


9.1 ความสมัพนัธข์องแรงดนัไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าของไฟฟ้า 3 เฟส 

9.6 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ในการตอ่หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 

เฟส เขา้กบัไฟฟ้า 3 เฟสใน 

9.5 การตอ่แบบวาย-เดลตา (Y-) 

9.4 การตอ่แบบเดลตา-วาย (-Y) 

9.3 การตอ่แบบเดลตา-เดลตา (-) 

9.2 การตอ่แบบวาย-วาย (Y-Y) 

หวัขอ้เร ือ่ง 



การตอ่โหลดเขา้กบัไฟฟ้า 3 เฟส ม ี2 แบบ คอื แบบวายและแบบเดลตา 

ดงัน้ันหมอ้แปลงไฟฟ้าถอืวา่เป็นโหลดของไฟฟ้า 3 เฟส เชน่เดยีวกนัซึง่มี

การตอ่แบบวายและเดลตา ซึง่การตอ่ทัง้ 2 แบบจะใหค้วามสมัพนัธข์อง

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทีต่า่งกนั พจิารณาไดด้งันี ้

9.1.1 แบบเดลตา เป็นการตอ่โดยน าปลายของขดลวดชดุหน่ึงตอ่เขา้กบั

ตน้ของขดลวดอกีชดุหน่ึงจากรปูที ่9.1 ถา้น าปลาย A เขา้กบัตน้ B ปลาย 

B เขา้กบัตน้ C และปลาย C เขา้กบัตน้ A เป็นบ่วงรปูสามเหลีย่มหรอืแบบ

เดลตา ซึง่จะไดส้ายออกมาเพยีง 3 สาย จงึเรยีกวา่ ระบบ 3 เฟส 3 สาย 

 ความสมัพนัธข์อง

แรงดนัไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าของไฟฟ้า 3 

เฟส 

9.1 

เมือ่ 

จากรปูที ่9.1 จะไดค้วามสมัพนัธ ์ดงันี ้



9.1.2 แบบวาย เป็นการตอ่โดยน าปลายของขดลวดทัง้ 3 รวมกนั 

จากรปูที ่9.2 ถา้น าปลาย A, Bและ C มาตอ่รวมกนัจะเรยีกจดุนี้

วา่ นิวทรลั (Neutral point) จะก าหนดโดยตวัอกัษร N ซึง่จะได ้

สายออกมา 3 สายและนิวทรลัอกี 1 สาย รวมเป็น 4 สาย จงึเรยีกวา่ 

ระบบ 3 เฟส 4 สาย (Three phase fourwire) แตถ่า้ไม่ตอ่สาย

นิวทรลัไปยงัระบบ จะเรยีกวา่ ระบบ 3 เฟส 3 สาย 

จากรปูที ่9.2 จะไดค้วามสมัพนัธ ์ดงันี ้

จากความสมัพนัธข์องแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการตอ่แบบเดลตา

และแบบวาย ดงัน้ันถา้น า 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส จ านวน 3 ตวั มาตอ่เขา้กบัไฟฟ้า 3 เฟส (Bank of 

