
หน่วยที่ 11 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสมัยก่อน ได้แก่ หลอดสุญญากาศ ต่อมาเทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ไดม้ีวิวฒันาการอยา่งรวดเร็ว ไดม้ีการคน้พบอุปกรณ์ชนิดหน่ึง ซ่ึงสามารถน ามาแทน
หลอดสุญญากาศได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์น้ีเรียกว่า “อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า” (Semiconductor device) 
ซ่ึงไดแ้ก่ ไดโอด, ทรานซิสเตอร์, เฟท, เอสซีอาร์ และ ไตรแอด ฯลฯ 

13.1 สารกึ่งตัวนำ 
สารก่ึงตวัน า (Semiconductor) คือ วสัดุที่มีคุณสมบตัิทางไฟฟ้าอยู่ระหว่างฉนวนและตวัน า 

สามารถเป็นได้ทั้งตวัน าและฉนวน ได้แก่ สารเจอร์มันเนียม (Germanium : Ge) และสารซิลิกอน 
(Silicon : Si) 

13.1.1 ข้อดีของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 

(ก) หลอดสุญญากาศ  (ข) อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า 
รูปที่ 13.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา : http://www.hs8jyx.com 

 รูปที่ 13.1 แสดงการเปรียบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างจากหลอดสุญญากาศ 
และอุปกรณ์สารก่ึงตัวน า ซ่ึงอุปกรณ์ที่สร้างจากสารก่ึงตวัน ามีคุณสมบตัิที่ดีกว่าหลอดสุญญากาศ 
หลายประการ คือ 

1. มีขนาดเล็ก
2. มีการส้ินเปลืองและสูญเสียพลงังานนอ้ยกว่าหลอดสุญญากาศ
3. ไม่ตอ้งมีไส้หลอด
4. ทนต่อการกระแทกและสะเทือนไดดี้กว่าหลอดสุญญากาศ
5. มีอายกุารใชง้านไดน้านกว่าหลอดสุญญากาศ
6. สามารถประยกุตแ์ละน าไปใชง้านไดส้ะดวกกว่าหลอดสุญญากาศ



 13.1.2 สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 
  สารก่ึงตวัน าบริสุทธ์ิ คือ สารที่ไม่ไดม้ีการเจือสารใดๆ ลงไป ซ่ึงสารก่ึงตวัน าบริสุทธ์ิ 
จะมีอิเล็กตรอนวงนอก (Valence electron)  อยู ่4 ตวั  
 
  
 
 
 
 
 

(ก) อะตอมของเจอร์มนัเนียม                                  (ข) อะตอมของซิลกิอน 
รูปที่ 13.2 แสดงโครงสร้างของอะตอม 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  จากรูปที่ 13.2 แสดงโครงสร้างอะตอมของสารเจอร์มนัเนียมและซิลิกอน สรุปไดค้ือ 
ภายในอะตอมของเจอร์มนัเนียม จะประกอบดว้ยโปรตอน (P+) 32 ตัว และอิเล็กตรอน (e- ) 32 ตัว 
และภายในอะตอมของซิลิกอน จะประกอบดว้ยโปรตอน (P+) 14 ตวั และอิเล็กตรอน (e- ) 14 ตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.3 แสดงโควาเลนซ์บอนดข์องสารซิลิกอน 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
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  จากรูปที่ 13.3 แสดงโครงสร้างอะตอมของสารซิลิกอนที่บริสุทธ์ิจบัตวักนัเป็นรูปผลึก 
ซ่ึงเป็นการรวมตวัของอิเล็กตรอนแบบโควาเลนช์บอนด์ โดยการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนวงนอกสุด
ซ่ึงจะท าให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดของทุกๆ อะตอม ครบ 8 ตวัพอดี 
 

 13.1.2 สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ 
  สารก่ึงตวัน าไม่บริสุทธ์ิ คือ สารก่ึงตวัน าที่ถูกเติมสารเจือปนเขา้ไป การเติมสารเจือปน
เขา้ไป เรียกว่าการโด๊ป (Doping) เพื่อท าให้มีสภาพน าไฟฟ้าที่สูง โดยผ่านกระบวนการออกซิเดชัน 
(Oxcidation) ซ่ึงก็คือการน าเอาสารเจอร์มนัเนียม หรือสารซิลิกอน ไปหลอมให้ละลายดว้ยอุณหภูมิ 
900 – 1,000 องศาเซลเซียส สารก่ึงตวัน าไม่บริสุทธ์ิ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  1. สารก่ึงตวัน าชนิดพี (Positive – type) หรือเรียกยอ่ๆ ว่า P – Type 

