
ลองเล่นลองฟัง

 โดยท่ีในรุ่น Gold Spot ได้เพ่ิมจุด
โลหะสีทองเซาะร่องบริเวณก่ึงกลาง เข้าไป           
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพเสียง นอกจากเพ่ิมจุดโลหะ
สีทองน้ีแล้ว Mat รุ่นใหม่ยังลดความหนาลง
มานิดหน่อยคือ 2.9 มิลลิเมตร ในขณะท่ี รุ่น 
330 MK II หนา 3 ม.ม. รุ่น 250 หนา 2.4 
ม.ม. และรุ่น 200 หนา 1.8 ม.ม. ท่ีมีความ
หนาหลายขนาดให้เลือกก็เพ่ือผู้ใช้เคร่ืองเล่น
แผ่นเสียงชนิดปรับต้ัง Vertical Tracking ไม่
ได้ จะได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ส่วนผู้
ท่ีให้โทนอาร์มชนิดปรับต้ัง VTA ได้อยู่แล้ว 
ควรจะใช้ Ringmat รุ่น Anniversary Gold 
Spot ไปเลย เน่ืองจากเป็นรุ่นล่าสุดท่ีช่วยให้
เสียงดีข้ึนมากกว่ารุ่นก่อนๆ
 หากจะถามว่า Mat คืออะไร?….คำา
ตอบคือ เป็นแผ่นกลมๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 12 น้ิว เจาะรูตรงก่ึงกลาง วัสดุท่ีใช้
ทำามีหลากหลาย เช่น สักหลาด แผ่นยาง แผ่น
คอร์ก คาร์บอนด์ โลหะ อัลลอยด์ กระดาษ 
ซอร์บอร์เทรนด์ ฯลฯ การใช้งานคือ นำาไป
วางลงบน Platter ของเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
ก่อนท่ีจะนำาแผ่น VINYL วางทับลงไปอีกที 
เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงบางย่ีห้อจะให้ Mat มา
ด้วย เช่น Linn จะให้ Mat เป็นสักหลาด                 
แผ่นบางๆ มาพร้อมเคร่ือง ส่วนพวกของญ่ีปุ่น
มักจะให้ Mat ท่ีเป็นยาง โดยเฉพาะเคร่ือง
เล่นแผ่นเสียงระบบ Direct Drive มักจะใช้ 
Mat ยางกันท้ังน้ัน ยังมีเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
อีกหลายย่ีห้อท่ีไม่ให้ Mat มาพร้อมเคร่ือง  
และไม่แนะนำาให้ใช้ Mat รองด้วยซ้ำา เช่น 
Michell, Project, Clear Audio อาจจะเป็น
เพราะว่าตัว Platter ท่ีผลิตจากวัสดุอะครีลิค 
มีคุณสมบัติในการ Damp หรือซึมซับการส่ัน

จะได้ยินรายละเอียดเพ่ิมข้ึน เสียงแหลม เปิด
โล่งข้ึนไปอีกและเบสส์เท่าเดิม แต่ไม่แน่เสมอ
ไปอีก หากชนิดของยางท่ีใช้ทำา Mat ตัวเดิม
น้ันแจ๋วอยู่แล้ว การเปล่ียนเป็น Mat คอร์ก 
ก็อาจจะแย่ลงก็ได้โดยเฉพาะเสียงเบสส์
 การใช้ Mat ท่ีหนากว่าเดิม และ
อาร์มไม่สามารถปรับ VTA ได้ แน่นอนว่าหัว
เข็มจะเชิดข้ึน เสียงแหลมแย่ลงแน่นอนครับ 

สะเทือนท่ีดีอยู่แล้ว ดังน้ัน การใส่ Mat เข้าไป
อีก อาจจะทำาให้ Overdamp จนเสียงทึบเกิน
ก็เป็นไปได้
 การพิจารณาเลือกซ้ือหา Mat มา
ใช้จึงต้องคำานึงถึง 1.วัสดุท่ีใช้ทำา Platter 2. 
ความหนาของ Mat  3.ชนิดของ Mat จาก
ประสบการณ์ของผมน้ัน การเปล่ียน Mat  
จากยางหนาๆ เป็นไม้คอร์ก ท่ีหนาเท่าเดิม

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

แผ่นรองแผ่นเสียง
Ringmat Anniversary Gold Spot
หลังจากประสบความสำาเร็จในการผลิต Matt รองแผ่นเสียงออกมาขายต้ังแต่หลาย

