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คํานํา 

 
 

โครงขายการส่ือสารและสายสง มีความสําคัญมากสําหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย เนื่องจากระบบการสื่อสารมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความ
ตองการเดินโครงขายการส่ือสารและสายสงทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในการเดินโครงขายการส่ือสารและสายสงนั้น
จะตองนําเอาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิชา “โครงขายการส่ือสารและสายสง” ซึ่งเปนหน่ึงในวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มาประยุกตใช วิชาดังกลาวเปนวิชาที่อธิบายถึง 
ทฤษฎีและการวิเคราะหโครงขายการส่ือสารและสายสง การแปลงเมตริกซชนิดตางๆ ของวงจรขาย การ
ออกแบบโครงขายการส่ือสารและสายสง ทฤษฎีทอนําคล่ืน และเรโซเนเตอรแบบโพรงรูปแบบตางๆ รวมทั้ง
อธิบายถึงวงจรกรองความถี่ชนิดตางๆ อีกดวย สงผลใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีตอรวมหรือลดขนาดโครงขายการ
ส่ือสารและสายสงใหมีขนาดเล็กลงหรือใหญขึ้นไดโดยอาศัยพารามิเตอรเมตริกซของวงจรขาย นอกจากนั้น
ยังอธิบายถึง วิธีการแมชชิงอิมพีแดนซและวิธีการหาอิมพีแดนซเงาของโครงขายการส่ือสารและสายสง 
เพ่ือใหเกิดการสงผานพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

หนังสือเลมนี้จึงถูกออกแบบสําหรับ นิสิต นักศึกษา วิศวกร และผูสนใจ เพ่ือใหสามารถเขาใจถึง
เนื้อหาดังกลาวไดโดยงาย เนื่องดวยหนังสือวิชา “โครงขายการสื่อสารและสายสง” ฉบับภาษาตางประเทศมี
จํานวนนอยท่ีมีเนื้อหาตรงตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ดังนั้นหนังสือเลมนี้ จึงถูกจัดทําขึ้นเปน
ภาษาไทยใหตรงตามระเบียบดังกลาว โดยการรวบรวมเนื้อหาตางๆ จากหนังสือและตําราท้ังในประเทศและ
ตางประเทศจํานวนมาก โดยมุงเนนใหมีตัวอยางการวิเคราะหเปนจํานวนมาก  ครอบคลุมทุกรูปแบบของ
โครงขายการสื่อสารและสายสง ทําใหผูสนใจศึกษาวิชานี้สามารถทําการศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยงาย 

 
      ผศ. ดร. วิทวัส  สิฏฐกุล 
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11 บทที่ 1 การวิเคราะหวงจรไฟฟาเบ้ืองตน 

การวิเคราะห 
วงจรไฟฟาเบ้ืองตน 

 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงคในบทนี้ เพ่ือใหผูอานสามารถอธิบายองคประกอบของวงจรไฟฟา เชน ปริมาณ
ทางไฟฟา แหลงจาย กฎแรงดันและกระแส การรวมวงจรตัวตานทานแบบอนุกรมหรือขนาน 
และการแปลงวงจรตัวตานทานระหวางวงจรสตารและวงจรเดลตาได  เพ่ือใหผูอานไดทบทวน
ความรู และเกิดความเขาใจในความรูพ้ืนฐานของวงจรไฟฟา กอนที่จะเขาสูบทเรียนของการ
วิเคราะหวงจรขายสองทางตอไป  

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

1การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
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บทนํา 
ในการวิเคราะหวงจรขายสองทางน้ัน เราจะตองมีความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะหวงจรไฟฟา

เสียกอน ดังนั้นในบทนี้เราขอยกตัวอยางองคประกอบของวงจรไฟฟาและกฎแรงดันและกระแส เพ่ือใหผูอาน
ไดทบทวนความรูและเขาใจในความรูพ้ืนฐาน ภายหลังจากที่ผูอานไดเกิดความเขาใจเบื้องตนของ
องคประกอบและกฎของวงจรไฟฟาแลว ผูอานจะสามารถเขาใจถึงหลักการวิเคราะหวงจรขายสองทางไดงาย
ขึ้น ท้ังนี้ในตอนทายของบทนี้ผูเขียนจะมีโจทยปญหา เพ่ือใหผูอานสามารถทบทวนความรูท่ีไดรับในบทนี้ 
กอนที่จะเขาสูบทเรียนตอไปอีกดวย 

