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- มาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้า 
 มอก.384-2543/TIS 384-2000 
 IEC 60076 Power Transformer 

- IEC 60076-1,2011  Part 1  : General 
- IEC 60076-2,2011  Part 2: Temperature Rise 
- IEC 60076-3,2000  Part 3  : Insulation Level and Dielectric Tests 
- IEC 60076-4,2002  Part 4  : Lightning and Switching Impulse 
- IEC 60076-5,2006  Part 5  : Withstand Short Circuit 
- IEC 60076-1,2004  Part 11 : Dry-type Transformer 

 IEEE C57.12.00-2000 
- General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power and  

Regulating Transformers 
 
2. ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 หม้อแปลงไฟฟ้าจําหน่ายที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ 

- หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid – Immersed  Transformers) 
- หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry - Type Transformers) 

2.1 หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid - Immersed Transformers) หม้อแปลงที่ใช้ของเหลวเป็น
ฉนวนและตัวระบายความร้อนแบ่งเป็น 

  1 .  หม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได้  (Flammable Liquid - Insulated 
Transformer) หรือเรียกว่า หม้อแปลงนํ้ามัน (Oil Type Transformer) เป็นหม้อแปลง ที่ใช้นํ้ามันหม้อ
แปลงเป็นฉนวนและเป็นตัวระบายความร้อนด้วย ซึ่งนํ้ามันหม้อแปลงมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี 
ราคาถูก การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับงานภายนอกอาคาร ถ้าจะนํามาติดต้ังภายในอาคารต้องติดต้ังใน
ห้องหม้อแปลง เน่ืองจากนํ้ามันสามารถติดไฟได้ โดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ที่ 165๐C หม้อแปลงน้ํามัน 
ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

-  แบบมีถังพัก (Open Type with Conservator) เป็นหม้อแปลงในระบบจําหน่ายชนิด
ด้ังเดิมซึ่งนิยมใช้มานาน ระบายความร้อนด้วยนํ้ามันและมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ นอกจากน้ียังมีสาร 
ซิลิก้าเจล (Silica Gel) สีฟ้าใสเป็นตัวช่วยดูดความช้ืน และเป็นตัวบ่งบอกความเป็นฉนวนของนํ้ามันหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

-  แบบที่มีตัวถังปิดผนึก (Hemetically Sealed Tank) ในปัจจุบันได้มีการใช้หม้อแปลงที่มี
ตัวถังปิดผนึกมากขึ้น เน่ืองจากหม้อแปลงแบบน้ีไม่มีถังพัก ไม่ต้องมีซิลิก้าเจลไม่ต้องบํารุงรักษา จึงสามารถ
ป้องกันความช้ืนได้อย่างสมบูรณ์และเพ่ือรองรับการขยายตัวของนํ้ามันขณะจ่ายโหลดหรือเกิดจากการลัดวงจร 
และหม้อแปลงปิดผนึกมีการออกแบบเป็น 

1) หม้อแปลงปิดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน หม้อแปลงแบบนี้จะอัดก๊าซไนโตรเจนเข้า
เหนือนํ้ามันเพ่ือให้มีที่ว่างสําหรับการขยายตัวของนํ้ามัน 
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รูปแสดง หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry-type Transformer) และสิ่งห่อหุ้ม 
 
3. ส่วนประกอบของหม้อแปลง 
3.1 ส่วนประกอบของหม้อแปลงน้ํามัน มีดังนี้ 

- แกนเหล็ก (Magnetic Core) เป็นแผ่นเหล็กซิลิคอนบาง ๆ วางเรียงซ้อนกันยึดด้วยแคล้ม  
บน-ล่าง ทําหน้าที่เป็นวงจรเส้นแรงแม่เหล็ก 

- ขดลวดแรงสูง-แรงตํ่า (High voltage - Low Voltage Winding) เป็นลวดทองแดงกลม/แบน 
เคลือบนํ้ายาหรือหุ้มกระดาษฉนวนพันรอบแกนเหล็กขดลวดรับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก
เหน่ียวนําขดลวดแรงตํ่า ทําหน้าที่เป็นวงจรไฟฟ้า 

- แท็ปปรับแรงดัน (Tap Changer) เป็นชุดสวิตซ์เปลี่ยนเพ่ิม/ลด จํานวนขดลวดแรงสูงเพ่ือปรับ
แรงดันไฟฟ้าด้านจ่ายหรือแรงตํ่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

- สายไฟและบัสบาร์ (Cable and Busbar) เป็นสายไฟและบัสบาร์ทองแดงเช่ือมต่อเข้ากับ 
ชุดแท็ปขดลวดแรงสูงเช่ือมต่อปลายขดลวดแรงสูง-ตํ่าระหว่างเฟสและปลายขดลวดกับแกน 
ลูกถ้วย เพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก 

- นํ้ามันหม้อแปลง (Transformer Oil) เป็นนํ้ามันแร่ผสมทําหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและระบาย
ความร้อนของขดลวดและแกนเหล็ก  

- ถังและครีบ (Tank and Fin) เป็นโลหะเช่ือมขึ้นรูปบรรจุส่วนประกอบภายในหม้อแปลงและ
นํ้ามันหม้อแปลง มีครีบหรือลอนลูกฟูกสําหรับระบายความร้อนหรือรองรับการขยายตัวของ
นํ้ามันหม้อแปลงชนิดปิด 

- ลูกถ้วยแรงสูง-แรงตํ่า (HV-LV Bushing) เป็นเซรามิคฉนวนมีแกนนําอยู่ภายในสําหรับเช่ือมต่อ
สายวงจรไฟฟ้าภายในตัวหม้อแปลงกับภายนอก 

- ถังพักนํ้ามัน (Conservator Tank) อยู่เหนือถังหม้อแปลง มีหน้าที่สํารองในถังลดหรือเพ่ิมจาก 
การขยายตัวของหม้อแปลงที่มีถังพัก (เฉพาะหม้อแปลงแบบมีถังพัก) 

- ระดับนํ้ามัน (Oil Level Gauge) เป็นเกจช้ีแสดงระดับนํ้ามันซึ่งอาจมีลักษณะเป็นร่อง เป็นท่อ
หรือเข็มหน้าปัด หม้อแปลงชนิดปิดจะมีลูกลอยช้ีบอกการมีอยู่ของน้ํามัน 

- อุปกรณ์ระบายความดันหรือท่อกันระเบิด (Pressure-Relief Device) เป็นกลไกสปริงเมื่อ 
ความดันภายในหม้อแปลงสูงจนชนะแรงสปริง ความดันจะระบายออก  

- บุคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz Relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกันทําหน้าที่เตือนหรือตัดวงจรเมื่อเกิดเหตุ 
ไม่ปกติภายในหม้อแปลง(เฉพาะหม้อแปลงแบบที่มีถังพัก) 
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• % Imp  :  ค่าอิมพิแดนซ์เทียบร้อยละ 
• Ins. Class   :  ชนิดของฉนวนในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น Class A 
• Oil Quantity :  ปริมาณนํ้ามันที่อยู่ในหม้อแปลงทั้งหมดเป็นลิตร 
• Total Weight :  นํ้าหนักรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า (kg) 
• Connection Diagram :  แผนผังแสดงตําแหน่งของขั้วต่างๆของขดลวดด้านแรงสูงและแรงต่ํา 
• Vector Diagram :  แผนผังแสดงความแตกต่างของมุมเฟสระหว่างด้านแรงสูงแรงตํ่า 
• HV. Side(Pos, Connect, Voltage) : ตําแหน่งแท็ปที่ขดลวดสัมพันธ์กับแรงดันของขั้วต่อต่างๆ 
       ด้านแรงสูง 
• LV. Side (Terminal, Voltage)  :  แรงดันที่ขั้วต่อด้านแรงตํ่า 

 

 
รูปแสดง แผ่นป้ายของหม้อแปลง 

 
3.2 อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง 
 - ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ป้องกันระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จากภาวการณ์ลัดวงจร (Short 
Circuit) หรือกระแสเกิน (Over Load) จะมีทั้งฟิวส์ด้านแรงสูง (ติดต้ังด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง) และฟิวส์
ด้านแรงตํ่า (ติดต้ังด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง) ขนาดฟิวส์แรงสูงตามมาตรฐาน EEI-NEMA คือ 1, 2, 3, 6, 8, 
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 140, 200 A 

 
 

รูปแสดงฟิวส์แรงสูง (Dropout Fuse) 
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- ล่อฟ้า (Lightning Arrester) เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์หรือระบบและสายส่งไม่ให้
ได้รับความเสียหายจากภาวะแรงดันเกิน (Over Voltage) ที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือการปลดสับสวิตช์ 

 

 
 
                                              รูปแสดงล่อฟ้าแรงสูง (HV. Arrester) 
 
3.3 ส่วนประกอบของหม้อแปลงแห้ง 

-  แกนเหล็ก (Magnetic Core)  แกนเหล็กของหม้อแปลงชนิดน้ีจะทําด้วยแผ่น Laminations of 
Grain Oreinted Siligon Steel นํามาตัดออกเป็นมุม 45 องศา แล้วประกอบเรียงเข้าด้วยกัน
อย่างพิถีพิถันเพ่ือให้ได้ Core Loss ตํ่าและอาบแกนเหล็กที่ประกอบขึ้นด้วย Resin และทาสีเพ่ือ
ป้องกันการกัดกร่อน 

- ขดลวด (Winding) หม้อแปลงแห้งประกอบด้วยขดลวดหม้อแปลง 2 ชุด คือ ขดลวดแรงสูง (HV) 
และขดลวดแรงต่ํา (LV)  
 ขดลวดแรงสูง (HV) ตัวนําทําจากลวดกลม (Round Winding) หรือเป็นแผ่นตัวนํา (Strip 

