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ขอกํ าหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะกรรมการปรับปรุงความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา
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1. ขอบเขต

ขอกํ าหนดกฎเกณฑฉบับนี้จัดท ําข้ึนโดยมีขอบเขตดังน้ี
1.1 เพ่ือเปนขอกํ าหนดกฎเกณฑส ําหรับขีดจํ ากัดและวิธีการตรวจสอบฮารมอนิก (Harmonics) ส ําหรับลูกคา
ผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

1.2 เพื่อก ําหนดมาตรการใหผูใชไฟฟาแกไขและปรับปรุงวงจรที่ท ําใหเกิดฮารมอนิกที่ไมเปนไปตามขอ
กํ าหนด

1.3 ใชกับอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมส ําหรับ
ระบบไฟฟา ทั้งอุปกรณชนิดเฟสเดียวและสามเฟส

2. วัตถุประสงค

เพือ่ก ําหนดขดีจํ ากดัทีย่อมรับไดของระดับความเพีย้นของแรงดันทีเ่กดิจากฮารมอนิก (Harmonic
Voltage Distortion) และระดับความเพี้ยนของกระแสที่เกิดจากฮารมอนิก (Harmonic Current Distortion) ของ
อุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม

3. มาตรฐานอางอิง

- Engineering Recommendation G.5/3
September 1976 The Electricity Council Chief Engineer’ Conference
   “Limits for Harmonics in The United Kingdom Electricity Supply System”

- The State Energy Commission of Western Australia (SECWA)
Part 2 : Technical Requirement

- IEC 1000 Electromagnetic Compatibility (EMC)
Part 4 : Testing and Measurement Techniques

Section 7 : General Guide for Harmonics and Interharmonics Measurements and
Instrumentation for Power Supply Systems and Equipment Connected
thereto
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4. นิยาม

4.1 ฮารมอนิก (Harmonic) - สวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน( Sine Wave) ของสญัญาณหรือปริมาณ
เปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เปนจ ํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล(Fundamental Frequency)  ตัวอยางเชน
สวนประกอบที่มีความถี่เปน 2 เทาของความถี่หลักมูลจะเรียกวา ฮารมอนิกที ่2 (Second Harmonic)

4.2 ความเพี้ยนฮารมอนิก (Harmonic Distortion) - การเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นทางไฟฟา (Power
Waveform)ไปจากรูปสัญญาณคลื่นไซน( Sine Wave) โดยเกิดจากการรวมกันของคาความถี่หลักมูล
(Fundamental) และฮารมอนิกอื่นๆเขาดวยกัน

4.3 สวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) - สวนประกอบของอันดับฮารมอนิก ที่มากกวาหนึ่ง
ของปริมาณเปนคาบใดๆ ซ่ึงแสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับน้ัน

4.4 ปริมาณรวมฮารมอนิก (Harmonic Content) - ปริมาณที่ไดจากการหักคา DC และสวนประกอบความถี่
หลักมูลจากปริมาณเปนคาบที่ไมอยูในรูปสัญญาณคลื่นไซน ( Sine Wave)

4.5 คาความเพี้ยนฮารมอนิกเฉพาะ (Individual Harmonic Distortion ,IHD) หรือ อัตราสวนฮารมอนิก
(Harmonic Ratio) - อัตราสวนระหวางคา RMS ของสวนประกอบฮารมอนิก (Harmonic Component) ตอ
คา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปนรอยละ

4.6 คาความเพี้ยนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion ,THD ) - คืออัตราสวนระหวางคารากท่ีสอง
ของผลบวกก ําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคา RMS ของสวนประกอบฮารมอนิก ( Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component)  เทียบเปนรอยละ
ดังแสดงในสมการ (1) และ (2)
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4.7 แรงดันตกช่ัวขณะ (Voltage Sag or Voltage Dip) - แรงดันลดลงต้ังแตรอยละ 10  ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ครึ่งไซเกิลจนถึงไมกี่วินาท ีโดยเกิดเน่ืองจากการเดินเคร่ืองของมอเตอรหรือโหลดขนาดใหญ หรือเกิด
ความผิดพรอง (Fault) ในระบบไฟฟา

4.8 จุดตอรวม (Point of Common Coupling , PCC) - ตํ าแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใชไฟฟา
ที่สุด ซ่ึงผูใชไฟฟารายอ่ืนอาจตอรวมได

4.9 เครื่องมือที่เคลื่อนยายได (Portable Tool) - อุปกรณไฟฟาที่สามารถยกหรือจับถือไดในชวงเวลาการ
ท ํางานปกติ และใชงานในชวงเวลาสั้นๆเทานั้น ( 2-3 นาท ี)

4.10 อุปกรณสามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Equipment) - อุปกรณที่มีพิกัดกระแสในสายเสนไฟ
(Line) ของแตละเฟสตางกันไมเกินรอยละ 20

5. ขีดจํ ากัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก

ตารางท่ี 5-1
ขีดจ ํากดักระแสฮารมอนิกส ําหรับผูใชไฟฟารายใดๆท่ีจดุตอรวม *

ระดับแรงดันไฟฟา อันดับฮารมอนิกและขีดจํ ากัดของกระแส (A rms)
ท่ีจุดตอรวม (kV) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.400 48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6
11 and 12 13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1

22 , 24 and 33 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1
69 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1

