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ในยคุที่กระบวนการยอ่สว่นกําลงัเพ่ิมขึน้, การประเมินคา่อปุกรณ์เคร่ืองเสยีงของเราก็เปลีย่นแปลงไป จากวนัก่อนๆท่ีเราอาจประเมนิคา่ของบางสิ่ง

บนพืน้ฐานขัน้ต้นวา่มนัหนกัเทา่ไหร่ อยา่งน้อยนํา้หนกัก็ยงัคงทําให้เรารู้สกึอุ่นใจ ในการเลอืกซือ้อะไรบางอยา่ง เช่น แอมปลไิฟเออร์ และพบวา่

แอมปลฟิายเออร์นัน้ หนกัแน่น มัน่คง ดงันัน้  Clef Soloist 50  จงึสร้างความประทบัใจให้กบัผมแบบในทนัที! มนัหนกั, สร้างมาราวกบัรถถงั และ

นอกเหนือจากนัน้, มนัสวย! 

Soloist 50 มาในกลอ่งกระดาษคอ่นข้างใหญ่ และถกูปกป้องด้วย โฟมโพลสีไตรีน ท่ีทาํมาอย่างแน่นหนาเพียง 2 ชิน้ ภายในกลอ่งยงัมี รีโมท

คอนโทรลและหนงัสอืคูม่ือการใช้งานอีกหนึง่เลม่, และก็ถึงคราวพดูถงึ รีโมทคอนโทรลตอ่จากแอมปลไิฟเออร์ มนัทํามาจากโลหะ, มนัมีนํา้หนกั

มากพอที่จะทาํให้มนัมีประโยชน์ที่จะใช้ในการบริหารกล้ามเนือ้ต้นแขนด้านหน้า (bicep) ในระหว่างทีค่ณุฟังเพลงได้, เคร่ืองทีใ่ช้รีวิว ได้รับการ

ให้ยืมจาก Winters Audio    

Soloist 50 ถกูออกแบบมาให้เป็นแอมปลไิฟเออร์ คลาส A/AB, แปลวา่มนัทํางานในโหมด class A ที่กําลงัขบัขาออก 10 วตัต์/ข้าง, หรือทํางานใน 

class AB ที่กําลงัขบัขาออก 50 วตัต์/ข้าง ผมหวงัที่จะไมต้่องบอกคณุว่า นกัเลน่เคร่ืองเสยีงเช่ือในเร่ือง ความลืน่ไหล, ความเป็นธรรมชาตขิอง 

แอมปลไิฟล์เออร์ class A  และน่ีคือสิง่ท่ี Clef Audio บอกไว้ 

วงจรออกแบบ แบบ Class-A  

น่ีคือคลาสของแอมปลไิฟเออร์ ทีท่ํางานเป็นเชิงเส้นมากที่สดุ ความหมายคือ ผลลพัธ์ของสญัญาณขาออก ที่ได้จากการทํางานจะมีความเท่ียงตรง 

เหมือนจริงมากกว่า, อปุกรณ์ขาออก (ทรานซิสเตอร์) นํากระแสไฟฟ้าตลอดวงรอบของสญัญาณขาเข้า พดูอีกแบบคือ พวกมนัขยายทัง้รูป

คลืน่สญัญาณภายในตวัของมนัเอง, แอมป์เหลา่นี ้ร้อนในขณะทํางาน เน่ืองมาจากทรานซิสเตอร์ ในเพาเวอร์แอมป์นัน้ เปิดและทํางานเตม็กําลงั

อยูต่ลอดเวลา 



เพราะปัจจยัตา่งๆเหลา่นี ้แอมปลไิฟลเออร์ Class A จงึมีประสิทธิภาพที่ตํ่า สาํหรับวตัต์กําลงัขบัขาออกทีไ่ด้, พวกมนัสญูเสียกําลงัวตัต์ไปกบัความ

ร้อน และเพราะความร้อนที่ถกูปลดปลอ่ยเหลา่นัน้ พวกมนัจึงร้อนมากขณะทํางาน มนัจงึต้องการระบบการระบายความร้อนเป็นอยา่งมาก, แตใ่น

