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บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อสรางชุดเคร่ืองมือสําหรับทดสอบหมอแปลงจําหนาย การ
ทดสอบประจําจะตองทดสอบหมอแปลงทุกตัวกอนการติดต้ัง ชุดเคร่ืองมือประกอบดวยการ
ทดสอบความตานทานขดลวด ความสูญเสียขณะไมมีโหลด เปอรเซ็นตอิมพีแดนซ ความสูญเสีย
ขณะพิกัดโหลด การกระจัดเฟสของแรงดัน และความเปนฉนวนของนํ้ามันหมอแปลง 
 การทดสอบความตานทานของขดลวดใชแรงดันไฟฟากระแสตรงในการทดสอบ ความ
สูญเสียขณะไมมีโหลดน้ันเคร่ืองมือวัดจะอยูดานแรงดันตํ่า เปอรเซ็นตอิมพีแดนซไดจากการ
ทดสอบลัดวงจร โดยเคร่ืองวัดอยูดานแรงดันสูง การทดสอบลัดวงจรกระทําไดไมถึงพิกัดกระแส 
อยางไรก็ตามก็เพียงพอตอความถูกตองตามมาตรฐาน มอก.384-2543. การกระจัดเฟสของ
แรงดันสามารถดูไดจากออสโลสโคปท่ีดูเฟสของแรงดันท่ีเลื่อนไป และเคร่ืองมือสําหรับทดสอบ
นํ้ามันหมอแปลงน้ันจะใชคอมพิวเตอรควบคุมใหมอเตอรขับหมอแปลงแบบออโตเพื่อปอนแรงดัน
ใหหมอแปลงแรงดันสูง 220V/60kV  
 จากผลการทดสอบโดยใชชุดเคร่ืองมือน้ีทดสอบหมอแปลง 3 เฟส ขนาด 30kVA 
22kV/400V ของบริษัทเอกรัฐ ผลปรากฏวาไดคาใกลเคียงตามปายชื่อของหมอแปลง การรายงาน
ผลการทดสอบใชคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 This research purposed to construct the equipment for distribution transformer 
routine testing. The routine test must take every transformer before installation. The 
equipment consist of resistance test, no load loss test, percent impedance test, on load 
loss test, phase displacement test and dielectric test or oil test. 
 The resistance test uses DC testing. The measurement is on the low voltage side 
for no load loss test. The percentage of impedance test by short circuit on the low 
voltage side, the measurement is on the high voltage side. The short circuit test can not 
test at the rated current but it has accepted to TIS.384-2543. The phase displacement is 



known from the oscilloscope by the phase of two channels from primary and secondary 
side. The finally of equipment, the variac is driven by step motor which controlled by 
computer to supplies the voltage for 220V/60kV transformer of oil tester. 
 The experiment result, the 30kVA 22kV/400V distribution transformer is tested by 
this equipment. All test sections are reported by computer. 
 

บทนํา 
 แนวโนมการใชพลังงานไฟฟามีสูงขึ้นทุกป หมอแปลงจําหนายเปนหมอแปลงท่ีเก่ียวของ
ใกลชิดกับผูใชไฟฟามาก ปกติการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูติดต้ังหมอแปลงจําหนายใหผูใชไฟฟา 
ปจจุบันผูใชไฟฟาสามารถจัดซื้อหมอแปลงมาติดต้ังเองได ดังน้ันการทดสอบหมอแปลงในระบบ
จําหนายท่ีเปนการทดสอบประจํา ซึ่งจะตองทํากับหมอแปลงไฟฟาทุกตัวกอนการติดต้ังน้ันจะเปน
ภาระงานใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอยางมาก หนวยงานท่ีเปนกลางอยางเชนสถานศึกษาท่ีมีการ
เรียนการสอนดานวิศวกรรมไฟฟานาจะสามารถแบงเบางานน้ีใหกับสังคมได นอกจากน้ียังเปนการ
สรางเสริมประสบการณใหกับนักศึกษา และคณาจารยในดานวิศวกรรมไฟฟากําลังอีกดวย ดังน้ัน
ทางคณะผูวิจัยจึงเห็นวาทางสถาบันควรมีชุดเคร่ืองมือสําหรับทดสอบหมอแปลงจําหนายเพื่อให
ครอบคลุมการทดสอบประจาํ จึงไดเสนอและริเริ่มงานวิจัยชุดนี้ขึ้นมา 
 ชุดเคร่ืองมือสําหรับทดสอบหมอแปลงในระบบจําหนายน้ันประกอบดวยการทดสอบหา
คาความตานทานขดลวด การหาคาความสูญเสียขณะไมมีโหลด การหาคาเปอรเซ็นตอิมพีแดนซ 
การหาคาความสูญเสียในขดลวด การกระจัดเฟสของแรงดันระหวางดานปฐมภูมิกับดานทุติยภูม ิ
และการทดสอบความเปนฉนวนในหมอแปลง ภาพรวมของชุดเคร่ืองมือท่ีคาดหวังจะสรางขึ้นน้ัน
เปนดังรูป 
 

