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ในปนี้ ถึงแมวา DIY Journal Yearbook ของพวกเราจะใชเวลาคอนขางจะยาวนาน โดย

เฉพาะบทบรรณาธิการ ซึ่งอันที่จริงก็ไมไดทําหนาที่บรรณาธิการแตอยางใดมานานแลว ตองขอ
ขอบคุณพวกเราทั้งหนาเกา หนาใหม ที่ชวยกันคิดชวยกันเขียนกันอยางคับคั่ง ก็เปนการเติบโตกัน
ตามธรรมชาติที่รุนใหมก็งอกงามขึ้นมาทดแทนรุนเกาที่อาจจะไมคอยมีเวลา อันจะเนื่องดวยการ
งานที่รัดตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เรียกไดวา ทํามาหากินไดยากขึ้น อยางงานในวงการ
อสังหาริมทรัพยที่ผมตองรับใชอยู จะเห็นไดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วาเจาของเงินไมใชคนไทยอีกตอไป
ซึ่งก็คงไมตองบอกนะครับวาขณะนี้ใครหรือประเทศอะไรที่อยูในฐานะที่สามารถซื้อประเทศของเรา
ได 

เอาละครับ อาจจะออกนอกเรื่องไปสักหนอย แตก็อินเทรนดนะครับ อีก 10 ปมาอานจะ
ไดรูวาเขียนตอนไหน วกกลับเขาสูวงการ DIY ของพวกเราดีกวา ซึ่งถาดูจากหัวเรื่องปนี้ หลายคน
คงจะคิดตอไปวา แลวอะไรคือ REAL DYNAMIC ละครับ ที่เราฟงๆ กันอยูนี่มันไม Real หรืออยาง
ไร ผมบอกไดเลยครับวาที่เราฟงกันอยูนี่มันเปน Reproduction Music ครับ ซึ่งมีความแตกตาง
จาก Real หรือ Live Music มากในหลายๆ ประเด็น แตก็คงตองยอมรับกันวาโอกาสที่เราจะนํา
ดนตรีจริงๆ มาบรรเลงกันในบานหรือในรถ มันเปนไปไมได นอกเสียจากวาเราจะบรรเลงกันดวยตัว
เอง ผมวาหลายๆ ทานที่นิยมหรือมีโอกาสไดไปฟงดนตรีสดไมวาจะเปนตาม Concert หรือตาม
Lobby โรงแรมตางๆ คงจะสังเกตไดถึงความแตกตางนั้น ตัวผมเองไดเห็นขอแตกตางนั้นอยางชัด
เจนก็ตอนชวงปใหมที่ผานมานี่เอง คือผมเกิดอยากเลนดนตรีขึ้นมาหลังจากวางเวนมา 20 ป ก็เลย
เดินเขารานเครื่องดนตรี แทนที่จะเขารานเครื่องเสียงหรือ CD อยางที่เคยๆ เริ่มจากพนักงานในราน
คงนึกวาผมไปหาซื้อเครื่องดนตรีใหลูกแนๆ ไมเปนไรครับ ขาออกมาได Bass Guitar พรอมแอมป
ตัวเล็กๆ มาตัวหนึ่ง พอกลับถึงบานก็ลองตอเลนทันที แตเนื่องดวยมันเปน Bass เลนคนเดียวไม
คอยสนุก ก็เลยเปดเพลงไปดวยเพื่อเลนตาม ปรากฏวาเปนเรื่องครับ คือเสียงมันไมเขากันเลย ผม
เคยนั่งฟงเพลงจากแอมปหลอดกับลําโพง Lowther อยางมีความสุขและยังเคยคิดวาเสียงมันสม
จริงมาก ผมลองเลือกเพลงที่มีการโซโลเบส ที่คิดวา Dynamic มันสุดๆ แลวมาเปด มันก็ยังหาง
ไกลจาก Dynamic ที่ออกมาจากแอมปเบสตัวเล็กๆ อยางมากมาย ผมคิดวานี่มันหมายความวา
อยางไร อยางแรกเลย ผมวา Speed หรือ Transient มันตางกันมากๆ ความฉับพลันทันทีของเสียง
ที่เกิดจากการเกี่ยวสายนั้น เครื่องเสียงของผมเหมือนกับคนขี้เกียจไปเลย  อยางที่สองคือ Impact
ก็มีอาการอยางเดียวกัน สรุปแลวคือผมไมสามารถเลนทั้งสองอยางไปพรอมๆ กันได จากประสบ
การณนี้ทําใหผมคิดวา การที่เราพยายามสรางเครื่องเสียงเพื่อเลียนแบบหรือถายทอดเสียงดนตรี
จริงนั้น เปนส่ิงที่คงจะยากจริงๆ เรามีบรรทัดฐาน (Criteria) อะไรบางในการ Tune เสียง เชนเรื่อง
ของ Speed ที่ผมไดเห็นขอแตกตางอยางมากมายนั้น  ทําใหผมมีความคิดวาบางครั้งที่เราฟง
เครื่องเสียง จะเปนของเราก็ดี ของชาวบานก็ดี แลวเรารูสึกวา Speed มันเร็วไป ฟงแลวเครียด จน
ตองหา Oil Cap มาใสนั้น อันที่จริงไมนาจะใช นาจะเปนเรื่องอื่นมากกวา เชนเรื่อง Phase เปนตน  
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เพราะยังไงๆ เราก็ไมนาจะทําเครื่องให Reproduce เสียงได Speed กวาตัวดนตรีที่ไดทําการ
บันทึกมา อันที่จริงเรานาจะตองพยายามทําเครื่องใหสามารถ Reproduce Speed ไดเร็วที่สุด
หรือ Delay นอยที่สุดเปนอยางแรกเสียดวยซ้ํา ไมอยางนั้นเราจะไมมีทางไดความสมจริงของเสียง
ดนตรีไดเลย 

สวนเรื่องของ Dynamic นั้น ผมยังไมแนใจนัก แตจากการที่ไดเคยฟงเสียงที่ออกมาจาก
ลําโพงใหญๆ อยางพวก Altec VOT (Voice of the Theater) ซึ่งให Dynamic ไดดีมากๆ ก็คิดวา
เปนเหตุผลที่วาขนาดมันใกลเคียงกับลําโพงที่ใชกันในการเลนดนตรี มันก็นาจะให Dynamic ได
ใกลๆ หรือคลายๆ กับดนตรีจริง ดังนั้น Lowther ของผมมันก็ยอมหางไกลความจริงเปนธรรมดา 

ทั้งหมดนี้ไมไดหมายความวาถาเสียงที่ไดจากเครื่องเสียงของเรามันไมสามารถจะทํา
เสียงของการเลนดนตรีจริงๆ ไดเหมือน จะทําใหเราตองเสียอกเสียใจอะไร เพราะอยาลืมครับวา
การฟงเพลงจากแหลง Programใดๆ ที่เปนการบันทึกมา ยังไงก็ตามมันไดผานขั้นตอนการบันทึก
การ Compress การ Overdub การผาน Limiter ตางๆ มาแลวมากมาย เหมือนเราทานอาหารเจที่
ทําเลียนแบบอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบ เราอาจรูสึกวาโอ... ทําไดรสชาดเหมือนเลย แต
มันก็ไดแคเหมือนนะ ยังไงๆ มันไมใชอยูดี คิดอยางนี้ก็สบายใจดีครับ 
วาแตแถวนี้มีใครเลนดนตรีกันบางหรือเปลาครับ มีมือเบสเหงาๆ อยูคนหนึ่งนะครับ ไมแนอีก
หนอย SOD อาจมี REAL MUSIC – REAL DYNAMIC เปนตัวเปรียบเทียบก็ไดครับ 
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เหมือนเชนทุกๆ ปครับ ที่ DIY Journal Yearbook จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย ถาไมไดรับการสนับสนุน
อนุเคราะหบทความจากเพื่อนๆ ในกลุม Mailing List ในปที่ผานมา นักเขียนหนาเดิมหลายทานก็ประสบปญหา
งานรัดตัว จนไมมีเวลามานําเสนอเรื่องราวที่ตอเนื่องจากปกอนๆ ไดมากนัก แตก็ยังมีโชคอยูบาง ที่ไดนักเขียน
หนาใหมแตมากดวยประสบการณอยางคุณสันติและคุณประพาศ มาชวยเขียนบทความเชิงลึกใหพวกเราอาน
กัน รวมทั้งไดนักเขียน-นักทํารุนใหมๆ อยางคุณพาหุพลและคุณเกรียงศักดิ์ มาชวยกันเขียนโครงงานเพื่อนําเสนอ
ในวารสารของพวกเรา จนในที่สุดก็สามารถรวมเลมออกมาเปน DIY Journal Yearbook 2005 จนได ตองขอ
ขอบคุณนักเขียนทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย หวังวาบทความตางๆ เหลานี้จะเปนความรู, เปนขอมูล และใหแรง
บันดาลใจกับผูอานทุกๆ ทาน ไดพัฒนาความรู, ความคิดและฝมือในงานอดิเรกของเราอยางไมมีที่ส้ินสุดนะครับ 

อนึ่ง ตองขออภัยนักเขียนทุกทานดวย ที่วารสารฉบับนี้ลาชาไปกวากําหนดรวมคร่ึงป จนถูกแซววาเปน 
YB2005.5 อยูเนืองๆ และก็ลวงมาถึงครึ่งปจนไดตามที่ถูกแซว (ฮา..) ซึ่งสาเหตุแหงความลาชาก็มาจากทีมงานที่
เปนผูรวบรวมและจัดทํารูปเลมเองครับจึงตองขออภัยกันไวกอน ก็หวังวาจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ 
เชนเดิมในวารสารฉบับตอๆ ไป   
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A/1

Simply Small ของผมเอง หลอไมครับ? 

 
Single Ended Amplifier 

Just verify again “Watt is just a number” 

อีกหนึ่งผลงานแอมปกําลังมดสําหรับคนหลายใจ 
ผูเขียน : DIY Man

Introduction 
สวัสดีทุกทานครับ ดวยเกือบจะทั้งป 

2005 ที่ผานมา จากภาระที่ผูกพันทางงานประจํา
ทําใหผมแทบไมมีเวลาจับหัวแรงสรางงานอดิเรก
สุดโปรดหรือ DIY Project หลอดๆ ที่เปนชิ้นเปนอัน
ขึ้นมาเลย พักหลังๆ ผมไดหลอดมา เต็มที่อยาง
มากก็หนีบๆ ทดลองๆ เบื่อแลวก็เก็บมันลงกลอง
เขากรุแตอยางเดิม ซึ่งโครงงานที่ไดจัดทําขึ้นจน
กระทั่งเปนเครื่องที่ออกมาสําเร็จนี้ ผมเองมาคิดตัด
สินใจลงมือสรางเอาก็ตอนคุณอารต แกออกมาแจง
ใหทราบใน Mailling List นั่นแหละครับ แมวาจะมี
เวลาคิดทําไมมาก ผมก็ตองพยายามหาเวลาที่วาง 

เข็นออกมาใหไดสําเร็จอยางนอยซักหนึ่งผลงาน
เพื่อออกมานําเสนอใหไดนั่นแหละครับ จะทําไงไดก็
ของมันชอบนี่ครับ ดวยประเด็นเหลานี้ ผมจึงมี
ความคิดวา ถาในครั้งนี้ ผมตองแคแตเฝารอ 
YB2005 ใหคลอดออกมาและหวังรอคอย 
Download เอามาอานบทความทดลองสนุกๆ ของ
ทานอื่นแตเพียงฝายเดียว มันก็คงจะไมเหมาะ อยา
กระนั้นเลย  ผมเองก็ควรจะเขียนผลงานของเราที่
ทําลงไป ใหทานอื่นไดอานดวย อยางนอยถือเปน
การแลกเปลี่ยนและตอบแทนกัน ถาเราคิดแบบนี้ 
ผมวา DIY Journal Yearbook จะมีอยูคูกับพวกเรา
ไปอีกนานแสนนาน และมันก็จะเพิ่มพูนเนื้อหาและ
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A/2

ขณะตอใชงานใน System ของผมครับ 

ความเขมขนใหพวกเราไดอานมากขึ้นๆ ตอไปอีก
ทุกป    

ในหนึ่งขวบปที่ผานมาผมไดเห็น
พัฒนาการในวงการ DIY เครื่องเสียงใชเอง ไมวา
ทานสมาชิกจะอยูกลุมสังกัด DIY ไหนๆ หรือจะเปน 
Member สังกัดในทุกกลุม ไดมีความเจริญเติบโต
และแกรงขึ้นจากแตเดิมมาก มีหลากหลายผลงาน
ที่แตละทานทําออกมาแสดงใหดูกันในรอบป ซึ่งผม
ไดพบเห็นและไดติดตามอยูเสมอๆ นาแปลกจาก
แรงจูงใจเล็กๆ ในดาน Concept จนเกิดมีแรง
บันดาลใจและสามารถทํา DIY ใหสําเร็จออกมา
เปนเครื่องที่เสร็จสมบูรณไดนี่ ผมวาคงตองใชพลัง
อันสุดยอด ตลอดจนความทุมเทของแตละทานเลย
ละครับ และทั้งนี้ถาทุกคนสามารถที่จะเขียนเลา
ประสบการณเอามารวบรวมกันลงไวใน DIY 
Journal Yearbook ฉบับนี้ได ผมวามันคงเปนตํารา
ทางประสบการณจริงเลมใหญที่นาอานมากที่สุด
เลย 

โดยสวนตัวผมเองพบวาส่ิงที่เราจะไดรับ
จากงาน DIY มีแตส่ิงดี และไดแตตัวเราเอง คือ
ความภาคภูมิใจวาเราสามารถทําฝาฟนมันจน
สําเร็จได และความสามารถในการเพิ่มพูนทักษะ
ทางงานไฟฟา (อันนี้ใชในชีวิตประจําวันสวนตัวหรือ
ในครอบครัวของเราไดแนนอน) อีกอยางที่ผมถือ
เปน Highlight ของงานนี้เลยคือ เพื่อนครับ เพื่อน
รวมอุดมการณดีๆ ที่มีความใฝชอบในงานอดิเรก
เหมือนๆ กัน ผมวามันเปนเรื่องที่สนุกสนานและทา
ทายมากครับ 

 
Concept 

เอาละผมโมนอกเรื่องมาซะไกลมากแลว 
(ตองกลาวขออภัย…. อาจเพราะตั้งปนึงถึงจะได
เขียนที…ฮา) Project ที่ผมคิดจะทดลองสรางใน
ครั้งนี้วัตถุประสงคก็เพื่อเปนอีกหนึ่งบทพิสูจนเลนๆ 
(ของตัวกระผมเอง) วาเราควรตองทําแอมป Single 
Ended ที่กําลังวัตตขนาดไหน แคไหนถึงจะพอ แค
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จะเลือกหลอดไหนดีนา.... 

ไหนมันดังพอ หรือแคไหนที่จะทําใหเราเอามันไปใช
ฟงเพลงไดอยางมีความสุข โดยไมจําเปนตองไป
กังวลกับ Spec อันสวยหรู (ทางการตลาด) มากนัก
ซึ่งจริงๆ ในโลกของการ DIY มันก็ไมไดมีขีดอัน
จํากัดขอนี้ ผมคิดวาเปน Free Style ทางความคิด 
ซึ่งอะไรก็สามารถจะเปนไปได ถาเราจะลงมือทํา
และเพียงพอใจในผลงานที่มันสามารถใหออกมา 

กอนอื่น…. ตาม Concept ผมคงตอง
เลือกหลอดกอน  แตคราวนี้จะใหประหยัดอีกหนอย
ก็คงตองหลอดที่มีเหลือๆ อยูในกรุของผมเองที่ตอง
หยิบเอามันออกมาใชงานเมื่อมีโอกาสจะไดสาสม
กับความยากลําบากในการหามันมาเก็บไวใน
ครอบครอง หลอด Output ที่ทํา Single Ended 
Amp แลวได Watt นอยๆ ตาม Concept ก็ตอง
อยาง 1626 , #71A และ  #33 แตทวากอนจะไดลง
มือ ปญหากังวลใจของผมอีกอยางคือผมเองไมมี
ลําโพงความไวสูงที่ดีๆ และใหเสียงเปนมาตรฐานไว
ในครอบครองอยางที่คนอื่นเขามีกัน ซึ่งจริงๆ อยาก
มีแตเหลือบเห็นราคาทีไร (ก็ไมรูวามันแพงเพราะดี

หรือวาความหายากกันแน) เปนอันตองถอดใจทุกที 
ไมเปนไร ถือเสียวาเปนความยังไมพรอมและกังวล
ใจเล็กๆ ซะมากกวาที่จะถือวามันเปนขอจํากัดเลยก็
แลวกัน  
 
หลอดที่จะเอามาสราง Simply Small Project 

ซึ่งกอนหนานี้….ลําโพง  Full Range ที่
ผมมีมักจะเปนพวก Vintage Driver ที่ราคาไมแพง 
ซึ่งยังพอหาไดในบานเรา ผมเอามันมาใชฟงประจํา
การอยู พวกนี้บางตัวบางยี่หอจะใหเสียงออกมาดี
มาก แตติดตรงความไวที่มันไมสูงพอเมื่อเทียบ
อยาง Fostex แตและแลวทายที่สุดผมก็สามารถ
ควานหา Fostex Driver มาเลนทดสอบเจาเครื่องนี้
จนได.....ฮา  จนทําใหผมม่ันใจไดวา  แอมปขนาด
ไมถึงวัตตที่กําลังจะลงมือสราง  ก็นาจะดังพอฟงได
อยางแนนอน 

เอาละครับ สรุปวาหลอดที่ผมเลือกที่จะ
สรางในโครงงานนี้ คงตองเปนที่ผมมีมันอยูในมือ
เลย ก็คือ 1626, #71A, #33 (RCA-233) พวกนี้ทํา 
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WE417A

33/
RCA233

1626/
VT137

71A/
UX-171

330R/CC

820R 1k/CC 2.2k

220k/CC

0.056 500V
Teflon

Batt NiCd
1.25V

5k 0-4-8-16

6k/CC

100k/CC

IN

B+

B+

F1 F2 F3

F

F1

F2

F3

NC

SIMPLY SMALL

Design by DIY Man, Nov 2005

รูปวงจร Simply Small 
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SIMPLY SMALL
Power Supply

รูปวงจรภาคจายไฟของ Simply Small 

SE Amp ออกมาแลวรับรองวัตตต่ํากวา 1 Watt แน
นอน แอบคิดวาเสียงคงแจมแนครับ แตไอครั้นจะ
เอาหลอดใดหลอดนึงมาทํา ก็เกิดรักพี่เสียดายนอง
ตาม Style ผม ชวยชาติประหยัดพลังงานและลด
การเปลืองทรัพยากร ก็ตองจับเอามันทั้งหมดนี่
แหละครับ ยัดลงไปไวในแทนเดียวกันซะเลย เอา
แบบวาวันนี้หรือวันไหนๆ นึกอยากจะฟงเพลงอะไร 
อยากใหเสียงออกจากหลอดไหน ก็สามารถเลือก 
SW เอาไดตามใจชอบไปเลยครับ 

Circuits 
หลอดที่ผมเลือกที่จะเอามาทําทั้ง 3 เบอร

หลอด ถาหลายทานดู Spec และโครงสรางหรือ
ชนิดหลอดกันแลว มันแทบจะคนละเรื่องเลย จะเอา
มาทําหลอด Output รวมอยูวงจรเดียวกันและแถม
ยังใหมันทํางานไดอยางดีดวยไดอยางไร แตของ
แบบนี้ผมถือวาเปนส่ิงที่ทาทายในโลกแหงการ DIY 
ครับ เอาเปนวาเรามาติดตามดูกันดีกวาครับ วาเจา
วงจรแอมปกําลังมดของผมที่อยูใน Concept ผม 
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WE417A Western Electric หาตัวยากนักตองเอามันมาใชงานใหคุมคา 

และจะลงมือสรางจริงๆ มันจะออกมามีลักษณะ
หนาตาเปนอยางไร?        

วงจรนี้ไมมีอะไรยุงยากในการสราง แต
จากประสบการณที่ผมไดพบเห็นมันแทบจะถือเปน
สัจจะเลย คุณและผม Hardwire กันคนละแบบ ใน
วงจรเดียวกันเลยนะ ไมมีทางที่เสียงจะออกมา
เหมือนกัน ทุกอยางมัน Flexible มาก เปนเรื่องราว
ที่แปลกและสนุกครับตรงนี้ แมวงจรและอุปกรณใน
การสรางจะเหมือนกันแบบ 100 % ฉะนั้น การ DIY 
วงจรแอมปหลอดดวยมือ ผมถือวาเปนงานที่ตองใช
ทั้งดานศาสตรและศิลปเฉพาะตัวของผูประดิษฐ
เลยครับ ผมเคยพยายามตั้งใจ Hardwire ใหสวย
แตพบวาเสียงออกมาหวยแตกก็มี ประเด็นปญหา
จริงๆ ผมเองยังไมทราบแตหลักการผมคือ ตองวาง 
Lay Out ดีๆ พยายามใหอุปกรณระหวางจุดตออยู
ใกลๆ กัน ใหทางเดินสัญญานสั้นๆ อันทายนี้หวังวา
จะดีคือไมควรพยายามหักงอสายหรือขาอุปกรณ 

จนมันเปนมุมฉาก เราควรดัดใหเปนมุมโคงเขาไว
แลวเสียงมันจะออกมาดีเอง (อันทายนี้เปนความ
เชื่อโดยสวนตัวของผมที่เคยลองมาแลว...ควรใช
วิจารณญานในการชม (อาน) นะครับ....ฮา) 

ดูวงจรแลวไมนายากใชไหมครับ โดย 
Subject สวนตัวผมเองชอบออกแบบและทําวงจรที่
มีจํานวน Stage นอยๆ (จริงๆ มันทํางายและเสียง
ดีมากกวา… Simply The Best ตามสํานวน 
Concept เลย….ฮา) และตลอดระยะเวลากวาหนึ่ง
ปที่ผานมา Driver Tube หนึ่งในกลุมหลอด Triode 
ขนาดเล็กที่ยังครองใจผม โดยมันมีลักษณะเดนที่
ใหเสียงแหลมออกมาไดสดใส และใหเสียงกลางได 
Clear นาฟง ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะของมัน
เลยซึ่งมันก็คือเจา WE417A แตขอเสียอยางเดียว
ของหลอดเบอรนี้หลายทานอาจจะทราบแลวคือ…
แพงและหาตัวเจอยากมากกกก…ฮา 

ซึ่งจริงๆ กอนหนาผมไดทดลองและ
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การเดินสายภายในเครื่องและการตรวจวัดขั้นสุดทาย 

พยายามเลนกับ 6C45P-II อยูพักนึงเพื่อใหมารับ
หนาที่นี้อยูเหมือนกัน แตบทสรุปขณะนี้ผมยังไม
สามารถมีเวลาปราบเจาบุคลิกเฉพาะตัวของมัน 
คือความที่เสียงมันมักจะออกมาแนวดุดันและพบ
ลักษณะคมแข็งของเสียงแหลมเสมอๆ แตอนาคต
ถาผมมีเวลาผมคงตองพยายามทดลองปรับ Tune 
จนไดจุดที่ Compromise สําหรับตัวผมอีกตอไป
ครับ แตครั้งนี้มันมีเวลานอย และปญหานึงผมอาจ
จะยังเลือกสวนประกอบใหหลอด 6C45P-II จนมัน
อาจจะยังทํางานไดไมเหมาะสมเทาที่ควร ก็เปนไป
ไดอีกประเด็นปญหานึงดวยครับ 

 
Construction 

อยางที่เกริ่นไวครับ  Parts ในการสรางทุก
อยางผมพยายามใชของที่ผมมีเก็บอยูแลว เกือบทุก
อยาง หลักๆ เปนพวก NOS/Vintage Part ตั้งแต 
หลอด และพวกหมอแปลงทหารที่ผลิดมาตั้งแต ป 

1965, Choke ขนาดยักษจาก Generator ที่ออก
แบบมาใชในเครื่องบินทหาร โดยผิวภายนอกมัน
เคลือบดวยครั่งออกน้ําตาลๆ ทาทางเกาสุดๆ, Oil-
Filled Capacitor ถึงตลอดจน Socket หลอด แต
ทุกอยางนี้เราตองถือเปน Vintage Part เพราะเก็บ
ไวนาน หรืออาจเคยใชงานมาบาง อันนี้เราคงตอง
วัดทดสอบคุณสมบัติอีกครั้งกอนเอามันมาใชงาน
จริงเสมอๆ นะครับ ไมงั้นเดี๋ยวพอปอนไฟเขาวงจร
แลวอาจจะมีเฮได…ครับ 

Chassis สําหรับแอมปผมคงเนนแบบ 
Concept เดิมกลาวคือ ลงมือไดเองไมตองเสียตังค
มากมาย เผลอๆ ไปจางเขาทํามาหนาตาจะออกไป
ทางคลายแอมปหลอดเชื้อสายจีนซะอีก…5555 
สําหรับตรงนี้ ผมคงขอสงวนไวเปนเอกลักษณสวน
ตัวไวแบบที่เคยครับ ไมเนื้อออนเซาะรองดวยเลื่อย
วงเดือน จากนั้นยัด Aluminium Sheet ลงไป และ
ปดแผนขางเจาะใส IEC Plug ก็เปนอันจบครับ แต
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Wow…. A look in side! 

คราวนี้ผมบังเอิญไดเศษแผน Aluminium ขนาด
หนาตั้ง 4 mm เลนเอามือเมื่อยเลยละครับตอน
เจาะติด Socket…สนุกพอไดเหงื่อครับ  

ผมพบวาในความเหมือนที่แตกตางของ
หลอดทั้ง 3 ก็คือ กระแสไฟจุดไสหลอด ดู 
Datasheet แลวจะพบวาใกลเคียงกัน และเพื่อ
บรรลุและผานอุปสรรคหรือขอจํากัดนี้ไป ผมตอง
เลือกใชไฟ  DC ในการจุดหลอด โดยการออกแบบ
ทํา Constant Current Source (CCS) หรือวงจร
กระแสคงที่เอาไวเลยที่ 0.25 Amp เพื่อใหมัน
สามารถใชไดทุกหลอดโดยไมตองไปสนใจระดับ
แรงดันวาหลอดเบอรนั้นหลอดนี้ทนพิกัดแรงดันได
เทาใด วิธีนี้ประหยัด Hum Balance ไปหลายตัว
เลยครับ แตตองไปเหนื่อยหนอยกับการใชงาน
Regulator IC เพราะเราตองหาที่เย็นๆ ยึดใหมัน
เพื่อการระบายความรอนที่ดีดวยครับ 

การเลือกจุดหลอดดวยไฟ DC ทําให
ประโยชนที่เราจะไดรับอีกอยางนึงก็คือ หลอด
ประเภท Two Digit พวกอยาง #33 และ 71A มัน
ถูกตั้งใจออกแบบมาเพื่อใหใชกับเครื่องรับวิทยุ
หลอดที่ใช Battery ไดในยุคแรกๆ ถาเราสังเกตเห็น
จะพบวาไสหลอดมันจะทําออกมามีลักษณะที่บาง
มาก อาจจะเพื่อใหหลอดมันทํางานไดโดยไมกิน
กระแสจาก Battery จนเยอะเกินไป เหตุนี้เองทําให
ถาผมไมเลือกใช DC มันจะเกิดปญหา 50Hz Hum 
จากไสหลอดไดงายมาก และมาทําใหเราเสีย
อารมณฟงเพลงไดโดยงาย แถมมันยังเปนหลอด 
Direct Heat อีกตางหาก แตก็เพื่ออาจหวังผลได
บางทางดานความไหลลื่นของเสียง ผมเองยังคง
เลือกที่จะจุดหลอดภาค Driver ดวยไฟ AC อยูครับ 
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Burn It! And Listening……In My Room 

My Comment 
หลายทานคงสงสัยวาเสียงที่ไดมันเปน

อยางไร หรือวากําลังแค 700 mW จะเอามันไปฟง
เพลงอะไรใหเปนสาระได…555 ผมจะกระซิบบอก
วา ผมไดทดสอบฟงแลวทุกหลอดมันไมธรรมดา
ครับ  (แต…ตรงนี้เปน Subjective ของผมแตผู
เดียวนะครับผม) 

 
- หลอด  1626 (VT-134) 

เด็ดตรง Dynamic ที่นาทึ่งครับไมรูเปน
เพราะโครงสรางหลอดหรือเปลา ถึงจะเล็กแตเสียง
ก็ฟงดูมีเรี่ยวแรง ถาไดลองตอมันเขากับ FE206E นี่ 
ผมวายกเอาออกไปจัดงาน Party เล็กๆ ลานหนา
บานหรือในหองโถงโตๆ ไดอยางสบายมากครับ 

 
 
 

- หลอด 71A (Ux-171) 
ในความเห็นผม ถาสมมุติวาเราสามารถ

เอาสุดยอดเสียงยานกลางและแหลมของหลอด 
#45 จับเอามารวมกับลักษณะเสียง Bass ของ 
71A ที่ Control ไดเปนจังหวะดีกวาได แลวกลาย
ออกมาเปนหลอดเบอรใหมไดก็คงจะดีมาก หลอด 
71A ใหเสียงรองนาฟงมากครับ เสียง Bass ที่ดู
กระชับ รายละเอียดเสียงโดยรวมดี หวานและเนียน
อยางพอดีๆ ไมมากไปอยาง 2A3 ถึงแมวาปลาย
แหลมจะดูไมฉํ่าหวานเทา 45 ก็ตาม แตก็ใกลเคียง 
บางคนก็วามันเปนหลอดที่ใหเสียงที่ Lively ออก
แนวสด และมีชีวิตชีวาครับ 71A มีลักษณะบุคลิก
เฉพาะตัวบางอยางของมันชัดเจน เชน มันใหเสียง
เบสเปนเนื้อเปนหนังและสามารถคุมจังหวะไดดี
กวา ตรงนี้มันทําไดดีกวาหลอดประเภท DHT รุน
เกาๆ อีกหลายหลอดนะครับ 
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417A, AZ1 and 71A all Tube on Glowing 

- หลอด 33 (RCA-233) 
 หลอดที่เคยถูกนําไปใชใน Old 

Radio/Receiver ครับ เสียงรองแนวใสๆ จาก 
Direct Heat Pentode ครับ หลอดนี้ออกแบบมา
เพื่อคูกับ Battery โดยตรงประสิทธิภาพสูง กินไฟ
ต่ํา ผมไดทดลองตอมันเขากับ Vintage Full 
Range ขอบแข็ง ๆ พบวาเสียงที่ออกมาเหมือนฟง
จากเครื่องเสียงรุนเกาๆ ฟงดูแลว ก็ไดบรรยากาศ
ทางอารมณไปอีกแบบนึงครับ แตถาโดยโครงสราง
ภายในที่เปน Pentode ทําใหมันมีลักษณะของ
เสียงยานกลางบางอยางที่ออกจะคมชัดและโดด
เดนขึ้นมาเปนพิเศษครับ น้ําเสียงหนักแนนและจริง
จัง ผมวา Dynamic นี่ไมแพ 1626 เลยครับ 
 
Conclusion 

ผมคงขอสรุปวาผลที่ไดทดสอบออกมาไม
เลวทีเดียวครับสําหรับโครงงานนี้  เสียงมีแววดี ผม

คงจะไมร้ือมันทิ้งในเร็ววันแน จริงๆ ก็เพื่อเปนบท
พิสูจนแหละครับ ของแบบนี้ไมลองก็ไมรู จะวาไปก็
เหมือนทําแอมปเอาไวรอทา พวกลําโพง Full 
Range ดีๆ ความไวสูงๆ ที่มันอาจผานเขามาใหผม
มีสิทธิ์ไดครอบครองในอนาคตบางก็ไดครับ ถา
สมมุติวาผมมีโอกาสนั้น ผมจะไดลองทําแอมป 
Single Ended จากหลอด Preamp มาใหทุกทานดู
กันบางละ…ฮา 

ส่ิงสุดทายที่จะขาดหายหรือลืมไปไมได
เลย คือ กระผมคงตองขอขอบคุณ พี่นองและ
เพื่อนๆ สมาชิกทุกทานครับ หลายทานที่ผมไดมี
โอกาสไปปรึกษารบกวนเวลา ทั้งทางสวนตัว 
โทรศัพทและ Mail ทุกอยางในทุกคําตอบ ดวยสิ่ง
เหลานี้ มันทําใหผมไดสามารถเพิ่มพูนประสบ
การณในงาน DIY ไดอยางมากโขทีเดียว  
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71A Globe Tube 

  ผมวาพวกเราชาว DIY คงตองมารวมดวย
ชวยกันครับ อยาให DIY Journal Yearbook ที่เปน
สัญลักษณที่ดีอยางนึงของพวกเราตองจางหายไป
หรือกลายไปเปนแคตํานานเรื่องราว DIY อยางเชน 
Sound Practices เปนตนครับ Okay! นะครับ ผม
รบกวนพื้นที่ทานอื่นๆ ใน YB2005 ฉบับนี้มาก็เยอะ
แลวครับ หากมีขอสงสัยใดๆ ในโครงงานนี้ทาน
สามารถติชมหรือซักถามถึงตัวกระผมโดยสามารถ
ติดตอกระผมไดที่ 

amphol_ongrai@yahoo.com 
และทายที่สุดจริงๆ ผมคงถือวาระนี้ กลาว

คําอวยพร โดย…..ใครขอใหสมาชิก DIY ทุกทานจง
ประสบแตโชคดีในป 2006 ที่กําลังจะมาถึง และคง
ไดพบกันใหมในฉบับหนาแลวนะครับ… สวัสดีครับ 
 
 

More Than High End Audio, Handmade...by you !!!! 
DIY Man. 
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845 SE No. 1 

 
 
 
 
 

 ผูเขียน : มุมคนรักหลอด 
เราทําได SE 845 No.1 

รายงานตัวผูเขียนกอนครับ ตามธรรม
เนียมจะไดรูจักกันครับ ชื่อของผมคือ นายประพาศ 
อัญสุวรรณ เรียนจบรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช ปจจุบันรับราชการเปนปลัด
อําเภออยูที่อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา งาน
อดิเรกคือ งาน DIY Electronic ครับ แตกอนก็ไม
เคยมีความรูเรื่องอิเล็กทรอนิกสหรอกครับ อาศัยใจ
รัก ประกอบกับชอบฟงเพลง ก็เลยเปนแรงจูงใจ ชัก
นําใหหันมาเลนทางดานอิเล็กทรอนิกส ก็อาศัย
ความรูจากหนังสือ บทความ ตําราที่ผูทรงคุณวุฒิ
เขียน กวาจะพอรู แบบปูๆ ปลาๆ พอจะจับหัวแรง
บัดกรีเปนก็ใชเวลาหลายป ทุกวันนี้ก็พอสรางแอมป
ไวฟงได   พูดถึงหลอดอิเล็กตรอนแลว หลอด 845 
เปนหลอดที่หลายคนใฝฝนวาสักวันหนึ่งคงมีโอกาส
ไดเปนเจาของและไดสรางเลน ตัวผมเองหลังจาก
การสารวนวกเวียนกับหลอดพวก 300B, 2A3, 
EL34, EL84, 811, 807, 5881 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนก็
ประกอบเครื่องเลนมาเรื่อยๆ ขณะนี้ประมาณวา 20 
กวาเครื่องครับ บางตัวก็ยังเก็บไวอยู บางตัวก็ร้ือไป
แลว หลังจากที่ไดหลอด 845 มาประมาณ 2-3 ป 
ตั้งใจจะที่ทําโครงงาน 845 แตก็ตองเลิกลมความ
ตั้งใจ ประการแรกชั่วโมงบินเกี่ยวกับการเลนไฟสูง
ตั้งแต 500V ขึ้นไปยังมีไมพอ ประการที่สองคือ
อุปกรณที่นํามาสราง เปนองคประกอบกับหลอด 
845 คอนขางจะพิเศษกวาเพื่อน เนื่องจากตองเลน
กับไฟที่แรงดันสูง อาจเกิดความผิดพลาดได ผมจึง
ไมกลาเสี่ยง แตก็เก็บความตั้งใจในการสรางไว 
และสะสมอุปกรณและความรูเรื่องหลอด 845 ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อตนป 2547 โครงงานเราทําได 
SE 845 No.1 ก็เกิดขึ้น เริ่มลงมือทําแทนกอน

ประการแรก และอุปกรณพวกแผนอลูมิเนียมความ
หนาประมาณ 4.0 mm พวกอุปกรณเจาะทั้งไมและ
โลหะ หลังจากไดตระเตรียมทุกอยางแลว ตัวแทนก็
เสร็จ  แทนไมผมไดส่ังทําแถวๆ เขตอําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอเสิงสางในอดีตเปน
แดนผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนพื้นที่สีแดง) ซึ่ง
ตอนตนป 2547 ผมรับราชการอยูที่อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ตอนนั้นไดขาววาที่นี่ไมแยะ
มาก แตเมื่อผมยายมารับราชการที่อําเภอเสิงสาง 
ปรากฏวาไมไมมีแลวครับ ก็เลยมีไวใชตอนนี้ก็เหลือ
ประมาณ 5  อัน หลังจากไดอุปกรณมาพรอม ก็หัน
มาศึกษาวงจร วงจรที่ผมสนใจมากมีประเภทพวก 
Direct Coupling เพราะปรมาจารยหลายทานบอก
วา การทํางานของวงจรแบบ Direct Coupling 
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วงจรที่คนไดจาก Internet 

วงจร SE 211 ที่คนไดมา 

สัญญาณจะสงชวงแตละ Stage โดยตรงไมมี
อุปกรณอะไรมากั้นทางเดินของสัญญาณเสียง และ
วงจรประเภท ใช Transformer Coupling ซึ่งเปน
รูปแบบวงจรที่ผมสนใจมากที่สุด เพราะผูเชี่ยวชาญ
หลายคนเชื่อวา เปนแบบที่ใหเสียงดีที่สุด แตวงจร
พวก Transformer Coupling ผมก็ไมมีโอกาสได
เปนเจาของ เพราะราคาของหมอแปลงประเภทนี้
ราคาแพงกวา Output Transformer เสียอีก 
ประกอบกับไดมีโอกาสรูจักผูรูซึ่งประกอบวงจรพวก 
Transformer Coupling ทานหนึ่งในงานสัมมนา 
“Tubelover”  ไดมีการนําเครื่องเสียงประเภทพวก 
Transformer Coupling มาใชเปนภาคขับ หลอด
พวก RCA 813 ผมไดฟงแลวเกิดความชอบอยาง
มาก และก็ตั้งใจวาจะทําเลนใหไดสักวันหนึ่ง 
(โอกาสก็มาแลวจะวากันที่โครงงานเราทําได SE 
845 No.2)   และแลวผมก็ตัดสินใจทําวงจรประเภท  
Direct Coupling แตจากการ Search หาใน 
Internet ทั้งโลก ก็พบเพียงวงจรเดียวครับ 

เมื่อพิจารณาแลว ก็สรุปกับตัวเองวา อยา
เส่ียงมือไมถึง เพราะดูวงจรแลวกลัวไปไมรอด ที
แรกวาจะเลิกความตั้งใจใชวงจรประเภท Direct 
Coupling แลว เพราะไมมีขอมูลในการสรางเลย 
และก็บอกกับตัวเองวา เลนกับไฟสูงแบบนี้ไมมีขอ
มูลในการสราง ผมเลยหยิบแนวคิดของวงจร SE 
211 ลองเอาปรับดัดแปลงก็ไมรูวาจะขับ 845 ได
หรือไม แตถาไมลองก็ไมรูครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
ภาคหนาใหมจากหลอด 12AU7 เปน 12AX7 เพื่อ
เพิ่มเกณฑการขยายภาคหนาใหแรงขึ้น และ Stage 