สิบปีก่อน บริษัท Ringmat Developments จากประเทศอังกฤษได้พัฒนา Mat         
ออกมาต่อเน่ืองอีกสามรุ่น จนมาถึงปี ค.ศ. 2007 ได้ออกรุ่น Anniversary Gold Spot 
ออกมาเป็นรุ่นล่าสุดหลังจากรุ่น Anniversary Ringmat 330 
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ลองเล่นลองฟัง 
Ringmat Anniversary Gold Spot

ควบคุมวงโดย Sir George Solti แผ่นโมบาย                                            
ฟิเดลิต้ี

ผลการทดสอบ
 เน่ืองจากตัวเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง Linn 
LP 12 ของผมติดต้ังอาร์ม ITOK LV II ซ่ึง
ปรับต้ังระดับความสูงหรือ VTA ได้ ผมจึงไม่มี
ปัญหากับความหนา 2.9 มม. ของ Ringmat 
Gold Spot เม่ือปรับต้ังอะไรเสร็จผมวาง Mat 
ลงไปบน Platter โดยให้ด้านท่ีพิมพ์คำาว่า Ring 
Mat Developments หงายข้ึน
 เร่ิมต้นด้วยแผ่น Star Tracks 
ผมได้ยินเสียงรายละเอียดบุ๋งๆ... ตอนก่อน
ข้ึนเพลง Theme ของสตาร์วอร์ชัดเจนข้ึน 
เสียงยานอวกาศกำาลังวอร์มเคร่ืองและค่อยๆ                         
เร่งเคร่ืองจนเต็มสปีดได้ยินอย่างชัดเจน ใน
ขณะท่ีเสียงเคร่ืองเป่าลมทองเหลืองวงใหญ่ 
ฟังดูลดความจัดจ้านลงไป รวมท้ังความ “ฉ่า” 
ของเสียงแหลมตอนบนๆด้วย ทำาให้ฟังสบายๆ 
ราบร่ืนกว่าเดิม เบสส์ดูเหมือนจะลดปริมาณ
ลงไปนิด แต่แลกมาด้วย Inner Detail และ
อิมเมจท่ีชัดเจนระบุตำาแหน่ง แห่งท่ีได้อย่าง
แน่นอน
 เสียงร้องจากแผ่นลูกทุ่งไฮไฟ เนียน
นุ่ม ค่อนข้างจะอ่ิมหวาน เป็นบุคลิกเสียงร้องท่ี
แตกต่างจาก Mat ชนิดอ่ืนๆโดยส้ินเชิง เพราะ
เหมือนจะ Laid Back นิดๆ แต่มีความกังวาน
รอบตัวโน้ตอย่างรุ่มรวย ท้ิงตัวไปไกลจากคำา
ว่า หยาบกระด้าง หรือแห้งแล้ง มันไม่ทำาให้
เสียงกลางโฟกัส ชัดเจน ชนิดข้ึนขอบ หรือ
ลอยเด่นออกมาจากฉากหลัง ตรงกันข้าม 
อย่างท่ีผมได้เรียนไปแล้ว Mat ตัวน้ีให้อิมเมจ

ในระดับโถงเวทีเสียงด้านหลังได้ชัดเจน ไม่
เน้นเฉพาะจุด ฟังสบายเร่ือยๆ ระคนไปด้วย                                            
ความหวานอยู่เสมอ ความต่อเน่ืองและ                           
แบ็คกราวนด์ท่ีสงัดเป็นคุณสมบัติท่ีควรแก่
การชมเชยสำาหรับ Ringmat Gold Spot  
มันมีบุคลิกท่ีสุขุม นุ่มนวล ไม่โฉ่งฉ่าง โชว์
ออฟ เหมาะสำาหรับคอไวนิลท่ีต้องการเสียง
แบบ Vintage จริงๆ ไม่ใช่คนท่ีเล่นแผ่นเสียง 
แต่อยากได้แนวเสียงคล้ายๆ ซีดี 
 ส่ิงท่ีคุณจะได้จากการใช้ Ringmat 
Gold Spot แน่ๆ คือความลึกของเวทีเสียง 
ความสงัดของแบ็คกราวนด์ เสียงกลางท่ีนุ่ม
หวานและต่อเน่ือง อิมเมจชัดเจน ไม่เน้นแหลม
หรือทุ้มให้มีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์เสริมท่ีดี เพราะมันไม่ได้ไปปรุง                                     
แต่งดุลย์น้ำาเสียงท่ีย่านใดย่านหน่ึงโดยเฉพาะ 
จนเป็นการสร้างบุคลิกเสียงข้ึนมาใหม่ แนะนำา
เป็นพิเศษสำาหรับเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงท่ีมี                        
Platter ทำาจากโลหะ และเช่ือว่ามันจะยก
ระดับคุณภาพเสียงให้กับเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
Rega รุ่น P1, P2 ท่ี Platter ทำาด้วย MDF 
อย่างแน่นอนครับ

