
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จากการลงพื้นที่สัมมนาการขับเคลื่อนเกษตรกรไทยตามนโยบายพาณิชย์ 4.0 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในที่ อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา นายวิจารณ์ วิชชุกิจ ประธานคณะกรรมการอ านวยการ สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง ได้น าคณะเยี่ยมชม แปลงสาธิตการปลูก การ
เก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง การพัฒนามันส าปะหลังพันธุ์  waxy ซึ่งเป็นพันธุ์ทดลอง ที่มีการปลูกขยายพันธุ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  โดยมัน
ส าปะหลังพันธุ์ waxy มีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีความหนืดสูง ไม่คืนตัว ท าให้ขายได้ราคาดีกว่ามันทั่วไป ซึ่งทางสถาบันฯ ได้มีการท าข้อตกลงกับ
โรงงานแป้ง ในการรับซื้อมันส าปะหลังพันธุ์ waxy ในราคาสูงกว่ามันทั่วไป หรือ มันพันธุ์พาณิชย ์ซึง่ใช้ในโรงงานผลิตแป้งมันทั่วไปอีกเท่าตัว จาก
คุณสมบัติพิเศษท่ีมีอยู่ 

โดยในขณะนี้ ทางสถาบันได้มีการแจกจ่ายมันส าปะหลังพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 60 ล้านต้น เพื่อใช้ใน
การปลูกให้ได้ราคาดีขึ้น และในอนาคตมั่นใจว่าจะสามารถขยายพันธ์ุและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 

 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณส าหรับการติดตามและให้การตอบรับจดหมายข่าวเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย
เป็นอย่างดีกว่า 7 ปี ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2559 และท่านสามารถติดตามจดหมายข่าวฉบับต่อ ๆ ไป รวมทั้ง
ข่าวสารโครงการได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net และที่ Facebook: Thailand Tapioca Starch เช่นเดิม ส าหรับเนื้อหาของ
จดหมายข่าวฉบับนี้ประกอบด้วย รายละเอียดการพัฒนามันส าปะหลังพันธุ์ waxy มาตรการพักช าระหนี้เงินต้นและความช่วยเหลือด้านเงินกู้
แก่ผู้ปลูกมันส าปะหลัง รวมทั้งศูนย์ ECoWaste กับการด าเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
ต่อเนื่อง ในส่วนบทความด้านแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและก้าวทันเทคโนโลยี ท่านจะได้พบกับบทความภาคต่อเรื่อง ความส าคัญของ
เครื่องหมายฮาลาล และการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าและประโยชน์ที่จะได้รับหากแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ได้ แล้วพบกันใหม่กับ
จดหมายข่าวฉบับท่ี 26 ในปีหน้า พ.ศ. 2560   

 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 25 ประจ ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2559 

สถาบันพัฒนามันสําปะหลังพัฒนามันพันธุ์ waxy แจกจ่ายเกษตรกร เพิ่มมูลค่า 
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 (ที่มาข่าว: บริษัท ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จ ากัด วันที่ 16 ธันวาคม 2559) 



 

 

 

   

   

 

 

 

        

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากความส าเร็จของโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และการจัดท าฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ศูนย์ ECoWaste ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) ยังคงมุ่งเน้นความ
ต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง โดยทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานการผลิตในการขยายโอกาสการค้าขายและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมัน
ส าปะหลัง รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการการท างานของเครื่องจักร จัดการกับข้อมูลการผลิตอย่าง
เป็นระบบ สามารถควบคุมการด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตได้  

ส าหรับบริษัทที่ต้องการผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษาโดยเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การบริหารจัดการ หลักการพื้นฐานของเครื่องจักร สามารถติดต่อที่ผู้จัดการโครงการ ตามที่อยู่ท้ายฉบับ หรือ Facebook: 
Thailand Tapioca Starch 
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“พาณิชย์” ชง ครม.พกัหนี้ พร้อมขอไฟเขียวให้ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 2 หมื่นช่วงชะลอขุด 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เปิดเผยว่า คณะกรรมการและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) มีมติ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติม โดย
จะใช้มาตรการพักช าระหนี้เงินต้นให้แก่ผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นเวลา 24 
เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2561 วงเงิน 
1,200 ล้านบาท ครอบคลุมผู้เกษตรกร 500,000 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% 
และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง 

ทั้งนี้ ยังจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ ธ .ก.ส.  ปล่อยสินเช่ือ
เกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและเพิ่มสภาพคลอ่ง จ านวน 500,000 
ราย ๆ ละไม่เกิน 20,000 บาท รวมวงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท โดย
คิดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน หรือหากกู้เต็มวงเงิน 20,000 บาท จะ
ช าระดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท ก าหนดช าระคืนไม่เกิน 12 เดือน 
ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่เคยกู้เงินจาก ธ .ก.ส.  ก็สามารถมาขอกู้ในส่วนนี้ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่
ชะลอการขุดหัวมันไปขาย ขณะเดียวกันจะเสนอให้สั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลังท างานอย่างเข้มงวดมากข้ึน เช่น การ
ตรวจสอบสุขอนามัยพืช ป้องกันลักลอบน าเข้า เป็นต้น 
 ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะ เร่ งระบายมันส าปะหลังออกสู่ตลาด
ต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ จะร่วมมือกันน าผู้ประกอบการผู้น าเข้าจากต่างประเทศ
มาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเพื่อกระจายมันส าปะหลังไปยัง
ประเทศ 

