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บทที่ 3 
ซีเนอร์ไดโอด 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. บอกลักษณะ และคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้ 
2. อธิบายกราฟคุณลักษณะทางกระแส และแรงดันของซีเนอร์ไดโอดได้ 
3. อ่านข้อมูลพื้นฐานจาก ดาต้าชีท ของซีเนอร์ไดโอดได้ 
4. บอกการน าซีเนอรไ์ดโอดไปใช้งานได ้

 

3.1 ซีเนอร์ไดโอด   
 ซีเนอร์ไดโอด เป็นไดโอดชนิดพิเศษท่ีสร้างให้มีการท างานแตกต่างจากไดโอดเรียง
กระแสท่ัวไปกล่าวคือ  เมื่อให้ไบแอสตรงกับซีเนอร์ไดโอดจะมีการท างานท่ีเหมือนกับ
ไดโอดท่ัวไป คือ น ากระแสได้และมีแรงดันตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดขณะๆได้รับไบแอสตรง
เท่ากับ 0.6V    และเมื่อซีเนอร์ไดโอดได้รับไบแอสกลับถึงค่าแรงดันท่ีก าหนดไว้ (ก าหนดค่า
แรงดันขึ้นในกระบวนการสร้างซีเนอร์ไดโอด เช่น 2.2V 5.1 V 6 V 10 V 12 V ฯลฯ) ซีเนอร์
ไดโอดจะน ากระแสได้และจะเกิดแรงดันตกคร่อมตัวมันคงท่ี เท่ากับค่าแรงดันท่ีก าหนดจาก
บริษัทผู้ผลิต สัญลักษณ์และกราฟลักษณะสมบัติของซีเนอร์ไดโอดดังรูป 3-1 (ก) และ (ข) 
 

 
 
 รูปที่ 3-1(ก) แสดงสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 
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3-2 คุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด 
 การพังทลายของซีเนอร์(Zener Breakdown) การพังทลายของไดโอดแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ การพังทลายแบบอะวาลานซ์ หมายความว่า เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับท่ีแรงดันสูง
มากๆจะท าให้มีกระแสไหลย้อนกลับผ่านไดโอดจ านวนมาก ท าให้รอยต่อของไดโอดทะลุ
และใช้งานไม่ได้อีก     การพังทลายอีกแบบหนึ่ง คือ การพังทลายแบบซีเนอร์ เป็นการ
พังทลายท่ีเกิดขึ้นกับแรงดันไบแอสกลับค่าต่ า ๆ ซึ่งก าหนดได้จากการโดปสารกึ่งตัวน าท่ีใช้
สร้างเป็นซีเนอร์ไดโอด การพังทลายแบบซีเนอร์นี้จะมีกระแสไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดจ านวน
หนึ่ง ซึ่งต้องรักษาไม่ให้เกิดค่าพิกัดสูงสุด และจะท าให้เกิดสภาวะท่ีแรงดันตกคร่อมซีเนอร์
ไดโอดมีค่าคงท่ีเรียกว่า แรงดันซีเนอร์ คุณสมบัติข้อนี้สามารถน าซีเนอร์ไดโอดไปสร้างเป็น
วงจรควบคุมแรงดันไฟตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าแรงดันคงท่ีได้   ซีเนอร์
ไดโอดท่ีมีใช้อยู่ในท่ัวไป มีขนาดแรงดันซีเนอร์ตั้งแต่ 1.8 V ถึง 200 V 
 คุณสมบัติของการพังทลาย (Breakdown Characteristics)  เมื่อพิจารณาจากกราฟ
ลักษณะสมบัติโดยเฉพาะการพังทลายของซีเนอร์ไดโอดเมื่อได้รับไบแอสกลับ ดังรูป 3-1 (ข) 
เมื่อเพิ่มแรงดันไบแอสกลับจนถึงค่าแรงดันซีเนอร์(VZ) จะเกิดกระแสไหลผ่านซีเนอร์ไดโอด
มากขึ้น ท่ีจุดเอียงของกราฟ จะมีกระแสไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดเท่ากับ IZK และถ้าซีเนอร์

รูปที่ 3-1 (ข) กราฟลักษณะสมบัติทางกระแสและ แรงดันของซีเนอร์ไดโอด 
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ไดโอดได้รับแรงดันสูงขึ้นอีกกระแสจะเพิ่มขึ้น แต่แรงดันซีเนอร์จะคงท่ี แต่ถ้าเพิ่มกระแสเกิน
กว่าค่ากระแสซีเนอร์สูงสุด (IZM) แรงดันซีเนอร์ จะไม่คงที ่

