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บทที� �บทที� �  

การต่อหมอ้แปลงการต่อหมอ้แปลง 

�.� การต่อหม้อแปลง (Transformer connections) 

 การต่อหมอ้แปลงเพื�อใชง้านมีหลายวธีิดว้ยกนั เช่นการต่อหมอ้แปลงขนานกนั การนาํหมอ้แปลง

เฟสเดียวจาํนวนสองหรือสามตวัมาต่อเป็นหมอ้แปลงสามเฟส เป็นตน้ การต่อหมอ้แปลงดงักล่าวตอ้งต่อ

อยา่งมีหลกัเกณฑที์�ถูกตอ้ง ถา้ต่อผดิจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อหมอ้แปลงและระบบไฟฟ้า ดงันั�นก่อนที�จะ

กล่าวถึงการต่อหมอ้แปลงแบบต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงหลกัเกณฑต่์างๆ เป็นเบื�องตน้ 

 

 �.�.� การกาํหนดเครื�องหมายที�ขั�วหม้อแปลง (Polarity marking) 

 การกาํหนดเครื�องหมายปลายสายที�ข ั�วหมอ้แปลงทั�งดา้นปฐมภูมิและดา้นทุติยภูมิเป็นสิ�งที�สาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับการต่อหมอ้แปลงแบบต่างๆ บริษทัหรือโรงงานผูผ้ลิตหมอ้แปลงจึงไดท้าํเครื�องหมาย

ไวห้ลายรูปแบบ ซึ� งขึ�นอยูก่บัมาตรฐานที�บริษทัหรือโรงงานผูผ้ลิตหมอ้แปลงนั�นยดึถือ 

 การกาํหนดตวัอกัษรที�ใชเ้ป็นเครื�องหมายที�ขั�วหมอ้แปลง ตามมาตรฐานของ เอ.เอส.เอ. (A.S.A. 

เป็นอกัษรยอ่ของ American Standard Association) ซึ� งเป็นสมาคมผูก้าํหนดมาตรฐานของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นผูคิ้ดและกาํหนดมาตรฐานขึ�นโดยกาํหนดใหข้ั�วของขดลวดแรงดนัสูง เป็น H1 และ H2 

ขั�วของขดลวดแรงดนัตํ�าเป็น X1 และ X2 
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รูปที� �-� การกาํหนดเครื� องหมายปลายสายที�ขั�วหม้อแปลง 

ก) แบบซับแทรคตีฟ โพลาริตี � 

ข) แบบแอดดิตีฟ โพลาริตี � 
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 ใหก้าํหนดขั�วทางดา้นซา้ยมือของขดลวดแรงดนัสูงเป็น H1 และขั�วดา้นขวาเป็น H2 เสมอเมื�อผู ้

สังเกตมองจากดา้นแรงดนัตํ�า ถา้จะกาํหนดเครื�องหมายที�ข ั�วหมอ้แปลงเป็นแบบซบัแทรคตีฟ โพลริตี�  

(Subtractive polarity) ขั�วของขดลวดแรงดนัตํ�าดา้นซา้ยมือจะตอ้งเป็น X1 และขั�วดา้นขวามือจะตอ้ง

เป็น X2 ดงัรูป 4-1 ก.  แต่ถา้จะกาํหนดเครื�องหมายที�ขั�วหมอ้แปลงเป็นแบบแอดดิตีฟ โพลาริตี�  (Additive 

polarity) ขั�วของขดลวดแรงดนัตํ�าดา้นซา้ยจะตอ้งเป็น X2 และขั�วดา้นขวามือจะตอ้งเป็น X1 ดงัรูป 4-2 

ข.  
 

 
รูปที� �-� การต่อวงจรทดสอบเพื�อกาํหนดเครื�องหมายปลายสายที�ขั�วหม้อแปลง 

ก) ค่าที�อ่านได้จากโวลท์มิเตอร์สูงกว่าแรงดันที�ป้อน จะเป็น แอดดิตีฟ โพลาริตี � 

ข) ค่าที�อ่านได้จากโวลท์มิเตอร์ตํ�ากว่าแรงดันที�ป้อน จะเป็น ซับแทรคตีฟ โพลาริตี � 
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 ลาํดับขั�นการทดสอบเพื�อกาํหนดเครื�องหมายที�ขั�วของหม้อแปลง 

