Plt) 2 ช่ั

ผลการศึกษา
ะการใชพลังงานไฟฟา 
สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาประกอบดวย 

ระบบแสงสวางและระบบปรับอากาศ   โดยสัดสวน
รวมกันสูงถึงรอยละ 80  ของการใชไฟฟาท้ังหมดของ
อาคาร  สวนท่ีเหลือรอยละ 20 ถูกใชในระบบอ่ืนๆ 
ไดแก ระบบปมนํ้า ลิฟต และอุปกรณสํานักงาน โดย
รับไฟจากหมอแปลงขนาดพิกัด1,000 kVA จํานวน 

1 เคร่ือง ชวงเวลาการใชพลังงานไฟฟา ดังแสดงใน
ภาพท่ี 6 การใชพลังงานไฟฟาชวง 07.30 – 20.00 น. 
ในวันจันทร- ศุกร สวนวันเสาร-อาทิตยมีการใช
พลังงานไฟฟาประ

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟา 
          การวัดคุณภาพไฟฟา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา  เนื่องจากมีการใชอุปกรณประเภท
แบบไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) เชน 
คอมพิ ว เตอร  และเครื่ องปรับอากาศแบบใช
อินเวอรเตอรควบคุม เปนตน ซ่ึงเปนอุปกรณประเภท
แบบไมเปนเชิงเสนจะสรางฮารมอนิก เขามาในระบบ
ไฟฟาถามีปริมาณท่ีมากจะทําใหแรงดันไฟฟาใชงาน
ผิดเพี้ยนไปมาก ลักษณะของรูปคล่ืนกําลังไฟฟาท่ี
ผิดเพี้ยนไปขณะใชงาน ดังแสดงในภ

 
      

07.30- 20.00 น. 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6. รูปคล่ืนสัญญาณกําลังไฟฟาผิดเพี้ยน 
 
 

Time Power 
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ตารางท่ี 2. ผลการตรวจคุณภาพไฟฟ
 

เฟส ค ค

า 

รายการ าสูงสุด าต่ําสุด คาเฉล่ีย

แ   รงดันไฟฟา :
voltage (V) 

A 237.39 230.58 234.28
B 242.33 233.29 237.96
C 239.42 232.02 235.87

กระแสไฟฟา : 
Current (A) 

A 476.19 43.99 209.08
B 399.08 57.47 187.32
C 355.11 33.78 166.88

ความถี่  :  
power frequency (Hz)  - 50.14 49.98 50.05 

ต
 
ัวประกอบกําลัง: 
power factor 

A 0.97 0.811 0.89 
B 0.96 0.70 0.83 
C 0.98 0.66 0.84 

กําลังไฟฟา:  
active power  (kW) 

 

A 98.06 5.76 33.06
B 82.14 7.74 29.04
C 68.31 3.72 22.90

Total 241.71 18.35 84.98

กําลังไฟ eactive 
power (kVar) 
ฟารีแอกตฟี :  r

 

A 51.49 2.85 16.89
B 45.85 5.79 17.75
C 47.17 1.66 15.33

Total 136.84 12.57 49.76
แรงดันกระเพื่อม  

(volt  Pst age fluctuation) :
ประเมินระยะสั้น : 10 นาที 

A 0.11 - - 
B 0.11 - - 
C 0.10 - - 

แรงดันกระเพื่อม 
(voltage fluctuation) : Plt 
ประเมินระยะยาว : 2 ชั่วโมง 

A 0.05 - - 
B 0.05 - - 
C 0.05 - - 

%THD
 :Total Harmonic Distortion 

(Voltage) 

A 3.07 - - 
B 3.06 - - 
C 3.00 - - 

%THD
 :Total Harmonic Distortion 

(Current) 

A 33.46 - - 
B 46.54 - - 
C 68.98 - -

load factor 0.68

 
จากผลการตรวจวัดในตารางท่ี 2 ลักษณะรูป

คล่ืนไฟฟาท่ีผิดเพี้ยนหรือปญหาฮารมอนิกจะทําให
เกิดการสูญเสียในหมอแปลงเพิ่มมากข้ึนไดแก 
Hystere s Losses, Eddy Current Losses, Winding 
Losses และสูญเสียในสายไฟฟา เป ผลใหคาตัว

