ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2559

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณสาหรับการติดตามและให้การตอบรับจดหมายข่าวเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย
เป็นอย่างดีกว่า 7 ปี สาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2559 และท่านสามารถติดตามจดหมายข่าวฉบับต่อ ๆ ไป รวมทั้ง
ข่ า วสารโครงการได้ ที่ www.thailandtapiocastarch.net และที่ Facebook: Thailand Tapioca Starch เช่ น เดิ ม ส าหรั บ เนื้ อ หาของ
จดหมายข่าวฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการพัฒนามันสาปะหลังพันธุ์ waxy มาตรการพักชาระหนี้เงินต้นและความช่วยเหลือด้านเงินกู้
แก่ผู้ปลูกมันสาปะหลัง รวมทั้งศูนย์ ECoWaste กับการดาเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
ต่อเนื่อง ในส่วนบทความด้านแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและก้าวทันเทคโนโลยี ท่านจะได้พบกับบทความภาคต่อเรื่อง ความสาคัญของ
เครื่องหมายฮาลาล และการแก้ปัญหาฮาร์มอนิก ส์ในระบบไฟฟ้าและประโยชน์ที่จะได้รับหากแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ได้ แล้วพบกันใหม่กับ
จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ในปีหน้า พ.ศ. 2560

สถาบันพัฒนามันสําปะหลังพัฒนามันพันธุ์ waxy แจกจ่ายเกษตรกร เพิ่มมูลค่า
จากการลงพื้นที่สัมมนาการขับเคลื่อนเกษตรกรไทยตามนโยบายพาณิชย์ 4.0 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในที่ อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา นายวิจารณ์ วิชชุกิจ ประธานคณะกรรมการอานวยการ สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง ได้นาคณะเยี่ยมชม แปลงสาธิตการปลูก การ
เก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง การพัฒนามันสาปะหลังพันธุ์ waxy ซึ่งเป็นพันธุ์ทดลอง ที่มีการปลูกขยายพันธุ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมัน
สาปะหลังพันธุ์ waxy มีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีความหนืดสูง ไม่คืนตัว ทาให้ขายได้ราคาดีกว่ามันทั่วไป ซึ่งทางสถาบันฯ ได้มีการทาข้อตกลงกับ
โรงงานแป้ง ในการรับซื้อมันสาปะหลังพันธุ์ waxy ในราคาสูงกว่ามันทั่วไป หรือ มันพันธุ์พาณิชย์ ซึง่ ใช้ในโรงงานผลิตแป้งมันทั่วไปอีกเท่าตัว จาก
คุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่
โดยในขณะนี้ ทางสถาบันได้มีการแจกจ่ายมันสาปะหลังพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 60 ล้านต้น เพื่อใช้ใน
การปลูกให้ได้ราคาดีขึ้น และในอนาคตมั่นใจว่าจะสามารถขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น

(ที่มาข่าว: บริษัท สานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จากัด วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
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“พาณิชย์” ชง ครม.พักหนี้ พร้อมขอไฟเขียวให้ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 2 หมื่นช่ วงชะลอขุด
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า คณะกรรมการและบริหารจัดการมันสาปะหลัง (นบมส.) มีมติ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติม โดย
จะใช้มาตรการพักชาระหนี้เงินต้นให้แก่ผู้ปลูกมันสาปะหลังเป็นเวลา 24
เดื อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2559 - 31 สิ ง หาคม 2561 วงเงิ น
1,200 ล้านบาท ครอบคลุมผู้เกษตรกร 500,000 ราย ซึ่งธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5%
และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง
ทั้ งนี้ ยั งจะเสนอให้ พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ ธ . ก.ส . ปล่ อ ยสิ น เชื่อ
เกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและเพิ่มสภาพคล่อง จานวน 500,000
ราย ๆ ละไม่เกิน 20,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท โดย
คิดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน หรือหากกู้เต็มวงเงิน 20,000 บาท จะ
ชาระดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท กาหนดชาระคืนไม่เกิน 12 เดือน
ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่เคยกู้เงินจาก ธ .ก.ส . ก็สามารถมาขอกู้ในส่วนนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่
ชะลอการขุดหัวมันไปขาย ขณะเดียวกันจะเสนอให้สั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการนาเข้ามันสาปะหลังทางานอย่างเข้มงวดมากขึ้น เช่น การ
ตรวจสอบสุขอนามัยพืช ป้องกันลักลอบนาเข้า เป็นต้น
ส่ ว นกระทรวงพาณิ ช ย์ จ ะเร่ ง ระบายมั น ส าปะหลั ง ออกสู่ ต ลาด
ต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ จะร่วมมือกันนาผู้ประกอบการผู้นาเข้าจากต่างประเทศ
มาเจรจาธุ รกิ จ กั บผู้ ป ระกอบการไทยเพื่ อ กระจายมัน สาปะหลังไปยัง
ประเทศ

