ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2559

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในจดหมายข่าวฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะได้รับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ม ากมายเช่นเดิม เริ่มต้นจากข่าวสารของ
แวดวงอุตสาหกรรมประกอบด้วยผลของการใช้ประโยชน์สีคิ้วโมเดลและภาพรวมการส่งออกมันสาปะหลัง การประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือ
“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง” จากการดาเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ปี พ.ศ.
2558 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง นอกจากนี้ยังมีบทความต่อเนื่องจากจดหมาย
ข่าวฉบับที่ 22 เรื่องความสาคัญ และรายละเอียดของ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและมาตรฐานสากล ISO 50001 (ตอนที่ 2)
รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ ในบทความก้าวทันเทคโนโลยีเรื่อง การเกิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า: สาเหตุการเกิดฮาร์มอนิกส์ (ตอนที่ 1)

ขยายผลสีคิ้วโมเดลสู่ชาวไร่เมืองน้าดา ผลผลิตมันสาปะหลังพุ ่ง 20%
“การนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี การผลิตมันสาปะหลังตามแนวทาง
ของ “สีคิ้วโมเดล” เป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ กั บ ชาวไร่มั น ส าปะหลั งในพื้ น ที่ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ ต ามแนวประชารัฐ โดยจั ด
ฝึ กอบรมเกษตรกรทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บั ติ จ านวน 3 ครั้ง ตามช่ วงการ
เจริญ เติบ โตของมันสาปะหลัง ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่พัน ธุ์มันสาปะหลัง การ
จัดการดิน การจัดการปุ๋ย การให้น้า การกาจัดวัชพืช การสารวจโรคและแมลงศัตรู
มันสาปะหลัง การประเมินผลผลิตและวัดเปอร์เซนต์แป้ง และการใช้เครื่อจักรกล
การเกษตรเพื่อการผลิตมันสาปะหลัง”
จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน เกษตรกรภายใต้แนวทางประชารัฐในช่วง 1 ปี ที่ ผ่านมา มีเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่โรงงานแป้งมันในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 100 รายเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงและเกิดเกษตรกรเครื อข่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีหลัก 6 ด้านในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาฬสินธุ์ โรงงานแป้ง 3 แห่ง และพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอนฯ ทั้ งยังพบว่า ผลผลิตมันสาปะหลัง
จากแปลงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวอายุ 10 - 11 เดือน อยู่ระหว่าง 4 - 5 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิมประมาณ 20%
(ที่มาข่าว: มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 3 เมษายน 2559)
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นายสมบู ร ณ์ วั ฒ นวานิ ช ย์ กุ ล ซึ่ ง เพิ่ ง ได้ รั บ การลงมติ เป็ น นายก
สมาคมโรงงานผู้ผลิ ตมัน สาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาระปี พ.ศ.
2559 - 2561 เปิ ด เผยกับ "ประชาชาติ ธุรกิจ " ว่ า ภาพรวมการส่ งออกมั น
สาปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้นปีนี้ มีปริมาณลดลงจากปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการซื้อของตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก 99% มีแนวโน้มนาเข้าจากทั่วโลก
เพียง 8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีการนาเข้า 9.2 ล้านตัน โดยคาดว่าจะ
นาเข้าจากไทย 6.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่นาเข้า 7.19 ล้านตัน นาเข้า
จากเวียดนาม 1.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 1.7 ล้านตัน และนาเข้าจาก
กัม พูชาและอินโดนีเซียรวมกัน 0.3 ล้านตัน เนื่ องจากรัฐบาลจีนเก็บ สต๊อก
กกกก 2 โรงงาน ปริมาณกว่าล้านตันทาให้ความต้องการนาเข้าลดลง หาก
ข้าวโพดปริมาณมากและได้ระบายออกมาให้กับโรงงานเอทานอล
