คุณภาพกําลังไฟฟา
POWER QUALITY

ศักดิ์ชัย นรสิงห
ฝายพัฒนาระบบไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมภ
ิ าค

คุณภาพกําลังไฟฟาคืออะไร
ปจจุบันคําวา คุณภาพกําลังไฟฟา ( Power Quality ) เปนคําที่พูดถึงบอยในเรื่องของความมั่นคงการจายไฟฟาของ
ระบบจาก
การไฟฟาฯและกรณีเมื่อเกิดปญหาอุปกรณไฟฟามีการทํางานผิดพลาด หรือหยุดการทํางานจากผูใชไฟฟา ซึ่งเห็นได
วาคํา
นิยามของคําวาคุณภาพกําลังไฟฟาระหวางการไฟฟาและผูใชไฟจะพูดถึงในกรณีที่แตกตางกันไป
แตในความเปน
จริง
แลวมีความหมายเดียวกันซึ่งนิยามของคุณภาพกําลังไฟฟา ตามมาตรฐานสากล IEC และ IEEE ใหความหมายของ
คุณภาพ
กําลังไฟฟา คือ คุณลักษณะกระแสแรงดัน และความถี่ของแหลงจายไฟฟาในสภาวะปกติไมทําใหอุปกรณไฟฟามีการ
ทํางาน
ผิดพลาดหรือเกิดการเสียหาย
เหตุผลหลักที่ทําใหมีการพิจารณาถึงคุณภาพกําลังไฟฟา
1. เนื่องจากในปจจุบันในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการใชอุปกรณไฟฟามีเทคโนโลยีสูงขึ้นซึ่งจะมี
ความไว
ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกําลังไฟฟามากกวาในอดีต โดยเฉพาะอุปกรณประเภทอิเลคทรอนิกส
กําลัง
ดังเชน อุปกรณที่ถูกควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร Programmable Logic Controller ( PLC) , Adjustable
Speed Drive
( ASD) และรีเลยบางชนิด ฯ
2. การเพิ่มขึ้นของการใชอุปกรณไฟฟาที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
ไฟฟา ดังเชน ตัวอยางของ
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งมีการใชอุปกรณ ASD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่ง ASDเปน
แหลงจาย
ฮารมอนิกสก็จะทําใหเกิดปญหาฮารมอนิกสผลกระทบตอระบบไฟฟานั้นได และถามีคาปาซิเตอรติดตั้งอยูในระบบเพื่อ
ปรับ
ปรุงกําลังไฟฟา ก็ยิ่งทําใหเกิดปญหาฮารมอนิกสรุนแรงมากยิ่งขึ้น
3. ผูใชไฟทราบถึงปญหาคุณภาพไฟฟามากขึ้นที่มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของตัวเองมากขึ้น
ดังเชน
ปญหาจากแรงดันตกชั่วระยะสั้น (Voltage Sag) ทําใหการไฟฟาหาแนวทางและวิธีการเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟาให
ดีขึ้น
4. ระบบไฟฟาที่มีการเชื่อมตอถึงกัน ถาสวนใดของระบบเกิดปญหาคุณภาพไฟฟาก็จะทําสวนอื่นๆ ของระบบไดรับ
ผลกระทบ
จากปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาตามไปดวย ดังเชน โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งมีการใชโหลดที่เปนแหลงจายฮารมอ
นิกส และ
ฮารมอนิกสนั้นอาจไหลเขา สูระบบไฟฟา อาจทําใหโรงงานบริเวณขางเคียงไดรับผลกระทบจากปญหาฮารมอนิกดวย
เชนกัน
ปญหาคุณภาพไฟฟาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเกิดจาก 5 สาเหตุใหญ
1. จากปรากฎการณธรรมชาติเชน ฟาผา
2. จากการเกิดสภาวะความผิดพรอง (fault) ทางไฟฟาในระบบสายสงและระบบจําหนายของการไฟฟา
3. จากการกระทําการสวิตชิ่งอุปกรณในระบบ
4. จากการใชงานอุปกรณที่ไมเปนเชิงเสนในระบบอุตสาหกรรม
5. จากการตอลงดินที่ไมถูกตอง
สาเหตุที่ทําใหปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาดังขางตนเกิดจาก การไฟฟา และ ผูใชไฟฟา ในมุมมองของการไฟฟาและผูใชไฟ
เกี่ยวกับตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพกําลังไฟฟา อาจจะมีมุมมองแตกตางกันไป ดังเชนตัวอยางการสํารวจจาก
หนวยงาน
( Courtesy of Georgia Power Co.) ในประเทศอเมริกา ดังตารางที่ตารางที่ 1 มุมมองตนเหตุทําใหเกิดปญหา
คุณภาพไฟฟาจากการไฟฟาและผูใชไฟฟาในประเทศอเมริกา1

