
ใบความรู้ท่ี 1 

เริ่มต้นใช้งาน PSpice 9.1 

จุดประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม PSpice 

เวอร์ชัน 9.1 

2. นักศึกษาสามารถติดตัง้หรอืปรับแต่งโปรแกรม PSpice เวอร์ชัน 9.1 ได้ 

3. ทบทวนความรูเ้กี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

ทฤษฎีเบื้องต้น 

 โปรแกรม PSpice เป็นโปรแกรมจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษา

สามารถออกแบบวงจรก่อนไปลงมือปฏิบัติจริงได้ โดยในการเรียนการสอนใบความรู้นี้เราจะใช้ PSpice 

เวอร์ชัน 9.1 ในการท าการศึกษา ซึ่งแต่เดิมแล้วโปรแกรม PSpice นั้นเป็นของบริษัท Microsim เป็นผู้

ริเริ่มและคิดโปรแกรม PSpice ขึ้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 บริษัท OrCAD ยักษ์ใหญ่ของการจ าลอง

งานต่างๆ ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาซื้อกิจการของบริษัท Microsim ท าให้ PSpice ก็

กลายเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท OrCAD ไปด้วยตั้งแต่เวอร์ชัน 9 เป็นต้นมา 

 โปรแกรม PSpice ที่เราใช้เป็นเวอร์ชัน 9.1 ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทางบริษัท 

OrCAD ได้ท าการแจกฟรีส าหรับผู้ที่สนใจโดยการน า PSpice เข้าไปจ าลองการท างานของวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวโปรแกรมจะสามารถใช้เพื่อท าการเรียนการสอนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้น

ได้เท่านัน้ แตส่ าหรับการใชง้านขั้นสูงนักศึกษาของตอ้งไปหา PSpice เวอร์ชันเต็มมาใช้งาน 

1.1 การเรียกใช้งานโปรแกรม PSpice เวอร์ชัน 9.1 เบื้องต้น 

 
รูปที่ 1.1 โปรแกรม PSpice 9.1 ที่ตดิตั้งแล้วพร้อมใช้งาน 



หลังจากท าการติดตั้งโปรแกรม PSpice เรียบร้อยแล้วเราจะท าการเข้าโปรแกรม PSpice เพื่อ

ท าการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นกัน โดยเข้าไปที่ Start -> All Program -> PSpice Student -> 

Schematics ดังรูปที่ 1.1 

ตัวโปรแกรมจะท าการเปิดหน้าต่างส าหรับเริ่มต้นการวาดรูปวงจรต่างๆ ขึ้นมาดังรูปที่ 1.2 โดย

เราจะมาท าการศกึษาตัวเมนูบาร์ ไอคอนต่างๆ ที่ใชว้าดวงจรอิเล็กทรอนิกส์กัน 

 
รูปที่ 1.2 โปรแกรม PSpice 9.1 ที่จะใช้งาน 

1.1.1 เมนูบาร์ 

เมื่อเราท าการเข้า Schematics ในโปรแกรม PSpice แล้ว นักศึกษาจะเห็นส่วนเมนูบาร์ทาง

ด้านบนของตัวโปรแกรมโดยแต่ละเมนูมีหน้าที่การท างานดังนี้ 

 
รูปที่ 1.3 เมนูบาร์โปรแกรม PSpice 9.1 

 



 เมนู File เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับ สร้างไฟล์ใหม่ เปิดไฟล์ ปิดไฟล์ บันทึกไฟล์ พิมพ์หน้าตาของ

วงจรที่เราได้ท าการวาดไป 

 เมนู Edit เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราน ามาสร้างรวมไปถึงการ

จัดตัวอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่เราต้องการ เชน่ การหมุนตัวอุปกรณ์ เป็นต้น 

 เมนู Draw เป็นเมนูที่ใช้รวบรวมค าสั่งที่เกี่ยวกับการวาดรูปวงจร เช่น การเชื่อมต่อเส้นลาย

วงจรต่างๆ ระหว่างตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ดว้ยกัน 

 เมนู Navigate เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งในการเลือกหน้าต่างของวงจรที่จะใช้งาน รวมไปถึง

การสรา้ง การลบ การคัดลอกหนา้ต่างของวงจรที่เราต้องการ 

 เมนู View เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งการปรับแต่งมุมมองของวงจรที่เราท าการวาด เช่น การย่อ

หรอืขยายรูปวงจรในพืน้ที่ที่เราต้องการ 

 เมนู Option เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งของการก าหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้งานโปรแกรม PSpice เชน่ การก าหนดรูปร่างหน้าตาของตัวโปรแกรม การเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป

ในโปรแกรม 

 เมนู Analysis เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งการวิเคราะห์ผลของวงจรที่เราจะท าการทดสอบ เช่น 