ที่ 2 ก็ใชหลอด 6SL7 เปนหลอด Driver เนื่องจาก
หลอด 6SL7 เปนหลอดที่มีเกณฑการขยายที่สูง
กวา 6SN7 ก็เลยเปลี่ยนหลอดที่ Stage ที่ 2 สวน 
Stage ที่ 3 ก็คงใชหลอดเดิมอยูหลอด 6SN7 
เพราะหลอด 6SN7 ทําหนาเปนเพียง Load ใหกับ 
Grid ของหลอด 845 เทานั้น หลังจากศึกษาการ
ทํางานของวงจรอยางละเอียดแลว ก็เกิดความมั่น
ใจวามันนาจะทํางานไดกับหลอด 845 สังเกตได 
ผมบันทึกรายละเอียดในแผนวงจรเพื่อสรางความ
ม่ันใจใหตัวเองกอนสราง 

สําหรับวงจรที่ผมมีการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณใหม ก็ขออธิบายคราวๆ ไวดังนี้ เมื่อ
สัญญาณเสียงที่ออกมาจาก Line Stage หรือออก
มาจาก CD / Passive Pre-amp แลว ก็มาเขาที่ In 
put ผาน Volume 100k เขาที่ขา Grid หลอด 
12AX7  (สําหรับ Volume 100k ตัวนี้มีผลตอเสียง
มากครับ หลังจากผมใชไประยะหนึ่งผมไดเปล่ียน
ไปใชแบบ “T” Network เพื่อตัดความยุงยาก เรื่อง 
Volume ราคาแพง ปรากฏวาใหผลดีเปนที่นาพอ
ใจ) การทํางานของหลอด 12AX7 ก็ตอแบบ SRPP 
งายๆ ที่ตอกันเลนทั่วไป แตเกนขยายของหลอด ณ 
จุดนี้จะเทากับเกนของหลอด แตจุดนี้จะพบวาจาย
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รูปวงจร Input แบบ T-Network 

เครื่องเราทําได SE 845 No.1 
 เมื่อประกอบเสร็จแลว 

แรงดันใหวงจรเพียง 107V เทานั้น สาเหตุที่จายแรง
ดันใหนอยๆ ก็เพื่อควบคุมแรงดันที่ Cathode ของ
หลอด 12AX7 หลอดบน ใหไดประมาณครึ่งหนึ่ง
ของแรงดันที่จายใหวงจร เพื่อกําหนดจุดทํางานใน 
Stage ที่ 2 หลอด 6SL7 ใหสามารถรับแรงดันไฟ
โดยตรงได เพื่อกําหนดจุดการทํางานเปนแบบ 
Direct Coupling กระแสที่ไหลในวงจร SRPP 
12AX7 ประมาณ 0.9mA  

หลังจากสัญญาณผาน Volume แลวก็
เขาสูหลอด 12AX7 เพื่อขยายสัญญาณ สัญญาณ
เอาทพุทจากหลอด 12AX7 ถูกตอ Direct 
Coupling ไปสูหลอด 6SL7 Stage โดยตรงทาง 
Grid หลอด 6SL7 ขยายสัญญาณแบบ Plate 
Follower เปนแบบที่ดีที่สุดเมื่อตองการอัตราการ
ขยายที่สูง การทํางานของหลอด 6SL7 มีกระแส
ไหลผานหลอดอยูที่ประมาณ 1.9mA เมื่อขยาย
สัญญาณใหแรงขึ้นแลวก็ผาน C Coupling 0.1uF 
600V เขาสู Grid ของหลอด 6SN7 หลอด 6SN7 
จัดวงจรแบบ Cathode Follower โดยไมมีการ
ขยายสัญญาณ ทําหนาที่เปน Load และควบคุม
แรงดันไฟลบที่ Grid ของหลอด 845 ไมใหไฟลบ 
เกิน –98V ณ  Stage ที่ 3 จะเห็นวามีแรงดัน ทั้งไฟ 
+/- ซึ่งการจัดแรงดันแบบนี้ถาทานใดเคยตอแอมป
พวก OCL จะมีการจัดแรงดันแบบ +/- แบบนี้เชน
เดียวกัน สัญญาณเขาสู Grid 845 ทําการขยายตอ 
เมื่อขยายเสร็จแลวผานการ Coupling โดยหมอ
แปลง Output Transformer  ซึ่งมีคา Impedance 
5k ณ จุดนี้ถาทานตองการวัตตสูงขึ้น สามารถใช
หมอแปลง Opt  3.5k ไดเชนกันครับ 

ตอไปเรามาดูภาคจายไฟกันครับ ภาค
จายไฟของเครื่องนี้คอนขางยุงยากพอสมควรเริ่มตั้ง
แตภาคจายไฟแรงดันสูง ที่จายใหกับภาคหลอด 
Power 845 นอกจากจะมี Bridge Rectifier ซึ่งใช
ไดโอดเบอร 1N4007 x8 ตัว แลว ก็มีหลอดหายาก 
5AR4 มาทํางานรวมกันอีก หลอด 5AR4 ตัวนี้ทํา
หนาที่ Load คลายๆ กับพวก Choke  (ตรงจุดนี้ผม
ลองเปลี่ยนเปน Choke ดู เสียงที่ไดไมดีเทากับใช
หลอด 5AR4 จึงใชหลอดเปน Load ณ จุดนี้ไปเลย) 
ตอไปเปนภาคจายไฟ Driver ซึ่งเปนการจายแรงดัน
แบบ +/- สวนแรงดันที่จายใหไสหลอด 845 นั้น 
ตองทําเปนไฟ DC ครับ ผมลองใชไฟ AC จุดไส
หลอดแลว Hum ระเบิดเลย แตเทาที่สังเกตความ
แตกตางไฟ AC / DC ไฟ AC จุดไสหลอด 845 ให
เสียงที่สดใสกวา ถาจุดไสหลอดดวยไฟ DC เสียง
ออกมาทางนุมนวล รายละเอียดไมดีเทาไฟ AC แต 
AC เสียที่ติด Hum นิดๆ ครับ สวนการจายไฟไส
หลอดเปนไฟ DC เปนการปองกัน Hum และเปน
การปองกันสัญญาณรบกวนตางๆ ที่ปะปนมากับ
ไฟ AC ดวย 
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การเดินสายภายในเครื่อง 

ชุดปองกันอุบัติเหตุจากไฟ Short 
 แรงดันเกินตาง ๆ 

ดานซายมือปรี Passive 
 ใชหมอแปลง Coupling ดานขวา DAC 

กวาจะมาถึงขนาดนี้ เลนเอาเหนื่อย
เหมือนกันครับ แตกอนที่จะเปดเครื่อง ในวินาทีแรก
หลังจากเครื่องเสร็จแลว ก็มาฉุกคิดถึงที่คุณอารต
เคยเตือนวา เวลาจะเปดเครื่องหาเพื่อนมานั่งใกลๆ 
เอาไว เมื่อเกิดอะไรขึ้นจะไดชวยกัน ก็นึกกลัวขึ้นมา
ทันทีครับ ผมเลยสรางเครื่องปองกัน เมื่อเกิดอะไร

ขึ้น อยางนอยเครื่องก็จะเปนจุดปองกันเปนดาน
แรก  

หลักจากทุกอยางเรียบรอยแลว ก็เปด 
Switch ที่เครื่องปองกัน ทุกอยางเปนปกติ ไมไดยิน
เสียงประหลาดอะไรเล็ดลอดออกมาใหไดยิน 
เครื่องทํางานแลวก็วัดดูไฟตามจุดตางๆ ก็โลงอก
ครับ ทุกอยางเปนไปตามที่เครื่องควรจะเปน หลัง
จากทุกอยางเรียบรอยแลว ก็ปอนสัญญาณผานปรี 
DAC / Passive ดังภาพ 

 แตพอไดยินเสียงแลว ตองบอกวาหาย
เหนื่อยครับ เมื่อเครื่องทํางานในชวงแรกผมทําการ
ปรับ Bias ไวที่ประมาณ 40mA ถือวานอยมากๆ 
สําหรับหลอด 845 แตที่ปรับนอยไวกอน ก็เพื่อให
หลอดคอยๆ ทํางาน หากเกิดอะไรขึ้นจะไดแกไขทัน
ครับ หลังจากฟงไปไดประมาณระยะหนึ่ง จึงคอย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณบางตัวใหเหมาะสม 
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KT-63 / 845 SE combination preamp-power amplifier (Courtesy by Susumu Sakumu) 

ถาถามวา 845 เสียงดีกวา 2A3 รึไม? คูนี้
ตองบอกไวเลยครับ ยักษเล็กกับยักษใหญ คนละ
แบบ เสียงของ 845 นั้นอลังการใหญโต ฟงแลวรูสึก
ตื่นตาตื่นใจ สวน 2A3 นั้นออนละมุนนุมนวล 
ฉอเลาะ จีบปากจีบคํา  
 
ปญหา 

ที่พบใน “เราทําได SE 845 No.1” คือ 
เรื่องภาคจายไฟครับ หลังจากเครื่องทํางานไปได
ระยะหนึ่ง จะพบวาแรงดันไฟจะตกลงเรื่อยๆ จาก
แรงดันไฟ 770V คอยๆ ตกลงมาเรื่อยๆ จนมาหยุด
ที่ประมาณ 500V เศษ แตก็สามารถฟงเสียงไดดี
เชนกัน แตวัตตอาจจะลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพ
ของหมอแปลงที่ใชนั้น อาจเปนไปไดวาไมดีเทาที่
ควร ผมไดพยายามปรับปรุงเรื่องแรงดันไฟที่จายให
กับ 845 หลายครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของ SE 845 เอง ซึ่งวงจรที่ใชอยู ณ วันนี้ ภาค 
Stage ที่ 2 ผมปรับมาเปนวงจร SRPP แลวครับ 
สาเหตุที่เปล่ียนก็เพื่อฟงความหลากหลายของวงจร 
Driver ของหลอดแตละวงจรครับ แตภาคหนาคง

เหมือนเดิมทุกประการ หลังจากคลุกคลีกับ "เราทํา
ได SE 845 No.1” หลายเดือนเปลี่ยนโนนเปลี่ยนนี่ 
ก็พอจะสรุปไดวาหลอด 845 เปนหลอดที่ขับงาย
เหมือนกับ 2A3 ครับ เพราะเทาที่เปล่ียนหลอด 
Driver หลายชุดทั้ง Cathode Follower เปน Plate 
Follower เปน SRPP ทั้งหมดใหเสียงดีเปนเยี่ยม 
ครับ ทุกวันนี้ก็ใช SRPP อยู  
      สําหรับ “เราทําได SE 845 No.1” ยังรอหมอ
แปลงไฟที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมอยู เมื่อไดมาวันไหน
ก็จะไดปลํ้ากันอีกยก และก็ขอหยุด SE 845 No.1 
ไวเทานี้ครับ ตอไปก็ตองวากันที่ “SE 845 No.2” 
 
เราทําได SE 845 No.2 

แนวคิดเรื่อง “เราทําได SE 845 No.2” 
เมื่อผมพอทราบแนวทางของหลอด 845 แลว วา
เปนหลอดที่ไมมีปญหาเรื่องภาคขับ (แตเรื่องภาค
จายไฟตองมีการแกปญหาอยางมาก) ก็ถึงคราวทํา
วงจรในฝนของผมละครับ โดยไดแรงบันดาลใจจาก
วงจรแอมปของ Sakuma san (นัก Audio DIY ชาว
ญี่ปุน) นั้น ผมเห็นวาเปนวงจรดูงายๆ แตในความ
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ความแตกตางของวงจรทั้ง 2 แบบ 

งายนั้น แฝงดวยศาสตรหลายแขนงทีเดียว ความ
ละเมียดละไมของวงจรแอมปของ Sakuma san 
นั้น เปนแอมปที่ไมมีใครสรางเลนไดงายๆ และแทบ
จะพูดไดวาผูที่นําวงจรแอมปของ Sakuma san ไป
สรางแลว นอยคนจะประสบผลสําเร็จ ในเมืองไทย
ก็มีครับ ผมมีโอกาสไดไปฟงแอมปตัวหนึ่ง ซึ่งเปน
แนวทางของแอมป Sakuma san ทานพยายามจะ
ลด Stage ของวงจรใหนอยที่สุด จนทานมีแนวคิด
วาใชหลอด Power Tube เพียงหลอดเดียวก็ให
หลอดทํางานไดเลย แตไมรูวาแนวคิดนี้เปนอยางไร 
ไมทราบขาวคราววาไดสานตอแนวความคิดนี้ตอไป
หรือไมอยางไร ตกมาถึงรุนผมซึ่งเวลาผานมา
ประมาณ 5-6 ปแลว ผมเห็นวงจรแอมปของ 
Sakuma san แลวก็ไมกลาจะคิดถึงอะไรแลว ไมมี
บุญหรือวาสนาจะทําไดแนๆ เพราะลําพังความรูใน
ดานนี้ก็หางอึ่งอยูแลว คงไมมีปญญาไปคิดทําวงจร
ที่ยากแสนยาก  

หลังจากที่ลมลุกคลุกคลานกับแอมป
หลอด ปรีแอมปหลอดมาถึง ณ วันนี้มากกวา 15 ป 
เอาซะที วงจรที่ยากๆ แบบนี้ ลองทําดูวาเสียงของ
แอมปประเภทนี้จะเปนอยางไร หลังจากที่สามารถ
ทําแอมป “เราทําได SE 845 No.1” แลวก็มีความ
ม่ันใจขึ้นที่จะคิดจะกลาทําในสิ่งที่คิดวา “เปนไปไม
ได” สําหรับผม ในที่สุดก็เกิดขึ้นแลวครับ “เราทําได 
SE 845 No.2” ตามแนวทางของ Sakuma’s Amp 

หลังจากพิจารณาวงจรแลว ผมก็แบงภาค
การทํางานของ Sakuma’s Amp เปนแนวทาง
ศึกษา ซึ่งหลักการทํางานก็เหมือนกับวงจรทั่วๆ ไป 
แต Sakuma’s Amp ใชการ Coupling สัญญาณ
ดวยหมอแปลง IST (Inter-stage Transformer)  

สวนของการศึกษาภาคแรกนั้น Sakuma 
san จะใชพวก Line Transformer มาแทน C 
Coupling ซึ่งตรงนี้ Line Transformer ภาคหนาจะ
เปนประเภท Step-up / Step-down Transformer 
และภาค Driver ใน Stage ตอไป ก็กําหนดจุด
ทํางานเชนเดียวกัน เมื่อพอทราบแนวทางของการ

ทํางานของ Sakuma’s Amp แลว ก็มองเห็นแววใน
การกําหนดจุดทํางานของแอมปแลว สําหรับการ
ดัดแปลงวงจรใหม ภาคหนาของ Sakuma’s Amp 
ใชวงจรแบบ Plate Follower จัดเกนภาคหนาคอน
ขางสูง วงจรที่จะนํามาใชในภาคหนาของ 
Sakuma’s Amp ถาเราจะปรับปรุง ควรเปนวงจรที่
มีเสถียรภาพ ในที่นี้ผมเลือกวงจร Beta Follower 
ซึ่งวงจรลักษณะนี้นับวาเปนวงจรที่แกปญหาของวง
จร Mu Follower / SRPP ไวแลว และอีกอยางเปน
วงจรที่ขนาดเหมาะกับแหลงสัญญาณขนาดใหญ 
ซึ่งวงจร Mu Follower / SRPP ไมสามารถทําไดกับ
สัญญาณขนาดใหญ จะเหมาะกับพวก Line / Pre-
amp มากกวา  

จะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนครับ 
ระหวางวงจร Mu-Follower และ Beta-Follower 
หลังจากไดภาคหนาแลว ผมก็มาคิดถึงภาคที่ 2 
ภาค Driver Stage ความจริงภาคนี้มีหลอดจํานวน
มาก ที่สามารถนํามาใชในภาคนี้ หลอดที่ผมเลือก 
คือหลอด 2E22 ที่เลือกหลอดเบอรนี้มาใชงาน
ประการแรก หลอดเบอรนี้เปนหลอดชนิด Pentode 
Directly-Heat ซึ่งหลอดประเภทนี้มี Cathode เปน
ไสหลอด ซึ่งเชื่อกันวาหลอดประเภทนี้ปลอย
อิเล็กตรอนไดมากและคงที่กวาหลอดประเภท 
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วงจร เราทําได SE 845 No.2 สวนภาคขยาย 

Indirectly-Heat หลอด Directly-Heat เปนหลอด
ใหความรอนกับ Cathode โดยตรง ซึ่งกอนที่ผมจะ
พิจารณาหลอดเบอร 2E22 เนื่องจากผมไดนํา
หลอดเบอร 2E22 มาทดลองทําแอมป SE Amp 
แลว ปรากฏวาเปนหลอดที่ใหเสียงไดดีทีเดียว เสียง
ดีกวาพวก 6L6 หรือ EL34 ในแงของความใสแบบ
นุมนวล ไมไดใสปงเหมือนหลอดหลายๆ เบอร ผม
จึงตัดสินใจใชหลอดเบอรนี้ มาเปนหลอด Driver 
เพื่อขับ 845 หลังจากผมคัดเลือกวงจรและออก
แบบเพิ่มเติมแลวก็ไดวงจรตามนี้ครับ 

เมื่อไดวงจรแลว ก็ขออธิบายวงจรพอเปน
ที่สังเขปดังนี้ครับ สัญญาณที่เขามาทาง Input ก็จะ
ผาน R และ Volume ซึ่งการจัดวงจรแบบนี้เรียกวา
แบบ T Network ขอดีของการจัดวงจรแบบนี้คือไม
เกิดผลเสียตอเสียงที่เขามาทาง Input สัญญาณเขา
มาอยางไรก็ออกไปอยางนั้น และอุปกรณก็ไมตอง
ใชของดีราคาแพง เพราะแทบไมมีผลกระทบกับ
เสียงเลย แตมีปญหาเรื่อง Impedance ซึ่งก็ไมมีผล
กระทบมากนัก เมื่อสัญญาณก็เขาที่ขา Grid ของ
หลอด 6SN7 ซึ่งจัดวงจรแบบ Beta-Follower ตาม
ที่ผมไดอธิบายมาแลว เมื่อสัญญาณถูกขยายออก
ทางเอาทพุท ของหลอด 6SN7 แลว ก็ผานหมอ

แปลง Inter-stage ทางขด Primary และเหนี่ยวนํา
สัญญาณออกทาง Secondary เขาที่ Grid ของ
หลอด 2E22 (สามารถประยุกตใช 6L6 หรือ EL34 
แทนได โดยการจัด Bias ใหเหมาะสม) จัดวงจร
หลอดเปน Triode Mode ซึ่งกําหนดจุด Bias ไวที่
ประมาณ 30-35mA ที่ Screen Grid จะมี ไดโอด
ตัวหนึ่งทําหนาที่ Grid Stopper และนํา Screen 
Grid ไปตอกับ Plate โดยผาน R 1k ผลของ Grid 
Stopper ตัวนี้ที่เห็นชัดคือ ลดความกระดางของ
เสียงแหลมไดอยางชงัดเลยทีเดียว ถาไมชอบก็ถอด
ออกไดครับ ไมสงผลกระทบตอการทํางานของวงจร
ใดๆ สัญญาณเมื่อถูกหลอด 2E22 ขยายแลวก็สง
ผาน Inter-stage Transformer อีกตัวหนึ่งไปสู
หลอด 845 สัญญาณออกทาง Secondary ของ 
Inter-stage เขาขา Grid ของหลอด 845 สงผาน
สัญญาณเขา Output Transformer ออกไปเขา
ลําโพงตอไป 

วงจรที่ผมทําตามแนวทางการออกแบบวง
จรแบบของ Sakuma amp นั้น เสียงที่ไดแตกตาง
จาก วงจรพวก RC Coupling อยางสิ้นเชิง ผมเลน
แอมปหลอดมานาน พึ่งพบสัจธรรมในวันที่สราง 
“เราทําได SE 845 No.2” นี้เองครับ บอกไมถูกวา
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ลองตอเพื่อทดสอบการทํางานดูกอน 

จาก 6SN7 ฐานส้ัน สงผาน 
Inter-stage Transformer ไปที่ 2E22 

ทดลองตอฟงดูซิ ใชได..ใชได 

แนวทางเสียงที่ไดพบเปนของใหมจริงๆ ครับ โดย
เฉพาะเสียงแหลมนั้นถายทอดไปไกลมากๆ ซึ่ง RC 
Coupling ไมสามารถทําไดดีเทา Inter-stage 
Transformer ครับ เสียงดนตรีชิ้นเล็กชิ้นนอย ออก
มาใหไดฟง ใหไดยิน เหมือนมานหมอกเมฆที่แฝง
อยูในเครื่อง ถูกลมพัดหอบหายไปหมด คงเหลือแต
ความสะอาดของดนตรี ที่ออกมาใหไดยินเทานั้น 

สําหรับภาคจายไฟฟานั้น ผมไดแบง
ระดับการทดลองออกเปน 3 ชวงดวยกัน เพื่อหาขอ
สรุปวาหลอด 845 นั้น สามารถใชแรงดันไฟไดดีใน

ชวงแรงดันไฟฟาที่เทาไร ในครั้งแรกผมเริ่มจายแรง
ดันไฟ ใหกับวงจรที่แรงดันไฟที่ 470V หลังจากจาย
แรงดันไฟใหกับวงจรแลว หลอด 845 ก็ทํางานได
อยางดีเยี่ยม ซึ่งลักษณะเสียงของหลอด 845 ที่แรง
ดันไฟที่ 470V เมื่อเทียบกับเสียงของหลอด 2A3 
นั้นใกลเคียงกันมาก เสียงที่ไดนั้นนุมนวลฟงสบาย 

สวนความหวานนั้นไมแพกัน ทีแรกคิดวา ณ จุดที่
แรงดันไฟฟา 470V ฟงเสียงของ หลอด 845 คอน
ขางออกมานุมหวานคลายกันกับหลอด 2A3 มาก 
หลังจากที่ไดทดลองไประยะหนึ่ง จึงเพิ่มแรงดันไฟ
ไปที่ 550V เมื่อหลอด 845 ไดรับแรงดันไฟฟาที่สูง
ขึ้น เริ่มจะเห็นความแตกตางของหลอด 845 อยาง
ชัดเจนทีเดียว เสียงที่ไดจากหลอด 845 ที่แรงดันไฟ
ที่ 550V คอนขางเริ่มฉายแววแหงความสดใส ราย
ละเอียดดีขึ้น ณ จุดนี้ หลอด 845 เสียงเริ่มหนีหาง
หลอด 2A3 ออกไปแลว ฟงเทียบกันแลวไมเหมือน
กับ 2A3 หลอด 845 เริ่มฉายแววดุดัน และความ
อลังการของหลอด 845 ออกมาใหเห็นแตก็ไมมาก
มายนัก โดยเฉพาะเสียงทุมนั้นแสดงออกมาใหเห็น
เริ่มชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปลายเสียงแหลมเริ่ม
ทอดไปไกลกวาแรงดันไฟ 470V ณ จุดนี้ ถาใครไม
อยากเลนไฟฟาที่แรงดันสูงมาก ผมวา ณ จุดนี้เปน
การประนีประนอม ดานแรงดันไฟที่ใชเล้ียงวงจร
และความละมุนละไมของเสียง นาจะเหมาะครับ 
ในสวนตัวผมแลว ผมคงยึดแรงดันไฟที่ใชกับหลอด 
845 นาจะอยูชวง 450-600V เพราะถาใชแรงดันไฟ
ฟาที่สูงกวา 600V เสียงของหลอด 845 แจม แจว
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แทนทรง Tower ที่เตรียมไว 

 

ชุด Driver 6SN7 ขับ 2E22 
และอุปกรณภาคหนาทั้งหมด 

ไป ก็แลวแตทานจะชอบครับ จะเอาความหวาน 
หรือ ความอลังการ และสุดทายคือ แรงดันไฟฟาที่ 
750V ซึ่งเปนคาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ผมมีอยู ปอน
ใหกับวงจรหลอด 845 ตามที่คาดหวัง  หลอด 845 
แสดงความอลังการเสียงที่ใหญโต ก็ไมทราบวาจะ
เต็มที่กับแรงดันไฟในระดับที่ 750V หรือเปลา
เพราะยังไมเคยทดลองในระดับแรงดันไฟฟาที่เกิน
กวา 750V เปนเรื่องเปนราว แตเสียงที่ 750V เปน
เสียงที่สดใส รายละเอียดออกมาดี ตําแหนงดนตรี
ชัดเจน และเสียงที่ควรจะเปนตามรูปแบบของ
ดนตรีแตละอยางแตละชนิด ออกมาสมจริง ฟงแลว
รูสึกตื่นตาตื่นใจกับแรงดันไฟ 750V เปนอยางยิ่ง 
ซึ่งในโอกาสตอไปคงตองเพิ่มแรงดันขึ้นครั้งละ 
100V เพื่อสรุปหาแรงดันแตละจุดของการทํางาน
หลอด 845  วาแตละจุดเปนอยางไร  เมื่อไดสรุป
เปนอยางไรแลว ก็จะนําหลอด 845 เขาบานพัก  
(แทนทรงทาวเวอร)  ซึ่งจัดเตรียมไวใหพรอมแลว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทนสําหรับเจา “เราทําได SE 845 No.2” 
เขาไปอาศัยอยู (ซาย) 

และ “SE 845 No.1” (ขวา)  
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บทสรุปของหลอด 845 
หลังจากที่ผมสงบทความใหกับทางผูจัด

ทํา DIY Journal เรียบรอยแลว ก็มาพิจารณาเพิ่ม
เติมวาพอจะมีแนวทางปรับปรุงอะไรตอไปอีกหรือ
ไม ก็มองไปที่ไฟที่ใชจุดไสหลอด 845 ครั้งแรกผมใช
ไฟ AC จุดไสหลอดอยู เสียงที่ไดคอนขางสดใส 
ดนตรีมากชิ้น เก็บเล็กเก็บนอยแทบทุกตัวโนตไดดี
เยี่ยม ผมฟงเสียงของหลอด 845 ครั้งแรกเกิดความ
แปลกใจอยูเหมือนกัน แตยังไมตั้งขอสังเกตถึง
อาการเหลานี้ เพียงเขาใจวานาจะเปนที่หลอด 845 
เองที่ใหเสียงแบบนี้ ที่ตั้งเหตุผลนี้ก็เนื่องจากเมื่อ
เทียบกับแนวเสียงของ 845 No.1 ถึงจะไมแตกตาง
กันมากนัก แตก็แสดงใหเห็นถึงความแตกตางอยาง
ชัดเจน จึงพอเปนแนวทางในการปรับปรุงในหลอด 
845 No.2  ได หลังจากผมใชไฟ AC จุดไสหลอด 
845 แลวระยะหนึ่ง จึงปรับเปล่ียนมาเปนไฟ DC 
ฟงดูครั้งแรก เกิดความแปลกใจในเสียงขึ้นมาทันที
ครับ จากเสียงที่สดใสกลับฟงนุมนวลขึ้น ดนตรีบาง
ตําแหนงหายไปหรือเบาบางลงไป มิติของวงถูกยุบ
ไปบางสวน สังเกตอยูประมาณ 4-5 ชม. จึงปรับไป
ใชไฟ AC อีกที ปรากฏวาอาการแบบไฟ AC ตาม
ขางตน กลับคืนมาอีกคือเสียงที่ไดสดใสเหมือนเดิม 
จึงนาจะเปนเหตุผลที่พอจะสรุปไดวา ไฟ AC ไฟกับ 
DC นั้น ใหผลที่แตกตางกันแนนอนและชัดเจนที
เดียว หลังจากหาผลสรุปเกี่ยวกับไฟจุดไสหลอด 
845 แลว ผมก็ทําการปรับปรุงที่ภาคจายไฟของ
หลอด 845 อีกที ในครั้งแรกนั้น เมื่อผาน Bridge 
Rectifier แลว ก็จายไฟ DC ใหกับวงจรเลย เสียงที่
ไดสดใสดี แสดงถึงตําแหนงดนตรีไดอยางชัดเจน
มาก แตติดที่มีเสียงฮัมนิดๆ ผมเลยปรับปรุงเอา 
Choke คา 10H มาตอ Filter แบบ CLC เสียงที่ได
นุมนวลลงอยางชัดเจน ความดุดันของหลอด 845 
ที่ปรากฏตอนที่ไดใช Choke นั้น แผวเบาลงอยาง
ชัดเจน คลายๆ กับการจุดไฟไสหลอดดวยไฟ DC 
แตไมเทากัน ซึ่งก็ยังพอรับไดระหวางความชัดเจน
และความนุมนวล และที่คิดวาจะเพิ่ม Choke เขา

ไปอีกชุด คือ CLCLC คงไมตองทําถึงขนาดนั้นแลว
เพราะจัดแบบ  CLC ก็เห็นผลชัดเจนแลววาเสียง
เปล่ียนไป ความสดใสลดลงไปกวา 10% ถาขืนเพิ่ม
เขาไปอีก ผมวาคงตองเหมือนกับการนําไฟ DC ไป
จุดไสหลอด 845 แนนอน เพราะสังเกตเห็นแนว
เสียงที่เปล่ียนแปลงไปแลว ซึ่งตอไปผมคงหาทาง
เอา Choke ออกแนนอนครับ เพราะรายละเอียด
บางอยางเริ่มมีอาการที่ไมเคลียร โดยเฉพาะปลาย
ความถี่สูงในครั้งแรกนั้นเสียงทอดไปไกลมาก เมื่อ
ใชแบบไมติด Choke แตเมื่อตอ Choke เขาไปแลว 
ฟงดูดวนๆ ยังไงพิกล ถาจะใหฟนธงตรงนี้ก็คือ ตัด 
Choke ออกเปนดีที่สุด แตปญหาวาทําอยางไรจะ
ทําใหไมมีเสียงฮัมปะปนมาดวยเมื่อเอาโชคออก
แลว ( ก็คงฝากเปนการบานตอไป) และก็คงตองหา
ทางปรับปรุงตอไป แตการปรับปรุงเทานี้ ตองยอม
รับวาดีมากๆ แลวครับ นาจะเปนตัวดีที่สุดที่ผมเคย
สรางแอมปหลอดมาครับ 

ดวยหลอด 845 นอกจากทานจะไดฟง
ความอลังการของเสียงที่ใหญโต ดุดันแลว มิติของ
ตําแหนงดนตรีตางๆ ออกมาเปนเยี่ยม ไมเก็บอมไว 
คลายๆ กับมานหมอกที่เคยมีในหลอดเบอรอื่นๆ 
แตกับหลอด 845 นั้น แสดงศักยภาพออกมาใหเห็น
เดนชัดทีเดียว นาจะพิจารณาใชเปน System ใน
การอางอิงไดทีเดียวครับ และตองยกใหเปน  ”เจา
ยักษกลาง“ ไดเลย 

 
ปญหา 

ในการออกแบบและสรางแอมปหลอด SE 
845 ที่สรางปญหากับผมมากๆ ก็คือเรื่องหมอแปลง
ไฟแรงดันสูง ดังนั้นถาทานคิดจะสรางแอมปหลอด 
845 ขอใหพิจารณาเรื่องหมอแปลงไฟแรงดันสูงๆ 
ตองจายกระแสไดคงเสนคงวา กอนเปนอันดับแรก
ไมเชนนั้น หลอด 845 คงสรางปญหาใหกับผูสราง   
ตองปวดหัวเปนอยางยิ่งครับ 

โครงงานนี้ตองทํางานกับแรงดันสูง (750V) ซึ่งเปนอันตราย
ถึงชีวิต เหมาะกับผูมีประสบการณมากแลวเทานั้น 
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Termite Phono Stage 

 
 
 
 
 

ผูเขียน :  พาหุพล โสภา 
 (pridehuhu@hotmail.com) 

สวัสดีครับพี่ๆ ทั้งหลายครับ (ผมไมยอมแกครับ 
ดังนั้นเรียกพี่ไวกอน) กอนอื่นออกตัวกอนวาผมไมไดจบ
ทางดานนี้มาแมแตทางออม แลวทางตรงก็ไมตองพูดถึง 
อาศัยใจรักกะขยันอานขยันถามก็เลยถูๆ ไถๆ ไปไดบาง 
หากเกิดขอผิดพลาดประการใด โปรดขออภัยไวกอนนะ
ครับ หลังจากอานๆ อยางเดียวมาไดปนึง จากตอนแรกที่
ไมเคยจับหลอดเลย ก็ไดพี่ๆ ทั้งหลายสอนสั่งใหความรู
ทั้งหลายกะเรามาก็ปนึงเขาไปแลว ครั้นจะแอบอานตอ
ไป ก็ดันไปรูจักกะทีมงาน DIY Journal เขา ก็เลย (จํา
ตอง) ทําประโยชนกะเคาบาง ครั้นตอนแรกวาจะเขียน

เรื่องทํา SE เอย I/V Conversion Stage เอย แตมีคน
ตะโกนมาวา ไหนๆ ก็ไหนๆ พี่ก็เลน Turntable กะเคา
แลว (เอ.. ใครหวาเรียกเราพี่!! ) แถมเรื่อง Pre Phono  ก็
ยังไมมีใครเขียนลง DIY Journal เลย ไหนๆ ก็ไหนแลว 
(อีกที) ผมก็เลยตองเอาเรื่องนี้มาเขียน จริงๆ คนที่เชี่ยวๆ 
Phono มีอีกหลายคนครับ ความรูเรื่องนี้ของผมแคจุดบน
หางอึ่งเทานั้นเองครับ แตเอาก็เอา ดวยวาอยากเขียนงะ 

แผนเสียงนี่เปนอะไรที่ผมอยากใหคนที่ไมเคย
ฟงหรือวาเคยเลนไดเขามาลองจริงๆ ครับ ผมเองนี่ติด
หนึบเลยครับเรื่องเสียง ผมวาเสียงจากแผนเสียงนี่
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เหมือนมีคนมารองใหฟงครับ นี่คือเสนหของมันครับ คือ
ไดอารมณกวาวางั้นเถอะ ขนาดเครื่อง Turntable ของ
ผมเองนั้นราคาถูกมาก 3,000 กวาๆ เองครับ (ไมรวมคา
หัวเข็มนาครับ) ยังใหเสียงไดขนาดนี้ มินา แผนเสียง 
Never Die (แตคนเขียนยังไงก็ตองตาย แนๆ) แตอีกอัน
ที่แถมมาใหโดยที่ไมอยากไดเลยคือเสียงกอบๆ แกบๆ 
เหมือนฟงเพลงตอนฝนตกภายใตหลังคามุงสังกะสี หรือ 
มีคนมาคั่วขาวโพดขางๆ แตฟงๆ ไปมันก็ลืมไปไดเหมือน
กันนะครับ หลังๆ มานี่ผมไมคอยใสใจกะเสียงกอบๆ 
แกบๆ เทาไหรเลย ตอนหลังผมไดเครื่องเลนแผนเสียงที่
ดีๆ ขึ้นมา ไดโทนอารมดีๆ ผมพบวาเซตดีๆ แลว เสียง
พวกนี้หายไปเยอะเลยครับ 

คราวนี้มาถึง Phono ตัวแรกของผมละกัน นะ
ครับหลังจากผมเที่ยวละไมไปทะเลซะเยอะ มองดีๆ แลว
ก็คือภาคขยายเหมือน Pre ธรรมดาๆ นี่แหละครับ วงจร
นี้ตั้งแตตนเลย ผมคิดเองเออเองวามันนาจะดี ตัวแรกก็
ซาเลยครับ หาหลอดไดครบก็ลุยเลย อยางแรกก็คือได 

Turntable มาแลวนี่ อยากฟงเสียงมันใจจะขาดไมสน
อะไรแลวเอาดังไวกอน ภาคแรก ก็ 3GK5 ครับเนื่องจาก
เบื่อ 12AX7 มากๆ กี่วงจรๆ พี่แกมีแตหลอดเบอรนี้ แถม
ผมไมชอบเสียงมันเปนพิเศษดวย เลยมาลอง 3GK5 ดู 
หลอดเบอรนี้ไดเกนสูงพอสมควร Amplification factor 
หรือ Mu = 81 โดยประมาณ ตอแบบ Anode Follower 
กระแสประมาณ 8mA ผมเปนคนชอบอัดกระแสเยอะๆ 
ไวกอน จะชั่วจะดีลดลงมามันจะงายกวา เกิดทํานอย
แลวไมชอบใจ จะเพิ่มทีหลังนี่เกิดหมอแปลงจายไมพอ
ขึ้นมาก็เหนื่อยอีก ออกจากขยายภาคแรกขึ้นมาไดหนอย
นึง ผานภาค RIAA ไปที่ ภาคขยายสุดทายหลอดสุด
โปรด 12AU7 ครับ ก็งายๆ อีกละครับ SRPP ทําไมผมใช 
SRPP ถาไมนับความชอบสวนตัวแลว ก็เนื่องมาจากวา 
ผมตองการเกนขยายเยอะๆ หนอยแลวหลอดเบอรนี้ Mu 
แค 18 เทานั้นเอง ตอนนั้นผมยังไมไดคิดถึงวงจรแบบ 
Cascode ประกอบกับความดื้อของผมที่ตองการ เสียง
ของ 12AU7 ก็เลยตองใชแบบนี้ ใครจะใช Mu-follower 
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ก็ไดครับ หรือไมก็ทํา CCS ให ก็จะไดเกนที่มากเกือบๆ 
Mu ของหลอด ทีนี้เนื่องจากผมคิดไวแลววา ยังไงๆ ตัวนี้
ก็ไมใชตัวสุดทายของผมแนๆ ตามประสา DIY ผมก็เลย
มักงาย SRPP ไปกอน สวนภาคจายไฟนั้นก็งายๆ เลย
ครับ หลอด Rectify สุดโปรด EZ81 ผาน Filter CRCRC 
ไดไฟออกมา 250Vdc เรียบๆ ไมมีฮัม ใครจะดัดแปลงไป
ใชแบบไหนก็ตามใจเลยครับ จะเปลี่ยนไปใชเบอรอื่น 
หรือวาจะใช Diode แลว Regulate อีกทีก็ได ทําแลวแจง

ขาวดวยนะครับ จะเห็นวาไมมีอะไรซับซอนมากมายเลย
ครับ ยกเวนจะเห็นวาผมเอา ไฟต่ําของไฟจุด Heater ไป
ผูกไวกับไฟประมาณ 75V ตรงนี้เพื่อยกระดับแรงดันอาง
อิงของ Heater ของ 12AU7 ไมใหเกิน Heater to 
Cathode Limit ของมัน กับผูกไฟ Heater 3GK5 ไวกับ
จุดอางอิงแคนั้นแหละครับ ผมมักจะไมตอลอยไวเฉยๆ 
จะเห็นวาผมใส Grid Stopper ไวดวยเนื่องจากครั้งแรก
ผมใชหลอดญี่ปุน เกิดออสซิเลตขึ้นมาซะงั้นแหละ เลย
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916.2
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ตองใสไว แตพอผมไดหลอด RCA มาดันไมมีอะไร ไม
ตองใสก็ได ตรงนี้ก็อยูกับดวงของทานที่จะทําแลวละ
ครับวาจะมีหรือไมมี ตัวของผมตัวนี้ที่ทําก็นาสงสารมัน
จริงๆ เลยนะครับ กลองก็ยังไมมีใส วางๆ ไวในแผนไมไป
กอนแกขัด คือถาใครเคยมาที่บานผม (อันที่จริงเปน
คอนโด) จะรูวามันไมมีที่วางจริงๆ ทุกวันนี้เวลาจะฟง
หลอดเบอรอื่นๆ ยังตองอาศัยเอาปากคีบคีบฟงเอาเลย 
พอเมียมาจะนอน ก็เก็บเขาที่จะฟงอีกทีก็เอามาตอใหม 
โดยโยงสายออกมาจากแอมปตัวเกงมาหนีบกะหลอดที่
อยากลองฟง ดังนั้นผมขาดสายคีบปากจระเขไมไดเลย
ครับ (เอ ...ชอบนอกเรื่องจริงๆ เลยนี่ผม) 

มาเขาเรื่องกันตอดีกวา ก็ดูเหมือนวาใครทํา 
Pre ขยายเสียง Gain เยอะๆ หนอย เอาไปตอกับเครื่อง
เลนแผนเสียงรับรองครับวาเสียงดังแนๆ ครับ แต.... มีแต
ครับ คุณทานทั้งหลายจะไดยินแตเสียงยานความถี่สูง
ครับ ยานต่ําๆ นี่ตอใหเอาไฟสปอรตไลท สองหาก็ไมเจอ 
เพราะอะไรหรือครับ? เพราะวาแผนเสียงนี่ลักษณะมัน
จะเปนรองๆ แลวทีนี้ความถี่ต่ําๆ นี่ รองมันจะตองใหญๆ 
สวนความถี่สูงๆ นี่ไมเปนปญหาครับ รองนิดเดียวก็เหลือ
แหล ไอครั้นจะทํารองใหญๆ รับรองครับ แผนเสียงใหญ
เทากะละมังแนๆ ครับ กวาจะไดครบทุกเพลง เอาละ
วา... ดังนั้น ทาง RIAA ยอมาจาก The Recording 
Industry Association of America ก็เลยบอกวา ทํา
แบบนี้แลวกัน โดยการลดยานความถี่ต่ําลงมาแลวก็เพิ่ม
ยานความถี่สูงเขาไปตอนเวลากัดรองแผนเสียง แลว
เวลา Play Back ก็ใหเพิ่ม ยานความถี่ต่ําแลวลดความถี่
สูงลงมา ฉะนั้นและฉะนี้แลวเสียงที่ออกมาก็จะ Flat 
เหมือนที่ไปอัดมา แลวอะไรละครับ ที่จะทําเชนนั้นเวลา 
Play Back เพราะตอนกัดรองแผนเสียง ปลอยโรงงาน
เคาทําไปเหอะ ตัวนี้แหละครับ Phono คุณจะเสียงดีไมดี
ก็อยูที่ตัวนี้แหละครับ พระเอกของเราก็คือ RIAA 
Equalization ไงครับ 
 ตัว RIAA จะมี 2 รูปแบบครับ 

• Composite Network or Passive RIAA 
• Split Network or Split Load RIAA 

ในวงจรที่ผมทํานี้ ผมใช Composite Network or 
Passive RIAA ครับ สวนใหญแลวทุกคนจะอางอิงจาก 
อีตา Stanley Lipshitz ทั้งนั้นครับ แกลงในหนังสือไวตั้ง
กะป 1979 แลวครับ หนังสือช่ือ The Journal of AES 
แกลง Topology พรอมสมการคํานวณใหไวเลย  

 
 
 
 
 
แลวจะกําหนดคาตางๆ ยังไงละครับ จะเห็นได

วาถาเราไดตัวใดตัวนึงแลว ตัวตอไปก็จะไหลมาเทมา 
ตรงนี้อยางงายๆ เปนของนาย Kurt Strain แกเขียนไว
นานแลว ผมไปเจอตอนที่คนๆ หาวิธีทํา RIAA นี่แหละ
ครับ หลายๆ คนจะทําแบบยากๆ สวนอีตานี่ ทําแบบ
งายๆ ไอเราก็คนมักงายอยูแลว จะทํายากไปทําไม ไวที
หลังละกัน ตรงนี้เนื่องจากผมไมสามารถติดตอคนเขียน
บทความได ผมก็เลยขออนุญาตผานหนาหนังสือนี่แหละ 
เผ่ือแกจะอานภาษาไทยออก วาผมขออนุญาตเอาบาง
สวนของบทความของแกมาเผยแพร จากตอนแรกผมวา
จะใหทุกทานไปหาอานเอาเอง แตทางผูจัดทํา DIY 
Journal ขอใหผมไหนๆ ก็จะเขียนแลวก็เอาๆ มาเถอะ 
เนื้อหาจะไดสมบูรณ ยังไงๆ เราก็ให Credit เคาอยูแลว 
แลวอีกอยางผมเองก็ไมไดแปลบทความของเคามาใชใน
เชิงคาขายซักกะหนอย ผมเอามาเผยแพรเปนวิทยาทาน 
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คนอื่นทั้งแปลทั้งลอกมาคามาขายกันเยอะแยะ คงไม
เปนไร ก็เลยตองรายยาวกันตอครับ 

มาวากันตอเรื่อง RIAA ดีกวาครับ ส่ิงแรกที่
ตองรู Parameter ตางๆ ของหลอดและวงจรที่เราจะหา
ไดจาก Datasheet และวงจรของคุณเอง อยางแรกก็ตอง
หา Rp (Plate Resistance) ในขณะทํางานจริงๆ ของ
หลอดขยายภาคแรกกันกอน ตามสูตรครับ งานนี้สูตร
อยางเดียวครับ อีตาคนเขียนก็บอกอยามาถามที่มา ใช
สูตรอยางเดียว .... 