ตนเหตุทําใหเกิดปญหาคุณภาพ
ไฟฟา
ธรรมชาติ
การไฟฟา
ผูใชไฟฟา
เพื่อนบาน
อื่นๆ

มุมมองการไฟฟา มุมมองผุใชไฟฟา
66 %
1%
25 %
8%
0%

60 %
17 %
12 %
8%
3%

แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาที่ถูกตองนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือกันระหวางการไฟฟา และ
ผูใชไฟฟา
เชนในสวนของการไฟฟาจะตองมีการปรับปรุงแกไขคุณภาพกําลังไฟฟาของแหลงจายไฟหรือระบบสายสงและใน
ระบบจําหนาย
ไฟฟา และสวนของผูใชไฟตองมีการควบคุมปญหากําลังคุณภาพไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการใชอุปกรณไฟฟาจากผูใชไฟ
เอง และอาจ
ตองนําขอมูลทางไฟฟาและปญหาตางๆมารวมปรึกษากันและมีการรวมกับบริษัทผูผลิตอุปกรณไฟฟาเพื่อพิจารณา
ระดับการทํางาน
ที่สัมพันธกันของอุปกรณกับแหลงจายไฟฟาซึ่งจะชวยลดปญหาคุณภาพไฟฟาในระดับหนึ่ง ในบทความนี้จะกลาว
เพียงคํานิยาม
ปญหาคุณภาพไฟฟาและสาเหตุ เพื่อพื้นฐานกอนที่นําเสนอบทความที่เกี่ยวของกับคุณภาพกําลังไฟฟาตอไป
ปญหาคุณภาพกําลังไฟฟา
1. ภาวะชั่วครู (Transient)
คือปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพไฟฟา ( แรงดัน กระแส ) ในเวลาทันทีทันใดจากสภาพปกติแบงออกเปน
2 ประเภท
คือ Impulsive Transients และ Oscillatory Transients
1.1 อิมพัลสชั่วครู (Impulsive Transients)
คือขนาดกระแสและแรงดันที่มีคาความชันสูงมาก เกิดขึ้นในทันทีทันใดไมมีความถี่เปลี่ยนแปลงกําหนดใหมีขั้ว
ทิศทางเดียว
หรือเรียกวาเสิรจ (Surge) ดังรูปที่1. มีสาเหตุเกิดจากฟาผา ซึ่งอาจเกิดไดโดยตรงหรือในบริเวณใกลเคียง ผลทําให
อุปกรณใน
ระบบไดรบ
ั ความเสียหายจากแรงดันไฟฟาเกิน

รูปที่1. กระแสที่เกิดขึ้นจากการเกิดอิมพัลสชั่วครูเกิดโดยฟาผา
มาตรฐาน IEEE std 1159 - 1995 มีการกําหนดคาอิมพัลสตามชวงระยะเวลาที่เกิดกับคาระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้น (rise
time) ดังตารางที่ 2
ตารางที่2 แสดงคาระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้นกับชวงระยะเวลาการเกิดของอิมพัลส

