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Editor’s Talk 

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทองฟาและบรรยากาศของกรุงเทพมหานครและทั่วทุกจังหวัด ดูเหมือนจะแสดงความ 
โศกสลดในความวิปโยกครั้งยิ่งใหญ หลังจากที่ทราบขาวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช สิริพระชนมพรรษาปที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได 70 ป และเปนวันแรกที่คนไทยที่อายุต่ำกวา 70 
ปลงมา รับรูวาไมไดอยูในรัชสมัยของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 อีกแลว

ในความสูญเสีย ความรูสึกอาลัย สิ่งที่บังเกิดคูขนานมาในสังคมนั่นคือ การเกิดปณิธานรวมของ “การทำดีตาม 
รอยพอ” อันเกิดจากการที่ประชาชนนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ไดเห็นตอ 
เนื่องมาทั้งชีวิต และไดมีการเผยแพรย้ำกันมากขึ้นในชวงเวลานี้ คุณภาพไฟฟา ขอเปนอีกหนึ่งกำลังและแรงหนุน 
ใหคนไทยมารวมกันสรางสุขใหสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอสืบไป

คุณภาพไฟฟา ฉบับสงทายป 2016 ยังอัดแนนดวยเรื่องราวนาสนใจมากมาย อาทิ Digital Substation, The 
Next Generation Smart Substation for the Power Grid  สถานีไฟฟาดิจิตอล .. พัฒนาการถัดไปของสถานี 
ไฟฟาอัจฉริยะเพื่อโครงขายไฟฟา, สถานีบริการหมอแปลงแรงดันไฟฟาสำหรับความตองการพลังงานขนาดเล็ก 
(SSVT), Strong winds, high yield ลมแรงพลังงานสูง เทคโนโลยี HVDC Light® ที่ไปไกลออกสูทะเล, Hysec 
Compact multifunction apparatus สำหรับสุขภาพฉบับนี้มีสาเหตุและวิธีดูแลตัวเองสำหรับผูที่ชอบเปน 
ตะคริวๆ บอยมาฝาก ปดทายพาไปสัมผัสอากาศหนาวๆ เพิ่มเติมความสุขกันที่ไรองุนแมแตง จังหวัดเชียงใหม

ขอใหทุกทานสงทายปเกาและตอนรับปใหมกันดวยความสุข เดินทางดวยความระมัดระวัง แลวพบกันใหมปหนา 
2017
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เพิ่มความเสถียรภาพและพรอมใชงาน, 
ลดคาบำรุงรักษา
เนื่องดวยความสามารถในการตรวจสอบความพรอม 
ใชงานของอุปกรณดิจิตอลชวยสรางความนาเชื่อถือ 
ในการทำงานของสถานีไฟฟา  สามารถบงบอกความ 

เสื ่อมสภาพของประสิทธิภาพในการทำงานแตละ 
อุปกรณไดทันที โดยเมื่อทำการออกแบบใชงานเปน 
ระบบสำรองทำงานควบคูกันสามารถทำการบำรุงรักษา 
ไดทันทวงที ไมจำเปนตองหยุดการใชงานสถานีไฟฟา 
หรือรอใหเกิดเหตุการณไมคาดฝนได

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของสินทรัพย-การเฝาระวัง
สถานีไฟฟาดิจ ิตอลสามารถทำการตรวจสอบการ 
ทำงานของอุปกรณอยางใกลชิด ระบบอัจฉริยะสามารถ 
วิเคราะหขอมูลและบงชี ้แนวทางในการบำรุงรักษา 
หรือแนวทางการซอมแซม

ความปลอดภัย
สถานีไฟฟาดิจิตอลชวยลดความอันตรายจากวงจร CT 
โดยเปลี ่ยนจากขดลวดเหนียมนำซึ ่งมีโอกาสระเบิด 
เปนระบบแสง

ลดขนาดของสถานีไฟฟา
เนื่องจากลดการใชงาน CT แบบเดิมทำใหลดขนาดของ 
อุปกรณปองกันตางๆ ใหเล็กลง (โดยทั่วไปประมาณ 
ครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม) โดยสามารถทำใหติดตั้งในตูที่ 
เล็กลงได หมอแปลงตางๆ ของอุปกรณตรวจวัดเมื่อถูก 
เปลี่ยนเปนแบบดิจิตอล ทำใหมีขนาดเล็กและเบาลง 
สงผลใหใชพื้นที่ในสถานีไฟฟาลดลง

สถาปตยกรรมทั่วไป
Process Level ในระบบลานไก
ระบบดิจิตอลในสถานีไฟฟานั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
การสื่อสาร โดยระบบจะทำการดึงขอมูลจากอุปกรณ 
Primary แบบเรียลไทม โดยการสื่อสารดานนี้จะถูก 
เรียกวา Process Bus รวมถึงการสงคำสั่งเพื่อควบคุม 
หรือสั่งทริปเบรคเกอรก็ทำการสงในระดับ Process 
bus เชนเดียวกัน

The Protection and control level 
(ในสวนขอบสถานีไฟฟาอัจฉริยะ)
เปนอุปกรณที่ถูกติดตั้งระหวาง Process bus และ 
Station bus ซึ ่งแตเดิมถูกเรียกวา Secondary 
Equipment อุปกรณเหลานี่คือ อุปกรณอัจฉริยะ (IED 
หรือ Intelligent electronic devices) ซึ่งทำการ 
เชื่อมตออุปกรณจริงผาน Process Bus และอุปกรณ 
อื่นๆ ในเบยเดียวกัน หรือตางเบยกัน รวมถึงระบบ 
ควบคุมสถานี

The Station Control Area
ระบบควบคุมแบบดิจิตอลนั้นทำหนาที่รวบรวมการ 
เชื่อมตอของทั้งสถานีเขาดวยกัน ทำหนาที่เปนสวน 
กลางในการทำงาน, การสงผานของขอมูล, การบริหาร 
จัดการและนำมาประมวลผลของอุปกรณทั้งหมดใน 
สถานีไฟฟาแบบดิจิตอล รวมถึงทำหนาที่เชื่อมตอกับ 
สถานีขางเคียงหรือศูนยสั่งการและยังสามารถสื่อสาร 
ทำการ Intertrip กับสถานีขางเคียงผาน IEC61850 
GOOSE ไดอีกดวย
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หมอแปลงสำหรับระบบควบคุมและปองกันแบบ
ดิจิตอลและอุปกรณระดับ Process Bus
พื้นฐานโดยทั่วไปของหมอแปลงสำหรับระบบควบคุม 
และปองกันแบบเกานั้นถูกสรางมาจากแกนเหล็ก โดย 
มีการเปลี่ยนแปลงจากแกนเหล็กแบบเกาเปนระบบ 
ด ิจ ิตอลโดยการส ื ่อสารด วยแสงด วยเทคโนโลย ี 
Rogowski หรือ Capacitive ตัวอยางคือ

• แสงจะเดินทางตามหลักการของฟาราเดยโดยเสนใย 
 แกวนำแสงจะวนรอบแกนกลางของตัวนำ โดยแสดง 
 โดนผลกระทบจากสนามแมเหล็กซึ่งถูกสรางขึ้นโดย 
 การไหลของกระแสของอุปกรณดาน Primary

• หมอแปลงสำหรับระบบควบคุมและปองกันแบบ 
 ดั้งเดิมถูกลดทอนลงและเชื่อมตอผาน Merging unit 
 โดยจะไมมีการสงคาแบบเดิม

Merging unit ทำการรวบรวมขอมูลและประมวลผล 
จากนั้นจึงทำการสงคาตามมาตรฐาน IEC61850-9-
2LE  โดยระบบสถานีไฟฟาแบบดิจิตอลสมบูรณแบบ
นั้น อุปกรณควบคุมและปองกันรับสงคากระแสและ 
แรงดันตามมาตรฐาน IEC61850-9-2LE จากนั้นจึง 
ประมวลผลและทำการทริปอุปกรณตัดตอนรวมถึงสง 
สัญญาณเตือนผานโปรโตคอล IEC61850-9-1 Goose 
สวนการปรับปรุงสถานีเดิมนั้น หากทางผูใชงานตอง   
การคงการใชงานหมอแปลงสำหรับระบบควบคุมและ 
ปองกันแบบเดิมนั้น สามารถทำไดโดยใชรวมกันกับ 
อุปกรณ merging unit โดยอุปกรณ merging unit น้ัน 
ไมเพียงแตรับคากระแสและแรงดัน รวมถึงยังสามารถ 
รับคาสถานีหรือทำการตรวจสอบระดับน้ำมันหรือแกส 
SF6 ได

สถาปตยกรรมระบบ
รูปแบบการปองกันที่มีความนาเชื ่อถือควรจะมีการ 
ออกแบบซ้ำ ดังตัวอยาง ระบบ A เปนสถานีไฟฟาที่ 
ติดตั้งในอาคาร และระบบ B ถูกติดตั้งอยูในตูคอนเทน 
เนอรในลาน ระบบควบคุมและปองกันลดลงทั้งขนาด 
และจำนวน แตยังสามารถใชงานไดดังเดิม สถานีไฟฟา 
สามารถออกแบบรวมกันแบบตางเทคโนโลยีได  เชน 

บางสวนใชหมอแปลงแบบใหม  รวมกับแบบเดิมซึ่ง 
ออกแบบในการทำงานรวมกันกับ merging unit 
โดยมาตรฐาน IEC61850-9-2LE นั้นมีความลาชาของ 
ขอมูล ¼ ms เทานั้น และระบบควบคุมและปองกัน 
สามารถทำการประมวลผลและทริปอุปกรณตัดตอน 
ตางๆจากโปรโตคอล IEC61850-8-1 ในเวลานอยกวา 
1 ms    ซึ่งเมื่อมีการออกแบบเกี่ยวกับความเร็วในการ 
ทำงานของอุปกรณเมื ่อมีเครือขายเน็ตเวิรคเขามา 
เกี่ยวของนั้น การออกแบบระบบเครือขายจึงมีผลอยาง 
มาก โดยสถานีไฟฟาแบบดิจิตอลนั้นสามารถออกแบบ 
ตามมาตรฐาน IEC62439 Self healing ring (HSR 
protocol) หรือ dual-homing star (PRP protocol); 
โปรโตคอลทั้งสองนั้นถูกเรียกวา “bumpless” ซึ่งมี 
หมายความวาการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณจะสง 
ออกสองทิศทางพรอมกัน โดยหากมีฝงหนึ่งลมเหลว 
จะมีขอมูลของอีกฝงสงมาถึงปลายทางทันที โดยตัว 
อยางการเชื่อมตอ HSR และ PRP ดังรูป สำหรับ PRP 
อุปกรณแตละตัวจะทำการเชื่อมตอทั้ง 2 เครือขาย 
พรอมกันซึ่งถูกเรียกวา Star และ HSR จะถูกเชื่อมตอ 
เปนวง โดยขอมูลจะถูกสงออกทั้งสองทิศทางพรอมกัน 
โดยหากมีการลมเหลวที่ฝ งใดฝงหนึ่ง ระบบจะยัง 
สามารถทำงานไดเปนปกติ

ความปลอดภัยของระบบ
เมื่อสถานีไฟฟามุงสูโลกแหงดิจิตอลนั้น การเชื่อมตอ 
ผานระบบเครือขายสามารถชวยใหเกิดพัฒนาการ 
ใหมๆ รวมถึงการเขาถึงขอมูลที่งายขึ้น เชนการรีโมต 
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ ซึ่งชวยลดคาใชจายและเวลา 
ในการเขาตรวจสอบขอมูล แตตองมีการเฝาระวังความ 
ปลอดภัยดวย โดยภัยคุกคามนั้นสามารถเขาควบคุม 
หรือสั่งการหรือมีผลกระทบไดจากหลายทาง รวมถึง 
ผูไมเปนมิตรกับรัฐบาล, กลุมผูกอการราย, พนักงานที่ 
ประสงคราย, ผูบุกรุกท่ีอันตราย, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ 
เปนตน ในอดีตเปาหมายของไวรัสและเวิรมนั้นคือ แค 
ทำลายหรือดัดแปลงขอมูลของคอมพิวเตอรที่ถูกไวรัส
หรือเวิรมเทานั้น หรืออาจแคติดตั้งบอทเพื่อเปนเครื่อง 
มือสำหรับแฮกเกอร แตเมื่อไมนานมานี้มีมัลแวรตัว 
ใหมปรากฏขึ้นโดยมีเปาหมายมาที่ระบบควบคุมเชน 
Stuxnet, Flame และ Havex  ซึ่งเปนการคุกคามที่ 

อันตรายยิ่งขึ้น และเมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ.2015 นั้น 
มีแฮคเกอรทำการเจาะระบบของยูเครนและทำการ 
สั่งปลดเบรคเกอร ซึ่งสงผลใหทำการปลดวงจรของ 
ผูใชไฟ 225,000 ครัวเรือน

ดังนั้นจึงตองมีการออกแบบระบบเพื่อความปลอดภัย 
ในการเขาถึงใหดีขึ้น ซึ่งเรียกวา Cyber Security โดย 
มีการตั้งมาตรฐาน NERC CIP และมาตรฐานตัวอื่นๆ 
ดวย IEEE, IEC ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ CIGRE และมีการ 
เผยแพรความตองการของระบบ, มาตรฐาน และขอ 
แนะนำ เพื่อเปนแนวทางใหระบบมีความปลอดภัย 
ยิ่งขึ้น

การปองกันเชิงลึก
ทางออกที่ถูกเลือกนั้นสวนมากจะเปนการระบุผูเขา 
ถึงสถานีไฟฟาเปนผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น โดยจะทำ 
การปฎิเสธการเขาถึงของมัลแวรและสิ่งอื่นๆ ที่ไมไดรับ 
อนุญาตโดยไมมีผลตอระบบของสถานีไฟฟาอัตโนมัติ 
ลดการจัดการโดยทั่วไป ซึ่งสามารถทำงานตอกันเพื่อ 
ความปลอดภัยตามกลยุธทธุที่ถูกเรียกวา defense 
in-depth โดยการออกแบบนี้จะเปนการลดผลกระทบ
เมื่อมีการทำงานผิดพลาดของสวนอื่นในระบบ ระบบ 
จะมีการปองกันโดยสวนอื่นทดแทน เชน เมื่อมีการ 
เชื่อมตอกันระหวางสถานีไฟฟา, ศูนยควบคุมสั่งการ 
และศูนยเครือขายสั่งการซึ่งทำการเชื่อมตอถึงกันนั่น 
คือ แตละที่เมื่อตองการเขาถึงหรือควบคุมจะทำการ 
เชื่อมตอมาที่สถานีเปนอันดับแรก โดยแตละระบบนั้น 
จะมีระบบปองกันของแตละที่ เมื่อระบบปองกันแตละ 
ที่ลมเหลว ระบบปองกันภายในของสถานีจะทำงานตอ 
เพื่อปองกันซ้ำอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงสามารถกำหนดระบบ 
การปองกันที่ระบบเครือขายได โดยสามารถตั้งยอมรับ 
หรือปฏิเสธการเชื่อมตอจากอุปกรณที่ตองการเขาสู 
ระบบได โดยการตั้งคาของเครือขายนั้นมีผลอยางมาก 
สามารถทำการปองกันมัลแวรไดแปนอยางดี โดยปกติ 
มัลแวรจะทำการคนหาเพื่อกระจายไปยังอุปกรณอื่นๆ 
ที่เชื่อมตออยูในเครือขาย แตเมื่อมีการตั้งคานี้ จะปอง 
กันและจำกัดการเชื ่อมตอของแตละอุปกรณรวมถึง 
โปรโตคอลที่ตองการสื่อสารดวย

แนวทางการปองกันทางระบบเครือขาย เชน
1. การปองกันทางดานกายภาพของอุปกรณและการ 
 เชื่อมตอ
2. การแยกออกจากกันของอุปกรณและขอมูล
3. ระบบเครือขายภายในเสมือน (VALNs) และระบบ 
 จำลองเครือขายสวนตัวภายใน (private VLANs)
4. ระดับการเขาถึงเครือขาย
5. ชองทางการเชื่อมตอ
6. ไฟลวอลของระบบเครือขาย
7. ไฟลวอลของโฮสต
8. ไฟลวอลของโปรแกรมและระบบปองกันอื่นๆ

การแบงการเชื่อมตอของสถานีไฟฟายอย
มาตรฐาน NERC CIP005-5 นั้นระบุวา ระบบเครือขาย 
ภายในตองมีการปองกันท่ีเรียกวา electronic security 
perimeter (ESP) โดยจะทำการปองกันจุดการเชื่อม 
ตอที่จะเชื่อมตอไปยังสวนอื่น เชน ระบบเครือขายของ 
สถานีไฟฟาไปยังศูนยสั่งการ โดยการแบงการเชื่อมตอ 
อีการสงขอมูลที่ตางชนิดกัน เชน SCADA, รีโมตเพื่อ 
บำรุงรักษา, กลองวงจนปด เปนตน โดยจะทำการใช 
ระบบจำลองเครือขายสวนตัวภายในบนเทคโนโลยีการ
เชื่อมตออื่นๆ เชน BGP/MPLS, IPsec, GRE เปนตน 
โดยแตละระบบจะมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป

การแบงการเชื่อมตอของสถานีไฟฟา
ในแตละสถานีไฟฟาสามารถทำการแบงการเชื่อมตอ 
ของระบบเครือขายภายในเปนโซนได โดยสามารถตั้ง 
ไดหลายแนวทางดังตัวอยาง เชน
1. Network Access Control โดยจะมีการระบุผูที่ถูก 
 อนุญาตใหเขาใชงานไดเทานั้น
2. การอนุญาตทาง IP address
3. ไฟลวอลเครือขายทำการปองกันการเชื่อมตออื่นๆ 
 ที่ไมใชโปรโตคอลที่ระบุไว
4. ไฟลวอลโปรแกรม อนุญาตเฉพาะโปรแกรมที่ถูก 
 ระบุไวเทานั้น

โดยแนะนำใหใชการ “อนุญาต” มากกวาการใชการ 
“จำกัด” เชน ตั้งปฏิเสธการเชื่อมตอจากทุกอุปกรณ 
ยกเวนอุปกรณที่อยูใน  whitelist  โซนโดยทั่วไปของ 

ระบบเครือขายภายในสถานีคือ
1. DMZ สำหรับการเชื่อมตอจากภายนอก
2. ระบบควบคุมและปองกันเครือขายในภายใน
3. ระบบปองกันทางกายภาพ เชน กลองวงจรปด

การแบงระบบเครือขายของระบบควบคุม
และปองกัน
การแบงระบบเครือขายของระบบควบคุมและปองกัน
นั้นสามารถแบงได เชน ระบบ SCADA ภายในสถานี 
และอุปกรณควบคุมและปองกันถูกเชื่อมตอเขาดวยกัน
ดวยโปรโตคอล IEC61850 และทำการจำลองเครือ 
ขายเสมือนอีกเครือขาย เพื่อสำหรับการซอมบำรุงหรือ 
ตั้งเวลาได โดยทำการตั้งให IEC61850 และการซอม 
บำรุงหรือการตั้งเวลาอยูตางเครือขายเสมือน

IEC61850, HSR, PRP และ IEEE1588
IEC61850-8-1 GOOSE และ IEC61850-9-2LE นั้น 
ไมสามารถระบุทิศทางของการสงขอมูลได โดยขอมูล 
ดังกลาวจะถูกสงไปยังระบบเครือขายที่ถูกเชื่อมตอ แต 
IEC61850-90-5 นั้นสามารถกำหนดทิศทางการสง 
ขอมูลได ซึ่งสงผลใหมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึง 
เพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมตอกับระบบ PMU และ 
Teleprotection อีกดวย ณ ปจจุบันน้ันยังไมมีไฟลวอร 
ที่รองรับการเชื่อมตอแบบ HSR หรือ PRP นั่น 
หมายความวาตองใชไฟลวอลควบคูกับ RED BOX 
(Redundancy Box) นั่นเอง

รวมถึงการบริหารจัดการระบบเครือขายเสมือนในการ 
เชื่อมตอแบบ HSR นั้น ตองทำการตั้งคาที่แตละ 
อุปกรณ IEEE1588 ตองถูกเชื่อมตอเขากับทุกอุปกรณ 
เพื่อทำการตั้งเวลาและการตั้งเวลานั้นควรถูกตั้งจาก 
แมขายแคเพียงจุดเดียว เพื่อเปนจุดอางอิงปองกันการ 
บุกรุกจากตางพื้นที่เวลาได

ระบบเฝาระวังระบบเครือขาย
อุปกรณทุกอุปกรณที่เชื่อมตอบนระบบเครือขายจะทำ
การบันทึกขอมูลเมื ่อเกิดสิ ่งผิดปกติหรือถูกโจมตี 
หรือเกิดการทำงานที่ผิดกฎที่ตั้งไว โดยระบบเฝาระวัง 
ตองทำการดึงและเก็บขอมูลมาไวและทำการประมวล

ผลและตอบสนองใหทันทวงที บอยครั้งมีการละเมิด 
การแบงระบบเครือขาย เชน ติดตั้งอุปกรณแปลง 
SNMP เปนโปรโตคอล IEC61850 เพื่อสงสัญญาณ 
เตือนไปที่ SCADA ซึ่งการกระทำดังกลาวเปนการ 
กระทำที่ผิดซึ่งเปนชองทางในการเชื่อมตอขามเครือ 
ขายที่ตั้งไว โดยทั่วไประบบ SNMP ก็สามารถเฝาระวัง 
โดยไมตองทำการเชื่อมตอเขา SCADA ได

ในรูปตัวอยาง เมื่อมีการเชื่อมตอขนาดใหญของระบบ 
สงหรือระบบจำหนายไฟฟานั้น เพื่อความเสถียรภาพ 
จึงมีการทำซ้ำ (redundant) โดยสมมติวาเมื่อทำการ 
เชื ่อมตอเขาดวยกันทั ้งหมดจะพบวามีการเชื ่อมตอ 
ไมต่ำกวา 1,000 สถานีไฟฟา ซึ่งมีอุปกรณติดตั้งไมต่ำ 
กวา 8,000 อุปกรณ และใชงานโปรโตคอลไมต่ำกวา 
10 โปรโตคอลที่แตกตางกันไป (SCADA, ศูนยซอม 
บำรุงกลาง, ระบบเฝาระวังระบบเครือขาย เปนตน) 
นั่นหมายความวาจะตองทำการเซ็ตกฎสำหรับไฟลวอล
เปนจำนวนมากซึ่งจะไมทำใหสงผลดีกับระบบ ดังนั้น 
จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการระบบ คือ

• ออกแบบแตละสถานีไฟฟาโดยใชกฎสำหรับไฟลวอล 
 เหมือนกัน โซนและกลุม IP address เปนกลุมเดียว
 กัน เพื่อสามารถใชการตั้งคาเดียวกันของทุกสถานี
 ไฟฟาได

• สามารถตั้งไฟลวอลเปนสวนกลางในรูปแบบ hub- 
 and-spoke architecture แตตองมีขอควรระวังใน 
 การกำหนดโซนของการสื่อสาร เชน เมื่อมีการสื่อสาร 
 ขัดของระหวางอุปกรณและไฟลวอลตองไมสงผลให 
 ระบบควบคุมและปองกันภายในสถานีขัดของไปดวย 
 น่ันหมายถึงตองมีการจัดทำ routing ในสถานีให
 ถูกตอง

ไมวาสถาปตยกรรมการออกแบบแบบไหนก็ตามนั้น 
เปาหมายเดียวกันคือ ทำใหระบบเสถียรภาพ ไมวาจะ 
เปนขนาดเล็กหรือใหญแคไหนก็ตาม

ตารางที่ 1 ตัวอยางของโปรโตคอลที่ใชงานในสถานี ไฟฟา
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SAIFI, SAIDI, และ  ENS โดยมีรายละเอียดดังนี้
SAIFI (System Average Interruption Frequency 
Index, ครั้ง/ป.ลูกคา)

SAIFI  =  ∑ λi Ni   (5.1)
               ∑ Nc

โดยที่ λi คือ failure rate, Ni คือจำนวนลูกคาที่ 
ไฟฟาดับ และ Nc คือจำนวนลูกคา

SAIDI (System Average Interruption Duration 
Index, นาที/ป.ลูกคา)

SAIDI =   ∑ Ui Ni  (5.2)
                ∑ Nc

โดยที่ Ui คือ เวลาที่ Unavailability, Ni คือ 
จำนวนลูกคาที่ไฟฟาดับและ Nc คือ จำนวนลูกคา 
ENS (Energy Not Supplied, kWh/ป)
ENS=Load x Outage duration = ∑Lc Uc (5.3)

จะเห็นวาดัชนีความเชื่อถือไดขึ้นอยูกับ failure rate 
และ unavailability โดยที่เมื่อระบบจำหนายไดปรับ 
เปลี่ยนไปเปนไมโครกริด จะทำใหดัชนีความเชื่อถือ   
ไดดีขึ้น โดยพิจารณากรณีการทำงานของโหมดการ 
ทำงานของไมโครกริด