1.1 องคประกอบของวงจรไฟฟา (Circuit Element) 
องคประกอบของวงจรไฟฟาเบ้ืองตนในบทนี้จะถูกจําแนกออกไปตามปริมาณทางไฟฟาและ

อุปกรณทางไฟฟาและแหลงจาย โดยสามารถถูกจําแนกไดดังตอไปนี้ 

1.1.1 ปริมาณทางไฟฟาและอปุกรณทางไฟฟา 
กระแสไฟฟา (Current) คือ การเคล่ือนที่ของประจุไฟฟา (q ) ภายในวงจรไฟฟา ซึ่งสงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงของประจุไฟฟาท่ีไหลผานหนาตัดของสายสงตอหนึ่งหนวยเวลาวินาที โดยท่ีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของประจุไฟฟาน้ีคือกระแสไฟฟามีความสัมพันธ ดังสมการ 

� � ��
��  (1.1)

โดยที่ i คือ กระแสไฟฟาในหนวยคูลอมบตอวินาที (C/s) หรือแอมแปร (A) 
   q คือ ประจุไฟฟาในหนวยคูลอมบ (C)  
			 t คือ เวลาในหนวยวินาที (s) 
 
แรงดันไฟฟา (Voltage) หรือ ความตางศักย (Potential Difference) คือ แรงดันไฟฟาระหวาง

สองจุดอางอิงในวงจรไฟฟา ซึ่งอธิบายโดยพลังงานท่ีตองการในการเคล่ือนยายประจุ 1 หนวยคูลอมบ จาก
จุดอางอิงท่ีหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในวงจรไฟฟา โดยมีความสัมพันธดังสมการ 

 � � 	����   (1.2) 

โดยที่ v คือ แรงดันไฟฟาในหนวยจุลตอคูลอมบหรือโวลต (V)  
  w คือ พลังงานไฟฟาในหนวยจูล (J)  
  q คือ ประจุไฟฟาในหนวยคูลอมบ (C) 
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กราวดของวงจร คือ การกําหนดโนดกราวดอางอิงที่มีคาแรงดันไฟฟาเทากับศูนย (V0=0) โดย
การใสสัญลักษณกราวด โดยทั่วไปโนดที่อยูดานลางสุดของวงจรจะถูกใชเปนโนดอางอิง สัญลักษณของ
กราวดมี 3 รูปแบบที่แตกตางกัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.1  

 
รูปท่ี 1.1  สัญลักษณของกราวด  (ก) กราวดแทนเครื่อง  (ข) กราวดสายดิน  (ค) กราวดสายดิน 

สัญลักษณกราวดในรูปที่ 1.1 (ก) ใชกับวงจรไฟฟาของอุปกรณท่ีมีโนดอางอิงเปนตัวถังหรือวัสดุ
ตัวนําหอหุม สัญลักษณกราวดในรูปท่ี 1.1(ข) ใชกับวงจรที่มีโนดอางอิงเปนดินของพ้ืนโลก และสัญลักษณ
กราวดในรูปท่ี 1.1 (ค) จะอธิบายถึงกราวดท่ีไมสมบูรณจากการเชื่อมตอกับตัวถังเคร่ือง เนื่องจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมักจะเชื่อมตอชิ้นสวนที่มีกระแสไฟฟาเขากับตัวอุปกรณ  

ความตานทาน (Resistance) คือ ความสามารถของวัสดุในการตานการไหลของกระแสไฟฟา
หรือ การเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟา ซึ่งองคประกอบของวงจรไฟฟาที่มีคุณสมบัติในการตานการไหลของ
กระแสดังกลาวนี้คือ ตัวตานทาน (Resistor) ความสัมพันธระหวางแรงดันตกครอมตัวตานทานและกระแสท่ี
ไหลผานตัวตานทานในอุดมคตินั้นมีลักษณะเปนเชิงเสนสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1.2 ท้ังนี้ในทางปฏิบัติหาก
ความถ่ีของวงจรมีคาสูงมากขึ้น คาความสัมพันธดังกลาวจะมีความเปนไมเชิงเสน ซึ่งผูอานตองนําเอาทฤษฎี
สายสงในบทที่ 6 มาปรับใช 

 
รูปท่ี 1.2  ความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสในตัวตานทาน 

กฎของโอหม (Ohm’s Law) คือ กฎที่ไดอธิบายวาแรงดันตกครอมตัวตานทาน จะมีคาแปรผัน
ตามกระแสท่ีไหลผาน ตัวตานทานในอุดมคติจะมีคาคงที่ โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถแสดงไดดัง
สมการ 

 [V] (1.3)
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กฎของโอหมสามารถเขียนใหมไดดังสมการ 

