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5.1 ความหมายวงจรสมมูลของ

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

5.2 ความตา้นทานสมมูล

ของหมอ้แปลงไฟฟ้าและ

วธิกีารยา้ยคา่ 

5.3 การเกดิเสน้แรง

แม่เหล็กร ัว่ไหลและร ี

แอกแตนซ ์

5.4 รแีอกแตนซส์มมูล

ของหมอ้แปลงไฟฟ้าและ

วธิกีารยา้ยคา่ 

5.5 อมิพแีดนซส์มมูล

ของหมอ้แปลงไฟฟ้า

และวธิกีารยา้ยคา่ 

หวัขอ้เร ือ่ง 



วงจรสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายถงึ การ

แทนคา่ตา่ง ๆ ของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหอ้ยู่ในรปูแบบของ

วงจรไฟฟ้า เชน่ ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าทีพ่นัรอบ

แกนเหล็กทัง้ 2 ดา้น สามารถแทนดว้ยคา่ความ

ตา้นทานและคา่รแีอกแตนซ ์ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารวเิคราะห ์

เกีย่วกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ามคีวามสะดวกและรวดเรว็ 

ความหมายวงจรสมมูลของหมอ้

แปลงไฟฟ้า 
5.1  



5.2.1 คา่ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลง

ไฟฟ้า จากรปูขดลวดทีพ่นัรอบแกนเหล็กของขดลวด

ทัง้สองดา้นย่อมมคีา่ความตา้นทาน โดยคา่ความ

ตา้นทาน (R=P 𝑙

𝐴
) จะมากหรอืนอ้ยน้ันขึน้อยู่กบัความ

ยาวของขดลวด (l) หรอืจ านวนรอบทีพ่นัและ

พืน้ทีห่นา้ตดัของขดลวด (A) 

5.2  ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าและ
วธิกีารยา้ยคา่ 



 
 

ดงัน้ันขดลวดปฐมภมูแิละขดลวดทตุยิภมู ิจงึมคีา่ความ

ตา้นทานอยู่ภายในขดลวด 

ถา้ให ้𝑅1=  ความตา้นทานของขดลวดดา้นปฐมภมู ิ

และ  𝑅2=  ความตา้นทานของขดลวดดา้นทตุยิภมู ิ

เขยีนวงจรสมมูลทัง้สองดา้นได ้ดงัรปู 



5.2.2 วธิยีา้ยคา่ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

1. การยา้ยคา่ความตา้นทานของขดลวดจากทตุยิภมูมิาไวท้างดา้นปฐม

ภมู ิซ ึง่เป็นการยา้ยคา่ 𝑅2 มาไวท้างดา้นปฐมภมู ิโดย 𝑅1ทางดา้นปฐม

ภมูใิหค้งทีไ่ว ้เรยีกคา่ความตา้นทานทีย่า้ยไปวา่ความตา้นทานทีย่า้ย

จากขดทุตยิภูมไิปขดปฐมภูม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑅2ซึง่หาคา่ไดจ้าก

ความสมัพนัธข์องก าลงัไฟฟ้า น่ันคอืการสญูเสยีในขดลวดทองแดง

ทัง้หมดมคีา่ 

= การสญูเสยีในขดลวดทองแดงทีข่ดปฐมภมู ิ+ การสญูเสยีในขดลวด

ทองแดงทีข่ดทตุยิภมู ิ

=  

แตเ่มือ่ยา้ยไปทางขดปฐมภมูจิะไดเ้ป็น 



น่ันหมายความวา่ ถา้ตอ้งการยา้ยคา่ความตา้นทานจากทตุยิภมูมิาไว ้

ทางปฐมภมูติอ้งคณูดว้ยคา่อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้ายกก าลงัสอง 

ซึง่วงจรสมมูลทีย่า้ยไปแสดงดงัรปูที ่5.3 

จากวงจรรปูที ่5.3 จะเห็นวา่𝑅1 ตอ่อนุกรมกบั 𝑅2เมือ่น ามารวมกนัจะเป็น

ความตา้นทานคา่ใหม่ 

เรยีกวา่ คา่ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลงเมือ่พจิารณา

ทางดา้นปฐมภูม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑅𝑒𝑞1หาคา่ไดด้งันี ้



2. การยา้ยคา่ความตา้นทานของขดลวดจากปฐมภมูมิาไวท้างดา้นทตุยิ

ภมู ิซ ึง่เป็นการยา้ยคา่ 𝑅1มาไวท้างดา้นทตุยิภมู ิโดย 𝑅2ทางดา้นทตุยิ

ภมูคิงทีไ่ว ้ซ ึง่เรยีกคา่ความตา้นทานทีย่า้ยไปวา่ความตา้นทานทีย่า้ย

จากขดปฐมภูมไิปขดทุตยิภูม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑅2 ซึง่หาคา่ไดจ้าก

