
ฮารมอนกิในระบบไฟฟา  
Harmonic in power system 

 
 

ในปจจุบันการไฟฟาหรือผูใชไฟฟาไดใหความสําคัญกับคุณภาพไฟฟามากข้ึน  เนื่องจากในระบบ
ไฟฟาและโดยเฉพาะ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ไดมีการใชอุปกรณที่มีเทคโนโลยีสูงกวาเดิมใน
อดีต  ซึ่งคุณลักษณะการทาํงานของอุปกรณดังกลาวจะไวตอการเปล่ียนแปลงตอกระแสและแรงดัน  คือ
ถามีขนาดและรูปรางผิดเพีย้น ไปจากสภาพการจายไฟปกติ อาจจะทําใหอุปกรณมีการทาํงานผิดพลาด
หรือเกิดการชํารุดเสียหายข้ึนได   ซึ่งเปนปญหาคุณภาพไฟฟาที่ตองมีการ ปองกนัและแกไข     โดยสาเหตุ
หลักที่ทาํใหกระแสและแรงดันในระบบไฟฟามีขนาดและรูปรางผิดเพีย้นไปจากสภาพการจายไฟปกติ    มี
สาเหตุเกิดจากฮารมอนกิทีม่ีอยูในระบบไฟฟา ซึ่งเนื่องจากปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย 
มีการใชอุปกรณสมัยใหมเทคโนโลยีสูงทีท่าํจากอุปกรณทางดานโซลิดสเตท  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพและไดปริมาณตามที่ตองการและในอนาคตจะมีแนวโนมการใชมาก
ข้ึนเร่ือยๆ    โดยสวนใหญเปนอุปกรณทีม่ีการทาํงานแบบไมเปนเชิงเสน  (Non-liner load)       ซึ่งเปน
แหลงกาํเนิดฮารมอนิก เชน คอนเวอรเตอร (Convertor) ตัวเรียงกระแสกําลัง ( Power Rectifier) และชุด
ขับเคลื่อนปรับความเร็ว(Adjustable-Speed Drive) เปนตนฯ 

 
ดวยผลของการใชอุปกรณที่มีการทาํงานแบบไมเปนเชิงเสน  อุปกรณดังกลาวจะจายกระแสฮาร

มอนิกเขาสูระบบไฟฟาภายในของผูใชไฟเอง หรือถาเปนอุปกรณทีม่ีพิกัดขนาดใหญกระแสฮารมอนิกนั้น
อาจไหลเขาสูระบบไฟฟาอ่ืนในบริเวณขางเคียง  จากผลกระทบของฮารมอนิกสทําใหกระแสและแรงดันใน
ระบบมีขนาดและรูปรางเพีย้น(Distortion)ไปจากสภาพการจายไฟปกติ ซึ่งเปนผลทําใหอุปกรณมีการ
ทํางานผิดพลาดหรือเกิดการชํารุดเสียหายได    และเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการปองกนัและแกไข
ปญหาดังกลาวที่เกิดข้ึนในระบบไฟฟาในบานเรา  ในบทความนี้จะกลาวถงึความเขาใจเบ้ืองตน และภาพ
โดยรวมทัว่ไปของฮารมอนกิ แหลงกําเนดิฮารมอนิกและผลกระทบที่เกิดจากปญหาฮารมอนกิ     เพื่อเปน
ความเขาใจเบ้ืองตนกอนทีจ่ะศึกษาและทาํการวิเคราะหแกไขปญหาฮารมอนิกข้ันตอไปซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่
จะชวยทําใหระบบไฟฟาในบานเรา มีคุณภาพยิง่ข้ึน 

 
 คํานิยามฮารมอนิก 

             ฮารมอนิก ( Harmonic ) คือสวนประกอบในรูปสัญญาณคล่ืนไซน (Sine wave) ของสัญญาณ
หรือปริมาณเปนคาบใดๆซึง่มีความถี่เปนจํานวนเต็มเทาของความถีห่ลักมูล (FundamentalFrequency 
ในระบบไฟฟาเรามีคาเทากบั50Hz) เชนฮารมอนิกลําดับที่ 3 มีคาความถี่เปน 150Hz และฮารมอนิกลําดับ
ที่ 5 มีคาความถี่เปน 250Hz ฯ แสดงดังรูปที1่ 