 
รูป 3-2 กราฟคุณสมบัติของกระแสและแรงดันของซีเนอร์ไดโอดเม่ือได้รับไบแอสกลับ 

 
 ดังนั้นการน าซีเนอร์ไดโอดไปใช้ในการควบคุมให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้คงท่ี 
โดยใช้ค่าแรงดัน ซีเนอร์นั้น จึงต้องออกแบบวงจรควบคุมให้มีกระแสผ่านซีเนอร์ไดโอดช่วง
ระหว่างค่ากระแส IZKถึงค่าIZM ส าหรับกระแส IZTหมายถึง ค่ากระแสทดสอบค่าแรงดันซีเนอร์ 
ซึ่งเป็นค่ากระแสท่ีพิกัดของแรงดันซีเนอร์ตามค่าที่ผู้ผลิตก าหนด 
 วงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอด    เนื่องจากซีเนอร์ไดโอดมีคุณสมบัติจ่ายแรงดันคงท่ี
เมื่อได้รับไบแอสกลับ ดังนั้นในทางอุดมคติ  ซีเนอร์ไดโอดจึงมีวงจรเทียบเท่า หรือวงจร
สมมูลเป็นแบตเตอรี่  ท่ีมีขนาดแรงดันไฟตรงเท่ากับ VZโดยมีขั้วบวกของ VZ อยู่ท่ีขั้วแคโทด 
และขั้วลบของ  VZ อยู่ท่ีแอโนด ดังรูป 3-3 (ก) แต่ในทางปฏิบัติจะมีค่าความต้านทานภายใน
รอยต่อของซีเนอร์ไดโอดอยู่ด้วย (RZ) ดังนั้นวงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอดในทางปฏิบัติจึง
เป็นดังรูป 3-3 (ข)ซึ่งค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอด (RZ)นี้มีค่าเท่ากับสมการ  

 
RZ      =    

Z

Z

I

V
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รูป 3-3 วงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอดและการหาค่าความต้านทานภายในของซีเนอร์ไดโอด 
 

ตัวอย่าง 3-1  จากรูปท่ี 3-3 (ค) ถ้าค่าแรงดัน  VZ = 60 mV และค่ากระแส  IZ = 3 mA 
 จงค านวณหาค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอด (RZ) 
  
 วิธีท า   จากสมการ 

   RZ  =
Z

Z

I

V



  =  
mV

mV

3

60  =  20Ω 

 ตอบ    ความต้านทานของซีเนอร์ไดโอด (RZ) คือ = 20Ω 
 
 

(ก) วงจรสมมูลอุดมคต ิ (ข) วงจรสมมูลจริง 

(ค) การหาค่าความต้านทานซีเนอร์ 
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ตัวอย่าง 3-2  จงค านวณค่าของตัวต้านทาน (R) ท่ีต่ออนุกรมกับซีเนอร์ไดโอด 6.2 V พิกัด
ก าลังไฟฟ้า  500 mW และต่อกับแบตเตอรี่ 12 V 
 
  
 
 
 
 
 
 
วิธีท า   (1) กระแสซีเนอร์สูงสุด (IZM) คือ 
         IZM     =

    E

P   =  
V

mW

26

500

.
 

                 IZM       =     80.6 mA 
  
            (2) แรงดันตกคร่อม R คือ                         
                                       VR         =   12 V – 6.2 V  =  5.8 V 
    
             (3) เพื่อให้กระแสถูกจ ากัดท่ี 80.6 mA ดังนั้น ค่า R สูงสุดท่ีควรจะเป็น คือ 
    R = 

I

E   =  
mA

V

080

85

.
.  

   R = 72.0 Ω 
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3-3 ดาต้าชีท ของซีเนอร์ไดโอด 
 การอ่านค่าคุณสมบัติท่ีส าคัญของซีเนอร์ไดโอดจากดาต้าชีท นั้น ควรพิจารณาประเด็น
ส าคัญต่อไปนี ้
 1. แรงดันซีเนอร์ (VZT) หรือ VZnom 

 2. กระแสซีเนอร์สูงสุด (IZM) 
 3. ก าลังไฟสูงสุด (PZM) (IZm x VZ) 
 4. กระแสซีเนอร์ (IZT) 
 

 
 

รูป 3-4 ดาต้าชีทของ ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728…1N4740 
 