×








×=

3
1

P

PO
POP I

IRR  

Ipo คือ Published Operating Current (ดูงายๆ จาก 
กระแส Typical or Characteristic Operating) และ 
Rpo ก็คือ Published Plate Resistance ดูไดจาก 
Datasheet ครับ ในขณะที่ Ip คือกระแสเพลท (Plate 
Current) ที่จายใหหลอดในวงจรใชงานจริงๆ ตอจากนั้น
ก็ตองหา Output Resistance ตัวยอ Ro 

( )
( )POP

POP
O RR

RR
R

+
×

=  

ตองบอกกอนนะครับวาอีตานี่แกไมอางไมบอก
ที่มาที่ไปของสูตรเลย แกบอกวา “I’m not going to 
derive the complete transfer function here 
because you don’t need to know. You want to plug 
and chug and get a real good passive RIAA 
going.” เอาเปนวาถาเชื่อวาจะดีก็ลุยยยยย........ เรา
ตองหา C1 กอนนะครับ คาที่เคาแนะนํามาก็คือควรที่จะ
มากกวา 

 ( )[ ] ( )pFCC GP 20131 ++××> µ  
ตรงนี้ตองใช Cgp ของหลอดภาคตอไปนะครับ

ไมใชหลอดภาคแรก คําวามากกวาของแกนี่คือ 50 เทา
ขึ้นไปอาจจะใชถึง 200 เทาเลย คือขอใหมีขายวางั้น
เถอะ โดยให Error ได 2% ของคาที่ได ในวงจรของผมก็
ใชที่ 200 เทาครับ จะได 0.21uF แตคาที่มีขายคือ 
0.22uF แบบนี้แหละครับ พอได C1 คราวนี้ก็ไปตอกันที่ 
R2 ตอไป R2 ตรงนี้มาจากสูตรของ Lipshitz เลยครับ 
ตามนี้เลย  

1
2

318
C
SecR µ

=  

จะไดหนวยเปน Ohm 
 

เอาละครับ เหลืออีก 2 คาที่ตองหากันตอไป ที่
หลอดภาคแรกจะมี R Series กัน แกใหคาคงที่มาเลยแก
บอกวาใชไดเลย  

287736.6 RRS ×=  
ตอจากนั้นก็มาหา R1 คา Ro ก็อยูบนๆ ที่หา

มาแลวตอนแรกๆ นะครับ  
OS RRR −=1  

ตรงนี้ตอง Check คา R1 เพื่อกันไมให Input 
ของหลอดภาคตอไป แยกจากกันโดยสิ้นเชิงจากการขับ
ของหลอดภาคแรก พูดงายๆ กลัววาหลอดแรกจะขับไม
ไหวนั้นแหละครับ พรอมกับแยก Rg ไมใหมายุงกับภาค
แรกมากนัก โดยให   Ro < R1 < 500K แลวก็ควรที่จะได
ประมาณ 25 เทาของ Ro ตอไปก็หาคา C2 ตามสูตรกัน
ตอไปครับ  

91600.2
1

2
CC =  

สุดทายก็จะไดคาที่เราอยากจะไดแลวละครับ 
ตามคา Standard RIAA +/-0.5dB แตจากวงจรผมจะ
เห็นวามี R มา Series กับ C2 อีกตัวนึงนะครับ ตรงนี้
เปน Option พิเศษ สําหรับผูที่ตองการเพิ่มเสียงเบสขึ้น
มาอีกนิดหนอยประมาณ 0.6dB ที่ 20kHz จะใสหรือไม
ใสก็ตามใจนะครับ ตรงนี้สูตรการหาก็คือ  

SecRC X µ18.32 =×  
รายมาซะเยอะเรื่องเสียงของมันหรือครับ ผม

ไมถนัดที่จะบอกเลาเรื่องแบบนี้เลย แลวอีกอยางเรื่อง
พวกนี้เปนความชอบสวนตัวของแตละคน อีกทั้งเครื่อง
เคราที่ใชก็ไมเหมือนกันแลว เอาเปนวาที่ทํามาตองบอก
วา ไมเสียแรงกายแรงใจที่ทําครับ ตอนแรกกลัววาเสียง
จะบางไปซะดวยซ้ํา แตก็ออกมาพอดีๆ แบบที่ผม
ตองการ ผมเปนคนชอบเสียงหนาๆ หนอย น้ําเสียงจะเท
มาที่หลอดหลังมากกวาหลอดหนาครับ คราวนี้มาถึง
เรื่องชื่อของมันที่ทุกคนคงจะงงวาตั้งชื่อวาปลวกทําไม
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ฟะ??? เสียงไมดีหรือไมใชครับ มันมาจากครั้งแรกที่ผม
เปดฟงเสียงของมัน มันเบาจากที่ตั้งใจไวครับ ถาหากวา
ฟงโดยไมตอผาน Pre-amp เสียงมันเหมือนจะเบาไป
หนอย ผมเลยเปรียบเทียบกับเสียงปลวกมันแอบแทะไม 
อันนี้ผมเองแหละครับคํานวณผิด คือดูจากที่เคาทําๆ กัน
มาแลวมักจะขยายประมาณ 35-40dB กัน แตผมดั๊นไป
จําผิดเปน 10 x Log(Vout/VIn) ซึ่งที่ถูกเปน 20 x 
Log(Vout/VIn) ดังนั้น Gain เลยหายไปซะเกือบครึ่ง วิธี
แกก็เลยตองไปรื้อๆ Pre-amp เกาๆ ที่เคยขอวงจรพี่มด
มาหัดทําตอนหัดเลนหลอดใหมๆ ที่กองๆ ไวกลับมาตอ
ฟงใหม ทําใหเสียงที่ไดดังเปนปกติดี ตอนหลังมาถามพี่
มดเองก็บอกวาตองผาน Pre-amp อยูแลวสําหรับ 
Phono เลยถือวาไมพลาดมากมายนัก จากเดิมกะขยาย
ใหสุดๆ ไดทั้ง MC และ MM เลยกลายเปนปกติไปซะได 
ดังนั้น สําหรับคนที่ฟงเพลงโดยผาน Pre-amp ขยาย
ภาคหนากอนเขา Power คงไมมีปญหาฟงไดตามปกติ
ครับ แตผมเองไมมี Pre ครับ แถม SE ที่ใชก็ขยายภาค
หนาแคนิดเดียว กําลังวัตตก็นอยกวา 3 Watts อีกครับ 
เลยเบาไปหนอยถาจะใชกับ SE อยางเดียว ก็มีขอเสียขอ
เดียวสําหรับไอเจาปลวกตัวนี้ สําหรับทานใดที่คิดจะทํา
แลวไมเขาใจหรือติดขัดปญหาตรงไหนสอบถามผมได
ครับที่ pridehuhu@hotmail.com  ผมยินดีตอบทุกคํา
ถามครับ  

อาว แลวแบบที่ 2 หละครับ งานนี้ถามีเวลาก็
ตองปหนาแลวครับ ไมงั้นผมไมมีอะไรหากินอีกนะสิ                              
( ฮิๆๆๆๆๆๆๆๆ  จาโดนตื๊บไหมนี่ ) 
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The Best (at a time) 300B Single-Ended Amp 

 
 
 
 

ผูเขียน : มนตสรรค โสธรวิทย

 ผมเชื่อวาถามีการ Vote หาหลอด Power 
Output ที่อยากเอามาทําแอมปที่สุดจาก DIYer 
เครื่องหลอดทั้งโลก 1 ใน 3 อันดับที่ไดคะแนนสูง
สุดจะตองมีหลอด 300B อยูดวยแนๆ ผมเองก็เคย
มีความฝนวาอยากลองทําสักครั้ง แต.... ดวยราคา
มหาศาลของมัน ผมก็เลยมักจะผานไปเลนหลอด
อื่นๆ ซะทุกที แตในที่สุดโอกาสก็มาถึง ซึ่งนาจะเปน
แอมปที่ผมทํานานที่สุดในชีวิตแลว คือตั้งแตคิด
การณใหญกัน กวาจะสําเร็จก็เกือบ 3 ปครับ ดวย
ความที่ผมโลเลไปโลเลมา ก็เลยออกแบบ Input 
และ Driver ใหมซะ 3 รอบ เปล่ียนจุดทํางาน 
Power Tube อีก 3 รอบ และทําแทนใหม 2 รอบ
เพราะรอบแรกกะน้ําหนักผิด กวาจะรองเพลงไดก็ 
เฮอ... 
 

ทําไมตอง 300B? 
 ก็เพราะมันคือ 300B ไงครับ กําปนทุบดิน 
เปรี้ยง!!! เลย มีหลอดอื่นที่เสียงดีกวา มีหลอดอื่นที่
ใหกําลังมากกวา มีหลอดอื่นที่ถูกกวาหรือหางาย
กวา แตมันไมใช 300B (เปรี้ยง!!! อีกที 555) สรุป
คือ ก็จะเลน 300B อะ มีไรมะ? 
 เพื่อใหการเลนหลอดไดรสชาติมากยิ่งขึ้น 
ส่ิงหนึ่งที่ขาดไมไดก็คือประวัติศาสตร-ความเปนมา
ของหลอดที่เราจะเลนครับ หลอด 300B ที่เรารูจัก
กันแพรหลายนั้น เปนพัฒนาการตอมาจากหลอด 
300A ซึ่งออกแบบมาใชงานเปน Power Triode 
เริ่มวางตลาดในป 1933 โดย Western Electric 
เปนผูออกแบบและผลิต ตอมาจึงพัฒนาเปน 300B 
ในป 1938 หลอดเบอรนี้ถูกนําไปใชใน Theater 
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Western Electric 300B รุนแรกๆ (1938) 
จะเปน Engraved base 

Amp เปนสวนใหญ ที่ดังมากก็คือ WE86A/B และ 
WE91A Theater Amp ซึ่งเปนที่แพรหลายใน
อเมริกามากในยุคหนึ่ง จนถึงวันที่ Power Pentode 
เขามาทําหนาที่แทน แอมปเหลานี้ก็ทยอยถูกโละไป
เปนขยะทีละนอย จนในที่สุดเมื่อยุค Transistor มา
ถึง ก็แทบไมมีโรงหนังใด ที่ใชแอมปเหลานี้อีกใน
อเมริกา และ Western Electric ก็ตองปดโรงงาน
ผลิตหลอดไป แตขยะเหลานี้กลับเปนของมีคาของ
นักเลนในอีกซีกโลกหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุน ซึ่งนํา
แอมปของ WE เหลานี้มาซอมแซมและใชเปนระบบ
เสียงในบานกันอยางแพรหลาย โดยหลอดเบอรที่
ไดรับความนิยมสูงสุดก็คือ 300B นี่เอง ในที่สุดรูป

แบบการเลนเครื่องเสียง Single-Ended Amp + 
Horn Speaker Style ญี่ปุน ก็แพรหลายไปทั่วโลก 
ความตองการใชหลอด 300B พุงสูงอยางตอเนื่อง 
หลอด NOS ที่ WE ผลิตทิ้งทวนไวกอนปดโรงงานก็
หายากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแมจะมีโรงงานในรัสเซียและ
จีนผลิตหลอด 300B ออกมาใหม โดยเลียนแบบ
โครงสรางและคุณสมบัติทางไฟฟาของหลอดตน
แบบมาอยางดี แตก็ทดแทนไมไดในแงคุณคา จน
ในที่สุด Western Electric ก็เปดโรงงานผลิตหลอด 
300B ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมุงใหไดคุณภาพระดับเดิม 
และหลอด 300B ก็กลับมาเปนที่นิยมใชกันแพร
หลายอีกยุคหนึ่ง ซึ่งปจจุบันมีหลอด 300B ใหเลือก
เลนในตลาดราว 5-6 Brands นับไดหลาย 10 รุน 
แลวแตความพอใจและกระเปาหนักพอรึเปลา? 
 นอกจากประวัติศาสตรมีสวนทําใหหลอด
เบอรนี้เปนที่แพรหลายแลว ในทางเทคนิคก็นับเปน
หลอดที่นาสนใจมากเชนกัน เชน สามารถใหกําลัง
ขับประมาณ 8.0Wrms (450V Plate) ในขณะที่ 
Heater Filament เพียงแค 6W เทานั้นเอง ซึ่งกําลัง
ขับขนาดนี้ สามารถนําไปใชไดกับลําโพงความไวสูง
ยุคปจจุบัน (89-92dB/1W/1m) สําหรับการฟงในที่
พักอาศัย และเหลือเฟอสําหรับลําโพงโบราณที่มัก
จะมีความไวสูงมากอยูแลว (>93dB/1W/1m) ทั้ง
ยังสามารถออกแบบภาค Driver ไดงาย หลอด
ทํางานใน Class A1 ไมตองกังวลมากเรื่อง Output 
Imp ของตัวขับ ใชไดกับ Output Transformer คา
ประมาณ 2.5-3.5k 90mA SE 10W ซึ่งพันไดงาย
เนื่องจาก Primary Inductance ไมมากนัก และ
ระดับแรงดันทํางานไมเกิน 500V ก็หาอุปกรณ
ประกอบไดงายดวย 
 
การเลือกใชหลอดและแนวทางการออกแบบ 
 ตอนแรกเริ่มที่คิดวาจะทํา 300B SE ผม
ตั้งใจวาจะออกแบบ Driver Stage เดียวจบเลย 
เพื่อขับ 300B ใหได Power Output 8.0Wrms ก็
เลยออกแบบวงจรใหใช WE417A Choke Load 
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หลอด 5693 ของ RCA (Special 6SJ7) 

เปน Driver แตปญหาคือ Input Sensitivity ที่คอน
ขางต่ํา (มากกวา 2.0Vrms for Full Power) ใน
ขณะที่ผมตั้งใจใหมันเปน Integrated Amp ก็เปน
อันลมเลิกความคิดนี้ไป 

ชวงที่ผมเริ่มออกแบบแอมปตัวนี้ ตอนนั้น
ผมกําลังบา Signal Pentode ก็เลยคิดใหม ปก
หมุดไวเลย 1 ตัววาหลอด Input จะตองเปน Signal 
Pentode ซึ่งหลอด Signal Pentode ที่ผมวาเสียงดี
และไมมีขอเสียเรื่อง Dynamic มากนักก็คือ 5693, 
VT-269, EF12 และ EF804S แตลําพังหลอดพวกนี้
หลอดเดียวก็ยังไมพอสําหรับระดับ Sensitivity ที่
ผมตองการ ก็เลยสรุปวา Stage เดียวไมมากพอ
สําหรับความตองการของผม 

ผมเลือกใชหลอด 5693 ในภาค Input 
และไปหาหลอด Driver อีกซักหลอดมา Drive 
300B ก็เลือกไดมา 2 หลอดที่คุณสมบัติเหมาะกับ
การเปน Driver มากคือ 49 และ 1626 ดวยความที่
ผมเคยเลนหลอด 1626 มาแลว ผมก็เลยเลือก 49 
ซะเลย สรุปใช 5693 (Premium 6SJ7) เปนหลอด 
Input ตอแบบ Pentode และใช 0B2 (105V) เปน
ตัวคุมแรงดัน Screen Grid Output ที่ได Direct 
Coupling ไปที่หลอด 49 แลวจึง C Coupling ไปที่
หลอด 300B ดวยวงจรนี้ผมได Input Sensitivity 
ประมาณ 0.85Vrms for 8.0Wrms Power Output 
เฮอ!! จบซะที... 

หลอด 5693 ออกแบบโดย RCA โดยมี
คุณสมบัติเหมือนกับ 6SJ7 ทุกประการ แตมีความ
คงทนที่ดีกวา, อายุการใชงานมากกวา, ทนความ
ส่ันสะเทือนไดดีกวา และ Microphonic นอยกวา 
ซึ่ง RCA เรียกหลอดกลุมนี้วา Special Red Tube 
ประกอบดวยหลอด 4 เบอรคือ 
เบอร

มาตรฐาน 
Special 

Red Tube 
Tube Category 

6SL7 5691 High-mu Twin Triode 
6SN7 5692 Medium-mu Twin 

Triode 
6SJ7 5693 Sharp-cutoff 

Pentode 
- 5690 Indirectly-heat 

Rectifier 
 หลอด 5693 กับหลอด 6SJ7 โดยทั่วไป 
สามารถใชงานแทนกันไดเลย โดยไมตองแกไขวงจร
ใดๆ เชนเดียวกับหลอด 5691 และ 5692 ที่ใชงาน
แทน 6SL7 / 6SN7 ไดเลย ตามลําดับ เนื่องจาก
พวกมันใชฐานหลอดเปนสีแดง จึงมักจะเรียกกันทั่ว
ไปวา Red-base Tube ครับ ซึ่ง 5693 คงไมเขา
พวกดวยเพราะมันแดงทั้งตัวเลย ไมไดแดงเฉพาะ
ฐานหลอด เปน Red-body Tube ครับ ฮา.... 
 หลอดเบอร 49 นั้นเปนหลอด Dual Grid 
เหมือนกับหลอดเบอร 46 แตอัตรากําลังนอยกวา
มาก อันที่จริงแลวโครงสรางมันเหมือนหลอด 
Tetrode แตคูมือเรียกมันวา Dual Grid หลอด 49 
เปน Directly-heat Tube ถูกออกแบบมาใชงาน
เปน Driver โดยเฉพาะ และสามารถนําไปทํา 
Class B PP Amp แบบเดียวกับ 46 ไดดวย แตได
กําลังขับไมคอยจะคุมเทาไหรนัก หลอดนี้ไมคอย
เปนที่พบเห็นเทาไหรเนื่องจากมีการผลิตนอยและ
การใชงานไมคอยแพรหลายนัก ผมเคยนํามาทํา 
SE Amp ฟงพักหนึ่ง (0.1W) และเสียงมันใชไดที
เดียวครับ ก็เลยเอามาลงโครงงานนี้ซะเลย 
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3.5k

0-4-8-16

Design by Monsan S., May 2005

5693

56k
2W

100k
2W

1k
1/2W

49

27R
1W x2

22k
2W

300B

400H

0.1/630

27R
1W x2

1k
50W

4.0/350

100/100

Tango
FC30-3.5S

S&B TX-102
TVC

Selector

24 Positions
Rotary Switch

F1

F2

F3

2.5k 5W

5.0/400

0B2

+300V +450V

150H
10mA

5.0/400

220Vac
5.5V 3A 10000/16

F3

MUR160

Bridge
50V
6A F3

+

-
To 300B

5.5V 3A 10000/16
F3Bridge

50V
6A F3

+

-
To 300B

220Vac
5.0V 1A 10000/16

F2

F2
To #49

5.0V 1A 10000/16

6.3V 1A
F1

F1

To 5693
Parallel

10R 1WLM317T

F2

F2
To #49

10R 1WLM317T

C1

1N5819

1N5819

วงจรสวนภาคขยาย 

สวนภาคจายไฟ 
 ผมตั้งใจจะออกแบบ Power Supply 
แยกเปน 2 ชุด โดยชุดแรกสําหรับจายใหกับชุด 
Input และ Driver Stage และอีกชุดสําหรับจายให
กับ Power Stage ซึ่งเทาที่ผมทดลองมา ผมวาให
ผลดีกวาการทําภาคจายไฟแบบ Mono-block แยก
ขางละชุดครับ เหตุที่ดีกวาผมคิดวาเปนเพราะการ
ใชภาคจายไฟแบบ Mono-block นั้น ภาคจายไฟ
ตองทํางานที่หลายระดับความตองการกระแส ซึ่ง

แนนอนวา Power Tube มักจะตองการกระแสมาก
กวา Driver Tube เสมอ การ Decoupling ก็เพียง
แตลดปญหาแตไมไดแกปญหา อีกประการหนึ่งคือ
ในวงจรนี้ ถาใชภาคจายไฟรวม ผมตองใช R มาลด
แรงดันลงรวมๆ 200V สําหรับ Input & Driver ผม
จึงไดแยกภาคจายไฟออกจากกัน ในลักษณะที่
กลาวมาครับ และพยายามออกแบบภาคจายไฟใน
ระดับกระแสที่วงจรตองการ 
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220Vac

10H 0.25A

20/
660Vac

220/400
x4

400-0-400 250mA
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220Vac
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220Vac 18V
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MUR160

470/35
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H3Y

30S Timer

+

-

S1

S2

A1

A2

3A

C1

Design by Monsan S., Aug 2003

EZ81

วงจรสวนภาคจายไฟ 

 ภาคจายไฟชุดสําหรับ Driver Stage ใช
หลอด EZ81 ตอแบบ Full-wave Rectify + Choke 
Input ผลพลอยไดอยางหนึ่งจากการใช Choke 
Input คือแรงดันจะขึ้นอยางชา ซึ่งจะมีเวลามากพอ
ใหหลอดในวงจร Driver นํากระแสไดแลว จึงไมได
ใส Switch Standby ไวเพื่อเปดไฟสูง สวนภาคจาย
ไฟชุดสําหรับ Power Tube ใชหลอด 6AU4 2 
หลอดตอเปน Full-wave Rectifier + Capacitor 
Input ซึ่งแรงดันจะขึ้นเร็วมาก ในขณะที่หลอด 
300B ตองใชเวลาราว 20-25 วินาทีจึงจะนํากระแส
ไดตามปกติ ผมจึงใส Timer 30 วินาที ไวเพื่อหนวง
เวลาการตอไฟสูงเขาวงจร Power Tube โดยสราง
ภาคจายไฟ 24V 100mA ขึ้นมาจายชุด Timer 
 
การกําหนดจุดทํางานสวนวงจรขยาย 
 จุดทํางานของหลอด 300B ถูกตั้งไวที่ B+ 
430V, Cathode Bias +75V และ Plate Current 
75mA คิดเปน Plate Dissipation 26.63W ก็ถือวา
ใกลเคียงกับอัตราสูงสุดของหลอดมากทีเดียว R 

Cathode คา 1k พอดี Dissipation ประมาณ 5.6W 
C Cathode คา 100uF 100V คํานวณ Cut-off ได 
1.6Hz สวน Output transformer คา 3.5k Primary 
เปน Tango FC-30-3.5S เมื่อนํามาวาด Load 
Line ดู ก็จะพอเห็นวา Power Tube ตองการ
สัญญาณประมาณ 100V p-p สําหรับ Full Power 
Output โดยที่คา %THD ไมมากจนเกินไป ถาคุณ
เอา Condition นี้ไปวาดใน Plate Curve WE300B 
ดูก็อยาเพิ่งงงนะครับ หลอดที่ใชในโครงงานนี้คือ 
Full Music 300B Globe Tube Mesh plate 
Ceramic Base ซึ่งหลอด 300B Mesh plate ของ 
Full Music มี Plate Curve ที่แตกตางกับ Western 
Electric 300B พอสมควร และ Plate Dissipation 
ก็ต่ํากวาดวย จุดออกแบบตางๆ ในแอมปตัวนี้จึง
ตางไปจากวงจร 300B ทั่วๆ ไปครับ แตถาคุณจะ
นําไปใชกับ 300B มาตรฐานก็ยอมไดครับ 
 วงจร Input & Driver ทั้งชุดตองมีอัตรา
ขยายแรงดันประมาณ 70 เทาเปนอยางนอย เพื่อ
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การจัดวางอุปกรณและเดินสายภายในแทน Amplifier 

ใหไดสัญญาณที่ Grid ของ 300B ตามที่ตองการ 
ลําพัง 5693 Pentode Mode เอง ก็มีอัตราขยาย
แรงดันระหวาง 80-120 เทาอยูแลวในชวงการ
ทํางานปกติของหลอด ผมจึงกําหนดจุดทํางานไวที่ 

B+ 280V, Screen Voltage +105V, Cathode 
Bias +3.2V Plate Current 2.7mA และ Screen 
Current 0.5mA โดยประมาณ ซึ่งจะไดอัตราขยาย
ประมาณ 90 เทา ถาใส Cathode Bypass แตผม
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การจัดวางอุปกรณและเดินสายภายในแทน Power Supply 

ไมใส ก็กะเอาวาคงเหลืออัตราขยายแคประมาณ 
60 ได แลวจึง Direct Coupling จาก Plate ไปที่
หลอด #49 ซึ่งตอใน Triode Mode กําหนดจุด
ทํางานไวที่ B+ 290V, Cathode Bias 135V, Plate 
Current ประมาณ 6.0mA และเชนเดิมไมมี 
Cathode Bypass อัตราขยายของวงจรสวนนี้จึง
แคประมาณ 2-2.5 เทา เมื่อรวมอัตราขยายแรงดัน
ทั้งวงจร ก็จะไดประมาณ 120-150 เทา ถือวาได
ตามที่ตองการแลว 
 
การสรางเครื่อง 
 หลังจากผมไปสั่งหมอแปลงแลวก็พบวา
มันหนักและใหญเกินกวาจะลงในแทนเดียวกัน 
หรือถึงลงไดก็ใหญและหนักจนยกไมขึ้นแนๆ ผมจึง
แยก Power Supply มาทําบนกลองอเนกประสงค
สูง 5 นิ้วกอน ซึ่ง Supply ชุดนี้เสร็จกอนหนาแอมป
ถึง 2 ปทีเดียว ดองไวใหไดรสกอน 555 
 หมอแปลง Power และ Power Supply 
Choke เกือบทั้งหมด ผมส่ังเผื่อจากปริมาณการใช

จริงไปอีกเกือบๆ 100% มันก็เลยใหญและหนักขึ้น
ไปอีก แตแลกมาดวยความสบายใจตอนใชงานครับ 
ขนาดเปดตอเนื่อง 30 ชั่วโมง (อันที่จริงลืมปดนะ
ครับ) หมอแปลงก็แคอุนๆ เทานั้น ตอนแรกผม
พยายามสราง Timer เอง โดยใช IC 555 ยอดนิยม 
แตพอเทียบราคาระหวาง Relay กับ Timer ใชแลว
ของ Omron ผมก็เลยเปลี่ยนมาซื้อ Timer สําเร็จรูป
ดีกวา ใชงานงายและกะทัดรัดกวามากทีเดียว อันที่
จริงผมกะจะใช Timer ไฟ 220VAC ไปเลย แตหา
ซื้อ (ถูกๆ) ไมไดเลย ใหมแกะกลองก็รวม 800 บาท 
ก็เลยได Timer ไฟ 24VDC มาแทน เปนของ 
Omron รุน H3Y ตั้งเวลาได 0-30 วินาที มีทั้งหมด 
4 Contacts ในตัวเดียว ซึ่งก็ตองทําภาคจายไฟ
เล็กๆ ใหมัน ในชวงที่ Switch-On แลวจะตองการ
กระแสประมาณ 50-60mA ครับ ซึ่งก็ใชงานไดดีที
เดียวครับ แตก็มีจุดที่ผมเส่ียงใชงานมันอยางไม
ปลอดภัยอยูจุดหนึ่ง คือวา Spec Contact ทั้ง 4 
นั้นระบุไวแค 250VAC เทานั้น แตผมตองใชกับแรง
ดันเกือบ 500V ผมจึงลองอนุกรม 2 Contacts เขา
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ภาคจายไฟสวนแรงดันต่ํา และ Timer H3Y ตั้งเวลา 30 วินาทีกอนปลอยไฟ 450V เขา 300B 

ดวยกัน ซึ่งอันที่จริงมันผิดหลักความปลอดภัยครับ 
แตปรากฏวามันทํางานไดดีครับ ชวงแรกก็ปอดๆ 
ตองคอยทดสอบและเฝาดูมันอยูหลายวัน สังเกตไม
พบความรอนผิดปกติและการ Spark ของ Contact 
และจุดเชื่อมตอ ก็เลยใชไปทั้งอยางนั้นครับ พอทํา
เสร็จก็ทดสอบ Power Supply ในสภาพ No-load 
ก็ไดแรงดันตามที่คํานวณทุกจุด ก็เก็บเขาตูเลย รอ
คูชีวิตมันมาเกิดในอีก 2 ปถัดไป 
 ราวๆ ตนป ผมไดแทนไมสัก อนุเคราะห
โดยคุณวิวัฒนจากเชียงใหมมา 2 ชุด รูปสวยที
เดียวครับ อยางนอยผมก็ไมเคยมีแทนสวยขนาดนี้
มากอน ผมจึงเริ่มไปหาซื้อแผน Aluminium 4.0mm 
มาตัดเจาะ ออกแบบเปนแทนสวน Audio Circuit 
อยางที่เห็นในรูปแหละครับ ทางดานซายเปนวงจร
หลอด สวนดานขวาเปน Transformer Volume 
Control, Selector และ Input RCA ครับ ใชสาย
ทนแรงดันสูง 7 เสนในการเชื่อมตอจาก Power 

Supply มาที่แทนแอมปครับ พวกหมอแปลงจายไส
หลอดทั้งหลายผมแยกมาไวที่แทนแอมปครับ สวน
จุดไสหลอด Rectifier ก็รวมอยูในแทน Power 
Supply เพราะถาใหขดจายไฟไสหลอดรวมอยูใน 
Power Supply จะตองเดินสายอีกหลายเสน และ 
DCR ของสายจะทําใหแรงดันไสหลอดตกลงมาก
จนเกินไปไดครับ ผมก็เลยเดินไฟ 220VAC มาคู
เดียว แลวคอยมาเขาหมอแปลงไสหลอด 2 ลูกใน
แทนแอมปครับ การเชื่อมตอระหวางแทนผมเลือก
ใช Connector 4 ขั้วและ 3 ขั้วครับ ที่เลือกใหตาง
กันก็เพื่อปองกันการเสียบผิดครับ และเลือกใชเปน
ขันเกลียวเพื่อ Lock ได โดย Connector 4 ขาใช
เชื่อมไฟ +450V / +300V และกราวดของแหลง
จายแตละชุดไปที่แทน Amplifier สวน Connector 
3 ขาใชเชื่อมไฟ 220VAC สําหรับหมอแปลงจุดไส
หลอดและเชื่อม Power Supply Ground และ 
Signal Ground เขาดวยกัน 



D/9 

 Copyright Reserved by Author; for DIY Journal YB2005 

450V

300V

300V Gnd

450V Gnd

220Vac

Earth

450V

300V

Power Supply Amplifier

Amplifier
Low

Voltage

Input

Amplifier
High

Voltage

Power Supply
Gnd
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Gnd

Earth

ผังการเดินกราวดแบบ 2 Earth Point เมื่อแยก Power Supply กับ Amplifier 

Signal Ground ลงแทนใกลชุด Input 

 ปญหาตอมาที่พบก็คือ เรื่องการระบาย
ความรอนครับ ตัวที่เปนปญหามากก็คือ R 
Cathode ของ 300B ครับ ซึ่งถึงผมจะเลือกใช R 
50W หุม Sink ระบายความรอนแลว แตก็ยังไม
เพียงพอครับ ถาติดเขาไปที่แทนเพื่อใชแผนบนชวย
ระบาย ก็จะทําใหแอมปรอนไปทั้งตัวได ผมจึงติด
แผนอลูมิเนียมเขาไปในแทนอีกแผนหนึ่ง โดยยึดให
ลอยจากแผนบน เพื่อใชยึด R 2 ตัวนี้และใชระบาย
ความรอนไปดวยในตัว ซึ่งนอกจากจุดประสงคขอนี้
แลว ยังมีผลพลอยไดในภายหลังอีกขอหนึ่งครับ 
นอกนั้นก็เปนการลงอุปกรณและเดินสายตามวงจร 
 ระบบกราวดก็เปนอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมาก
โดยเฉพาะเมื่อแยกเปน 2 แทนลักษณะนี้ ผมนํา 
Two-Earth Ground Method ของ Sakuma san 
มาประยุกตใชครับ ดูตามผังจะชัดเจนกวาครับ ผม
ลากสาย Signal Ground ทั้งหมดในวงจร มาลง
กราวดจุดเดียวขางๆ S&B Transformer Volume 
Control และเปนจุดที่แทนเครื่องลงกราวดดวย 
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สวน Supply Ground ทั้ง 2 ชุด ลากมาลงจุดเดียว 
ใกลๆ กับ Earth ของ IEC Plug และเปนจุดที่แทน
เครื่องลงกราวดดวย กราวดของทั้ง 2 แทนเชื่อมตอ
กันดวยสายเสนหนึ่ง ซึ่งรวมไวในชุด Connector 3 
ขา ซึ่งก็ใชงานไดดี ไมจี่ไมฮัมจากระบบกราวดครับ 
 
เริ่มคบไมได 
 โดยปกติแลว ผมจะพยายามใชไฟ AC 
กับหลอด Directly-heat กอน ถาฟงแลวยอมรับ
ระดับฮัมได ก็จะไมตองยุงยากกับการทํา DC 
Filament ซึ่งในระหวางที่ผมทําแอมปตัวนี้ ลําโพง
ผมความไวประมาณ 95dB/W/m ผมก็ยังพอรับกับ
ระดับ Hum ไดอยู หลังจากแอมปตัวนี้เสร็จไมนาน 
ผมก็เปล่ียนลําโพงใหม ซึ่งไวกวามาก ประมาณ 
101dB/W/m นาจะได ทีนี้ปญหาที่หมกเอาไวก็โผล
สิครับ ผมก็ลองพยายามปรับ Hum Pot อยาง
ละเอียด แตคราวนี้ไมรอดครับ รูสึกคลายกับมัน
กําลังยื่นคําขาดใหผมวา ถาผมยังคิดจะคบหากับ
หลอด Directly-heat อยางมันอยู ผมตองเลิก AC 
Filament ใหหมด ก็เปนเรื่องที่ตองทําภาคจายไฟ
อีก 4 ชุดเล็กๆ สําหรับหลอด 300B และ #49 ครับ 
ที่โชคดีก็คือแผนอลูมิเนียมที่ผมทําไวระบายความ
รอนให R 50W ยังมีที่วางพอที่จะติด Bridge 
Rectifier เขาไปได และยังชวยระบายความรอนให
กับ Bridge Rectifier ไปดวยในตัว สําหรับชุดของ 
300B เปน Bridge Rectifier ขนาด 50V 6A กับ C 
10000uF และสําหรับ #49 เปน Half-wave Diode 
กับ C 10000uF ที่ทําเชนนี้เพื่อให Hum 300B กับ 
#49 เปนคนละความถี่กัน (100Hz กับ 50Hz ตาม
ลําดับ) ถายังมีปญหาฮัมอีก จะไดรูวามาจากหลอด
ไหนกันแน และใส Regulator เพิ่มใหไดเลย แต
ปรากฏวาคราวนี้รอดครับ ระดับฮัมเหลือนอยมากก็
ไมถึงขนาดเงียบสนิท ถาเขาไปฟงใกลๆ ลําโพงก็ยัง

ไดยินอยูนิดหนอยครับ แตคิดวารับไดแลวครับ ก็
เลยหยุดแคนี้ 
 
บทสรุปของโครงงานนี้ 

ผมไมไดจะมาบรรยายเรื่องคุณภาพเสียง
หรอกครับ คิดวาคงไมมีใครนําไปสรางเปนตัวที่ 2 
นะครับ ถาอยากรูก็ขอนัดมาฟงจะงายกวา ชัดเจน
กวาบรรยายใหอานครับ ที่ผมคิดอยูก็คือแอมปตัวนี้
ผมใชเวลาในการสรางนานที่สุด ปราณีตที่สุดเทาที่
ผมจะสามารถทําได (แตก็ยังขี้เหลเหมือนเดิม 555) 
ทุมประสบการณ-ความรูทั้งหมดลงไป และใชงบ
ประมาณในการสรางมากที่สุดเทาที่เคยทํามาเลย 
นัยวาจะทํา The best of my life แตจากที่ใชเวลา
ในการสรางนานมาก ผมพบวากวาจะถึงวันที่มัน
เริ่มรองเพลงใหผมฟง ผมไดเปล่ียนแบบ-เปล่ียน
ความคิดนับครั้งไมถวน ซึ่งเกิดจากการที่ไดพบส่ิง
ใหมๆ ความรูใหมๆ ในงาน DIY อยูเสมอ จะดวย
ความอยากใหมันเปน The best หรือความอยาก
ลอง-อยากรูก็แลวแต แตมันก็ทยอยเพิ่มเขาไปใน
แอมปตัวนี้เรื่อยๆ แตสุดทายมันก็ไมใช The best of 
all time อยูดี มันเปนไดแค The best at a time ยิ่ง
เมื่อนําไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ ที่เลนดวย
กันมานาน ก็ยิ่งเห็นวาแตละคนก็มีเสนทางตางกัน
ไป ไดพบเจอประสบการณหลายๆ แบบ ในอันที่จะ
นํามาบอกวา The best คืออะไร ซึ่งก็เปล่ียนไป
เรื่อยๆ ตามการไหลของเวลา สุดยอดหลอดในเวลา
ชวงหนึ่งของผมคือ EL84 ในอีกชวงเวลาหนึ่ง
เปล่ียนไปเปน 2A3 และเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไมมีวันจบ
ส้ิน เชนเดียวกับแบบเรียนสั้นๆ ในการทําแอมปตัว
นี้ของผม ตราบใดเทาที่ผมยังรักที่จะทํางานอดิเรก
พวกนี้ไปเรื่อยๆ ผมก็คงยังไมสามารถตอบไดวา.... 