 

 
รูปที่1 ฮารมอนิกที่ลําดับตางๆ 

 

และผลของฮารมอนิกเมื่อรวมกันกับสัญญาณความถี่หลักมูลดวยทางขนาด (Amplitude) และมุม
เฟส (Phase Angle)ทําใหสัญญาณทีเ่กิดข้ึนมีขนาดเปล่ียนไปและมีรูปสัญญาณเพี้ยนไปจากสัญญาณ
คล่ืนไซนดังรูปที ่2 

 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงถึงฮารมอนิกสลําดับที่ 3,5 และ 7 ที่มุมตางๆ ทําใหสัญญาณไซดมีรูปรางผิดเพี้ยน 
 
 

ในทางคณิตศาสตรสามารถใชอนุกรมฟเูรียรอธิบายคุณลักษณะของฮารมอนิกสได โดยสัญญาณ
หรือฟงกชัน ทีเ่ปนคาบใดๆสามารถกระจายใหอยูในรูปผลรวมของฟงกชันตรีโกณมิติที่ความถี่ตางๆเปน
ฟงกชันคาบที่เขียนแทนดวย f (t ) ดังสมการ 



 

 
 

 เมื่อ T คือ 1 คาบของสัญญาณและ n คือเลขจํานวนเต็มบวก 
                            n คือจํานวนเต็มบวก 

 

 ในกรณีที่ n = 0    จะเปนความถ่ีมูลฐาน ( Fundamental Frequency ) หรือกรณีที่ n มีคา
มากกวาศูนยเราเรียกความถี่ นี้วาฮารมอนิกสลําดับที่ n ซึ่งเปนไดทัง้ลําดับคูและค่ี และจากรูปที่ 3.1 ข.
และรูป. 3.2ข. แสดงถึงความเพี้ยนของสัญญาณที่เกิดข้ึนเกิดจากการรวมสัญญาณคล่ืนไซนที่ความถี่หลัก
มูลกับคล่ืนไซนที่เปนฮารมอนิกลําดับที ่3 ดังรูปที่ 3.1ก. และรูป 3.2 ก. ตามลําดับ 

 
 

 

 

 
 



 คาความเพี้ยนฮารมอนิกรวม 

    มาตรฐาน IEC   และ IEEE ใชคาความเพี้ยนฮารมอนกิส : %THD (Total Harmonic Distrotion )   เปน
คาบอกระดับความเพี้ยนฮารมอนิก       โดยเทียบจากอัตราสวนระหวางคารากที่สองของผลบวกกาํลังสอง
ของสวนประกอบฮารมอนิก กับคาของสวนประกอบความถี่หลักมูลเทียบเปนรอยละ ซึ่งจะแยกออกเปน 
คาความเพี้ยนกระแสฮารมอนิกรวม และคาความเพีย้นแรงดันฮารมอนกิรวม 

 

 
 

Vh (rms) : คา rmsของแรงดันฮารมอนิกลําดับที ่h 
             Ih (rms) : คา rmsของกระแสฮารมอนิกลําดับที่ h 
            V1 (rms) : คา rmsของแรงดันที่ความถี่หลักมูล 
             I1 (rms) : คา rmsของกระแสที่ความถี่หลักมูล 

 
 
