ลองเล่นอุปกรณ์เสริม
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

Ringmat

LP Blue Statmat + Statcap
Ringcap MK II

อุ

ปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตสัญชาติอังกฤษ บริษัท Ringmat Developments บริษัทนี้เริ่มแจ้งเกิดในวงการ
เครื่องเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ด้วยแผ่นแม็ทรองแผ่นเสียง Ringmat อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ ได้รับความสนใจ
มาก มันทำ�ด้วยกระดาษ!!! มีวงแหวนทำ�ด้วยไม้คอร์ก 3 วง สำ�หรับรองรับแผ่นเสียง ดูจากหน้าตาแล้วไม่ค่อย
น่าเชื่อถือ แต่คุณภาพเสียงนั้นเกินหน้าตาไปลิบลับ
หลังจากที่ Ringmat ประสบผล
สำ�เร็จทางการตลาดแล้ว Mr.John Rogers
ผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไอเดียว่า ควรจะทำ�
อุปกรณ์เสริมในลักษณะเดียวกันกับ Ringmat มาใช้ปรับปรุงคุณภาพของแผ่นซีดดี ว้ ย
เขาได้ปรึกษาหารือกับผูช้ ว่ ยคือ Denis Morecroft ซึง่ เป็นคนร่วมออกแบบ Ringmat อีตา
Denis แกเล่นแผ่น CD แล้วนำ�แผ่นออกไป
ล้างน้�ำ เช็ดแห้งแล้วนำ�ไปเล่นอีกครัง้ ปรากฏ
ว่าเสียงดีขน้ึ มาก แต่พอเวลาผ่านไปได้ไม่นาน
นัก ก็กลับไปเหมือนเดิมอีก John และ Denis
ทุม่ เถียงกันเพือ่ หาวิธจี ะปรับปรุงคุณภาพเสียง
ให้ได้เหมือนกับการนำ�ซีดไี ปล้างน้�ำ แต่ให้คง
อยูไ่ ปนานๆ ตลอดเวลาทีเ่ ล่นซีดี
พวกเขาสรุปว่า เหตุทน่ี �ำ้ ทำ�ให้ซดี ี
เสียงดีขน้ึ ก็เพราะมันขจัดไฟฟ้าสถิตออกไปได้
ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ราอยูอ่ าศัยนีม้ กี ระแสไฟฟ้า
สถิตอ่อนๆอยูร่ อบ แถมในตัวเครือ่ งเล่นซีดกี เ็ ป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้าสถิตด้วย แล้วถูกถ่ายทอดเข้า
มาอยูใ่ นแผ่นซีดี ด้วยลักษณะแผ่นแบนเรียบ
ผิวมันของแผ่นซีดี จึงทำ�ให้มนั เป็นทีส่ ะสมของ
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ไฟฟ้าสถิตได้เป็นอย่างดี และนัน่ เป็นบ่อเกิด
ของดิสทอร์ชน่ั หรือความผิดปกติทางเสียงอย่าง
มากมาย อีตา John และ Denis ทดลองวัสดุ
หลายชนิดรวมทัง้ คอร์ก ผลสรุปคือเขาต้องการ
ใช้วสั ดุทม่ี นี �ำ้ หนักเบา ไม่งน้ั สปีดของเสียงจะ
ไม่สมดุล คล้ายกับการให้แคลมป์หนักๆกดทับ
แผ่นเสียงในระยะสัน้ ๆ อาจจะฟังแล้วน่าตืน่
เต้น แต่พอฟังนานๆ เทียบกับการไม่ใช้แล้ว
จะรูส้ กึ ว่า “ได้อย่าง...เสียหลายอย่าง”
พวกเขาทดลองใช้วสั ดุทม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
นำ�ไฟฟ้าและมีน�ำ้ หนักเบา ในทีส่ ดุ ก็ไปลงตัวกับ
แผ่นฟิลม์ + หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษนำ�ไฟฟ้าได้
ซึง่ เฉพาะตัวหมึกนีก่ ต็ อ้ งเลือกกันอยูห่ ลายสี
ทัง้ เขียว ฟ้า และดำ� ปรากฏว่าหมึกพิเศษสี
ดำ�ให้เสียงดีทส่ี ดุ ...ยัง...ยังไม่จบนะครับ พวก
เขาทดลองปรับส่วนผสมของหมึกต่อไปอีก จน
ค้นพบว่าต้องใช้หมึกคนละชนิดกันสำ�หรับด้าน
บนและล่างของแผ่นฟิล์ม และต้องมีฟิล์ม
ใสสอดอยูต่ รงกลางอีกชัน้ หนึง่ อ๊ะๆ ถ้าคุณ
คิดว่าการค้นคว้าจบลงแล้วล่ะก็...คุณคิดผิด
ครับ พวกเขายังทดสอบระยะห่างระหว่างชัน้

