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บริษัท RINGMAT DEVELOPMENTS ทำธุรกิจผลิตอุปกรณเสริม
ชวยยกระดับใหคุณภาพเสียงมานานกวา 20 ปแลว ภายใตการดูแล 
ของนาย John Rogers ผูซึ่งเปนหัวหนาฝายออกแบบ บริษัทนี้มีสัญชาติ
อังกฤษ ผลิตภัณฑสรางชื่อชิ้นแรกคือ MAT รองแผนเสียงที่ทำดวย
กระดาษ และมีคอรกเปนวงๆ ปะติดอยู หลังจากนั้นก็ไดออกขารอง, 
สายเคเบิล และ MAT สำหรับเครื่องเลนซีดี  

ผมเองก็มีอุปกรณเสริมของเจาน้ีใชสวนตัวอยูดวยคือ RING CAP 
MK II เปนอุปกรณที่ ใชวางทับแผนเสียงตรง Label ขณะที่ เลน 
อยูคลายๆ กับ clamp แตมีน้ำหนักเบา และการสะทอนต่ำ เพราะผลิต
จากกระดาษชนิดพิเศษที่ทำจากฝายเน้ือแนน แถมยังไมสะสม static 
และมีวงแหวนทำจากโฟมเพื่อดูดแรงสะเทือนอีกชั้นหนึ่ง 

อันที่จริงแลว RINGMAT DEVELOPMENTS ออกแบบแผนรอง
เครื่องเสียงเอาไวตั้งแต 12 ปกอน นูนน.... โหว!!! ตอมาผลิตภัณฑ 
ไดผานการลองใช และปรับปรุง จนไดฤกษออกขายครั้งแรกในป  
ค.ศ. 2005 ซึ่งไดรับการตอบรับในทางที่ดีจากผูใชเปนอันมาก สามป
ผานไป VIVACITY AR PANEL รุนลาสุดไดผนวกเอาเทคนิคพิเศษที่ 
RINGMAT ใชทำตัวตูลำโพงของเขา ซึ่งมุงจัดการกับเรโซแนนซและ
ไวเบรชั่นเปนพิเศษ สงผลใหรุน final version นี้ แจมแจว ไฉไลกวาเดิม 
ผลิตภัณฑมีความแข็งแรงกวารุนเกา สปดเสียงไดรวดเร็ว ใหรายละเอียด
เสียงไดมาก ไดนามิคก็ดีขึ้นดวย 

ขนาดของ VIVACITY AR PANEL คือ 445 x 393 มิลลิเมตร 
รองรับน้ำหนักไดมากถึง 34.5 กิโลกรัม ไดขาววามีรุนที่สามารถรองรับ
น้ำหนักไดมากกวานี้ออกมาดวย ตองลองสอบถามตัวแทนจำหนาย 
ดูครับ 

ในการซื้อหาอุปกรณชิ้นนี้ไปใชงาน คุณสามารถอัพเกรดมัน 
ตอไปในอนาคตดวย อาทิ คุณอาจจะเริ่มตนดวยชุด VIVACITY 
STARTER PACK ซึ่งมีใหเลือกสองรุน คือ รุน STANDARD และ  

VIVACITY AR PANEL : FIREWORKS 

รุน FIREWORKS (ผมแนะนำใหใชรุน FIREWORKS ไปเลย เพราะเสียง
ดีกวา) ขั้นตอไป คุณสามารถอัพเกรด ดวยการซื้อชุด TOPPER PANEL 
UPGRADE PACK มาใช ซึ่งก็จะยิ่งทำใหเสียงดีขึ้นไปอีก 

หลักการทำงานของ RINGMAT VIVACITY AR คือ กำจัด 
distortion อันเกิดจาก static, vibration และ resonance โดยเฉพาะ
ปญหาของชั้นวางเครื่องเสียงและขารองอื่นๆ  

หากจะถามวา RINGMAT VIVACITY AR คืออะไร? คำตอบ  
คือ แผนรองเครื่องเสียงครับ วัสดุที่ใชประกอบแลดูคลายแซนดวิช 
สามชั้น ประกอบดวย ชั้นนอกที่แข็งกวาชั้นตรงกลาง แบบน้ีคือการ 
coupling กันระหวางเรโซแนนซของเนื้อวัสดุตางชนิด เพื่อใหมีการ
ถายทอดและดูดซับพอดีๆ และแผนรองเคร่ืองเสียงชิ้นนี้มันมีทิศทาง 
(Polarity) จำเพาะที่คุณตองจัดวางใหถูกตองดวย ไมงั้นเสียงจะดีขึ้น 
ไมสมราคา หา....!!! ไมเชื่อ ทำไมเปนอยางนั้น? ออ... ไมใชเรื่อง
ไสยศาสตร หรือวูดูอะไรหรอกครับ เหตุเปนเพราะวา... คุณสมบัติของ
เนื้อวัสดุที่นำมาใชประกอบมีทิศทางการเรียงลำดับโมเลกุลของมันอยู  
ถาไปฝนหรือสวนทางการถายทอดพลังงาน (การสั่นสะเทือน) ก็จะทำได
ไมดี เอาละ... คงเลิกวาผมเปนเจาลัทธิวูดูฟายลไดแลวนะครับ!!!  
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ขออนุญาตขัดใจ RINGMAT DEVELOPMENTS สักหนอยเถิด 
เพราะคูมือการใชงานเขียนไดยุงและมีรายละเอียดมากจนนาเวียนหัว
มาก ทั้งๆ ที่การใชงานไอเจาสิ่งนี้ มันไมไดยากขนาดนั้น พอเปดกลอง
ออกมา คุณจะเจอกับฐานรอง 1 ชิ้น และตัวรองทำจากไมคอรก 4 ชิ้น 
แผนผังสำหรับกำหนดจุดวางตัวรองไมคอรก และแผนฟลม Statfoot  