มาตรฐานของการไฟฟา ผลกระทบของฮารมอนิกทํา
ใหเสียคาไฟฟาเพิ่มข้ึน เนื่องจากการใชงานโหลด
ประเภทแบบไมเปนเชิงเสนตองใชกําลังไฟฟารีแอก
ตีฟสูง ประกอบกับฮารมอนิกก็ทําใหคาตัวประกอบ
กําลังไฟฟาตํ่าลงก

si
น

ประกอบกําลังไฟฟามีคาตํ่ากวา (0.85)   ซ่ึงเปนคา
วาปกติรูปคล่ืนกระแสผิดเพี้ยนดัง

แสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7. รูปคล่ืนกระแสท่ีผิดเพี้ยน 
 

 

คาเฉล่ียของผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟาท่ี
ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลง
กรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดัง
แสดงในตารางท่ี 3   ฮารมอนิกแตละอันดับไมเกิน

ขอกําหนดของการไฟฟา ท้ังดานแรงดันไฟฟา และ
กระแสไฟฟา และดรรชนีไฟกะพริบระยะส้ันและ
ระยะยาว ตองไมเกินขอกําหนดของการไฟฟา 

 
 

ตารางท่ี 3. คาเฉล่ียของผลการตรวจวดัคุณภาพไฟฟา 
 

ท่ีจุดตรวจวัด Incoming Std. 
Voltage (V) 239.42 240+10% 

Current (A) 476.19 - 

Power Factor (PF) 0.98 0.85 

Active Power  (kW) 98.06 - 

Reactive Power (kVAR) 51.49 - 

%THDv  3.07% 5% 

%THDi  68.98% - 

Pst 0.11 1.0 

Plt 0.05 0.8 
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ผลก า ร วิ เ ค ร า ะห แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
แบบจําลอง 
    ปญหาฮารมอนิกจะทําใหเกิดการสูญเสียใน
หมอแปลงเพ่ิมมากข้ึนไดแก Hysteresis Losses, 
Eddy Current Losses, Winding Losses และสูญเสีย
ในสายไฟฟา ท้ังนี้เม่ือนําผลจากการตรวจวัดท่ีได
นํามาเปรียบเทียบแบบจําลองในโปรแกรม ETAP 
ดังแสดงในภาพท่ี 8  การวิเคราะหผลในการแกไข
เพื่อใหฮารมอนิกลดลง และคํานวณการประหยัด
คาใชจายเม่ือระบบมีอุปกรณกรองฮารมอนิก และลด
ผลของฮารมอนิก ยังผลใหเกิดผลดีในการประหยัด
คาไฟฟา 

การวิเคราะหดวยโปรแกรม ETAP พบวาเม่ือ
ทดลองติดต้ังอุปกรณกรองฮารมอนิก   หรือใชงาน       

คาปาซิเตอร เพื่อเพิ่มคาตัวประกอบกําลังไฟฟาใน
แบบจําลองทําใหคาความผิดเพี้ยนฮารมอนิกรวมของ
แรงดันลดลงอยูในชวง 1-2 %  และคาตัวประกอบ
กําลังไฟฟาประมาณ  0.95  ซ่ึงในสวนนี้จะพิจารณา 2 
ดานท่ีดีข้ึนคือฮารมอนิก และตัวประกอบกําลังไฟฟา    

ดานฮารมอนิกท่ีลดลงจาก THDi 30% เหลือ 
5% ยังจะสงผลใหคาตัวประกอบกําลังไฟฟาดีข้ึน
จากเดิม เม่ือพิจารณาจากตัวประกอบกําลังไฟฟาท่ี
สูงข้ึนนั้น 0.85 เปน 0.95 จะไดคาปรับเพิ่มคาตัว
ประกอบกําลัง ดังแสดงในตารางท่ี 4 หมอแปลง
ขนาด 1,000 kVA คาความสูญเสียในขดลวดหมอ
แปลง (Copper Loss) เคร่ืองละ 12.50 kW โดยจาย
โหลดประมาณ 240 kW 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8. การวเิคราะหระบบไฟฟาดวยโปรแกรม ETAP 
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สรุป ตารางท่ี 4. คาตัวประกอบกําลังไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลง   
               ตามคาความเพี้ยนของแรงดัน และกระแส 
 

 
 

ค าความสูญเ สียในขดลวดหมอแปลง 
(Copper Loss) ขณะใชพลังงานไฟฟา คํานวณจาก
สมการท่ี (1)    

2
/ . . _ load

rated
rated

kW PFCopper loss copper loss
kVA

⎡
= ×⎢

⎣

⎤
⎥
⎦

  