ความสมัพันธของ %THDI % THDV และ MVASC 
 

               ในบางคร้ังคาของ %THDI ที่มคีาสูงๆในระบบไฟฟา ระบบไฟฟานัน้อาจจะไมเกิดผลกระทบจาก
ปญหาฮารมอนิกสไดเพราะคา %THDI จะเปนเพยีงคาที่บอกถึงคุณลักษณะของกระแสฮารมอนิกสของ
โหลดที่ไมเปนเชิงเสนแตละชนิด ( ดูจากสูตรดังขางตนและตารางที่ 1ประกอบ) แตไมสามารถทีจ่ะบอกถงึ
ความรุนแรงของระดับฮารมอนิกสไดอยางสมบูรณ ดังในกรณีขนาดพกิัด กําลังของโหลดที่ไมเปนเชิงเสน
ชนิดหนึ่งตัวเดียวกนั ที่คาพกิัดกําลังมากหรือนอย คา %THDIของโหลดดังกลาวก็จะเปนคาเดียวกนั แต
ระดับความรุนแรงที่ทาํใหเกดิปญหาฮารมอนิกสจะไมเทากัน   ดังนั้นถาเราจะพิจารณาคาของ %THDI 
ควรจะ พิจารณาถึงพิกัดกาํลังของโหลดที่ไมเปนเชิงเสนประกอบกนัดวย ซึ่งคาความเพี้ยนกระแสฮารมอ
นิกจะมีคาเปนแอมป THDI เราสามารถที่จะพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของปญหาฮารมอนกิสในระดับ
หนึง่ได สวนคา % THDV   นั้นสามารถทีบ่อกถึง ระดับความรุนแรงของปญหาฮารมอนิกสในระบบไดซึ่งจะ



ตางจากคา %THDI    โดยจะอธิบายถงึความสัมพันธระหวางกระแสแรงดันฮารมอนิกส และคาพิกัดลัง
วงจรของระบบ (MVASC) ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธของกระแส แรงดัน และคาอิมพิแดนซฮารมอนิก 
 
 

จากรูปที ่ 4 ที่แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา จะมีคาอิมพิแดนซคาหนึง่ซึง่ข้ึนอยูกับคาความถี่ของผูใช
ไฟ (50 Hz) เมื่อโหลดที่ไมเปน เชิงเสนทํางานจะจายกระแสฮารมอนกิสที่ลําดับตางๆ (Ih) เขาสูระบบ และ
ผานคาอิมพิแดนซของระบบที่ความถี่ตางๆ( Zh )ของระบบทาํใหเกิดแรงดันฮารมอนิกสที่ลําดับตางๆ (Vh) 
ทําใหสัญญาณแรงดันในระบบมีขนาดและสัญญาณผิดเพี้ยนไปจากแหลงจายเดิม ตามสมการ Vh = Ih x 
Zh และจากสมการทาํใหเราสามารถพิจารณาไดวาคาความเพี้ยน แรงดันฮารมอนิก ที่เกิดในระบบหนึง่นัน้
(ไมคํานึงถึงสภาวะปญหาฮารมอนิกสรีโซแนนซ) จะข้ึนอยูกับชนิดและพิกัด กาํลังของโหลดทีไ่มเปนเชิง
เสน (Ih) และคาพกิัดกําลังลัดวงจรของระบบไฟฟา (Zh) นัน่คือ    กรณีสถานที่ต้ังของโหลดที่ไมเปนเชิง
เสนอยูใกลสถานีไฟฟาฯ ซึ่งมีคาพิกัดลัดวงจรสูงจะมีคาอิมพิแดนซของระบบตํ่า แตถาอยูไกลสถานีไฟฟาฯ 
คาพิกัดลัดวงจรสูงจะมีคาอิมพิแดนซของระบบสูง ซึ่งทําใหพิจาณาไดวาโรงงานท่ีมีโหลดไมเปนเชิงเสนที่
อยูใกลสถานีไฟฟาฯ จะไดรับผลกระทบจากปญหาฮารมอนิกสนอยกวาโรงงานที่อยูไกล สถานีไฟฟาฯ ใน
กรณีที่ระบบภายในโรงงานเหมือนกันดังรูปที่  5 

 



 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคา % THDVของแตระบบและสถานที่ต้ัง 
 

จุดตอรวม (Point of Common Coupling , PCC)  
          คือจุดซื้อขายไฟระหวางการไฟฟากบัผูใชไฟ หรือตําแหนงทีท่าํการตรวจวัดฮารมอนิก 