115 and above 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1

* : ยอมใหนํ าคาความคลาดเคลือ่นรอยละ 10 หรือ 0.5 A (คาทีม่ากกวาคาใดคาหน่ึง) มาใชกบัขดีจํ ากดัของกระแส
แตละอันดับไดไมเกนิ 2 อันดับ
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ตารางท่ี 5-2

ขีดจ ํากัดความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสํ าหรับผูใชไฟฟารายใดๆที่จุดตอรวม
(รวมทั้งระดับความเพี้ยนที่มีอยูเดิม)

ระดับแรงดันไฟฟา
ท่ีจุดตอรวม (kV)

คาความเพ้ียนฮารมอนิกรวม
ของแรงดัน (%)

คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน
แตละอันดับ (%)

อันดับค่ี อันดับคู
0.400 5 4 2

11 , 12 , 22 and 24 4 3 1.75
33 3 2 1
69 2.45 1.63 0.82

115  and above 1.5 1 0.5

6. วิธีการประเมิน

ขดีจํ ากดัความเพีย้นของแรงดันทีเ่กดิจากฮารมอนิก แบงการพจิารณาออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังตอไปน้ี
6.1 ข้ันตอนท่ี 1

6.1.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C Regulator ไมเกิน 1 ตัวท่ีจะนํ าเขาระบบแรงดัน  0.400 ,

11 , 12 kV หากมีขนาดไมเกินตารางที ่6-1 สามารถนํ าเขาระบบไดโดยไมตองพิจารณาในสวนฮาร
มอนิก แตถามีอุปกรณหลายตัวใหพิจารณาใน ข้ันตอนท่ี 2

ตารางท่ี 6-1
   ขนาดสูงสุดของอุปกรณประเภท Convertor และ A.C Regulator แตละตัว

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดตอรวม Convertors ชนิด 3 เฟส A.C. Regulator ชนิด 3 เฟส
(kV) 3-Pulse 6-Pulse 12-Pulse 6-Thyristor 3-Thyristor /

(kVA) (kVA) (kVA) (kVA) 3-Diode (kVA)
0.400 8 12 - 14 10

11 และ 12 85 130 250 150 100
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6.1.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส

6.1.2.1 เคร่ืองใชไฟฟาท่ัวไปหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีคาตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2
สามารถติดตั้งเขาระบบได

6.1.2.2 อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่ตามทฤษฏีแลวไมสรางกระแสฮารมอ
นิกอันดับคู (Even Harmonic Current) สามารถนํ าเขาระบบไดโดยอุปกรณตองมีขนาดตามท่ี
กํ าหนดคือไมเกิน 5 kVA ท่ีระดับแรงดัน 230 V และไมเกิน 7.5 kVA ท่ีระดับแรงดัน 415 V
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่สรางกระแสฮารมอนิกทั้งอันดับคู
และอันดับคี่จะไมอนุญาตใหนํ าเขาระบบ และหากมีการติดต้ังอุปกรณประเภท Convertor
หรือ A.C.Regulator ส ําหรับ Single-Phase อยูแลวแตตองการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมข้ึน อนุญาต
ใหท ําไดหากมีการติดต้ังท่ีเฟสอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อทํ าใหเกิดการสมดุลของอุปกรณประเภท
Non-Linear Load แตหากตองการติดต้ังอุปกรณมากกวาหน่ึงตัวตอเฟสใหพิจารณาในข้ัน
ตอนท่ี 2

6.2 ข้ันตอนท่ี 2
6.2.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณท่ีมีขนาด (Size) เกินขอบเขตจํ ากัดในข้ันตอนท่ี 1 สามารถนํ าเขาระบบไดก็ตอเม่ือ

(ก) ระบบของผูใชไฟฟาจะตองไมสรางกระแสฮารมอนิก (Harmonic Current) ท่ีจุด PCC. เกินคาขีด
  จํ ากัดในตารางที ่5-1

(ข) คาแรงดันฮารมอนิกท่ีจุด PCC. กอนท่ีจะตอเช่ือมโหลดใหมจะตองมีคาไมเกิน 75% ของคาขีด
  จํ ากัดในตารางที ่5-2

(ค) คา Shot-Circuit Level ตองมีคาไมต่ํ ามาก
เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  ตารางท่ี ผ-1 และ ผ-2 ในภาคผนวกไดแสดงขนาดของอุปกรณ

ประเภท Convertor และ A.C. Regulator ที่มีคากระแสฮารมอนิกไมเกินคาตามรางที่ 5-1
6.2.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส

อุปกรณท่ีเกินขีดจํ ากัดในข้ันตอนท่ี 1 ไมอนุญาตใหตอเขากับระบบ
การติดต้ังอุปกรณ 1 เฟสจะตองสอดคลองกับขีดจ ํากัดแรงดันไมสมดุลตาม Engineering

Recommendation P.16 จึงจะสามารถน ําเขาระบบได
6.3 ข้ันตอนท่ี 3

อุปกรณประเภท Non-Linear ที่ไมผานการพิจารณาตาม ข้ันตอนท่ี 2 หรือท่ีจุด PCC.ของระบบมีคา
แรงดันฮารมอนิก (Harmonic Voltage) เกิน 75% ของคาในตารางที่ 5-2 ใหพจิารณาคาฮารมอนิกที่
สามารถยอมรับอุปกรณเหลาน้ันเขาระบบไดตาม ภาคผนวก ผ.3.6
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7. การบังคับใช