Foil) และตัวนําสามารถใช้ได้ทั้งทองแดงและอลูมิเนียมตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยจะมีฉนวน
หุ้มระหว่างรอบตัวนําและจะมี Glass Fiber ขึ้นกลางเพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทางกลเพ่ิมขึ้น 
ฉนวนที่ใช้จะเป็น Class F หรือ Class H ขดลวดที่ได้น้ีจะนําไปหล่อด้วย Resin ภายใต้
สุญญากาศเพ่ือให้สาร Resinแทรกไปทุกส่วนและไม่ให้มีฟองอากาศ 

 ขดลวดแรงตํ่า (LV) จะเป็นขดลวดที่จ่ายไฟให้กับโหลด ตัวนําที่ใช้ขดลวดแรงตํ่าอาจใช้
ทองแดงหรืออลูมิเนียมซึ่งมีรูปแบบเป็นแบบลวดกลม (Round Winding) หรือแผ่นตัวนํา 
(Strip Foil) คล้ายแรงสูงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แผ่นตัวนําเพราะสามารถกระจายกระแสไฟที่ได้
สม่ําเสมอ ฉนวนที่ใช้จะเป็น Class F (155oC) หรือ Class H (180oC) 

 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ขั้วต่อสาย อุปกรณ์ปรับแท็ป ฉนวนรองรับขดลวด ขั้วต่อสายดิน 
เหล็กประกับแกนเหล็ก ชุดล้อเลื่อน 

 



 

 
3.4 การ
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3.5 เครื่องห่อหุ้ม (Protective Enclosure) 
 หม้อแปลงแห้งต้องติดต้ังไว้ในเครื่องห่อหุ้ม เน่ืองจากส่วนที่เป็น Resin ของหม้อแปลง Cast Resin 
จะสัมผัสไม่ได้เพราะจะทําให้เกิดไฟช็อตจากแรงดันเหน่ียวนํา สําหรับเคร่ืองห่อหุ้มที่ใช้ในอาคารตามมาตรฐาน 
ติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยโดยของ วสท. กําหนดไว้ว่าเคร่ืองห่อหุ้มต้องมีค่าระดับการป้องกันไม่ตํ่า
กว่า IP 21 และถ้าต้องการความปลอดภัยมากขึ้นสามารถใช้ค่า IP สูงขึ้นได้ สําหรับเคร่ืองห่อหุ้มที่ใช้ภายนอก
อาคารน้ัน ต้องมีค่าระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 33  
 

 
รูปแสดง เครื่องห่อหุ้ม (Protective Enclosure) 

 
3.6 ระดับการป้องกันของเครื่องห่อหุ้ม 
 ระดับการป้องกันของเคร่ืองห่อหุ้ม คือ การกําหนดค่าความสามารถในการป้องกันวัตถุที่จะสอดเข้าไป
ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและความสามารถในการป้องกันของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยกําหนดเป็นตัวเลขหลัง
อักษร IP 
 ค่า IP (Ingress Protection) กําหนดมาจากมาตรฐาน IEC 60529 หรือ มอก.513-2553 แสดง
สัญลักษณ์ด้วย IP ตามด้วยตัวเลข 1 หรือ 2 ตามประเภทการป้องกัน เช่นเคร่ืองห่อหุ้มมีค่าระดับการป้องกัน 
IP33 หมายถึงของแข็งหรือวัตถุที่มีขนาดต้ังแต่ 2.5 ม.ม. ไม่สามารถผ่านลอดเข้าไปข้างในได้และมีการป้องกัน
หยดน้ํา นํ้าสาดในแนวทํามุม 600 กับแนวด่ิงได้  ดังรายละเอียดระดับการป้องกันตามตาราง 
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ตัวเลขตัวที่ 1 ตัวเลขตัวที่ 2 

ประเภทการปอ้งกันวัตถุจากภายนอก ประเภทการปอ้งกันของเหลว 

เลข ระดับการป้องกัน เลข ระดับการป้องกัน 

0 ไม่มีการป้องกัน 0 ไม่มีการป้องกัน 

1 
ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร 
เช่น สัมผัสด้วยมือ 

1 ป้องกันหยดน้ําเฉพาะในแนวดิ่ง 

2 
ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร 
เช่น นิ้วมือ 

2 
ป้องกันหยดน้ําและน้ําสาดทํามุมไม่เกิน 15 องศากับ
แนวดิ่ง 

3 
ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร 
เช่น เคร่ืองมือ เส้นลวด 

3 
ป้องกันหยดน้ําและน้ําสาดทํามุมไม่เกิน 60 องศากับ
แนวดิ่ง 

4 
ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร 
เช่น เคร่ืองมือเล็กๆ เส้นลวดเล็กๆ 

4 ป้องกันน้ําสาดเข้าทุกทิศทาง 

5 ป้องกันฝุ่น 5 ป้องกันน้ําฉีดเข้าทุกทิศทาง 

6 ผนึกกันฝุ่น 6 ป้องกันน้ําฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทาง 

7 ป้องกันน้ําท่วมชั่วคราว 

8 ป้องกันน้ําเม่ือใช้งานอยู่ใต้น้ํา 

 
ตารางแสดงระดับการป้องกันตามฐาน IEC 60529 หรือมอก. 513-2553 

 

3.7 การเพิ่มพกัิดของหม้อแปลงแห้งด้วยการใช้พดัลม 
 หม้อแปลงแห้งชนิด Cast Resin สามารถทําให้จ่ายโหลดได้เพ่ิมประมาณ 30-40% ของพิกัดปกติของ 
หม้อแปลงได้โดยการติดต้ังพัดลมช่วยในการระบายความร้อน เมื่อหม้อแปลงเริ่มจ่ายโหลดเกินพิกัด ตัวรับ
สัญญาณความร้อนที่ฝั่งอยู่ใกล้จุดความร้อนสูงสุดจะส่งสัญญาณให้ชุดควบคุมรีเลย์ความร้อนทํางานและสั่งให้
พัดลมทํางานเพ่ือระบายความร้อนที่เพ่ิมขึ้นออกไป พัดลมระบายความร้อนแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

- แบบติดต้ังพัดลมไว้ด้านบน (Cover Mounted Fan ; CMF) การติดต้ังพัดลมแบบ CMF น้ัน  
พัดลมจะดูดลมโดยให้ผ่านตัวหม้อแปลงเพ่ือทําความร้อนออกมา ดัง น้ันเครื่องห่อหุ้ม 
(Enclosure) จะต้องออกแบบให้มิดชิดเพ่ือบังคับลมให้ผ่านตัวหม้อแปลง เครื่องห่อหุ้มในลักษณะ
น้ีใช้วิธีระบายความร้อนตามธรรมชาติ (AN) ได้ยาก ตัวหม้อแปลงจะร้อนมาก ๆ พัดลมท่ีติดต้ัง
ต้องมีขนาดใหญ่และทํางานบ่อย 
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รูปแสดง แบบติดต้ังพัดลมไว้ด้านบน 
 

- แบบติดต้ังพัดลมไว้ด้านล่าง (Cross Flow Fan ; CFF) การติดต้ังพัดลมแบบ CFF พัดลมจะ
เป่าลมจากด้านล่างผ่านช่องอากาศ (Air Ducts) ระหว่างขดลวดแรงสูงและแรงต่ําและผ่าน
ขดลวดด้านนอก ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนจะดีเครื่องห่อหุ้มน้ีสามารถทําให้มีช่อง
ระบายอากาศได้ หม้อแปลงจึงสามารถจ่ายโหลดแบบระบายความร้อนตามธรรมชาติ AN ได้เติม
พิกัดพัดลมจะทํางานในช่วงการทํางานเกินโหลดหม้อแปลงเท่าน้ัน พัดลมจึงมีขนาดเล็กและ
ช่วงเวลาทํางานน้อย ในปัจจุบันการติดต้ังพัดลมแบบ CFF ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะ 
มีเหตุผลทางเทคนิคที่ดีกว่าแบบ CMF  
 

 
 

รูปแสดง แบบติดต้ังพัดลมไว้ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

4. ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟา้ 
4.1 หม้อแปลงน้ํามัน (Hermetically Sealed) 3 เฟส แรงดัน 12 – 24 kV / 230 – 400V 
หม้อ
แปลง
(kVA) 

No-
load 

Loss(W) 

Load 
Loss at 
75C(W) 

Total 
Losses 

at 
75C(w) 

Impedance 
at 750 C 

(%) 

 
ขนาด(มิติ) หม้อแปลง 

Oil qty. 
(Litres) 

Total 
Weight 
(kgs) 

H(mm) L(mm) W(mm) 
100 250 1550 1800 4 1140 930 635 160 585 
160 360 2100 2460 4 1190 1070 680 215 845 
250 500 2950 3450 4 1285 1080 735 255 1065 
315 700 3900 4600 4 1310 1190 795 360 1395 
400 850 4600 5450 4 1330 1245 825 390 1550 
500 1000 5500 6500 4 1405 1420 855 480 1910 
630 1200 6500 7700 4 1445 1490 970 565 2155 
800 1300 10000 11300 6 1495 1790 1090 655 2555 
1000 1600 13000 14600 6 1515 1840 1270 740 2845 
1250 1800 15500 17300 6 1635 2050 1290 860 3595 
1600 2100 19500 21600 6 1695 2130 1300 1010 4200 
2000 2600 22500 25100 6 1845 2160 1390 1220 5200 
2500 3000 26500 29500 6 2120 2310 1420 1465 6130 
หมายเหตุ ข้อมูลหม้อแปลง เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ละราย 
 
 
4.2 หม้อแปลงน้ํามัน 1 เฟสแรงดัน  12 – 24 kV / 230V 
หม้อ
แปลง
(kVA) 

No-
load 
Loss 
(W) 

Load 
Loss at 
75C(W) 

