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ก าลงัไฟฟ้า
กระแสสลบั



ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั

จากคุณสมบตัขิอง R-L-C ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัพจิารณาไดว้า่ เฟสของแรงดนัไฟฟ้ากบัเฟสของ
กระแสไฟฟ้าในวงจรนัน้ อาจมเีฟสรว่มกนัหรอืต่างเฟสกนั ขึน้อยูก่บัชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืโหลด

ทีต่่ออยูใ่นวงจร ดงันัน้การพจิารณาค านวณหาคา่ก าลงัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ในวงจรต้องพจิารณา
ก าลงัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ 3 ลกัษณะ



ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั

1. ก าลงัไฟฟ้าทีแ่ทจ้รงิทีท่ าใหเ้กดิก าลงังานทีเ่ป็นประโยชน์ทีว่งจรไดร้บั 
เรยีกก าลงัไฟฟ้าน้ีวา่ ก าลงัไฟฟ้าจรงิ เป็นก าลงัไฟฟ้าทีห่าคา่ไดจ้ากผล
คณูของแรงดนัไฟฟ้ากบักระแสไฟฟ้าในเทอมทีร่ว่มเฟสกบัแรงดนัไฟฟ้า 

ก าลงัไฟฟ้าจรงิแทนดว้ย P 
มหีน่วยเป็นวตัต ์



ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั

2. ก าลงัไฟฟ้าทีส่ญูเสยีไปในวงจรในรปูของ
รแีอก็ทฟิ เป็นก าลงัไฟฟ้าทีไ่มส่ามารถน ามาใช้

ใหเ้กดิประโยชน์ได ้จงึเรยีกก าลงัไฟฟ้าชนิดน้ีวา่ ก าลงัไฟฟ้ารแีอก็ทฟิ 
หรอืก าลงัไฟฟ้าตา้นกลบั หรอืก าลงัไฟฟ้าจนิตภาพ ซึง่เป็น

ก าลงัไฟฟ้าทีห่าคา่ไดจ้ากผลคณูของแรงดนัไฟฟ้ากบักบักระแสไฟฟ้า
ในเทอมทีต่่างเฟสกบัแรงดนัไฟฟ้าเป็นมมุ 90o ใชแ้ทนดว้ยอกัษร Q 

หน่วยเป็นวาร์



ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั

3. ก าลงัไฟฟ้าทีแ่หลง่จา่ยไฟฟ้าจา่ยใหแ้ก่วงจร หมายถงึ 
ก าลงัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากผลคณูของแรงดนัไฟฟ้าทีว่ดัไดจ้ากโวลต์
มเิตอร ์(V) กบักระแสไฟฟ้าทีว่ดัไดจ้ากแอมมเิตอร ์(I) เรยีกวา่ 
ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ หรอืก าลงัไฟฟ้าเสมอืน ใชแ้ทนดว้ยอกัษรตวั 

S มหีน่วยเป็นโวลต-์แอมแปร ์(VA)



ความสมัพนัธข์องก าลงัไฟฟ้าจรงิ (P) ก าลงัไฟฟ้ารแีอก็ทฟิ (Q) และก าลงัไฟฟ้าปรากฏ (S) 
น ามาเขยีนแสดงความสมัพนัธต์่อกนัทางดา้นตรโีกณมติ ิจะไดร้ปูสามเหลีย่มมุมฉากซึง่เรา

เรยีกวา่ สามเหลีย่มก าลงั แบ่งตามชนิดของโหลดเป็น

สามเหลีย่มก าลงัไฟฟ้า



1. สามเหลีย่มก าลงัทีม่โีหลดเป็นอนิดกัทฟิ ซึง่เป็นโหลดชนิด R และ L ซึง่ไมว่า่ R และ 
L จะต่ออนุกรมหรอืขนานกต็าม ผลของกระแสไฟฟ้าในวงจรจะลา้หลงัแรงดนัไฟฟ้า

เสมอ 
ซึง่จะไดค้วามสมัพนัธข์องก าลงั P Q และ S



2. สามเหลีย่มก าลงัทีม่โีหลดเป็นคาปาซทิฟิ ซึง่โหลดชนิด R และ C ซึง่ไมว่า่ R และ C ต่ออนุกรม
หรอืจะต่อขนานกนั ผลของกระแสไฟฟ้าในวงจรจะน าหน้าแรงดนัไฟฟ้าเสมอ ซึง่จะไดค้วามสมัพนัธ ์