รูปท่ี 7-1 Flow Chart แสดงวิธีการบังคับใช

6

การไฟฟา สิ่งที่ตองรวมดํ าเนินการ ผูใชไฟฟา
ย่ืนขอใชไฟฟาใหมหรือ
ขอเปล่ียนแปลงการใชไฟฟา

พิจารณาขอเสนอรวมท้ังขอมูล
ทางดานฮารมอนิกท้ังหมด

ประเมินระดับฮารมอนิกที่จะเกิดจากอุปกรณ
ของผูใชไฟฟาตามข้ันตอนท่ีกํ าหนด

ทํ าสัญญาซ้ือขายไฟฟาโดยมีขอกํ าหนด
เร่ืองฮารมอนิกรวมอยูดวย

อนุญาตใหตอเขากับระบบ
ของการไฟฟาได

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 1

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ ่ากวาหรือเทากับขีดจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ ่ากวาหรือเทากับขีดจ ํากัด

ผลการตรวจวัดอยูในระดับ
ตํ ่ากวาหรือเทากับขีดจ ํากัด

ทํ าการแกไข

ทํ าการแกไข

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 2

ทํ าการตรวจวัดคาฮารมอนิก คร้ังท่ี 3

ผานการตรวจสอบ
และจายไฟฟาตามปกติ

การไฟฟาสงวนสิทธ์ิในการเขา
ตรวจสอบตามวาระที่เห็นสมควร

ด ําเนินการแกใขให
โดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรือระงับการจายไฟฟา

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ตรวจสอบผูใชไฟฟารายเดิม
ท่ีคาดวากอใหเกิดปญหาเก่ียวกับ
ฮารมอนิกในระบบไฟฟา
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7.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม

ผูขอใชไฟฟารายใหมตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณและการค ํานวณใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
โดยแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการตอเขากับระบบไฟฟาแลว จะไมกอใหเกิดฮารมอนิกเกินขีดจํ ากัดฯ ขางตน
การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟา หากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
ไฟฟาและผูใชไฟฟารายอ่ืน

7.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 7.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของ

อุปกรณและการคํ านวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ

7.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯ ตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้น กอใหเกิดฮารมอนิก

เกินขีดจํ ากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองท ําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว หากผูใชไฟฟา
ไมด ําเนินการปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปท ําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรืองดการจายไฟฟา
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ภาคผนวก

ขอแนะนํ าในการวัดและอุปกรณท่ีใชในการวัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก

ผ.1 ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor - พิจารณาตามขั้นตอนที่ 2
ตารางท่ี ผ-1 และ ผ-2 เปนแนวทางในการพิจารณาขนาดของอุปกรณท่ีอนุญาตใหติดต้ังเขากับระบบ

ไฟฟา ซึ่งเปนไปตามขอบเขตก ําหนดในข้ันตอนท่ี 2

ตารางท่ี ผ-1
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor แตละตัว

พิจารณาตามขีดจ ํากดัของกระแสฮารมอนิก ข้ันตอนท่ี 2
ระดับแรงดันท่ี การทํ างานของ Convertor ขนาดอุปกรณ (kVA) แบงตามจํ านวนพัลซ
จุดตอรวม (kV) ของอุปกรณ 3 เฟส

3 พัลซ 6 พัลซ 12 พัลซ
0.400 ไมมีการควบคุม - 150 300

กึ่งควบคุม - 65* -
ควบคุม - 100 150

11 , 12 , 22 ไมมีการควบคุม 400 1000 3000
และ 24 กึ่งควบคุม - 500* -

ควบคุม - 800 1500
33 ไมมีการควบคุม 1200 3000 7600

กึ่งควบคุม - 1200* -
ควบคุม - 2400 3800

115 ไมมีการควบคุม 1800 5200 15000
กึ่งควบคุม - 2200* -
ควบคุม - 4700 7500

* หมายเหตุ
1. การติดต้ังอุปกรณ Convertor จํ านวนมาก

ขนาดโดยรวมของอุปกรณConvertor อาจมีคาสูงกวาตาราง ผ-1 หากมีการใชงาน หรือการควบคุมที่
ตางกัน พิจารณาตามหัวขอ ผ.2.1 “Coincidence Factor” และตารางที ่ผ-3

2. อุปกรณ Convertor ชนิด 3 พัลซ
จะไมยอมรับการติดต้ังอุปกรณ Convertor ชนิดน้ีท่ีระดับแรงดัน 400 V เพราะจะเกิดกระแสตรง

(Direct Current) ในระบบไฟฟาแรงดันต่ํ า
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* หมายเหตุ (ตอ)
3. อุปกรณ Convertor ที่มีการท ํางานแบบกึ่งควบคุม

จากตาราง ผ-1 ขนาดของอุปกรณ Convertor แบบ 6 พัลซ ที่มีการท ํางานแบบกึ่งควบคุมจะเปน
Convertor แบบ Three-Thyristor / Three-Diode Half Controlled Bridges

4. อุปกรณ Convertor ที่มีการท ํางานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle
ขนาดของ Convertor ที่มีการทํ างานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle ในตาราง ผ-1 เปนขนาดท่ี

คํ านึงถึงผลสืบเนื่องจากอิมพีแดนซของหมอแปลงที่จะชวยลดกระแสฮารมอนิกใหตํ ่าลงกวาคาที่ควรจะ
เปนจากการค ํานวณทางทฤษฎี

5. ความแมนย ําในการควบคุม
ขนาดของอุปกรณดังกลาว ถือวาการทํ างานของอุปกรณตองมีความแมนย ําในการควบคุมการ