� � 	 �� � �� [A] (1.4)

โดย G  นี้เรียกวา คาความนํา (Conductance) มีหนวยเปนซีเมนส (S) และมีคาดังสมการ 

� � 1
� [S] (1.5)

 
ตัวเก็บประจุ (Capacitor)  คือ อุปกรณท่ีมีสองขั้วท่ีถูกออกแบบใหสามารถเก็บพลังงานในรูปของ 

สนามไฟฟาได  ซึ่งมีลักษณะดังรูปท่ี 1.3 

 
รูปท่ี 1.3  รูปภาพและวงจรสมมูลทางไฟฟาของตัวเก็บประจุ [s] 

เมื่อเราตอแหลงจายแรงดันไฟฟาใหกับตัวเก็บประจุ แหลงจายจะจายประจุบวก (+q) ไปสะสมไว
บนแผนโลหะแผนหนึ่งและทําใหเกิดประจุลบ (-q) ท่ีเทากันบนอีกแผนหน่ึง ปริมาณประจุท่ีสะสมจะถูกแทน
ดวยตัวแปร	q  และจะมีคาแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับตัวเก็บประจุดังสมการ 

� � �� [C] (1.6)

โดยที่คา C  คือคาคงที่ หรือเรียกวา คาความจุ (Capacitance) ของตัวเก็บประจุ มีหนวยเปนคูลอมบ
ตอโวลต (C/V) หรือฟารัด (F) 

ท้ังนี้ในวงจรไฟฟาส่ิงท่ีจําเปนในการวิเคราะหวงจรไฟฟาคือ คาปริมาณกระแสหรือแรงดันไฟฟา 
เพ่ือคํานวณหาคากระแสหรือแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุดังกลาว ขอใหใชนิยามของกระแสไฟฟาซึ่งคือ
อัตราการเปล่ียนแปลงของประจุไฟฟา ดังนั้นจากสมการ (1.1) จะไดกระแสท่ีไหลผานตัวเก็บประจุมีคาดัง
สมการ 

� � 	���� � � ����  [A] (1.7)

หรือหากเราจะเขียนในรูปของแรงดันไฟฟา เราจะไดวา 
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���� � 1
� � ������ � �����

�

��
 [V] (1.8)

โดยที่ �����  คือ คาเริ่มตนของแรงดันครอมตัวเก็บประจุท่ีเวลา t	�t0 
 

ตัวเหน่ียวนํา (Inductor) คือ อุปกรณท่ีมีสองขั้วท่ีถูกออกแบบใหสามารถเก็บพลังงานในรูปของ 
สนามแมเหล็ก มีสวนประกอบหลักประกอบดวยขดลวดตัวนําพันไวรอบแกนดังรูปท่ี 1.4 

 
รูปท่ี 1.4  รูปภาพและวงจรสมมูลทางไฟฟาของตัวเหนี่ยวนํา 

จากกฎของฟาราเดย  เราจะไดวา 

� � � �∅��  (1.9)

โดยที่ N  คือ จํานวนรอบของขดลวดของตัวเหนี่ยวนํา 

 

นอกจากนั้นเราจะพบวาปริมาณฟลักซแมเหล็ก (∅) ท่ีสรางจากกระแส i	  ท่ีไหลผานขดลวดตัวนํา 
N  รอบ  จะขึ้นอยูกับแรงเคล่ือนแมเหล็ก (Ni)  และความตานทานทางแมเหล็ก (Rm) ของวงจรแมเหล็กท่ี 
ฟลักซแมเหล็กผาน  ดังนั้นเราสามารถเขียนเปนสมการไดวา 

∅ � ��
�� (1.10)

ดังนั้นเมื่อแทนคา	∅ ลงในสมการที่ (1.9) จะไดคาแรงดันครอมตัวเหนี่ยวนําดังสมการ  

� � �
�������
�� � ��

�

���
��
�� � � ���� 

(1.11)

ดังนั้นจะไดกระแส ���� ท่ีไหลผานตัวเหนี่ยวนําไดดังสมการ 

���� � 1
�� ������ � �����

�

��
 (1.12)
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กําลังไฟฟา (Power) คือ อัตราการจายไฟฟาหรือการใชพลังงานไฟฟา ดังนั้นจากนิยามเราจะได
วากําลังไฟฟามีคาดังสมการ 

� � ��
��  [W] (1.13)

โดยที่ p คือ กําลังไฟฟาในหนวยวัตต (W) 
			 w คือ พลังงานไฟฟาในหนวยจูล (J)  
   t	 คือ เวลาในหนวยวินาที (s) 