P Q S



ในเทอมของก าลงัไฟฟ้า คอื อตัราสว่นของก าลงังานทีท่ าใหเ้กดิงานต่อก าลงัไฟฟ้าปรากฏใน
วงจรไฟฟ้าใด ๆ มคีา่เปลีย่นแปลงไดต้ัง้แต่ 0 – 1 โดยปกตมิกัจะพดูกนัเป็น %

เพาเวอรแ์ฟกเตอร์



เพาเวอรแ์ฟกเตอรข์องโหลดชนิดต่าง ๆ

รซีสิทฟิโหลด 
เพาเวอรแ์ฟกเตอรจ์ะเป็น Unity pf เพราะโหลดชนิดนี้

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรรว่มเฟสกนั ก าลงัไฟฟ้า
จรงิจะเทา่กบัก าลงัไฟฟ้าปรากฏ



อนิดกัทฟิโหลด 
เป็นเพาเวอรแ์ฟกเตอรท์ีเ่กดิจากโหลดทีเ่ป็นอนิดกัทฟิ จะเป็นเพาเวอรแ์ฟก

เตอรช์นิด Lagging pf เพราะโหลดชนิดนี้กระแสไฟฟ้าจะลา้หลงั
แรงดนัไฟฟ้าเป็นมมุ

คาปาซทิฟิโหลด 
เป็นเพาเวอรแ์ฟกเตอรท์ีเ่กดิจากโหลดทีเ่ป็นคาปาซทิฟิจะเป็นเพาเวอรแ์ฟกเต
อรช์นิด Leading pf เพราะโหลดชนิดนี้กระแสไฟฟ้าจะน าหน้าแรงดนัไฟฟ้าเป็น

มมุ



อุปกรณ์ไฟฟ้าสว่นใหญ่ต่องการกระแสไฟฟ้า 2 สว่น คอื

1. กระแสไฟฟ้าสว่นทีท่ าใหเ้กดิงาน เป็นกระแสสว่นทีอุ่ปกรณ์ไฟฟ้าเปลีย่นเป็นงาน ซึง่อาจอยูใ่นรปูของความ
รอ้น แสงสวา่ง หรอืก าลงังานกลทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนต่าง ๆ ซึง่ก าลงัในสว่นน้ี คอื ก าลงัไฟฟ้าจรงิ (P)

2. กระแสสว่นทีใ่ชส้รา้งสนามแมเ่หลก็ ซึง่มคีวามจ าเป็นมากในอุปกรณ์ เชน่ หมอ้แปลง หรอืมอเตอร ์
ถา้ไมม่สีนามแมเ่หลก็จะท างานไมไ่ดเ้ลย ซึง่ก าลงัในสว่นน้ี คอื ก าลงัไฟฟ้ารแีอ็กทฟิ (Q)



การแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร ์
หมายถงึ การท าใหค้า่เพาเวอรแ์ฟกเตอรม์คีา่เพิม่ขึน้โดยการท าใหมุ้ม ของ

สามเหลีย่มก าลงัลดลง



หลกัการแกค้า่เพาเวอรแ์ฟกเตอร์

ในการปรบัปรงุคา่เพาเวอรแ์ฟกเตอร ์ตอ้งปรบัปรงุใหม้คีา่
ใกลเ้คยีงกบั 1 มากทีส่ดุ

วธิกีารปรบัปรงุคา่เพาเวอรแ์ฟกเตอรใ์หส้งูขึน้ 
ท าไดโ้ดยต่อคาปาซเิตอรแ์บงกข์นานกบัโหลดใด ๆ ทีม่คีา่เพาเวอรแ์ฟก

เตอร ์(ลา้หลงั) ต ่า



หลกัการพจิารณาในการแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร์

1. ก าลงัไฟฟ้าจรงิตอ้งคงที่

2. กระแสไฟฟ้าในวงจรมคีา่ลดลง

3. มมุต่างเฟสมคีา่ลดลง

4. เพาเวอรแ์ฟกเตอรม์คีา่เพิม่ขึน้

5. ก าลงัไฟฟ้ารแีอก็ทฟิมคีา่ลดลง

6. ก าลงัไฟฟ้าปรากฏมคีา่ลดลง



ประโยชน์ของการแกเ้พาเวอรแ์ฟกเตอร์

1. ระบบไฟฟ้าสามารถจา่ยโหลดไดม้ากขึน้

2. ลดก าลงังานสญูเสยีในสาย

3. ท าใหก้ระแสไฟฟ้าลดลง

4. ลดขนาดของสายไฟ

5. ลดรายจา่ย Var ในโรงงานอุตสาหกรรม

6. ลดขนาดอุปกรณ์ป้องกนัในระบบ เชน่ Fuse หรอื Breaker



สตูรส าคญั