What is THE BEST? 
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เปนไปไดหรือที่เราจะ
ประกอบชุดเครื่องเสียงที่
สามารถใหเสียงอลังการ
ของกลอง Taiko ได  เปน
ไปไดหรือที่เราจะนําเอา
ความมีชีวิตชีวาของ

Scottish Bagpipe ให
ไดมาโลดแลนในหองฟง

ผูเขียน : สันติ 
เมื่อครั้งเริ่มดีไอวายแอมปหลอด ผมไมมี

ความรูอะไรมากไปกวา ความรูสึกอยากดีไอวาย 
อยากทดลอง ดวยความเชื่อที่วาอะไรก็ตามที่เรา
สามารถทําไดกับแอมปหลอดจีนราคาถูก คงจะทํา
ใหมันดีขึ้นกวาที่เปนอยูไดบาง ผมใชเวลาแทบทั้ง
คืนกับการลองผิดลองถูก และเรื่องราวการดีไอวาย
ก็ไมไดจบลงเพียงคืนเดียว การเริ่มตนดวยความไม
รูไดกลายเปนความทาทายใหอยากทดลองทําเรื่อย
ไป  

ความทรงจําในวันที่ผานพนไป ทําใหฉุก
คิดถึงคําพูดที่กลาวกัน Life is too short. ใครๆ ก็
คงเคยไดยินและรูจักเขาใจความหมายดี แตเรา
อาจลืมความหมายที่ดีของมันไปดวยภาระเรื่องราว

มากมายในแตละวัน จนเราอาจลืมไปวาเราไดใช
ชีวิตผานพนความสุขและความทุกขไปอยางไร 
หลายปที่ผานพนไปกับการดีไอวายก็เชนกัน เราได
ส่ังสมความรูความเขาใจมากมาย และนั่นก็เปน
เรื่องยากที่เราจะบอกตัวเองวา มันควรจะจบลงที่
ตรงไหน หากเมื่อเราไดมองยอนกลับไปถึงวันเวลา
ที่ผานมา วันเวลาที่เราไดทุมเทลงไปไมวามันจะ
มากมายเพียงใด เราอาจรูสึกแปลกใจวาทําไมเวลา
ชางรวดเร็วเชนนี้นะ อยางไรก็ตามการคนควา
ทดลองเพื่อแสวงหาเครื่องเสียงในแบบอุดมคติ ก็ยัง
คงคุกรุนอยูในใจเสมอ แตประสบการณที่ผานมาก็
สอนใหรูวาเราอาจทําส่ิงที่ดีที่สุดเพียงเทาที่เราเขา
ใจโลกอันเปนจริง เปนไปไดหรือที่เราจะประกอบชุด
เครื่องเสียงที่สามารถใหเสียงอลังการของกลอง 
Taiko2 ได  เปนไปไดหรือที่เราจะนําเอาความมี
ชีวิตชีวาของScottish Bagpipe3 ใหไดมาโลดแลน
ในหองฟงเพลง 3X5 เมตร มีเรื่องที่จะตองขบคิด
มากมาย หากใครสักคนหนึ่งประสงคจะทําใหเสียง
ดนตรีที่เลนผานเครื่องเสียงมีความสมจริงในหอง
ฟงเพลงของเขา ไมวาจะเปนขนาด Wave Length 
ของเครื่องดนตรี, Dynamic level, ระยะการฟงที่
เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย  

ในที่สุดแลวผลพวงแหงความคร่ําเครงใน
การดีไอวายอาจไมมีอะไรมากไปกวา การไดฟง
เพลงในแบบที่เราอยากฟง แตทําไมเราจะตองฟง
เพลงกันบอยๆ หรือฟงกันทุกวัน? มันไมใชเรื่องที่
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ตองมาขบคิดใหเสียเวลาไมใชหรือ หากใครสักคน
กําลังขมักเขมนลุนเชียรทีมฟุตบอลอยูหนาจอทีวี 
และเมื่อเวลาแหงความเราใจนั้นผานไป ใครคนนั้น
อาจไมมีอะไรเหลือใหทําไดดีไปกวาการฟงเพลง
แลวปลอยใจเพอฝนไปกับความหวังลมๆ แลงๆ 
หรือจินตนาการที่แสนจะบรรเจิด บางทีมันอาจดี
กวาการคุยโทรศัพทกับเพื่อนดวยเรื่องไมเปนสาระ
ในยามค่ําคืน เพียงเพื่อใหความเงียบเหงาหายไป  
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นในฐานะตัวละครหนึ่งใน
สังคม บอยครั้งเปนเรื่องนาเบื่อหนายอึดอัดกับบท
บาทหนาที่ซึ่งดําเนินไป การไดฟงเพลงอาจชวยทํา
ใหจิตใจไดผอนคลายไดบาง แตนั่นก็ไมไดเปน
ความจริงเสมอไปสําหรับทุกคน บางคนอาจฟง
เพลงเพราะมันเขากันไดกับความปรารถนาบาง
อยางในใจตน หรือบางทีดนตรีอาจเปนเพียงสิ่ง
ปลอบประโลมใจ ใหแกผูคนที่กําลังรูสึกวาตัวเอง
เปนผูแพอยูก็ได  ไมวาผูประพันธดนตรีเหลานั้นจะ
ไดบรรจงเรียบเรียงบทเพลงเหลานั้นขึ้นมาดวยจุด
มุงหมายใดในอารมณเชนใดก็ตามแต ผูรับฟงแต
ละคนอาจรับรูไดบางไมไดบางถึงความประสงค
ของผูประพันธ อยางไรก็ตามแนวทางบทเพลง
ดนตรีที่แตละคนนิยมชมชอบฟง ก็เปนส่ิงบงชี้ถึง
ภาพลักษณบางประการของแตละคน จนบางครั้ง
ใครหลายๆ คนอาจลืมตัวไปวาบทเพลงที่ตนเองชื่น
ชอบก็เปนเพียงสิ่งที่เขาชื่นชอบเทานั้นเอง หาได
เปนตัวตนของเขาไม ทั้งตัวเขาเองก็ไมใชผูสรรค
สรางงานดนตรีเหลานั้นขึ้นมา หรืออาจเปนไปไดวา
การที่คนเราหลงใหลดนตรีอยางคลั่งไคลราวกับ
เปนทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตจะเปนการแสวงหาความ
เปนตัวตนแนวทางหนึ่งเทานั้น เพราะโดยทางธรรม
ชาติแลวมนุษยก็เปนเพียงสัตวโลกชนิดหนึ่งที่เกิด
ขึ้นมาใชชีวิตไปตามเหตุปจจัย แลวก็จากโลกนี้ไป
ในที่สุด ไมวาสังคมนี้จะหนาแนนไปดวยผูคนมาก
มายเชนใด ผูคนตางก็ยังอางวางอยูในความวุนวาย
นั่นเอง บางทีเพื่อนที่ดีที่สุดในยามค่ําคืนหลังจาก

การงานอันเหนื่อยลาภาระครอบครัวอันเหนื่อย
หนาย การไดฟงเพลงอาจเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของใคร
หลายๆ คน  

ไมวาดนตรีที่แตละคนนิยมชมชอบจะเปน
เชนใดนั่นก็ไมไดสําคัญแตอยางใด เพราะแตละบท
เพลงยอมมีความสมบูรณแบบอยูในตัวเอง ผูฟงแต
ละคน อาจมีความรูสึกนึกคิดจากการไดรับฟงตาง
กันไป และไมวาใครจะชอบฟงเพลงแบบใดก็ตาม 
ความซับซอนหรือเรียบงายของดนตรีอาจเปนเพียง
ส่ิงที่บงบอกถึงความแตกตาง แตอาจไมใชส่ิงบงชี้
ขีดขั้นความสมบูรณแบบหรือไมสมบูรณแบบแต
อยางใด เราอาจเปรียบเทียบไดถึงระดับความแตก
ตางของความซับซอนของดนตรี เชน การเปา
Didjeridu4 ระดับเสียงและน้ําหนักเสียงสามารถ
ถายทอดออกมาจากปากทอไดอยางมีชีวิตชีวา มี
ความเปนทวงทํานองดนตรีในแบบฉบับของมันเอง
ได และมันก็เปนเครื่องดนตรีที่ผูเลนอาจจะ 
Improvising บทเพลงของเขาอยางเปนอิสระ ผูเสพ
ดนตรีทั้งหลายอาจรับรูไดถึงความแตกตางมาก
มายระหวาง การเปา Didjeridu กับดนตรีซิมโฟนีที่
ซับซอนไปดวยเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ที่เลน
สอดประสานหรือแมกระทั่งบรรเลงขัดแยงกันในบท
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แทที่จริงแลวดนตรีก็คือ 
การแปลความหมายธรรมชาติ 
ดวยจิตใจและความคิด 
ของผูประพันธนั่นเอง 

เพลงเดียวกัน หากแตความแตกตางกันในความซับ
ซอนก็ไมอาจจะเปนส่ิงบงชี้ถึงความสมบูรณแบบ
หรือไมสมบูรณแบบของดนตรีไดเลย ใครบางคน
อาจไมเห็นดวย ดวยความคิดที่วาความเปนดนตรี
นั้นยอมสมบูรณแบบในองคประกอบโดยรวมเปน
ทวงทํานองและจังหวะจึงจะเปนดนตรีที่มีความเปน
แบบฉบับอันถูกตองสมบูรณ แตส่ิงเหลานี้เปนขนบ
ธรรมเนียมในการประพันธบทเพลงในภายหลังมิใช
หรือ ไมวาความคิดที่ถูกตองสมบูรณแบบในเรื่อง
ดนตรีและความเปนมนุษยจะเปนเชนใด แทที่จริง
แลวมันอาจจะเปนเพียงความคิดในทางอุดมคติเทา
นั้นโดยในสภาพการณที่เปนจริง ทุกส่ิงยังเคลื่อน
ไหวไปในกรอบของเวลาอันไมหยุดนิ่ง ส่ิงที่เราเปน
อยูอาจไมไดมีอะไรมากไปกวาความยึดถือยึดมั่นใน
การรับรูดวยสัมผัสตางๆ ดวยความคิด ดวยความ
ทรงจําหมายมั่นในสิ่งที่เราไดสัมผัสในชั่วขณะนั้นๆ 
ดนตรีบทหนึ่งอาจเปนที่ประทับใจอยางเปนที่สุดใน
สถานการณหนึ่ง แตกลับอาจเปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย
ในการรับฟงเมื่อสภาพการณเปล่ียนไป ทั้งในทาง
ส่ิงแวดลอม ทางกายภาพของบุคคล และรวมทั้ง
สภาวะจิตของคนเรา ส่ิงที่รับรูผานโสตสัมผัสในบาง
คนอาจมีความเปนดนตรีอยางหาที่เปรียบมิได ใน
ขณะที่บางคนอาจรับรูเพียงแตวานั่นเปนเพียงเสียง
ที่ไดยิน  

หนาที่ของความเปนดนตรีคืออะไรกัน 
หากไมใชนําพาความรื่นรมยมาสูจิตใจของผูรับฟง 
แตในยุคสมัยที่เปล่ียนไป เราไดรับรูถึงความเปน
ดนตรีที่หลากหลายออกไป ดนตรีเปนการสื่อสาร
ชนิดหนึ่งไปยังผูฟง เราอาจไดฟงเพลงประกอบใน

ภาพยนตรแนวสยองขวัญ ที่ชวนใหขนหัวลุก เรา
อาจไดฟงดนตรีประกอบสารคดีที่บรรยายถึงความ
ยิ่งใหญของน้ําตกที่ใหญที่สุดในโลก ดวย
บรรยากาศแสนจะอลังการ แทที่จริงแลวดนตรีก็คือ
การแปลความหมายธรรมชาติดวยจิตใจและความ
คิดของผูประพันธนั่นเอง หากเราจะนิยามวาธรรม
ชาติคือ สรรพส่ิงที่ดําเนินไปทั้งในทางรูปธรรมและ
นามธรรมทั้งรอบตัวเราและภายในจิตใจของเรา 

บางครั้งบทเพลงอาจมีที่มาจากความฝน บางครั้ง
บทเพลงอันไพเราะอาจมีแรงดลใจมาจากภาพ
เขียนหนึ่งภาพ ทุกครั้งที่ไดรับฟงดนตรี พึง
สําเหนียกไวเถิดวาจิตใจของทานผูรับฟงเปนเชนใด 
ภายใตขอบเขตและขีดจํากัดแหงโสตสัมผัสของแต
ละบุคคลนั้นมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนในเชิง
กายภาพ หรือแมกระทั่งในเชิงจิตวิทยา นั่นจึงเปน
สมมติฐานประการหนึ่งที่วาทําไมเครื่องเสียงที่สราง
เสียงออกมาไดดีในการรับรูของแตละบุคคลจึงมี
ความแตกตางกัน  

เสียงที่ฟงแลวแข็งกระดางสําหรับบางคน 
อาจเปนเสียงที่ยอดเยี่ยมของอีกหลายๆ คน เสียงที่
ออนหวานนุมนวลอาจเปนเสียงที่ชื่นชอบของนักฟง
กลุมหนึ่ง แตอาจเปนส่ิงที่ไมปรารถนาของนักเลน
เครื่องเสียงอื่นๆ  คงไมใชเรื่องงายนักที่จะชี้ถูกผิดวา
เสียงแบบไหนกันแนคือเสียงที่ดีที่สุด แมกระทั่งกับ
คําวา ใหน้ําเสียงที่สมจริงที่สุดก็ยังเปนประเด็นที่นา
กังขา จะมีใครสักกี่คนที่อาจสามารถฟงดนตรีแจซที่
สมจริงอยางการแสดงสดวันละหลายชั่วโมงไดทุก
วัน หากเปนไปไดนักฟงทานนั้นอาจสูญเสียโสต
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เพราะในความเปนจริงแลว 
การรับรูในอรรถรสแหงดนตรี
นั้น ไมใชเพียงดวยการฟง 
แตยังรวมถึงการไดเห็น 

การไดรับรูดวยประสาทสัมผัส
ในทางกาย 

ตลอดจนการไดมีสวนรวมใน
บรรยากาศแหงดนตรี 

ที่อาจตองกลาววาเปนสิ่งที่มี
ชีวิตชีวาอยางแทจริง 

สัมผัสของตนเองไป ดวยแรงปะทะของเครื่องดนตรี
ทั้งเครื่องตีเครื่องเคาะและเครื่องเปาโลหะชนิด
ตางๆ ที่สงผานอากาศมาในรูปพลังงานนั้น สราง
ความตึงเครียดแกอวัยวะในชองหูเปนอยางยิ่ง การ
รับฟงในลักษณะที่เหมือนจริงนานวันเขา จะทําให
ประสาทหูเส่ือมกอนเวลาอันควรได แหลงกําเนิด
เสียงในการแสดงดนตรีจริงๆ แตละเสียงมีที่มาจาก
เครื่องดนตรีแตละชิ้นแยกจากกัน เครื่องดนตรีเหลา
นั้นก็ถูกเลนบรรเลงในทวงทํานอง และจังหวะอัน
สอดคลองกัน เมื่อการแสดงสดนั้นถูกบันทึกไวและ
นํามาจัดทําเปนตนฉบับที่มีการปรับแตงเสียงแลว 
ไปตลอดจนถูกผลิตทําซ้ํา เพื่อการเผยแพรและจัด
จําหนาย ยอมเปนที่สันนิษฐานไดวารูปลักษณะ
สัญญาณยอมถูกกระทําใหเปล่ียนไปในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เมื่อบทเพลงเหลานั้นไดถูกเลนผาน
เครื่องเสียงจนออกสูลําโพงสูโสตสัมผัสของผูฟงใน
ที่สุดนั้น มีขอควรพิจารณาอยู 2 ประการ  

ประการแรก การที่รูปสัญญาณเสียงใน
ส่ือ ถูกขยายจนออกสูลําโพงในขั้นตอนสุดทายนั้น 
อาจกลาวไดวา กระบวนการนั้นเปนการสรางเสียง
ขึ้นมาใหม (Reproduction) ดวยการที่รูปสัญญาณ
ถูกสงผานไปยังอุปกรณขยายที่อาศัยแรงดันไฟฟา
และ / หรือกระแสไฟฟาทําใหสัญญาณเหลานั้นถูก

ขยายใหญขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นสัญญาณที่บันทึกใน
ส่ือรูปแบบตางๆ ที่ถูกถอดรหัสโดย Source นั้นๆ 
ไปสูลําโพงจึงมีเสนทางที่ประกอบไปดวยอุปกรณ
นานาชนิด ซึ่งนอกจากจะมีผลทําใหสัญญาณถูก
ขยายใหญขึ้นแลว ยังทําใหสัญญาณเหลานั้นยอม
มีความเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ประการที่สอง 

ลําโพง ซึ่งกลาวไดวาเปนอุปกรณที่สําคัญที่สุดที่
แปลงสัญญาณเสียงในขั้นสุดทายจากแรงดันและ
กระแสไฟฟาใหเปนสัญญาณเสียง ผานกรวย, โคน 
หรือแผนลําโพง ซึ่งเราอาจเรียกโดยรวมวา 
Transducer นั้น ก็มีขอจํากัดอยูเชนกัน เพราะพื้นที่
ซึ่ง Transducer มีการสั่นทําใหเกิดคลื่นเสียงผาน

อากาศมานั้นมีขนาดที่จํากัด หากเปรียบเทียบกับ
ดนตรีที่แสดงสดแลว จะเห็นวาเครื่องดนตรีแตละ
ชิ้นมีความเปนเอกเทศออกจากกัน แตส่ิงที่ลําโพง
ทําใหเราไดก็คือ เสียงที่เสมือนจริงในภาพรวม เพื่อ
ใหไดความรูสึกในการรับรูที่ใกลเคียงกับการแสดง
สดมากที่สุดเทาที่จะทําได  

บางทีการไดไปชมคอนเสิรตเดือนละครั้ง
อาจมีคุณคามากกวาชุดเครื่องเสียงราคาเรือนลาน
ในหองฟงสุดหรูหราก็เปนได  เพราะในความเปน
จริงแลวการรับรูในอรรถรสแหงดนตรีนั้น ไมใชเพียง
ดวยการฟง แตยังรวมถึงการไดเห็น การไดรับรูดวย
ประสาทสัมผัสในทางกาย ตลอดจนการไดมีสวน
รวมในบรรยากาศแหงดนตรีที่อาจตองกลาววาเปน
ส่ิงที่มีชีวิตชีวาอยางแทจริง อยางไรก็ตามการเลน
เครื่องเสียงก็ชวยใหเราสามารถรับฟงบทเพลงอัน
ทรงคุณคาไดอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ แตมัน
ก็มีขีดจํากัดแหงความสามารถของเครื่องเสียงอยูดี  

นักฟงหลายทานจึงเริ่มตนการเปนนักดีไอ
วายเพื่อแสวงหา “เสียง” ในแบบที่ตรงตามความ
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ตองการของตนมากที่สุด โลกของนักดีไอวาย
จําพวกหนึ่งจึงมุงมั่นอยูกับการตามหา “เสียง” ที่ดีที่
สุด และเมื่อความมุงมั่นไดเปนแรงผลักดันในการ
คนควาทดลองอยางเต็มกําลังสติปญญาแลว เขา
เหลานั้นก็อาจลืมเลือนไปวาเสียงที่ดีที่สุดอาจไมใช

ความเปนดนตรีที่เขาเคยชื่นชมอีกตอไป การดีไอ
วายของเหลาผูแสวงหานั้น ถึงกับขนานนามใหแก
แนวทางของตนเองวาเปน Ultra-Fi ซึ่งมีขีดขั้นของ
ระดับคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมยิ่งกวา เครื่องเสียง
Hi-Fi Brand Name ตางๆ ที่จําหนายในทองตลาด 
ถึงแมวาจะเปนการอุปโลกนตนเองแบบ
Egocentric5 แลวก็ตาม มีขอควรสังเกตวา การดีไอ
วายในแบบ Ultra-Fi นั้น อยางนอยที่สุดก็สะทอน
ใหเห็นวา “เสียง” ในแบบที่แตละคนตองการนั้น
ตางกันและเครื่องไฮไฟในทองตลาด ไมอาจตอบ
สนองความตองการที่แตกตางอยางไมจํากัดได นัก
ดีไอวายแตละคนจึงอยูในวิสัยที่สรางเครื่องเสียงที่ดี
ที่สุดใหแกตนเอง  

หากแตขอขัดแยงที่ดูจะเปนประเด็น
สําคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งสมควรนํามากลาวไวใน

ที่นี้นั่นคือ ตัวเลขความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่ต่ํา
ของเครื่องไฮไฟแบรนดเนมทั้งหลายนั้น ก็เปนเรื่อง
ชวนใหคิดวา นักดีไอวายสมควรใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้อยางไร เปนไปไดหรือไมกับการที่ตัวเลข
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่ต่ําของเครื่องไฮไฟ
แบรนดเนมนั้น ทําใหมันขาดความมีเสนหในตัวเอง 
ในขณะเดียวกัน ใชหรือไมที่เครื่องเสียงดีไอวาย
สวนใหญมีคาความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่สูง 
และบางทีนั่นก็อาจเปนเสนหของเครื่องเสียงดีไอ
วาย โดยเฉพาะกับเครื่องเสียงหลอดสูญญากาศ 
คงปฏิเสธไมไดถึงตัวเลขความผิดเพี้ยน ในระดับที่
คอนขางสูงในฮารโมนิคลําดับเลขคู บอยครั้งที่เรา
มักจะไดยินเรื่องราวในแวดวงของนักดีไอวาย ถึง
เรื่องเครื่องดีไอวายที่ดีที่สุดในโลกของเขา ซึ่งเปนไป
ไดอยางยิ่งวาในความเปนจริงแลวโลกของคนๆ นั้น
อาจเปนเพียงโลกใบเล็กที่มีความกวางคูณยาวคูณ
สูงเพียงไมกี่เมตร   

Jon Marsh6 นักดีไอวายอาวุโสทานหนึ่ง
กลาววา “ในโลกแหงความเปนจริง เราไมไดอยูใน
โลกที่สมบูรณแบบ แตเราก็อดไมไดที่จะคาดหวังถึง
ความสมบูรณแบบในสิ่งที่เราปรารถนา สภาพ
การณที่เปนจริงของเหลานักเลนเครื่องเสียงและนัก
ดีไอวายที่เปนอยูนั้นก็คือวา เครื่องเสียงที่เราเลือก
เลน และเครื่องเสียงที่เราทํามันเปนเพียงการ
ประนีประนอมใหไดแนวทางเสียงที่เราอาจสามารถ
รับฟงดวยความชื่นชอบและอยูกับมันไดนาน มาก
กวาที่จะเปนเครื่องเสียงที่สมบูรณแบบอยางไมมีที่
ติ” แตก็ไมใชเรื่องงายที่ใครๆ จะพากันตระหนักถึง
ความจริงประการนี้ นักดีไอวายและนักเลนเครื่อง
เสียงไมนอยที่หลงใหลไดปล้ืมกับส่ิงที่ตนเองมี ยิ่ง
เปนส่ิงที่ไดสรางมากับมือตนเองดวยแลว ก็นับเปน
ความภาคภูมิใจประการหนึ่งทีเดียว  

อีกทั้งเราตางมีความเชื่อม่ันวาเทคโนโลยี
วิทยาการที่กาวหนาขึ้นในทุกๆ วัน จะทําใหเราได
ส่ิงที่สมบูรณแบบในสักวันหนึ่งขางหนา หากแตใน

เคร่ืองเสียงที่เราทํามันเปน
เพียงการประนีประนอม 
ใหไดแนวทางเสียงที่เรา
อาจสามารถรับฟงดวย

ความชื่นชอบ 
และอยูกับมันไดนาน 
มากกวาที่จะเปนเครื่อง
เสียงที่สมบูรณแบบอยาง

ไมมีที่ติ 
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ดังนั้นความเห็นพองกันของเหลานักฟง วาเครื่องเสียงที่ดีเปนอยางไร 
 จึงอาจเปนเพียงความเขาใจรวมกันที่เปนภาพกวางๆ เทานั้น 
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนกระแสความคิดที่สอดคลองกัน 

ซ่ึงอาจมีความแตกตางในรายละเอียด 

ความเปนจริงก็มีส่ิงดําเนินไปในทางกลับกันอยู ขอ
ที่นาสังเกตประการหนึ่งก็คือวา อุปกรณที่เปนองค
ประกอบของเครื่องเสียงไมวาจะแบบหลอดสูญญา
กาศหรือแบบโซลิดเสตท ตางก็มีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวดวยกันทั้งส้ิน ยิ่งมีการแขงขันทางการ
ตลาด ของผูผลิตอุปกรณประกอบมากขึ้นเทาใด 
ตางก็ยิ่งตองขวนขวายสรางเอกลักษณในทางเสียง
ที่เปนแบบเฉพาะของตนขึ้นมาใหได เอกลักษณ
เฉพาะตัวเหลานั้นคือส่ิงที่ขายได และอาจเปนส่ิงที่
เติมเต็มความตองการของนักดีไอวายได แมจะเปน
เพียงชั่วเวลาระยะหนึ่งก็ตาม มันก็เปนเรื่องของการ
คาที่หวังในผลกําไร หาใชความมุงหวังในสิ่งที่
สมบูรณแบบไม นักดีไอวายพึงพิจารณาในความ
คิดนี้ดู 

แมกระทั่งเรานักดีไอวายซึ่งเปนผูสราง
เครื่องเสียงของตนเองขึ้นมา ในฐานะผูฟง ความ
สามารถในการฟงนั้น ก็ไมใชส่ิงที่สมบูรณแบบเชน
กัน ในทางทฤษฎี Psychoacoustics7 ความแตก
ตางทางดานสรีระภาพ ตลอดจนพฤติกรรมและ
ความถนัดของบุคคลที่หลากหลายแตกตางกันออก
ไป ทําใหการรับรูในทางโสตสัมผัสในแตละบุคคล
อาจมีความแตกตางกันในเพียงระดับเล็กนอยไปจน
ถึงระดับที่อาจจะมีความแตกตางกันมากได ดังนั้น
ความเห็นพองกันของเหลานักฟง วาเครื่องเสียงที่ดี
เปนอยางไร จึงอาจเปนเพียงความเขาใจรวมกันที่
เปนภาพกวางๆ เทานั้น หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา
เปนกระแสความคิดที่สอดคลองกัน ซึ่งอาจมีความ
แตกตางในรายละเอียดอันไมมีขอบเขตระหวาง
บุคคล อยางไรก็ตาม Psychoacoustics ก็ถูกนํามา
ประยุกตใชไดอยางนาสนใจแมกับการดีไอวาย เชน 

Non-oversampling Digital to analog converter8 
เปนตน   

โลกของนักดีไอวายแตละคนกลับไมได
กวางไกลไปกวาอัตตาของตนเองสักเทาใดนัก ยาก
นักที่เขาเหลานั้นจักลมเลิกงานที่คางคาอยูกลางคัน 
ดึกดื่นเชนใดก็ไมใชเรื่องสําคัญ ยิ่งมีความไมรูไม
เขาใจ ก็ยิ่งตองพยายามเพื่อใหเกิดความแจมแจง
เสียใหได เพื่อจักไดผลในทางเสียงอยางที่ปรารถนา 
แตเรื่องราวก็ไมไดเปนอยางที่ควรจะเปนเสมอไป 
หากในเมื่อวันหนึ่งนักดีไอวายไดตื่นขึ้นมาในยาม
ตะวันสายโดง พลันที่เปดเครื่องเสียงที่ปรับแตงไว
อยางดีเมื่อคอนรุงที่ผานมา เขาอาจตองพบวาเสียง
ที่มันเคย “ใช” กอนหนานี้ มันกลับ “ไมใช” ไปเสีย
แลว อะไรกันนะที่ทําใหโสตสัมผัสคลาดเคลื่อนไป

ไดเชนนี้ ก็ในเมื่ออุปกรณประกอบเครื่องเสียง ลวน
แตเปนส่ิงที่คัดสรรมาแลวมิใชหรือ ส่ิงเหลานี้ลวน
เปนองคประกอบที่อยูในวิสัยของการควบคุมดวย
การเลือกสรรอยางระมัดระวัง ไปถึงความบรรจงจัด
วางองคประกอบตางๆ เขาเปนวงจรที่มีการออก
แบบไดสมบูรณถูกตองในทุกรายละเอียด แตอาจมี
บางสิ่งที่ถูกมองขามไป  

นักดีไอวายในฐานะผูประกอบเครื่องเสียง
หรือสรางเครื่องเสียงขึ้นมา ยอมเปนองคประกอบ
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สวนหนึ่งของผลลัพธ ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งความ
สําเร็จและหรือความลมเหลวก็ตามแต การรับรู, 
การตีความ ตลอดจนความเขาใจที่มีตอทุกๆ องค
ประกอบของเครื่องเสียงนั้นเอง ที่จะเปนตัวกําหนด
แนวทางเครื่องเสียงนั้นๆ หากแตกรอบความคิด
แบบวิทยาศาสตรเชนนี้อาจยังไมเพียงพอที่จะทําให
นักดีไอวายสรางเครื่องเสียงที่ดีที่สุดขึ้นมาได หรือ
อาจมีความเปนไปไดวาเราไมไดเคารพในกฎเกณฑ
ที่เปนวิทยาศาสตรอยางแทจริง  ก็เพราะจิตใจของ
มนุษยนั่นเองที่เปนปจจัยอันซับซอนที่สุด และเปนผู
ตัดสินในแตละหวงขณะแหงการรับรูวาเสียงที่ไดยิน
ไดฟงนั้นเปนที่พอใจหรือไม  

แมในทุกวันนี้จะไดมีวิทยาศาสตรสาขา 
Psychoacoustics ก็ตาม แตมันก็ยังเปนเพียงการ

เริ่มตนบนหนทางที่ยาวไกลเทานั้นเอง บอยครั้งที่
เราไมอาจชื่นชมกับเครื่องเสียงที่มีตัวเลขคาดิสทอร
ชั่นที่ต่ํา ซึ่งมันเปนการรับรองดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในแขนงวิชาการวัด แตเราอาจกลับ
ชอบเครื่องเสียงหลอดโบราณสักเครื่องโดยที่เรามิ
ตองสนใจดวยซ้ําไปวา มันจะมีคาความผิดเพี้ยน
มากนอยสักเพียงใด บอยครั้งที่เราจะไดตระหนักวา
เราไมอาจเชื่อในความเปนเหตุเปนผลที่ประจักษตอ
เบื้องหนาเราได ในที่สุดเราอาจตัดสินใจกระทําส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งเพียงเพราะอารมณที่ครอบงําอยู หรือ
อาจเพียงเพราะเราเชื่อม่ันความรูสึกลึกๆ ในใจ ส่ิง
ที่เราพอจะเขาใจไดในทุกวันนี้ก็คือวามนุษยไมได
เปนสัตวที่มีเหตุผลอยางสมบูรณ มนุษยใชการคิด

อยางมีตรรกะจากเหตุไปหาผลเปนเพียงเครื่องมือ
ส่ิงหนึ่งในการดําเนินชีวิต  

หากทุกคนใชเหตุผลอยางที่สุดแลวความ
แตกตางระหวางบุคคลยอมลดนอยลงไป ความ
สมบูรณแบบอันเปนหนึ่งเดียวอาจปรากฏเปนจริง
ตั้งมั่นอยูได และเราคงไมตองมาถกเถียงกันอีกตอ
ไปวาเครื่องเสียงโซลิดเสตท หรือ เครื่องเสียงหลอด
สูญญากาศ ใครจะเสียงดีกวากัน ความจริงอัน
สมบูรณนั้นไมเคยเกิดขึ้นไดเลย ก็ในเมื่อปรัชญา
วิทยาศาสตรเองกลับบอกวา เหลาทฤษฎีที่สรางขึ้น
ดวยกระบวนการเหตุผลนั้น สามารถที่จะถูกหักลาง
ไป หากในสักวันหนึ่งจะมีทฤษฎีที่ถูกตองกวา9 มัน
ไมใชเรื่องนาขําที่จะไดรับรูกันวา ทุกวันนี้ยังมีกลุม
คนที่เชื่อวาโลกแบน (Flatlanders) อยู เขาตองเชื่อ
วาโลกแบนเพราะเขาเหลานั้นเชื่อม่ันในพลังอํานาจ
ที่อยูเหนือโลกและสรางโลกขึ้นมาวามีอยูจริง ส่ิงนี้ก็
ไมตางไปจากนักเลนเครื่องเสียงสักคนหนึ่งที่มี
ความเชื่อม่ันเมิดทูนหลอดสูญญากาศเล็กๆ สักคู
หนึ่งที่เขาไดครอบครองมันไว และเขาอาจประกาศ
ดวยความภาคภูมิใจวานี่คือส่ิงที่ดีที่สุด ที่ไมอาจหา
ไดอีกแลว เขาเพียงผูเดียวที่ไดครอบครองสิ่งลํ้าคา
นี้ไว บางทีอาจเพราะความเชื่อม่ันอยางไมลืมหูลืม
ตาเชนนี้เองที่ทําใหคนเรามีความสุข ดวยความเชื่อ
วาตนเองมีส่ิงที่ยึดมั่นอันประเสริฐกวาผูอื่น เขาจึง
อาจอยูในฐานะที่เหนือช้ันกวาผูอื่นในสังคมได  

แตมนุษยเราอยูในโลกแหงสัมพัทธภาพ 
ที่เหตุปจจัยเคลื่อนไหวไปในกรอบเวลาเดียวกัน 
อยางสัมพันธกันบางและไมสัมพันธกันบาง เครื่อง
เสียงที่ดีที่สุดในการรับรูของแตละบุคคลจึงมีความ
แตกตางคลาดเคลื่อนกันไป ควรแลวหรือที่เราจะ
ยึดถือเอาการรับรูของเราเปนที่สุดของการตัดสินวา
นี่คือส่ิงที่ดีที่สุด หากในวันพรุงนี้ หรืออีกเดือน อีกป
ถัดไปเราไมไดเปล่ียนแปลงความคิดที่เคยมีเคยเปน 
ความคิดวาส่ิงนี้คือส่ิงที่ดีที่สุดก็คงจะเปนจริงในโลก
ของบุคคลนั้นเองแตเพียงผูเดียว และอาจมีความ
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เปนไปไดมากทีเดียวที่นักเลนเครื่องเสียงและนักดี
ไอวายคนอื่นๆ อาจไมเห็นดวยกับแนวทางเสียงใน
แบบเฉพาะเจาะจงที่ผูใดผูหนึ่งใหความชื่นชมเปน
หนักหนา  

นักดีไอวายแตละคนลวนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกที่จะเชื่อม่ันในสิ่งใด และมีเจตจํานงอัน
เปนเอกเทศในการเลือกจะสรรคสรางเครื่องเสียงใน
แบบของตนเอง  และส่ิงที่เราไดเลือกแลวนั่นเองที่
ไดกลายมาเปนความหมายสําคัญตอชีวิตของเรา 
ถึงแมนวามันจะเปนเพียงความหมายเศษเสี้ยว
เล็กๆ ในชีวิตโดยภาพรวมทั้งหมดของเรา แตมันก็มี
ความสําคัญที่เราจักตองยึดมั่นความเชื่อในแนว
ทางที่เราไดเลือกไวแลว เพื่อที่เราจักไดมีตัวตนอัน
แนชัดตอแวดวงนักดีไอวาย เครื่องเสียงที่เราได
สรางขึ้นมาจึงเปนผลิตผลที่สะทอนอัตตภาพของ
ปจเจกบุคคลโดยแท  

บอยครั้งทีเดียวที่เราไดเคยรับฟงการบอก
กลาวจากนักเลนเครื่องเสียงและนักดีไอวายทั้งผู
มากประสบการณ ตลอดจนผูเริ่มตนแสวงหาในหน
ทางเครื่องเสียง ตางคนตางพากันกลาวไปในทาง
ตางๆ กัน บางก็วาหลอดเบอรนี้ดีที่สุด บางก็วาตอง
หลอดเบอรโนนสิ แตตองเปนยี่หอนี้เทานั้นนะ บาง
คนก็กลาววาตองซอรสตนทางสิ จึงจะสําคัญที่สุด 
ในขณะที่บางคนกลับเห็นตางไปวา ตองลําโพงเทา
นั้นจึงจะชี้ขาดคุณภาพเสียง คงไมอาจโตแยงใดๆ 
ได  ทุกทานลวนพูดกลาวสิ่งที่ถูกตองในกรอบแหง
ทัศนะอันเปนผลจากการกลั่นกรองประสบการณใน
แตละเวลา, สถานการณ ออกมาเปนความคิดเห็น
ของตน ทุกเรื่องราวเปนเรื่องที่นารับฟงเพื่อการ
ใครครวญ หากเราจะยอมรับวาแนวทางการเลน
เครื่องเสียงและการสรางประกอบเครื่องเสียงเปน
เรื่องรสนิยมของแตละบุคคล มันอาจเปนขอสรุปที่
ประนีประนอมตรงใจกับนักเลนและนักดีไอวาย
หลายทาน 

แตมันก็ดูงายเกินไปหากเราละเลยที่จะ
ตรวจสอบถึงความไมสมบูรณแบบของหลอดที่เรา
ชอบไปจนกระทั่งชุดเครื่องเสียงที่เราไดใชงานอยู
ทุกวี่วัน ยอมเปนความจริงที่วาเมื่อมีขอดีก็ยอมมี
ขอดอยอยูเชนกัน ดังนั้นประเด็นที่วาจะตองดีที่สุด
หรือนี่คือส่ิงที่แยที่สุด ก็อาจไมใชเรื่องสําคัญอีกตอ
ไป หากในเมื่อเราจะใหความสําคัญในประเด็นที่วา
ทําอยางไรเพื่อใหขอดีนั้น ทํางานไดเต็มประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ในขณะเดียวกันทําอยางไรใหขอ
ดอยสงผลตอภาพรวมนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
ส่ิงที่กลาวมานี้มิใชเปนเรื่องเลื่อนลอย แตเปน
กระบวนการเรียนรูและส่ังสมประสบการณผานชวง
เวลาที่เหมาะสมจึงคอยๆ เขาใจถึงคุณลักษณะแท
จริงของหลอดที่ตัวเองชื่นชมหรือชุดเครื่องเสียงที่
โปรดปราน ในทางกลับกันหากเรามิไดใสใจมากนัก
กับการพินิจพิเคราะห เราอาจไมเขาใจอะไรเลย  

