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ชุดพันขดลวดหมอ้แปลง 
(Coil  Winding  Set) 

    
กิตติพงษ์ วังวิสัย, อาจารย์ที่ปรึกษา เจษฎา สารสุข 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  
129 ม.7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 

 
 

บทคัดย่อ 
          ปัจจุบันงานทางด้านไฟฟ้ามีส่วนส าคัญมากใน
การพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่าทุกที่ในประเทศต่างมี
ไฟฟ้าใช้  จนอาจกล่าวได้ว่าไฟฟ้ามีความส าคัญกับ
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น ร ะ บ บ แ ส งส ว่ า ง 
เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเครื่องจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้น เราจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ จะต้องมี
การศึกษาและพัฒนางานไฟฟ้าให้ก้าวหน้าและน าไฟฟ้า
มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด   ซึ่งเราสามารถน าไฟฟ้ามา
ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย 
อาทิเช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง
ท าน้ าอุ่น เป็นต้น จากความส าคัญดังกล่าวเราจึงควรน า
เทคโนโลยีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันของเรา
และพัฒนางานด้านไฟฟ้าให้ก้าวหน้าต่อไป  
งานด้านชุดขดลวดและพันหม้อแปลงถือว่าเป็นงานที่มี
ความส าคัญมาก เพราะการที่ช่างไฟฟ้า หรือวิศวกร
ไฟฟ้าจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
ได้ถูกต้องนั้น  จ าเป็นต้องทราบค่าแรงดันไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้านั้นได้มาจากชุด.   เพ่ือจัดท า
ชุดฝึกพันขวดลวดและหม้อแปลง 
 

 

ค ำน ำ 
          เนื่องจากสาขาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็น
วิทยาลัยเปิดใหม่อุปกรณ์และชุดฝึกต่างๆยังไม่เพียงพอ
ส าหรับนักศึกษาโครง 
งานที่น าเสนอมุ่งเน้นไปในด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นงานที่
น่าสนใจ และเพ่ือเป็นการท าความเข้าใจและเรียนรู้
หลักการท างานของวงจรการต่อพัดลมและยังเป็นการ
เพ่ิมทักษะทางด้านอ่ืนๆอีกหลายอย่าง เช่น ความรู้ด้าน
วงจรการต่อพัดลม 
โครงงานชุดฝึกวงจรการต่อพัดลมจะเกิดประโยชน์อย่าง
มากส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา ซึงจะ
สามารถใช้เป็นสื่อการสอนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป
รวมถึงอาจารย์ผู้สอนด้วยซึ่งโครงการนี้จะส าเร็จขึ้นมาได้
ก็ต้องขอความกรุณาอาจารย์หลายๆท่านช่วยให้การ
สนับสนุนในแนวทางปฏิบัติงาน 
2. ทฤษฏีและหลักกำร 
2.1  หม้อแปลง 
หม้อแปลงที่ สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้แปลงกระแสไฟฟ้า 
(แรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันตกคร่อม) ระหว่าง จุดสองจุด 
ในวงจรความจริงแล้วหม้อแปลงก็คือตัวแปลงไฟเพ่ือใช้
กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง เพราะขณะแรงดันไฟฟ้าใน
วงจรหรือแหล่ ง จ่ ายแรงดันจะต้ องมี การแปลง
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กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจึงท าให้  สามารถแปลง
กระแสไฟฟ้าจากมากไปหาและจากน้อยไปหามากได้ 
และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน เข้าเคื่องใช้ไฟฟ้าก็
ต้องมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแปลงกระแสส่งให้เคื่อง
ไฟฟ้าก่อนเรียนดังรูป 
 
 

 
รูปโครงสร้างหม้อแปลง 

 
ก่อนที่เราต้องใช้หม้อแปลงสักตัวเราต้อง ค าถึงอะไรบ้าง
มาดูกันไฟฟ้าเข้า 220 v ไฟออก ก่ีโวลต์6,9,12,24,หรือ
เท่าไรใช้กระแสไฟฟ้ากี่แอมป์ 
 
2.2 ขนำดหม้อแปลง 
การใช้หม้อแปลงขนาดก่ีวัตต์ กี่ VA,KVAหลของกระแส 
ไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรไฟฟ้าการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านในวงจรไฟฟ้าเหมือนกับการวัดกระแสน้ าที่ไหลผ่าน
ไปในท่อน้ าการวัดดังกล่าวต้องตัดวงจรออกเพ่ือต่อ
แอมมิเตอร์เข้าไปกระแสไฟฟ้าจะไหล 
ผ่านแอมมิเตอร์เพ่ือบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าการ
ต่อแอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมกับวงจร 
1.Bobbin   :   ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างส าหรับการพัน
ลวดทองแดงทั้งด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิโดยใช้
กระดาษก้ันระหว่างสองด้านนี้ 

