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ขอกําหนดกฎเกณฑฮารมอนิก
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะกรรมการปรับปรุงความเชือ่ ถือไดของระบบไฟฟา
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย • การไฟฟานครหลวง • การไฟฟาสวนภูมิภาค
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1. ขอบเขต
ขอกําหนดกฎเกณฑฉบับนี้จัดทําขึน้ โดยมีขอบเขตดังนี้
ํ บขีดจํากัดและวิธกี ารตรวจสอบฮารมอนิก (Harmonics) สําหรับลูกคา
1.1 เพือ่ เปนขอกําหนดกฎเกณฑสาหรั
ผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ํ เกิดฮารมอนิกที่ไมเปนไปตามขอ
1.2 เพื่อกําหนดมาตรการใหผูใชไฟฟาแกไขและปรับปรุงวงจรที่ทาให
กําหนด
1.3 ใชกับอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับ
ระบบไฟฟา ทั้งอุปกรณชนิดเฟสเดียวและสามเฟส

2. วัตถุประสงค
เพือ่ กําหนดขีดจํากัดทีย่ อมรับไดของระดับความเพีย้ นของแรงดันทีเ่ กิดจากฮารมอนิก (Harmonic
Voltage Distortion) และระดับความเพี้ยนของกระแสที่เกิดจากฮารมอนิก (Harmonic Current Distortion) ของ
อุปกรณทใ่ี ชในโรงงานอุตสาหกรรม

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) ของสัญญาณหรือปริมาณ
เปนคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เปนจํานวนเต็มเทาของความถี่หลักมูล(Fundamental Frequency) ตัวอยางเชน
สวนประกอบที่มีความถี่เปน 2 เทาของความถี่หลักมูลจะเรียกวา ฮารมอนิกที่ 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 ซึง่ แสดงในรูปของอันดับ (Order) และคา RMS ของอันดับนัน้
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 ) - คืออัตราสวนระหวางคารากทีส่ อง
ของผลบวกกําลังสอง (Root-Sum-Square) ของคา RMS ของสวนประกอบฮารมอนิก ( Harmonic
Component) กับคา RMS ของสวนประกอบความถี่หลักมูล (Fundamental Component) เทียบเปนรอยละ
ดังแสดงในสมการ (1) และ (2)
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4.7 แรงดันตกชัว่ ขณะ (Voltage Sag or Voltage Dip) - แรงดันลดลงตัง้ แตรอ ยละ 10 ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ครึ่งไซเกิลจนถึงไมกี่วินาที โดยเกิดเนือ่ งจากการเดินเครือ่ งของมอเตอรหรือโหลดขนาดใหญ หรือเกิด
ความผิดพรอง (Fault) ในระบบไฟฟา
4.8 จุดตอรวม (Point of Common Coupling , PCC) - ตําแหนงในระบบของการไฟฟาที่อยูใกลกับผูใชไฟฟา
ที่สุด ซึง่ ผูใ ชไฟฟารายอืน่ อาจตอรวมได
4.9 เครื่องมือที่เคลื่อนยายได (Portable Tool) - อุปกรณไฟฟาที่สามารถยกหรือจับถือไดในชวงเวลาการ
ทํางานปกติ และใชงานในชวงเวลาสั้นๆเทานั้น ( 2-3 นาที )
4.10 อุปกรณสามเฟสสมดุล (Balanced Three-Phase Equipment) - อุปกรณที่มีพิกัดกระแสในสายเสนไฟ
(Line) ของแตละเฟสตางกันไมเกินรอยละ 20

5. ขีดจํากัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก
ตารางที่ 5-1
ขีดจํากัดกระแสฮารมอนิกสําหรับผูใ ชไฟฟารายใดๆทีจ่ ดุ ตอรวม *
ระดับแรงดันไฟฟา
ทีจ่ ดุ ตอรวม (kV)
0.400
11 and 12
22 , 24 and 33
69
115 and above

2
48
13
11
8.8
5

3
34
8
7
5.9
4

4
22
6
5
4.3
3

อันดับฮารมอนิกและขีดจํากัดของกระแส (A rms)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5
10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2
9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1
7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1
4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1

17
6
2
2
1.6
1

18
4
1
1
1
1

19
6
1
1
1
1

* : ยอมใหนาค
ํ าความคลาดเคลือ่ นรอยละ 10 หรือ 0.5 A (คาทีม่ ากกวาคาใดคาหนึง่ ) มาใชกบั ขีดจํากัดของกระแส
แตละอันดับไดไมเกิน 2 อันดับ
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ตารางที่ 5-2
ขีดจํากัดความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสําหรับผูใชไฟฟารายใดๆที่จุดตอรวม
(รวมทั้งระดับความเพี้ยนที่มีอยูเดิม)
ระดับแรงดันไฟฟา
ทีจ่ ดุ ตอรวม (kV)

คาความเพีย้ นฮารมอนิกรวม
ของแรงดัน (%)

0.400
11 , 12 , 22 and 24
33
69
115 and above

5
4
3
2.45
1.5

คาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน
แตละอันดับ (%)
อันดับคี่
อันดับคู
4
2
3
1.75
2
1
1.63
0.82
1
0.5