ความสมัพนัธก์ าลงัไฟฟ้า น่ันคอื การสญูเสยีในขดลวดทองแดงทัง้หมดมี

คา่ 



หมายความวา่ ถา้ตอ้งการยา้ยคา่ความตา้นทานจากปฐมภมูมิาไว ้

ทางทตุยิภมูติอ้งหารดว้ยคา่อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้ายกก าลงั

สอง ซึง่วงจรสมมูลทีย่า้ยไปแสดงดงัรปูที ่5.4 

จากวงจรรปูที ่5.4 จะเห็นวา่ 𝑅2 ตอ่อนุกรมกบั 𝑅1เมือ่น ามารวมกนัจะ

เป็นความตา้นทานคา่ใหม่ เรยีกวา่คา่ความตา้นทานสมมูลของ

หมอ้แปลงเมือ่พจิารณาทางดา้นทุตยิภูม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑅𝑒𝑞2หา

คา่ไดด้งันี ้



เสน้แรงแม่เหล็กรว่มทีเ่กดิขึน้รอบแกนเหล็กเกดิจากกระแสไฟฟ้าในสว่นที่

สรา้งเสน้แรงแม่เหล็กและไปคลอ้งตดักบัขดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิแลว้

เกดิแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า 𝐸1และ 𝐸2 ตามล าดบั 

เมือ่หมอ้แปลงไฟฟ้ามโีหลดท าใหเ้กดิมกีระแส 𝐼2ไหลทีข่ดลวดทตุยิภมูิ

และกระแส 𝐼2 ที ่

ขดลวดปฐมภมูแิลว้สรา้งเสน้แรงแม่เหล็กขึน้มาทัง้สองดา้นโดยมอีากาศ

เป็นทางเดนิ เรยีกเสน้แรงแม่เหล็กนีว้า่ เสน้แรงแม่เหล็กร ัว่ไหล 

ก าหนดใหเ้ป็น𝐿1 และ 𝐿2ตามล าดบั และเสน้แรงแม่เหล็กร ัว่ไหลนีจ้ะ

เปลีย่นแปลงไปตามไฟฟ้ากระแสสลบัไปคลอ้งตดักบัขดลวดแตล่ะขด 

การเกดิเสน้แรงแม่เหล็กร ัว่ไหลและร ี

แอกแตนซ ์
5.3  



5.4.1 คา่รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

จากการมคีา่รแีอกแตนซท์ีเ่กดิจากเสน้แรงแม่เหล็กร ัว่ไหล

ของขดลวดทัง้สองขดจงึก าหนดใหเ้ป็น 𝑋𝐿1และ 𝑋𝐿2ซึง่

เขยีนวงจรสมมูลของขดลวดไดด้งัรปู 

   รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า

และวธิกีารยา้ยคา่ 

5.4 



5.4.2 วธิกีารยา้ยคา่รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

1. การยา้ยคา่รแีอกแตนซข์องขดลวดจากทางดา้นทตุยิภมูมิาไวท้างดา้น

ปฐมภมู ิซ ึง่เป็นการ 

ยา้ยคา่ 𝑋𝐿2มาไวท้างดา้นปฐมภมู ิโดยคา่ 𝑋𝐿1ทางดา้นปฐมภมูใิหค้งทีไ่ว ้

ซ ึง่เรยีกคา่รแีอกแตนซท์ีย่า้ยไปวา่ รแีอกแตนซท์ีย่า้ยจากขดทุตยิภูมิ

ไปขดปฐมภูม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑋𝐿2ซึง่หาคา่ไดจ้ากความสมัพนัธข์อง

ก าลงัไฟฟ้า น่ันคอืก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีในขดลวดทองแดงทัง้หมดมคีา่ 

= ก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีทีข่ดลวดปฐมภมู ิ+ ก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีทีข่ดลวด

ทตุยิภมู ิ

= 



น่ันหมายความวา่ ถา้ตอ้งการยา้ยคา่รแีอกแตนซจ์ากทตุยิภมูมิาไว ้

ทางปฐมภมูติอ้งคณูดว้ยคา่อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้ายกก าลงั

