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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรสอน 
 
       เอกสารประกอบการสอนชุดน้ี ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวชิา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหสัวชิา 2105-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   โดยแบ่งออกเป็น 11 หน่วยการเรียนรู้  แต่ละหน่วย
ก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัดงัน้ี 
กกกกกกกก1. นกัเรียนจะตอ้งศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กกกกกกกก2. นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจค าตอบในแบบเฉลยดว้ยความ  
ซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก3. นกัเรียนตอ้งศึกษาใบเน้ือหาใหล้ะเอียดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
กกกกกกกก4. นกัเรียนตอ้งท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเรียน และตรวจค าตอบการท าแบบฝึกหดัดว้ย
ตนเองร่วมกบัครูผูส้อน 
กกกกกกกก5. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยความซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก6. นกัเรียนเปรียบเทียบผลของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการในการเรียนรู้ 
กกกกกกกก7. หากนกัเรียนไดผ้ลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้
นกัเรียนกลบัไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหม่อีกคร้ัง 
กกกกกกกก8. นกัเรียนท าการทดลองใบงาน บนัทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง 
กกกกกกกก9. หากนกัเรียนมีปัญหาจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนสามารถปรึกษาครูได้
ทนัที 
 
 



57 
 

P PN P N

P PN N NPN

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่2 เร่ืองซีเนอร์ไดโอด 
 วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                  รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน )                                                    เวลา 10 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.  ขอ้ใดคือโครงสร้ำงของซีเนอร์ไดโอด 

ก.                                                                ข.            

 

ค.                                                                ง.            

 

2.   สัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอดตรงกบัขอ้ใด 

                                                                                                                                    

 

ก.                                    ข.                                 ค.                               ง. 

3.   จำกกรำฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด  ควอแดนตท่ี์ 3 เป็นกำรท ำงำนของซีเนอร์ไดโอด 
      ในสภำวะใด   

 

0 

IF (mA) 

IR (mA) 

EF (V) ER (V) VZ  
0.7 V 

ควอแดรนตท่ี์1 

ควอแดรนตท่ี์ 3 
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ก.  ท ำงำนในสภำวะอ่ิมตวั                                          ข.  ท ำงำนในสภำวะคตัออฟ 
              ค.  ท ำงำนในสภำวะไบอสักลบั                                  ง.  ท ำงำนในสภำวะไบอสัตรง 
4.  จำกกรำฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอดควอแดนตท่ี์ 1 เป็นกำรท ำงำนในสภำวะใด  

ก. กำรท ำงำนในสภำวะอ่ิมตวั                                     ข.กำรท ำงำนในสภำวะคตัออฟ 
ค.กำรท ำงำนในสภำวะไบอสักลบั                               ง.กำรท ำงำนในสภำวะไบอสัตรง 

5.   กำรจ่ำยแรงดนัไบอสัในซีเนอร์ไดโอดท่ีถูกตอ้งควรจ่ำยแรงดนัไบอสัตำมขอ้ใด  
ก. จ่ำยแรงดนัไบอสัตรงต ่ำ ๆ                                       
ข.จ่ำยแรงดนัไบอสัตรงสูงมำก ๆ  
ค.จ่ำยแรงดนัไบอสักลบัต ่ำกวำ่ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์    
ง.จ่ำยแรงดนัไบอสัใหสู้งกวำ่ค่ำเบรกดำวน์ 

6.   ขอ้ใดคือค่ำแรงดนัของซีเนอร์ไดโอด 
          ก. VDC                             ข.VRMS                                 ค.VZ                                    ง.VT 

7.   จำกคู่มือรำยละเอียดของซีเนอร์ไดโอในกำรน ำไปใชง้ำนนอกจำกค่ำแรงดนัซีเนอร์แลว้ ขนำด 
      ของซีเนอร์ไดโอดบอกไวเ้ป็นค่ำอะไร 

ก.แรงดนัไบอสัตรงสูงสุด                          ข.ค่ำแรงดนัไบอสักลบัสูงสุด 
ค.อตัรำทนก ำลงังำน                                ง.ค่ำทนกระแสสูงสุด 

8.   ซีเนอร์ไดโอดนิยมน ำไปใชง้ำนตรงกบัขอ้ใด 
ก.วงจรเรียงกระแส                                    ข.วงจรขยำยสัญญำณ 
ค.วงจรก ำเนิดควำมถ่ี                                  ง.วงจรรักษำระดบัแรงดนั 

9.   กำรน ำซีเนอร์ไดโอดไปใชง้ำนเป็นตวัรักษำระดบัแรงดนัคงท่ีตอ้งต่อวงจรตำมขอ้ใด 

R

              DZ

      

R

              DZ

 

  ก.      ข. 
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R              

DZ

   

R              

DZ

 

  ค.                                                                     ง. 

10. ในกำรวดัทดสอบซีเนรอไ์ดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์แลว้ผลปรำกฏวำ่ไดค้่ำตำ้นทำนสูงมำก  
      ( อินฟินิต้ี )ทั้งสองคร้ังโดยวดัแบบไบอสัตรงและไบอสักลบั ผลกำรวดัทดสอบสรุปวำ่อยำ่งไร 

ก.  ซีเนอร์ไดโอดปกติดี 
  ข.   ซีเนอร์ไดโอดช ำรุดขำด  

ค.  ซีเนอร์ไดโอดช ำรุดช็อต 
ง.   ยงัระบุไม่ไดต้อ้งเปิดคู่มือจำกเบอร์ของซีเนอร์ไดโอด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ข 6 ค 

