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บทที่ 2 
ไดโอด 

 

 
วัตถุประสงค ์

1. บอกลักษณะ และคุณสมบัติของไดโอดได้ 
2. อธิบายกราฟคุณลักษณะทางกระแส และแรงดันของไดโอดได้ 
3. อ่านข้อมูลพื้นฐานจาก ดาต้าชีท ของไดโอดได้ 
4. บอกการน าไดโอดไปใช้งานได ้

 

2.1 ไดโอด (Diode) 

2-1-1  สัญลักษณ์ของไดโอด 
 รอยต่อ พี-เอ็น ของสารก่ึงตัวน าซิลิคอน ได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า 
ไดโอด   ไดโอดมี 2 ขั้ว ขั้วท่ีชิ้นสารชนิดพี เรียกว่า แอโนด Anode : (A) และขั้วที่ชิ้นสารชนิด
เอ็นเรียกว่า แคโทด (Cathode  : K) สัญลักษณ์ของไดโอดเปรียบเทียบกับสารกึ่งตัวน า            
1 รอยต่อ (พี-เอ็น) แสดงในรูปท่ี 1-15  

ดังนั้น แรงดันท่ีตกคร่อมไดโอด เมื่อ
ไดโอดน ากระแสจึงเท่ากับ 0.6V มันคือ
แรงดัน ท่ีตกคร่ อมรอยต่ อ  พี -เ อ็ น 
นั่นเอง 
รูปที่ 2-1 

2-1-2 คุณสมบัติของไดโอด 
1. เมื่อได้รับไบแอสกลับไดโอดจะไม่น ากระแส 
2. เมื่อได้รับไบแอสตรง ที่แรงดันมากว่า 0.6V ไดโอดจะน ากระแสได้ 
3. โดยปกติในวงจรไดโอดจะตอ้งต่อตัวต้านทานจ ากัดกระแสเพื่อป้องกันไดโอดเสมอ 
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รูปที่ 2-2 การไบแอสไดโอด 
ลักษณะของไดโอด    แสดงในรูปท่ี 2-3 ท่ีตัวถังไดโอดขนาด
เล็กจะมีแถบสีเงิน ซึ่งแสดงว่าเป็นขั้วแคโทด (K) อีกขั้วหนึ่ง
ของมันจึงเป็นขั้วแอโนด (A)   โดยปกติไดโอดจะใช้ในวงจร
เรียงกระแส (Rectifier Circuit) เพื่อแปลงกระแสไฟสลับให้
เป็นกระแสไฟตรง 
 
รูปที่ 2-3 ลักษณะของไดโอด 
 
 

2-1-3 กราฟคุณลักษณะทางกระแส และแรงดันของไดโอด 
กราฟคุณลักษณะทางกระแส และแรงดันของไดโอด เรียกว่า กราฟVI-Curve          

แสดงคุณลักษณะเมื่อไดโอดได้รับไบแอสตรง และไบแอสกลับ  เมื่อไดโอดได้รับไบแอสตรง
จะมีกระแสไหลผ่านไดโอดได้ และจะมีแรงดันตกคร่อมไดโอดเท่ากับ 0.6V แต่เมื่อไดโอด
ได้รับไบแอสกลับ  ไดโอดจะไม่น ากระแส แต่จะมีกระแสรั่วไหล จ านวนน้อยมากไหลผ่าน

ไดโอดได้ (น้อยกว่าไมโครแอมป์) (หรือ 
000,000,1

1 A)  และเมื่อให้ แรงดันไปแอสกลับให้กับ

ไดโอดเพิ่มมากขึ้น จนถึงจุดพังทะลาย(Break down point) ไดโอดจะทะลุ มีกระแสไหลได้
จ านวนมาก และไดโอดนั้นจะเสียหายไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกกราฟ
คุณลักษณะของไดโอดแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2-4  กราฟคุณสมบัติทางกระแสและแรงดัน (VI Curve)  ของไดโอด 
 