ไมวาอยางไรก็ตามเครื่องเสียงก็เปนเพียง
อุปกรณที่ถายทอดเสียงมาสูการรับรูของคนเรา ใน
ที่สุดแลวส่ิงที่ตัดสินชี้ขาดเปนความชอบหรือชังก็
คือจิตใจของผูฟงนี่เอง เปนเรื่องยากเหลือเกินที่
บุคคลจักสามารถควบคุมจิตใจตนเองได เราอาจรับ
รูขอดีของหลอดเบอรที่เราชื่นชมเปนที่สุด แตเมื่อ
เวลาผานไปประสาทสัมผัสของเราจะเริ่มชาชินกับ
คุณลักษณะเสียงเชนนั้น และบางทีอาจมีความเปน
ไปไดที่เราอาจเริ่มรับรูถึงขอไมดีไดมากขึ้น จิตใจที่
เคยลุมหลงเมื่อคลอนคลายออกจากความหลงก็
เริ่มไดเห็นความจริงบาง แตชีวิตจิตใจเราในฐานะ
ปุถุชนไมตรงไปตรงมาเพื่อความตั้งมั่นอันเปนกลาง 
จากความชอบอาจกลายเปนความชังหรืออยาง
นอยก็เปนความนาเบื่อหนาย  ยามใดที่เกิดความ
เบื่อหนายในสิ่งที่เราไดครอบครองอยู ไดเสพใน
อรรถรสเชนนั้นจนชาชิน มักจะมีความคิดหนึ่งแวบ
ขึ้นมาในหวงสํานึกอันสับสนของเราเสมอวา “มัน
จะตองมีอะไรสักอยางหนึ่งที่ดีกวาความซ้ําซาก
จําเจอยางนี้แน ใช! มันกําลังรอใหเราไปแสวงหา
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สิ่งที่นักเลนเครื่องเสียงและนัก
ดีไอวายไดยึดถือกันอยูวาดีที่

สุดคืออะไรกันแนระหวาง 
ความคิดที่วาเครื่องเสียงของ

ตนเองดีที่สุด หรือเพียงความรู
สึกอันพึงพอใจจากการไดเสพ
อรรถรสแหงดนตรีโดยมิไดสน
ใจเลยวาสิ่งที่ตนเองกําลังฟง

อยูนั้นดีที่สุดหรือไม 

ไขวความา” วัฏฏะจักรของความปรารถนาและ
ความไมนาปรารถนามักเปนไปเชนนี้เสมอ  

กระนั้นก็ตามหากเรายังเชื่อม่ันในสิ่งที่ดีที่
สุดแลว ซึ่งมันอาจมีอยูอยางแทจริงก็ได แตก็ยัง
อาจเปนเพียงความดีที่สุดแบบสัมพัทธภาพใน
กรอบของเวลา, สถานที่, การรับรูอันจํากัดของ
บุคคล ตลอดจนเหตุการณแวดลอม คําวาดีที่สุดจึง
เปนเพียงคําที่มีความหมายเพื่อแสดงออกซึ่งความ
คิดที่เราเขาใจตอส่ิงที่ไดรับรูเทานั้นเอง ส่ิงที่นักเลน
เครื่องเสียงและนักดีไอวายไดยึดถือกันอยูวาดีที่สุด
คืออะไรกันแนระหวาง ความคิดที่วาเครื่องเสียง
ของตนเองดีที่สุด หรือเพียงความรูสึกอันพึงพอใจ
จากการไดเสพอรรถรสแหงดนตรีโดยมิไดสนใจเลย
วาส่ิงที่ตนเองกําลังฟงอยูนั้นดีที่สุดหรือไม  

แตก็เพราะความทะเยอทะยานในการ
สรางสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง ที่ทําใหเหลานักดีไอวายตอง
กาวไปขางหนาอยางไมจบส้ิน การที่ใครสักคนหนึ่ง
ไดสรางเครื่องเสียงที่ดีที่สุดขึ้นมา ทั้งยังไดครอบ
ครองสิ่งนั้นไวกับตน ยอมเปนการแสดงออกซึ่ง
ความมีอํานาจสถานะที่เหนือกวาผูอื่นโดยแท 
อัตตาของเขายอมสุขใจยามที่ไดเห็นเงาสะทอน
ความเกงกาจของตนผานแววตาอันชื่นชมของผูอื่น 
เรื่องราวเหลานี้ไมใชเปนเรื่องใหม แตสําคัญที่เรา
จะเขาใจตอตนเองและความมุงหวังของตนเอง
อยางไร ตลอดจนเราควรปฏิบัติเชนใดตอผูอื่นทั้งผู

ที่มีความสํานึกแจมชัดในตนเอง และผูไรซึ่งสติใน
การกระทําของเขา  โลกทุกวันนี้ยังหมุนรอบตัวเอง
ตอไป ชีวิตคนเราก็ไมตางกันเราไดหมุนไปในทิศ
ตางๆ โดยมีอัตตาเปนศูนยกลาง เทคโนโลยียัง
พัฒนาตอไป ดนตรียังคงแตกแขนงแตกตางไปจาก
ตนตออยางมีเสนหของยุคสมัย มีเรื่องราวมากมาย
ในชีวิตที่เราชื่นชอบเปนที่สุด และในขณะเดียวกันมี
เรื่องราวอีกมากมายที่เราไมอาจอดทนตอมันไดดี
นัก การไดฟงดนตรี, บทเพลง อาจชวยกลอมเกลา
จิตใจใหผานวันอันรอนรุมคืนอันกระสับกระสายได
บาง หลายปมาแลวที่เราไลตามเงาของภาพลักษณ
เครื่องเสียงที่ดีที่สุด หลายคนอาจรูสึกเมื่อยลาหูเต็ม
ทีกับการจะตองปรับแตงเสียงใหดีที่สุด วันนี้ขอ
เพียงความพึงใจเล็กนอยในค่ําคืนไรสรรพสําเนียง 
หัวใจเงียบสงบไรความวาวุน นี่จึงอาจเปนดีที่สุด 

----------- 
 
Addendum 
1.)Mind \ n. 1: MEMORY 2: the part of an 
individual that feels, perceiceives, thinks, wills 
ans esp. reasons. 3 : INTENTION, DESIRE 4 : 
normal mental condition 5 : opinion, view 6 : 
mental qualities of a person or group  
7 : intellectual ability  
The New Merriam-Webster Dictionary, 1989 
 
2.)Taiko The word taiko means simply "great 
drum" in Japanese. Outside Japan, the word 
is often used to refer to any of the various 
Japanese drums ('wa-daiko', "Japanese 
drum", in Japanese) and to the relatively 
recent art-form of ensemble taiko drumming 
(sometimes called more specifically, "kumi-
daiko" ), from Wikipedia 
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3.)Scottish Bagpipe, musical instrument in 
which wind is supplied to one or more reed-
sounded pipes from a bag inflated by the 
performer, either through a blowpipe or by a 
bellows. Because the wind supply is 
continuous, the sounding pipes normally 
cannot be silent, and repeated melody notes 
must be articulated by inserting grace notes 
(notes of extremely short duration) between 
them. The simplest bagpipes have a cane 
pipe with a single reed cut in the side; often 
two parallel pipes are present, one a chanter 
(melody pipe) and the other a drone (harmony 
pipe). Bagpipes were generally known in 
Europe and western Asia by the time of the 
Roman Empire (from about the 1st century BC 
to the 5th century AD), often as shepherds' 
instruments. Single-reed cylindrical chanters 
and drones remain typical of western Asian 
and North African bagpipes and of such 
Eastern European bagpipes as the Bulgarian 
gaida. Western European bagpipes, such as 
the Spanish gaita gallega and the Breton 
biniou, developed as double-reed chanters of 
conical bore, but typically retained cylindrical, 
single-reed drones. Most can play a scale of 
nine notes 
? 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights 
reserved. 
Encarta Encyclopedia Deluxe 2004 
 
4.)Didjeridu : musical instrument, a trumpet 
used by the Aboriginal people of northern 
Australia to accompany singing and dancing 
in rituals and entertainment. In use for about 

the past 1000 years, the didjeridu is made 
from an irregular eucalyptus branch about 1 
to 1.5 m (about 3.25 to 5 ft) long and has a 
conical bore that is hollowed by termites. The 
entire length of the tube is often decorated 
with totemic designs. At the smaller end there 
is a mouthpiece fashioned of pliable 
beeswax. Players produce the fundamental 
note by loosely vibrating their lips against the 
mouthpiece. To avoid pausing for breath, 
players inhale through the nose and store air 
in their cheeks, a technique known as circular 
breathing. This technique permits the 
production of a continuous drone that can be 
altered by the lips, by the tongue, and by 
diaphragm pressure to vary the pitch and 
texture of the instrument's sound. Vocal 
sounds are integrated to create buzzing, 
growling, humming, and croaking effects that 
imitate birds and animals. In recent years the 
didjeridu has been adopted by non-Aboriginal 
musicians. 
? 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights 
reserved. 
Encarta Encyclopedia Deluxe 2004 
 
5.)egocentric \ adj. : concerned or overly 
concerned with the self; esp : self-centered 
The New Merriam-Webster Dictionary, 1989 
 
6.)Jon Marsh, http://www.htguide.com/forum : 
Mission Possible DIY,  
ผูใหกําเนิดลําโพง Avalon ปจจุบันทํางานที่ 
Infeneon 
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7.)Psychoacoustics is the study of subjective 
human perception of sounds. Effectively, it is 
the study of psychology of acoustical 
perception. 

In many applications of acoustics and audio 
signal processing it is necessary to know 
what humans actually hear. Sound, which 
consists of air pressure waves, can be 
accurately measured with sophisticated 
equipment. However, understanding how 
these waves are received and mapped into 
thoughts in the brain is not trivial. Sound is a 
continuous analog signal which (assuming 
infinitely small air molecules) can theoretically 
contain an infinite amount of information (there 
being an infinite number of frequencies, each 
containing both magnitude and phase 
information.)Recognizing features important to 
perception enables scientists and engineers 
to concentrate on audible features and ignore 
less important features of the involved system. 
It is important to note that the question of what 
humans hear is not only a physiological 
question of features of the ear but very much 
also a psychological issue., From Wikipedia 

8.) Non-oversampling Digital to analog 
converter (NON-OS DAC) 

TNT-AUDIO > 
You are generally recognized as the initiator 
of the zero-oversampling theory. How did you 
make up that kind of idea?  

KUSUNOKI SAN > 
Non-oversampling was a popular technique 

on early CD players, usually came equipped 
with a high-order Chebychev filter. My method 
substitutes the Chebychev filter with human 
ear's intrinsic "filter function," and this is the 
method's distinctive aim. I believe that audio 
components should not conclude by 
themselves; instead, they must be designed 
with how the user actually listens in mind. I 
have been strongly interested in this particular 
aspect, so the idea of my non-oversampling 
design was a sort of inevitable consequence. 

“An Interview with Kusunoki San, initiator of 
non-oversampling DACs theory” , TNT Audio 
Magazine. http://www.tnt-audio.com/ 

9.)“คารล ปอปเปอร (Karl Popper) นักปรัชญา
ทางวิทยาศาสตรกลาวไววา ทฤษฎีที่ดีจะตอง
พยากรณไวหลายอยางซึ่งพิสูจนไดโดยการสังเกต
เปนไปตามที่คํานวณ หรือพยากรณไวในทฤษฎี 
ทฤษฎีนั้นก็จะยังคงอยู และผูสังเกตมีความมั่นใจ
มากขึ้น แตถาการสังเกตไมเปนไปตามทฤษฎี 
ทฤษฎีนั้นก็จะไดรับการเปลี่ยนแปลง ตั้งทฤษฎีใหม
ขึ้นมา นี่คือส่ิงที่เกิดขึ้น แตการสังเกตหรือผูทดลอง
ก็จะถูกตรวจสอบไดเสมอ” 
The Brief History of Time, Stephen Hawking 
แปลโดย นิพนธ ทรายเพชร 2534, บริษัท นานมี 
จํากัด 
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R120 Single-ended Amplifier, drive by CV1988 

   
 

 
Author : Kriengsak Chawamatee

 สวัสดีครับ กอนอื่นตองขอขอบคุณ คุณ
อารต, คุณแมพ และคุณปป 3 ทหารเสือ ผูเปน
อาจารยอบรมในหัวขอ การออกแบบวงจรหลอด
เบื้องตน เมื่อวันอาทิตยตนเดือนตุลาคมที่ผานมา 
ซึ่งหนึ่งในผูเขาเรียนก็คือผม ซึ่งเปนนัก DIY มือใหม
ที่ไมมีความรูพื้นฐานดาน Electronics แตดวย
อาศัยที่ชอบฟงเพลงและเลนเครื่องเสียง จึงมีความ
สนใจในเรื่องการ DIY เครื่องเสียงหลอด 

เดิมทีเมื่อ 2 ปกอนผมเริ่ม DIY Project 
แรกดวยการทํา Non-OS DAC โดยไดนําวงจรของ 
Mr. Torben Kristensen มาทํา ดวยความที่ไมรู
เรื่องการออกแบบเลย จึงเอามาทั้งดุน และอุปกรณ
บางตัวก็หาซื้อไมได จึงตองดัดแปลงวงจรตัด
อุปกรณบางสวนออกไป โดยอาศัยเพื่อนที่ทํางาน

ซึ่งมีความรูดานนี้บาง ชวยกันมั่วจนออกมามีเสียงได 
ทําใหมีความมานะที่จะทํา Project อื่นๆ ตอไป ตอมา
ผมไดทํา Pre amp เบอร 26 และ Power amp SE 
ดวยหลอด 6C33C-B โดยยังเปนการอาศัยลอกจาก
วงจรของผูอื่นใน Website มาตลอด แตก็ตะลุยทํา ซึ่ง
จะเห็นวาแตละ Project ยุงยาก ไมเหมาะสําหรับมือ
ใหมทั้งส้ิน 
  
มือใหมเริ่มออกแบบเองแลวครับ 
 R120 SE ตัวนี้เปนตัวแรกที่ผมเริ่มออกแบบ
ดวยตัวเอง หลังจากที่ไดเรียนรูจากการอบรมหลักสูตร
ขางตน ประกอบกับการขอคําแนะนําจากคุณแมพ ที่
แนะนําหลอดเบอร R120 ใหผมรูจัก โดยบอกวาที่ราน 
SAC Thailand มีประกาศขายอยู เปนหลอดที่นาสน
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La Radiotechnique R120 
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350V
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50V
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74V1.5V 35V
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5W

200uF
350V
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600V
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260V 250mA

4 V 2.5A

6.3 V 4A  R120

6.3V 4A 6SN7

280V

220V

70V

1.5V

208V

85V

277V

35V

297V
278V

DCR 84R

วงจร R120 SE Drive by 6SN7 2 Stages 

ใจมาก ลักษณะโครงสรางคลาย 2A3 แตเปน 
IDHT (Indirectly-heat Triode) แตที่นาสนใจคือ
เปนหลอดเกาที่หายากพอสมควร นาเก็บสะสม พอ
ผมเห็นหลอดตัวจริงก็ OK เลย หนาตาถูกใจอยาง
ยิ่ง เปนทรง Coke สูง ตามสไตลหลอดทางยุโรป 
ผลิตโดยบริษัท La Radiotechnique ประเทศฝรั่ง
เศส   พอไดหลอดมาก็เริ่มดิ้นรนอยากทําดูวาแนว
เสียงจะเปนอยางไร  

 ในตอนแรกผมทดลองออกแบบ โดยใช
หลอด 6SN7 เปนหลอด Drive โดยตอ 2 Stages 
Stage แรกเปนแบบ Direct Coupling และตอไปยัง
ภาค Output โดยใช RC Coupling ธรรมดา จากนั้นก็
เริ่ม Shopping หาอุปกรณ  
                                   
Shopping ความสุขสวนหนึ่งของนัก DIY  
 ในการ Shopping หาอุปกรณ ผมขอเลา
รายละเอียดเล็กนอย เผ่ืออาจเปนประโยชนตอนัก 
DIY มือใหมเชนเดียวกับผม และเพื่อเปนการแลก
เปล่ียนประสบการณกัน ผมเปนนัก DIY ที่มีความสุข
ในการ Shopping หาอุปกรณมาก ซึ่งอาจแปลก
ประหลาด เพราะบางคนอาจจะเบื่อในการหาอุปกรณ 
อุปกรณสวนใหญหลักๆ คือ หลอด Power จากราน 
SAC Thailand ตามที่ไดกลาวมาแลว, หลอด Drive 
เปนหลอด 6SN7GTB ของ GE ซึ่งซื้อตอมาจากเพื่อน
คนหนึ่ง และหลอด Rectify ใช AZ12 ของ 
Telefunken จากรานเฮียปก สวนหลักที่สําคัญอีก
สวนหนึ่งคือหมอแปลงทั้ง Power, Output และ Filter 
Choke ผมใชบริการคุณสมชายเปนคนพันให สวนที่

Design by Kriengsak Chawamatee, Oct 2005
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การเดินสายและอุปกรณภายในแทนเครื่อง โลงๆ สบายตา ในรูปจะเห็น C สีเหลืองๆ ตัวเล็กๆ ตอ 
Bypass C filter ของภาค PSU ไวเลนๆ มี Hum pot และสายสัญญาณซึ่งไมได Shield ไวซึ่งไมคอยดีนัก
แตไม Hum และมีเสียง Noise ไมมากนัก จึงไมได Shield หรือตีเกลียวไว สวน Ground ผมก็ลงที่ตัวถัง
ขางๆ Socket เลย โดยหลายจุดไมไดใช Ground rod ก็ไม Hum เลยยังไมไดลองแบบใช Ground rod 

และสายไฟ AC ก็ยังตีเกลียวไมดี คงตองฝกฝนกันตอไปครับ   

สนุกคืออุปกรณยอยๆ ทั้งหลาย เชน R จากราน 
Empire, SAC Thailand และขอแบงจากเพื่อนโดย
เฉพาะ R Carbon ที่ใชเปน R Cathode , C Paper 
in oil ตัวแรกจากคลองถม ซึ่งราคาถูกกวาบาน
หมอมาก แตเดินเมื่อยเลยแถมแบกมาหนักอีกตาง
หาก, Socket จากรานเฮียปก อุปกรณอื่นๆ ไดจาก
รานตางๆ ในบานหมอ ยกเวน C Coupling ของ 
Jensen ซื้อจาก eBay และสายสัญญาณ แกะจาก
สาย Super Silver ของ Homegrown จากพี่ KJ 
มา Wiring ครับ  
 
พอเริ่มทําก็เริ่มเจอปญหา 
 เริ่มแรกเลยผมเปนนัก DIY ที่นิสัยไมคอย
ดี คือพอออกแบบเสร็จปุบ ก็อยากที่จะทําออกมา

ปบเลย ไมมีการ Proof of Concept คือไมทดลองตอ
ลอยๆ แบบกระสือเพื่อลองฟงกอน พอออกแบบเสร็จ
คิดวานาจะใชได ก็จะทําแทนแอมปเลย แตถามั่วมา
แลวไม Work ก็ทิ้งลูกเดียว ประสบการณแรกที่อยาก
เลาคือ พอผมไปตัดแผนอลูมิเนียมมาเพื่อทําแทน ผม
ก็พับมาดวยเลย เสร็จแลวก็เจาะรูใส Socket แลวก็
จะเอาไปชุบอโนไดซซะหนอย พอเอาไปทําก็พบวา 
รานไมสามารถขัดตัวถังกอนชุบไดเนื่องจากผมดันไป
พับซะกอนแลว ดังนั้นหากอยากจะอโนไดซก็อยาพับ
มานะครับ เอามาเปนแผนแบนกอนแลวเจาะใหเรียบ
รอยกอนนําไปใหรานขัด,พับ และชุบใหเลย 
 Bug แปลกๆ ที่เหลือเชื่อคือ พอผมตอเสร็จ
ลองวัดไฟตางๆ แลวก็ตอหลอดเพื่อฟงและวัดไฟใน
จุดตางๆ ตอนมีโหลด ผมก็เจอปญหาครับคือ เสียงจะ
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ยุบเหลือ 6SN7 Stage เดียวแลวหนาตาเปนแบบนี้ 
ตัวหนังสือคาตาง ๆ สีน้ําเงินคือที่ออกแบบ และคาสีแดงคาที่วัดไดจริง 

 สวน R ที่วงเล็บสีน้ําเงินคือคาที่ใชที่ยังไมตรงตามที่คํานวณไว 

ดังๆ เบาๆ ทั้ง 2 ขางเมื่อวัดไฟก็พบวาไฟที่ B+ 
Swing ขึ้นลงอยางมาก ที่หลอด Output ไฟที่ไส
หลอดก็กระพริบเปนจังหวะสม่ําเสมอ แตเมื่อถอด
หลอดออกไป 1 หลอด ไมวาจะเปนหลอดไหน
อาการก็หาย วัดไฟไดแรงดันคงที่ปกติ เมื่อใสหลอด
ครบ 4 หลอดก็เปนอีก ผมก็ไลหาสาเหตุตางๆ อยู
นาน ตอก็ตอถูก อุปกรณก็ลองเปลี่ยนแทบทุกตัวใน
ภาคจายไฟ แตก็ไมเจอสาเหตุ ปรึกษาเพื่อนๆ ก็
แนะนําวามันนาจะมาจากภาคจายไฟเปนแน สุด
ทายก็เจอเรื่องเหลือเชื่อคือ ปญหามาจาก C 
Cathode  ครับ ในวงจรมี C cathode อยู 6 ตัว ผม
ก็ใชคา 470uF ทุกตัว (ตามตําแหนงที่วงสีแดงไวใน
วงจร) เพราะมีอยูแลว ประกอบกับคิดวาคาเยอะไว
กอนนาจะดี ปรากฏวามั่วครับ พอลองเปลี่ยนเพียง
ตัวเดียวเปนคานอยลงเหลือ 47uF หรือ 100uF ไม
วาจะตําแหนงไหนในวงจร อาการวูบก็หายเปน
ปลิดทิ้ง มาถึงตอนนี้ก็เริ่มคิดวาคงตองคํานวณและ
ลองเปลี่ยนคาเพื่อฟงดูวาชอบแนวไหน เลยเปลี่ยน

ไปทุกจุดเลย ซึ่งปญหาในจุดนี้ ผูรูทุกทานเปนงงครับ
วามันเปนไปไดอยางไร บางคนใสคามากกวาผมก็ไม
เห็นเปนไร  แตผมยืนยันครับวาพอผมใสกลับก็เปนอีก
พอเปลี่ยนคานอยลงก็หาย 
 ปญหาตอมาคือพออาการแรงดัน B+ 
Swing หายก็มีเสียงซาดังมาก ปรึกษาคุณฆฤณก็ได
คําแนะนํามาวา Gain ขยายของทั้งระบบมันคงมาก
ไป เสียงซาจึงถูกขยายออกมามากเพราะเนื่องจากผม
ตอกับ Pre เบอร 26 ที่เปน Choke Load และลําโพง
ก็เปน Vintage Coaxial ที่มีความไวคอนขางสูง 
 
ในที่สุดก็พบจุดหมายปลายทาง  
 เมื่อเกิดปญหาดังกลาว ผมจึงเปลี่ยนการ
ออกแบบ ดวยการใชหลอด 6SN7 Drive เพียง Stage 
เดียว แตเนื่องจากผมชอบทําแอมปแบบสมมาตร เพื่อ
ความสวยงามจึงใช 6SN7 2 หลอดตอแบบขนานภาย
ในหลอด Bingo! ครับเสียงซาหายสนิท โอตอนนี้เสียง
ก็ OK ใชงานไดอยางไมมีปญหาแลว แฮปปมาก 
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Graph แสดง Operating Point ซึ่งใชคาที่เปน Recommend ตาม Datasheet และคํานวณได 1.5W 

แนวเสียงครับ เนื่องจากผมนั้นไมเคยทํา
หลอดเบอร 2A3 จึงไมสามารถเปรียบเทียบได 
แอมปที่มีอยูก็เปน 6C33C-B ซึ่งคนละแนวกันเลย 
แตพอจะบรรยายไดวาเสียงนั้นมีความโดดเดนใน
ยานเสียงกลางและสูงเปนอยางมาก มีทั้งราย
ละเอียดและความตอเนื่องของดนตรี และมี
บรรยากาศของแอมปหลอด มากกวา 6C33C-B 
โดยเฉพาะการฟงเพลงรองจะฟงไดดีกวา (ตาม
ความชอบสวนตัว) แตตัว 6C33C-B นั้นไดเสียง
หนักแนนกวา โดยเฉพาะเสียงเบสมีน้ําหนักกวา
และฟงดีกวา ซึ่งคงเปนเพราะกําลังที่มากกวากัน
หลายเทา ฟงเพลงไดหลายแนวกวา แตโดยรวมผม
กลับชอบ R120 ตัวนี้มากกวาครับ 

สุดทายผมไปประมูลหลอด CV1988 ซึ่ง
เปน Military Version ทางยุโรปของ 6SN7 ทั้งของ 
STC และ Mullard มาได จึงเอามาลองเปลี่ยนฟง
และพบวาเสียงที่ไดดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอยางฟงออก
งายๆ ไมตองนั่งฟงอยางจับผิด เปล่ียนปุบก็ฟงออก

ปบ โดยแนวเสียงของ Mullard นั้นจะมีรายละเอียด
มากและเสียงสดใส คลายๆ การแสดงสดมาก ซึ่งผมก็
ไมคิดวาการเปลี่ยนหลอดซึ่งมีโครงสรางตางกัน แม
จะเปนเบอรเดียวกันจะมีเสียงตางกันไดถึงขนาดนี้ 
มินาหลอดพวก Mullard, Telefunken จึงไดมีราคา
แพงมาก แตเมื่อฟงของ STC (คนขายบอกวาเปน 
Mullard บางคนก็วา Brimar แตดูจาก Code การ
ผลิต นาจะเปน STC) เสียงก็ลดรายละเอียดและ
บรรยากาศลง แตที่ดีขึ้นคือนุมนวล ฟงไดสบายขึ้น ซึ่ง
ผมชอบมากกวาจึงใชหลอดนี้เปนหลักครับ 

ในอนาคตคิดอยูวาจะลอง Bias หลอด 
Drive ดวย Battery แตคงตองเปลี่ยนจุด Bias ให
เหลือที่ 1.5V จะไดหา Battery ไดงาย ซึ่งคงจะไดลอง
ในโอกาสตอไปครับ 
 ในทายที่สุด แอมปตัวนี้ก็สรางประสบการณ
ใหผมไดมากทั้งแนวทางการออกแบบ การทําแทน 
และการติดตั้งอุปกรณตางๆ ซึ่งจะเปนรากฐานให
สามารถออกแบบและทําโครงการอื่นๆ ที่ยากขึ้นไดใน



F/6 

 Copyright Reserved by Author; for DIY Journal YB2005 

Rectifier AZ12 
STC CV1988 (6SN7) 

Coral 10CX-501 10” Coaxial Driver 

อนาคต ขอขอบคุณอาจารยและเพื่อนๆ ทั้งหลาย
อีกครั้งครับ 
 
รายละเอียดการออกแบบและอุปกรณที่ใชในชุด
เครื่องเสียง 
Output tube: R120 
Bias: -35V 
Ia: 60mA 
Vp: 285V 

Driver tube: CV1988 
Bias: -2V 
Ia: 5mA 
Vp: 70V 

 
ชุดเครื่องเสียง: 
- CD Meracus Tanto 
- NOS DAC dual TDA1541 6C45PII วงจรโดย 
Mr.Torben  
ปรับปรุงภาคจายไฟเปนหลอด Rectify และใช 
Plate Choke 
- Pre amplifier #26 choke load วงจรจาก 
www.VT52.com 
- ลําโพง Coral 10CX-501 
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UFO in the dark 

 
 
 

Author: Nattawoot Aumkruer 

 
Prologue: 

ในที่สุดก็คลอดออกมาจนไดครับ สําหรับ
บทความชิ้นนี้ ตั้งแตเริ่มออกแบบวงจร ซื้ออุปกรณ 
รวมทั้งวางตําแหนง ที่สําคัญและลําบากที่สุดก็คือ
แทนนั่นเองครับ ซึ่งกวาจะไดมาแตละอยางนั้น ใช
ทั้งความอดทนและความพยายามจริงๆ ครับ 

สําหรับงานนี้ แรงบันดาลใจก็มาจากการ
ที่ไดไปเห็นในเว็บไซตของทางญี่ปุน ก็สะดุดตากับ
ความแปลกและความนารักของหลอดเบอร 316A 
ที่รูปรางเหมือนจานบิน แถมยังเปน Direct-heated 
Triode และมีไสหลอดเปน  Thoriated Tungsten 
อีกตางหาก ยิ่งทําใหมีความรูสึกอยากเปนเจาของ
กับเขาบาง ก็เลยเริ่มหาขอมูลเพิ่มเติม เจอทีละนิด

ทีละหนอย โดยมีวงจรของญี่ปุนที่เห็นนั้นเปนแนวทาง 
สําหรับของญี่ปุนจะใชหลอด 717A นํามาตอเปนแบบ 
Pentode แลว RC Coupling เขาหลอด  2C51 และ
ใช  Cathode follower Direct-coupling เข าห ลอด 
316A โดยที่ภาคจายไฟนั้นใชซิลิคอนไดโอดทั้งหมด 

ผมมีโอกาสไดรูจักกับคนอิตาลีที่ใชหลอด
เบอรนี้เหมือนกัน เห็นเขาบอกวาเสียงนุม หวาน และ
นาฟง เลยทําใหอยากจะรีบทําของตัวเองใหเสร็จเร็วๆ  
พอดูวงจรก็ปรากฏวาเกือบจะเหมือนของญี่ปุนแทบ
ทุกประการ ตางกันแคภาคจายไฟสูงที่ใชเปนหลอด
เบอร #83 แตเขาก็แนะนําวาภาคหนากอนที่จะเขา
หลอด 316A นั้นควรจะมี Output Impedance ต่ําๆ 
เลยเขาใจวาทําไมถึงตองใช Cathode follower กัน                  
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หลอด 316A เปน UHF DHT ซึ่งเดิมออกแบบ
มาใชในเครื่องสง Radar 

 
รูปหลอด E55L เปน High Gm Pentode 

แตผมนั้นก็ยังตั้งใจท่ีจะตอภาคหนาใหเปนแบบ 
Anode follower อยูดีครับ ก็เลยลองคิดใหมทําใหม
แตเปนแบบเกาดูสักหนอย จะไดไมซ้ํากันไปกันมา
อยูไมกี่แบบ 

เนื่องจากเมื่อกอนผมไดศึกษาหาขอมูล
เรื่องหลอดที่มีคา Transconductance (Gm) สูงๆ   
ทําใหคอนขางมีหลอดประเภทนี้เก็บไวพอสมควร 
แลวหลอดประเภทนี้มักจะมีคา Plate Resistance 
(Rp) ต่ํา ยิ่งคา Gm สูง คา Rp ก็ยิ่งต่ํา มาจากสูตร 
Mu = Gm * Rp (Triode mode) ดูนาจะเหมาะกับ
การนํามาขับ 316A อยางที่ตองการ โดยใชแคภาค
เดียวก็มีอัตราขยายที่เพียงพอ 
 ในบรรดากลุมหลอดที่มีคา Gm สูงมากๆ 
อยางเชน WE437A, 3A/167M, E810F (7788), 
E55L (8233), EC8020, etc. ก็มีหลอด E810F กับ 
E55L ที่พอจะมีสิทธิ์จับจองเปนเจาของได แตพอ
ไดดูหนาตาและขอมูลใน Datasheet แลวเนื่องจาก 
Plate Dissipation ที่คอนขางสูง และความเปนเชิง
เสนของ Plate Curve ก็ตกลงใจเลือกใช E55L ตอ
แบบ Triode-connection มาใชขับหลอด 316A 

Circuit: 

 เนื่องจากผมชอบวิธีการ Fixed-bias โดยใช 
Battery ก็เลยจัดการใชมันในภาคขยาย โดยตอไวที่ 
Grid เทียบกับ Ground สวนนี้ใช Battery แบบใดก็ได 
เพราะแทบไมมีกระแสไหลผานหรือมีก็นอยมากเปน
หลัก  µA ผมเลยใชถานกระดุมแบบ  3.0V มาตอ
อนุกรมกัน สวนภาคแรกนั้นตอนแรกตั้งใจที่จะใชเปน
Fixes-bias แบบ Battery เหมือนกัน แตพอลองตอใช
งานไปได สักระยะประมาณครึ่งชั่ วโมง  ก็ มี เสียง 
แปลกๆ ออกมาจากลําโพง แลวทําใหเสียงเพลงหาย
ไปดวย ตองปดเครื่องแลวเปดใหมถึงจะกลับมาฟงได
อีกครับ ตอนนี้ก็เลยใชตัวตานทานมาตอที่ Cathode 
ก็ไมเจอปญหาอีกครับ สวนการเชื่อมตอระหวางทั้ง 2 
ภาค ใช RC Coupling เพราะยังชอบเสียง  Oil Cap. 
อยูครับ แลวก็ออกแบบใหทุกหลอดนั้นมี Inductive 
Load ทั้งหมด เพราะอยากลองทีเดียวไปเลยวา ถาใส
ทั้ง Battery Bias กับ Inductive Load แลว ผลจะเปน
อยางไรบาง เพราะถาเอามาใสเขาไปทีหลังแลว เนื้อที่
ภายในแทนอาจจะไมพอ 
 สวนภาคจายไฟ ผมออกแบบเปน 2 ชุด คือ
จายใหหลอด 316A 2 หลอด 1 ชุด และหลอด E55L 
2 หลอดอีก 1 ชุด เพื่อใหภาคจายไฟทํางานไดเต็มที่
และเปนอิสระตอกัน อีกทั้งทําใหงายตอการออกแบบ 
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5k 8R

+ 375V

470k/0.25W

316A

0.22 uF/400V

100k/0.25W
+

15 H 50R/5W
12V

70mAE55L

2.4V
Ni-MH

1

7,9

8
3

2,6

+

40mA

1.2k/0.25W

+ 105V

+ 150V
316A pin's layout

"UFO"  Amplifier designed by Nattawoot A.

4 5

INPUT

0.1uF

0.1uF

1M

1M

1M

470k

220k
1N4148

1N4148

EM4
785

4

6

2 3

รูปวงจร Amplifier และ Signal-Level Indicator 

Signal Level Indicator จากหลอดตาแมว 

โดยทั้ง 2 ชุดนั้น แยกเอาลงไวในแทนอเนกประสงค
ตางหาก โดยเชื่อมผาน Connector เขามายังชุด 
Amplifier ในสวนชุดแรกที่จายให 316A ใชหลอด 
6AX4GTA 2 หลอด ซึ่งเปน Half-wave Diode มา
ตอใหเปน Full-wave Rectifier แลวเขา CLC Filter 
โดยมีหลอด  Voltage Regulator (VR) เบอร 0A3 
(75V) 1 หลอดและ  0D3 (150V) 2 หลอด  ต อ
อนุกรมกันอยู เพื่อใหไดแรงดัน 375V ตามที่ไดออก
แบบไว ชุดที่สองก็เชนกัน ใชหลอด AZ1 ซึ่งเปน 
Full-wave Rectifier มาตอเขา LC Filter พรอมกับ
ใชหลอด VR เบอร 0C3 (105V) เพื่อใหไดแรงดัน 
105V ตามตองการครับ 

 
Feature: 
 Power amp ตัวนี้พยายามที่จะเนนแสง-
สี-เสียงเปนพิเศษ ผมก็เลยออกแบบใหมีทั้งหลอด 
VR และหลอด Indicator เพื่อใหมีแสงจากหลอด
หลายๆ สี จะไดดูมีสีสันเวลาเครื่องทํางาน อีกทั้งยัง
บอกสภาวะ “ON” ของไฟสูงอีกดวย โดยเฉพาะ

หลอด Indicator หรือที่เรียกกันวาหลอดตาแมวนั้น 
ไมมีไมไดเลยครับ เพราะผมชอบสีสันของหลอดเวลา
มันทํางาน และสามารถบอกระดับสัญญาณที่ตางกัน
ของขางซายกับขวา เผ่ือเอาไวเวลาที่สัญญาณทั้งสอง
ขางมีขนาดเทากัน แตแถบความสวางบนหลอดตา
แมวไมเทากัน เอาไวตรวจสอบความผิดพลาดภายใน
ไดเปนของแถม 
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220Vac

6.3VCT/2A

+105V

10H /100mA
AZ 1

420R/10W

45uF/375Vac 0.01uF/1kV
0C3

80mA
5 2

8 3

5

2

500VCT/
100mA

6AX4GTA x 2

0.01uF/1kV

5
3

760VCT/
200mA

5
3

10H /200mA

375R/20W

35uF/375Vac
0A3

140mA

5

2

25uF/375Vac

+375V

5

5 2

2

0D3

0D3

4V/2A

7

8

3.6V/4A

3.6V/4A

10,000uF/25V

2V/3.65A

2V/3.65A

10,000uF/25V
220Vac

Main Supply

Filament Supply

6.3VCT/3A

0.01uF/1kV

+150V

"UFO"  Power Supply
designed by Nattawoot A.

E55L & EM4

รูปวงจร Power Supply / Regulator 

Test result: 
แคเริ่มเปดเครื่องก็สวางแลวครับ อาจเปน

เพราะไสหลอด 316A เปน Thoriated Tungsten 
นั่นเอง ทิ้งเอาไวใหหลอดรอนสักพัก พอจายไฟสูง
เขาวงจร Plate ก็จะเริ่มแดง ตอนที่ทําเสร็จใหมๆ 
รายละเอียดของเสียงยังไมคอยดีเทาที่ควร แตเสียง
โดยรวมก็มีแววดีใหเห็นแลว ฟงไปเรื่อยๆ วันละนิด
ละหนอยประมาณ 1 สัปดาห คอยเริ่มเขาที่เขาทาง 
เสียงนุมผิดคาดครับ ปลายเสียงสูงชัดแตไมจัดจาน 
ฟงสบาย เสียงกลางต่ํามีแรงปะทะและชัดเจนครับ 
ไดยินรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ อยางที่นาจะไดจาก
การใชหลอดที่มีคา Gm สูงๆ แบบ E55L สวนตอน
นี้ก็ฟงไปอยางตอเนื่องครับ เสียงก็เริ่มจะเปดเผย
มากขึ้น คอยๆ ดีขึ้นเนื่องจากตอนแรกหลอดยังใหม
ทั้งหมด โดยรวมแลวผมชอบมากกวาตัวกอนๆ ที่
ทํามาครับ หายเหนื่อยไปเลย ฟงเพลงดีๆ เดิมๆ ได
เพราะขึ้น  มีกําลังใจทํางานชิ้นตอๆ ไปครับ 
 

Conclusion: 
มาถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกวา ความสนุก

ของงาน DIY ก็คือการลงมือ DIY นี่แหละครับ ไดเจอ
ทั้งปญหา การแกปญหา ดัดแปลง วิเคราะห แลวก็ลง
มือทํา ส่ิงเหลานี้กระมังครับที่หลายๆ คนชื่นชอบ 
เหมือนทุกครั้งที่เด็กๆ ไดของเลนชิ้นใหม และผมก็เชื่อ
วาจุดประสงคในการ DIY ของทุกคน นาจะคลายกัน 
คือความภูมิใจ รวมทั้งความสุขและมิตรภาพจากกลุม
คนที่ชื่นชอบอะไรคลายๆ กัน 
 ลุยเลยครับ สําหรับคนที่ยังลังเลอยู ทําอะไร
ก็ไดครับที่มันมาจากมือของเรา ถาเปนเครื่องเสียง
โดยเฉพาะหลอด ก็ไมตองกังวลครับวาเสียงมันจะไม
เหาหรือแยเสียจนรับไมได ทุกปญหามีทางแกไขครับ 
อยางที่มีคนกลาวไววา ไมมีหลอดเบอรไหนใหเสียงที่
ไมดีหรอกครับ อยูที่เราจะชอบเสียงของหลอดเบอร
นั้นหรือเปลา ซึ่งแตละคนมีความชอบแตกตางกันไป
อยูแลวครับ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่นาศึกษานอกจากเบอร
หลอด ยี่หอหลอด อีกมากมายครับ ลองศึกษาดูครับ  
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การจัดวางอุปกรณและเดินสายภายในแทนแอมป 

การจัดวางอุปกรณและเดินสายภายในภาคจายไฟ 
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หลอด 316A ขณะทํางาน เพลทแดงดูแปลกตา 

เมื่อหลอดทํางานพรอมๆ กัน ยังกะงานแสดงแสง-สี เลย มองไมเห็นเสียงอยางเดียว 555 
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ขออีกซักรูปละกันครับ 

ขณะประจําการใน System ของผม กลองดําๆ ดานซายนั่นเปน Power Supply ครับ 
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ผมคิดวาการที่เราทําอะไรตางไปจากคน
อื่นๆ ไมจําเปนวาจะตองมีจุดประสงคเพื่อใหคน
มองวาเทหหรือดูมีความคิดสรางสรรคหรอกครับ 
มันเปนความสุขใจที่ไดทําตามที่ใจตองการและทํา
มันจนสําเร็จมากกวาครับ แตไมจําเปนวาจะตอง
ทําหลอดแปลกๆ หรืออะไรที่มันพิสดารเสมอไปนะ
ครับ แคอยากจะบอกใหหยิบอะไรใกลๆ ตัวมาทํา
กอนครับ สวนพวกของแปลกๆ นั้น เอาไวมีเวลา   
มีอุปกรณเหลือๆ คอยเอามาทดลองหนีบตอฟง
เลนๆ ดูวามีแวว แลวคอยประกอบลงแทนก็ไดครับ 

 

Thanks:  
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุก

ทานที่เปนกําลังใจและคอยชวยเหลือเสมอมาครับ          
โดยเฉพาะเจาปบ สําหรับความชวยเหลือในเรื่อง
จิปาถะแตสําคัญเกือบทั้งหมด พี่อารตสําหรับคํา
ปรึกษาดีๆ และความชวยเหลือแบบไมคิดมูลคา       
พี่สมชายสําหรับหมอแปลง Output และคําแนะนํา
ตางๆ พี่เล็กที่คอยเปนธุระใหในหลายๆ เรื่อง รวมทั้ง
อีกหลายๆ ทานที่ทําใหเกิดงานและบทความชิ้นนี้ครับ 
ขอบคุณครับผม 

 

Imagination is more important than knowledge 
 

Albert Einstein (1879 - 1955) 
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OPT จาก Hashimoto, Japan 

 
 
                             

Author : Pannawat W.