               

ประเทศท่ีมีความต้องการใช้มัน เช่น อินเดีย ให้ได้เพิ่มมากขึ้น 
นายสุวิทย์กล่าวว่า ส าหรับ 3 มาตรการที่ นบมส. ได้เคย

อนุมัติไปก่อนหน้านี้จะเสนอให้ ครม. อนุมัติการด าเนินการให้เร็วขึ้น
เป็น เริ่มต้นโครงการวันท่ี 15 ตลุาคม. 2559 – 31 ธันวาคม 2562 จาก
เดิมเริ่ม 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังในระบบน้ าหยด โครงการ
สินเช่ือเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส าปะหลัง 
และโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันทั้งหมด 
รวมวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น 14,800 ล้านบาท วงเงินชดเชย 1,767.73 
ล้านบาท 

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน 
กล่าวว่า ส าหรับโครงการชะลอการขุดหัวมันสด ที่ประชุม นบมส. ไม่
เห็นด้วย เพราะโครงการในปีก่อนมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 3,000 
ราย แต่กลับมีหนี้เสียถึง 41% จึงไม่อนุมัติให้ด าเนินการ และได้เปลี่ยน
มาเป็นโครงการปล่อยสินเช่ือเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ
เพิ่มสภาพคล่องแทน 

ส าหรับการเข้มงวดการน าเข้ามันส าปะหลัง เพราะเห็นว่าไทย
น าเข้าหัวมันสดจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่บางครั้งมีการติดเช้ือไวรัสมา
ด้วยจึงต้องเข้มงวดน าเข้าให้มากขึ้น โดยจะให้น าเข้าได้เฉพาะด่านถาวร
ที่มีด่านกักกันพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ส่วนด่าน
ช่ัวคราวจะไม่อนุญาตให้น าเข้า   

 
ที่มา: Manager Online วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 

(http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095951) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากบทความในจดหมายข่าวฉบับท่ีแล้ว (ฉบับท่ี 24 ประจ าเดือน ก.ค. – ก.ย. 2559) เรื่อง ความส าคัญของเครื่องหมายฮาลาล (ตอนที่ 1) 
ได้กล่าวถึงที่มาและความส าคัญ ความหมายและรายละเอียดเครื่องหมายฮาลาล บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงข้อปฏิบัติการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

 

ข้อปฏิบัติส ำหรับสถำนประกอบกำรที่ขอรับรองฮำลำล 
 

ความส าคญัของเร่ืองหมายฮาลาล (ตอนท่ี 2) 
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     เอกสำรอ้ำงอิง: 
1. มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ ส านักงานมาตรฐานอาหารและ

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. ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

1. สถำนประกอบกำร 
 สถานประกอบการต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่ควบคุมสถานประกอบการ 
 สถานที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการผลิต

ที่ไม่ฮาลาลและให้แยกออกจากการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดย
ชัดเจน เช่น กันก าแพงกั้นแยกโรงงาน เป็นต้น 

 สถานที่ที่ผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในบริเวณการผลิต และต้องไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ฮา
ลาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเด็ดขาด 

2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และกำรเก็บรักษำ 
 วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนา

อิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน 

 วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่
สะอาด ไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น สุนัข แมว และอื่น ๆ 

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยก
จากสิ่งท่ีไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาดและไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

3. กำรล้ำงวัตถุดิบและน  ำที่ใช้ล้ำง 
 การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต เมื่อล้างน้ า

โดยการจุ่มหรือน้ าขังในภาชนะแล้วต้องล้างน้ าสะอาดที่ไหล
ผ่านวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่วถึงในการล้างครั้ง
สุดท้าย น้ าที่ใช้ล้างไหลผ่านกระบวนการนี้แล้วจะน ามาใช้ล้าง
วัตถุดิบหรือสิ่งอ่ืนท่ีจะใช้ในการผลิตอีกไม่ได้ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารทุกชนิด ถ้าเคยใช้ในการผลิต
อาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องได้รับการล้างท าความสะอาด
ตามหลักการศาสนาอิสลามก่อนใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลจะใช้หรือเก็บรักษา
ปะปนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้ 
 

4. พนักงำนของสถำนประกอบกำร 
 พนักงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง

ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร แอลกอฮอล์ หรือสัมผัส
กับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน 

5. กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์/กำรขนส่ง 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษาออกจากผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุ
ภัณฑ์แล้วก็ตาม 

 การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด 
 

6. กำรจัดจ ำหน่ำย 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วต้องเก็บรักษาแยกออกจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ใน
กล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม 