ท ํางาน เชน Firing Pulse จะตองสอดคลองกันท้ัง 3 เฟส

ตารางท่ี ผ-2
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ A.C. Regulator แตละตัว
พิจารณาตามขอบเขตของกระแสฮารมอนิก ข้ันตอนท่ี 2

ระดับแรงดัน 3 เฟส 1 เฟส
ท่ีจุดตอรวม * 6 Thyristor Type (kVA) 3 Diode/ 3 Thyristor * 2 Thyristor

(kV) Type (kVA) Full Wave Type
(kVA)

0.400 100 85 25 (240 V)
45 (415 V)

11 และ 12 900 600 -
* หมายเหตุ   อุปกรณกลุมน้ีอาจรวมถึงอุปกรณไตรแอก (Triac) แบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส โดยไตรแอกจะมี
โครงสรางเปน Two Thyristors แบบ Common Gate

ผ.2 วิธีการพิจารณาเมื่อมีการใชงานอุปกรณที่สรางฮารมอนิกมากกวา 1 ตัว
โดยสถิติเกี่ยวกับกระแสฮารมอนิกที่เกิดจากการใชงานอุปกรณที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load)

หลายตัวที่แหลงจายพลังงานเดียวกัน ไดท ําการตรวจสอบเปรียบเทียบระหวางคาที่วัดไดจริงกับคาที่
คํ านวณ พบวาสามารถใชคาตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 เพื่อประมาณคาฮารมอนิกที่เกดิจากการใช
อุปกรณดังกลาว หลาย ๆ ตัวท่ีจุดตอรวมเดียวกันได แตหากพบวามีอุปกรณตัวใดตัวหน่ึงสรางฮารมอนิก
มากกวารอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ควรจะใชคาท่ีเกิดข้ึนจริง  ส ําหรับตัว
ประกอบการคูณ (Coincidence Factor) การพิจารณาจะเปนไปตามที่แสดงไวในตาราง ผ-3
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ตารางท่ี ผ-3

คาตัวประกอบการคูณส ําหรับใชหาผลรวมของกระแสฮารมอนิก *

กลุมที่ ชนิดและรูปแบบการใชงานConvertor ตัวประกอบการคูณ
1 Convertor ชนิดท ํางานแบบไมมีการควบคุม ( มีคาสูงเพราะ 0.9
โอกาสที่จะเกิดฮารมอนิกสูงสุดมีมาก )

2 Convertor ชนิดท ํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle 0.75
ซึ่งมีการใชงานเปนชวงเวลาที่แนนอน และท ําใหเกิดคากระแส
ฮารมอนิกสูงหลายครั้งในแตละวัน ( มีโอกาสพอสมควรในการ
เกิดฮารมอนิกสูงสุด จากอุปกรณหลาย ๆ ตัว )

3 Convertor ชนิดท ํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle มีการ 0.6
ใชเปนอิสระใชงานเปนพัก ๆ ตลอดวัน หรือเพียงสรางกระแส เมื่อมีการใชงาน Convertor
ฮารมอนิกในชวงเวลาเร่ิมเดินเคร่ือง ( มีคาที่ตํ ่า เหมาะส ําหรับ ไมเกิน 3 ตัว
ใชพิจารณาคากระแสฮารมอนิกสูงสุด ท่ีเปนชวงเวลาอ่ืน ๆ ) 0.5

เมื่อมีการใชงาน Convertor
ต้ังแต 4 ตัวขึ้นไป

* หมายเหตุ ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ ผ.2 คือคาตัวคูณดังกลาวจะใชก็ตอเมื่อไมมี Convertor ตัวใดสราง
กระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตหากพบวา
Convertor ตัวใดตัวหน่ึงสรางกระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 จะใชตัวคูณเทากับ 1 ตัวคูณในตา
ราง ผ-3 สามารถใชส ําหรับพิจารณาผลรวมของกระแสฮารมอนิกท่ีเกิดจากการใชงานอุปกรณ
จํ านวนมาก ๆ ได โดยใชประกอบการพิจารณากับคาในตารางที ่5-1 หรือตาราง ผ-1 และ ผ-2

ผ.3 การปฏิบัติตามขอกํ าหนดในข้ันตอนท่ี 2 และ 3
ผ.3.1 วิธีการวัด

จํ าเปนตองมีการตรวจวัดฮารมอนิกกอนท่ีจะมีการติดต้ังอุปกรณท่ีไมเปนเชิงเสนไมวาจะเปนผู
ใชไฟฟารายใหม หรือลูกคาเดิมท่ีตองการติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม ซ่ึงควรจะตรวจวัดขณะท่ีเกิดความ
เพี้ยนฮารมอนิกสูงสุด สวนใหญจะเปนชวงเวลาที่มีความตองการพลงังานต่ํ าสดุจากระบบไฟฟาโดย
ไมมีการใชเครื่องก ําเนิดไฟฟาที่ไมใชของระบบ โดยแบงข้ันตอนการตรวจวัดดังน้ี
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การตรวจวัดตามข้ันตอนท่ี 2

(1) ผูใชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน เพ่ือดูวาคาความเพ้ียนของแรงดันท่ีจุดตอ
รวมไมเกินรอยละ 75 ของคาในตารางท่ี 5-2  และพิจารณาผูใชไฟฟาตามขั้นตอน
ที ่2