2-1-4 ดาต้าชีท ของไดโอด (Diode Data Sheet) 
 ดาต้าชีท จะแสดงข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเลือกใช้งานไดโอดได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
ควรอ่านและเข้าในในตัวเลยท่ีส าคัญ 4 ค่า คือ 

1. แรงดันตกคร่อมเมื่อน ากระแส (Forward Voltage Drop) 
2. กระแสเฉล่ียเมือ่ไดโอดได้รับไบแอสตรง (Average forward Current) 
3. กระแสไบแอสกลับสูงสุด (Peak Reverse Current) 
4. แรงดันเบรกดาวน์ (Breakdown Voltage)  
ตัวอย่างการอ่านค่าไดโอดจากดาต้าชีท แสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที่ 2-5  ดาต้าชีทของไดโอด เบอร์ 1N4001-1N4007 

 

2-2 การน าไดโอดไปใช้งาน 
2-2-1  ไดโอด แคลมป์  
 ไดโอดแคลมป์ (Diode Clamps) คือ การน าไดโอดไปใช้งาน เพื่อตัดรูปคลื่นด้านบวก
หรือลบ ของสัญญาณ โดยการต่อไดโอดขนานกับโหลด (RL) ดังรูปท่ี 2-6 เมื่อป้อนสัญญาณ
อินพุต คลื่นไซน์ ครึ่งไซเกิลบวกเข้าไป ไดโอดจะน ากระแส ท าให้เกิดแรงดันตกคร่อม 

ไดโอด 0.6 V เช่นกันส าหรับในครึ่งไซเกิลลบไดโอดจะไม่ท างานคลื่นลบก็จะปรากฏที่โหลด

เหมือนอินพุตวงจรแคลมป์นี้ จะตัดคลื่นไซเกิลด้านบวกออกไปจากเอาต์พุต 
 

 
รูปที่ 2-6 วงจรไดโอดแคลมป์ด้านบวก 
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 หากต้องการตัดรูปคลื่นด้านบวกและลบออกไปท้ัง 2 ด้าน ท าได้โดยใช้ไดโอดแคลมป์ 
จ านวน 2 ตัว ต่อกลับหัวกัน (Back to Back) ขนานกับโหลด ดังรูปท่ี 2-7 เมื่อต่อแบบนี้ และ
แรงดันอินพุตมีค่ามากกว่า 0.6V (ท้ังด้านไซเกิลบวกและไซเกิลลบ) จะถูกตัดออกไปท้ัง 2 
ด้าน และท่ีเอาต์พุตจะเป็นรูปคลื่นไซน์ท่ีถูกตัดยอดคลื่นออกไป เหลือเพียง 1.2p-p เท่านั้น 
(0.6V+0.6V) แต่หากสัญญาณอินพุตมีค่าต่ ากว่า 0.6V วงจรไดโอดแคลมป์ จะไม่ท างานท า
ให้สัญญาณเอาต์พุตเหมือนกับสัญญาณอินพุต ดังรูปท่ี 2-7 (ก) 

 
 

รูปที่ 2-7 วงจรไดโอดแคลมป์ ด้านบวกและลบ 
 

2-2-2 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น  
  

วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ใช้ไดโอด 1 ตัว ท าหน้าท่ีเปลี่ยนอินพุต เอ.ซี. (คลื่น
ไซน์) ให้เป็น ดี.ซี. เฉพาะคลื่นไซเกิลบวกของอินพุตเท่านั้น เพราะว่าไดโอดจะท างาน 
(น ากระแส : ON) ได้เมื่อได้รับคลื่นไซน์ด้านครึ่งไซเกิลบวกเท่านั้น (เพราะว่าช่วงนั้นไดโอด
จะได้รับไบแอสตรง) จึงเกิดกระแสไหลจากแหล่งจ่าย (IF) ผ่านไดโอดไปสู่โหลด (RL) แต่เมื่อ
คลื่นไซน์อินพุตเป็นช่วงครึ่งไซเกิลลบ ไดโอดจะไม่น ากระแส : OFF จึงไม่มีกระแสไหลผ่าน
โหลด รูปคลื่นท่ีเอาต์พุตจึงปรากฏเฉพาะครึ่งไซเกิลบวกเท่านั้น จึงเรียกวงจรเรียงกระแสแบบ
นี้ว่า วงจรครึ่งคลื่น ดังรูปท่ี 2-8 
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รูปที่ 2-8 วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น 
  