2.ลวดทองแดง   :   โดยสายทองแดงจะต้องผ่านการ
เคลือบน้ ายาฉนวน เพ่ือป้องกันไม่ให้ขดลวดลัดวงจรถึง
กันได้ 
3.น้ ายาเคลือบหม้อแปลง   :   ท าหน้าที่เคลือบหม้อ
แปลงเพ่ือเป็นฉนวนให้กับหม้อแปลง ในการท าในครั้งนี้
เราจะใช้ ยี้ห้อวานิช ในการเคลือบหม้อแปลง 
4.แกนเหล็ก EI   :   เราจะใช้แกนเหล็กท่ีเป็นแผ่นช้อนๆ
กันเพ่ือที่จะลดการเกิดกระแสไหลวนในขดลวด การวาง
ต้องวางช้อนๆกันจนกว่าจะเต็ม 
5.แท่นส าหรับพันขดลวดแดง   :   ใช้ กับแกน Bobbin 
ช่วยให้การพันลวดทองแดงยึดแน่นกับแกนbobbin 
มากขึ้น 
 
3.วิธีกำรด ำเนินงำน 
           3.1 การเตรียมอุปกรณ์ 
1.ไม้อัดและชุดพันคอยล์ 

 
 

รูปที ่3.3 ชุดพันคอยล์ในโครงการ 
 

          3.2 โวลต์เตจดิไวเดอร์ 
          โว ล เต จ ดิ ไ ว เด อ ร์ แ บ บ ค ว า ม ต้ า น ท า น
ประกอบด้วยความต้านทานภาคแรงสูง R1 และความ
ต้านทานภาคแรงต่ า R2 ซึ่งเราจะต้องออกแบบโวลต์
เตจดิไวเดอร์ที่พิกัดแรงดัน 15 kV ความต้านทานที่ใช้จะ
เป็นท านองเดียวกับความต้านทานที่ใช้ต่ออันดับกับ
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แอมมิเตอร์วัดแรงสูง คือจะต้องค านึงถึงขีดจ ากัดของ
กระแสที่ไหลผ่าน 

 

 
 

รูปที่ 3.6 โวลเตจดิไวเดอร์แบบความต้านทาน R 
 
การออกแบบโวลเตจดิไวเดอร์ 
          ภาคแรงดันสูง  
          เลือกตัวต้านทานขนาด  0.5 W 100k  โดยไม่
ต้องการให้ชุดโวลเตจดิไวเดอร์เป็นโหลด จึงก าหนด
กระแสที่ไหลผ่านชุดโวลเตจดิไวเดอร์ให้มีค่าน้อยกว่า
กระแสที่ไหลผ่านชุดทดสอบ จึงก าหนดค่ากระแสที่จะ
ผ่านชุดดิไวเดอร์ที่ขนาด 1.5mA ท าการค านวณหา
ก าลังไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว 
จากสมการ    RIP 2  
                                           =  

    kmA 1005.1
2  

                                           =   0.225 W 
 
จะเห็นว่าค่าก าลังไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว
นั้น ตัวต้านทานสามารถทนได้ 

การหาความต้านทานรวมทั้งหมด สามารถหา
ได้จากสมการ 
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จากการค านวณความต้านทานจะได้ว่า 
     เลือกใช้ความต้านทาน 100 kΩ 0.5 W จ านวน 
100 ตัว 
     เลือกใช้ความต้านทาน 33 kΩ 0.5 W จ านวน 3 ตัว 
          3.4.1 การออกแบบอิเล็กโตรด 
          ลักษณะของตัวน าที่ใช้ทดสอบนั้นเป็นเหล็กกลึง
เรียบอย่างดี โดยตัวน าที่ใช้เป็นแบบทรงกลม-ทรงกลม
และปลายแหลมระนาบแผ่นกลมเพ่ือทดสอบหาค่า
แรงดันเสียสภาพฉับพลับในสนามไฟฟ้าแบบต่างๆ ซึ่ง
ขนาดของตวัน า 