(2) ผูใชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันเหมือนในขอ (1) และตรวจวัดคา
กระแสฮารมอนิก เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับประมาณคาอุปกรณใหม ตามข้ันตอนท่ี
2 (วิธีการค ํานวณตามหัวขอ ผ.3.5)

การตรวจวัดตามข้ันตอนท่ี 3

(3) ผูใชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพ้ียนของแรงดันฮารมอนิกท่ีจุดตอรวม เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับ
ประมาณคาความเพี้ยนของแรงดันที่จะยอมรับไดส ําหรับการติดต้ังอุปกรณท่ีไม
เปนเชิงเสนตัวใหม และอาจตรวจวัดคากระแสฮารมอนิก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาตางๆของคากระแสแตละเฟสในแตละวัน ของ Feeder ที่มีการขอใชไฟ
ฟา (วิธีการค ํานวณตามหัวขอ ผ.3.6.1)

(4) ผูใชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันและกระแสของ Feeder ผูใชไฟฟาราย
ดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลส ําหรับประมาณคาอุปกรณท่ีจะติดต้ังเพ่ิม (วิธีการ
คํ านวณตามหัวขอ ผ.3.6.2)

ผ.3.2 ขอมูลของผูใชไฟฟาเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
การขอใชไฟฟา ผูขอจะตองใหขอมลูเกีย่วกบัโรงงาน และอุปกรณทีม่กีารใชงานในโรงงานซึ่งขอ

มูลบางอยางอาจขอไดจากผูผลิตอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี
ผูใชไฟฟารายใหม

(1) ประเภทและขนาดของโรงงานที่ตองการใชไฟฟา
(2) ขนาดและจุดตอรวมของคาปาซิเตอรท่ีใชปรับปรุง Power Factor และอุปกรณกรองฮารมอนกิ
(3) จํ านวนพัลซของ Convertor , ชนิดของ A.C Regulator และรายละเอียดอื่นๆเกีย่วกบัอปุกรณ รวม
ทัง้วิธกีารตอหมอแปลง ซึง่อาจท ําใหเกดิ Phase Displacement ระหวางอุปกรณ Convertor แตละตัว

(4) คากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจะแสดงคาสูงสุดแบบ R.M.S ของแตละอันดับฮารมอ
นิกที่เวลาใด ๆ และจะวัดคากระแสฮารมอนิกขณะที่มีคาความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสูงสุด
ซึ่งจะเปนขณะที่มีโหลดเต็มพิกัดของโรงงาน
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(5) ชนิดและชวงเวลาท ํางานของอุปกรณตาง ๆ ในโรงงาน โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีเกิดกระแสฮารมอ
นิกสูงสุด

(6) ขอมูลขณะเกิดกระแสฮารมอนิกสูงผิดปกติ (พิจารณาตามหัวขอที่ 9 ของ Engineering
Recommendation G.5/3 เร่ือง “Short Duration Harmonic”)

ผูใชไฟฟารายเดิม
ใชขอมูลเชนเดียวกับผูใชไฟฟารายใหมตั้งแต (1)-(6) และ
(7) ความสัมพันธของ Phase Displacement ของฮารมอนิกทีเ่กดิจากอุปกรณใหมและอุปกรณเดิมที่มี
อยู หากไมสามารถหาขอมูลนี้ได ใหพิจารณาตามหัวขอ ผ.2 ของภาคผนวก ตามตาราง ผ-3 หรือ
พจิารณาคากระแสฮารมอนิกสงูสดุ ทีเ่กดิจากผูใชไฟ หลงัจากการติดตั้งสมบูรณแลว โดยจะตองไม
เกินคาที่กํ าหนดไวในตารางท่ี 5-1 ซึง่สามารถตรวจสอบไดโดยการวัดจริง

ผ.3.3 ขอมูลส ําหรับผูขอใชไฟฟา
(1) ระดับของการลัดวงจรของระบบท่ีจุดตอรวม
(2) รายละเอียดของคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีจุดตอรวมท่ีมีอยูแลว
(3) หากพิจารณาตามขั้นตอนที่ 3 ผูใชไฟฟารายใหมจะตองการขอมูลของคากระแสฮารมอนิกที่
ยอมใหเกิดข้ึนท่ีจุดตอรวม สวนผูใชไฟฟารายเดิมจะตองการขอมูลคากระแสฮารมอนิกที่ยอมให
เกิดข้ึนท่ีจุดตอรวม ซ่ึงเปนผลรวมระหวางอุปกรณท่ีติดต้ังเพ่ิมกับอุปกรณเดิมท่ีมีอยู

ผ.3.4 คาอิมพีแดนซของระบบ (System Impedance)
คาอิมพีแดนซของระบบจายไฟฟา เม่ือมองจากจุดตอรวม (PCC) จะขึ้นอยูกับความถี่ของ

กระแสที่กํ าลังใชงาน คาความตานทาน คาอินดัคแตนซ (Inductance) และคาคาปาซิแตนซ
(Capacitance) ของระบบและของโหลดที่ตออยูกับระบบ เมือ่พจิารณาถึงผลของกระแสฮารมอนิกที่
ผลิตโดยผูใชไฟฟา พบวาเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับระบบและคุณสมบัติของ
โหลดเพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับฮารมอนิกไดอยางถูกตองและชัดเจน  จุดประสงคของเอกสาร
เพ่ือแนะนํ าใชในกรณีที่ขอมูลมีไมเพียงพอ โดยจะสมมุติวาคาอิมพีแดนซของระบบเปนอินดัคทีฟ
(Inductive) และแปรผันกบัความถี ่และไมมีผลของรีโซแนนซ (Resonance)
ท่ีระดับแรงดัน 115 kV ควรจะมีขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชในการคํ านวณโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร โดยเฉพาะฮารมอนิกอันดับท่ีสูงข้ึน และอันดับที่เปน 3 เทา (Triplen) ควรจะสนใจ
เปนพเิศษ ในกรณีทีก่ลาวแลว การตอขดลวดของหมอแปลงจะเปนสาเหตุหลักและตองถูกแทนใน
การค ํานวณอยางระมัดระวัง