 
แหลงกาํเนิดฮารมอนิก 

                   จากที่กลาวมาโดยภาวะปกติ    การไฟฟาจะจายแรงดันไฟฟาที่เปนรูปสัญญาณคล่ืนไซน
ใหกับโหลดประเภทตางๆของผูใชไฟ แตในกรณีในระบบไฟฟาที่ผูใชไฟบางรายมโีหลดประเภทไมเปนเชิง
เสน  ( Nonlinear Load )    ซึ่งโหลดดงักลาวเปนแหลงกาํเนิดฮารมอนกิ     กระแสฮารมอนิกนัน้จะไหลเขา
สูระบบของผูใชไฟเองและระบบไฟฟาขางเคียง ผลของกระแสฮารมอนิกจะทาํใหเกดิแรงดันในระบบไฟฟา
เพี้ยนไปจากรูปคล่ืนไซน คาความเพี้ยนของแรงดันจะมากหรือนอยนัน้     ข้ึนอยูกับคาอิมพิแดนซของ



ระบบและขนาดของกระแสฮารมอนิกที่ความถี่ตางๆ   ดวยผลของกระแสฮารมอนกิดังกลาวไหลเขาสูระบบ
ใกลเคียง อาจไปรบกวนการทํางานหรือสรางความเสียหายแกอุปกรณของผูใชไฟรายอ่ืนๆและอุปกรณใน
ระบบของการไฟฟาได ดังนัน้เรามีความเปนที่จะตองทราบวาโหลดทีอ่ยูในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
เรานัน้  มีโหลดที่เปนแหลงจายฮารมอนิกสหรือไม และโหลดประเภทใดเปนโหลดที่เปนแหลงจายฮารมอ
นิกส เพื่อทีท่ําความใจกอนที่จะทาํการแกไขและปองกนัปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากฮารมอนิกสตอไป เรา
สามารถแบงแหลงกําเนิดฮารมอนิกตามคุณลักษณะการทํางานของอุปกรณไดดังตอไปนี้ 

1. อุปกรณอิเลคทรอนิกสที่มทีัว่ไปในบานพกั สํานักงาน สวนใหญเปนชนิด 1เฟส 
 อุปกรณที่มีการใชแหลงจายกําลังแบบสวทิซชิ่ง(SWITCHING MODE POWER SUPPLY:SMPS เชน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 บาลาสตอิเลคทรอนิกส ( Electronic Ballast) 
2.  

 

 
 
 
 

3. อุปกรณอิเลคทรอนิกสกําลัง เปนอุปกรณทีใ่ชในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
2.1  ตัวเรียงกระแสกําลัง (Power Rectifier) 
2.2  เคร่ืองแปลงผันกําลังแบบสถิต (Static Power Converter :SPC)  
2.3  ตัวโปรแกรมเมเบ้ิลลอจกิคอนโทรลเลอร (Programmable Logic Controller :PLC) 
2.4  ชุดขับเคลื่อนปรับความเร็วได (Adjustable Speed Drive :ASD) 
 



 
 

4. อุปกรณที่มีการทํางานประเภทอารค 
3.1  เตาหลอมแบบอารค (Arc Furnace)  

      3.2  เตาหลอมแบบเหนีย่วนาํ (Induction Furnace)  
      3.3  เคร่ืองเชื่อมแบบอารค/แบบสปอต (Arc Welding / Spot Welding) 

 

 
 

4. อุปกรณที่มคีวามสัมพันธไมเปนเชิงเสนของแรงดันและกระแสเนื่องจากการอ่ิมตัวของแกน
เหล็กทางแมเหล็กไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา (Transformer)และเคร่ืองกลไฟฟา (Electric 
Machine ) 

 



 
 
ผลกระทบของฮารมอนิกที่มีผลตออุปกรณในระบบไฟฟา 
           ปญหาฮารมอนิกทีท่าํใหเกิดผลกระทบตออุปกรณในระบบไฟฟาออกเปน 2 กรณีคือ 
ทําใหอุปกรณในระบบมีการทํางานผิดพลาดดวยผลของคาแรงดันและกระแสฮารมอนิกที่มีขนาดและรูป
คล่ืนสัญญาณไซนผิดเพี้ยนไปทําใหอุปกรณในระบบมีอายุการใชงานนอยลงหรือเกดิการชํารุดเสียหาย 
เนื่องจากมีคา rms ของแรงดันหรือกระแส สูงข้ึนที่เกิดจากคาฮารมอนิก หรือมีการขยายของแรงดันและ
กระแสฮารมอนิก   ที่เกิดจากฮารมอนกิรีโซแนนซ 