ส่วน Mat ท่ีทำาจากคาร์บอนด์น้ัน จะให้เสียง
กลางท่ีน่าฟังมาก แบ็คกราวนด์สงัด แต่ก็อาจ
จะลดความสดดิบ อิมแพ็คท์ลงมาบ้าง ส่วน 
Mat ท่ีทำาจากโลหะอัลลอยด์น้ัน จะโดดเด่น
ในเร่ืองเสียงแหลม และประกายกังวาน แต่
ย่านเสียงกลางอาจจะฟังแล้ว พุ่งสาดมากไป
หน่อย
 วิวัฒนาการของการผลิตแผ่น Mat 
เกิดข้ึนมาหลายสิบปี จนกระท่ังเข้าสู่ยุคของ
การ Coupling นำาเอาข้อดีของวัสดุแต่ละ                 
ชนิดมาร่วมกัน เพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสุด ลดข้อ
ด้อยของวัสดุแต่ละชนิดลงไป Ringmat ก็เข้า
ข่ายท่ีว่าน้ี เพราะมันผลิตด้วยวัสดุสามชนิด
คือ กระดาษ ไม้คอร์ก และโลหะ มีการเจาะรู 
เซาะร่อง เพ่ือสลายเรสโซแนนซ์  และถ่วงน้ำา
หนักเวลาหมุน คุณสมบัติของ Ringmat จะ
ช่วยลดเรสโซแนนซ์เวลาท่ีหัวเข็มว่ิงไปในร่อง
ของแผ่นเสียง ช่วยให้การ Tracking แม่นยำา
ข้ึน ลดแบ็คกราวนด์นอยซ์ และยังส่งผลไป
ถึงมิติเวทีเสียงท่ีดีข้ึนด้วย
 Mat รุ่นท่ีได้รับมาทดสอบคือ                      
Anniversary Gold Spot Ringmat ครับ 
นอกจากความหนาท่ีลดลงมาเหลือ 2.9 ม.ม. 
และจุดโลหะสีทอง แล้วส่ิงท่ีเปล่ียนไปจากรุ่น 
330 MK II คือชนิดของไม้คอร์กท่ีเป็นวงแหวน
สองช้ัน และท่ีผมแอบรู้มาด้วย คือกาวท่ีใช้ติด
คอร์กกับกระดาษก็ปรับปรุงให้มีความหยุ่นตัวดี
ข้ึน ในการใช้งานผมได้ทดลองวางมันลงไป
บนเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงสองเคร่ือง คือ Linn 
LP 12 และ Michell Gyrodec.  Platter 
ของ Linn เป็นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ มี Mat 
Cluster หนา 3.0 ม.ม. วางอยู่ ส่วน Platter 
ของ Michell เป็นอะครีลิคไม่มี Mat ครับ 
ปรากฏว่าการใช้งานเจ้า Ringmat Gold Spot 
กับ LP 12 ได้ผลต่างมากกว่า Michell ผล
การทดสอบจึงเป็นการรายงานผลการใช้ Mat 
ตัวน้ี ร่วมกับ Linn LP 12
 อุปกรณ์ร่วมท่ีใช้งานประกอบ                
ด้วย Step Up Transformer EAR-MC4, 
Phono Stage : Graham Slee Reflex Era 
Gold, Ayre K-5- XE MP, Parasound A21 
ลำาโพง XAV Sydney TL + Rebecca แผ่น
เสียงท่ีใช้ทดสอบ ผมใช้ 4 แผ่นหลัก ได้แก่ 
Star Tracks สังกัด Telarc (ป๊ัมแรก) ลูกทุ่ง
ไฮไฟ ใบชา Song, Time Out Columbia           
(Six Eyes) และ Holst : The Planet 
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