การก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์วงจร การสั่งให้โปรแกรมเริ่มท าการทดสอบวงจร และการดู

ผลการทดสอบวงจร 

 เมนู Tools เป็นเมนูที่เกี่ยวกับค าสั่งให้โปรแกรมวิเคราะหผ์ลของวงจร และการสรา้งลายวงจร 

 เมนู Makers เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งการวัดหาค่าแรงดัน หรือค่าของกระแสไฟฟ้าของวงจรที่

เราได้ท าการสรา้งขึ้นมา 

 เมนู Window เป็นเมนูที่รวบรวมค าสั่งการจัดรูปแบบของหน้าต่างที่ใช้วาดวงจร เช่น การย่อ

ขยายหน้าต่างของวงจรที่ใชง้านอยู่ 

 เมนู Help เป็นเมนูที่เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะรวบรวมค าสั่งที่มีการอธิบาย

กระบวนการหรอืขั้นตอนการใชง้านโปรแกรม ตรวจสอบเวอร์ชันของตัวโปรแกรม เป็นต้น 

1.1.2 แถบเครื่องมือโปรแกรม 

นอกจากเมนูบาร์ที่ทางบริษัท OrCAD จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ก็ยังมีส่วนของแถบเครื่องมือที่เป็น

ไอคอนส าหรับค าสั่งต่างๆ ที่เราใช้กันบ่อยๆ จัดเตรียมมาให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย

รายละเอียดของแถบเครื่องมือโปรแกรมสามารถอธิบายหนา้ที่การท างานได้ดังนี้ 



 
รูปที่ 1.4 แถบเครื่องมือโปรแกรม PSpice 9.1 

 New File เป็นปุ่มที่ใช้ส าหรับสร้างไฟล์ใหมข่ึน้มา 

 Open File เป็นปุ่มที่ใช้ส าหรับเปิดไฟล์เก่า 

 Save File เป็นปุ่มที่ใช้บันทึกไฟล์ 

 Print File การพิมพร์ูปวงจรออกทีเครื่องพิมพ์ 

 Cut การตัดรูปอุปกรณ์บนวงจร 

 Copy การคัดลอกรูปอุปกรณ์บนวงจร 

 Paste การวางรูปอุปกรณ์บนวงจร 

 Undo การยกเลิกค าสั่งที่ท าไปก่อนหนา้ 

 Redo การสั่งใหท้ าค าสั่งที่เคยท ามาแล้ว 

 Redraw การเขียนวงจรที่แสดงหนา้จอ 

 Zoom In การขยายส่วนของวงจร 

 Zoom Out การย่อส่วนของรูปวงจร 

 Zoom Area การขยายเฉพาะส่วนที่ท าการเลือกไว้ 

 Zoom to Fig Page การแสดงรูปวงจรทั้งหมด 

 Draw Wire การเขียนสายเชื่อมอุปกรณ์เพื่อเชื่อมตอ่ตัวอุปกรณ์ 

 Draw Bus การเขียนบัสเพื่อเช่ือมต่อตัวอุปกรณ์ 

 Draw Block การวาดบล็อกสี่เหลี่ยมเพื่อสรา้งอุปกรณ์ตัวใหม่ 

 Get New Part การเรียกหน้าต่างเลือกตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 Get Recent Part จะแสดงตัวอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ที่เคยได้เรยีกมาแล้ว 

 Edit Attribute การแก้ไขตัวอุปกรณ์ต่างๆ 

 Edit Symbol การแก้ไขสัญลักษณ์อุปกรณ์ 



 Setup Analysis การก าหนดค่าพารามิเตอรเ์พื่อท าการจ าลองการท างาน 

 Simulate เป็นปุ่มที่ใหโ้ปรแกรมท าการจ าลองการท างานของวงจร 

 Maker Color เป็นการก าหนดสีให้กับโพรบและค่าแสดงผลที่ได้จากวงจร 

 Voltage/Level Maker โพรบวัดแรงดันไฟฟ้า 

 Current Maker โพรบวัดกระแสไฟฟ้า 

 Enable Bias Voltage Display เป็นการก าหนดให้โปรแกรมแสดงค่าแรงดันในวงจร 

 Show/Hide Voltale on Selected Net(s) เปิดหรือปิดแสดงค่าแรงดันตามจุดต่างๆ ที่ได้ท าการ

เลือก 

 Enable Bias Current Display เป็นการก าหนดให้โปรแกรมแสดงค่ากระแสในวงจร 

 Show/Hide Current on Selected Net(s) เปิดหรอืปิดแสดงคา่กระแสตามจุดต่างๆ ที่ได้ท าการ

เลือก 

1.2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PSpice  

 ในการเริ่มต้นเขียนวงจรเพื่อวิเคราะห์การท างานนั้น เราจะเลือกโปรแกรม Schematics ใน 