Total 
Losses 
at75C 
(w) 

Impedance 
at 75C 
(%) 

ขนาด(มิติ) หม้อแปลง Oil qty. 
(Litres) 

Total 
Weight 
(kgs) H(mm) L(mm) W(mm) 

10 70 160 230 20 1180 550 460 45 160 
20 110 330 440 20 1200 580 475 52 190 
30 150 480 630 20 1230 610 490 60 220 
50 190 740 930 22 1250 630 510 70 255 
75 240 960 1200 22 1265 730 610 80 355 

หมายเหตุ ข้อมูลหม้อแปลง เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ละราย 
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4.3 หม้อแปลงแห้ง (Cast Resin Dry Type Transformer) 3 เฟส แรงดัน 24 kV / 230 – 400V 
หม้อ
แปลง
(kVA) 

No-
load 
Loss 
(W) 

Load 
Loss at 
75C 
(W) 

Total 
Losses 
at75C 
(w) 

Impedance 
at 75C 
 (%) 

     ขนาด(มิติ) หม้อแปลง Noise 
Level 
(dB) 

Total 
Weight 
(kgs) H(mm) L(mm) W(mm) 

400 1200 4850 6050 6 1460 1440 820 56 1350 
500 1500 5500 6000 6 1460 1540 820 56 1550 
630 1650 6900 8550 6 1500 1650 820 57 1800 
800 1950 8300 10250 6 1600 1700 820 58 2200 
1000 2300 9700 12000 6 1700 1700 1000 59 2643 
1250 2750 11700 14450 6 1720 1760 1000 60 3650 
1600 3100 14000 17100 6 1720 2050 1000 63 3650 
2000 4100 17000 21200 6 2180 2060 1280 64 4750 
2500 5000 20000 25000 6 2000 2220 1280 66 5604 
หมายเหตุ  - ข้อมูลหม้อแปลง เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ละราย 

- ขนาด ความกว้าง ยาว สูง และน้ําหนัก ยังไม่ได้รวมเคร่ืองห่อหุ้ม 
 
5. นิยามท่ีควรทราบ 
5.1 ขนาดพิกัด (kVA) คือ ขนาดของกําลังไฟฟ้าสูงสุดที่หม้อแปลงสามารถจ่ายออกไปให้แก่โหลด โดยท่ี
ส่วนประกอบสําคัญของหม้อแปลงมีอุณหภูมิไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ ซึ่งทดสอบได้โดยใช้ Temperature Rise 
Test 
5.2 ค่าBIL (Basic Impulse Insulation Level) คือ ค่าที่แสดงความทนต่อแรงดันฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้า
เกินช่ัวขณะ (Impulse) ปกติจะเกิดจากฟ้าผ่า ถ้าแรงดันเกินช่ัวขณะที่เกิน BIL ฉนวนของหม้อแปลงจะชํารุด
และใช้งานไม่ได้ หม้อแปลงจะต้องผ่านการทดสอบ BIL เพ่ือทดสอบถึงความทนต่อแรงดันฟ้าผ่าก่อนที่จะนํามา 
ใช้งาน สําหรับค่า BIL ตามมาตรฐาน IEC กําหนดค่า BIL ไว้ตามท่ีแสดงไว้ในตาราง 
 

Rate 
Voltage 

(kV) 
3.6 12 22-24 36 

BIL 
(KV) 

45 75 125 170 

 
5.3 แรงดันพิกัด (Rate Voltage) คือ แรงดันที่จ่ายให้ทางด้านปฐมภูมิหรือแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเหน่ียวนํา
ทางด้านทุติยภูมิขณะไม่มีโหลด เช่น 12KV/240-416V, 22KV/230-400V 
5.4 แท็ปเชนเจอร์ (Tap Changer) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง เพ่ือรักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ ให้คงที่ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะงาน เช่นหม้อแปลงที่ใช้กับเตาหลอม เป็นต้น
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ Off-Load Tap Changer และ On-Load Tap Changer 

- Off-Load Tap Changer เป็นแท็ปที่ต้องดับไฟก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแท็ปใช้กับงานทั่วไป 
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- On-Load Tap Changer เป็นแท็ป ทีใ่ช้กับหม้อแปลงทีต้่องจ่ายไฟตลอดเวลา ไม่สามารถดับไฟ
เพ่ือปรับแท็ปได้ หรือถ้าดับไฟแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือกระบวนการผลิตได้ มีราคา
แพงกว่าหม้อแปลงแบบ Off-Load Tap Changer 

5.5 การแท็ปแยกแรงดัน (Tappings) คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลงได้ซึ่งจะคิดเป็น
อัตราส่วนของแรงดันพิกัด (Rated Voltage) การปรับแท็ปแยกแรงดันน้ันต้องการให้แรงดันไฟฟ้าที่ออกจาก
หม้อแปลงสอดคล้องกับโหลดตามความต้องการการเปลี่ยนแท็ปจะเปลี่ยนทางด้านขดลวดแรงสูง ซึ่งจะง่ายกว่า
การเปลี่ยนแท็ปด้านแรงตํ่า เพราะเมื่อแท็ปทางด้านแรงสูงจะมีกระแสอาร์กน้อย ค่าแท็ปกําหนดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของแรงดันด้านไฟเข้า (Rate Primary Voltage) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด 

แท็ปแยกไว้เป็น ±2x2.5% การไฟฟ้านครหลวงกําหนดการแท็ปแยกไว้เป็น -4x2.5% ซึ่งหมายถึง
เปลี่ยนได้ 4 ขั้น ขั้นละ -2.5% รวมแล้วได้ -10% เครื่องหมาย (-) หมายถึง เปลี่ยนแท็ปให้ทางด้านแรงสูงลด
ตํ่าลง 4 ขั้น ขั้นละ 2.5% ทําให้แรงดันด้านแรงตํ่าเพ่ิมขึ้น 10% 

 

A

B
C
D
E

แรงสูง

แรงต่ํา

-1 x 2.5%
-2 x 2.5%

-3 x 2.5%

-4 x 2.5%

 
 

รูปแสดง TAP –4 x 2.5% 
 
มาตรฐานแท็ปของ กฟภ. ±2 x 2.5% 

 
Tap No. Pri.Volt (V) Sec.Volt (V) Ratio 

1 23100 400 57.75 
2 22550 400 56.25 
3 22000 400 55 
4 21450 400 53.625 
5 20900 400 52.25 
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มาตรฐานแท็ปของ กฟน. –4 x 2.5% 
 

Tap No. Pri Volt (V) Sec Volt (V) Ratio 
1 24000 416 57.69 
2 23400 416 56.25 
3 22800 416 54.81 
4 22140 416 53.22 
5 21600 416 51.92 

 
ตัวอย่างการแท็ปแยกแรงดัน 
 หม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบ 22kV เมื่อวัดแรงดันด้านแรงตํ่าได้ 390 V ต้องการแรงดันที่ 
400 V และตําแหน่งแท็ปของหม้อแปลงอยู่ที่ แท็ป 3 
 
วิธีทํา   คํานวณ แรงดันด้านแรงสูง = แรงดันด้านแรงต่ํา x Ratio= 390 x 55 = 21450 V 
 คํานวณหา Ratio ที่ต้องการแรงดัน 400 V  = 21450/400=53.63 
 ต้องปรับตําแหน่งแท็ปไปที่แท็ป 4 (Ratio=53.625) จะได้แรงดันด้านแรงตํ่า =21450/53.625 = 400V 

หรือใช้วิธีเทียบ % แรงดันตก คือ% แรงดันตก = (390-400)/400x100 = -2.5% ที่ตําแหน่งแท็ป 3
แท็ปแต่ละแท็ปต่างกันขั้นละ 2.5%  ดังน้ันต้องปรับจากแท็ป 3 ไปเป็นแท็ป 4 จะได้แรงดันด้านแรง
ตํ่าที่ 400V 

 
5.6 แรงดันไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ (Impedance Voltage) คือ ค่าแรงดันที่ต้องการด้านแรงสูงหรือปฐมภูมิที่ทําให้
กระแสพิกัดไหลผ่านในขณะที่ขดลวดด้านแรงตํ่าหรือทุติยภูมิลัดวงจร โดยปกติจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า
แรงดันพิกัด (Rated Voltage) เช่น หม้อแปลงที่มีแรงดันไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ 4% ก็คือถ้าเกิดลัดวงจรด้านแรงตํ่า
หรือทุติยภูมิของหม้อแปลงแล้วป้อนแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงสูงหรือปฐมภูมิ 4% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด 
(Rated Voltage) จะมีกระแสไหล 100% น่ันก็คืออิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงมีค่า 4% หรือ 0.04PU ซึ่งเป็น
อิมพีแดนซ์รวมของขดลวดทางด้านแรงสูงและแรงต่ํา 

- หม้อแปลงที่มขีนาดต้ังแต่ 50 KVA ถึง 630 KVA จะม ี% อิมพีแดนซ ์=4% 
- หม้อแปลงที่มขีนาดต้ังแต่ 800 KVA ถึง 2500 KVA จะม ี% อิมพีแดนซ ์6% 

 
 

             (ก) วงจรหม้อแปลงลัดวงจรด้านทุติยภูมิ                  (ข) วงจรลดรูปของรูป(ก) 
 