6. วิธกี ารประเมิน
ขีดจํากัดความเพีย้ นของแรงดันทีเ่ กิดจากฮารมอนิก แบงการพิจารณาออกเปน 3 ขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
6.1 ขัน้ ตอนที่ 1
6.1.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C Regulator ไมเกิน 1 ตัวทีจ่ ะนําเขาระบบแรงดัน 0.400 ,
11 , 12 kV หากมีขนาดไมเกินตารางที่ 6-1 สามารถนําเขาระบบไดโดยไมตอ งพิจารณาในสวนฮาร
มอนิก แตถามีอุปกรณหลายตัวใหพิจารณาใน ขัน้ ตอนที่ 2
ตารางที่ 6-1
ขนาดสูงสุดของอุปกรณประเภท Convertor และ A.C Regulator แตละตัว
ระดับแรงดันไฟฟาทีจ่ ดุ ตอรวม
(kV)
0.400
11 และ 12

Convertors ชนิด 3 เฟส
3-Pulse 6-Pulse 12-Pulse
(kVA)
(kVA)
(kVA)
8
12
85
130
250

4

A.C. Regulator ชนิด 3 เฟส
6-Thyristor 3-Thyristor /
(kVA)
3-Diode (kVA)
14
10
150
100
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6.1.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส
6.1.2.1 เครือ่ งใชไฟฟาทัว่ ไปหรืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ที่มีคาตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2
สามารถติดตั้งเขาระบบได
6.1.2.2 อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่ตามทฤษฏีแลวไมสรางกระแสฮารมอ
นิกอันดับคู (Even Harmonic Current) สามารถนําเขาระบบไดโดยอุปกรณตอ งมีขนาดตามที่
กําหนดคือไมเกิน 5 kVA ทีร่ ะดับแรงดัน 230 V และไมเกิน 7.5 kVA ทีร่ ะดับแรงดัน 415 V
อุปกรณประเภท Convertor หรือ A.C. Regulator ที่ สรางกระแสฮารมอนิกทั้งอันดับคู
และอันดับคี่จะไมอนุญาตใหนํ าเขาระบบ และหากมีการติดตัง้ อุปกรณประเภท Convertor
หรือ A.C.Regulator สําหรับ Single-Phase อยูแ ลวแตตอ งการติดตัง้ อุปกรณเพิม่ ขึน้ อนุญาต
ใหทาได
ํ หากมีการติดตัง้ ที่เฟสอื่น ทั้งนี้เพื่อทํ าใหเกิดการสมดุลของอุปกรณประเภท
Non-Linear Load แตหากตองการติดตัง้ อุปกรณมากกวาหนึง่ ตัวตอเฟสใหพจิ ารณาในขัน้
ตอนที่ 2
6.2 ขัน้ ตอนที่ 2
6.2.1 อุปกรณไฟฟา 3 เฟส
อุปกรณทม่ี ขี นาด (Size) เกินขอบเขตจํากัดในขัน้ ตอนที่ 1 สามารถนําเขาระบบไดกต็ อ เมือ่
(ก) ระบบของผูใชไฟฟาจะตองไมสรางกระแสฮารมอนิก (Harmonic Current) ทีจ่ ดุ PCC. เกินคาขีด
จํากัดในตารางที่ 5-1
(ข) คาแรงดันฮารมอนิกทีจ่ ดุ PCC. กอนทีจ่ ะตอเชือ่ มโหลดใหมจะตองมีคา ไมเกิน 75% ของคาขีด
จํากัดในตารางที่ 5-2
(ค) คา Shot-Circuit Level ตองมีคา ไมตามาก
่ํ
เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตารางที่ ผ-1 และ ผ-2 ในภาคผนวกไดแสดงขนาดของอุปกรณ
ประเภท Convertor และ A.C. Regulator ที่มีคากระแสฮารมอนิกไมเกินคาตามรางที่ 5-1
6.2.2 อุปกรณไฟฟา 1 เฟส
อุปกรณทเ่ี กินขีดจํากัดในขัน้ ตอนที่ 1 ไมอนุญาตใหตอ เขากับระบบ
การติดตัง้ อุปกรณ 1 เฟสจะตองสอดคลองกับขีดจํากัดแรงดันไมสมดุลตาม Engineering
Recommendation P.16 จึงจะสามารถนําเขาระบบได
6.3 ขัน้ ตอนที่ 3
อุปกรณประเภท Non-Linear ที่ไมผานการพิจารณาตาม ขัน้ ตอนที่ 2 หรือทีจ่ ดุ PCC.ของระบบมีคา
แรงดันฮารมอนิก (Harmonic Voltage) เกิน 75% ของคาในตารางที่ 5-2 ใหพจิ ารณาคาฮารมอนิกที่
สามารถยอมรับอุปกรณเหลานัน้ เขาระบบไดตาม ภาคผนวก ผ.3.6
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7. การบังคับใช
การไฟฟา

สิ่งที่ตองรวมดําเนินการ

ผูใ ชไฟฟา
ยืน่ ขอใชไฟฟาใหมหรือ
ขอเปลีย่ นแปลงการใชไฟฟา

พิจารณาขอเสนอรวมทัง้ ขอมูล
ทางดานฮารมอนิกทัง้ หมด

ประเมินระดับฮารมอนิกที่จะเกิดจากอุปกรณ
ของผูใ ชไฟฟาตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด
ทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟาโดยมีขอ กําหนด
เรือ่ งฮารมอนิกรวมอยูด ว ย

อนุญาตใหตอเขากับระบบ
ของการไฟฟาได
ตรวจสอบผูใ ชไฟฟารายเดิม
ทีค่ าดวากอใหเกิดปญหาเกีย่ วกับ
ฮารมอนิกในระบบไฟฟา

