
SOLOIST-50
เส�นทางเดียว…มุ�งสู�เสียงดนตรี

CLEF AUDIO

Dual Monaural Class A/AB

คนเลนเครื่องเสียงออดิโอไฟลไทยเราทั้งหลาย ยอมรับเถอะวา
จะอยางไร ก็ยังมีใจคับแคบอยูบาง ในแงที่จะยอมรับผลิตผล 
Made in Thailand อันนี้ผมอยากกลาววามันเปนกันมาตั้งแต

ดึกดําบรรพ ดวยพื้นฐานที่ฝงแนนวาไทยเปนประเทศกสิกรรม ไหนเลยจะอวดอาง
วิชาการดานวิศวกรรมเสียงได?
 ซึ่งกาลเวลาไดพิสูจนมาเนิ่นนานแลวเหมือนกันวาแอมปไทยก็ไมไดดอยไปกวา
ของนอก เพียงแตทัศนคติตองคอยๆ แกกันไป ถึงจะชานานก็ตองยอมรับ เมื่อไมนาน
มานี ้ ผมไดอานงานวิจัยชิน้หน่ึงทีพู่ดเปรียบเทียบความชาญฉลาดปราดเปรือ่งของ
คนเอเชียกับฝรั่งมังคา ผลปรากฏวา คนไทยและชาวเอเชียติดอันดับโลกในแงนี้
 เรียกวาถาใหมาเรียนสูกันเมื่อไร คนจีน ไทย เวียดนาม หรือพวกผมดํากินขาด
ผมเหลือง แลววิถีแหงการแกปญหา การดัดแปลงแลวละก็ คนเอเชียยิง่โดดเดนกวา 
ดังนั้นเราจึงมีวิศวกร นายแพทย คนอาชีพพิเศษจํานวนมาก กลายเปน “สมองลอง” 
ไปทํางานตางประเทศ เพราะคนในประเทศไมเคยเห็นคุณคา แตไปดังในตางประเทศ
นั่นเอง
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 โครงสรางตัวเครื ่องออกแบบเปนดูอัลโมโน หรือ 
Dual Monaural ในแทนเครื่องเดียวกัน เพื่อใหการแยก
การทํางานของแชนแนลซาย-ขวา เด็ดขาดออกไปจากกัน  
ขอดีคือ ไมใหมีเสียงรบกวนขามแชนแนลอยางสิ ้นเชิง   
อันนี้ยอมจะมีผลดานคุณภาพเสียง ทั้งสเตอริโออิมเมจ 
ความชัดเจนของทุกอณูเสียง สวนแผงวงจร วิศวกรเขา
เลน Volume แบบดีเยี่ยมเลย คือ DSA Volume
 โวลุมแบบ DSA Volume จะตางไปจากรูปแบบเดิมๆ 
คือ Contact Resistive Layer ที่เสื่อมงาย เจอฝุนเขาไป
สักหนอยไมนานก็ครอกแครกเดี้ยงเอางายๆ เพราะไมพน
เรื่องฝุนเขาไปทาํลายหนาสมัผสัที่ใชทกุเม่ือเชื่อวัน แตโวลุม
แบบนี้เขาจะเลือกใชรีซิสเตอรเกรดสูงแยกชิ้น ทํางานรวม
กบัระบบรเีลย ควบคมุดวยระบบดจิติอลอนัแมนยาํ ทีส่าํคญั 
คุณภาพเสียงจะผิดเพี้ยนตํ่ากวา ชนิดมองไมเห็นฝุน
 ในภาคปรีแอมปที ่ผมคิดวามันคือหัวใจหลักของ    
อินทิเกรเต็ดแอมป Soloist-50 นั้นวางรูปแบบวงจรใหเปน 
บาลานซอินพุต True Balanced Input ใชอุปกรณ    
แยกสวน หรือ Discrete Differential Balanced ทีจ่ะไมมี
ระบบไอซีมาใชอยางเด็ดขาด แยกเอาวงจรขยายซีกลบและ
ซีกบวก แยกสวนระบบกราวนดของสัญญาณออกจากกัน
เปนอิสระ
 เปนการหลีกพนปญหาเรือ่งเสียงรบกวน Hum Noise 
หลากรูปแบบไดอยางดีเยี่ยม อีกทั้งวงจรภาคขยายก็ยังได
ใชแบบผสมผสาน อันเปนที่นิยมของไฮเอนดยุคตนตํานาน 
คือทํางานทั ้งคลาส A และ AB โดยในขณะที่ขับดวย     
พลังตํ่าๆ จะเปนคลาส A แท ตอเมือ่กําลังขยายเกิน 5 วัตต 
ก็จะปรับเปนคลาส AB ไปจนถึง 50 วัตตที่เรตเอาตพุต 
ดังนั้นเครื่องจะรอน เปนธรรมชาติของมันอยูแลวครับ
 คนไมรูจริง อาจจะขําๆ วา เฮย…แคหาวัตตคลาส A 
จะไปมีความหมายอะไร??? คนที่เลนเครื ่องเสียงจริงๆ 
ประเภทเซียนเขี ้ยวลากดินจะรู ว า ในเวลาฟงเพลง       
โดยเฉลี ่ยแอมปจะขับสูงกวาหนึ ่ง-สองวัตตน อยมาก       
ถาไมใชพวกฟงเพลงเอาแตดังๆ หนักแกวหู คุณลอง      
ไปสังเกตแอมปรุนที่ใชวียูมิเตอร นานๆ ที เราถึงจะเห็น
เข็มมันสวิงเกินหนึ่งวัตต พีกสุดกวาจะถึงหาหกสิบวัตตนั้น 
นอยตอนอยครั้งครับ
 ดนตรีมีการสวิงขึ้นลง แตโดยเฉลีย่ คนฟงเพลงแค     
สามสี่วัตต ก็พอเพียงครับ อันนี้เรื่องจริง
 ผมอาจจะชาไปหลายกาว กวาจะไดแอมปเครื่องนี้
มาทดสอบ ดังนั้นในหลายแงมุมทานอาจจะไดอานรีวิว
จากที่อื่น หรือไดรับการฟงเสียงจากทางผูผลิตมากันบาง
แลว ซึ่งก็ถือวาจะใหประโยชนตอออดิโอไฟลที่แสวงหา
ความแปลกใหม และไดพบกับวิวัฒนาการของเครื่องเสียง
ไทย ที่กาวไปอีกขั้นหนึ่ง 