สอง ซึง่วงจรสมมูลทีย่า้ยไปแสดงดงัรปูที ่5.7 

จากวงจรรปูที ่5.7 จะเห็นวา่𝑋𝐿1 ตอ่อนุกรมกบั 𝑋𝐿2เมือ่น ามา

รวมกนัจะเป็นรแีอกแตนซค์า่ใหม่เรยีกวา่คา่รแีอกแตนซส์มมูล

ของหมอ้แปลงเมือ่พจิารณาทางดา้นปฐมภูม ิก าหนดใหเ้ป็น

𝑋𝑒𝑞1 หาคา่ไดด้งันี ้



2. การยา้ยคา่รแีอกแตนซข์องขดลวดจากปฐมภมูมิาไวท้างดา้นทตุยิ

ภมู ิซ ึง่เป็นการยา้ยคา่𝑋𝐿1 มาไวท้างดา้นทตุยิภมู ิโดยคา่ 𝑋𝐿2ทางดา้น

ทตุยิภมูใิหค้งทีไ่ว ้เรยีกคา่รแีอกแตนซท์ีย่า้ยไปวา่ รแีอก-แตนซท์ี่

ยา้ยจากขดปฐมภูมไิปขดทุตภูิม ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑋𝐿1 ซึง่หาคา่ได ้

จากความสมัพนัธข์องก าลงัไฟฟ้าน่ันคอื ก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีใน

ขดลวดทองแดงทัง้หมดมคีา่ 

= ก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีทีข่ดลวดปฐมภมู ิ+ ก าลงัไฟฟ้ารแีอกตฟีที่

ขดลวดทตุยิภมู ิ

= 



น่ันหมายความวา่ ถา้ตอ้งการยา้ยคา่รแีอกแตนซจ์ากปฐมภมูมิาไว ้

ทางทตุยิภมูติอ้งหารดว้ยคา่อตัราสว่นของหมอ้แปลงไฟฟ้ายกก าลงั

สอง ซึง่วงจรสมมูลทีย่า้ยไปแสดงดงัรปูที ่5.8 

จากวงจรรปูที ่5.8 จะเห็นวา่ 𝑋𝐿2ตอ่อนุกรมกบั 𝑋𝐿1เมือ่น ามารวมกนั

จะเป็นรแีอกแตนซค์า่ใหม่เรยีกวา่ คา่รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลง

เมือ่พจิารณาทางดา้นทตุยิภมู ิก าหนดใหเ้ป็น 𝑋𝑒𝑞2หาคา่ไดด้งันี ้



ขดลวดของหมอ้แปลงไฟฟ้าทัง้ปฐมภมูแิละทตุยิภมูจิะมคีา่ความ

ตา้นทานและคา่รแีอกแตนซ ์โดยคา่ทัง้สองของแตล่ะขดลวดจะ

เทยีบเท่าวา่ตอ่อนุกรมกนั และผลรวมของทัง้สองคา่เรยีกวา่ 

อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลงไฟฟ้า (Impedance of 

transformers) โดยให ้𝑍1เป็นอมิพแีดนซท์างดา้นปฐมภมูแิละ 𝑍2

เป็นอมิพแีดนซท์างดา้นทตุยิภมู ิดงัรปูที ่5.9 

อมิพแีดนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าและ

วธิกีารยา้ยคา่ 

5.5  

ซึง่ความสมัพนัธข์องความตา้นทาน รแีอกแตนซ ์อมิพแีดนซ ์จะ

เขยีนเป็นรปูสามเหลีย่มมุมฉาก เรยีกวา่สามเหลีย่ม

อมิพแีดนซ ์ดงัรปูที ่5.10 



ดงัน้ันอมิพแีดนซข์องหมอ้แปลงไฟฟ้าทัง้สองดา้น ค านวณ

ไดด้งันี ้

วธิกีารค านวณคา่อมิพแีดนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

1. อมิพแีดนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นปฐมภมู ิดงั

รปูที ่5.11 

2. อมิพแีดนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้น

ทตุยิภมู ิดงัรปูที ่5.12 



การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ของวงจรสมมูล 5.6  

ตวัอย่างที ่5.1 หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 50 kVA ขนาด

แรงดนัไฟฟ้า 2400/240 V มคีา่พารามเิตอรด์งันี ้

คา่ความตา้นทานทีข่ดลวดแรงดนั 2400 V  = 0.75  

คา่ความตา้นทานทีข่ดลวดแรงดนั 240 V    = 0.0075  

คา่รแีอกแตนซท์ีข่ดลวดแรงดนั 2400 V       = 1  

คา่รแีอกแตนซท์ีข่ดลวดแรงดนั 240 V         = 0.01  

จงค านวณหา 

ก. คา่ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นปฐมภมู ิ

ข. คา่ความตา้นทานสมมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นทตุยิภมู ิ

ค. คา่รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นปฐมภมู ิ

ง. คา่รแีอกแตนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นทตุยิภมู ิ

จ. คา่อมิพแีดนซส์มมูลของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมือ่พจิารณาทางดา้นปฐมภมูแิละ

ทตุยิภมู ิ



วธิที า โจทยก์ าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้