ทําการตรวจวัดคาฮารมอนิก ครัง้ ที่ 1
ใช

ผลการตรวจวัดอยูใ นระดับ
ตํากว
่ าหรือเทากับขีดจํากัด

ไมใช

ทําการแกไข

ทําการตรวจวัดคาฮารมอนิก ครัง้ ที่ 2
ผานการตรวจสอบ
และจายไฟฟาตามปกติ
การไฟฟาสงวนสิทธิใ์ นการเขา
ตรวจสอบตามวาระที่เห็นสมควร

ใช

ผลการตรวจวัดอยูใ นระดับ
ตํากว
่ าหรือเทากับขีดจํากัด

ไมใช

ทําการตรวจวัดคาฮารมอนิก ครัง้ ที่ 3
ใช

ผลการตรวจวัดอยูใ นระดับ
ตํากว
่ าหรือเทากับขีดจํากัด
ไมใช
ดําเนินการแกใขให
โดยคิดคาใชจา ยจากผูใ ชไฟฟา
หรือระงับการจายไฟฟา

รูปที่ 7-1 Flow Chart แสดงวิธีการบังคับใช
6

ทําการแกไข
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7.1 ผูขอใชไฟฟารายใหม
ผูขอใชไฟฟารายใหมตองจัดสงรายละเอียดของอุปกรณและการคํานวณใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
โดยแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการตอเขากับระบบไฟฟาแลว จะไมกอ ใหเกิดฮารมอนิกเกินขีดจํากัดฯ ขางตน
การไฟฟาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมจายไฟฟา หากการตอใชไฟฟาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
ไฟฟาและผูใชไฟฟารายอื่น
7.2 ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟา
ผูขอเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 7.1 โดยจะตองจัดสงรายละเอียดของ
อุปกรณและการคํานวณทั้งโหลดเดิมและโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหการไฟฟาฯ ตรวจสอบ
7.3 ผูใชไฟฟารายเดิม
ถาทางการไฟฟาฯ ตรวจสอบแลวพบวาการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายเดิมนั้น กอใหเกิดฮารมอนิก
เกินขีดจํากัดฯ ขางตน ผูใชไฟฟาจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว หากผูใชไฟฟา
ไมดาเนิ
ํ นการปรับปรุงแกไข การไฟฟาฯ จะเขาไปทําการปรับปรุงแกไขโดยคิดคาใชจายจากผูใชไฟฟา
หรืองดการจายไฟฟา
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ภาคผนวก
ขอแนะนําในการวัดและอุปกรณทใ่ี ชในการวัดกระแสและแรงดันฮารมอนิก
ผ.1 ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor - พิจารณาตามขั้นตอนที่ 2
ตารางที่ ผ-1 และ ผ-2 เปนแนวทางในการพิจารณาขนาดของอุปกรณทอ่ี นุญาตใหตดิ ตัง้ เขากับระบบ
ไฟฟา ซึ่งเปนไปตามขอบเขตกําหนดในขัน้ ตอนที่ 2
ตารางที่ ผ-1
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ Convertor แตละตัว
พิจารณาตามขีดจํากัดของกระแสฮารมอนิก ขัน้ ตอนที่ 2
ระดับแรงดันที่ การทํางานของ Convertor
ขนาดอุปกรณ (kVA) แบงตามจํานวนพัลซ
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. การติดตัง้ อุปกรณ Convertor จํานวนมาก
ขนาดโดยรวมของอุปกรณConvertor อาจมีคาสูงกวาตาราง ผ-1 หากมีการใชงาน หรือการควบคุมที่
ตางกัน พิจารณาตามหัวขอ ผ.2.1 “Coincidence Factor” และตารางที่ ผ-3
2. อุปกรณ Convertor ชนิด 3 พัลซ
จะไมยอมรับการติดตัง้ อุปกรณ Convertor ชนิดนีท้ ร่ี ะดับแรงดัน 400 V เพราะจะเกิดกระแสตรง
(Direct Current) ในระบบไฟฟาแรงดันตํา่
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* หมายเหตุ (ตอ)
3. อุปกรณ Convertor ที่มีการทํางานแบบกึ่งควบคุม
จากตาราง ผ-1 ขนาดของอุปกรณ Convertor แบบ 6 พัลซ ที่มีการทํางานแบบกึ่งควบคุมจะเปน
Convertor แบบ Three-Thyristor / Three-Diode Half Controlled Bridges
4. อุปกรณ Convertor ที่มีการทํางานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle
ขนาดของ Convertor ที่มีการทํ างานแบบไมมีการควบคุม Firing Angle ในตาราง ผ-1 เปนขนาดที่
คํานึงถึงผลสืบเนื่องจากอิมพีแดนซของหมอแปลงที่จะชวยลดกระแสฮารมอนิกใหตาลงกว
ํ่
าคาที่ควรจะ
เปนจากการคํานวณทางทฤษฎี
5. ความแมนยําในการควบคุม
ขนาดของอุปกรณดังกลาว ถือวาการทํ างานของอุปกรณตองมีความแมนยําในการควบคุมการ
ทํางาน เชน Firing Pulse จะตองสอดคลองกันทัง้ 3 เฟส
ตารางที่ ผ-2
ขนาดสูงสุดของอุปกรณ A.C. Regulator แตละตัว
พิจารณาตามขอบเขตของกระแสฮารมอนิก ขัน้ ตอนที่ 2
ระดับแรงดัน
3 เฟส
1 เฟส
ทีจ่ ดุ ตอรวม
* 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 อุปกรณกลุม นีอ้ าจรวมถึงอุปกรณไตรแอก (Triac) แบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส โดยไตรแอกจะมี
โครงสรางเปน Two Thyristors แบบ Common Gate
ผ.2 วิธีการพิจารณาเมื่อมีการใชงานอุปกรณที่สรางฮารมอนิกมากกวา 1 ตัว
โดยสถิติเกี่ยวกับกระแสฮารมอนิกที่เกิดจากการใชงานอุปกรณที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load)
หลายตัวที่แหลงจายพลังงานเดียวกัน ไดทาการตรวจสอบเปรี
ํ
ยบเทียบระหวางคาที่วัดไดจริงกับคาที่
คํานวณ พบวาสามารถใชคาตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 เพื่อประมาณคาฮารมอนิกที่เกิดจากการใช
อุปกรณดังกลาว หลาย ๆ ตัวทีจ่ ดุ ตอรวมเดียวกันได แตหากพบวามีอปุ กรณตวั ใดตัวหนึง่ สรางฮารมอนิก
มากกวารอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ควรจะใชคา ทีเ่ กิดขึน้ จริง สําหรับตัว
ประกอบการคูณ (Coincidence Factor) การพิจารณาจะเปนไปตามที่แสดงไวในตาราง ผ-3
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ตารางที่ ผ-3
คาตัวประกอบการคูณสําหรับใชหาผลรวมของกระแสฮารมอนิก *
กลุมที่
ชนิดและรูปแบบการใชงานConvertor
1 Convertor ชนิดทํางานแบบไมมีการควบคุม ( มีคาสูงเพราะ
โอกาสที่จะเกิดฮารมอนิกสูงสุดมีมาก )
2 Convertor ชนิดทํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle
ซึ่งมีการใชงานเปนชวงเวลาที่แนนอน และทําใหเกิดคากระแส
ฮารมอนิกสูงหลายครั้งในแตละวัน ( มีโอกาสพอสมควรในการ
เกิดฮารมอนิกสูงสุด จากอุปกรณหลาย ๆ ตัว )
3 Convertor ชนิดทํางานโดยวิธีควบคุม Firing Angle มีการ
ใชเปนอิสระใชงานเปนพัก ๆ ตลอดวัน หรือเพียงสรางกระแส
ฮารมอนิกในชวงเวลาเริม่ เดินเครือ่ ง ( มีคาที่ตาํ่ เหมาะสําหรับ
ใชพิจารณาคากระแสฮารมอนิกสูงสุด ทีเ่ ปนชวงเวลาอืน่ ๆ )