2. สารก่ึงตวัน าชนิดเอ็น (Negative – type) หรือเรียกยอ่ๆ ว่า N – type 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.4 แสดงโครงสร้างของสารก่ึงตวัน าชนิดพี 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  จากรูปที่ 13.4 แสดงโครงสร้างของสารก่ึงตัวน าชนิดพี  คือการน าเอาอลูมิเนียม (Al) 
หรือแกลเลียม (Ga) หรือโบรอน (B) ซ่ึงมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดอยู่ 3 ตัว มารวมกับเจอร์มนัเนียม
หรือซิลิกอน ที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตวั ท าให้การรวมตัวของอิเล็กตรอนวงนอกสุดไม่ครบ      
8 ตวั ซ่ึงจะท าให้เกิดช่องว่างเรียกว่า โฮล (Hole) ซ่ึงจะมีประจุเป็นบวกเมื่อเทียบกบัอิเล็กตรอน   
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รูปที่ 13.5 แสดงโครงสร้างของสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็น 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  จากรูปที่ 13.5 แสดงโครงสร้างของสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็น คือการน าเอาสารหนู (As) 
หรือฟอสฟอรัส (P) หรือพลวง (Sb) ซ่ึงมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 5 ตวั มารวมกับสารเจอร์มนัเนียม
หรือสารซิลิกอน ซ่ึงมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตวั ท าให้อิเล็กตรอนเหลือจากการรวมตวักนัอยู่ 1 ตวั 
อิเล็กตรอนที่เหลือกอยูจ่ากการรวมตวั เรียกว่า “อิเล็กตรอนอิสระ” (Free electron) ซ่ึงมีประจุเป็นลบ  
 

13.2 ไดโอด 
ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมัยก่อนไดโอดสร้างจากหลอดสุญญากาศ     

ต่อไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีมากขึ้น จนกระทั้งปัจจุบนัเรารู้จกัไดโอดในรูปแบบของสารก่ึงตวัน า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.6 รูปร่างของไดโอด 
ที่มา : Robert T. Paynter, 2003 ; 43 
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จากรูปที่  13.6 แสดงรูปร่างของไดโอดที่สร้างมาจากสารก่ึงตัวน า มีขั้วออกมาใช้งาน    
เพียงสองขั้วเท่านั้น มีขนาดเล็ก ท าให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างย่ิง จึงท าให้สามารถประหยดั
เน้ือที่ของวงจรไดอ้ีกมาก 

 

 13.2.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของไดโอด 
 

 
 
 

 
 
 

(ก) โครงสร้าง                                         (ข) สัญลกัษณ ์
รูปที่ 13.7 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของไดโอด 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 จากรูปที่ 13.7 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด มีขาใช้งานด้วยกัน 2 ขา    
ซ่ึงจะประกอบด้วยขาอาโนด (Anode) ใช้ตัวย่อว่าขา A เป็นสารชนิด P และขาคาโถด (Cathode)   
ใชต้วัยอ่ว่าขา K เป็นสารชนิด N 
    

 13.2.2 ชนิดของไดโอด 
 ไดโอดสร้างมาจากสารก่ึงตวัน าไม่บริสุทธ์ิ 2 ชนิด คือสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็น 
ไดโอดถา้แบ่งตามเน้ือสารที่ใชท้ าจะได ้2 ชนิด คือ  
  1. ไดโอดชนิดเยอรมนัเนียม (Germanium Diode)  
  2. ไดโอดชนิดซิลิกอน (Silicon Diode) 
  ถา้แบ่งตามลกัษณะของการผลิต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ  
   1. ไดโอดชนิดหนวดแมว (Point Contact Diode) หรือไดโอดชนิดจุดสัมผสั  
   2. ไดโอดชนิดหัวต่อพีเอ็น (PN Junction Diode)  
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(ก) ไดโอดชนิดหนวดแมว                                 (ข) ไดโอดชนิดหัวต่อพีเอ็น 
รูปที่ 13.8 โครงสร้างของไดโอดชนิดหนวดแมวและไดโอดชนิดหัวต่อพีเอ็น  

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  

 