 เพราะเมืองนอกเขาเปดโอกาสใหมากกวา เราไมตองดูอื่นไกล เครื่องเสียง   
ไฮเอนดบริษัทเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกามีมากมายหลายแบรนด และขายดีเสียดวย 
ชาติพันธุอาจจะเปนเครื่องลวงตาใหเราตองเปนไปเชนนั้น แตเชื่อเถอะวาในโลก
ไรพรมแดน และความสามารถที่มิอาจบดบังไดของคนไทย คนเอเชีย ก็ตอง
เปนที่ยอมรับกันจนได
 ผมเห็นเครื ่องเสียงไทยเริ ่มกําเนิดมาแตยุคของ ตุลา บีทีฟกซ เซนโก    
แลวก็มาถึง แทส แม็กเนท ทีเอสออดิโอ 
 หลายๆ เครื่องกลายเปนคลาสสิก ที่คนปจจุบันในกลุมวินเทจเรียกหา 
เปนงัน้ไป??? เพราะตองใหผานไปหลายสิบป ถึงจะยอมรับกันนัน่เอง มันทําให
เรามองเห็นวา ในปจจุบันหากใครจะจริงจัง สรางเครื่องเสียงไทยในระดับ High 
Performance ใหคนไทยไดเลน ทดแทนเครื่องเสียงจากนอกราคาโหดเหี้ยม 
ก็นาจะได เพียงแตใครละ จะยอมเสียเวลาสูเหน็ดเหนื่อย และวิ่งชนกําแพง
ทัศนคติบอดๆ ใบๆ ของคนไทย?
 ผมเปนคนชางยุ หมายถึงวา เห็นแบรนดไทยในวงการบานเรา เปนตอง
เขาหาเจาของ ชวนคุย และหาเรื่องใหเขาเจ็บตัว ใหทําโนนทํานี่ออกมาขาย 
ประสบผลสําเร็จบาง ลมเหลวบาง นั ่นก็เปนเรื ่องธรรมดา แตที ่รู ๆ คือ        
หลายแบรนดของไทยประสบผลสําเร็จเรื ่องเครื่องกรองไฟมากๆ เรียกวา      
ซื้อของไทยชั้นดี ราคาไมกี่หมื่น เทียบเครื่องราคาแสนของนอกได อันนี้…ทําให
ตลาดยอมรับไปโดยปริยาย
 และแลวมาถึงคิวบริษัท Clef Audio ไดตัดสินใจคนควาออกแบบวงจร
แอมปลิไฟร และอื่นๆ (ที่ผมยุยงอีกบางอยาง) ออกมาขายนับปๆ ก็ทําคลอด
เจา Soloist-50 ออกมา มีแนวคิดผสมผสานไฮเอนดแบบเกาใหมเขาดวยกัน
อยางลงตัว อินทิเกรเต็ดแอมปที่หนาตาเรียบจืด เห็นชัดๆ แคปุมโวลุมอันเดียว 
และปุมเล็กกะจิดริด สําหรับเปด Power และปุมเลือกซอรซ มีหนาปดดิสเพลย
ดิจิตอล บอกแคชองอินพุตตั้งแต 1-4 ถึงชองที่สี่จะเปนแบบไลน และ Balanced  