ด้านตรงกนัข้าม แอมป์เหลา่นี ้คือ แอมปลิไฟเออร์ทีม่อบความเพลิดเพลนิให้ได้มากที่สดุ แอมป์เหลา่นี ้ขดุลกึลงไปในรายละเอียดของเสยีงดนตรี 

อนัเป็นผลมาจากทรานซิสเตอร์ ทําการขยายตลอดรูปคลื่นโดยไร้รอยตอ่, ด้วยผลลพัธ์ทางเสยีงที่ สะอาดกว่า เทีย่งตรงกว่า และมีระดบัสญัญาณ

รบกวนที่ตํ่ากว่ามาก พวกมนัจงึเป็นแอมป์ที่ให้ความถกูต้องมากท่ีสดุในหมูแ่อมป์ตา่งๆท่ีมีอยู่ 

Soloist 50 ทาํงานแบบ class A ในช่วง 10 วตัต์แรก (ทีล่าํโพง 8 โอห์ม) ซึง่สาํหรับนกัฟังสว่นใหญ่ ก็ไมไ่ด้ต้องการกําลงัขบัมากไปกวา่นี ้มนัอาจ

เฉพาะตอน "ความดงัระดบังานสงัสรรค์" ที่แอมปลไิฟเออร์นี ้จะไปทํางานในโหมด class AB เพ่ือให้ได้กําลงัที่ต้องการเพ่ิมมากขึน้ 

เม่ืองวางบนชัน้วาง, Soloist มองดทูัง้ สวย (ในสายตาของผม) และ สงา่, มมุโค้งเหลา่นัน้ช่วยอยา่งมากในการช่วยลดมมุมอง "ความเป็น

อตุสาหกรรม" ให้น้อยลง และหน้าจอเปลง่แสงสีฟ้า เพ่ิมเติมความมรีะดบัขึน้ไปอีกขัน้, ซึง่หน้าจอนีจ้ะหร่ีมืดลง เมือ่คณุไมไ่ด้ทําการปรับระดบั

ความดงั หรือเลือกช่องสญัญาณขาเข้า ดงันัน้มนัจงึไมด่งึดดูสายตาเกินไป, ที่ด้านหลงัของแอมป์ คือช่องขาเข้าที่พบตามปกติ เช่น ช่องไฟฟ้าเข้า

หลกัแบบ IEC, ช่องสญัญาณขาเข้าแบบ RCA, ช่องสญัญาณขาเข้าแบบ บาลานซ์ หนึ่งคู ่และขัว้ตอ่สายลําโพง, ทัง้หมดดแูล้วเป็นชิน้สว่นที่มี

คณุภาพ, ผนวกด้วย สวิทช์รีเซท็ อีกหนึ่งตวั, มากไปกวา่นัน้ แทนที่ขัว้ตอ่ ซ้ายและขวา จะถกูจดัเป็นกลุม่เป็นคูซ้่ายขวาอยา่งที่พบทัว่ไป ขัว้ตอ่ของ 

Soloist 50  ถกูวางตําแหน่ง แยกไปแตล่ะฝ่ังของด้านหลงั เพื่อให้เข้ากบัการออกแบบในรูปแบบ ดอูลั-โมโน 

 

การวางอปุกรณ์ด้านหลงัท่ีแยกแชลแนลซ้ายและขวาออกจากกนั 

อยา่งไมต้่องสงสยั โครงสร้างแบบ ดอูลั-โมโน น่ีคือปัจจยัสว่นหน่ึงของนํา้หนกัตวัของ Soloist 50, หม้อแปลงสองลกู กินพืน้ที่ภายในเคร่ืองไปมาก 

ผนวกกบัครีบระบายความร้อนขนาดใหญ่สองชิน้สาํหรับทรานซิสเตอร์ขาออก, ใกล้ๆกนันัน้คืออปุกรณ์ทํางานของวงจรแอมปลิไฟเออร์บน

แผน่วงจรพิมพ์ที่ยาวถงึด้านหน้าของตวัเคร่ือง, ทําไมต้อง ดอูลั-โมโน? ผมจะให้   Clef Audio อธิบาย 

