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Preface 
 

ในที่สุด DIY Journal ของเรา ซึ่งเดิมทีคิดวาจะทําออกมาประมาณ 2 เดือนตอครั้ง ก็ไดกลายสภาพมาเปน 12 
เดือนตอครั้ง ซึ่งก็ยังดีนะครับ ดูอยาง Sound Practices Magazine ที่ทุกคนเฝารอคอยมาหลายป คุณ Joe Roberts แก
แจงวาจะออกมาเปน Year Book ตั้งแตเมื่อปกอน จนกระทั่งวันนี้ ก็ยังไมสามารถออกได อีกทั้ง Glass Audio Magazine 
ก็ไมสามารถฝาฟนมรสุมดานธุรกิจ ตองยุบรวมกับวารสารในเครือ คือ Audio Amature และ Speaker Builder กลาย
เปน Audio Express เลมเดียวไป จะเห็นไดวาในแวดวง DIY หรือ Audio Experimenter อยางเราๆ นั้น มันชางหา
หนังสือที่เปนการเฉพาะเรื่องที่เราสนใจนี้ยากเสียเหลือเกิน ความฝนของผมก็คือ การไปยืนอยูหนาแผงหนังสือตอนตน
เดือน และมีหนังสือ DIY Journal แทรกตัวอยูระหวางหนังสือเครื่องเสียงทั้งหลาย 

อยางไรก็ตามใน 1 ปที่ผานมา การเกิดขึ้นของ Mailling List ที่มีช่ือ List เปนทางการวา TAOTN หรือ Thai 
Audiophiles On The Net ซึ่งเริ่มตนขึ้นจากกลุมผูสนใจดานเครื่องเสียงและ DIY กลุมหนึ่ง ซึ่งแตเดิมมีการพูดคุยผาน
ทาง Home page ของคุณพจน มาเปนเวลานาน หลังจากไดเริ่ม Mailling List ซึ่งมี List Owner คือคุณมนตสรรค โสธร-
วิทย เปนผูดูแล ก็มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จนถึงในปจจุบันมีจํานวนสมาชิกถึง 70 คน และจํานวน Email ถึงกวา 200 
ฉบับตอเดือน นอกจากนั้นก็ไดมีการนัดพบกันในระหวางสมาชิก ซึ่งอันที่จริงก็มีการพบปะกันในระหวางกลุมสมาชิกที่
คุนเคยกันเปนการสวนตัวอยูแลว แตครั้งที่เปนทางการของกลุมครั้งแรกนั้น ใชช่ือนัดหมายกันวา Shoot Out Date หรือ 
SOD ซึ่งเปนการนัดหมายกันโดยมีการนําเครื่องเสียงที่ตนไดสรางขึ้นมาประลองสมรรถนะกันดวย ซึ่งก็ประสบความ
สําเร็จเปนอยางมาก จนตองมีการจัดขึ้นเปนครั้งที่ 5 แลว ผูเขารวมงานก็มีมากขึ้นทุกครั้ง จาก 10 กวาคนในครั้งแรก 
จนเปนเกือบ 40 คนในครั้งที่ผานมา จนมีการพูดคุยกันวา สักวันคงจะตองไปเชาหองอัดเสียงในโรงแรมเพื่อรองรับผู
เขารวมงานเปนจํานวนมากก็เปนได 

นอกจากนั้น ใน 1-2 ปที่ผานมาก็จะเห็นไดวา ผลงานของพวกเราก็พัฒนาและขยายวงกวางขึ้นในทุกทิศทาง 
จากแอมปตัวแรกก็กลายเปนแอมปตัวที่สอง, สาม, ส่ี เรามีโอกาสไดเห็นและไดฟงหลอดที่แปลกๆ ตั้งแต Milliwatt ไป
จนถึง 20 Watt หรือมากกวานั้น จาก One Tube One Stage Amp ไปจนถึงหลอดขนาดยักษอีกมากมายหลายเบอร, เรา
มี Non-Oversampling DAC มากมายหลาย Version และในระยะหลังนี้ก็ขยายไปยังกลุมผูสนใจการทําลําโพงอีกดวย 
ผมมีขอสังเกตวา การที่เราไดมีที่แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกันในวงกวางโดยผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีประ
สิทธิภาพ ซึ่งก็คือ Email นี้ ชวยพัฒนาความรู และกระตุนใหเกิดการทดลองใหมๆ ขึ้น รวมถึงการลดความเสียหายอัน
เนื่องจากการลองผิดลองถูกของเราไปไดมาก 

อันที่จริงแลว Year Book ฉบับนี้ ก็คือการรวบรวมขอมูลและ Topics ตางๆ ที่พวกเราไดมีการแลกเปลี่ยนกัน
ในตลอด 1 ปที่ผานมา ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนรวมถึงรูปภาพ และ Schematics 
ตางๆ อีกดวย ผมมองยอนไปในขณะที่ทํา DIY Journal Issue แรกๆ รวมกับคุณมนตสรรค ก็มีความรูสึกวาในขณะนั้น
การที่จะหาขอมูลที่เปน Original ของเราเองนั้นหาไดไมมาก ตองแปลจากวารสารตางๆ เปนสวนใหญ แตในวันนี้ ขอ
มูลตางๆ ที่เปน Original ของพวกเรามีมากมายจนกระทั่งตองเลือกเอามาลงในวารสารนี้ ผมเคยเขียนไวในบท
บรรณาธิการของ Issue ที่ 2 ครับวา “ถึงพวกเราจะมีไมมากแตเราก็รูวาเราจะหากันพบไดที่ไหน” นั้นดูจะไมเกินจริงเลย 
และผมก็เช่ือวานาจะยังมีพวกเราอีกมากที่เรายังไมไดพบ และผมยังเช่ืออีกวาปรากฏการณนี้จะไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นแบบ
ฉาบฉวย เรามีจุดเริ่มตนที่มั่นคง เรามีทิศทางที่เปดกวางไรขอบเขตจํากัด ส่ิงตางๆ เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริง และ
ความจริงใจที่พวกเรามีตอกันนั่นเอง ผมมีความมั่นใจวาในการทําวารสารนี้ตอไปคงไมใชเรื่องยากนัก เนื่องจากพวก
เราก็คงไมหยุดนิ่งอยูที่จุดนี้เปนแน และถาเปนไปไดก็อาจจะทําใหถ่ีขึ้นกวานี้ครับ 

 บรรณาธิการ 
 ประดิชญา สิงหราช 
 

 บทความทั้งหมดในเอกสารชุดนี้ สงวนลิขสิทธิ์การตีพิมพ, ทําซํ้าและดัดแปลงโดยผูเขียนบทความ 
วงจรตางๆ อนุญาตใหใชไดในงาน DO IT YOURSELF เทานั้น
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DIY JOURNAL ฉบับนี้ ก็อยางที่ไดเกริ่นให
ทราบแลววา เรามีบทความมากมายเกี่ยวกับผลงาน
ในรอบ 1 ปที่ผานมา ซึ่งก็เปนผลงานที่เราคิดวานา
สนใจทุกชิ้น โดยเฉพาะในปนี้ เรามีเพื่อนๆ ชวยกัน
เขียนบทความมากขึ้นอีกหลายคน นอกเหนือไปจาก
ผมและคุณมนตสรรค ซึ่งก็ตองขอขอบคุณทานทั้ง
หลายที่ไดชวยทําให DIY JOURNAL ฉบับนี้มีความ
หลากหลายมากขึ้น และก็หวังเปนอยางยิ่งวาในป
หนาเราคงจะมีความหลากหลายที่วานี้มากยิ่งขึ้นไป
อีก ความหลากหลายที่วานี้ ผมคิดวาเปนสิ่งที่ดีครับ 
เพราะผมคิดวาในเมื่อเราแตละคนมีความชอบไม
เหมือนกัน และเราพยายามสรางสรรคผลงานของเรา
ในลักษณะที่เราชอบ แนนอนครับวาผลสุดทายที่
ออกมาจะตองมีความแตกตางกันไมมากก็นอย เสียง
ดนตรีตนฉบับนั้นมีความเฉพาะตัว, ชัดเจนในตัวเอง 

แตในการสรางเครื่องเสียงเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของเราเองนั้น ผมคิดวาเราตองแยกใหออกวา เรา
สรางเครื่อง จูนเครื่องเพื่อความถูกตองเพียงอยาง
เดียว หรือเราทําเพื่อความพึงพอใจของเราดวยหรือ
ไม อันนี้สําคัญนะครับ ถาเราหาจุดยืนของเราเองไม

พบ มันก็เหมือนกับเวลาที่เรายังตองพึ่งพาบทวิจารณ
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เครื่องเสียง เพื่อเปนแนวทางแทนหูของเราเอง ในการ
เลือกซื้อเครื่องเสียงสักเครื่อง เราคงไมคิดทําเครื่อง
เอง เพื่อใหทุกคนบอกวาเสียงดี ถูกตอง กอนที่เราจะ
บอกวานี่แหละที่เราชอบ เปนคนสุดทายใชไหมครับ 
คอนขางจะยืดยาวนะครับ อันที่จริงผมคิดวาเรื่องนี้
จะเปน TOPIC หลักใน DIY JOURNAL ISSUE ตอ
ไป ซึ่งจะจั่วหัววา “TO TEST OR TO TASTE” ครับ 
 

ในฉบับนี้ ผมขอแนะนําเพื่อนๆ ผูรวมเขียน
บทความเพิ่มข้ึนอีกหลายคน อันประกอบไปดวย 
คุณฆฤณ  ปรีดา กับ AMITY SV-811 คุณฆฤณ เปน
วิศวกร ทํางานเกี่ยวกับระบบโทรศัพทผานดาวเทียม
ของบริษัท LOCKHEED MARTIN อันที่จริงแกมี
ความรูในเรื่องของดนตรีโดยเฉพาะเรื่องกีตารนี่แกรู
ลึกเลยทีเดียว คุณฆฤณมีประสบการณดาน DIY มา
นานตั้งแตศึกษาอยูสหรัฐอเมริกา สําหรับ AMITY 
811 นี้ เปนแอมปที่นาสนใจมากนะครับ เนื่องจาก
เปนแอมป PUSH PULL TRIODE โดยมี 

INTERSTAGE TRANSFORMER เปน PHASE 

SPILTTER ซึ่งเปน TOPOLOGY ที่ไมคอยพบใน
แอมป COMMERCIAL ทั่วไป ในคราวตอๆ ไป คงจะ
มีบทความในเรื่องของ PREAMP ที่เขาคูกันมาให
อานกันดวยครับ 

 
คุณรัฐการ  นี่ก็วิศวกรอีกทาน คุณรัฐการ

ทํางานบริษัท TOSHIBA THAI ครับ ใกลชิดกับวง
การผลิตเครื่องเสียงเขาไปอีก AMP SE 2A3 
“BATMAN” ของคุณรัฐการ ตัวนี้ไดผานรอนผาน
หนาวผานการ MODIFY มาหลายตอหลายครั้ง ซึ่งก็
ดูจะเปนเรื่องปกติของการสรางเครื่องเองนะครับ 
เปนสิ่งที่เราไมอาจทํากับเครื่อง COMMERCIAL 
ราคาแพงได แอมปตัวนี้ของคุณรัฐการ เปนแอมปที่
ใช OUTPUT TRANSFORMER ของ TAMURA ซึ่ง
เปน OUTPUT TRANSFORMER ของญี่ปุนตัวแรกที่
ผมเคยไดฟง TOPOLOGY ของ CIRCUIT ก็นาสนใจ
นะครับ ปจจุบันการใช BATTERY BIAS ดูจะเปนที่
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไดความนิ่งและราบ
เรียบของเสียงเพิ่มข้ึนอยางรูสึกไดทีเดียว 
 

คุณปณณวัฒน  กับ SIMPLE AMP SE 2A3 
คุณปณณวัฒน ก็เปนวิศวกรอีกทาน (ดูเหมือนแถวนี้
จะเต็มไปดวยวิศวกรนะครับ) ถาผมจําไมผิด แอมป
ตัวนี้ดูเหมือนจะเปนแอมปตัวแรกของคุณปณณ
วัฒนครับ วงจรเรียบงายแต PROOVE มาแลววา
เสียงดี อันที่จริงแอมป COMMERCIAL ดังๆ เชน 
CARY ก็ใชวงจรลักษณะนี้แหละครับ แอมปตัวนี้เทา
ที่ผมเคยฟง 2-3 คร้ัง ก็มีความรูสึกวาคุณปณณวัฒน 
ทําออกมาได BALANCE ดีครับ ถึงแมจะมีขอจํากัด
ในดาน OUTPUT TRANSFORMER ที่อาจจะไม
สามารถใหรายละเอียดหยุมหยิมไดเทาพวก 
TANGO, TAMURA ฯลฯ แตน้ําเสียงโดยรวมนั้นนา
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ฟง การ TUNE เสียงใหมี TONAL BALANCE ดีๆ 
นั้นยากกวาการ TUNE ใหมีแหลม มีเบส มีราย
ละเอียดทางใดทางหนึ่งนะครับ เสียงในลักษณะนี้ผม
วามันทําใหฟงไดนาน สบายๆ ไมลาหูครับ 
 

นอกจากนี้ก็มี 2A3 SHOOTOUT ดูเหมือน
วาในวงการเรามีผูนิยมหลอด 2A3 กันมากพอสม
ควร เลยไดมีการนํามาเปรียบเทียบน้ําเสียงกัน ก็เปน
แนวทางในการเลือกใชหลอดนะครับ อันที่จริงหลอด
แตละหลอดนั้น ถามีการปรับต้ังที่แตกตางกันหรืออยู
ในคนละวงจร ก็จะใหเสียงที่แตกตางกันอยูแลว 
หลอดดังๆ ราคาสูง ถาอยูในที่ๆ ไมได SET ใหเหมาะ
สม ก็อาจใหเสียงที่แยกวาหลอดธรรมดาๆ ก็มีใหพบ
เห็นบอยๆ ของอยางนี้มันตองประกอบกันขึ้นจาก
ปจจัยหลายประการ ทั้งวงจร, จุด OPERATING 
POINT, อุปกรณที่ใชครับ 
 

บทความที่นาสนใจเกี่ยวกับ DIGITAL ก็คง
หนีไมพนเรื่องเกี่ยวกับ NON-OVERSAMPLING 
DAC สวนกระแส 24/96 ของคุณมนตสรรคเจาเกา
ครับ ซึ่งก็ไดทําการคนควาปรับปรุงมามากมายหลาย 
VERSION กับ CHIP มากมายหลายเบอร ภาคจาย
ไฟหลายๆ แบบ เชื่อวา VERSION นี้คงจะยังไมใช 
VERSION สุดทายแนๆ ในชวงนี้ที่กระแส 24/96 
กําลังมาแรง ความเชื่อที่วา SAMPLING RATE สูง
กวายอมดีกวาหรือ CHIP รุนใหมกวาใหเสียงดีกวา 
ไดถูกทาทายโดยระบบที่ไมมีการ OVERSAMPLING 
เลย และเปน CHIP 16 BITS รุนเกาอีกดวย เปนไป
ไดหรือที่ระบบที่มี DIGITAL DISTORTION มาก
มายเมื่อดูใน SCOPE สามารถใหเสียงดนตรีที่มี
ความตอเนื่องลื่นไหลจนอดไมไดที่จะนําไปเทียบกับ
เสียงของ VINYL ก็อยางที่เขาวาแหละครับ ไมเชื่อ

อยาหลบหลู อะไรทํานองนี้ มันคงจะตองตัดสินดวย
หูของเรานั่นเองในทายที่สุดครับ  

ในสวนตัวของผมเอง (ไมไดเปนวิศวกรครับ) 
ในปที่ผานมานั้น เนื่องจากงานประจําคอนขางจะรัด
ตัว ทําใหไมคอยจะมีเวลาไดจับหัวแรงมากนัก ก็มี
สวนทําให YEARBOOK ฉบับนี้ใชเวลา 1 ปเต็มๆ 
กวาจะเข็นออกมาได บทความเรื่อง LOW WATT 
845 ของผมนั้น เปนการแสดงจุดยืนในการ “TASTE” 
NOT “TEST” ของผมครับ ผมทํามันขึ้นมาก็เพื่อ 
“ชิม” รสชาติของหลอด TRANSMITTING วาแตก
ตางจากหลอด RECEIVING ที่เคยทําๆ มาเชนไร จะ
เห็นวาผมขอเพียงแค 4-5 WATT จากหลอดนี้ แทนที่
จะขอแบบเต็มๆ 20-30 WATT ที่นิยมทํากัน ก็ปรา
กฎวาไดอรรถรสไปอีกแบบหนึ่ง ไมเลวทีเดียวครับ 
 

ผมหวังวา DIY JOURNAL YEARBOOK 
2002 นี้คงจะเปนประโยชนกับวงการ DIY ของบาน
เราบางไมมากก็นอย และก็หวังวาในปหนาเราคงได
มีกิจกรรมรวมกันบอยๆ เหมือนในปนี้ ซึ่งก็คงจะทํา
ให YEARBOOK 2003 นั้น มีความหนาเพิ่มข้ึนกวานี้
อีก พบกันใหมปหนาครับ 

Praditchya. 
24/12/2545 
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LOW 
WATT  
845 

Author : ประดิชญา สิงหราช 
 

ผมเชื่อวาดวยรูปลักษณและแสงสวางจาจาก
ไสหลอด THORIATED TUNGSTEN ของหลอด 
TRANSMITTING เชน 211, 845, 805, 811 ฯลฯ รวม
ไปถึงการใหกําลังขับในหลัก 10 WATT ข้ึนไป คงจะ
เปนสิ่งดึงดูดใจแกผูนิยมแอมปหลอดหรือกลุม DIY 
อยางพวกเราเปนอยางมาก รวมถึงตัวผมเองดวยเชน
กัน แตดวยความที่เปนหลอดที่ทํางานในยานที่ตองใช
แรงดันไฟสูงมากกวา 1000 โวลต ซึ่งมีอันตรายมาก 
การสรางภาค POWER SUPPLY ไมสามารถทําอยาง
งายๆ เหมือนกับแอมปประเภท 2A3, 300B เนื่องจาก 
CAPACITOR ที่ทนแรงดันไดสูงเกิน 500V. ไดก็มี
ประเภท OIL CAP ที่มีขนาดใหญ และหาที่คุณภาพดี
ไดยาก การสรางแอมปประเภทนี้จึงมักจะเปนงาน
ของ DIYER ที่มีชั่วโมงบินสูงๆ หรือไมก็จะเห็นไดจาก 
COMMERCIAL AMP ในระดับ TOP OF THE LINE 
เทานั้น 

ผมเองก็เชนกัน ที่มีความไมมั่นใจในการสราง
อะไรก็ตามที่มีแรงดันไฟฟาสูงๆ เกินกวา 500V. เขา
มาเกี่ยวของ และเนื่องจากกําลังขับเพียงไมถึง 1 
WATT ก็สามารถทําใหลําโพง LOWTHER ของผมสง
เสียงไดดังเปนที่นาพอใจ ผมจึงมองไมเห็นความจํา
เปนในการที่จะตองลงทุนสรางแอมปประเภท HI-

WATT, HI-VOLTAGE นี้ข้ึนมา แตก็นั่นแหละครับ
ของมันเบื่อกันได หลังจากผมทดลองหลอด OUTPUT 
ทั้งหลายที่เปน DHT, IHT PENTODE SE มากมาย
หลายเบอร จนคุนเคยกับเสียงของมัน ซึ่งก็คือเร่ิมจะรู
สึกจําเจและย่ําอยูกับที่ ประกอบกับมีผูประสงคดีคือ 
คุณสมโภชนและคุณเชษฐ ผูซึ่งไดยุยงใหผมซื้อหลอด 
845 ไว 1 คู และไดหา SOCKET เตรียมไวใหพรอม 
เนื่องจากอยากใหผมไดทดลองทําเจา SE 845 ข้ึนมา
สักตัว เพราะแกคิดวาเปนหลอดที่เสียงดีจริงๆ จนแลว
จนรอดผมก็ยังไมไดเร่ิมทําสักที คุณสมโภชน ก็เลย
สนับสนุนอีกครั้งดวยการพัน FILAMENT 
TRANSFORMER 10V 5A สําหรับ 845 มาใหอีก 1 
ลูก ผมเกรงวาจะเสียศรัทธาครับก็เลยตองลงไมลงมือ
ในชวงวันหยุดครับ 
 