อิมพัลสภาวะชั่วครู
Nanosecond
Microsecond
Millisecond

ระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้น( rise
time)
5 ns
1Us
0.1 ms

ชวงระยะเวลาการเกิด
(Duration)
< 50 ns
50 ns - 1 ms
> 1 ms

1.2 ออสซิเลทชั่วครู (Oscillatory Transient)
คือลักษณะของแรงดันหรือกระแสแรงดันมีคาสูง เกิดขึ้นในทันทีทันใด ไมมีความถี่เปลี่ยนแปลง มีการ
เปลี่ยนแปลงขั้ว
(บวก ลบ) ของรูปคลืน
่ อยางรวดเร็ว ดังรูปที่ 2, 3 และ4 มีสาเหตุเกิดจากการสวิตชิ่งของอุปกรณในระบบ ผลทําให
อุปกรณไฟฟา
ไดรับความเสียหาย และฉนวนของอุปกรณมีการเสื่อมสภาพหรือมีการสูญเสียความเปนฉนวนเร็วขึ้น
มาตรฐาน
IEEE std
1159 - 1995 มีการแบงการเกิดออสซิเลทในภาวะชั่วครูตามขนาดแรงดันและชวงระยะเวลาการเกิดตามความถี่ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่3.แสดงขนาดแรงดันและชวงเวลาตามความถี่ออสซิเลทชั่วครู
ออสซิเลทในภาวะชั่วครู
Lower Frequency
Medium Frequency
High Frequency

ความถี่
< 5 kHz
5-500 kHz
0.5-5MHz

ชวงระยะเวลาการเกิด
0.3-50 ms
5-20 ms
0-5 ms

ขนาดแรงดัน
0.4 pu.
0-8 pu.
0.4 pu.

รูปที่2 กระแสออสซิเลทใชั่วครูเกิดจากการสวิตชิ่งคาปาซิเตอรแบบ Back-to-Back

รูปที่3 แรงดันออสซิเลทความถี่ต่ําชั่วครูเกิดจากการสวิตชิ่งคาปาซิเตอรแบบเขาระบบ

รูปที่4 แรงดันออสซิเลทความถี่ต่ําชั่วครูเกิดจากเฟอโรเรโซแนนซในสภาวะหมอแปลงไมมีโหลด
2. การเปลี่ยนแปลงแรงดันชวงระยะสั้น (Short Duration Voltage Variation)
คือการเปลี่ยนแปลงคาแรงดัน rms ที่มีระเวลาการเปลี่ยนแปลงคาไมเกิน 1 นาที มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากสภาวะ
ความ
ผิดพรอง (fault) ทางไฟฟา ทําใหเกิดเหตุการณแรงดันตก (Voltage Sag หรือ Voltage Dip ) แรงดัน
เกิน (Voltage Swell)
และไฟดับ (Interruptions) มาตรฐาน IEEE Std 1159-1995 มีการเรียกชื่อแรงดันดังกลาวตามระยะเวลาที่เกิดคือ
เวลาทันที
ทันใด(Instantaneous) ชั่วขณะ ( Momentary) และชั่วครู(Temporary) ดังตารางที่4

ตารางที่4. แสดง ระยะเวลาการเกิดแรงดันตก แรงดันเกิน และไฟดับของการเปลี่ยนแปลงแรงดันชวงเวลาสั้นๆ

Instantaneous
10 ms - 1 sec

Voltage Sag &swell
Momentary
1 sec - 3sec

Temporary
3 sec - 1 min

Interruption
Momentary
10 ms - 3 sec

Temporary
3 sec - 1 min

2.1 แรงดันตกชวงสั้น (Voltage Sag )
คือคาแรงดัน rms มีขนาดลดลงระหวาง 0.1-0.9 pu. ในชวงเวลาระหวาง 10 ms - 1min มีสาเหตุสวนใหญ เกิด
ขึ้นกับเฟสที่เกิด
ความผิดพรองทางไฟฟา ดังรูปที่ 5 ทําใหแรงดันมีคา ลดลงเหลือ 0.2 pu. ของแรงดันปกติ (80% sag) ในชวงเวลา 3
ไซเคิล และ
รูปท ี่6 แรงดันมีคาลดลงจากผลของการสตารทมอเตอรขนาดใหญ ซึ่งมอเตอรอินดัคชั่นขณะสตารทจะมีกระแสสูงสูงถึง
6-10 เทา
ของกระแสโหลดปกติ ผลทําใหอุปกรณที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแหลงจายไฟ มีการทํางานผิดพลาดหรือ
หยุดการทํางาน

