
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครม.อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันส าปะหลัง 4 โครงการ ทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เดือน รวม 3.1 แสนราย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
เพาะปลูกระบบน้ าหยด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 59 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  ที่ประชุม ครม. 
อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันส าปะหลัง ปี 59-60 โดยมีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย  
    โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โดยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี รายละไม่เกิน 80,000 บาท 
เป็นเวลา 6 เดือน เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์รวม 310,000 ราย  
    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพาะปลูกมันส าปะหลังในระบบน้ าหยด ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน รัฐบาลด าเนินการมา 2 ถึง 3 ปีแล้ว โดย
ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยเงินกู้  โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท 
โดยมีเป้าหมายเกษตรกรรวม 10,000 ราย  
    โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมสถาบันเกษตรกร จุดประสงค์โครงการเพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันมากข้ึน จะ
ได้ช่วยเหลือกันยกมาตรฐานการผลิต มีการแปรรูปหัวมันสด มันเส้น  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้
เกษตรกรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีวงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท  
    โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส าปะหลัง  โครงการนี้ เน้นส าหรับให้เกษตรกรกู้เงินเพื่อน าไปลงทุนซื้อ
เครื่องจักร สร้างลานมัน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยโครงการนี้ มีระยะเวลา 2 ปี ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้รวม 1,000 ล้าน
บาท โดยเกษตรกรรายย่อยกู้ได้รายละ 1 ล้านบาท สถาบันเกษตรและสหกรณ์วงเงินกู้ได้รายละ 20 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยที่ก่อนหน้าน้ี รัฐบาลมีโครงการส าหรับข้าวแปลงใหญ่ไปแล้ว จึงออกโครงการนี้มาเพิ่มเติม ทั้งนี้
การเกษตรแปลงใหญ่คือ เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จ าหน่าย และบริหารจัดการซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
และมีการเชื่อมโยงการตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
 (ท่ีมาข่าว: ไทยรัฐออนไลน์ วันท่ี 30 สิงหาคม 2559) 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าวเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ฉบับท่ี 24 ท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้และ
ข่าวสารของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ทั้งข่าวสารเกี่ยวกับ ครม. อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันส าปะหลัง มาตรการการตรวจสอบและ
กักกันการน าเข้าและส่งออกธัญพืชของประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ส่งออกแป้งมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์อันดับ 1 รวมทั้งการจัดท าหนังสือคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 
นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจเรื่อง ความส าคัญของเครื่องหมายฮาลาล และบทความต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วเรื่องสาเหตุของการเกิด    
ฮาร์มอนิก และผลกระทบจากการเกิดฮาร์มอนิกส์ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของระบบไฟฟ้าในโรงงานผลติแป้งมันส าปะหลงั หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
ผู้อ่านจะได้รับความรู้และน าไปประยุกต์กับส่วนงานของท่านได้ หากมีข้อเสนอแนะหรือติชมสามารถแจ้งได้ทางที่อยู่ท้ายฉบับ หรือ 
Facebook: Thailand Tapioca Starch 

 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 24 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 