วงจรสมมูลของหม้อแปลงและการลัดวงจร 
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5.7 เวคเตอรก์รุ๊ป (Vector Group)  
 คือการบอกวิธีการต่อขดลวดภายในหม้อแปลง 3 เฟส โดยบ่งช้ีบอกถึงมุมต่างเฟส (PhaseShift) 
ระหว่างขดลวดด้านแรงสูงหรือปฐมภูมิและแรงตํ่าหรือทุติยภูมิ เมื่อเราวัดแรงดันที่ขั้วของหม้อแปลงชนิด 
1 เฟส เทียบกันจะไม่เกิด Phase Angle Different ระหว่างขดลวดแรงสูงกับแรงตํ่า แต่สําหรับหม้อแปลง 
3 เฟส สามารถเลือกต่อขดลวดภายในหม้อแปลงด้านแรงสูงหรือปฐมภูมิหรือแรงตํ่าหรือทุติยภูมิ ได้หลาย
รูปแบบซึ่งทําให้เกิด Phase Angle Different ระหว่างด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ ซึ่งสามารถเขียน
ความสัมพันธ์โดยใช้เป็น Vector Diagram  

- ด้านปฐมภูมิ กําหนดเป็น Delta : D, Star : Y , Interconnection (zigzag) : Z 
- ด้านทุติยภูมิ กําหนดเป็น Delta : d , Star : y , Interconnection (zigzag) : z 
- จํานวนตัวเลข การจัดเฟส (Phase Displacement) จะเขียนด้วยตัวเลขนาฬิกา คือ 1,2,3,4,5,6 

แสดงถึงมุมต่างกันด้วยตัวเลขละ 30 องศา คือ 30๐, 60๐ ,90๐ , 120๐ , 150๐, 180๐เป็นต้น ซึ่ง
การจัดเฟสที่เขียนด้วยตัวเลขนาฬิกาโดยการเทียบการเหน่ียวนําระหว่าง Primary Terminal- 
Neutral กับ Secondary Termial-Neutral โดยพิจารณาการหมุน Phase Vector ว่าด้าน 
Secondry ตาม Primary อยู่ก่ีนาฬิกา การหมุนจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้ แต่จะเป็นไป
ตาม Phase Sequency ของแรงดันที่ต่อเข้า  
ดังน้ันการหมุนของแรงดันอีกด้านจะตามไปด้วย โดยทั่วไปที่ช้งานกันจะแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม 1 : Zero Phase Displacement  ได้แก่ Yy0 , Dd0 , Dz0 
กลุ่ม 2 : 180๐ Phase Displacement  ได้แก่ Yy6 , Dd6 , Dz6 
กลุ่ม 3 : 30๐ Lag Phase Displacement ได้แก่ Dy1 ,Yd1 ,Yz1 
กลุ่ม 4 :  30๐ Lead Phase Displacement ได้แก่ Dy11 ,Yd11 ,Yz11 
นอกจากน้ียังมีการต่อยังมีการต่อที่ทําให้เกิดการจัดเฟสได้อีกหลายรูปแบบ 
 

ตัวอย่าง เวคเตอร์กรุ๊ปของหม้อแปลงชุดหน่ึงเป็น Dy 5 และ Dy11 
 Dy 5 มีค่าตัวเลข = 5 ดังน้ันเฟสขอแรงดันไฟฟ้าด้านแรงตํ่าตามหลังเฟสของแรงดันไฟฟ้าด้าน
แรงสูงอยู่ 5x30๐=150๐  ตามรูปจะเห็นเฟสy แรงตํ่าตามหลังเฟส V แรงสูงอยู่ 150๐ตามรูป 

 
Vector Group Dy 5 

 
Dy11 มีค่าตัวเลข =11 ดังน้ันเฟสแรงดันไฟฟ้าแรงตํ่าตามหลังเฟสของแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอยู่ 11x30๐=330๐  

ตามรูป 



18 
 

 
Vector GroupDy11 
 

 
รูปแสดงตัวอย่างการต่อขดลวดตาม Vector Group ต่างๆ 

 
5.8 การระบายความร้อนของหม้อแปลง 
 ความร้อนที่เกิดจากการใช้งานและค่าสูญเสียภายในหม้อแปลงจะทําให้หม้อแปลงมีอายุการใช้งาน 
ที่สั้นลงหรือหม้อแปลงอาจจะชํารุดได้จึงต้องมีการระบายความร้อนออกจากตัวหม้อแปลงและการระบาย 
ความร้อนที่ดีก็ทําให้หม้อแปลงสามารถจ่ายโหลดได้เพ่ิมขึ้นด้วย การระบายความร้อนจากขดลวดมาที่ตัวถัง 
จะอาศัยฉนวนหม้อแปลงเป็นตัวกลางระบาย การระบายความร้อนออกจากตัวหม้อแปลงสู่ภายนอกมีหลายวิธี
และจะใช้สัญลักษณ์แสดงวิธีระบายความร้อนดังตาราง 
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การหมุนเวียนของตัวระบายความร้อน สัญลักษณ ์
โดยวิธีธรรมชาติ   (Natural) N 
โดยวิธีขับหรืออัด  (Forced) F 

 
ตัวกลางระบายความร้อน สัญลักษณ ์

นํ้ามัน O 
ก๊าซ G 
นํ้า W 

อากาศ A 
 
การเขียนสัญลกัษณ์ที่ Name Plate หม้อแปลงแสดงการระบายความร้อนจะเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ   
2 ตัว หรือ 4 ตัว 

 
 

    วิธีการหมุนเวียนของตัวระบายความร้อน 
    ตัวกลางระบายความร้อนสู่ภายนอก 
    ลักษณะการระบายความร้อน 
    ตัวกลางระบายความร้อนจากขดลวด 

 
ตัวอย่างของการระบายความร้อน 
 AF : หม้อแปลงชนิดแห้งระบายความร้อนด้วยวิธีอัดอากาศ (Forced Air) 
 AN : หม้อแปลงชนิดแห้งระบายความร้อนด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ (Air Cooled)  
 ONAF : หม้อแปลงชนิดฉนวนนํ้ามันระบายความร้อนด้วยวิธีอัดอากาศ 
 ONAN : หม้อแปลงชนิดฉนวนนํ้ามันระบายความร้อนด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 
 
5.9 กําลังสูญเสียทางไฟฟา้ (Power Loss)  
 หม้อแปลงมีกําลังสูญเสียทางไฟฟ้าอยู่ 2 ส่วนคือ 

- กําลังสูญเสียไฟฟ้าไม่มีโหลด คือ กําลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลง (Core Loss) เมื่อ
ใช้งานหม้อแปลงที่แรงดันพิกัด โดยที่ขดลวดทุติยภูมิเปิดวงจรไว้ กําลังสูญเสียไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
สาเหตุจาก Eddy Current Loss และ Hyteresis Loss ซึ่งค่า No Load Loss น้ีมีค่าคงท่ี 
ที่แรงดันพิกัดและความถี่พิกัด 

- กําลังสูญเสียไฟฟ้ามีโหลด (Load Loss) คือ กําลังสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) ของ 
หม้อแปลงเมื่อต่อโหลดเข้ากับขดลวดทุติยภูมิ กําลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเน่ืองจาก 
ความต้านทานในขดลวด ซึ่งค่า Load Loss น้ีจะแปรตาม I2R หรือ (kVA)2 

ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงหลายแห่งได้ทําการออกแบบและผลิต Low Loss Transformer 
ทั้งการลด No Load Loss และ Load Loss เน่ืองจากหม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ ต้องต่อกับระบบไฟฟ้า
ตลอดเวลาและใช้งานตลอดเวลา ดังน้ันถ้าสามารถลด Loss ของหม้อแปลงได้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
ค่าไฟฟ้าลงได้มาก 

O N A N 
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5.10 การทดสอบหม้อแปลง (Transformer Testing) 
- มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ มอก., IEC, IEEE  
- ประเภทการทดสอบ 

 การทดสอบประจํา (Routine Test) 
 การทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) 
 การทดสอบพิเศษ (Special Test) 

- การทดสอบประจํา (Routine Test) สําหรับหม้อแปลงน้ํามัน หม้อแปลงทุกลูกต้องผ่าน 
การทดสอบประจําเพ่ือให้แน่ใจว่าหม้อแปลงไม่มีการชํารุด เสียหาย ระหว่างการผลิต
ประกอบด้วย 
• การทดสอบอัตราส่วนของแรงดัน (Ratio Test) : IEC 60076-1 
• การทดสอบขั้วหรือสัญลักษณ์กลุ่มเวคเตอร์ (Polarity And Vector Group Test) : IEC 

60076-1 
• การวัดความต้านทานของขดลวด (Winding Resistance Measurement) : IEC 60076-1 
• การทดสอบการสูญเสียกําลังไฟฟ้าและกระแสขณะไม่มีโหลด (No Load Loss and No Load 
 Current Test) : IEC 60076-1 
• การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเหน่ียวนําเกิน (Induced Potential Test) : IEC 60076-3  
• การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเกินจากแหล่งจ่ายตัวอ่ืน (Applied Potential Test) : IEC 
 60076-3  
• การทดสอบรอยรั่วซึมของนํ้ามัน (Oil Leak Test) : IEC 60076-1 
• การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ํามัน (Oil Dielectric Strength Test) : IEC 60156 or 

ASTM D877-02 
 
- การทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test)  

เป็นการนําหม้อแปลงต้นแบบแต่ละขนาด มาทําการทดสอบเพ่ือแสดงว่าหม้อแปลงแต่ละขนาดได้
มีการออกแบบที่ดี ประกอบด้วย 

• การทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ (Impulse Voltage Withstand Test) : IEC 
60076-4 

• การทดสอบอุณหภูมิเพ่ิม (Temperature Rise Test) : IEC 60076-2 
- การทดสอบพเิศษ (Special Test) 

เป็นการทดสอบตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ซื้อ ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพอสมควร
ประกอบด้วย 

• การทดสอบความทนทานต่อการลัดวงจร (Short Circuit Withstand Test) : IEC 60076-5 
• การทดสอบความดังของเสียงรบกวน (Audible Sound Level Test) : IEC 60076-10 

 
 
 
 



21 
 

6. การติดตั้งและการเลือกใช้หม้อแปลง 
หม้อแปลงไฟฟ้า มีการติดต้ังเป็น 2 แบบ คอื 

การติดต้ังภายในอาคาร แบ่งเป็น 
- ติดต้ังไว้ในบริเวณที่จัดไว้สําหรับการติดต้ังหม้อแปลงโดยเฉพาะ 
- ติดต้ังในห้องหม้อแปลง 

การติดต้ังภายนอกอาคาร แบ่งเป็น 
- บนเสาและน่ังร้านหม้อแปลง 
- ลานหม้อแปลง 
- เครื่องห่อหุ้ม 

 

6.1 ข้อกําหนดเฉพาะการติดต้ังหม้อแปลงชนิดต่างๆ 
 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงจะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงเพ่ือที่จะทํา 
การตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาหม้อแปลงได้โดยสะดวก หม้อแปลงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิดทั้งที่
ติดต้ังภายในอาคาร ห้องหม้อแปลงหรือภายนอกอาคารมาตรฐานติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของ 
วสท. ได้มีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการติดต้ังหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
 

6.1.1 หม้อแปลงชนิดแห้ง  

 
6.1.2 หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟได้ 

ติดต้ังภายในอาคาร ติดต้ังภายนอกอาคาร 
-ต้องติดต้ังในห้องหม้อแปลง 
ยกเว้น 
-หม้อแปลงใช้กับเตาหลอมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 75kVA 
หากไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบและระยะ
ห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อยกว่า 1.00 ม. 