1. ตอ้งทดสอบใหแ้น่ใจวา่ ปลายสายของขดลวดชุดใดเป็นขดลวดแรงดนัตํ�า และปลายสายขดลวด

ชุดใดเป็นขดลวดแรงดนัสูง โดยใชม้ลัติมิเตอร์ 

2. ต่อสายจากปลายสายเส้นหนึ�งของขดลวดแรงดนัสูงเขา้กบัปลายสายเส้นหนึ�งของขดลวดแรงดนั

ตํ�า ดงัรูป 4-2 

3. นาํ เอ.ซี. โวลทมิ์เตอร์ตั�งยา่นวดัไวสู้งประมาณสองเท่าของแรงดนัป้อนทานดา้นขดลวดแรงดนั

สูงต่อกบัปลายสายเส้นที�เหลือของขดลวดแรงดนัสูง และปลายสายเส้นที�เหลือของขดลวดดา้น

แรงดนัตํ�า ดงัรูปที� 4-2 

4. ป้อนแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 240V. เขา้ที�ขดลวดแรงดนัสูง ถา้หากค่าที�อ่านไดจ้ากโวลท์

มิเตอร์เท่ากบัผลบวกของแรงดนัทั�งสองดา้น  หรืออ่านค่าไดสู้งกวา่แรงดนัป้อนการกาํหนด

เครื�องหมายที�ขั�วสายของหมอ้แปลงจะตอ้งเป็นแบบแอดดิตีฟ โพลาริตี�  ดงัรูปที� 4-2 ก. 

5. ถา้ค่าที�อ่านไดจ้ากโวลทมิ์เตอร์นอ้ยกวา่แรงดนัป้อน หรือเท่ากบัผลต่างของแรงดนัทั�งสองดา้น 

การกาํหนดเครื�องหมายที�ขั�วสายจะตอ้งเป็นแบบซบัแทรคตีฟ โพลาริตี�  ดงัรูปที� 4-2 ข. 
 

�.�.� การขนานหม้อแปลง (Parallel operation) 

 จุดประสงคข์องการขนานหมอ้แปลงก็คือ พิกดักาํลงัของหมอ้แปลงตวัเดิมไม่เพียงพอที�จะจ่ายโหลด

เพิ�มขึ�นได ้ ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งนาํหมอ้แปลงตวัอื�นมาต่อขนานกบัหมอ้แปลงตวัเดิม การขนานหมอ้แปลง

สามารถทาํไดโ้ดยใชห้มอ้แปลงตั�งแต่สองตวัขึ�นไป ดงัรูป �-�  

 การต่อหมอ้แปลงเฟสเดียวสองตวัขนานกนั มีสิ�งที�ควรคาํนึงถึงดงันี�  คือ 

1. พิกดัแรงดนัของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิทั�งสองตอ้งเท่ากนัก็คือ หมอ้แปลงทั�งสองตอ้งมี

อตัราส่วนแรงดนัเท่ากนั ถา้ไม่เท่ากนัจะทาํใหเ้กิดกระแสไหลวน (Circulating current) 

ในขดลวดของหมอ้แปลงทั�งสองตวั ผลที�ตามมาก็คือเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อนที�

ขดลวดของหมอ้แปลง 

2. หมอ้แปลงทั�งสองตงัตอ้งมีโพลาริตี� เหมือนกนั หมายความวา่ตอ้งต่อขั�วเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั ดงั

รูปที� �-� และรูปที� �-� ถา้ต่อขั�วที�ไม่เหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัจะเกิดการลดัวงจร 

3. เปอร์เซ็นตอิ์มพิแดนซ์ของหมอ้แปลงทั�งสองจะตอ้งเท่ากนั ถา้ไม่เท่ากนัหมอ้แปลงจะไม่

สามารถแบ่งโหลดให้เป็นไปตามอตัราส่วนของพิกดั เค.ว.ีเอ. ของหมอ้แปลง แต่ละตวัได ้
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รูปที� �-� การต่อหม้อแปลงเฟสเดียว ซึ�งมโีพลาริตี �เหมือนกัน (Additive polarity) สองตัวขนานกัน 

 

หมอ้แปลงเฟสเดียวสองตวัในรูปที� �-� มีพิกดัแรงดนัไฟฟ้าเท่ากนัทั�งสองดา้นมีเปอร์เซ็นต์

อิมพีแดนซ์เท่ากนัและทั�งสองต่างก็มีโพลาริตี� เหมือนกนัคือเป็นแบบแอดดิตีฟ โพลาริตี�  การนาํหมอ้แปลงทั�ง

สองตวัมาต่อขนานกนัทาํไดง่้ายมากคือ นาํปลายสาย H1 ของหมอ้แปลงทั�งสองมาต่อกบัสายไฟเส้นหนึ�ง 