 
ปญหาฮารมอนิกที่สงผลกระทบตออุปกรณในระบบไฟฟาดังนี้คือ 

1.ผลของฮารมอนิกเรโซแนนซเกิดข้ึนในกรณีที่ความถี่เรโซแนนซของระบบไปตรงกับความถีฮ่าร
มอนิกทําใหเกดิ การขยายขนาดของแรงดันและกระแสฮารมอนิก เปนผลทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย
เนื่องจากไดรับกระแสและแรงดันเกนิพกิัด 

2.ผลของกระแสฮารมอนิกที่ไหลอยูในระบบจําหนายและสายสง        ทําใหเกิดคากําลังสูญเสีย
ในสายมากข้ึน ทาํให ประสิทธิภาพ การสงจายลดลง เนือ่งจากกระแสฮารมอนิกทาํใหคา rms ของกระแส
และความตานทานของสายสูงข้ึน 

3.ผลของกระแสฮารมอนิก Triplen ( ลําดับที3่,6,9..) จัดอยูในกลุมทีม่ีลําดับเปนศูนย ( Zero 
Sequence) ในระบบ 3 เฟส 

4 สาย ฮารมอนิกกลุมนี้จะรวมกนักนัไหลอยูในสายนวิตรอล อาจทาํใหสายนิวตรอนหรือหมอ 
แปลงเสียหายไดหากไมม ีการออกแแบบรองรับไว 

5.ผลของกระแสฮารมอนิกทําใหกําลังสูญเสียขณะมีโหลดและกําลังสูญเสียสเตรยฟลักซ (Stray 
Flux Loss) ของหมอแปลงมีคาเพิม่ข้ึน และทําใหประสิทธิภาพการในรับโหลดของหมอแปลงลดลงไป
(derating) ผลของแรงดันฮารมอนิกทําใหเกิดกําลังสูญเสียกระแสไหลวน (Eddy Current Loss) และกําลัง
สูญเสียฮิสเทอรีซีส (Hysteresis -Loss) เพิม่ข้ึน 

6.ผลของกระแสฮารมอนิกทําใหเกิดความรอนและความเครียดไดอิเลคตริก    ( Dielectric 
Stress )    กับตัวคาปาซิเตอร และอาจทาํใหฟวสของตัวคาปาซิเตอรขาดงายกวาการใชงานปกติ ผลของ
แรงดันฮารมอนิกทําใหเกดิคากําลังสูญเสียในคาปาซิเตอร        และผลจากภาวะเรโซแนนซที่ตัวคาปาซิ
เตอรทําใหเกิดขยายกระแสและแรงดันฮารมอนิกขนาดใหญ ดังนัน้   เพื่อความปลอดภัยในการใชงานของ
คาปาซิเตอรสามารถทนตอคากระแสและแรงดันฮารมอนิก  คาปาซิเตอรที่ออกแบบสรางจากผูผลิตได
กําหนดตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEEE Std. 18-1992 



7.ผลของกระแสฮารมอนิกทําใหเกิดความรอนในตัวฟวสเพิ่มข้ึน ทําใหลักษณะเวลา-กระแส 
(Time-Current Characteristic) ของฟวสเปล่ียนไป  กรณีที่มีฟอลตระดับตํ่าเกิดข้ึนฟวสจะขาดกอนใน
เวลาที่กาํหนด   หรือในกรณีที่ฟวสขาดโดยไมทราบสาเหตุจะเปนเหตุมาจากฮารมอนิกในกรณีที่เกิด
ภาวะเรโซแนนซไดเชนกนั 

8.ผลของฮารมอนิกทําใหการทํางานของรีเลยผิดพลาดซึ่งข้ึนอยูกับคุณสมบัติการทาํงานของชนิด
รีเลย การทํางานของรีเลยชนิด Electromagnetic ข้ึนอยูกับคากระแสและแรงดัน rms สวนการทาํงานของ
รีเลยชนิด Digital       ข้ึนอยูกับคาแรงดันยอดคล่ืน (Crest Voltage) จากการ Sampling และตรวจคา 
Zero Crossing คากระแสหรือแรงดันที่ศูนย โดยลักษณะทีท่ําใหรีเลยทํางานผิดพลาดดังนี ้

