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โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอรส์ าหรับแรงสูง 300 kV  
Capacitor Voltage Divider Rate 300 kV 
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บทคัดย่อ  
 

การวัดไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันอิมพัลส์หรือแรงดันที่เลียนแบบฟ้าผ่าต้องใช้เทคนิคการวัดและ
อุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมต่อร่วมกับวงจรได้ บทความวิจัยนี้น าเสนอรายงานผลการออกแบบสร้าง
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูง 300 กิโลโวลต์ การทดสอบและประเมินผลการ
ทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน IEC 60-2 (1994) จากการทดลองโดยใช้วิธีค่อยๆเพิ่มแรงดันสูงถึงแรงดันที่
ต้องการวัด โดยใช้โวลท์เตจดิไวเดอร์เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันที่แบ่งเป็นภาคแรงดันสูงและแรงดันต่ าต่อเข้า
กับแรงดันที่จะวัด ซึ่งใช้เป็นเทคนิคการวัดแรงดันสูงโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ 
 ผลจากการทดสอบการวัดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ 300 กิโลโวลต์ ที่ออกแบบและ
สร้างขึ้น สามารถใช้วัดแรงสูงได้เป็นอย่างดี ท่ีการวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ที ่740 กิโลโวลต์ และยังสามารถ 
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วัดแรงดันสูงกระแสสลับที ่373 กิโลโวลต์ และแรงดันสูงกระแสตรงที ่445 กิโลโวลต์ ตามล าดับ สามารถ
ใช้ในการวัดแรงดันระดับปานกลางและแรงดันสูงมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบที่
อ้างอิง  
 

ค ำส ำคัญ  :  โวลท์เตจดไิวเดอร,์ คาปาซิเตอร์แรงดันสูง, เทคนิคการวัดแรงดันสูง   
 
 

Abstract  
  
 The high voltage measurement are impulse or lightning breakdown to be 
voltage measurement technique and equipment circuit appropriate. This research 
presents a design and construction of a capacitor voltage divider rate 300 kV. The 
testing and evaluate the test results confirmed in according to IEC 60-2 (1994) standard. 
From testing the voltage, regulate to rate voltage-by-voltage divider as high voltage part 
and low voltage part connect to measuring of voltage test. This voltage measurement 
technique is capacitor voltage divider. 
 The tester results capacitor voltage divider rate 300 kV designed and built. Can 
be used as a high voltage and have a good performance. The average impulse voltage 
measurement is 740 kV. It can also measure the high voltage, alternating current at 373 
kV and the high DC current is 445 kV respectively. It can be used to measure medium 
voltage and high voltage. High qualified according to reference benchmark. 
 

Keywords:  Voltage Divider, High Voltage Capacitor, High Voltage Measurement    
                Technique 
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บทน า 
 

 เทคนิคการวัดแรงดันสูงจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของแรงดันแบ่ งออกเป็น 3 ชนิ ด คือ  แรงดัน
กระแสสลับ แรงดันกระแสตรงและแรงดันอิมพัลส์ 
(ส ารวย สังข์สะอาด, 2549) การวัดและเทคนิคการวัด
ทั้งภายในห้องปฏิบัติการและระบบส่งจ่ายอาจจะมี
หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เที่ยงตรงตาม
มาตรฐานการวัดแรงดันสูงทั้งแบบ แกปทรงกลม 
โวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต อิมพีแด๊นซ์ต่ออันดับ 
และแบบโวลเตจดิไวเดอร์ ก็เป็นที่นิยมใช้แล้วแต่ละ
ระบบและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม การวัดแรงดัน
สู งแบบโวลเตจดิ ไวเดอร์ ก็ เป็ นที่ นิ ยมใช้ ใน
ห้องปฏิบัติการมากอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี ซึ่งมีทั้งโวลเตจดิไวเดอร์แบบ
วงจรร่วมส าหรับการวัดแรงดันสูงกระแสสลับ 
กระแสตรงและอิมพัลส์ โดยใช้เทคนิควงจรร่วม R-C  
การออกแบบและสร้างจึงแพร่หลายตามวัตถุประสงค์
ของการน าไปใช้ มีทั้งแบบคาปาซิเตอร์ 150 kV 
แบบที่ให้ความถี่สูงโดยการออกแบบเป็นวงจร R-C 
ผสม (ไชยพร หล่อทองค า, 2546) การจ าลอง
ร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการก าหนดสัมประสิทธ์
การรวมแรงดันของหม้อแปลงใช้คาปาซิเตอร์
โวลเตจดิไวเดอร์ การหาคุณสมบัติของการถ่ายเท
ความร้อนของฉนวนสายส่งแรงสูงโพลีเอสทีรีน 
(XLPE) ด้วยต้นแบบคาปาซิเตอร์โวลเตจดิไวเดอร์
แรงดันร่วม (วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐและคณะ, 2555)  
หรือการใช้คาปาซิเตอร์โวลเตจดิไวเดอร์แรงสูงแบบ
กระแสตรงเพื่อการป้องกันในวงจรแปลงผัน (มินเรศน์ 
เตชะวงศ์ และ วรพงศ์ กันทะ, 2556) รวมถึงเป็นวงจร

การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงดันแบบฟาสพัลส์คา
ปาซิเตอร์โวลเตจดิไวเดอร์ของการทดสอบ จากวงจร
การประยุกต์เพื่อใช้ในการวัดอย่างกว้างขวาง การ
น ามาประยุกต์สร้างเพื่ อการวัดแรงดันสูงจึ งมี
ความส าคัญส าหรับทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้ใน
ประเทศ (Haibin Jin and et. al., 2014) และการใช้
การวัดแบบโวลเตจดิไวเดอร์ส่วนมากออกแบบมาใช้
เฉพาะในขอบเขตจ ากัดของการใช้งานของแรงดันแต่
ละแบบแต่ละระบบเท่านั้น (Matthias Birle and et. 
al., 2013) งานวิจัยนี้จึ งช่วยแก้ปัญหาด้วยการ
ออกแบบและสร้างคาปาซิเตอร์โวลเตจดิไวเดอร์แรง
สูง 300 kV ที่มีคุณสมบัติสามารถวัดระดับแรงดันสูง
และระดับปานกลางของระดับแรงดันที่ใช้ในประเทศ 
และอ้างอิงคุณสมบัติตามข้อก าหนดของเกณฑ์
มาตรฐาน (IEC*Publication60-2, 1994).  
 

 วัตถุประสงค์ 
  
 เพื่อออกแบบและสร้างสร้างโวลท์เตจดิไว
เดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูงพิกัด 300 kV .
ใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับการวัดแรงดันสูง ใช้ในงาน
ทดสอบและวัดค่าผลการท างาน  (N.D. Jacob 
and et. al., 2010) สามารถน ามาใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษาและน ามาเป็นอุปกรณ์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการศึกษาและ
วิจัยพัฒนา โดยอ้างอิงคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
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สมมติฐาน  
 

 การศึกษาการวัดระดับไฟฟ้าแรงสูงของ
ระบบไฟฟ้า ทั้งแรงดันกระแสสลับ แรงดันกระแสตรง
และแรงดันอิมพัลส์ ค่าแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง
และแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในประเทศนอกจากการ
ไฟฟ้าทั้ งสามหน่วยงานแล้ว สถาบันการศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
ตรวจวัด และพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์การวัดแรงสูง 
(Xuan Wang and et. al., 2006) ให้มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถอ้างอิงคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ ซึ่งการใช้โวลท์เตจดิไวเดอร์
แบบคาปาซิเตอร์ 300 kV ส าหรับแรงสูงจะสามารถ
ท าให้การวัดและทดสอบแรงดันทั้งสามแบบได้
เป็นอย่างดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่อ้างอิง 
 

วิธีการวิจัย  
 

 การวิจัยจะเน้นการออกแบบและสร้าง
ชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูง
พิกัด 300 kV โดยการท าวิจัยนี้จะแยกออกเป็น  
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสร้างและการใช้
ประโยชน์ของชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิ
เตอร์ส าหรับแรงสูง 2) ออกแบบและสร้างชุด
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูง
พิกัด 300 kV ส าหรับใช้เป็นอุปกรณ์การวัดและ
ทดสอบแรงสูง 3) ทดสอบและเปรียบเทียบผลการ
ท างานของอุปกรณ์กับค่าอ้างอิงตามมาตรฐาน  

