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อุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตสัญชาติอังกฤษ บริษัท Ringmat Developments บริษัทนี้เริ่มแจ้งเกิดในวงการ

เครื่องเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ด้วยแผ่นแม็ทรองแผ่นเสียง Ringmat อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ ได้รับความสนใจ

มาก มันทำาด้วยกระดาษ!!! มีวงแหวนทำาด้วยไม้คอร์ก 3 วง สำาหรับรองรับแผ่นเสียง ดูจากหน้าตาแล้วไม่ค่อย

น่าเชื่อถือ แต่คุณภาพเสียงนั้นเกินหน้าตาไปลิบลับ

 หลังจากท่ี Ringmat ประสบผล
สำาเร็จทางการตลาดแล้ว Mr.John Rogers 
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไอเดียว่า ควรจะทำา
อุปกรณ์เสริมในลักษณะเดียวกันกับ Ring-
mat มาใช้ปรับปรุงคุณภาพของแผ่นซีดีด้วย          
เขาได้ปรึกษาหารือกับผู้ช่วยคือ Denis More-
croft ซ่ึงเป็นคนร่วมออกแบบ Ringmat อีตา 
Denis แกเล่นแผ่น CD แล้วนำาแผ่นออกไป
ล้างน้ำาเช็ดแห้งแล้วนำาไปเล่นอีกคร้ัง ปรากฏ
ว่าเสียงดีข้ึนมาก แต่พอเวลาผ่านไปได้ไม่นาน
นัก ก็กลับไปเหมือนเดิมอีก John และ Denis 
ทุ่มเถียงกันเพ่ือหาวิธีจะปรับปรุงคุณภาพเสียง                                
ให้ได้เหมือนกับการนำาซีดีไปล้างน้ำา แต่ให้คง
อยู่ไปนานๆ ตลอดเวลาท่ีเล่นซีดี
 พวกเขาสรุปว่า เหตุท่ีน้ำาทำาให้ซีดี
เสียงดีข้ึนก็เพราะมันขจัดไฟฟ้าสถิตออกไปได้ 
ในสภาพแวดล้อมท่ีเราอยู่อาศัยน้ีมีกระแสไฟฟ้า
สถิตอ่อนๆอยู่รอบ แถมในตัวเคร่ืองเล่นซีดีก็เป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้าสถิตด้วย แล้วถูกถ่ายทอดเข้า
มาอยู่ในแผ่นซีดี ด้วยลักษณะแผ่นแบนเรียบ 
ผิวมันของแผ่นซีดี จึงทำาให้มันเป็นท่ีสะสมของ

ไฟฟ้าสถิตได้เป็นอย่างดี และน่ันเป็นบ่อเกิด                                         
ของดิสทอร์ช่ัน หรือความผิดปกติทางเสียงอย่าง
มากมาย อีตา John และ Denis ทดลองวัสดุ
หลายชนิดรวมท้ังคอร์ก ผลสรุปคือเขาต้องการ
ใช้วัสดุท่ีมีน้ำาหนักเบา ไม่ง้ันสปีดของเสียงจะ
ไม่สมดุล คล้ายกับการให้แคลมป์หนักๆกดทับ
แผ่นเสียงในระยะส้ันๆ อาจจะฟังแล้วน่าต่ืน
เต้น แต่พอฟังนานๆ เทียบกับการไม่ใช้แล้ว
จะรู้สึกว่า “ได้อย่าง...เสียหลายอย่าง”
 พวกเขาทดลองใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติ
นำาไฟฟ้าและมีน้ำาหนักเบา ในท่ีสุดก็ไปลงตัวกับ
แผ่นฟิล์ม + หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษนำาไฟฟ้าได้ 
ซ่ึงเฉพาะตัวหมึกน่ีก็ต้องเลือกกันอยู่หลายสี 
ท้ังเขียว ฟ้า และดำา ปรากฏว่าหมึกพิเศษสี
ดำาให้เสียงดีท่ีสุด...ยัง...ยังไม่จบนะครับ พวก
เขาทดลองปรับส่วนผสมของหมึกต่อไปอีก จน
ค้นพบว่าต้องใช้หมึกคนละชนิดกันสำาหรับด้าน                   
บนและล่างของแผ่นฟิล์ม และต้องมีฟิล์ม
ใสสอดอยู่ตรงกลางอีกช้ันหน่ึง อ๊ะๆ ถ้าคุณ
คิดว่าการค้นคว้าจบลงแล้วล่ะก็...คุณคิดผิด
ครับ พวกเขายังทดสอบระยะห่างระหว่างช้ัน