ทดสอบความตานทาน
ขดลวด

ทดสอบอิมพีแดนซ
ลัดวงจร

ทดสอบความสูญเสีย
ไมมีโหลด

ทดสอบอัตราสวน
และการกระจัดเฟส ทดสอบไดอิเล็กตริกการรายงานผล

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมชุดเคร่ืองมือทดสอบหมอแปลงจําหนาย 



วิธีการวิจัย 
 การเร่ิมสรางชุดเคร่ืองมือทดสอบหมอแปลงจําหนายน้ันจะเร่ิมตนจากศึกษามาตรฐาน
และการทดสอบหมอแปลงเสียกอน การทดสอบประจําซึ่งจะทํากับหมอแปลงทุกตัวน้ัน
ประกอบดวย การทดสอบดังตอไปน้ี 

- การวัดความตานทานของขดลวด 
- การวัดอัตราสวน และการตรวจสอบการกระจัดเฟส 
- การวัดอิมพีแดนซลัดวงจร 
- การวัดความสูญเสียมีโหลด 
- การวัดความสูญเสียไมมีโหลดและกระแสไมมีโหลด 
- การทดสอบประจําไดอิเล็กตริก 
 
การทดสอบความตานทานของขดลวดตองใชไฟฟากระแสตรงในการทดสอบ และตองให

อุณหภูมิภายในหมอแปลงเทากันตลอด ดังน้ันการทดสอบน้ีอาจจัดใหเปนเร่ืองแรกท่ีจะทดสอบ 
อยางไรก็ตามความตานทานของขดลวดอาจทดสอบไดจากการทดสอบลัดวงจร  

การวัดอัตราสวนและการกระจัดเฟส จะวัดอัตราสวนแรงดันระหวางขดลวดเมื่อจุดแยกอยู
ในทุกตําแหนง สําหรับการวัดการกระจัดเฟสน้ันจะวัดดวยออสโลสโคประหวางขั้ว A-B ดานปฐม
ภูม ิเทียบกับข้ัว a-b ดานทุติยภูมิ เมื่อทราบวามุมระหวางแรงดันหางกันเปนเวลาเทาใดก็สามารถ
คํานวณเปนองศาได ก็จะกําหนดทราบวากลุมของเวกเตอรเปนกลุมใดตรงกับปายชื่อของหมอ
แปลงหรือไม ลักษณะการวัดเปนดังรูป 
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รูปท่ี 2 การวัดเฟสแรงดันท่ีข้ัวดานปฐมภูมิและดานทุติยภมิูเพ่ือเปรียบเทียบกัน 



 
 จากรูปท่ี 2 การวัดรูปคลื่นแรงดันดานปฐมภูมิ และทุติยภูมิเปรียบเทียบกันกอนท่ีจะนํา
รูปคลื่นไปแสดงท่ีออสโลสโคปน้ันจะใหผานวงจรขยายความตางท่ีมี 2 ชองสัญญาณเสียกอน 
เพราะวาออสโลสโคปเปนแบบมีกราวดเดียวและระดับแรงดันท่ีรับมามีคาสูง 