4) วิเคราะห์และสรุปผล โดยมีหลักการวัดเพื่อการ
ออกแบบดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 วงจรการวัดโวลท์เตจดิไวเดอร์ส าหรับแรงสูง 

 
การวัดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับ
แรงสูงจะมีองค์ประกอบท้ังภาคแรงสูงและแรงต่ า 
เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แบ่งทอนแรงดันสูงๆ 
ออกเป็นแรงดันต่ าให้สามารถวัดค่าได้ ซึ่งภาคแรงต่ า
คือภาคที่จะต้องต่อน าไปสู่เครื่องมือวัด (แสดงช่วง
แรงดันต่ า  V2 ส าหรับเข้าเครื่องมือวัดในภาพที่ 1) 
และแบบวงจรโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิ
เตอร์ส าหรับแรงสูงพิกัด 300 kV ที่ได้ออกแบบ
เพื่อการสร้างแสดงดังในภาพที่ 2 จะใช้ตัวเก็บ
ประจุในภาคแรงสูงแบบตัวเก็บประจุย่อยต่อ
อันดับกันร่วมเป็นกลุ่มของภาคแรงสูง (C1) และ
กลุ่มของภาคแรงดันต่ า (C2) และภาพที่  3 
ส าหรับแบบโครงสร้างที่จะด าเนินการสร้างชุด
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสงู
พิกัด 300 kV เพื่อให้สามารถใช้ทดสอบแรงดัน
สูงได้และป้องกันการวาบไฟตามผิวของท่อฉนวน
โครงสร้าง ขนาดของอุปกรณ์และท่อส าหรับน า
ตัวเก็บประจุของโวลท์เตจดิไวเดอร์บรรจุไว้จึง
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ต้องมีความกว้างและสูง ประกอบเข้าด้วยชุด
กราวด์ส าหรับต่อออกภายนอกของโครงสร้าง
และออกแบบเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง
สะดวกต่อการน าไปใช้ทดสอบในสถานที่ต่างๆได้ 
(Er-Jie Qi and et. al., 2016) 
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ภาพท่ี 2 แบบวงจรโวลท์เตจดิไวเดอรแ์บบคาปาซิเตอรส์ าหรับ
แรงสูงพิกัด 300 kV 
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ภาพท่ี 3 แบบโครงสร้างที่ออกแบบส าหรับสร้าง 

 
โดยหลักการกระแสเข้าเครื่องวัดน้อย

มากจะเท่ากับศูนย์ ท าให้ได้ค่ากระแสที่ไหลผ่าน
ตัวเก็บประจุภาคแรงสูงและภาคแรงต่ ามีค่า
เกือบจะเท่ากัน จะได้ดังสมการที่ (1)-(3)  

 
 

1 2

1 2

1

C C
V V

C


   (1) 

 

1 2 2 2I I C V    (2) 

 

(C2 >> C1)  
2 2

1

1

C V
V

C
   (3) 

 

เมื่อ 
 C1  = ตัวเก็บประจุภาคแรงสูง 

C2  = ตัวเก็บประจุภาคแรงต่ า 
I1   = กระแสไฟฟ้าภาคแรงสูง 
I2   = กระแสไฟฟ้าภาคแรงต่ า 
Im   = กระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องวัด 
V1 / V2  = แรงดันสูง/แรงดันที ่   
               ต้องการวัด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
 

รายงานผลการวิจัยจากชุดทดสอบ
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูง
พิกัด 300 kV ที่สร้าง โดยอ้างอิงมาตรฐาน IEC 
60-2 (1994) ทดสอบยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์
การวิจัยเป็นหลัก ผลการวิจัยที่ได้ในตารางที่ 1 
ซึ่งเป็นการใช้ชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิ
เตอร์ทดสอบคุณสมบัติของการวัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) เป็นการทดสอบให้ใกล้เคียง
สภาพใช้งานจริง มีค่าความคลาดเคลื่อนของของ
การทดสอบภาคแรงสูงและภาคแรงต่ าเป็น -
2.5% และ -1.5% ตามล าดับ ผลการทดสอบ
อ้างอิงข้อก าหนดมาตรฐานพบว่าอยู่ในเกณฑ์
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มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ± 3% ผลที่ได้สรุป
ดังในตารางดังนี ้