2 ก 7 ค 

3 ค 8 ง 

4 ง 9 ก 

5 ง 10 ข 

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 



 ใบความรู้ที ่2 หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

สาระส าคัญ 
                      ซีเนอร์ไดโอด( Zener Diode)เป็นอุปกรณ์ท่ีท ามาจากสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็น
ต่อชนกนัหน่ึงรอยต่อมี2 ขาคือ ขาแอโนด(A) และขาแคโทด (K) มีรูปร่างคลา้ยไดโอดธรรมดา แต่มี
สัญลกัษณ์แตกต่างจากไดโอดธรรมดาตรงขีดทางดา้นขาแคโทดซ่ึงมีลกัษณะเอียงข้ึนบนและลงล่าง 
ซีเนอร์ไดโอดถูกผลิตข้ึนมาให้ท างานแตกต่างจากไดโอดธรรมดาในช่วงสภาวะไบแอสกลบั  คือ
จะตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัให้ถึงค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ของซีเนอร์ไดโอดจึงจะน ากระแส 
และมีแรงดนัตกคร่อมมีค่าคงท่ี   ซีเนอร์ไดโอดถูกน าไปใชง้านโดยต่อเป็นวงจรรักษาระดบัแรงดนั
คงท่ี วงจรก าเนิดแรงดนัอา้งอิง และวงจรตดัสัญญาณ 
สาระการเรียนรู้  
                     2.1 โครงสร้าง และสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ 
                     2.2 คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด 
                            2.2.1 กราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด 
                            2.2.2 ตารางคุณสมบติัทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด 
                     2.3 การตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
                     2.4 การตรวจสอบค่าแรงดนัซีเนอร์   
                            2.4.1 การหาแรงดนัซีเนอร์ไดโอดจากเบอร์ซีเนอร์ไดโอด 
                            2.4.2 การทดสอบหาแรงดนัซีเนอร์ 
                     2.4 การน าซีเนอร์ไดโอดไปต่อใชง้าน 
                     2.5 สรุป 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        จุดประสงค์ทัว่ไป 
                     1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสัญลกัษณ์  คุณสมบติัและการ
ท างานของซีเนอร์ไดโอด 
                     2. เพื่อนกัเรียนมีกิจนิสัยในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
                        



62 
 

 ใบความรู้ที ่2 หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
     
        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    

                   1. เขียนโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอดได้ 
                   2. อธิบายกราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอดได ้
                   3. บอกคุณลกัษณะทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดได้  
                   4.  บอกวธีิการจ่ายแรงดนัไบแอสใหซี้เนอร์ไดโอดได ้
                   5.  แปลความหมายจากการอ่านคู่มือซีเนอร์ไดโอดได ้
                   6.  บอกการน าซีเนอร์ไดโอดไปประยกุตใ์ชง้านได้ 
                     7.  บอกลกัษณะอาการเสียของซีเนอร์ไดโอดท่ีท าการวดัทดสอบดว้ยโอห์มมิเตอร์ได้ 

      8. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีผูส้อนสามารถ 
สังเกตเห็นได ้ ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  มีวนิยั  ความรับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   
สนใจใฝ่รู้ รักสามคัคี 
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 ใบความรู้ที ่2 หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

2.1 โครงสร้าง และสัญลกัษณ์ของซีเนอร์    
                     ซีเนอร์ไดโอด(Zener Diode) ผลิตมาจากสารซิลิคอนท่ีมีปริมาณความหนาแน่นของ
สารเจือปนในส่วนทั้ งสองของสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็นมีค่าสูงกว่าปกติ ซ่ึงจะท าให้มี
คุณสมบติัในการทนค่าแรงดนัเบรกดาวน์สูง และค่าแรงดนัเบรกดาวน์หรือแรงดนัซีเนอร์สามารถ
ก าหนดไดด้ว้ยการควบคุมความหนาแน่นของสารเจือปนและเม่ือใหแ้รงดนัไบแอสกลบัจะสามารถ
ทนกระแสยอ้นกลบัไดสู้งข้ึนโดยซีเนอร์ไดโอดไม่เสียหาย แรงดนัท่ีตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดจะ
เป็นตวัควบคุมและรักษาแรงดนัให้คงท่ี โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอดแสดงดงัรูปท่ี 
2.1 

                                                                                                

                            (ก) โครงสร้าง                    (ข) สัญลกัษณ์            (ค) รูปร่าง 

รูปที ่2.1  แสดงโครงสร้างสัญลกัษณ์และรูปร่างของซีเนอร์ไดโอด 

ท่ีมา (พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์ 2557.,หนา้ 40) 

                      จากรูปท่ี2.1 เป็นโครงสร้างสัญลักษณ์และรูปร่างของซีเนอร์ไดโอดในรูป(ก) 
ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็นต่อชนกนั มีขาต่อออกมาใชง้าน 2 ขา คือ ขาแอโนด( 
Anode) ใช้ตวัย่อ A ต่อกบัสารพี และขาแคโทด ( Cathode)ใช้ตวัยอ่ K ต่อกบัสารเอ็น เช่นเดียวกบั
ไดโอดทัว่ไป  แต่แตกต่างกนัตรงขบวนการผลิตและการน าซีเนอร์ไดโอดไปใชง้าน ไดโอดทัว่ไป
ใชง้านในช่วงแรงดนัไบแอสตรง ส่วนซีเนอร์ 
 

K K K K 

A A A A 

P 

N 
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 ใบความรู้ที ่2 หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

ไดโอด ใช้งานในช่วงแรงดนัไบแอสกลบั โดยท างานท่ีค่าซีเนอร์เบรกดาวน์ (Zener Breakdown) 
เป็นการก าหนดค่าแรงดนัตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดตามค่าแรงดนัเบรกดาวน์ของซีเนอร์ตวันั้น 
เรียกว่าแรงดันซีเนอร์เบรกดาวน์ ((Zener Breakdown Voltage) หรือ VZ เป็นค่าแรงดันท่ีซีเนอร์
ไดโอดควบคุมให้จ่ายออกมาคงท่ีตลอดเวลา ในรูป(ข) สัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอดจะคล้ายกบั
ไดโอดธรรมดา คือดา้นสามเหล่ียมเป็นขาแอโนด(A)ดา้นขีดเป็นขาแคโทด(K) เพียงแต่ดา้นขีดขา
แคโทดมีส่วนตอนปลายของขีดมีรอยหยกัเป็นมุมเอียงอาจเป็นแนว 45องศาหรือแนว 90 องศา ใน
รูป(ค)รูปร่างของซีเนอร์ไดโอดท่ีสร้างข้ึนมาใช้งานก็คล้ายกับไดโอดธรรมดา การดูจากรูปร่าง
ภายนอกไม่สามารถแยกแยะไดว้่าเป็นไดโอดธรรมดา หรือเป็นซีเนอร์ไดโอด การแยกแยะตอ้งใช้
การดูเบอร์ หรือรหสัท่ีก ากบัไวใ้นตวัไดโอดนั้นๆ ส่วนขาแคโทดของซีเนอร์จะมีขีดก ากบัไวเ้หมือน
ไดโอดธรรมดา 
                      การน าซีเนอร์ไดโอดไปใช้เป็นตวัก าหนดแรงดนัคงท่ีป้อนออกเป็นเอาต์พุตระดับ
แรงดนัท่ีป้อนออกมามีค่าเท่าไรนั้นข้ึนอยูก่บัการเลือกค่าแรงดนัซีเนอร์ (VZ) ของซีเนอร์ไดโอดแต่
ละตวัมาใช้งาน ดงันั้นสามารถเขียนแทนซีเนอร์ไดโอดไดเ้หมือนเป็นแหล่งจ่ายแรงดนั โดยเขียน
ออกมาในรูปวงจรสมมูล(Equivalent  Circuit) วงจรสมมูลแสดงดงัรูปท่ี 2.2 
 