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 สวนในแงมมุของผม กจ็ะเสมอืนสวนเพ่ิมเตมิ หรอือกีแงมมุหนึ่ง 
ทีเ่ปนเรือ่งเฉพาะอยาง หรอืการใชงานทีผ่กูเขากบัเครือ่งเสยีงพืน้ฐาน
ทั่วไป
 เพื่อจะไดเหน็วา เจา Soloist-50 เปนผลงานที่โดดเดนตรงไหน 
อยางไร โดยที่ไดทําการทดสอบแบบครบเครื่องเหมือนกัน เพียงแต
เลอืกเนนที่จะมาบอกในสวนที่คดิวา ทานอาจจะไดประโยชนเพิ่มเตมิ
มากขึ้น
 องคประกอบการจัดชุดของผม ไมไดคิดวามันเปนเครื่องเสียง
ยุคใหมเทานัน้ แตยังเชื่อวา สามารถที่จะผสมผสานกับแนวทาง
ของออดิโอไฟลไดโดยไรขีดจํากัด และการทดสอบฟงก็ไมได       
มุงหมายใหเราเปนเครื่องมือหยั่งวัดความถี่ รายละเอียด หรือเทคนิค
ของเครื ่อง แตจะมายืนที ่ปลายทาง วาถึงที ่สุดแลว ความเปน 
Soloist-50 ใหความสุขในการฟงจริงหรือ และแคไหน???
 การเลือกซิสเต็มมาประกอบกัน ทําใหผมคิดมาก หนึ่ง คือ 
การใชเครื่องเลน SACD ที่ผมเชื่อมั่นวามีกระบวนการถายทอดเสียง
ออกมาอยางเที่ยงตรงที่สดุเครื่องหนึ่ง ประการตอมา คอืใชเครื่องเลน
แผนเสียง ผานองคประกอบภาค Phono ที่ Clef Audio ทําเปน
งานทดลองเฉพาะผมเทานั้น ยังไมมีจําหนายในทองตลาด 
 เลือกใชงานทั้งทางชอง XLR และทางชอง RCA สวนระบบ
อนาล็อกเทิรนเทเบิลนั้นจะผานเขาทางเครื่อง Pre-Phono ซึ่งเปน
เครื่องตนแบบของ Clef Audio (ขอโทษนะครับ เรื่องภาคขยาย
หัวเข็มแผนเสียง อยาไปเรงรัดทาง Clef เขา เพราะอยูในขั้นตอน
ของการทดลองเทานั้น) มันยังไมไดระบุรุน หรืออื่นใดทั้งสิ้น
 ผมเลือกใชเทิร นเทเบิล สี ่เครื ่อง เจ็ดหัวเข็ม สลับไปมา   
เพราะเปนคนที่ใชเครื่องเลนแผนเสียงเปลือง ทั้งเครื่องรุนวินเทจ 
และเครื่องปจจุบัน แลวเปนคนจูจี้มาก เรื่องการฟงจากหัวเข็ม MM 
ทีนีก้็มีการใชหัวเข็ม MC แบบโลวเอาตพุตดวย จึงตองพึ ่งพา    
Pro-Ject Phono Box Rs มาใชงาน เพราะจะเหมาะกับหัวเข็ม
แบบสัญญาณพื ้นฐานแมเหล็กเคลื ่อนที ่ MM และสัญญาณตํ ่า   
แบบคอยลเคลื่อนที่ MC แทๆ ควบคูกันไป