รูปที่ 5 Voltage Sag จากสาเหตุการเกิดความผิดพรองทางไฟฟาลงดิน

รูปที่ 6 Voltage Sag จากผลของการสตารทมอเตอรขนาดใหญ

2.2 แรงดันเกินชวงสั้น (Voltage Swell)
คือคาแรงดัน rms มีขนาดเพิ่มขึ้นระหวาง 1.1-1.8 pu. ในชวงเวลาระหวาง 10 ms - 1min ดังรูปท ี่7 มีสาเหตุ
สวนใหญจะเกิด
ขึ้นกับเฟสที่ไมไดเกิดความผิดพรองทางไฟฟาโดยตรง หรืออาจเกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญออกจากระบบ หรือ
มีการตอ
คาปาซิเตอรขนาดใหญเขาระบบ ผลทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย หรือทําใหอุปกรณ ที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ
ของแหลงจายไฟมีการทํางานผิดพลาดหรือหยุดการทํางาน

รูปที่ 7 Voltage Swell จากสาเหตุการเกิดความผิดพรองทางไฟฟาลงดิน

2.3 ไฟดับชวงสั้น (Voltage Interruption)
คือคาแรงดัน rms มีคาลดลงต่ํากวา 0.1 pu. ในชวงระหวาง 10 ms - 1 min มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิด
พรองทางไฟฟา
ในระบบ ทําใหอุปกรณปองกันมีการตัดวงจรแหลงจายไฟออก ดังรูปที่ 8 แสดงการเกิดไฟดับชวงระยะเวลาสั้นๆ
ประมาณ 1.8
sec จากการทํางานของรีโคลสเซอรตัดวงจรแหลงจายออกจากระบบกอนจะมีการตอวงจรเขาไปดังเดิมอีกผลทําให
อุปกรณไฟฟา
หยุดการงาน

รูป ที่ 8 ไฟฟาดับชั่วขณะจากสาเหตุรีโคลสเซอรมีการทํางานเนื่องจากการเกิดความผิดพรองทางไฟฟา
3. การเปลี่ยนแปลงแรงดันชวงระยะยาว (Long Duration Voltage Variation)
คือการเปลี่ยนแปลงคาแรงดัน rms ที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงคาเกิน 1 นาที มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
การทํางานโหลดขนาดใหญ ทําใหเกิดเหตุการณแรงดันตก (Undervoltage ) แรงดันเกิน ( Overvoltage ) และ
ไฟดับ(Sustained
Interruptions)

3.1 แรงดันตก (Undervoltage )
คือคาแรงดัน rms มีขนาดลดลงระหวาง 0.8-0.9 pu.ในชวงเวลานานกวา 1 min มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของ
การสวิตชิ่งโหลด
ขนาดใหญเขาระบบ หรือมีการปลดคาปาซิเตอรออกจากระบบ ผลทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย เนื่องจากเกิด
การรับภาระ
เกิน (Overload)
3.2 แรงดันเกิน (Overvoltage )
คือคาแรงดัน rms มีขนาดเพิ่มขึ้นระหวาง 1.1-1.2 pu.ในชวงเวลานานกวา 1 min มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของ
การปลดโหลด
ขนาดใหญออกจากระบบ หรือมีการสวิตชิ่งคาปาซิเตอรเขาระบบ หรือการปรับแทปหมอแปลงไมเหมาะสมกับ
ระบบ ผลทําให
อุปกรณไดรับความเสียหายเนื่องจากแรงดันเกิน
3.3 ไฟดับ (Voltage Interruption)
คือคาแรงดัน rms มีคาลดลง 0.0 pu. ในชวงเวลาเกินกวา 1 min มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิดพรองทาง
ไฟฟาในระบบ
ทําใหอุปกรณปองกันมีการตัดวงจรแหลงจายไฟออกถาวร ดังรูปที่ 9
แสดงการเกิดไฟดับชวงระยะยาวจากการ
ทํางานของ
รีโคลสเซอรตัดวงจรแหลงจายออกจากระบบถาวร (Lockout) เมื่อสภาวะความผิดพรองทางไฟฟายังอยูใน
ระบบ เปนผลทําให
อุปกรณไฟฟาหยุดการทํางาน