                                                                    

+

-

                                   

+

-

  
 
                                   (ก) สญัลกัษณ์               (ข) วงจรสมมูล        (ค) วงจรโดยประมาณ 
 

รูปที ่2.2  แสดงวงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอด 
                                                 ท่ีมา (พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์ 2557, หนา้ 41) 

K 

A 

K 

A                      

K 

A 

    VZ  
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จากรูปท่ี 2.2 เป็นวงจรสมมูลภายในตวัซีเนอร์ไดโอด  เปรียบเสมือนซีเนอร์ไดโอดเป็นแหล่งจ่าย
ไฟตรงคงท่ี มีค่าแรงดนัจ่ายออกมาเท่ากบั VZ ต่ออนุกรมกบัค่าความตา้นทานในตวัซีเนอร์ไดโอด
เท่ากบั rZ  (Zener Resistance )     
2.2 คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด 
                   2.2.1 กราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด 
                      กราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode Characteristics)มีลกัษณะคลา้ยกบักราฟ
คุณสมบติัของไดโอดธรรมดา โดยกราฟในช่วงของการต่อไบแอสตรงจะท างานเหมือนไดโอดธรรมดา  
ส่วนในช่วงไบแอสกลบั  ซีเนอร์ไดโอดจะยงัไม่น ากระแสจนกวา่แรงดนัท่ีจ่ายใหก้บัซีเนอร์ไดโอด
จะถึงค่าซีเนอร์เบรกดาวน์ซีเนอร์ไดโอดจึงน ากระแส ซ่ึงกราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด แสดง
ดงัรูปท่ี 2.3 

 
 

รูปที ่2.3  แสดงกราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด 

                      จากรูปท่ี 2.3  แสดงกราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด จากกราฟเราจะเห็นว่าซีเนอร์
ไดโอดแบ่งการท างานออกเป็น  2 สภาวะคือ สภาวะไบแอสตรง และสภาวะไบแอสกลบั โดยมี
หลกัการท างานดงัน้ี 

   IF (mA) 

   IR (mA) 

   VZ 
   0.5 

  EF (V)    ER (V) 
   R 

   R 

   DZ 

   DZ 
   IF 

   IR 

แรงดนัคตัอิน 

    แรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ ไบแอสตรง

ตรง 

 ไบแอสกลบั 
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   สภาวะไบแอสตรง คือจ่ายแรงดันไฟบวกให้กับขาแอโนด  และจ่ายแรงดันไฟลบ
ให้กับขาแคโทด   ตวัต้านทาน (Resistor : R) ในวงจร  ท าหน้าท่ีจ  ากดักระแสท่ีจะไหลผ่านตวัซี
เนอร์ไดโอด   ไม่ให้เกินค่ากระแสสูงสุดท่ีซีเนอร์ไดโอดทนได ้  ในการจ่ายไบแอสตรงคร้ังแรกค่า
ต ่า ๆ  ซีเนอร์ไดโอดจะยงัไม่น ากระแสจนกวา่แรงดนัไฟท่ีจ่ายให้จะมีค่าแรงดนัถึงค่าแรงดนัคตัอิน   
(Cutin  Voltage)  ซ่ึงมีค่าประมาณ  0.5 โวลต์ ข้ึนไป จึงเร่ิมน ากระแส และซีเนอร์ไดโอดจะ
น ากระแสมากข้ึน  เม่ือเพิ่มแรงดนัไบแอสมากข้ึน  การท างานในสภาวะไบแอสตรงน้ีจะเหมือน
ไดโอดธรรมดา 
                       สภาวะไบแอสกลบั   เป็นการกลบัขั้วของแรงดนัไบแอสแก่ตวัซีเนอร์ไดโอด คือ จ่าย
แรงดนัไฟบวกให้กบัขาแคโทด และจ่ายแรงดนัไฟลบให้กบัขาแอโนด ตวัตา้นทานต่อไวท้  าหน้าท่ี
จ  ากดักระแสท่ีจะไหลผา่นตวัซีเนอร์ไดโอดไม่ให้เกินค่ากระแสสูงสุดท่ีซีเนอร์ไดโอดทนได ้ในการ
จ่ายไบแอสกลับให้กับตัวซีเนอร์ไดโอดจะยงัไม่น ากระแส มีเพียงกระแสร่ัวซึมไหลผ่าน  ซ่ึง
ค่ากระแสน้ีไม่ถือวา่ซีเนอร์ไดโอดน ากระแส  เม่ือเพิ่มแรงดนัไบแอสกลบัให้กบัซีเนอร์ไดโอดมาก
ข้ึน    จนถึงค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์  (VZ)ซีเนอร์ไดโอดจึงเร่ิมน ากระแส มีกระแสไหลผา่น ตวัซี
เนอร์ไดโอด  ท าให้เกิดแรงดนัตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดตามค่าแรงดนั ซีเนอร์เบรกดาวน์ถึงแมว้่า
จะเพิ่มค่าแรงดนัไฟให้ตวัซีเนอร์ไดโอดมากข้ึนไปอีก   ค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ จะเปล่ียนแปลง
ไปเพียงเล็กน้อย แต่กระแสซีเนอร์  IZ จะไหลเพิ่มข้ึน ถา้กระแสไหลผา่นตวัซีเนอร์ไดโอดมากกว่า
ค่ากระแสสูงสุดของตวัซีเนอร์ไดโอด (IZM)  ซีเนอร์ไดโอดจะช ารุดเสียหาย 
                      2.2.2ตารางคุณสมบติัทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด 
         คุณสมบติัทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอด มีความส าคญัต่อการน าซีเนอร์ไดโอดไปใช้
งาน ดงันั้นก่อนการน าซีเนอร์ไดโอดไปใช้งาน จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดของตวัซีเนอร์ไดโอด 
เพื่อช่วยให้การจดัวงจรใชง้านถูกตอ้งเหมาะสมและท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั ตวัอยา่งคุณสมบติัทาง
ไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733  แสดงดงัตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1  แสดงรายละเอียดคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733 
 
 
เบอร์ 

ค่า
แรงดนั 
ซีเนอร์
VZ (V) 

กระแส
ทดสอบ 
IZT(mA) 

อิมพีแดนซ์ซีเนอร์
สูงสุด 

กระแสร่ัวซึม
สูงสุด 
 IR  @  VR 

Surge 
Current 

At 
TA=25C 
IR (mA) 

กระแส 
ซีเนอร์
ไฟตรง
สูงสุด

IZM(mA) 
ZZT ท่ี
IZT 
 (Ω) 

ZZK 
(Ω) 

ท่ี IZK 

(mA) 
IR 
(A) 