การใชงานตองเอาตัวรองไมคอรกวางใตฐานรองเครื่อง สวนแผน
ฟลม Statfoot ใหวางใตขาเครื่องเสียงขาใดขาหนึ่ง ซึ่งในคูมือแนะนำวา
ใหวางตรงขาหลังดานขวาของเครื่อง แตทั้งคูนี้คุณอาจจะลองวางใตขา
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VIVACITY AR PANEL : FIREWORKS 
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อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบวาขาไหนที่เห็นผลดีมากที่สุด ในการทดสอบ 
กับปรีแอมป XAV 02SE ผมวาง Statfoot ใตขาหลังดานซายแลวเสียงดี
กวาดานขวาครับ 

ในชุดอุปกรณท่ีไดรับมา ยังมีชุดอัพเกรดมาใหดวย เม่ือเปดกลอง
ออกมาจะเจอ FIREWORKS TOPPER PANEL แผนบางๆ พิมพลาย
ดอกไมไฟ วิธีการใชคือ... นำไปวางทับบน STANDARD PANEL อีกชิ้น
หนึ่ง โดยมีแผนโพลีคารบอเนตบางๆ สอดคั่นกลางอยู และกอนที่จะ 
เขาสูรายงานผลการทดสอบ ผมตองขอย้ำอีกครั้งวา VIVACITY AR 
PANEL มีขั้วหรือทิศทางของมัน ซึ่งคุณจะตองลองวางแลวกลับหนาเพื่อ
ฟงเปรียบเทียบกัน วาดานไหนใหผลทางเสียงออกมาดีที่สุด เม่ือไดขั้ว 
ที่ถูกตองแลว จึงคอยวางแผน FIREWORKS TOPPER ทับลงไปอีกชั้น 

ในการทดสอบคาบแรก ผมวางปรีแอมป XAV 02SE (BAL)  
ลงไปบนชุด VIVACITY AR STANDARD PANEL พบวา... ดุลน้ำเสียง 
ถูกเกลี่ยใหเสมอสมานกันดีขึ้น รายละเอียดตางๆ เพิ่มความชัดเจน 
แบ็คกราวดนอยสเพ่ิมความสงัด ผิวเสียงเกลี้ยงเกลา อิมเมจชัดกวาเกา
เล็กนอย ซาวดสเตจสำแดงอาณาเขตไดอยางเปนเร่ืองเปนราว นิ่งและ
สงัด มิติทางดานลึกก็ถอยรนเพิ่มระยะลงไปไดอีกพอรูสึกไดอยางไมตอง
ลุนกันมาก  

คาบตอมา ผมลองวาง FIREWORKS TOPPER PANEL ลงไป  
พบวาคุณสมบัติเกี่ยวกับไดนามิค และไทมิ่งดีขึ้น คอนทราสตแสดง 
การผอน รั้ง หนัก และเบา ในแตละหวงดนตรีไดอยางมีอารมณ ฟงเพลง
คลาสสิกไดถึงแกนจริงๆ เบสกระชับและลงไดลึกมากข้ึน ไมไดเพ่ิม
ปริมาณหรือความรุนแรง (ซึ่งก็ควรจะเปนเชนนั้นอยูแลว) 

ชวงสุดทายของการทดสอบ ผมทดลองวางเครื่องเลนแผนเสียง 
LINN LP12 ลงไปบน VIVACITY AR + FIREWORKS TOPPER PANEL 
โดยที่วาง Statfoot ไวใตขาหลังเครื่องดานซาย ใกลๆ กับมอเตอร  
ผลเปนอยางไรนะหรือครับ? ผมตกลงใจวาจะซ้ือมันเปนของขวัญปใหม
ใหตัวเองเรียบรอยแลว!!!. ADP 

ชุด STANDARD ราคา 5,200 บาท 
ชุด FIREWORKS ราคา 5,900 บาท 
จัดจำหนายโดย  
HiFi Part  
โทร. 087-918-0955 

แผนฟลม STATFOOT  

RINGMAT DOMES  
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