ไมวายขี้เกียจ 

ก็ดวยเหตุที่เร่ิมเบื่อแอมปที่มีนั่นเอง ผมรูสึก
วา AMP SE VV52B ที่มี DRIVER เปนหลอด WE 
417A ของผมนั้น แมวาจะใหเสียงที่ดีพอสมควร แต
มันรูสึกวามันนาจะมีอะไรดีกวานี้ ฟงเทียบกับ SE 45 
ทีไร รูสึกเสียดายสตางคคาหลอด รูสึกวามันยังอั้นๆ 
ต้ือๆ อยูชอบกล ก็เลยคิดวานาจะเอา 845 ลงไปแทน 
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โดยใช DRIVER เดิม โดยคิดวา RUN เจา 845 มันที่
ประมาณ 500V. นี่แหละ ไปพลิกๆ ดู SOUND 
PRACTICES ISSUE 5 ที่คุณ JC MORRISON แก
ทํา AMP ชื่อ DINOSAUR ใชหลอด 50 หรือ 845 กับ 
OUTPUT TRANSFORMER 3.5K ไฟ B+ แค 500V. 
เขาล็อคพอดี WE 417A มีอัตราขยายเต็มที่ 42 เทา 
เพราะเนื่องดวยใช CHOKE LOAD ดังนั้น SE 845 
ฉบับข้ีเกียจของผมจึงดูจะเปนจริงไดแนนอน ลองดู 

CURVE ของหลอด 845 ครับ จะเห็นไดวาที่ PLATE 
VOLTAGE ประมาณ 400-500V. BIAS ที่ 40-50V. 
กระแสประมาณ 60-70 mA ก็สามารถ RUN ได ดู
แลวไมตางกับการสรางแอมป 300B สักเทาไร สวน 
OUTPUT TRANSFORMER 3K-5K ก็สามารถใชกับ 
845 ไดเชนกัน เนื่องจาก Plate resistance ของ 845 
ไมสูงมากนัก (ถาเปน 211 จะตองใช OPT. ที่คา
PRIMARY มากกวานี้) 
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ภาคจายไฟ 

อยางที่ไดกลาวถึงในตอนแรกนั่นเองวา 
SE845 ฉบับ Low Watt นี้ไมไดมีความแตกตางจาก
การสรางแอมป 300B สักเทาไร ดังนั้นผมจึงสามารถ
นําภาคจายไฟชุดเดิมที่เคยใชกับแอมป VV52B ตัว
เดิมมาใชไดทั้งชุด โดย Power Transformer ขนาด 
450-0-450 V 300 mA นั้นคอนขางจะเกินพอดีไป
ดวยซ้ํา เนื่องจาก 845 ของผม Run ที่กระแสเพียง 60 
mA รวม 2 ขางก็เปน 120 mA สวน WE-417A 1 คู ก็
อีกขางละประมาณ 20 mA รวมเปน 160 mA เทานั้น 
ไมเปนไรครับเกินดีกวาขาด สวนหลอด Rectifier ก็ใช
ตระกูล 5R4, 5U4 หรือมี GZ-34 ก็ใชไดผมถือวานี่
เปนอภิสิทธิ์ของ DIYer ครับที่จะลองปรุงแตงเสียงได
ตามอําเภอใจ ในวงจร Single Ended ที่เรียบงายเชน
นี้ การเปลี่ยน Rectifier ก็มีผลเทียบเทาการเปลี่ยน 
Coupling Capacitor เลยทีเดียว 

Filter Capacitor สําหรับ SE 845 นี้ ผมใช 
Polypropylene In Oil ซึ่งเปนของเกาจาก German 
มีผลกับเสียงมากทีเดียวคือ มีมวลหนาแนน ไมโปรง
ใสเทา Elna Cerafine แตเปน Capacitor หนึ่งในไมกี่
ตัวที่ผมมีที่ทนแรงดันเกิน 500 V ได ก็เลยตองใชเนื่อง
จากแรงดันไฟฟาหลังจาก Rectifier ออกมานั้น จะอยู
ที่ 480-490 V อันที่จริงใช Capacitor ที่ทนแรงดัน 

500 V ก็ได แตมันหมิ่นเหมอยูก็เลยใชตัวนี้ ผมแยก
แทนภาคจายไฟออกจากแทนภาคขยาย ก็เนื่องจาก
วาจะไดมีขนาดพอยกไดสบายๆ และเผื่อวาวันหลังจะ
ไดนําภาคจายไฟไปใชกับโครงการอื่นๆ ไดโดยไมตอง
ทําใหม ตัว Socket รับ-จายไฟ ผมใชของ AMPS 9 
ขา เวลาเสียบจะมีที่หมุนล็อคกับแทนภาคขยาย ไมมี
ทางหลุดโดยบังเอิญแนนอน สายไฟก็เปนสาย
ทองแดงตีเกลียว ฉนวน PVC ธรรมดา ซึ่งผมรูสึกวา
มันใหเสียงไดเปนธรรมชาติดี 

 
ภาคขยาย 

เนื่องจากผมตองการทําแอมป 845 นี้ข้ึน
มา เพื่อสนองความอยากฟง Style เสียงของหลอด 
Transmitting Triode ที่มีไสหลอดแบบ Thoriated 
Tunsten เปนตัวแรกในชีวิต จึงคอนขางจะใจรอนอยู
พอสมควร และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผมตองการทําให

มันเรียบงายที่สุด เพื่อใหแตละชิ้น
สวน, แตละองคประกอบมีผลกับ
เสียงที่ออกมามากที่สุด เพื่ออะไร
หรือครับ ก็เพื่อที่เราจะไดรูวา 
Character ของเสียงที่ไดนั้นมาจาก
สวนไหน เวลาที่มีการปรับจูนเปลี่ยน
แปลงชนิดของ Parts ตางๆ จะแสดง
ตัวออกมาอยางชัดเจน หรือการ
เปลี่ยนแปลงตัว Driver เพื่อจะหา 

Character ของเจาตัว 845 ก็จะทําใหเห็นผลแตกตาง
ชัดเจนเปนตน 
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Sound from the 
unfamiliar tubes 

Author  : มนตสรรค โสธรวิทย 
 

 หลายปกอนตอนที่ผมเพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ
หลอด ชีวิตผมก็จะวนเวียนอยูกับหลอดที่พบเห็นได
ตามหนาโฆษณาเครื่องเสียงตางๆ เชน EL34/6CA7, 
6L6GC, 12AX7, 6DJ8 เปนตน ซึ่งหลอดพวกนี้
อันตรธานไปจากตลาดอิเล็กทรอนิกสบานเรานาน
แลว ตอนนั้นผมยังไมรูจักหลอด EL37 และ 811A 
ดวยซ้ํา วางอยูตรงหนายังมองผานเลยครับ จนได
เจอกับนักเลนอาวุโสคนหนึ่งซึ่งไปหาซื้อหลอดที่ราน 
ช. ชัยชนะมาตอเลนเหมือนกัน ผมก็สงสัยในหลอดที่
เคาเลือกซื้อ ซึ่งไมสรางความคุนเคยใหผมเลยและ
แนนอนคําถามของผมคือ “มันใชไดดวยเหรอครับ
คุณลุง?” คุณลุงแกก็ใหขอคิดมาวา “หลอดทุกหลอด
ก็เหมือนกันแหละ ไมใชอยูที่ใชไดหรือใชไมได แตอยู
ที่ใชเปนรึเปลาตางหาก” ประโยคเดียวนั้นนับเปนการ
จุดประกายใหผมครับ คิดๆ ดูแลวก็จริงอยางที่แกวา 
หลอดที่เราเห็นๆ เกือบทั้งหมดที่ราน อยูในกลุม 
Diode, Triode, Tetrod, Pentode มากกวา 99% ซึ่ง

มองในแงการใชงานแลวมันไมตางอะไรกับ EL34 
หรือ 12AX7 ที่ผมหาอยูเลย มันอยูที่วาเราจะตอให
มันทํางานยังไงตางหาก และการทํางานของมันตรง
กับที่เราตองการรึไม ต้ังแตนั้นผมก็รูสึกวาโลกของ
หลอดนี่ มันชางกวางซะจริง และจากประสบการณ
ในชวงหลังๆ นี้ ที่ผมคลุกคลีกับหลอดที่ไมคอยคุน
เคยเหลานี้ ผมพบวายังมีหลอดเสียงดีอยูอีกมากมาย
ที่ไมมีใครรูจักหรือคิดจะเอามาใชงาน ความรูสึกที่
เหมือนกับการหาเพชรเม็ดงามในถวยน้ําแข็งแบบนี้ 
บางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ 
 
ที่มาของแอมปตัวนี้ 

ผมเปนคนที่ศรัทธาในคุณภาพของหลอด
เกาเก็บ (NOS, New Old Stock) เปนทุนเดิมอยูแลว 
จึงมักจะคิดโครงงานที่จะเอาหลอดเกาที่ไมมีใครสน
ใจพวกนี้มาทําแอมปเสมอ ซึ่งผลพลอยไดอยางหนึ่ง
ก็คือผมสามารถหาหลอดพวกนี้ไดงายมากและผม
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จะมีงบเหลือไปลงทุนกับอุปกรณตัวอื่นๆ ได โดยที่ไม
ตองจายหนักๆ สําหรับหลอดเพียงอยางเดียว ผมจึง
มีโครงงานที่จะใชหลอดพวกนี้อยูมากมาย หลอด 
25L6GT ก็เปนเบอรหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาทํา 
Amp SE ฟงดู จะเรียกวารักแรกพบก็ไดครับ เพราะ
พอเห็นโครงสรางของหลอดวาเปน Pentode Octal-
base แลว ผมก็ควักตังคซื้อมาเลยโดยที่ไมรูดวยซ้ํา
วามันใหกําลังไดเทาไหร หรือตองจัด Bias อยางไร 
แตผมก็เก็บโครงงานนี้ไวกอนเพราะขี้เกียจ จนไดคุย
กับเพื่อนคุณกงจักรคนหนึ่งซึ่งผมถูกอัธยาศัยดวย
และขอใหผมทําแอมปใหซักตัว ใหกําลังไมตองมาก
นัก พอที่จะขับลําโพง 90dB/1W/1m ไวฟงเพลงได 
ผมจึงเอาหลอด 25L6GT มาปดฝุนเพื่อทําเปนเครื่อง 
PP เล็กๆ ซักเครื่องและก็คือโครงงานนี้แหละครับ 

 

ออกแบบวงจร 
 ผมต้ังใจที่จะทําแอมปใหไดกําลังประมาณ 
10W โดยใชหลอดเกาเก็บที่หาไดในประเทศทั้งหมด 
จึงเริ่มออกแบบขั้นตนกอน หลอด Output ตองเปน 
25L6GT ซึ่งถาตอแบบ PP Pentode จะไดกําลัง
ประมาณ 10W พอดี วงจร First-stage และ Phase 
spliter นาจะเปนวงจร Gain-stage ธรรมดา Direct 
coupling ไปที่วงจร Split-load เพื่อนําไปขับคู PP 
แตผมเคยทําวงจรลักษณะนี้มาแลว รูสึกไมมันส ก็
เลยเปลี่ยนเปนวงจร Long-tail pair ซะ หลอดที่ผม
จะนํามาใชในงานนี้คือ PCC85 เพราะมีอัตราขยายที่
เหมาะสม ผมพยายามจะกําหนด Dissipation ของ
หลอดไวที่ประมาณ 75% สําหรับหลอด Output เพื่อ
ใหหลอดมีอายุยืนนาน สวนภาค Driver นั้นผม Bias 
กระแสเพลทไมมากเชนกันครับ ถึงแมจะทําใหเสียง
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เฉื่อยลงไปบางเล็กนอย แตผมก็คิดวาดีกวาการเผา
หลอดดีๆ ทิ้งดวยกระแสเพลทสูงๆ 
 ภาคจายไฟตองเปน Tube rectifier เทานั้น 
ผมคิดวาจะใช AZ50 ในตอนแรก แตคิดอีกทีรูสึกวา
รูปรางบึกบึนของ AZ50 มันดูไมคอยสมดุลกันซักเทา
ไหรกับรูปรางเตี้ยปอมของ 25L6GT ก็เลยเลือกใช 
EZ81/6CA4 2 หลอดมาตอเปน Full-wave ดีกวา ใช 
CLC Filter โดยให C ตัวแรกคานอยๆ แตคุณภาพสูง 
แลวคอยผาน Choke 5H และ C ตัวที่ 2 ซัก 300uF 
แลวคอยปอนเขาวงจรตอไป วงจรก็จะออกมาอยาง
ในรูปนั่นแหละครับ 
 
การสราง 
 ผมต้ังใจจะใชไมสนเปนตัวถังและใชแผน 
Aluminium 2 mm. ปูดานบนเปนแทนเครื่อง ก็ไดรูป
รางออกมาตามรูปที่เห็นครับ ที่เหลือก็เจาะรูเพื่อยึด 
Socket, Transformers, Connector ตางๆ และ 
Capacitor ตัวใหญของ Hunt Electronics ลงไป 
หลังจากนั้นก็เร่ิมเดินสายไฟตามวงจรที่ออกแบบไว 

ผมนิสัยเสียอยูอยางคือไมคอยวาดรูปการลง
อุปกรณกอนที่จะลงมือทํา ผมจะคิดทีละ Stage ไป

เร่ือยๆ ต้ังแต Driver, Phase Spliter และ Power 
output สุดทายคอยลงอุปกรณ Coupling ระหวาง 
Stage หลังจากที่ Check วงจรแตละ Stage วาถูก
ตองแลว ซึ่งบางทีทําใหตองยาย R ยาย C วุนไป
หมดเพราะมันพาดกันไปมา กวาจะลงตัวไดอยางที่
เห็นก็แกหลายทีเหมือนกัน 

คุณกงจักรชวย Supply สายเงินของ 
Homegrown ใหรวมทั้ง Connectors ของ Cardas 
และ WBT ทําใหแอมปตัวนี้มีราศีข้ึนทันตา ผม
พยายามจูนเสียงอยูพักหนึ่งก็ลงตัวกับ The Ariel 
ของผม แมผมจะพยายามยังไงมันก็ไมสามารถให
เสียงรองที่หวานไดอยางที่ SE ตัวเกงของผมใหได 
แตเร่ืองความเที่ยงตรงของเสียงแลว ก็ตองยอมรับ
กับวงจร Push-pull ละครับ เพราะมันใหแรงปะทะ
ของเบสไดดีกวาเจา 6DN7 SE ที่ผมใชอยู รวมถึง
เบสที่ Control ไดดีกวาดวย อีกไมกี่วันตอมาก็เอาไป
ออกงาน SOD#5 เลย แลวก็เอาไปสงใหเจาของใน
อีกสัปดาหถัดไปครับ 

รูปการเดินสายสวน Amplifier 

รูปการเดินสายสวน Power supply 
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 วงจรนี้สามารถดัดแปลงเพื่อใหใชกับหลอด
เบอรอ่ืนๆ ไดครับ หลอด 25L6GT สามารถถูกแทนที่
ได ดวยหลอด 6V6, 6K6, 6Y6 โดยการแกไฟไส
หลอดใหถูกตองเทานั้นครับ สวนหลอด Driver นั้น
จะใชหลอด ECC81/12AT7 หรือ 12AY7/6072A 
หรือ ECC83/12AX7 ก็ไดครับ ถาจะลองหลอดที่ไม
คอยมีใครสนใจ 12AZ7 ก็ยังใชไดและมีเยอะแยะที่
บานหมอ 

 ถาจะวาไปแลวก็ยังมีหลอดอีกหลายเบอรที่
สามารถนํามาเลนไดเชน 5763 หรือ PL82 ซึ่งให
กําลังขับไดพอๆ กับ EL84/6BQ5 ที่เราคุนเคยกัน 
หรือพวกหลอดตระกูล PCL, PCF ก็นํามาใชในงาน 
Audio ไดอีกมาก ยังมีเร่ืองสนุกๆ อีกเยอะครับ... 
THINK ABOUT HOW MUCH FUNNY. 

 
PCC85 Data

Note : 
 
การเลนหลอดในลักษณะนี้ ความสามารถในการออกแบ
บวงจร, การอาน Code หลอดและดูโครงสรางของหลอด
เปนสิ่งจําเปนมาก ผูสนใจสามารถหาขอมูลของหลอด
รวมทั้งวิธีการอาน Code ไดจาก 
http://home.wxs.nl/~frank.philipse/frank/frank.html 
http://www.duncanamps.co.uk/cgi-bin/tdsl3.exe/ 
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รายงานผลการทดสอบ 

2A3 
Author : rattakarn@netsiam.com 

 
ขอเรียงลําดับจากหลอดที่ใหเสียงดี

ที่สุดนะครับ คะแนนเต็มจากสิบคะแนน  หัก
คะแนนออกตามขอดอยที่พบครับ 

 
1. RCA USN Version 50s. (9.2 คะแนน) 

เพลทแตกตางกวา 2A3 เวอรชัน 
อ่ืนๆ ของ RCA อยางชัดเจน ตัวเพลทจะทํา
จากโลหะสีดําสนิทและเคลือบดวยวัสดุที่
คลายๆ กับคารบอนฉาบอยูบนผิวของโลหะ
อีกทีหนึ่ง ไสหลอดขดเปนลักษณะคลายๆ 
สปริง เวลาทํางานจะมองไมคอยเห็นไส
หลอด และมีความสวางนอย สวนแสงเรืองสี
ฟาเวลาที่หลอดทํางานจะสวางออกมาจาก
ดานขางของเพลท สรุปวาหลอดเวอรชันนี้จะ

ไมคอยสวยงามนักเวลาทํางาน ดูออกจะ
มืดๆ หนอย ที่จริงผมไมคอยอยากเชื่อวาเปน 
RCA เวอรชัน 50 (มีรูปจากในเวปนึงบอกวา
เปนเวอรชัน 50) ซักเทาไร แตมีเซียน 2A3 
คนหนึ่งบอกวาหายากมากๆ และราคาแพง 
เทาที่คนดูในอินเตอรเน็ทก็ไมคอยพบหลอด
เวอรชันนี้จริงๆ อยางที่วากัน 

 
โครงสรางหลอดไมคอยแข็งแรงนัก  

เวลาจับหลอดแคพลิกไปพลิกมาก็จะมีเสียง
โครงสรางภายในดังออกมา ตัวหลอดแกวทํา
จากแกวคอนขางบางแตก็ใสดี   

คุณภาพเสียงบอกไดวายอดเยี่ยม
มาก  เนียนละเมียดละไม ฟงเพลินดีจริงๆ  
ดุลเสียงดีมากไมมีอาการล้ําหนาที่ความถี่
ใดๆ เสียงกลางยอดเยี่ยมจริงๆ เนียนละเอียด
ไมมีการแตกแถว บวมเบลอ หรือกราวอยาง
เด็ดขาด  น้ําเสียงอิ่มขนกวาเวอรชันอื่นๆ ทั้ง
หมดที่นํามาทดสอบ ปลายเสียงทอดยาว
กําลังดี ถาจะมีใหติบางก็คงจะเปนที่เสียงทุม
ติดนุม จะอวบกวาความเปนจริงและสปดชา
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เล็กนอย เสียงตลอดยานออกมาอิ่มหนาไป
บางสําหรับคนที่ชอบเสียงเรียวๆ หลายคน
บอกวาเสียงเหมือนหลอดเบอร 45 มากกวา 
2A3 ครับ เมื่อฟงเทียบกับ 300B แลวแทบทํา
ให 300B ดูเสียงจัดไป 