ของแผ่นฟิล์มซึ่งมีหมึกพิเศษพิมพ์อยู่น้ี จน
ได้ระยะความหนาของหมึกและกระบวนการ
ทำ�ให้แห้ง...!!!...ที่เหมาะสม!! โอ้วว...แม่เจ้า
นอกจากนั้นยังได้คำ�นึงถึงการป้องกันรอย
ขีดข่วนอันจะทำ�ให้มันควบคุมไฟฟ้าสถิตได้
ไม่เต็มที่
ส่วนไอ้รกู ลมๆ และรอยบากเป็น
เส้นที่ส้ันบ้างยาวบ้างก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความ
สวยงาม หากแต่ผา่ นการคิดคำ�นวณมาแล้ว
ว่ามันช่วยปรับมวล...เรสโซแนนท์...และการ
สั่นสะเทือนได้ดี จนกระทั่ง CD Statmat
ได้ถอื กำ�เนิดขึน้ มา หลักการทำ�งานของ CD
Statmat ได้ถกู ถ่ายทอดไปใช้ผลิต LP Statmat
สำ�หรับใช้งานกับแผ่นเสียงด้วย และต่อมาถูก
พัฒนาเป็น LP Blue Statmat + Statcap
ความแตกต่างระหว่างสองรุน่ คือ รุน่ Blue
มี Statmat สองชั้น ทำ�ด้วยโพลีเอสเตอร์
และเพิม่ Statcap เข้ามาเป็นชัน้ ทีส่ าม
การใช้งานต้องนำ� LP Blue Statmat
วางใต้แผ่นเสียง โดยร้อยผ่านแกน Spindle
ส่วน Statcap ให้วางทับแผ่นเสียงโดยทีใ่ ห้