รูปที่ 5-3 แสดงระบบจำหนายที่สามารถเปลี่ยนไปเปน 
ไมโครกริดได โดยระบบจำหนายนี้ไมมีอุปกรณที่แยก 
สวนที่เกิดปญหาได นั่นหมายความวาถาหากมีฟอลต 
ใน feeder จะทริปทั้ง feeder ออกไป  โดยสมมุติวา 

5.4 ดัชนีความเชื่อถือได (Reliability Index)
ไมโครกริดสามารถทำงานได 2 โหมด : เชื่อมตอกับ 
กริดและ Islanding ในโหมดเชื่อมตอกับกริด  ไมโคร 
กริดจะรับไฟฟาจากระบบจำหนายแรงสูง โดยอาจมอง 
วาไมโครกริดเสมือนเปนสวนหนึ่งของระบบจำหนาย 
แรงสูงที่สามารถควบคุมได สวนโหมด Islanding จะ 
เกิดขึ้นเมื่อเกิดไฟดับในระบบจำหนายแรงสูง รวมทั้ง 
อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีปญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นภายใน
ไมโครกริด โดยที่ไมโครกริดใชแหลงพลังงานที่มีอยู 
โดยจะเปลี่ยนการทำงานจากการควบคุมกำลังไฟฟา 
ไปเปนควบคุมความถ่ี รวมท้ังปรับลดโหลด (Shedding 
load) ดวย ซึ่งชวยใหผลกระทบที่เกิดจากการ Inter- 
ruption นอยลง และจะทำใหดัชนีการเชื่อถือไดดีขึ้น 

ดัชนีที่นิยมใชในการคำนวณดัชนีความเชื่อถือได คือ 
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รูปที่ 5-3  ระบบจำหนายไมโครกริด รูปที่ 5-4  ระบบการจายไฟที่ใชในการคำนวณ กรณีที่ไมมีไมโครกริด

ระบบปองกันทำงานเสมอ
 
สมมุติวาระบบจำหนายในรูปที่ 5-3 ไมมีไมโครกริด 
ดัชนีความเชื่อถือไดของระบบจำหนายประกอบดวย  
failure rate (λc) unavailability (Uc) สำหรับลูกคา 
(C) ที่เชื่อมตอกับ feeder f ของระบบจำหนาย 
สามารถหาไดจากสมการ (4)-(5)
 
λc =    ∑ iϵf λi + λup  (5.4)

Uc =   ∑ iϵf λi ri+ Uup  (5.5)

โดยที่ λi คือ failure rate และ ri คือ repair time 
ของสวน i ใน feeder f
λup และ Uup  คือ จำนวนของ interruption และ 
Unavailability ของระบบสงที่เชื ่อมตอกับระบบ 
จำหนาย

ดังนั้น จะเห็นวาเมื่อเกิดการขัดของในสวนของระบบ 
จำหนายแรงสูงที่เชื่อมตอกับระบบจำหนายจะกระทบ
กับลูกคา ดังในสมการที่ (5.4)-(5.5)

แตถาหากระบบจำหนายนี ้มีการทำงานเปนระบบ 
ไมโครกริด ดัชนีกอนหนานี้จะเปลี่ยนไป ถาหากมีการ 
เกิดฟอลตในระบบสง และไมโครกริดสามารถจายใน 
โหมด Islanding ไดโดยสามารถมีกำลังไฟฟาเพียงพอ 
จายใหโหลดในไมโครกริด ในกรณีนี้สามารถหาดัชนี 
ความเชื่อถือของลูกคา C ที่เชื่อมตอกับ feeder f ที่อยู 
ในไมโครกริด ไดดังสมการ (5.6)-(5.7)
 
λc =    ∑ iϵf λi  (5.6)

Uc =   ∑ iϵf λi ri (5.7)

อยางไรก็ตาม สำหรับลูกคาที่ไมอยูในไมโครกริด ดัชนี 
ความเชื่อถือไดจะมีคาเหมือนเดิมดังในสมการ (5.4) - 
(5.5) เชนเดิม

5.4.1 แนวคิดและตัวอยางการคำนวณดัชนี
   ความเชื่อถือได
ตัวอยางการคำนวณ โดยพิจารณาระบบการจายไฟ 
ซึ ่งมีลักษณะคลายคลึงการจายไฟจากสถานีไฟฟา 
ฮอดไปยังสถานีไฟฟาแมสะเรียงดังในรูปที่ 5-4 โดยใช 
ขอมูลการจายไฟในพื้นที่จริงมาทำการคำนวณ โดยจะ 
ดำเนินการวิเคราะหเปน 3 กรณี (ขอไมนำเสนอผล 
การคำนวณ) คือ
1. กรณีไมมีไมโครกริด
2. กรณีมีไมโครกริดและมีแบตเตอรี่สามารถจายใหกับ
  โหลดไดทุกสายปอน
3. กรณีมีไมโครกริดและมีแบตเตอรี่สามารถจายใหกับ
  โหลดเพียงสายปอนที่ 2 และ 3 เทานั้น

5.4.2 การคำนวณดัชนีความเชื่อถือไดของสถานี
   ไฟฟาแมสะเรียง
จากหลักการแนวคิดในการคำนวณดัชนีความเชื่อถือ 
ไดดังไดกลาวในหัวขอ 5.4.1 สามารถนำมาประยุกตใช 
กับระบบจำหนายแรงสูงในสถานีไฟฟาแมสะเรียง โดย 
ลักษณะการจายไฟจากสถานีไฟฟาฮอดผานระบบ 
จำหนายแรงสูง 22 กิโลโวลต ที่ผานสายปอนที่ 9 ไป 
ยังสถานีไฟฟาแมสะเรียง ดังแสดงในรูปที่ 5-5 โดยจะ 
ไมคิดผลของไฟฟาดับในพื้นที่ Section 3 มาใชในการ 
คำนวณดัชนีความเชื่อถือ เนื่องจากเมื่อมีเหตุขัดของ 
ในพื้นที่ Section 3 จะไมมีผลกระทบตอผูใชไฟฟาใน 
สถานีไฟฟาแมสะเรียงแตอยางใด โดยที่การนำระบบ 
ไมโครกริดมาใชในพ้ืนท่ีอำเภอแมสะเรียง จะครอบคลุม 
พื้นที่ Section 4 และสายปอนทั้ง 5 สายปอนในสถานี 
ไฟฟาแมสะเรียง 

5.5 เทคโนโลยีแหลงเก็บสะสมพลังงานที่เหมาะสม
  ที่จะนำไปใชในพื้นที่ อ.แมสะเรียง
จากการรวบรวมและศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแหลง 
เก็บสะสมพลังงาน และฟงกชันการทำงานของแหลง 
สะสมพลังงานเพื่อนำไปใชในพื้นที่ อ.แมสะเรียง จ.แม 
ฮองสอน 

5.5.1 ฟงกชันที่สำคัญในการใชประโยชนจาก
   แหลงเก็บสะสมพลังงาน ประกอบดวย 
1. การเปนแหลงพลังงานสำรองเม่ือกริดหลักไมสามารถ 
 จายไฟได (Uninterruptible Power Supply) 
2. ชวยในการรักษาระดับแรงดันของระบบโดยทำหนา
 ที่รับพลังงานสวนเกิน หรือชวยรับหรือจายกำลัง
 ไฟฟา รีแอคทีฟ (var Control)
3. ชวยในการจัดการความไมราบเรียบของแหลง
 พลัง งานทดแทนที่มีความไมสม่ำเสมอและไมราบ
 เรียบ (PV Smoothing)
4. ใชเปนแหลงสะสมพลังงานสำหรับพลังงานทดแทน 
 เพื่อนำไปจายใหกับโหลดในเวลาที่โหลดตองการ
 สูงสุดซึ่งอาจมีเวลาไมตรงกับเวลาที่แหลงพลังงาน
 ทดแทน ผลิตได (Load Shifting)
5. ชวยเปนแหลงพลังงานในการจายไฟใหกับระบบ
 ในชวงกำลังไฟฟาสูงสุด (Peak Shaving)

5.5.2 แหลงเก็บสะสมพลังงานที่พิจารณา
ในการพิจารณาแหลงเก็บสะสมพลังงานจะพิจารณา 
แหลงเก็บสะสมพลังงานดังตอไปนี้
1. แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (Lead-Acid)
2. แบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร (NaS)
3. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion)
4. แบตเตอรี่ชนิดไหลวานาเดียม-รีดอกซ 
 (Vanadium- Redox)
5. แบตเตอรี่ชนิดไหลซิงค-โบไมด (Zinc-Bromine)
6. ปมพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pump Hydro)

แบตเตอรี ่แตละชนิดจะมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน 
ซึ่งมีขอดีขอเสียแตกตางกัน ทำใหความเปนไปไดใน 
การนำไปใชงานจึงแตกตางกันขึ้นกับเทคโนโลยี ซึ่งจะ 
ไดอธิบายถึงความเหมาะสมในการนำไปใชงานใน 
หัวขอถัดไป

5.5.3 ปมพลังน้ำแบบสูบกลับ
สำหรับรายละเอียดของป มพลังน้ำแบบสูบกลับ 
ศักยภาพในพื้นที่สามารถรองรับการทำปมพลังน้ำแบบ



Power Quality Series Power Quality Series
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สูบกลับอยูที่อางเก็บน้ำผาผา (หวยแมปาน) มีปริมาตร 
กักเก็บน้ำ 285,000 ลบ.ม. ตั ้งอยู ที ่พิกัด N 18 
01.931’ E 097 56.504’ มีระยะหางจาก อ.แมสะเรียง 
ประมาณ 20 กิโลเมตร หางจากระบบจำหนาย ถนน 
สายแมสะเรียง - สบเมย ประมาณ 7 กิโลเมตร ดัง         
รูปที่ 5-6 โดยมีระดับความสูงจากอางเก็บน้ำที่มีอยู 
เดิมกับอางเก็บน้ำดานลาง (ใหม) 27 เมตร เมื่อคำนวณ 
จากปริมาตรกักเก็บสูงสุด (0.72m3/s)  ซึ่งคิดเปน 
ศักยภาพจะผลิตกำลังไฟฟา 14.96 MW  เปนเวลาตอ 

เนื่อง 1 ชม. หรือหากคิดเปนศักยภาพจะผลิตกำลัง 
ไฟฟา 2 MW เปนเวลาตอเนื่องมากกวา 7 ชม. คิดเปน 
ปริมาณน้ำที่ตองใชเปนปริมาตร 150,000 m3

อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตสวนปารัฐบาล สวนปา 
ทุงพราว-หวยแมปาน และอางเก็บน้ำอยูในความรับ 
ผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหยังขาดความชัดเจนใน 
ความเปนเจาของพื้นที่เพื่อขออนุญาตใชพื้นที่ดังกลาว

ปรับเปลี่ยนเปนปมพลังน้ำแบบสูบกลับ ดังแสดงใน 
รูปที่ 5-7 รวมทั้งหากตองดำเนินการกอสรางอาจตอง 
มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางปม 
พลังน้ำแบบสูบกลับในพื้นที่ดังกลาวดวยซึ่งอาจตอง 
ใชเวลานานการในการดำเนินการ 

5.5.4 สรุปการประเมินศักยภาพแหลงเก็บสะสม
  พลังงาน
การประเมินศักยภาพจากพื้นที่เปาหมาย สามารถสรุป 

ตารางที่ 5-1  การประเมินศักยภาพของแหลงเก็บสะสมพลังงานที่เหมาะสมนำมาใชในโครงการฯ

ไดวาแหลงเก็บสะสมพลังงานที่เหมาะสมในการนำไป 
ใชในพื้นที่อำเภอแมสะเรียงดังแสดงในตารางที่ 5-1 ซึ่ง 
จากการวิเคราะหการทำงานของระบบไมโครกริดที่ 
แมสะเรียง จะเห็นวาแหลงเก็บพลังงานจะเนนการใช 
งานในรูปแบบของการจายกำลังไฟฟา (Power) เปน 
หลักในชวงเวลาสั้นๆ ดังนั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
ระบบไมโครกริดที่แมสะเรียงคือ แบตเตอรี่ลิเธียม 
ไอออน (Li-Ion) ซึ่งมีจุดเดนในหลายๆ ดาน  อาทิเชน 

 รูปที่ 5-5  แผนผังการจายไฟจากสถานีไฟฟาฮอดไปยังแมสะเรียง

รูปที่ 5-6  แสดงตำแหนงที่ตั้งของอางเก็บน้ำหวยแมปาน

 รูปที่ 5-7  หนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เปาหมาย

ชนิดของแหลง
สะสมพลังงาน
แบตเตอรี่แบบ
ตะกั่วกรด
(Lead-Acid)

แบตเตอรี่โซเดียม
ซัลเฟอร (NaS)

แบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน (Li-Ion)

แบตเตอรี่ชนิดไหล
วานาเดียม-รีดอกซ
 (Vanadium-
Redox)

แบตเตอรี่
ชนิดไหล
ซิงค-โบไมด 
(Zinc-Bromine)

ปมพลังน้ำ
แบบสูบกลับ
(Pump Hydro)

ขอดี

- เปนเทคโนโลยีที่อิ่มตัว
- ราคาไมแพง

- ความหนาแนนของพลังงานเปน 3 เทา
 ของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และมีอายุการ
 ใชงานนานกวา
- ไมมีปญหาเรื่อง memory effect
- การบำรุงรักษาต่ำ
- จำนวนรอบอายุการใชงานที่สูง 
- ความหนาแนนพลังงานที่ดีที่สุด 
- ไมมีปญหาเรื่อง memory effect  
- การสูญเสียนอยเมื่อไมมีการใชงาน

- แบตเตอรี่สามารถดิสชารตได 100% 
 โดยประสิทธิภาพไมลดลง
- เมื่อสิ้นอายุการใชงาน ตองการเปลี่ยนเพียง
 เซลลสแตกเพราะสารอิเล็กทรอไลทไมจำกัด
 อายุและสามารถใชอีกได
- ไมมีปญหาเรื่อง Memory effect
- แบตเตอรี่ ZnBr สามารถดิสชารตได 
 100% โดยไมมีผลกระทบ
- ไมมีปญหาเรื่อง Memory effect

- มีกำลังผลิตมาก
- สามารถตอบสนองไดเร็ว

ขอเสีย

- ตองมีขบวนจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุ 
 โดยเฉพาะตะกั่ว
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดคอนขางออนไหว
 ตอสิ่งแวดลอม
- แบตเตอรี่ NaS จะตองรักษาอุณหภูมิ
การทำงานใหสูงกวา 270oC 

- ราคาที่สูงกวาหลายเทาตัวเมื่อเทียบ
 กับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด

- ประสิทธิภาพต่ำกวา Li-Ion 
 แตสูงกวา ZnBr

- ประสิทธิภาพต่ำกวา Li-Ion

- กำหนดตำแหนงขึ้นอยูกับขอมูลทาง
 ภูมิศาสตร ซึ่งจำเปนจะตองมีพื้นที่เพียง
 พอสำหรับอางเก็บน้ำและระดับความสูง
 ระหวางอางเก็บน้ำตองเหมาะสมดวย

ฟงกชันการทำงาน

- UPS
- var Control
- PV Smoothing
- Peak Shaving
- UPS
- var Control
- PV Smoothing
- Peak Shaving
- Load Shifting
- UPS
- var Control
- PV Smoothing
- Peak Shaving
- Load Shifting
- UPS
- var Control
- PV Smoothing
- Peak Shaving
- Load Shifting

- UPS
- var Control
- PV Smoothing
- Peak Shaving
- Load Shifting
- UPS
- Load Shifting

ความเปนไปไดในการนำมา
ใชงานที่ อ. แมสะเรียง
มีความเปนไปไดคอนขางมาก

มีความเปนไปได แตตองคำนึง
ถึงระบบความปลอดภัย

มีความเปนไปไดคอนขางมาก

มีความเปนไปได

มีความเปนไปได

อาจมีปญหาดานสิ่งแวดลอม 
สิทธิที่ดินทางกฎหมาย

จำนวนรอบอายุการใชงานท่ีสูง ความหนาแนนพลังงาน 
ท่ีดีท่ีสุด ไมมีปญหาเร่ือง memory effect  การสูญเสีย 
นอยเมื่อไมมีการใชงาน เปนตน ซึ่งถึงแมวาจะมีราคา 
คอนขางสูงแตแนวโนมมีการพัฒนาอยางตอเนื ่อง 
เพื่อทำใหราคาลดลง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเปน 
แบตเตอรี่ที่ตองการบำรุงรักษาต่ำเมื่อเทียบกับแบต 
เตอรี่ชนิดอื่น โดยควรมีการตรวจวัดสถานะการชารจ 
ของแบตเตอรี่อยูสม่ำเสมอ  การตรวจวัดอุณหภูมิของ 

แตละเซลเพื่อปองกันไมใหอุณหภูมิสูงเกิน ถาหาก 
ตองการเก็บรักษาแบตเตอรี ่ควรเก็บไวที ่อุณหภูมิ 
5oC-20oC โดยควรที่จะตองทำการชารจประมาณ 
40% กอนเก็บรักษาและทำการชารจทุก 6 เดือน 
อยางไรก็ตามแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะตองมีวงจร 
ปองกันแรงดันสูงสุดแตละเซลในชวงการชารจและ 
ปองกันแรงดันไมใหต่ำเกินไปในชวงการดิสชารจ
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B8] Harris, F. K., Electrical Measurements. 
New York: John Wiley and Sons, Inc., 
1952.๖๖๕,๖๖๖

[B9] Harris, F. K., et al., “An International 
Comparison of Voltage-Transformer Calibra-
tions to 
350 kV,” IEEE Transactions on Communication 
and Electronics, vol. 83, pp. 13–19, 
Jan. 1964.๖๖๗ 
 
[B10] Kusters, N. L. and Moore, W. J. M., 
“The Compensated Current Comparator: A 
New Reference Standard for Current-
Transformer  Calibrations  in  Industry,”  IEEE
Transactions on Instrumentation and 
Measurement, vol. IM-13, pp. 107–114, 
June/Sept. 1964. ๖๖๘,๖๖๙,๖๗๐

 
[B11] Kusters, N. L. and Petersons, O., “A 

๖๖๖
หนังสือ Electrical Measurements เลมนี้ แบงเนื้อหาออกเปน 15 บท คือ
 1. The Art of Measurement 1; 2. Electrical Units 15; 3. Direct-Current 
Galvanometers 43; 4. Indicating Instruments 96; 5. Direct-Current Ammeters and 
Voltmeters 123; 6. Potentiometers 144; 7. Resistors and Resistance Measurements 
204; 8. Ballistic Galvanometers 301; 9. Magnets and Magnetic Testing 342; 10. 
Alternating-Current Ammeters and Voltmeters 396; 11. The Measurement of 
Power 469; 12. Energy Measurements 512; 13. Instrument Transformers 542; 14. 
Wave-Form and Frequency Measurements 616; 15. Alternating-Current Bridges 
659; Index 767
 บทที่ 13: Instrument Transformers ซึ่งเกี่ยวของกับมาตรฐานฉบับนี้ เริ่มตนดวยการ
แนะนำหนาที่ความสำคัญของหมอแปลงกระแสและหมอแปลงแรงดัน  ตอดวยการพิสูจนสมการ
ความคลาดเคลื่อนของอัตราสวนและมุมเฟสอยางละเอียด  จากนั้นก็อธิบายถึงประเด็นตางๆ 
ที่ตองคำนึงถึงในการออกแบบหมอแปลงเครื่องมือวัด และจบดวยคำบรรยายอยางละเอียด
เกี่ยวกับการทดสอบความแมนยำ ซึ่งประกอบดวยแนวคิดของการทดสอบแตละแบบ, วงจรที่ใชใน
การทดสอบ, และการพิสูจนสมการของอัตราสวนกับมุมเฟสของแตละวงจร
 ผูอานที่ชอบพิสูจนสมการทางคณิตศาสตรกอนจะนำไปใชงาน ไมควรพลาดหนังสือเลมนี้เปน
อันขาด (สำเนาไดที่หองสมุดวิศวะ จุฬาฯ)
๖๖๗
ชื่อเต็มของบทความฉบับนี้ ซึ่งแสดงรายชื่อของผูรวมงานทุกคน คือ
 Harris, F. K., Sze, W. C., Kusters, N. L., Petersons, O., and Moore, W. J. M., “An 
International Comparison of Voltage-Transformer Calibrations to 350 kV,” IEEE 
Transactions on Communication and Electronics, vol. 83, pp. 13–19, Jan. 1964.
 และบรรดา 5 คนนี้ มีอยูถึง 3 คนที่ไดรางวัล Morris E. Leeds Award คือ Harris, F. K., 
Kusters, N. L. และ Moore, W. J. M.
๖๖๘
ผูเขียนบทความฉบับนี้มีชื่อเต็มวา Norbert L. Kusters และ William J. M. Moore ซึ่งเปนผูได
รับรางวัล Morris E. Leeds Award ประจำป 1974 และ 1987 ตามลำดับ พรอมคำยกยองใน
การมอบรางวัล ดังนี้

Transformer-Ratio-Arm Bridge for High-Voltage 
Capacitance Measurements,” IEEE Transac-
tions on Communications and Electronics, no. 
69, pp. 606–611, Nov. 1963.๖๗๑

[B12] Kusters, N. L., “The Precise 
Measurement of Current Ratios,” IEEE 
Transactions on Instru-mentation and 
Measurement, vol. IM-13, pp. 197–209, Dec. 
1964.๖๗๒

[B13] Miljanic, P. N., Kusters, N. L., and 
Moore, W. J. M., “The Application of Current 
Comparators to the Calibration of Current 
Transformers at Ratios up to 36000/5 
Amperes,” IEEE Transactions on Instrumenta-
tion and Measurement, vol. IM-17, pp. 
196–203, Sept. 1968.๖๗๓

[B14] Petersons, O. and Anderson, W. E., 

“A Wide-Range High-Voltage Capacitance 
Bridge with One ppm Accuracy,” IEEE Transac-
tions on Instrumentation and Measurement, 
vol. IM-24, no. 4, pp. 336–344, Dec. 1975.๖๗๔ 

[B15] Petersons, O., “A Self-Balancing 
Current Comparator,” IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement, vol. IM-15, 
nos. 1 and 2, pp. 62–71, Mar/June 1966.๖๗๕ 
 
[B16] Petersons, O., “A Self-Balancing 
High-Voltage Capacitance Bridge,” IEEE 
Transaction on Instrumentation and Measure-
ment, vol. IM-13, no. 4, pp. 216–224, Dec. 
1964.๖๗๖

 
[B17] Silsbee, F. B., “A Shielded Resistor 
for Voltage Transformer Testing,” NBS 
Scientific Papers, vol. 20, pp. 489– 514, 
1926.๖๗๗, ๖๗๘ 
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 Norbert L. Kusters (1974, National Research Council of Canada, Ottawa, 
Canada)
 “For inspiring leadership in the field of electrical measurements, in particular 
for the development of the current comparator and its associated applications.”
 William J. M. Moore (1987, National Research Council of Canada, Ottawa, 
Ontario, Canada)
 “For contributions to precise current comparators and their application to 
industrial measurements.”
๖๖๙
ประวัติของ “William J. M. Moore” จากเว็บไซตประวัติของผูไดรับรางวัล McNaughton 
Medal Winners มีดังนี้
 William J.M. Moore received the McNaughton Medal at the CCECE in Quebec 
City on September 26, 1991 for “contributions to precise current comparators and 
their application to industrial measurements”.
 William Moore (IEEE Member 1949, Senior Member 1957, Fellow 1976, Life 
Fellow 1990) obtained his BASc with 1st class hounours in 1946 at the University 
of British Columbia, followed by his Masters Degree in 1948 at McGill University. 
His career started as a Summer student in Radio and Electrical Engineering at the 
National Research Council, Ottawa in 1947 and for the next 3 years Dr. Moore 
worked as a Research Officer in the same division. During 1951-55 Dr. Moore was 
on loan to the Guided Missile Project at the Canadian Armament Research and 
Development establishment at Valcartier (now the Defense Research Establish-
ment Valcariter).
 Continuing his career at NRC, William (Bill) Moore became Head of the 
Precision Measurement Group in 1972 and Head of the Power Engineering Section 
in 1988. Bill officially retired in 1990, but continues his association with NRC as a 
guest worker and consultant to the Electrical Power Measurements Group, 
Institute for National Measurement Standards, National Research Council, Ottawa.
 Dr. Moore became a Fellow of IEEE in 1976 for contributions to precise current 

๖๖๕
ผูแตงหนังสือ Electrical Measurements นี้มีชื่อเต็มวา Forest Klaire Harris เปนผูรับรางวัล 
Morris E. Leeds Award ประจำป 1972 (IEEE Transactions on Instrumentation and 
Measurement, Vol. IM-21, No. 4, November 1972) พรอมขอความยกยองดังนี้
 Forest K. Harris (1972, National Bureau of Standards, Washington, DC, USA)
 “a lifetime of making outstanding advances in the science of high accuracy 
electrical measurements and of stimulating  further advances through his 
teaching, authorship, and committee activity.”