ตัวประกอบการคูณ
0.9
0.75

0.6
เมื่อมีการใชงาน Convertor
ไมเกิน 3 ตัว
0.5
เมื่อมีการใชงาน Convertor
ตัง้ แต 4 ตัวขึ้นไป
* หมายเหตุ ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ ผ.2 คือคาตัวคูณดังกลาวจะใชก็ตอเมื่อไมมี Convertor ตัวใดสราง
กระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 ของคากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตหากพบวา
Convertor ตัวใดตัวหนึง่ สรางกระแสฮารมอนิกเกินรอยละ 60 จะใชตัวคูณเทากับ 1 ตัวคูณในตา
ราง ผ-3 สามารถใชสาหรั
ํ บพิจารณาผลรวมของกระแสฮารมอนิกทีเ่ กิดจากการใชงานอุปกรณ
จํานวนมาก ๆ ได โดยใชประกอบการพิจารณากับคาในตารางที่ 5-1 หรือตาราง ผ-1 และ ผ-2
ผ.3 การปฏิบัติตามขอกําหนดในขัน้ ตอนที่ 2 และ 3
ผ.3.1 วิธีการวัด
จําเปนตองมีการตรวจวัดฮารมอนิกกอนทีจ่ ะมีการติดตัง้ อุปกรณทไ่ี มเปนเชิงเสนไมวา จะเปนผู
ใชไฟฟารายใหม หรือลูกคาเดิมทีต่ อ งการติดตัง้ อุปกรณเพิม่ เติม ซึง่ ควรจะตรวจวัดขณะทีเ่ กิดความ
เพี้ยนฮารมอนิกสูงสุด สวนใหญจะเปนชวงเวลาที่มีความตองการพลังงานตําสุ
่ ดจากระบบไฟฟาโดย
ไมมีการใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ไมใชของระบบ โดยแบงขัน้ ตอนการตรวจวัดดังนี้
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การตรวจวัดตามขัน้ ตอนที่ 2
(1) ผูใ ชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน เพือ่ ดูวา คาความเพีย้ นของแรงดันทีจ่ ดุ ตอ
รวมไมเกินรอยละ 75 ของคาในตารางที่ 5-2 และพิจารณาผูใชไฟฟาตามขั้นตอน
ที่ 2
(2) ผูใ ชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันเหมือนในขอ (1) และตรวจวัดคา
กระแสฮารมอนิก เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับประมาณคาอุปกรณใหม ตามขัน้ ตอนที่
2 (วิธีการคํานวณตามหัวขอ ผ.3.5)
การตรวจวัดตามขัน้ ตอนที่ 3
(3) ผูใ ชไฟฟารายใหม ตรวจวัดความเพีย้ นของแรงดันฮารมอนิกทีจ่ ดุ ตอรวม เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
ประมาณคาความเพี้ยนของแรงดันที่จะยอมรับไดสาหรั
ํ บการติดตัง้ อุปกรณทไ่ี ม
เปนเชิงเสนตัวใหม และอาจตรวจวัดคากระแสฮารมอนิก เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาตางๆของคากระแสแตละเฟสในแตละวัน ของ Feeder ที่มีการขอใชไฟ
ฟา (วิธีการคํานวณตามหัวขอ ผ.3.6.1)
(4) ผูใ ชไฟฟารายเดิม ตรวจวัดคาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันและกระแสของ Feeder ผูใชไฟฟาราย
ดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลสําหรับประมาณคาอุปกรณทจ่ี ะติดตัง้ เพิม่ (วิธีการ
คํานวณตามหัวขอ ผ.3.6.2)
ผ.3.2 ขอมูลของผูใชไฟฟาเพื่อใชประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
การขอใชไฟฟา ผูข อจะตองใหขอ มูลเกีย่ วกับโรงงาน และอุปกรณทมี่ กี ารใชงานในโรงงานซึ่งขอ
มูลบางอยางอาจขอไดจากผูผลิตอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ผูใชไฟฟารายใหม
(1) ประเภทและขนาดของโรงงานที่ตองการใชไฟฟา
(2) ขนาดและจุดตอรวมของคาปาซิเตอรทใ่ี ชปรับปรุง Power Factor และอุปกรณกรองฮารมอนิก
(3) จํานวนพัลซของ Convertor , ชนิดของ A.C Regulator และรายละเอียดอื่นๆเกีย่ วกับอุปกรณ รวม
ทัง้ วิธกี ารตอหมอแปลง ซึง่ อาจทําใหเกิด Phase Displacement ระหวางอุปกรณ Convertor แตละตัว
(4) คากระแสฮารมอนิกที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจะแสดงคาสูงสุดแบบ R.M.S ของแตละอันดับฮารมอ
นิกที่เวลาใด ๆ และจะวัดคากระแสฮารมอนิกขณะที่มีคาความเพี้ยนฮารมอนิกของแรงดันสูงสุด
ซึ่งจะเปนขณะที่มีโหลดเต็มพิกัดของโรงงาน