 มาพดูถงึหวัเขม็กนั กจ็ะมหีวัเขม็ของ Shure V15 
TYPE V MR อันนี้เปนหลัก สวนเทิรน Linn MAJIK 
นั ้น ใชหัวเข็ม MM ของมันเองที ่ติดหัวโปรเจกต       
มาอยูแลว หัวที่สามเปนหัวเข็มรุนท็อปๆ ของ Audio- 
Technica 150 MLX และตามมาดวยหวัเขม็ที่ออกแนว
วินเทจหนอย นั่นคือ Empire 108 Stanton 681 EEE  
หัวเข็มรุ นตอมาที่มีบุคลิกแบบทันสมัยคือ GRADO  
Gold 1 หัวเข็มอันที ่เจ็ด ไดแกหัวเข็ม MC Low    
Out put ซึ่งไมพลาดหรอกครับ นัน่คือหัวเข็ม Denon 
DL-103 นั่นเอง
 สวนการทดสอบดวยไฟลเพลง Hi-Res ผมใช
เครื ่อง McBook Pro โปรแกรมหลัก อมรา หรือ 
Amara ที ่ผมคิดวาโอเคที่สุดสําหรับผม สวนเพลง
โหลดไดจากการซื้อผาน HD Tracks ที่มีทั้งมาตรฐาน
เทากับแผนซีดี 44.1/16 หรือสูงถึง 48/24 88.2/24 
96/24 176.4/24 และไปสูงสุดที่ 192/24 แลวแต
อัลบัม้นะครับ แตผมจะแจงเรื่องนี้ไมมากนัก
 เพราะเพลงจากไฟลไฮ-เรส มีทั ้งที ่ดีมากๆ      
และแบบที่ฟงแลวอดดาในใจไมไดวา ทําออกมายังไง  
เสียงถึงไดแยกวาฟงแผนซีดีก็มีนะ ดังนั้นก็ตองเลือก
อัลบั้มกันหนอย ฟงหรือศึกษาจากคนที่เลนดวยกัน 
และคําวิจารณของฝรั่งในเว็บตางๆ พอเปนไอเดีย          
อีกทั้งเนื่องจากมีทานอื่นไดทดสอบกับ Clef Audio        
Soloist-50 ดวยเพลง Hi-Res ในเชิงลึกไปแลว       
ผมจึงขอไปเนนเรื่องการฟงจากแผนแทน ทั้งอนาล็อก
และดิจิตอล
 เอาละครับเรามาเขาโหมดการทดสอบกันเลย 
เพราะดูทาทางเครื่อง มันจะผานการทดสอบมาบาง
แลว จึงไมตองทําพิธีการเบิรนกันมากมาย ผานพน
ยี่สิบชั่วโมงผมก็เริ่มจริงจังกับมันทันที
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• WAVE TEST
 อยางที่เรียนวานี่เปนการทดสอบแบบ “สามัญประจําบาน” ก็ยังคงเนน
ไปที่แผนซีดี แผน SACD แผนเสียงตนตระกูลอนาล็อก ไลเรียงกันไปเรื่อยๆ  
ไปลองเลนไฟลเพลง Hi-Res ดวย เพื่อหาความสามารถในการสนองตอบของ 
อินทิเกรเต็ดเครื่องนี้ เรื่องแรก ก็คงเปนเรื่องรูปทรงหนาตากับการใชงาน ทําได
ดีครับ เรียบงายเสียจนไมนึกวาเปนอินทิเกรเต็ดแอมป คือปุมตางๆ ไมรกหนาปด
 การตอใชงานชองตางๆ เรียกชื่อเปนไลน 1-2-3-4 ไปเลย ไมซับซอน      
ที่สําคัญและนาสนใจ คือในชองตอ 1, 2, 3, 4 ถาเปนชอง 4 ที่เปน XLR 
คุณภาพเสียงจะไมแตกตางจากชอง RCA (1, 2, 3) นัก ดูจะใกลเคียงกันครับ 
แรกสุดผมก็ฟงผานคอมพิวเตอร และเครื่อง DAC นะครับ โดยใชทั้ง M2Tech 
Young DAC และ NAD M 51 ใชเพลงแนวแจซ พ็อพ และคลาสสิก สลับกันไป
เปนการเปดฉาก ใชไดเลยครับ แรกสุดคือเสียงของ Soloist-50 สะอาดดี และ
สเต็ปของการเรงลดระดับเสียงจากโวลุมแบบดิจิตอล แมนมาก มีถึง 64 คลิก 
ก็จึงละเอียด และเรงลดระดับตามที่เราพึงใจไดเปนอยางดี