จุดเดนคือเสียงหวานเนียน ละเอียด  
จุดดอยคือเสียงตลอดยานอวบอิ่มไปเล็ก
นอย และมีไมโครโฟนิก (Microphonic) บาง
ตองเสียบหลอดใหมั่นคง 
 
2. RCA Version 40s., VT95, และ 
Radiotron  (8.8 คะแนน) 

ถึงแมจะบอกวาเปน Black Plate 
แตที่ตัวของเพลทเองก็ไมคอยดําซักเทาไร  สี
จะออกเทาๆ ซึ่งแตกตางกับเวอรชันขางบน
อยางชัดเจน โครงสรางภายในก็แตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง โครงสรางก็ยังไมคอยแข็งแรงยัง
พบอาการเดียวกับตัวขางบนอยูเพียงแตวาดี
ข้ึนเล็กนอย   เวลาทํางานจะเห็นไสหลอด
สวางขึ้นกวาเวอรชัน 50  และเปลวสีฟาก็
สวางจากดานบนหลอดดูแปลกตา  เวลา
ทํางานสวยขึ้นเยอะเลย 

เสียงยอดเยี่ยมสมคําล่ําลือจริงๆ 
ครับ  เปนครั้งที่สองแลวครับที่มันสามารถ
สะกดผูฟงใหอยูนิ่งๆ เพื่อที่จะฟงมัน เสียง
กลางหวานละเอียดกวาหลอดทั้งหมดที่นํา
มาทดสอบ  ดุลเสียงดีมากกลมกลืนทั้งทุม-
กลาง-แหลม มีความสมดุลตลอดยาน ฟงดู
แลวไมมีไมมีอาการล้ําหนาของความถี่ใด
ความถี่หนึ่ง  เบสดีพอตัว    แมจะไมกระชับ
เทากับ 300B แตก็ยังหนักแนนนาฟง ไมรูสึก

วาบวมเบลอแตประการใด    เสียงตลอดยาน
มีน้ําเสียง  เขมขน  อ่ิมแตไมหนาจนนา
เกลียด  ปลายเสียงทอดยาวกําลังดีนาฟง มี
ขอเสียอยูจุดเดียวที่ปลายแหลมไปไดไมไกล
สุดๆ  ยังรูสึกถึงการ Roll-off ที่ความถี่สูง
มากๆ และยิ่งจับไดชัดเจนเมื่อฟงเทียบกับ 
Valve Art ชวงนิ่งเงียบก็สงัดดีมาก ทําให
เสียงสะอาดและสดฉ่ํากวาหลอด ที่ได
คะแนนรองๆ ลงไป เปนการเปรียบเทียบ
อยางเห็นไดชัด 

สรุปวาเนื้อเสียงจะเพรียวบางกวา
เวอรชัน 50 เล็กนอย  ทําใหดูเหมือนกวาจะ
ปราดเปรียวขั้นมาอีกนิด  แตที่คะแนนตกลง
ไปก็เพราะความเนียนของเนื้อเสียงตลอด
ยานก็ลดลงไปเชนกัน 
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3. RCA Version 60s.  (7.6 คะแนน) 

โครงสรางภายในเหมือนกับเวอรชัน 
40 ทุกประการครับ 

แนวเสียงก็ยังเปนในแนวของ RCA 
อยู  ความอิ่มของเสียงยังเปนรองทั้งสอง
เวอรชันดานบน ชวงเสียงกลางยังเนียนไม
เทาเวอรชัน 40s เชนกัน ยิ่งชวงเสียงกลาง
ตอนบนที่จะตอกับเสียงแหลมยังมีอาการ
หยาบหรือแตกปลายบางในบางครั้งเมื่อเจอ
กับดนตรีที่สลับซับซอน  หรือเสียงรองตอน
โหนคียข้ึนสูง เบสดีพอประมาณไมแตกตาง
จากอีกสองเวอรชันที่ไดคะแนนดีกวาเทาไร
นัก จะแกตัวไดในแงที่ปลายเสียงแหลมมี
อาการลาดหายนอยกวาเวอรชัน 40 ฟงดู
ปลายเสียงแหลมไปไดไกลกวา  แตก็ยังเปน
จุดดอยเมื่อเทียบกับ Valve Art  แตก็ยัง
รักษาดุลเสียงไดดี  ไมมีเสียงยานใดล้ําหนา
จนสังเกตได 

ที่คะแนนตกลงไปมากก็เพราะมี
อาการ  เสียงแตกกราวเวลาเจอกับสัญญาณ
แรงๆ ขอดีคือราคาถูกกวา RCA เวอรชันอื่นๆ 
มาก และมีขายในไทยครับเคยเจออยู 2 ราน   
 
4. Valve Art  (7.2 คะแนน) 

โครงสรางคอนขางแข็งแรงกวา RCA 
คอนขางเยอะ แตยังเปนรองเมื่อเทียบกับ 
Sovtek โครงสรางภายในคลายๆ กับ RCA 
เวอรชั่น 40 และ 60 แตเวลาทํางานจะมีแพท
เทอรนของเปลวสีฟาที่ตางออกไป ไสหลอด
สวางกวา RCA มาก สวนเปลวสีฟาก็
กระจายโดยรอบทั้งดานบนและดานขางทํา
ใหดูสวยงามกวาหลอด RCA ที่นํามา
ทดสอบทั้งหมด 

เนื้อเสียงตลอดยานเนียนเกลี้ยงกวา 
RCA 60s อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเวลาที่
เจอกับสัญญาณที่สลับซับซอน ตัวเสียงจะ
เรียวกระทัดรัดกวา RCA ทั้ง 3 เวอรชันทําให
พื้นเสียงออกในแนวสดใส มีประกายพริ้วไหว
กวา RCA เสียงแหลมไปไดไกล ทอด
ประกายสุดๆ เสียงทุมเปนกลุมกอน แยกแยะ
เครื่องดนตรีแตละชิ้นในยานเสียงทุมไดดี 
เนนการใหรายละเอียดในยานทุมมากกวาที่
จะใหน้ําหนัก แตจะวาเบสบางก็ไมใชเพราะ
มาทั้งรายละเอียด  แรงปะทะ และหัวเสียงที่
รวดเร็วหนักแนนกวา ใหรายละเอียดในทุก
ยานเสียงไดดีมาก ฟงเทียบกับ RCA แลว
เหมือนอยูในผับที่เปดไฟสวางกวา ฟงเพลง
แจสที่เปนเพลงบรรเลงไดดี  แตเสียงรองยัง
เปนรอง RCA 40 อยูคอนขางมาก ขอดอยที่
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เดนชัดคือปลายเสียงตั้งแตยานเสียงกลางขึ้น
ไปจนสุดปลายแหลมยังมีอาการเก็บตัวไดไม
ดีนัก ปลายเสียงยังออกอาการฟุงจนสังเกต
เห็นได ยิ่งเพลงที่อัดมาแบบเนนบรรยากาศ
ยิ่งสังเกตเห็นไดชัด และรูสึกวาจะกินกระแส
จุดไสหลอดมากกวาหลอดอื่นครับ มันทําให
ไดยินเสียงหมอแปลงจุดไสหลอดครางเบาๆ 
ทุกครั้งที่เปดเครื่อง แตเมื่อลองเปรียบเทียบดู
กับ RCA 60s แลว ผมใหคะแนนใกลเคียง
กันครับ คงแลวแตวาจะชอบสไตลไหน 

จุดเดนคือรายละเอียดดี เบสกระชับ 
เนื้อเสียงกําลังดีไมอวบหนาจนเกินไป ขอ
ดอยคือชวงเสียงกลางตอนบนไปจนสุด
ปลายแหลมยังเก็บตัวไมดีนัก ฟุงไปเล็กนอย 

 
5. China (Shuguang) (6.9 คะแนน) 

โครงสรางภายในเหมือน Valve Art 
มากยังกะถอดจากพิมพเดียวกัน แตไสหลอด
ของ Valve Art จะสวางกวาเล็กนอยเขาใจวา
อาจมีไสหลอดที่ตางกันเลยทําใหเสียงตาง
กันบาง 

สไตลเสียงก็คลายๆ กันครับ ฟงแลว
เหมือนหลอดเดียวกัน แตที่คะแนนตกลงมา
อยูชวงนี้เพราะมีจุดที่ดอยกวาเล็กนอยดุล
เสียงยังไมกลมกลืนนัก คอนไปทางกลาง

แหลมเล็กนอย แตขอดอยที่เห็นไดชัดคือ
เสียงแตกปลายและหยาบในยานเสียงกลาง 
ปลายเสียงรองยังมีเสียง ซ. ส. มากเกินไปจน
รูสึกรําคาญในบางเพลง จุดเดนอยูที่ราคาที่
นาสนใจครับแตนับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความนิยมที่เพิ่มข้ึน 

 
6. Sovtek (5.5 คะแนน) 

โครงสรางแข็งแรงกวาทุกหลอดที่นํา
มาทดสอบ  ตัวหลอดมีขนาดใหญ รูปลักษณ
ดูนาเชื่อถือมาก เพลทมีขนาดใหญนาเกรง
ขามสีเทาเขม เปนหลอดเพลทเดี่ยว (Mono-
Plate) หลอดเดียวที่เขามาทดสอบ หลอด
แกวมีความหนามาก ตัวหลอดมีน้ําหนัก
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เยอะดูมั่นคงดี เพลทขนาดใหญดูนาเชื่อถือ
เวลาทํางานก็มีความรอนนอยกวาหลอดอื่น 
เวลาทํางานไสหลอดจะสวางคอนขางมาก มี
แสงเรืองสีฟาออกมารอบๆ หลอดตามดาน
ขางในลักษณะเดียวกับ 300B สวยงามกวา
ทุกหลอดที่นํามาทดสอบ มีบางคนบอกวาที่
จริงหลอดนี้คือ 300B เวอรชัน 2.5 V ครับ ไม
ใช 2A3 

พระเอกชื่อดังจากคําวิจารณของ
หลายสํานักมาตกมาตายในหองทดสอบของ
พวกเราครับ ตัวหลอดมีโครงสรางแข็งแรง 
ทําจากแกวหนา และโครงสรางเรียบรอย 
สรางเสียงที่เกลี้ยงกวาหลอดอื่น ไมใชน้ํา
เสียงเกลี้ยงเกลาแบบไรสากเสี้ยน แตเกลี้ยง
แบบมั่นคงนิ่งสนิทและสวางโลง บางครั้งดู
เหมือนเจิดจาแบบฟงเพลงในผับที่เปดไฟ
สวาง จนทําใหสวางโลงและรายละเอียดดู
นอยไป ใหบรรยากาศในเวทีเสียงดอยไปเล็ก
นอย จุดดอยที่เดนชัดคือยังมีอาการหยาบ
ตลอดยานเสียง  อยูบาง ดุลเสียงคอนไปทาง
ยานกลางแหลมจนเสียความสมดุลไปเยอะ 

แถมตอนที่ยังไมไดปอนเสียงเพลงเขาไปก็มี
เสียงซาใหไดยินอยางชัดเจน ใหความเปน
ดนตรีนอยไปบางเล็กนอย เมื่อเทียบกับ 
RCA ลักษณะเสียงออกไปทาง 300B มาก
กวา 2A3 

จุดดอยคือมีความหยาบอยูบางใน
พื้นเสียง จุดเดนอยูที่ความมั่นคงของเวที
เสียงและความแข็งแรงของหลอด ราคาก็นา
สนใจและถูกลงเรื่อยๆ แถมมีจําหนายในไทย
ดวยครับ 

2A3 Mono-plate 
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“Synergy” SE Amp  
 

 
Author : ประดิชญา สิงหราช

DIRECT COUPLING 
ผมมีความคิดอยูเสมอวาจะทํา SE 

amp. ที่เปน Direct Coupling สักตัวหนึ่ง 
เนื่องจากวาความนาสนใจในตัววงจรซึ่งไม
ตองมี Coupling Capacitor ระหวาง Stage 
ซึ่งจะตัดตัวแปรที่มีผลตอเสียงอยางมากตัวนี้
ออกไป เปนที่รูกันดีวา Coupling Capacitor 
ดีๆ มีราคาแพงขนาดไหน ยิ่งเปนพวก 
Copper Foil Paper in Oil ของ Jensen 
หรือพวก Teflon Cap นั้นตัวหนึ่ง ก็ตองจาย

กันเปนพันบาทขึ้นไป อีกประเด็นหนึ่งก็คือวง
จร Direct Coupling นี้นาจะใหลักษณะเสียง
ที่โปรงใส ฉับไวมากกวาวงจรประเภท RC 
Coupling เปนแน 

หลังจากที่เล็งมาเปนเวลานาน ผมก็
พบวงจร Direct Coupling สําหรับหลอด 45 
และ Driver Tube คือ 5842/417A ที่นาสน
ใจอยางยิ่งใน Online Magazine สําหรับชาว 
DIY ฉบับหนึ่งคือ Valve Magazine ฉบับที่
………เปนบทความของคุณ………………

ซึ่งรูปแบบวงจรก็เปน
ดังรูปที่ 1 ครับ ดูแลว
เตะตาผมจริงๆ เนื่อง
จากการใชหลอด OD3 
Regulator มาแทน 
Cathode Resistor 
ของหลอด 45 ซึ่งจะทํา
ให Voltage ตรงนี้คงที่ 
แลวกระแสที่จะไปใช

สําหรับตัวหลอด 
Driver ก็แบงออกไป
จาก Cathode ของ
หลอด 45 ซึ่งมันก็
เหมือนกับตัวหลอด 45 
เปน Constant 
Current Source ใหกับ 
Driver อีกทีหนึ่ง นาสน

 
Synergy WE417A/71A amp 
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ใจทีเดียว อีกทั้งการทํา Direct coupling 
amp โดยใชหลอด 45 ก็ไมตองการ Voltage 
ที่ Plate ของหลอด 45 สูงมากนัก 
Transformer ที่มี TAP HV. 375-0-375 V. ก็
นาจะ OK. 
 
SRPP? 

ผมลองเขียนวงจรตัวนี้ดูในลักษณะ
ที่คุนเคยอีกแบบหนึ่ง (รูปที่ 2) ซึ่งดูแลวมัน
เหมือนกับวงจร SRPP นั่นเอง นอกเสียจาก
การมี Output Transformer อยูเหนือหลอด 
45 และ Resistor ที่แบงกระแสจาก 
Cathode ของหลอด 45 ลง Ground เทานั้น 
แตผมดูแลวรูสึกรําคาญสายตาที่มี Resistor 
ตัวดังกลาวในวงจร อยากจะตัดมันออกจริงๆ 
จะไดเปนวงจรที่หลอดตัวบนและลางทํางาน
ดวยกระแสเทากัน เปน constant Current 
Source ใหกันและกันอยางแทจริง ชนิดที่วา
ถาไมคูกันมาก็จะไมมีทางทํางานได มันจะ
เนนรูปแบบวงจรที่ไมสามารถแยกภาค 
Driver ออกจากภาค Power ได จะตองออก
แบบและปรับต้ังใหลงตัวดวยกันทั้งหมด 
เนื่องจากหลอดทั้งสองจะเปนตัวกําหนด 
Operating Point ซึ่งกันและกัน โดยที่ 
Voltage ที่ Drop จาก Cathode ของหลอด 
45 มาที่ Plate ของหลอด Driver ก็จะเปน 
BIAS Voltage ใหกับหลอด 45 อีกที เมื่อ
คํานวณทุกจุดลงตัว จะรูสึกวาเปะ! ไมตอง
ขยับอีกเลย 

จาก Criteria นี้ก็ทําใหผมตองหา
หลอดทั้งคูที่สามารถ Run ที่กระแสเทากันได 

เรารูอยูแลววาหลอด Power Triode นั้น Run 
ที่กระแสสูง พวก 2A3, 300B ไมมีทางจะนํา
มาทําวงจรนี้ได เนื่องจากเราคงไมสามารถ
หาหลอด Driver ที่ Run กระแส 50-60 mA. 
ได หรือถาไดก็คงตองขนานกันหลายหลอด 
ซึ่งนั่นจะทําใหวงจรนี้ลดความ Elegance ลง
ไป เทาที่ผมลองจับคูดูก็จะมีหลอด 45 กับ 
6C45 PII ซึ่ง Run ที่กระแส 30 mA. ไดเทา
กัน กับอีกคูก็คือ 71A กับ WE 417/5842 ซึ่ง 
Run ที่กระแส 20 mA. ไดอีกคูหนึ่ง 
 
6C45 PII/45 

ผมทดลองทํา 45 คูกับ 6/c45 PII 
กอน เนื่องจากในชวงนั้นฟงหลอด 45 อยู 
และไดเจา 6C45 มาจากคุณเชษฐ เมื่อ
ประกอบเสร็จก็มีความรูสึกวา มันจูนไมยาก
เทาไร ถาไดหลอด Driver ที่ Match Pair 
เนื่องจากการที่ Driver นี้ Bias ที่ Voltage 
ตํ่า (1.5-2 V.) แตกระแสสูง (30 mA.) การ
ผิดเพี้ยนไปเพียง 0.2-0.3 V. นั้นมีผลตอ
กระแสที่ Run อยางมากมาย โชคดีที่ 6C45 
PII นั้น มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โครงสราง
แข็งแรงเหมือนรถถัง จึงไมยากในการปรับจูน
เทาไร ผมใช Variable Resistor ชนิด 
Wirewound 3k/30 w. เปนตัวปรับจูนครับ 
ตําแหนงของ Resistor ตัวนี้ก็คือ เหนือหลอด 
Driver ครับ กอนเขา Plate ในวงจรจะเห็นมี 
Choke อีกตัวหนึ่งอยูกับ Variable Resistor 
นี้ก็เนื่องจากวา ถาใช Resistor เปน Load 
ใหหลอด Driver เพียงอยางเดียว จะมีคา
นอยเกินไป เนื่องจากเราตองการ Drop 
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Voltage ประมาณ 40 Volt เพื่อ Bias ให
หลอด 45 กับกระแส 30 mA. จะใช Resistor 
คาเพียง 40/0.03 = 1333 OHM เทานั้น ไม
เพียงพอกับการ Load หลอด Driver ซึ่งนา
จะใชประมาณ 4.7-5 K ถานํา Resistor คานี้
มาใชก็จะทําให Voltage Drop มากเกินคา 
Bias ที่เราตองการ อีกจุดที่ตองระวังก็คือ 
Bypass Capacitor จาก Cathode ของ
หลอด 45 ตองเพื่อใหทน Voltage ประมาณ 
300 V. นะครับ ในจุดนี้จึงมีแต Capacitor 
ประเภท Oil Cap นั่นแหละครับที่เหมาะสม 
และใหเสียงที่ดี 

เสียงที่ไดจากวงจรนี้มี Speed และ 
Clarity กวาวงจร RC Coupling อยางชัดเจน 
จนผมรูสึกวามันจะใสเกินไปเสียดวยซ้ํา แต
เนื่องจากการที่ไมใช coupling Capacitor 
จุดที่จะทําการจูนเสียง จึงอยูที่หลอด Rectify 
เปนจุดแรก พวก Cathode Resistor เปนจุด
ที่สอง และ Cathode Bypass เปนจุดที่สาม
วงจรนี้มี Noise และ Hum ตํ่ามาก ขนาดผม
เอาหูแนบกับดอกลําโพง Lowther ซึ่งมีความ
ไวสูงมากแลว ยังแทบไมไดยินเสียงอะไรเลย 
ผมเองก็ไมแนใจวาลักษณะวงจรเองที่ดู
เหมือนจะมี Positive Feedback อยูในตัว
มันชวยอะไรตรงนี้หรือไม 

