
คุณภาพกําลังไฟฟา 

คุณภาพกําลังไฟฟาคืออะไร 
             ปจจุบันคําวา คุณภาพกําลังไฟฟา ( Power Quality ) เปนคําที่พูดถึงบอยในเรื่องของความม่ันคงการจายไฟฟาของ
ระบบจากการไฟฟาฯและกรณีเมื่อเกิดปญหาอุปกรณไฟฟามีการทํางานผิดพลาด  หรือหยุดการทํางานจากผูใชไฟฟา   ซึ่ง
เห็นไดวาคํานิยามของคําวาคุณภาพกําลังไฟฟาระหวางการไฟฟาและผูใชไฟจะพูดถึงในกรณีที่แตกตางกันไป  แตในความ
เปนจริง แลวมีความหมายเดียวกันซึ่งนิยามของคุณภาพกําลังไฟฟา ตามมาตรฐานสากล  IEC และ  IEEE   ใหความหมาย
ของคุณภาพกําลังไฟฟา คือ  คุณลักษณะกระแสแรงดัน และความถ่ีของแหลงจายไฟฟาในสภาวะปกติไมทําใหอุปกรณ
ไฟฟามีการทํางานผิดพลาดหรือเกิดการเสียหาย  

 เหตุผลหลักที่ทําใหมีการพิจารณาถึงคุณภาพกําลังไฟฟา 
              1.  เน่ืองจากในปจจุบันในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการใชอุปกรณไฟฟามีเทคโนโลยีสูงขึ้นซึ่งจะมี
ความไวในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของกําลังไฟฟามากกวาในอดีต โดยเฉพาะอุปกรณประเภท 
อิเลคทรอนิกส กําลังดังเชน  อุปกรณที่ถูกควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร Programmable Logic Controller  (PLC), 
Variable Speed Drive ( VSD)  และรีเลยบางชนิด ฯ 
              2.  การเพ่ิมขึ้นของการใชอุปกรณไฟฟาที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟา  ดังเชน ตัวอยาง
ของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหน่ึงมีการใชอุปกรณ  VSD เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตซึ่ง  VSD เปน
แหลงจายฮารมอนิกสก็จะทําใหเกิดปญหาฮารมอนิกสผลกระทบตอระบบไฟฟาน้ันได    และถามีคาปาซิเตอรติดต้ังอยูใน
ระบบเพ่ือปรับปรุงกําลังไฟฟา ก็ยิ่งทําใหเกิดปญหาฮารมอนิกสรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
             3.  ผูใชไฟทราบถึงปญหาคุณภาพไฟฟามากขึ้นที่มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของตัวเองมาก
ขึ้น ดังเชนปญหาจากแรงดันตกช่ัวระยะสั้น (Voltage Sag) ทําใหการไฟฟาหาแนวทางและวิธีการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ไฟฟาใหดีขึ้น 
             4.  ระบบไฟฟาที่มีการเช่ือมตอถึงกัน ถาสวนใดของระบบเกิดปญหาคุณภาพไฟฟาก็จะทําสวนอื่นๆ ของระบบ
ไดรับผลกระทบจากปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาตามไปดวย ดังเชน   โรงงานอุตสาหกรรมหน่ึงมีการใชโหลดที่เปนแหลงจาย
ฮารมอนิกส  และ ฮารมอนิกสน้ันอาจไหลเขา สูระบบไฟฟา อาจทําใหโรงงานบริเวณขางเคียงไดรับผลกระทบจากปญหา
ฮารมอนิกดวยเชนกัน 

ปญหาคุณภาพไฟฟาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเกิดจาก 5 สาเหตุใหญ 

            1. จากปรากฎการณธรรมชาติเชน ฟาผา  

            2. จากการเกิดสภาวะความผิดพรอง (fault) ทางไฟฟาในระบบสายสงและระบบจําหนายของการไฟฟา 

            3. จากการกระทําการสวิตช่ิงอุปกรณในระบบ  

            4. จากการใชงานอุปกรณที่ไมเปนเชิงเสนในระบบอุตสาหกรรม 

            5. จากการตอลงดินที่ไมถูกตอง 

 