แลว้นาํปลายสาย H2 มาต่อรวมกนัแลว้ต่อกบัสายไฟอีกสายไฟอีกเส้นหนึ�ง ในทาํนองเดียวกนัแรงดนัตํ�า ก็

นาํปลายสาย X1 ของหมอ้แปลงทั�งสองมาต่อรวมกนัแลว้นาํปลายสาย X2 ของหมอ้แปลงทั�งสองมาต่อ

รวมกนัจากจุดต่อร่วมของ X1 และ X2 ตอ้งมีสายไฟต่อไปยงัโหลด 

 

4.2 การต่อหม้อแปลงสามเฟส (Three-phase transformer connections) 

 หมอ้แปลงเฟสเดียวจะมีขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอยา่งตํ�าขดละ � ชุด ต่อหมอ้แปลงหนึ�ง

ตวั ส่วนหมอ้แปลงสามเฟสจะมีขดลวดปฐมภูมิ � ชุด และ ขดลวดทุติยภูมิ � ชุดในหมอ้แปลงหนึ�งตวั เรา

สามารถใชห้มอ้แปลงเฟสเดียวที�มีอยูจ่าํนวนสองหรือสามตวัมาต่อเป็นหมอ้แปลงสามเฟสได ้ชุดของหมอ้

แปลงสามเฟสที�ไดเ้รียกวา่ � แบงค ์(Bank)  
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 สิ�งสาํคญัที�ควรคาํนึงถึงในการนาํหมอ้แปลงเฟสเดียว มาต่อเป็นหมอ้แปลงสามเฟสก็คือ หมอ้แปลง

เฟสเดียวทั�ง � ตวั ตอ้งเหมือนกนัทุกประการ กล่าวคือ พิกดั เค.ว.ีเอ. ความถี� พิกดัแรงดนั ค่าความตา้นทาน

ของขดลวด ค่าลีคเกจรีแอคแตนซ์ และ กระแสเอก็ไซตต์อ้งเท่ากนั 

 การต่อหมอ้แปลงสามเฟส สามารถต่อได ้� แบบ คือ 

1. แบบวาย – วาย  (Y-Y) 

2. แบบเดลตา้ – เดลตา้ (-) 

3. แบบวายเดลตา้  (Y-) 

4. แบบเดลตา้ – วาย (-Y) 

 

ก่อนที�จะกล่าวถึงรายละเอียดของการต่อหมอ้แปลงแบบต่างๆ ขอใหพ้ิจารณาคุณสมบติัเฉพาะของ

ระบบไฟฟ้า � เฟส (three phase system) ซึ� งแบ่งเป็น � ระบบ คือ 

ก. ระบบไฟฟ้า � เฟส � สาย (three-phase three-wire system) 

ข. ระบบไฟฟ้า � เฟส � สาย (three-phase four-wire system) 

 

แรงดนัไฟฟ้าระบบ � เฟส � สาย นั�นการไฟฟ้าจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

โดยทั�วไปจะมีพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 220V ส่วนแรงดนัไฟฟ้า � เฟส � สายนั�น การไฟฟ้าจาํหน่ายใหก้บั

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่โดยทั�วไปจะมีพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 380/220V. 

แรงดนัที�วดัไดร้ะหวา่งสาย (line voltage) คือ VL=380V. แรงดนัที�วดัไดร้ะหวา่งสายเส้นใดเส้นหนึ�ง

กบัสายนิวตรัล (สายศูนย)์ เรียกวา่แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งเฟส (phase voltage) คือ Vph.=220V.  

โหลดที�นาํมาต่อกบัระบบไฟฟ้า � เฟสนั�น อาจมีสภาพสมดุล หรือไม่สมดุลก็ได ้ แต่ในที�นี� จะ

พิจารณาเฉพาะโหลดที�สมดุลเท่านั�น โหลดสมดุลของระบบไฟฟ้า � เฟส ประกอบดว้ยอิมพีแดนซ์ (Z) � ตวั 

ที�มีค่าเท่ากนั ซึ� งสามารถต่อได ้� แบบคือ แบบเดลตา้ (delta) และแบบวาย (Wye) ดงัรูป �-�  
 

 
รูปที� �-� ก) อิมพีแดนซ์ต่อแบบเดลต้า   ข) อิมพีแดนซ์ต่อแบบวาย 
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โหลดต่อแบบเดลตา้ ดงัรูปที� �-� ก. มีแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย VL เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งเฟส 