 สำหรับ Morris E. Leeds Award ที่กลาวถึงนั้น ขอมูลจากเว็บไซตของ IEEE  บรรยายไววา
 The Morris E. Leeds Award was established in 1958 and was presented for 
outstanding contributions in the field of electrical measurement. Special 
consideration was given to contributions made before the candidate's thirty-sixth 
birthday.
 The award has been superceded by the IEEE Joseph F. Keithley Award in 
Instrumentation and Measurement for presentation in 2004.
  

Forest K. Harris (M'42-SM'47-F'60) received the B.A. and M.S. degrees from the University 
of Oklahoma, Norman, and the Ph.D. degree from the Johns Hopkins University, Baltimore, Md.

He joined the National Bureau of Standards as a Physicist in 1923. Since joining the Electricity 
Division in 1925, he has served in the Instruments Section, the Applied Electricity Section, the High 
Voltage Section, and is currently Chief of the Absolute Electrical Measurements Section. He was 
Professional Lecturer in electrical engineering at George Washington University, Washington, D.C., 
from 1941 to 1960 and has been Adjunct Professor of Engineering there since 1960. His book, 
Electrical Measurements, was published in 1952 and has since been used as a text by a number 
of universities both in the United States and abroad.

Dr. Harris was awarded a Department of Commerce medal for distinguished authorship and is 
a fellow of the Washington Academy of Sciences and a member of the USA Standards Institute. 

Forest K. Harris (M'42-SM'47-F'60) received the B.A. and M.S. degrees from the University 
of Oklahoma, Norman, and the Ph.D. degree from the Johns Hopkins University, Baltimore, Md.

He joined the National Bureau of Standards as a Physicist in 1923. Since joining the Electricity 
Division in 1925, he has served in the Instruments Section, the Applied Electricity Section, the High 
Voltage Section, and is currently Chief of the Absolute Electrical Measurements Section. He was 
Professional Lecturer in electrical engineering at George Washington University, Washington, D.C., 
from 1941 to 1960 and has been Adjunct Professor of Engineering there since 1960. His book, 
Electrical Measurements, was published in 1952 and has since been used as a text by a number 
of universities both in the United States and abroad.

Dr. Harris was awarded a Department of Commerce medal for distinguished authorship and is 
a fellow of the Washington Academy of Sciences and a member of the USA Standards Institute. 
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“Current- and Potential Transformer 
Standardization,” AIEE Transactions, vol. 61, 
pp. 698–706, Sept. 1942.

[B23] Arnold, A. H. M., “Dielectric Admit-
tances in Current Transformers,” Proceedings 
of the IEE, vol. 97, part II, pp. 692–698, 1950.

[B24] Arnold, A. H. M., “The Effect of 
Capacitance on the Design of Torodial Current 
Transformers,” Proceedings of the IEE, vol. 97, 
part II, no. 60, pp. 797–808, Dec. 1950.

[B25] Arnold, A. H. M., “Leakage Phenom-
ena in Ring-Type Current Transformers,” 
Journal of the IEE, vol. 74, pp. 413–423, 
1934.๖๘๒

[B26] Davis, R., “The Design and Construc-
tion of a Shielded Resistor for High Voltages,” 

operation is made possible by modulation techniques. A 20 000-ampere 
selfbalancing direct current comparator, designed specifically for the calibration in 
situ of transductors or direct current transformers, is described. The application of 
this comparator to the calibration of shunts at high currents also is discussed and 
some results presented.
๖๗๓
Abstract: The design and construction of a multiratio, 36000-ampere compensated 
current comparator and the technique by which it may be cascaded with a 
second multiratio comparator to calibrate, with a single balance, power frequency 
current transformers at ratios up to 7200/1 are described. The first comparator has 
a distributed, single-turn primary winding and a sectionalized 1200-turn secondary 
winding that may be series-paralleled to obtain eight ratios from 120/1 to 1200/1. 
A 300-kVA 1100-volt transformer is included in the single primary turn to provide 
the power required for the calibrations. In size the device is 40 inches in diameter 
and 20 inches in height, and its weight is 2700 lb. The two comparators are 
cascaded at nominal currents up to 30 amperes by connecting the secondary 
winding of the first comparator to the primary winding of the second and by 
making corresponding interconnections between the two compensation windings. 
At balance, the actual current ratio of the standard composed of the two 
comparators in cascade, or the first comparator alone, differs from the 
corresponding turns ratio by no more than a part per million (ppm). 
๖๗๔
Abstract: Research and development leading to an impedance bridge for high 
voltage capacitance and related measurements to an accuracy of one part per 
million (ppm) is described. The bridge is of the transformer-ratio-arm type, the 
principal component of which is a three-winding current transformer or a current 
comparator. With respect to accuracy, this development represents about an 
order of magnitude improvement over the previous state of art. This bridge is the 
primary standard in the United States for a variety of measurements at high 
alternating voltages. The bridge can measure capacitance ratios over a range from 
1/1 to 10 to the 7th power/1 with a resolution between 0.1 and 0.25 ppm. 
Typical capacitances which can be measured with the bridge using a single 
standard capacitor extend from 1 pF to 1000 micro F. The highest accuracies are 
obtained at the principal power frequencies of 50 to 60 Hz, but the bridge is 
usable up to 400 Hz.
๖๗๕
current comparator is presented. In principle, the instrument incorporates in one 
unit a current transformer and a current comparator. The transfer of power from 
the source to the burden is achieved with the current transformer. The current 
comparator detects the error current of the transformer and controls a feedback 
amplifier which supplies the error current to the burden. At the terminals the 
overall instrument is equivalent to a very accurate nonreciprocal current 
transformer. At power frequencies its current ratio differs from the turns ratio by 
less than half 
 a part per million. A number of ratios from 10/1 to 1000/1 is available. 

[B18] Silsbee, F. B., Smith, R. L., Forman, 
N. L., and Park, J. H., “Equipment for Testing 
Current Transformers,” NBS Journal of 
Research, vol. 11, pp. 93–122, July 1933.๖๗๙ 

[B19] Souders, T. M., “A Wide Range 
Current Comparator System for Calibrating 
Current Transformers,” IEEE Transactions on 
Power Apparatus and Systems, vol. PAS-90, 
no. 1, pp. 318–323, Jan./Feb. 1971.๖๘๐

[B20] Sze, W.C., “Comparators for Voltage 
Transformer Calibrations at NBS,” NBS Journal 
of Research, part °C, Engineering and Instru-
mentation, vol. 69C, no. 4, Oct./Dec. 1965.
 
[B21] Zinn, E., “Fundamentale Bestim-
mung der Fehler von Hochstspannung-
swandlern dutch ein Summierverfahren 
mittels Teilern aus Kapazitat und Wider-

stand,” Archiv fur Electrotechnik, vol. 44, pp. 
147–156, 1958–60.๖๘๑ 
 
ADDITIONAL SOURCES (แหลงขอมูลเพิ่มเติม)
The following constitute a sample of the large 
amount of useful material covering instru-
ment transformers that is available. These 
references are given for the convenience of 
obtaining more detailed information and a 
historical perspective on the subject matter 
covered in this standard.
รายการตอไปนี้เปนเพียงตัวอยางของเอกสารอันเปน 
ประโยชนจำนวนมาก ที่ครอบคลุมเรื่องหมอแปลง 
เครื่องมือวัดซึ่งพอจะหาอานได.  เอกสารอางอิงเหลานี้ 
ใหไวเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลรายละเอียด 
เพิ่มเติม รวมถึงมุมมองในอดีตที่ผานมาของเนื้อหาวิชา 
ที่ครอบคลุมอยูในมาตรฐานฉบับนี้.

[B22] AIEE Committee on Protective 
Devices, Current Transformer Subcommittee, 

Applications of the instrument include the range extension of a high voltage 
capacitance bridge. The maximum ratio of the resultant transformer-ratio-arm 
bridge is 106/1 with resolution of one part per million. Capacitors with 
capacitance values up to 1000  µF can be compared directly against commer-
cially available gas-dielectric capacitors. Another application of the cuirrent 
comparator is the comparison of four-terminal impedances.
๖๗๖
Abstract: A self-balancing high-voltage capacitance ratio bridge, especially 
designed for continuous measurement of corona losses on experimental 
transmission lines, is described. The instrument is derived by combining a 
negative-feedback amplifier with a high-voltage capacitance bridge based on 
the current comparator principle. Manual control is provided for the four most 
significant decades of the bridge, thus permitting the function of the feedback 
amplifier to be limited to the balancing of small deviations. In this manner the 
errors originating in the amplifier and the associated indicating or recording 
instruments are made insignificant in the overall measurement. The accuracy 
of the built-in current comparator is 0.001 per cent, of the circuitry associated 
with the amplifier, 1 per cent. The output of the automatic balancing circuit is 
instrumented to produce a readout which is proportional to the power loss 
and reactive volt-amperes. Both components are in the form of small dc 
voltages and thus are suitable for recording.
๖๗๗
ผูเขียนบทความฉบับนี้มีชื่อเต็มวา Francis B. Silsbee ไดรับรางวัล Morris E. Leeds Award 
ประจำป 1963 พรอมคำยกยอง ดังนี้
 Francis B. Silsbee (1963, National Bureau of Standards, Washington, DC, USA)
 “For his contribution to the international standardization of basis electrical 
units and their measurement.”
๖๗๘
หนังสือ Electrical Measurements, Harris F. K., 1952, pp. 603-605 กลาวถึงสาระสำคัญ 
ของบทความฉบับนี้วา
 In the shielded resistor designed by Silsbee for voltage-transformer testing, 
each shielded section consists of twenty 1000-Ohm card-wound resistors 
enclosed in a brass box and immersed in oil to obtain a large heat capacity. The 
shield potentials are maintained at their proper values by means of a guard 
resistor made up of identical resistance sections tapped to the shields at their 
midpoints. The potential distribution along the guard resistor is itself affected by 
distributed capacitance as well as by resistance, and, at high voltages, the effect 
of capacitance is enough that the guard resistor is no longer capable of 
maintaining the shield at a potential identical with the midpotential of the 
shielded section. Thus the system cannot be extended indefinitely for use at 
higher voltages. Silsbee determined that 30 kV was about the practical limit to 
which a resistor of this type should be extended, but pointed out that if the 
shield potentials were maintained by taps from a suitable transformer the 
shielding could be extended to considerably higher voltages.

๖๗๙
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, p. 466
๖๘๐
Abstract: This paper describes a new measurement system for the calibration of 
current transformers at 60 Hz for all ratios up to 10 000/5 and higher and at four 
times rated current. For ratios up to 1200/5, no reference transformer is needed 
and the system is accurate to five parts per million (ppm). Most higher ratios can 
be measured using only one reference transformer. Included is an example of 
how a laboratory could use such a system to measure all ratios up to 8000/5, 
requiring a calibration of only one reference transformer on one ratio (4000/5).
๖๘๑
ชื่อของบทความฉบับนี้แปลเปนภาษาอังกฤษที่พอจะไดใจความ คือ
 Zinn, E. “Fundamental determination of the errors of extra-high voltage 
transformers by a summing up procedure by means 
of dividers from capacitance and resistance”, Journal for Electrical engineering, 
vol. 44, pp. 147–156, 1958–60.

 
 ผมหาคำนำฉบับภาษาเยอรมันจากเว็บไซตของ SpringerLink  และอาศัยเว็บไซต 
WorldLingo เพื่อแปลงขอความจากภาษาเยอรมันเปนภาษาอังกฤษ จากนั้นก็ปรับเปลี่ยน
คำศัพทเล็กนอยใหตรงกับที่นิยมใชทั่วไป สุดทายก็ไดเนื้อหาที่พอจะอานเขาใจไดดังนี้
 Introduction. In the work fundamental determination of the errors of 
extra-high voltage transformers by a summing up procedure by means of 
capacitive divider described by the author, how the errors can be determined 

Journal of the IEE, vol. 79, pp. 1028–1034, 
1931.๖๘๓

[B27] Dunfee, B. L. and Moore, W. J. M., 
“An International Comparison of Current-Ratio 
Standards at Audio Frequencies,” IEEE 
Transactions on Instrumentation and 
Measurement, vol. IM-14, pp. 172–177, Dec. 
1965.๖๘๔

 
[B28] Foley, A. H., “A Direct Reading 
High-Voltage Capacitance Bridge,” AIEE 
Transactions, vol. 69, part II, pp. 692–698, 
1950.๖๘๕ 
 
[B29] Hague, B., Instrument 
Transformers—Their Theory, Characteristics 
and Testing. London: Sir Isaac Pitman and 
Sons, Inc., 1936.๖๘๖, ๖๘๗

 

[B30] IEEE 100TM, The Authoritative 
Dictionary of IEEE Standards Terms, Seventh 
Edition. New York, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc.๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐, ๖๙๑

  
[B31] Kusters, N. L. and Moore, W. J. M., 
“The Development and Performance of 
Current Comparators for Audio Frequencies,” 
IEEE Transactions on Instrumentation and 
Measurement, vol. IM-14, pp. 178–198, Dec. 
1965.๖๙๒

 
[B32] McGregor, M. C., et al., “New 
Apparatus at the National Bureau of Standards 
for Absolute Capacitance Measurement,” IRE 
Transactions on Instrumentation, vol. I-7, nos. 
3 and 4, pp. 253–261, Dec. 1958.๖๙๓, ๖๙๔, ๖๙๕

[B33] Miljanic, R N., “Capacitive Error in 
Current Comparators,” IEEE Transactions on 

Instrumen-tation and Measurement, vol. 
IM-13, pp. 210–216, Dec. 1964.๖๙๖

 
[B34] Moreton, S. D., “A Simple Method 
for the Determination of Bushing-Current-
Transformer Characteristics,” AIEE Transac-
ctions, vol. 62, pp. 581–585, Sept. 1943

[B35] Park, J. H., “Accuracy of High-Range 
Current Transformers,” NBS Journal of 
Research, vol. 14, pp. 367–392, 1935.๖๙๗

[B36] Pfuntner, R. A., “The Accuracy of 
Current Transformers Adjacent to High-Current 
Buses,” AIEE Transactions, vol. 70, part II, pp. 
1656–1662, 1951.๖๙๘ 
 
[B37] Settles, J. L., Farber, W. R., and 
Conner, E. E., “The Analytical and Graphical 
Determination of Complete Potential 

comparators and the applications of the comparator to industrial measurements. 
He was Section Chair of Ottawa in 1966-67, Chair of the Electrical and Electronic 
Measurement & Test Instrument Conference in 1969, President of the IEEE 
Instrumentation and Measurement Society in 1974, Chair of the Power System 
Instrumentation and Measurement Committee of the Power Engineering Society in 
1981-82 and, at the time of winning the McNaughton Medal was a member of the 
Executive Committee of the Precision Electromagnetic Measurement Conference. 
In 1987 Dr. Moore was the recipient of the Morris E. Leeds Award, the highest 
recognition given by the IEEE in the instrumentation and measurement field. 
William Moore is also a member of the Metering Section, Engineering and 
Operation Division of the Canadian Electrical Association.
 William Moore’s publication record of 44 refereed papers, 1 book, and a 
section of an Encyclopedia of Science & Technology, 12 patents and more than 
150 calibration reports, highlight the significance of this work. He has had a major 
impact on electrical measurements not only in Canada, but also on the 
international scene. It is in large measure thanks to him that the National 
Research Council of Canada is recognized as a major centre for precision 
electrical measurements.
๖๗๐
Summary: The compensated current comparator combines in one device the 
high ratio accuracy of the three winding ratio transformer or current comparator 
with the energy-transfer properties of a normal current transformer. Its ratio error 
is very small and so independent of the energy-transfer function that it can be 
operated at very high burden. Even negative burdens may be imposed, and, 
when operated in this mode, the device fulfils the functions of a highcurrent 
primary supply transformer. As such, it is highly suited to in situ calibrations in 
industry.
 Construction details of a multiratio compensated current comparator, 
covering all normally encountered ratios from 5/5 to 1200/5, are given. Its ratio 
accuracy, for burdens up to 750 va, is better than five parts per million. 
A test set, for use in calibrating current transformers up to errors of one per cent 
and 100 minutes, is also described. The set employs three conductance and 
three capacitance decades, with a three-position range switch, and is direct 
reading.
๖๗๑
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Alternating Current Bridge Methods, 
B. Hague, 6th, 1971, pp. 532-534
๖๗๒
Abstract: The development of the current comparator, a threewinding current 
ratio transformer, is reviewed and its characteristics as an alternating current ratio 
standard are analyzed. Particular attention is given to the use of magnetic 
shielding and its effect on the accuracy and usefulness of the device. Some error 
characteristics of three types of audio-frequency current comparators are given 
and possible applications discussed. These include the calibration of current 
transformers and impedance comparisons. The adaptation of this device to dc 
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from standard voltage transformers to voltages of 220/√3 kV. In order to get an 
overview of the accuracy of this procedure, the same transformers were 
examined still in other another, which has the advantage that with the high 
voltages so large capacitors are not necessary. In this new circuit the errors could 
be determined from voltage transformers to the extra-high voltage of 400/√3 kV, 
the highest today voltage used in Germany for channels.
 The work is the third part of the thesis of the author in more shortened and 
by the faculty for Mechanical Engineering of the technical university Hanover 
approved version. The title of the thesis read: Fundamental measuring 
procedures for the determination of the errors of extra-high voltage transformers.
๖๘๒
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, pp. 134-136
๖๘๓
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, p. 367
๖๘๔
Abstract: The results and analysis of an intercomparison between the National 
Research Council (NRC), Canada, and the National Bureau of Standards (NBS), 
Washington, D. C., of two contrasting types of current ratio standards (current 
comparator and current transformer) are presented. The agreement achieved 
between the two laboratories when their respective designs and methods of 
measurement were quite different is emphasized. To this end, the basic theories 
underlying the design and operation of the current comparator and current 
transformer are contrasted; the origin and significance of their respective errors 
are summarized; the (N+1) method used at NBS to measure the errors of the 
multirange transformer standards up to 10 kHz is contrasted with the (N+1) 
method (one of several) used at NRC in calibrating the comparator standards. 
The comparison circuit used at NRC to compare the respective standards of 
the two laboratories is described. The errors of the transformers as measured 
at NBS and NRC are presented and contrasted in both tabular and graphical 
forms.
๖๘๕
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Alternating Current Bridge 
Methods, B. Hague, 6th, 1971, pp. 344-345
๖๘๖
ผูแตงหนังสือ Instrument Transformers เลมนี้ มีชื่อเต็มวา Bernard Hague (1893-1960)  
โดยคำวา Hague นั้นมีตัวสะกดเหมือนกับกรุงเฮก ของประเทศเนเธอรแลนด  ดังนั้นจึงนา 
จะอานออกเสียงเหมือนกันดวย
 ประวัติของ “เบอรนารด เฮก” จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแหงกลาสโกว (University of 
Glasgow) ที่เคยเปนตนสังกัดของเขา มีดังนี้
 Bernard Hague (1893–1960) was James Watt Professor of Electrical Engineering 
at the University from 1946 to 1960, Dean of the Engineering Faculty from 1953 
to 1957 and a President of the International Student Club. In 1960 he founded 
the Muriel Thorne Hague Memorial Prize in Music in memory of his wife.
 Born in Barnsley, Hague graduated with a B.Sc. in Electrical Engineering (with 
first class honours) from the City and Guilds College in London, and obtained an 
M.Sc. (in 1919) and a D.Sc. (1927) at Imperial College. He lectured at the Royal 
Aircraft Establishment and then at Imperial College until 1923, when he was 
invited to become a lecturer in Electrical Engineering at the University. In 1926 
he was awarded a doctorate for his thesis “Testing of instrument transformers.”
 Hague became a senior lecturer in 1930 and sixteen years later he was 
appointed to the James Watt Chair of Electrical Engineering. He was a respected 

scholar and teacher but was also well known for his love of music. He played the 
oboe in the University’s orchestra, collected and restored musical instruments 
and was a member of the Royal Scottish Academy of Music. He left his collection 
of musical instruments to the Hunterian Museum and Art Gallery.
๖๘๗
หนังสือ Instrument Transformers ของ Bernard Hague  เลมนี้  มีเนื้อหาละเอียดที่สุดใน 
บรรดาหนังสือเกี่ยวกับหมอแปลงเครื่องมือวัดมีความหนา 656 หนา พรอมภาพประกอบอีก 
300 รูป แมกระทั่งเอกสารอางอิงของ C57.13-1968 ยังเขียนบรรยายทายชื่อหนังสือเลมนี้วา 
“A very complete discussion of all phases of the subject with many references”  
หนังสือเลมนี้แมวาจะเขียนไวนานแลว แตก็เปนแหลงที่มาอันสำคัญยิ่งในการรางมาตรฐาน 
ANSI/IEEE และ IEC ที่ใชกันอยูในปจจุบัน เพราะผูแตงไดสรุปสาระสำคัญของบทความเกือบ 
ทุกชิ้นที่เคยตีพิมพออกมากอนหนานั้นไวดวย จึงสมควรอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติดานนี้ควรจะ 
ขวนขวายมาอานเพิ่มเติม
 หนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาเปน 33 Chapters แยกเปน 5 Parts ประกอบดวย
- PART 1: THEORY AND CHARACTERISTICS OF INSTRUMENT TRANSFORMERS
 Chapter I: General Introduction; Chapter II: Theory of The Current Transformer; 
Chapter III: Characteristics of The Current Transformer; Chapter IV: Theory of The 
Voltage Transformer; Chapter V: Characteristics of The Voltage Transformer; 
Chapter VI: Instrument Transformers in Power or Energy Measurements; Chapter 
VII: Preliminary Discussion of Instrument Transformer Testing
- PART 2: APPARATUS USED IN TESTING INSTRUMENT TRANSFORMERS FOR RATIO 
AND PHASE-ANGLE
 Chapter VIII: Introductory, Chapter IX: Resistance Standards, Chapter X: 
Inductance and Capacitance Standards, Chapter XI: A.C. Potentiometers, Chapter 
XII: The Magnetic Potentiometer, Chapter XIII: Standard Transformers, Chapter XIV: 
Sources of Supply, Chapter XV: Instruments, Chapter XVI: Burdens
- PART 3: THE TESTING OF CURRENT TRANSFORMERS FOR RATIO AND PHASE-
ANGLE
 Chapter XVII: Introductory, Chapter XVIII: The Indirect Method for The 
Measurement of Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XIX: Absolute Deflectional 
Methods for The Measurement of Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XX: 
Absolute Null Methods for The Measurement of Ratio and Phase-Angle Errors, 
Chapter XXI: Relative Deflectional Methods for The Measurement of Ratio and 
Phase-Angle Errors, Chapter XXII: Relative Null Methods for The Measurement of 
Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XXIII: Choice of Method for Measurement of 
Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XXIV: Practical Precautions
- PART 4: THE TESTING OF VOLTAGE TRANSFORMERS FOR RATIO AND PHASE-ANGLE
 Chapter XXV: Introductory, Chapter XXVI: Absolute Deflectional Methods for 
The Measurement of Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XXVII: Absolute Null 
Methods for The Measurement of Ratio and Phase-Angle Errors, Chapter XXVIII: 
Relative Deflectional Methods for The Measurement of Ratio and Phase-Angle 
Errors, Chapter XXIX: Relative Null Methods for The Measurement of Ratio and 
Phase-Angle Errors, Chapter .: Choice of Method for Measurement of Ratio and 
Phase-Angle Errors. Practical Precautions
- PART 5: ADDITIONAL TESTS ON CURRENT AND VOLTAGE TRANSFORMERS
 Chapter .I: Polarity and Terminal Marking, Chapter .II: Temperature Rise, 
Chapter .III: Dielectric Tests
 นอกจากตำราเลมนี้แลว Bernard Hague ยังแตงตำราอีกเลมหนึ่งที่มีเนื้อหาเจาะลึกพอๆ กัน 
คือ Alternating Current Bridge Methods, Fifth Edition, 1957  มีความหนา 650 หนา 
พรอมภาพประกอบถึง 226 รูป ซึ่งหนังสือ A.C. Bridge เลมนี้หายืมไดที่หองสมุดของ กฟผ. (A.C. 
Bridge ที่เปน Edition สุดทายจริงๆ คือ 6th Edition, 1971 ซึ่งปรับปรุงใหทันสมัยหลังจากที่ 
Bernard Hague เสียชีวิตไปแลว)

Transformer Characteristics,” AIEE Transac-
tions, part III, pp. 1213–1219, 1960.๖๙๙

[B38] Silsbee, F. B., “A Study of the Induc-
tance of Four Terminal Resistance Standards,” 
United States Bureau of Standards Scientific 
Papers, no. 281, pp. 375–422, 1916.๗๐๐

[B39] Silsbee, F. B., “Notes on the Design 
of Four Terminal Resistance Standard for 
Alternating Currents,” NBS Journal of 
Research, vol. 4, 00 73–107, Jan. 1930.๗๐๑