 เมื่อพิจารณาจากรูปคลื่นเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นในรูปท่ี 2-9 จะพบว่า
ค่าสูงสุดของคลื่นไซน์อินพุต คือ +VP  และ –VP ส่วนค่าสูงสุดของคลื่นเอาต์พุต คือ +Vp ท้ังนี้
เพราะไม่น าค่าแรงดันตาคร่อมไดโอด (0.6V) มาคิดค่า VP(input) จึงเท่ากับ VP (Output)   
แต่ค่าแรงดันเฉลี่ยท่ีเอาต์พุต (VDC) หรือค่าแรงดันเฉลี่ยท่ีเอาต์พุต (VAVE) จะเขียนแทนด้วย
เส้นตรง ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 และค่าของแรงดันเอาต์พุตท่ีผู้เรียนต้องสามารถหาค่าได้จะมี 3 
ค่า คือ (1) แรงดันสูงสุด (VP)   (2) แรงดัน อาร์.เอ็ม.เอส. (VRMS) และ(3)แรงดัน ดี.ซี.  (VDC) 
หรือ แรงดันเฉล่ีย (VAVE)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-9 แรงดันอินพุตและเอาต์พุต 
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แบบฝึกหัดเรื่อง ไดโอด 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถึงไดโอดไม่ถูกต้อง 

ก. มีแรงดันตาคร่อมรอยต่อ 6.0V 

ข. มีขั้ว 2 ขั้ว คือ บวก / ลบ 

ค. มีขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด / แคโทด 

ง. มีราคาถูก 

2. การไบแอสตรง ให้กับไดโอด หมายถึงข้อใด 

ก. ให้แรงดัน + กับขั้ว A และแรงดัน – กับขั้ว K 

ข. ให้แรงดัน - กับขั้ว A และแรงดัน + กับขั้ว K 

ค. ให้แรงดัน + กับขั้ว K และแรงดัน – กับขั้ว A 

ง. ให้แรงดัน + กับขั้ว P และแรงดัน – กับขั้ว N 

3. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของไดโอด 

ก.      ข      .  

ค.          ง.      

4. ข้อใดคือกราฟคุณลักษะทางกระแสและแรงดันของไดโอด 

  ก.    ข.           

ค.              ง.    
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5. เมื่อไดโอด ได้รับการไบแอสกลับ ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 

ก. มีกระแสไหลผ่านได้ 100 mA 

ข. มีแรงดันตกคร่อมรอยต่อเท่ากับ 0.6V 

ค. มีกระแสรั่วไหลผ่านได้จ านวนเล็กน้อย 

ง. ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 

 
รูปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 6-8 

 
6.  ค่ากระแสเฉล่ียท่ีเอาต์พุตของไดโอด เบอร์ 1N4007 เท่ากับข้อใด 

ก. 100 mA  ข. 1.0A ค. 10 A ง. 5µA 

7. ค่าแรงดันตกคร่อมไดโอด เบอร์ 1N4001  สูงสุดเท่ากับข้อใด 

ก. 1V    ข. 0.6V ค. 0.7V ง. 1.1V 

8. ไดโอด เบอร์ 1N4004  ทนแรงดันไปแอสกลับสูงสุดเท่ากับข้อใด 

ก. 100V   ข. 200V ค. 300V ง. 400V 
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9. ข้อใดวงจรไดโอด แคลมป์ สองด้าน 

  ก.          ข.           

ค.           ง.        

10. ข้อใดคือวงจรไดโอดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 

  ก.          ข.           

ค.                 ง.    

  