ตำ�แหน่งของรู ทัง้ หมดทีเ่ จาะอยูบ่ น Statmat
ตรงกันให้มากทีส่ ดุ หลักการทำ�งานของมันจะ
ตัด Static ทัง้ ที่ ส่งผ่านมาจากด้านบนและ
ด้านล่างของแผ่นเสียงไม่ให้สง่ เข้าสูห่ วั เข็ม
การวาง LP Blue Statmat และ
Statcap จะต้องวางให้ดา้ นทีม่ ขี อ้ ความ “This
Way Up” อยูด่ า้ นบน น้�ำ หนักของ LP Blue
Statmat 1.9 กรัม ส่วน Statcap หนัก 0.2
กรัม
อุปกรณ์เสริมอีกชิน้ จากค่าย Ringmat Developments ซึง่ ช่วยให้เสียงจากการ
เล่นแผ่นเสียงแจ๋มแจ๋วไฉไลขึน้ อีกมากโข คือ
Ringcap MK II ทำ�หน้าทีค่ ล้ายๆ กับ Disc
Clamp แต่ไม่ใช้นำ�้ หนักมากๆ มากดทับเพือ่
ให้แผ่นเสียงวางทาบลงไปกับ Platter ได้เรียบ
สนิท Ringcap MK II ใช้วางไว้บน Label
ของแผ่นเสียงขณะเล่นอยู่ มันช่วยดูดซับแรง
สัน่ สะเทือนจากแผ่นเสียง ขนาดของมันมีเส้น
ผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า Label แผ่นเสียงเล็ก
น้อย มีนำ้�หนักเบา และมีการสะท้อนต่ำ�
ผลิตจากกระดาษเนือ้ ฝ้ายความหนาแน่นสูง
ขอบนอกมีวงแหวนทีท่ ำ�จากโฟม ยึดติดด้วย
กาวอะครีลิคชนิดพิเศษ เหมือนกับที่ใช้ใน
Anniversary Golden Spot Ringmat
ข้อควรระวังในขณะที่ใช้ Ringcap MK II
ห้ามนำ� Clamp ใดๆ มากดทับอีก การวาง
Ringcap ทีถ่ กู ต้องจะต้องให้วงแหวนโฟมอยู่
ด้านล่างสัมผัสกันแผ่นเสียง
ในกรณีทใ่ี ช้งานร่วมกับ LP Blue
Statmat และ Statcap ผมแนะนำ�ว่าให้วาง
LP Blue ไปก่อนเป็นชัน้ แรก ตามด้วยแผ่น
เสียง ตามด้วย Ringcap MK II เช็คหน้า
ให้ถกู ต้อง แล้วจึงวาง Statcap ไว้ดา้ นบน
สุด ทัง้ นีจ้ ดั ให้รอยเจาะรูกลมๆ และรอยบาก
ทัง้ 4 ร่อง อยูใ่ นตำ�แหน่งเดียวกัน อุปกรณ์
เสริมทัง้ สามชิน้ นีจ้ ะทำ�หน้าทีต่ ดั การรบกวน
จากไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดูดซับ
แรงสัน่ สะเทือน แก้ปญ
ั หาจากเรสโซแนนท์
และช่วยให้เบสส์มคี วามถูกต้องมากขึน้ เก่ง
จริงๆ เลยนะตัวแค่เนีย๊ ะ....

แผ่นเสียงทีใ่ ช้ฟงั ทดสอบประกอบด้วยไหมไทย
คอนเสิรต์ / 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
ทับบนแผ่นเสียงไม่ได้เพิ่มหรือลดปริมาณ
เสียงทุม้ กลาง แหลม ยังมีอยูเ่ ท่าเดิม สิง่ ทีด่ ี
ขึน้ คือรายละเอียดหยุมหยิมทีผ่ ดุ ขึน้ มาราวกับ
เสกมนตร์ ความต่อเนือ่ ง ลืน่ ไหลเป็นอีกประเด็น
หนึง่ ซึง่ สัมผัสได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล ไดนามิค
ดีขน้ึ มาในระดับหนึง่ เสียงกลางฟังสบาย มีน�ำ้
มีนวล คล้ายกับบุคลิกของลำ�โพงกรวยกระดาษ
อยูห่ ลายส่วน ทีแ่ ปลกคือมันช่วยลดความหยาบ
ทีเ่ จือปนมากับเสียงลงไป แล้วกลับเพิม่ ความ
เข้มข้นของตัวโน๊ตหลัก แถมด้วยฮาร์โมนิกให้
ด้วยอีกนิดนึง ผมลองฟังเทียบระหว่างการใช้
Clamp ทีก่ ลึงด้วยอะลูมเิ นียมและ Ringcap
ปรากฏว่าโดยรวมแล้ว Ringcap ให้คา่ เฉลีย่
คุณภาพเสียงทีเ่ หนือกว่า ถึงแม้วา่ จะสู้ Wieght
Camp ในด้านหัวเบสส์ไม่ได้ แต่ในประเด็น
อืน่ ๆ Ringcap ชนะหมดโดยเฉพาะเสียง
ร้องนี่ มีเสน่หเ์ หลือร้าย
ต่อไปผมนำ� LP Blue Statmat
และ Statcap มาร่วมแจมด้วย ฟันธงเลย
ว่า ของเล่นทีด่ ไู ม่คอ่ ยจะเข้าท่า 3 ชิน้ นี้ ช่างมี
พิษสงเกินหน้าเกินตาไปมาก มัน “เอาอยู”่ สม
ดังคำ�อธิบายสรรพคุณจริงๆ ครับ บุคลิกเสียง