 
[B40] Silsbee, F. B., “Precautions Against 

๖๘๘
IEEE publications are available from the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854, USA (http://standards/ieee.org/).
๖๘๙
นี่เปนเอกสารอางอิงเพียงรายการเดียวที่เพิ่มเขามาใน C57.13-2008 เมื่อเทียบกับ C57.13-1993 
และทำใหเอกสารอางอิงถัดๆ ไปมีลำดับหมายเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหนึ่ง ดังนั้นลำดับสุดทาย 
ที่เคยมีถึง [B41] จึงขยับไปเปน [B42] แทน
๖๙๐
IEEE Std 100 ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด คือ IEEE Std 100-2000: The Authoritative 
Dictionary of IEEE Standards Terms
 Abstract of IEEE Std 100-2000: None
 Introduction of IEEE Std 100-2000: IEEE standards establish an authoritative 
common language that defines quality and sets technical criteria. By guaranteeing 
consistency and conformity through open consensus, IEEE standards add value 
to products, facilitate trade, drive markets, and ensure safety. That’s why leading 
companies, organizations, and industries around the globe rely on them. Critical 
components of this common language are the terms and definitions that are at 
the foundation of the vast body of IEEE standards. In the past decade alone, 
hundreds of terms-describing the latest tools, techniques, and best practices-have 
been added to the lexicon of IEEE standards. In this newly updated Authoritative 
Dictionary of IEEE Standards Terms, professional experts and students alike will 
gain an in-depth understanding and appreciation for the breadth of coverage of 
IEEE standards terms and definitions not found in any other single source. The 
seventh edition of IEEE 100 has been revised to include nearly 35,000 technical 
terms and definitions from over 800 standards-covering areas such as power and 
energy, communications, information technology, and transportation systems.
In addition to an extensive list of widely used acronyms and abbreviations, 
this new edition also contains detailed abstracts of each term’s associated 
standard(s).
๖๙๑
มาตรฐาน IEC ที่เทียบเคียงกับ IEEE Std 100-2000 คือ IEC 60050-2002: The International 
Electrotechnical Vocabulary (IEV)  ซึ่งคำศัพทเกี่ยวกับหมอแปลงเครื่องมือวัดจะอยูใน 
Chapter 321: Instrument Transformers หรือเรียกสั้นๆ วา IEC 60050(321)
 Introduction of IEC 60050-2002: The IEC Multilingual Dictionary is based on 
the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) prepared by IEC technical 
committee 1: Terminology. The current IEV has been developed over a period 
of 30 years. During this time the layout and typography rules varied to a certain 
extent. This is reflected in the Dictionary, as each part is displayed in the original 
source format including scanned images. The first edition of the Dictionary was 
published in 1983. Since the third edition in 1999, the Dictionary has been 
issued exclusively in an electronic format on a CD-ROM. This fifth edition of the 
Dictionary includes all the concepts covered within the IEV as of September 
2002 and contains approximately 19,200 terminological entities. Quick 
information is available through electronic search facilities as well as some 
87,600 hyperlinks.
๖๙๒
Abstract: The design and construction of five different multiratio current 
comparators developed for use at audio frequencies is presented. The effective-
ness of the various shields on the reduction of the current null detector error 
over the operating frequency range is shown. Equations are developed which 
mlustrate the effect of several different arrangements of windings and grounded 
shields on the ratio winding error. All of the comparators are of the compensated 
type and each is rated at a secondary current of five amperes. Four have fixed 
primary windings which can be series-paralleled to obtain various ratios from 
1 to 1 to 12 to 1. The fifth comparator is a feedthrough type with a 100 turn 
secondary winding which provides ratios up to 100 to 1.
 Circuits are described which enable the calibration of these comparators to 
be performed, and the results of calibration at frequencies up to 16 kHz are 
given. A method of estimating the error at different ratios to within a part in a 
million, based on experimentally determined parameters and assumed uniform 
distribution, is also described.
 The main conclusion of the study is that for current transformer calibration 
the best design includes a grounded copper shield between the primary and 
secondary windings.
๖๙๓
ชื่อเต็มๆ ของบทความฉบับนี้ ซึ่งแสดงรายชื่อผูรวมงานทุกคนและคำเต็มของ IRE คือ
 McGregor, M. C., Hersh, J. F., Cutkosky, R. D., Harris, F. K., and Kotter, F. R., 
“New Apparatus at the National Bureau of Standards for Absolute Capacitance 
Measurement,” IRE (Institute of Radio Engineers) Transactions on Instrumentation, 
vol. I-7, nos. 3 and 4, pp. 253–261, Dec. 1958.
๖๙๔
ความหมายของ สำนักมาตรฐาน จาก Britannica Concise Encyclopedia (ภาคภาษาไทย), 
พ.ศ. 2551 มีดังนี้

 Bureau of Standards สำนักมาตรฐาน ตั้งแต ค.ศ. 1988 U.S. National Institute of 
Standards and Technology (NIST) หนวยงานกระทรวงพาณิชยของสหรัฐอเมริกา 
รับผิดชอบดูแลมาตรฐานของหนวยชั่งตวงวัด การจับเวลา และการเดินเรือ เริ่มดำเนินงานมา 
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 19 เปนอยางนอย โดยทำงานอยางใกลชิดกับหอสังเกตการณ 
กองทัพเรือสหรัฐฯ และสำนักเวลานานาชาติในกรุงปารีส เพื่อรักษามาตรฐานเวลาสากล
๖๙๕
หนังสือ Alternating Current Bridge Methods, B. Hague, 6th, 1971, p. 500 
กลาวถึงบทความฉบับนี้ไวเล็กนอยวา
 McGregor, et al. describe a similar conductance balance circuit which, when 
applied to a transformer-ratio capacitance bridge, enables the loss characteristics 
of the test capacitor to be directly read from the dials of a 4-decade adjustable 
voltage divider. An alternative method of achieving conductance balance is to 
use a voltage sources, whose output is in phase quadrature with the bridge 
supply, to feed a current to the detector through a variable capacitor.
๖๙๖
Abstract: The equations for the capacitive error of various constructions of 
audio-frequency current comparators are derived and discussed. The experimen-
tal procedure for trimming a comparator using an excitation winding is presented. 
The interrelationship between sensitivity and accuracy is indicated. An approxi-
mate diagram showing the size and error as a function of rated current for a 
matched sensitivity-error design is given.
๖๙๗
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, p. 131
๖๙๘
หนังสือ The Art and Science of Protective Relaying, General Electric, 19xx, p. 110 
กลาวถึงสาระสำคัญของบทความฉบับนี้วา
 Proximity Effects.  Large currents flowing in a conductor close to a current 
transformer may greatly affect its accuracy. A designer of compact equipment, 
such as metal-enclosed switchgear, should guard against this effect. If one has all 
the necessary data, it is a reasonably simple matter to calculate the necessary 
spacings to avoid excessive error.
๖๙๙
Abstract: Potential transformer performance is normally specified in terms of the 
ratio correction factor (RCF) and phase angle at standard burdens which have 
been established to provide a common basis for designating accuracy ratings. 
However, the performance at the actual burden which will be connected to the 
transformer secondary is seldom equal to the performance at a standard burden 
for which test data are available. This paper provides a method for the straightfor-
ward determination of RCF and phase angle at any secondary burden when test 
values at 0 va (volt-amperes) and any other burden are given. In addition, a 
complete graphical representation of the transformer capabilities can be readily 
obtained showing the performance at all desired burdens. By superimposing a 
standard accuracy parallelogram on this graph, all burdens at which the 
transformer will meet the standard accuracy class are immediately apparent.
๗๐๐
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, pp. 339 & 352
๗๐๑
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, pp. 342 & 353
๗๐๑
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
193๒, p. 524
๗๐๓
เรื่องยอ (Synopsis) ของบทความนี้ ผมตองจดเองจากบทความฉบับเต็มในชั้นหนังสือโบราณ 
ของหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  ซึ่งสภาพของหนังสือไมเอื้อตอการถายเอกสารแลว 
รวมทั้งเว็บไซตของ IEEE เอง ก็ยังสแกนบทความยอนหลังไมถึงป 1929 ดวย
 Synopsis: The potentiometer principle is well understood. Its application to 
the determination of the ratio and phase angle accuracy of potential transformers 
is not new, but has been limited in unshield form to about 60 kV and in shield 
form to about 33 kV. The paper describes a shield potentiometer for 132 kV 
which is designed for ultimate extension to 220 kV.
๗๐๔
สาระสำคัญของบทความฉบับนี้ หาอานไดจากหนังสือ Instrument Transformers, B. Hague, 
1936, p. 368

Stray Magnetic Fields in Measurements with 
Large Alternating Currents,” AIEE Transactions, 
vol. 48, pp. 1301–1306, Oct. 1929.๗๐๒

[B41] Weller, C. T., “A 132 kV Shielded 
Potentiometer for Determining the Accuracy 
of Potential Transformers,” AIEE Transactions, 
vol. 48, pp. 790–807, July 1929.๗๐๓, ๗๐๔

 
[B42] Woods, C. A., Jr. and Bottonari, S.A., 
“Overcurrent Performance of Bushing-Type 
Current Transformers,” AIEE Transactions, vol. 
59, pp. 554–560, Sept. 1940. 
 



High Voltage Series High Voltage Series

MATHEW Paul ä´Œ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò»ÃÐªÒ¡Ã»ÃÐÁÒ³ 1.3 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹·ÑèÇâÅ¡ 
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃÁÕ¡ÃÐáÊä¿¿‡Òä´Œ â´Âà©¾ÒÐã¹ªØÁª¹àÅç¡æ «Öè§º‹ÍÂ¤ÃÑé§
»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ «Öè§µÍ¹¹Õé·Ò§
ABB ÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¹Õéä´Œ´ŒÇÂÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÁÕµŒ¹·Ø¹µèÓ
´ŒÇÂ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃËÁŒÍá»Å§áÃ§´Ñ¹ä¿¿‡Ò ËÃ×Í (SSVTs) 
ÍØ»¡Ã³� SSVT ÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ãËŒ¡Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹â´ÂãªŒà§Ô¹ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ «Öè§ÍØ»¡Ã³� SSVT àÍ§¹Ñé¹ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡áºº·ÕèäÁ‹«Ñº«ŒÍ¹áÅÐÁÕ
¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¤‹Í¹¢ŒÒ§µèÓ µÑÇÍØ»¡Ã³� SSVTs à»š¹ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò
à¿Êà´ÕÂÇ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´¤‹Òµ‹Ò§æ¤‹Í¹¢ŒÒ§§‹ÒÂ â´Âà»š¹¡ÒÃàª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§ 
Line-to-Ground ã¹´ŒÒ¹ Primary áÅÐá·‹¹µÔ´ ·Ñé§¹ÕéµÑÇÍØ»¡Ã³� SSVTs 
ÊÒÁÒÃ¶Å´ÃÐ´Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò¨Ò¡áÃ§´Ñ¹ÊÙ§ä»áÃ§´Ñ¹»Ò¹¡ÅÒ§ËÃ×Í·ÕèáÃ§´Ñ¹µèÓ
ä´ŒÀÒÂã¹¢Ñé¹µÍ¹à´ÕÂÇ ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ãªŒÊÍ§¢Ñé¹µÍ¹ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Òã¹¡ÒÃÅ´¾ÅÑ§§Ò¹
ä¿¿‡Ò·ÓãËŒ SSVTs ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ»ÃÐËÂÑ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂä´Œ áÅÐÂÑ§ª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Íä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ ÍÕ¡´ŒÒ¹¹Ö§¢Í§ÍØ»¡Ã³� SSVTs 
¹Ñé¹·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Òã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¨Ð¨ÓË¹‹ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·Õè
·Õè«Öè§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹Ê¶Ò¹Õä¿¿‡ÒáººàµçÁÃÙ»áººä´Œ µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ Ê¶Ò¹ÕÊÙº¨‹ÒÂ
¹éÓÁÑ¹áÅÐá¡�Ê â¤Ã§¡ÒÃàËÁ×Í§áÃ‹ àÊÒÊ‹§ÊÑÞÞÒ³â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í âÃ§¾ÂÒºÒÅ 
à»š¹µŒ¹

ปาลิดา ชวยออก > palida.chay-ook@th.abb.com

กำหนดคาตางๆ ไดโดยไมยาก เนื่องดวยการออกแบบ 
เปนแบบเฟสเดียว

โครงสราง
อุปกรณ SSVT หรือ SSMV เปนอุปกรณเฟสเดียว โครง 
สรางแบบ Shell-Type และมีการเชื่อมตอระหวาง 
Primary Line กับกราวน ดวยการพันกราวนชิล 
สอดแทรกระหวางขดลวดแรงดันสูง (HV) และ ขดลวด 
แรงดันต่ำ (LV) เพื่อปองกันฝงทุติยภูมิจากแรงดันไฟฟา 
กระชากชั่วคราว อุปกรณ SSVT หรือ SSVM สวน 
ประกอบหลักๆ โดยมากสรางขึ้นตามมาตรฐาน ANSI 
C57.13 [1] และ IEC 61869-3 [2] และสอดคลองกับ 
C57.12.00 [3] และ IEC 60076 [4] รูปที่ 1 สวน 
มาตรฐานใหม C57.13.8, IEEE Station Service 
Voltage Transformers นั้นพึ่งเริ่มตนรางซึ่งจะตอง 
อาศัยความรวมมือและประเด็นสำคัญบางสวนจาก 
C57.12.00 และ C57.13.

การปองกัน
การปองกันของอุปกรณ SSVT นั้นใชตัวหมอแปลง 
กระแส (Current Transformer, CT) ฝง HV neutral 
หรือสายดิน ซึ่งจะปองกัน line-to-ground fault ใน 
ฝงทุติยภูมิ (ดูรูปที่ 2) สวน CT บนแทงคสามารถ 
ปองกัน ground fault ในฝงปฐมภูมิ การทำงานเพิ่ม 
เติม การเปลี่ยนแปลงของน้ำมันหรือความดันโดยเฉียบ 
พลัน จะทำใหตัวรีเลยสามารถตรวจจับ internal fault 
ได เชนเดียวกันกับหมอแปลงไฟฟากำลัง ในกรณีที่มี 
ความผิดปกติในดานปฐมภูมิ Line protection 
สามารถแยก SSVT ออกมา และเนื่องจากสายสงเปน 
องคประกอบที่สำคัญ ลูกคาผูจัดหาไฟฟาจำนวนมาก 
จึงตองการกลไกทางกลสำหรับสถานีไฟฟาที่ใช SSVT 
ในปจจุบันสามารถทำไดถึงขนาด 750 kV BIL (Basic 
Impulse Level) โดยการใชการปองกันดวย HV 
Dropout Fuse ซึ่งสามารถแยกอุปกรณ SSVT/SSMV 
ที่ชำรุดออกจากสายสง (ดูรูปที่ 3)

ที่ระดับแรงดันเกินกวา 750 kV เบรกเกอรเฟสเดียว 
จะถูกใช (ดูรูปที่ 4) Gas-filled SSVTs สามารถ 
ประกอบเบรกเกอรในตัว หรือแยกออกเพื่อเพิ่มการ 
ปองกัน

ระดับความผิดปกติและความสามารถในการทน
ตอแรงดันเกิน
อุปกรณ SSVT/SSMV มีความตานทานอิมพิแดนซ 
ประมาณ 5-10% บนฐานของตัวเอง ดวยคุณสมบัติที่ 
kVA ต่ำ Fault current ทางดานทุติยภูมิจะถูกจำกัด 
ใหอยูในระดับที่ปลอดภัย ฟวสหรือเบรกเกอรขนาด 
เล็ก (MCB) สามารถปองกัน SSVT จากการเกิด 
Overload ในดานทุติยภูมิภายใตการทำงานปกติ ซึ่ง 
เซอรกิตเบรกเกอรที ่ระดับแรงดันปานกลางก็ควร 
ทำงานไดเชนเดียวกันกับที่อยูใน SSMV ถาระดับแรง 
ดันสูงดานปฐมภูมิคือ 230 kV กระแสที่ Full Load 
ก็จะเปน 1.5A ที่ 200 kVA และความผิดปกติที่รุนแรง 
มากที่สุดในดานทุติยภูมิก็จะเหนี่ยวนำใหเกิดกระแส 
ไฟฟา 30 A ในดานปฐมภูมิ 
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ดวยการลดจำนวนของหมอแปลงตัวกลางไดอยาง 
นอยหนึ่งตัวหรือมากกวา การไมมีความสูญเสียเนื่อง 
จากการไมมีโหลดและความสูญเสียในสายสงที่ลดลง 
ทำใหระบบมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่มากขึ้น 
นอกจากนี้ปริมาณน้ำมันที่ใชในอุปกรณ SSVT ถือไดวา 
เปนสวนนอยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันของหมอแปลง 
ไฟฟากำลัง ผลดีที่ตามมาก็คือปริมาณการรั่วไหลก็จะ 
นอยลง การเติมน้ำมันเขาไปเพิ่มเติมก็จะนอยลงตาม 
ไปดวย ซึ่งเปนการปองกันไฟไหมและความตองการใน 
การเก็บรักษา ทั้งนี้ในขณะที่อุปกรณทำงาน ในสวน 
ของ SSVTs นั้นทำงานคอนขางเงียบ โดยที่จะกอให 
เกิดเสียงดังเพียง 30 dBA เมื่อเปรียบเทียบกับหมอ 
แปลงไฟฟากำลังที่ทำใหเกิดเสียงดังถึง 70 dBA

สถานีควบคุมแหลงจายไฟ
สถานีไฟฟามีหลายขนาดและมีจุดประสงคที ่หลาก 
หลาย สำหรับสถานีไฟฟาจำหนายนั้น พลังงานไฟฟา 
ถูกแปลงจากแรงดันสูงเปนแรงดันปานกลาง หรือจาก 
ระดับแรงดันปานกลางไปเปนระดับแรงดันต่ำเพื ่อ 
แจกจายพลังงานไปยังสายปอนตางๆ ในขณะที่สถานี 
ไฟฟาแบบสวิตชิ ่งนั ้นเปนการเชื ่อมตอระหวางหมอ 
แปลงไฟฟาแรงสูงในเครือขายไฟฟาแรงสูง หรือเปน 
เพียงการเชื ่อมตอสายสงที ่ระดับแรงดันเดียวกัน 
สถานีไฟฟาอื่นที่เชื่อมตอกันในระยะไกลมักจะมีการ 
เคลื่อนยายพลังงานไฟฟาไปมา

แตไมวาจะเปนสถานีไฟฟาแบบไหน สถานีไฟฟาทั้ง 
หมดจะตองมีระบบวัดและระบบปองกันซึ่งจะทำงาน 
โดยใชแหลงพลังงานจากแรงดันต่ำซึ่งจะเรียกวา แหลง 
จายไฟควบคุม (control power supply) สวนในดาน 
ของความนาเชื่อถือนั้น สถานีไฟฟาทุกแหงจำเปนตอง 
มีแหลงจายไฟควบคุมอยางนอย 2 แหลง โดยปกติ 
หมอแปลงตัวหลักในสถานีไฟฟาจะถูกใชเปนแหลงจาย 

ไฟควบคุมหลัก อยางไรก็ตามแหลงจายไฟควบคุม 
สำรองก็ยังเปนสิ่งจำเปนดวยเหตุผลมากมาย ยกตัว 
อยางเชน สถานีกำเนิดไฟฟาที่ซึ่งแหลงจายไฟควบคุม 
หลักบอยครั้งจะไมสามารถใชไดเนื่องดวยตัวเครื่อง 
กำเนิดไฟฟาเอง หรือการหยุดเพื่อการบำรุงรักษาในแต 
ละชวงเวลา หรือในกรณีของพวกพลังงานลม พลังงาน 
แสงอาทิตย ที่แหลงพลังงานจะหายไปในบางชวงเวลา

เมื่อไมมีกระแสไฟฟา แหลงจายไฟควบคุมก็จะตองดึง 
ไฟฟามาจากโครงขายไฟฟาตางๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธี 
ในการทำ อาทิเชน หมอแปลงไฟฟากำลังขนาดใหญ 
สามารถเก็บพลังงานสำรองเอาไวเพื่อที่จะใชงานเปน 
แหลงจายไฟควบคุมสำรอง แตวิธีนี้ไมมีประสิทธิภาพ 
อยางมากเนื่องจากมีการสูญเสียในระบบคอนขางมาก 
เมื่อเทียบกับโหลดที่ใชงาน วิธีตอไปคือการดึงแหลง 
พลังงานมาจากสายปอนที่ตออยูกับเครือขายจำหนาย 
ไฟฟาดานแรงต่ำ หรือดึงพลังงานจากเครื่องกำเนิด 
ไฟฟาสำรองที่มีอยูก็เปนอีกทางเลือกนึง แตวิธีนี้คอน 
ขางจะมีราคาแพงและมีแนวโนมที่จะหยุดชะงักเนื่อง 
จากปจจัยภายนอก

คนที่ออกแบบสถานีไฟฟาอาจจะมีทางเลือกไมมาก 
นักสำหรับแหลงพลังงานที่ใชเปนตัวปอนจากที่ตางๆ 
เพื่อใชเปนแหลงจายไฟควบคุมสำรอง ดวยขอผูกพัน 
และภาระหนาที่หลักในเรื ่องของคุณภาพไฟฟาและ 
ความนาเชื่อถือของระบบ ทำใหอิทธิพลภายนอกมีผล 
ตอการควบคุมของผูใชงาน

ในบางกรณีนั ้นหมอแปลงไฟฟาแรงสูงตัวหลักจะมี 
อุปกรณเพิ่มเติมเพื่อสำรองในเรื่องของแหลงจายไฟ 
ควบคุม อยางไรก็ตามนี่ไมใชทางออกที่ดีนักเนื่องดวย 
ขอจำกัดของการออกแบบของหมอแปลงไฟฟากำลัง 
ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการออกแบบท่ีซับซอนและตองการ 
ความนาเชื่อถือสำหรับหมอแปลงไฟฟากำลัง  และเปน 

บอยครั้งที่ชุมชนเล็กๆ ไมสามารถเขาถึงการมีกระแส 
ไฟฟาได เนื่องจากตนทุนในการติดตั้งสถานีไฟฟา ซึ่ง 
ABB สามารถบรรเทาสถานการณนี้ไดดวยสถานีไฟฟา 
ขนาดเล็ก (Micro Substation)

สถานีไฟฟาขนาดเล็กเปนสถานีที่มีตนทุนต่ำที่มีการ 
ใชอุปกรณ SSVTs ซึ ่งสามารถจายพลังงานใหกับ 
ทองถิ่นโดยใชเงินในการลงทุนเพียงเล็กนอย โดยที่ 
อุปกรณ SSVT เองนั้นมีการออกแบบที่ไมซับซอนและ 
มีขั้นตอนการบำรุงรักษาคอนขางต่ำ

อุปกรณ SSVT เปนการผสมผสานคุณลักษณะของหมอ 
แปลงไฟฟา  (Power Transformer)  และหมอแปลง 
เครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ในอุปกรณ 
ตัวเดียวกันท่ีมีความนาเช่ือถือสูง ราคายอมเยาว โครง 
สรางเรียบงายและกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใชงาน 
ในแหลงความตองการไฟฟาขนาดเล็ก ความสามารถ 
ของ SSVTs รวมถึง SSMV ซึ่งเปน SSVT สำหรับระดับ 
แรงดันไฟฟาปานกลาง (MV) ในการตอบสนองความ 
ตองการใชพลังงานไฟฟาของชุมชนหางไกล หรือสถานี 
ไฟฟายอยไดดวยอุปกรณ SSVT เพียงชุดเดียว โดยที่ 
อุปกรณ SSVT ครอบคลุมในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งสามารถ รูปที่ 1 Comparison of ANSI standards
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Small wonder



High Voltage Series

การเพิ่มตนทุนในแงของการสูญเสีย และยังสงผลให 
ถังน้ำมันของหมอแปลงใหญมากซึ่งก็ตองใชปริมาณ 
น้ำมันมากตามไปดวย ในสวนของตัวนำและขนาดขด 
ลวดในหมอแปลงไฟฟาก็จะใหญมากดวย ขอบกพรอง 
อีกอยางนึงก็คือ จะตองทำใหหมอแปลงไฟฟากำลัง 
จายพลังงานไดถึงแมวาโหลดสำรองจะไมไดใชงาน 
ก็ตาม
 
อีกตัวเลือกนึงคือการดึงพลังงานในตัวเองเปนแหลง 
จายไฟควบคุมสำรองดวยเครื ่องกำเนิดไฟฟาที่แยก 
ตางหาก สำหรับทางเลือกนี้คาใชจายเริ่มตนต่ำที่สุด 
แตคาใชจายในการดูแลบำรุงรักษาสูงที่สุด เมื่อเทียบ 
กับการใชอุปกรณ SSVT หรือ หมอแปลงไฟฟากำลัง 
เครื่องกำเนิดไฟฟาใชแหลงพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งสงผล 
ตอความนาเชื่อถือ อันตรายจากไฟไหม รวมถึงการ 
บำรุงรักษา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของ 
มลภาวะทางเสียง หรืออันตรายจากการรั่วไหลของ 
น้ำมันเชื้อเพลิง เปนตน