จากดาต้าชีทของซีเนอร์ไดโอด เบอร์ 1N4737 จะอ่านค่าคุณสมบัติท่ีส าคัญได้ ดังนี้ คือ  
 (1) แรงดันซีเนอร์ (VZnom)   =   7.5 V 
 (2) กระแสซีเนอร์ (VZT) =   34 mA 
 (3)  กระแสซีเนอร์สูงสุด (IZM) = 121 mA 
 (4)  ก าลังไฟสูงสุด (PZM) =  121 mA x 7.5V  =  907.5 mA 
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3-4 การน าไปใช้งาน 
 ซีเนอร์ไดโอด สามารถคุมค่าแรงดันให้คงท่ีได้ เพราะคุณสมบัติของ VZ ท่ีมี
ค่าคงท่ี เมื่อได้รับไบแอสกลับนั่นเอง ดังนั้นซีเนอร์ไดโอดจึงน าไปใช้ในการต่อขนานกับ
เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อควบคุมค่าแรงดันเอาต์พุตให้คงท่ี การต่อซีเนอร์
ไดโอดเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงง่าย ๆ ท าได้ดังรูปท่ี 3-5 
 

 
รูปที่ 3-5 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 

 
 จากรูป 3-5 (1) คือ เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ซึ่งเป็นคลื่นไซน์ครึ่ง
ไซเกิลท่ีไม่ราบเรียบ จุดท่ี (2) คือ รูปคลื่นของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ท่ีมีตัวกรอง
แรงดัน (C) ท าให้แรงดันเอาต์พุตเรียบกว่า จุดท่ี (1) แต่จุดท่ี (3) คือ แรงดัน ดีซี เอาต์พุตที่เรียบ
ขึ้นอีก เพราะใช้ซีเนอร์ไดโอดต่อขนานกับโหลด 
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แบบฝึกหัด เรื่อง ซีเนอรไ์ดโอด 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. สัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอดคือข้อใด 

 

ก.                            ข. 

   
ค.    ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. วงจรสมมลูของซีเนอร์ไดโอดคือข้อใด 

ก.     ข.  
 

ค.    ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง 
 

3. ซีเนอร์ไดโอดมีแรงดันซีเนอร์ในช่วงการท างานในข้อใด 

ก. น ากระแสเมื่อได้รับไบแอสตรง    
ข. ไม่น ากระแส เมื่อได้รับไบแอสตรง 
ค. น ากระแสในย่านพังทะลายซีเนอร ์   
ง. ไม่น ากระแสในย่านไปแอสกลับ 
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4. ข้อใดคือกราฟคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด ขนาด  5.1V 

 
 

5. “เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับท่ีแรงดันสูงมาก จนกระท่ังมีกระแสไหลย้อนกลับได้ 

และรอยต่อของไดโอดทะลุ” ข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด 

 ก. การพังทลายแบบซีเนอร์   
 ข. การพังทะบายแบบไบอัสกลับ 
 ค. การพังทะลายแบบอะวาลานซ์   
 ง. การพังทลายแบบวาลานซ์ 
 

6. กระแสซีเนอร์ไดโอดในข้อใดที่มีค่าต่ าที่สุด 

 ก. IZT  ข. IZM 
 ค. IZN  ง. IZK 
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  จากวงจรต่อไปนี้ใช้ตอบค าถาม ข้อ 7 – 8 
 
 
 
 
 

7. ถ้าซีเนอร์ไดโอดมีพิกัด 5.1 V, 500 mW ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 10V ค่าของ IZM 

 ก. 93 mA  ข. 98 mA 
 ค. 108 mA ง. 89 mA 
 

8. ตัวต้านทาน R มีค่าเท่ากับข้อใด 

 ก. 75 Ω  ข. 60 Ω 
 ค. 50 Ω  ง. 45 Ω  
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9. จากดาต้าชีทของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4728  ค่า VZT มีค่าเท่าใด 

 ก. 4.3V       ข.  3.9V          ค.  3.6V       ง. 3.3V 
 

10. จากดาต้าชีทของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4730  ค่า IZM มีค่าเท่าใด 

 ก. 1190mA      ข.  234 mA          ค.  217mA ง.  135mA 
 

11. จากดาต้าชีทของซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4740  ค่า IZT มีค่าเท่าใด 

 ก. 25mA           ข.  28 mA           ค.  21mA ง.  34mA 
 

12. จากวงจรต่อไปนี้ รูปคลื่น VO คือข้อใด 

 

  ก.          ข.           

ค.                     ง.        
 

 