ผลกระทบของฮารมอนิกทําใหกระแสและ
แรงดันในระบบมีขนาดและรูปรางความผิดเพี้ยน 
(distortion) ไปจากสภาพการจายไฟปกติ ยังผลให
ระบบไฟฟาขาดเสถียรภาพดานแรงดันและกระแส 
ทําใหอุปกรณไฟฟามีความตองการปริมาณไฟฟา
เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการสูญเสียสวนหนึ่งอันเกิดจาก
ฮารมอนิก ซ่ึงเปนผลทําใหอุปกรณมีการทํางาน
ผิดพลาดหรือเกิดการชํารุดเสียหายไดฮารมอนิกถือ
วาเปนส่ิงสําคัญตอการวิเคราะหคุณภาพไฟฟา การ
แกไขปญหาคุณภาพไฟฟาของอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในเร่ืองของ    
ฮารมอนิกนั้นอยูในเกณฑขอกําหนดของการไฟฟา 
สวนคาตัวประกอบกําลังไฟฟายังสามารถที่จะลด
ความสูญเสียในสวนนี้ไดเนื่องจากตัวเก็บประจุ
ไมไดมีการใชงานสามารถนํามาชวยในเรื่องของ
คาตัวประกอบกําลังไฟฟาก็จะเปนการลดคาของการ
ใชไฟฟาภายในอาคารได 

โดยท่ี 

copper_lossrated : คาความสูญเสียในขดลวดหมอ       
                           แปลง  
kWload     : คากําลังไฟฟาโหลดใชงาน [kW] 
kVArated   : คาพิกัดกําลังไฟฟาของหมอแปลง [kVA] 
 

งานวิจัยนี้พิจารณาการลดคาใชจายในเร่ือง
ความสูญเสียเนื่องจากขดลวดในหมอแปลงและคา
ความสูญเ สีย  ในสาย เค เบิ ล เท านั้ น  ค าไฟฟ า
โดยประมาณหนวยละ 3.5 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีรวม
คา FT กับภาษีมูลคาเพิ่มแลว และชวงเวลาการ
ทํางานของโรงงาน สามารถลดคาความสูญเสียใน
ขดลวดหมอแปลงไฟฟาไดประมาณ  20% จาก
สมการท่ี (1) คํานวณหาคากําลังไฟฟาท่ีลดลงจาก
คาตัวประกอบกําลังไฟฟาท่ีดีข้ึนจะสามารถลดคา
ไฟฟาประมาณ 2,019 หนวย/ป เม่ือรวมคาใชจายท่ี
ลดลงตอปประมาณ 7,000 บาท/ป 
 
 
 
 
 

 

ขอเสนอแนะ 
1. การทําวิจัยนี้ถาสัญญาณฮารมอนิกเขามาใน

ร ะ บบ ไ ฟฟ า ถ า มี ป ริ ม า ณ ท่ี ม า ก อ า จ ทํ า ใ ห
แรงดันไฟฟาใชงานผิดเพ้ียนไปตัวอยางลักษณะของ
รูปคล่ืนแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีผิดเพี้ยนไป
ขณะใชพลังงานไฟฟา 

2. 

PFdisp. %THDv %THDi PFtrue 
0.85 3 30 0.81 
0.95 3 5 0.95 

ปญหาฮารมอนิกจะทําใหเกิดการสูญเสียใน
หมอแปลงเพ่ิมมากข้ึนไดแก Hysteresis Losses, 
Eddy Current Losses, Winding Losses และสูญเสีย
ในสายไฟฟาท้ังนี้เม่ือนําผลจาก การตรวจวัดท่ีได
นํามาเปรียบเทียบแบบจําลองในโปรแกรม ETAP    
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3. ผลของฮารมอนิกทําใหกระแสและแรงดัน
ในระบบมีขนาดและรูปรางเพ้ียน (Distortion)  ไป
จากสภาพการจายไฟปกติ ยังผลใหระบบไฟฟาขาด
เสถียรภาพดานแรงดันและกระแส ทําใหอุปกรณ
ไฟฟามีความตองการปริมาณไฟฟาเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
มีการสูญเสียสวนหนึ่งอันเกิดจากฮารมอนิก ซ่ึงเปน
ผลทําใหอุปกรณมีการทํางานผิดพลาดหรือเกิดการ
ชํารุดเสียหายได 

  

คําขอบคุณ 
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ท่ีมอบทุน
สนับสนุนงานวิจัย ปการศึกษา 2550 
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