 กลับมาอีกครั้งแลวครับไมวาจะมีคําเรียก
รองหรือไม  ก็เอามาฝากกันเชนเดิม สําหรับทานที่
สนใจในเรื่องของ DIY OPT คราวนี้จะมาในแนว
วิเคราะห และตัวอยางของจริงใหดูกันดวยครับ 
(คุณปณณวัฒนเคยเขียนเรื่อง OPT ลง DIY 
Journal แลวครั้งหนึ่งใน YB2003 ครับ : DIY 
Journal) 
 คําถามที่เหลาเราทานมักจะถามกันวา
ทําไมสุดยอด OPT ตองของญี่ปุนเทานั้น ทําไมนัก 
DIY ระดับเซียน (มีตังคดวย) ตองใช ไมเปน 
TANGO ก็ตอง TAMURA มีเทคนิคอะไรอยูในนั้น
หรือ ญี่ปุนผลิตออกมาไดอยางไรทั้งๆ ที่อเมริกาเอง
ก็ทํามานานแตไมสามารถทําใหเสียงเหมือนของพี่

ยุนเราได เสียงกลางเปนตัวเสียงหลักที่โดดเดนที่สุด
ของ OPT จากแดนอาทิตยอุทัย ที่ไมมีใครสามารถ
ทําเลียนแบบได (จริงหรือ?)   
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ดันมาแคลูกเดียว แกะซะเลย 

วางแกนแบบปกรวม 4 ปกสลับกันไปมา   

จุดเช่ือม Pri 5 จุด 

 ตัวผมเองก็สงสัยเชนกัน เคยซื้อ OPT ของ
ญี่ปุนมาขางเดียว เพื่อที่จะลองฟงและแกะดูเอา
ความรู แตไอตัวที่ซื้อมาก็ไมสามารถแกะไดเพราะ
หลอไวดวยยางอะไรสักอยางคลายยางมะตอยผา
ออกไมได เมื่อไมมีตัวอยางผมก็ทําเองไปในแบบที่
เขาใจจนออกมาเปน OPT ใน Yearbook ปกอนๆ 
นั่นแหละครับ หลังจากนั้นมาผมทําเองอีก 2-3 ขาง 
เปนขางนะครับ ทําเสร็จตอฟงไมพอใจก็หยุด ทําแค
ขางเดียวพอแลวพันรูปแบบใหมไปเลย  

 จนเมื่อเดือนที่แลว (ตุลาคม 2548) ผมได
มีโอกาสเปนเจาของ OPT Push-pull 1 คู ของ 
SANSUI หลายทานคงพอทราบนะครับวา ซันซุย
นั้นเดิมเปนบริษัทผลิตหมอแปลง มีประสบการณ
ในการทําหมอแปลงมามากกวา 60 ป จนเมื่อ
บริษัทหันมาเอาดีในการผลิตสินคาสําเร็จรูป ใน 
Brand SANSUI จึงไดถายทอดประสบการณทั้ง
หมด รวมทั้งรูปแบบการทําหมอแปลงทั้งหลายไป

ใหกับบริษัท HASHIMOTO ซึ่งปจจุบันไดเริ่มผลิต
ทั้ง OPT และ หมอแปลงเพาเวอรออกมาในตลาด
ใน Brand ของตนเองแลว  

 คราวนี้ผมจะเอารูปหมอแปลงของซันซุย
มาผาเฉพาะภายนอกใหดู(เสียดายครับไมกลาแกะ
ร้ือลวดออกมา) และวิเคราะหตามความเขาใจของ
ผมเอง ทานใดมีขอสังเกตอื่นนอกเหนือจากที่ผม
เขียนมานี้รบกวนแจงที่ผม watchal@yahoo.com         
เพื่อชวยกันพัฒนาวงการ DIY OPT ของเรานะครับ 

เริ่มจากภายนอกก็เปนหมอแปลง Push-
pull OPT คา 6.6k plate to plate ขนาด 35 วัตต 
เหมือนที่เพวกเราทํากัน แตตัวฝาครอบเปนแบบมี
เกลียวในตัว สะดวกในการถอดเขาถอดออกมาก 
ตัวแกน EI ใชขนาด 25x40 มม. ถูกเรียงเปนปก
สลับกันไปมา(ดูในรูปครับ) เมื่อเปดฝาครอบออก
มาฝง Primary มีจุดเชื่อมอยู 5 จุด 3 จุดมีสายตอ
ออกมา เปนเซ็นเตอรแทป (B+สีสม) 1 จุด อีกสอง
ฝงเปน P สีฟาและ P’ สีเหลือง ยังมีจุดเชื่อมตาง
หากอีกสองจุด ซึ่งผมจะอธิบายตอไป 

ลวดที่ใชเปนเบอรประมาณ 31-32 SWG 
ครับ ผมลองนับช้ัน Interleaving ไดทั้งหมด 24 ชั้น 
(Pri+Sec) พระเจาจอรจ มันเยอะมาก มินาราคา
แตละลูกแพงเหลือเกิน ลองคิดดูสิครับเราทํากันที่ 
9-10 ชั้น (Pri 5 ชั้น / Sec 4 ชั้น) แตละลูกก็ปาเขา
ไป 3-4 วันแลว ไมมีการทํา Section ดวย ซึ่งหลัง
จากที่ผมเคยทํา Section มา 3-4 ลูกนั้น ขอสรุปวา 
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ลวด Pri เบอร 31-32 SWG 

การตอ Primary ขนานกันของ OPT ลูกนี้ 

24 ช้ัน Interleaving และ Double Primary 

มี Secondary แบบนี้ 7 ชุดครับ 

การทํา Section ไมใชส่ิงที่จําเปนสําหรับ OPT ครับ
นอกจากทําใหเราเสียเวลาขึ้นเปนสองเทา ยังทําให
การพันไมประณีตอีกดวย มาที่ขด Pri อีกที ซันซุย
ลูกนี้แบง Pri ออกเปน 2 กรุป เหมือนกับการพัน 
OPT 2 ชุดแลวเอามาขนานกัน แตทั้ง 2 ชุดนี้ไมได
ขนานแบบเต็มรูปแบบ (ดูรูปที่ผมเขียน) จึงมีจุด
เชื่อมเพิ่มขึ้นมา 2 จุดไงครับ คือจุด A และ C การ
ขนานกันของ Pri นี้ผมวิเคราะหวา  

ประการแรก ตองการจํานวนรอบที่เทา
เดิม แตตองการกระจายจํานวนชั้นออกไปเพื่อให
สนามแมเหล็กกระจายออกไปทั่วถึงขด Sec มากที่
สุด ถามวาทําไมตองกระจายใหมากที่สุด ในความ
คิดของผมคือ OPT นั้นทํางานดวยกระแสที่นอย
มาก ตั้งแต 10-80 mA (สวนใหญ) เทานั้นสนามแม
เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนํา จึงเกิดขึ้นไมแรงมาก
นัก การพยายามกระจายสนามแมเหล็กใหทั่วถึงจึง
สําคัญมาก เมื่อการเขาถึงของเสนแรงแมเหล็กมี

อยางทั่วถึง ก็จะทําใหรายละเอียดของสัญญาณ
เสียงมีมากตามไปดวย และนาจะมีผลเรื่องของเฟส
ของขด Sec ดวยครับ  

            ผลพลอยไดอันดับที่ 2 คือได DCR ลดลง 
วัดได B+ ถึง P = 127 โอหม และ B+ ถึง P’ = 135 
โอหม   อันนี้ผมไมสามารถวิเคราะหหาเหตุผลไดวา
มีผลดีอยางไร ชวยกันคิดหนอยครับ    อาจชวยให 
Lost ของเพาเวอรลดลงก็เปนได (การที่คา DCR 
ลดลง ทําให Primary เขาใกลกับความเปน Ideal 
Inductor มากขึ้นครับ มุมการเลื่อนเฟสที่ความถี่ต่ํา
จะนอยลง : ความเห็นเพิ่มเติม / อารต) 

 มาดูจุดที่ผมวาสําคัญมาก คือดาน 
Secondary มีจุดเชื่อมอยู 3 จุด ใชลวดขนาด
ประมาณเบอร 28-29 SWG เปนขั้วตอ 0-4 โอหม 
และ 0-8 โอหม สายสีดําเปน 0 สายสีฟาเปน 4 
โอหม และสายสีเหลืองเปน 8 โอหม ทุกทานจะ
สังเกตเห็นวาดาน Sec นี้มีจํานวนขดลวดมากกวา



H/4 

 Copyright Reserved by Author; for DIY Journal YB2005 

Sec จุดเช่ือม 0 (สีดํา), 8 โอหม (สีเหลือง) 

Sec จุดเช่ือม 4 โอหม 
ลวด 14 เสน (สีน้ําเงิน) 

Coil Winding ของ Hashimoto 

สวนอันนี้ของผมเอง 

ดาน Pri เสียอีก เปนการ ขนานขดลวด Sec ทั้ง
หมด 7 ชุด จุด 0 หรือขั้วลบมีลวด 7 เสน ที่ 4 โอหม
มี 14 เสน และที่ 8 โอหม มี 7 เสน ผมจึง Imagine 
ออกมาดังนี้ OPT ลูกนี้ พัน Sec ทั้งหมดจํานวน 14
ชั้น แบงเปนขด 4 โอหมและ 8 โอหม อยางละ 7 ชั้น 

โดยขด 8 โอหมมาตออยูกับขด 4 โอหม ทําใหจุด
เชื่อมของขด 4 โอหมมีลวดโผลมาถึง 14 เสน ทําไม
ตองมีถึง 7 ขด เราทําแค 4-5 ขดไมไดหรือ ตอบวา
ผมไมทราบครับ ตองทดลองดูเอง เดาเอาวาจํานวน 
7 ขดอาจใหเสียงที่กําลังดีทั้งรายละเอียดและเนื้อ
เสียงครับ ทําไมตองขนานขด Sec หลายๆ ขดอันนี้
หาคําตอบไดจากการทดสอบตัวที่ผมทําขึ้นมาขาง

ลางครับ  การขนานขด Sec นั้นทําใหคา DCR ของ
ขด Sec 0-4 มีคา 0.3 โอหม และขด 4-8 (ไมใช 0-8 
นะครับ) มีคาแค 0.1 โอหมเทานั้น ออ! คิดไดอีก
เรื่องนึงคือ ผลกระทบกับอิมพีแดนซของลําโพงของ

การขนาน Sec สมมุติวาใชลําโพง 8 โอหม ถาขด 
Sec มีความตานทาน 3 โอหม ก็จะกลายเปน 11 
โอหม ดังนั้นตัวหมอแปลงก็จะกระทํากับ LOAD 
ที่ไมใช 8 โอหม ตามที่ควรจะเปน 

   ผมมีรูปอีกรูปนึงมาจากเวปของบริษัท 
HASHIMOTO เปน PP OPT เชนกันแตตัวนี้ไมมี
การทํา Double Primary ลองดูจากรูปนะครับ จะ
เห็นวาขด Pri มีขดสําหรับ B+ (ลวด 2 เสนตรง
กลางดานบน), P, P’ (ลวด 1 เสนดานบน) และ 
SG, SG’ (ลวด 2 เสนดานติดพื้น) ดวย ขด Sec ก็
เหมือนที่ผมเห็นจากของซันซุยมีหลายเสนมาก 
และตัวนี้มีขด 16 โอหมดวย  

 และแลวก็มาถึงคราวของผมบางจากที่ได
ดูของซันซุยมา ผมก็เอามาดัดแปลงเล็กนอยสําหรับ
ทําเปน SE 5k OPT ขนาดแกน 32x50 มม. ใชกับ
หลอด 845 ที่รันไฟที่ 500V 70mA เรื่องการ
คํานวณ คิดวาหลายทานคงมีวิธีการคํานวณกัน
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เอาบอบบ้ินพลาสติกมาตัดเปนแกน 

ประกบขางดวยแผน PCB เกา 

แลว จะไมอธิบายเพิ่มนะครับ จัดรูปแบบตามนี้ครับ 
ชั้น Pri จํานวน 7 ชุด ชั้น Sec จํานวน 6 ชุด ขด Pri 
แตละชุดจะพันทับกัน 3 ชั้น แตละชั้นมีจํานวนรอบ 
145 รอบ รวม 3 ชั้นเปน 435 รอบ จากนั้นก็รอง
กระดาษ และพันทับดวยขด 4 โอหม 90 รอบ 1 ชั้น 
และพันทับอีกชั้นดวยขด 8-16 โอหม อีก 45 รอบ 
โดยไมไดรองกระดาษแทรกระหวางขด (เอาไวคราว
หนาจะรองครับ คราวนี้กลัวลนแกน) Sec ชั้น 8-16 
โอหมนี้ พันไปดวยกันแบบ Bi-filar แลวแยก 1 เสน
เปน 8 โอหม อีกเสนเปน 16 โอหม ทําแบบนี้ทั้ง
หมด 6 ชุดและปดทายดวย Pri  อีก 1 ชุด รวมขด 
Pri  3045 รอบ ออ! ไมลืมที่จะทํา 43% แทปไว เผ่ือ
ทํา Ultra-linear SE ดวย และเพื่อปองการความผิด
พลาดในการตอขดลวด Pri ซึ่งถาตัดลวดแลวมาตอ
หลายๆ ชั้นแบบนี้ ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นใน
การตอไดคืออาจจะสลับขดลวด ผมจึงไมไดตัดลวด 
Pri เลยตลอดการพัน ยกเวนจุดที่ผมทําแทป 43% 
เทานั้น ลวดผมใชลวดเยอรมัน Pri ใชเบอร 32 
SWG (100mA) สวนลวด Sec ใชเบอร 27 SWG 
เมื่อวัดคา DCR ออกมาชุด Pri ได 207 โอหม สวน
ชุด Sec 6 เสนขนานกันได 0-4 = 0.3โอหม (ถา 1 
เสนจะมีคา 1.5 โอหม), 4-8 = 0.2 โอหม (ถา 1 
เสนจะมีคา 1.2 โอหม) ใชเวลาในการพัน 10 วัน 
คาใชจายก็มี ลวดใชขางละประมาณ 600 กรัม รวม 
2 ขาง เทากับ 1.2 กก. @ 400 บาท / กก. คิดเปน 
480 บาท คาแกนเหล็กประมาณ 500 บาท บวกกับ

คาแรงของตัวเองเขาไป ทุกทานคิดวาคุมคาไหม
ครับ เทียบกับ OPT ที่แมวาจะทําในไทย อยางนอย
ก็คูละ 1500 บาทเขาไปแลว ที่สําคัญเสียงดีกวา
เยอะครับ ลวดที่เหลือยังใชทําอยางอื่นไดอีก 

    บอบบิ้นนั้น ผมลองคาดคะเนวาถาทํา 
Pri 7 Sec 6 ชั้น บอบบิ้นพลาสติกขนาด 32x50 
มม. ตองลนแกนแนๆ เพราะเราตองสูญเสียความ
หนาไปใหกับตัวบอบบิ้นถึงขางละ 2 มม. ปกติที่ผม
เคยทํา Pri 5, Sec 4  ก็เกือบเต็มอยูแลว ผมก็เลย
ทําเองครับ โดยตัดตัวบอบบิ้นพลาสติกใหเปนไสใน 
ตัดบางสวนของบอบบิ้นออกเพื่อใหไดขนาดที่
ตองการและเอาแผน PCB เกาๆ มาประกบดาน
ขางเปนตัวกันลวดหลุด (ดูจากรูป) สวนตัวบอบบิ้น
ผมทําจากกระดาษเคลือบพลาสติกความหนา 0.4 
มม. ตัดเขารูป และมีขอบตั้งดานขางกันชอตกับ
แกนเหล็กดวย ทําใหไดพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกพอสมควร
เลยทีเดียว (ขออภัยผมไมไดถายรูปบอบบิ้นกระ
ดาษกอนพันเอาไว) เมื่อทําเสร็จออกมาก็ฟตพอดี
แกนเลยครับแหมโชคดีจริงๆ ถาไมทําบอบบิ้นเองมี
หวังเสียแรงพันเปลาๆ แน เมื่อพันเสร็จออกมาได
สวยงามดี ลองเทียบกับรูปของ HASHIMOTO แลว
ก็ไมตางกันเทาไหร (ตองชมตัวเองเอาไวกอน) 

มาเรื่องเสียงกันดีกวา คราวนี้ผมมีโอกาส
ไดทดลองฟงเทียบกับ Brand Name ญี่ปุนทั้ง 3 
ยี่หอเลยทีเดียว มี SANSUI, TAMURA, TANGO 
ชวงแรกผมลองฟงเทียบกับซันซุยที่ผมมีอยู อันดับ
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Tango (Iso) FC-30 Series (Double C-Core)

แรกเลยคือเกนของซันซุยมากกวาของที่ผมทําอยูถึง 
2 แกกของโวลุมเลยทีเดียว ไมทราบวาเปนเพราะ
อะไร อาจจะมาจากการขนาน Pri ก็เปนไดเพราะ
ซันซุยนั้นคา 6.6k ของผม 5k ซึ่งอัตราสวนจํานวน
รอบนาจะใกลเคียงกัน ทดลองฟงดวยแผนนักรอง
สาวของ Susan Wong อัลบั้ม Close to you แทรค
ที่ 2 เพลง I’m easy (แผนนี้เสียงดี เพลงเพราะฟง
งายๆ) ขึ้น Intro เพลงจะมีเสียง Triangle (ใชหรือ
เปลาหวา) ทางลําโพงซายที่เวลาประมาณวินาทีที่ 
7 ที่ผมทดลองเสียงแหลมกอนเนื่องจากวาเกรงเรื่อง
ของการขนานหลายๆ ขดของ Sec แบบนี้จะทําให
มีคา C ในขดลวดมากเกินไป และจะทําใหเสียง
แหลมขาดประกายและความกังวานไป ซึ่งเมื่อ
ทดลองฟงแลว ของซันซุยจะใหบอดี้ของตัว 
Triangle ไดหนา แตความกังวานโรลออฟลงมาก
กวาของผมนิดหนอย ปลายแหลมของผมไปไดไกล
กวา  การดีดตัวและโฟกัสพอกัน ตองฟงสลับกัน
หลายเที่ยวเลย สวนเสียงกลางนั้นใกลเคียงกัน (ก็
ลอกกันมานี่) เพียงแตซันซุยจะสดกวา ของผมรูสึก
บางกวานิดหนอย ขั้นตอมาผมไดทดลองตอที่ขด 
Sec (เชน 0-16 โอหม) แบบเสนเดียวกับหลายเสน
(มี 6 เสน) ในตัว OPT ที่ผมทําขึ้นเพื่อเทียบเสียงกัน 
ส่ิงแรกคือเกนครับที่ตอหลายขดไดเกนมากกวา อัน
นี้นาจะเนื่องมาจากการขนานหลายขด ทําใหเปน
การรวมสนามแมเหล็กที่ไดรับเขาดวยกัน และตัว
ขดลวดเองก็มีคา DCR รวมลดลงดวย 

ขดเดียวใหเสียงที่เบลอ ไมชัดเจนตลอด
ยานฟงแลวไมไดอารมณ  การตอหลายขดใหเสียง
เนียนกังวาน โฟกัสและไดอารมณนักรองมากกวา  
สวนเสียงเบสก็ไมมีอะไรโดดเดน ของผมลงไดลึก
กวาของซันซุยนิดหนอย แตดีกวาชุดเกาๆ ที่ผมทํา
มาก เปนไปไดวาการตอขนานหลายๆ ขดชวยให
การรับสนามแมเหล็กจากขด Pri เต็มที่มากขึ้น ชุด
เกานั้นเบสจะลงไดไมสุด (ผมใชแกนเล็กไปแค 
32x32 มม.) และมีอาการเบสไมกระชับรวมดวย ใน

ชุดนี้จึงไดเพิ่มขนาดแกนเปน 32x50 มม. ซึ่งนาจะ
ใหผลที่ดีกวา 

ยกถัดมาลองเทียบกับ TAMURA และ 
TANGO โดยไดรับความอนุเคราะหจากคุณอารตที่
ใหโอกาสผมยกไปเทียบดวย ตัวแอมปเปน 300B 
Mesh plate ของ Full Music ซึ่งลงเปนโครงงานอยู
ใน DIY Journal ฉบับนี้ดวย 

ทดสอบรอบแรกเทียบกับ Tango (Iso) 
รุน FC-30-3.5S (30W SE OPT 3.5k Primary 
170mA Max, 0-4-6-8-16 Ohm Secondary) ซึ่ง
เปนรุนระดับราคากลางๆ ประมาณคูละ 600 
เหรียญ (USD) เริ่มแรกสิ่งที่โดดเดนมากของ 
Tango ตัวนี้คือเบสครับ มันใหทั้งปริมาณ ความลึก 
ความกระชับหนักแนนและโฟกัสที่ดีกวาของผม 
สวนเสียงกลางผมยังดูวาสูสีกันครับ Tango เสียง
กลางไมโดดเดนอะไร ฟงแลวรูสึกธรรมดาไมติดหู 
ของที่ผมทําเสียงบางกวาเล็กนอยไมมาก ปลาย
เสียงแหลมไปไดไกลพอกัน โดยรวมผมวา Tango 
รุนนี้จะโดดเดนที่โทนกลางต่ํามากกวา กลางแหลม
สูสีกับที่ผมทํามากทีเดียว ถาเทียบที่โทนบาลานซ 
ผมยังชอบของตัวเองมากกวาครับ (เขาขางตัวเอง
แลว  อิ อิ) 
 รอบตอมาเทียบกับ Tamura รุน F-5002 
(8W SE OPT 3.0k Primary 100mA Max, 0-4-8-
16 Ohm Secondary) รุนนี้เปนรุน TOP ของ 
Tamura ราคาประมาณ 1000 เหรียญ (USD) เมื่อ
เปดเพลงตัวโนตแรกออกมา รูไดเลยครับวาราย
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Tamura F-5000 Series (Amorphous Core) 

C-Core ที่ไดมานี้ ทําให OPT 
 ในบทความนี้ไมเปน Last 

ละเอียดของเสียงกลาง ความอิ่มฉํ่ากังวาน ดีกวาที่
ผมทําอยางชัดเจน Susan Wong แทรคเดิม I’m 
easy เสียง Triangle อิ่ม ฉํ่า กังวานนาจับตองเลย
เชียว เสียงรองนวลเนียนกําลังดี รายละเอียดดีมาก 
แต... ยังมีแตอยูครับ เสียงของ Tamura รุนนี้ตอบ
สนองไมไดเต็มยาน เสียงเบสลงไดไมลึกสุด มีการ
โรลออฟที่ความถี่ต่ําลึกๆ เร็วกวาที่ควรจะเปน ได
อยางเสียอยางนี่ ถาใครทํา Tango+Tamura ไดละ
ก็เยี่ยม  

ยังมีอีกสวนนึง ที่รูสึกไดเกี่ยวกับเบสของ 
OPT ลูกที่ผมทําคือบอดี้ของเบสไมชัดเจน คือมี
เสียงไดครบแตมีอาการคลุมเครือ ไมโฟกัสอยางชัด
เจนเหมือนของ Tango อันนี้ไดขอวิเคราะหจากคุณ
อารตวา ประการแรก อาจเนื่องจากการเลื่อนเฟส
ของหมอแปลง มองไดจากการเขาถึงของขด Pri ไป
ยังขด Sec ไมรวดเร็วพรอมเพรียงกัน แตละขดรับ
สัญญาณไมพรอมเพรียงกัน ทําใหสัญญาณโดย
รวมออกมาไมคมโดยเฉพาะเสียงเบส ซึ่งกรณีนี้การ
ขนาน Pri (Double Primary) นาจะชวยใหการ
เล่ือนเฟสลดลงได ประการที่ 2 อาจจะเปนที่คา 
DCR ของไพรมารี่มีคามากเกินไป ซึ่งของ Tamura 
และ Tango จะอยูที่ประมาณ 100 กวาโอหม เทา
นั้น ของผมออกมาที่ 207 โอหม ตามที่เขียนไวขาง
ตน (ผมไดเคยทดลองทํา OPT 3 ชุดที่มีคา Primary 
DCR ตางกัน แตคา Inductance ใกลเคียงกัน โดย

ใชการ Offset Air-gap ก็คิดวาคา DCR มีผลตอ
ความชัดเจนและ Gain ของเสียงเบสโดยตรงครับ 
โดยเมื่อคา DCR ลดลงจะได Gain และความชัด
เจนเพิ่มขึ้น (More Punchy) เมื่อคา Inductance 
เทาเดิม : ความเห็นเพิ่มเติม / อารต) 
        นี่เปนการทดลองฟง เมื่อใชงานไปแลว
ประมาณ 15 ชั่วโมง ซึ่งปกติแลวนาจะเบิรนใหได
ซัก 50 ชั่วโมงกอน แตเวลามีไมมากเดี๋ยวตนฉบับ
ไมทันสง จะอดลง YB2005 กันพอดี ถาหาลําโพงที่
เสียงอิ่มหนาเล็กนอยมาเขาคูกับ OPT ชุดนี้ ผมวา
ไมจําเปนตองซื้อ Tango รุนธรรมดา หรือรุนกลางๆ 
เลย ทําเองมันสกวาเยอะ (ถูกกวาเยอะดวย) 

มาถึงตอนนี้กําลังนึกอยูวา OPT ลูกนี้ นา
จะแค Latest ดี หรือวาจะเปน Last ไปเลย เพราะ
มาถึงตอนนี้ ปญหาของพวกเรานาจะเปนเรื่องของ
วัสดุ ซึ่งเราไมอาจหาไดเหมือนของญี่ปุน ความรูใน
เรื่องการใชวัสดุอะไร การเคลือบเสนลวดอยางไรทํา
ใหเสียงดีนั้น ของเรายังแทบไมมีใครทดลองเลย 
สวนในเรื่องเทคนิคการพันลวด ของเราไมนาจะแพ
หรือผิดเพี้ยนไปจากของญี่ปุนมากนัก อาจจะมี
เทคนิคเล็กๆ นอยๆ ที่เรายังไมคนพบบางเทานั้น 
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ทดลองใสแทนแกน EI เดิม 

กะวาจะเอาไวทํา Double C-Core แบบนี้ 

 

TEX Triple Insulated Wire 
จาก Furukawa 

Supermalloy (Permalloy) 
 78% Ni 2% Co C-Core 

อัพเดทลาสุดดวยความขี้เกียจทําใหบท
ความนี้ลาชามาจนถึงปใหมแตกอนปใหมผมไปได
อันนี้ครับ C-Core จากญี่ปุนมา 4 ลูก ขนาดใหญ
มากเทียบกับแผนซีดีแลวมหึมาเลยครับ ก็เลยเอา
มาลองตอดูตามภาพ เทียบเสียงกันกับตัวที่ผมทํา
เองเปนการเปรียบเทียบดานวัสดุ ปรากฏวาเสียงไม
เหมือนกัน ตัว C-Core นี้ จะใหเกนที่มากกวาเล็ก
นอย (คา Permeability มากกวา) เบสลงไดลึกกวา
ทั้งที่แกนเล็กกวา (22x50) ใหเสียงกลางต่ําเนนมาก
กวาแกน EI ที่ผมใชอยูเดิม ทําใหรูสึกเหมือนปลาย
แหลมลดลงเล็กนอย ตัวเสียงใกลเคียงกับของ 

Tango รุน FC–30-3.5S  (รุนนี้ใช Double C-Core 
เปนแกน) ที่เดนอีกอยางคือ น้ําหนักเสียงที่ชัดเจน
ขึ้นเหมือนนักดนตรีไดยาโดป เลนกันกระฉับกระเฉง
ขึ้น เพียงแตเบสยังไมโฟกัสเทา และไมเนนมาก
เหมือนของ Tango แตโดยรวม ถาเอาบาลานซ
เสียงในแบบที่ผมชอบ ผมกลับชอบที่ใสกับแกน EI 
มากกวา ใหความโปรงใสกวา ดังนั้น OPT อันนี้คง
ไมใช Last เสียแลว 

เปาหมายตอไปของผม คงเปนการทํา 
OPT เพื่อเทียบชั้น Tango X Series ครับ ซึ่งเปน 
Top Series ของ Tango  (โมจังแฮะ) เพราะไดแกน 
Double C-Core มาแลว ลองเอามาตอแบบ 
Double C-Core แลวขนาดใหญเทากับแผนซีดีเลย 
หนักมากขอบอก ตอไปก็เปนการพัน พัน และพัน 
ลองดูครับ ถาคุณมีเวลาและความพยายามแบบ
สุดๆ ผลที่ไดรับคุมคาแนนอน สรุปวา 

 
JUST A LATEST 

NOT LAST 
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EL38 Push Pull Version 

 
 
 
 
 

Author : Kris Horpaopaun 
 

สวัสดีครับ หลังจากที่ผมยายมาอเมริกาได
ซักพักก็เกิดความอยากหาแอมปฟงอีก แถมอยูกลาง
แหลง ที่ Ebay หาใหไดหมดอยางนี้ ยิ่งทําใหตบะแตก
ครับ แฮๆ จึงคอยเก็บหลอดประเภทราคาถูกมา ผล
ปรากฏวา หลอดกองเต็มบานไมตางจากไทยเลย จาก
ที่เคยเขียนลงใน ThaiAVClub แลว คิดวาคงจะไมลง
YB ของปนี้ แตไปๆ มาๆ เห็นวา YB ปนี้หนาไมได
ขนาด (เปนอาการแบบตอนสง Thesis เลย จะเอา

Datasheet ยัดลงไปใหหนาๆ ก็คงดูนาเกลียด) จึงขอ
ลงไวดวยละกันครับ 

หลอด Power ที่เลือกมาคราวนี้เปน EL38 
ซ่ึงผมไดเคยทําเปน SE ที่ลง YB ปที่แลว และรูสึกวา
เปนหลอดที่ใหรายละเอียดดีมาก มีความเปน
Audiophile สูง จึงจับมาทําเปน PP ซะเลย ใจจริง
แลวอยากทํา 10Y แตตอนนั้นหาหลอดไมไดเลยมา
ทําตัวนี้กอนครับ 

หมอแปลง Power Supply นั้นผมใชของ 
Hammond 372BX ซ่ึงเคาบอกวาเปนหมอแปลงแบบ 
Low Noise ผมก็เลยอยากลองขึ้นมาโดยที่หมอแปลง 
Output นั้น ใชเปน Hammond 1650F 7600PP 
เพราะวา Angela กําลังลดราคา  
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ภาคจายไฟ 

ทําไมผมถึงใช 7600 Ohm PP? ปกติเขาใช 
5.5k คือ มันถูกครับ ผมงกตังค (ฮา) ก็ผมคิดวา k 
มาก Damping factor ก็มากไปดวย เลยลองเลนดู
ครับ ซ่ึงเมื่อ Damping factor มาก ยอมทําใหคุมการ
ขยับของกรวยลําโพงไดมากขึ้น แตวาเสียงนั้นอาจจะ
ดูแข็งๆ ไป นอกจากนั้น ยังทําให Maximum power 
output ลดลงไปดวย 

Choke ที่เห็นตัวใหญๆ นั้น เปนของ UTC 
Choke Pot 350mA 8Hy WV ถาจําไมผิดนาจะ 
2500V ครับ Capacitor ที่เห็นฟาๆ นั้น เปน Sprague 
Atom ครับ ขวาสุดไกลๆ เปน Blackgate ซึ่งสั่งมาผิด
ครับ เลยไดใชงานเลย R เปน Carbon Composite 
เกือบหมด ยกเวน R Cathode EL38 ที่เปน 5W ของ 
WE.และก็ Rg เปน Riken ครับ เห็นพี่อารตสั่งเลยเอา
ซักหนอย แตราคานี่....เศราใจครับ ทําไปมานึกถึง R 
Carbon Film ที่บานหมอ เพราะจะลองอะไรก็ไมกี่
บาท แตที่นี่ R ตัวละเกือบรอยบาทก็ทําใจครับ สวน 
Capacitor Coupling นั้น ผมลอง Hovland, Jensen 
Copper foil, SCR Tin type และก็ของ Italy อีกอัน 
สวนตัว Hovland คือตัวที่ชอบ เลยจับใสครับ Jensen 

ใสไปแลวรูสึกเสียดาย รูสึกวามันตอง SE จึงจะเหมาะ
กับ Jensen หรือ Oil ตางๆ นะครับ เพราะ Jensen 
นั้น เสียงมันฟุงๆ Harmonic เยอะไปหนอย รูสึกผิด 
Concept ที่วางจึงเปลี่ยนออกครับ 

มาดูวงจรกันครับ ผมวัด Vb+ ไฟ 341V 
ครับ แลวปอนให Ultra-liner EL38 ภาค Filter เปน 
CLC C 10uF L 8H C 200uF แลวจึงมี LC กรองอีก
ชุด L 12H กับ C 22uF สงตอไปภาคปรีครับ ซึ่งตอน
แรกไมมี LC ชุดที่สอง ปรากฏวาฮัมแหลก ทั้งที่ใช 
6AU6 ในการทําเปน Current Sink ให 5687 แลว  

ภาคแรกสัญญาณเขามาผาน R 20k แลว 
Shunt ดวย Step ลง Gnd แลวจึงเขา 5687 ซีกแรก ที่
มี 6AU6 ขี่อยูขางบนแบบ SRPP (คนละอันกับ SRPP 
ที่ผมเขียนไวใน YB2004 ครับ) เพื่อลดการฮัมโดยเอา
สัญญาณออกที่ Plate 5687  

ที่หลอด 6AU6 ใช R คา 24k ตอจาก B+ 
เขา G2 ทํา Pentode mode แลวเอา C 10uF ตอจาก 
G2 จ้ิมลง Gnd ไป ที่ Cathode ใช R 390 Ohm สวน 
5687 ที่ Cathode ใช R 390 Ohm เหมือนกันแลวจึง 
Direct coupling ไป 5687 อีกซีก ที่ Split load 10k 

Design by Kris H., Nov 2005 
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รูปวงจรขยาย 

ทั้งที่ Anode และ Cathode แลวใช Hovland 
coupling ไปแตละหลอด EL38 ซ่ึงมี Riken 220k ตอ
เปน Rg อยู 

โดยที่ Cathode EL38 จะใช R 1 ตัวตอ
หลอด 2 ตัวตอขาง ใช R Wirewound คา 200 Ohm 
5 Watt ตัวสีมวงครับ 

เอาละครับ มาลงรายละเอียดลึกนิดหนึ่ง ใน
สวนแรกนั้น ที่ใชหลอด 6AU6 ข่ี 5687 นั้น เนื่องจาก
วาการใช หลอด Pentode มาคุมกระแสนั้น จะ
สามารถคํานวณงายกวาเนื่องจากอะไร เรามาดูกราฟ
กันครับ 

จากกราฟนี้ (Graph1) จะแสดงใหเห็นวาถา 
VC2 มีคาคงที่แลวไมวา Vp จะมีคาเทาใด (ยกเวน
กรณีชวงแรกๆ ที่ Vp มีคาต่ําๆ ที่กราฟยังไมเปนเสน
ตรง) กระแสที่ไหลผานหลอดนั้น จะมีคาเกือบคงที่
เสมอ โดยจะขึ้นอยูกับ Vg และกระแสที่ไหลผาน G2 
ก็มีคาคงที่ดวย แสดงใหเห็นวาเราสามารถปรับคา
กระแสที่จุดหลังจาก Rk ในวงจรได โดยเมื่อไฟ Vb+ 
มีคาตกลงมานั้น ก็ไมไดทําใหกระแสเปลี่ยนแปลงไป
เทาใดนัก ทีนี้แลว Vg2 ละเปนอยางไรบาง 

จะเห็นไดจากกราฟ (Graph2) วาหาก V2 
คงที่แลวไมวา Vp จะเปลี่ยนไปเทาใดก็ตาม กระแสที่
ไหลผาน Plate และ G2 มีคาเกือบคงที่ตลอด ดังนั้น
เราอาจใชจุดนี้มาควบคุมกระแสได กลาวคือ ใช Rg 
เปนตัวกําหนดควบคุมกระแสได 

ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนั้น พูดถึงสภาวะ
กระแสสงบอยางเดียวนะครับ ยังไมมีการสวิงของ
สัญญาณ เนื่องจากหากเกิดการสวิงสัญญาณของ
หลอดลาง ก็จะทําให Vgk2 มีคาเปลี่ยนไป ซ่ึงทําให
กระแสเกิดการสวิงได มาถึงจุดนี้ผมคิดวาผมไมนาจะ
เรียก CCS แตนาเรียกเปน Pentode Load มากกวา 
เอาเปนวาสรุปงายๆ ละกันครับ เราสามารถกําหนด
คากระแสวงจรไดสองทางคือ Rg2 หรือ Rk ของ
หลอด 6AU6 ได ถาอยากเพิ่มกระแส ก็ลดคา Rk หรือ 
Rg2 ลง หรืออยากลดกระแส ก็เพิ่มคา Rk หรือ Rg2 
เอาครับ 

ทีนี้มาพูดถึงแงของ Load จะถามวาแลว
ลักษณะความตานทานจะเปนอยางไร จากที่กลาวมา
ดานบนจะเห็นวา ถา V ที่ G2 เทียบกับ Cathode 
ของหลอด Pentode เปลี่ยนไป กระแสยอมเปลี่ยนไป 

Design by Kris H., Nov 2005 
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6AU6 Plate Characteristic Curve (Graph1) 

6AU6 Plate Characteristic Curve (Graph2) 
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EL38 Push Pull ขณะกําลังใชงาน 

ดวย ดังนั้นถาเราตองการใหเปน CCS จริงๆ เทาที่ผม
เห็นคงมีแตวงจร CCS เชนของ Mr. Gary Pimm เทา
นั้นครับ (http://home.pacifier.com/~gpimm/) ที่จะ
ทําได เพราะลักษณะวงจรของเขาจะทําให Vg2 เทียบ
กับ Cathode มีคาคงที่จริงๆ โดยไมมีการเกี่ยวของกัน
ทางกระแส ทําใหวงจรมีคุณลักษณะตามกราฟ 
Pentode ทุกประการครับ 