  รูปที่ 13.8 (ก) แสดงไดโอดชนิดหนวดแมว หรือไดโอดชนิดจุดสัมผสั เกิดจากการ
น าเอาสารเยอรมนัเน่ียมชนิดเอ็นมาแลว้อดัสายเล็กๆ ของลวดพลาตินั่มเขา้ไปเป็นลวดหนวดแมว 
แลว้จึงน าเอาไปผ่านกระแสค่าสูงๆ ตรงช่วงรอยต่อระหว่างหนวดแมวและผลึกเอ็นไทป์จะเกิดสารพี
ขึ้นรอบรอยสัมผสั ไดโอดชนิดน้ีมกัใชส้ารเยอรมนัเน่ียม  
  รูปที่ 13.8 (ข) ไดโอดชนิดหัวต่อพีเอ็น เป็นไดโอดที่สร้างจากขบวนการออกซิเดชัน
หรือการแพร่อนุภาคอะตอมของสารบางชนิดเขา้ไป ซ่ึงนิยมใชใ้นงานอยา่งกวา้งขวาง 
  

 13.2.3 การไบอัสไดโอด 
  การไบอัส (Bias) คือการจ่ายไฟให้สารพีและเอ็น เพื่อท าให้อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า 
อยูใ่นสภาวะน ากระแสและไม่น ากระแส การไบอสัมี 2 แบบ คือ 
  1. ไบอสัตรง (Forward Bias)  
  2. ไบอสักลบั (Reverse Bias) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.9 การจ่ายไบอสัตรงให้ไดโอด 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 จากรูปที่ 13.9 แสดงการจ่ายไบอัสตรงให้ไดโอด คือการจ่ายไฟบวกให้กบัขาอาโนด   
หรือสาร P และจ่ายไฟลบให้ขาคาโถด หรือสาร N ซ่ึงมีผลท าให้ไดโอดน ากระแส หรือมีกระแส
ไหลผ่านตวัไดโอด ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดขึ้นอยู่กบัแรงดนัไฟฟ้าที่จ่ายไบอสัให้ไดโอด 
ถ้าจ่ายแรงดันไบอัสต ่า กระแสไฟฟ้าก็จะไหลน้อย หลอดไฟสว่างน้อย ถ้าจ่ายแรงดันไบอัสสูง 
กระแสไฟฟ้าก็จะไหลไดม้าก หลอดไฟก็จะสว่างมาก 

 P  P  N  N 
 Anode  Anode  Cathode  Cathode 

 หนวดแมว 

+
 
_

 D 

 E หลอดไฟสว่าง 
 I 



  
 
 

 
รูปที่ 13.10 การจ่ายไบอสักลบัให้ไดโอด 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 จากรูปที่ 13.10 แสดงการจ่ายไบอสักลบัให้ไดโอด คือการจ่ายไฟบวกให้กบัขาคาโถด   
หรือสาร N และจ่ายไฟลบให้ขาอาโนด หรือสาร P ท าให้ไดโอดไม่น ากระแส หลอดไฟจึงไม่สว่าง 
 

13.3 ไดโอดเปล่งแสง 
  ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) หรือ แอลอี ดี เป็นไดโอดที่สามารถ
เปล่งแสงสว่างออกมาด้วยเคลื่อนความถี่เดียวและมีเฟสต่อเน่ืองได้ ซ่ึงต่างไปจากแสงธรรมดา        
ที่เรามองเห็น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคลื่นที่มีความถี่และเฟสต่างๆ มารวมกนั 
 

 13.3.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของไดโอดเปล่งแสง   
 
 
 
 
 
 
 

(ก) โครงสร้าง                                         (ข) สัญลกัษณ ์
รูปที่ 13.11 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของไดโอดเปล่งแสง 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 รูปที่ 13.11 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอดเปล่งแสง ซ่ึงจะเหมือนกับ
ไดโอดทัว่ไป ประกอบขึ้นมาจากการเอาสารพีและสารเอ็นมาประกบกนั โดยผิวข้างหน่ึงเป็นมัน
คลา้ยกระจก เมื่อเราให้ไบอสัตรงแก่แอลอีดี จะท าให้อิเล็กตรอนที่สารก่ึงตวัน าชนิดเอ็นมีพลงังาน
สูงขึ้น จนสามารถว่ิงขา้มรอยต่อไปรวมกบัโฮลในสารพีได ้ก่อให้เกิดพลงังานแสงที่เราเรียกกนัว่า
พลงังาน “โฟตอน” เปล่งออกมา 
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รูปที่ 13.12 รูปร่างของไดโอดเปล่งแสง 
ที่มา : Robert T. Paynter, 2003 ; 55 

 