 

VR(V) 
 

1N4728 3.3 76 10 400 1.0 100 1 1380 276 
1N4729 3.6 69 10 400 1.0 100 1 1260 252 
1N4730 3.9 64 9 400 1.0 50 1 1190 234 
1N4731 4.3 58 9 400 1.0 10 1 1070 217 
1N4732 4.7 53 8 500 1.0 10 1 970 193 
1N4733 5.1 49 7 550 1.0 10 1 890 178 
 
                    จากตารางท่ี 2.1 แสดงรายละเอียดคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 -1N4733  
ถา้น าคุณสมบติัทางฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 มาเขียนเป็นกราฟคุณสมบติัจะไดด้งัรูปท่ี 
2.4 จากตารางท่ี 2.1และรูปท่ี 2.4ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 ท าให้ทราบคุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการ
ออกแบบวงจร เช่น มีค่าแรงดันซีเนอร์เบรกดาวน์(VZ) เท่ากับ 3.3 โวลต์ กระแสซีเนอร์ไดโอด
ท างาน( IZT) เท่ากบั 76 มิลลิแอมป์ กระแสไหลผา่นซีเนอร์ไอดท่ีบริเวณส่วนโคง้( IZK) เท่ากบั 1มิลลิ
แอมป์   กระแสท่ีซีเนอร์ไดโอดทนไดสู้งสุด(IZM) เท่ากบั 276 มิลลิแอมป์ มีค่าอิมพีแดนซ์สูงสุด(ZZT) 
เท่ากบั 10 โอห์ม  
                    จากตารางค่าความตา้นทานของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 ท่ีจุดทดสอบเท่ากบั 10 
โอห์ม และตอ้งควบคุมกระแสไหลผา่นซีเนอร์ไดโอดใอยูร่ะหวา่ง 1 มิลลิแอมป์ ถึง 275 มิลลิแอมป์ 
จะท าใหแ้รงดนัตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดมีค่าคงท่ีคือ 3.3 โวลต ์
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รูปที ่2.4 แสดงกราฟคุณสมบติัทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์1N4728       

                    
2.3 การไบแอสซีเนอร์ไดโอด 
                       การจ่ายแรงดนัไบแอสซีเนอร์ไดโอด มี 2 ลกัษณะ เหมือนกบัการจ่ายแรงดนัไบแอส
ให้ไดโอดคือ การจ่ายไบแอสตรง ( Forward Bias )  กบัการจ่ายไบแอสกลบั( Reverse  Bias)  เม่ือ
จ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้กบัซีเนอร์ไดโอด ถึงค่าแรงดนัคตัอินประมาณ 0.5 โวลตจ์ะมีกระแสไหล
ผา่นตวัซีเนอร์ไดโอด     เม่ือจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัจนถึงแรงดนัค่าๆหน่ึง     ซีเนอร์ไดโอดจะน า 
กระแสและแรงดันตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดจะมีค่าคงท่ี เรียกจุดน้ีว่า ค่าแรงดีนซีเนอร์(Zener 
Voltage :VZ )  การจ่ายไบแอสใหซี้เนอร์ไดโอดแสดงดงัรูปท่ี 2.4 
 

 
(ก) การจ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหซี้เนอร์ไดโอด   (ข) การจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหซี้เนอร์ไดโอด 

รูปที ่ 2.4   การจ่ายแรงดนัไบแอสใหซี้เนอร์ไดโอด 

VZ  VR     VZ 

IZ 

  rZ = 10Ω =ZZT 
276 mA = IZM  

76 mA = IZT  

1mA = IZK  

   100 A = IR  

VO VO IR IF DZ DZ 

R R 

E E 



69 
 

 ใบความรู้ที ่2 หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

2.4  การอ่านคู่มือซีเนอร์ไดโอดและการแปลความหมาย 

ตารางที ่2.2 ขอ้มูลรายละเอียดของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 – 1N4761A 

 

ท่ีมา(https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf ) 

 

 

https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf
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ตารางที ่2.3 ค่าพิกดัทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ต่างๆ 

 

                      ท่ีมา(https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf ) 

จากตารางท่ี 2.3 ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728 พบว่า ค่าแรงดันซีเนอร์( VZ ) เท่ากับ 3.3 โวลต ์ 

กระแสท่ีจุดทดสอบ(  IZT ) เท่ากบั 76 มิลลิแอมป์  กระแสไหลผา่นบริเวณส่วนโคง้หรือต ่าสุด( IZK ) 

เท่ากับ 1 มิลลิแอมป์ กระแสสูงสุดผ่านซีเนอร์ไดโอด( IZM  )เท่ากับ 275 มิลลิแอมป์ ค่าความ

ตา้นทานของซีเนอร์ไดโอดท่ีจุดทดสอบ ( rZ ) เท่ากบั 10 โอห์ม และจะตอ้งควบคุมกระแสไหลผา่น

ซีเนอร์ไดโอดให้อยู่ระหว่าง 1 – 275  มิลลิแอมป์ จะท าให้แรงดนัตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดมีค่าคงท่ี 

3.3  โวลต ์

2.5 การน าซีเนอร์ไดโอดไปต่อใช้งาน 
                      การน าซีเนอร์ไดโอดไปใชง้านส่วนใหญ่จะน าไปใชใ้นวงจรรักษาระดบัแรงดนัคงท่ี ( 
Voltage Regulator) วงจรก าเนิดแรงดนัอา้งอิง( Voltage Reference ) และวงจรตดัสัญญาณ(Clipper 
Circuit)ในการต่อซีเนอร์ไดโอดใช้งาน ตวัซีเนอร์ไดโอดตอ้งต่อขนานกบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟตรง 
โดยต่อในลกัษณะไบแอสกลบัและตอ้งต่อตวัตา้นทานอนุกรมกบัซีเนอร์ไดโอดเพื่อแบ่งแรงดนัและ  

https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1538081.pdf
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จ ากัดกระแสในวงจร ซ่ึงแรงดันท่ีตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดคือ แรงดันท่ีจ่ายออกเอาต์พุตเป็น
แรงดนัใชง้าน ลกัษณะการต่อวงจรใชง้านซีเนอร์ไดโอด แสดงดงัรูปท่ี 2.5 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่2.5 แสดงการต่อวงจรใชง้านซีเนอร์ไดโอด 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้ 49) 

 