 
ตารางที่ 1  
การทดสอบคุณสมบัติชุดทดสอบโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบ
คาปาซิเตอร์ ด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 

แรงดนั
ทดสอบ

ของ
วงจร 

พาราม ิ
เตอร์ของ

วงจร 

ค่าจากการ
ออกแบบ 

(การ
ค านวณ) 

ค่า
จาก
การ
วัด 

ความ 
คลาด 
เคลื่อน 
(%) 

โหลด
ลูกถ้วย
ฉนวน
ธรรมดา
ขนาด  
300 pF 

ตัวเก็บ
ประจุภาค
แรงสูง C1 

(pF) 

2 pF 1.9
5 
pF 

-2.5 

ที่
แรงดนั 
375 kv 
(rms) 

ตัวเก็บ
ประจุภาค
แรงต่ า C2 

(pF) 

200 pF 197 
pF 

-1.5 

     

 
ในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติของการ

วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะใช้หลักการ
วัดเหมือนกับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แต่
ใช้วงจรเรกติฟายเออร์เรียงกระแสและมีตัวเก็บ
ประจุกรองกระแสเป็นพื้นฐานในการ วัด (Carlos 
Gonzalez and et. al., 2016) ดังแสดงในภาพ
ที่ 4 และผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

 

V1

V2

Ground

C1

C2

I1

I2 Um

R2
Cm Rm

D

ภาพท่ี 4 แบบวงจรเรกติฟายเออร์โวลเตจดไิวเดอรส์ าหรับการ
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
 
ตารางที่ 2  
การทดสอบคุณสมบัติชุดทดสอบโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบ
คาปาซิเตอร์ ด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

แรงดนั
ทดสอบ

ของ
วงจร 

พารามิเตอรข์อง
วงจร 

ค่าจากการ
ออกแบบ 

(การ
ค านวณ) 

ค่าจาก
การวดั 

ความ     
คลาด 
เคลื่อน
(%) 

โหลด
ลูกถ้วย
ฉนวน
ธรรมดา
ขนาด 
300 pF 

ตัวเก็บประจุ
ภาคแรงสูง C1 

(pF) 

2 pF 1.97 pF -1.5 

ตัวเก็บประจุ
ภาคแรงต่ า C2 

(pF) 

200 pF 198 pF -1 

ที่
แรงดนั 
450 kv  

 R2 ความ
ต้านทานขนาน
ประจุภาคแรง

ต่ า(Ω) 

1 Ω 0.99 Ω -1 

Rm ความ
ต้านทานดีส

ชาร์จประจุ(Ω) 

100 MΩ 98 MΩ -2 

 ตัวเก็บประจุดีส
ชาร์จ Cm (pF) 

1 pF 0.97 pF -3 

 
 



46 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  / ปีที่  40 ฉบับที่  2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2561 

 

 

ผลการวิจัยที่ได้ในตารางที่ 2 เป็นการ
ใช้ชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ทดสอบ
คุณสมบัติของการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) ที่ใช้วงจรเรกติฟายเออร์เรียงกระแสและมี
ตัวเก็บประจุเป็นตัวกรองกระแส มีการทดสอบ
ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่  150 % ของ
แรงดันท่ีออกแบบ เป็นการทดสอบคุณสมบัตขิอง
ชุดวัดด้วยระบบการวัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ของโหลดที่ เป็นลูกถ้วยฉนวนธรรมดาระดับ
แรงดัน 450 kV มีความคลาดเคลื่อนของการ
ทดสอบของตัวเก็บประจุภาคแรงสูง, ตัวเก็บ
ประจุภาคแรงต่ า, ต้านทานขนานประจุภาคแรง
ต่ า, ความต้านทานดีสชาร์จประจุและตัวเก็บ
ประจุดีสชาร์จ  มีค่ าเป็น -1.5%,  -1%, -1% 
และ -2% และ -3% ตามล าดับ ผลการทดสอบ
อ้างอิงข้อก าหนดมาตรฐาน พบว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