สาเหตุที่ทําใหปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาดังขางตนเกิดจาก การไฟฟา และ ผูใชไฟฟา  ในมุมมองของการไฟฟา

และผูใชไฟเก่ียวกับตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพกําลังไฟฟา อาจจะมีมุมมองแตกตางกันไป ดังเชนตัวอยางการสํารวจ

จากหนวยงาน  ( Courtesy of Georgia Power Co.) ในประเทศอเมริกา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 มุมมองตนเหตุทําใหเกิดปญหาคุณภาพไฟฟาจากการไฟฟาและผูใชไฟฟาในประเทศอเมริกา 

ตนเหตุทําใหเกิดปญหาคุณภาพไฟฟา มุมมองการไฟฟา มุมมองผุใชไฟฟา 

ธรรมชาติ 66 % 60 % 

การไฟฟา 1 % 17 % 

ผูใชไฟฟา 25 % 12 % 

เพ่ือนบาน 8 % 8 % 

อื่นๆ 0 % 3 % 
 

แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาที่ถูกตองน้ัน จําเปนตองไดรับความรวมมือกันระหวางการไฟฟา และ
ผูใชไฟฟาเชนในสวนของการไฟฟาจะตองมีการปรับปรุงแกไขคุณภาพกําลังไฟฟาของแหลงจายไฟหรือระบบสายสงและ
ในระบบจําหนายไฟฟา และสวนของผูใชไฟตองมีการควบคุมปญหากําลังคุณภาพไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการใชอุปกรณไฟฟา
จากผูใชไฟเอง   และอาจตองนําขอมูลทางไฟฟาและปญหาตางๆมารวมปรึกษากันและมีการรวมกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
ไฟฟาเพ่ือพิจารณาระดับการทํางานที่สัมพันธกันของอุปกรณกับแหลงจายไฟฟาซึ่งจะชวยลดปญหาคุณภาพไฟฟาในระดับ
หน่ึง    ในบทความน้ีจะกลาวเพียงคํานิยามปญหาคุณภาพไฟฟาและสาเหตุ เพ่ือพ้ืนฐานกอนที่นําเสนอบทความท่ีเก่ียวของ
กับคุณภาพกําลังไฟฟาตอไป 
 
             ปญหาคุณภาพกําลังไฟฟา 
          1. ภาวะช่ัวครู (Transient)  
              คือปรากฏการณการเปล่ียนแปลงของสภาพไฟฟา ( แรงดัน กระแส ) ในเวลาทันทีทันใดจากสภาพปกติแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ Impulsive Transients และ Oscillatory Transients  
          1.1 อิมพัลสช่ัวครู (Impulsive Transients)  
               คือขนาดกระแสและแรงดันที่มีคาความชันสูงมาก เกิดขึ้นในทันทีทันใดไมมีความถ่ีเปล่ียนแปลงกําหนดใหมีขั้ว
ทิศทางเดียวหรือเรียกวาเสิรจ (Surge)  ดังรูปที่1.  มีสาเหตุเกิดจากฟาผา ซึ่งอาจเกิดไดโดยตรงหรือในบริเวณใกลเคียง   ผล
ทําใหอุปกรณใน ระบบไดรับความเสียหายจากแรงดันไฟฟาเกิน 



 
 

รูปที่1. กระแสท่ีเกิดขึ้นจากการเกิดอิมพัลสช่ัวครูเกิดโดยฟาผา 
 

มาตรฐาน IEEE std 1159 - 1995 มีการกําหนดคาอิมพัลสตามชวงระยะเวลาที่เกิดกับคาระยะเวลาท่ีแรงดันเริ่ม
สูงขึ้น (rise time) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่2 แสดงคาระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้นกับชวงระยะเวลาการเกิดของอิมพัลส 

อิมพัลสภาวะช่ัวครู ระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้น( rise time) 
ชวงระยะเวลาการเกิด 

(Duration) 

Nanosecond 5 ns  < 50 ns 

Microsecond 1 U s  50 ns - 1 ms 

Millisecond 0.1 ms  > 1 ms 

 
1.2 ออสซิเลทช่ัวครู (Oscillatory Transient) 