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(5) ชนิดและชวงเวลาทํางานของอุปกรณตา ง ๆ ในโรงงาน โดยเฉพาะชวงเวลาทีเ่ กิดกระแสฮารมอ
นิกสูงสุด
(6) ขอมูลขณะเกิดกระแสฮารมอนิกสูงผิดปกติ (พิจารณาตามหัวขอที่ 9 ของ Engineering
Recommendation G.5/3 เรือ่ ง “Short Duration Harmonic”)
ผูใชไฟฟารายเดิม
ใชขอมูลเชนเดียวกับผูใชไฟฟารายใหมตั้งแต (1)-(6) และ
(7) ความสัมพันธของ Phase Displacement ของฮารมอนิกทีเ่ กิดจากอุปกรณใหมและอุปกรณเดิมที่มี
อยู หากไมสามารถหาขอมูลนี้ได ใหพิจารณาตามหัวขอ ผ.2 ของภาคผนวก ตามตาราง ผ-3 หรือ
พิจารณาคากระแสฮารมอนิกสูงสุด ทีเ่ กิดจากผูใ ชไฟ หลังจากการติดตั้งสมบูรณแลว โดยจะตองไม
เกินคาที่กําหนดไวในตารางที่ 5-1 ซึง่ สามารถตรวจสอบไดโดยการวัดจริง
ผ.3.3 ขอมูลสําหรับผูขอใชไฟฟา
(1) ระดับของการลัดวงจรของระบบทีจ่ ดุ ตอรวม
(2) รายละเอียดของคาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันทีจ่ ดุ ตอรวมทีม่ อี ยูแ ลว
(3) หากพิจารณาตามขั้นตอนที่ 3 ผูใชไฟฟารายใหมจะตองการขอมูลของคากระแสฮารมอนิกที่
ยอมใหเกิดขึน้ ทีจ่ ดุ ตอรวม สวนผูใชไฟฟารายเดิมจะตองการขอมูลคากระแสฮารมอนิกที่ยอมให
เกิดขึน้ ทีจ่ ดุ ตอรวม ซึง่ เปนผลรวมระหวางอุปกรณทต่ี ดิ ตัง้ เพิม่ กับอุปกรณเดิมทีม่ อี ยู
ผ.3.4 คาอิมพีแดนซของระบบ (System Impedance)
คาอิมพีแดนซของระบบจายไฟฟา เมือ่ มองจากจุดตอรวม (PCC) จะขึ้นอยูกับความถี่ของ
กระแสที่กํ าลังใชงาน คาความตานทาน คาอินดัคแตนซ (Inductance) และคาคาปาซิแตนซ
(Capacitance) ของระบบและของโหลดที่ตออยูกับระบบ เมือ่ พิจารณาถึงผลของกระแสฮารมอนิกที่
ผลิตโดยผูใชไฟฟา พบวาเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับระบบและคุณสมบัติของ
โหลดเพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับฮารมอนิกไดอยางถูกตองและชัดเจน จุดประสงคของเอกสาร
เพือ่ แนะนําใชในกรณีที่ขอมูลมีไมเพียงพอ โดยจะสมมุตวิ า คาอิมพีแดนซของระบบเปนอินดัคทีฟ
(Inductive) และแปรผันกับความถี่ และไมมผี ลของรีโซแนนซ (Resonance)
ทีร่ ะดับแรงดัน 115 kV ควรจะมีขอมูลอยางเพียงพอเพื่อใชในการคํานวณโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะฮารมอนิกอันดับทีส่ งู ขึน้ และอันดับที่เปน 3 เทา (Triplen) ควรจะสนใจ
เปนพิเศษ ในกรณีทกี่ ลาวแลว การตอขดลวดของหมอแปลงจะเปนสาเหตุหลักและตองถูกแทนใน
การคํานวณอยางระมัดระวัง
ผ.3.5 การประเมินกระแสฮารมอนิกสําหรับขัน้ ตอนที่ 2
กรณีที่ผูใชไฟฟาเดิมตองการที่จะติดตั้งอุปกรณไฟฟาประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear
Load) เพิม่ ภายในขัน้ ตอนที่ 2 การพิจารณาถึงการประยุกตใชมีความจําเปนทีจ่ ะตองทํารวมกับผูใช
ไฟฟา เพื่อหาคากระแสฮารมอนิก ซึ่งเกิดจากโหลดตัวใหม โดยตองไมมกี ารรวมของคาทีม่ อี ยูเ ดิม
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กับคาของกระแสฮารมอนิกใหม ซึง่ เกินจากคาทีอ่ นุญาตในตารางที่ 5-1 จากนัน้ ก็เปนไปไดทวี่ า ผูใ ชไฟ
ฟาหรือผูข ายอุปกรณจะไปประมาณคุณสมบัตเิ กีย่ วกับฮารมอนิกของอุปกรณใหไดตามที่กําหนด
การประมาณคาถูกทําขึ้นโดยใชผลที่ไดจากการวัดยังสถานที่จริงดังที่วางไวในสวนที่ ผ.3.1(2)
และอธิบายในสวน ผ.4 :
สําหรับแตละฮารมอนิก กําหนดให
Im = คากระแสฮารมอนิกทีไ่ ดจากการวัด (หัวขอ (2) ของสวน ผ.3.1)
Ip = คารวมของกระแสฮารมอนิกทีอ่ นุญาตตามตารางที่ 5-1
Ia = คาของกระแสฮารมอนิกจากโหลดทีต่ อ ใหม ซึง่ ยอมรับไดภายใตขนั้ ตอนที่ 2
k1 = ตัวคูณจากตาราง ผ-3 โดยพิจารณาทัง้ ผูใ ชไฟฟาเดิมและโหลดทีต่ อ ใหม ดังนี้
Ia =