                      จากรูปท่ี 2.5 แสดงการต่อวงจรใชง้านซีเนอร์ไดโอด โดยการจ่ายแรงดนัไฟตรงให้แก่
ซีเนอร์ไดโอดท างาน ซ่ึงตอ้งจ่ายแรงดนัเป็นแบบไบแอสกลบัเสมอ   โดยตอ้งจ่ายแรงดนัจากแหล่ง
ให้มีค่ามากกว่าค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ (VZ) ของตวัซีเนอร์ไดโอดท่ีน ามาใชง้าน เช่น ในรูปท่ี 
3.6 ตวัซีเนอร์ไดโอดท่ีใช้งานมีค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์เท่ากบั 9.1 โวลต์ ดงันั้นค่าแรงดนัไฟ
ตรงท่ีแหล่งจ่ายตอ้งมากกว่า 9.1 โวลต์ ตามรูปท่ี3.6 จ่ายแรงดนัไฟตรงให้วงจร 15 โวลต์ ซีเนอร์
ไดโอดสามารถท างานได้ ซ่ึงได้แรงดนัไฟตรงคงท่ีออกเอาต์พุต 9.1โวลต์    แต่ถ้าหากว่าเราจ่าย
แรงดันไฟตรงเข้ามาในวงจรน้อยกว่าค่าแรงดันซีเนอร์เบรกดาวน์   (VZ) แรงดันไฟตรงท่ีออก
เอาตพ์ุตจะมีค่าเท่ากบัแรงดนัไฟตรงท่ีจ่ายเขา้มาในวงจร คือถา้จ่ายเขา้มาน้อยก็จะจ่ายออกเอาต์พุต
น้อย หรือถา้จ่ายเขา้วงจรมากกว่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์   ก็จะจ่ายออกเอาต์พุตเท่ากบัแรงดนัซี
เนอร์เบรกดาวน์  ซีเนอร์ไดโอดสามารถน าไปประยกุตต่์อวงจรใชง้านต่างๆไดห้ลายวงจร เช่น วงจร
จ่ายแรงดันอ้างอิงออกเอาต์พุตหลายระดับ วงจรตดัสัญญาณ และวงจรจ่ายแรงดันไฟตรงคงท่ี    
แบบ 3 ขั้ว เป็นตน้วงจรประยกุตใ์ชง้านซีเนอร์ไดโอดแสดงดงัรูปท่ี 2.6 
 

  - 
   + VO=9.1V

 

R 
DZ 

            E=15V  
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(ก) วงจรจ่ายแรงดนัอา้งอิงออกเอาตพ์ุตหลายระดบั 

 

 

 

 

 

(ข) วงจรตดัสัญญาณ 

รูปที่ 2.6 แสดงการน าซีเนอร์ไดโอดไปต่อวงจรใชง้าน 

 
              จากรูปท่ี 2.6 แสดงการน าซีเนอร์ไดโอดไปต่อวงจรใช้งาน  รูปท่ี 2.6(ก) เป็นวงจรจ่าย
แรงดนัอา้งอิงเอาต์พุตหลายระดบั ใช้ซีเนอร์ไดโอดมีค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ (VZ)ท่ี 7.5 โวลต ์
ต่ออนุกรมกนั2ตวัแต่ละตวัมีขั้วต่อแรงดนัไฟตรงออกไปใชง้าน แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีป้อนเขา้
มาในวงจร 20 โวลต์ ถูกซีเนอร์ไดโอดDZ1,DZ2 ก าหนดแรงดนัไฟตรงส่งออก 15 โวลต์ และซีเนอร์
ไดโอด DZ2ก าหนดแรงดนัไฟตรงส่งออก7.5 โวลต ์ส่วนในรูปท่ี 2.6 (ข)เป็นวงจรตดัสัญญาณท่ีใช ้
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ซีเนอร์ไดโอดเป็นตวัตดัสัญญาณมีสัญญาณอินพุตป้อนเขา้วงจรขนาด   22โวลต์ โดยใช้ซีเนอร์
ไดโอด DZ1,DZ2 ต่ออนุกรมกนัแบบหนัขาแคโทดเขา้หากนั ซีเนอร์ไดโอด DZ1 ก าหนดสัญญาณไซน์
ซีกลบระดบัแรงดนั 20 โวลต ์ตามค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ของ DZ1 ส่งออกเอาต์พุตและซีเนอร์
ไดโอด DZ2 ก าหนดสัญญาณไซน์ซีกบวกระดบัแรงดนั 20 โวลต์ ตามค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์
ของ DZ2 
 

2.6  การวดัและทดสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์     
                   2.6.1 การวดัและทดสอบซีเนอร์ไดโอดดีหรือเสีย    
                     ในการวดัตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์ จะสามารถวดัไดเ้ช่นเดียวกบัการ
วดัทดสอบไดโอดธรรมดา   โดยให้ใชม้ลัติมิเตอร์ปรับย่านวดัไวท่ี้ R ×1 หรือ R ×10 แลว้น าปลาย
สายทั้งสองมาแตะกนัแลว้ใหท้  าการปรับปุ่มADJใหเ้ขม็ของมิเตอร์ช้ีท่ีศูนยโ์อห์ม (0Ω) จากนั้นใหน้ า
ปลายสายของมิเตอร์ทั้งสองไปวดัท่ีขาของซีเนอร์ไดโอด    โดยผูท้  าการวดัสามารถใชมื้อจบัปลาย
สายของมิเตอร์กบัขาอุปกรณ์ได ้เพียงดา้นเดียวในการตรวจวดัในสภาวะปกติของซีเนอร์ไดโอดเข็ม
ของมิเตอร์จะตีข้ึนเม่ือท าการวดัสภาวะไบแอสตรงการวดัในลกัษณะไบแอสตรงให้ใช้สายสีด าซ่ึง
จ่ายไฟบวกต่อท่ีขาแอโนด และสายสีแดงซ่ึงจ่ายไฟลบต่อท่ีขาแคโทด โดยใหส้ังเกตท่ีตวัของซีเนอร์
ไดโอดดา้นท่ีมีขีดสีด าจะต่อกบัขาแคโทด(K) ดา้นตรงขา้มจะเป็นขาแอโนด(A)  ผลของการวดัเม่ือ
ซีเนอร์ไดโอดได้รับไบแอสตรง   สังเกตท่ีเข็มของมัลติมิเตอร์จะตีข้ึนอ่านค่าความตา้นทานได้
ประมาณ 50 – 70 Ω  ในกรณีท าการวดัไบแอสกลบัให้กลบัขาของซีเนอร์ไดโอดโดยให้ขาแคโทด
ต่อกบัสายสีด าซ่ึงจ่ายไฟบวก และขาแอโนดต่อกบัสายสีแดงซ่ึงจ่ายไฟลบ ผลการวดัเข็มมลัติมิเตอร์
จะไม่ตีข้ึนค่าความตา้นทานสูงมากเป็นอินฟินิต้ี ()แสดงวา่ซีเนอร์ไดโอดดี แต่ถา้ท าการสลบัสาย
วดัสองคร้ังหรือกลบัขาซีเนอร์ไดโอดวดัสองคร้ังแลว้เข็มมิเตอร์ไม่ข้ึน ช้ีท่ีอินฟินิต้ี()ทั้งสองคร้ัง 
สรุปไดว้า่ซีเนอร์ไดโอดเสียในลกัษณะขาด แต่ถา้เข็มมิเตอร์ช้ีท่ีศูนยโ์อห์ม (0Ω) ทั้งสองคร้ังสรุป
ไดว้า่ซีเนอร์ไดโอดเสียในลกัษณะลดัวงจรผลการทดสอบซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์แสดงดงั
รูปท่ี 2.7 
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(ก)การวดัซีเนอร์ไดโอดในลกัษณะไบแอสตรง 