 

กําลังไฟฟาจะมีความสัมพันธกับแรงดันและกระแสที่ไหลผานองคประกอบของวงจรไฟฟาดัง
สมการ 

� � �� [W] (1.14)

กําลังไฟฟาท่ีจายใหกับตัวตานทาน  สามารถหาไดจากสมการ 

� � �� � � ���� � ��
�

� � [W] (1.15)

หรือในรูปของกระแส  เราสามารถหาไดจากสมการ 
� � �� � ����� � ��� [W] (1.16)

 

พลังงานไฟฟา (Energy) คือ กําลังไฟฟาที่ใชไปหรือจายออกจากวงจรไฟฟาในชวงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่ง (จาก toถึง t)  โดยเราสามารถคํานวณไดจากสมการ 

� � � ��� �
�

��
� ����
�

��
 [J] (1.17)

 

1.1.2 แหลงจาย (Source) 
แหลงจายแรงดันไฟฟาอิสระ (Independent Voltage Source) คือ แหลงจายแรงดันไฟฟาท่ีมีคา

ของแรงดันไฟฟาระหวางขั้วบวกและลบ ไมขึ้นกับกระแสที่ไหลผานแหลงจายนี้ ซึ่งสามารถแสดงสัญลักษณ
และความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของแหลงจายไดดังรูปท่ี 1.5 
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รูปท่ี 1.5  สัญลักษณและความสัมพันธของแรงดันและกระแสของแหลงจายแรงดันอิสระ 

แหลงจายกระแสไฟฟาอิสระ (Independent Current Source) คือ แหลงจายกระแสไฟฟาท่ีมีคา
ของกระแสไฟฟา ไมขึ้นอยูกับแรงดันท่ีครอมแหลงจายนี้ ซึ่งสามารถแสดงสัญลักษณและความสัมพันธของ
แรงดันและกระแสของแหลงจายไดดังรูปท่ี 1.6 

 
รูปท่ี 1.6  สัญลักษณและความสัมพันธของแรงดันและกระแสของแหลงจายกระแสอิสระในอุดมคติ  

แหลงจายแรงดันไฟฟาควบคุมดวยกระแส (Current Controlled Voltage Source) ถูกแสดง
สัญลักษณและลักษณะการควบคุมไดดังรูปท่ี 1.7 โดยมีดัวแปรควบคุมคือกระแสไฟฟา ic  ทําหนาท่ีควบคุม
คาแรงดันไฟฟาของแหลงจายแรงดันไฟฟา Vd   โดยมี  r  เปนอัตราขยาย 

 
รูปท่ี 1.7  แหลงจายแรงดันไฟฟาควบคุมดวยกระแส 

แหลงจายแรงดันไฟฟาควบคุมดวยแรงดัน (Voltage Controlled Voltage Source) ถูกแสดง 
สัญลักษณและลักษณะการควบคุมไดดังรูปท่ี 1.8 โดยมีตัวแปรควบคุมคือแรงดันไฟฟา vc ทําหนาท่ีควบคุม
คาแรงดันไฟฟาของแหลงจายแรงดันไฟฟา vd  โดยมี b เปนอัตราขยาย 
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รูปท่ี 1.8  แหลงจายแรงดันไฟฟาควบคุมดวยแรงดัน 

แหลงจายกระแสไฟฟาควบคุมดวยแรงดัน (Voltage Controlled Current Source) ถูกแสดง 
สัญลักษณและลักษณะการควบคุมไดดังรูปท่ี 1.9  โดยมีตัวแปรควบคุมคือแรงดันไฟฟา vc  ทําหนาท่ี
ควบคุมคากระแสไฟฟาของแหลงจายกระแส id	 โดยมี �	เปนอัตราขยาย 

 
รูปท่ี 1.9  แหลงจายกระแสไฟฟาควบคุมดวยแรงดัน  

แหลงจายกระแสไฟฟาควบคุมดวยกระแส (Current Controlled Current Source) ถูกแสดง 
สัญลักษณและลักษณะการควบคุมไดดังรูปที่ 1.10 โดยมีตัวแปรควบคุมคือกระแส ic ทําหนาที่ควบคุมคา
กระแสไฟฟาของแหลงจายกระแส id  โดยมี d  เปนอัตราขยาย 

 
รูปท่ี 1.10  แหลงจายกระแสไฟฟาควบคุมดวยกระแส 
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1.2 กฎแรงดันและกระแส (Voltage and Current Laws) 
กฎกระแสของเคอรชอฟฟ (Kirchhoff’s Current  Law: KCL) กลาววา “ผลรวมทางพีชคณิต