มิถุนายน-กรกฎาคมนี้ รัฐบาลจีนระบายสต๊อกข้าวโพดออกมาอีกในราคาที่ต่ากว่า 1,600 หยวนต่อตัน จะทาให้แอลกอฮอล์ราคาถูกลง
และกระทบต่อการส่งออกมั น เส้น ส่วนผลผลิ ต มั น สาปะหลั งไทยไม่ เพี ยงพอต่ อการส่ งออกจากปั ญ หาภัย แล้ ง ท าให้ วัต ถุดิบ หั ว มั น
สาปะหลังสดลดลง และเกษตรกรขุดหัวมันสาปะหลังออกมาจนเกือบหมด คาดจะเหลือเพียง 10% ที่ยังไม่ได้ขุด ซึ่ง จะเกิดการแข่งขันซื้อ
มันสดระหว่างโรงงานแป้ง-ลานมันเส้นค่อนข้างจะรุนแรง เพราะปีนี้ราคาส่งออกมันเส้นต่าสุดในรอบหลายปีเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท ผล
จากที่ผูกติดกับตลาดจีนที่ชะลอตัว ส่วนราคาส่งออกแป้งไม่ลดลงมากนัก ขณะนี้ราคาซื้อหัวมันสาปะหลัง เปอร์เซ็นต์แป้ง 25% หน้า
โรงงานแป้งที่กิโลกรัมละ 2.20 - 2.30 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลานมันหลายลานหยุดซื้อชั่วคราวเพราะราคามันเส้นลดลงต้องซื้อหัวมันราคา
ไม่ถึง 2 บาท หากเปรียบเทียบการแข่งขันซื้อวัตถุดิบปีนี้สัดส่วนอัตราแปรไปเป็นแป้งมันเพิ่มขึ้นเป็น 65% เป็นมันเส้น 35% ของปริมาณ
หัวมันสด จากปีก่อนที่อัตราแปรเป็นแป้งประมาณ 55 - 60% และเป็นมันเส้น 40 - 45% ของปริมาณมันสด"
นอกจากนี้ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง เพราะที่ผ่านมาต้นทุนเกษตรกรไทยที่กิโลกรัมละ 1.90
บาท ซึ่งควรขายได้สูงกว่า 2.20 บาท จึงจะมีกาไร เพราะต้องใช้เวลาปลูก ถึง 8 เดือน แต่ในความจริงบางช่วงเกษตรกรขายได้ ต่ากว่า
กิโลกรัมละ 1.90 บาท และยังต้องแข่งขันกับมันสาปะหลังจากเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนต่ากว่าอีกด้วย สาหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรในปี
ที่ผ่านมา เช่ น โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต การชะลอการขุด อาจต้องปรับปรุง เพื่ อให้เกษตรกรเข้าถึงโครงการมากขึ้น ซึ่ ง
หลังจากได้คณะกรรมการบริหารสมาคมแล้วจะมีการจัดคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมดาเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการจัดทาฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน
18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรมสาคัญหนึ่งภายใต้โครงการคือ การจัดทาหนังสือ “กรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จของอุตสำหกรรมแป้งมัน
สำปะหลังของประเทศไทย” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจเห็นภาพกรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของ อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
ของประเทศไทย ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มการใช้ท รัพยากรและพลังงาน โดยเนื้อหาสาคัญประกอบด้วย ภาพรวม
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย การถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมัน
สาปะหลัง ผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรม การจัดทาฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภ าพของอุตสาหกรรม
แป้งมันสาปะหลัง (KPI) การสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับอุ ตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง และ
กรณี ตั ว อย่ า งที่ ประสบความส าเร็ จ ของอุ ต สาหกรรมแป้ ง มั น ส าปะหลั ง ของประเทศไทย ส าหรั บ ผู้ ส นใจสามารถดาวน์ โหลดได้ ที่
http://www.thailandtapiocastarch.net/download/
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พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและมาตรฐานสากล
ISO 50001 สาคัญอย่างไร? (ตอนที่ 2)
สาหรับจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 22 ประจาเดือน ม.ค. - มี.ค. 2559) ได้กล่าวถึงที่มา ความสาคัญและขั้นตอนการจัดทา
ระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็น
เนื้อหาต่อเนื่องประกอบด้วยหลักการและความสาคัญของ ISO 50001 การเปรียบเทียบขั้นตอนของการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ
ISO 50001 ว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างไร?