Reference
Linn MAJIK LP12 Turntable

AR Turntable Turntable

Victor JL-B37 FG Servo Direct Drive Turntable

Sansui SR 5040C Belt Drive Turntable

Marantz SA-11S3 SACD Player

Denon DCD-1520SE SACD Player

Pro-Ject Phono Box Rs Phono Stage Pre-Amplifier

Van Den Hul The Orchid XLR Balanced Cable

Van Den Hul The Orchid Unbalanced Cable

B&W PM1 Bookshelf Speaker

B&W CM8 Floor Standing Speaker

 มีบางเพลงเทานั้นที่ผมรูสึกวา อืม…เสียงบางไปหนอย  
อันนี้หมายถึงเพลง ไมใชเครื่อง การจะไปปรับแตงไมได 
เพราะเครื ่องไมมีภาคโทนคอนโทรล ซึ ่งผมก็วาดีแลว 
เพราะจุดเดนที่วา เสียงสะอาด จะไดไมดอยลงไป จริงๆ 
นะครับ ผมวามันเปนแอมปที่ฟงสบายราบรื่นหูมาก คือ 
ไมสดเกิน แตแสดงรายละเอียดกับความสะอาดไดเทา
แอมปราคาแสนอยางสบายหวานหมูมาก
 จับเอาที่เสียงชวงปลายอยางเดียวที่แสนจะพลิ้วใส  
กถื็อวา การดไีซนเขาทําออกมาไดในระดบัสากลแลวละครบั 
ฟงแลวไมตองคิดเลยวาเครื ่องของใคร ผลิตจากไหน     
โดยเฉพาะชวงเสียงที่ยังไมเกินไปกวาการทํางานคลาส A 
รับรองวาสุดยอดเลยละ หากคุณตองฟงกับไฟลเพลง 
ระดับสูงอยาง 192/24 แลวจะยิ่งพอใจในรายละเอียด
เหลานั้น
 ความอบอุนของเสียงตํ่า ก็มีใหเราไดรับอยางอิ่มอก
อิ่มใจเหมือนกัน ไมตองหวงวาเบสจะนอยแมจะเปนแฟล็ต
แอมปลิไฟร เบสมีความเปนตัวตนทีแ่ทจริง ตัง้แตเริม่ฟง
มาจนถึงชั่วโมงทายๆ ผมวาแอมปเครื่องนี้ทาทายมากที่สุด
คือ รายละเอียดครับ หวานใส และความอิ ่มลึกของ   
เครื่องดนตรีชิ้นตํ่าๆ ลงไดถึงกนบึ้งเลยทีเดียว
 ฟงแลวติดหูจริงๆ การไลโทนเสียงตํ่าจากระดับตน 
ไปถึงระดับสูง ทําไดเนียนมากๆ
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 แลวผมก็มาทดสอบกับการฟงแผน SACD  แผน CD ไลเรียงกันไป     
อยางไมรูสึกวา เวลาผานไปครึ่งคอนวัน โดยเฉพาะวันที่สองที่สามผมฟง
จนลมืรบัประทานอาหารกลางวนั เออหนอ มนัเปนอะไรที่ฟงแลวเพลดิเพลนิ
จริงๆ เสียงจากนักรองที่ผมชอบสองทานแรก คือ เคนนี โรเจอรส กับ 
หลยุส อารมสตรอง ทาํใหผมรกัเสยีงกลางของ Soloist-50 อยางจบัจติจบัใจ
 ความรู สึกไดถึงเสียงเครือผานลําคอ ของพอเจาประคุณ หลุยส        
โมนาลิซาๆๆๆ ฟงแลวตองยอนกลับมาฟงอีก ผมจึงอดเปรียบเทียบ        
กับอัลบัม้ตอมาซึ่งฟงผานมาแลวจากไฟลไฮ-เรสไมได คือ Ella & Louis 
ที่บันทึกจากมาสเตอรที่นมนานกาเลมาแลวแบบ Stereo SACD มันก็คือ
