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 บทความนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ซ่ึงหม้อแปลงไฟฟ้า
จัดเป็นเครื ่องกลไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีส่วนที่เคลื ่อนไหวจึงทำให้เป็นเครื ่องกลไฟฟ้าที่ แข็งแรงทนทาน และมี
ประสิทธิภาพทางด้านกำลังไฟฟ้าสูง เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า
ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยอาศัยหลักแรงดันไฟฟ้าเหนี ่ยวนำที ่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลง
สนามแม่เหล็ก โดยในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า ซ่ึงทำได้ทั้งเพ่ิมระดับแรงดันไฟฟ้า (Step-up voltage) และ
การลดระดับแรงดันไฟฟ้า (Step-down voltage) จึงถูกนำมาใช้งานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและมี
ความสำคัญต่อระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพราะทำหน้าที่ยกระดับแรงดันไฟฟ้าจากที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส ให้สูงขึ้นเพ่ือป้อนให้กับระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าและลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า
ให้ลงมาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือให้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี จึงจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจรายละเอียดที่อยู่ในแผ่นป้ายหม้อแปลง (Nameplate Transformer) ดังนั้นบทความนี้จึงขอยกตัวอย่าง
การอ่านแผ่นป้ายหม้อแปลงดังภาพที่ 1   
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผ่นป้ายหม้อแปลง 

ทีม่า : https://www.grelectric.com.au/1000-kva-11000-hv-433-lv-transformer-2 



 จากภาพที่ 1 เป็นแผ่นป้ายหม้อแปลงสามเฟส ยี ่ห้อ Schneider Electric รุ ่น T080853 ผลิตใน
ออสเตรเลีย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของตัวอย่างแผ่นป้ายหม้อแปลง  

หัวข้อ คำอธิบาย 
Rating ขนาดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ ่งบอกอยู ่ในรูปของหน่วย VA โดย    

หม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีขนาดเท่ากับ 1000 KVA 
Volts ขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด โดยหม้อแปลงไฟฟ้า

ตัวนี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน HV(แรงดันไฟฟ้าสูง) เท่ากับ 11,000 V และ
พิกัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน LV(แรงดันไฟฟ้าต่ำ) เท่ากับ 433 V 

Amperes ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีพิกัด
กระแสไฟฟ้าทางด้าน HV (แรงดันไฟฟ้าส ูง ) เท ่าก ับ 52.5 A และพิกัด
กระแสไฟฟ้าทางด้าน LV (แรงดันไฟฟ้าต่ำ) เท่ากับ 1,333 A 

insulation level kV เป็นค่าความคงทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลสรูปคลื่นฟาผา เปนการทดสอบ
ความทนอยูไดของฉนวนที่สภาวะกําหนด ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าจะตองทนตอ 
แรงดันไฟฟ้าทดสอบนี้ได และไมเกิดรองรอยแตกสลายใดๆ หลังจากทดสอบ 
โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าทดสอบทางด้าน HV(แรงดันไฟฟ้า
สูง) เท่ากับ 95/28 kV และพิกัดแรงดันไฟฟ้าทดสอบทางด้าน LV(แรงดันไฟฟ้า
ต่ำ) เท่ากับ 3 kV 

Frequency หม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ใช้กับระบบความถี่ 50 Hz 
Impedance คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า(Z=R+jX) บอกอยู่ในรูปของ % 

ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ทราบค่าแรงดันไฟฟ้าที่        
ตกคร่อมภายในหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีค่า Impedance 
เท่ากับ 4.96% หมายความว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมภายในหม้อแปลงไฟฟ้า
ทางด้าน HV เท่ากับ 11,000x0.0496 = 545.6 V และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม
ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้าน LV เท่ากับ 433x0.0496=21.47 V ซึ่งถ้าค่า 

%Impedance(%Z) นี้มีค่าต่ำแสดงว่าควบคุมค่าแรงไฟฟ้า(%V) ได้ดีหรือมีค่าต่ำ 
และถ้าค่า %Z มีค่าสูงแสดงว่า %V มีค่าสูง หมายความว่าควบคุมค่าแรงไฟฟ้า
ไม่ดี นอกจากยังทำให้รู้ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งคำนวณได้จากสมการ 
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หัวข้อ คำอธิบาย 

กรณีด้าน HV จะได้  SC

52.5x100
I = = 1, 058.46 A

4.96  

 