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้จัดทามาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสาหรับองค์กรต่าง ๆ ในการ
นาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดกรอบการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยครอบคลุมมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน อาทิ
ประสิ ท ธิภ าพและสมรรถนะการจ่ ายพลั งงาน วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ย วข้องกับ พลั งงาน การท าระบบวั ด ประสิ ท ธิภ าพพลั งงานเป็ น
ลายลักษณ์อักษร การรายงานผลการใช้พลังงาน ISO 50001 ถือเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจให้ผู้ประกอบการนาไปประยุกต์ใช้ โดยองค์กร
ที่นามาตรฐานนี้ไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ คือ ลดอุปสรรคทางการค้าจากนโยบายด้านพลังงาน เพิ่มโอกาสในการสร้าง
ตลาดโลกสาหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงาน สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงาน ช่วยสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้านพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงการปรับนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน
การนา ISO 50001 ไปปฏิบัติใช้กับระบบบริหารจัดการขององค์กร นอกจากจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนอันไม่จาเป็นขององค์กรแล้ว ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas; GHG) ออกสู่บรรยากาศ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการตามข้อกาหนดของ ISO
5001 ได้ไม่ยากนัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ใช้หลักการ PDCA เหมือนกัน การจัดการพลังงานตามกฎหมายมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน และข้อกาหนด
ของ ISO 50001 มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังแสดงในตาราง
จากการเปรียบเทียบตามตารางพบว่า ขั้นตอนการจัดการพลังงานตามกฎหมายทั้ง 8 ขั้นตอน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับ
ข้อกาหนดของระบบ ISO 50001 ได้ ทุ กขั้น ตอน แต่เนื้ อหาของ ISO 50001 จะมี ม ากกว่า ซึ่ งสามารถศึกษาเพิ่ มเติ ม ได้ จากประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4413 พ.ศ. 2555 และเนื้อหา
และเนื้ อหาเพิ่ ม เติ ม ของระบบการจั ด การพลั งงานตาม
กฎหมายศึ กษาได้จ ากประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
สิ่งที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับจำกกำรจัดทำระบบ
กำรจั ด กำรพลั งงำน ISO 50001 คื อ โรงงำนมีก ำรจั ด
กำรพลังงำนที่เป็นระบบตำมหลักกำร PDCA ทำให้กำร
จั ด กำรพลั ง งำนเป็ น ระบบสำกลที่ ทั่ ว โลกยอมรั บ
ผู้ บ ริ ห ำรเห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรจั ด กำรพลั ง งำน
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำนเพิ่มมำกขึ้น
และที่ ส ำคั ญ มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยในกำรอนุ รั ก ษ์
พลั ง งำนที่ ชั ด เจนเป็ น รูป ธรรมมำกยิ่งขึ้ น ซึ่ ง ท ำให้ ผ ล
ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรอนุ รั ก ษ์
พลังงำนเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและท้ำยสุดสำมำรถขอรับ
กำรรับรองระบบกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011

เอกสารอ้างอิง:
1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535. (2550).
ราชกิจจานุเบกษา, 109 (ตอนที่ 33 ก), 1-23.
2. พเิชฐ ปะเสนะ และ สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์. (2557). การพัฒนาระบบ
การจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 สาหรับโรงงาน
ผลติชนิ้ส่วนรถยนต์. วารสารวิจยั พลังงาน, 11(1), 1-14.