รูปที่9 ขั้นตอนการทํางานรีโคสเซอรในระบบของ กฟภ.
4.แรงดันไมสมดุล (Voltage Unbalance)
คือแรงดันของระบบ 3 เฟสมีขนาดแตกตางกัน ( 0.5-2% ) หรือมีมุมเปลี่ยนไปจาก 120 องศา เกิดจากความไม
สมดุลขนาด
ของโหลดแตละเฟส สามารถกําหนดไดจากอัตราสวนขององคประกอบลําดับลบ V2 ( Negative Sequence ) หรือ
องคประกอบ
ลําดับศูนย V0 (Zero Sequence ) ตอองคประกอบลําดับบวก V1 (Positive Sequence)ดังรูปที่10 ผลทําให
อุปกรณเชนมอเตอร
หมอแปลงไฟฟามีอายุการใชงานนอยลงเนื่องจากผลความรอนที่เกิดขึ้น

รูปที่10 แรงดันไมสมดุลที่สายปอนที่จายไฟใหที่พักอยูอาศัย
5.ความผิดเพี้ยนรูปคลื่น(WAVEFORM DISTORTION)
การผิดเพี้ยนของรูปคลื่น คือ การเบี่ยงเบนในสภาวะคงตัวของรูปคลื่นไซดที่มีความถี่ทางกําลังไฟฟา และสามารถ
อธิบาย
คุณลักษณะไดโดยแยกองคประกอบทางความถี่ออกมา
การผิดเพี้ยนของรูปคลื่นแบงออกได 5 ชนิด
- องคประกอบไฟตรง (DC offset)
- ฮารมอนิก (Harmonic)
- อินเตอรฮารมอนิก (Interharmonic)
- คลื่นรอยบาก(Notching)
- สัญญาณรบกวน(Noise)
5.1 องคประกอบไฟตรง (DC offset)
คือการที่มีกระแสหรือแรงดันไฟตรงปะปนอยูในระบบไฟฟากระแสสลับเปนผลมาจากการใชอุปกรณเรียงกระแส
แบบครึ่ง

คลื่น (Half-wave Rectifier) เปนผลทําให เกิดความรอนและคากําลังสูญเสียของหมอแปลง และอาจจะทําใหเกิด
การผุกรอน
ของแทงกราวดได

รูปที่11 องคประกอบไฟตรง
5.2 ฮารมอนิก (Harmonic)
คือสวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เปนจํานวน
เต็มเทา
ของความถี่หลักมูล( Fundamental Frequency ในระบบไฟฟาเรามีคา 50 Hz ) เชน ฮารมอนิกลําดับที่3มี
คาความถี่เปน150Hz
ฮารมอนิกลําดับที่5มีคาความถี่เปน250Hzฯ ผลของฮารมอนิกเมื่อรวมกันกับสัญญาณความถี่หลักมูลดวยทางขนาด
(Amplitude)
และมุมเฟส ( Phase Angle ) ทําใหสัญญาณที่เกิดขึ้นมีขนาดเปลี่ยนไปและมีรูปสัญญาณเพี้ยน( Distrotion )ไปจาก
สัญญาณคลื่น
ไซน เปนผลเกิดจากการใชอุปกรณประเภทที่ไมเปนเชิงเสน ทําใหอุปกรณในระบบไฟฟามีการทํางาน ผิดพลาด และถา
มีการ
ขยายของฮารมอนิกที่มีขนาดมากพออาจจะทําใหอุปกรณเกิดการชํารุดขึ้นได