- หากติดต้ังหม้อแปลงใกลกั้บวัสดุหรือาคารที่ติดไฟได้
หรือติดต้ังใกล้ทางหนีไฟ ประตู หรือหน้าต่าง ต้องมี
การปิดก้ันเพ่ือป้องกันไฟที่เกิดจากของเหลวของหม้อ
แปลงลุกลามไปติดวัสดุหรือส่วนของอาคารที่ติดไฟได้ 
ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอ่ืน
ไม่น้อยกว่า 1.80 ม. 

ติดต้ังในอาคาร 
(In Door) 

ต้องติดต้ังในห้องหม้อแปลง ติดต้ังภายนอกอาคาร 
(Out Door) 

- แรงดันไม่เกิน 33 kV 
- ขนาดไม่เกิน 112.5 kVA 
- ห่างจากวัสดุติดไฟไม่น้อย
กว่า 0.30 ม. 
ยกเว้น 
- กันด้วยแผ่นก้ันความร้อน 
- อยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่ปิด
ส่วนที่มีไฟฟ้าไว้มิดชิด 

- แรงดันไม่เกิน 33 kV 
- ขนาดเกิน 112.5 kVA 
ยกเว้น 
- หม้อแปลงมรีะบบทนอุณหภูมิฉนวน (Insulation 
System Temperature) ไมตํ่่ากว่า 150 C๐ หรือสูง
กว่าและก้ันด้วยแผ่นก้ันความร้อนหรือติดต้ังห่างจาก
วัสดุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 1.80 ม. ในแนวนอนและ 
3.60 ม. ในแนวด่ิง 
- หม้อแปลงมรีะบบทนอุณหภูมิของฉนวนไม่ตํ่ากว่า 
150◦C อยู่ในเครื่องห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้าไว้อย่างมิดชิด 

- ต้องมีเครื่องห่อหุ้มที่
ทนสภาพอากาศ 
- หม้อแปลงทีม่ีขนาด
เกิน 112.5 kVA ต้อง
ติดต้ังห่างจากวัสดุติด
ไฟไม่น้อยกว่า 0.30 ม.
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6.1.3 หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก 
ติดต้ังภายในอาคาร ติดต้ังภายนอกอาคาร 

- อาคารท่ีติดต้ังเป็นอาคารที่ติดไฟได้หรือมีวัสดุติดไฟ
ได้ในพ้ืนที่ที่ติดต้ังหม้อแปลง หม้อแปลงต้องติดต้ังใน
ห้องหม้อแปลงหรือต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและมี
การก้ันเก็บของเหลวที่ไหลออกมาโดยการทําบ่อพัก 
(SUMP) หรือทําที่ก้ัน 
- อาคารที่ติดต้ังเป็นอาคารไม่ติดไฟตาม TYPE I และ 
TYPE IIตาม NFPA 220-1985 หรือเทียบเท่าและไม่มี
วัสดุที่ติดไฟได้ในพ้ืนที่ติดต้ังหม้อแปลง ไมต้่องมีระบบ
ดังเพลิงอัตโนมัติแต่ต้องมีการก้ันของเหลวซึ่งอาจไหล
ออกมา 
- หม้อแปลงทีม่ีพิกัดแรงดันเกิน 33 KV ต้องติดต้ังใน
ห้องหม้อแปลง เท่าน้ัน 

- - หากติดต้ังหม้อแปลงใกลกั้บวัสดุหรือาคารที่ติดไฟได้
หรือติดต้ังใกล้ทางหนีไฟ ประตู หรือหน้าต่าง  ต้องมีการ
ปิดก้ันเพ่ือป้องกันไฟที่เกิดจากของเหลวของหม้อแปลง
ลุกลามไปติดวัสดุหรือส่วนของอาคารที่ติดไฟได้ ส่วนที่มี
ไฟฟ้าด้านแรงสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอ่ืนไม่น้อยกว่า 
1.80 ม. 

 
6.1.4 หม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ 
  สามารถติดต้ังได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และถ้าติดต้ังภายในอาคารต้องติดต้ังในห้องหม้อแปลง 
โดยรายละเอียดการติดต้ังเป็นไปตามหัวข้อห้องหม้อแปลง 
 
6.2 ห้องหม้อแปลง 
 หลักในการพิจารณาในการออกแบบติดต้ังห้องหม้อแปลงของหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ มีดังน้ี 
 
ห้องหม้อแปลงสําหรับหม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวตดิไฟและฉนวนของเหลวติดไฟยาก 
6.2.1 ตําแหน่งที่ต้ัง จะต้องติดต้ังอยู่ในสถานท่ีที่สามารถขนย้ายหม้อแปลง เช้า – ออก ทั้งลูกได้ สามารถ
ระบายอากาศสู่ภายนอกได้ หากใช้ท่อลมต้องเป็นชนิดทนไฟ ห้องหม้อแปลงต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าถึง
ได้โดยสะดวกเพ่ือการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
 
6.2.2 ระยะหา่ง 
ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับผนังหรือประตูห้องหม้อแปลง ต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 1.00 ม.ระยะห่าง
ระหว่างหม้อแปลงไม่ตํ่ากว่า 0.60 ม. ที่วางเพ่ือปฏิบัติงานบริเวณเหนือที่ต้ังหม้อแปลงหรือเคร่ืองห่อหุ้มของ
หม้อแปลงต้องไม่ตํ่ากว่า 0.60 ม. 
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6.2.4 โครงสร้างของห้องหม้อแปลง 
ผนังและหลังคาหม้อแปลง 
- คอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 125 มม. 
- อิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก ความหนาไม่น้อยกว่า 200 มม. 
หมายเหตุ 
ถ้าบริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงมีการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น นํ้า ฮาลอน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 
ความหนาผนังสามารถลดลงได้คือคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 65 มม.  อิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก
หนาไม่น้อยกว่า 100 มม. 
พื้นห้อง 
- คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 125 มม 
- รับนํ้าหนักหม้อแปลงและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้อย่างปลอดภัย 
- พ้ืนห้องต้องลาดเอียงและมีทางระบายฉนวนของเหลวของหม้อแปลงไปลงบ่อพัก (sump) 
บ่อพักน้ํามัน (Sump) 
- สามารถบรรจุปริมาณของเหลวของหม้อแปลงลูกที่มากทีสุ่ด (VFLUID MAX ) ได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า 
- ใส่หินเบอร์ 2 จนเต็ม 
- ถ้าบ่อพักอยู่นอกห้องต้องมีท่อขนาดไม่เล็กกว่า 50 มม. ระบายของเหลวออกจากห้องหม้อแปลงไปลงบ่อพัก 
ปลายท่อด้านหม้อแปลงต้องปิดด้วยตะแกรง 
 
 
 
 
ตัวอย่าง  
หม้อแปลงน้ํามัน จํานวน 2 ลูก ขนาด 800 kVA (W1290 x L1840 x H1495 mm.) และ ขนาด 1250 kVA 
(W 1290 x L2050 x H1635 mm.) 22 kV ติดต้ังในห้องหม้อแปลง 
จงคํานวณหา 

1. ขนาดห้องหม้อแปลง 
2. ขนาดช่องระบายอากาศถ้าหม้อแปลงนี้ระบายความร้อนด้วยวิธีหมุนเวียนตามธรรมชาติ 
3. ขนาดความจุพัดลมถ้าหม้อแปลงนี้ระบายอากาศออกด้วยพัดลม 
4. ขนาดเครื่องปรับอากาศถ้าหม้อแปลงนี้ระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ 
5. ขนาดบ่อพัก 

 
วิธีทํา 
1. ขนาดห้องหม้อแปลง 
ตามข้อกําหนด ผนังห้องต้องอยู่ห่างจากหม้อแปลงไม่น้อยกว่า 1.00 ม. เพดานต้องสูงจากหม้อแปลงหรือ

เครื่องห่อหุ้มไม่น้อยกว่า 0.60 ม. และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 0.60 ม. 
ขนาดห้อง กว้าง = 1,000 + 1,290 + 1,000 = 3,290 มม. หรือ 3.29 ม. 
  ยาว  = 1,000 + 1,840 + 600 + 2,050 + 1,000 = 6,490 มม. หรือ 6.49 ม. 
  สูง  = 1290 + 600 = 1,890 มม. หรือ 1.89 ม. 