Ip
− Im
k1

จากนัน้ ก็สามารถแนะนําตอผูใ ชไฟฟาไดวา ถาการทํางานรวมกันของโหลดเดิมกับโหลดทีต่ อ เขา
ไปใหมจะเปนทีย่ อมรับ เมือ่ โหลดทีต่ ดิ ตัง้ ทัง้ หมดไมทาให
ํ เกิดกระแสฮารมอนิกเกินจาก Ip (จากตาราง
ที่ 5-1) ซึ่งไดประมาณวา Ia อาจถูกผลิตโดยโหลดทีต่ อ เขามาใหม การวัดควรจะถูกทําในระหวาง
การทดสอบนําอุปกรณเขาใชงาน เพือ่ มัน่ ใจวาคาของ Ip ไมเกินจากที่กาหนด
ํ
ในการใชวิธีการที่กลาวมาแลว คํานวณคาของ Ia ไมใหเกินจากที่กาหนด
ํ
จะตองใชตวั
ประกอบการคูณ k1 (Coincidence Factor) ดังนัน้ เปนไปไดวา บางครัง้ คาของ Ip จะเกินจากที่
กําหนด (ดู Section 10.2 ของ Engineering Recommendation G.5/3 เรือ่ ง “Automatic Mains
Harmonic Analyzer”) เมือ่ ทําการวัดเพื่อหาคาจริงของกระแสที่ถูกผลิตขึ้น ก็ควรตระหนักถึงเรือ่ ง
นีไ้ วดว ย ซึ่งก็จะชวยลดคาใชจายในการหาวิธีการวัดแบบใหม
ผ.3.6 การประมาณคาแรงดันและกระแสฮารมอนิกสําหรับขัน้ ตอนที่ 3
จะมีปญหา 2 แบบเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ดังที่แสดงไวในสวนที่ ผ.3.1(3) และ (4) ที่กลาว
ถึงการตอเขาระบบของผูใชไฟฟารายใหม หรือการพิจารณาถึงการติดตั้งอุปกรณประเภทไมเปน
เชิงเสนเพิ่มสําหรับผูใชไฟฟารายเดิม ความจริงการพิจารณาการเพิม่ โหลดภายใตขน้ั ตอนที่ 3 นี้
บอกเปนนัยวากระแสฮารมอนิกที่คาดวาจะถูกผลิตออกมาจะมีคามากกวาคาที่แนะนําไวตามตาราง
ที่ 5-1 หรือคาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน (Voltage Distortion) ทีจ่ ดุ ตอรวม (PCC) เกินรอย
ละ 75 ของคาในตารางที่ 5-2 การประเมินผลกระทบจากโหลดที่เพิ่มเขามาในระบบนั้น ควรทําโดย
ใชขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่หาได และวิเคราะหโดยพิจารณาคุณลักษณะที่แทจริงของระบบ เชน คาอิมพี
แดนซ (Impedance) และความถี่ อยางไรก็ตามอาจเปนไปไดยากที่จะมีขอมูลอยางเพียงพอให
คํานวณไดอยางจริงจัง และวิธกี ารประมาณตอไปนี้ เปนเสมือนขอแนะนํา (Guide) สําหรับแตละ
ฮารมอนิกให
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kV = แรงดันของระบบทีจ่ ดุ ตอรวม (PCC) หนวย kV (เฟสตอเฟส)
n = อันดับของฮารมอนิก
Vp = คาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันทีย่ อมรับได ตามตารางที่ 5-2
Vm = คาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันทีว่ ดั ได ตามสวนที่ ผ.3.1(3), ผ.3.1(4) และ ผ.4
Va = คาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันซึง่ ควรจะเปน ทีย่ อมภายใตขน้ั ตอนที่ 3 เนือ่ งจาก
โหลดทีต่ อ เขาไปใหม
k2 = ตัวประกอบการคูณจากตาราง ผ-3 โดยพิจารณาทั้งโหลดใหม และโหลดที่มีอยูแลวที่
จุดตอรวม PCC
F = ระดับของการลัดวงจรของระบบทีจ่ ดุ ตอ (System Short-Circuit Level) หนวย MVA ,
ดูสวน ผ.3.3(1)
ดังนัน้