ของแผ่นฟิล์มซ่ึงมีหมึกพิเศษพิมพ์อยู่น้ี จน
ได้ระยะความหนาของหมึกและกระบวนการ
ทำาให้แห้ง...!!!...ท่ีเหมาะสม!! โอ้วว...แม่เจ้า 
นอกจากน้ันยังได้คำานึงถึงการป้องกันรอย
ขีดข่วนอันจะทำาให้มันควบคุมไฟฟ้าสถิตได้
ไม่เต็มท่ี
 ส่วนไอ้รูกลมๆ และรอยบากเป็น
เส้นท่ีส้ันบ้างยาวบ้างก็ไม่ได้มีไว้เพ่ือความ
สวยงาม หากแต่ผ่านการคิดคำานวณมาแล้ว
ว่ามันช่วยปรับมวล...เรสโซแนนท์...และการ
ส่ันสะเทือนได้ดี จนกระท่ัง CD Statmat 
ได้ถือกำาเนิดข้ึนมา หลักการทำางานของ CD 
Statmat ได้ถูกถ่ายทอดไปใช้ผลิต LP Statmat 
สำาหรับใช้งานกับแผ่นเสียงด้วย และต่อมาถูก
พัฒนาเป็น LP Blue Statmat + Statcap 
ความแตกต่างระหว่างสองรุ่นคือ รุ่น Blue 
มี Statmat สองช้ัน ทำาด้วยโพลีเอสเตอร์
และเพ่ิม Statcap เข้ามาเป็นช้ันท่ีสาม
 การใช้งานต้องนำา LP Blue Statmat 
วางใต้แผ่นเสียง โดยร้อยผ่านแกน Spindle 
ส่วน Statcap ให้วางทับแผ่นเสียงโดยท่ีให้