ทางเลือกที่จะเขาถึงสิ่งที่กลาวมาขางตนนั้น ในหลายๆ 
กรณีอุปกรณ SSVT/SSMV จะถูกนำมาใชในการจัดหา 
แหลงจายไฟควบคุม ซึ่งเปนสัดสวนของคาใชจายและ 
อื่นไดงายขึ้น

อุปกรณ SSVT เปนการผสมผสานคุณลักษณะของ 
หมอแปลงไฟฟา (Power Transformer) และหมอ 
แปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ใน 
อุปกรณตัวเดียวที่มีความนาเชื่อถือสูง ราคายอมเยาว 
โครงสรางเรียบงายและกระทัดรัด เหมาะสำหรับการ 
ใชงานในแหลงความตองการไฟฟาขนาดเล็ก

แนวคิดสำหรับสถานียอยขนาดเล็ก 
ชุมชนหลายแหงทั่วโลกถูกปฏิเสธการเขาถึงพลังงาน 

เจอในสถานที่ตางๆ เหลานี้ ตัวอยางเชน ที่ระดับความ 
สูงตางๆ ในสภาวะที่อุณหภูมิแวดลอมสูงหรือต่ำ สภาพ 
แวดลอมที่เสี่ยงตอแผนดินไหว หรืออยูในสภาพแวด 
ลอมที่มีกรดเกลือสูง หรือในสภาพแวดลอมที่มีการปน 
เปอนจากฝุนละออง โดยที่อุปกรณ SSVT/SSMVs 
สามารถจายพลังงานไฟฟาไดตั้งแต 25 kVA ถึง 333 
kVA ภายใตขอจำกัดบางอยางในแรงดันไฟฟา เชน 
ที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz นอกจากนี้อุปกรณ 
SSVT/SSMVs สามารถทดสอบความสามารถในการ 
ทนตอการสั่นสะเทือน (Seismic Withstand Capa- 
bility) ไดโดยโตะทดสอบ (Shaker Table Test) 

อุปกรณ SSMV สามารถสงพลังงานไปยังโหลดที่หาง 
ไกลผาน MV Distribution Feeder ซึ่งพลังงาน 
สามารถลดลงที่โหลดปลายทางดวยการใช Pole 
Mounted Distribution Transformers การทำเชนนี้ 
จะชวยลดการสูญเสียในระบบจำหนายและยังชวย 
ปรับปรุงแรงดันไฟฟาไดอีกทางหนึ่ง

ในขณะเดียวกันอุปกรณ SSVTs ยังสามารถทำหนาที่ 
เปนเครื่องมือวัดไดดวย  ดังนั้นมันสามารถตอบสนอง 
วัตถุประสงคไดหลากหลาย ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังอยูใน 
ขั้นตอนของการพัฒนา SSVTs ที่มีระดับ kVA ที่สูงขึ้น 
ซึ่งจะทำใหสถานีไฟฟาขนาดยอยดูนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
และเปนการเปดการใชงานในพื้นที่ที่หางไกลจากเมือง
และชุมชน เพื่อที่ทุกฝายจะไดรับประโยชนจากการ 
สงผานกระแสไฟฟาผานโครงขายอยางทั่วถึง

Mathew Paul
ABB Power Grids, High Voltage Products
Lexington, KY, United States
mathew.paul@us.abb.com
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ไฟฟาเนื ่องจากคาใชจายในการติดตั ้งสถานีไฟฟา 
ถึงแมวาสายสงไฟฟาแรงสูงอาจจะผานมาใกลๆ แถวๆ 
นั้นก็ตาม แตก็ไมสามารถดึงพลังงานไฟฟามาใชในงาน 
ระบบประปา ศูนยชุมชน โรงเรียน หรือ ศูนยสุขภาพ 
เบี้องตนได ถึงแมวาอุปกรณ SSVT หรือ SSMV จะไม 
สามารถแทนที่สถานีไฟฟาแบบเต็มรูปแบบได แตมัน 
สามารถชวยขยายการเขาถึงการมีกระแสไฟฟาใชให 
กับชุมชนที่ขาดแคลนเหลานี้ (ดูรูปที่ 5) เมื่อคุณภาพ   
ชีวิตในพื้นที่ดีขึ้น ความตองการใชพลังงานไฟฟาก็อาจ 
จะเติบโตขึ้น จนมากพอที่จะเปลี่ยนเปนสถานีไฟฟา 
แบบเต็มรูปแบบ และเมื่อถึงเวลานั้น อุปกรณ SSVT/ 
SSMV ก็สามารถเคลื่นยายไปยังพื้นที่อื่นไดโดยไมm
ลำบาก

คาใชจายเริ่มตนและคาใชจายตลอดอายุการใชงานของ 
อุปกรณ SSVT ทำใหอุปกรณชนิดนี้ดูนาสนใจ สำหรับ 
การประยุกตใชงานดังที่ไดกลาวมาแลว (ดูรูปที่ 6) 

หมอแปลงไฟฟากำลังไมเพียงแตมีตนทุนเทานั้น แตยัง 
ตองการการตรวจสอบและบำรุงรักษาเพื่อที่จะใหมัน 
ยังคงสามารถทำงานไดเปนปกติ ตัวอยางเชน ของ 
เหลวที่เปนไดอีเลคตริคในหมอแปลงไฟฟากำลังนั้น 
จะตองมีการแทนที่ในชวงอายุการใชงานของมัน ซึ่ง 
หมอแปลงไฟฟากำลังขนาด 230 kV/100MVA อาจ 
จะตองใชปริมาณน้ำมันมากถึง 25,000 kg เมื่อเทียบ 
กับอุปกรณ SSVT ขนาด 230 kV/200 kVA ที่ใชน้ำมัน 
เพียง 2,000 kg

นอกเหนือจากนี้ สภานีไฟฟาสามารถใชอุปกรณ SSVT 
หรือ SSMV เฟสเดียว ตอตรงกับอุปกรณตางๆ เชน 
arrestor, HV Circuit Breaker, Isolator, earthing 
grid และ LV distribution board โดยตอแบบเฟส 
เดียว ซึ่งเปนการจัดวางที่งายและลดพื้นที่

การตอแบบเฟสเดียวนี้ทำใหอุปกรณ SSVT/SSMV 
สามารถเชื่อมตอกันในรูปแบบของ “Star” หรือ 
“Delta” ได ในดานฝงฑุติยภูมิ สำหรับการตอแบบ 
เดลตาสามเฟสในฝงฑุติยภูมินั้น อุปกรณสองตัวของ 
SSVT/SSMVs สามารถทำเปน สามเฟสไดดวยการเปด 
วงจร เมื่อลดกำลังลง ซึ่งทำใหเกิดความยือหยุนมาก 
กวาหมอแปลงไฟฟากำลังสามเฟส (ดูรูปที่ 7) อีกขอดี 
อยางก็คือ เราสามารถนำอุปกรณ SSVT หนึ่งตัวออก 
มาจากระบบสามเฟสไดในกรณีฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้น 
ใน ตำแหนงอื่น

ดวยการลดจำนวนของหมอแปลงตัวกลางไดอยาง 
นอยหนึ่งตัวหรือมากกวา การไมมีความสูญเสียเนื่อง 
จากการไมมีโหลดและความสูญเสียในสายสงที่ลดลง 
ทำใหระบบมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่มากขึ้น
  
SSVT และ SSMV เปนอุปกรณที่มีน้ำหนักเบาและมี 
ขนาดเล็กกวาหมอแปลงไฟฟากำลังอยางเห็นไดชัด 
จึงเปนอุปกรณที่เหมาะสำหรับการขนสงไปยังสถานที่
ติดตั้ง ที่ซึ่งการขนสงเขาถึงไดอยางยากลำบาก

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแหลงพลังงานไฟฟาในชวง
ระหวางการกอสรางไดอีกดวย กอนที่จะมีการติดตั้ง 
แหลงพลังงานเพื่อดำเนินการในขั้นตอนตอไป

การประยุกตใชงาน 
สายปอนสำหรับโหลดที่แยกออกมาจำเปนสำหรับการ 
ประยุกตใชงานในกรณีที่หลากหลาย อาทิเชน สถานี 
สูบจายน้ำมันและแกส แทนขุดเจาะน้ำมัน โครงการ 
เหมืองแร เสาสงสัญญาณโทรศัพทมือถือ โครงการของ 
กองทัพ โรงพยาบาล สถานีรถไฟ แสงสวางตามหอสง 
สัญญาณ อุปกรณ SSVT/SSMVs ไดถูกออกแบบมา 
เพื่อรับมือกับสภาวะแวดลอมที่หลากหลายที่ตองพบ 

รูปที่ 2 SSVT protection รูปที่ 3 Oil-filled SSVT with dropout fuse
รูปที่ 4 245 kV SF6-filled TIP SSVT

รูปที่ 7 SVTs in a three-phase arrangementรูปที่ 6 A 100 kVA / 220 kV SSVT installation costs around $200,000 
 and takes 12 months to complete.

รูปที่ 5  220 kV / 100 kVA SSVT substation in the Democratic Republic of Congo, 
 situated conveniently close to an HV power line
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Strong winds, 
high yield
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Special Power Series Special Power Series

กับการตอเขากับระบบท่ีออนแอหมายถึง ความทาทาย 
ทางเทคนิคที่ยากที่จะเอาชนะใหได:

• ระดับกำลังไฟฟาของสวนพลังงานลม

• ระยะหางจากจุดเชื่อมตอ

• ประเภทของการสง

• ความแข็งแรงของระบบ AC ณ จุดเชื่อมตอ

• ความสามารถ Fault ride-through ในกรณีเกิด 
 ความผิดพรองของระบบไฟฟา

• การเริ่มเดินเครื่องของพลังงานลม

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากระบบสง

การกลาวถึงความทาทายในแตละอยางดวยการใช 
เทคโนโลยีการสงดวย HVDC Light นั้น ABB ได 
พัฒนาการออกแบบลงรายละเอียดสำหรับระบบ 
HVDC ที่สามารถตอพลังงานลมขนาดใหญไดอยาง 
ปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือได 

เพื่อที่จะเริ่มตนดวยแหลงผลิตไฟฟาแตละแหงดวย 
พลังงานลมซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะอยูในระดับไมก่ีรอย MW 
จนถึงระดับ GW HVDC สามารถที่จะสงพลังงานไฟฟา 
ที่กำลังระหวาง 100 MW และ 1,200 MW ดวยการใช 
สายเคเบิลเพียงแค 1 วงจรเทานั้น  ซึ่งไดถูกพิจารณา 

วาเปนวิธีที ่ประหยัดโดยเฉพาะสถานการณที ่ระยะ 
ทางตอเชื่อมกับระบบ AC มากกวา 70 ถึง 120 กม.

เมื ่อใกลชายฝ งเขามาสวนพลังงานลมสามารถถูก 
เชื่อมตอไดดวยทั้งการสง AC และ DC หรือการผนวก 
รวมของทั ้งสองระบบซึ ่งไดเสนอการสนับสนุนให 
สอดคลองกับขอกำหนดในการเขาถึงระบบไฟฟาและ
ชวยในการปรับปรุงเรื่องคุณภาพไฟฟาที่จุดเชื่อมตอ 
เทคโนโลยีนี้ไดใหการควบคุมที่ดีเยี่ยมและการฟนฟู 
พลังงานที่รวดเร็วในระหวางและหลังการรบกวนและ 
เหตุการณฉุกเฉินซึ่งรวมถึงไฟดับขนาดใหญ  และยัง 
สนับสนุนระบบไฟฟาที่ออนแอดวยความสามารถเรื่อง 
Black-start และ Fine-tuning ของแรงดันไฟฟา AC 
และกำลังรีแอ็กทีฟและความสามารถที่จะจายไฟให 
สวนพล ังงานลมเม ื ่อสภาวะลมต ่ำหร ือไม ม ีลม 
นอกจากนั้น ระบบสงนี้เปนอุดมคติสำหรับการคง 
เสถียรภาพของการไหลของกระแสไฟฟาที ่ไมปกติ 
โดยการชดเชยอยางรวดเร็วสำหรับการผันผวนของ 
กำลังไฟฟา

การจับลมนอกชายฝงดวยโซลูชัน HVDC 
ความหลากหลายที่แตกตางกันของรูปแบบการสงมี 
ความเปนไปไดที่จะใชเทคโนโลยี HVDC อยางเดียว 
และที่ผนวกรวมกันกับ HVAC (ดูรูป 1) 

การเชื่อมตอโดยตรงที่ถูกแสดงใหเห็นในรูปที่ 1a และ 
วิธี Back-to-back ที่ถูกแสดงในรูปที่ 1b สามารถ 
ใชความถี่ในสวนพลังงานลมที่ไมถูกเชื่อมตอกับระบบ 
ไฟฟาบนฝง  สวนพลังงานลมยังถูกแยกจากการรบกวน 

The United Nation’s Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) ไดคาดการณวา 
พลังงานสะอาดจะตองมีอยางนอยสามเทาเพื่อหลีก 
เลี่ยงภัยพิบัติจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในชวง 
ไมกี่ทศวรรษที่ผานมา การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 
ที่ไดเปนสวนสนับสนุนสำคัญในความพยายามทั่วโลก
ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมจากการผลิต 
ไฟฟา การมีสวนรวมของพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปน 
แหลงพลังงานที่สำคัญที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดถูกตั้งไวใหเพิ่ม 
ขึ้นใน 15 ปหลังจากนี้ดวยการกอสรางสวนพลังงาน 
ลมนอกชายฝงขนาดใหญในทางภาคเหนือของยุโรป 
ที่ทีความจุพลังงานที่ไดวางแผนไวถึง 40 GW หนึ่งใน 
จุดดึงดูดของการออกไปนอกชายฝงคือความถี่ของ 
ลมที่แรงมาก ซึ่งจะสามารถใหผลผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น 
ถึง 70 เปอรเซ็นต ที่มากขึ้นกวาสวนพลังงานลมบนฝง 
ถึงแมวาการสรางสวนพลังงานลมนอกชายฝงนี้จะมี 
ตนทุนสูงกวา การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตกับความ 
จริงที่วาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากได 
กาวหนาในแงของประสิทธิภาพการทำงานและเชิง 
ตนทุน จึงสามารถชดเชยคาใชจายเหลานั้นไดในระยะ 
ยาว

และที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของกำลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้น โรง 
ไฟฟาพลังงานลมนอกชายฝงจะถูกตั้งอยูไกลออกไป 
จากชายฝงและจุดตอเขาระบบไฟฟา ผลกระทบของ 
การตอเขาของพลังงานลมนอกชายฝ งขนาดใหญ 
อาจจะมีผลตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาหลัก โดย 
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะที่ไมตอเนื่อง
ของลม  แนวโนมที่ระยะทางจากฝงที่ไกลขึ้นบวกรวม 
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Special Power Series Special Power Series

ทางไฟฟาจากทุกระบบไฟฟาบนฝงไดอีกดวย ซึ่งหมาย 
ความวา ทำใหมีความสามารถเรื่อง Fault ride- 
through ที่สำคัญได การเชื่อมตอแบบขนาน แสดง 
ใหเห็นในรูปที่ 1c ไดแสดงการผนวกรวมของ HVAC 
และ HVDC และเปนตัวอยางของวิธีการขยายตัวแบบ 
เปนขั้นตอน (Stepwise expansion approach) 
ซึ่งทำใหขีดจำกัดการสงสามารถเพิ่มเปนขั้นได ผล 
ประโยชนของวิธีการนี้ไดรวมถึงความพรอมใชงาน 
พลังงานที่สูงกวาและศักยภาพที่จะเปลี่ยนและการ 
รวมเขาดวยกันของเทคโนโลยีใหม ในขณะที่สวนพลัง 
งานลมไดพัฒนาไปและจากมุมมองของธุรกิจคือ การ 
เพิ่มขึ้นของการลงทุน

ในการเริ่มตน สถานีตัวแปลง HVDC Light จะใหการ 
ควบคุมแรงดันไฟฟาที ่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่ระบบไฟฟานอกชายฝ งที ่ไดถูกจายไฟให  
แรงดันไฟฟาจะลาดขึ ้นดวยระดับความถี ่ที ่กำหนด 
อยางราบเรียบ (เพื่อปองกันแรงดันไฟฟาเกินแบบ 
ทรานเซียนสและกระแส Inrush) หลังจากเครื่อง 
กำเนิดไฟฟาพลังงานลมไดถูกเชื่อมตออยางปลอดภัย 
เขาสูระบบไฟฟานอกชายฝง  สวนสถานีแปลงบนฝง 
(ตัวรับ) นั้นจะตั้งอยูใกลฝงหรือไกลเขาไปในพื้นดิน  
ถึงแมวาระบบไฟฟามักจะออนแอลงตามแนวชายฝง 
เทคโนโลยี HVDC Light ก็ไดถูกออกแบบใหชวย 
เสริมสรางระบบโดยใหการสนับสนุนเรื่องเสถียรภาพ 
แรงดันไฟฟา ยิ่งกวานั้น เทคโนโลยีนี้จะสรางใหระบบ 
นอกชายฝง รวมทั้งกังหันลมที่ถูกเชื่อมตอถูกคุมครอง 
ทางไฟฟาจากการรบกวนจากระบบบนฝง ยกตัวเชน 
ในระหวางการเกิดความผิดพรองของระบบ AC บนฝง 

ของโรงไฟฟาพลังงานลม ซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองกำเนิด 
ไฟฟาพลังงานลม (5 MW) จำนวน 80 เครื่อง  สถานี 
แปลงนอกชายฝงและบนฝงและสายเคเบิลใตดิน 75
กม. และใตทะเล 125 กม. พลังงานลมไดถูกจายเขาสู 
สถานีแปลงที่เมือง Diele ใกลเมือง Papenburg 
บนฝงของประเทศเยอรมันที่ซึ ่งกำลังไฟฟาจะถูกใส 
เขาระบบ 400 kV โครงการนี้จะชวยลดการปลอย 
CO2 เกือบ 1.5 ลานตันตอป

DolWin1 
อีกตัวอยางหนึ่งของโซลูชันนี้ก็คือการเชื่อมตอ HVDC 
Light “DolWin1” ความจุ 800 MW ซึ่งจะนำพา 
พลังงานไฟฟาไปสูจุดเชื่อมตอกับระบบที่ Dörpen 
West ในประเทศเยอรมนีซึ่งอยูบนฝงเขาไปประมาณ 
90 กม. (ดูรูป 3)  ABB รับผิดชอบสวนของงานวิศวกรรม 
ระบบรวมทั้งการออกแบบ การจัดหาและการติดตั้ง 
สถานีแปลงนอกชายฝง รวมทั้งแทนสายเคเบิลใตทะเล 
75 กม. สายเคเบิลใตดิน 90 กม. และสถานีแปลง 
บนฝง กำหนดเวลาที่จะดำเนินการในป 2014  ระบบ 
ของสวนพลังงานลมนอกชายฝงนี ้คาดวาจะลดการ 
ปลอย CO2 ได 3 ลานตันตอป

สถานีแปลงบนฝงสามารถบายพาสพลังงานที่เกินมา 
จากโรงไฟฟาพลังงานลมเขาไปใน Breaking resistor  
เมื ่อระบบไดทำการเคลียรความผิดพรองดังกลาว 
ตัวตานทานจะถูกตัดออกจากระบบและสรางการ 
ไหลของพลังงานแบบปกติขึ้นใหม วิธีนี้ชวยปกปอง 
กังหันลมและอุปกรณอื่นๆ จากสเตรส ซึ่งในระยะยาว 
จะชวยยืดอายุการใชงาน

จากมุมมองดานสิ่งแวดลอม ระบบการสงผานดวย 
HVDC จะใหประโยชนมากมายรวมทั้ง

• ระบบสายเคเบิลแบบอัดปราศจากน้ำมันใชใตดิน 
 จากฝงไปยังจุดเชื่อมตอ AC 

• การติดตั้งสายเคเบิลคูซึ่งทำใหสนามแมเหล็กเปน 
 กลาง

• สถานีแปลงแบบปดรอบเพื่อลดเสียงไดอยางมี
 ประสิทธิภาพ

• พื้นที่ของสถานีที่มีขนาดเล็ก

แทนนอกชายฝงดวยฟงกชันการทำงานคู
แนวโนมในปจจุบันมุงไปท่ีโรงไฟฟาขนาดใหญนอกชาย 
ฝงที่อยูหางไกลในสภาพแวดลอมที่รุนแรงที่สามารถ 
รองรับไดทั้งสถานีแปลง HVDC และบุคลากร สำหรับ 
การดำเนินงานและการบำรุงรักษาแพลตฟอรม แทน 
สองแหงแรกที่ถูกสรางขึ้นสำหรับสถานีแปลง HVDC 
ที่อยูนอกชายฝงอยูบนพื้นฐานของโซลูชั่น  Topside 

Jacket แบบทั่วไป ดวยการรวมมืออยางใกลชิดกับ 
ประเทศนอรเวย  ABB ไดพัฒนาแทนที่มีความยืดหยุน 
มีนวัตกรรมขั้นสูง มีความแข็งแรงและสามารถปรับ 
ขนาดไดสำหรับประสิทธิภาพของการผลิตและใหงาย 
ในการติดตั้ง (ไมจำเปนตองใช heavy-lift vessels 
หรือการดำเนินงานแบบ Jack-up) แทนดังกลาวนี้ 
จะอยู บนพื ้นฐานของการรวมกันของการออกแบบ 
กึ่งไตทะเล (semisubmersible) และการออกแบบ 
ตามแรงโนมถวง ซึ่งก็คือ จะทำหนาที่เปนแทนแบบกึ่ง 
ใตทะเลในระหวางการขนสงและการติดตั้ง หลังจาก 
ที่ถูกถวงลงไปที่กนทะเล

HVDC ในการดำเนินการ (HVDC in action)
จำนวนที ่เพิ ่มขึ ้นของสวนพลังงานลมรวมกับระยะ 
ทางที ่เพิ ่มขึ ้นจากแหลงผลิตไฟฟานอกชายฝ งและ 
การใชงานบนฝ งเปนสองปจจัยหลักที ่ผลักดันการ 
ใชงาน HVDC Light  ในความเปนจริง HVDC ไดถูก 
และจะถูกนำมาใชในโครงการใหญในยุโรปบางสวน 
ซึ่งทั้งหมดอยูในทะเลเหนือ (ดูรูป 2)

BorWin1 
ในป 2007 ABB ไดรับการสั่งซื้อจาก E.ON-Netz 
(ตอนนี้คือ TenneT) เพื่อที่จะตอสวนพลังงานลมที่ 
ใหญที ่สุดและหางจากชายฝ งมากที ่สุดเขาสู ระบบ 
ไฟฟาของประเทศดวยระบบ HVDC Light  ความจุ 
400 MW โครงการนี้ชื่อวา “BorWin” ซึ่งปนการ 
เชื่อมตอดวย HVDC ครั้งแรกของโลกสำหรับพลังงาน 
ลมนอกชายฝง การปฏิบัติตาม Grid Code อยางเต็ม 
รูปแบบทำใหม่ันใจวาไดการตอเขากับระบบท่ีแข็งแกรง 

DolWin2 
สำหรับโครงการ DolWin2 สวนพลังงานลมจะไดรับ 
การเชื่อมตอกับสถานีแปลง HVDC ที่ถูกติดตั้งบนแทน 
นอกชายฝงในทะเลเหนือ (ดูรูป 4) พลังงานที่ถูกสราง 
ขึ้นจะถูกสงผานสายเคเบิล DC ใตทะเลยาว 45 กม. 
และสายเคเบิลใตดินยาว 90 กม. ไปยังสถานี HVDC 
บนฝงที่จุดเชื่อมตอ Dörpen West ระบบสงจะมี 
ความจุที่ 900 MW/± 320 kV ซึ่งจะเปนระบบ HVDC 
นอกชายฝงที่ใหญที่สุดในโลก

การเชื่อมตอดวย HVDC Light ใหประโยชนตอสิ่งแวด 
ลอมหลายอยางเชนการสูญเสียทางไฟฟานอยกวา 1 
เปอรเซ็นตตอสถานีแปลงและการทำใหสนามแมเหล็ก 
ไฟฟาเปนกลาง สถานีแปลงที่ขนาดกะทัดรัดจะชวย 
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวา 3 ลาน 
ตันตอปโดยการทดแทนการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิง 
ฟอสซิล

1a การเชื่อมตอโดยตรง        1b การเชื่อมตอแบบ Back-to-Back       1c วิธีการขนานที่รวม HVAC และ HVDC
รูปที่ 1   HVDC ทางเลือกและแผนการเชื่อมตอ HVDC / HVAC

เรียบเรียงจาก 
Peter Sandeberg, “Strong Winds, High Yield”, 
ABB Review Special Report (60 Years of HVDC), 
page 22-25
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3b มุมดานขาง
รูปที่ 3  สถานีบนฝง Dörpen West สำหรับฟารมกังหันลม DolWin1

3a มุมดานหลัง

รูปที่ 4  แทนนอกชายฝง DolWin2 สำหรับทะเลเหนือ (North Sea)