ของกระแสที่ไหลเขาสูโนดใดๆ มีคาเทากับศูนย”  ขั้นตอนที่สําคัญของการวิเคราะหแบบโนดคือ การ
วิเคราะหหากระแสที่ไหลเขาและไหลออกจากโนด ซึ่งอาจหาไดจากกฎของโอหมหรือกฎแรงดันของเคอร
ชอฟฟ  เทคนิคการวิเคราะหแบบโนดมีขั้นตอนดังรูปท่ี 1.11 

 
รูปท่ี 1.11  กระแสไหลเขาและออกโนด 

โดยใช KCL จะไดสมการกระแสดังนี้ 

ia	–	ib�	ic – id �	� (1.18)

กฎแรงดันของเคอรชอฟฟ ( Kirchhoff’s Voltage Law: KVL) กลาววา “ผลรวมทางพีชคณิต 
ของแรงดันรอบวงรอบปดใดๆ ในวงจรไฟฟาเทากับศูนย” กําหนดหมายเลขสําหรับโนดอางอิงเทากับ 0 และ
โนดอื่นๆ กําหนดเปน 1 2 3 … ตามลําดับ แรงดันของโนดเหลานี้เทียบกับโนดอางอิง และมีคาเทากับ v1,	
v2,	v3…vN   เมื่อ N  คือ จํานวนแหลงจายแรงดันทั้งหมดของวงจร ดังรูปท่ี 1.12 

 
รูปท่ี 1.12  ผลรวมของแรงดันในโนด 

��� � �� � � (1.19)

การแบงแรงดันของตัวตานทานอนุกรม (Voltage Divider of Series Resistors) 

ผลรวมของคาความตานทานของตัวตานทาน N ตัว ท่ีตอในลักษณะอนุกรมดังรูปที่ 1.13 จะไดคา
ความตานทานสมมูลหรือคาความตานทานรวมเทากับ 
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�รวม � �� � �� � �� ��� �� (1.20)

 
รูปท่ี 1.13  การแบงแรงดันในตัวตานทาน 

หลักการแบงแรงดัน (Voltage Divider) สําหรับตัวตานทาน N	  ตัว ตอในลักษณะอนุกรมจะได 
แรงดันครอมตัวตานทานตัวท่ี n  มีคาเทากับ 

�� � ����
�� � �� � �� ��� �� (1.21)

ตัวตานทาน N ตัว ตอในลักษณะขนานดังรูปท่ี 1.14  จะไดคาความตานทานสมมูลหรือคาความ
ตานทานรวมเทากับ   

1
�รวม

� 1
�� �

1
�� �

1
�� � �� 1

�� (1.22)

 
รูปท่ี 1.14  การแบงกระแสในตัวตานทาน 

จากรูปท่ี 1.14  กระแสที่ไหนผานตัวตานทาน ��	 คือ 

�� � ��
��� � ���� (1.23)
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1.3 การวิเคราะหวงจรไฟฟาแบบเมช (Mesh) 
การวิเคราะหวงจรแบบเมชเปนวิธีการวิเคราะหวงจรไฟฟาเพ่ือหาคากระแสเมช (Mesh Current) 

ในแตละเมชหรือวงรอบปดใดๆ โดยอาศัยกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ (KVL) กับเมชนั้นๆ โดยท่ีกระแสเมช 
(Mesh Current) คือกระแสที่ไหลผานองคประกอบของวงจรไฟฟาท่ีตอเชื่อมกันในเมชน้ัน เพ่ือความสะดวก
เราจะกําหนดใหกระแสเมชเหลาน้ีไหลตามเข็มนาฬิกาตลอด ตัวอยางวงจรในรูปท่ี 1.15 ประกอบดวย 2 เมช 
และสามารถกําหนดกระแสเมชทั้งสองไดดังรูปท่ี 1.15 

 
รูปท่ี 1.15  วงจรท่ีประกอบดวย 2 เมช 

จากกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ ผลรวมของแรงดันรอบวงรอบปด (Loop) ของวงจรไฟฟาจะมีคา
เทากับศูนย  เราจึงสามารถเขียนวงรอบปดไดดังตอไปนี้ 

 

ทําการวนวงรอบดานซายและดานขวา  เราจะไดผลรวมของแรงดันของวงจรดังตอไปนี้ 
��� � ���� � �� � �� � �� � (1.24) 

��� � ���� � �� � �� � �� � (1.25) 

