


11.4 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ของ

หมอ้แปลงไฟฟ้าประกอบเครือ่งวดั

ไฟฟ้า 

11.1 หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า 

11.2 หมอ้แปลง

กระแสไฟฟ้า 

11.3 การตอ่วตัตม์เิตอรร์ว่มกบัหมอ้แปลง 

แรงดนัไฟฟ้าและหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า 

หวัขอ้เร ือ่ง 



หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้าเป็นหมอ้แปลงทีท่ าหนา้ทีแ่ปลงแรงดนัไฟฟ้าที่

ขดลวดปฐมภมูทิีต่อ่อยู่กบัระบบไฟฟ้าทีม่คีา่สงูใหม้คีา่ต ่าลง เพือ่ใหม้คีวาม

เหมาะสมกบัย่านวดัแรงดนัของโวลตม์เิตอร ์วตัตม์เิตอรแ์ละเพาเวอรแ์ฟก

เตอรม์เิตอร ์

11.1.1 โครงสรา้งและการท างานของหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า 

จากรปูที ่11.1 (ก) แสดงรปูจรงิของหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า (Potential 

transformer) หรอืเรยีกวา่ P.T. ประกอบดว้ยแกนเหล็กทีท่ าจากเหล็ก

แผ่นบางเคลอืบฉนวนแลว้น ามาอดัซอ้นกนั และขดลวดทองแดงคอืขด

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูพินัอยู่ทีแ่กนเหล็ก 

หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า 11.1  



11.1.2 การตอ่วงจรและการอา่นคา่ หมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้าที่

ใชร้ว่มกบัเคร ือ่งวดัไฟฟ้าจะมขีนาด100-500 VA จากรปูที ่11.2 

(ก) โดยขดลวดปฐมภมูจิะมขีนาดแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้า

ทีต่อ่ใหก้บัโหลด สว่นขดลวดทตุยิภมูจิะมโีวลตม์เิตอรต์อ่อยู่โดย

ปกตจิะมขีนาดแรงดนัไฟฟ้า 110-120 V 

ในการอา่นคา่จากรปูที ่11.2 (ก) ถา้ก าหนดใหอ้ตัราสว่นของหมอ้แปลง

แรงดนัไฟฟ้ามคีา่เท่ากบั 12 (𝑎𝑣 = 12) และเอซโีวลตม์เิตอรอ์า่นคา่ได ้

100 โวลต ์ดงัน้ันแรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลดหาไดจ้ากแรงดนัไฟฟ้าที่

อา่นไดจ้ากโวลตม์เิตอรค์ณูกบั 𝑎𝑣 ซึง่มคีา่เท่ากบั 100 2 = 1200 V 



หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นหมอ้แปลงทีท่ าหนา้ทีแ่ปลงกระแสไฟฟ้าที่

ขดลวดปฐมภมูทิีต่อ่อยู่กบั 

ระบบไฟฟ้าทีม่คีา่สงูใหม้คีา่ต า่ลง เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัย่านวดั

กระแสไฟฟ้าของแอมมเิตอร ์วตัตม์เิตอรแ์ละเพาเวอรแ์ฟกเตอรม์เิตอร ์

11.2.1 โครงสรา้งและการท างานของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า 

จากรปูที ่11.3 (ก) แสดงรปูจรงิของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า (Current 

transformer) หรอืเรยีกวา่ C.T. จากรปูที ่11.3 (ข) ขดลวดปฐม

ภมูขิองหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าจะ

ตอ่อนุกรมกบัโหลดจะมจี านวน

รอบของขดลวดนอ้ยมากต ่าสดุ

คอื 1 รอบเมือ่มกีระแสไหลผ่าน

ขดปฐมภมูแิละสรา้งเสน้แรง

แม่เหล็กโดยเปลีย่นแปลงไปตาม

กบักระแสทีไ่หลผ่าน 

หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า 11.2  



11.2.2 การตอ่วงจรและการอา่นคา่ หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้