ครม.ไฟเขียวเงินกู้ปรับโครงสร้าง ผลิตมันส าปะหลัง 
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมด าเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการจัดท าฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ส าคัญหนึ่งที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ หนังสือคู่มือ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลังได้รับความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลัง เนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานผลิต จุดควบคุมและการวัด
ประสิทธิภาพหน่วยผลิต โดยครอบคลุมทุกหน่วยผลิต ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การลดขนาด การสกัด การเพิ่มความเข้มข้นและท าความสะอาด การ
อบแห้งและบรรจุ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์หม้อไอน้ า เทคโนโลยีการบ าบัดของเสียจากกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการผลิต และ
การเก็บและบันทึกค่าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบเชิง
ประสิทธิภาพทั้ ง ในส่ วนของโรงงานตนเอง  โ รงงานในเครื อ  และกลุ่ มอุตสาหกรรม  ส าหรับผู้ สนใจสามารถดาวน์ โหลดได้ที่  
http://www.thailandtapiocastarch.net/download/ 
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จีนออกระเบียบใหม่คุมเข้มน าเข้ามันส าปะหลัง 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงควบคุม
คุณภาพและตรวจสอบกักกันของจีน (AQSIQ)  ได้ประกาศใช้
กฎระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วย “มาตรการการตรวจสอบและกักกันการ
น าเข้าและส่งออกธัญพืช” เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพสินค้าธัญพืชที่น าเข้า ส่งออก และน าผ่านแดน
ส าหรับการน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อเนื่องเท่านั้น  โดย
ครอบคลุมเมล็ดธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชน้ ามันและพืชหัว รวมถึง
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวได้ก าหนดให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบออก
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช รวบรวมและจัดส่งรายช่ือโกดังเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัให้ AQSIQ พิจารณาขึ้นทะเบียน โดยจะประกาศ
รายช่ือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ AQSIQ หากโกดังใดไม่มี
รายช่ือจะไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ ถ้ามีความจ าเป็นจีนอาจจัดส่ง
คณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินสถานประกอบการและระบบการตรวจ
รับรองของประเทศผู้ส่งออก และยังก าหนดให้ผู้ประกอบการส่งออกต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับจีน เช่น การห้ามมี
แมลงศัตรูพืชกักกัน รวมทั้งจัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้าน
ความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าท่ีส่งออกไปจีน 

กฎระเบียบฉบับนี้  มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการทั้งใน
ประเทศจีนและต่างประเทศที่ส่งออกสินค้ามายังจีน โดยครอบคลุม
ส าหรับกฎระเบียบใหม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปต่อเท่านั้น 

วัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปต่อเท่านั้น เช่น มันเส้น ซึ่งน ามาใช้แปรรูป
ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สุรา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สี เอ
ทานอล เป็นต้น ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังส าเร็จรูปที่ใช้
เพื่อการบริโภคได้เลย เช่น แป้งมัน รวมถึงกากมันส าปะหลังซึ่งใช้
ท าอาหารสัตว์ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังรายส าคัญของโลก โดยส่งออกในรูปมันเส้น แป้งมัน มัน
ส าปะหลังอัดเม็ด ส าหรับมันเส้นท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน ซึ่งปี 
2558 ไทยมีปริมาณการส่งออกไปจีนสูงกว่า 7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 
50,000 ล้านบาท ขณะที่จีนน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจากไทย 
เวียดนาม กัมพูชา เพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์เพื่อบริโภค 
หรือเอาไปแปรรูปต่อในอุตสาหกรรม ทั้งเพื่อเป็นอาหารและไม่ใช่
อาหาร  

 
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
(http://www.thansettakij.com/2016/07/15/72140) 
 

http://ttta-tapioca.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครื่องหมายฮาลาลซ่ึงประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบหลัก 

ปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่ส าคัญของโลกโดยเฉพาะ
แป้งมันส าปะหลังซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก จึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้อย่างจริงจัง ผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้และอยู่บน
พื้นฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิตของอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อการส่งออกและสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับ
ประเทศ  

“อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์
ได้ “ฮาลาล” เป็นค ามาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจ าหน่ายใด ๆ ท่ีไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึง
อาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการท า ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎ
ของศาสนาอิสลามทั้งทางด้านแหล่งที่มาของอาหาร วิธีการฆ่าสัตว์ การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บ
รักษาอาหาร เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการได้  โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกต
ผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส าคัญ โดยสรุปอาหารตามหลักการอิสลามจ าแนกออกเป็น 3 
ประเภท คือ อาหารที่อนุมัติ (Halal Food) อาหารที่ไม่อนุมัติ (Haram Food) และอาหารที่ยังมีข้อเคลือบแคลงน่าสงสัย (Masbuh Food) ใน
ประเทศไทยการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล ผู้ผลิตจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ 
“ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.)” 

เครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรศาสนาอิสลามเท่านั้น คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด อาหารฮาลาลจึงเป็นเรื่องของความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันของ 3 ฝ่ายคือ มุสลิมผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการและประเทศชาติ กล่าวคือ 
1. มุสลิมได้บริโภคอาหารฮาลาลที่เช่ือได้ว่าถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม มีคุณค่าอาหาร ถูกสุขอนามัย  
2. ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
3. ประเทศชาติได้รับประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ ด้านการ

ผลิตของผู้ประกอบการการตลาดและการปรับปรุงกลไกการรับรอง "มาตรฐานอาหารฮาลาล" ขององค์กรศาสนาอิสลาม เพื่อส่งออกอาหารฮา
ลาลสู่ตลาดโลก 

เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดัง
ภาพที่ 1 (1) “ฮาลาล” ภาษาอาหรับในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงดิ่ง (2) ช่ือองค์กรรับรอง "ส านักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย" หรือ "The Central Islamic Committee of Thailand" หรือเป็นภาษาอาหรับ (เป็นได้ทั้ง 3 ภาษา) (3) 
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก ได้จากการรับรองฮาลาล จะใช้ล าดับที่ของบริษัท ตามด้วยปีที่เริ่มขอรับรอง เช่น "ท่ี ฮ.ล. 025/2547" ในส่วนของเลข 
12 หลักนั้น มีความหมายดังนี้ 

 

 
 

ความส าคญัของเร่ืองหมายฮาลาล (ตอนท่ี 1) 
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     เอกสารอ้างอิง: 
1. มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ ส านักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ 

http://www.acfs.go.th/halal/general.php 
2. http://www.halal.or.th/th/main//subindex.php?page=sub&category=11 
3. สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 
4. ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

## เลข 2 ตัวแรก คือ หมวดผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการ
กลางฯ  
### เลขตัวท่ี 3-5 คือ ล าดับที่ของบริษัทในทะเบียนการขอรับรอง จากภาพ เปนบริษัทล าดับ
ที่ 69  
### เลขตัวที่ 6-8 คือ ล าดับที่ของผลิตภัณฑในรายการที่ทางบริษัทยื่นขอรับรองฮาลาล 
#### เลข 4 ตัวสุดท้าย คือ เดือนและปที่เริ่มขอรับรอง จากภาพ 09 41 หมายถึงบริษัทนี้
เริ่มขอรับรองผลิตภัณฑนี้ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 วันหมดอายุเครื่องหมายฮาลาลต้อง
สอบถามโดยตรงจากฝายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ สีของเครื่องหมายฮาลาลไมมี
ผลต่อเงื่อนไขครบสามขอขางตนนับวาถูกต้อง 
 

http://www.acfs.go.th/halal/general.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

  

 

 

 

  

การเกิดฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า: สาเหตกุารเกิดฮาร์มอนิกส ์(ตอนท่ี 2) 

ตอน อนัตรายในการท างานในทีอ่บัอากาศ จากบทความก้าวทันเทคโนโลยีของจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 ได้กล่าวถึงความหมายและสาเหตุ
ของการเกิดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม จดหมายข่าวฉบับนี้ขอกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดฮาร์มอนิกต่อจากฉบับที่แล้ว และ
ผลกระทบจากการเกิดฮาร์มอนิกส์  

ปัจจุบันระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงในอดีตในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้ปริมาณตามที่ต้องการ แต่คุณลักษณะการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
กระแสและแรงดัน อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีการท างานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-liner load) ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดฮาร์มอนิก เช่น คอนเวอร์เตอร์ 
(Convertor) ตัวเรียงกระแสก าลัง (Power Rectifier) ตัวโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) หรือ
ชุดขับเคลื่อนปรับความเร็ว (Adjustable-Speed Drive) เป็นต้น ด้วยผลของการใช้อุปกรณ์ที่มีการท างานแบบไม่เป็นเชิงเส้นท าให้เกิดการจ่าย
กระแสฮาร์มอนิกเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟเอง หรือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีพิกัดขนาดใหญ่ กระแสฮาร์มอนิกนั้นอาจไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าอื่นใน
บริเวณข้างเคียง ท าให้กระแสและแรงดันในระบบมีขนาดและรูปร่างเพี้ยนไป (Distortion) ไปจากสภาพการจ่ายไฟปกติ เป็นผลท าให้อุปกรณ์มีการ
ท างานผิดพลาด เครื่องจักรร้อน เกิดสัญญาณรบกวน รวมทั้งท าให้อุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานสั้นลงหรือเกิดการช ารุดเสียหายได้ ปริมาณ
กระแสฮาร์มอนิกสใ์นระบบมีมากขึ้นจะสร้างสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้ดังนี ้ 