                 คือลักษณะของแรงดันหรือกระแสแรงดันมีคาสูง เกิดขึ้นในทันทีทันใด ไมมีความถ่ีเปล่ียนแปลง     มีการ
เปล่ียนแปลงขั้ว (บวก ลบ) ของรูปคล่ืนอยางรวดเร็ว ดังรูปที่ 2, 3 และ4 มีสาเหตุเกิดจากการสวิตช่ิงของอุปกรณในระบบ 
ผลทําใหอุปกรณไฟฟา ไดรับความเสียหาย และฉนวนของอุปกรณมีการเสื่อมสภาพหรือมีการสูญเสียความเปนฉนวนเร็ว
ขึ้น มาตรฐาน IEEE std 1159 - 1995 มีการแบงการเกิดออสซิเลทในภาวะช่ัวครูตามขนาดแรงดันและชวงระยะเวลาการเกิด
ตามความถ่ี ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่3.แสดงขนาดแรงดันและชวงเวลาตามความถ่ีออสซิเลทช่ัวครู 

ออสซิเลทในภาวะช่ัวครู ความถ่ี ชวงระยะเวลาการเกิด ขนาดแรงดัน 

Lower Frequency < 5 kHz 0.3-50 ms 0.4 pu. 

Medium Frequency 5-500 kHz 5-20 ms 0-8 pu. 

High Frequency 0.5-5MHz 0-5 ms 0.4 pu. 



 
 

รูปที่2 กระแสออสซิเลทใช่ัวครูเกิดจากการสวิตช่ิงคาปาซิเตอรแบบ Back-to-Back 
 

 
 

รูปที่3 แรงดันออสซิเลทความถ่ีตํ่าช่ัวครูเกิดจากการสวิตช่ิงคาปาซิเตอรแบบเขาระบบ 
 

 
 

รูปที่4 แรงดันออสซิเลทความถ่ีตํ่าช่ัวครูเกิดจากเฟอโรเรโซแนนซในสภาวะหมอแปลงไมมีโหลด 
 
2. การเปล่ียนแปลงแรงดันชวงระยะสั้น (Short Duration Voltage Variation) 
คือการเปล่ียนแปลงคาแรงดัน rms ที่มีระเวลาการเปล่ียนแปลงคาไมเกิน 1 นาที    มีสาเหตุสวนใหญเกิดจาก

สภาวะความผิดพรอง (fault) ทางไฟฟา ทําใหเกิดเหตุการณแรงดันตก (Voltage Sag หรือ Voltage Dip )  แรงดันเกิน 
(Voltage Swell) และไฟดับ (Interruptions)   มาตรฐาน IEEE Std 1159-1995 มีการเรียกช่ือแรงดันดังกลาวตามระยะเวลาที่
เกิดคือเวลาทันที ทันใด(Instantaneous) ช่ัวขณะ ( Momentary) และช่ัวครู(Temporary) ดังตารางที่ 4 



 
ตารางที่4. แสดง ระยะเวลาการเกิดแรงดันตก แรงดันเกิน และไฟดับของการเปล่ียนแปลงแรงดันชวงเวลาสั้นๆ  

Voltage Sag &swell 

Instantaneous Momentary Temporary 

10 ms - 1 sec 1 sec - 3sec 3 sec - 1 min 

 

Interruption 

Momentary Temporary 

10 ms - 3 sec 3 sec - 1 min 

 
             2.1 แรงดันตกชวงสั้น (Voltage Sag ) 

              คือคาแรงดัน rms มีขนาดลดลงระหวาง 0.1-0.9 pu. ในชวงเวลาระหวาง 10 ms - 1min มีสาเหตุสวนใหญ เกิด
ขึ้นกับเฟสที่เกิดความผิดพรองทางไฟฟา ดังรูปที่ 5 ทําใหแรงดันมีคาลดลงเหลือ 0.2 pu. ของแรงดันปกติ (80% sag) ในชวง
เวลา 3 ไซเคิล และรูปท  ่ี6 แรงดันมีคาลดลงจากผลของการสตารทมอเตอรขนาดใหญ ซึ่งมอเตอรอินดัคช่ันขณะสตารทจะมี
กระแสสูงสูงถึง 6-10 เทาของกระแสโหลดปกติ ผลทําใหอุปกรณที่ไวตอการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของแหลงจายไฟ มี
การทํางานผิดพลาดหรือหยุดการทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 5 Voltage Sag จากสาเหตุการเกิดความผิดพรองทางไฟฟาลงดิน 
 