1.4 การวิเคราะหวงจรไฟฟาแบบโนด (Node) 
การวิเคราะหวงจรแบบโนด คือ วิธีการวิเคราะหเพ่ือหาแรงดันของแตละโนดเทียบกับโนดใดๆ ซึ่ง

กําหนดใหเปน “โนดอางอิง (Reference Node)” หรือ “กราวดโนด (Ground Node)” โดยโนดอางอิงนี้
กําหนดใหมีคาแรงดันเทากับศูนยสําหรับกรณีของวงจรไฟฟาท่ีมี N  โนด ซึ่งตองการสมการทั้งหมด N-1 

สมการ เพ่ือใชในการคํานวณหาคาของแรงดันแตละโนด โดยในการหาสมการเหลานี้จะใชกฎกระแสของ
เคอรชอฟฟ (KCL)  กับโนดท้ังหมด N-1  โนด  ตัวอยางวงจรสามโนดสามารถดูไดดังรูปท่ี 1.16 
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รูปท่ี 1.16  วงจรท่ีประกอบดวย 3 โนด 

จากกฎกระแสของเคอรชอฟฟ ผลรวมของกระแสของแตละโนดของวงจรไฟฟาจะมีคาเทากับศูนย 
เราจึงสามารถเขียนกระแสที่ไหลผานในแตละโนดไดดังน้ี 

 
จากโนดที่ 2  ของวงจรไฟฟา  เราจะไดวา 

 (1.26)

โนด โนด โนด โนด โนด  (1.27)

จากวงจร  เราจะพบวา 

โนด  และ โนด  (1.28)

ดังนั้น โนด โนด โนด  (1.29)

1.5 ทฤษฎีการทับซอน (Superposition’s Theorem) 
ทฤษฎีนี้ไดอธิบายวาวงจรไฟฟาที่ประกอบดวยแหลงจายอิสระสองตัวขึ้นไป สามารถวิเคราะหหา

คาของตัวแปรเหลานี้จากแหลงจายอิสระแตละตัวแยกกัน จากนั้นนําแตละคาของตัวแปรท่ีวิเคราะหไดมา
รวมกัน จะทําใหไดคาแรงดันหรือกระแสของวงจรท่ีประกอบดวยแหลงจายอิสระทั้งหมด เราเรียกวิธีการ
ดังกลาวนี้วา “ทฤษฎีการทับซอน”  โดยทฤษฎีการทับซอนนี้มีขั้นตอนในการวิเคราะหวงจรดังน้ี 
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รูปท่ี 1.17  การนําเอาแหลงจายอิสระออกจากวงจร 

1. ใหแหลงจายอิสระท้ังหมดเปนศูนย ยกเวนแหลงจายอิสระท่ีตองการหาคาของแรงดันหรือ
กระแสที่กําหนด จากนั้นวิเคราะหหาคาของแรงดันหรือกระแสจากแหลงจายอิสระท่ีเหลืออยูดังกลาว        
การทําใหแหลงจายแรงดันเปนศูนยทําไดโดยการลัดวงจรระหวางขั้วทั้งสองของแหลงจายแรงดันตัวนั้น สวน
การทําใหแหลงจายกระแสเปนศูนยทําไดโดยการเปดวงจรที่แหลงจายกระแสตัวนั้นดังรูปท่ี 1.17 

2. คํานวณแรงดันหรือกระแสที่กําหนดในวงจรจากผลรวมของแรงดันหรือกระแสที่แยกวิเคราะหที
ละแหลงจายอิสระในขั้นตอนกอนหนานี้ 

* ขอสังเกต: ทฤษฎีนี้จะใชไดกับแหลงจายแรงดันไฟฟาหรือแหลงจายกระแสไฟฟาอิสระเทานั้น 

1.6 ทฤษฎีของเทวินิน (Thevenin’s Theorem) 
ทฤษฎีนี้กลาวไววาวงจรไฟฟาที่ประกอบดวยตัวตานทานและแหลงจายใดๆ เมื่อพิจารณาที่ขั้วสอง

ขั้วของวงจรแลว เราสามารถแทนดวยวงจรใหมที่ประกอบดวยตัวตานทาน RTh  ตออนุกรมกับแหลงจาย
แรงดันอิสระ VTh   โดยเราจะเรียกวงจรใหมนี้วา “วงจรสมมูลเทวินิน’’  ดังแสดงในรูปท่ี 1.18  

 
รูปท่ี 1.18  (ก) วงจรท่ีมองจากสองข้ัว a-b   (ข) วงจรสมมูลเทวินิน 
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โดยที่ 
  (1.30)

และ  (1.31)

 