 

    

 
(ข)การวดัซีเนอร์ไดโอดในลกัษณะไบแอสกลบั 

รูปที ่2.7 แสดงการวดัซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์ในสภาวะปกติ 

A K 

ตั้งย่านวัด×10 

เข็มมิเตอร์ไม่ตีข้ึน 

 ไฟลบ       ไฟบวก 
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การวดัร่ัว(Leakage) และเส่ือมของซีเนอร์ไดโอด    จะตั้งยา่นวดัมลัติมิเตอร์ไวท่ี้ย่าน R ×10k วดัซี
เนอร์ไดโอดในลกัษณะการจ่ายไบแอสกลบั คือใชไ้ฟลบ(สายสีแดง)วดัท่ีขาแอโนด(A) ใชไ้ฟบวก
(สายสีด า)วดัท่ีขาแคโทด(K) ผลการวดัเข็มของมิเตอร์ข้ึนศูนยโ์อห์ม(0Ω) แสดงว่าซีเนอร์ไดโอด
เส่ือมหรือเสีย แต่ถา้เขม็มิเตอร์ช้ีประมาณกลางสเกล ถึงแมจ้ะเป็นซีเนอร์ตวัใหม่ก็วดัข้ึนเช่นเดียวกนั
ผลการวดัคร้ังน้ีไม่ไดห้มายความว่าซีเนอร์ไดโอด เสียแต่อย่างใดซีเนอร์ไดโอดตวัน้ียงัใช้งานได้
ตามปกติ สาเหตุมามาจากขบวนการผลิตท่ีต้องเติมสารเจือปนมากและน้อยกว่าปกติ และจาก
คุณสมบติัท่ีตอ้งใชใ้นการก าหนดค่าแรงดนัให้คงท่ี ดงันั้นเม่ือตั้งยา่นวดัมลัติมิเตอร์ยา่น R ×10k วดั
ในลกัษณะการจ่ายไบแอสกลบัให้ตวัซีเนอร์ไดโอดแลว้ ซีเนอร์ไดโอดบางเบอร์จึงวดัข้ึนประมาณ
กลางสเกล 
                    2.6.2  การวดัตรวจสอบค่าแรงดนัซีเนอร์ 
                      แรงดนัซีเนอร์ คือ ค่าแรงดนัท่ีตวัซีเนอร์ไดโอด    ก าหนดให้คงท่ีป้อนออกเอาต์พุต
โดยใชค้่าเบรกดาวน์ของซีเนอร์ไดโอดแต่ละตวัเป็นตวัก าหนดแรงดนัซีเนอร์จะมีค่าตั้งแต่ 2.4 โวลต ์
ถึง 200โวลต์ และมีค่าทนก าลงัไฟฟ้า ตั้งแต่ 0.5 วตัต์ ถึง 50วตัต์ การตรวจสอบค่าแรงดนัซีเนอร์ 
สามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกเปิดคู่มือเทียบเบอร์หาแรงดันซีเนอร์ไดโอด โดยหาจากตาราง
คุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด หรือจากคู่มือECG วธีิท่ีสองท าไดโ้ดยการทดสอบหาแรงดนัซีเนอร์ 
                      1. การหาแรงดนัซีเนอร์ไดโอดจากเบอร์ซีเนอร์ไดโอด เบอร์ของซีเนอร์ไดโอดข้ึนอยู่
กบับริษทัผูผ้ลิตเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงบางเบอร์ของซีเนอร์ไดโอดสามารถทราบค่าแรงดนัไดจ้ากเบอร์
ของซีเนอร์ไดโอดเลย ดงัแสดงในตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง   
                     เบอร์ BZX83C10 เท่ากบั BZX83C เป็นรหสัซีเนอร์ไดโอด 10 คือ แรงดนัซีเนอร์มีค่า 
10 โวลต ์
                      เบอร์ BZX85C6V2เท่ากบั BZX85C เป็นรหสัซีเนอร์ไดโอด 6V2คือ แรงดนัซีเนอร์มี
ค่า 6.2 โวลต ์
                     เบอร์ BZY83D4V7เท่ากบั BZY83D4V7 เป็นรหสัซีเนอร์ไดโอด 4V7คือ แรงดนัซี
เนอร์มีค่า 4.7 โวลต ์  
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                   เบอร์ BZY94C75เท่ากบั BZY94C เป็นรหสัซีเนอร์ไดโอด 75 คือ แรงดนัซีเนอร์มีค่า 75 
โวลต ์
                   เบอร์ซีเนอร์ไดโอดบางแบบ ไม่สามารถบอกค่าแรงดนัไดจ้ะตอ้งเทียบตามตาราง
คุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด หรือเทียบจากคู่มือECG 
ตวัอยา่ง 
                   เบอร์1N4728 เท่ากบั จากการเปิดตารางคุณสมบติั จะมีแรงดนัซีเนอร์ 3.3 โวลต ์            
                   เบอร์1N4746 เท่ากบั จากการเปิดตารางคุณสมบติั จะมีแรงดนัซีเนอร์ 18 โวลต ์
                   เบอร์1N4750 เท่ากบั จากการเปิดตารางคุณสมบติั จะมีแรงดนัซีเนอร์ 27 โวลต ์
                   เบอร์1N4760 เท่ากบั จากการเปิดตารางคุณสมบติั จะมีแรงดนัซีเนอร์ 68 โวลต ์
                    2. การทดสอบหาแรงดนัซีเนอร์ ท าไดโ้ดยใชแ้หล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่า
ไดจ้าก 0 โวลต ์ถึง 50 โวลต์ จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัให้ซีเนอร์ไดโอด ท่ีต่ออนุกรมกบัตวัตา้นทาน 
10 กิโลโอห์ม ทนก าลังไฟฟ้าได้ 0.5 วตัต์ และใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์ วดัคร่อมขนานกับตัวซีเนอร์
ไดโอด โดยให้ขั้วบวกของดีซีโวลตมิ์เตอร์วดัขาแคโทด (K) ของซีเนอร์ไดโอด และขั้วลบของดีซี
โวลตมิ์เตอร์วดัขาแอโนด (A) ของซีเนอร์ไดโอด ดงัแสดงในรูปท่ี3.6 
 