ประเทศที่มีความต้องการใช้มัน เช่น อินเดีย ให้ได้เพิ่มมากขึ้น
นายสุ วิ ท ย์ ก ล่ า วว่ า ส าหรั บ 3 มาตรการที่ นบมส. ได้ เ คย
อนุมัติไปก่อนหน้านี้จะเสนอให้ ครม. อนุมัติการดาเนินการให้เร็วขึ้น
เป็น เริ่มต้นโครงการวันที่ 15 ตุลาคม. 2559 – 31 ธันวาคม 2562 จาก
เดิ ม เริ่ม 1 ธั น วาคม 2559 - 31 ธั น วาคม 2562 ได้ แ ก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด โครงการ
สินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสาปะหลัง
และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันทั้งหมด
รวมวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น 14,800 ล้านบาท วงเงินชดเชย 1,767.73
ล้านบาท
นางสาววิ บู ล ย์ ลั ก ษณ์ ร่ ว มรั ก ษ์ อธิ บ ดี ก รมการค้ า ภายใน
กล่าวว่า สาหรับโครงการชะลอการขุดหัวมันสด ที่ประชุม นบมส. ไม่
เห็นด้วย เพราะโครงการในปีก่อนมีเกษตรกรเข้าร่ วมประมาณ 3,000
ราย แต่กลับมีหนี้เสียถึง 41% จึงไม่อนุมัติให้ดาเนินการ และได้เปลี่ยน
มาเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และ
เพิ่มสภาพคล่องแทน
สาหรับการเข้มงวดการนาเข้ามันสาปะหลัง เพราะเห็นว่าไทย
นาเข้าหัวมันสดจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่บางครั้งมีการติดเชื้อไวรัสมา
ด้วยจึงต้องเข้มงวดนาเข้าให้มากขึ้น โดยจะให้นาเข้าได้เฉพาะด่านถาวร
ที่มีด่านกักกันพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ส่วนด่าน
ชั่วคราวจะไม่อนุญาตให้นาเข้า

ที่มา: Manager Online วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
(http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095951)

