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หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโต 

 (Auto transformer) หมายถงึ หมอ้

แปลงไฟฟ้าทีม่ขีดลวดเพยีงชดุเดยีวโดย

ขดลวดชดุเดยีวนีจ้ะท าหนา้ทีเ่ป็นทัง้

ขดลวดปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิบางคร ัง้เรยีก

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบนีว้า่หมอ้แปลงไฟฟ้า

รว่มขดลวด 

ความหมายของหมอ้แปลง

ไฟฟ้าแบบออโต 

10.1  



หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

10.2.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตชนิดแปลงแรงดนัไฟฟ้าลง  

 ชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโต 10.2 

จากรปูที ่10.1 (ข) ขดลวดชว่งab จะท าหนา้ทีเ่ป็น

ขดลวดทตุยิภมูสิว่นขดลวดชว่ง cb จะท าหนา้ที่

เป็นขดลวดปฐมภมูโิดยมจีดุ c เป็นจดุตอ่แยก โดย

จา่ยแรงดนัไฟฟ้า 𝑉1 เขา้ทีข่ ัว้ cb แลว้น าเอา

แรงดนัไฟฟ้าทีข่ ัว้ ab จา่ยใหก้บัโหลดซึง่

แรงดนัไฟฟ้า𝑉2 มคีา่มากกว่า 𝑉1 

หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดนีข้ดลวดทัง้ชดุจะท าหนา้ที่

เป็นขดลวดปฐมภมูแิละอกีสว่นหน่ึงของขดลวดจะ

ท าหนา้ทีเ่ป็นขดลวดทตุยิภมู ิจากรปูที1่0.1 (ก) 

ขดลวดชว่ง ab จะท าหนา้ทีเ่ป็นขดลวดปฐมภมูิ

สว่นขดลวดชว่ง cb จะท าหนา้ทีเ่ป็นขดลวดทตุยิ

ภมู ิโดยมจีดุ c เป็นจดุตอ่แยก (Tap) โดยจา่ย

แรงดนัไฟฟ้า 𝑉1 เขา้ทีข่ ัว้ ab แลว้น าเอาแรงดนั 

ไฟฟ้าทีข่ ัว้ cbจา่ยใหก้บัโหลดซึง่แรงดนัไฟฟ้า 𝑉2 มี

คา่นอ้ยกวา่ 𝑉1 

10.2.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตชนิดแปลง
แรงดนัไฟฟ้าขึน้  



หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตชนิดแปลงแรงดนัไฟฟ้าลง เป็นหมอ้

แปลงไฟฟ้าแบบออโตทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมูนิอ้ยกวา่

แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมูแิละเมือ่ตอ่โหลดเขา้ทางดา้นทตุยิภมู ิดงัรปูที ่

10.2 

จากรปูที ่10.2 เมือ่ตอ่โหลดเขา้ทางดา้นทตุยิภมูจิะท าใหม้กีระแส 𝑙2 ไหลไป

ยงัโหลดและท าใหเ้กดิม ี

กระแส 𝑙1 ไหลทางดา้นปฐมภมูดิว้ย โดยกระแส 𝑙1 เป็นกระแสไฟฟ้าทีไ่หล

ในชว่งของขดลวด ac จะเห็นวา่ชว่งขดลวด cb ขดลวดจะท าหนา้ทีท่ ัง้ขด

ปฐมภมูแิละขดทตุยิภมู ิดงัน้ันกระแสไฟฟ้าทีไ่หลในชว่งขดลวด bcจะมคีา่

เท่ากบัผลตา่งระหวา่งกระแส 𝑙2 กบักระแส 𝑙1 ซึง่แทนดว้ย IC จะไดว้า่ 𝑙𝑐= 

𝑙2 -𝑙1 

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ

ออโตชนิดแปลง

แรงดนัไฟฟ้าลง 

10.3  



หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตนี้

จะมอีตัราสว่นของหมอ้แปลง

ไฟฟ้ามสีมการเหมอืนกบั

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแยก

ขดลวดดงันี ้
จากสมการที ่(10.2) จะเห็นวา่ก าลงัไฟฟ้าทีห่มอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโต แบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น คอื 1. ก าลงัไฟฟ้าน า (Conducted power) เป็นก าลงัไฟฟ้าทีจ่า่ยไปยงั

โหลดในชว่งขดลวด ac 

ก าหนดใหเ้ป็น 𝑆𝑐𝑜𝑛ดงัน้ัน 2. ก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง (Transformed power) เป็นก าลงัไฟฟ้าทีจ่า่ย

ไปยงัโหลดในชว่งขดลวด cb 

ก าหนดใหเ้ป็น𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛 ดงัน้ัน และก าหนดให ้𝑆2 = 𝑉2 𝑙2ซึง่เป็นก าลงัไฟฟ้าเอาตพ์ุตของหมอ้แปลงไฟฟ้า
แบบออโต นอกจากนี ้

ยงัมคีา่เท่ากบัก าลงัไฟฟ้าน ารวมกบัก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง ดงัน้ัน S2 ค านวณ

ไดจ้ากสมการดงันี ้



หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตชนิดแปลงแรงดนัไฟฟ้า

ขึน้ เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตทีม่แีรงดนัไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมูิ
มากกวา่แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมูแิละเมือ่ตอ่โหลดเขา้ทางดา้น