ปริมาตรความจุของบ่อพักนํ้ามัน (CSUMP )   ≥3 x VFLUID MAX (ลิตร) 
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2. ขนาดช่องระบายอากาศถ้าหม้อแปลงนี้ระบายความร้อนด้วยวิธีหมุนเวียนตามธรรมชาติ ขนาดช่อง
ระบายอากาศ (CVENT)≥0.001 x kVA TRANS (ตรม.) 

 = 0.001 x (800 +1250) 
 = 2.05ตร.ม. 

3. ขนาดความจุพัดลมถ้าหม้อแปลงนี้ระบายอากาศออกด้วยพัดลม 
หม้อแปลงขนาด 800 kVA มคี่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย (kWLOSS) = 1300 +10000 =11300 W. 
หม้อแปลงขนาด 1250 kVA มีค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย (kWLOSS)  = 1800 +15500 =17300 W. 
รวมค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย (kWLOSS) =11300 + 17300 = 28600 W หรือ = 28.6 kW 
ขนาดความจุพัดลม (CFAN) ≥   8.40 x   kWLOSS      (ลบ.ม./นาที) 
= 8.40 x 28.6 = 240.24  ลบ.ม./ นาที 

4. ขนาดเครื่องปรับอากาศถ้าหม้อแปลงนี้ระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ 
รวมค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสีย (kWLOSS) =11300 + 17300 = 28600 W หรือ = 28.6 kW 

 ขนาดเครื่องปรับอากาศ (CAIR ) ≥   3412 x kW LOSS (บีทยูีต่อช่ัวโมง) 
 =  3,412 x 28.6 = 97,583  บีทียู/ ช่ัวโมง 

5. ขนาดบ่อพัก 
ปริมาตรความจุของบ่อพักนํ้ามัน (CSUMP )   ≥3 x VFLUID MAX       (ลิตร)  
คิดจากหม้อแปลงที่มีปริมาตรนํ้ามันมากที่สดุ คือ ขนาด  1250 kVA = 860 ลิตร 
ขนาดบ่อพัก                            = 3 x 860 = 2580 ลติร   หรือ         = 2.58   ลบ.ม. 

 

6.2.5 ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของห้องหม้อแปลง 
- ประตูต้องเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ทนการผุกร่อนมีการจับยึดไว้อย่างแน่นหนา 
- มีประตูฉุกเฉินสํารองชนิดที่เปิดออกภายนอกเป็นทางออกได้สะดวกและรวดเร็ว 
- มีธรณีประตูสูงไม่ตํ่ากว่า 0.10 ม.เพ่ือป้องกันนํ้ามันหม้อแปลงไหลออกเมื่อเกิดการระเบิด 
- เครื่องปลดวงจรท่ีต้ังในห้องหม้อแปลงต้องเป็นชนิดสวิตช์สําหรับปลดโหลด (Load Break)  
- เครื่องห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมด ต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 
- ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง ตัวถังหม้อแปลง เครื่องห่อหุ้ม ต้องต่อลงดิน สายต่อหลักดินต้องเป็นสาย

ทองแดงมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 35 มม2 
- มีแสงสว่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
- มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับไฟจากไฟฟ้า (Class C) ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 กก. ติดต้ังไว้ที่ผนัง

ด้านนอกห้องหม้อแปลง 
- ห้ามมีระบบท่ออ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ในห้องหรือผ่านห้องหม้อแปลง ยกเว้นท่อสําหรับระบบ

ดับเพลิงหรือระบบระบายความร้อนของหม้อแปลง 
- ควรมีป้ายเตือนแสดงข้อความ“อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน” 

ให้เห็นอย่างชัดเจนติดไว้ที่ผนังด้านนอกห้องหม้อแปลง 
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ตารางแสดงขนาดปรับต้ังสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินสําหรับหมอ้แปลง 

 
6.5.2 การป้องกันกระแสเกินด้านไฟออก 
 ขนาดปรับต้ังของเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟออก แบ่งออกเป็นแรงดันที่มากกว่า 1000 โวลต์
และแรงดันที่ไม่เกิน 1000 โวลต์ ซึ่งกําหนดให้ใช้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ก็ได้ และมีค่าไม่เกิน 125% ของ
พิกัดกระแสหม้อแปลงด้านไฟออก หากไม่ตรงกับขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้ขนาดใกล้เคียงได้ 
แต่ต้องไม่เกินค่าปรับต้ังสูงสุดที่กําหนดไว้ 
        ในการออกแบบระบบไฟฟ้าจ่ายไฟให้กับอาคารหรือสถานประกอบการต่างๆ เมื่อคํานวณโหลดได้แล้ว
จะต้องเลือกขนาดหม้อแปลงตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับโหลด เช่น ขนาด 315, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA เป็นต้น การกําหนดขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟออกของ
หม้อแปลงซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะกําหนดมาจากโหลดของหม้อแปลงที่คํานวณได้หรืออาจ
กําหนดจากเครื่องป้องกันกระแสเกินจากขนาดหม้อแปลงก็ได้โดยท่ัวไปท่ีนิยมใช้ จะกําหนดจากเครื่องป้องกัน
กระแสเกินจากขนาดหม้อแปลง เพราะสะดวกกว่าและเป็นการสํารองสําหรับการเพ่ิมโหลดในอนาคตด้วย  
แต่อย่างไรก็ตามสายไฟฟ้าเมนด้านแรงต่ําที่ออกจากหม้อแปลงต้องสอดคล้องกับขนาดของเครื่องป้องกัน
กระแสเกินด้วย 
 ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC ได้กําหนดค่า AF ไว้ดังน้ี คือ 63, 100, 125, 160, 200, 
315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 (3200), 4000, 5000, 6300 A สําหรับ
ค่า AT บริษัทผู้ผลิตจะผลิตออกมาหลายๆ ค่า แล้วแต่ความต้องการของบริษัทน้ันๆ 
 การกําหนดเคร่ืองป้องกันกระแสเกินด้านไฟออกหรือแรงตํ่ายังต้องคํานึงถึงค่าพิกัดตัดกระแสลัดวงจร 
(kA) ต้องไม่น้อยกว่าค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ติดต้ังที่ขั้วทางด้านแรงตํ่าของหม้อแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด 
หม้อแปลง ค่า Impedance Voltage ของหม้อแปลง และความจุลัดวงจร (Short-circuit Capacity; MVA) 
ด้วย 
 
ตัวอย่าง  หม้อแปลงจําหน่ายขนาด 2000 kVA, 22kV/ 230-400V, %U = 6 % จงคํานวณหา Fuse ทางด้าน
แรงสูง (HV) Circuit Breaker ทางด้านแรงตํ่า (LV) และค่ากระแสลัดวงจรท่ีขั้วแรงตํ่าของหม้อแปลง 
 
วิธีทํา 

1. กําหนดขนาด Fuse ด้านแรงสูง 
 หากระแสโหลดเต็มที่ด้านแรงสูง 

ด้านไฟเข้า ด้านไฟออก 
แรงดัน 

มากกว่า 750 V 
แรงดัน 

มากกว่า 750 V 
แรงดัน 

ไม่เกิน 750 V 
ขนาดอิมพีแดนซ์ของ

หม้อแปลง 
เซอร์กิต 
เบรกเกอร์ 

ฟวส ์ เซอร์กิต 
เบรกเกอร์ 

ฟวส ์ เซอร์กิตเบรกเกอร์
หรือฟวส ์

ไม่เกิน 6 %  600 % 300 % 300 % 250 % 125 % 
 

มากกว่า 6 % 
แต่ไม่เกิน 10 % 

400 % 300 % 250 % 225 % 125 % 
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 I    =   2000/1.732 x22 = 52.48  A 
 กําหนดขนาด Fuse ไม่ตํ่ากว่า 125%และไม่เกิน 300 % 
 ขนาด Fuse      =   125 x  52.48 =  65.6 A 
 เลือก Fuse ให้ตรงกับมาตรฐานการผลิตและเผื่อค่ากระแส Inrush (ทั่วไปนิยมใช้1.5-2.0 เท่าของ
 กระแสไฟด้านเข้า) จะได้ขนาด 80A หรือใหญ่กว่าถัดขึ้นไป คือ 100A ก็ได้ 

2. กําหนดขนาด Circuit Breaker ด้านแรงตํ่า 
ปรับต้ังไม่เกิน 125% ของกระแสพิกัดหม้อแปลงด้านแรงตํ่า 
           I   =  2000x1000/ 1.732x400  = 2886 A 
กําหนดขนาด Circuit Breaker ที่ 125 %     =  1.25x 2886 = 3607 A 
เลือกใช้ Circuit Breaker ขนาดสูงสุด 3600 AT- 4000 AF 

3. ค่ากระแสลัดวงจรท่ีขั้วแรงตํ่าของหม้อแปลง 
คิดระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Infinite Busและกระแสลัดวงจรแบบสมดุล 
สูตรกระแสลัดวงจร (Ic)  =     100 x In / %U 

โดย In = กระแสพิกัดของหม้อแปลงด้านแรงตํ่า (A) 
% U = % อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง 
               Ic    =  100 x 2886 /6 = 48100 A  =  48.1 kA 
ในทางปฏิบัติการเลือกพิกัดค่ากระแสลัดวงจรของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ควรเผ่ือไว้ สําหรับ 

ค่าความคลาดเคลื่อนของ % อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง ค่า Motor Contribution ของกระแสลัดวงจรและ 
ค่า Safety Factor ซึ่งโดยรวมจะเผื่อไว้ประมาณ 25% ดังน้ันค่ากระแสลัดวงจร = 48.1 x 1.25 = 60 kA 

 
6.5.3 ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า (Fuse) ของหม้อแปลง 3 เฟส 22 kV , 33kV 
พิกัดหม้อแปลง 

(kVA) 
กระแสพิกัด
ด้านแรงสูง 
22kV (A) 