และส าหรับในส่วนของการทดสอบ
คุณสมบัติของการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ 
ด้วยชุดโวลท์ เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิ เตอร์
ส าหรับแรงสูงพิกัด 300 kV เป็นการวัดเพื่อ
สามารถทราบค่าการเปลี่ยนแปลงแรงดันตาม
เวลาด้วย เนื่องจากการวัดแรงดันอิมพัลส์ด้วยวิธี
อื่น (การวัดด้วยแกปทรงกลม) จะทราบแต่ค่า
ยอดคลื่น  ชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิ
เตอร์ที่สร้างขึ้นจึงต้องต่อร่วมกับความต้านทาน
หน่วง เพื่ อให้ผลการวัดขนาดและลักษณะ
รูปคลื่นของแรงดันมีความถูกต้อง ผลตอบสนอง
ของรูป คลื่ น และส เกลแฟ ก เตอร์  รวม ถึ ง
ผลตอบสนองของพารามิเตอร์ที่ได้จากการวัด จะ

ได้ค่าความคงทนต่อแรงดันการวัดและรูปคลื่น
ช่วงเวลาหน้าคลื่นและหลังคลื่นที่ถูกต้องแม่นย า
มากยิ่งขึ้น ผลการทดสอบดังตารางที่  3 และ
แสดงแบบวงจรดังในภาพที่  5 โดยที่ค่าความ
ต้านทานของสายเคเบิ ล (Rc) และค่ าความ
ต้านทานที่ต่อขนานเครื่องวัด (Rm) จะท าให้
แรงดันตกคร่อมเครื่องวัด (V2) ลดลงตามไปด้วย 
ท าให้การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงของแรงดันมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ตารางที่ 3  
การทดสอบคุณสมบัติชุดทดสอบโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบ
คาปาซิเตอร์ ด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ 
(Impulse) 

แรงดนั
ทดสอบ

ของ
วงจร 

พารามิเตอรข์อง
วงจร 

ค่าจากการ
ออกแบบ 

(การ
ค านวณ) 

ค่าจาก
การวดั 

ความ 
คลาด 
เคลื่อน 
(%) 

โหลด
ลูกถ้วย
ฉนวน
ธรรมดา
ขนาด 
300 pF 

ตัวเก็บประจุภาค
แรงสูง C1 (pF) 

2 pF 1.97 pF -1.5 

ตัวเก็บประจุภาค
แรงต่ า C2 (pF) 

200 pF 197 pF -1.5 

ที่การ
ทดสอบ
ด้วย
แรงดนั
อิมพัลส์   

 Rc ความ
ต้านทานดิไวเดอร์

เครื่องวัด (Ω 

10 kΩ 9.8 kΩ -2 

Rm ความ
ต้านทานดีสชาร์จ

ประจุ(Ω) 

100 MΩ 97.5 
MΩ 

-2.5 

 Rd ความตา้นทาน
หน่วง(Ω) 

100 kΩ 98 kΩ -2 
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V1

V2

Ground

C1

C2

I1

I2 UmRc

Rm

Rd

P test

ภาพท่ี 5 แบบวงจรโวลเตจดิไวเดอร์ส าหรับการวดั
แรงดนัไฟฟ้าแบบอิมพัลส ์

 
ผลการวิจัยที่ได้ในตารางที่ 3 การใช้ชุด

โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ทดสอบ
คุณสมบัติของการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ 
(Impulse) ซึ่งมีองค์ประกอบของความต้านทาน
ร่วมเพื่อผลการวัดลักษณะรูปคลื่นแบบอิมพัลส์ 
วงจรดังภาพที่ 5 ที่จะต้องมีความต้านทานหน่วง 
Rd และ  ค วามต้ านท านดิ ไว เดอร์ ส าห รับ
เครื่องวัดเนื่องจากรูปคลื่นการวัดแบบอิมพัลส์
ของช่วงหน้าคลื่นและช่วงหลังคลื่นมีความถูกต้อง
แม่นย า มีค่าความคลาดเคลื่อนของของการ
ทดสอบภาคแรงสูงและภาคแรงต่ าของชุด
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสงู
พิกัด 300 kV ที่ออกแบบสร้างเป็น -1.5% และ -
1.5% ต าม ล าดั บ  ผ ล ก ารท ด ส อ บ อ้ า งอิ ง
ข้อก าหนดมาตรฐานพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ± 3% ส่วนผลการตรวจวัด
พารามิเตอร์อื่นๆ ได้อ้างอิงข้อคุณสมบัติลักษณะ
ของส เกลแฟก เตอร์ของโวล เตจดิ ไว เดอร์
แรงดันอิมพัลส์ช่วงหน้าคลื่นและช่วงหลังคลื่น
เป็น 3% และ 5% ตามล าดับ 