ผ.3.5 การประเมินกระแสฮารมอนิกส ําหรับข้ันตอนท่ี 2
กรณีที่ผูใชไฟฟาเดิมตองการที่จะติดตั้งอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear

Load) เพ่ิมภายในข้ันตอนท่ี 2 การพิจารณาถึงการประยุกตใชมีความจ ําเปนท่ีจะตองทํ ารวมกับผูใช
ไฟฟา เพื่อหาคากระแสฮารมอนิก ซึ่งเกิดจากโหลดตัวใหม โดยตองไมมกีารรวมของคาทีม่อียูเดิม
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กบัคาของกระแสฮารมอนิกใหม ซึง่เกนิจากคาทีอ่นุญาตในตารางที ่5-1 จากน้ันกเ็ปนไปไดทีว่าผูใชไฟ
ฟาหรือผูขายอุปกรณจะไปประมาณคณุสมบติัเกีย่วกบัฮารมอนิกของอุปกรณใหไดตามที่กํ าหนด
การประมาณคาถูกทํ าขึ้นโดยใชผลที่ไดจากการวัดยังสถานที่จริงดังที่วางไวในสวนที ่ผ.3.1(2)

และอธิบายในสวน ผ.4 :
     ส ําหรับแตละฮารมอนิก กํ าหนดให

Im = คากระแสฮารมอนิกทีไ่ดจากการวัด (หัวขอ (2) ของสวน ผ.3.1)
Ip = คารวมของกระแสฮารมอนิกท่ีอนุญาตตามตารางท่ี 5-1
Ia = คาของกระแสฮารมอนิกจากโหลดทีต่อใหม ซึง่ยอมรับไดภายใตขัน้ตอนที ่2
k1 = ตัวคูณจากตาราง ผ-3 โดยพจิารณาทัง้ผูใชไฟฟาเดิมและโหลดทีต่อใหม ดังน้ี

Ia
Ip
k

= −
1

Im

จากน้ันกส็ามารถแนะนํ าตอผูใชไฟฟาไดวา ถาการท ํางานรวมกนัของโหลดเดิมกบัโหลดทีต่อเขา
ไปใหมจะเปนทีย่อมรับ เมือ่โหลดทีติ่ดต้ังทัง้หมดไมทํ าใหเกดิกระแสฮารมอนิกเกนิจาก Ip (จากตาราง
ที ่5-1) ซึ่งไดประมาณวา Ia อาจถูกผลิตโดยโหลดท่ีตอเขามาใหม การวัดควรจะถกูทํ าในระหวาง
การทดสอบนํ าอุปกรณเขาใชงาน เพ่ือม่ันใจวาคาของ Ip ไมเกินจากที่ก ําหนด
ในการใชวิธีการที่กลาวมาแลว คํ านวณคาของ Ia ไมใหเกินจากที่ก ําหนด จะตองใชตัว

ประกอบการคูณ k1 (Coincidence Factor) ดังน้ันเปนไปไดวาบางคร้ังคาของ Ip จะเกินจากที่
กํ าหนด (ดู Section 10.2 ของ Engineering Recommendation G.5/3 เร่ือง “Automatic Mains
Harmonic Analyzer”) เม่ือทํ าการวัดเพื่อหาคาจริงของกระแสที่ถูกผลิตขึ้น ก็ควรตระหนักถึงเร่ือง
น้ีไวดวย ซึ่งก็จะชวยลดคาใชจายในการหาวิธีการวัดแบบใหม

ผ.3.6 การประมาณคาแรงดันและกระแสฮารมอนิกสํ าหรับข้ันตอนท่ี 3
จะมีปญหา 2 แบบเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ดังที่แสดงไวในสวนที่ ผ.3.1(3) และ (4) ที่กลาว

ถึงการตอเขาระบบของผูใชไฟฟารายใหม หรือการพิจารณาถึงการติดต้ังอุปกรณประเภทไมเปน
เชิงเสนเพิ่มสํ าหรับผูใชไฟฟารายเดิม ความจริงการพิจารณาการเพ่ิมโหลดภายใตข้ันตอนท่ี 3 น้ี
บอกเปนนัยวากระแสฮารมอนิกที่คาดวาจะถูกผลิตออกมาจะมีคามากกวาคาที่แนะนํ าไวตามตาราง
ที ่5-1 หรือคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน (Voltage Distortion) ท่ีจุดตอรวม (PCC) เกนิรอย
ละ 75 ของคาในตารางท่ี 5-2 การประเมินผลกระทบจากโหลดที่เพิ่มเขามาในระบบนั้น ควรทํ าโดย
ใชขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่หาได และวิเคราะหโดยพจิารณาคณุลกัษณะที่แทจริงของระบบ เชน คาอิมพี
แดนซ (Impedance) และความถี่ อยางไรก็ตามอาจเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอให
คํ านวณไดอยางจริงจัง และวิธกีารประมาณตอไปน้ี เปนเสมือนขอแนะนํ า (Guide) ส ําหรับแตละ
ฮารมอนิกให
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kV   =   แรงดันของระบบท่ีจุดตอรวม (PCC) หนวย kV (เฟสตอเฟส)
n      =   อันดับของฮารมอนิก
Vp   =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ียอมรับได ตามตารางท่ี 5-2
Vm  =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีวัดได ตามสวนที ่ผ.3.1(3), ผ.3.1(4) และ ผ.4
Va   =    คาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันซ่ึงควรจะเปน ท่ียอมภายใตข้ันตอนท่ี 3 เน่ืองจาก