โครงสร้างการออกแบบ แบบ ดอูลั-โมโน 

การออกแบบในรูปแบบ ดอูลั-โมโน สง่ผลให้ แอมปลิไฟลเออร์ ทาํงานแยกแยะระหว่างแชนแนลได้ดีขึน้, คณุลกัษณะทางเวทเีสยีง ที่ดกีวา่เดิม 

สง่ผลตอ่ความถกูต้องของสนามเสยีง ทัง้ด้านกว้างและลกึ, การวางและตําแหน่งของชิน้ดนตรีจะถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

ดเูหมือนเพ่ิอให้ Soloist 50 เป็นแอมปลไิฟเออร์ที่ยอดเย่ียม ไมน่า่จะเหลอืสิง่ใดให้ทําอีก, สว่นควบคมุระดบัความดงั เป็นแบบ stepped-

attenuator ที่ถกูทําขึน้จาก ตวัต้านทานแบบ SMD (ในความเป็นจริง Soloist 50 ใช้รีซิสเตอร์ขนาดมาตรฐาน ทีม่ี noise ตํ่ากวา่แบบ SMD -ผู้แปล) 

โดยใช ัรีเลย์เป็นตวัเลอืกคา่, ท่ีความดงัน้อยๆ คณุจะสามารถได้ยินการทํางานของ รีเลย์ เมือ่ยามคณุปรับระดบัความดงั, ซึง่นอกไปจากคณุฟัง

เฉพาะแตต่อนดกึๆมาก และปรับความดงัอยูต่ลอดเวลาแล้ว สิง่นีค้งไมใ่ช่ประเดน็สําคญั, และที่สมเหตผุลมากๆ Soloist 50 ใช้วงจรป้องกนัลาํโพง 

เพ่ือปกป้องทัง้ตวัแอมปลไิฟเออร์เอง และลาํโพง ในยามที่มคีวามผิดพลาดเกิดขึน้ 

 



คณุสมบตัิทางเทคนิคแบบเตม็ 

Type: Solid State 

Configuration: Dual-Mono 

Power Supply Transformer: 2 x 200VA 

Power Supply Capacitance: 120,000μF 

Class of operation: A/AB (10W Class-A) 

Single Ended Inputs (RCA): 3 pairs 

Balanced Inputs (XLR): 1 pair 

Input Sensitivity: 160mV RMS 

Input Impedance: 44 Kohms 

Maximum Input Level: 3.6 Vrms Balanced/UnBalanced 

Output Device Types: Bipolars / 6 per channel 

Output Binding Posts: Gold-plated 

Output Power @ 8 ohms: 50 Watts per channel 

Output Power @ 4 ohms: 100 Watts per channel 

Volume Steps: 64Steps / 1.0Db 

Gain: 42dB 

Signal-to-noise Ratio: 100dB @ full power 

Frequency Response: 20Hz - 56kHz (+0/-3dB) 

Crosstalk @ 1kHz: -100dB 

THD (20Hz - 20kHz @ 1 watt): < 0.01% 

THD (20Hz - 20kHz @ 50 watts): < 0.04% 

Power Consumption @ idle/Max: 200 / 300Watts 

AC Power Requirements: 220-230V / 50Hz 

Shipping weight: 18 kgs 

Dimensions (w x h x d): 432 x 112 x 400 mm. 

เอาละ, เช่ือมตอ่ต้นทาง และลําโพงเข้ากบั Soloist 50, ผมนัง่ลงและรับฟัง, ผมเพ่ิงฟังแอมปลไิฟเออร์ class AB ของผมเอง ที่ผมใช้เป็นตวัอ้างอิง, 

ความประทบัใจแรกเก่ียวกบั Soloist 50 มสีองอย่าง, อยา่งแรก มนัให้เสยีงเหมือนรูปลกัษณ์ของมนั หนกัแน่น, มีนํา้หนกั และควบคมุได้เป็นอย่าง

ดี, อยา่งท่ีสอง ความโปร่งใสท่ีผมชื่นชอบจากแอมป์ class AB ของผม ขาดหายไปนิดหน่อยจาก Soloist 50 แตน่ี่เป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีพบ กบั