  จากรูปที่ 13.12 แสดงรูปร่างของไดโอดเปล่งแสง ตวัถงัของไดโอดเปล่งแสงจะสร้าง
มาจากพลาสติก มีขาใชง้านจ านวน 2 ขา โดยขายาวจะเป็นขาอาโนดและขาส้ันเป็นขาคาโถด   
  การที่จะท าให้พลงังานน้ีเรืองแสงขึ้นมาสว่างสุกใสนั้น จ าเป็นตอ้งเติมสารเจือบางอยา่ง
ลงไปในสารซิลิกอน หรือสารเยอรมัน เน่ียมด้วย สารนั้ นก็คือแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด ์
(Gallium Arsenide Phosphide : GaAsP) หรือแกลเลี่ยมฟอสไฟด ์(Gallium Phosphide : GaP) 
 ไดโอดเปล่งแสงอาจจะมีสีต่างๆ กนัไปเช่น เขียว แดง เหลือง ส้มและขาว โดยทัว่ไป
ไดโอดเปล่งแสงที่มีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัใชก้บัระดบัแรงดนั 1.7 ถึง 3.3 โวลต ์   
  ในปัจจุบันแมแ้ต่ไดโอดเปล่งแสงธรรมดาก็ยงัมีแสงสองสีอยู่ในตวัเดียวกัน เราเรียก
ไดโอดเปล่งแสงพวกน้ีว่าหลอด two-lead LED เมื่อเรากลับไบอสัในแต่ละคร้ังจะมีสีสันที่ต่างกัน
ออกไป เช่นคร้ังแรกเป็นสีเขียว เมื่อเรากลบัไบอสัมนัจะกลายเป็นสีแดง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.13 รูปร่างของตวัเลข 7 ส่วน 
ที่มา : https://www.ioxhop.com 

 

  จากรูปที่ 13.13 แสดงรูปร่างของตวัเลข 7 ส่วน หรือ 7-Segments เป็นไดโอดเปล่งแสง
อีกประเภทหน่ึง ใช้ในภาคแสดงผลของเคร่ืองมือวดัและทดสอบ เคร่ืองคิดเลขและระบบตัวเลข 
ซ่ึงมีโครงสร้างเบื้องตน้เช่นเดียวกบัไดโอดเปล่งแสง     



 13.3.2 วงจรใช้งานไดโอดเปล่งแสง  
  เน่ืองจากแอลอีดีใช้แรงดนัเพียง 1.7 V ถึง 3.3 V ดงันั้นถา้จ่ายแรงดนัต ่ากว่าน้ี แอลอีดี 
ก็จะไม่สว่าง ในท านองเดียวกนัถา้จ่ายแรงดนัมากกว่าน้ีก็จะท าให้แอลอีดีช ารุดเสียหาย  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.14 วงจรใชง้านไดโอดเปล่งแสง 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 รูปที่ 13.14 แสดงวงจรใช้งานไดโอดเปล่งแสง จากวงจรใช้แหล่งจ่าย 9 V ไบอสัตรง
ให้กับแอลอีดี ท าให้แอลอีดีสว่าง ถ้าจ่ายไบอัสกลับ แอลอีดีจะไม่สว่าง ตัวต้านทานที่น ามาต่อ 
จะมีผลต่อความสว่างและความปลอดภยัของแอลอีดี ถา้ความตา้นทานต ่าจะท าให้แอลอีดีสว่างมาก
แต่จะช ารุดเสียหายได้ง่าย และถ้าความต้านทานสูงจะท าให้แอลอีดีสว่างน้อย อายุการใช้งาน  
ก็จะยาวนาน 
 

13.3 ซีเนอร์ไดโอด 
 ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นไดโอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โครงสร้างและขาใช้งาน
เหมือนกบัไดโอด ท างานในสภาวะไบอสักลบัได ้มีคุณสมบตัิในการรักษาแรงดนัที่ตกคร่อมตวัมนั
ให้คงที่ จึงนิยมน าไปใชใ้นวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Regulator) 
 

 13.3.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 
   
 
 
 

 
 