โดยที่   คือ  แรงดันที่เปดวงจรที่ขั้ว a-b   และ  คือ กระแสที่ไหลในขณะลัดวงจรที่ขั้ว a-b 

กรณีวงจรประกอบดวยตัวตานทานและแหลงจายอิสระเทานั้น เราสามารถคํานวณหาคาความ 
ตานทานเทวินิน  ไดโดยการเปดวงจรที่ขั้ว a-b และทําใหแหลงจายอิสระท้ังหมดเปนศูนย จะไดคาความ
ตานทานเทวินิน  เทากับคาความตานทานที่มองเขาไประหวางขั้ว  ดังแสดงในรูปท่ี 1.19 

 
รูปท่ี 1.19  การหาความตานทานเทวินิน  สําหรับกรณีวงจรประกอบดวยแหลงจายอิสระเทาน้ัน 

1.7 ทฤษฎีของนอรตัน (Norton’s Theorem) 
ทฤษฎีของนอรตันกลาวไววา “วงจรไฟฟาที่ประกอบดวยตัวตานทานและแหลงจายใดๆ” เมื่อ

พิจารณาที่ขั้วสองขั้วของวงจรนี้แลว จะสามารถแทนดวยวงจรใหมท่ีประกอบดวยตัวตานทานตอขนานกับ 
แหลงจายกระแสอิสระ ซึ่งเรียกวา “วงจรสมมูลนอรตัน” ดังแสดงในรูปที่ 1.20  โดยเรียก  นี้วา กระแส
นอรตัน  และ RN คือ ความตานทานนอรตัน 
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รูปท่ี 1.20  (ก) วงจรที่มองจากสองข้ัว a-b (ข) วงจรสมมูลนอรตัน 

1.8 การแปลงวงจรตัวตานทาน  
ในวงจรไฟฟาท่ีซับซอน บางครั้งเราอาจไมสามารถหาคาความตานทานรวมของวงจรไดโดยงาย 

ทําใหการแปลงวงจรความตานทานมีความสําคัญมาก เพ่ือลดภาระในการวิเคราะหวงจรไฟฟา ในหัวขอนี้ 
เราจะขอแยกการแปลงวงจรตัวตานทานออกเปน 4 ประเภทคือ 

1.8.1 การแปลงวงจรตัวตานทานของวงจรขนาน 
การแปลงวงจรความตานทานแบบขนานนั้น จะใชกับวงจรที่มีตัวตานทานตอขนานกันเปนจํานวน 

N  ตัว ตอในลักษณะขนานดังรูปท่ี 1.21  

 
รูปท่ี 1.21  การตอตัวตานทานแบบขนาน 

ซึ่งผลที่ไดคือ  คาความตานทานรวมจะสามารถหาไดจากสมการที่ (1.32) 
1
�รวม

� 1
�� �

1
�� �

1
�� � � 1

�� (1.32)

1.8.2 การแปลงวงจรตัวตานทานของวงจรอนุกรม 
การแปลงวงจรความตานทานแบบขนานนั้น จะใชกับวงจรที่มีตัวตานทานตออนุกรมกันเปนจํานวน 

N  ตัว ตอในลักษณะขนานดังรูปท่ี 1.22 
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รูปท่ี 1.22  การตอตัวตานทานแบบอนุกรม 

ซึ่งผลที่ไดคือ  คาความตานทานรวมจะสามารถหาไดจากสมการท่ี (1.33) 

รวม (1.33)

1.8.3 การแปลงวงจรตัวตานทานท่ีตอแบบสตารหรือเดลตา  
เปนวิธีการแกปญหาวิธีหนึ่งที่ใชในกรณีท่ีมีการตอวงจรตัวตานทานแบบที่ไมอยูในรูปแบบอนุกรม

หรือขนาน เมื่อแปลงรูปแบบการวางตัวตานทานไปแลวจะสามารถรวมคาความตานทานได การตอตัว
ตานทานในที่นี้ เปนการเชื่อมตอตัวตานทานระหวางจุดเชื่อมตอ 3 จุด ในรูปท่ี 1.23 คือ จุด A, B และ C ซึ่ง
มี 2 รูปแบบ คือ แบบสตาร (Star) หรือวาย (Y) และอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบเดลตา (Delta) เปนการเชื่อมโยง
ตัวตานทานมีลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยม 

 
รูปท่ี 1.23  วงจรตัวตานทานที่ตอแบบสตารและเดลตา 

การแปลงวงจรความตานทานจากสตารไปเปนเดลตา ดังรูปท่ี 1.24 

 
รูปท่ี 1.24  การแปลงวงจรความตานทานจากสตารไปเปนเดลตา 
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ซึ่งผลที่ไดคือ  คาความตานทานรวมจะสามารถหาไดจากสมการที่ (1.34) 