กระแสพิกัด
ด้านแรงสูง 33 

kV (A) 

ขนาด Fuse 
แรงสูง 22 kV

(A) 

ขนาด Fuse 
แรงสูง 33 kV 

(A) 

หมายเหตุ 

100 2.62 1.75 6 3 ขนาด Fuseแรง
สูงที่เลือกใช้ ใช้
พิกัด Fuse 
ประมาณ 1.5 – 
2 เท่า ของ
กระแสพิกัดด้าน
แรงสูงของหม้อ
แปลง 

160 4.19 2.79 8 6 
250 6.56 4.37 10 8 
315 8.26 5.51 15 10 
400 10.49 6.99 15,20 15 
500 13.12 8.74 20,25 15 
630 16.53 11.02 25,30 20 
800 20.99 13.99 30,40 25 
1000 26.24 17.49 40,50 30 
1250 32.80 21.86 50,65 40 
1600 41.99 27.99 65,80 50 
2000 52.48 34.99 80,100 65 
2500 65.60 43.73 100,140 80 
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6.5.4 ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านแรงตํ่าด้านไฟออกหม้อแปลง3 เฟส 230/400V 
 
พิกัดหม้อ
แปลง  
(kVA) 

กระแสพิกัด
ด้านแรงตํ่า 

(A) 

125%
กระแสพิกัด
ด้านแรงตํ่า 

ขนาดปรับต้ัง 
CB 

ขนาด AF 
ของ CB 

(A) 

ค่าพิกัด 
กระแส
ลัดวงจร

(kA) 

 
หมายเหตุ 

100 144 180 160 200 10 ขนาด
เครื่อง
ป้องกัน
กระแสเกิน
ด้านแรงตํ่า
ใช้ไม่เกิน 
125% ของ
กระแสพิกัด
ด้านแรงตํ่า
(No Load)
ของหม้อ
แปลง 

160 231 288 250 250 10 
250 360 450 400 500 15 
315 455 568 500 - 550 630 18 
400 577 721 600 - 700 800 18 
500 722 903 800 - 900 1000 22 
630 909 1136 1000 - 1100 1250 30 
800 1155 1443 1250 - 1400 1600 25 
1000 1443 1804 1500 - 1800 2000 30 
1250 1804 2255 1900 - 2200 2500 42 
1600 2309 2886 2400 - 2800 3200 50 
2000 2886 3607 2900 - 3600 4000 65 
2500 3608 4510 3700 - 4500 5000 80  

 

 
6.6 การต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า 
6.6.1 การต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผา่ 

การต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือที่เรียกกันว่ากับดักฟ้าผ่ามีไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายของระบบ
ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าอันเน่ืองจากฟ้าผ่า โดยอาศัยหลักการลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่คร่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้
เหลือน้อยที่สุด สําหรับการต่อลงดินที่หม้อแปลงจะติดต้ังที่ทางด้านแรงสูง สายต่อลงดินของกับดักฟ้าผ่าต้อง
ต่อร่วมกับสายต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลงและต้องให้สั้นที่สุดเพ่ือลดแรงดันตกคร่อมในสายไฟฟ้า สายต่อ 
ลงดินน้ีต้องแยกต่างหากจากสายต่อลงดินของระบบไฟฟ้าด้านแรงตํ่า (สายเส้นที่มีการต่อลงดินหรือสาย
นิวทรัล) เพ่ือป้องกันแรงดันเกินน้ีไปทําให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าเสียหาย 
 
6.6.2 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าของหม้อแปลง 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งต้องมีการติดต้ังหม้อแปลง ทางด้านไฟออกแรงต่ําต้องมีการต่อ
ลงดิน สายเส้นที่มีการต่อลงดินนี้เรียกว่าสายนิวทรัล และสายนิวทรัลน้ีจะต้องเดินไปยังแผงเมนสวิตช์แรงตํ่า  
ไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่ก็ตามและต้องต่อลงดินที่แผงเมนสวิตช์น้ี ในกรณีที่หม้อแปลงติดต้ังอยู่ ภายนอกอาคาร 
มาตรฐานฯ กําหนดให้ต้องต่อลงดินเพ่ิมอีกอย่างน้อยอีกหน่ึงจุด ทางด้านไฟออกของหม้อแปลง ณ.จุดที่ติดต้ัง
หม้อแปลงหรือจุดอ่ืนที่เหมาะสมภายนอกอาคาร 
 



 

 

 
6.7 การ

การ
เลือกใช้ห

 

รูปแ

เลือกใช้หม้อ
รเลือกใช้หม้อ
หม้อแปลง ดัง
- ระบบไฟ
- มาตรฐาน
- ชนิดของ
- การระบา
- ค่าใช้จ่าย
- ค่าสูญเสี

(Load L
- เวคเตอร์
- อุณหภูมิ
- ข้อจํากัด
- สถานที่ติ
- แรงดันไฟ
- ลักษณะข
- ลักษณะแ
- อายุการใ
- การขนาน

แสดง การต่อ

แปลงไฟฟ้า 
แปลงไฟฟ้าน้ั
น้ี 
ฟ้าที่จ่ายให้ห
นผลิตภัณฑ์แล
หม้อแปลงที่เ
ายความร้อนข
ยของราคาหม้
ยของหม้อแป

Loss) 
์กรุ๊ปของหม้อ
แวดล้อม ควา
ทางด้านขนาด

ติดต้ัง การใช้ง
ฟฟ้าอิมพีแดน
ของ Tap Cha
และทศิทางขอ
ใช้งานของหม้
นหม้อแปลง 

ลงดินของระบ

น้ัน ขึ้นอยู่กับอ

ม้อแปลงและ
ละการทดสอบ
เลือกใช้ เช่น ห
ของหม้อแปลง
ม้อแปลง เช่นก
ปลง เช่น ค่าสูญ

อแปลง เช่น D
ามช้ืน ไอเกลือ
ด นํ้าหนัก 
าน เช่นในพ้ืน

นซ์ ขนาดกระแ
anger ตามพ้ื
องตัวนําด้านจ
ม้อแปลง 
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บบไฟฟ้าของห

องค์ประกอบโ

จ่ายให้ Load
บ เช่น มอก. 
หม้อแปลงน้ําม
ง เช่น ONAN
การใช้งาน กา
ญเสียในแกนเ

Dyn11,Dd0 
อ ผงฝุ่น 

นที่อันตราย โร
แสลัดวงจร แ
้นที่ของแต่ละ
จ่ายไฟและรับ

หม้อแปลงที่อ

โหลดหลายๆ

d เช่น ระดับแ
IEC , IEEE  
มันหรือหม้อแ

N, AN, AF 
รบํารุงรักษา
เหล็ก (No Lo

รงกลั่นนํ้ามัน
ละแรงดันตกท
การไฟฟ้า 

บไฟ 

ยู่ภายนอกอา

อย่าง ซึ่งมีแน

แรงดัน ความถี

แปลงแห้ง 

oad Loss) ค่า

ที่ปลายสาย 

าคาร 

นวทางในการ

ถี่ จํานวนเฟส 

าสูญเสียในขด

 

รพิจารณา

ดลวด 
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7. การตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลง 
 การตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตามท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมีความเช่ือถือได้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานข้ึน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
และผู้ปฏิบัติงานในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบก็ต้องมีการตรวจสอบ ดูแลและบํารุงรักษา
เช่นกันประกอบด้วย 

- การตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงน้ํามัน 
- การตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงแหง้ 
- การตรวจสอบและบํารุงรักษาห้องหม้อแปลง 
- การตรวจสอบและบํารุงรักษาลานหม้อแปลง 
- การตรวจสอบและบํารุงรักษานั่งร้านหม้อแปลง 

 
7.1 การตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงน้าํมัน 
ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 

1. ลูกถ้วยแรงสูง แรงตํ่า ตรวจสอบสภาพผิว รอยไหม้ ชํารุด รอย
แตกบ่ิน ฝุ่น คราบสกปรกและทําความ
สะอาด ซ่อมรอยชํารุด รอยอาร์กหรือ 
เปลี่ยนลูกถ้วยใหม ่

 

2. ขั้วต่อสาย แรงสูง แรงตํ่า ตรวจสอบขั้วต่อสาย ดูรอยไหม้อาร์ก  เป็น
สนิมหรือเกิดออกไซด์ ชํารุดและทําความ
สะอาดขั้วและหน้าสัมผัสต่างๆ ขันน๊อต
ขั้วต่อสายทุกตัวให้แน่นหรือเปลี่ยนขั้วต่อ
สายใหม ่

ปกติอุณหภูมิขั้วต่อ
สายไม่ควรเกิน  
70oC 

3. สภาพตัวถัง ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของนํ้ามันตามแนว
เช่ือมการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของ
ตัวถัง คราบสกปรก ฝุ่น ถ้าพบรอยรั่วซึม
ให้แก้ไข โดยการเช่ือมหรือเปล่ียนปะเก็น 
ทําความสะอาดขัดทําสีเพ่ือให้การระบาย
ความร้อนได้ดี 

 

4. นํ้ามันรั่วซึม ตรวจสอบครีบระบายความร้อนปะเก็น
หรือซีลยางต่างๆ ฝาถัง วาลว์ถ่ายนํ้ามัน
และเปลี่ยนปะเก็นหรือซีลยางในส่วนที่มี
นํ้ามันรั่วซึมและขันน๊อตให้แน่น 

 
 

5. 
 