โหลดท่ีตอเขาไปใหม
k2   =     ตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 โดยพิจารณาทั้งโหลดใหม และโหลดที่มีอยูแลวที่

จุดตอรวม PCC
F     =    ระดับของการลัดวงจรของระบบท่ีจุดตอ (System Short-Circuit Level) หนวย MVA ,

ดูสวน ผ.3.3(1)

ดังน้ัน Va
Vp
k

Vm= −
2

%

ผ.3.6.1 ผูขอใชไฟฟาใหม
เร่ิมแรกในกรณีของการเช่ือมตอผูใชไฟฟารายใหมภายใตข้ันตอนท่ี 3 ตองประมาณคา

ของกระแสฮารมอนิกทีย่อมรับไดกอน
ในกรณีทีต่องเปลีย่นคาของ Va ไปเปนกระแสฮารมอนิกให Ia = คากระแสฮารมอนิกที่ควร

จะเปนที่ยอมรับไดถาถูกสรางขึ้นโดยโหลดที่ตอใหม
ดังน้ัน Ia

Va F
kV n

=
× ×
× ×

10
3

A rms

จากนั้นก็สามารถแนะน ํากับผูใชไฟฟาไดวาโหลดที่จะตอใหมยอมรับไดหรือไม ซึ่งท ํา
ใหกระแสฮารมอนิกที่สรางขึ้นไมเกินคาของ Ia ที่คํ านวณได และจะท ําการวัดหลังจาก ตอ
โหลดเขาใชงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาคาดังกลาวไมเกินจากที่ก ําหนด

ผ.3.6.2 ผูใชไฟฟาเดิม
ในรายการที่ 2 น้ี การตอโหลดประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) เพิ่มเขาไป

โดยผูใชไฟฟาเดิม จํ าเปนที่จะตองประมาณคากระแสฮารมอนิกที่สามารถยอมรับโดย
พิจารณาทั้งโหลดที่มีอยูเดิมและโหลดใหมรวมกัน เร่ิมแรกใหกํ าหนดตามสวนที ่ผ.3.6 คา
ความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน (Va) ซึ่งสามารถยอมรับได ภายใตขัน้ตอนที ่3 เน่ืองจาก
โหลดที่ตอเขาไปใหมโดยผูใชไฟฟา ส ําหรับการคํ านวณในสวนนี ้ตัวประกอบการคูณท่ีจะ
ไดจากตารางที ่ผ-3 จะตองสัมพันธกับความแตกตางในการติดตั้งอุปกรณของผูใชไฟฟาราย
ท่ีพิจารณาและผูใชไฟฟารายอ่ืนรอบจุดตอรวม (PCC) น้ันคือ k2 ของสวน ผ.3.6
ส ําหรับแตละฮารมอนิกก ําหนดให
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Ic   =  กระแสฮารมอนิกท่ียอมรับไดจากการรวมกันของโหลดเดิมกับโหลดใหม
Im  =   คาท่ีวัดไดของกระแสฮารมอนิกท่ีมีอยูเดิมท่ีจุด PCC (ดูขอ (2) ของหัวขอ ผ.3.1)
Ia   =   คากระแสฮารมอนิกทีย่อมรับไดภายใตขัน้ตอนที ่3 จากโหลดทีต่อใหม
k1  =   ตัวประกอบการคูณรวมระหวางโหลดเดิมของผูใชไฟฟากับโหลดที่ตอใหม

ดังน้ัน Ia
Va F

kV n
=

× ×
× ×

10
3

A rms

ซึ่ง Va ไดถูกก ําหนดนิยามไวแลวในขอที่ ผ.3.6 และ
( )Ic k Ia= +1 Im A rms

จากนั้นก็สามารถบอกกับผูใชไฟฟาไดวาการตอโหลดเขาใชงานรวมกนัระหวางโหลด
เดิมกับโหลดใหมจะเปนที่ยอมรับได เมื่อไมท ําใหเกิดกระแสฮารมอนิกเกินจากคาของ Ic
แลว ยังรวมถึงคากระแสฮารมอนิก Ia ท่ีมีผลตอโหลดใหม ขอตกลงน้ีจะเปนการจํ ากัดคา
กระแสฮารมอนิกรวมท่ีถูกผลิตออกมาจากโหลดท่ีติดต้ังอยูท้ังหมดใหเปนคา Ic และการวัด
ควรจะถูกท ําหลังจากตอโหลดเขาใชงาน เพื่อใหแนใจวามีคาไมเกินจากที่ก ําหนด
ในท ํานองเดียวกันการวัดคาของ Ia และ Ip (ดูยอหนาสุดทายของสวน ผ.3.5) ก็มีโอกาศ