-ทําใหรีเลยมกีารทาํงานชาลง หรือทํางานดวยคา(Pickup Values) ทีสู่ง โดยปกติรีเลยจะทาํงาน
อยางรวดเร็วและทํางานดวยคาเร่ิมตํ่าๆ 
-กรณีที่มีกระแสฮารมอนิกTriplenมากพออาจทาํใหกราวดรีเลยทํางานผิดพลาด (False Trip) 
-  ทําใหรีเลยระยะทาง(Distance Relay)ทํางานผิดพลาด ดวยผลของกระแสฮารมอนิกที่ทาํ
ใหอิมพิแดนซเพิ่มข้ึนตางจากคาอิมพิแดนซที่ทาํการเซทติ้งที่ความถีห่ลักมูล 
-ทําใหรีเลยสถติแบบความถีตํ่่า (Static Underfrequency Relay) มีความไวกวาปกติ อาจทําให
เกิดการทริปผิดพลาด 
-ทําใหรีเลยกระแสและแรงดันเกนิ (Overcurrent and Overvoltage Relay) ทํางานผิดพลาดตาม
คุณสมบัติที่ต้ังไว 
-ทําใหความเร็วในการทาํงานของรีเลยชนดิผลตาง (Differential Relay) ทํางานชาลง 
9.ผลของกระแสฮารมอนิกมีผลกระทบตอความสามารถใน การตัดกระแส   ( Current  

Interruption Capacity )   ของอุปกรณ 
           - สวิตซเกียร คือทําใหขนาดของอัตราคากระแสเทียบกับเวลา di / dt มีคาสูงในขณะที่กระแสมี 

คาเปนศูนย  เปนผลทาํใหเซอรกิตเบรคเกอรไมสามารถตัดกระแสไดเมื่อมีฮารมอนกิ ซึ่งปญหานี้
จะเกิดกับอุปกรณอ่ืนๆที่ใชตัดกระแสไดเชนกนั 
10.ผลของฮารมอนิกทําใหมิเตอรวัดคาไฟฟา ( Watt - Hour Meter )   ซึ่งเปนมิเตอรประเภทจาน

เหนีย่วนํา ( Induction Disk) ทําการวัดคาผิดพลาดได ซึ่งโดยปกติการปรับแตงมิเตอรนั้นจะทําการ
ปรับแตงที่ความถีห่ลักมูล 

11.ผลของฮารมอนิกตอเคร่ืองจักรไฟฟา    ทําใหกําลังสูญเสียเพิ่มข้ึน      เปนผลทําใหเคร่ืองจักร
รอนกวาปกติ ทําใหมอเตอรเหนีย่วนํา สามเฟสเกิดปรากฎการณค็อกกิง้(Cogging)คือไมสามารถสตารท
มอเตอรได จากการที่ความเร็วมอเตอรตํ่ากวาความเร็วซิงโครนัส และทําใหเกิดการออสซิเลตทางกลของ
เคร่ืองจักรไฟฟา   ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพและแรงบิดของเคร่ืองจักร 

12.ผลของฮารมอนิกทําใหเกดิสัญญาณรบกวน(Noise)ในระบบส่ือสารเชนในระบบโทรศัพท 



  สรุป  
                 ฮารมอนิกที่อยูในระบบไฟฟาเปนปญหาคุณภาพไฟฟาสําคัญเร่ืองหนึง่ เพราะปจจุบันการใช
โหลดประเภทที่ไมเปนเชิงเสนที่เปนแหลงจายฮารมอนิก และโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารพาณิชย
นับวนัมีการใชโหลดดังกลาวเพิ่มมากข้ึน  ผลทําใหรูปคล่ืนของแรงดันและกระแสเพีย้นไปจากรูปไซด ซึ่งจะ
สงผลกระทบใหอุปกรณมีการทํางานผิดพลาด หรืออาจเกิดการเสียหายไดซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึง
ผลกระทบจากฮารมอนกิเพยีงเบ้ืองตน    และจะนาํเสนอในเชิงการวิเคราะหและวธิกีารแนวทางการแกไข
ตอไปในคร้ังหนา 
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