ในสวนของการออกแบบ Spilt Load นั้น 
ข้ันแรกผมคํานวณกะใหภาคหนามี V ที่ Plate 5687 
ซีกแรก อยูประมาณ 100V และผมตองการให V ตก
ครอมหลอด 5687 ซีกสองอีก 100V โดยในเวลานั้น
ผมกะ Vb+ ที่ 300V แสดงวาผมตองให V ตกครอมที่
โหลดประมาณ 100V ที่ประมาณเพราะวายังไมไดคิด
วา Vk ตองมากกวา Vg อีกครับตามคา Bias ซ่ึงก็คา
ไมมากนัก ประกอบกับอยากฟงเต็มแกก็เลยตามเลย

ครับ เอาคราวๆ และ Split Load นั้น คาความตาน
ทานที่กระแสไหลผานนั้นมีคาเทากัน ดังนั้น V ที่สวิง
ยอมมีคาเทากันอยูแลว จึงไมนาเปนหวงเทาใดครับ 

สวนภาค Power นั้นเปนแบบธรรมดาที่คิด
วาเห็นกันทั่วไปอยูแลว จึงขอรวบรัดนะครับ คือจะใช 
R Cathode รวมกัน เพื่อใหเกิดลักษณะเปนวงจรแบบ 
Balance ซ่ึงจะชวยในการ Cancellation ของ Noise 
ออกไปไดอีกบาง และก็ตามสไตลเชนเดิมครับ หลอด 
Power สามารถเลือก EL34 6L6 KT88 มาเสียบได
ครับ เพียงแตตองบัดกรีที่ขา 3 ของ Socket ไวนะครับ 

ผมตองขออภัยดวย ที่เขียนโครงงานนี้ไดไม
ละเอียดนักครับ เพราะเวลา (และเงิน) มีคอนขาง
จํากัด อยางไรก็ตาม หวังวาพอจะเปนประโยชนกับ
เพื่อนๆ บางนะครับ มีขอสงสัยใดๆ สามารถสอบถาม
ไดทาง Email : krishorpaopan@hotmail.com 



K/1 

 Copyright Reserved by Author; for DIY Journal YB2005 

6H30PI สงเขาประกวดจาก Russia 

 
 
 
 

ผูเขียน : วิทยา ตั่งธนาพร 
แอมปพุชพูล 

เปนแอมปที่ไมคอยมีคนพูดถึงนัก 
ใน DIY Yearbook ผมก็เลยจะถือโอกาส

เขียนถึงมันไปเรื่อยๆ 
 จนกวาจะมีใครเบื่อกันไปขางหนึ่ง 

ไมผมก็คุณ!! 
หวังวาคงจํากันไดวา ผมปรับแอมปพุช

พูลจาก 300B Transformer Coupling (Lynn 
Olson’s Amity) ไปเปน Monkey Pentode Drive 
แลว ถาจําไมไดก็กลับไปอานที่ DIY Journal 
Yearbook 2004 แลวกันนะครับ 

ปนี้ผมก็เอาของเกามาปดฝุนใหมเหมือน
เดิมครับ  เริ่มจากการเปลี่ยนตัวถังจากของเดิมที่
เปนตัวถังอลูมิเนียมทรง Tower มาเปนตัวถังไมฝา
ทองเหลืองแบบมาตรฐาน เนื่องจากจะไดแกไข
อะไรไดงาย เพราะจากหลายปที่ผานมาที่ผมคิดวา 
วงจรนี้นาจะจบแลว แตมันก็มีอะไรใหมๆ ในหัวให
หาเรื่องเปดแอมปออกมาปรับโนน แกนี่ไดตลอด
เวลา แตไมใชแคปรับเปล่ียนตัวถังเทานั้นนะครับ 
วงจรก็ตองแกอยูแลว 

ผมเริ่มวงจรจากภาคพาวเวอรที่เปน 
300B Output Transformer Tango กอน วาจะหา
อะไรมาขับดี ผมกลับไปมองที่ Triode โดยเฉพาะ
หลอด 6H30PI ที่มี Transconductance และ 
กระแสสูง Output Impedance ต่ํา เอาไปขับหลอด
อะไรก็ไมนามีปญหา แคมองหลอดดวยตาเปลาก็
จะเห็นวามันเปนหลอดที่สวยหลอดหนึ่ง มันเปน
หลอดที่สูงใหญกวาหลอด 9 ขาทั่วไปพอควร โครง
สรางหลอดแข็งแรงมาก เพลทหลอดที่บอกวาฉัน
ออกแบบมาใชในงานทหารนะ แผนไมกาที่รองรับ

โครงสรางหลอดดูแข็งแรงสมกับที่ออกแบบมาใหใช
ในเครื่องบินรบ แถมดวยเพ็ทดีกรีที่ดี มีเครื่องระดับ 
Stereophile Class A อยาง BAT VK51SE, 
Conrad Johnson ACT2 ใชเปนตัวหลักในปรี
แอมปชั้นนํา 

 แตผมก็รูวาหลอดนี้มีอัตราขยายต่ํา แค 
Plate Follower อยางเดียวก็ไดเกนแค 15 ซึ่งไมพอ
แนๆ แถมผมยังไมอยากใช C Cathode Bypass 
อีก ก็จะทําใหเกนลดลงอีกตางหาก ผมก็เลยคิดถึง
วงจร Cascode 

Cascode คือวงจร Plate Follower + 
Ground Grid ตอยอดกันที่ขางบน โดยเอาเอาพุท
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วงจร Cascode 

300B Push Pull Version บาลานซยกระดับ 

จากเพลทหลอดแรก เขาตรงที่ Cathode ของหลอด
บน และเอาเอาพุทออกจากเพลทที่หลอดบน ทั้ง
สองหลอดอยูใน Current Path เดียวกัน 

ขอดีของวงจรนี้คือ เกนสูงและ Input 
Capacitance ต่ํา Input Impedance สูงและ High 
Transconductance ครับ ผมจะอธิบายเปรียบ

เทียบกับวงจรมาตรฐานอยาง Plate Follower เพื่อ
ใหเห็นภาพมากขึ้นนะครับ 
 
เกนสูง 

วงจร Cascode มันจะไดเกนสูงมาก เชน 
หลอด 6H30 มีเกนขยายขางละ 15 ตอเปน 
Cascode จะไดเกน 
Gain = mu x Ra / (rp+ (rp + Ra)) / (mu + 1) 
เทากับ 150 คุณสามารถ Download Excel 
Spreadsheet ที่ใชคํานวณเกนของวงจร Cascode 
ไดจากเวปไซดของ Steve Bench (แนะนําเว็ปนี้
อยางยิ่ง ควรคูกับการอานทุกๆ หนา) 
http://members.aol.com/sbench101/ 
แถม Input Capacitance ต่ําอีกตางหาก ซึ่งการที่ 
Input Capacitance ต่ําก็ทําใหวงจรตอบสนอง
ความถี่สูงไดดีครับ ถาเทียบกับ วงจร Plate 
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เทียบระหวาง Cascode กับ Plate Follower 

Follower วงจร Plate Follower จะมี Input 
Capacitance สูง เพราะในวงจร Plate Follower  
Input Capacitance = C grid-to-plate x gain. 
เชน ถาใชหลอด 6SN7 C grid-to-plate = 4 pF 
Gain = 20 Input Capacitance = 80 pF แตถาตอ
เปนวงจร Cascode Input Capacitance เกือบจะ
เทากับ 4pF ตามหลอดเลยครับ เพราะโวลทที่เพลท
หลอดลางถูกบังคับใหคงที่ Input Impedance ของ
มันก็สูงครับ 

High Transconductance 
ในวงจร Plate Follower ปกติ คา 

Transconductance ของวงจรจะลดลงจากการที่มี 
R Load (Ra) ซึ่งเราหาคามันไดจากสูตร 

Gm = mu/(rp +Ra) 
Gm = Transconductance 
mu = gain 
rp = Plate Resistance 
Ra = Plate Load 

ซึ่งการที่ Transconductance ลดลง ก็ทําใหเกนลด
ลงตามไปดวย เชนหลอด 6H30 

Gm = 18mA/V 
Mu = 15 
Rp = 830 ohm 

เอามาใชในวงจร Plate Follower ดวย R Load = 
25K Gm จะเทากับ 15/(830+25000) = 
0.58mA/V 
แตถาเอามาตอในวงจร Cascode หลอดลางมันจะ
มองหลอดบนเหมือนเปน Load ที่มีคาเทากับ R 

R = (rp + Ra)/mu 
จากตัวอยาง 6H30 เราจะได 
 R = (830 + 25000)/15 = 1722 
ฉะนั้นจะเห็นวา Gm ของวงจรเราไมลดจาก Gm 
ของหลอดไปมากเทากับของวงจรอื่น 
 Gm = 15/(830+1722)  

Gm = 5.87mA/V 
สรรเสริญขอดีมาเยอะ แตไมมีอะไรไดมา

ฟรีๆ หรอกครับ  ขอดีของ Cascode แลกมากับ 
Output Impedance ที่สูง กับ PSRR (Power 
Supply Rejection Ration) ที่ต่ํา 

Output Impedance ของวงจร Plate 
Follower จะเทากับ Ra ขนานกับ rp จากตัวอยาง
เรา 6H30 R Load 25000 จะได = 803 Ohm แต
ถาเปนวงจร Cascode Ra จะเทากับ (mu+2)rp 
ฉะนั้น ในตัวอยางเดียวกันก็จะได Output 
Impedance ของ 6H30 Cascode = 25000// 
(15+2)830 = 9019 ohm 

PSRR ต่ํา เมื่อเทียบกับวงจร Plate 
Follower ซึ่งมี PSRR = rp/(rp+Ra) เชนตัวอยาง 

PSRR = 830/(830+25000) = 0.03 
ซึ่งหมายความวา มันจะมี Noise จากภาคจายไฟ
ออกมาที่เอาพุทแค 3% แตในวงจร Cascode  

PSRR = (mu+2)rp/[(mu+2)rp+Ra] 
PSRR =  (15+2)830/[(15+2)830+25000] = 
0.36 ซึ่งหมายความวา มันจะมี Noise จากภาค
จายไฟออกมาที่ Output 36%   

อยาเพิ่งตกใจไปครับ เราแกได ในวงจร 
Cascode ถาดูดีๆ มันจะมี Input สองอัน อันแรก
คือที่กริดของหลอดลาง อีกอันคือที่กริดของหลอด
บน ธรรมดาเราก็จะหา Low Impedance Path ให
มันลงกราวดไป แตเราสามารถเอา Noise ของภาค
จายไฟมาใสมัน และให Noise มันลบลางกันไปเอง 
เจงไหมครับ เปลาครับ ผมไมไดคิดเองนะครับ ผม
อานเจอจาก Tube CAD Journal ของ John 
Broskie เปนอีกเว็บที่แนะนําใหอานทุกๆ หนา 
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6H30 Cascode Balance Input Stage with CCS (Sink) 

อยางนอยสองหนขึ้นไปครับ ผมอานมากกวานั้น
ครับ เพราะอานสองหนยังไมเขาใจเลยครับ ☺ 
http://www.tubecad.com/ 

แลวเราจะรูไดอยางไรวาตองใส Noise 
เขาไปเทาไหรมันถึงจะลบลางกันหมด อยางแรกก็
ตองหาเกนของหลอดบนที่เราจะเอา Noise ใสมัน
กอน สูตรก็คือ 

Gain = mu Ra / [ Ra + (mu + 1) Rk ] 
Rk ในที่นี้คือ rp ของหลอดลาง 
แทนคาตามตัวอยางเราก็ 

Gain = 15 x 23500/ [23500+(15+1)830] 
Gain = 9.58 

ฉะนั้นเราก็ตองหา Noise ใสเขาไปที่กริดหลอดบน
เพื่อใหมันขยาย 9.58 เทาออกมากลับเฟสแลวลบ

ลางกับ Noise ของภาคจายไฟไปเอง ซึ่งก็คือเอา 
Noise ใสไปในสัดสวน 1/9.58 = 0.1 แตในความ
จริง เกนของหลอดจะเปลี่ยนไปตามจุดที่ไบอัส และ 
ไฟสูง และเปลี่ยนตามหลอดและอายุมัน ฉะนั้นเรา
ก็ควรทําใหมันปรับได ก็เปนที่มาของการใช R47K 
+ pot 100K + R10K ในการปรับตามวงจรที่เห็น 
 
Cascode Differential 

เนื่องจากแอมปผมเปนวงจร Balance ทั้ง
หมด ผมจึงเลือกใชวงจรนี้ โดยมี Current Sink เปน
ตัวดึงกระแส ผมเลือกใช Depletion mode 
MOSFET DN2540 เปนตัวดึงกระแส โดยตอแบบ 
Cascode อีกเพื่อให Impedance มันสูงมาก 
เปล่ียนแค R1 ตัวเดียวก็เปล่ียนกระแสไดแลว ตอน

Design by Withaya T., Aug 2005 
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DN2540 Constant Current Source (Sink) 

นี้ผมตั้งใหมันดึงกระแส 30mA ก็ตก 15mA ตอขาง 
เวลาปรับกระแส คุณตองใชการเดาสุมพอสมควร 
ผมตอมันกับแบตเตอรี่ 12V แลววัดโวลทที่ R100 
Ohm ตัวบนสุดวาไดโวลทเทาไหร จากนั้นเปลี่ยน 
R1 จนไดโวลทตกครอม R 100 Ohm = 3.00 

เอาหละเราไดวงจร Drive แลว  แตผม
อยากตอมันตรงกับภาคพาวเวอรเลย ผมไมอยาก
ใช RC Coupling แลว ผมก็เลยตองหาอะไรมายก
ใหโวลทกริดของหลอดพาวเวอร 300B เทากับไฟ
ของโวลทเพลทภาคไดรว ถาจะเอา R มายกไฟ ก็
ตองใช R Watt สูงมากๆ และคงรอนนาดูถาใสไว
ขางในตัวถัง แตถาเอาออกมาขางนอกก็ไมสวย ผม
เลยมองถึงหลอด  

ตอนแรกผมใช 6550 มาทําเปน Current 
Sink ตามรูปวงจร มันจะเปนวงจร Differential แท
จริง มันใหเสียงที่ดีอยางนาสนใจ เสียงมันละเมียด
ละไมมากกวาเดิม พรอมรายละเอียดเหลือเฟอ คุณ
ศานิตเสนอไอเดียออกมาวา ทําไมไมแยกคาโทด
ของหลอดเพาเวอรใหมันแยกออกจากกัน โดยใช
หลอดไตรโอดแทนเพนโทดที่ตําแหนง Current 
Sink ผมเลยเอา 6AS7 มาใชแทน ผมรูสึกวามันให 
มิติ ตําแหนงของชิ้นดนตรี ชัดเจนเปนตัวตนมากขึ้น 
ตอนนี้ผมฟงมันในเวอรชั่นนี้มาหลายเดือนมากแลว 
โดยยังไมไดเปล่ียนอะไรมัน จริงๆ ผมก็มีแผนจะ
เปล่ียนไฟจุดไสหลอดจาก AC เปน DC กับมีแผน 
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รูปวงจรสมบูรณ ใช 6550 เปน CCS ให Cathode ของหลอด Output 

 

จะเปลี่ยน R Bias ตัวลางของหลอด 6AS7 ใหเปน
Current mirror มันจะได Balance กระแสทั้งสอง
ขางไปพรอมๆ กัน แตตอนนี้ขี้เกียจแลวครับ เผ่ือเอา
ไวเขียนตอในปหนาแลวกัน ติดตามตอนตอไป... 
 
 
 
 

Design by Withaya T., Aug 2005 
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รูปวงจรสมบูรณ ใช 6AS7 เปน CCS ให Cathode ของหลอด Output 

 

 
 
 
 
 
 

Design by Withaya T., Aug 2005 
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EL156 Power Pentode drive by C3m SE Amp 

 
 

    
 

 Author:  Kriengsak Chawamatee 

เพื่อตอนรับการที่เยอรมันจะเปนเจาภาพ
ฟุตบอลโลก 2006 นี้ ผมจึงไดทําแอมปตัวนี้ ซึ่ง
หลอดที่ใชทั้งหมดเปนหลอดเบอรที่ไมคอยมีใครนํา
มาใช (หรือเปลา?) และไมเปนที่คุนเคยจากเยอรมัน
ทั้งหมด ลองมาดูกันครับ 
 
ที่มา 

ที่มาของการ DIY แอมปตัวนี้คือ หลังจาก
ผมไดเริ่มศึกษาเรื่องหลอดมาระยะหนึ่ง และไดเริ่ม
คลุกคลีกับเพื่อนๆ ที่ DIY ดวยกัน ผมพบวาหลอดที่
นัก DIY นิยมทําเลนกันนั้นมี 3 กลุมใหญๆ คือ กลุม
แรก  หลอดกลุมอเมริกาพวก RCA, GE, Sylvania, 

etc. กลุมที่สอง หลอดกลุมยุโรปพวก Mullard, 
Telefunken, Siemens, etc.  และกลุมสุดทายคือ
พวกหลอดสมัยใหมจากจีนและรัสเซีย เชนพวก 
Sovtek, Svetlana, Shuguang, etc.  ผมสังเกตพบ
วาเมื่อเริ่มเลนใหมๆ ไมมีประสบการณนัก เราก็มัก
จะเริ่มจากหลอดใหมในกลุมสุดทาย อาจเปนเพราะ
หาไดงายและสามารถพบเห็นไดทั่วไปในเครื่องเสียง 
Commercial หลังจากสะสมประสบการณไปซัก
ระยะก็จะเริ่มทําและสะสมหลอดใน 2 กลุมแรก แต
เนื่องจากในบานเรานั้น มักจะพบเห็นหลอดในกลุม
อเมริกาเสียเปนสวนมาก เนื่องจากพอหาไดและที่
สําคัญมีวงจรที่ทํากันไวใหศึกษาไดงาย สวนในกลุม
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EL156 Telefunken & Siemens 

หลอดทางยุโรป โดยเฉพาะพวกหลอดเบอรแปลกๆ 
สําหรับนัก DIY บานเรานั้น จะหาเลนไดยากทั้ง 
Socket และตัวหลอดเอง โดย Socket นั้นจะหายาก
กวาหลอดมากเชน Socket 10 Pin German 
(EL156) หรือ Side Contact Socket (EL3N) 
เปนตน บางครั้งยากกวาหาหลอดดวยซ้ําไป สวน
พวก ECC82, ECC83 หรือ EL34 นั้นใช Socket ที่
ใชกันอยางแพรหลายอยูแลว แตในกลุมหลอดเบอร
แปลกๆ ที่โดยมากมีใชกันแตในประเทศเยอรมันและ
ประเทศขางเคียง เชน F2A, EL156, Aa, Ba, Ed, 
C3m, D3a, etc. กลับเปนที่นิยมโดยนัก DIY ชาว
ญี่ปุนมาก อาจเพราะเปนพวกมีความคิดสรางสรรค
และชอบทดลอง รวมทั้งมีเงินเยอะพอที่จะหามาเลน
และทิ้งขวางไดเมื่อมันไมดี ไมวาจะทําออกมาแลวมี
ปญหาหรือเสียงไมดี 

เมื่อผมเริ่มศึกษาหลอดยุโรปกลุมนี้ ก็เริ่มมี
ความคิดวาหลอดเหลานี้นาจะตองมีคุณภาพดีพอ

สมควร จากมาตรฐานการผลิตที่ดี และจากการที่มี 
Internet ทําใหโลกกวางขึ้น เราสามารถหาซื้อ
อุปกรณที่หาไมไดในบานเรา หาขอมูล Datasheet 
หรือตัวอยางวงจร และเมื่อพอจะออกแบบวงจรได
แลว ผมก็เริ่มลองหามาทําดูบาง อยากรูวาจะมีเสียง
ที่ดีและแตกตางไปจากเบอรที่นิยมกันเชนพวก 2A3, 
300B หรือตระกูล 45, 46, 47 ซึ่งพอจะหาฟงจาก
เครื่องของเพื่อนไดงายๆ แลวผมก็มาปงหลอดเบอร 
EL156 กับ F2A ซึ่งเพื่อนบอกวานับเปนหลอด “ไฮ
โซ” ในกลุมหลอดนี้ จากนั้นผมก็เริ่มหาและไปได
หลอด Siemens EL156 มาคูหนึ่งจากเพื่อน และ
ประมูลได Telefunken มาอีกคูหนึ่งจาก eBay 

หลอด EL156 เปนหลอด Power Pentode 
ที่วากันวาดีที่สุด (อันนี้เปนโฆษณาใน Web ขาย
หลอด แตผมวาคงแคดีมากเฉยๆ ครับ) ราคาคอน
ขางแพงมาก โดยเฉพาะในญี่ปุนราคามหาโหดมาก 
เมื่อมีเขามา List ใน eBay ก็มักไมพนพวกญี่ปุน 
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EZ 150 Telefunken 

เกาหลี ฮองกง หรือรานขายหลอดเอาไปกินหมด ไม
เคยมีฟลุคแบบถูกๆ แตผมก็ชนะประมูลมาไดไมแพง
มากอาจเปนเพราะคนขายแกไมรับ Paypal หรือ
บัตรเครดิตทําใหจายเงินยุงยาก ลดคูแขงไปไดเยอะ 
เมื่อดูโครงสรางการใชงานดูจะคลายๆ กับ KT88 ซึ่ง
เปนหลอดที่นิยมกันโดยเฉพาะการใชในแบบ Push- 
pull และเชนกัน เมื่อไปหาดูวงจรของแอมปที่ใช
หลอด EL156 ก็จะพบวาเปนแบบ PP มีพละกําลัง
มหาศาลที่ใชในโรงภาพยนตรเปนสวนใหญ และ
หลอด Telefunken ที่ประมูลไดมา เจาของก็บอกวา
ไดมาจาก Stock ของโรงภาพยนตรเกาที่เจงไปแลว
ในเยอรมัน ซึ่งผมเห็นหลอดครั้งแรกก็ไมม่ันใจวามัน
จะเปนของแทหรือมันมาจากเสิ่นเจิ้นกันแน เพราะ
มันดูแปลกๆ ทั้งกลองที่เปนแบบ Industrial และการ 
Screen ยี่หอที่หลอด แตเมื่อนํามาเทียบกับหลอด 
Siemens ที่ไดมาอีกคูก็พบวาเหมือนกันมาก มีสวน
ตางเล็กนอย และพบวาหลอดที่ผลิตใหมโดยจีนนั้น
จะเปนขาแบบ Octal base เพื่อแกปญหา Socket 

แบบ F-10 ซึ่งหาไดยากมาก ก็สบายใจไประดับหนึ่ง 
 เมื่อผมไดมาก็เริ่มหาหลอด Rectifier 

เพราะอยากไดวงจรที่ใชการ Rectify ดวยหลอด 
และที่เขาคูกันก็คงไมพน EZ150 หลอดคูบารมี
เพราะมีรูปทรงเหมือนกันเปะ ใช Socket แบบเดียว
กัน และที่สําคัญราคาก็โหดพอกัน ซึ่งก็ตองไปไล
ประมูลมาอีกเชนเคย โดย EZ150 เปนหลอด 
Indirect-heated Rectifier ที่จายกระแสไดอยาง
มหาศาลหลอดเดียวก็เพียงพอ 

สวนหลอด Drive ใชหลอดเบอร C3m ซึ่ง
เปน Signal Pentode ที่มี Spec ที่ Linear มากๆ 
และเปนเบอรที่ไมคุนเคยอีกเชนกัน เนื่องจากไหนๆ 
ก็ใชหลอดเยอรมันแลวก็ตองวากันใหครบสูตร
เยอรมันไปเลย อยางไรก็ดี ผมก็ไดสอบถามจากผูที่
เคยใชหลอดเบอรนี้ ตางก็บอกวาเปนหลอดที่ดีมี
เสียงที่เปนกลางมากๆ หลอดหนึ่ง ผมจึงหามาลองดู 
แตขอเสียคือ เปนหลอดที่ตองจุดไสหลอดดวยไฟ 
20V ทําใหไมสามารถใชหลอดอื่นมาแทนได แตก็มี
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ภาพ C3m กอนและหลังถอด Tube Shield 

หลอดเบอร C3g ซึ่งเปนหลอดในตระกูลเดียวกัน ซึ่ง
จุดไสหลอดดวย 6.3V ทําใหใชหลอดอื่นแทนไดงาย
เพียงแคเปล่ียน Socket เทานั้น แตเนื่องจากผมวาง
แผนไววาจะแกะเอา Tube Shield ออก เพื่อใหเห็น
หลอดแกวโครงสรางเปนตาขายสวยงามจึงใชหลอด 
C3m   

ในสวนของวงจรผมออกแบบเปน Single-
Ended Triode ธรรมดา เพราะแค SE Triode ก็ได 
Power ถึง 10 Watt เขาไปแลว สวน C3m ก็ Run 
เปน Triode อีกเชนกัน (เอ… แลวผมใชหลอด 
Pentode ทําไมละเนี่ย?) และเปน RC Coupling 

ธรรมดา ยังมือใหมก็เอางายๆ ไปกอนครับ เดี๋ยวคอย
มาลองเลนพวกเทคนิคพิสดารภายหลัง 
 
เริ่มลงมือทํา 
 เริ่มจากอุปกรณครั้งนี้ผมซื้อจาก Internet 
ซะเปนสวนใหญ เริ่มจากหลอด Telefunken EL156, 
EZ150 และ Siemens C3m พวก C ทั้ง Cathode 
bypass, Coupling และ Filter บางตัว รวมไปถึง
สายไฟทั้งหมด แต R ผมไดจากเพื่อนคนที่แบง 
Siemens EL156 มาให, Socket ทั้งหมดก็ eBay 
อีกเชนเคยเพราะหายากมากเชนกัน สวน C Oil ตัว
ใหญนั้น ผมไดมาจากคลองถมในราคาถูกเหมือนได
เปลา สวนอื่นๆ เล็กนอย เชนปล๊ักไฟ, RCA และ ขั้ว
ลําโพงก็ซื้อจากบานหมอแตใชของคุณภาพดีหนอย
เชน ขั้วลําโพงก็ใชของ J.A. Michelle สวน RCA 
วางๆ จะลองไปซื้อ RCA ของ Kimber มาใส ตอนนี้
ใสของราน VP ไปกอน ออเกือบลืมไป หมอแปลงทั้ง
หมดในโครงงานนี้ พันโดยคุณสมชายครับ 

ในการทําแอมปตัวนี้ ผมไดใสหลอดตา
แมวเขาไปดวย เดิมตั้งใจวาจะวางบนพื้นเลย ใช
หลอด EM11 ซึ่งมีทรงหลอดเหมือน EL156 แต
ขนาดเล็กลงมาจะไดดูเขากัน ตอนแรกกะวาจะติด
หลอกวาเปนหลอด Drive แลวเอาหลอด Drive ติด
ซอนไวหลังหมอแปลง แตคิดไปคิดมามันจะมั่วไป
หนอย เดินสายยุงยากนาดู เลยติดกันเปนแถวๆ 
ธรรมดา โดยหลอด EM11 นี้ซื้อจากรานเฮียปกไม
ตองไปประมูลใหเมื่อย หลอดดูหนาตาสวยดีครับ แต
ถาเอาไปวางบนชั้นวางก็คงตองใหจิ้งจกบนเพดานดู
เพราะมันออกแบบมาใหวางแนวนอน แตผมดันไป
ติดในแนวตั้ง ตอนนี้ผมวางลองฟงในหองนอนเลย
วางบนชั้น เห็นเหมือนตาเขียวๆ อยู 2 คู รูปทรงมัน
คลายนกฮูกยืนตาเขียวมองเราอยูยังไงไมรู 
 แทนเครื่องคราวนี้ผมใชวิธีพนสีรถยนตซะ
เลย อันสืบเนื่องมาจากความเดิม ตอนทําแอมป
กับปรีเดิม ผมไปพับอลูมิเนียมมากอน ทําใหรานอโน
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วงจรภาคจายไฟแบบ Choke Input ซึ่ง Damping ดวย RC แกการครางของ Choke ตัวแรก 

วงจร EL 156 Drive ดวย C3m 

ไดซไมสามารถขัดและชุบใหผมได เลยคิดตั้งแตตอน
นั้นวามันนาจะพนสีได ครั้งนี้ผมเลยทดลองดูโดยใช
สีฟา Metallic (มีเพื่อนแซววาสีเหมือนกระโปรงรถ 
Honda Jazz) ใหอูรถยนตพนมาให ดานขางกะวา
จะประกบดวยไมครับ 

ผมตองแยกแทนแอมปกับหมอแปลง 
เพราะมันหนักมาก ยกไมไหวครับลําบากในการทํา
และเคลื่อนยาย  ตอนแรกออกแบบเปน Choke 
Input แตเนื่องจากแรงดันสูงมากเพราะผม Run ที่ 
440V ซึ่งจากหมอแปลงใชไฟสูงถึง 540VCT ทําให 
Choke ตัวแรกสั่นคราง ขนาด Potted แลวยังเอาไม

Design by Kriengsak C., Nov 2005 

Design by Kriengsak C., Nov 2005 
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แทนเครื่องทําจากอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร พนดวยสี Metallic 

อยู จึงตองลดพลังงานโดยคําแนะนําของคุณฆฤณ 
โดยใส RC เขาไปซึ่ง C ตองมีคานอยมากไมเชนนั้น
แรงดันออกมาจะสูงมากเกินไป โดยทดลองคํานวณ
คา RC นี้ดวยวงจร PSU Design Ii ทําใหแกการสั่น
ครางได ออกจาก Choke มาก็เขา C Oil ขนาด 
35uF ซึ่งผมพนสีดําใหเขากับ Choke และหมอ
แปลง Output สวนการยึดกับแทนผมใชวิธีติดนอต
ดวยกาว Epoxy กอนยึดเขากับแทนที่เจาะรูไวทําให
ดูสวยงามไมเห็นตัวยึด C แบบทั่วไป แตก็ติดกาว
ยากนาดูเพราะเมื่อขันนอตแนนเกินไปนอตมันก็จะ
หลุดตองขันพอตึงๆ มือ  

สําหรับหลอด Drive C3m ปกติจะเปน
หลอดที่มี Tube Shield ผมเห็นใน Web Jacmusic 
แกทําเทหเล่ือยออกมา ทําใหกลายเปนหลอดแกวที่
มีตาขายรอบหลอดคลาย EF86 ผมลองเลื่อยดูบาง   
ผลออกมาก็สวยไปอีกแบบ แทนที่จะเปนหลอดเหล็ก
ดูทื่อๆ แตก็เสียคุณสมบัติการ Shield ไป แตผมไม

แนใจวาจะมีผลตอเสียงหรือไมเพราะมีคูเดียว รอ
ประมูล Telefunken อยู จะไดเขาพวกกันตอนใช 
Telefunken ทั้งหมด 

สวนการเชื่อมตอระหวางแทนแอมปกับ
แทนหมอแปลง ตองเชื่อมตอโดยใชปล๊ักชนิดหลาย
ขั้ว ซึ่งตองใชชนิดดีหนอยครับเพราะไฟคอนขางสูง
อันตรายครับถาไมแนนหนา สายไฟที่เปน AC ผมก็ตี
เกลียวทั้งหมด รวมไปถึงสายสัญญาณภายในก็ตี
เกลียว แลวปลอยลอยปลายสายไวกันสัญญาณรบ
กวน สายไฟทั้งหมดเปน Silver Teflon Insulator ซื้อ
จาก eBay Shop ราคาไมแพงมาก ซึ่งผมไมเนนเรื่อง
เสียงเพราะหูผมคงฟงไมออก แตที่ดีคือผมชอบตรง
บัดกรีติดงายครับและทนความรอนไดสูง ทําใหใช
งานไดงายและปลอดภัยครับ ยังไงก็เนนความปลอด
ภัยกันไวกอนเปนการดีครับ 
 Bleeder Resistor นี่จําเปนเลยครับ ผม
ลืมซื้อมาในตอนแรก ทําไปก็โดนไฟดูดจาก C อีก
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 ในรูปยังไมไดใส Hum pot และ RC Filter กอน Choke Input 

ตามฟอรม ตอนหลังตองเอาที่มีมาพวงๆ กันใหไดคา
ใกลเคียงไปกอนแลวจึงไปซื้อมาติดเขาไปภายหลัง 
และก็ซื้อตุนเผื่อไวหลายๆ ตัวเลย ไมกี่บาทแลกกับ
ความปลอดภัยครับ 
 
ประสบการณที่อยากแชรกัน 
 ในการทําแอมปตัวนี้ผมเจอปญหาอยู 2 
ปญหา ปญหาแรกเปนปญหาคลาสสิค คือเสียงฮัม
และเสียงจี่ดังมาก แกอยูนานครับ ในที่สุดก็หายโดย
การแยกกราวดไฟสูงกับกราวดสัญญาณออกจาก
กัน แลวคอยไปเชื่อมตอกันที่ขั้วตอ IEC และบัดกรี
สวนกราวดในจุดตางๆ ใหแนนหนา ปญหาแรกก็
หายไป สวนปญหาที่สองเปนปญหาแปลกที่ไมทราบ
วามีใครเคยเจอหรือไม คือหลอด Rectifier EZ150 
หลอดหนึ่งที่ใช เมื่อใสเขาไปมันทํางานผิดปกติวัด
แรงดันไดสูงขึ้นไปเรื่อยสักระยะ จากนั้นขั้วตอจุดไส
หลอดก็จะ Spark และ Fuse ก็จะขาด ดังนั้นเรื่อง 

Fuse นี่สําคัญมากนะครับ และที่ฮาเขาไปใหญคือ
ดวยความไมรอบคอบของผม เนื่องจากดันไปแยก
แทนแอมปทําใหตองใชขั้วตอระหวางแทนและสับสน
ดันไปมั่วใส Hum pot เขาไปที่ขั้วจุดไสหลอดของ
หลอด Rectifier แทนที่จะเปน C3m ดังนั้น พอใส
หลอดที่มีปญหาเขาไป ก็ควันขึ้นโขมงเลย ผมไมเคย
เห็นควันเยอะขนาดนี้มากอน เคยแต C ระเบิด
กระจาย แตนี่ควันออกมาจาก Hum pot ยังกับไฟ
ไหมแอมปหมดทั้งตัว แตก็ดีทําใหรูวาผมตอผิด ไม
งั้นก็คงใชแบบมั่วๆ แบบนี้ไปอีกนาน โชคดีที่ไมทําให
อุปกรณในสวนอื่นๆ เสียหายมากไปกวานี้สังเวย
เพียง Hum pot ไปหนึ่งอัน แตก็เสียดายหลอดมาก 
ไมรูวาจะตรวจเช็คหรือเอาไปใชงานไดอยางไร แพง
ซะดวย 
 หลอดตาแมวก็เปนครั้งแรกที่ผมลองตอดู  
สวยดีครับ แตคงตองเลือกใหเหมาะกับการติดตั้ง วา
จะแนวตั้งหรือแนวนอน    ไมงั้นเดี๋ยวไดฮาเหมือน
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Telefunken EM11 Indicator Tube ใชกันมาก
ในวิทยุโบราณที่ผลิตจากเยอรมัน 

EM11 แสดงผลเปนรูปกังหัน 4 แฉก 

ของผม สวน Trick ที่ใชในหลอดตาแมวคือ B+ ของ
หลอดตาแมวยิ่งสูงไฟก็จะยิ่งสวางครับ สวน 
Volume 220k เปนตัวปรับความไวในการ Monitor 
สัญญาณ ใหกระพริบเร็วชาตามความแรงของ
สัญญาณที่วัด โดยตอเขาไปที่ Plate ของหลอด 
Output ครับ ผมใชหลอดเบอร EM11 ของ 
Telefunken ซึ่งมี Display Pattern เปนกังหันส่ีแฉก 
ลองหารายละเอียดเกี่ยวกับหลอดตาแมวไดที่ 
www.eyetubes.com ครับ 

 ในสวนของหมอแปลงไฟนั้น ผมไดพันขด 
Secondary เผ่ือไวอีกชุด เปน 6.3V เผ่ือเหนียวไวใน
กรณีเสียงหลอด C3m ไมถูกใจ เพราะดันใชไฟจุดไส
หลอด 20V ไมเหมือนชาวบานเขา แถมหลอดก็ดัน
เหมือนกับวานาจะผลิตจากโรงงานเดียวกันหมด ทั้ง 
Siemens, Telefunken, ITT เลยไมมีใหเปล่ียนเลน
เพื่อฟงเสียงในบุคลิกตางๆ ของหลอดแตละยี่หอหรือ
แตละโครงสราง การวางแผนที่ดีก็มีชัยไปกวาครึ่ง
แลวครับ 
 

ทดลองฟง  
หลังจากตอเสร็จและไลแกปญหาขางตน

แลว ผมก็ทดลองฟงดูโดยใชหลอด Siemens EL156 
กอนเนื่องจากเพิ่งเสร็จไมนาน จึงกะวาจะฟงไปสัก
ระยะกอนลองเปลี่ยนไปใช Telefunken เพื่อฟงดู
ความแตกตาง แตผมคิดวาเสียงเหมือนกันเพราะดู
โครงสรางแลวเหมือนกันมากคิดวาอาจจะผลิตจากที่
เดียวกัน  

เสียงที่ไดจะคอนขางเขมขนจริงจัง ราย
ละเอียดมาก เสียงแตละเสียงขับออกมาอยางชัดเจน 
แตไมนุมนวลและหวานเทา R120 ที่เคยทํา   แตอาจ
เปนเพราะเพิ่งเสร็จและลองฟงไมนานจึงยังดูแข็งๆ 
เกร็งๆ อยู แตที่ฟงออกไดชัดคือ พลังเสียงที่มีน้ําหนัก
และมีพลังเนื่องจากกําลังขับที่สูง เกนขยายที่มีมาก
จนทําใหไดยินเสียงฮัมของปรีเบอร 26 อยางชัดเจน
ขึ้นเมื่อเทียบกับแอมปตัวเดิมที่ใชอยู ซึ่งหากลองตอ
จาก CD Player โดยตรง ก็จะไมไดยินเสียงฮัมครับ 
และเมื่อบิด Volume เพียงนิดเดียวเสียงก็จะดังล่ัน
ครับ เหมาะกับลําโพงที่ไมตองมีความไวสูงมากนัก 
ผมอธิบายเรื่องเสียงไมคอยเกงครับ คงอธิบายได
เพียงเทานี้ คงตองรอเพื่อนๆ มาฟงและ Comment 
หรือฟงไประยะหนึ่ง ใหอุปกรณตางๆ Set ตัวใหคงที่
กอนแลวคอยฟงจริงจังอีกครั้ง   

ในอนาคตคงจะลองเปลี่ยน C coupling 
เปน Jupiter Cap ดู เพราะเคยลองฟงแลวชอบใน
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Telefunken Aa และ Valvo Aa ในอนาคตจะลองนํามาทํา Pre เพื่อใชกับแอมป EL156 เครื่องนี้ 

แนวเสียง และคงจะ DIY ปรีที่ใชหลอด Aa หรือ Ba 
มาเพื่อใหเขาคูกันครับ  

 
บทสรุป 

โดยสรุป หลอดยุโรปเหลานี้เปนหลอดที่มี
ความนาสนใจอยางยิ่ง แมวาอาจจะหาหลอดและ 
Socket รวมไปถึงขอมูลตางๆไดยาก แตการ DIY ก็
มีความสนุกตรงนี้แหละครับ มันเหมือนการผจญภัย
ตองผานความยากลําบากตางๆ จนเมื่อเสร็จแลว 
เราก็จะมีความภาคภูมิใจ การตั้งขอสังเกตวาหลอด
พวกนี้ไมคอยมีใครใช คงเพราะเสียงไมดี ก็เปนการ
เดาอยางเปนเหตุเปนผลอยู แตไมเสมอไปวาจะถูก
ตองครับ อยางไรเสียหลอดก็เปนแคอุปกรณตัวหนึ่ง
ที่มีลักษณะการทํางานเฉพาะ จุดสําคัญคือผูใชจะ
นําไปใชอยางไรใหเสียงดีมากกวา มิใชวามันเกิดมา
แลวเสียงไมดีตั้งแตตน ถามีนัก DIY นําหลอดเหลานี้
มาคนควาและทําใหมันออกมาดีไดอยางหลอดยอด
นิยมหรือดีกวา ยอมเปนการสรางสรรควงการให

กวางขวางขึ้น มีทางเลือกในการเลนมากขึ้น ซึ่งหาก
เราจะเลนกันแตหลอดที่เปนที่นิยมนั้น มันก็ไมตาง
จากไปซื้อของ Commercial แลวมาเปลี่ยนอุปกรณ
และจุด Operating Point เทานั้น เพราะไมวาเราจะ
ออกแบบดวยวงจรเชนไร มันก็แทบจะมีคนผลิตหรือ
ทําเปนชุด Kit ขายแทบทั้งส้ิน ผมเองคงทดลองไป
เรื่อยๆ หลายๆ แบบ ทั้งหลอดที่เปนที่นิยม เชนพวก
เบอร 2A3, 300B หรือเบอร 45 ซึ่งผมก็จะไมดูถูก
เด็ดขาดวาเปนหลอดพื้นๆ นาเบื่อเพราะถาไมดีจริง
คนคงไมนิยมกันทั่วโลก และคงทําหลอดเครื่องสง
กําลังสูง (หลังจากที่ผมมีประสบการณและความ
รอบคอบพอเพียง ที่จะเลนกับอุปกรณแรงดันสูง) 
หรือหลอดแปลกๆ เชนนี้อีกในโอกาสหนา ไมใช
เพราะชอบเทหหรือชอบทําตัวแตกตางจากชาวบาน  
แตเปนเพราะผมเชื่อวาหลอดทุกหลอดมีทั้งจุดเดน
และจุดดอย ขึ้นอยูกับความชอบและคนที่ทํามันขึ้น
มาวาจะใชงานมันอยางไรตางหาก    
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กราฟแสดงการคํานวณ Operating Point ของ EL156 

เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในส่ิงที่เฮ็ดครับ  แต
กอนเฮ็ดก็ศึกษาใหดีกอนครับ ไมงั้นมีเสียงโฮงๆ ออก
มาจากแอมปเดี๋ยวฮาตรึมครับ 

 
อุปกรณที่ใชประกอบในชุดเครื่องเสียง 
Output tube: EL156 
Bias: -28V 
Ia: 80mA 
Vp: 440V 

Driver tube: C3m 
Bias: -6V 
Ia: 13mA 
Vp: 150V 

 
ชุดเครื่องเสียง: 
- CD Meracus Tanto 
- NOS DAC dual TDA1541 6C45PII วงจรโดย 
Mr.Torben  
ปรับปรุงภาคจายไฟเปนหลอด Rectifier และใช 
Plate Choke 
- Pre amplifier #26 Choke Load วงจรจาก 
www.VT52.com 
- ลําโพง Coral 10CX-501 

          …… alexDIY@gmail.com 
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The power amp of Yam 5B/254M SE Amp 

Author : Tanawat Atichat 
ผมวาใครๆ หลายคนคงชอบกินยํานะ

ครับ ไมวาจะเปน ยําใหญ ยําวุนเสน ยํา ...... ( แต
คงไมชอบโดนยํา)  แตบางคนคงมี ยําที่ตัวเองทํา
เองชอบเอง ซึ่งเปนสูตรที่คิดข้ึนเอง ก็ไดนะครับ 
สวนตัวผมชอบกินยํามามา บางทีทํางาน DIY ดึก 
ตองออกมาหา อะไรกินตอนดึกๆ ก็ไดมามานี้แหละ
ครับ เอามายําใสโนนใสนี่ สวนใหญจะเปนของที่
อยูในตูเย็น ออกมาก็อรอยดีครับ พักหลังๆ นี้กินไป 
บัดกรีไป เริ่มๆ ไดรสของตะกั่ว ดวยครับ ฮิฮิ  

และมีอยูวันหนึ่งผมก็ไดพบกับ นัก DIY 
คนหนึ่ง ซึ่งเคาไดทํา Power Amp ที่ตัวเคาเองก็
บอกวา มันเปรียบเหมือนกับยํามั่ว ซึ่งเคาเอาหลอด 
และของตางๆ ที่มีอยูแลวมายํารวมๆ กัน โดยที่  
DIYer คนนี้มีช่ือวา “ยํายําแมน” ดวยความสงสัย 
ผมจึงไดขอเคาสัมภาษณ เพื่อนําแนวคิดและวงจร
ของ Power Amp ตัวนี้ มาบอกกลาวแกเพื่อนๆ พี่ๆ 
นองๆ นัก DIY ทุกคนครับ 
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หลอด E83F Signal Pentode, 5B/254M Power Pentode and 0A2 Voltage Reference 

DIY Journal : สวัสดีครับ คุณยํายําแมน 
ยํายําแมน : สวัสดีครับ 
DIY Journal : ผมขอเรียกคุณ ยํายําแมน สั้นๆ วา 
ยําแมนแลวกันนะครับ  
ยํายําแมน : ไดครับ  
DIY Journal : คุณยําแมน เริ่ม DIY มานานแลวยัง
ครับ? 
ยํายําแมน : อืม DIY หรือครับ คงตั้งแตเด็กๆ แลว
ครับ เพราะวา ผมก็ทําอะไรเองมาตั้งแตเด็กๆ แลว
ครับ  
DIY Journal : เออไมใชครับ DIY นี้ผมหมายถึง 
ทําพวกเครื่องเสียง อะไรพวกนี้นะครับ? 
ยํายําแมน : ออ. ก็เลนมานานแลวครับ   
DIY Journal : แลว คุณยําแมนเคยอานหนังสือ 
DIY Journal บางหรือเปลาครับ? 