รูปที่ 2  โครงการพลังงานลมนอกชายฝงที่ถูกเชื่อมตอโดย HVDC Light

โครงการ บริษัท / สถานี กำลังไฟฟาที่กำหนด (MW) แรงดันของระบบ (kV) ความยาวของสายเคเบิล DC (km) ปที่เสร็จสมบูรณ
BorWin1 TenneT  DC: ±150 SM*: 2 x 125
 (เยอรมนี) 400 AC: 155/400 UG*: 2 x 75 2009

DolWin1 TenneT 
800

 DC: ±320 SM*: 2 x 75
 (เยอรมนี)  AC: 155/400 UG*: 2 x 90 

2014

DolWin2 TenneT 
900

 DC: ±320 SM*: 2 x 45
 (เยอรมนี)  AC: 155/380 UG*: 2 x 90 

2015

*SM = ใตทะเล, UG = ใตดิน



HySec 
Compact multifunction apparatus 
12…24 kV - 630 A - 12.5…21 kA
วริษฐา ดีจริง > waritha.deejing@th.abb.com

HySec à»š¹¼ÅÔµÀÑ³±�µÑÇãËÁ‹¢Í§ ABB »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¿˜§¡�ªÑ¹¢Í§ÊÒÁÍØ»¡Ã³�ã¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¤×Í circuit-breaker, 
line disconnector áÅÐ earthing switch Ê‹Ç¹º¹¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�à»š¹¿˜§¡�ªÑ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§ circuit-breaker 
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÀÒÂ¹Í¡·Ó¨Ò¡ epoxy resin µÑÇµÑ´µ‹ÍÇ§¨Ãà»š¹ÊØÞÞÒ¡ÒÈ Ê‹Ç¹Å‹Ò§à»š¹ stainless steel 
à»š¹¿˜§¡�ªÑ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§ line disconnector (à¾×èÍáÂ¡ÊÒÂ¨Ò¡ºÑÊºÒÃ�) áÅÐ earthing switch 
(à¾×èÍáÂ¡ÊÒÂ´Ô¹¨Ò¡µÑÇàÍ§)
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Medium Voltage Series Medium Voltage Series

Compactness
- ผลิตจาก epoxy resin และมีสามอุปกรณในตัวเดียว 
 มีขนาดความกวางเพียง 500 มิลลิเมตร
- Capacitive socket ทำใหลดจำนวนช้ินสวนใน HySec
- สามารถตอสาบเคเบิลไดโดยตรงจาก HySec

Reliability
- ทำการทดสอบเต็มรูปแบบของแตละอุปกรณ
- 10,000 operate time
- IEC 62271-100

Safety
- Mechanical interlock ระหวางกันของแตละอุปกรณ
- Interlock ระหวาง earthing switch และชองของ 
 สายเคเบิลของประตู panel
- แยกการทำงานของ disconnector switch และ 
 earthing switch
- มีโครงสรางสแตนเลสซึ่งแยกชองระหวางเคเบิลและ 
 บัสบาร
- Operate lever ปองกันการสะทอนกลับ
- วาลวนิรภัยดานหลังปองกันแรงดันเกินของแกส

Simplicity and ease of use
- ติดตั้งสปริง เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
- เปนอุปกรณที่งายตอการติดตั้ง
- การเชื่อมตอสายเคเบิลสามรถวางที่ความสูง 600 
 มิลลิเมตร

Standard
- Breaking part: IEC 62271-100 High-voltage 
 switchgear and controlgear – Part 100: 
 Alternating-current circuit-breakers.
- Line disconnectors and earthing switches: 
 IEC 62271-102 High-voltage switchgear 
 and controlgear – Part 102: Alternating 
 current disconnectors and earthing switches.
- เปนไปตามมาตรฐาน GOST

Specific characteristics of the product
Enclosure
โครงสรางภายนอกทำจาก epoxy resin ตัวตัดตอ 
วงจรเปนสูญญากาศ สวนลางเปน stainless steel 
เปนฟงกชันการใชงานของ line disconnector (เพื่อ 
แยกสายจากบัสบาร) และ earthing switch (เพื่อแยก 
สายดินจากตัวเอง)

Vacuum interruption technique
ดวยคุณสมบัติความเปนฉนวนของ Vacuum interrup- 
ter มีการคืนคาความเปนฉนวนอยางรวดเร็ว จะรักษา 
ระดับแรงดันและดับ arc ไดรวดเร็วเมื่อเกิดความผิด 
พลอง ภายในไมก่ีมิลลิวินาที และดวยรูปรางท่ีออกแบบ 
มาเปนพิเศษ สามารถรับรองไดวา ลดการเส่ือมคุณภาพ 
ของหนาสัมผัส 

Breaking part

กลไกการทำงาน ในสวนของ Breaking part เปนแบบ 
trip-free ประกอบดวย motor charge spring 
ในการตัดตอวงจรและมี manual operate ในกรณี 
ที่ไมมีแหลงจายไฟฟา มีปุม ON-OFF หนาตัวอุปกรณ 
อีกทั้งยังสามารถควบคุมไดจากระยะไกล

Disconnector part

การ Operate แยกเปน 2 สวน สำหรับ disconnec-
tion และ earthing ในดานของ Cable ซึ่งสามารถ 
operate ไดเฉพาะหนาตัวอุปกรณโดยใชกาน operate 
และไมขึ้นอยูกับ Motor charge spring

โครงสรางที่เปนโลหะจะแยกจากกัน เพื่อการใชงาน 
ระหวางเคเบิลและบัสบาร ทำใหมั่นใจไดวาปลอดภัย 
กับผูปฎิบัติการระหวางการติดตั้งและการบำรุงรักษา 
เหมือนกับ LSC2A (สวนของบัสบารและอุปกรณตางๆ 
แยกจากกัน) มีชิ้นสวนเปน resin และฉนวนเปน SF6 
ในสวนของ disconnector switch ทำใหผลิตภัณฑมี 
ขนาดเล็กลง แตเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น การออก 
แบบท่ีกะทัดรัดและมีฟงกชันท่ีครบวงจรของสามอุปกรณ 

ในตัวเดียว มีขนาดเล็กมาก กวางเพียง 500 มิลลิเมตร 

Development
- เปนการรวมสามอุปกรณในผลิตภัณฑเดียวคือ 
 circuit- breaker, disconnector switch และ 
 earthing switch
- สามารถใชไดทั้ง incoming และ outgoing
- ลดจำนวนสวนประกอบของระบบและการเชื่อมตอ 

 ระหวางอุปกรณสำหรับการติดตั้งระบบปองกัน

Application
- ใชกับระบบจำหนายของแรงดันปานกลาง
- ระบบปองกันสาย overhead
- หมอแปลงและระบบจำหนายของสถานีไฟฟา
- ระบบปองกันของ capacitor bank
- ระบบปองกัน motor

Operating mechanisms of the multifunction apparatus
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1 คำนำ
1.1 เหตุผลการทดสอบหมอแปลงและอุปกรณ
  เหนี่ยวนำไฟฟา
วัตถุประสงคของการทดสอบเพื่อบงชี้วาคุณสมบัติของ
หมอแปลงตรงกับความตองการของลูกคาเพียงใด อาทิ 
• ความสามารถรับภาระ
• ความตานทานกระแสไฟฟา 
• คุณสมบัติขออื่นๆ 

การทดสอบเปนสวนหนึ่งของการรับประกันคุณภาพ 
ของผูผลิต  นอกจากเพ่ือไดตามความตองการของลูกคา 
และขอกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของ ยังเปนการยืนยัน 
ขอกำหนดคุณสมบัติของผูผลิตเองดวย 

ขอกำหนดของมาตรฐานตางๆ จะแตกตางกันและจัด 
ทำเปนเอกสาร/คูมือของแตละประเทศและระหวาง 
ประเทศ สถาบันมาตรฐานหลักระหวางประเทศคือ 
IEC และ ANSI มาตรฐานตางๆ ระดับประเทศจะจัดทำ 

Testing of power transformers 
and shunt reactors (µÍ¹·Õè 1)
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มาจากมาตรฐานของสถาบันทั้งสองนี้  ชื่อเต็มของ IEC 
คือ International Electro-Technical Commis-
sion สวนชื่อเต็มของ ANSI คือ American National 
Standard Institute Inc. 

ในสาขาไฟฟา  ขอกำหนดของมาตรฐาน ANSI จำนวน 
มากไดถูกนำไปจัดทำเปนมาตรฐานของ IEEE หรือ 
The Institute of Electric and Electronics 
Engineers, Inc.
 
มาตรฐาน IEC และ IEEE ไดกำหนดการทดสอบคุณ 
สมบัติตางๆ เพื่อไดตามมาตรฐานตัวอยางเชน 

• ทดสอบอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตรวจเช็คความ 
 สามารถการรับภาระ/ปริมาณกระแสไฟฟา-ดูขอ 11 
• ทดสอบความตานทานกระแสไฟฟา (dielectric 
 tests) เพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของหมอแปลง 
 เมื่อเกิดภาระทางไฟฟาและแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด 

 ขณะทำงาน – ดูขอ 2  
• การตรวจวัดความสูญเสียที่ภาวะไรภาระ/มีภาระคา 
 ความตานทานลัดวงจร ฯลฯ เพื่อตรวจเช็คคุณสมบัติ 
 การทำงานขออื่นๆ 

1.2 ประเภทของการทดสอบ 
ขอกำหนดมาตรฐาน IEC 60076-1[1] และ IEEE Std 
C57.12.00 [50] แบงประเภทของการทดสอบดังนี้  
• ทดสอบประจำ 
• ทดสอบตามประเภทหรือแบบ 
• ทดสอบพิเศษ/อื่นๆ 

การทดสอบประจำ 
คือ การทดสอบพ้ืนฐานสำหรับหมอแปลงทุกตัว ตัวอยาง 
เชน ทดสอบคาความตานทาน อัตราสวนแรงดันไฟฟา 
ความสูญเสีย ฯลฯ 

ทดสอบตามประเภทหรือแบบ1  
คือ การทดสอบตัวอยาง2 หมอแปลงแตละรุนเพ่ือยืนยัน 
วาคุณสมบัติไดตามขอกำหนด  นอกจากคุณสมบัติพื้น 
ฐานในการทดสอบประจำ ตัวอยางเชน ทดสอบอุณหภูมิ 
เพิ่มสูงขึ้น ฯลฯ 

ทดสอบพิเศษ/อื่นๆ 
คือ การทดสอบนอกเหนือจากการทดสอบประจำและ 
ตามประเภทหรือแบบตามที่ผูผลิตและลูกคาตกลงกัน 
ตัวอยางเชน ตรวจวัดคาความตานทานลำดับที่ศูนย 
ระดับเสียง รบกวน ฯลฯ 

1 มาตรฐาน IEEE Standards [50], [51] ใชคำวา 
Design tests. 

2 คือตัวอยางสำหรับขอคุณสมบัติคาพิกัด (rating) 
และการประกอบ (construction) อยางไรก็ดี อาจ 
ทดสอบระดับความคลาดเคลื่อนของคาพิกัดและขอ 
คุณสมบัติรองอื่นๆ เพิ่มเติมได 

หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับมาตรฐานที่ใชและคาแรงดันไฟฟา 
สูงสุดของระบบและการทดสอบคาความตานทาน 
กระแสไฟฟา อาทิ ทดสอบคาความตานทานฟาผา 
ประเภทขอคุณสมบัติพิเศษ (ดูขอ 2 ตาราง 1 และ 2) 
และการปด-เปด/สับสวิทช (switching impulse tests)   

1.3  ลำดับการทดสอบ 
เนื ่องจากมาตรฐานไมกำหนดวาจะตองทดสอบขอ 
คุณสมบัติใดกอน-หลัง ลูกคาและผูผลิตจะตองหารือ 
และตกลงกันเอง 

สำหรับการทดสอบคาความตานทานกระแสไฟฟา 
(dielectric tests) ปกติมาตรฐาน IEC และ IEEE จะ 
กำหนดวาจะตองทดสอบรายการใดกอน – หลังตาม 
ลำดับ

ขอแนะนำของมาตรฐานตางๆ ในปจจุบันและของบรรดา 
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลำดับการทดสอบ – ดูขอ 1.3.3 

1.3.1 มาตรฐาน IEC 
จาก IEC 60076-3 (2000) [3] ขอ 7.3 
“กรณีสามารถดำเนินการไดและไมมีการตกลงกัน 
เปนอื่น ลำดับรายการทดสอบคุณสมบัติความตานทาน 
กระแสไฟฟาจะดังตอไปนี้  
• ทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช
• ทดสอบฟาผา (ขั้วสายสง) 
• ทดสอบฟาผา (ขั้วสะเทิน) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดกระแสไฟฟาสลับ
  จากแหลงแยกกัน (ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ) 
• ทดสอบความแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูได 
 กระแสสลับระยะสั้นรวมทั้งตรวจวัดการคายประจุ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดกระแส 
 สลับระยะนานรวมทั้งตรวจวัดการคายประจุ” 

ปกติลำดับการทดสอบจะดังขางตน อยางไรก็ดีสามารถ 
เปลี่ยนแปลงได  ถาหากลูกคาและผูผลิตตกลงกันเปน 
อื่นจาก IEC 60076-1 (2000) [1] ขอ 10.5 

“การกำหนดสถานที่ทดสอบไรภาระในการทดสอบทุก
ขอคุณสมบัติ จะตองทดสอบไรภาระกอนทดสอบภาระ 
และ/หรือการเพิ่มอุณหภูมิและทั่วไป เปนการทดสอบ 
ระดับความสูญเสียชวงระยะนานคาเฉลี่ย คาที่วัดหลัง 
การทดสอบอื่นๆ บางครั้งอาจไดคาสูงเนื่องจากขอบ 
วัสดุที่หุมแตกขณะทดสอบภาระ ฯลฯ เปนคาความ 
สูญเสียที่ไมถูกตองแทจริง” 

ลำดับการทดสอบขางตนเปนเพียงขอแนะนำ ไมบังคับ 
วาตองปฏิบัติตามเสมอไปทุกครั้ง 

1.3.2 มาตรฐาน IEEE 
จาก  IEEE Std C57.12.90 [51] ขอ 4.3 
“วิธีการทำใหในการทดสอบความเสียหายเกิดขึ้นนอย 
ที่สุด ควรทดสอบคาความตานทานขั้วความสัมพันธ 
ของเฟส คาอัตราสวนและการสูญเสียเนื่องจากภาระ 
(รวมการทดสอบการเพิ่มสูงขึ ้นของอุณหภูมิกรณีมี) 
กอนทดสอบความตานทานกระแสไฟฟา” ลำดับการ 
ทดสอบจะเริ ่มที ่การทดสอบคาแรงดันและปริมาณ 
กระแสไฟฟา ซึ่งปกติจะต่ำกวาคาสูงสุด/ใชงาน ชวยให 
ความเสียหายเกิดขึ้นที่หมอแปลงไมมาก”  

ลำดับการทดสอบขางตน เปนเพียงขอแนะนำ ไมบังคับ 
ตองปฏิบัติตามเหมือน IEC 60076-1 (2000) [1] ขอ 
10.5 จาก IEEE Std C57.12.90 [51] ขอ 10.1.5.1 

“กรณีจำเปนตองทดสอบแรงดันไฟฟาฟาผา  จะตอง 
ทดสอบกอนทดสอบความถี่ต่ำ เชนเดียวกัน กรณี 
จำเปนตองทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช จะตอง 
ทดสอบกอนทดสอบความถี่ต่ำ 

สำหรับหมอแปลงกำลังไฟฟาประเภท 2 การทดสอบ 
ความตานทานกระแสไฟฟา (dielectric test) รายการ 
สุดทายคือ การทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ” เปน 
ลำดับการทดสอบที่จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

1.3.3 ขอแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
จากขอกำหนดและขอแนะนำทั้งหมดของมาตรฐาน 
IEC และ IEEE ขอแนะนำจากประสบการณของบรรดา 
ผูเชี่ยวชาญ ลำดับการทดสอบสรุปดังนี้
• ทดสอบอัตราสวน ขั้ว และการยายเฟส (phase 
 displacement) 
• ทดสอบ/วัดคาความตานทาน 
• ทดสอบไรภาระ (+ทดสอบระดับความดังของเสียง 
 ติดตาม กรณีกำหนด) 
• ทดสอบความสูญเสียเนื่องจากภาระและความตาน 
 ทานของภาระ 
• ทดสอบความตานทานลำดับที่ศูนย (กำหนด/ระบุ)
• ทดสอบความตานทานกระแสไฟฟา 
 -  ทดสอบแรงดันไฟฟาเปด-ปดสวิทช (กรณีจำเปน)
 -  ทดสอบฟาผา (กรณีจำเปน) 
 -  ทดสอบแรงดันกระแสไฟฟาสลับจากแหลงแยกกัน 
 -  ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำและการคายประจุ

ลำดับการทดสอบตางๆ กอนทดสอบความตานทาน 
กระแสไฟฟาสามารถเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยเนื ่อง 
จากภาระในการทดสอบหรือสาเหตุอื่นๆ 

1.4 ขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสาร/คูมือทดสอบนี้
ตอนตนของเอกสาร/คูมือทดสอบนี้กลาวถึงคุณสมบัติ 
ตานทานกระแสไฟฟาโดยทั่วไปของหมอแปลง (ขอ 2) 
เน่ืองจากคุณสมบัติขอน้ีคือ ผลลัพธการทดสอบรายการ 
ตางๆ หัวขอนี้ ตอจากบทที่ 1 เปนการทดสอบแตละ 
ประเภทในรายละเอียด
  
รายละเอียดการทดสอบและวัดคาตางๆ – ดูขอ 3-18 
• วิธีวัดความตานทานขดลวด (R) –  ขอ 3 
• วิธีวัดอัตราสวนแรงดันไฟฟาและกลุมปริมาณทิศ 
 ทาง (ยายเฟส) (R) – ขอ 4 
• วิธีวัดความสูญเสียจากความตานทานและภาระ 
 (R) – ขอ 5 
• วิธีวัดความสูญเสียและปริมาณกระแสไรภาระ 
 (R) – ขอ 6 
• วิธีทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดกระแสสลับจาก 
 แหลงแยกกัน (R) – ขอ 7 
• วิธีทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ (R และ/หรือ S) 
 – ขอ 8 
• วิธีทดสอบการคายประจุ (R c]t/หรือ S) – ขอ 9 
• วิธีทดสอบภาระ (R และT) – ขอ 10
• วิธีทดสอบการเพิ่มสูงของอุณหภูมิ (T) – ขอ 11 
• วิธีวัดความตานทานลำดับที่ศูนย (S) – ขอ 12 
• วิธีทดสอบความตานทานลัดวงจร (S) – ขอ 13 
• วิธีวัดระดับเสียง (S) – ขอ 14 
• วิธีทดสอบอุปกรณปรับแรงดันไฟฟามีภาระและ 
 ความตานทานกระแสไฟฟาของอุปกรณหมอแปลง 
 (R) – ขอ 15 
• วิธีวัดฮารโมนิกสของกระแสไรภาระ (S) – ขอ 16 
• วิธีวัดความตานทานของฉนวน (S) – ขอ 17 
• วิธีวัดคาวัดตัวคูณสลายตัว (tanδ) ของคุณสมบัติ
 เก็บประจุของฉนวน/วิธีทดสอบคาตัวคูณ ฉนวน (S) 
 – ขอ 18 
• วิธีทดสอบอุปกรณเหนี่ยวนำไฟฟาตานทาน 
 (R, S และ T) – ขอ 19
หมายเหตุ: 
R = การทดสอบประจำ 
T = การทดสอบตามประเภท 
S = การทดสอบพิเศษ 

รายการทดสอบตางๆ สามารถทำรวมกันได เพื่อทราบ 
คาเฉลี่ยคุณสมบัติของหมอแปลง ตัวอยางเชน การวัด 
ความตานทาน ฯลฯ 

การทดสอบและกรรมวิธีทดสอบจะตองพิจารณาดาน 
ตางๆ ไดแก 
• วัตถุประสงคการทดสอบและผลลัพธที่ไดจากการ 
ทดสอบรายการตางๆ 
• วิธีการผลิตแรงดันและกระแสไฟฟาสำหรับการ 
 ทดสอบ 
• วิธีการวัด/บงชี้การตอบสนองของตัวอยางทดสอบ 
• วิธีตรวจสอบสภาพที่ดี/สมบูรณของตัวอยางทดสอบ 
• วิธีตรวจสอบมีความเสียหายจากการทดสอบเกิดขึ้น 
 หรือไม 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในเอกสาร/คูมือทดสอบ 
นี้ตามมาตรฐาน IEC 
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ความถี่ปกติ ถาแรงดันไฟฟาสูงกวาคาสูงสุดคอนขาง 
มากระหวางทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ แกนตัวนำ 
จะอิ่มตัวถาไมเพิ่มความถี่ใหเหมาะสมกับแรงดันไฟฟา
ปกติ ถาคาความถี่เพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาทดสอบจะ 
ลดลงเปนสัดสวนกับความถี่ตามหลักทฤษฎี สำหรับ 
แรงกระทำคาปลอดภัย นอกจากขึ้นอยูกับระยะเวลา 
ทดสอบ ยังขึ้นอยูกับจำนวนครั้งที่มีแรงดันไฟฟาเกิดขึ้น 
หรือกระทำดวย 

สำหรับหมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงขนาดใหญ ปจจุบัน 
จะทำการทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี ่ยวนำระยะนาน 
รวมกับตรวจวัดการคายประจุและทดสอบแรงดันไฟฟา
ปด-เปดสวิทชแทนการทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ 
ชวงระยะสั้น โดยแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทชเปนดัชนี 
สำคัญที่สุดที่บงชี้ความแข็งแรงของฉนวน สวนระดับ 
การคายประจุเปนดัชนีบงบอกคุณภาพของฉนวน 

2.5.2  แรงดันไฟฟาภาระ 
ปกติแรงดันไฟฟาภาระมี 2 ประเภท ระยะสั้นหรือ 
แรงดันไฟฟาภาระฟาผาและระยะยาวหรือแรงดัน 
ไฟฟาภาระปด-เปดสวิทช ลักษณะของแรงดันไฟฟา 
ภาระฟาผาคือ คาสูงมากแตสูญสลายเร็ว ระยะเวลาที่ 
เกิดขึ้นประมาณ 100 ไมโครวินาที สวนลักษณะของ 
แรงดันไฟฟาภาระปด-เปดสวิทช ระยะเวลา front 
time ประมาณ 100 เทาของแรงดันไฟฟาภาระฟาผา 
และระยะเวลาที่เกิดขึ้นปกติ 1-20 เทาของแรงดัน 
ไฟฟาภาระฟาผา 

การเกิดแรงดันไฟฟาภาระฟาผา เนื่องจากสูญสลาย 
เร็วมาก ความยาวของขดลวดจึงถือวาไกลสำหรับการ 
แลนของแรงดันไฟฟา การออกแบบขดลวดจะตอง 
พิจารณาลักษณะของคลื่นแรงดันไฟฟา สำหรับแรงดัน 
ไฟฟาภาระปด-เปดสวิทช การเกิดขึ้นลักษณะคลื่นไม 
สงผลกระทบ พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาของหมอแปลง 
จะคลายกับไดร ับแรงดันไฟฟาและความถี ่กระแส 
สลับปกติ  

ปกติขั้วของแรงดันไฟฟาภาระจะตั้งใหเปน - เพื่อลด 
ความเสี ่ยงหมอแปลงหยุดทำงานที่ดานอากาศของ 
แหวนขอตอเพลาเนื่องจากแรงดันไฟฟาในที่ๆ กระแส 
ไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงสูง ตัวอยางเชน ที่ขั้วอากาศ 
ของแหวนขอตอเพลา โอกาสที่ความเสี่ยงหมอแปลง 
หยุดทำงานเน่ืองจากแรงดันไฟฟามีสูง ถาข้ัวของแรงดัน 
ไฟฟาเปน +
 
2.6  ขอกำหนดการทดสอบ 
2.6.1 หลักการตามมาตรฐาน IEC 
ตามขอกำหนดมาตรฐาน IEC 600776-3 [3] จะตอง 
ทดสอบรายการขางใตตามลำดับ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาภาระปด-เปดสวิทช (SI) 
 ขั้วสายสง (ดูขอ 10*) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาภาระฟาผา (LI) ขั้วสายสง           
 (ดูขอ 10*) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาภาระฟาผา (LI) ขั้วสะเทิน 
 (ดูขอ 10*) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดกระแสสลับจาก 
 แหลงแยกกัน (ทดสอบศักยไฟฟาที่กระทำ) (ดูขอ 7*) 

2.3  ลักษณะของแรงดันไฟฟาระหวางที่หมอแปลง
  ทำงาน 
ขณะหมอแปลงทำงานปกติ แรงดันไฟฟาจะใกลเคียง 
กับแรงดันไฟฟาคาสูงสุดและอาจเกิดแรงดันไฟฟาสูง 
เกินพิกัดแบบตางๆ ขึ้นไดบางเวลา

แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดมี 3 แบบหรือประเภทขึ้นอยู 
กับระยะเวลาที่เกิดขึ้น ไดแก 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดฟาผา 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดชั่วคราว 
ขนาดและระยะเวลาการเกิดขึ้นของแรงดันไฟฟาสูง 
เกินพิกัด 3 แบบดังแสดงในรูป 2.1 