แอมปลไิฟเออร์เคร่ืองใหมแ่กะกลอ่ง, ดงันัน้ หลงัจากการฟังสัน้ๆ ผมตอ่ Soloist 50 กบัเคร่ืองเลน่ ซีด ีโดยตัง้ให้เลน่ซํา้ๆตอ่เน่ืองไป 24 ชัว่โมง, นัน่

ทําให้ได้ผลที่ต้องการ, และผมจะเร่ิมการทดสอบการฟังอยา่งจริงจงัของผมอีกครัง้ 

ผมได้กลา่วถึงความถ่ีตํ่าไปรึยงั? ช่วยไมไ่ด้จริงๆ ที่คณุสามารถสงัเกตมนัได้ไมย่าก, ไมใ่ช่แคล่งได้ลกึ แตย่งักระชบัและน่าฟังอีกด้วย, อลับัม้รวม

เพลงของ Talvin Singh ชดุ 'Back to Mine', บรรจหุลายๆเพลงที่มีเสยีงตํ่าที่จะเขยา่ลาํโพง ถ้าเสยีงตํา่นัน้ ไมไ่ด้รับการควบคมุที่ดีพอจากแอมปลิ

ไฟเออร์, ซึง่ผมไม่มคีวามกงัวลแม้แตน้่อยกบั Soloist 50! 



ความสามารถในการควบคมุ และความกระชบัเหลา่นัน้ ปรากฎอยา่งชดัเจนตลอดยา่นความถ่ี, ก่อให้เกิดระดบัความสมจริงทีใ่ห้ความประทบัใจ

เป็นอยา่งมาก ทกุสิง่หยดุ และเร่ิมต้นขึน้อยา่งเกือบจะทนัทีทนัใด, เคร่ืองเคาะคอืตวัอยา่ง, ชดัคม เหมอืนเมือ่ยามได้ยินจากการแสดงสด, ความ

สมจริงนีส้ง่ผลอย่างเฉพาะเจาะจงกบัเสยีงร้องตา่งๆด้วย, เหลา่นกัร้อง เสยีงเหมือนจริงกว่า, เหมือนอยูต่รงนัน้ 

ผมยงัสงัเกตได้ด้วยวา่ Soloist 50  ให้เสยีงทีด่ี แม้เปิดฟังที่ระดบัความดงัน้อยๆ, แอมป์บางตวัเสยีงดีเมือ่เปิดดงัๆ, แตจ่ะสญูเสยีมนต์ขลงัไปเมือ่ฟัง

เบาๆในยามคํ่าคืน, นํา้หนกัของเสยีงตํ่าคือสิง่ท่ี Soloist 50 ทาํได้ดีจริงๆ ซึง่มนัยงัคงเป็นอย่างนัน้แม้เมื่อหร่ีโวลุม่ ลดระดบัความดงัให้ลดลง, และ

เม่ือเร่งโวลุม่ให้สงูขึน้ (เม่ือเพ่ือนบ้านออกไปจากบ้านแล้ว) ความกระชบัแน่นในการควบคมุเหนือทกุสิง่ทกุอย่าง ก็ยงัคงปรากฏอย่างชดัแจ้งอยู,่ 

รีโมทคอนโทรล ทํางานได้อยา่งที่คาดหวงัไว้ การเปลีย่นระดบัความดงั เป็นไปอย่างราบร่ืนและฉบัไว 

เวทีเสยีงที่ Soloist 50 ให้ออกมานัน้ ทัง้ใหญ่และลกึ, อิมเมจก็ดีมากอีกด้วย ในความเป็นจริง, เมื่อผมเลน่อลับัม้ 'Amused to Death' ของ Roger 

Waters ท่ีบนัทกึมาในระบบ Q-sounds เหลา่เสยีงเลก็ๆทีถ่กูออกแบบมาให้ดงัออกแยกออกจากสนามเสยีงนัน้ เหมอืนจริงจนสมัผสัได้, และวาง