PSpice Student ตามรูปที่ 1.1 ท าการสรา้งวงจรขึน้มา โดยเราจะท าการก าหนดโจทย์ดังนี้ 

ตัวอย่าง ให้นักศึกษาท าการวาดรูปวงจรดังรูปที่ 1.5 พร้อมทั้งจ าลองการท างานวงจรดังกล่าวด้วย

โปรแกรม PSpice โดยใหท้ าการหาแรงดันและกระแสทุกจุดในวงจร 

 
รูปที่ 1.5 



1. คลิกที่เมนู Draw ให้เลือก Get New Part… หรอืจะกด Ctrl+G ก็ได้ 

 
รูปที่ 1.6 

2. โปรแกรม PSpice จะท าการเปิดหนา้ต่าง Part Browser Basic ขึน้มาให้ดังรูปที่ 1.7 ให้นักศึกษากดปุ่ม 

Advanced >> เพื่อท าให้ Part Browser แสดงหน้าจอแบบเต็มออกมา 

                            
รูปที่ 1.7 

3. ให้ท าการเรียกอุปกรณ์ตัวต้านทานออกมา โดยที่ช่อง Part Name: ให้ใส่ตัวอักษร r ลงไป จะสังเกตุ

เห็นว่าที่ช่องแสดง Symbol จะแสดงตัวอุปกรณ์ตัวต้านทานออกมาให้เราเห็นในทันที ซึ่งขั้นตอนในการ



วางตัวอุปกรณ์ตัวต้านทานใหน้ักศึกษากดที่ปุ่ม Place (สังเกตุเห็นว่าเมาส์จะกลายมีตัวต้านทานติดมา

ด้วย)  

 
รูปที่ 1.8 

4. ท าการวางตัวตา้นทานลงบนพืน้ที่ที่ท าการสร้างวงจร(โดยท าการคลิกซ้าย)ทั้งหมด 4 ตัว ดังรูปที่ 1.9 

 
รูปที่ 1.9 

 

 

 

 

 

1 

2 



5. ให้ท าในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟตรง (vdc) และ กราวด์ (gnd_earth หรือ 

gnd_analogue ก็ได้) โดยท าการวางรูปอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูปที่ 1.10 

 
รูปที่ 1.10 

6. ท าการลากเส้นภายในวงจรให้เป็นไปตามรูปที่ 1.5 โดยใช้ปุ่ม  Draw Wire ได้ดังรูปที่ 1.11 

(หมายเหตุ การหมุนอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ให้กดปุ่ม Ctrl+R) 

 
รูปที่ 1.11 

 

 



7. ท าการใส่เปลี่ยนค่าความตา้นทานโดยท าการดับเบิลคลิกไปที่ค่าของตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการเปลี่ยน 

โดยตัวโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Set Attribute Value ให้ท าการใส่ค่าที่เราต้องการลงไป  

                

  
รูปที่ 1.12 

8. เมื่อท าการวาดรูปวงจรและก าหนดค่าพารามิเตอรต์่างๆ เสร็จแล้ว จะได้ดังรูปที่ 1.13 

 
รูปที่ 1.13 

ดับเบิลคลิก 

ใส่ค่า 2k ที่ R2 

ดับเบิลคลิก 

ใส่ค่า 10V ที่ VDC 



9. ท าการบันทึกรูปวงจรโดยท าการกดที่ปุ่ม  Save File เพื่อท าการบันทึกวงจร โดยนามสกุลที่ได้

จะเป็นไฟล์นามสกุล .sch (ในที่นี้จะบันทึกรูปวงจรดังกล่าวเป็นชื่อไฟล์ schematic1.sch) 

 
รูปที่ 1.14 

10. ขั้นตอนของการวงจรเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ต่อมาเราจะท าการจ าลองการท างานของวงจรโดยให้

นักศึกษาท าการกดที่ปุ่ม  Simulate เพื่อท าการจ าลองการท างานของวงจร โดยโปรแกรมจะให้เรา

ท าการรอสักครู่ 

11. เสร็จแลว้ใหน้ักศึกษาท าการกดที่ปุ่ม  Enable Bias Voltage Display เพื่อดูแรงดันที่จุดต่างๆ 

หรอื  Enable Bias Current Display เพื่อดูกระแสที่จุดตา่งๆ จะได้ดังรูปที่ 1.15 

 
รูปที่ 1.15 



 

ใบงานท่ี 1 

เริ่มต้นใช้งาน PSpice 9.1 

การทดลอง ให้นักศกึษาท าการวาดรูปวงจรดังรูปที่ 1.16 และ 1.17 พร้อมทั้งจ าลองการท างานวงจร

ดังกล่าวด้วยโปรแกรม PSpice เพื่อดูแรงดันและกระแสทุกๆ จุดในวงจร 

 
รูปที่ 1.16 

 
รูปที่ 1.17 