 
 

รูปที่ 6 Voltage Sag จากผลของการสตารทมอเตอรขนาดใหญ 
 
2.2 แรงดันเกินชวงสั้น (Voltage Swell) 

               คือคาแรงดัน rms มีขนาดเพ่ิมขึ้นระหวาง 1.1-1.8 pu. ในชวงเวลาระหวาง 10 ms - 1min ดังรูปท  ี่7   มีสาเหตุสวน
ใหญจะเกิดขึ้นกับเฟสที่ไมไดเกิดความผิดพรองทางไฟฟาโดยตรง หรืออาจเกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญออกจาก
ระบบ หรือมีการตอคาปาซิเตอรขนาดใหญเขาระบบ ผลทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย  หรือทําใหอุปกรณ ที่ไวตอการ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะของแหลงจายไฟมีการทํางานผิดพลาดหรือหยุดการทํางาน 

 
 

 
 

รูปที่ 7 Voltage Swell จากสาเหตุการเกิดความผิดพรองทางไฟฟาลงดิน 
 

   2.3 ไฟดับชวงสั้น (Voltage Interruption) 
                  คือคาแรงดัน rms มีคาลดลงตํ่ากวา 0.1 pu. ในชวงระหวาง 10 ms - 1 min   มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิดพรอง
ทางไฟฟาในระบบ ทําใหอุปกรณปองกันมีการตัดวงจรแหลงจายไฟออก ดังรูปที่  8 แสดงการเกิดไฟดับชวงระยะเวลาสั้นๆ 
ประมาณ 1.8 sec จากการทํางานของรีโคลสเซอรตัดวงจรแหลงจายออกจากระบบกอนจะมีการตอวงจรเขาไปดังเดิมอีกผล
ทําใหอุปกรณไฟฟา หยุดการงาน 



 
 

รูป ที่ 8 ไฟฟาดับช่ัวขณะจากสาเหตุรีโคลสเซอรมีการทํางานเน่ืองจากการเกิดความผิดพรองทางไฟฟา 
 

       3. การเปล่ียนแปลงแรงดันชวงระยะยาว (Long Duration Voltage Variation) 
             คือการเปล่ียนแปลงคาแรงดัน rms ที่มีระยะเวลาการเปล่ียนแปลงคาเกิน 1 นาที    มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการทํางานโหลดขนาดใหญ ทําใหเกิดเหตุการณแรงดันตก (Undervoltage ) แรงดันเกิน ( Overvoltage ) และ
ไฟดับ(Sustained  Interruptions) 
 
                  3.1 แรงดันตก (Undervoltage ) 

 คือคาแรงดัน rms มีขนาดลดลงระหวาง 0.8-0.9 pu.ในชวงเวลานานกวา 1 min     มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของการ
สวิตช่ิงโหลดขนาดใหญเขาระบบ หรือมีการปลดคาปาซิเตอรออกจากระบบ   ผลทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย 
เน่ืองจากเกิดการรับภาระเกิน (Overload) 
 
                  3.2 แรงดันเกิน (Overvoltage ) 
                 คือคาแรงดัน rms มีขนาดเพ่ิมขึ้นระหวาง 1.1-1.2 pu.ในชวงเวลานานกวา 1 min   มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของการ
ปลดโหลดขนาดใหญออกจากระบบ หรือมีการสวิตช่ิงคาปาซิเตอรเขาระบบ หรือการปรับแทปหมอแปลงไมเหมาะสมกับ
ระบบ   ผลทําใหอุปกรณไดรบัความเสียหายเน่ืองจากแรงดันเกิน  
 
