


2.5 การค านวณหาคา่

ตา่ง ๆ ในการท างาน

ของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

2.1 ขนาดและ

มาตรฐานของ

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

2.2 โครงสรา้ง

และชนิดของ

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

2.3 หมอ้แปลง

ไฟฟ้าในอดุมคติ

และการท างาน

เบือ้งตน้ 

2.4 สมการแรงดนัไฟฟ้า

เหน่ียวน า อตัราส่วน และ

พกิดัของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

หวัขอ้เร ือ่ง 



 ขนาดและมาตรฐานของหมอ้แปลงไฟฟ้า 2.1 

หมอ้แปลงไฟฟ้าไดถ้กูแบ่งออกตามขนาดและมาตรฐาน โดยมพีกิดัการใช ้

งานดงันี ้

2.1.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก มขีนาดพกิดั

ไม่เกนิ 10 kVA ใชส้ าหรบังานทีเ่หมาะสมกบัความ

ตอ้งการของอปุกรณไ์ฟฟ้าน้ัน ๆ 

2.1.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดกลาง มขีนาดพกิดั

ตัง้แต ่10 kVA - 1,000 kVA ซึง่จะใชก้บังานจ าหน่าย

ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรม 

2.1.3 หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

หรอืบางคร ัง้เรยีกวา่หมอ้แปลงก าลงั ขนาด

พกิดัเกนิ 1000 kVAขึน้ไป จะใชก้บังาน

จ าหน่ายไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 



 โครงสรา้งและชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้า 2.2 

2.2.1 โครงสรา้งของหมอ้แปลงไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า

ประกอบดว้ยโครงสรา้งทีส่ าคญั 2 สว่น คอื แกนเหล็กและขดลวด ซึง่

แสดงโครงสรา้งเบือ้งตน้ 

1. แกนเหล็ก เหล็กทีใ่ชใ้นการท าแกนหมอ้แปลงตอ้งมคีวามซาบซมึได ้

(Permeability) สงูโดยแกนเหล็กจะตอ้งมคีวามหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็ก

สงูถงึ 1.35 ถงึ 1.55 เวเบอร/์ตารางเมตร และตอ้งผ่านกรรมวธิที ัง้ทางเคมแีละ

ความรอ้นมาแลว้ กอ่นทีจ่ะน ามารดีเป็นแผ่นบาง ๆ 2. ขดลวด ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าท ามาจากทองแดงอาบน ้ายา ถา้

เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดพกิดัไม่สงูมากจะท ามาจากลวดทองแดงเสน้

กลม ถา้หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดพกิดัสงู ๆ 



2.2.2 ชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้า แบ่งตามลกัษณะแกนเหล็กของหมอ้

แปลงไฟฟ้าไดด้งันี ้

1. หมอ้แปลงแบบคอร ์(Core type transformer) หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ

นีข้ดลวดจะพนัลอ้มรอบแกนเหล็กโดยมขีดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมูพินัไว ้

ดา้นละคร ึง่ขดลวดของแกนแตล่ะขา้งดงัรปูที ่2.3 (ก) ทัง้นีเ้พือ่ลดเสน้แรง

แม่เหล็กร ัว่ไหล (Leakage flux) ซึง่การพนัขดลวดจะน าขดลวดทตุยิภมูิ

(แรงดนัต ่า) ไวด้า้นลา่งและขดลวดปฐมภมู ิ(แรงดนัสงู) ไวด้า้นบนโดยแกน

เหล็กทีใ่ชม้ ี2 แบบ คอื แกนเหล็กแผ่นบาง 

(Laminated sheet core) และแกนเหล็กกลม (Wound core) 



2. หมอ้แปลงแบบเชลล ์(Shell type transformer) หมอ้แปลงไฟฟ้า

แบบนีแ้กนเหล็กจะลอ้มรอบขดลวดโดยมขีดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมูพินัอยู่ที่

แกนกลางของแกนเหล็ก ดงัรปู (ก) ซึง่การพนัขดลวดจะน าขดลวดทตุยิภมู ิ

(แรงดนัต ่า) พนัไวด้า้นลา่งและขดลวดปฐมภมู ิ(แรงดนัสงู) 

3. หมอ้แปลงแบบเฮช (H - type 

transformer) หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบนี้

จะใชแ้กนเหล็กแบบเชลลส์องชดุวาง

ซอ้นกนัเป็นรปูกากบาท โดยมขีดลวด

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูพินัไวท้ีข่ากลาง

ของแกนเหล็ก 



หมอ้แปลงไฟฟ้าในอดุมคตแิละการ

ท างานเบือ้งตน้ 

2.3  

หมอ้แปลงไฟฟ้าในอดุมคต ิหมายถงึ หมอ้แปลงไฟฟ้าทีท่ าใหเ้สน้แรง

แม่เหล็กในแกนเหล็กผ่านไป 

ไดโ้ดยไม่มขีดีจ ากดั ไม่มเีสน้แรงแม่เหล็กร ัว่ไหล ไม่มกีารสญูเสยีทีแ่กนเหล็ก

และไม่มกีารสญูเสยีในขดลวดทัง้สองของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

2.3.1 การท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้าในอดุมคต ิในการท างานของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าน้ัน เพือ่ให ้