ผมฟง 45 คูกับ 6C45 PII อยูสักพัก
หนึ่งก็มีความคิดอยูตลอดเวลาวาถาเปลี่ยน 
6C45 PII นี้เปน WE 417A เสียงที่ไดจะเปน
อยางไร จนในที่สุดก็ทนไมไหว ตองเปลี่ยน
ลองกันใหส้ินสงสัย ซึ่งผลก็เปนดังคาด WE 
417A ใหเสียงที่ Clear แตหวานกวาอยางชัด

เจน เสียแตวาผมตองเพิ่ม Resistor เขาไป
แบงกระแสที่ Cathode ของหลอด 45 ลง 
Ground ไปบางสัก 10 mA. เพราะขืน Run 
417A ที่ 30 mA. ก็จะเปนการโหดรายตอ
หลอด Driver หายาก ราคาแพงตัวนี้ 
 
71A/417A 

ก็เพราะการมี Resistor อีกตัวหนึ่งนี่
เอง ที่ทําใหผมรูสึก “ฟงไดแตไมเทห” กับ
แอมปตัวนี้อยูตลอดเวลา มันทําใหรูปแบบวง
จรไม Pure และ Elegance เหมือนตอนใช
หลอด  6C45 PII เปน Driver แตความที่
เสียงของเจา WE-417A นี้มันติดหูเสียแลว ก็
เลยมีอยูทางเดียวถาจะเก็บ Driver ตัวนี้ไว 
โดยไมตองมี Resistor ตัวที่วาก็คือตอง
เปลี่ยนหลอด Power เปนหลอด 71A 

ผมไมขอแนะนําใหใชหลอด 71A ถา
คุณไมมีลําโพงที่ความไวสูงพอ เนื่องจาก
กําลังขับเพียง 0.7 WATT ของมันจะไม
สามารถขับลําโพงไดดีพอ แตถาคุณเลน
ลําโพง Horn หรือ Lowther, Foxtex อยูก็ขอ
ใหลองดูครับ คุณจะรูวาอายุ, เอย…WATT 
เปนเพียงตัวเลขครับ 0.7 WATT ของหลอด 
71A สามารถขับ Lowther ของผมไดล่ันบาน
, BASS ของหลอด 71A มีความกระชับ, 
Control ไดดีกวาหลอด 45 ซึ่งใหกําลัง 2 
WATT เสียอีก อยางไรก็ตามตองยอมรับวา
เสียงรองยังเปนรอง 45 ที่ใหความฉ่ํา, 
Romantic กวา 

ผมลืมบอกไปวาการเปลี่ยนมาใช
หลอด 71A นี้ ตองใช Transformer ที่มี TAB 
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275-0-275 Volt นะครับ และ Filament ของ 
71A ใชแรงดัน 5 Volt 0.18A ครับ 
Transformer ที่ผมใชเปนประเภท Universal 
พันเผื่อ TAB ไวเยอะ ก็เลยไมตองเปลี่ยนลูก

ใหมครับ อีกอยางหนึ่งก็คือวงจรนี้ 
Efficiency กวาวงจรทั่วไปตรงที่ใชกระแส
เพียงชุดเดียวสําหรับทั้ง Output และ Driver 
ครับ 
 
“ฟงไดแตเทห” 

ผมเองก็ไมไดรูสึกวาเสียงที่ไดจากวง
จรนี้ถูกใจ 100% มันออกจะ Speedy ไปสัก
นิด เนื้อเสียงไมหนาหนึบแบบที่ผมชอบ 
แตวามันเปนวงจรที่ผมรูสึกวามันเทหดีครับ 
มันเปนวงจรที่ตองอาศัย Synergy ของทุกจุด
ในวงจร เปนวงจรที่เขียนหรือดูแลวลงตัว
จริงๆ มีการ Flow ของกระแสเดียวกันผาน

หลอดทั้งคู ถาขาดหลอดใดหลอดหนึ่ง อีก
หลอดหนึ่งก็จะไมทํางาน อีกทั้งหลอดทั้งคูก็
ประพฤติตนเปน Constant Current Source 
ใหกันและกัน ดวยสิ่งเหลานี้จึงทําใหผมเก็บ

มันไวเปนแอมปตัวหนึ่งใน Collection ซึ่งก็
คงจะไมร้ือทิ้งงายๆ แนนอนครับ 

 
UX171A 
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BATMAN 
SIMPLE 2A3 SE WITH BATTERY BIAS 

Author : rattakarn@netsiam.com 
 
SIMPLE IS THE BEST ! 

ผมเชื่อในคํานี้จริงๆ หลังจากที่ไดตอ
วงจรมาหลายๆ วงจรจากหลายๆ Topology 
เพื่อนํามาเปนภาค Driver ใหไอเจา 2A3 
Amp สุดที่รักของผม ซึ่งมีคนขนานนามใหวา 
“แอมปตัวเกงของคุณรัฐการ” เมื่อคราว 
SOD#5 คร้ังที่ผานมาหมาดๆ นี้เองครับ ผม
จะตั้งชื่อไอเจา 2A3 ตัวนี้วาอะไรดีละ เอาชื่อ
เจา RIKEN มั๊ยละ เพราะมันใช R ของ 
Riken ทุกจุดในวงจร หรือวาไอเนียนดี 
เพราะเสียงมันเนียนดีเหลือเกิน แตวาจะเชย
ไปหนอยหรือเปลาฟงชื่อแลวเหมือนชื่อตัว
ละครยุคแผลเกายังไงไมรู แลววันนี้ผมก็เพิ่ง
ปงกับชื่อที่เพิ่งผุดขึ้นมาในสมองสดๆ รอนๆ 
เอาเปนชื่อ “แบตแมน” ดีมั๊ยครับ (พยายาม
ออกเสียงใหเหมือน BATMAN นะครับ ที่จริง
ก็ไอคางคาวนั่นแหละ) เรียกใหมันดูเทๆ ก็
แลวกัน สวนเหตุผลนะหรือครับ ก็ที่มันตาง
กับวงจรทั่วๆ ไปก็เพราะมันใชคางคาว เอย.. 
Battery Bias เปนจุดที่สรางความแตกตาง
ใหแปลกกับวงจรทั่วไปนั่นแหละครับ 

ถาจะถามวามีแรงบันดาลใจอะไรใน
การทําวงจรนี้? ผมก็ขอตอบอยางเต็มเสียง
เลยวา “ผมอยากไดวงจรที่ผมออกแบบเอง

ทั้งวงจร” อานแลวอยาเพิ่งหมั่นไสนะครับ แต
ผมรูสึกอยางนั้นจริงๆ ผมพยามยามเรียนรูที่
จะจับบุคลิกของหลอดแตละเบอร มาออก
แบบโดยจูนเขาหาเพลงแจสครับ คุณเคยฟง
ดนตรีแจสที่แสดงสดมั๊ยละ   เพลงแจสมักจะ
ใชแสลูบลงบนฉาบ และเครื่องเขยาเล็กๆ ที่
จะสรางเสียงเปนแบ็คกราวด เอาแบบนั้น
แหละครับ เอาไดนามิกดีๆ และบรรยากาศ 
(Air) แบบสุดๆ ไปเลย 

Simple ฮาๆ วงจรงายๆ ก็ตอง 2 
Stages ซิครับ มีแคหลอดเอาทพุทกับภาค 
Drive ก็พอ ก็อยางที่บอกละครับเอาทพุท
ตองเปน 2A3 ครับ กะไวแลววาจะใชหลอด 
NOS ก็ไบอัสแบบเบาะๆ ตามที่ RCA แนะ
นําก็แลวกัน 
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ภาคเอาทพุท 
เอาซัก 250 โวลทที่ Plate เมื่อเทียบ

กับ Cathode และกระแส 60 มิลลิแอมปก็
พอครับ กับหลอด Rectifier เบอร 5R4 ก็แลว
กันนะ กับ C คาถึง 750uF (ไมงั้นมันฮัมครับ) 
ก็ติดใจในความใส (Transparent) ของ
หลอด Rectifier เบอรนี้นะครับ ภาค Filter ก็
ตอง Choke Input ของชอบอยูแลวครับ 
เนื่องจากหา C ที่ใช Bypass ที่ Cathode ดีๆ 
ไมได ถาจะใชวงจร Ultra-path กับ Oil cap 
ก็ตองทนรับกรรมกับเสียงซิบๆ แหงๆ ถาทุก
อยางมันมีผลกระทบมากนักก็ไมใชมันซะเลย
ดีมั๊ยครับ เอา Fix bias ดีกวา แตความขี้
เกียจ (อีกแลว) ก็เลยใชถาน 9V เอามา 5 
กอนครับ ตออนุกรมกันได 45V พอดี อะไรจะ
บังเอิญขนาดนั้น อยาเพิ่งหัวเราะนะครับลอง
ดูแลวจะอึ้ง ผมยังถอด Cathode resister 
ของ RCD จาก Web www.angela.com ที่
ตัวละ 12 เหรียญ (สหรัฐ) ออกไปแลว 

ภาค Drive 
อยากไดรายละเอียดสุดๆ แตไมเอา

หลอด Noval (หลอด 9 ขา) ที่มีไมโครโฟนิก
เยอะ งั้นก็ตอง 6SL7 ซิครับ มีเก็บไวอยูต้ัง
หลาย Brand และดวยน้ําเสียงที่มีลีลามาด
มั่น (เหมือนสาวมั่น ฮิๆ) และใหรายละเอียด
ไดถึงกนบึ้งก็ตองเลือกเอาไวกอน ที่จริง
หลอด Octal (8 ขา) อยาง 6SL7 ก็ไดเปรียบ
มากอยูแลว Blackground เงียบกวา ความ
แข็งแรงของโครงสรางทําให ไมโครโฟนิก 
นอยมากๆๆๆๆ และจุดไสหลอดดวย AC ได
โดยไมฮัม ก็เหมาะกับคนขี้เกียจอยางผมเลย
ครับ เขาวากันวา 6SL7 เนี่ยเหมาะที่จะทํา 
SRPP มาก คือวาทําแลวเห็นความดีมาก
กวาความชั่ว (วาเขานั่น) ก็เลยลองซะหนอย
ดีกวา ใชภาคจายไฟที่ 300V ก็แลวกันกําลัง
ดีเลย แลวเอากระแสไหลเทาไรดีละ เคยแอบ
ดูของ JE-Lab ใช 0.8 mA แลวเสียงดุดัน คม
เขมจังเลย เอาซัก 0.6mA ก็พอนะ  ผมชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design by Rattakarn T. 
Schematic of “Batman” 2A3 SE Amp 
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วงจรที่เปน Deep class A ซะดวยซิ ไอที่วา
เนี่ยเคา Bias กันที่จุดกึ่งกลางของการทํางาน
เลย เมื่อวงจรขลิบในขณะที่ถูกขับเกินกําลัง 
วงจรจะขลิบสัญญานที่ซีกบวกและลบเทา
กัน เอาละที่จุดนี้ก็ไดแรงดันที่ขากริดเปน 1.6 
โวลทพอดี ครับ ฮาๆ ก็กลัวเสียงมันไม 
Smooth ก็เลยใช Battery 1.5 โวลทใสเขาไป
เลย เดี๋ยวมันมีกระแสไหลผาน Battery เวลา
วงจรทํางานมันก็จะทําใหแรงดันสูงขึ้นมาอีก
หนอย เนื่องจาก Battery เองมีความตาน
ทานภายในดวย อันนี้วงจรทํางานไดแบบไม
ไดฟลุกนะครับ ทดลองมานานแลววาทํางาน

ไดและก็เสียงดีดวยครับ เนื่องจาก 6SL7 
เสียงออกจะคมๆ นิดนึง แถมยังใชวงจร 
SRPP อีก กลัวเสียงจัดจังเลย แตไมเปนไร
ครับมี Resister ที่เปน Carbon composite 
อยูเอามาไวตอตรงกลางระหวางสวนที่เปน 
Current source กับสวนที่ขยายสัญญาณ
ของ วงจร SRPP ก็แลวกัน แถมอีกนิดดวย
หลอด Rectifier เบอร 5U4 สําหรับภาคนี้
เสียงจะไดนุมๆ อีกหนอย เนื่องจากกระแส
ไหลในภาคนี้นอย (จนนาเกลียด) ก็เลย
พยายามไมใชโชค ในภาค Filter ครับ เนื่อง
จากมันจะแยมากกวาดี เอาเปน CRC 
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ธรรมดาก็พอครับ ใช R 1.1K ชนิด Wire 
wound 2 ตัว ตออนุกรมกันดีกวานะ จะไดไม
รอนมาก กับ Oil cap ทั้งสองตัวคา 35uF ใช 
Oil cap ในภาคจายไฟ เสียงจะไดเนียนๆ ถึง
จะแพงหนอยแตก็คุมคา ภาคจายไฟทั้งสอง
ภาคที่แยกกันนั้น ทั้งคูผมไดลอง Simulate 
ในโปรแกรมของ Duncanamp แลวราบเรียบ
ดีมาก 

สําหรับ C ที่ใช Coupling ไมมีตัว
เลือกครับ ตองใชตัวเกง Jensen paper in 
oil copper foil ครับ ตัวละหลายตังคอยู 
เปลี่ยนบอยไมได 

 
ลองฟงหนอย 

แคนี้ก็รองเพลงไดแลวครับ Burn-in 
ใหดีๆ แลวฟง..... ออก็มีแววดีนะ แตยังมี
เสียงซิบๆ นิดนึงกับ Style ที่โฉงฉางไปซัก
หนอย ไมนิ่งๆ สงบๆ เหมือนพวก Hi-end 
เคา      

มา...เอามาโมฯ อีกหนอยครับ ก็
แหม.. มันถูกโมฯ จนถึงคืนกอนที่จะถึงวัน 
SOD เลยนี่ แนะนําใหเปลี่ยน R ที่กริดของ 
2A3 จาก 470K เปน 82K ใชของดีๆ นะครับ 
ดีที่สุดเทาที่จะหาไดเพราะมีผลตอเสียงมาก
ที่สุดในวงจร คา R สูงๆ เสียงจะ
กระฉับกระเฉงขึ้น คามากไปเสียงคมจัดได 
คานอยไปเสียงไมมีไดนามิกครับ ไอ 82K 
เนี่ยไมรูวาดีที่สุดหรือยัง เพราะผมใช Riken 
carbon film ครับ มีอยูไมกี่คาเพราะตุนไม
ไหว แพงมหาศาล อีกนิดนะครับเนื่องจาก
เสียงมันไมคอยหวาน อาจเปนเพราะ SRPP 

ก็ได ผมก็เลยลดแรงดันจุดไสหลอดของ 2A3 
จาก 2.5V เปน 2.35V เสียงก็โรแมนติกขึ้นอีก
เยอะเลย ลดความจริงจังลงไป ใครชอบเสียง
ที่จริงจัง อยาทําตรงจุดนี้นะขอย้ํา 
 
ขอดีครับ เสียงหวาน เนียน เร่ืองความเนียน
ตองขอย้ําครับ เปนจุดเดนจริงๆ ไมมีอาการ
ลํ้าหนา แตกแถวหรือหยาบกรานที่ความถี่
ใดๆ ไดนามิกดีครับ รายละเอียดเยี่ยม ลอง
ฟงแผนพวก XRCD ของ Salena Jones ดู 
ไดยินถึงเสียงลูกปดบนเสื้อของแกกระทบกัน 
เวลาแกขยับตัวเลย (วาเขาไปนั่น) น้ําลงน้ํา
ลายพวกปาๆ นักรองแกแทบกระเด็นเต็ม
หนาคนฟงเลย (เวอรอีกแลว) 
 
ขอเสียครับ เสียงอิ่มใหญ และมีหมอกใน
เวทีเสียงครับ เหมือนฟงเพลงในฮอลลที่เปด
ไฟสลัวๆ และนั่งใกลเวทีครับ 

That’s all folks. 
Note : 
 
Stopping Diode หรือ SD ชวยทําให Amplifier Circuit 
มองเห็น Power Supply แบบ Ideal ครับ เนื่องจาก
กระแสจะวิ่งจาก Power Supply เขาสู Load ไดในทิศ
ทางเดียว (From Mr. Hiroshi Uda, Super Triode 
Connection Experimenter) 
 
Power Supply Unit Design II หรือ PSU II เปน 
Program Simulation วงจร Power Supply ที่ใชหลอด
หรือ Solid-state เปน Rectifier สามารถ Download 
ไดที่ http://duncanamps.com 
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AMITY SV811 
A variation of Lynn Olson’s AMITY 

Author : Karin Preeda 
 

Concept 
Concept ของการออกแบบ

Amplifier ของผมคือ Reliability เพราะ 
Amplifier ที่ใช Power supply เปน High 
Voltage ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ผม
เองไมคอยชอบที่จะใชงานหลอดอยางเต็ม
กําลังถึงแมจะเปนพวกหลอด Transmitting 
ก็ตามโดยทั่วไป ผมจะ Bias หลอดประมาณ 
70-80% ของ Spec สําหรับหลอด
Receiving และ 80-90% สําหรับหลอด 
Transmitting เหตุผลที่ผมใชชื่อโครงงานนี้วา 
Amity-SV811 เพราะ Project นี้เร่ิมตนจาก 
Amity power amp ที่ Lynn Olson ออก
แบบไวสําหรับขับลําโพงที่เคาออกแบบเอง 
แตเนื่องจากหลอด Output 300B มีราคา
แพง (ถูกที่สุดก็ประมาณ $130 ตอคู) ผมเลย
เปลี่ยนหลอดเปน Svetlana SV811-3 ผม
เขาใจวา Svetlana คงจะวางแผนการตลาด 
ใหหลอดนี้มาแขงกับ 300B เพราะราคาถูก
กวากันมาก ขอเสียของ SV811-3 คือหลอด
นี้ดัดแปลงมาจากหลอด Transmitting ซึ่ง
โดยปกติหลอด Transmitting ตองการ
กระแสไฟในการจุดไสหลอด (Filament) สูง 
เนื่องจากไสหลอดของหลอด Transmitting 
เปน Thoriated Tungsten แทนที่จะเปน 

Oxide-coated Filament แบบหลอด
Receiving ทั่วไป รวมถึง Plate resistance 
ที่สูงกวา 300B ดวย (800 Ohm กับ 2k) ดัง
นั้น Output transformer ก็ตองมี  Primary 
impedance สูงดวยรวมถึง Voltage gain ก็

ตองสามารถขยายสัญญาณที่มีการ Swing 
ไดสูงๆ ขอดีของ SV811-3 ขอแรกคือราคา
ถูก แค $30 ตอหลอดเทานั้น ขอที่สองคือ
ความทนทานและอายุการใชงาน เพราะ
หลอด Transmitting ถึงแมจะถูกใชงาน
อยางเต็มกําลังตลอดเวลาก็ยังมีอายุการใช
งานโดยเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมงสวนหลอด 
SV572-3 นั้นตางกับ SV811-3 ตรงที่ Plate
ของ 572 จะเปน Carbon plate แทนที่จะ
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เปน Nickel plate อยาง 811 ซึ่งทําให 572 
มี Plate dissipation ถึง 125 Watt. 
 