 
รูปที่ 3.12 แกปทรงกลม-ทรงกลม 

 
รูปที่ 3.13 แกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ 

           3.4.2 การตั้งระยะแกป 
          การตั้งระยะแกประหว่างอิเล็กโตรดตัวน าขั้น
แรกนั้นจะต้องมีการปรับระยะศูนย์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ 
วัดค่าความต้านทานที่แท่งตัวน าแรงสูงบริเวณจุดที่
จ่ายไฟกับด้านกราวด์ โดยถ้าวัดความต้านทานได้เป็น
ศูนย์ก็แสดงว่าหน้าสัมผัสของอิเล็กโตรดทั้งสองด้านชิด
กันพอดี ก็ตั้งค่าระยะแกปนี้ไว้เป็นระยะศูนย์ จากนั้นจึง
ปรับระยะแกปให้ได้ค่าตามที่ต้องการโดใช้ไมโครมิเตอร์ 
ที่มีความแม่นย าสูงเป็นตัวปรับผ่านแกนดันที่ท าท า
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ลักษณะเป็นบาดันเพ่ือให้ปรับตั้งระยะแกปได้โดยหมุนที่
ตัวไมโครมิเตอร์โดยตรง 
           3.4.3 การเตรียมชุดทดสอบ 
          เพ่ือเป็นการลดผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นความเรียบของอิเล็กโตรด การเจือปนของอากาศ
และการรั่วไหลของความชื้นซึ่งมีผลต่อค่าแรงดันเสีย
สภาพฉับพลันและค่าสนามไฟฟ้าในการทดสอบ จึงได้มี
การเตรียมการในการทดสอบดังต่อไปนี้ 
          3.4.3.1 การเตรียมชุดทดสอบและการสร้าง
ความชื้น 
          หลังจากประกอบชุดทดลองแล้ว ต้องสร้าง
ความชื้นก่อนการทดสอบทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบชุด
ทดลองว่ามีการรั่วของความชื้นออกมาหรือไม่ เครื่อง
สร้างความชื้นที่น ามาทดลองสามารถสร้างความชื้นอยู่ที่ 
20%-90% พอได้ค่าความชื้นที่ต้องการแล้วเตรียมปรับ
ระยะห่างของแกปแล้วก็เตรียมเครื่องวัดโวลเตจดิไว
เดอร์แล้วจ่ายไฟ 15 KV เพ่ือท าการทดลองวัดค่าแรงดัน
เบรกดาวน์ 

 
4.กำรทดลองและผลกำรทดลอง 
4.2 การวัดแรงดันกระแสสลับด้วยช่องว่างแกปทรง
กลม-ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่
สภาวะความชื้นสมบูรณ์ที่ 25 g/m3  
1. สภาพบรรยากาศการทดลอง 
อุณหภูมิ 30 °C    
ความชื้นสัมพัทธ์ 85 %  
ความดันบรรยากาศ 750 mmHg 
ความชื้นสัมบูรณ์ 25 g/m3 
2. ตารางทดสอบแสดงค่าแรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิ
ไวเดอร์ 
      ตำรำงท่ี 4.2.1 แกปทรงกลม-ทรงกลม 

 
     ตำรำงท่ี 4.2.3 แกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ 

 
 
4.4 การวัดแรงดันกระแสสลับด้วยช่องว่างแกปทรง
กลม-ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม -ระนาบ ที่
สภาวะความชื้นสมบูรณ์ที่ 32 g/m3  
1. สภาพบรรยากาศการทดลอง 
อุณหภูมิ 33 °C    
ความชื้นสัมพัทธ์ 90 %  
ความดันบรรยากาศ 750 mmHg 
ความชื้นสัมบูรณ์ 32 g/m3 
2. ตารางทดสอบแสดงค่าแรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิ
ไวเดอร์ 
     ตำรำงท่ี 4.4.1 แกปทรงกลม-ทรงกลม 

 
    ตำรำงท่ี 4.4.3 แกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ 

 
 
4.5 การวัดแรงดันกระแสตรงด้วยช่องว่างแกปทรงกลม-
ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่สภาวะ
ความชื้นสมบูรณ์ที่ 22 g/m3 
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1. สภาพบรรยากาศการทดลอง 
อุณหภูมิ 28 °C    
ความชื้นสัมพัทธ์ 80 %  
ความดันบรรยากาศ 750 mmHg    
ความชื้นสัมบูรณ์ 22 g/m3 
2. ตารางทดสอบแสดงค่าแรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิ
ไวเดอร์ 
     ตำรำงท่ี 4.5.1 แกปทรงกลม-ทรงกลม 

 
     ตำรำงท่ี 4.5.3 แกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ 

 
 
4.7 การวัดแรงดันกระแสตรงด้วยช่องว่างแกปทรงกลม-
ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่สภาวะ
ความชื้นสมบูรณ์ที่ 30 g/m3 
1. สภาพบรรยากาศการทดลอง 
อุณหภูมิ 30 °C    
ความชื้นสัมพัทธ์ 85 %  
ความดันบรรยากาศ 750 mmHg    
ความชื้นสัมบูรณ์ 30 g/m3 
2. ตารางทดสอบแสดงค่าแรงดันที่อ่านได้จากโวลท์เตจดิ
ไวเดอร์ 
  ตำรำงท่ี 4.7.1 แกปทรงกลม-ทรงกลม 