three single phase transformer)กอ่นทีจ่ะน าหมอ้แปลงไฟฟ้ามาตอ่เขา้

ดว้ยกนัน้ันหมอ้แปลงไฟฟ้าตอ้งมขี ัว้ทีเ่หมอืนกนัซึง่ไดจ้ากการหาขัว้ของหมอ้

แปลงไฟฟ้า 



 การตอ่แบบวาย-วาย (Y-Y) 9.2 

การตอ่แบบวาย-วาย (Y-Y) เป็นการ

น าขดลวดทางดา้นปฐมภมูมิาตอ่แบบ

วายและขดลวดทางดา้นทตุยิภมูติอ่

แบบวายเชน่กนั จากรปูที ่9.3 โดย

ทางดา้นปฐมภมูจิะน าปลาย H2 ของ

หมอ้แปลงไฟฟ้า T1, T2และ T3 มาตอ่

รวมกนั และทางดา้นทตุยิภมูจิะน า

ปลาย X2 ของหมอ้แปลงไฟฟ้า T1, T2 

และ T3 มาตอ่รวมกนัเชน่เดยีวกนั จากรปูที ่9.3 น ามาเขยีนวงจรใหม่ดงัรปูที ่

9.4 เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพนัธข์อง

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทัง้ทางดา้น

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูขิองหมอ้แปลงไฟฟ้า

แบบแปลงแรงดนัไฟฟ้าลง ดงันี ้



การตอ่แบบเดลตา-เดลตา (-) 9.3  

การตอ่แบบเดลตา-เดลตา (-)เป็นการน าขดลวดทางดา้น

ปฐมภมูมิาตอ่แบบเดลตาและขดลวดทางดา้นทตุยิภมูติอ่แบบ

เดลตาเชน่เดยีวกนั จากรปูที ่9.5 โดยทางดา้นปฐมภมูจิะน า

ปลาย H2 ของ T1 มาต่อเขา้กบัตน้ H1 ของ T2 ปลาย H2 

ของ T2 มาตอ่เขา้กบัตน้ H1 ของ T3 และปลาย H2 ของ T3 

มาตอ่เขา้กบัตน้ H1 ของ T1 สว่นทางดา้นทตุยิภมูจิะน าปลาย 

X2 ของ T1 มาตอ่เขา้กบัตน้ X1 ของ T2 ปลาย X2 ของT2 มา

ตอ่เขา้กบัตน้ X1 ของ T3 และปลาย X2 ของ T3 มาต่อเขา้กบั

ตน้ X1 ของ T1 



จากรปูที ่9.3 น ามาเขยีนวงจรใหม่ดงัรปู

ที ่9.4 เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพนัธข์อง

แรงดนัไฟฟ้าและ 

กระแสไฟฟ้าทัง้ทางดา้นปฐมภมูแิละทตุยิ

ภมูขิองหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแปลง

แรงดนัไฟฟ้าลง ดงันี ้



การตอ่แบบเดลตา-วาย (-Y) เป็นการน าขดลวดทางดา้นปฐมภมูมิา

ตอ่แบบเดลตาและขดลวดทางดา้นทตุยิภมูติอ่แบบวาย ดงัรปูที ่9.7 ซึง่การ

ตอ่ทัง้แบบเดลตาและแบบวายไดก้ลา่วมาแลว้ในหวัขอ้ 9.2และในหวัขอ้ 9.3 

การตอ่แบบเดลตา-วาย (-Y) 9.4  

จากรปูที ่9.7 น ามาเขยีนวงจรใหม่ดงัรปูที ่9.8 เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพนัธ ์

ของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทัง้ทางดา้นปฐมภมูแิละทตุยิภมูขิอง

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแปลงแรงดนัไฟฟ้าลง ดงันี ้



การตอ่แบบวาย-เดลตา (Y-) เป็นการน าขดลวดทางดา้น

ปฐมภมูมิาตอ่แบบวายและขดลวดทางดา้นทตุยิภมูติอ่แบบเดลตา 

ดงัรปูที ่9.9 และความสมัพนัธข์องแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ทัง้ทางดา้นปฐมภมูแิละทตุยิภมูขิองหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแปลง

แรงดนัไฟฟ้าลง ดงัรปูที ่9.10 

 การตอ่แบบวาย-เดลตา (Y-) 9.5 





การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ใน

การตอ่หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 

เขา้กบัไฟฟ้า 3 เฟสใน 

9.6  

ตวัอย่างที ่9.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 1 เฟส จ านวน 3 ตวั แตล่ะตวั

มอีตัราสว่นเท่ากบั 

100 น ามาตอ่เขา้กบัไฟฟ้า 3 เฟส เมือ่จา่ยโหลดมแีรงดนัทีส่ายทางดา้นปฐม

ภมู ิ

22 kV และกระแสไฟฟ้าทีส่ายทางดา้นปฐมภมู ิ6 A จงค านวณหา 

แรงดนัไฟฟ้าที ่

เฟส แรงดนัไฟฟ้าทีส่าย กระแสไฟฟ้าทีเ่ฟส และกระแสไฟฟ้าทีส่าย ทางดา้น

ทตุยิภมู ิ

เมือ่หมอ้แปลงไฟฟ้าทัง้ 3 ตวั ตอ่กนัลกัษณะดงันี ้

ก. แบบวาย-วาย      ข. แบบเดลตา-เดลตา 

ค. แบบเดลตา-วาย  ง. แบบวาย-เดลตา 

จ. พสิจูน ์kVA ในการจา่ยโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าในการตอ่แบบเดลตา-

วายและแบบวาย-เดลตา 

 มคีา่เท่ากนั 

วธิที า 