จากความสาเร็จของโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการจัดทาฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์ ECoWaste ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ยังคงมุ่งเน้นความ
ต่อเนื่องของการดาเนินกิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสาปะหลัง โดยทางศูนย์ฯ ได้ดาเนินงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลัง เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการผลิต ในการขยายโอกาสการค้าขายและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมัน
สาปะหลัง รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการการทางานของเครื่องจักร จัดการกับข้อมูลการผลิตอย่าง
เป็นระบบ สามารถควบคุมการดาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตได้
สาหรับบริษัทที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโดยเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การบริหารจัดการ หลักการพื้นฐานของเครื่องจักร สามารถติดต่อที่ผู้จัดการโครงการ ตามที่อยู่ท้ายฉบับ หรือ Facebook:
Thailand Tapioca Starch
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ความสาคัญของเรื่องหมายฮาลาล (ตอนที่ 2)
จากบทความในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 24 ประจาเดือน ก.ค. – ก.ย. 2559) เรื่อง ความสาคัญของเครื่องหมายฮาลาล (ตอนที่ 1)
ได้กล่าวถึงที่มาและความสาคัญ ความหมายและรายละเอียดเครื่องหมายฮาลาล บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงข้อปฏิบัติการผลิตอาหารฮาลาล เพื่ อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ข้อปฏิบัติสำหรับสถำนประกอบกำรที่ขอรับรองฮำลำล
1. สถำนประกอบกำร
 สถานประกอบการต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่ควบคุมสถานประกอบการ
 สถานที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการผลิต
ที่ ไ ม่ ฮ าลาลและให้ แ ยกออกจากการผลิต สิ่งที่ ไม่ ฮาลาลโดย
ชัดเจน เช่น กันกาแพงกั้นแยกโรงงาน เป็นต้น
 สถานที่ที่ผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้า ไปเกี่ยวข้อง
ในบริเวณการผลิต และต้องไม่นาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ฮา
ลาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเด็ดขาด
2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และกำรเก็บรักษำ
 วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนา
อิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน
 วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่
สะอาด ไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น สุนัข แมว และอื่น ๆ
 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยก
จากสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาดและไม่เกี่ยวข้องกัน
3. กำรล้ำงวัตถุดิบและนำที่ใช้ล้ำง
 การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต เมื่อล้างน้า
โดยการจุ่มหรือน้าขังในภาชนะแล้วต้องล้างน้าสะอาดที่ไหล
ผ่านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ ใ ช้โดยทั่ว ถึ งในการล้า งครั้ ง
สุดท้าย น้าที่ใช้ล้างไหลผ่านกระบวนการนี้แล้วจะนามาใช้ล้าง
วัตถุดิบหรือสิ่งอื่นที่จะใช้ในการผลิตอีกไม่ได้
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารทุกชนิด ถ้าเคยใช้ในการผลิต
อาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องได้รับการล้างทาความสะอาด
ตามหลักการศาสนาอิสลามก่อนใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล
 อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาหารฮาลาลจะใช้ ห รื อ เก็ บ รั ก ษา
ปะปนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้
4. พนักงำนของสถำนประกอบกำร
 พนักงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร แอลกอฮอล์ หรือสัมผัส
กับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน

5. กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์/กำรขนส่ง
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษาออกจากผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุ
ภัณฑ์แล้วก็ตาม
 การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด
6. กำรจัดจำหน่ำย
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต แล้ ว ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาแยกออกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ใน
กล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม
 การจัดจาหน่ายโดยการไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือแกะบรรจุ
ภั ณ ฑ์ อ อกจ าหน่ า ย ต้ อ งแจ้ ง ให้ ฝ่ า ยกิ จ การฮาลาล
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดทราบใน
ฐานะผู้ควบคุมดูแลการให้การรับรองฮาลาล โดยจะต้อง
ให้พนักงานขาย ที่เป็นมุสลิมดูแลให้ถูกต้องตลอดเวลา
 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดจาหน่ายทุกชนิด จะต้องไม่ใช้
ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาล ถ้าเกิดการปะปนขึ้นจะต้องทา
การล้างให้สะอาดตามหลักการศาสนาอิสลาม
7. กำรให้บริกำรอำหำรฮำลำล สำหรับร้ำนอำหำรหรือครัว
อำหำรฮำลำล
 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบอาหารหรื อ บริ ก าร
รวมทั้งการทาความสะอาดภาชนะหรือสถานที่ประกอบ
อาหารต้องถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
 สถานที่บริการอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการบริการ
สิ่ งที่ ไ ม่ ฮ าลาลทุ ก ชนิ ด เช่ น ไม่ บ ริ ก ารอาหารร่ ว มกั บ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการแสดงอนาจารต่าง ๆ
เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง:
1. มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ สานักงานมาตรฐานอาหารและ
เกษตรแห่งชาติ 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. สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
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กำรเกิดฮำร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ำ: สำเหตุกำรเกิดฮำร์มอนิกส์ (ตอนที่ 3)
จากบทความก้าวทันเทคโนโลยีของจดหมายข่าวฉบั
บที่ 24 ประจาเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 ได้กล่าวถึงความหมายและสาเหตุของการเกิด
่
ตอน
อั
น
ตรายในการท
างานในที
อ
บ
ั
อากาศ
ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าและผลกระทบจากการเกิดฮาร์มอนิกส์ จดหมายข่าวฉบับนี้ขอกล่าวถึงการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
สาหรับเป้าหมายหลักของการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกหรือการแก้ปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้า นั้นไม่ใช่การลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเหมือนการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานทั่วไป แต่เป้าหมายหลัก คือ
1. เพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า
2. ลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักร
และระบบไฟฟ้า
3. ลดความสูญเสียเนื่องจากการหยุดการผลิต (Down time)
และการทางานผิดพลาดของเครื่องจักร
4. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้าใหม่
อ้างอิงรูป: HARMONIC ไวรัสตัวร้ายของอุตสาหกรรม,
5. ลดกาลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร
https://sites.google.com/site/tdlight2015/tdlightne
ws/harmonic-wiras-taw-ray-khxng-xutsahkrrm

อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้านั้นก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในรูปของตัวเงินโดยตรง
ซึ่งจะมีลดลงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปริมาณกระแสฮาร์มอนิก ส์อยู่ในปริมาณมาก และ Capacitor Bank ที่ใช้งานมี
ปัญหาเรโซแนนซ์ อย่างรุนแรงจนไม่สามารถต่อ Capacitor Bank เข้าระบบเพื่อปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ให้มีค่ามากว่า 0.85 ได้ จึง
จาเป็นต้องจ่ายค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ให้กับการไฟฟ้า การแก้ปัญหาฮาร์มอนิก ส์จะทาให้สามารถใช้งาน Capacitor Bank ได้จึงทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้
2. ลดค่ากาลังงานสูญเสียในหม้อแปลง หลังจากสามารถปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของระบบขึ้นได้แล้ว ค่ากาลังงานสูญเสีย
เนื่องจากเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของหม้อแปลงจะลดลงส่วนหนึ่ง และถ้ากาจัดกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากโหลดได้ กาลังงานสูญเสียของหม้อ
แปลงที่เกิดขึ้นจาก Eddy current loss และ Copper loss ที่เกิดจากกระแสฮาร์มอนิกส์ความถี่สูงก็จะลดลงอย่างมาก ทาให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่
เกิดจากการสูญเสียเหล่านี้ลดลง
3. ลดกาลังงานสูญเสียในสายตัวนาและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเนื่องจาก Skin effect กรณีที่มีกระแสฮาร์มอนิกส์ความถี่สูงไหลผ่านตัวนา
ไฟฟ้านั้นจะเกิดกาลังงานสูญเสียสูงเมื่อเทียบกับความถี่ Fundamental 50Hz ดังนั้นการกาจัดกระแสฮาร์มอนิกส์จะทาให้พลังงานที่สูญเสียในส่วน
นี้ลดลงได้
4. กาลังงานสูญเสียในมอเตอร์และเครื่องจักรเนื่องจาก Negative sequence harmonic ซึ่งจะทาให้มอเตอร์ต้องใช้กาลังงานมากกว่า
ปกติเพื่อทางาน ดังนั้น จึงทาให้ใช้พลังงานมากกว่าปกติ
5. ในกรณีที่หม้อแปลง Capacitor Bank ตู้ MDB เครื่องจักร สายตัวนาไฟฟ้า ที่มีกาลังงานสูญเสียเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิกส์ กาลังงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ในรูปความร้อน ซึ่ง ถ้ามีการติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่มีการปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะต้องทางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
กาจัดหรือลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งกาลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศจะต้องใช้จะมีค่ามากกว่า 1.1 เท่า
เอกสารอ้างอิง:

ศักดิ์ชัย นรสิงห์, ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า, http//www. 9engineer.com/ee_main/Article/Harmonic.htm
http://www.pq-team.com/engineering-zone/harmonic-electric-bill
ธารงเดช มุ่งเจริญ, ผลกระทบจากฮาร์โมนิกส์, วารสาร Electricity and Industry, มี.ค. – เม.ย. 2010, หน้า 98 - 99
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