รูปที่12 กระแสฮารมอนิก
5.3 อินเตอรฮารมอนิก (Interharmonic)
คือสวนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่ไมเปน
จํานวนเต็มเทา
ของความถี่หลักมูล(Fundamental Frequency) เชนมีความถี่ที่104Hz,117Hz,134Hz,147Hzฯ ลักษณะการ
เกิดและผลกระทบจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับฮารมอนิกส
5.4 คลื่นรอยบาก (Notching)
คือสิ่งรบกวนทางแรงดันไฟฟาลักษณะคลายกับฮารมอนิกและทรานเชี้ยนทที่มีลักษณะตอเนื่อง เปนผลเกิดจากใช
อุปกรณ อิเลคทรอนิกกําลัง เมื่อกระแสถูกเปลี่ยนจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่ง ผลทําใหอุปกรณประเภทอิเลคทรอนิกสมีการ
ทํางานผิดพลาด

รูปที่13 คลื่นรอยบากเกิดจากคอนเวอเตอร ชนิด 3 เฟส
5.5 สัญญาณรบกวน (Noise)
คือสัญญาณทางไฟฟาที่ไมตองการ จะมีความถี่ต่ํากวา 200 kHz ปะปนบนสัญญาณแรงดัน หรือกระแสในสาย
เฟส เปนผลเกิด
จากการตอลงดินของระบบไฟฟาที่ไมถูกตอง ที่มีการใชประเภทอิเลคทรอนิกส หรืออุปกรณควบคุมอยูในระบบ ผล
ทําใหอุปกรณ
ดังกลาวมีทํางานผิดพลาดหรือไมสามารถทํางานได

รูปที่14 สัญญาณรบกวน (Noise)
6 แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation)
คือการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของคาแรงดัน rms มีขนาดไมเกินชวงแรงดัน 0.95-1.05 pu. เปนผลเกิดจาก
การใชอุปกรณ
ประเภทเตาหลอมแบบอารค ทําใหเกิดไฟกระพริบ (Flicker) ที่หลอดไฟ และอาจสงผลกระทบตออุปกรณในระบบ
ถามีการเปลี่ยน แปลงของแรงดันมาก

รูปที่15 แรงดันกระเพื่อม
7.การแปรเปลี่ยนความถี่กําลังไฟฟา (Power Frequency Variation)
คือปรากฎการณที่ความถี่ของระบบไฟฟา มีคาเปลี่ยนไปจากคาความถี่ปกติ 50 Hz เปนผลเกิดจากการทํางานของ
ผิดพลาดของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญหรือมีการหลุดออกจากระบบ ทําใหมีกระทบตอการทํางานของอุปกรณไฟฟาที่มีการ
ทํางานสัมพันธ
กับความถี่ระบบไฟฟา เชนเครื่องกลไฟฟา
จากที่กลาวมา คําวาคุณภาพกําลังไฟฟาคงจะไมใชเรื่องใหมสําหรับทานอีกตอไปแลว ซึ่งในการแกไขปญหาคุณภาพ
กําลังไฟฟา
ที่ไดผลสูงสุด จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางการไฟฟาฯและผูใชไฟฟา เพื่อใหการแกไขเปนในแนวทาง
เดียวกัน สิ่งแรกที่
ควรทําคือ ความเขาใจของคําจํากัดความ ลักษณะของการเกิด และผลกระทบปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาใน
เบื้องตน
และหวังวา
บทความนี้อาจจะเปนประโยชนสําหรับการนํามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะทําการวิเคราะห แกไข และปรับปรุงทําใหระบบ
การจายไฟฟา
ในบานเรามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
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