การวัดอิมพีแดนซลัดวงจรเปนสวนสําคัญท่ีจะทราบวาหมอแปลงมีความสูญเสียใน
ขดลวดเทาใด มีแรงดันตกในขดลวดเทาใด และอิมพีแดนซภายในเปนก่ีเปอรเซ็นต ในการทดสอบ
จะลัดวงจรดานแรงดันตํ่า และเคร่ืองวัดจะอยูดานแรงดันสูง เคร่ืองวัดท่ีใชวัดเปนแรงดันสาย 
กระแสสาย และกําลังไฟฟา 3 เฟส สําหรับเครื่องวัดกําลังไฟฟาที่ใชเปนเครื่องวัดแบบ 3 เฟสสมดุล 
ท้ังน้ีเน่ืองจากเราจะถือวาหมอแปลงท่ีถูกทดสอบน้ันเปนระบบ 3 เฟสสมดุล การตออุปกรณสําหรับ
การทดสอบหาอิมพีแดนซขดลวดน้ีเปนดังรูป 
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รูปท่ี 3 การวัดอิมพีแดนซขดลวด 
 

 การทดสอบลัดวงจรนี้เปนจุดที่นําไปหาขนาดของแหลงจายกระแสสลับ (Variac) ได อาทิ
เชน หมอแปลงขนาด 30kVA 22kV/400V มีเปอรเซ็นตอิมพีแดนซเปนรอยละ 4 ดังน้ันจะไดกระแส
พิกัดดานแรงดันสูงเปน 0.787A และอิมพีแดนซรอยละ 4 คิดเปนคาจริงดานปฐมภูมิมีคาเปน 
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 ดังน้ันถาตองการใหไดกระแสลัดวงจรท่ีพิกัดจะตองใชแรงดันตอเฟสจากแหลงจายเปน 
 

V.).(.Vsc 87507336457870 νν  
 



 ถาเปนแรงดันสายมีคาเปน 879V ถาหากเราใชแรงดันเพียงแค 440V ท่ีมาจาก Variac ก็
จะไดกระแสลัดวงจรเพียงครึ่งเดียวของกระแสพิกัด อยางไรก็ตามกระแสเพียงครึ่งเดียวนี้ก็เพียงพอ
ดังในมาตรฐาน มอก.384-2543 การทดสอบเพื่อหาคาอิมพีแดนซลัดวงจรน้ีตามมาตรฐานแลว
ตองทํากับท้ัง 3 ขด ดังน้ันในการทดสอบเราจึงตองเปล่ียนตําแหนงเคร่ืองวัดใหครบ 3 คร้ัง 
 สําหรับการวัดความสูญเสียขณะไมมีโหลดน้ันเปดวงจรดานแรงดันสูง สวนเคร่ืองวัดและ
แหลงจายแรงดันจะปอนท่ีดานแรงดันตํ่า เพราะการวัดตองปอนแรงดันท่ีพิกัด เคร่ืองวัดท่ีใชเปนชุด
เดียวกันกับการวัดอิมพีแดนซของขดลวด แหลงจายแรงดันสําหรับการวัดความสูญเสียขณะไมมี
โหลดน้ีจะใช Variac อันเดียวกับท่ีทดสอบลัดวงจร ซึ่งเพียงพอกับระดับแรงดัน และกําลังในขณะ
ไมมีโหลดท่ีหมอแปลงตองการ การตอวงจรการเปนดังรูป 
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รูปท่ี 4 การทดสอบเปดวงจร 