Ringmat
LP Blue Statmat + Statcap

Ringcap MK II

ลองเล่นอุปกรณ์เสริม
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์
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ตำาแหน่งของรู ท้ังหมดท่ีเจาะอยู่บน Statmat 
ตรงกันให้มากท่ีสุด หลักการทำางานของมันจะ
ตัด Static ท้ังท่ี ส่งผ่านมาจากด้านบนและ
ด้านล่างของแผ่นเสียงไม่ให้ส่งเข้าสู่หัวเข็ม
 การวาง LP Blue Statmat และ 
Statcap จะต้องวางให้ด้านท่ีมีข้อความ “This 
Way Up” อยู่ด้านบน น้ำาหนักของ LP Blue 
Statmat 1.9 กรัม ส่วน Statcap หนัก 0.2 
กรัม 
 อุปกรณ์เสริมอีกช้ินจากค่าย Ring-
mat Developments ซ่ึงช่วยให้เสียงจากการ
เล่นแผ่นเสียงแจ๋มแจ๋วไฉไลข้ึนอีกมากโข คือ 
Ringcap MK II ทำาหน้าท่ีคล้ายๆ กับ Disc 
Clamp แต่ไม่ใช้น้ำาหนักมากๆ มากดทับเพ่ือ
ให้แผ่นเสียงวางทาบลงไปกับ Platter ได้เรียบ
สนิท Ringcap MK II ใช้วางไว้บน Label  
ของแผ่นเสียงขณะเล่นอยู่ มันช่วยดูดซับแรง                                               
ส่ันสะเทือนจากแผ่นเสียง ขนาดของมันมีเส้น
ผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า Label แผ่นเสียงเล็ก
น้อย มีน้ำาหนักเบา และมีการสะท้อนต่ำา 
ผลิตจากกระดาษเน้ือฝ้ายความหนาแน่นสูง 
ขอบนอกมีวงแหวนท่ีทำาจากโฟม ยึดติดด้วย                                                                                 
กาวอะครีลิคชนิดพิเศษ เหมือนกับท่ีใช้ใน     
Anniversary Golden Spot Ringmat 
ข้อควรระวังในขณะท่ีใช้ Ringcap MK II 
ห้ามนำา Clamp ใดๆ มากดทับอีก การวาง 
Ringcap ท่ีถูกต้องจะต้องให้วงแหวนโฟมอยู่
ด้านล่างสัมผัสกันแผ่นเสียง
 ในกรณีท่ีใช้งานร่วมกับ LP Blue 
Statmat และ Statcap ผมแนะนำาว่าให้วาง 
LP Blue ไปก่อนเป็นช้ันแรก ตามด้วยแผ่น
เสียง ตามด้วย Ringcap MK II เช็คหน้า
ให้ถูกต้อง แล้วจึงวาง Statcap ไว้ด้านบน
สุด ท้ังน้ีจัดให้รอยเจาะรูกลมๆ และรอยบาก
ท้ัง 4 ร่อง อยู่ในตำาแหน่งเดียวกัน อุปกรณ์
เสริมท้ังสามช้ินน้ีจะทำาหน้าท่ีตัดการรบกวน
จากไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดูดซับ
แรงส่ันสะเทือน แก้ปัญหาจากเรสโซแนนท์ 
และช่วยให้เบสส์มีความถูกต้องมากข้ึน เก่ง
จริงๆ เลยนะตัวแค่เน๊ียะ....

ผลจากการทดสอบ
 เป็นอีกคร้ังท่ีผมรู้สึก “ท่ึง” “อ้ึง” และ 
“ถอดไม่ออก” ผมใช้เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงชนิด 
Direct Drive ย่ีห้อ Denon รุ่น DP-51F วาง
อยู่บนแผ่นอะครีลิคหนา 2 ซม. ท่ีวางซ้อน
กันบนโต๊ะไม้ส่ีเสาอีกช้ันหน่ึง ในคาบแรกผม
ทดลองวาง Ringcap MK II แค่อย่างเดียว 

แผ่นเสียงท่ีใช้ฟังทดสอบประกอบด้วยไหมไทย
คอนเสิร์ต / Pallas Percussive Latin Trio 
/ Phase 4 London,  Love Is The Thing 
: Nat King Cole / Acoustech สปีด 45  
Meisterwerde Des Barock / Heliodor  
และ Winelight: Grover Washington, JR. 
/ Elektra
 การใช้ Ringcap MK II วาง
ทับบนแผ่นเสียงไม่ได้เพ่ิมหรือลดปริมาณ                    
เสียงทุ้ม กลาง แหลม ยังมีอยู่เท่าเดิม ส่ิงท่ีดี
ข้ึนคือรายละเอียดหยุมหยิมท่ีผุดข้ึนมาราวกับ                 
เสกมนตร์ ความต่อเน่ือง ล่ืนไหลเป็นอีกประเด็น
หน่ึงซ่ึงสัมผัสได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล ไดนามิค
ดีข้ึนมาในระดับหน่ึง เสียงกลางฟังสบาย มีน้ำา
มีนวล คล้ายกับบุคลิกของลำาโพงกรวยกระดาษ
อยู่หลายส่วน ท่ีแปลกคือมันช่วยลดความหยาบ
ท่ีเจือปนมากับเสียงลงไป แล้วกลับเพ่ิมความ
เข้มข้นของตัวโน๊ตหลัก แถมด้วยฮาร์โมนิกให้
ด้วยอีกนิดนึง ผมลองฟังเทียบระหว่างการใช้ 
Clamp ท่ีกลึงด้วยอะลูมิเนียมและ Ringcap 
ปรากฏว่าโดยรวมแล้ว Ringcap ให้ค่าเฉล่ีย
คุณภาพเสียงท่ีเหนือกว่า ถึงแม้ว่าจะสู้ Wieght 
Camp ในด้านหัวเบสส์ไม่ได้ แต่ในประเด็น
อ่ืนๆ  Ringcap ชนะหมดโดยเฉพาะเสียง
ร้องน่ี มีเสน่ห์เหลือร้าย
 ต่อไปผมนำา LP Blue Statmat 
และ Statcap มาร่วมแจมด้วย ฟันธงเลย
ว่า ของเล่นท่ีดูไม่ค่อยจะเข้าท่า 3 ช้ินน้ี ช่างมี
พิษสงเกินหน้าเกินตาไปมาก มัน “เอาอยู่” สม
ดังคำาอธิบายสรรพคุณจริงๆ ครับ บุคลิกเสียง