Va =

Vp
− Vm
k2

%

ผ.3.6.1 ผูขอใชไฟฟาใหม
เริม่ แรกในกรณีของการเชือ่ มตอผูใ ชไฟฟารายใหมภายใตขน้ั ตอนที่ 3 ตองประมาณคา
ของกระแสฮารมอนิกทีย่ อมรับไดกอน
ในกรณีทตี่ อ งเปลีย่ นคาของ Va ไปเปนกระแสฮารมอนิกให Ia = คากระแสฮารมอนิกที่ควร
จะเปนที่ยอมรับไดถาถูกสรางขึ้นโดยโหลดที่ตอใหม
ดังนัน้

Ia =

Va × 10 × F
3 × kV × n

A rms

จากนั้นก็สามารถแนะนํากับผูใชไฟฟาไดวาโหลดที่จะตอใหมยอมรับไดหรือไม ซึ่งทํา
ใหกระแสฮารมอนิกที่สรางขึ้นไมเกินคาของ Ia ที่คานวณได
ํ
และจะทําการวัดหลังจาก ตอ
โหลดเขาใชงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาคาดังกลาวไมเกินจากที่กาหนด
ํ
ผ.3.6.2 ผูใชไฟฟาเดิม
ในรายการที่ 2 นี้ การตอโหลดประเภทไมเปนเชิงเสน (Non-Linear Load) เพิ่มเขาไป
โดยผูใชไฟฟาเดิม จําเปนที่จะตองประมาณคากระแสฮารมอนิกที่สามารถยอมรับโดย
พิจารณาทั้งโหลดที่มีอยูเดิมและโหลดใหมรวมกัน เริ่มแรกใหกําหนดตามสวนที่ ผ.3.6 คา
ความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน (Va) ซึ่งสามารถยอมรับได ภายใตขนั้ ตอนที่ 3 เนือ่ งจาก
โหลดที่ตอเขาไปใหมโดยผูใชไฟฟา สําหรับการคํานวณในสวนนี้ ตัวประกอบการคูณทีจ่ ะ
ไดจากตารางที่ ผ-3 จะตองสัมพันธกับความแตกตางในการติดตั้งอุปกรณของผูใชไฟฟาราย
ทีพ่ จิ ารณาและผูใ ชไฟฟารายอืน่ รอบจุดตอรวม (PCC) นัน้ คือ k2 ของสวน ผ.3.6
สําหรับแตละฮารมอนิกกําหนดให
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Ic = กระแสฮารมอนิกทีย่ อมรับไดจากการรวมกันของโหลดเดิมกับโหลดใหม
Im = คาทีว่ ดั ไดของกระแสฮารมอนิกทีม่ อี ยูเ ดิมทีจ่ ดุ PCC (ดูขอ (2) ของหัวขอ ผ.3.1)
Ia = คากระแสฮารมอนิกทีย่ อมรับไดภายใตขนั้ ตอนที่ 3 จากโหลดทีต่ อ ใหม
k1 = ตัวประกอบการคูณรวมระหวางโหลดเดิมของผูใชไฟฟากับโหลดที่ตอใหม
ดังนัน้

Ia =

Va × 10 × F
3 × kV × n

A rms

ซึ่ง Va ไดถูกกําหนดนิยามไวแลวในขอที่ ผ.3.6 และ
Ic = k 1(Im+ Ia )
A rms
จากนั้นก็สามารถบอกกับผูใชไฟฟาไดวาการตอโหลดเขาใชงานรวมกันระหวางโหลด
เดิมกับโหลดใหมจะเปนที่ยอมรับได เมื่อไมทาให
ํ เกิดกระแสฮารมอนิกเกินจากคาของ Ic
แลว ยังรวมถึงคากระแสฮารมอนิก Ia ทีม่ ผี ลตอโหลดใหม ขอตกลงนี้จะเปนการจํ ากัดคา
กระแสฮารมอนิกรวมทีถ่ กู ผลิตออกมาจากโหลดทีต่ ดิ ตัง้ อยูท ง้ั หมดใหเปนคา Ic และการวัด
ควรจะถูกทําหลังจากตอโหลดเขาใชงาน เพื่อใหแนใจวามีคาไมเกินจากที่กาหนด
ํ
ในทํานองเดียวกันการวัดคาของ Ia และ Ip (ดูยอหนาสุดทายของสวน ผ.3.5) ก็มีโอกาศ
เปนไปไดที่วาบางครั้งจะมีคาสูงกวาคาของ Ic ที่ไดจากการคํานวณ
ผ.4 หลักการของการวัด (Measurement Procedure)
โดยทัว่ ไปการวัดคากระแสฮารมอนิกและคาความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน เพือ่ ประเมินตามขีด
จํากัดของขอกําหนดนี้ จะตองวัดคาทีม่ อี ยูเ ดิมหรือบริเวณทีจ่ ะติดตัง้ อุปกรณใหมในอนาคต เพือ่ ใหไดขอ
มูลที่ถูกตองจะตองคํานึงถึง เครือ่ งวัด วิธีการวัด และจุดตรวจวัด ใหสอดคลองกับชนิดของฮารมอนิกทีจ่ ะ
ทําการวัด สิ่งที่ควรจะตองใหความสําคัญ มีดงั ตอไปนี้
จุดตรวจวัด