 
     ตำรำงท่ี 4.5.3 แกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ 

 
 

5.สรุปผลกำรทดลอง และข้อเสนอแนะ 
          จากการทดลองได้ท าการเก็บข้อมูลค่าแรงดัน
เบรกดาวน์และวิเคราะห์ผลผลโครงงาน น าผลที่ได้จาก
การทดลองต่าง ๆ มาสรุปผล และข้อเสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะท าโครงงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
          5.1 สรุปผลการทดลอง 
          จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว
ท าการออกแบบชุดสร้างความชื้นเพ่ือทดสอบแรงดัน
เบรกดาวน์ แกปที่ใช่ในการทดสอบได้แก่ แกปทรงกลม-
ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม -ระนาบ ที่ระยะ 
1,2,3 และ 4 ไฟ AC และทดลองแกปทรงกลม-ทรงกลม
และแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่ระยะ 1,2, และ 3 
ไฟ DC ที่ความชื้นที่แตกต่างกัน ขนาดพิกัด 12 กิโล
โวลท์ โดยจากการวิเคราะห์ผลในบทที่ 4 ได้ดังนี ้
          จากการทดลองแกปทรงกลม-ทรงกลมและแกป
แท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่ระยะ 1,2,3 และ 4 ไฟ AC 
เมื่อมีความชื้นสัมบูรณ์เพ่ิมขึ้นมีผลท าให้แรงดันเบรก
ดาวน์เพ่ิมขึ้นและปรับระยะห่างของแกปเพ่ิมขึ้นมีผลท า
ให้ค่าแรงดันเบรกดาวน์เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันทั้งแกปทรง
กลม-ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ แต่แกป
แท่งปลายแหลม-ระนาบจะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์ต่ า
กว่าแกปทรงกลม-ทรงกลม 
          จากการทดลองแกปทรงกลม-ทรงกลมและแกป
แท่งปลายแหลม-ระนาบ ที่ระยะ 1,2 และ 3 ไฟ DC 
เมื่อมีความชื้นสัมบูรณ์เพ่ิมขึ้นมีผลท าให้แรงดันเบรก
ดาวน์เพ่ิมขึ้นและปรับระยะห่างของแกปเพ่ิมขึ้นมีผลท า
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ให้ค่าแรงดันเบรกดาวน์เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันทั้งแกปทรง
กลม-ทรงกลมและแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบ แต่แกป
แท่งปลายแหลม-ระนาบจะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์ต่ า
กว่าแกปทรงกลม-ทรงกลมและค่าแรงดันไฟ DC จะมีค่า
สูงกว่าไฟ AC ก็เพราะว่าไฟ DC เป็นไฟที่แรงดันคงที่ท า
ให้แรงดันเบรกดาวน์สูงกว่า 
          5.2 ปัญหาและอุปสรรค์ 
          1.การควบคุมความชื้นให้อยู่คงที่นั้ นต้องใช้
ระยะเวลาในการ 
ควบคุมนานพอสมควรถึงจะ  ทดลองได้ 
          2.การทดสอบต้องเทียบกราฟความชื้นกับ
อุณหภูมิเพ่ือที่จะหา 
ความชื้นสัมบูรณ์ท าให้ต้องดูความชื้นกับอุณหภูมิให้
สัมพันธ์กัน 
          5.3 ข้อเสนอแนะ 
          1.สร้างชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที ่
          2.ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่จะมาใช่ในการ
ทดลอง 
          3.ศึกษาลักษณะความชื้นที่ส่งผลต่อแรงดัน
เบรกดาวน์ใน 
สภาวะที่สูงขึ้น 
 
6.กิตติกรรมประกำศ 
          โครงการนี้ส าเร็จลงได้ก็เนื่องมาจากพ้ืนฐาน
ทางด้านวิชาการ ความรู้ที่คณะผู้จัดท าได้รับการอบรม
และการถ่ายทอดจากท่านคณาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาการต่างๆ ให้แก่คณะผู้จัดท าดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงขอมอบกิตติคุณความดีนี้ ให้ท่านคณาอาจารย์
และมหาวิทยาลัยที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาเล่าเรียนมา  
คณะผู้จัดท าขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคือ 
อาจารย์เจษฎา    สารสุข ตลอดจนอาจารย์ท่านอ่ืนอีก
หลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ที่ท่านได้ให้ค าปรึกษา

และแนะแนวทาง จนปริญญานิพนธ์นี้บังเกิดความส าเร็จ
ขึ้นได้   
 