ไฟล DSD ผมยอมรับวา เจา Soloist-50 ทําใหยอมรับไดวาไฟลเพลง    
กับแผน SACD มันสูสีกันมิใชนอย ยากตัดสินใจไดวาใครดีกวา แตผมพอใจ
กับการฟงดวยแผนครับ
 มันเปนความเกา ที่เกา และแอมปสามารถถายทอดไดแมนยํามาก           
ที่สําคัญ ผมไมจําเปนตองเรงโวลุมมากมาย แลวระบบ DSA Volume 
ทํางานไดเปนที่นาประทับใจ เสียงยังอยูในขอบขายที่ดีเลิศ สมํ่าเสมอ   
การปรับแตละสเต็ป อยูที่ 1 เดซิเบล จึงทําใหเราเลือกคาความดังไดตรง
กับสัมผัสจากหู ไมใชวา เรงขึ ้นไปหนอยดังเกิน ลดลงมาหนอยเบาไป   
แบบโวลุมพื้นฐานชนิดหนาสัมผัส
 ผมชอบที่การฟงในระดับความดังทั่วไป ไมตองเรงดังมากนัก เพราะ
เสียงของมันที่ยังทํางานคลาส A รอยเปอรเซ็นต อุแมเจา หวานนารัก   
เปนดนตรีสูงสงมากๆ อาจจะพูดวาหาแอมปในระดับนี้เทียบเคียงยาก   
การฟงดังขึ้นไปในเพลงบางประเภท จะพอทราบวานํ้าเสียงของมันดูจะ
ใหญขึ้น แนนขึ ้น เพราะเริ ่มเปน Class AB เขามาผสมผสานนั่นเอง         
แตก็ไมใชวาจะทิ้งแนวเสียงสะอาด หวาน ใส ยังคงนาหลงใหลอยู 
 เพียงแตเพลงพ็อพทั ่วไป เพลงคันทรี แจซ ที ่พีกไมมากเหมือน    
คลาสสิคัล Soloist-50 ทําไดสุดยอดครับ นาฟงจริงๆ การฟงดวยแผนซีดี
คอมเมเชียลทั่วไป ก็ยังอยูในระดับที่ยอมรับวาดี และเสียงไพเราะเปน
ธรรมชาติอยางยิ่ง ความเปดกวาง อิมเมจของลําโพง บงชี้ถึงภาคจายไฟ
ทําสํารองเอาไวดีมากพอสมควร อีกทั้งแมเครื่องจะมีความรอนสักหนอย
ตามประสาแอมปคลาส A แตผมวาธรรมดานะสําหรับผม
 ไมรอนสิแปลก สําหรับแอมปคลาส A สําหรับแอมป Soloist-50 นั้น 
ถือวาเหมาะสมกับนักเลนเริ่มตนที่อยากจะเขาถึงไฮเอนดแทๆ เนื่องจาก
แนวทางการออกแบบ ตองการใหคุณสัมผัสเสียงบริสุทธิ์ มากกวาเสียง 
ปรุงแตง มันจึงสามารถเลนกับเพลงหลากประเภท แผนยิ ่งคุณภาพดี        
ก็ยังใหความสุดยอดเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว 
 และแมไมมีปุมปรับแตงเสียงทุมแหลมใดๆ แตโทนัลบาลานซก็นับวา   
เปนความเหนือชั้น ทุกเสียงพอดีๆ และหวานไพเราะสมํ่าเสมอครับ
 สุดทายคือ การทดสอบดวยแผนเสียงและเทิรนเทเบิล โอโฮ…อันนี้
ผมถือวา Soloist-50 เปนตัวกลางในการถายทอดที่นาพอใจอยางยิ่งครับ 
นับตั้งแต เทิรนเทเบิลที่เสียงดีมากๆ อยาง Linn Majik กับเทิรนในยุค  
คุณปู หัวเข็มสารพัดบุคลิก มันสามารถเคียงคูไปไดตลอด ดังนั้นแอมปที่มี
พื้นฐานการออกแบบที่ด ีไมวายคุใด กส็ามารถสนองตอบเครื่องเลนแผนเสยีง
และหัวเข็มได 