ตําแหนง่หา่งไกลออกมาจากลาํโพง 

ระดบัเสยีง จงัหวะ คาบเวลา ( P.R.a.T.) Soloist 50 ล้วนทําได้ดี ผมพบวา่ตวัเองตบเท้าตามไปด้วยขณะฟังอลับัม้ 'Gracelands' ของ Paul 

Simon, วิถีทางง่ายท่ี Soloist 50 นําเสนอสิ่งดีๆนัน้ แม้ท่ีความดงัมากๆ คอืการทีเ่สยีงดนตรีปรากฎออกมาจากฉากหลงัทีม่ืดสนิท, รายละเอียด

เสียงเลก็ๆน้อยๆพวกนัน้คือข้อพิสจูน์ 

ผมบนัทกึไว้ถงึสเกลเสยีงที่มขีนาดใหญ่ ที่ได้จากการรับฟัง ไวโอลนิคอนแชร์โตของ Tchaikovsky, น่ีคือตวัอย่างของประสบการณ์ การรับฟังเพลง

คลาสสคิอ่ืนๆของผม ผา่น Soloist 50  

รีโมทคอนโทรล ทํางานได้อยา่งสมบรูณ์แบบ, มนัถกูสร้างมาให้ยากท่ีจะทําให้บบุสลายเหมือนกบัแอมปลไิฟเออร์, คือราวกบั รถถงั!, ในการใช้งาน

ตวัแอมปลไิฟเออร์ ไมเ่คยร้อนมาก., ชดัเจนวา่ ครีบระบายความร้อนทํางานได้เย่ียมสําหรับแอมปลไิฟเออร์ที่ถกูออกแบบมาในประเทศท่ีอณุหภมูิ

สงูกวา่ในองักฤษ 

Soloist 50 เป็นหนึง่ในผลติภณัฑ์ ที่ทําให้ผมในฐานะนกัวจิารณ์ รู้สกึละอายนิดหน่อย เพราะมนัเกือบเป็นไปไมไ่ด้เลยที่จะหาข้อมาตําหนิมนั, 

แม้วา่แอมปลิไฟเออร์ที่ดี ไมค่วรจะมีลกัษณะเสยีงใดๆ, แตใ่ครๆก็ตามทีเ่คยฟังมามากสกัหน่อย ก็จะรู้ว่าที่จริงแล้ว มนัมี, หขูองเรา, อปุกรณ์อ่ืนๆใน

ชดุ จะเป็นตวัเลอืกแอมป์นีม้ากกวา่แอมป์อีกตวัเสมอ, ถงึจะพดูอย่างนัน้ มนัก็จากท่ีจะจินตนาการว่าจะมใีคร หาเหตใุดๆมาเพ่ือปฏเิสธ Soloist 50 

ได้, มนัทําหน้าที่ของมนัได้เป็นอย่างดี, ฟังได้อยา่งเพลดิเพลิน มนัสามารถระบายรอยยิม้บนใบหน้าให้กบัใครตอ่ใครทีไ่ด้ฟังมนั, ดงันัน้ มนัคอื

ตวัเลอืกระดบัต้นๆ ของแอมปลไิฟเออร์ในระดบัราคานี ้

พดูกนัแบบตรงๆ, การผลติเคร่ืองเสยีง คงไมใ่ช่สิง่แรกในใจทีเ่ราคาดหวงัวา่จะมาจากประเทศไทย, แต ่เคลฟ ออดิโอ เลอืกที่จะเข้าสูต่ลาดการ

แข่งขนัสงูนี ้(บางคนวา่ เป็นตลาดที่กําลงัหดตวั) ถ้า Soloist 50 คือตวับง่ชีถ้งึสนิค้าของพวกเขา, นัน่ พวกเขาทําได้ดี, Soloist 50 ถกูสร้างมาเป็น

อยา่งดี, นําเสยีงเย่ียม แถมยงัดดูีอีกด้วย, มนัเป็นการยกระดบัทีช่ดัเจนจากแอมปลไิฟเออร์ระดบักลาง, อ้อ! ระวงัหลงัของคณุให้ดี เมื่อยกมนั!  
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