Circuit 

หลอด Driver ที่ใชก็เปนหลอด NOS 
ที่ยังหาไดทั่วไป Voltage gain ชุดแรกตอ
เปน Differential เนื่องจากผม ตองการให 
Input เปน Balanced รวมถึงขอไดเปรียบใน
เร่ืองของ CMRR ที่ดี (Common Mode 
Rejection Ratio) ผมใช 7044 เพราะตอน

แรกกะจะใช 7119 แตราคาของ 7119 แพง
กวา ก็เลยใช 7044 ซึ่งโดย Spec แลว 7044 
จะเกือบเหมือนกับ 7119 การ Coupling 
จาก Stage แรกไปยัง Stage ที่สองก็เปน 
RC Coupling ธรรมดา Capacitor ที่ใชเปน 
Russian surplus oil capacitor ที่ผมซื้อมา
จาก Kwtubes (Kwtubes.com) 

Stage ที่สองนั้น ผมใช 6BL7 ซึ่งมัน
คือ 6SN7 ใน Upgrade version เพราะ 
Plate dissipation ของ 6BL7 จะเปนสอง
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เทาของ 6SN7 Stage นี้จะเปน 
Transformer coupling ไปสู Output stage 
โดย Output stage จะใช Power supply 
แยกตางหาก โดยจะจายไฟที่ประมาณ 580V 
ซึ่งจะแบงเปน 500V กับ 80V Cathode bias 
ดังนั้น กระแส Plate จะไหลประมาณ 
100mA ตอหลอด 

ภาคจายไฟจะแบงเปน 2 ชุดคือ 
580V สําหรับ Output stage ใช 6CJ3 
Damper diode เปน Rectifier สวน 250V 
สําหรับ Input stage ใช 5Y3GT เหตุผลที่
แบงเปนสองชุดคือ ผมไมตองการให 
Rectifier ทํางานหนักเกินไป 

SV811-3 

เพ่ิมเติม 
 
Amity เปน Power amp Push-pull ที่ออก
แบบโดย Lynn Olson เพ่ือนํามาจับคูกับ
The Ariel ที่ไดออกแบบไวกอนหนาแลว
สามารถหาอานรายละเอียดไดที่ 
http://www.aloha-audio.com/triode1.html  
 
หลอด SV811 นั้นมีหลาย Versions คือ
SV811-3, SV811-10, SV811-30 และ
SV811-160 โดยที่ตัวเลขตัวหลังบอกถึง
mu หรืออัตราขยายของหลอด สวน
SV811-A นั้นเปนหลอดที่ Equivalent กับ
RCA811-A ซึ่งเปน Transmitting Tube และ
มี Top-cap ซึ่ง SV811-3/10/30/160 ไมม ี
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THE LULLABY 
Non-oversampling 

TDA1541A DAC 
Author  : มนตสรรค โสธรวิทย 

 
 ตอนที่ผมลองฟง DAC ตัวนี้คร้ังแรก
ตอนที่เสร็จใหมๆ ผมประทับใจกับสําเนียง
เสียงที่ฟงสบาย แบบไปเรื่อยๆ ของมัน ผมก็
เลยนึกถึง Dan Seal’s Lullaby ซึ่งเปนเพลง
โปรดเพลงนึงของผม และก็เลยเอามาเปนชื่อ 
DAC ตัวนี้ดวย เพราะมันทําใหผมตองไปคน
เอาเพลงนี้มาเปดฟงกอนเพลงอื่นๆ Sleep 
lay me down, and hold me closely in 
you arms and I will close my eyes…..  

TDA1541A เปน DAC ตัวที่ 4 ที่ผม
เอามาทดลองใน Mode Non-oversampling 
หลังจากที่ลอง AD1865, TDA1543, 

TDA1545 มาแลว ซึ่ง Chip ตัวนี้เปนตัวที่มี
รายละเอียดในการใชงานเยอะ และยุงยาก
กวา Chip ตัวอื่นๆ แตถาเราใชงานมันถูก
ตอง มันก็ใหเสียงที่ดีกวา Chip ตัวอื่นๆ เชน
กันครับ มารูจักกับ TDA1541A กันซะหนอย
นะครับ 
 
DAC Chip 
 TDA1541 เปน Chip 16 bit Multi-
bit DAC ออกแบบโดย Philips และวาง
ตลาดตั้งแตป 1988 ตอมาถูกพัฒนาเปน 
TDA1541A ในภายหลัง และ Chip ตัวนี้ก็ถูก
นําไปใชอยางแพรหลายใน Audio DAC รวม
กับ Chip decoder and digital filter 
SAA7310 and SAA7320 ในชวงป 1988-
1992  
 TDA1541A มีโครงสรางการทํางาน
เปนทั้ง Passive และ Active DAC ผสมกัน
คือ ชวง 6 bit แรก (MSB to 6th bit) ทําการ
ถอดรหัสดวยวงจร Active และ 10 bit ที่
เหลือ (7th to 16th bit) ถอดรหัสดวยวงจร 
Passive สัญญาณที่รวมกันจะถูกสงออกมา
ในรูปของ Current ดวยเหตุนี้ TDA1541A 
จึงตองใช Decoupling cap ถึง 14 ตัว เพื่อ



 28

เพิ่มเสถียรภาพของ Active DAC แตละชุดที่
ทํางานเปน DAC และตองใชแหลงจายไฟ
ระดับแรงดันแตกตางกันถึง 3 แหลงคือ +5V 
สําหรับ Digital Circuit, -5V สําหรับ 
Passive DAC และ –15V สําหรับ Active 
DAC 
 
Circuit 
 สัญญาณ SPDIF จาก Transport 
จะถูก Coupling เขามาดวย Pulse 
transformer และนําไป Decoder ใน Digital 
receiver Chip CS8412 ซึ่งถูกตั้งคาใหได 
Output แบบ I2S เพื่อใหส่ือสารไดโดยตรงกับ 
TDA1541A Current Output จะถูกเปลี่ยน
เปนแรงดัน (I/V Converter) ดวย Resister 
และปอนเขาวงจร Output stage ซึ่งใชหลอด 
DC96 เปนหลอดขยาย (Simple Anode-
follower) และ RC coupling ออกไป คุณ
อาจจะงงวา แคนี้เหรอ? ใชครับ มีแคนี้เทา
นั้นเอง ไมมี Chip Oversampling หรือ 
Digital Filter มาเพิ่มความยุงยากของระบบ 

วงจรจึง Simple มากๆ ครับ 
 ภาคจายไฟจะถูกแยกเปน 2 สวน 
โดยจะใช Series regulator สราง Raw-
supply +10V และ –18V ข้ึนมากอน แลว
คอยนําไป Shunt regulate ดวย TL431 ให
ไดแรงดันตามตองการกอนจะปอนเขา Load 
แตละชุด ทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ +5V 3 ชุด, -5V 
1 ชุด และ –15V 1 ชุด 
 สวนภาคจายไฟสําหรับวงจร Tube 
output นั้น ใช EZ81 เปน Rectifier แบบ 
Choke-input แลวจึงปอนเขา LC filter อีก 1 
รอบเพื่อใหได Ripple ตํ่าเพียงพอ กอนที่จะ
จายใหกับหลอด DC96 ซึ่งใช Battery Dry-
cell +1.5V เปนไฟไสหลอด 

ภาคจายไฟดูจะเปนจุดที่ซับซอน
กวาตัว DAC เองเสียอีก เพราะตองใช 
Double Regulate Supply และใชวงจร 
Noise filter มากมาย แตส่ิงเหลานี้แหละ
ครับ เคล็ดลับสําคัญที่ตองใหความใสใจมาก
กวาวงจร DAC หรือวงจรขยายเองซะอีก 
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Building 
 ในครั้งแรกผมออกแบบ 

PCB ข้ึนมาเพื่อใชในสวนของ 
DAC และ Power supply แยก
กันเปน 2 แผน โดยที่ Power 
supply จะจายแรงดัน +10V และ 
-18V ออกมาซึ่งทําใหประกอบวง
จรไดงายขึ้นกวาการเดิน Hard-
wire แตก็ดันวางยาตัวเองไปซะ
หลายจุด ตองมานั่งแกกันทีหลัง
กวามันจะทํางานไดตามที่ควรจะ
เปน Shunt regulator ทั้ง 5 ชุดจะ
ถูกวางไวใกลกับ Load มากที่สุด
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการควบ
คุมแรงดันที่ดี สวนภาค Tube 
output นั้นสรางบน PCB อเนก
ประสงค และเดิน Hard-wire 
ครับ 

 ผมเลือกกลองอเนก
ประสงคขนาดใหญมาใส DAC 
ตัวนี้ ตอนแรกก็กะวาจะเหลือที่
วางซัก 50% เอาไวทดลองปรับ
เปลี่ยนชิ้นสวนตางๆ รวมทั้ง 
Step-up transformer ดวย แต
ไปๆ มาๆ กลับไมเหลือที่วางใหใส
อะไรไดอีก เวลาทดลองบางครั้ง 
จึงตองใชปากคีบ หนีบจุดตางๆ 

ในวงจรแลวเอามาหนีบกับตัว
อุปกรณที่จะทดลองภายนอก

เครื่อง วันดีคืนดีเจาตูบนอยที่บาน
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มันไมมีอะไรเลน มันก็ตะลุยซะยับเยินหมด 
ฮึ่ม... ตายยยยย... 

 
Sound 
 ในตอนแรกผมสรางเฉพาะสวนของ 
DAC กอน แลวใชปากคีบหนีบเอาสัญญาณ 
Analog ไปปอนเขาที่ Analog state ใน 
DAC ตัวเดิมของผม (AD1865N) ซึ่งใช 
6SN7 ตอแบบ Anode-follower เปนหลอด 
Output ผลที่ไดในครั้งแรก ตองนับวา DAC 
ตัวใหมนี้เสียงดีกวา DAC ตัวเดิมในดาน
ความสุภาพเรียบรอยและรายละเอียดที่รูสึก
วาเปนธรรมชาติกวา ซึ่งการที่ผมสราง DAC 
2 ตัวนี้ในเวลาหางกันประมาณ 1 ป ประสบ
การณตางๆ ที่เก็บสะสมมา นาจะเปนสวน
ชวยให DAC ตัวนี้ดีกวาก็เปนได 
  หลังจากที่พิสูจนดูแลววา DAC ตัว
นี้คุมที่จะลงทุนทํา Tube output ตอ ผมก็
เร่ิมสรางชุด Tube output DC96 ข้ึนมา และ
ใสเพิ่มลงไปในกลองใหเปนชุดเดียวกัน ฟงดู
แลวเสียงดีกวาชุด Output เดิมอีกพอสมควร 
โดยปกติ Non-oversampling DAC นั้นมี
ลักษณะพิเศษที่ความเปนธรรมชาติของเสียง
และ.ใกลเคียงกับ Analog source อยาง 

Turntable มากทีเดียว และ DAC ตัวนี้ก็โดด
เดนในดานนี้เชนกัน  
 
Tuning Trick 

1. CS8412 Digital Receiver chip 
Chip ตัวนี้ใชแหลงจายไฟ 2 ชุดคือ 

Digital supply ที่จายใหวงจร Digital ทั้ง
หมดและ Analog supply ซึ่งจายใหวงจร 
Phase Lock Loop ในวงจรเพื่อกําหนดฐาน
เวลาของ Output ซึ่งไฟที่ Supply เขาจุดนี้
จะตองสะอาดมากๆ วิธีการก็คือการใช 
Regulator คุณภาพสูงที่สราง Noise นอยที่
สุดที่เปนไปได รวมกับการ Decoupling 
อยางถูกตอง ผมบัดกรี Ceramic chip cap 
ลงไปที่ขา 7-8 ของ CS8412 โดยตรงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ Decoupling ที่ดีที่สุดที่
เปนไปได 

อีกจุดที่สามารถจูนไดคือ Filter ของ PLL 
ใน CS8412 ครับ PLL เปนวงจรที่จะคอย 
Lock การทํางานของ IC เขากับสัญญาณ 
SPDIF ที่เขามา เพื่อกําหนด Sampling rate 
ของ Output ดวยครับ ที่ขา 20 จะมี R กับ C 
ตออนุกรมกันอยูแลวลง ground ซึ่งทําหนาที่
เปน Low-pass filter ของ PLL ที่วานี้ การ
ปรับแตง Filter ตัวนี้จะมีผลตอ Jitter ที่ออก
มาจาก CS8412 ไมวาจะกําหนดใหทํางานที่ 
Format ใดก็ตาม วิธีการปรับแตงคือการลด
คา R และเพิ่มคา C ครับ เพราะใหจุดตัด
ความถี่ลดลง ฐานเวลาของ Output ก็จะ
เที่ยงตรงมากขึ้นซึ่งหมายถึง Jitter ที่นอยลง
ดวยครับ 
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2. TDA1541A 16-bit DAC chip 
TDA1541A ก็มีจุดใหจูนเสียงไดเหมือน

กันครับ ก็คือที่ Decoupling 14 ตัวนั่นเอง 
ตัวที่อยูทางดานหัว IC จะเปน MSB 
Decoupling และไลไปทางทาย IC ทีละบิท
รวม 6 บิท สวนตัวสุดทายคือ Decoupling 
ของชุด Passive DAC ครับ ตอนแรกผมคาด
วาจะสามารถจูนเสียงไดทั้ง 14 ตัว แตในทาง
ปฏิบัติผมฟงออกแตเฉพาะการจูน MSB ถึง
บิทที่ 3 เทานั้น ที่เหลือฟงไมออกครับ จุดที่
จะใหผลมากที่สุดคือ MSB หรือ C ตัวแรก
นั่นเองครับ ลองหา C คุณภาพดีๆ อยาง 
Cerafine หรือ OS-CON คา 10-22uF มา 
Decoupling ที่จุดนี้จะทําใหเสียงเบสมีพลัง

ข้ึนมากครับ สวนจุดอื่นๆ ใหผลทางการรับ
ฟงไมมากเทาจุดนี้  

3. Power Supply 
จุดที่มีผลตอเสียงมากที่สุดคือ Power 

Supply –15V สําหรับ Active DAC ครับ ถา
สามารถลด Noise และ Impedance ไดจะ
ชวยดานคุณภาพเสียงต่ําอีกพอสมควรครับ 
Power Supply ชุดอื่นๆ ก็จะมีผลรองๆ ลงมา
ครับ 

ในครั้งหลังสุด ผมแยกภาคจายไฟ Raw-
supply ออกเปน 4 ชุด โดยจะเนนใหความ
สําคัญกับภาคจายไฟของ DAC chip มาก
กวาของ Digital receiver ภาคจายไฟชุด
แรกจะถูก Regulate ดวย Series regulator 

ที่ +8V เปน Raw-supply เพื่อ
นําไป Regulate ตออีกครั้งดวย 
Shunt regulator 2 ชุดใหเหลือ 
+5V กอนจะปอนเขา CS8412 
แยกเปน Analog supply และ 
Digital supply สวนภาคจายไฟ
อีก 1 ชุดสําหรับ TDA1541A 
Digital supply จะถูก Series 
Regulate เหลือ +8V กอนปอน
เขา Shunt regulator  +5V แลว
จึงปอนเขา TDA1541A ภาค
จายไฟอีก 2 ชุดที่เหลือถูก 
Series regulate ที่ –8V และ –
18V และนําไป Shunt regulate 
ตอใหเหลือ –5V และ –15V 
ตามลําดับเพื่อปอนเขา Analog 
supply ของ TDA1541A DAC Board 
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4. I/V Converter 
วงจรสวนนี้ทําหนาที่เปลี่ยนกระแสที่ออก

มาจาก TDA1541A ใหเปนแรงดันเพื่อนําไป
ขยายใชงานตอไป ผมเลือกใชวิธีที่งายที่สุด
คือใชตัวตานทานในงานนี้ ซึ่งเสียงที่ไดก็จะ
ข้ึนอยูกับลักษณะเสียงเฉพาะของตัวตาน
ทานที่ใสลงไป ผมใช Carbon Composite 
ในตําแหนงนี้ เพราะชอบความ Warn และ
นุมนวลของมัน 

เนื่องจาก TDA1541A นั้นเปนเสมือน
แหลงจายกระแส (Current Source) เพราะ
ฉะนั้นจึงควรใช Load คาต่ําๆ เพื่อใหแหลง
จายกระแสทํางานไดเที่ยงตรง แต 
TDA1541A เองนั้น ให Output เพียงแค +/- 
1mA ที่ Digital Full-scale ยิ่งใช Load ตํ่า
เทาใด ก็จะไดสัญญาณแรงดันต่ําลงไปเทา
นั้น จึงตองมีการหาจุด Compromise กันละ 
ถาใช R เพียงแค 10 ohm ก็จะไดสัญญาณ
แรงดันเพียงแค +/- 10mV Full-scale เราก็
ตองเหนื่อยกับการสรางวงจรที่มีอัตราขยาย
อยางนอย 200 เพื่อใหได Output แรงพอที่
จะขับ Power amp โดยตรง ถาใช R คาสูงๆ 
ก็จะไมมีปญหาเรื่องอัตราขยายของวงจร แต
จะไปสรางปญหาใหกับ TDA1541A แทน
เนื่องจาก Load มีคาสูงขึ้น เสถียรภาพของ 
Current Source ใน TDA1541A ก็จะเสียไป
เร่ือยๆ ตามคา R ที่เพิ่มข้ึน ผมทดลองไดวา 
ถาใช R มากกวา 120 ohm จะเริ่มฟงออกถึง
ความเพี้ยนและการขลิบของสัญญาณแรงๆ 
ผมจึงถอยมาเลือกคาประมาณ 39 ohm ใน
ตําแหนงนี้  

5. Analog stage 
อันนี้ Free-style ครับ ใครสะดวกจะใช 

Solid-state ก็ใชไปหรือจะใชหลอดแบบของ
ผมก็ไดครับ ตรงจุดนี้ก็เหมือนกับทํา Pre-
amp เครื่องนึง รายละเอียดการจูนก็เหมือน
กับจูนเครื่องหลอดแหละครับ แตสัญญาณ 
Output ที่ออกจาก TDA1541A นั้นเบามาก
ครับ ไมเกิน 40mVp-p ซึ่งพอๆ กับหัวเข็ม 
MM ครับ คงตองใชภาคขยายที่อัตราขยาย
สูงถาตองการ Output แรงพอๆ กับ CD / 
DAC ทั่วๆ ไปครับ 

ผมเองใช Step-up transformer 1:4 
และจึงขยายดวย DC96 ก็จะไดความแรง
ประมาณ 2Vp-p ครับ คุณสมบัติตัวเหนี่ยว
นําของ Transformer จะชวย Smooth รูป
คลื่น Digitizing (ข้ันบันได) ของ DAC ได
ดวย ถือเปนของแถมครับ Audionote ก็ใช
หลักการนี้ใน DAC ของเคาครับ ผมเลยยืม 
(ยึด) เอามาใชบางครับ  

แตการหา Step-up Transformer 
ชั้นเยี่ยมมาใชนั้น เปนเรื่องที่ยากและตองลง
ทุนมากกวาวงจรหลอดชั้นยอดมาก สําหรับผู
ที่หา Step-up Transformer ไมได ผมแนะ
นําใหใชหลอด Pentode ที่มี 

Step-up transformer 
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Transconductance สูงๆ มาเปนหลอดแรก
หลังจาก I/V Converter ครับ อยาลืมใส 
Grid-stopper นะครับ ความถี่ Aliasing จาก 
DAC อาจจะสรางปญหาใหกับหลอด High 
Transconductance ได วงจรเพียงแค 
Anode-follower ธรรมดาก็เพียงพอแลว ถา
อัตราขยายหลอด Pentode ตัวนั้นมากกวา 
200 ผมคิดวานาจะเพียงพอแลวสําหรับการ
ใชงานครับ หรือคุณอาจจะใช Triode ที่มี 
Plate resistance ตํ่าๆ มาตอเปน Cathode-
follower ก็ได เพื่อลด Output Impedance 
ของวงจร หลอดที่ผมคิดถึงเปนตระกูลแรกวา
สามารถรองรับงานนี้ไดก็คือพวกตระกูล 
ECF (PCF, UCF) ครับ เชน ECF80, 
ECF82, ECF86 และ ECF201 เปนตน ซึ่งมี 
High Transconductance Pentode กับ 
Low-mu Triode อยูดวยกันในหลอดเดียว 
ถาคุณมีหลอดอยาง EF80, หรือ 6688 อยูใน
มือก็สามารถเอามาใชในงานนี้ไดเชนกัน 