(ก) โครงสร้าง                                           ข. สัญลกัษณ ์
รูปที่ 13.15 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  
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 จากรูปที่  13.15 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด  จะเห็นได้ว่า
โครงสร้างของซีเนอร์ไดโอดจะเหมือนกบัไดโอด มีขาใช้งาน 2 ขา ซ่ึงจะประกอบด้วยขาอาโนด 
เป็นสารชนิด P และขาคาโถด เป็นสารชนิด N 
 เมื่อต่อซีเนอร์ไดโอดในลักษณะไบอัสตรง ซีเนอร์ไดโอดจะท างานเหมือนไดโอด
ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อจ่ายไบอัสกลับจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวของซีเนอร์ไดโอดได้เลย  
ถา้แรงดนัไฟฟ้าที่ใชน้ั้นยงัไม่ถึงจุดซีเนอร์ 
 

 13.3.2 วงจรใช้งานซีเนอร์ไดโอด 
 ซีเนอร์ไดโอดถูกน ามาใช้ในการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าในวงจรให้คงที่ หรือที่เราเรียก

กันว่าวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) เราสามารถน าเอาแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม 
ตวัซีเนอร์ไดโอดไปใชจ่้ายไฟให้กบัวงจรต่างๆ  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.16 วงจรใชง้านซีเนอร์ไดโอด  
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  

 

  รูปที่ 13.16 แสดงวงจรใช้งานซีเนอร์ไดโอด หรือวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้า จากวงจร 
ใช้ซีเนอร์ไดโอด 9 V แสดงว่าซีเนอร์ไดโอดตวัน้ีมีจุดซีเนอร์ 9 V เมื่อจ่ายแรงดนัตั้งแต่ 9 V ขึ้นไป 
จึงจะน ากระแส และเมื่อน ากระแสจะมีแรงดนัตกคร่อมตวัซีเนอร์ไดโอดเท่ากบัจุดซีเนอร์ของตวัมนั 
ส่วนแรงดนัที่เหลือจะไปตกคร่อมตวัตา้นทาน ดงันั้นในวงจรน้ีจึงมีแรงดนัตกคร่อมซีเนอร์ไดโอด
อยู่ 9 V และอีก 3 V จะไปตกคร่อมอยู่ที่ตัวต้านทาน เราสามารถน าเอาแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม 
ซีเนอร์ไดโอดไปเป็นวงจรจ่ายให้กบัวงจรอื่นได ้โดยไม่ตอ้งไปสร้างวงจรจ่ายไฟเพ่ิมให้ส้ินเปลือง  
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สรุป 
 สารก่ึงตวัน า (Semiconductor) คือ วสัดุที่มีคุณสมบตัิทางไฟฟ้าอยู่ระหว่างฉนวนและตวัน า 
สามารถเป็นได้ทั้งตวัน าและฉนวน ได้แก่ สารเจอร์มันเนียม (Germanium : Ge) และสารซิลิกอน 
(Silicon : Si) 
 ไดโอดสร้างมาจากสารก่ึงตัวน าไม่บริสุทธ์ิ 2 ชนิด คือสารก่ึงตัวน าชนิดพีและชนิดเอ็น 
ไดโอดถา้แบ่งตามเน้ือสารที่ใชท้ าจะได ้2 ชนิด คือ  
  1. ไดโอดชนิดเยอรมนัเนียม (Germanium Diode)  
  2. ไดโอดชนิดซิลิกอน (Silicon Diode) 
 ถา้แบ่งตามลกัษณะของการผลิต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  
  1. ไดโอดชนิดหนวดแมว (Point Contact Diode) หรือไดโอดชนิดจุดสัมผสั  
  2. ไดโอดชนิดหัวต่อพีเอ็น (PN Junction Diode)  
 การไบอัส (Bias) คือการจ่ายไฟให้สารพีและเอ็น เพื่อท าให้อุปกรณ์สารก่ึงตัวน าอยู่ใน
สภาวะน ากระแสและไม่น ากระแส การไบอสัมี 2 แบบ คือ 
  1. ไบอสัตรง (Forward Bias)  
  2. ไบอสักลบั (Reverse Bias) 
  ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) หรือเรียกว่า แอลอีดี เป็นไดโอดที่สามารถ
เปล่งแสงสว่างออกมาด้วยเคลื่อนความถี่เดียวและมีเฟสต่อเน่ืองได้ ซ่ึงต่างไปจากแสงธรรมดา        
ที่เรามองเห็น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคลื่นที่มีความถี่และเฟสต่างๆ มารวมกนั 
 ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นไดโอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โครงสร้างและขาใชง้าน
เหมือนกบัไดโอด ท างานในสภาวะไบอสักลบัได ้มีคุณสมบตัิในการรักษาแรงดนัที่ตกคร่อมตวัมนั
ให้คงที่ จึงนิยมน าไปใชใ้นวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Regulator) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