 Soloist-50 คือคําตอบนั้น ไมมีขีดคั่นระหวางอนาล็อก 
ออดิโอ หรือดิจิตอลออดิโอ
 บุคลิกหัวเข็ม เทิรนเทเบิลแตละตัว อาจจะทําให Clef 
Audio Soloist-50 นั้นเปลี่ยนแนวเสียงนิดๆ หนอย แตไมถึง 
กับเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไป แสดงถึงพื้นฐานการ
ออกแบบที่ดี ผมใชทั้งภาคปรีโฟโนอื่น และภาคปรีโฟโนของ 
Clef Audio เอง ความตางก็คือ ปรีโฟโนของ Clef รุนทดลอง 
(อยูระหวางการปรับปรุง) ทํางานไดดี เสียงใสโปรงสะอาดมาก 
ทําใหเสียงโดยรวมยอดเยี่ยมไมแพใคร
 ในการฟงแผนเพลง Jazz รุนดั้งเดิม ผมชอบฟงจากหัวเข็ม 
Shure V15 TYPE V MR แตหากฟงเพลงยุคใหมหนอย ไมนับ
เทิรนของ Linn Majik แลว ผมวาหัวเข็ม GRADO Gold 1 
ทําใหเราเชือ่วา เพลงไมวายุคไหนก็ทันสมัย กระชับ และ    
รายละเอียดระยิบระยับไดครับ สวนที่ทําใหเสียงใสโรแมนติก
ที่สุดกับแอมปก็คือ หัวเข็ม MC Denon DL-103 ครับ 
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 บทสรุปของ Soloist-50 นั้น ทําใหผมเชื่อวาหลายคน ฟงแลวตองคิดมาก 
เพราะความเปนดนตรีสูงมาก ผมไมคิดวาแอมปราคาสูงกวานี้ สักหมื่นสองหมื่น
บาท จะมีอะไรเหนือกวามัน จริงอยูความชอบในนํ้าเสียงเปนเรื่องปจเจกบุคคล 
แต Soloist-50 เปนผลงานที่สะทอนความเปนดนตรีไดสูงกวา
 ผมไมอาจจะอธิบายเปนตัวอักษรได เพียงแตอยากใหคุณไดลองฟงอยาง
ไมตองไปสนใจวา แบรนด เมดอินไทยแลนด หรืออื่นใด ตราบเทาที่คุณตองการ
เสียงดนตรีเต็มอิ่ม Clef Audio Soloist-50 ใหคุณไดอยางลนเหลือ ผมอาจ
จะคิดถึงความสะดวกสบายของบางคน ที่อาจจะอยากใหมีรีโมตคอนโทรล    
ใชงานควบคู แตผมเฉยๆ เนื่องจากโดยสวนตัวเปนคนชอบเลนเครื่องแบบ
สัมผัสกันถึงเนื้อถึงตัวนั่นเอง
 การใชงานที่งายดายที่สุด คือผนวกกับเครื่องเลน CD SACD และลําโพง
ที่คุณชื่นชอบเสียงสักคูหนึ่ง เนื่องจากความเปนกลางของ Soloist-50 ไมมีการ
เกี่ยงงอนลาํโพง การสลบัสบัเปลี่ยนลาํโพงหลายๆ แนว กย็งัรกัษาความเปนดนตรี
อันสูงสงของตัวมันเองเอาไวไดเสมอ อีกทั้งโครงสรางแกรง สวยงาม เหมือน
ประติมากรรมชิ้นหนึ่ง นี่คือความโดดเดนของ Soloist-50 ครับ

 ผลงานดานวิศวกรรมเสียงอีกชิ้นหนึ่ง ที่ผมวาเรานาจะ
ภูมิใจ อยางนอยในฐานะคนไทย และออดิโอไฟลที ่กําลัง       
หาคําตอบใหตนเองวา ลงทุนสักสี่หมื่นบาท กับแอมปลิไฟร   
ที่สมบูรณ แลวไดเสียงดีที่สุด เปนคําตอบที่ไมตองอธิบายความ
อีกเลย ขอบคุณมากสําหรับ Clef Audio ความพยายาม
รังสรรคผลงานชิ้นนี้ใหกับวงการครับ…

Full Specifications
Type Dual Monaural Integrated Amplifier

Class A/AB Class A 5Watts /

 Class AB 50Watts RMS

Special Design DSA  Digital Gain Volume  

Pre-Amplifier Section Discrete Differential Balanced

Dimensions 17 x 14 x 4.3 Inches 

Product By: Clef Audio Co., Ltd.

 Tel. 0-2932-5981-2

Price: 39,000 Baht
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