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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ปัญหากระแสฮาร์มอนิกต่อระบบไฟฟ้า 
 

ปัญหาแรงดันฮาร์มอนิกต่อระบบไฟฟ้า 
 

 ก าลังงานสูญเสียของหม้อแปลงเพิ่มขึ้น ทั้งจากลวดตัวน าและ
แกนแม่เหล็ก 

 ก าลังงานสูญเสียในสายตัวน าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกระแส 
ฮาร์มอนิกสท์ าให้ค่ากระแสและความต้านทานของสายสูงขึ้น 

 ก าลังงานสูญเสียในคาปาซิเตอร์แก้ค่าตัวประกอบก าลัง 
(Capacitor Bank) ท าให้เกิดความร้อนสูงขึ้นและเสยีหายบ่อย 

 กระแสฮาร์มอนิกส์ Triplen (ล าดับที่ 3, 6, 9..) จะรวมกันไหล
อยู่ในสายนิวตรอล ท าให้เกิดความร้อนสูงขึ้น 

 อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากได้รับกระแสและแรงดัน
เกินพิกัด 

 ม อ เ ต อ ร์ แ ล ะอุ ป กร ณ์ ที่ มี ก า รท า ง า น โ ด ย ใ ช้ ผ ลของ
สนามแม่เหล็ก มกี าลังงานสูญเสียเพิ่มขึ้น ท าให้เครื่องจักรร้อน
และมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ 

 รีเลย์และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าท างานผิดพลาดหรือท างาน
เองโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้า (Watt-Hour meter) ท าการวัดค่าผิดพลาด 
 เกิดสัญญาณรบกวน (Noise) ในระบบสื่อสารและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท างานผิดพลาด 

 

 กระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากจุดต่อร่วมมีส่วนประกอบ 
ฮาร์มอนิกสอ์อกไป แม้ว่าโหลดที่น ามาต่อมีคุณสมบัติเชิงเส้น 

 อุปกรณ์ที่ท างานโดยผลของสนามแม่เหล็ก เช่น บัลลาสต์แกน
เ ห ล็ ก  แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า  ห ม้ อ แ ป ล ง จ ะ ร้ อ น ผิ ด ป ก ติ             
เนื่องจากผลของแรงดันฮาร์มอนิกส์ในล าดับที่ 5 และ 11                         
(เนกาทีฟซีแควนซ์ จะท าให้มอเตอร์ที่ได้รับแรงดันนี้เข้าไปจะ
เกิดแรงหมุนในทิศทางกลับหรือต้านกับทิศทางการหมุนปกติ) 
จะท าให้ เกิดสนามแม่เหล็กต้านภายในแกนเหล็กท าให้
ต้องการกระแสไฟฟ้าขาเข้าและใช้ก าลังงานไฟฟ้ามากกว่า
ปกติ 

 เกิดเรโซแนนซ์ทางกลของมอเตอร์ท าให้มอเตอร์ท างานสั่น
อย่างผิดปกติ 

 อุปกรณ์ที่ต้องท างานเข้าจังหวะ (Synchronization) กับ
ความถี่สายก าลัง เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) สวิตช์ถ่าย
โอนอัตโนมัติ (ATS) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง-ไทริสเตอร์ชนิด
ควบคุมเฟส ระบบการสื่อสารข้อมูล ท างานผิดพลาด 

 วงจรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ท างานผิดพลาดหรือเสียหาย 

จดหมายข่าวฉบับต่อไป จะกล่าวถึงขอกล่าวถึงเป้าหมายส าคัญเพื่อลดการเกิดฮาร์มอนิกส์ต่อไป 
 