รว่มกบัเคร ือ่งวดัไฟฟ้าจากรปูที1่1.4 (ก) ขดลวดปฐมภมูซิ ึง่สว่นมาก

เป็นสายตวัน าไฟฟ้าจะลอดเขา้ไปในตวั C.T. ไปยงัโหลด สว่นขดลวด

ทตุยิภมูโิดยปกตมิขีนาดกระแสไฟฟ้ามาตรฐานที ่5 A โดยแอมมเิตอร ์

จะตอ่อนุกรมกบัขดลวดทตุยิภมู ิกระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด = คา่กระแสไฟฟ้าทีอ่า่นไดจ้าก

แอมมเิตอร ์ 𝑎𝑖 

ในการอา่นคา่จากรปูที ่11.4 (ก) ถา้ก าหนดใหอ้ตัราสว่นของหมอ้แปลง

กระแสไฟฟ้ามคีา่เท่ากบั 40 

(𝑎𝑖  40) และเอซแีอมมเิตอรอ์า่นคา่ได ้4 A 



 การตอ่วตัตม์เิตอรร์ว่มกบั

หมอ้แปลง 

แรงดนัไฟฟ้าและหมอ้แปลง

กระแสไฟฟ้า 

11.

3 
วตัตม์เิตอรเ์ป็นเคร ือ่งมอืวดัทีใ่ชส้ าหรบัวดัก าลงัไฟฟ้าโดยวตัตม์เิตอร ์1 เฟส 

ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชดุคอื ขดลวดกระแสไฟฟ้า (Current coil) และ

ขดลวดแรงดนัไฟฟ้า (Potential coil) แสดง 

การตอ่วตัตม์เิตอรข์ดลวดกระแสไฟฟ้าของวตัตม์เิตอรจ์ะตอ่เขา้กบั 

C.T. และขดลวดแรงดนัไฟฟ้าของวตัตม์เิตอรจ์ะต่อเขา้กบั P.T. ใน

การอา่นคา่ของก าลงัไฟฟ้า 



จากรปูที ่11.6 ที ่C.T. จากขัว้ k น ามาตอ่เขา้กบัแอมมเิตอรแ์ละตอ่

อนุกรมกบัขดลวดกระแสไฟฟ้าของวตัตม์เิตอร ์ออกจากขดลวด

กระแสไฟฟ้าของวตัตม์เิตอรม์าตอ่เขา้ทีข่ ัว้ l และที ่P.T. น าโวลต ์

มเิตอรแ์ละขดลวดแรงดนัไฟฟ้าของวตัตม์เิตอรม์าตอ่เขา้ทีข่ ัว้ u และ

ขัว้ v 



 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ 

ของหมอ้แปลงไฟฟ้า

ประกอบเคร ือ่งวดัไฟฟ้า 

11.4 

ตวัอย่างที ่11.1 จากวงจรรปูที ่11.6 คา่ทีอ่า่นไดจ้ากเคร ือ่งวดัไฟฟ้ามี

ดงันี ้

คา่ทีอ่า่นจากแอมมเิตอร ์(I) = 4 A          คา่อตัราสว่นของ C.T. = 20 : 

1 

คา่ทีอ่า่นจากโวลตม์เิตอร ์(V) = 110 V    คา่อตัราสว่นของ P.T. = 10 : 

1 

คา่ทีอ่า่นจากวตัตม์เิตอร ์(P) = 350 W 

จงค านวณหา 

ก. ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 

ข. กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด 

ค. แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด 

ง. ก าลงัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด 

วธิที า โจทยก์ าหนดคา่ตา่ง ๆ ดงันี ้

𝐴𝑖= 20  และ  𝐴𝑣 = 10 



ก. ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 

ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้ามคีา่เท่ากบั 

0.7955    ตอบ ข. กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด (𝐼𝐿) 

กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด = คา่กระแสไฟฟ้าทีอ่า่นไดจ้าก

แอมมเิตอร ์ 𝑎𝑖 

กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลดมคีา่เท่ากบั   80 

A      ตอบ ค. แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหล (𝑉𝐿) 

แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลด = คา่แรงดนัไฟฟ้าทีอ่า่นไดจ้าก

โวลตม์เิตอร ์ 𝑎𝑣 

แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ยใหก้บัโหลดมคีา่เท่ากบั 

1100 V     ตอบ 