จากการทดสอบคุณสมบัติชุดดิไวเดอร์
แบบแบบคาปาซิเตอร์ส าหรับแรงสูงพิกัด 300 
kV ที่สร้างขึ้นต่อการวัดแรงดันทั้ งสามแบบ
แรงดันทางไฟฟ้า ผลที่ได้แสดงดังกราฟรูปภาพที่ 
6 ถึง 8 ของระดับแรงดันที่ทดสอบ ที่พิกัด 1.25 
เท่า ส าหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและที่พิกัด 
1.5 เท่า ส าหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ส่วน
แรงดันไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ที่จุดวาบไฟของลูกถ้วย 
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ภาพท่ี 6 รูปสัญญาณที่วัดแบบแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับ
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ภาพท่ี 7 รูปสัญญาณที่วัดแบบแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
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ภาพท่ี 8 รูปสัญญาณที่วัดแบบแรงดนัไฟฟ้าแบบอิมพัลส์ 

 
จากภาพที่ 6 – 8 เป็นส่วนหนึ่งของรูป

สัญญาณของแรงดันทางด้านเข้าส าหรับในการวัด
หนึ่งครั้งที่กระแสสลับที่ 375 kV แรงดันกระแส
ตรงที่  450 kV จะ ได้ แ รงดั น ท างด้ าน ออก
กระแสสลับที่ 373 kV แรงดันกระแสตรงที่ 445 
kV ส่วนการทดสอบแรงดันอิมพัลส์ที่ต่อร่วมกับ
ชุดหน่วงเพื่อการวัดค่าที่ถูกต้องแม่นย ามากขึ้นที่ 
740 kV มีช่วงเวลาหน้าคลื่นและหลังคลื่นเป็น 
30/220μS. อั น เนื่ อ งจาก ชุดห น่ วง เพื่ อ ก าร
ตรวจวัดรูปคลื่น ที่มีค่าความต้านทานและตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้าไว้เป็นชุดหน่วงส าหรับการวัด 
 

สรุปผลการวิจัย  
 

 จากผลการทดสอบและประเมินผลชุด
โวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ 300 kV ที่
ออกแบบและสร้างขึ้น สามารถที่ใช้เป็นชุดทดสอบ
ส าหรับการวัดค่าแรงดันสูงและสามารถประยุกต์ใช้
ส าหรับการวัดแรงสูงแบบต่างๆได้ดังตารางผลการ
ทดสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
อ้างอิงถึง งานวิจัยในการสร้างชุดวัดนี้ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับการวัดแรงดัน
สูง ใช้ในงานทดสอบและวัดค่าผลการท างาน 

สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและ
น ามาเป็นอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนา  
 

ข้อเสนอแนะ  
 

 ชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์แบบคาปาซิเตอร์ 
300 kV ที่ออกแบบและสร้างขึ้น ได้ใช้วัสดุที่มีอยู่
ภายในประเทศเพื่อการสร้างและทดสอบ ควรมี
การพิจารณาวัสดุจากหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อน ามาประยุกต์สร้างและ
ทดสอบส าหรับพัฒนาการสร้างอุปกรณ์ ใน
อนาคต และควรน าชุดโวลท์เตจดิไวเดอร์ที่สร้าง
เข้าทดสอบกับส านักงานทดสอบมาตรฐานที่มีใน
ประเทศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญา
นิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานบริการวิชาการสู่ชมชน ประจ าปี 2558 และ
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์และ
ไฟฟ้าพลังงานน้ า และโครงการฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่
ใน ปี  2 5 5 8  ข อ งค ณ ะ วิ ศ วก ร รม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้
เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆใน
การวิจัย 
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