3. www.energyvision.co.th
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กำรเกิดฮำร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ำ: สำเหตุกำรเกิดฮำร์มอนิกส์ (ตอนที่ 1)
โรงงานผลิ
ตแป้งมันสาปะหลังมีกางานในที
ารใช้พลังงานและทรั
พอากาศ
ยากรในกระบวนการผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น น้า พลังงานความร้อน สารเคมี
่
ตอน
อั
น
ตรายในการท
อ
บ
ั
และพลังงานไฟฟ้า สาหรับพลังงานไฟฟ้า หลายโรงงานมุ่งเน้นการลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่หากประสบปัญหา
การเกิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าอาจจะทาให้อุปกรณ์มีการทางานผิดพลาดหรือเกิดการชารุดเสียหายขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัญหาคุณภาพไฟฟ้าจาเป็นต้อง
มีการป้องกันและแก้ไข
ฮำร์มอนิกส์ (Harmonic) คือส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใด ๆ ซึ่งมีความถี่
เป็นจานวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล หรือ Fundamental frequency (สาหรับความถี่หลักมูลของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 50Hz) เช่น ฮาร์มอ
นิกส์ลาดับที่ 3 มีค่าความถี่เป็น 150Hz และฮาร์มอนิกส์ลาดับที่ 5 มีค่าความถี่เป็น 250Hz แสดงดังภาพที่ 1 และผลของฮาร์มอนิกส์เมื่อรวมกันกับ
สัญญาณความถี่หลักมูลด้วยทางขนาด (Amplitude) และมุมเฟส (Phase Angle) ทาให้สัญญาณที่เกิดขึ้นมีขนาดเปลี่ยนไปและมีรูปสัญญาณเพี้ยน
ไปจากสัญญาณคลื่นไซน์ดังภาพที่ 2 ดังนั้นความถี่ของแรงดันและกระแสไฟฟ้านอกจากความถี่ 50Hz นี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

ภำพที่ 2 รูปคลื่นทีเ่ กิดขึ้นจากการรวมตัวหรือบวกกันจาก
ฮาร์มอนิกส์ลาดับที่ 1 และ 3
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรแต่ละชนิดมีคุณสมบัตทิ าให้เกิดฮาร์มอนิกส์และขนาดความรุนแรงต่างกัน โดยทั่วไปการเกิดฮาร์มอนิกส์นิยาม
จากค่าเปอร์เซ็นต์ความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกส์รวม (%Total Harmonic Distortion: %THD) ซึ่งบอกถึงปริมาณผลรวมค่าฮาร์มอนิกส์ลาดับที่ 2 ขึ้น
ไปเมื่อเทียบกับลาดับที่ 1 (THD = 0% หมายความว่าเป็นรูปคลื่นไซน์ที่ต้องการในอุดมคติ) โดย %THD แบ่งได้เป็นค่าความเพี้ยนกระแสฮาร์มอ
นิ ก ส์ ร วม (%Total Harmonic Current Distortion: %THDI) และค่ า ความเพี้ ย นแรงดั น ฮาร์ ม อนิ ก ส์ ร วม (%Total Harmonic Voltage
Distortion: %THDV)
ควำมสัมพันธ์ของ %THDI % THDV และ MVASC
ภำพที่ 1 ฮาร์มอนิกส์ที่ลาดับต่าง ๆ

ในบางครั้งค่าของ %THDI ที่มีค่าสูง ๆ ในระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้านั้นอาจจะไม่เกิดผลกระทบจากปัญหาฮาร์มอนิก ส์เพราะค่า %THDI
เป็นเพียงค่าที่บอกถึงคุณลักษณะของกระแสฮาร์มอนิกส์ของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นแต่ละชนิด (หรือบ่งบอกชนิดของโหลดฮาร์มอนิกส์แต่ละประเภท)
แต่ไม่สามารถที่จะบอกถึงความรุนแรงของระดับฮาร์มอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังในกรณี ที่ขนาดพิกัดกาลังของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นชนิดหนึ่งตัว
เดียวกัน ค่าพิกัดกาลังมากหรือน้อยต่างกัน ค่า %THDI ของโหลดดังกล่าวก็จะเป็นค่าเดียวกัน แต่ระดับความรุนแรงที่ทาให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกส์จะ
ไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาค่าของ %THDI ควรจะพิจารณาถึงพิกัดกาลังของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นประกอบกันด้วย ซึ่งค่าความเพี้ยนกระแส
ฮาร์มอนิกจะมีค่าเป็นแอมป์ THDI เราสามารถที่จะพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระดับหนึ่งได้ ส่วนค่า % THDV นั้น
สามารถที่บอกถึงระดับความรุนแรงของปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบได้ซึ่งจะต่างจากค่า %THDI โดยจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแรงดัน
ฮาร์มอนิกส์ และค่าพิกัดกาลังวงจรของระบบ (MVASC)
จดหมายข่าวฉบับต่อไป จะกล่าวถึงการเกิดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ผลกระทบและความเสียหายจากการเกิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
เอกสารอ้างอิง: ศักดิ์ชัย นรสิงห์, ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า, http//www. 9engineer.com/ee_main/Article/Harmonic.html
http://www.pq-team.com/engineering-zone/harmonic-problem
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