 การจัดจ าหน่ายโดยการไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือแกะบรรจุ
ภัณฑ์ออกจ าหน่าย ต้องแจ้งให้ฝ่ายกิจการฮาลาล 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทราบใน
ฐานะผู้ควบคุมดูแลการให้การรับรองฮาลาล โดยจะต้อง
ให้พนักงานขาย ที่เป็นมุสลิมดูแลให้ถูกต้องตลอดเวลา 

 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดจ าหน่ายทุกชนิด จะต้องไม่ใช้
ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาล ถ้าเกิดการปะปนขึ้นจะต้องท า
การล้างให้สะอาดตามหลักการศาสนาอิสลาม 

7. กำรให้บริกำรอำหำรฮำลำล ส ำหรับร้ำนอำหำรหรือครัว
อำหำรฮำลำล 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือบริการ 

รวมทั้งการท าความสะอาดภาชนะหรือสถานที่ประกอบ
อาหารต้องถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

 สถานท่ีบริการอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการบริการ
สิ่งที่ไม่ฮาลาลทุกชนิด เช่น ไม่บริการอาหารร่วมกับ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการแสดงอนาจารต่าง ๆ 
เป็นต้น 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

  

 

 

 

  

จากบทความก้าวทันเทคโนโลยีของจดหมายข่าวฉบับท่ี 24 ประจ าเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 ได้กล่าวถึงความหมายและสาเหตุของการเกิด
ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าและผลกระทบจากการเกิดฮาร์มอนิกส์ จดหมายข่าวฉบับน้ีขอกล่าวถึงการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกสใ์นระบบไฟฟ้า  

ส าหรับเป้าหมายหลักของการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกหรือการแก้ปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้านั้นไม่ใช่การลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเหมือนการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานท่ัวไป แต่เป้าหมายหลัก คือ 

1. เพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า 
2. ลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

และระบบไฟฟ้า 
3. ลดความสูญเสียเนื่องจากการหยุดการผลิต (Down time)  

และการท างานผิดพลาดของเครื่องจักร 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้าใหม่ 
5. ลดก าลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร 
 
อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกสใ์นระบบไฟฟ้าน้ันก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในรูปของตัวเงินโดยตรง

ซึ่งจะมีลดลงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปริมาณกระแสฮาร์มอนิกส์อยู่ในปริมาณมาก และ Capacitor Bank ที่ใช้งานมี

ปัญหาเรโซแนนซ์อย่างรุนแรงจนไม่สามารถต่อ Capacitor Bank เข้าระบบเพื่อปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ให้มีค่ามากว่า 0.85 ได้ จึง
จ าเป็นต้องจ่ายค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ให้กับการไฟฟ้า การแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์จะท าให้สามารถใช้งาน Capacitor Bank ได้จึงท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนน้ีได้ 

 
2. ลดค่าก าลังงานสูญเสียในหม้อแปลง หลังจากสามารถปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของระบบขึ้นได้แล้ว ค่าก าลังงานสูญเสีย

เนื่องจากเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของหม้อแปลงจะลดลงส่วนหนึ่ง และถ้าก าจัดกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากโหลดได้ ก าลังงานสูญเสียของหม้อ
แปลงที่เกิดขึ้นจาก Eddy current loss และ Copper loss ที่เกิดจากกระแสฮาร์มอนิกส์ความถี่สูงก็จะลดลงอย่างมาก ท าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่
เกิดจากการสูญเสียเหล่านี้ลดลง 
 

3. ลดก าลังงานสูญเสียในสายตัวน าและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเนื่องจาก Skin effect กรณีที่มีกระแสฮาร์มอนิกสค์วามถี่สูงไหลผ่านตัวน า
ไฟฟ้านั้นจะเกิดก าลังงานสูญเสียสูงเมื่อเทียบกับความถี่ Fundamental 50Hz ดังนั้นการก าจัดกระแสฮาร์มอนิกส์จะท าให้พลังงานที่สูญเสียในส่วน
นี้ลดลงได้ 
 

4. ก าลังงานสูญเสียในมอเตอร์และเครื่องจักรเนื่องจาก Negative sequence harmonic ซึ่งจะท าให้มอเตอร์ต้องใช้ก าลังงานมากกว่า
ปกติเพื่อท างาน ดังนั้น จึงท าให้ใช้พลังงานมากกว่าปกติ 
 

5. ในกรณีที่หม้อแปลง Capacitor Bank ตู้ MDB เครื่องจักร สายตัวน าไฟฟ้า ท่ีมีก าลังงานสูญเสียเนื่องจากปัญหาฮาร์มอนิกส์ ก าลังงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ในรูปความร้อน ซึ่งถ้ามีการติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่มีการปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะต้องท างานเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ก าจัดหรือลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งก าลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องปรับอากาศจะต้องใช้จะมีค่ามากกว่า 1.1 เท่า 

 

กำรเกิดฮำร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ำ: สำเหตกุำรเกิดฮำร์มอนิกส์ (ตอนท่ี 3) 

ตอน อนัตรายในการท างานในทีอ่บัอากาศ 
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