 
 จากรูปท่ี 4 ตําแหนงเคร่ืองวัดกระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา จะตองสลับตําแหนงใหครบ
ทุกเฟส ซ่ึงเฟสใหนท่ีบกพรองจะทําใหผูทดสอบทราบได 
 การทดสอบประจําไดอิเล็กทริก หรือทดสอบการเปนฉนวน อุปกรณท่ีนํามาเปนฉนวนใน
หมอแปลงจําหนายสวนใหญเปนนํ้ามันหมอแปลง(นอกอาคาร) ดังน้ันการทดสอบความทนตอ
แรงดัน (Withstand voltage test) ของนํ้ามันหมอแปลงน้ันก็ถือวานํ้ามันท่ีนํามาเปนฉนวนน้ัน
สามารถมีความเปนฉนวนและทนตอแรงดันได ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดออกแบบสวนการทดสอบ
ความทนตอแรงดันของนํ้ามันหมอแปลงโดยภาพรวมของชุดทดสอบนํ้ามันหมอแปลงเปนดังรูป 
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รูปท่ี 5 ชุดทดสอบนํ้ามันหมอแปลง 
 จากรูปท่ี 5 เปนภาพรวมของชุดทดสอบนํ้ามันหมอแปลง ระบบการจายไฟฟาใหกับ
อิเล็กโทรดท่ีจุมอยูในนํ้ามันหมอแปลงน้ันเร่ิมจาก Variac 1 เฟส ระดับแรงดัน 0-220V ซ่ึงถูก
ควบคุมใหหมุนดวยมอเตอรแบบขั้น (step motor) ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมมอเตอร
แบบข้ันใหขับ Variac ใหแรงดันไดตามตองการ แรงดันท่ีไดตามตองการดูไดจากตัวแปลงจาก
อนาลอกเปนดิจิตอลแลวสงไปท่ีไมโครคอลโทรลเลอร เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นและเกิดการเบรคดาวนใน
น้ํามันหมอแปลงขึ้น กระแสไฟฟาจะเพิ่มขึ้น กระแสท่ีเพิ่มน้ีจะถูกจับไดดวยตัวตรวจจับกระแสและ
คอนโทรลเลอรจะส่ังใหรีเลยตัดไฟฟาท่ีปอนใหหมอแปลงแรงดันสูง 
 หมอแปลงแรงดันสูงท่ีใชปอนไฟฟาใหชุดหัวทดสอบนํ้ามันมีอัตราสวนเปน   220V / 30-0-
30kV การวัดแรงดันจะวัดดานแรงดันตํ่าแลวคํานวณไปตามอัตราสวนของหมอแปลงเพื่อแสดงคา
แรงดันท่ีทดสอบ สําหรับหัวทดสอบมีระยะหางเปน 2.5 มิลลิเมตร มีรูปรางเปนดังรูป 



OIL  LEVEL

รูปท่ี 6 หัวทดสอบและกลองบรรจุนํ้ามันท่ีถูกทดสอบ 
 แรงดันท่ีปอนใหกับหัวทดสอบน้ีเปนตามมาตรฐาน IEC 156 โดยแรงดันจะถูกปรับข้ึน
ปอนใหกับหัวทดสอบเปน 2kV / วินาที จนถึงระดับแรงดันที่กําหนดตามมาตรฐาน ถาหากนํ้ามันไม
เกิดการเบรคดาวนก็แสดงวานํ้ามันท่ีทดสอบน้ีสามารถนําไปใชได แรงดันดานแรงตํ่าของหมอ
แปลงท่ีจะปอนใหกับหัวทดสอบน้ีมีลักษณะเปนดังรูป 

 
รูปท่ี 7 การเพ่ิมข้ึนของแรงดันท่ีปอนใหกับหมอแปลงแรงดันสูง 

 จากรูปท่ี 7 เปนคาสูงสุดของแรงดันท่ีผานวงจรแปลงเปนกระแสตรงเพื่อปอนใหกับ
แผงวงจรควบคุมตอไป 

ผลการวิจัย 
 เครื่องมือชุดนี้เมื่อออกแบบสรางแลวเสร็จสามารถทดสอบหมอแปลงจําหนายในสวนการ
ทดสอบประจํา คือ 



 การทดสอบความตานทานขดลวดดวยไฟฟากระแสตรง เน่ืองจากขดลวดมีท้ังขดลวดหมอ
แปลงท่ีเปนแบบเดลตา และแบบวาย โดยปกติหมอแปลงตามมาตรฐาน มอก.384 ในระบบ
จําหนายบานเราเปนแบบ Dy ดังน้ัน ความตานทานท่ีขั้วท่ีจะไดกรณีขดลวดเปนแบบเดลตาหาได
จากดังรูป 

3 Phase
Variac

A

V R
R

R

 
 

รูปท่ี 8 ความตานทานของขดลวดท่ีตอแบบวาย 
 
 จากรูปท่ี 8 ความตานทานกรแสตรงท่ีไดมีคาเปน 

 

I
VR

2
3

∴  
 
 สวนขดลวดท่ีตอแบบวาย จุดรวมหรือจุดนิวตรอลมีการตอออกมาขางนอกดวย ดังน้ันเรา
วัดเปนคาตอขดลวดไดเลย การบันทึกผลสําหรับการรายงานผลเปนดังรูป 