ทตุยิภมู ิดงัรปูที ่10.3 

หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ

ออโตชนิดแปลง

แรงดนัไฟฟ้าขึน้ 

10.4  

จากรปูที ่10.3 เมือ่ตอ่โหลดเขา้ทางดา้น

ทตุยิภมูจิะท าใหม้กีระแส 𝑙2 ไหลไปยงั

โหลดและท าใหม้กีระแส 𝑙1 ไหลทางดา้น

ปฐมภมูดิว้ย โดยกระแส 𝑙2 เป็น

กระแสไฟฟ้าทีไ่หลในชว่งของขดลวด ca 

จะเห็นวา่ชว่งขดลวด cb ขดลวดจะท า

หนา้ทีท่ ัง้ขดปฐมภมูแิละขดทตุยิภมูิ

ดงัน้ันกระแสไฟฟ้าทีไ่หลในชว่งขดลวด 

bcจะมคีา่เท่ากบัผลตา่งระหวา่งกระแส 

𝑙1 กบักระแส 𝑙2 ซึง่แทนดว้ย 𝑙𝑐จะไดว้า่ 
𝑙𝑐= 𝑙1 - 𝑙2 



จากสมการที ่(10.4) จะเห็นวา่ก าลงัไฟฟ้าทีห่มอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโต แบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น คอื 

1. ก าลงัไฟฟ้าน า (Conducted power) เป็นก าลงัไฟฟ้าทีจ่า่ยไปยงัโหลด

ในชว่งขดลวด ca 

ก าหนดใหเ้ป็น 𝑆𝑐𝑜𝑛 ดงัน้ัน 2. ก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง (Transformed power) เป็นก าลงัไฟฟ้าทีจ่า่ยไปยงั

โหลดในชว่งขดลวด bc 

ก าหนดใหเ้ป็น 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛ดงัน้ัน 
และก าหนดให ้𝑆1 = 𝑉1𝑙1 ซึง่เป็นก าลงัไฟฟ้าอนิพุตของหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ

ออโต นอกจากนีย้งัมคีา่ 

เท่ากบัก าลงัไฟฟ้าน ารวมกบัก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง ดงัน้ัน S1 ค านวณไดจ้าก

สมการดงันี ้



การน าหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ

แยกขดลวดมาตอ่เป็นหมอ้

แปลงไฟฟ้าแบบออโต 

10.5  

จากรปูที ่10.4 (ก) เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแยกขดพรอ้มเคร ือ่งหมายแสดง

ขัว้ จากรปูที ่10.4 (ข) เมือ่ 

ตอ่สายไฟโดยใหข้ัว้ 𝐻1 และ 𝑋2 ถงึกนัจากน้ันน ามาเขยีนวงจรใหม่เพือ่ง่ายตอ่

การพจิารณาวงจร จากรปูที1่0.4 (ค) เป็นการตอ่แบบออโตชนิดแปลง

แรงดนัไฟฟ้าลง โดยจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 𝑉1 เขา้ทีข่ ัว้ 𝑋1 กบั 𝐻2 และ

แรงดนัไฟฟ้า 𝑉2 ทีจ่ะจา่ยใหก้บัโหลดออกทีข่ ัว้ 𝑋2 กบั 𝐻2 และจากรปูที ่10.4 

(ง) เป็นการตอ่แบบออโตชนิดแปลงแรงดนัไฟฟ้าขึน้ โดยจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 𝑉1
เขา้ทีข่ ัว้ 𝐻1 กบั 𝐻2 และแรงดนัไฟฟ้า 𝑉2 ทีจ่ะจา่ยใหก้บัโหลดออกทีข่ ัว้ 𝑋1 กบั 

𝐻2 



 การค านวณหาคา่ตา่ง 

ๆ ของหมอ้แปลงไฟฟ้า

แบบออโต 

10.6 

ตวัอย่างที ่10.1 หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบออโตขนาด 10 kVA 

500/400 V เป็นชนิดแปลงแรงดนัไฟฟ้าลง 

เมือ่จา่ยโหลดตามพกิดัขนาด 10 kVA จงค านวณหา 

ก. กระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมู ิ

ข. กระแสไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมู ิ

ค. ก าลงัไฟฟ้าน า 

ง. ก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง 
วธิที า โจทยก์ าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้



ก. กระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมู ิ

กระแสไฟฟ้าทางดา้นปฐมภมูมิคีา่เท่ากบั    20 A     

ตอบ ข. กระแสไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมู ิ

กระแสไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมูมิคีา่เท่ากบั   

25 A  ตอบ 
ค. ก าลงัไฟฟ้าน า 

ก าลงัไฟฟ้าน ามคีา่เท่ากบั   8,000 VA      

ตอบ 

ง. ก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยง 

ก าลงัไฟฟ้าถา่ยโยงมคีา่เท่ากบั    2,000 

VA     ตอบ 



หมอ้แปลงไฟฟ้าปรบัคา่แรงดนัไฟฟ้าได ้10.7  

หมอ้แปลงไฟฟ้าปรบัคา่แรงดนัไฟฟ้าได ้เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า

แบบออโตแบบหน่ึงซึง่มขีดลวดเพยีงขดเดยีวทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นทัง้ขด

ปฐมภมูแิละขดทตุยิภมู ิโดยแรงดนัไฟฟ้าทางดา้นทตุยิภมูสิามารถ

ปรบัคา่ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ซ ึง่เรยีกหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบนีว้า่ หมอ้

แปลงไฟฟ้าแบบออโตปรบัคา่แรงดนัไฟฟ้าได ้

โครงสรา้งประกอบดว้ยขดลวดทองแดงเพยีงขดเดยีวพนัอยู่บน

แกนเหล็กแบบทอรอยด ์(Toroid) โดยดา้นบนของขดลวดจะถกู

บดใหแ้บนเพือ่ใหแ้ปรงถา่นสมัผสักบัขดลวด 