 
 

รูปที ่2.8 แสดงการต่อวงจรเพื่อทดสอบค่าแรงดนัซีเนอร์ 
 
 

R 10kΩ 

E= 0-50 V 
V 
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เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

2.7  สรุป 
                     ซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์ประเภทสารก่ึงตวัน ามีลกัษณะคลา้ยกบัไดโอด ผลิตมาจาก
สารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็นต่อชนกนัหน่ึงรอยต่อ และมีขาต่อออกมาใชง้าน 2 ขาคือขาแอโนด
(A) กบัขาแคโทด( K) แต่ซีเนอร์ไดโอดมีความแตกต่างจากไดโอดธรรมดา ตรงการเติมสารเจือปน
มากกวา่ปกติ เพราะเน่ืองจากตอ้งการใหซี้เนอร์ไดโอดท างานในสภาวะไบแอสกลบั 
                      ซีเนอร์ไดโอดมีรูปโครงสร้าง สัญลกัษณ์ และรูปร่างคลา้ยไดโอดธรรมดา โครงสร้าง
ท ามาจากการน าสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็นต่อชนกนัหน่ึงรอยต่อ  มีสัญลกัษณ์คือดา้นท่ีเป็น
หวัลูกศรจะเป็นขาแอโนด ส่วนดา้นท่ีเป็นขีดจะเป็นขาแคโทด แต่ขีดของซีเนอร์ไดโอดจะมีลกัษณะ
ส่วนตอนปลายจะเอียงข้ึนบนและลงล่างเป็นมุม 45องศา หรือเป็นมุม 90 องศา ในส่วนของรูปร่างมี
ลกัษณะคลา้ยกบัไดโอดธรรมดาคือดา้นท่ีมีแถบจะเป็นขาแคโทด และดา้นตรงขา้มจะเป็นขาแอโนด 
                           กราฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด เป็นการแสดงการท างานของซีเนอรไดโอด ใน
สภาวะไบแอสตรงจะมีลกัษณะคล้ายการท างานของไดโอดธรรมดา แต่ในช่วงไบแอสกลบัจะมี
ความแตกต่างจากไดโอดธรรมดาคือไดโอดเม่ือจ่ายไบแอสกลบัตอ้งระวงัอย่าให้แรงดนัไบแอส
กลบัถึงจุดแรงดนัเบรกดาวน์เพราะจะท าให้ไดโอดช ารุดเสียหาย แต่ซีเนอร์ไดโอดถ้าจ่ายแรงดนั
ไบแอสกลบัถึงค่าแรงดนัซีเนอร์เบรกดาวน์ ซีเนอร์ไดโอดจะน ากระแส   ค่าแรงดนัซีเนอร์เบรก
ดาวน์สามารถดูได้จากเบอร์ของซีเนอร์ไดโอด หรือคู่มือECG หรือหาโดยการทดสอบการจ่าย
แรงดนัไบแอสกลบั 
                      การตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์ โดยใช้ย่านวดั R×1 หรือ R×10ท าการ
วดัแบบจ่ายแรงดนัไบแอสตรง และแบบจ่ายแรงดนัไบแอสกลบั ซีเนอร์ไดโอดดีเข็มของมิตอร์จะ
วดัข้ึนเพียงคร้ังเดียว ถา้เข็มมิเตอร์ข้ึนสองคร้ังช้ีท่ีศูนยโ์อห์ม(0 Ω)แสดงว่าซีเนอร์ไดโอดลดัวงจร
หรือเสีย และถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ข้ึนทั้ งสองคร้ัง( Ω  )ซีเนอร์ไดโอดเสียในลักษณะขาด ในการ
ตรวจสอบซีเนอร์ไดโอดร่ัวหรือเส่ือมท าไดโ้ดยใชย้า่นวดั R×10k วดัแบบจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัผล
การวดัเขม็ของมิเตอร์ข้ึนศูนยโ์อห์ม(0Ω) แสดงวา่ซีเนอร์ไดโอดเส่ือมหรือเสีย 
                      การน าซี เนอร์ไดโอดไปต่อใช้งานจะต่อในลักษณะขนานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง และจ่ายแรงดนัไบแอสกลบั มีตวัตา้นทานต่ออนุกรมเพื่อจ ากดักระแสในวงจร แรงดนั 
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ตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดคือแรงดนัเอาต์พุตท่ีเราน าไปใช้งาน ซีเนอร์ไดโอดถูกน าไปใช้ในวงจร
ต่างๆเช่นวงจรรักษาระดบัแรงดนัคงท่ี วงจร ก าเนิดแรงดนัอา้งอิง และวงจรตดัสัญญาณ เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดหน่วยที่2 เร่ืองซีเนอร์ไดโอด 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 10 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
(     )  1. ซีเนอร์ไดโอดมีขำ 2 ขำคลำ้ยไดโอดคือขำแอโนด  กบัขำแคโทด 
(     )  2. วงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอดเปรียบเสมือนแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรงคงท่ีต่ออนุกรมกบัต่อ 
 ควำมตำ้นทำน 
(     )  3. ซีเนอร์ไดโอดจะมีสัญลกัษณ์แตกต่ำงจำกไดโอด 
(     )  4. ซีเนอร์ไดโอดจะท ำงำนในยำ่นไบแอสกลบัได ้
(     )  5. ถำ้จ่ำยแรงดนัไบแอสกลบัใหซี้เนอร์ไดโอดถึงค่ำ VZ จะท ำใหซี้เนอร์ไดโอดช ำรุดเสียหำย 
(     )  6.  กำรจ่ำยแรงดนัไบแอสกลบัต ่ำกวำ่แรงดนัซีเนอร์( VZ) จะท ำใหซี้เนอร์ไดโอดท ำงำน 
(     ) 7.  กำรต่อซีเนอร์ไดโอดใชง้ำนตวัซีเนอร์ไดโอดตอ้งต่อขนำนกบัแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรง 
(     ) 8. ซีเนอร์ไดโอดถูกผลิตข้ึนมำเพื่อใชจ้  ำกดัแรงดนัคงท่ีออกเอำตพ์ุต 
(     ) 9. ในกำรวดัทดสอบซีเนอร์ไดโอดจะใชว้ธีิวดัแบบเดียวกบักำรวดัไดโอด 
(     ) 10. ในกำรเลือกใชง้ำนซีเนอร์ไดโอดจะตอ้งค ำนึงถึงค่ำทนก ำลงัไฟฟ้ำ 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่2 เร่ืองซีเนอร์ไดโอด 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 10 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
( )  1. ซีเนอร์ไดโอดมีขำ 2 ขำคลำ้ยไดโอดคือขำแอโนด  กบัขำแคโทด 
( )  2. วงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอดเปรียบเสมือนแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรงคงท่ีต่ออนุกรมกบัต่อ 
 ควำมตำ้นทำน 
( )  3. ซีเนอร์ไดโอดจะมีสัญลกัษณ์แตกต่ำงจำกไดโอด 
()  4. ซีเนอร์ไดโอดจะท ำงำนในยำ่นไบแอสกลบัได ้
( )  5. ถำ้จ่ำยแรงดนัไบแอสกลบัใหซี้เนอร์ไดโอดถึงค่ำ VZ จะท ำใหซี้เนอร์ไดโอดช ำรุดเสียหำย 
( )  6.  กำรจ่ำยแรงดนัไบแอสกลบัต ่ำกวำ่แรงดนัซีเนอร์( VZ) จะท ำใหซี้เนอร์ไดโอดท ำงำน 
( ) 7.  กำรต่อซีเนอร์ไดโอดใชง้ำนตวัซีเนอร์ไดโอดตอ้งต่อขนำนกบัแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรง 
( ) 8. ซีเนอร์ไดโอดถูกผลิตข้ึนมำเพื่อใชจ้  ำกดัแรงดนัคงท่ีออกเอำตพ์ุต 
( ) 9. ในกำรวดัทดสอบซีเนอร์ไดโอดจะใชว้ธีิวดัแบบเดียวกบักำรวดัไดโอด 
( ) 10. ในกำรเลือกใชง้ำนซีเนอร์ไดโอดจะตอ้งค ำนึงถึงค่ำทนก ำลงัไฟฟ้ำ 
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NPN