และใช 12AU7 (Noval tube สุดโปรดของ
ผม) หรือหลอดอื่นๆ ที่คลายๆ กันมาเปน 
Cathode-follower ก็ไดครับ 
 อันที่จริงแลว ถาพิจารณาเฉพาะ
เสียงที่จะไดจาก Non-Oversampling DAC 
จุดเดนของมันคือความไหลลื่น, Stress-free 
sound และ Music Transient ที่ใกลเคียงกับ
ดนตรีจริง ซึ่งในประเด็นนี้ไมวาจะใช DAC 
chip ตัวไหนก็ตาม ก็จะสังเกตไดถึงจุดเดน
เหลานี้ โดยที่ DAC chip แตละตัวก็จะมี
ลักษณะเสียงเฉพาะของมันตางกันไปเล็ก
นอยเทานั้น เพราะฉะนั้น Analog state จะ
เปนจุดสําคัญมากที่จะกําหนดลักษณะเสียง
เฉพาะของ DAC ทั้งชุดวาจะออกมาเปน
อยางไร ผมเคยฟง DAC ที่ใช TDA1541A 
อีกตัวหนึ่ง ตางกันที่ใช Analog state เปน 
6DJ8 เทานั้น ในเรื่องจุดเดนของ Non-
Oversampling นั้นไมตางกันเลยคือไดใน
เร่ืองของ Transient and stress-free มา จะ
มีก็แตเพียงนิสัยของ 6DJ8 กับ DC96 เทา
นั้นที่ทําให DAC ทั้ง 2 ตัวเสียงตางกันไป 
ตรงนี้ก็คงแลวแต Style ของแตละคนวา
อยากใหมันออกมาอยางไรนะครับ 

Note : 
 
DC96 เปนหลอด Directly-heat Single Signal 
Triode ขนาดเล็ก (Miniature 7-pin) ใชไฟไสหลอด 
1.4V 25mA ออกแบบสําหรับใชงานกับ Battery 
สามารถใชถานไฟฉาย D Size สําหรับจุดไส
หลอด ใชงานไดประมาณ 80 ชั่วโมง สําหรับถาน
ไฟฉายแบบธรรมดา 

Tube output stage 
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 MY FIRST 

AMP 
THE 2A3 SINGLE-END AMP 

 
Author  : Pannawat Watchalakamol 

 
 
 

สวัสดีครับ  พูดถึงที่มาของวงจรกอน มา
จากหลายที่ครับ 
1. จากคุณรัฐการ(ขอขอบคุณไวนะที่นี้) 
2. จาก Angela.com ครับ  

รายละเอียดของวงจรก็ดูตามที่แนบมา
เลยนะครับ เปนซิงเกิลสเตจ 2A3 ขับดวย 
6SL7 ซึ่งไบอัสดวยแบตเตอรี่ 1.5 โวลต ได
กําลังขับ 4 วัตตกวา เกือบ 5 วัตต 

 
ทําไมตอง 2A3  
 เพราะวาไดรับคําแนะนําจากคุณ
อารตและอีกหลายๆ ทานวาไปไดดีกับ 
ลําโพงของผมครับ และผมตองการวงจรที่
เรียบงายและประหยัดเปนอันดับแรก เนื่อง
จากเปนแอมปหลอดตัวแรกของผม และ
เพราะความไมแนใจเร่ืองกําลังขับที่ไดวาจะ
พอกับลําโพงของผมหรือไม (93dB/1W/1M)  
จึงไดทําภาคเพาเวอรซัพพลายและ เอาท
พุตทรานสฟอรเมอรใหใชไดทั้ง หลอด 
Triode และ Pentode คือ เอาทพุต 
ทรานสฟอรเมอรมีแทปกลางออกมาดวยไว

ใชกับ เพนโธด ซิงเกิลเอ็นด คราวหนาผม
อาจเปลี่ยนเปน EL34 ได 10 วัตต เอาไปชน
กับ TS 34.1 บางครับ  
 2A3 Sovtek สาเหตุที่ใชหลอดนี้
เนื่องจาก ราคาถูก (800 บาท/หลอด), ให
กําลังขับไดมากกวาหลอด NOS ธรรมดา, 
หลอดนี้ไดรับคําชมจากในเวปตางๆ มากเลย
ครับ ใน SOD คงไดฟงกันแลวนะครับแนว
เสียงนาจะไปเหมือน 300B มากกวา แตก็
สามารถใชฟงไดกับเพลงทุกแนวนะครับ ไม
เนนกับแนวเพลงใดมากนัก  
 อุปกรณทั่วไปที่ใชในวงจร ผมส่ัง
หมอแปลงทั้งหมดจาก กรุงธนวิทยุ ฝงธน
ครับ เพราะใกลบาน ซีตางๆ ก็ใชของธรรมดา 
ในภาคจายไฟก็เอลนาสีน้ําเงิน สวนซีคัปปล้ิง 
ใช SCR ซื้อที่แมกเนต สวน R ที่ คาโธด ของ 
2A3 ผมใช แบบปรับคาได (เพื่อที่จะปรับปรุง
ไดในอนาคต) 0-3 K 30 W ตัวละ 80 บาท ที่
บานหมอครับ ภาคเพาเวอรซัพพลายใช 
5U4G กับโชค 10H 300mA เผื่อใชกับ 
KT88, EL34 ไดเลยครับ 



 35

 เนื่องจากหองฟงเพลงของผมยังไม
สมบูรณ จึงยังไมไดปรับจูนอะไรในวงจรมาก
มาย ก็แคไบแคป ในภาคจายไฟดวย SCR 
และ ตอ SD (Stopping Diode) เพิ่มเขาไป 
ก็ไดเสียงที่ Smooth ข้ึนครับ คาใชจายทั้ง
หมดสําหรับแอมปตัวนี้ประมาณ 6000 กวา
บาท (รวมคาหลอดทั้งหมดแลว) ก็ถือวาคุม
คาสําหรับการเริ่มตนครับ 

เพ่ิมเติม 
 
ลําโพงที่ผูเขียนใชคือ (Poor-man) Poly 
Natalia ครับ ออกแบบโดย Dick Olsher ให
เปนลําโพงความไวสูงเพ่ือใชกับ Single-
end ครับ แตมีการดัดแปลงแบบเล็กนอย
โดยผูเขียนเองครับ 
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Non-Oversampling 
Digital Filterless 

Digital to Analog Converter 
Author  : มนตสรรค โสธรวิทย 

 
หางหายกันไปนานนะครับสําหรับ 

DIY Journal คร้ังสุดทายก็เมื่อ 2 ปที่แลว
ครับ และก็ไมมีการรวบรวมขอมูลอะไรมานํา
เสนออีกเลย จนกลุม TAOTN เร่ิมมีขอเสนอ
ในการทํา Yearbook เพื่อรวบรวมขอมูลที่
กลุมเราทดลองกันมา ซึ่งปกวาๆ ที่ผานมาผม
ไมไดทําเครื่องหลอดเพิ่มเลย เพราะไปปนใจ
ใหกับแหลงกําเนิดสัญญาณแทนครับ คุณ
อาจจะเดาวาคงเปน Turntable แนๆ เลย ไม
ครับ ผมยังไมละเมียดพอกับ Turntable 
หรอกครับ ผมจะมาเลาเรื่อง Digital Source 
ใหฟงครับ 
 
จุดประกาย 

ผมอยากจะทํา DAC เองมานาน
แลว ต้ังแตสมัยยังเรียนอยู ผมได Bitstream 
chipset ของ Philips มาหลายชุด 
(TDA1315H-TDA1307-TDA1547 ที่ใชใน 
Marantz CD-16) แตตอนนั้นยังไมมีปญญา
จะทําใหมันรองเพลงได อีกทั้ง Chipset อ่ืนๆ 
ของ Burr-Brown หรือ Crystal Semi ซึ่งใช
งานงายกวาก็หาไมไดในเมืองไทย ตอนนั้นก็
ไดแตทองในใจวา "ฝากไวกอน ฝากไวกอน" 

จนเมื่อปลายป 2543 เพื่อนที่เปน DIYer ดวย
คนหนึ่งก็แนะนําใหผมลองศึกษาบทความ
เร่ือง To confirm the original 44.1kHz / 16 
bit format (Ryohei Kusunoki, MJ 
magazine Nov 1997, บทแปลภาษา
อังกฤษ http://www.sakurasystems.com) 
พรอมกับเอา DAC chip AD1865N มาให
ดวย ยุใหผมลองสราง Non Oversampling 
DAC ดู ตอนแรกที่คุยกันก็ยังคิดวาไมนาสน
ใจเทาไหร แตก็นับวาชวยดึงผมกลับมาคิด
เร่ืองสราง DAC ไดอีก แตพอแกพูดถึงวา 
Audionote DAC-5 ซึ่งทํา DAC ตาม 
Concept นี้ต้ังราคาขายไวต้ัง 28,500 
ปอนดสเตอริง เฮย! ตัวละเกือบ 2 ลานเหรอ 

Inside Audionote DAC-5 
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นาจะลองศึกษาดูซะหนอยนะเนี่ย ทําไมกลา
ขายแพงขนาดนั้นนะ?  ผมก็ Download 
Datasheet ของ Chip ทั้ง 2 ตัวมาศึกษาดู
และเริ่มออกแบบวงจร ผานไป 1 เดือนเต็มๆ 
ก็ได Non-oversampling DAC มาฟงขาง
หนึ่ง คือวาผมทํา Stereo DAC นะครับ แต
ทั้ง 2 Channels กลับใหสัญญาณขางซาย
เหมือนกัน แตผมเร่ิมสะดุดหูกับมันแลวละ ก็
กลับไปคิดทําอีกเกือบเดือนกวามันจะเปน 
Stereo DAC อยางที่ต้ังใจ 

DAC ตัวแรกในชีวิต 
 

CD ใหเสียงอยางนี้ไดดวยแฮะ 
นาแปลกใจกับเสียงที่ไดครับ มัน

เปน Digital Source ที่ฟงสบายหูมาก มี
ความเปนดนตรีสูงครับ จากที่คิดวาการไมมี 
Oversampling แลวจะทําใหขาดราย
ละเอียดเสียงก็ตรงกันขาม หรือที่คิดวาถาไม
มี Digital Filter คอยกรองสัญญาณรบกวน
ออกไปก็จะทําให Background Noise มาก

ก็ไมเปนอยางนั้นเลย (อันที่จริงผมเขาใจ 
Digital Filter ผิดตางหาก) ถึงตรงนี้ก็ตอง
กลับไปอานบทความของ Kusunoki san ให
ดีอีกซักรอบแลวละครับ แตตอนนี้ผมเร่ิม
คลอยตามแลวละครับวา 44.1/16 ก็พอแลว 
ผมจะเลาความคิดของ Kusunoki san ใหฟง
นะครับ 
 
Back to basic 

ผมคิดวาแนวคิดของ Kusunoki san 
เคาเปนตรรกะดีครับ เคาเริ่มตนความคิดวา
แผน CD ที่เราๆ ใชกันนั้นประกอบดวยขอมูล
จริงที่มาจาก Studio ลวนๆ การที่เราไป 
Process กับขอมูลเหลานั้นใหไดปริมาณขอ
มูลมากขึ้น ก็ลวนแตเปน Fake data ทั้งนั้น
ไมใชขอมูลจริง และหลังจากที่ Kusunoki 
san ศึกษาพื้นฐานของ Audio DAC แลวก็
สรุปวาทั้ง Oversampling และ Digital Filter 
นั้นไมใชส่ิงจําเปนเลย รวมทั้งยังมีขอเสียอีก
มากมายดวยเมื่อมองในแงของการรับฟงของ
มนุษย ผมวามุมมองอันหลังนี้นาคิดครับ 
Kusunoki san บอกวา "ไมมีเครื่องมือวัด
ชนิดใด ทํางานแทนหูคนได"  จึงใชหลักการ
รับฟงของมนุษย (Psychoacoustic) เปน
หลักในการคิดวิเคราะห มากกวาที่จะใสใจ
กับตัวเลขทางการวัดมากจนเกินไป 

ในเรื่องของ Oversampling นั้น 
Kusunoki san สรุปวายิ่งเพิ่มความละเอียด
ของขอมูลมากเทาใด โอกาสที่ DAC จะถอด
รหัสผิดพลาดก็เพิ่มข้ึนเทานั้นครับ เอ.. กลับ
กับที่เรารูมาอีกแลววา ยิ่งเพิ่มความละเอียด
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ของขอมูลก็นาจะยิ่งเพิ่มความแมน
ยํานี่นา เปนการมองกันคนละแง
ครับ คิดวาคงเคยเห็นรูปสัญญาณที่
ถอดรหัสจาก DAC กันนะครับ ที่
เปนรูปข้ันบันไดนะครับ พอขั้นบันได
ยิ่งมากขึ้นก็จะเห็นเปนเสนที่ตอ
เนื่องกันมากขึ้น ใชครับ มันละเอียด
ข้ึนและรูปคลื่นดูตอเนื่องกันมากขึ้น
จริง แตหูเราจับความแตกตาง
ระหวางขั้นบันไดมากๆ กับนอยๆ ไดหรือไม 
คําตอบคือหูคนไมสามารถรับรูไดครับเพราะ
ประสาทรับเสียงจะไมไดรับเสียงอยางตอ
เนื่องเหมือนเครื่องมือวัด แตจะรับเสียงทุกๆ 
0.2mS (0.0002 วินาที) เพราะฉะนั้น ไมวา
จะเพิ่มความละเอียดในระหวางชวง 0.2mS 
นี้ไปสักเทาไรหูเราก็ไมรับรูครับ มันจะสนแต
เมื่อครบรอบเวลา 0.2mS โดยประมาณเทา
นั้น เหมือนกับหลักการ Sampling ของ 
Digital Audio แหละครับ  Kusunoki san จึง
คิดวา ถางั้นเราควรจะใสใจกับความแมนยํา
ของระดับเสียงในแตละชวงเวลามากกวาที่
จะไปเพิ่มในส่ิงที่หูคนไมไดใหความสนใจ ส่ิง
ที่จะทําใหการถอดรหัสผิดพลาดในแตละครั้ง
ก็คือ Jitter ถาคิดแบบ Western style เคาก็
คงจะทํายังไงก็ไดให Jitter นอยที่สุด (ดูรูป
ประกอบ) แต Kusunoki san กลับคิดวานา
จะทําให Jitter ซึ่งยังไงก็ไมมีทางหลีกเลี่ยงได
นี้ มีผลตอการถอดรหัสนอยที่สุด ซึ่งก็คือตอง
ใหระบบถอดรหัสทํางานที่ความถี่นอยที่สุดที่
เปนไปไดก็คือ 44.1kHz นั่นเองครับ ไมตอง 
Oversampling ใดๆ ทั้งสิ้น 

Kusunoki ยังไดทําการเปรียบเทียบ
คาทางคณิตศาสตร ระหวาง 16/44.1 กับ 
20/8x ใหดูดวย โดยยึดมาตรฐานจาก 
Philips Redbook ซึ่งกําหนด Acceptable 
Amplitude Error จากการถอดรหัสของ 
DAC ไวที่ ±0.5 LSB (Least Significant 
Bit) Kusonoki san ไดนํามาแปลงคาจาก 
Amplitude Error มาเปน Timing Error ได 
173pS หมายความวาถา DAC ทํางานผิด
พลาด ถอดรหัสชาหรือเร็วไป 173pS จากที่
ควรจะเปน ก็จะไมสงผลตอรูปคลื่นโดยรวม
จนเสียรูปรางไป ซึ่งดูจากตัวเลขแลวนับวายัง
อยูในความควบคุมได แตถาใชมาตรฐาน
เดียวกันกับขอมูลที่มีการเพิ่มความละเอียด
ไปที่ 20 Bit และ Oversampling เปน 8 เทา 
(8 x 44.1kHz = 352.8kHz) คา Timing 
Error นี้จะเหลือแค 1.35pS เทานั้น (ดูรูป
ประกอบ) ซึ่ง Kusunoki san บอกวาแทบจะ
เปนไปไมไดเลยที่จะสรางฐานเวลาที่มีเสถียร
ภาพดีมากขนาดนั้น 

สวน Digital Filter นั้น Kusunoki 
san สรุปวาในกระบวน FIR (Finite Impulse 
Response) ซึ่งเปน Digital Filter ที่ใชใน
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Non-ovesampling DAC AD1865N 
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Audio DAC เกือบทั้งหมดนั้น จะสราง
ปญหาเรื่องการ Delay ของขอมูลข้ึน ซึ่งจะ
ทําใหสัญญาณ Audio ที่ถอดรหัสแลวมีการ
ตอบสนองทาง Transient ที่ไมดี ผลทางการ
รับฟงคือจะฟงเสียงตางๆ ไดไมเปนเสียงๆ 
เดียว เชนเสียงเครื่องเคาะตางๆ หัวเสียงจะ
ไมชัดเจนหรือแมแตเสียงดีดกีตารก็จะไมเปน
เสียงๆ เดียว เปนตน ซึ่ง Kusunoki san เรียก
วา “Diffusion of sound coherence” ขอผิด
พลาดนี้เปนธรรมชาติการทํางานของ FIR อยู
แลวครับ ไมสามารถแกไขได ซึ่งนักออกแบบ

สวนมากก็ทราบขอเสียนี้อยูแลววาเมื่อใช 
FIR จะทําใหการตอบสนอง Transient แยลง 
วิศวกรเลือกแกปญหาดวยการลดจํานวน 
Tap และความซับซอนของ FIR ลง เพื่อลด
ผลกระทบแตก็ยังไมหมดไป แต Kusunoki 
san ปฏิเสธที่จะใชมันไปเลย 

อยางไรก็ตาม Kusunoki san ได
บอกเอาไวในบทความวา เคาไมไดปฏิเสธ 
Technology หรือแสดงใหเห็นวาเทคนิค
เหลานั้นเปนเรื่องไรประโยชน เคาแคแสดงให
เห็นวาแค 44.1/16 ก็เพียงพอตอการใชงาน

ผลกระทบจาก Jitter ที่มีตอการแปลงสัญญาณจาก Digital to Analog 
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แลว (คงคลายๆ กับพระราชดํารัสเร่ือง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกระมังครับ) และก็
แสดงใหเห็นไดอยางเปนเหตุเปนผลดีซะดวย 
 

วงจรทดลอง 
ในตอนทายของบทความ Kusunoki 

san ไดใหวงจรที่เคาออกแบบตาม concept 
ของเคาไวให DIYer ทั้งหลายสรางเลนดวย 
ซึ่งใช TDA1543 4 ตัวขนานกัน เพื่อใหได 
Output แรงพอๆ กับ CD ทั่วๆ ไป การ
ทํางานของวงจรเริ่มที่ CS8412, Digital 

Audio Receiver รับ Input แบบ SPDIF หรือ 
AES/EBU มาถอดรหัส และให Output แบบ 
3-wire interface ได 8 รูปแบบ โดยที่ 

CS8412 จะถูกตั้งใหสง 
Output แบบ I2S ออกมา เพื่อ
ปอนเขา TDA1543 โดยตรง 

สัญญาณที่ออกจาก 
TDA1543 จะเปน Current 
และถูกเปลี่ยนเปน Voltage 

ดวยตัวตานทานซึ่งทํางาน
เปน 1st order filter ดวย แลว
ตามดวย RC Coupling งายๆ 
เพื่อเอา Audio Signal ไปใช
งาน 

วงจรขางบนผมดัด
แปลงมาจากวงจรของ 

Kusunoki san แตหลักการ
ทํางานทุกอยางยังเหมือนเดิม 
ซึ่งก็ใหคุณภาพเสียงที่ดีมาก

เหมือนกันแตยังเปนรอง 
AD1865N อยูในหลายๆ 
ประเด็น ซึ่งนาจะเปนที่โครง
สรางของตัว DAC chip เอง 

รวมถึงการขนานกันของ 
TDA1543 ดวย ซึ่งทําให

ความชัดของเสียงลดลงไปเล็กนอย ราย
ละเอียดเล็กนอยก็หายไป เมื่อเทียบกับ 
AD1865N อยางไรก็ตาม วงจร TDA1543 นี้
เปนวงจรที่สรางงาย, ราคาถูก (ประมาณ 
2000 บาท ดวยอุปกรณพื้นๆ ที่หาไดทั่วไป
ในประเทศ) และคุณภาพเสียงดีมาก 