อุณหภูมิหม้อแปลง ตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิ
สูงสุด ตรวจสอบการทํางานของ
เทอร์โมมิเตอร์ ถ้าอุณหภูมิหม้อแปลงสูง
เกินปกติต้องตรวจสอบกระแสใช้งานหาก
เกินให้ลดปริมาณการใช้โหลดให้เหมาะสม 

ระดับอุณหภูมิห้าม
เกิน 100 oC 
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ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 
6. สารดูดความช้ืน (Siliga Gel)   

(เฉพาะรุ่น Open Type) หม้อแปลง
ชนิด Sealed Tank จะไม่มีสารดูด
ความช้ืน 

ตรวจสอบสีของสารดูดความซื้น (ปกติสาร
ดูดความซื้นจะมีสีม่วงนํ้าเงิน เมื่อใช้งานมา
นานจะมีความช้ืนสูงสีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 
ไม่สามารถดูดความเย็นได้อีกต่อไป ให้
เปลี่ยนสารดูดความช้ืน(ในปัจจุบัน Silica 
Gel เป็นสีส้ม จะเป็นชนิดที่ไม่มีสารโค
บอลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเมื่อเสื่อมสภาพจะ
กลายเป็นสีนํ้าเงินอมเขียว) 

ควรตรวจทุก ๆ 6-
12 เดือน 

7. กับดักฟ้าผ่า สายดิน และหลกัดิน ตรวจสอบสภาพทั่วไป รอยบ่ิน แตก อาร์ก 
ตรวจสอบจุดต่อสายดินและสภาพสายดิน 
ว่าหลุดหลวมหรือสึกกร่อนหรือไม่ วัดค่า
ความต้านทานหลักดิน เปลี่ยนอุปกรณ์ที่
ชํารุดและตรวจเช็คสายดินให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี แข็งแรง 

ค่าความต้านทาน
หลักดินไม่เกิน 5 
โอห์ม 

8. ความต้านทานฉนวน(Insulation 
Resistance) 

วัดค่าความต้านทานด้วย เมกโอห์มมิเตอร์
ระหว่างขดลวดแรงสูง-แรงตํ่า ขดลวดแรง
สูงกับตัวถัง (Tank) และขดลวดแรงตํ่ากับ
ตัวถัง ต้องไม่ตํ่ากว่า 1000 Megaohmที่ 
20oC 

ใช้เมกโอห์มมิเตอร์  
1000-2500 V. 

9. แกนล่อฟ้า (Arcing Horn)  วัดระยะบน-ลา่ง ของแกนล่อฟ้าให้ได้ตาม
เกณฑ์ 
 
 

-ระบบ 11-12 KV.  
ระยะห่าง 85 mm 
-ระบบ 22-24 KV. 
ระยะห่าง 155mm 
-ระบบ 33 KV. 
ระยะห่าง 220 mm

10. ค่าความเป็นฉนวนของนํ้ามัน 
(Dielectric Strength)  

ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของนํ้ามัน 
หม้อแปลงโดยใช้เคร่ืองทดสอบ ถ้ามีค่าตํ่า
กว่ามาตรฐานควรเปลี่ยนหรือกรองน้ํามัน 

ค่าความมาตรฐาน 
ASTM 
-ค่านํ้ามัน 30 kV  
ใช้ได้ 
-ค่านํ้ามัน 25-30 kV 
ใช้ได้หรือกรอง 
-ค่านํ้ามัน 20-25kV 
ใช้ได้หรือกรอง 
-ค่านํ้ามันตํ่ากว่า 
20  
kV ควรเปลี่ยน 
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7.2 การตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงแห้ง 
ตรวจเหมือนกับหม้อแปลงน้าํมันในส่วนที่เหมือนกันและเพิ่มเติม ดังน้ี 

ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 
1. การระบายอากาศ ตรวจช่องครีมระบายอากาศทําความ

สะอาดฝุ่น คราบสกปรก 
 

2. ภายในตู้ ตรวจสอบฝุ่นที่ขดลวด Insulatorช่อง
ระบายอากาศ การเปลี่ยนสีเน่ืองจาก
ความร้อน Tracing + Carbonization 
Insulator แคล้ม Coil Spacer หลุด
หลวมหรือไม่และทําความสะอาดจุดต่อ
ไฟฟ้าขันให้แน่น 

 

3. การเกิด Partial Discharge ตรวจด้วยเครื่องมือวัดเปรียบเทียบกับค่า
จากผู้ผลิตในอดีต 

 

 
 
7.3 การตรวจบํารุงรักษาห้องหม้อแปลง 
ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สภาพห้องหม้อแปลง ผนังพ้ืนห้องต้องสร้างด้วยวัสดุที่มีความ
แข็งแรงเพียงพอกับการใช้งานไม่ทรุดไม่
แตก ต้องไม่มีวัสดุที่ไม่เก่ียวขอ้งและ
เช้ือเพลิงเก็บอยู่ภายใน มีพ้ืนที่ว่างในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ 

 

2. บ่อพักนํ้ามันและท่อระบาย ตรวจสอบว่าขนาดบ่อพักอยู่ในสภาพดี
ถูกต้องหรือไม่ ในบ่อพักต้องมีหินเบอร์ 2 
ใส่อยู่เต็มไม่มนํ้ีาขัง หากมีการร่ัวไหลของ
นํ้ามันควรสูบออกให้หมด 

 

3. การระบายอากาศ ตรวจสภาพช่องระบายอากาศทั้งช่อง
ระบายอากาศเข้าและอากาศออกและไม่
มีสิ่งกีดขวางวัดอุณหภูมิห้องไม่เกิน 
40oCทําความสะอาด กรณีใช้พัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศให้ตรวจสอบด้วยว่า
พัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศยังทํางาน
ได้ตลอดเวลาที่หม้อแปลงจ่ายไฟ  

 

4. ระบบดับเพลิง ตรวจสภาพว่ามีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ดับ
ไฟที่เกิดจากไฟฟ้าได้และยังอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ ติดไว้ที่ผนังด้านนอกห้อง
หม้อแปลง  

เคร่ืองดับเพลิงมือ
ถือที่ใช้ดับไฟจาก
ไฟฟ้าจะมี
สัญลักษณ์ C 
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ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 
5. การต่อลงดิน ตรวจวัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน

ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งต้องต่อลงดิน 
ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อสายดินไม่
หลุดหลวม ไมผุ่กร่อนให้คงสภาพใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา 

สายต่อหลักดินต้อง
เป็นสายทองแดงขนาด
ไม่ตํ่ากว่า 35 ตร.มม.
และค่าความต้านทาน
การต่อลงดินไม่เกิน  
5 โอห์ม 

6. ป้ายเตือน ตรวจว่ามีป้ายเตือนข้อความว่า 
“อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน ติดไว้ที่ด้าน
นอกห้องหม้อแปลงในตําแหน่งที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในสภาพดี 

 

7. แสงสว่าง ตรวจสอบความสว่างในห้องหม้อแปลง
วัดค่าความสว่าง ตรวจสอบหลอดไฟให้
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

ความส่องสว่างเฉลี่ยใน
ห้องหม้อแปลงต้องไม่
น้อยกว่า 200 ลักซ ์

 
7.4 การตรวจบํารุงรักษาลานหม้อแปลง 
ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สถานที่ต้ังลานหม้อแปลง ตรวจสอบลานหม้อแปลงต้องอยู่ห่างจาก
วัสดุที่ติดไฟง่ายและต้องมีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการลกุลามของน้ํามันที่อาจเกิด
จากหม้อแปลงระเบิดไปติดวัสดุหรือ
อาคารจนทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 

2. รั้วและประดุ ลานหม้อแปลงต้องมีรั้วที่มีความสูงไม่
น้อยกว่า 2 เมตร เพ่ือป้องกันบุคคลหรือ
สัตว์ ต้องตรวจสอบสภาพทั่วไปว่ารั้ว
และประตูมีสภาพแข็งแรง ไมผุ่กร่อน
หรือชํารุด ประตูรั้วสามารถล็อกกุญแจ
ได้และจะต้องมีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า
ด้วย 

 

3. สภาพพ้ืนลานหม้อแปลง ตรวจสอบว่าพ้ืนหม้อแปลงต้องโรยหิน
เบอร์สองจนทั่ว ยกเว้นให้เฉพาะพ้ืนที่จะ
ใช้ต้ังอุปกรณ์ ความหนาของหินเบอร์ 2
ต้องไม่น้อยกว่า 100 มม. และลานหม้อ
แปลงต้องไม่มีต้นหญ้า ต้นไมห้รือวัชพืช
อ่ืนขึ้น ไม่มีนํ้าขังและมีการป้องกัน 
นํ้าท่วมอย่างเหมาะสม 
 

 



39 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 
4. การต่อลงดิน ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานการต่อลง

ดิน ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งต้องต่อลงดิน 
ตรวจสภาพสายดินและจุดต่อสายดิน 
ต้องไม่หลุดหลวมไม่ผุกร่อนและต้องคง
สภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

 
 
7.5 การตรวจสอบและบํารุงรักษานั่งร้านหม้อแปลง 
ลําดับ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและการดําเนินการ หมายเหตุ 

1. สภาพเสาและความแข็งแรงของเสา สภาพเสาไฟฟ้าต้องไม่มีรอยแตกร้าว เสา 
น่ังร้านไม่ทรุดหรือเอียง น๊อตยึดไม่เป็น
สนิมและผุกร่อน ในกรณีพบว่าน่ังร้าน
เอียงหรือทรุดตัว ต้องรีบดําเนินการ
แก้ไข 

 

2. การต่อลงดินของส่วนโลหะที่เปิดโล่ง ส่วนที่เป็นโลหะและเปิดโล่งและปกติไม่
ใช้เป็นทางเดินของกะแสไฟฟ้าแต่อาจมี
ไฟฟ้าได้ เช่นตัวถังหม้อแปลง ต้องมีการ
ต่อลงดินและสายต่อหลักดินต้องเป็น
สายทองแดงขนาดไม่ตํ่ากว่า 35 ตร.มม. 

 

3. ค่าความต้านทานการต่อลงดิน ตรวจวัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน
ด้วยเครื่องมือวัด ค่าไม่ควรเกิน 5 โอห์ม 
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