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่2 เร่ืองซีเนอร์ไดโอด 
 วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                  รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน )                                                    เวลา 10 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.  ขอ้ใดคือโครงสร้ำงของซีเนอร์ไดโอด 

ก.                                                                ข.            

 

ค.                                                                ง.            

 

2.   สัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอดตรงกบัขอ้ใด 

                                                                                                                                    

 

ก.                                    ข.                                 ค.                               ง. 

3.   จำกกรำฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอด  ควอแดนตท่ี์ 3 เป็นกำรท ำงำนของซีเนอร์ไดโอด 
      ในสภำวะใด   

 

0 

IF (mA) 

IR (mA) 

EF (V) ER (V) VZ  
0.7 V 

ควอแดรนตท่ี์1 

ควอแดรนตท่ี์ 3 
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ก.  ท ำงำนในสภำวะไบแอสตรง                                ข.  ท ำงำนในสภำวะไบแอสกลบั 
              ค.  ท ำงำนในสภำวะคตัออฟ                                ง.  ท ำงำนในสภำวะอ่ิมตวั 
4.  จำกกรำฟคุณสมบติัของซีเนอร์ไดโอดควอแดนตท่ี์ 1 เป็นกำรท ำงำนในสภำวะใด  

ก.  กำรท ำงำนในสภำวะอ่ิมตวั                                   ข.  กำรท ำงำนในสภำวะคตัออฟ 
ค.  กำรท ำงำนในสภำวะไบแอสกลบั                         ง.  กำรท ำงำนในสภำวะไบแอสตรง 

5.   กำรจ่ำยแรงดนัไบแอสในซีเนอร์ไดโอดท่ีถูกตอ้งควรจ่ำยแรงดนัไบแอสตำมขอ้ใด  
ก.  จ่ำยแรงดนัไบแอสตรงต ่ำ ๆ                                       
ข.  จ่ำยแรงดนัไบแอสตรงสูงมำก ๆ  
ค.  จ่ำยแรงดนัไบแอสใหสู้งกวำ่ค่ำเบรกดำวน์ 
ง.  จ่ำยแรงดนัไบแอสกลบัต ่ำกวำ่ค่ำแรงดนัเบรกดำวน์    

6.   ขอ้ใดคือค่ำแรงดนัของซีเนอร์ไดโอด 
          ก.  VZ                             ข. VRMS                                 ค. VDC                                  ง. VT 

7.   จำกคู่มือรำยละเอียดของซีเนอร์ไดโอในกำรน ำไปใชง้ำนนอกจำกค่ำแรงดนัซีเนอร์แลว้ ขนำด 
      ของซีเนอร์ไดโอดบอกไวเ้ป็นค่ำอะไร 

ก.  แรงดนัไบอสัตรงสูงสุด                          ข.  ค่ำแรงดนัไบอสักลบัสูงสุด 
              ค.  ค่ำทนกระแสสูงสุด                                ง.   อตัรำทนก ำลงังำน 
8.   ซีเนอร์ไดโอดนิยมน ำไปใชง้ำนตรงกบัขอ้ใด 

ก.   วงจรรักษำระดบัแรงดนั                         ข.  วงจรขยำยสัญญำณ 
ค.   วงจรก ำเนิดควำมถ่ี                                  ง.  วงจรเรียงกระแส 

9.   กำรน ำซีเนอร์ไดโอดไปใชง้ำนเป็นตวัรักษำระดบัแรงดนัคงท่ีตอ้งต่อวงจรตำมขอ้ใด     

R

              DZ

          

R

              DZ

                                           
   
                                  ก.                                                                        ข. 
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R              

DZ

   

R              

DZ

 

  ค.                                                                     ง. 

10. ในกำรวดัทดสอบซีเนอร์ไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์แลว้ผลปรำกฏวำ่ไดค้่ำตำ้นทำนสูงมำก  
      ()ทั้งสองคร้ังโดยวดัแบบไบอสัตรงและไบอสักลบั ผลกำรวดัทดสอบสรุปวำ่อยำ่งไร 

ก.  ซีเนอร์ไดโอดช ำรุดช็อต 
ข.  ซีเนอร์ไดโอดปกติดี 

              ค. ซีเนอร์ไดโอดช ำรุดขำด  
ง.   ยงัระบุไม่ไดต้อ้งเปิดคู่มือจำกเบอร์ของซีเนอร์ไดโอด 
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 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  2 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 3  
ช่ือหน่วย  ซีเนอร์ไดโอด 

เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด เวลา 2  ชัว่โมง 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ค 6 ก 

2 ข 7 ง 

3 ข 8 ก 

4 ง 9 ข 

5 ค 10 ค 
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แบบเกบ็คะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่  2 เร่ือง  ซีเนอร์ไดโอด 

 
 

 
 
 
 
 

 
ล ำดับ 

  
ช่ือ – สกุล 

ผลคะแนน 
Pre-Test Post-Test 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    