เขา้ใจหลกัการท างานโดยจะพจิารณาใหห้มอ้แปลงไฟฟ้าเป็นหมอ้แปลง

ไฟฟ้าในอดุมคต ิซ ึง่การท างาน 

พจิารณาไดจ้ากรปู 



2.3.2 เฟสเซอรไ์ดอะแกรมของหมอ้แปลงไฟฟ้าใน

อดุมคต ิจากรปูคลืน่รปู (ข) น ามาเขยีนเป็นเฟสเซอร ์

ไดอะแกรม โดยก าหนดใหเ้ฟสเซอรข์อง  เป็นแกนอา้งองิ 

โดยเฟสเซอร ์𝑙𝑚 กบั  จะรว่มเฟสกนัและลา้หลงัเฟสเซอร ์

V1 เป็นมุม 90 นอกจากนีเ้ฟสเซอร ์E1 กบั E2 ก็รว่มเฟส

กนัและลา้หลงัเฟสเซอร ์Im เป็นมุม 90 และมเีฟสตรงขา้ม

กบั V1 เป็นมุม 180 ดงัรปู 



จากกฎของฟาราเดย ์เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของเสน้แรงแม่เหล็กตอ่

เวลา มาคลอ้งตดักบัขดลวด จะท าใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าขึน้

ในขดลวด ตามสมการ 

สมการแรงดนัไฟฟ้า

เหน่ียวน า อตัราส่วน และ

พกิดัของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

2.4  

ซึง่การเปลีย่นแปลงของเสน้แรง

แม่เหล็กนี ้ 

จะเปลีย่นแปลงไปตามความถี ่(f) 

ของไฟฟ้ากระแสสลบัโดยม ี𝑚𝑎𝑥มี

คา่สงูสดุทีเ่วลาเท่ากบั
1

4𝑓
 ดงัรปู 



เน่ืองจากขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าพนั N รอบ ดงัน้ันคา่ของ

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทีเ่กดิขึน้จะเป็นคา่เฉลีย่ในเวลา t น่ันคอื 

เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทีเ่กดิขึน้เป็นรปูคลืน่ไซน ์ดงัน้ันจาก

สมัพนัธร์ะหวา่งคา่ของแรงดนัไฟฟ้าทีว่ดัไดก้บัคา่ของแรงดนัไฟฟ้า

คา่เฉลีย่ เรยีกวา่คา่ฟอรม์แฟกเตอร ์(Form factor) ซึง่มคีา่ตาม

สมการ ดงันี ้



2.4.1 อตัราส่วนของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยอตัราสว่นของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าก าหนดใหเ้ป็น a ซึง่จะเป็นคา่ทีแ่สดงอตัราสว่น

ของคา่ตา่ง ๆ ของหมอ้แปลงไฟฟ้า ค านวณคา่ไดด้งันีน้ าสมการ 

(2.2) หารดว้ยสมการ (2.3) จะได ้

ถา้ก าหนดใหห้มอ้แปลงไฟฟ้าท างานในสภาวะไม่มโีหลดและ

กระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมูมิคีา่นอ้ยมากและไม่น ามาคดิ ดงัน้ันถอื

วา่แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า E1 เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้า V1 ทีจ่า่ยให ้และ

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า E2 มคีา่เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้า V2 ตามล าดบั 
ดงัน้ัน               𝐸1 =
  𝑉1 

และ                 𝐸2 =
𝑉2 



2.4.2 พกิดัของหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นความสามารถในการ

จา่ยโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึง่พกิดัของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะ

ก าหนดเป็น โวลตแ์อมแปร ์(VA) หากเป็นหน่วยใหญ่จะเป็น กโิล

โวลตแ์อมแปร(์kVA) และเมกะโวลตแ์อมแปร ์(MVA) ซึง่ไดจ้าก

ผลคณูของแรงดนัไฟฟ้ากบักระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมูหิรอืผล

คณูของแรงดนัไฟฟ้ากบักระแสไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมู ิซ ึง่พกิดัทัง้

สองดา้นของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะก าหนดใหม้คีา่เท่ากนั น่ันคอื 

จากสมการที ่(2.7) จะไดว้า่ 

ถา้ a มากกวา่ 1 จะเป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบลดแรงดนั (Step 

down transformer) 

ถา้ a นอ้ยกวา่ 1 จะเป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบเพิม่แรงดนั (Step up 

transformer) 

จากสมการที ่(2.4) จะได ้



ตวัอย่างที ่2.1 หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 50 Hz มจี านวนรอบของ

ขดลวดทางดา้นปฐมภมู ิ240 รอบและทาง ดา้นทตุยิภมูเิป็น 30 

รอบ ตามล าดบั มจี านวนเสน้แรงแม่เหล็กสงูสดุทีแ่กนเหล็ก 0.125 

Wb จงค านวณหา 

ก. อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ข. แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทางดา้นปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ในการท างาน

ของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
2.5 

วธิที า โจทยก์ าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้

ก. อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้ามคีา่เท่ากบั        8            ตอบ 

 



ข. แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทางดา้นปฐม

ภมูแิละทตุยิภมู ิ

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทางดา้นปฐมภมูมิคีา่เท่ากบั 

6,660 V ตอบ 

หรอืแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า E2 ค านวณ

ไดจ้ากสตูร 

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าทางดา้นทตุยิภมูมิคีา่เท่ากบั 832.5 V ตอบ 