กรณีด้าน LV จะได้  SC

1, 333x100
I = = 26, 875 A

4.96  

 
เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า
หรือระบบไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับหม้อแปลงไฟฟ้า 

Temp.Rise๐C อุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าที ่ส ูงขึ ้นจากอุณหภูมิสิ ่งแวดล้อม (Ambient 
Temperature) โดยปกติที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส 
ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีพิกัดอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากอุณหภมูิ
สิ่งแวดล้อมของขดลวด(Winding) เท่ากับ 65 องศาเซลเซียส นั้นหมายความว่า
ขดลวดสามารถทนความร้อนได้ไม่เกิน 105 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของ
น้ำมันด้านบน (Top oil) ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส (40๐C +60๐C) 

Sealed Transformer เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพ่ือ
ป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำมัน เพราะจะเป็นผลให้
ความเป็นฉนวนของน้ำมันจะลดลง และเมื่อมีการสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนใน
อากาศจะทำ ให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำมันจะแปรสภาพเป็นกรดทำลายฉนวน
กระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง 

Cooling ระบบระบายความร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีระบบระบาย
ความร ้อนเป็นแบบ ONAN (Oil-Natural and Air- Natural) คือ ใช ้น ้ำมัน
ระบายความร้อนและอากาศภายนอกในการระบายความร้อน ซึ่งน้ำมันภายใน
ถังส่วนที่ร้อนหรืออุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่สู่ด้านบนของถังหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วน
น้ำมันที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่สู่ด้านล่างของถัง โดยเป็นไปตามกฎ
ไหลเวียนตามธรรมชาติของของไหล และอาศัยอากาศหรือลมตามธรรมชาติพัด
มากระทบกับตัวถังเพ่ือระบายความร้อน 

Insul.Liquid คือ ประเภทของฉนวน ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้มีฉนวนเป็นน้ำมันประเภท FR3 
ใช้ปริมาตรเท่ากับ 1,100 ลิตร โดยน้ำมันประเภท FR3 คือ น้ำมันพืชทดแทน (มี
น้ำมันถั่วเหลืองเป็นตัวตั้งต้น) ของเหลวชนิดนี้มีความต้านทานการติดไฟสูง ทำ
ให้ลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยเวลาเกิดหม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจร 

Mass kg น้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้า แบ่งเป็น 



หัวข้อ คำอธิบาย 
Untanking  หมายถึง น้ำหนักของแกนเหล็กและขดลวด เท่ากับ 1,700 kg 
Transport  หมายถึง น้ำหนักรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการ 
  ออกแบบการขนย้าย เท่ากับ 3,600 kg 
Total  หมายถึง น้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้า เท่ากับ 3,600 kg 

Year of Manuf. ปีที่ผลิต ค.ศ. 2008 
Dyn1  คือ Vector Group เป็นคำอธิบายถึงมุมต่างเฟสของรูปคลื่นสัญญาณระหว่าง 

ขดลวดแรงสูงกับขดลวดแรงต่ำที่เฟสเดียวกัน โดย Dyn1 นั้นมีมุมต่างเฟสของ
ขดลวดแรงต่ำล้าหลัง (Lag) ขดลวดแรงสูงอยู่ 30 องศา โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัว
นี้ด้านแรงสูงต่อแบบเดลต้า ส่วนด้านแรงต่ำต่อแบบวาย ซึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์
ดังภาพที่ 2 และมีการต่อวงจรตามภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 2 สัญลักษณ์ Dyn1 

ที่มา : https://pacbasics.org/transformer-vector-group/ 
 

 
ภาพที่ 3 การต่อวงจรของหม้อแปลงตามสัญลักษณ์ Dyn1 

ที่มา : https://pacbasics.org/transformer-vector-group/ 
 



หัวข้อ คำอธิบาย 
Tapping switch to 
be operated at no 
voltage only 

หมายถึงหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ด้านแรงดันสูงสามารถรับแรงดันสูงได้หลายค่า 
ขึ้นอยู่กับการต่อสายไฟขาเข้า โดยที่ด้านแรงดันต่ำ แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่ 433 V 
เช่น Tap No.1 คือ ขดลวดที่ 1 มีจุดต่อ(Tap. conn.) ที่ 4-5(จุดต่อสาย) รับ
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ 105% คือ 1.05x11,000= 11,550 V โดยที่ด้านแรงดันต่ำ
มีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 433 V 
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