ทัง้ หมดตอนทีใ่ ช้ Ringcap เพียงชิน้ เดียวได้ถกู ยก
ระดับขึน้ ไปอีกระดับเป็นมวยคนละรุน่ สิง่ ที่
นักเล่นแผ่นเสียงทุกคนถวิลหา นัน่ คือ ความ
เงียบของแบ็คกราวนด์ ไร้เสียงซูซ่ า่ และป๊อก
แป๊ก LP Blue Statmat และ Statcap
สามารถตอบสนองได้เกือบจะ 100% เต็ม เนือ้
เสียงโดยรวมสะอาด สงบ เปิดเผยรายละเอียด
ต่างๆ ออกมาได้อย่างหมดจด การจำ�แนก
แยกแยะ เว้นช่องว่างช่องไฟดีข้นึ มาก ซา
วนด์ สเตจฉีกตัวออกไปทัง้ ด้านกว้างและด้านลึก
รับรูไ้ ด้ถงึ การจัดวางตำ�แหน่งของอิมเมจอย่าง
ไม่ตอ้ งพินจิ พิจารณากันมาก แถมด้วยบรรยากาศ
ในสถานที่บันทึกเสียงก็มีให้สัมผัสกันอย่าง
ทีค่ วร จะมีการตอกย้�ำ หัวโน้ตดีขน้ึ นิดหน่อย
ทำ�ให้รสู้ กึ ว่ามีเนือ้ มวลทีเ่ ข้มข้น โฟกัสชัดเจน
ไดนามิคสวิงได้กว้างตลอดย่านความถีเ่ สียง
ในประเด็นนีถ้ อื ว่าเป็นจุดเด่น เพราะตอนทีย่ งั
ไม่ได้ใช้ LP Blue และ Statcap นัน้ ยังฟังเพลง
ไม่คอ่ ยได้อารมณ์เต็มที่ สิง่ ทีผ่ มชอบอีกประการ
หนึง่ คือปลายหางเสียงไม่ Roll Off หายไป
ห้วนๆอีกแล้ว มันค่อยๆจางไป มีการตวัดปลาย
ให้พลิว้ และมีแอมเบีย๊ นซ์คลออยูด่ ว้ ยตลอด
ได้ความรูส้ กึ แบบอนาล็อกอย่างแท้จริงชนิดที่
ดิจติ ลั ให้ไม่ได้ นีเ่ ป็นอุปกรณ์เสริมสำ�หรับเครือ่ ง
เล่นแผ่นเสียงทีค่ วรจะมีไว้ใช้งานทุกบ้าน ถึง
แม้การใช้งานครัง้ แรก อาจจะรูส้ กึ งงกับมัน
นิดๆ แต่ผลทีไ่ ด้นน้ั ถึงขัน้ น้�ำ หูน�ำ้ ตาไหลพราก
เลยครับ

ผลจากการทดสอบ

เป็นอีกครัง้ ทีผ่ มรูส้ กึ “ทึง่ ” “อึง้ ” และ
“ถอดไม่ออก” ผมใช้เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงชนิด
Direct Drive ยีห่ อ้ Denon รุน่ DP-51F วาง
อยูบ่ นแผ่นอะครีลคิ หนา 2 ซม. ทีว่ างซ้อน
กันบนโต๊ะไม้สเ่ี สาอีกชัน้ หนึง่ ในคาบแรกผม
ทดลองวาง Ringcap MK II แค่อย่างเดียว
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