ยํายําแมน : ผมติดตามอานอยางตอเนื่องครับ  
DIY Journal : ผมวาเขาเรื่องกันเลยดีกวาครับ ไม
ทราบวา ทําไมถึงคิดทํา Power Amp ตัวนี้ครับ? 
ยํายําแมน : คือวาอยากทํานะครับ ไมมีอะไรมาก 
พอดีผมตื่นมากลางดึกนั่งมองของในตู ซึ่งมีหลอด
อยูพอสมควร เปนเบอรที่ไมเคยเห็นใครใชเลย ตัว
ผมเองก็อยากจะลองเอาหลอดพวกนี้มาเลนดูบาง 
ผมวาทาทายดีครับ  
DIY Journal : แลวคุณยําแมนมั่นใจไดยังไง ครับ 
วามันจะเสียงดีครับ  
ยํายําแมน : โอยคุณ ทําไมถามอยางงี้ละครับ มัน
ตองดีสิครับ ถาเราไมลองของใหมๆ เราจะรูไดยังไง 
ละครับวามันดีหรือไมดี อยางในอดีต ผมวาหลอด
บางเบอรมันก็ไมได สรางมาเพื่องานทางดาน 
Audio หรอกนะครับ แตมาถึงปจจุบันมันกลับ
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จุดทํางานของ 5B/254M ในวงจรนี้ 

กลายไปเปนหลอด Audio ที่มีราคาแพง และมีคน
นิยมใชอยางมาก เห็นไหมละครับ ถาเคาไมไดลอง
เคาจะรูไดอยางไรครับวามันเสียงดี  
DIY Journal : แตมันก็นานแลวนะครับ คุณยํา
แมนไมคิดหรือครับวา เคาลองมากันหมดแลว  
ยํายําแมน : หลอดในโลกนี้ มีหลายเบอรมากครับ 
เยอะมากจนผมคิดวา เคาไมสามารถลองไดหมด
หรอก อีกอยางหลอดพวกนี้ ราคาอยูในขั้นที่ผม
สามารถ หาซื้อมาใชงานได  
DIY Journal : จะวาไปแลวก็ยังไมได ถามเลยนะ
ครับ วา Power Amp ตัวนี้ใชหลอดอะไรบาง? 
ยํายําแมน : ผมใช E83F Mode Pentode ในภาค 
Pre ครับ และใช 5B/254M Mode Triode ในภาค 
Power ครับ 
DIY Journal : อืม... หลอด  E83F มันเปน 
Pentode  แลวทางคุณยําแมน ใชมันใน Mode 

Pentode  เลยนี่ เสียงมันจะดีหรือครับ เทาที่ผม
ทราบมา เพื่อนผมบอกมาวา Pentode นั้นเสียงไม
ดีนะครับ!  
ยํายําแมน : ผมวาเทาที่เคยลองมานะครับ เสียง
ของ Pentode ก็ OK นะ เอาใจวัยรุนอยางผม (พูด
ซะคนอื่นแกไปเลยนะเนี่ย) ดีครับอาจจะไมเนียน
เทากับ Triode แตมันก็คึกคักแบบที่ Triode ใหไม
ไดนะครับ อยางในวงจร Phono บางวงจร ยังใช 
หลอด Pentode เลยครับ แลวจะมาบอกวามัน
เสียงไมดีไดไงละครับ?   
DIY Journal : แลวหลอด 5B/254M หรือครับ มัน
เปนหลอดอะไรครับ? 
ยํายําแมน : หลอด 5B/254M เปนยี่หอ STC 
(Standard Telephones and Cables Co.,Ltd.) 
หลายคนคงยังไมรูจักหลอดยี่หอนี้ ความจริงแลว 
มันเปนหลอดที่ผลิตในอังกฤษ โดยหลอดรหัสนี้มี
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จุดทํางานของหลอด E83F Pentode Mode ในวงจรนี้ 

ลักษณะโครงสรางและกราฟ เหมือนกับหลอด 807 
ซ่ึงใน Datasheet ของหลอดนั้น มันก็ไดบอกวา 
เปนหลอดที่ใชแทน 807 ไดเลยครับ จะตางกันก็ที่
รูปรางและ Socket เห็นไหมละครับ วาความจริง
มันก็ไมไดแปลกอะไรนักหนานะครับ แตผมได
หลอดคูนี้มาในราคาที่ไมแพงมาก ซ่ึงเมื่อทําออกมา
เสียงก็ไมไดข้ีเหลอะไรเลย แถมยังสนุกเพราะวาได
ลุนวามันจะออกมายังไงครับ ผมก็คิดวาใครๆ ที่มี
หลอดอะไรอยูแลว แตหาวงจรใน Internet ไมเจอก็
นาจะลองเอาหลอดพวกนั้นมาตอใชดูนะครับ เผื่อ
คุณจะมี Power Amp หรือ Pre Amp ของคุณตัว
แรกในโลก ไมเหมือนใคร เปนแนวทางใหกับ DIY 
รุนนองที่เขามาวงการ จะไดมีทางเลือกมากขึ้นนะ
ครับ (แหม .....พูดเหมือนวงการนักแสดงเลย) จะ
ไปจดจออยูกับหลอดที่เปนที่รูจัก แตดวยราคาที่ไม
สามารถหาซื้อได ทําไมละครับ? 
DIY Journal : แลวถามันไมมีวงจรใน Internet 
แลวผมจะหาวจรมาจากไหนละครับ?  

ยํายําแมน : อืม... ก็คํานวณขึ้นมาเองสิ ผมวาถามี
ความอยากทําจริงๆ เรื่องนี้ไมใชเรื่องยากหรอกครับ
ไมงั้นก็ลองปรึกษารุนพี่ๆ ที่เลนมากอน ก็ไดใน 
Internet มีผูรูมากมายครับ เพราะวาถารูวิธี 
คํานวณแลว คุณก็สามารถ ทํา Power Amp โดย
ใชหลอดไหนก็ได  
DIY Journal : งั้นผมขอดูวงจรหนอยไดไหมครับ? 
ยํายําแมน : ออไดเลยครับ ตามรูปเลยครับ   
DIY Journal : กอนอ่ืน ผมขอถามขอสงสัย 
จากวงจรกอนนะครับ 
ยํายําแมน : ไดเลยครับ 
DIY Journal : จากวงจรผมเห็นวา  มีหลอด 0A2 
ดวยนะครับ มันทําหนาที่อะไรครับ? 
ยํายําแมน : มันทําหนาที่คลายๆ กับ Zener 
Diode นะครับ คือรักษาระดับแรงดันอยูที่ 150V 
คงที่เทานั้นครับ ไมวาแรงดันขาเขาจะเทาไรก็ตาม 
และถาเปนเบอรอื่นเชน 0B2 แรงดันคาคงที่จะ
เปลี่ยนไปครับ โดยที่ผมเอาแรงดัน 150V ไปปอน
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รูปวงจรขยายและภาคจายไฟของ Power Amp of Yam 

ใหกับ E83F ที่ Grid2 เพื่อจะใหหลอด E83F 
ประพฤติตัวเปน Pentode ซ่ึงมี Graph Operating 
Point ตามรูปนี้เลยครับ  
DIY Journal : ออครับ แลวตรงสวนของคา RC 

Coupling ที่ออกจากหลอด E83F ไปเขา 
5B/254M ทําไมคามันถึงไมเหมือนทั่วไปเลยละ
ครับ 
ยํายําแมน : ตรงจุดนี้ ผมมี C คา 2.2uF อยูพอดี 
เลยทําการลดคา R เปน 37.4k เพราะมี R คานี้อยู

พอดีเชนกันครับ แตก็สามารถเปลี่ยนได โดยคาที่
เราใชกันทั่วๆ ไปสําหรับวงจรแนวๆ นี้ ก็ประมาณ 
0.1-0.47uF 400V คา R 220k ก็ใชงานไดเหมือน
กันครับ สวนของหลอด 5B/254M ก็มี Graph 
Operating Point ตามภาพนี้ครับ   
DIY Journal : อา…..ครับ Power amp ตัวนี้ ยํา
ของจริงๆ  แบบวาไมตองไปซ้ือของเลย ขุดจากใน
บานหมดเลยนะครับเนี่ย สงสัยกรุจะมีหลอดเยอะ
ละสิครับ 

Design by Tanawat A., Oct 2005 
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การเดินสายภายในเครื่อง 

ยํายําแมน : ก็ไมขนาดนั้นครับ ผมก็มีแต R กับ C 
หลอดก็ไมคอยมีหรอกครับ (แหมพูดกันไวเลยนะ
สงสัยกลัวโดนคนขอมาที่บาน แอบมาเอาหลอดไป
ละสิครับ) 

DIY Journal : แลวสวนของวงจรภาคจายไฟล ะ 
เปนยังไงครับ? 
ยํายําแมน : ก็ตามภาพเลยครับ 
DIY Journal : จากภาพผมเห็นวามีการใช Diode 
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รวมในการเรียงกระแสดวยเพราะอะไรครับ? ถึงได
ใชวงจรแบบนี้ 
ยํายําแมน :  พอดีวาหมอแปลง Power ลูกนี้ ผม
เอามาจาก Power Amp ตัวเกานะครับ มีคา 250-
0-250 V 300mA ซ่ึงถาไมใช Diode รวมในการ
แปลงไฟ คา Voltage ขาออกจะมีคาประมาณ 
255V ซึ่งผมอยากไดคา Voltage ที่มากกวานี้ เลย
ไดใชวิธีนี้ แตที่ผมยังใสหลอด Rectifier ลงไปใน 
วงจรดวยเพื่อจะยังคงแนวเสียงที่เกิดจากการใช 
หลอดในการเรียงกระแสครับ โดยที่ Voltage ที่ได
จะมีคาประมาณ 293V ครับ สําหรับหลอด 5AR4 
DIY Journal : หมอแปลงนี้ก็เอาของเกามายําดวย
สินะครับ ดีครับอยางงี้ถาเรามีหมอแปลงเกาที่ 
Voltage ไมถึงก็สามารถใชวิธีนี้ไดสิครับ 
ยํายําแมน : ครับใชครับ 

DIY Journal :  แลว Power Amp ตัวนี้ไดกําลังขับ
ประมาณเทาไรครับ? 
ยํายําแมน : นาจะ 1 Watt กวาๆ นะครับ 
DIY Journal : ครับ  สุดทายนี้ผมอยากจะให คุณ 
ยําแมน ฝากอะไรถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ชาว DIY สัก
หนอยครับ 
ยํายําแมน : ครับ ก็ไมมีอะไรมาก กอนอื่นก็ขออวย
พรใหทุกคนประสบความสําเร็จในการ DIY นะครับ 
แลวสําหรับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกทาน รวมท้ังนองๆ รุน
ใหมๆ ที่จะเขามาเดินในเสนทางสายนี้ ก็ขอใหมี
ความมั่นใจในการจะทําอะไรสักอยางขึ้นมา ในการ 
DIY นั้น เหมือนกับการเดินทางบนถนนไปสูจุด
หมาย อาจจะมีลมลุกคลุกคลานบาง แตมันก็เปน 
ประสบการณ ใหเราไดเรียนรูและสามารถทํางาน 
DIY ไดดีข้ึนเรื่อยๆ ถาเราอยูดีๆ กาวขามไปในจุด
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หมายเลยโดยใชทางลัด ซึ่งมาจากความคิดของเรา
เองหรือจากคนอื่นแนะนําก็ตาม เราอาจจะไมได
เรียนรูวา จริงๆ แลวสิ่งที่เรียกวาดี กับสิ่งที่เรียกวา
แยนั้นอยูตรงไหน มันอาจจะทําใหเราหลงทาง เชน 
ในตัวอุปกรณเอง ที่เราอาจจะคิดวา เสียงแบบที่เรา
ชอบ นั้นตองมาจากอุปกรณที่ดีที่สุดนั้น อาจจะไม
ถูกเสมอไป อุปกรณแตละช้ินก็มีคุณสมบัติที่ดีของ
มัน ขึ้นอยูกับเรานั่นแหละที่จะเปนผูที่ดึงสวนที่ดี
ของอุปกรณเหลานั้นข้ึนมา ดังนั้น   ผมอยากให 
พวกเราทุกคนไมยึดติดกับตัวอุปกรณมากไปนะ
ครับ พวกเราเปรียบเสมือนพอครัวทําอาหาร ที่เอา
ของตางๆ มารวมกัน ทําใหมันเปนอาหารรสเลิศ ไม
วาสูตรอาหารนั้นจะดีอยางไรก็ตาม ถาขาดผีมือที่ดี
ในการปรุงไป อาหารนั้นก็ไมมีทางจะอรอยไดเลย
ครับ ดูจาก แดจังกึม สิครับ ยังตองใชเวลาฝกตั้ง
หลายปเลย สุดทายนี้ผมก็หวังวา พวกเราชาว DIY 
จะทําอะไรใหมๆ ออกมาประดับวงการตอไปครับ 

DIY Journal :  ขอบคุณมากครับ คุณยําแมน และ
นี่ก็คือ DIYer ทานหนึ่ง ที่เคาดูเปนคนแปลกๆ แตมี
แนวคิดในการ DIY ที่เรียบงายและตองการจะ 
พัฒนา แนวคิดในการ DIY ของตนเองอยูเสมอ  ซึ่ง
ผมคิดวาจะเปนประโยชนตอผูอาน ทั้งผูที่เริ่มตน 
และผูที่เริ่มมานานแลวนะครับ  
 
ขอความจากผูเขียน : ผมขอขอบคุณ พี่วิทยา 
สําหรับ Socket 5B/254M ที่คุณภาพดีกวาของที่
ผมใชอยูเดิม แมป สําหรับการแนะนําหลอดท่ีดี พี่ 
Art สําหรับขอแนะนําตางๆ และแฟนผมที่ชวยใน
การตรวจคําครับ และทายสุดนี้ ผมมีเรื่องจะบอก
วา ตัวละครและเรื่องที่ปรากฏในบทความนี้ เปน
เรื่องที่แตงขึ้น เพื่อความแปลกใหมในการนําเสนอ
การเขียน DIY Journal ไมไดเกี่ยวของกับบุคคล 
และเหตุการณที่มีอยูจริง ขอบคุณมากครับ 

Tanawat Atichat 
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VT-51 / 841 Hytron ที่จะใชในโครงงานนี้ 

 
 
 
 
 
 

ผูเขียน : มนตสรรค โสธรวิทย
 เมื่อหลายปกอนผมรวมหัวกับเพื่อนๆ ใน 
ThaiAOTN Mailling List ซื้อหลอด 10Y/VT25 
จํานวน 6 คู มาแบงกันคนละคู ซึ่งในครั้งนั้นผูขาย
เคาเสนอขายหลอด VT-51 มาดวย 4 คู ซึ่งดูในรูป
แลวหลอดมันเหมือนกับ 10Y Hytron เปยบเลย ก็
เลยไดมาในราคาแคครึ่งหนึ่งของ 10Y โดยที่ไมรู
เลยวาจุดทํางานของ VT-51 ตางกับ 10Y มาก จน
ไดเห็น Datasheet เมื่อเอาของมาแบงกัน จึงสํานึก
ไดวา แลวตูจะเอามันมาใชยังไงละเนี่ย? ตอนนั้น
ออกแบบเปนแต Class A1 ครับ แถมประสบการณ
ของเพื่อนๆ กับ Class A2 ก็ดีๆ กันทั้งนั้น บางก็
กําลังขับของ Driver ไมพอ, บางก็ Plate แดงโรเปน
ถาน, บางก็เสียงไมมี Dynamic หรือไมก็เพี้ยนไป
เลย อยางเชนถาจะขับ 845 Class A2 นี่ตองหา 
Grid Current หลาย 10mA มาเผื่อปอนใหมัน ซึ่ง
ตองใชพวก 6550 Cathode Follower หรือไมก็ตอง
ลงทุน IITC (Inverted Interstage Transformer 
Coupling) แบบ Shishido san โนนเลย ถึงจะขับ
ไดดี ไอผมก็เลยปอดแหกซะ... แถมตอนนั้นคุณ 
Steve Bench ยังไมได Upload 841 Curve ขึ้น 
Website ดวย ขอมูลของหลอดเบอรนี้กับ Audio 
จึงหาไมไดเลย สรุป... เก็บไวดูเลนละกัน 
 ผานไปอีกหลายป ผมเริ่มเบื่อ Class A1 
ก็เลยคิดวาจะทํา Class A2 เลนดูบาง อยางนอย
จะไดมีปญหาใหคิดบาง เดี๋ยวสมองฝอ ก็เล็งไปที่
หลอดเบอรยักษๆ อยาง 813, 833A แตพอเริ่มลง
มือออกแบบภาค Output ผมก็เริ่มเปล่ียนใจอีกละ 
คือผมรูสึกวาไมคอยคุมคาเทาไหรครับ ยกตัวอยาง
เชนหลอด 813 ในบางสภาวะการทํางานใน Class 

A2 ตองการกําลังขับ Grid ถึง 6W ซึ่งในขณะนั้น
แอมปที่ผมใชอยู ไมมีตัวไหนกําลังขับเกิน 4W เลย 
เอ! งานนี้สงสัยขี่ชางจับตั๊กแตนซะแลว เกือบจะลม
โครงงานซะแลวครับ ก็พอดีกับวาเขาไป Update 
ตัวเองใน Web ของ Steve Bench ทําใหนึกถึงเจา 
VT-51 นี่ขึ้นมาอีก อานจาก Datasheet พอจะเห็น
วา Grid Current แคไมกี่ mA ลําพังหลอด Signal 
High Current ซะหนอยอยาง 417A หรือเอา 
12AU7 ขนานกันทําเปน Cathode Follower ก็นา
จะขับไดสบายๆ แลว ไดกําลังขับ Output สูงสุด
ประมาณ 4-6W ซึ่งก็ไมมากจนเกินใชสําหรับผม 
แถมหลอดทํางานในชวง Positive Bias อีก เคยทํา
แต Class A2 ที่เปน Negative Bias มันก็ดูนาทา
ทายดีครับ เพราะยังไมเคยทํามากอนเลย  
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Amperex 7119 / E182CC หลอด Driver 

Philips Miniwatt AZ50 ที่ตั้งใจจะใชแตแรก 

ออกแบบวงจร 
 แรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก
เมื่อกลางปที่ผานมา ผมไดไปฟง Concert Classic 
ที่ศูนยวัฒนธรรมฯ หลังจากที่ไมไดไปฟงหลายป ก็
เลยเกิดความรูสึกวา จะตองทํายังไง System เราถึง
จะให Dynamic ไดอยางนั้นบางนะ อยากฟงเพลง
กลุม Symphony Orchestra ที่บานมันสๆ บาง ก็
เลยตั้งเปาหมายในการออกแบบแอมปตัวนี้ เพื่อให
ได Dynamic มากๆ สําหรับวงจร Output ผมเอาวง
จรของคุณ Steve Bench มาใชเลยครับ โดยเลือก
วงจร Cathode Follower ที่มี Choke เปน Load 
มาเปน Driver เนื่องจากผมชอบการใช Choke อยู
แลว และไมตองสรางแหลงจายไฟลบขึ้นมารองรับ 
เวลาสัญญาณ Swing เปนคาลบดวย ซึ่งเดี๋ยวจะมี
ปญหามาใหปวดหัวในภายหลังอีกครับ หลอดที่ใช
เปน Driver คือ 7119/E182CC ครับ สวนหลอด 
Input ผมเลือกใช WE717A / VT-269 เพราะวาดู
นารักดี อีกอยางคือมันเปน Socket Octal และไส
หลอด 6.3V ครับ เผ่ือไววันหนาจะไดเปล่ียนเปน
หลอดเบอรอื่นบาง เวลาที่เบื่อเจา 717A ขึ้นมา 

ตอนแรกวาจะออกแบบเปน Pentode Mode ครับ 
แตสุดทายก็เปล่ียนใจตอเปน Triode Mode กับ 
Choke Load แทนครับ เพื่อใหมันเขาชุดกับ Driver 
ที่เปน Choke Load เหมือนกัน 
 แอมปตัวนี้ไมไดออกแบบไวเปน Int Amp 
ตามสไตลปกติของผมครับ เพราะผมวางแผนทํา 
Pre-amp ไวเขาชุดกับมันอีกตัวหนึ่ง เพื่อให 
Dynamic มันสุดๆ ไปเลย อยางไรก็ตาม อัตรา
ขยายมันมากพอที่จะเปน Int Amp ไดครับ คุณ
เพียงใส Volume 10k ไวหลัง Input Transformer 
หรือไมก็ยก Input Transformer ออก แลวใส Vol 
100k เขาไปก็ใชไดเลยครับ 
 ภาคจายไฟ ตอนแรกสุดวาจะเอา Philips 
Miniwatt AZ50 ที่ดองไวจนเค็มปแลวมาใช แตพอ
ดีวันที่จะเจาะแทน ดันไดรับ RGN2004 ที่เพื่อน
แบงมาใหพอดี หลอดก็พอๆ กัน ไสหลอดก็ 4.0V 
เหมือนกัน เกมสเลยเปลี่ยนทันทีครับ (โดยที่ผมไม
ไดดู Rating ของ RGN2004 ใหดีซะกอน เดี๋ยวจะ
เปนเรื่องในภายหลังอีก....แรว) Filter เปน Choke 
Input และ Pi-filter อีก 1 ชุดครับ สําหรับปอนให 
Power Tube แลวคอยเขาวงจร Decoupling ลด
แรงดันเพื่อนําไปใชกับ Driver & Input ตอไปครับ 
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* Different DCR cause wrong bias

วงจรภาคขยาย VT-51 SE Amplifier และภาคจายไฟ 

ทีนี้ปญหาเกี่ยวกับ Choke ที่จะเลาใหฟง
ก็คือ Choke ที่อยูตรง Cathode ของ 7119 นั้น คา 
Inductance ตองมากพอ และคา DCR ตองพอดี
เปะดวย เพื่อใหเกิดแรงดันตกครอม Choke 7.5V 
โดยประมาณ สําหรับ Bias ทั้ง VT-51 และ 7119 
เอง ถา DCR มากเกินไป กระแสจะไหลผาน 7119 

นอย ซึ่งอาจจะไมพอขับ Grid ของ VT-51 ขณะ
เดียวกัน Grid Voltage ของ VT-51 ก็จะสูงเกินไป
ทําใหกระแส Plate / กระแส Grid ของ VT-51 ไหล
มากไปดวย ถา DCR นอยเกินไปก็จะตรงขามกัน 
สรุปกวาผมจะได Choke ที่ DCR พอดี และ 
Inductance สูงกวาคาที่ตองการ ก็ตองคูที่ 3 นั่น
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ไสหลอด VT-51 สวางไสวดีทีเดียว 

ตัวอยาง (ที่ไมดี) ในการใชหลอดโดย
ประมาท  (ฮา..) 

แหละครับ คูแรก DCR สูงไป พันอีกทีลวดลนแกน
เพราะเพิ่มแตเบอรลวด สุดทายเพิ่มแกนอีก Size 
แลวพันใหคา DCR พอดีกับที่ตองการ ได 
Inductance สูงกวาคาที่ตองการไป 10% ถือเปน
ของแถมไปครับ สุดทายมาคิดไดทีหลังวาผมมุงมั่น
กับการทํา Choke ใหพอดีตามตองการมากเกินไป 
มีวิธีแกปญหาอีกตั้งหลายวิธี เชน ถา DCR มากไป 
ก็นําแหลงจายไฟลบปรับคาไดซัก –10V มาตอเขา
ไปอีกปลายของ Choke แลวก็ปรับแรงดันใหได
ตามคา Bias ก็ได หรือไมก็ใส R เขาไปที่ Cathode 
ของ VT-51 เพื่อดันแรงดันขึ้นจนได Bias ตาม
ตองการก็ไดเหมือนกัน คุณคงคิดตอวาแลวถา 
DCR นอยไป ก็ใส R อนุกรมเขาไปก็จบ มันก็ใชได
ครับ แตจะเกิด Insertion Loss มากขึ้นใน Choke
ครับ ความสามารถในการขับ Load ก็จะลดลง แต
ถาคาไมมากกวา 5% ของ DCR เดิมของ Choke 
วิธีนี้ใชไดกับวงจรนี้ครับ ถามากกวา 5% คุณกําลัง
เจอเคราะหกรรมแบบผมครับ นั่งพันใหมซะ 555 

จุดทํางานของ 7119 กําหนดไวที่ 140V 
Plate 10mA ครับ อันที่จริงอยากจะใชกระแส Plate 

มากกวานี้ดวยซ้ํา เพื่อใหแนใจวา Grid ของ VT-51 
จะไดกินกระแสอยางจุใจไมงอแง เนื่องจากวงจรผม
เปน CF Choke Load ผมจึงประมาณวากระแส 
Plate มากกวา Grid Current ซัก 5 เทาก็นาจะพอ
แลว ดูจาก Grid Current ของ VT-51 ใน 
Condition การทํางานนี้แลวเห็นวามันจะดึงกระแส
ไปไมเกิน 2mA ก็คิดวา 10mA นาจะใชไดครับ เทา
ที่ใชมาตอนนี้ยังไมพบปญหา Clip หรือขับไมออก
นะครับ ถึงแมจะเปดสุด Volume แลวก็ตาม 

จุดทํางานของภาค Input หลอด 717A 
Triode Mode กําหนดไวที่ Plate Voltage 120V 
Plate Current 10mA ครับ Load เปน Choke คา 
120H อัตราขยายโดยประมาณ 25 เทาครับ 
 
อุปกรณและการสราง 
 พอดีเพื่อนบานเคาตกแตงบานแลว MDF 
เหลือ ผมก็เลยขอใหชางชวยทํากระบะไมส่ีเหลี่ยม
ผืนผาใหอันหนึ่ง ขนาด 15x19 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แลวก็
ไปซ้ือแผนอลูมิเนียม 2mm มาปดขางบน ตอกปุก
ขันนอตเปนอันเสร็จ R ที่ใชทั้งหมดเปน Carbon 
Film ธรรมดา C Decoupling เปน Elna 450V ที่หา
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การจัดวางอุปกรณบนแทน พยายามแยกสวนใหภาคขยายและภาคจายไฟอยูหางกัน 

ไดทั่วไปครับ C ในภาคจายไฟเปน Aerovox Motor 
Run Cap 35uF/525Vac ครับ C Coupling ก็เปน 
Paper in oil ของเกาเก็บที่บาน ที่พอจะพิเศษกวา
เคาเพื่อนก็ Grid Choke ที่เปน UTC Ouncer 
Audio Unit O-13 คา 300H at 0mA ครับ ตอนแรก
จะใส Choke 400H ที่พันไวเขาไป แตปรากฏวามัน
แนนไปหนอย เลยใส O-13 ที่กะทัดรัดกวาเขาไป
แทน  หมอแปลงไสหลอดถูกแยกออกมาจากหมอ
แปลงไฟสูง ยกเวนเฉพาะขดไสหลอดของ Rectifier 
ที่ติดอยูกับหมอแปลงไฟสูง ผมยังไมคอยมั่นใจนัก
วาวงจรจะทํางานไดดีตามที่ออกแบบ ก็เลยเผื่อที่ไว
ใหพอสําหรับใสแหลงจายไฟลบไดอีกชุดหนึ่ง เผ่ือ
ถาวงจร Cathode Follower Choke Load ไมเพียง
พอสําหรับขับ VT-51 โชคดีที่ไมตองทําเพิ่ม หมอ
แปลง OPT คา 10k เปนแบบ Portable ตอสาย
ผาน XLR Jack และสายทนแรงดัน 600V ออกไป 
 ไสหลอด VT-51 จุดดวย DC และไมมี 
Hum Pot ครับ เนื่องจากลําโพงของผมความไว
ประมาณ 101dB/W/m จึงไมสามารถใช AC 

Filament ไดครับ แตถาลําโพงของคุณมีความไวที่
ระดับ 90-93dB/W/m ก็นาจะใช AC ไดไมมีปญหา 
แตตองใส Hum Pot เอาไวปรับระดับ Hum ดวยนะ
ครับ สวนไสหลอด 717A และ 7119 ก็จุดดวย 
6.3VAC ตามประสาคนขี้เกียจครับ เนื่องจาก 
Cathode ของทั้ง 2 หลอดมีศักดิ์แรงดันสูงจาก
กราวดเพียงเล็กนอยจึงไมตองกังวลเรื่อง Heater to 
cathode voltage ดวยครับ สามารถตอไสหลอดลง
กราวดไฟสูงไดโดยตรงเลย 
 ปญหาที่พบภายหลังก็คือ ผมออกแบบ 
Rectifier ผิดพลาดไปหนอยครับ ผมประมาณวา 
RGN2004 กับ AZ50 นาจะทํางานใกลเคียงกัน ก็
เปล่ียนเลยโดยไมไดคํานวณใหแนใจกอน เมื่อเปด
ใชงานทั้งวงจร จะไดแรงดันนอยกวาที่คํานวณเอา
ไว ประมาณ 5% ผมจึงใส C Input คาเล็กๆ เขาไป
หลัง Rectifier เพื่อจูนใหไดแรงดันตามที่ตองการ 
เนื่องจาก Driver เปนวงจร Direct Coupling ถา
แรงดันบางจุดผิดจากที่ออกแบบไว ก็จะสงผลใหผิด
ไปไดทั้งวงจร ตางกับวงจรที่ใช C coupling หรือ 
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Transformer coupling ที่แกไขเปนวงจรๆ ไปได ก็
เลยตองจําใจเปลี่ยนจาก Choke Input มาเปน C 
Input ครับ ตอนนี้แหละครับที่ผมเพิ่งจะไดอาน 
Datasheet ของ RGN2004 เพื่อดูวา Limit ของ C 
ที่จะนํามาตอเปน Input มีคาเทาไหร ก็เลยไดเห็น 
Max Plate Voltage = 300V อาวที่ใชนี่ตั้ง 170% 
ของ Rating เลยเหรอเนี่ย? แตก็ปลอยมันไปเรื่อยๆ 
ครับ ดูแลวสภาพการทํางานตางๆ ยังปกติดีอยูครับ 
แตนี่เปนตัวอยางที่ไมดีนะครับ (อาว!!) ผมแคอยาก
ดูวามันจะไปไดถึงไหนครับ แตอันที่จริงกําลังเสี่ยง
ตอความเสียหายอยูครับ จากประสบการณ ผมพอ
จะมั่นใจวาหลอดรุนเกาออกแบบเผื่อไวพอสมควร 
Rating ที่ปรากฏอยูใน Datasheet นั้นเปนคารับ
ประกันวาไมมีการเสียหายแนนอน แตถาเปนหลอด
ผลิตปจจุบันโดยเฉพาะที่ผลิตจากจีนแดง โอกาสจะ
เสียหายสูงมากครับ ไมควรใช Over Rating ในทุก
กรณีครับ 
 โดยปกติแลว ทุกวงจรเมื่อประกอบเสร็จ
และตรวจสอบทุกอยางวาเรียบรอยถูกตองแลว เมื่อ
ปอนไฟเขาเครื่อง ก็ตองวัดคาแรงดันตามจุดตางๆ 
วาถูกตองตามที่ออกแบบไว โดยเฉพาะในวงจร 
Direct coupling ยิ่งตองตรวจสอบใหแนชัดและถูก
ตอง เพราะความผิดพลาดเล็กนอย อาจจะสงผลให
เกิดความเสียหายแบบลูกโซได ยกตัวอยางเชนวง
จรนี้ จุดที่ตองระวังก็คือแรงดันที่ Cathode ของ 
7119 ซึ่งเปนแรงดัน Bias ของ VT-51 ดวย ถาคา

แรงดันสูงไปซัก 10% ก็จะมีผลใหกระแสเพลทของ 
VT-51 ไหลเพิ่มอีกมาก และอาจจะเกิน Rating 
ของหลอดได นี่คือกรณีแค 2 Stages เทานั้น ถา
เปนวงจร Direct coupling 3 Stages ยิ่งตองระวัง
เพราะความผิดพลาดจะไปปรากฏที่ Stage ที่ 3 
มากขึ้นไปอีก กรณีของผมทําออกมาแลววัดคาได
ตามที่คํานวณทั้งหมด ก็ผานขั้นตอนนี้ไปได ทีนี้ก็
ถึงเวลาฟงเสียงมันซะทีละ 
 
Dynamic Dynamic Dynamic 
 เพื่อนๆ DIYer ที่รูจักกับผมเปนการสวน
ตัวมานาน 3-4 ปขึ้นไป จะรูสไตลเพลงที่ผมชอบดี 
จนถูกแซวบอยๆ วาชอบเพลงเฉื่อย (ฮา...) แตถา
คุณไดมาฟงแอมปตัวนี้ อาจจะตองบอกวา เปยน
ไป เปยนไป แอมปตัวนี้เดนที่ Dynamic อยางที่
ตองการครับ มันอาจจะไมสุดๆ แตก็ที่สุดเทาที่เคย
ทํามาครับ จังหวะโหมของวง Orchestra จากบท
เพลง Schubert Symphony No.8 (Unfinished) 
และ Beethoven Symphony No.5 ไดอรรถรสการ
ฟงมากขึ้น ลองเอาแผน Round up : Favorite 
Western Themes มาเปดบาง ซึ่งปกติผมไมเคยฟง
จนจบ Album เลย เพราะรูสึกวาเขาไมถึงบางเพลง 
ก็ฟงไดจนจบแผน สวนแผนที่ชอบอยูแลวอยาง Ein 
Straussfest : Music of the Strauss Family และ 
Dvorak Slavonic Dances (OP.46, 78) ก็ยิ่งฟงดี
ขึ้นไปอีก ลองเอาแผน Chinese Instrument 
Ensemble ของ Chesky มาเปดบางก็ฟงสนุกจริงๆ 
ครับ ลองเอาแผน Rock มาตรฐานอยาง The Wall 
และ Brother In Arm มาเปดดู เพิ่งรูสึกวาก็มันสดี
เหมือนกันแฮะ เรื่องหวานก็มีอยูบางแตถือวานอย
เมื่อเทียบกับแอมปตัวอื่นๆ ที่ผมเคยทํามา ซึ่งคงติด
มาจาก Coupling Cap ที่ผมยังใช Oil Cap ตัวสี
สมของ Matsushita อยู  ผมก็พอใจที่ไดตามเปา
หมายที่วางไว วันหนาถาเบื่อฟง Classic เมื่อไหร 
คอยผาตัดแปลงรางมันตอไป ตอนนี้ขอสนุกกับการ
ฟงเพลงไปกอนละครับ 



 