เปนไปไดที่วาบางครั้งจะมีคาสูงกวาคาของ Ic ที่ไดจากการค ํานวณ

ผ.4 หลักการของการวัด (Measurement Procedure)
โดยท่ัวไปการวัดคากระแสฮารมอนิกและคาความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน เพ่ือประเมินตามขีด

จํ ากัดของขอก ําหนดน้ี จะตองวัดคาท่ีมีอยูเดิมหรือบริเวณท่ีจะติดต้ังอุปกรณใหมในอนาคต เพ่ือใหไดขอ
มูลที่ถูกตองจะตองคํ านึงถึง เคร่ืองวัด วิธีการวัด และจุดตรวจวัด ใหสอดคลองกับชนิดของฮารมอนิกท่ีจะ
ท ําการวัด สิ่งที่ควรจะตองใหความสํ าคัญ มีดังตอไปน้ี

จุดตรวจวัด จุดท่ีจะทํ าการวัดโดยทั่วไปแลวจะดํ าเนินการท่ีจุดตอรวม (PCC) ซึ่งเปนจุดที่ใชประเมินผูใช
ไฟฟา อยางไรก็ตามอาจมีความจํ าเปนท่ีจะตองวัดท่ีจุดอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน จุดท่ีตอกับอุปกรณท่ี
มีคุณสมบัติไมเปนเชิงเสนโดยตรง เพื่อหาคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น ส ําหรับนํ ามา
ประกอบในการพิจารณาประเมินผูใชไฟฟาไดถูกตองยิ่งขึ้น  ในกรณีท่ีจุดตอรวมเปนระบบ
แรงดันต่ํ าสามารถท่ีจะตอวัดแรงดันไดโดยตรง ส ําหรับระดับแรงดันท่ีสูงข้ึนจุดตอเคร่ืองวัด
จะเปนดานแรงต่ํ าของหมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer : VT) สวนจุดวัดกระแสจะ
ตองตอผานหมอแปลงกระแส ( Current Transformer : CT ) ดังนั้นคุณสมบัติของทั้งหมอ
แปลงแรงดันและหมอแปลงกระแสจะตองตอบสนองความถี่ไดถูกตองในชวงกวาง
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ชวงเวลาของการวัด ชวงเวลาที่เหมาะสมส ําหรับการวัดขึ้นกับคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น เชน ถาฮารมอ

นิกมีลักษณะที่คอนขางจะคงที ่(Steady State) เวลาที่ใชวัดเพียง 24 ชั่งโมงก็อาจจะเพียงพอ
จุดสํ าคัญคือชวงเวลาทํ าการวัดตองครบชวงเวลาการทํ างานของอุปกรณหรือการใชไฟฟา
ของผูใชไฟฟารายนั้นๆ โดยทั่วไปแลวชวงเวลาสํ าหรับการวัดอยางตํ ่า 7 วัน

เวลาของการวัด 1 10 วินาท ีตอการวัดฮารมอนิก 1 คร้ัง
การท ําการวัดซํ้ า 1 ท ําการวัดซํ้ าทุก ๆ 15 นาท ีหรือครบชวงเวลาทํ างาน
ฮารมอนิกท่ีจะวัด ทํ าการวัดต้ังแตอันดับท่ี 2 ถึงอันดับที ่19 ของทั้งกระแสและแรงดันฮารมอนิกตามที่ระบุใน

ตารางขีดจํ ากัด นอกจากน้ีใหดูหมายเหตุขอ 4
หมายเหตุ

1) คานี้ระบุไวใน Engineering Recommendation G.5/3 อยางไรก็ตามในการก ําหนดคาตางๆและวิธีการ
วัดที่เหมาะสม สามารถประยุกตใชตามขอแนะนํ าการวัดฮารมอนิกใน IEC 1000-4-7

2) ในกรณีผูใชไฟฟารายเดิม ขอมูลที่เกี่ยวกับการใชไฟฟา อุปกรณที่เปนแหลงก ําเนิด และระดับความ
เพ้ียนฮารมอนิกของแรงดันท่ีมีอยูเดิม รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่ตอเขากับระบบใหม จะเปนประโยชน
ส ําหรับการก ําหนดชวงเวลาของการวัดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

3) ผลของความเพ้ียนฮารมอนิกของแรงดัน และสภาวะรีโซแนนซ สวนใหญจะแสดงใหเห็นในชวง
Light Load

4) การบันทึกคาแรงดันและกระแสฮารมอนิก อาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อใหไดขอมูลมีเพียงพอที่แสดงให
เห็นวาฮารมอนิกไหนมีความสํ าคัญ การสุมวัดคาอาจชวยในการเลือกฮารมอนิกที่จะทํ าการบันทึก

5) ไมควรใช Capacitive Voltage Transformer (CVT) ในการตรวจวัดคาฮารมอนิก เพราะวาจะใหผลที่
อันดับสูงๆผิดเพี้ยนไปเนื่องจากการตอบสนองที่ความถี่สูงๆของ CVT ไมดีเพียงพอ

6) ส ําหรับในกรณีท่ีมีการตอคาปาซิเตอรท้ังจุดประสงคเพ่ือแกปญหา Power Factor หรือระบบกรอง
ฮารมอนิก (Harmonic Filter) อยูใกลกับจุดตรวจวัด จะตองทํ าการวัดหลายๆกรณีเพื่อใหสะทอนและ
ครอบคลุมถึงผลการท ํางานของอุปกรณเหลาน้ีทุกๆกรณีตอระดับฮารมอนิกท่ีจุดตอรวม
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       Part 2 : Technical Requirement
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