A =  แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดฟาผา 
B = แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช 
C = แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดชั่วคราว 
รูป 2.1 แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดแบบตางๆ 
   ที่เกิดขึ้นที่ระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาสูง

2.3.1  แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดฟาผา 
ชวงกวางของคลื่นแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดฟาผาที่เกิด 
ในธรรมชาติขึ้นอยูกับปริมาณกระแสไฟฟาและความ 
ตานทานแรงกระทำ (impulse impedance) ที่ 
ตำแหนงที่เกิดขึ้น เสนทางเคลื่อนที่ของคลื่นฟาผาจะ 
เริ่มที่ตำแหนงฟาผาเปนคลื่นขั้วเดี่ยวและพลังงานจะ 
เพ่ิมสูงข้ึนจนแรงท่ีสุดภายในระยะเวลาเพียง 2-3 ไมโคร 
วินาที (คลื่นดานหนา) หลังจากนั้นจะสลายตัว จน = 0 
ภายในระยะเวลาหลักรอยไมโครวินาที 

FW = คลื่นเต็ม 
CW = เศษคลื่นดานทาย 
FOW = เศษคลื่นดานหนา 
รูป 2.2 ลักษณะรูปรางของคลื่นฟาผา

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่หรือแผกระจาย รูปรางจะเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง บิดเบี้ยว หรืออาจเกิดการหนวงเนื่องจาก 

แรงตานทานและอนุภาคที่เกิดขึ้น การใชอุปกรณปอง 
กัน ตัวอยางเชน อุปกรณปองกันแรงดันฟาผา spark 
gap ฯลฯ  ใชอุปกรณเดียวหรือรวมกันจะชวยปองกัน 
หมอแปลงไมใหรับอันตราย ในอีกดานการติดต้ังอุปกรณ 
ปองกัน ทำใหแรงดันไฟฟาสูงจนหมอแปลงหยุดทำงาน 
(breakdown) ได อาการที่ปรากฏคือที่ขั้วหมอแปลงมี 
เศษแรงดันไฟฟาฟาผาเกิดขึ้น  

2.3.2 แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช 
การปด-เปดสวิทช ในระบบไฟฟาแรงดันไฟฟาสูงจะ 
ทำใหเกิดปรากฎการณชั ่วคราวซึ ่งทำใหเกิดแรงดัน 
ไฟฟาสูงเกินพิกัดขึ้นตอไป รูป 2.3 คือตัวอยางการ 
เกิดแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทชเมื่อมีการ 
ปด-เปดสวิทชที่สายสง รูปรางและระยะเวลาเกิดขึ้น 
ของแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทชไมแนนอน 
ขึ้นอยูกับลักษณะการปด-เปดสวิทชและระบบไฟฟา 

ตัวอยาง 

  
  

a = ลักษณะของเครือขาย/ระบบไฟฟา
b = ลักษณะวงจร 
c = ลักษณะคลื่นแรงดันไฟฟาจากการปด-เปดสวิทช 
รูป 2-3  แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช
    เมื่อเชื่อมตอกับสายสง 

2.3.3 แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดชั่วคราว 
แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดชั่วคราวและเมื่อหมอแปลงไม 
ทำงานเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุ ไดแก 
• ระบบหมอแปลงปฏิเสธภาระแรงดันไฟฟาสูงเกิน 
 พิกัด 1.1-1.4 p.u. จะเกิดขึ้นเปนระยะเวลาหลาย 
 วินาที 
• เกิดการลัดวงจร 1 เฟส แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด 
 1.2-1.73 p.u. ขึ้นอยูกับลักษณะของจุดสะเทินจะ
 เกิดขึ้น 
• การสั่นพองของโมเลกุลเหล็ก (Ferro resonance) 
 ลักษณะของคลื่นรูปฟนเลื่อย 
• สายสงยาวมาก (Ferranti-effect) 
• ปรากฏการณสั่นพองอื่นๆ 

2.4 การตรวจสอบ/ทดสอบความแข็งแรงดานไฟฟา
  ของฉนวนหลักของหมอแปลง 
ลักษณะความสัมพันธพื้นฐานของระยะเวลาที่แรงดัน 
ไฟฟาคงทนอยูได (withstand voltage) แบบตางๆ 
ของฉนวนตัวนำตอลงดินเกิดขึ้นดังแสดงในรูป 2.4  
 
เสนกราฟ 1 แสดงพฤติกรรมพื้นฐานของฉนวนหลัก 
(ตอลงดิน)  สำหรับหมอแปลง ความแข็งแรงดานไฟฟา 
และอายุการใชงานของหมอแปลงจะลดลง ถาภาระ 
จากแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดเกิดขึ้นเปนระยะเวลานาน 
อายุการใชของหมอแปลง นอกจากแรงดันไฟฟาสูงเกิน 
พิกัดตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก ลักษณะของฉนวนความบริสุทธ์ิ 
ของน้ำมัน ระดับอุณหภูมิ การคายประจุ ฯลฯ ที่พื้นที่ 
A, B และ C ในรูปจะมีการทดสอบดังนี้  

พื้นที่ A: ทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดฟาผา 1.2 /
           50 ไมโครวินาที 

2. ความตานทานกระแสไฟฟาและวิธีการทดสอบ 
วัตถุประสงคของการทดสอบความตานทานกระแส 
ไฟฟาคือ เพื่อทราบวาหมอแปลงจะยังคงอยูในสภาพ 
ปกติหรือไม เมื่อมีแรงดันไฟฟากระทำในการทำงานทั้ง 
ปกติและไมปกติ 

การทำงานปกติของหมอแปลงหมายถึง ขณะหมอ 
แปลงทำงาน แรงดันไฟฟาที่ขั้วหมอแปลงใกลเคียงกับ 
คาสูงสุดเปนระยะเวลานานตอเนื่อง ทั้งนี้บางเวลา 
แรงดันไฟฟาอาจเกินคาสูงสุดหรือเกินพิกัดไดชั่วขณะ 
ปกติทั่วไป แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดมี 3 ประเภท 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดที่พิสัยความถี่ปกติของ 
 กระแสไฟฟา ระยะเวลาที่เกิดขึ้นเปนวินาที 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช ระยะเวลา 
 ที่เกิดขึ้นเปนเศษสวนของวินาที 
• แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดจากฟาผา ระยะเวลาที่เกิด 
 ขึ้นเปนไมโครวินาที 

หลักการทดสอบจะคำนึงถึงแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด 
แตละประเภทวาจะทดสอบแยกกันหรือรวมกัน ขึ้นอยู 
กับขนาดและคาแรงดันไฟฟาสูงสุดของตัวอยางและ 
มาตรฐานคุณสมบัติของหมอแปลงเปนหลัก 

2.1  ขอคุณสมบัติอางอิง/มาตรฐานการทดสอบ ไดแก 
• ขอกำหนดมาตรฐาน IEC 60076-3(2000) Power 
 transformers – Part 3  “การทดสอบระดับของ 
 ฉนวนความตานทานกระแสไฟฟาและระยะชองวาง 
 ในอากาศ” [3] 
• ขอกำหนดมาตรฐาน IEEE C57.12.90-1999 หลัก 
 การทดสอบหมอแปลงจายกระแสไฟฟา กำลังไฟฟา 
 และควบคุมชนิดแชในน้ำมัน ขอ 10 “การทดสอบ 
 ความตานทานกระแสไฟฟา” [51] 
• ขอกำหนดมาตรฐาน C57.12.00-2000 ขอกำหนด 
 มาตรฐานสำหรับหมอแปลงจายกระแสไฟฟา กำลัง 
 ไฟฟาและควบคุมชนิดแชในน้ำมัน [50] 

2.2  ทั่วไป 
ลักษณะของแรงดันไฟฟาทดสอบหมอแปลงจะเปน 
แรงดันไฟฟากระแสสลับ รูปราง Sine curve สวนมาก 
แตมี impulse voltage ปะปนบางขณะ ถาเปนการ 
ทดสอบ valve transformers (อาทิ หมอแปลงกระแส 
ตรงแรงดันไฟฟาสูง) อาจใชแรงดันไฟฟากระแสตรง 
ซึ่งเอกสารการทดสอบนี้ไมเกี่ยวของ เดิมทีการทดสอบ 
หมอแปลงจะใชกระแสไฟฟาสลับชวงระยะสั้นที่แรงดัน
ไฟฟาสูงกวาแรงดันไฟฟาทำงานของหมอแปลงคอน 
ขางมาก ตอมาพบวาแรงดันไฟฟารูปคลื่นอื่นๆ หรือ 
แรงดันไฟฟาชั่วคราว (transient voltage) สามารถ 
บงบอกภาระที่เกิดขึ้นเมื่อการทำงานของหมอแปลง 
ผิดปกติ อาทิ เกิดฟาผาหรือสับสวิทชไดชัดเจนกวา  
ในอดีตการทดสอบความตานทานกระแสไฟฟาคอน 
ขางไมแนนอนอาจสามารถทำไดหรือไมได เนื่องจาก 
ตัวอยางถูกกระแสไฟฟาทำใหเสียหายกอนการทดสอบ
แลวเสร็จ ไดมีการพัฒนาใหปลอดภัยมากขึ้น ปจจุบัน 
การทดสอบการคายประจุเปนขั้นตอนหนึ่งซึ่งจำเปน 
ในการสอบความตานทานกระแสไฟฟาทั้งกระบวนการ

พื้นที่ B: ทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดปด-เปดสวิทช
           ≥ 100/≥ 1,000 ไมโครวินาที 
พ้ืนท่ี C: ทดสอบแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดกระแสฟาสลับ 
           60 วินาที (ดูขอ 7 และ 8) 

รูป 2-4 แสดงแรงดันไฟฟาคงทนอยูได 3 แบบขางตน 
ขนาดของแรงดันไฟฟาคงทนอยูได (ทดสอบ) ขึ้นอยูกับ 
คาแรงดันไฟฟาสูงสุดสำหรับอุปกรณ Um ตามนิยาม 
ในมาตรฐาน IEC และ IEEE เสนกราฟ 2 ในรูป 2.4 
แสดงลักษณะแรงดันไฟฟาคงทนอยู ได ของฉนวน 
อากาศ (ระยะหาง) ในระบบไฟฟาซึ่งคา Um ≥ 245 
กิโลโวลท จะเห็นวาแรงดันไฟฟาคงทนอยูไดที่พื้นที่ B 
คาลดลงและจะเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่กระแสไฟฟาถึงคา 
สูงสุดที่พื้นที่ B จะตองทดสอบแรงดันไฟฟาสูงเกิน 
พิกัดปด-เปดสวิทชทุกกรณี แตไมจำเปนตองทดสอบ 
แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดกระแสไฟฟาสลับประกอบ 

2.5  แรงดันไฟฟาทดสอบ 
หลักการทดสอบปจจุบันจะกำหนดคาแรงดันไฟฟา 
กระแสสลับที่ใชสำหรับทดสอบและคาแรงดันไฟฟา 
ภาระชั่วคราวที่เกิดขึ้นในการทดสอบ 

2.5.1  แรงดันไฟฟากระแสสลับ 
ในแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ใชสำหรับการทดสอบ 
อาจมีหรือประกอบดวยแรงดันไฟฟาที่ปอนใหวงจร 
ทำงานหรือที่เรียกอีกอยางวาแรงดันไฟฟาจากแหลง 
แยกกันหรือแรงดันไฟฟาระหวางขั้วขดลวด 2 ขั้ว 
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ 

ปกติทั่วไป ระยะเวลาทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
คือ 1 นาที ชื่อของการทดสอบจึงเรียกอีกอยางวาการ 
ทดสอบ 1 นาทีที่ความถี่ต่ำ คาความถี่ใกลเคียงกับ 

การปด-เปดสวิทช แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด
 ปด-เปดสวิทช  
เปดสวิทชระบบ เกิดแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดสูง
ไฟฟาแรงดัน ที่ดานหนาคลื่น 
ไฟฟาสูง  
ปดสวิทช เกิดแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดที่
หมอแปลง มีการหนวงมากเปนระยะเวลา 
ที่ไมมีภาระ 1,000 – 2,000 ไมโครวินาที
ปด-เปดสวิทช เกิดแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดที่มี
สายสงแรงดัน การหนวงนอยเปนระยะเวลา 
ไฟฟาสูง 100 – 1,000 ไมโครวินาที  
ที่ไมมีภาระ 

A = แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดฟาผา   B = แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดปด-เปดสวิทช 
C =แรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัดชั่วคราว 
เสนกราฟ 1 = ฉนวนน้ำมัน  เสนกราฟ 2 = ฉนวนอากาศ
รูป 2.4 ลักษณะพื้นฐานของแรงดันไฟฟาคงทนอยูได 
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• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดกระแส 
 สลับชวงระยะสั้น (ดูขอ 8*) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดกระสลับ 
 ระยะนาน (ดูขอ 8* และ 9*) การทดสอบนี้ วัตถุ 
 ประสงคไมใชเพื่อพิสูจน/ยืนยันการออกแบบ แตเพื่อ
 ควบคุมคุณภาพของหมอแปลงรวมทั้งทดสอบการ
 คายประจุที่สภาพการทำงานตางๆ ของหมอแปลง 

ขอกำหนดและวิธีทดสอบขดลวดประเภทตางๆ มีระบุ 
อยูใน IEC 600776-3[3] (ดูตาราง 1) 

* ตัวเลขน้ีไมใชตัวเลขท่ีมาตรฐาน IEC แตเปนหมายเลข 
 หัวขอในคูมือนี้ 

2.6.2  หลักการตามมาตรฐาน IEEE/ANSI [51]  
หลักการออกแบบหมอแปลงตามมาตรฐาน IEEE/ANSI 
คือ ความถี่และฉนวนกระแสไฟฟาที่ขั้วสายสงอยูที่ 
ระดับต่ำและสมดุลกันดดยฉนวนกระแสไฟฟาที ่ขั ้ว 
สะเทินอยูระดับต่ำ ถาระดับฉนวนไดตามขอกำหนด 
Basic Lighting Impulse Insulation (BIL) แสดงวา 
ระดับความถี่และฉนวนสมดุล 

ตามมาตรฐาน IEEE หมอแปลงมี 2 ประเภทตามระดับ 
ของแรงดันไฟฟาในระบบและระดับของฉนวนและ 
วิธีการทดสอบฉนวน 
• หมอแปลงประเภทที่ 1 หมอแปลงกำลังไฟฟา 
 แรงดันไฟฟาที่ขดลวดไมเกิน 69 กิโลโวลท  
• หมอแปลงประเภทที่ 2 หมอแปลงกำลังไฟฟา 
 แรงดันไฟฟาที่ขดลวด 115-765 กิโวโวลท 

การทดสอบมีดังนี้ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช (ดูขอ 10*)  
• ทดสอบภาระฟาผาที่ขั้วสายสงและขั้วสะเทินที่
 หมอแปลง (ดูขอ 10*)
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7*)

• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ (ดูขอ 8*)
• ตรวจวัดการคายประจุ (ดูขอ 9*)
• ทดสอบตัวคูณกำลังไฟฟาของฉนวน (ดูขอ 18*)
• ทดสอบความตานทานของฉนวน (Megger test) 
 (ดูขอ 17*)  
* ตัวเลขนี้ไมใชตัวเลขที่มาตรฐาน IEEE แตเปนหมาย 
 เลขหัวขอในคูมือนี้ 

ลำดับการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE [51] กำหนด 
ดังนี้: 
ทดสอบฟาผา (กรณีกำหนดจำเปนตองทดสอบ) กอน 
ทดสอบความถี่ต่ำ (ทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ) 
และทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช (กรณีกำหนด 
จำเปนตองทดสอบ) กอนทดสอบความถี่ต่ำ สำหรับ 
หมอแปลงประเภทที่ 2 การทดสอบความตานทาน 
กระแสไฟฟารายการสุดทายคือทดสอบแรงดันไฟฟา 
เหนี่ยวนำ  

2.6.3  การทดสอบความตานทานกระแสไฟฟาซ้ำ [3] 
หมอแปลงที่นำมาใชงานแลวและมีซอมบำรุงรักษาจะ 
ตองทำการทดสอบความตานทานกระแสไฟฟาซ้ำโดย 
ตั้งคาทดสอบ = 80% ของคาทดสอบครั้งแรก ยกเวน 
การทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดระยะ 
นานซึ่งตามขอกำหนดมาตรฐาน IEC คาทดสอบซ้ำ   
จะตอง = 100% ของคาทดสอบครั้งแรก 

การพิสูจนวา หมอแปลงไดผานการทดสอบจากโรงงาน 
กอนจำหนายและยังคงสามารถใชงานได จะตองทด 
สอบซ้ำที่คา 100%  

2.7 ตัวอยางวิธีทดสอบความตานทานกระแสไฟฟา
    ของหมอแปลง 
ตัวอยางวิธีทดสอบดูภาคผนวก A 2. 

ภาคผนวก A2 
ประสิทธิภาพความตานทานกระแสไฟฟาและ
วิธีทดสอบ A 2.1 ตัวอยาง 
ตัวอยาง 1 
สำหรับหมอแปลง 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC [1] และ 
[3] แรงดันไฟฟาสูงสุด 65/15 กิโลโวลท หุมฉนวน 
สม่ำเสมอ ตอ YNyn 

Um แรงดันไฟฟาสูง = 72.5 กิโลโวลท Um แรงดัน 
ไฟฟาต่ำ = 17.5 กิโลโวลท

ระดับฉนวน 
- แรงดันไฟฟาสูงและจุดสะเทินแรงดันไฟฟาสูง: 
 แรงดันไฟฟาฟาผา/แรงดันไฟฟากระแสสลับ 
 325/140 กิโลโวลท  
- แรงดันไฟฟาต่ำและจุดสะเทินแรงดันไฟฟาต่ำ: 
 แรงดันไฟฟาผา/แรงดันไฟฟากระแสสลับ 95/38 
 กิโลโวลท  

การทดสอบประจำ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7)
 - แรงดันไฟฟาสูงและจุดสะเทินแรงดันไฟฟาสูง: 
    140 กิโลโวลท 
 - แรงดันไฟฟาต่ำและจุดสะเทินแรงดันไฟฟาต่ำ: 
    38 กิโลโวลท 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ (ดูขอ 8) 
 - ทดสอบ 3 เฟส (เฟส-เฟส) 
 - ปอนแรงดันไฟฟาต่ำ 3 เฟส แรงดัน 32 กิโลโวลท   
    (=2.15-15) เพื่อสรางแรงดันไฟฟา 140 กิโลโวท 
    เฟส-เฟส เพิ่ม 2.15 เทา รอบขดลวด-รอบขดลวด  
• ทดสอบฟาผา/ประเภท 

ตัวอยาง 2 
สำหรับหมอแปลง 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEC [1] และ 
[3] แรงดันไฟฟาสูงสุด 240/60/24 กิโลโวลท ตอ 
YNyn 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาสูง = 245 กิโลโวลท 
- Um จุดสะเทินแรงดันไฟฟาสูง = 72.5 กิโลโวลท  
- Um สายสงและจุดสะเทินแรงดันไฟฟาปานกลาง 
 = 72.5 กิโลโวท ฉนวนสม่ำเสมอ 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาต่ำ = 24 กิโลโวท ตอ d 

ระดับฉนวน: 
- ที่ขั้วสายสงแรงดันไฟฟาสูง แรงดันไฟฟาปด-เปด 
 สวิทช/ฟาผา 850/1050 กิโลโวลท 
- ที่ขั้วสะเทินแรงดันไฟฟาสูง แรงดันไฟฟาฟาผา/ 
 กระแสสลับ 325/140 กิโลโวลท
- ที่ขั้วสายสงแรงดันไฟฟาปานกลาง แรงดันไฟฟา 
 ฟาผา/กระแสสลับ 325/140 กิโลโวลท 
- ที่จุดสะเทินแรงดันไฟฟาปานกลาง แรงดันไฟฟา 
 ฟาผา/กระแสสลับ 325/140 กิโลโวลท  
- ที่ขั้วสายสงแรงดันไฟฟาต่ำ แรงดันไฟฟาฟาผา/ 
 กระแสสลับ 125/50 กิโลโวลท

การทดสอบประจำ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช 850 กิโลโวลท           
 (ดูขอ 10) 

ความหมายของสัญลักษณ 
R  ทดสอบประจำ        T ทดสอบประเภท/ชนิด            S ทดสอบพิเศษ            NA ไมทดสอบ 
หมายเหตุ: 
* ในบางประเทศสำหรับหมอแปลงซึ่งคา Um < 72.5 กิโลโวลท จะตองทดสอบฟาผาเปนการทดสอบประจำและ
 ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดระยะนานเปนการทดสอบประจำ/ทดสอบประเภทหรือชนิด 
** ถาทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคงทนอยูไดชวงระยะสั้น ไมตองทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช 
 เปนเงื่อนไขซึ่งควรระบุ/กำหนดระหวางผูขายและผูซื้อ 

ขดลวด
ชนิด

ฉนวน
สม่ำเสมอ

ฉนวนไม
สม่ำเสมอ

ฟาผา

T*
R
R
R
R
R
R

ปด-เปด
สวิทช

NA
NA
R**
R

NA
R**
R

แรงดันไฟฟา
เหนี่ยวนำคงทน
อยูไดระยะนาน

NA*
S
R
R
S
R
R

1 เฟส
เฟส-

ตอลงดิน
NA*
NA
NA
NA
R

S**
S

3 เฟส
เฟส-เฟส

R
R

S**
S
R

S**
S

แหลงกระแส
ไฟฟาแยกกัน

R
R
R
R
R
R
R

คาแรงดันไฟฟา
สูงสุดสำหรับ

อุปกรณ 
Um กิโลโวลท

≤ 72.5
72.5< Um<170
170< Um<300

≥ 300
72.5< Um<170
170< Um<300

≥ 300

แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำคง
ทนอยูไดชวงระยะสั้น

กระแสไฟฟา
สลับ

การทดสอบ

ตารางที่ 2 ขอกำหนดและวิธีการทดสอบขดลวดหมอแปลงประเภทตางๆ ตามมาตรฐาน IEEE C57.12.00 [50] และ IEEE C57.12.90 [51]  ตารางที่ 1 ขอกำหนดและวิธีทดสอบขดลวดประเภทตางๆ ตาม IEC 60076-3[3] 

ขดลวดชนิด

ประเภท 1
ฉนวน
ไมระบุคุณภาพ
ประเภท 1 
ฉนวนคุณภาพ
ประเภท 2

ทดสอบ
ฟาผา

คลื่นเต็ม

D/O

D/O
R
R

ทดสอบ
ฟาผา

เศษคลื่น

D/O

D/O
R
R

ทดสอบ
ฟาผาดาน
หนาคลื่น

O

O
O
O

ทดสอบแรงดัน
ไฟฟาปด-เปด
สวิทช เฟส-
ตอลงดิน

O

O 
O
R

ทดสอบแรงดัน
ไฟฟาเหนี่ยวนำ

คงทนอยูได
ระยะนาน+
คายประจุ

NA

NA
R
R

ทดสอบแรงดัน
ไฟฟาเหนี่ยวนำ
คงทนอยูไดชวง
ระยะสั้น 3 เฟส 

เฟส-เฟส

R

R
NA
NA

ทดสอบแรงดัน
ไฟฟาเหนี่ยวนำ
คงทนอยูไดชวง
ระยะสั้น 3 เฟส 

เฟส-เฟส

NA

R
NA
NA

ทดสอบแรงดัน
ไฟฟากระทำ

R

R
R
R

คาแรงดันไฟฟา
สูงสุด

กิโลโวลท rms

<115

>115<345
345 และ
สูงกวา

การทดสอบ

ความหมายของสัญลักษณ 
R   ทดสอบประจำ       D ทดสอบการออกแบบ    O ทดสอบอื่นๆ      NA ไมทดสอบ 

• ทดสอบฟาผา 1050 กิโลโวลท (ดูขอ 10) 
• ทดสอบฟาผา 335 กิโลโวลท (ดูขอ 10) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7) 
 - ทดสอบแรงดันไฟฟาสูงและจุดสะเทินแรงดัน
    ไฟฟาสูง 140 กิโลโวลท
 - ทดสอบแรงดันไฟฟาปานกลาง 140 กิโลโวลท
 - ทดสอบแรงดันไฟฟาต่ำ 50 กิโลโวลท
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำกระแสสลับระยะ 
 นาน (ดูขอ 8) + คายประจุ (ดูขอ 9) 
 - ปอนแรงดันไฟฟาต่ำ 3 เฟสให 
    Up = 1.7 Um /   = 240 กิโลโวลท ตอลงดินหรือ 
     = 415 กิโลโวลท เฟส-เฟส หรือประมาณแรงดัน 
    ไฟฟา
 รอบตอรอบ    
 1.73 เทา + วัดการคายประจุที่ 1.5  Um  /   = 212 
 กิโลโวลท ตอลงดินในชวงระยะเวลา 30 นาที 
 วัดการคายประจุ ที่ 1.1 Um 