Vph แต่กระแสไฟฟ้าในสาย IL (line current) เท่ากบักระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส Iph (phase 

current) คูณดว้ย 3  เขียนเป็นสมการไดด้งันี�  
 

โหลดต่อแบบ  

    L phV V  

 และ   L phI 3.I  

 
 
 

โหลดต่อแบบวาย ดงัรูปที� �-� ข. มีแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย VL เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งเฟส 

Vph คูณดว้ย 3  แต่กระแสในสาย IL เท่ากบักระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส Iph เขียนเป็นสมการไดด้งันี�  
 

โหลดต่อแบบ Y 

    L phV 3.V  

 และ   L phI I  

 

กาํลงัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า � เฟส เขียนเป็นสมการไดด้งันี�  

    ph phP 3.V .I .cos  

 

 หรือ   L LP 3.V .I .cos  
 

ก. การต่อหม้อแปลงแบบวาย-วาย (Wye-Wye connection) 

การต่อหมอ้แปลงแบบวาย-วายแสดงไวใ้นรูป �-� คือขั�ว H1 ของขดลวดปฐมภูมิต่อเขา้กบั

ระบบไฟฟ้าสามเฟส ส่วนขั�ว H2 ของหมอ้แปลงทั�งสามตวัต่อรวมกนัที�จุดนิวตรัล (neutral) สาํหรับดา้น

ทุติยภูมิก็มีการต่อทาํนองเดียวกนั คือขั�ว X1 ของขดลวดทุติยภูมิต่อกบัโหลด ส่วนขั�ว X2 ของหมอ้แปลงทั�ง

สามตวัต่อรวมกนัที�จุดนิวตรัลจะสังเกตเห็นวา่การต่อหมอ้แปลงดงักล่าวมีลกัษณะเหมือนตวัอกัษรวาย จึง

เขียนแทนดว้ยตวัอกัษร Y การต่อแบบนี�บางครั� งเรียกวา่การต่อแบบสตาร์ (star connection) 
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รูปที� �-� การต่อหม้อแปลงแบบวาย-วาย  

ก) วงจรอย่างง่าย   ข) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัวมาต่อรวมกันแบบ Y-Y   ค) โวลท์เตจ 

เวคเตอร์ไดอะแกรม 
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รูปที� �-� การต่อหม้อแปลงเฟสเดียว � ตัว เป็นหม้อแปลงสามเฟสสี�สายแบบ Y-Y 

 
 

ข. การต่อหม้อแปลงแบบเดลต้า-เดลต้า (Delta-delta connection) 
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รูปที� �-� การต่อหม้อแปลงแบบเดลต้า-เดลต้า 

ก) วงจรอย่างง่าย 

ข) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัวมาต่อรวมกันแบบ - 

ค) โวลท์เตจเวคเตอร์ ไดอะแกรม 

 

ค. การต่อหม้อแปลงแบบโอเพนเดลต้า หรือ แบบ วี-ว ี(Open-delta or V/V 

connection) 
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รูปที� �-� การต่อหม้อแปลงแบบโอเพนเดลต้า 

ก) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัวมาต่อรวมกันแบบโอเพนเดลต้า 

ข) โวลท์เตจเวคเตอร์ไดอะแกรม 
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ง. การต่อหม้อแปลงแบบวาย-เดลต้า (Wye-delta connection) 

 
รูปที� �-�� การต่อหม้อแปลงแบบวาย-เดลต้า 

ก) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัวมาต่อรวมกันแบบ Y- 

ข) โวลท์เตจ เวคเตอร์ไดอะแกรม 
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รูปที� �-�� การต่อหม้อแปลงแบบวาย-โอเพนเดลต้า 

ก) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัว มาต่อรวมกันแบบวาย-โอเพนเดลต้า 

ข) โวลท์เตจเวคเตอร์ ไดอะแกรม 

 

 
รูปที� �-�� วงจรการต่อหม้อแปลงแบบ Y- ที�มโีหลดต่ออยู่เพียงเฟสเดียว 
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จ. การต่อหม้อแปลงแบบเดลต้า-วาย (Delta-wye connection) 

 
รูปที� �-�� การต่อหม้อแปลงแบบเดลต้า-วาย 

ก) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัวมาต่อรวมกันแบบ -Y และเป็นการเพิ�มแรงดัน 

ข) การนาํหม้อแปลงเฟสเดียวจาํนวน � ตัว มาต่อรวมกันแบบ -Y และเป็นการลดแรงดัน 

ค) โวลท์เตจเวคเตอร์ ไดอะแกรม 