                3.3 ไฟดับ (Voltage Interruption) 
                คือคาแรงดัน rms มีคาลดลง 0.0 pu. ในชวงเวลาเกินกวา 1 min     มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิดพรองทางไฟฟา
ในระบบ ทําใหอุปกรณปองกันมีการตัดวงจรแหลงจายไฟออกถาวร ดังรูปที่ 9  แสดงการเกิดไฟดับชวงระยะยาวจากการ
ทํางานของรีโคลสเซอรตัดวงจรแหลงจายออกจากระบบถาวร (Lockout) เมื่อสภาวะความผิดพรองทางไฟฟายังอยูใน
ระบบ  เปนผลทําใหอุปกรณไฟฟาหยุดการทํางาน 



 
 

รูปที่9 ขั้นตอนการทํางานรีโคสเซอรในระบบของ กฟภ. 
 
 4.แรงดันไมสมดุล (Voltage Unbalance) 

               คือแรงดันของระบบ 3 เฟสมีขนาดแตกตางกัน ( 0.5-2% ) หรือมีมุมเปล่ียนไปจาก 120 องศา เกิดจากความไม 
สมดุลขนาด ของโหลดแตละเฟส สามารถกําหนดไดจากอัตราสวนขององคประกอบลําดับลบ V2 ( Negative Sequence ) 
หรือองคประกอบลําดับศูนย V0 (Zero Sequence ) ตอองคประกอบลําดับบวก V1 (Positive Sequence)ดังรูปที่10 ผลทําให
อุปกรณเชนมอเตอรหมอแปลงไฟฟามีอายุการใชงานนอยลงเนื่องจากผลความรอนที่เกิดขึ้น 

 

 
 

รูปที่10 แรงดันไมสมดุลที่สายปอนที่จายไฟใหที่พักอยูอาศัย 
 

5.ความผิดเพ้ียนรูปคล่ืน(WAVEFORM DISTORTION) 
                การผิดเพ้ียนของรูปคล่ืน คือ การเบี่ยงเบนในสภาวะคงตัวของรูปคล่ืนไซดที่มีความถ่ีทางกําลังไฟฟา และสามารถ
อธิบายคุณลักษณะไดโดยแยกองคประกอบทางความถ่ีออกมา 
การผิดเพ้ียนของรูปคล่ืนแบงออกได 5 ชนิด 
                      - องคประกอบไฟตรง (DC offset) 
                      - ฮารมอนิก (Harmonic) 
                      - อินเตอรฮารมอนิก (Interharmonic) 
                      - คล่ืนรอยบาก(Notching) 
                      - สัญญาณรบกวน(Noise) 



             5.1 องคประกอบไฟตรง (DC offset) 
            คือการที่มีกระแสหรือแรงดันไฟตรงปะปนอยูในระบบไฟฟากระแสสลับเปนผลมาจากการใชอุปกรณเรียงกระแส
แบบครึ่งคล่ืน (Half-wave Rectifier) เปนผลทําให เกิดความรอนและคากําลังสูญเสียของหมอแปลง   และอาจจะทําใหเกิด
การผุกรอนของแทงกราวดได 

 

 
 

รูปที่11 องคประกอบไฟตรง 
 

5.2 ฮารมอนิก (Harmonic)  
               คือสวนประกอบในรูปสัญญาณคล่ืนไซน (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถ่ีเปน
จํานวนเต็มเทาของความถ่ีหลักมูล( Fundamental Frequency ในระบบไฟฟาเรามีคา 50 Hz ) เชน ฮารมอนิกลําดับที่ 3 มี
คาความถ่ีเปน150Hz ฮารมอนิกลําดับที่5มีคาความถ่ีเปน250Hzฯ ผลของฮารมอนิกเมื่อรวมกันกับสัญญาณความถ่ีหลักมูล
ดวยทางขนาด (Amplitude) และมุมเฟส ( Phase Angle ) ทําใหสัญญาณที่เกิดขึ้นมีขนาดเปล่ียนไปและมีรูปสัญญาณเพี้ยน
( Distrotion )ไปจากสัญญาณคล่ืนไซน เปนผลเกิดจากการใชอุปกรณประเภทที่ไมเปนเชิงเสน ทําใหอุปกรณในระบบไฟฟา
มีการทํางาน ผิดพลาด  และถามีการขยายของฮารมอนิกที่มีขนาดมากพออาจจะทําใหอุปกรณเกิดการชํารุดขึ้นได 