ตัวอยาง 3 
สำหรับหมอแปลงอัตโนมัติ 1 เฟส ตามมาตราฐาน IEC 
[1],[3] แรงดันไฟฟาสูงสุด 400/150/24 กิโลโวลท 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาสูง = 420 กิโลโวลท 
 ตออัตโนมัติ 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาปานกลาง = 170 กิโลโวลท 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาสูงและต่ำ = 17.5 กิโลโวลท 
- Um สายสงแรงดันไฟฟาต่ำ = 24 กิโลโวลท ตอ d 

ระดับฉนวน 
- แรงดันไฟฟาสูง แรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช 1,050 / 
 แรงดันไฟฟาฟาผา 1,300-แรงดันไฟฟากระแสสลับ                 
 38 กิโลโวลท 
- แรงดันไฟฟาปานกลาง แรงดันไฟฟาฟาผา 650/ 
 แรงดันไฟฟากระแสสลับ 38  กิโลโวลท 
- แรงดันไฟฟาต่ำ แรงดันไฟฟาฟาผา 125/แรงดัน 
 ไฟฟากระแสสลับ 50 กิโลโวลท 

การทดสอบประจำ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาปด-เปดสวิทช 1,050 กิโลโวลท            
 (ดูขอ 10) 
• ทดสอบฟาผา 1,300 กิโลโวลท (ดูขอ 10) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7)
 - แรงดันไฟฟาสูง ปานกลางและที่จุดสะเทินรวม 
    38 กิโลโวลท
 - แรงดันไฟฟาต่ำ 50 กิโลโวลท 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำกระแสสลับระยะ 
 นาน (ดูขอ 8) + วัดการคายประจุ (ดูขอ 9) 
 - Up = 1.7 Um  /   = 412 กิโลโวลท หรือแรงดัน 
    ไฟฟารอบตอรอบ 7.1 เทา + วัดการคายประจุที่  
    1.5 Um  /   = 363 กิโลโวลทตอลงดินในชวง
    ระยะเวลา 60 นาที วัดการคายประจุที่ 1.1 Um 

ตัวอยาง 4
สำหรับหมอแปลง 3 เฟสตามมาตรฐาน IEEE Class I 
[50], [51] แรงดันไฟฟาสูงสุด 65/15 กิโลโวลท ตอ 
YNyn ฉนวน ไมระบุคุณภาพ

ระดับฉนวน 
- แรงดันไฟฟาสูง BIL = 350 กิโลโวลท แรงดัน 
 ไฟฟาต่ำ BIL = 110 กิโลโวลท
- ระดับฉนวนความถี่ต่ำ:แรงดันไฟฟาสูง = 140 กิโล 
 โวลท
- ระดับฉนวนความถี่ต่ำ:แรงดันไฟฟาต่ำ = 34 กิโล 
 โวลท

การทดสอบประจำ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7) 
 - แรงดันไฟฟาสูงและแรงดันไฟฟาสูงที่จุดสะเทิน:  
    140 กิโลโวลท
 - แรงดันไฟฟาต่ำและแรงดันไฟฟาต่ำที่จุดสะเทิน:  
    34 กิโลโวลท
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ (เฟส-เฟส) (ดูขอ 8) 

 - ปอนแรงดันไฟฟาต่ำ 3 เฟส = 26.5 กิโลโวลท 
    (=115.15/65) ใหเกิดแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลท 
    ระหวางเฟสตามชอง 2 ที่ตาราง 7 [50]
• ทดสอบฟาผาตามออกแบบหมอแปลงเทานั้นหรือ 
 ทดสอบอื่นๆ 

ตัวอยาง 5 
สำหรับหมอแปลง 3 เฟส ตามมาตรฐาน IEEE Class II 
[50], [50] แรงดันไฟฟาสูงสุด 130/15 กิโลโวลท ตอ 
YNyn ฉนวนระดับคุณภาพ 

ระดับฉนวน 
- แรงดันไฟฟาสูง ตามที่กำหนด 138 กิโลโวลท 
 BIL 550 
- แรงดันไฟฟาสูง ที่จุดสะเทินตามที่กำหนด 
 = 25 กิโลโวลท 
- แรงดันไฟฟาต่ำ ตามที่กำหนด = 15 กิโลโวลท 
 BIL 110 กิโลโวลท  

การทดสอบประจำ 
• ทดสอบแรงดันไฟฟา 550 กิโลโวลท (ดูขอ 10) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟากระทำ (ดูขอ 7) 
 - แรงดันไฟฟาสูงและแรงดันไฟฟาสูงที่จุดสะเทิน  
    34 กิโลโวลท 
 - แรงดันไฟฟาต่ำและแรงดันไฟฟาต่ำที่จุดสะเทิน  
    34 กิโลโวลท 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนำ + วัดการคายประจุ 
 (ดูขอ 8 และ 9) 
• ทดสอบแรงดันไฟฟาระยะนาน เฟส-เฟสดวยแรงดัน 
 ไฟฟาต่ำสมมาตร 3 เฟส เพิ่มแรงดันไฟฟาให = 145 
 กิโลโวลท (เฟส-ตอลงดิน) และ 125 กิโลโวลท 
 ระยะเวลา 1 ชม. (เฟส-ตอลงดิน) ตามชอง 5 และ 6 
 ที่ตาราง 6 [50]  

โปรดติดตามตอฉบับหนา
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กระดกขอเทาขึ้น คางในทานี้ไวสักครู อาการตะคริวที่ 
นองก็จะดีขึ้น เปนตน

ปองกันอยางไรไมใหตะคริวกลับมา
หากเกิดอาการตะคริวเพราะสูญเสียเหงื ่อมากขณะ 
ออกกำลังกายอาจจำเปนจะตองมีการปรับสมดุล 
ของน้ำและเกลือแรดวยเครื่องดื่มเกลือแร (sport 
drink) ที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด แตถาจะทำน้ำ 
เกลือแรดวยตัวเองก็ทำไดไมยาก โดยใชเกลือ 1/3 
ชอนชา ผสมในน้ำ 500 ซี.ซี. จะบีบมะนาวหรือเติม 
น้ำหวาน ½ ชอนชา เพื่อเพิ่มความอรอยหรืออีกสูตร 
จะใชน้ำผลไม ½ แกวผสมน้ำสะอาดอีก ½ แลว แตทั้ง 
2 สูตร ควรแชเย็นและไมควรผสมนานเกิน 6 ชั่วโมง 
เพราะอาจเสียได หรือแนะนำน้ำสไปรท หรือเซเวนท 
อัพใสเกลือเล็กนอยก็ทำใหไดน้ำเกลือแรที่มีราคาถูก 
กวาน้ำเกลือแรที ่ขายทั ่วไปในทองตลาดและยังมี 
รสชาติอรอยไมแพกันอีกดวย

การดื่มน้ำใหมากพอก็สามารถชวยลดการเกิดตะคริว 
ได เพราะเวลามีเหงื่อออก รางกายจะสูญเสียทั้งน้ำ 
และเกลือแร อาจทำใหเซลลกลามเนื้อขาดน้ำ สงผล 
ใหเกิดเปนตะคริวได จึงควรดื่มน้ำอยางนอยวันละ 
1.5 ลิตร หรือ 8 แกวตอวัน

หากตองมีการแขงขันที่ตองสูญเสียเหงื่อปริมาณมาก 
ควรมีการดื่มน้ำมากๆ กอนการแขงขัน 2-3 วัน เพื่อ 
ใหเนื ้อเยื ่อสำรองน้ำใหเพียงพอในระหวางการออก 
กำลังกาย อยารีรอเมื่อรูสึกกระหายน้ำ การดื่มน้ำที่มี 
ประสิทธิภาพคือ ดื่ม 2 ชั่วโมงกอนการออกกำลังกาย 
ไมเกิน 3 แกว จากนั้น 10-15 นาที กอนการออก 
กำลังกายไมเกิน 2 แกว และทุกๆ 15-30 นาที 
ระหวางการออกกำลังกายไมเกิน 1 แกว ขอแนะนำ 
น้ำดื่มสะอาดแชเย็นก็เพียงพอแลว เพราะน้ำสะอาด 
สามารถเขาสู เนื ้อเยื ่อไดงายและความเย็นจะทำให 

รูสึกสดชื่น 

กลวย เปนผลไมที่มีการพูดถึงบอยสำหรับการปองกัน 
การเกิดตะคริว ในนักกีฬาประเภทที่ตองมีการใชกำลัง 
สูงหรือมีการออกกำลังตอเนื่องเปนเวลานานๆ เชน 
นักเทนนิสหรือนักฟุตบอล เพราะกลวยเปนผลไมที ่ 
อุดมไปดวยโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียม 
ซึ่งมีบทบาทสำคัญตอการทำงานของระบบประสาท 
และการหดตัวของกลามเนื้อ อีกทั้งยังเปนผลไมที่มี 
คารโบไฮเดรตสูงซึ ่งจะถูกยอยและดูดซึมไดอยาง 
รวดเร็ว หลังรับประทานเพียงไมกี่นาทีก็จะทำให 
ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและมาก 
กวาผลไมชนิดอื่น น้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปใชเปน 
แหลงพลังงานแทนคาร โบไฮเดรตที ่สะสมอยู  ใน 
รางกาย ทำใหสามารถออกกำลังกายไดนานๆ โดยไม 
มีอาการเหนื่อย คนที่มิใชนักกีฬาแตตองการชดเชยแร 
ธาตุที่สูญเสียไป ก็สามารถรับประทานกลวยได

การยืดกลามเนื้อสม่ำเสมอ ใหรางกายคลายความ 
ตึงตัวมีความยืดหยุ นตลอดเวลาเพื ่อลดโอกาสการ 
เกิดตะคริวได ควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 
และพักผอนใหเพียงพอ

ผูสูงอายุควรคอยขยับแขนขาชาๆ และหลีกเลี ่ยง 
อากาศเย็นมากๆ อาจสวมใสถุงเทาตอนนอน เพื่อ 
ปองกันการเกร็งของเทาในรายที่เปนบอยๆ ควรไป 
พบแพทยเพื่อหาสาเหตุและแกไข
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ตะคริวไมใชอาการที ่จะเกิดในขณะที่เลนกีฬาหรือ 
ออกกำลังกาย ยังสามารถเกิดไดทุกเวลา บางคนอาจ 
มีอาการในขณะที่กำลังนอนหลับซึ ่งทำใหเจ็บปวด 
ทรมานจนรบกวนการนอนได

สาเหตุการเกิดตะคริวมีไดหลายทฤษฏี ซึ่งอาจเกิด 
จากการสูญเสียแรธาตุแมกนีเซียมไปกับเหงื ่อใน 
ขณะการออกกำลังเปนเวลานานๆ หรือมีการเกร็งตัว 
ของกลามเนื้อนั้นๆ เปนเวลานานๆ ทำใหขาดการ 
ไหลเวียนเลือดขาดการนำออกซิเจนและแรธาตุไป 
ที่กลามเนื้อนั ้น หรือเกิดกับหญิงตั ้งครรภที ่ตอง 
สูญเสียแรธาตุใหกับลูกตัวนอยที่กำลังเติบโตอยูใน 
ทอง หรือเกิดจากตัวยาบางชนิดที่ไดรับประทานเขา 
ไป การอาเจียนหรือทองเสียก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ 
ทำใหสูญเสียแรธาตุแมกนีเซียมไดเชนกัน นอกจากนั้น 
ยังอาจเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของเซลลประสาท
และเสนประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของ 
กลามเนื้อนั้นๆ และประการสุดทายอาจเกิดจากการ 
ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อไมดีพอ ซึ่งมักพบใน 
คนที่มีภาวะหลอดเลือดตีบ เชน โรคเบาหวาน เปนตน 
แตสาเหตุที่พบบอยคือ การกินอาหารชนิดเดียว ซ้ำๆ 
ซากๆ การไดเอ็ท และการขาดน้ำ 

หนทางการรักษาอาการตะคริว
การรักษาที่ดีและเห็นผลไดชัดเจนคือ การยืดกลาม 
เนื้อที่เกิดตะคริว หลักการยืดกลามเนื้ออยางงายๆ คือ 
การทำใหเกิดการเคลื ่อนไหวในทิศทางตรงกันขาม 
กับการเกร็งตัวที่มีการแสดงออกมา อาทิเชน การเกิด 
ตะคริวที่นองจะทำใหเกิดการเกร็งปลายเทาจิกชี้ลง 
พื้นดิน แกโดยใหทำการดันปลายเทาใหกระดกขึ้น 
ชาๆ แตหามทำการกระตุกหรือกระชากรุนแรงอยาง 
รวดเร็ว เพราะจะเจ็บปวดจนกลามเนื้อฉีกขาดได หาก 
เกิดตะคริวขณะอยูเพียงลำพังใหพยายามนั่งยองๆ 
หรือนั่งเหยียดขา  คางที่เปนตะคริวแลวพยายามฝน 
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พัทยา เพชรธานินท > pattaya.petchtanin@th.abb.com

“µÐ¤ÃÔÇ” à»š¹áÅŒÇÍÂ‹ÒÁÍ§¢ŒÒÁ
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สราวุธ พงศปรีชานานนท เจาของไรองุนแมแตง เลา 
ใหฟงถึงที่มาของไรแหงนี้วา หลังจากที่ทำงานธนาคาร 
ในกรุงเทพฯ มาเกือบ 30 ป แตดวยความสนใจสวนตัว 
ที ่อยากทำการเกษตรผสมผสานและปลอดสารเคมี 
จึงไดเสาะหาพื้นที่ และทดลองทำการเกษตรมาหลาย 
อยาง ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนสุดทายมาลงตัว 
กับ “ไรองุนแมแตง” ดวยความชอบสวนตัวที่เปนคน 
ชอบกินองุนนั่นเอง 

เมื่อตั้งใจจะทำไรองุน สราวุธไดคนควาขอมูลจาก 
อินเตอรเน็ตและเขาเยี่ยมชมไรองุนของเกษตรผูปลูก 
องุนในจังหวัดเชียงใหม จนไดรูจักกับ อาจารย ดร. 
ชินพันธ ธนารุจ สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ และไดรับความรูหลายอยางเกี่ยว 
กับการปลูกองุนและพืชเมืองหนาวเพื่อเพิ่มปริมาณ 
และคุณภาพ ลดการใชสารเคมี
       
“ปลูกองุนในไร เปนองุนกินผลสดไรเมล็ด มี 6 พันธุ 
ดวยกัน อาทิ บิวตี้ ลูสเพอรเล็ตต แบล็คควีน ซึ่งองุน 
จะออกผลใหชิมชวงสงกรานต ในชวง 3 เดือนสุดทาย 
กอนเก็บเกี่ยวองุนจะไมใชสารเคมีฆาแมลง แตจะใช 
ยาฆาแมลงแบบอินทรียที่หมักขึ้นเองในไรเพื่อควบคุม
แมลง ตองหมักจุลินทรียเอง เรียนรูเกี่ยวกับการใชเชื้อ 
ราเพื่อฆาเชื้อรา เปนสิ่งที่ตองเรียนรูทั้งหมด” สราวุธ 
กลาว 

ดังที่กลาวไปแลววาที่นี ่เปนไรองุ นที่มีมากกวาองุ น 
เน่ืองจากในพ้ืนท่ีกวา 6.5 ไรน้ี นอกจากจะมีองุนซ่ึงเปน 
พืชผลหลักแลว ก็ยังมีผลไมเมืองหนาวอีกหลากหลาย 
อาทิ สตรอเบอรรี่ มะเดื่อฝรั่ง (Figs) มัลเบอรรี่ ผักใสถุง 
และคุณสราวุธยังมีแพลนอยากจะปลูกราสเบอรรี่ และ 

พืชเมืองหนาวอื่นๆ ใหไดหลายๆ อยาง เพื่อใหมีพืชผล 
ออกหมุนเวียนตลอดทั้งป โดยไมไดเนนสงผลผลิตขาย 
ที่ไหน แตตั้งใจจะใหนักทองเที่ยวที่เขามาในสวนมาชิม 
ผลไมสดๆ ถึงตน และซื้อหาเปนของฝากจากสวนกลับ 
ไปในราคาไมแพง

ในขณะนี้ไรองุนแมแตงเปดเปนแหลงทองเที่ยวและ 
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเกษตรพืชเมืองหนาวสำหรับ 
ผูที่สนใจไดแบบฟรีๆ ไมเสียคาใชจาย โดยคุณสราวุธ 
บอกวา ความรูเหลานี้เขาไดมาแบบฟรีๆ จากอาจารย 
ที่เขาไปหาความรู จึงอยากแบงบันใหคนอื่นๆ ตอไป 
บาง 

สวนนักทองเที ่ยวที ่อยากจะมาเยือนไรองุ นแมแตง 
ในชวงหนาหนาวนี้ ตอนนี้ที่ไรมีสตรอเบอรรี่ที่กำลัง 
ออกผล นาจะพรอมกินเต็มที่ชวงเดือนธันวาคม สวน 
เดือนมกราคมจะเปนชวงเวลาของมัลเบอรรี่ สวนองุน 
นั้นตองอดใจรอชวงสงกรานตจึงจะออกผลใหไดชิมกัน
       
กิจกรรมตางๆ ที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสหากมาที่ไร 
องุนแมแตงก็คือ การมาพักผอนหยอนใจในบรรยากาศ 
ดีๆ ทามกลางอากาศสดชื่นและตนไมรมรื่น และยัง 
เปนแหลงเรียนรู ดานการเกษตรของผูที ่สนใจอยาก 
จะทำเกษตรพืชเมืองหนาว 

อีกทั้งยังมีบานพักสไตลบานไมนารักๆ กลางสวนไวให 
บริการผู ที ่อยากพักคางคืนหรืออยากมาเรียนรู การ 
ทำเกษตร หรือใครอยากจะมากางเต็นทแคมปงกับ 
เพื่อนๆ ที่นี่ก็มีจุดกางเต็นทกลางสนามหญาที่จะได 
อิงแอบแนบชิดธรรมชาติและสัมผัสอากาศเย็นๆ กัน 
แบบใกลชิด บริเวณรอบๆ จุดกางเต็นทยังสามารถมอง 

เห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกล โดยนักทองเที่ยวสามารถ 
นำเต็นทและอาหารเขามาที่ไรเองได และทางไรมี 
หองน้ำสะดวกสบายพรอมเครื่องทำน้ำอุนใหพรอม
       
สวนแหลงทองเที่ยวใกลเคียงกับไรองุนแมแตงนั้นก็ 
มีมากมาย ไมวาจะเปนการชมทิวทัศนของเขื่อนแมงัด 
สมบูรณชล เที่ยวชมการแสดงโชวนารักๆ ของปางชาง 
แมตะมาน หรือจะขี่รถ ATV เลนน้ำ ลองแกงเรือยาง 
ผจญภัยที่แกงกื้ด รวมถึงมาไหวพระที่วัดเดนสะหลี 
เมืองแกน มาชมความอลังการของสถาปตยกรรมและ 
ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีเกิดข้ึนดวยแรงศรัทธาของพุทธ 
ศาสนิกชน รวมถึงไรองุนแมแตงยังอยูไมไกลจากเสน 
ทางที่จะมุงหนาไปยัง อ.ปาย จ.แมฮองสอน หรือ 
อุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง จ.เชียงใหม อีกดวย
       
หนาวนี้ถาขึ้นมาเที่ยวเหนือ เที่ยวเชียงใหม รูแลว 
ใชไหมวาตองมาลองชมแหลงทองเที่ยวนองใหม “ไร 
องุนแมแตง” แหงนี้ 

“ไรองุนแมแตง” ตั้งอยูที่ ต.แมแตง อ.แมแตง จ.เชียง 
ใหม หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 30 ก.ม. ใช 
เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที การเดินทางไป 
ยังไรองุนแมแตง ใชทางหลวงหมายเลข 107 (สาย 
เชียงใหม-ฝาง) ถึงสามแยกตลาดแมมาลัย ตรงไปแลว 
เลี้ยวซายที่สามแยกสถานีวิจัยการใชน้ำชลประทาน 
ผานโรงเรียนแมแตง ตรงไปอีก 2.5 ก.ม. ก็จะถึงไร 
ทางเปนถนนลาดยางสภาพดี สอบถามรายละเอียด 
ไดที่ โทร. 08 1491 0660 หรือดูเฟซบุคแฟนเพจ : 
ไรองุนแมแตง 

ที่มา: www.manager.co.th
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ABB ¨Ñ´§Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ “Power 
Quality Problems & Solutions : 
Case Studies in Thailand and 
Asia Pacific”

ABB รวมกับ IEEE Thailand Section และ IEEE 
Power & Energy Society จัดงานสัมมนาทางวิชาการ  
“ประสบการณการแกปญหาคุณภาพไฟฟากรณีศึกษา 
ในประเทศไทยและเอเซียแปซิฟค” (Power Quality 
Problems & Solutions : Case Studies in Thailand 
and Asia Pacific) ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเจริญ 
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง “แนวโนมและ 
ทิศทางการปรับปรุงมาตรฐานดานคุณภาพไฟฟาของ 
ประเทศ โดยผูเชี่ยวชาญจากการไฟฟานครหลวงและ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค” และการบรรยายทางวิชาการใน 
หัวขอ “ประสบการณการแกปญหาคุณภาพไฟฟากรณี 
ศึกษาในประเทศไทยและเอเซียแปซิฟค” โดยวิศวกร 
ผูเช่ียวชาญทางดานคุณภาพไฟฟา นอกจากน้ียังมี Power 
Quality Clinic ใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
จากกรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูง 
สุดตอองคกรอีกดวย ซ่ึงมีผูสนใจเขารวมงานกวา 250 คน

ABB Ã‹ÇÁáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ “Oil & Gas Thailand 2016 
and Thailand Marine & Offshore Expo 2016”  

ABB รวมแสดงสินคา “Oil & Gas Thailand 2016 and Thailand 
Marine & Offshore Expo 2016” ณ ศูนยนิทรรศการและการ 
ประชุมไบเทค ซึ่งภายในงานไดมีการรวบรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทางดานน้ำมันและแกส ตลอดจนอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันและ 
การขนสงนอกชายฝงทะเล และการเดินเรือที่ใหญที่สุดงานหนึ่งใน 
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงผลิตภัณฑและนวัตกรรมลาสุดที่จะใชใน 
อุตสาหกรรม ซึ่งทางเอบีบีไดนำผลิตภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ 
อุตสาหกรรมนี้มาจัดแสดงดวย อาทิ โคมไฟกันระเบิด, กลองตอสายไฟ, 
ตูควบคุมไฟแบบกันระเบิด และเคเบิลแกรนดที่ไดรับการรับรองตาม 
มาตรฐาน ATEX, IECex, UL/CSA เปนตน 

ABB’s Transformer Day 2016

ABB จัดงาน ABB’s Transformer Day 2016 ณ หอง World Ballroom โรงแรม  
Centara Grand at Central world โดยมีคุณชัยยศ ปยะวรรณรัตน Managing 
Director และคุณสุธน บุญประสงค รองผูวาระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทยเปนประธานในการเปดงาน ภายในงานมีการจัด Panel discussion ในหัว 
ขอเรื่อง “Transformer Reliability” โดยลูกคาจากประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตและสัมมนาจากผูเชี่ยวชาญของเอบีบี ในประเทศตางๆ อีก 6 หัวขอดวยกัน 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธเกี่ยวกับสินคาของเอบีบีใหลูกคาที่เขารวมงานกวา 350 
ทานไดเดินเยี่ยมชมกันอยางเต็มอิ่มตลอดทั้งงาน

ABB Ã‹ÇÁÅ§¹ÒÁáÅÐÊ‹§ÁÍºËØ‹¹Â¹µ� YuMi® 

ABB รวมลงนามและสงมอบหุนยนต YuMi® เพื่อการศึกษาและวิจัยใหแกสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โดยมีคุณศิริโชติ สิงหษา ผูบริหารและคุณล้ำบุญ สิมะขจรบุญ Local Business Unit Manager, Robotics เปนตัวแทน และรองศาสตรจารย ดร.สยาม เจริญเสียง 
ผูอำนวยการ FIBO ดร.ศุภชัย วงศบุญยอง ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัยและกิจการตางประเทศ จาก FIBO รวมพิธีลงนาม ณ อาคาร FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี บางมด 

ABB Ã‹ÇÁ Ñ́̈ áÊ´§ºÙ̧ ã¹§Ò¹ CEPCI 2016

ภาพบรรยากาศพิธีเปดงาน CEPSI 2016 จัดขึ้น ณ โรงแรม Centara Grand at 
Central world โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในการเปดงาน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ไดเขาเยี่ยมชมนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางดานพลังงานใหมๆ ที่บูธเอบีบี โดยมีคุณชัยยศ ปยะวรรณรัตน 
Managing Director รวมตอนรับ และปดทายดวยการรวมชิมกาแฟลาเตอารต 
จากบาริสตา YuMi® แขนกลอัจฉริยะจากเอบีบี 
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