ท้ังหมดตอนท่ีใช้ Ringcap เพียงช้ินเดียวได้ถูกยก                                          
ระดับข้ึนไปอีกระดับเป็นมวยคนละรุ่น ส่ิงท่ี          
นักเล่นแผ่นเสียงทุกคนถวิลหา น่ันคือ ความ
เงียบของแบ็คกราวนด์ ไร้เสียงซู่ซ่าและป๊อก
แป๊ก LP Blue Statmat และ Statcap 
สามารถตอบสนองได้เกือบจะ 100% เต็ม เน้ือ
เสียงโดยรวมสะอาด สงบ เปิดเผยรายละเอียด                                              
ต่างๆ ออกมาได้อย่างหมดจด การจำาแนก
แยกแยะ เว้นช่องว่างช่องไฟดีข้ึนมาก ซา
วนด์ สเตจฉีกตัวออกไปท้ังด้านกว้างและด้านลึก 
รับรู้ได้ถึงการจัดวางตำาแหน่งของอิมเมจอย่าง                
ไม่ต้องพินิจพิจารณากันมาก แถมด้วยบรรยากาศ
ในสถานท่ีบันทึกเสียงก็มีให้สัมผัสกันอย่าง                                                                   
ท่ีควร จะมีการตอกย้ำาหัวโน้ตดีข้ึนนิดหน่อย 
ทำาให้รู้สึกว่ามีเน้ือมวลท่ีเข้มข้น โฟกัสชัดเจน 
ไดนามิคสวิงได้กว้างตลอดย่านความถ่ีเสียง               
ในประเด็นน้ีถือว่าเป็นจุดเด่น เพราะตอนท่ียัง             
ไม่ได้ใช้ LP Blue และ Statcap น้ันยังฟังเพลง
ไม่ค่อยได้อารมณ์เต็มท่ี ส่ิงท่ีผมชอบอีกประการ
หน่ึงคือปลายหางเสียงไม่ Roll Off หายไป
ห้วนๆอีกแล้ว มันค่อยๆจางไป มีการตวัดปลาย
ให้พล้ิว และมีแอมเบ๊ียนซ์คลออยู่ด้วยตลอด                                                   
ได้ความรู้สึกแบบอนาล็อกอย่างแท้จริงชนิดท่ี                                           
ดิจิตัลให้ไม่ได้ น่ีเป็นอุปกรณ์เสริมสำาหรับเคร่ือง
เล่นแผ่นเสียงท่ีควรจะมีไว้ใช้งานทุกบ้าน ถึง
แม้การใช้งานคร้ังแรก อาจจะรู้สึกงงกับมัน            
นิดๆ แต่ผลท่ีได้น้ันถึงข้ันน้ำาหูน้ำาตาไหลพราก
เลยครับ