 
Analog stage for AD1865N DAC 
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Non-oversampling DAC TDA1543 ที่ดัดแปลงจากของ Kusunoki 
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ขยายผล 

หลังจากนั้นผมไดมีโอกาสลองสราง 
Non-OS DAC อีกหลายตัว โดยใช DAC 
chip TDA1545 ของ Philips และ AD1851 
ของ Analog Devices รวมถึงการทดลองผา

ตัด DAC IN THE BOX ซึ่งใช AD1860 ของ 
Analog Devices ใหกลายเปน Non-
Oversampling และยังไดทดลองภาคจายไฟ
หลายรูปแบบดวย สุดทายก็มาลงที่ 
TDA1541A ซึ่งใหคุณภาพเสียงดีมาก มาก
กวา AD1865N อยูหลายประเด็นทีเดียว 
อาจจะเพราะประสบการณที่เก็บมาตลอดป
และภาคจายไฟที่ดีกวาเดิมมากก็เปนได ที่
ทําให DAC ตัวหลังสุดนี้ดีกวาตัวแรกสุด 
อยางไรก็ตาม ผมคิดวาจะทํา TDA1541A 
ใหเปนเครื่องตัวหลักในชุดที่ฟงในปจจุบัน
กอน แลวจะรื้อ AD1865N มาทําใหมอีกรอบ
ดวยเทคนิคเดียวกันกับ TDA1541A เพื่อจะ
ไดเปรียบเทียบไดแฟรมากขึ้น คงตองรอดูกัน
ตอไปนะครับ 

TDA1543 Non-oversampling DAC board 

TDA1543 DAC with tube output stage 

Note 
 
Datasheet ของ CS8412 สามารถ Download ไดที่ 
http://www.crystal.com 
 
Datasheet ของ AD1865N และ AD1851N 
สามารถ Download ไดที่ http://www.analog.com 
 
Datasheet ของ PCM61 สามารถ Download ไดที่ 
http://www.burr-brown.com 
 
Datasheet ของ TDA1541A สามารถ Download 
ไดที่  http://www.philips.com 
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รวมมิตร SOD 
The DIYer’s meeting 

 
รวบรวมจาก ThaiAOTN Group 

 
SOD เปนชื่อเรียกยอๆ ของ Shoot 

Out Date ซึ่งจัดใหมีการพบปะกันในกลุม
สมาชิก Mailling list “Thai Audiophile and 
DIY on the net’ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในงาน DIY และนําผลงาน 
DIY ของแตละคนมานําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในกลุม เร่ิมจัดครั้งแรกตั้งแต
ปลายป 2543 โดยคุณประดิชญาอาสาเปน
เจาภาพในครั้งแรก ซึ่งก็มีสมาชิกมารวมพบ
ปะแลกเปลี่ยนกันประมาณ 10 คน และก็มี
การจัดครั้งที่ 2 โดยคุณวิทยาอาสาเปนเจา
ภาพบาง จนปจจุบันจัดถึงครั้งที่ 5 แลว มี
สมาชิกมาพบปะกันถึงกวา 30 คน ซึ่งก็
ประสบความสําเร็จมาดวยดีทุกครั้ง สมาชิก
ไดรูจักกันในวงกวางขึ้นเรื่อยๆ มีประสบ
การณและเทคนิคใหมๆ มาแชรกันในทุกครั้ง 
ผมเชื่อวางานนี้ชวยจุดประกายใหกับ DIYer 
ใหมๆ อีกหลายคนดวย ขอมูลของ SOD คร้ัง
กอนๆ ที่เราคุยกันทาง ML ยังมีเก็บไวอยู ผม
จะเอามารวมมิตรในบทความนี้คราวๆ ละกัน
นะครับ 
 
Mini SOD 

สืบเนื่องจาก SOD#3 ที่บานคุณ
กนก ยังมีหลายคนคาใจกับเสียงของ 2A3 
ซึ่งเอามาประชันกันหลาย Version เหลือเกิน 

จึงมีการนัด Mini SOD กันอีกครั้งเพื่อ Shoot 
เจา 2A3 กันเปนการเฉพาะ และแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันตามปกติ มีสมาชิกมารวมประมาณ 
15 คนครับในครั้งนี้ 

 

ชวยกันวิจารณ 

เหลา 2A3 เรียงพลขึ้นเวที 

System ของเจาภาพประกอบดวย 
Lowther DX2 in Fidelio Horn 
TS-Audio SE 2A3 Amp (Modified) 
Audible Illussion 3A Pre-amp 
CAL Delta CD Transport 
CAL Sigma DAC 

ผลงาน DIY ที่นํามารวมงาน 
K. Praditchya’s SE #45 
K. Praditchya’s SE VV52 
K. Praditchya’s Non-OS DAC TDA1543 
K. Rattakarn’s SE 2A3 
K. Sompoch’s Marantz 7 Cloning 
K. Sompoch’s Non-OS DAC TDA1541A  
K. Art’s CD-63 (Modified) 
K. Art’s Non-OS DAC AD1865N 
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SOD#4 
 หางกันไปประมาณ 4 เดือน เราก็
เร่ิมคิดถึงกันอีก และคราวนี้คุณวิทยาอาสา
เปนเจาภาพอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก Tweeter 
ของ The Ariel คูเกงของคุณวิทยามีปญหา
นิดหนอย เราจึงตองใช Tannoy D-500 มา

ทําหนาที่แทน ซึ่งในครั้งนี้ มีสมาชิกมารวม
งานถึงกวา 30 คนและชิ้นงานนับ 10 กวาชิ้น 

ทําใหบานหลังใหญดูเล็กไปถนัดตาครับ และ

คราวนี้เรามีการผาตัดสดเพื่อเชือดไกใหลิงดู 
เอย.. วิเคราะหเครื่องในของแอมปและ CD 
กันดวย มีอุบัติเหตุ Amp ระเบิดไปตัวหนึ่งแต
ก็แกไขกลับมาฟงไดในตอนทาย ก็เปน SOD 
ที่สนุกมากอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

เอ.. เสนไหนหวา? 

มา...ชวยกันจับผิดมันหนอย 

หงายดูซิ มีนักรองอยูในเครื่องรึเปลานะ? 

เนี๊ยบสุดๆ 

พระเอกของงาน 

ไอนี่แหละพี่ ที่ทําใหเสียงแข็ง 
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SOD#5 
 คุณวิทยารับอาสาเปนเจาภาพเบิ้ล
ครับ นับเปน Hattrick แรกของ SOD ครับ 
The Ariel กลับมาเปนลําโพงคูหลักอีกครั้ง 

คราวนี้เรามีการจัดระเบียบมากขึ้น และ
สมาชิกก็ยังหนาแนนเชนเคย รวมๆ 30 คนได 

ผลงานตางๆ ก็หลากหลายมากขึ้น ทั้ง SE 
Amp, PP Amp, Pre Amp, DAC และ
อุปกรณเสริมตางๆ หลายๆ คนเอาผลงานชิ้น
แรกในชีวิตมาใหเพื่อนๆ ชวยกันติชม แตเลน

ผาตัด Denon S-10 กันหนอย 

System ของเจาภาพประกอบดวย 
Tannoy D-500 Speaker 
Amity 300B 
Denon S-10 CDP (Modified) 
BAT VK5 Balance Pre-amp 
Krell CDP 
DIY Speaker cable Silver-foil in Teflon 
DIY AC Power Cord 

ผลงาน DIY ที่นํามารวมงาน 
K. Rattakarn’s SE 2A3 
K. Rattakarn’s SE 5881 
K. Sompoch’s WE-417A XFMR coupling 
K. Sompoch’s Non-OS DAC TDA1541A  
K. Sompoch’s SE #845 
K. Kongjuk’s CD-63 (Modified) 
K. Kongjuk’s DIY Silver lace cable 
K. Kongjuk’s DIY Step-attenuator 
K. Art’s Non-OS DAC AD1865N 
K. Art’s Non-OS DAC TDA1541A 
K. Art’s DIY Precision Clock 16.9344MHz 
K. Angelo’s SE 300B 
K. Puwanart’s SE #42 
K. Sanit’s PP 811A Amp 
K. Sanit’s #18042 Pre-amp 
K. Don’s TS-Audio SE34.1 Modified 
K. Moo’s Non-OS DAC TDA1543 

พวกขาประจํา 

จะโดนไฟดูดไมเนี่ย? 

ชุมนุมเครื่อง DIY 
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เอาติไมออกทั้งนั้นเลย พวกเราก็แลกเปลี่ยน
ประสบการณความคิดเห็นกันจนหมดวัน
และก็รอวาเมื่อไหรจะมี SOD อีก 

 

What’s a mess? 

Light them up 

ปรีเสียงดี 6J5 XLR 

The Gigantic #10Y pre-amp 

System ของเจาภาพประกอบดวย 
The Ariel Mk I with SS9500 Tweeter 
ZEN Balance line-stage 
Amity 300B 
Denon S-10 CDP (Modified) 
Krell CDP 
DIY Speaker cable Silver-foil in Teflon 
DIY AC Power Cord 

ผลงาน DIY ที่นํามารวมงาน 
K. Rattakarn’s SE 2A3 “Batman” 
K. Praditchya’s SE #845 Low-watt 
K. Praditchya’s Non-OS DAC TDA1543 
K. Praditchya’s #26 Pre-amp 
K. Karin’s SV811-3 PP Amp 
K. Karin’s 6J5 Pre-amp 
K. Sompoch’s SE #845 
K. Chet’s #10Y Pre-amp XFMR Coupling 
K. Art’s Non-OS DAC TDA1541A 
K. Art’s 25L6GT PP Amp 
K. Pannawat’s SE 2A3 
K. Surapan’s SE Mosfet with Lamp 
K. Sanit’s PP 811A Amp 
K. Sanit’s #18042 Pre-amp 
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SE 7027 ของคุณพินิจ SE #47 ของคุณวิวัฒน 

SOD#6 REPORT
SINGLE-ENDED AMP

 
รายงานโดย rattakarn@netsiam.com 

 
หลังจากบึ่งรถมาดวยระยะทางที่ทํา

ใหสันหลังหายจากการเมื่อยลา (เนื่องจาก
การยกเจา MOSCOW ลงมาที่รถนะครับ 
อยาเขาใจผิด!)    ก็ไดเวลาพอเหมาะจริงๆ 
10:15 พอดีเลย    

หลังจากกดกริ่งไปสองครั้ง   คุณ
อารตแกก็ลงมารับ  เปดประตูพรอมกับรอย
ยิ้มที่แสนหวาน (นึกภาพตามนะครับ รอยยิ้ม
ของคุณอารตแก  แซวเลนนะ)     ในหองฟง
เพลงมีคนมากอนอยูแลว 3-4 คนครับ  ตอง
ขอโทษดวยที่จําชื่อไมได   เพราะบางคนก็
เพิ่งเจอกันครั้งแรกจริงๆ  

ตัวลําโพงที่ใชในหองฟงเพลงยังเปน 
Altec Voice of The Theater ตัวเกงของเจา
ของบาน ดวยความไว 100dB กวาๆ กับการ
ที่มันเปน Horn แทๆ ทําใหสุมเสียงติดหูมา
จนถึงทุกวันนี้   ผมยังจําไดดีตอนที่เจา 
BATMAN กัดกับ แอมป 45 ของพี่กั๋ง เสียง
ของทั้งคูเวลาขยม คลิ๊กดรัม ทําใหนึกถึง 
Krell เวลาขับลําโพง Hi-end จริงๆ เวลาผม

เขียนถึงตัวไหนผมก็ใชประสบการณอันนอย
นิด ซึ่งอาจมีอคติอันเกิดจากแนวเสียงที่เปน
ความชอบสวนตัวปนเขาไปดวย ถามีอะไร
ผิดพลาดก็ขออภัยดวยนะขอรับ 

แอมปตัวแรกที่ผมฟงอยางจริงจัง
คงเปนตัวในรูปนี่นะครับ  

คร้ังแรกตอนที่มันตอกับปรีที่ใช
หลอด 10Y ของเจาของบานแลวผมรูสึกวา
เสียงมันยังอั้นๆ อยูและก็กลาง-แหลม  ไมใส
ซักเทาไร   แตพอเอาปรีออกแลวตอตรงกับ 
DAC ก็ทําใหเปลี่ยนบุคลิกเปนแอมปคนละ
ตัวเลย เดนที่เสียงเบสที่มี Dynamic และน้ํา
หนักที่ดี  ทําใหแผน Kodo ใหกลองใบใหญ
โตสมจริง  พรอมกับความแนนปก   แบบ
เนื้อๆ     แอมปตัวนี้มีแววดีอยูในตัว   ผมวา
โมขึ้นอีกเยอะเลยครับ   ผมวาแคเปลี่ยนแกว
ที่ใชรองก็คงดีข้ึนเยอะแลวละครับ (ฮา... ) 
 

ตัวที่สองเปนรูปดานลางครับ   
แอมปตัวนี้สวยรูปและจูบหอม    
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SE 5881 “MOSCOW” ของหนุมนิรนาม 

SE EL34/6L6GC ของคุณ Kris 

ความโปรงของเสียงกลางอันไดอิทธิ
พลจากหมอแปลงเอาทพุทตีตราแสดงฐานะ 
ทําใหเสียงที่ไดสดใสและนาฟง แตนาจับตี
กนตรงที่ทําใหหลายคนเกือบตกมาตาย นึก
วาลําโพงใหเสียงเบสลงไดไมลึก แตกลับเปน
ที่แอมปเสียเอง แอมปตัวนี้เสียงกลางแหลมดี
มากนะครับ ติดที่เบส Cut-off เร็วไปหนอย ที
แรกก็คิดวาเปนที่หมอแปลงเอาทพุท   แตนึก
อีกทีผมวาผมเคยไดยินเบสที่ลึกกวานี้จาก
แอมปของพี่กั๋งครับ ลองเช็คพวก Coupling 
cap และ Bypass cap อีกที ที่จริงไมโมอะไร
ก็เสียงดีมากนะครับตัวนี้ 
 

ตัวที่สาม เปนของใครไมรูครับ  เห็น
บอกวาราคา 4800 บาทเอง 

เสียงที่ไดก็คุมคาดีครับ ดุลเสียงยัง
รักษาไวไดดีดีถึงแมวาจะใชแทป 8 โอหมของ
หมอแปลงตอกับ ลําโพง 16 โอหม ติดที่เสียง
ยังไมเนียนเนื่องจากใชอุปกรณแบบ ไรฐานะ 
ในเครื่องเนื่องจากความจํากัดของราคา แต
ผมวามันชอบขับลําโพงความไวต่ํามากกวา
ครับ เคยฟงตอนเวลามันตอกับ Spica TC50 
Cloning แลวออกมาดีกวาขับ Lowther ซะ

อีก แซวอยางนี้เจาของอยาโกรธนะครับ 
(ฮา.... ) 
 

ตัวที่สี่ครับ แอมปของนักทดลอง 

 เห็นหนาตาแบบนี้เหอะ แอมปตัวนี้
ราคาเอาเรื่องนะครับ เจาของบอกวาวงจร 
Flexible มาก เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนอุปกรณ
ไดตามใจปรารถนา แกลองใหดูทีนึง ตอนใช 
WIMA สีเขียวเปนตัว Coupling จะมีอาการ 
Dry ที่เสียงกลางไปจนสุดปลายแหลมเลย
ครับ แตเปลี่ยนเปน SCR แลวดีข้ึนเยอะเลย 
ดุลเสียงดีเหมือนกันติดที่เบสต่ําๆ ยังเก็บตัว
ชาไปนิดนึงครับ ผมวาเพิ่มแรงดัน Supply ที่
หลอดเอาทพุทคงชวยได แคแนะนํานะครับ 
ไดผลยังไงอยาลืมบอกกันบางนะครับ 
 

ตัวที่หาครับ หิ้วไอเดียมาพรอมกับผู
ครํ่าหวอดคนหนึ่งในกรุป 
  เสียงที่สดเปด หนาตาที่หลอเหลา
กับอุปกรณระดับ Top ทําใหเปนที่นาสนใจ 
เสียงที่ Live และ Fresh จากวงจร Direct 
Coupling ที่จัดวงจรเลียนแบบ SRPP มีแวว
นาฟงฉายอยูในน้ําเสียง ถึงแมวาเจาของจะ
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SE 417A+71A “Synergy” ของคุณกั๋ง 

SE 25L6GT Transformerless (Power) 
ของคุณภูวนาท 

SE EL34 ของคณสมพงษ 

SE 211 “Ongaku” ของคุณเชษฐ 

บนวายังไมถึงที่สุดของมันแตก็ทําใหหลายๆ 
คนโดนสะกดกับแผน Jazz at the pawn 
shop เห็นตอนกลับยังโทรมารายงานวาเอา
ไปยกเครื่องเสร็จรอนๆ เลย ไดผลยังไงก็บอก
กันบางนะครับ 
 

ตัวที่หกครับ แอมปอะไรเอย ไมมี
หมอแปลง Power    

ดวยความแปลกของไอเดียทําใหผม
ต้ังใจฟงจนหูผ่ึง เสียงดีครับ ดีทีเดียวถึงแมวา
จะมีสัญญาณรบกวนใหไดยินออกมาเปน
ระยะๆ หนาตาก็สวยงามยังกับมืออาชีพ มี
คนจับตาแอมปตัวนี้อยูนะครับ คราวหนาแก
ไขไดแลวอยาลืมเอามาลองกันอีกนะครับ  มี
คนคอยอยู 

ตัวที่เจ็ดครับ  Experimenter 
ไอเดียกระฉูดอีกแลว ใช BAT จุดใส

หลอดภาค Drive ครับ แถมยังเปน Direct 
coupling ทั้งวงจรอีกดวย แตเนื่องจากเพิ่ง
ทําเสร็จก็ยังไมออกมาแบบสุดๆ ของมัน

เหมือนกัน ยังมีเสียงแตกปลาย กราว และ
สะบัดที่เสียงแหลมตอนลางๆ ครับ นาเปน
อาการของจุด Bias ไมเหมาะสมหรือไม 
Match ทาง Impedance ระหวาง Stage นะ
ครับ เอาไวรอตอนสมบูรณอีกทีครับ 
 

ตัวที่แปดครับ  ยักษใหญรังแกเด็ก 

ดวยคาตัวราวๆ สองแสนบาท (ฟง
เขาประเมินมาอีกที) ไดสุมเสียงที่เปน Hi-
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SE 50 ของคุณเชษฐ Altec Voice Of The Theater A7-500 
และผองเพื่อน 

 
Pre “Convergent SL-1 Big Tube 

Version” ของคุณสมโภชน 

เสียงดีไดดวยอุปกรณพื้นๆ SE 845 ของคุณอวน 

end แบบพูดไดอยางเต็มปากเต็มคํา เสียง
เนียนรูหูละเมียดละไม หวานฉ่ําทําเอาปา 
Carol Kidd แกดูมีความสุขที่ไดรองเพลง
ผานแอมปตัวนี้ ศักดิ์ศรีของวงจรตนแบบอัน
โดงดัง (Ongaku) บวกครับคนประกอบวงจร
ที่ประสบการณมากมาย ก็ยอมไดผลที่คุมคา 
มีหลายคนบอกวาเบสมันไมคอย Punch ก็
เลยถามคนทําเครื่องครับ ไดรับคําตอบวา
ชอบแบบนี้ก็เลยรองออ   แบบสงบเสงี่ยม
เรียบรอย หวานเนียน เฮอ ฟงแลวไมอยาก

กลับบานเลยจริงๆ 
 

ตัวที่เกากับสิบครับ ขานอยพลาด
ไปสมควรตายขอรับ ไมไดฟงเลยซักแอะ 
สงสัยมัวแตโมอยู 

 
ผูอยูเบื้องหลังครับ 

ผูรายงานที่แทจริง Transport เปน
ของ CEC (TL5100) ครับ กับ DAC 
TDA1541A (Non-Oversampling) ที่ใช
หลอดตระกูล 6DJ8 เปนเอาทพุท



 52

-
Cathode

+
Anode

Grid

-
Current

Electron

V Supply

V Bias

 
การทํางานของหลอด Triode 

Basic Vacuum Tube Electronics 
Author : มนตสรรค โสธรวิทย 

 
 ผมเขียนบทความนี้ไวสําหรับใชใน 
Course Tube Design แตพอทําไปจะเสร็จ
อยูแลวก็ดันนึกขึ้นไดวา เรากําลังทํา 
Training Material นี่นา ไมใชเขียนหนังสือ
หรือแตงบทความ และเพื่อไมใหเสียแรงเปลา
ก็เอามาใส DIY Journal ดีกวา 
 
Vacuum Tube Operating 
 รูปขางลางเปนรูปแบบการทํางาน
ของหลอด Triode ทั่วไป ความตางศักดิ์คา

เทากับ V Supply ทําใหเกิดสนามไฟฟา
ระหวาง Anode กับ Cathode และดึงเอา 
Electron ที่ลอยอยูบนผิวหนาของ Cathode 
ใหวิ่งไปหา Anode เกิดการไหลของ 
Electron ข้ึน แผนตะแกรง Grid ไดรับ V 
Bias ซึ่งมีศักดิ์เปนลบเมื่อเทียบกับ Cathode 
ทําให Electron ที่พยายามจะวิ่งไป Anode 
ไมสามารถวิ่งไปไดทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง
ของ V Bias จะสามารถควบคุมจํานวนของ 

Electron ที่วิ่งจาก Cathode ไป Anode ได 
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Diode Triode

Tetrode Pentode

Directly Heat or
Filament Type

Indirectly-Heat or
Heater-Cathode Type

 
สัญลักษณของหลอดชนิดตางๆ 

และปริมาณการไหลของ Electron จะ
สัมพันธกับแรงดัน Bias ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
ประเภทของหลอด 
1. Direct Heat or Filament Type คือ

หลอดที่ใช Filament ทํางานเปน 
Cathode ไปในตัว 

2. Indirect Heat or Heater-Cathode 
Type คือหลอดที่มี Filament และ 
Cathode แยกกันเปน 2 ชิ้น โดย 
Filament ทําหนาที่ใหความรอนกับ 
Cathode  

 
ชื่อเรียกชนิดของหลอด จะตั้งขึ้น

ตามจํานวน Elements ในหลอดชนิดนั้นๆ 
เปน Diode, Triode, Tetrod, etc. 