 
รูปท่ี 9 การบันทึกผลการทดสอบเพ่ือรายงานผล 



 จากรูปท่ี 9 นอกจากคาความตานทานขดลวดแลวยังไดเพิ่มเติมการบันทึกคาการทดสอบ
ดวยเมกะโอหมมิเตอรดวย ซึ่งเปนการทดสอบสอบอยางงาย เพื่อความมั่นใจกอนการติดต้ังหมอ
แปลงอีกคร้ัง 

การทดสอบการเล่ือนเฟสของแรงดันท่ีข้ัววาเปนไปตามการกําหนดท่ีปายชื่อหมอแปลง
หรือไม อาทิ Dy11 เปนตน การปอนขอมูลเพื่อใหโปรแกรมรายงานผลออกน้ันเรานําขอมูลมาจาก
ออสโลสโคปวา แรงดันท่ีข้ัวของดานปฐมภูมิและทุติยภูมิเล่ือนแตกตางกันไปเปนเวลาเทาใด แลวท่ี
โปรแกรมจะเปนตัวตัดสินใจวาหมอแปลงน้ีตอแบบใด ในการทดสอบเพื่อใหไดผลขอน้ีมา เรา
จะตองทดสอบกอนวาลําดับเฟสเปน abc หรือ acb 

 
รูปท่ี 10 การปอนคาเพื่อหาการเลื่อนเฟส 

 การทดสอบความสูญเสียขณะมีโหลด เราจะไดคาอิมพีแดนซสวนอนุกรมของวงจร อาจ
แสดงเปนเปอรเซ็นตอิมพีแดนซ เปอรเซ็นตความตานทาน และเปอรเซ็นตรีแอคแตนซร่ัว การแสดง
เปนเปอรเซ็นตจะตรงกับปายช่ือท่ีติดกับตัวของหมอแปลง ตัวโปรแกรมสําหรับปอนคาเพื่อรายงาน
ผลเปนตามรูป 



 
รูปท่ี 11 การปอนคาเพ่ือหาคาเปอรเซ็นตอิมพีแดนซ 

 
 จากรูปท่ี 11 มีสวนการปอนคาเพื่อรายงานผลการทดสอบหมอแปลงขณะไมมีโหลดดวย 
การทดสอบขณะไมมีโหลดน้ีจะปอนแรงดันดานแรงดันตํ่า ดังน้ันการทดสอบสามารถทําไดท่ีพิกัด
แรงดันได แตในสวนการทดสอบขณะมีโหลดจะปอนแรงดันดานแรงดันสูง ซึ่งสามารถทําไดแคท่ี
กระแสลัดวงจรเพียง 50 เปอรเซ็นต (ของหมอแปลง 30kVA) อยางไรก็ตามก็เพียงพอตามใน
มาตรฐาน มอก.384-2543 ดังน้ันคาความสูญเสียขณะจายโหลดท่ีพิกัดคํานวณจากเปอรเซ็นต
ความตานทานท่ีไดจากการทดสอบขณะมีโหลดน่ันเอง ตัวอยางเชนจากรูปท่ี 11 จากการทดสอบ
จริงไดความสูญเสียขณะมีโหลดเปน 116.7W แตเมื่อเปนความสูญเสียขณะมีโหลดท่ีพิกัดจึงมีคา
เปน 465.9W เปนตน 
 การทดสอบไดอิเล็กตริก หรือในท่ีน้ีคือการทดสอบนํ้ามันหมอแปลง การทดสอบนํ้ามันจะ
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร สามารถเลือกไดท้ังทดสอบใหเบรกดาวน แบบเลือกแรงดัน และแบบ
อัตโนมัติ ทุกแบบอางอิงถึงมาตรฐาน IEC156  และจากการทดสอบในการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 
หนาโปรแกรมสําหรับการควบคุมใหมอเตอรขับ Variac เพื่อปอนไฟฟาใหกับหมอแปลงแรงดันสูง
เปนตามรูป 
 



 
 

รูปท่ี 12 รูปโปรแกรมควบคุมการทดสอบนํ้ามัน 
 
 สําหรับแรงดันท่ีไดจาก Variac เปนตามรูปท่ี 7 อัตราแรงดันที่ปอนใหหมอแปลงแรงดันสูง
มีคาเปน 1.78 kV/s.  
 