 

 

 (1.34)

 

การแปลงวงจรความตานทานจากเดลตาไปเปนสตาร ดังรูปท่ี 1.25 

 
รูปท่ี 1.25  การแปลงวงจรความตานทานจากเดลตาไปเปนสตาร 

ซึ่งผลที่ไดคือ  คาความตานทานรวมจะสามารถหาไดจากสมการที่ (1.35) 

 

 

 (1.35)

1.8.4 การแปลงวงจรตัวตานทานแบบโครงสรางแลตทิซ (Lattice Network) 
ในบางครั้งวงจรไฟฟาอาจมีรูปโครงสรางการเชื่อมตอตัวตานทานหรืออิมพีแดนซในลักษณะ

โครงสรางแลตทิซ  ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมตอท่ีซับซอน โดยท่ัวไปแลวโครงสรางเหลานี้มักจะถูกใชบอยใน
วงจรไฟฟาประเภทฟวเตอรท่ีตองการความสามารถในการกรองกระแสหรือแรงดันไฟฟา และตองการ
ความสามารถในการปอนกลับสัญญาณ  สําหรับตัวอยางพ้ืนฐานของโครงสรางแลตทิซนั้นสามารถดูไดดังรูป
ท่ี 1.26 

27



 
28 โครงขายการส่ือสารและสายสง

 
รูปท่ี 1.26  โครงสรางแลตทิซพ้ืนฐาน (ซาย) การวาดโครงสรางแบบเต็ม (ขวา) การวาดโครงสรางโดยยอ 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.27  วงจรสมมูลของโครงสรางแลตทิซพ้ืนฐาน 
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29 บทที่ 1 การวิเคราะหวงจรไฟฟาเบ้ืองตน 

รูปที่ 1.26 แสดงโครงสรางแลตทิซพ้ืนฐาน  โดยเราจะสังเกตวาโครงสรางในลักษณะดังกลาวมี
โครงสรางเปนแบบปอนสัญญาณกลับจากฝงขาออกเขาสูงฝงขาเขาบางสวน ทําใหการวิเคราะหวงจรเกิด
ความซับซอน นอกจากน้ันเพ่ือความงายในการวาดโครงสรางดังกลาว การวาดโครงสรางโดยยอโดยการวาด
เสนประเปนเสนทแยง  ยังสามารถใชแทนการวาดโครงสรางแบบเต็มอีกดวย โปรดสังเกตวาในโครงสรางนี้
ผูเขียนใชสัญลักษณ Z แทนการใชแทนตัวตานทาน เนื่องจากโครงสรางดังกลาวจะถูกใชมากในการวิเคราะห
โครงขายสองพอรตในบทตอไป เพ่ือใหเกิดความงายวงจรสมมูลเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสรางแบบ
แลตทิซจึงถูกแสดงดังรูปท่ี 1.27 

โปรดสังเกตวา:  ในบทนี้เราจะยังไมทําการพิสูจนการแปลงวงจรตัวตานทานเปนแบบตางๆ รวมทั้งวงจร
สมมูลโครงสรางแลตทิซพ้ืนฐาน เนื่องจากผูอานสามารถนําเอาทฤษฎีโครงขายวงจรสองพอรตในบทถัดไปมา
ประยุกตใชไดโดยงาย เพ่ือพิสูจนวงจรสมมูลดังกลาวไดดวยตนเอง 

สรุป 
องคประกอบของวงจรไฟฟาและกฎแรงดันและกระแสไดถูกอธิบายใหผูอานไดทบทวนความรูและ

เกิดความเขาใจในความรูพ้ืนฐานของวงจรไฟฟาโดยละเอียด ตั้งแตองคประกอบของวงจรไฟฟาคือ ปริมาณ
ทางไฟฟาและอุปกรณทางไฟฟา รวมถึงทฤษฎีท่ีสําคัญในการวิเคราะหวงจรไฟฟา เชน กฎแรงดันไฟฟาและ
กฏกระแสไฟฟา เชน กฎแรงดันและกระแสของเคอรชอฟฟ  จนถึงทฤษฎีการทับซอน  ทฤษฎีเทวินิน  
ทฤษฎีนอรตัน วิธีการแปลงวงจรตัวตานทานแบบตางๆ จนถึงการแปลงวงจรตัวตานทานแบบโครงสราง
แลตทิซ 
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