 

 
 

รูปที่12 กระแสฮารมอนิก 
 

5.3 อินเตอรฮารมอนิก (Interharmonic)  
               คือสวนประกอบในรูปสัญญาณคล่ืนไซน (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถ่ีไมเปน
จํานวนเต็มเทาของความถ่ีหลักมูล(Fundamental Frequency) เชนมีความถ่ีที่104Hz,117Hz,134Hz,147Hzฯ   ลักษณะการเกิด
และผลกระทบจะมีลักษณะเชนเดียวกับฮารมอนิกส  



5.4 คล่ืนรอยบาก (Notching)  
                คือสิ่งรบกวนทางแรงดันไฟฟาลักษณะคลายกับฮารมอนิกและทรานเช้ียนทที่มีลักษณะตอเน่ือง เปนผลเกิดจากใช
อุปกรณ  อิเลคทรอนิกกําลัง เมื่อกระแสถูกเปล่ียนจากเฟสหน่ึงไปยังอีกเฟสหน่ึง  ผลทําใหอุปกรณประเภทอิเลคทรอนิกสมี
การทํางานผิดพลาด 

 

 
 

รูปที่13 คล่ืนรอยบากเกิดจากคอนเวอเตอร ชนิด 3 เฟส 
 
5.5 สัญญาณรบกวน (Noise)  

                คือสัญญาณทางไฟฟาที่ไมตองการ จะมีความถ่ีตํ่ากวา 200 kHz ปะปนบนสัญญาณแรงดัน หรือกระแสในสาย
เฟส  เปนผลเกิด จากการตอลงดินของระบบไฟฟาที่ไมถูกตอง ที่มีการใชประเภทอิเลคทรอนิกส หรืออุปกรณควบคุมอยูใน
ระบบ ผลทําใหอุปกรณ ดังกลาวมีทํางานผิดพลาดหรือไมสามารถทํางานได 

 

 
 

รูปที่14 สัญญาณรบกวน (Noise) 
 
6 .แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation)  

                คือการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองของคาแรงดัน rms มีขนาดไมเกินชวงแรงดัน 0.95-1.05 pu. เปนผลเกิดจากการ
ใชอุปกรณประเภทเตาหลอมแบบอารค ทําใหเกิดไฟกระพริบ (Flicker) ที่หลอดไฟ และอาจสงผลกระทบตออุปกรณใน
ระบบถามีการเปล่ียนแปลงของแรงดันมาก 

 



 
 

รูปที่ 15 แรงดันกระเพ่ือม 
 
7.การแปรเปล่ียนความถ่ีกําลังไฟฟา (Power Frequency Variation) 

               คือปรากฎการณที่ความถ่ีของระบบไฟฟา มีคาเปล่ียนไปจากคาความถ่ีปกติ 50 Hz  เปนผลเกิดจากการทํางานของ
ผิดพลาดของ  เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญหรือมีการหลุดออกจากระบบ ทําใหมีกระทบตอการทํางานของอุปกรณไฟฟาที่
มีการทํางานสัมพันธ กับความถ่ีระบบไฟฟา เชนเครื่องกลไฟฟา 
             จากที่กลาวมา คําวาคุณภาพกําลังไฟฟาคงจะไมใชเรื่องใหมสําหรับทานอีกตอไปแลว ซึ่งในการแกไขปญหา
คุณภาพกําลังไฟฟา   ที่ไดผลสูงสุด จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางการไฟฟาฯและผูใชไฟฟา เพ่ือใหการแกไขเปนใน
แนวทางเดียวกัน   สิ่งแรกที่ ควรทําคือ ความเขาใจของคําจํากัดความ ลักษณะของการเกิด และผลกระทบปญหาคุณภาพ
กําลังไฟฟาในเบื้องตน      และหวังวา บทความน้ีอาจจะเปนประโยชนสําหรับการนํามาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือจะทําการวิเคราะห 
แกไข และปรับปรุงทําใหระบบการจายไฟฟาในบานเรามีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 
 
 

ที่มา: http://learners.in.th/file/pakawatt/efficiancy.doc 