วิจารณ 
 ชุดเคร่ืองมือสําหรับการทดสอบหมอแปลงจําหนายน้ี สามารถครอบคลุมการทดสอบ
ประจํา การทดสอบท่ีเรียกวาการทดสอบประจําน้ีจะกระทํากับหมอแปลงทุกตัวกอนท่ีหมอแปลง
จะถูกนําไปใช ชุดเครื่องมือนี้สามารถทดสอบหมอแปลงขนาดไมเกิน 30kVA ถาหากขนาดหมอ
แปลงเกินขนาดน้ีไป ในสวนการทดสอบลัดวงจรจะไมสามารถทําใหกระแสไฟฟาเขาหมอแปลง
ไฟฟาไดไมถึง 50 เปอรเซ็นต ซึ่งจะไมเปนไปตามาตรฐาน มอก.384 ถองการทดสอบหมอแปลงท่ีมี
ขนาดเกินกวา 30kVA จะตองมีหมอแปลงเพ่ือยกระดับแรงดันใหสูงข้ึน เพื่อที่จะทําใหกระแสไฟฟา
เขาหมอแปลงในชวงทดสอบไดถึง 50 เปอรเซ็นตตามมาตรฐาน มอก.384  
 สวนการทดสอบอัตราสวนของหมอแปลงน้ันยังไมมีในงานวิจัยน้ี อัตราสวนหมอแปลงเปน
อีกสวนหน่ึงของการทดสอบประจํา ถาจะใหมีสวนการทดสอบอัตราหมอแปลงนี้ก็สามารถเพิ่มเติม
ไดไมยาก กลาวคือจะตองมีหมอแปลงวัดแรงดัน (Potential Transformer, PT) เพิ่มเขามาดวย 
และก็เพิ่มเติมสวนการรายงานผลเขาไป 



 สวนของการทดสอบนํ้ามันหมอแปลงน้ัน สามารถทําไดกับนํ้ามันท่ีใชในอุปกรณไฟฟา
อ่ืนๆไดดวย เพราะวาเปนนํ้ามันชนิดเดียวกัน การที่ใชมอเตอรแบบขั้นเปนตัวขับ Variac น้ัน เมื่อ
มอเตอรหมุน 1 ขั้น จะทําใหไดแรงดันดานแรงดันสูงประมาณไมเกิน 0.2kV ซึ่งมีคาไมสูงนัก และ
เมื่อคิดเปนอัตราท่ีไดจากการวัดจะอยูท่ีประมาณ 1.78kV/s. (วัดดานแรงดันตํ่าแลวแปลงไปเปน
ดานแรงดันสูง) ซึ่งตามมาตรฐานแลวเปน 2kV/s. อยางไรก็ตามระดับแรงดันท่ี Variac ปอนเขาไป
ไดสามารถมีคาถึงระดับท่ีตองการทดสอบได นอกจากน้ีคาท่ีไดจะแมนยํากวาน้ีถาหากไดทดสอบ
กับเคร่ืองมือวัดแรงดันสูง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ชุดเคร่ืองมือทดสอบหมอแปลงเคร่ืองน้ีสามารถทดสอบหมอแปลงจําหนายขนาดไมเกิน 
30kVA โดยเปนหัวขอการทดสอบประจําจะครอบคลุม การทดสอบความตานทานขดลวด การ
เลื่อนเฟสของแรงดันท่ีขั้วทําใหทราบกลุมเวกเตอรของหมอแปลง เปอรเซ็นตอิมพีแดนซท่ีสามารถ
แยกเปนคาเปอรเซ็นตความตานทานและรีแอคแตนซได ความสูญเสียขณะไมมีโหลด ความ
สูญเสียขณะมีโหลด และการทดสอบความเปนฉนวนของนํ้ามันหมอแปลง การรายงานผลการ
ทดสอบน้ันสามารถพิมพการรายงานผลไดทางคอมพิวเตอร 
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รูปท่ี ผ1 ภาพรวมชุดเคร่ืองมือทดสอบหมอแปลงจําหนาย 

 
รูปท่ี ผ2 หัวทดสอบและท่ีใสนํ้ามันเพ่ือทดสอบนํ้ามันหมอแปลง 

 
รูปท่ี ผ3 หมอแปลงสําหรับทดสอบพารามิเตอรและหมอแปลงแรงดันสูง 