 

1. หลอด Diode ประกอบดวย 2 Elements 
คือ Plate กับ Cathode ลักษณะเฉพาะ
ของหลอด Diode คือ กระแสจะไหลได
ทิศทางเดียวจาก Plate ไป Cathode 

2. หลอด Triode ประกอบดวย 3 
Elements โดยเพิ่ม Control Grid ข้ึนมา
จาก Diode เพื่อทําหนาที่ควบคุมการ
ไหลของ Electron จาก Cathode ไป 
Plate 

3. หลอด Tetrode มี 4 Elements โดยเพิ่ม 
Screen Grid เขาไประหวาง Control 
Grid กับ Plate 

4. หลอด Pentode มี 5 Elements โดยเพิ่ม 
Suppression Grid เขาไประหวาง 
Screen Grid กับ Plate 
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V Out
V In

V+

Load

V
Bias

V Out

V In
V+

V
Bias

Load

V Out

V In

V+

V
Bias

Load

Basic Triode Circuit 
1. Anode Follower 

มีลักษณะดังรูป บางครั้งอาจจะเรียกวา 
Common Cathode 

สัญญาณ Input จะเขามาที่ Control 
Grid ที่ทําหนาที่ควบคุม Electron ที่ไหลผาน
หลอด แรงดันที่ตกครอมหลอดและ Load จะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามปริมาณกระแสที่
ไหลผาน ทําใหเกิดแรงดัน Output เปลี่ยน
แปลงไปตามลักษณะของสัญญาณ แตกลับ
เฟสกับ Input 180o 

 
2. Cathode Follower 

มีลักษณะดังรูป บางครั้งเรียกวา Common 
Anode 

สัญญาณ Input จะเขามาที่ Control Grid 
ซึ่งทําใหกระแสที่ไหลผานหลอดเปลี่ยนแปลง
ตามสัญญาณ แรงดันที่ตกครอม Load ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวย และนําไปใชเปน
สัญญาณ Output โดยที่สัญญาณที่ไดจะมี
เฟสตรงกับสัญญาณ Input ที่เขามา 
 

3. Ground Grid 

มีลักษณะดังรูป 
สัญญาณ Input จะเขามาที่ 

Cathode ของหลอด ในขณะที่ Grid ถูกตอ
ลงกราวด หรือ Reference ทําใหกระแสไหล
ผานหลอดตามสัญญาณ เกิดแรงดันตก
ครอม Load เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณที่
เขามา โดยที่สัญญาณ Output จะกลับเฟส
กับสัญญาณ Input 180o 
 
Anode Follower Designing 

ตัวอยางการออกแบบในบทความนี้ 
จะใชวงจร Resistive Load Anode 
Follower เปนกรณีศึกษา โดยใชหลอด 
ECC82 / 12AU7 เปนตัวอยางในการออก
แบบในลักษณะ Graphical Method 
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V In
V Out

V+
Load

Resister

Bias
Resister

Coupling

ECC82 / 12AU7 

ECC82 / 12AU7 Plate Characteristic 

วงจรประกอบดวยหลอด Triode 
ECC82 1 ตัว และ Resister 2 ตัวคือ Bias 
Resister และ Load Resister หรืออาจจะ
เรียก Plate Resister และ Cathode 
Resister ตามลําดับก็ได วงจรสวนที่อยูใน
เสนประคือ Coupling Circuit ซึ่งจะกลาวถึง
ในตอนทายของบทความนี้ 

ส่ิงที่ตองทําความรูจักกันกอนก็คือ 
Plate Curve หรือ Plate Characteristics 
ของหลอด ซึ่ง Plate Curve มีลักษณะดังรูป 
  

Plate Curve ของหลอด Triode ทุก
หลอดจะมีลักษณะดังรูปขางตน โดยเสนโคง
ทแยงจากดานซายไปดานขวาแตละเสน คือ
เสน V Control Grid แทนคาจุดทํางานของ
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Load Line 20k

Input Swing

Plate Voltage Swing

Pl
at

e 
C

ur
re

nt
 S

w
in

g

Idle Current Quiescent
Point

Maximum
Plate

Dissipation
Slope = 20000

Operating Point of Example Circuit 

หลอด ณ จุด V Plate และ Plate Current 
ตางๆ สวนเสนโคงที่ลากจากมุมซายบนลง
มาตัดเสน V Grid เรียก Plate Dissipation 
Limit คือเสนแสดงขอบเขตของการ 
Dissipate พลังงานของ Plate ถาจุดทํางาน
ของหลอดอยูเลยเสนออกไปทางดานขวาบน 
อาจจะทําใหหลอดเสียได 

การออกแบบ Graphical Method ก็
คือการกําหนดจุดทํางานของหลอดบน Plate 
Curve แลวคอยนําไปคํานวณเปนคา 
Resister ตางๆ ในวงจร เพื่อกําหนดใหหลอด
ทํางานตามที่ออกแบบไว ซึ่งทําไดโดยการ
เขียนเสน Load Line ลงบน Plate Curve 
การกําหนดคา Load Line ควรจะดูจากชวง
การทํางานของหลอดในกราฟ และพยายาม
กําหนด Load line ใหอยูในชวงที่หลอด
ทํางานเปนเชิงเสน โดยดูจากเสน V Grid ที่
ขนานกัน และหางกันเปนระยะเทาๆ กัน 

สมมุติกําหนดให V+ = 300V และ
เลือกชวง Linearity ของหลอดที่ V Grid = 
4.0 และ Plate Voltage = ½ ของ V+ = 
150V ก็จะสามารถลากเสน Load Line 
ระหวางจุด 300V บนแกน X และจุดตัด
ระหวางเสน V Grid –4.0V กับ Plate 
Voltage 150V ไดดังรูป 
 จุดในวงกลมสีเขียวนั้นเรียกวา 
Quiescent Point หรือจุดทํางาน ณ สภาวะ
สงบ คือไมมีสัญญาณปอนเขามาที่ Grid ซึ่ง 
ณ จุดนี้ Plate จะมีแรงดัน 150V มีกระแส
ไหลผานหลอดประมาณ 7.5mA และ Grid 
มีแรงดันเปน –4.0V เมื่อเทียบกับ Cathode 
หรือก็คือแรงดัน Bias นั่นเอง 
 เมื่อขอมูลเชนนี้แลว ก็สามารถนําไป
หาคา Plate Resister และ Cathode 
Resister ไดดังตอไปนี้ 
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V OutPlate
Voltage

Supply
Voltage

1. Cathode Resister  
Cathode จะตองมีศักดิ์เปน 4.0V 

เมื่อเทียบกับ Grid ในขณะที่ Grid ตอลง
กราวด นั่นหมายความวา Cathode 
Resister จะตองมีแรงดันตกครอม +4.0V 
และเนื่องจาก Cathode Resister เปนทาง
ผานของ Plate Current เพื่อลงกราวด 
(7.5mA) ก็สามารถหาคา Cathode 
Resistance = 4.0 / 0.0075 = 533.3 Ohm 
และ Dissipation ที่เกิดที่ Cathode Resister 
คือ V x I = 4.0 x 0.0075 = 0.03W นั่น
หมายความวา R ¼ W ก็เพียงพอตอการใช
งานแลว 

2. Plate Resister 
Plate Resister สามารถหาไดจาก

คาความชันของ Load Line นั่นเอง = 300 / 
0.0015 = 20000 หรือ 20k นั่นเอง หรืออาจ
จะหาจากสภาวะการทํางานของหลอดก็ได 
โดยหาคาแรงดันตกครอม Plate Resister 
จาก V+ - V Cathode = 300 – 150 = 150V 
และ Resister ตัวนี้เปนทางผานของ Plate 
Current 7.5mA ก็จะได Plate Resister = 
150 / 0.0075 = 20000 หรือ 20k เทากัน จะ
สังเกตไดวาการหาคาแบบหลังนั้น ก็คือ
ความชันของ Load Line เฉพาะชวงระหวาง 
150V ถึง 300V นั้นเอง หรือมองไดอีกแงวา 
Load Line สวนดานซายของ Quiescent 
Point คือแรงดันที่ตกครอมหลอด และ Load 
Line อีกสวนหนึ่งคือแรงดันตกครอม Plate 
Resister 

 สมมุติวามีสัญญาณ Input +/- 2V 
เขามา ก็จะทําให Plate Current เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการไหล ซึ่งมีผลใหเกิด 
Plate Voltage Swing และ Plate Current 
Swing ทั้งคูดังรูปขางตน ซึ่งคา Plate 
Voltage Swing นี้เอง ที่เปนสัญญาณ 
Output ของวงจร แตสัญญาณนี้ไมสามารถ
นําไปใชไดโดยตรง เนื่องจากเปนสัญญาณที่ 
Swing อยูบนศักดิ์แรงดัน 150V จึงตองมี 
Coupling Circuit เขามาเปนตัวเชื่อมตอเพื่อ
นําสัญญาณไปใชตอไป 
  
Coupling Circuit 
 เนื่องจากสัญญาณ Output ที่ได
จากวงจร เปนการ Swing อยูบนแรงดัน 
150V ก็ตองมีวงจรที่จะมา Block DC เอาไว 
แลวปลอยใหสัญญาณ AC ที่เราตองการ
ผานไปเพียงอยางเดียว ซึ่งวงจรมีลักษณะดัง
รูป เรียกวา RC-Coupling 

Capacitor เปนทางผานของ
สัญญาณ และมี Resister เปน Load แรงดัน 
Output จะเกดขึ้นตกครอมบน R ตัวนี้ และ
นําไปใชงานตอไป 
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Positive Negative

300V

20k

533R

100k

0.159uF
ECC82

R

 คา Freq Cut-off ของวงจร RC 
Coupling สามารถคํานวณไดอยางคราวๆ 
ตามสูตร 

RC
Fc

π2
1

= ที่ –3dB โดยทั่วไป
แลว ตองกําหนด Fc ที่ตองการและ Resistor 
หรือ Capacitor ที่ตองการ แลวจึงคํานวณ

หาอีกคาที่เหลือ สมมุติกําหนด Fc = 10Hz 
และ R = 100k ก็จะไดคา C = 0.159uF 
เปนตน โดยที่ C จะตองทนแรงดันไดอยาง
นอย 300V เผื่อในกรณีที่หลอดหยุดนํา
กระแส แรงดันไฟสูงจะตกครอม C เปน 

300V ทันที 
 จากการคํานวณทั้งหมดก็จะไดวงจร 
Resistive Load Anode Follower ดังรูป แต

คา R-C ตางๆ ไมตรงกับคามาตรฐานในทอง
ตลาด ก็ตองมีการปรับแตงกันเล็กนอย 
1. 533R มีคาใกลเคียง 2 คาคือ 510R กับ 

560R จะเลือกคาใดก็ได เพราะการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยนี้ไมกระทบกับจุด
ทํางานที่เราตั้งไวมากมายนัก 

2. 20k มีคาใกลเคียง 2 คาคือ 18k กับ 22k 
และจะเลือกคาใดก็ได แตควรจะ
พิจารณาคาที่มากกวาไวกอน 

3. 0.159uF มีคาใกลเคียง 2 คาคือ 0.15uF 
กับ 0.18uF ซึ่งจุดนี้ควรจะเลือกคามาก
ไวกอน เนื่องจากทําให Fc ของวงจรต่ํา
ลงอีก ไมกระทบกับชวงการตอบสนองที่
ออกแบบไว 

 
ภาคจายไฟ 
 ภาคจายไฟแบบพื้นฐาน ประกอบ
ข้ึนมาจากวงจร 2 สวนที่สําคัญคือ 
Rectifier ทําหนาที่เปลี่ยนกระแสไฟสลับ
ใหเปนกระแสตรง และ Filter ทําหนาที่
กรองไฟตรงที่ไดจาก Rectifier ใหมีความ
สม่ําเสมอมากขึ้น DIYer มือใหมสวนมาก
มักจะมองขามภาคจายไฟ และไปใหความ

สําคัญกับวงจรขยายและทางผานของ
สัญญาณมากกวา แตสําหรับวงจรหลอด
แลว ถามองที่วงจรที่ใชสําหรับขับโหลดที่
แทจริงแลวจะเห็นวาภาคจายไฟอยูในสวน

ของการขับโหลดดวย และมีผลตอคุณภาพ
สัญญาณที่จะไดออกมาจากภาคขยายมากที
เดียว อยางไรก็ตามความสําคัญแรกสุดของ
ภาคจายไฟคือการจายพลังงานใหกับวงจร
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V AC

V DC

CT

V DC

V AC
V AC V DC

Half-wave Full-wave Bridge

Rectifier รูปแบบตางๆ และ Output ที่ได 

V AC

V AC

Cap Input และ Choke Input 

ไดอยางเพียงพอ ถาภาคจายไฟไมสามารถ
บรรลุจุดประสงคแรกนี้ได ประเด็นสําคัญ
อ่ืนๆ ก็จะไมมีความหมายอะไรเลย 
 
Rectifier 
 ทําหนาที่เปลี่ยนจากไฟกระแสสลับ
ใหเปนไฟกระแสตรงในวงจร   Rectifier ที่มัก
จะใชกันในวงจรหลอดมี 3 ลักษณะ 

1. Half Wave Rectifier มี Duty Cycle 
ของระบบเพียงแค 50% เกิดแรงดันตก
ครอมหลอดเพียงแคคร้ังเดียว และตอง
ใชตัวเก็บประจุขนาดใหญในการรักษา
ระดับแรงดัน 

2. Full Wave Rectifier มี Duty Cycle ของ
ระบบ 50% เชนกัน แตตองใชขดลวด 
Secondary แรงดันสูงเปน 2 เทาของ 
Haft Wave เกิดแรงดันตกครอมหลอด
เพียงแคคร้ังเดียว สลับกันทั้ง 2 หลอดใน
แตละลูกคลื่น ตัวเก็บประจุสามารถเล็ก
กวาวงจร Haft Wave ได โดยที่ยังรักษา
ระดับแรงดันไวได 

3. Bridge Rectifier มี Duty Cycle 100% 
หมอแปลงตองทํางานหนักตลอดเวลา 
จึงควรจะออกแบบหมอแปลงเผื่อไวดวย 

และเกิดแรงดันตกครอมหลอด 2 คร้ัง ทํา
ใหเกิดแรงดัน Drop มาก ถาใชหลอดที่มี
ความตานทานสูง 

ชิ้นสวนที่อยูหลังจาก Rectifier จะ
เปนตัวกําหนดอัตราสวนระหวาง Vdc ที่ได
จาก Vac ที่ปอนเขาไป โดยแยกเปน Choke 
Input และ Cap Input 
Choke Input จะใหแรงดัน Vdc ประมาณ 

0.9Vac ในขณะที่ Cap Input จะใหแรงดัน 
Vdc ประมาณ 1.2-1.3Vac 

การเลือกคา Choke หรือคา Cap 
นั้นจะมีขอจํากัดอยู ซึ่งสามารถหาไดใน 
Datasheet ของหลอด Rectifier 

การเลือกคา Choke นอยเกินไป จะ
ทําใหรักษาระดับแรงดันไวไมได ในขณะที่
การเลือกคา C มากเกินไป มีโอกาสทําให
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RC Filter และ LC Filter 

22uF
350V

220uF
350V

2k
1WEZ81275

275

0

300V

ภาคจายไฟสําหรับ Pre-amp ที่ออกแบบไว 

หลอด Rectifier เสียหายได เนื่องจาก Surge 
Current ในขณะที่หลอดเริ่มนํากระแส 
 
Filter 

คือวงจรสวนที่อยูตอจาก Rectifier 
ทําหนาที่ลด Ripple ที่เกิดจากการ Rectifier 
ใหอยูในระดับที่ตองการ อัตราการลดทอน
ของ Filter ข้ึนกับผลคูณของ R (L) กับ C ที่
ใชในวงจร และ Filter มาสามารถนํามาตอ

อนุกรมเพื่อเพิ่มอัตราการลดทอนได วงจร 
RC นั้นมีประสิทธิภาพทางพลังงานและใน
การลดทอน Ripple ตํ่ากวา LC แตก็ใชงาน
และปรับแตงงายกวา LC เชนเดียวกัน ใน
ขณะที่น้ําหนักเบาและราคาถูกกวาดวย 
 

ลองออกแบบกันดู 
สมมุติวาตองการออกแบบภาคจาย

ไฟสําหรับวงจรปรีแอมปที่ออกแบบไว ซึ่งขอ
กําหนดการจายไฟของเราคือ แรงดันไฟสูง 
300V และสามารถจายกระแสได 15mA เปน
อยางต่ํา และแทนเครื่องไมมีปญหาเรื่องพื้น
ที่ ผมจึงเลือกใช Cap Input และ RC Filter 

แรงดัน Vdc ที่ตองการคือ 300V ผม
สมมุติวาเกิดแรงดันตกครอมชุด Filter RC = 
30V เพราะฉะนั้นตองมีแรงดันที่ออกจาก 
Rectifier = 330V หรือเมื่อคํานวณยอนกลับ
ไปทาง Primary ของหมอแปลงได Vac = 
330 / 1.2 = 275V เพราะฉะนั้นถาผม
ตองการใช Bridge Rectifier ผมก็ควรสั่ง
หมอแปลงที่มี Secondary 275-0 จายได 
15mA เปนอยางนอย หรือถาผมเลือกใช Full 
Wave Rectifier ผมก็ตองสั่ง 275-0-275 
15mA มาใชงาน วงจรก็จะไดดังรูป 
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