จุดทีจ่ ะทําการวัดโดยทั่วไปแลวจะดําเนินการทีจ่ ดุ ตอรวม (PCC) ซึ่งเปนจุดที่ใชประเมินผูใช
ไฟฟา อยางไรก็ตามอาจมีความจําเปนทีจ่ ะตองวัดทีจ่ ดุ อืน่ ๆเพิม่ เติม เชน จุดทีต่ อ กับอุปกรณท่ี
มีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนเชิงเสนโดยตรง เพื่อหาคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น สําหรับนํามา
ประกอบในการพิจารณาประเมินผูใชไฟฟาไดถูกตองยิ่งขึ้น ในกรณีทจ่ี ดุ ตอรวมเปนระบบ
แรงดันตําสามารถที
่
จ่ ะตอวัดแรงดันไดโดยตรง สําหรับระดับแรงดันทีส่ งู ขึน้ จุดตอเครือ่ งวัด
จะเปนดานแรงตําของหม
่
อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer : VT) สวนจุดวัดกระแสจะ
ตองตอผานหมอแปลงกระแส ( Current Transformer : CT ) ดังนั้นคุณสมบัติของทั้งหมอ
แปลงแรงดันและหมอแปลงกระแสจะตองตอบสนองความถี่ไดถูกตองในชวงกวาง
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ชวงเวลาของการวัด ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวัดขึ้นกับคุณลักษณะของฮารมอนิกที่เกิดขึ้น เชน ถาฮารมอ
นิกมีลักษณะที่คอนขางจะคงที่ (Steady State) เวลาที่ใชวัดเพียง 24 ชั่งโมงก็อาจจะเพียงพอ
จุดสําคัญคือชวงเวลาทําการวัดตองครบชวงเวลาการทํางานของอุปกรณหรือการใชไฟฟา
ของผูใชไฟฟารายนั้นๆ โดยทั่วไปแลวชวงเวลาสําหรับการวัดอยางตํา่ 7 วัน
เวลาของการวัด 1 10 วินาที ตอการวัดฮารมอนิก 1 ครัง้
้ ก ๆ 15 นาที หรือครบชวงเวลาทํางาน
การทําการวัดซํา้ 1 ทําการวัดซําทุ
ฮารมอนิกทีจ่ ะวัด ทําการวัดตัง้ แตอนั ดับที่ 2 ถึงอันดับที่ 19 ของทั้งกระแสและแรงดันฮารมอนิกตามที่ระบุใน
ตารางขีดจํากัด นอกจากนีใ้ หดหู มายเหตุขอ 4
หมายเหตุ
1) คานี้ระบุไวใน Engineering Recommendation G.5/3 อยางไรก็ตามในการกําหนดคาตางๆและวิธีการ
วัดที่เหมาะสม สามารถประยุกตใชตามขอแนะนําการวัดฮารมอนิกใน IEC 1000-4-7
2) ในกรณีผูใชไฟฟารายเดิม ขอมูลที่เกี่ยวกับการใชไฟฟา อุปกรณที่เปนแหลงกําเนิด และระดับความ
เพีย้ นฮารมอนิกของแรงดันทีม่ อี ยูเ ดิม รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่ตอเขากับระบบใหม จะเปนประโยชน
สําหรับการกําหนดชวงเวลาของการวัดไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
3) ผลของความเพีย้ นฮารมอนิกของแรงดัน และสภาวะรีโซแนนซ สวนใหญจะแสดงใหเห็นในชวง
Light Load
4) การบันทึกคาแรงดันและกระแสฮารมอนิก อาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อใหไดขอมูลมีเพียงพอที่แสดงให
เห็นวาฮารมอนิกไหนมีความสําคัญ การสุมวัดคาอาจชวยในการเลือกฮารมอนิกที่จะทําการบันทึก
5) ไมควรใช Capacitive Voltage Transformer (CVT) ในการตรวจวัดคาฮารมอนิก เพราะวาจะใหผลที่
อันดับสูงๆผิดเพี้ยนไปเนื่องจากการตอบสนองที่ความถี่สูงๆของ CVT ไมดีเพียงพอ
6) สําหรับในกรณีทม่ี กี ารตอคาปาซิเตอรทง้ั จุดประสงคเพือ่ แกปญ
 หา Power Factor หรือระบบกรอง
ฮารมอนิก (Harmonic Filter) อยูใกลกับจุดตรวจวัด จะตองทําการวัดหลายๆกรณีเพื่อใหสะทอนและ
ครอบคลุมถึงผลการทํางานของอุปกรณเหลานีท้ กุ ๆกรณีตอ ระดับฮารมอนิกทีจ่ ดุ ตอรวม
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