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เรือ่ง : มนตร ี คงมหาพฤกษ ์• ภาพ : ฐานทอง  กาญจนภ์ดูสิ 

	 แม้จะไม่ได้ตั้งใจเฝ้าติดตามแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้

เหน็การเตบิโตในตลาดบา้นเราของสายเคเบิล้ยีห่อ้นีม้าโดยตลอด	

และไดเ้หน็วา่เปน็สนิคา้อกียีห่อ้หนึง่ทีพ่สิจูนค์ำอวดอา้งของคนขาย

ดว้ยคณุสมบตัติา่งๆ	 ทีม่ใีนตวัของมนัเอง	 หลายครัง้ทีม่คีนเอย่ถงึ

สายของ	PANGEA	ดว้ยความชืน่ชมในขณะเดยีวกนัผมแทบไมเ่คย

ได้ยินใครพูดถึง	 PANGEA	 ในด้านลบเลยสักครั้ง	 แต่นั่นก็ไม่ได้

หมายความวา่ผมจะเอา	PANGEA	ไปเอย่ชมตอ่ไดอ้ยา่งเตม็ปากถา้

หากไมไ่ดล้องเลน่ดว้ยตวัเองเสยีกอ่น		

	 เทา่ทีผ่มทราบไลนส์นิคา้ดา้นสายเคเบิล้ของ	PANGEA	นัน้ใน

ปจัจบุนัมแีคส่ายไฟเอซแีละสาย	HDMI	 แตล่ะรุน่นัน้มปีมูหลงัการ

ออกแบบทีน่า่สนใจทัง้สิน้	สายไฟเอซรีุน่	AC-9	เสน้โตที	่GM2000	

ทดสอบไปแลว้ในเลม่กอ่นๆ	ผมเองกม็โีอกาสไดล้องแลว้ประทบัใจ

เชน่กนั	สว่นสาย	HDMI	ทีก่ำลงัฮอตฮติตดิลมบนอยูใ่นขณะนีผ้มก็

สนใจไมแ่พก้นั	หลงัจากทีผ่มเอย่ปากขอยมื	 sample	สาย	HDMI	

ของ	PANGEA	รุน่ทีผ่มสนใจคอืรุน่	HD-24PC	ซึง่เปน็รุน่	 top	 ใน

เวลานีไ้ปทางบรษิทัผูน้ำเขา้กไ็ดท้ราบวา่ผมตอ้งเขา้แถวรอควิสนิคา้

ล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามา	 เพราะรุ่นยอดนิยมทั้งหลายโดยเฉพาะ	 

สาย	HDMI	ทีผ่มหมายตาไวไ้ดถ้กูลกูคา้ทีส่ัง่ไวล้ว่งหนา้จบัจองไป

หมดแลว้	อะไรจะ	hot	ขนาดนัน้ครบัเนีย่...		

 

•  การออกแบบ HD-24PC  
สาย	HDMI	รุน่	HD-24PC	ของ	PANGEA	วางจำหนา่ยในแพค็เกจ

แบบงา่ยๆ	 เปน็กลอ่งกระดาษแขง็ธรรมดาไมม่อีะไรวลิศิมาหราเกนิ

สนิคา้ราคา	2-3	พนับาท	ตวัสายมขีนาดคอ่นขา้งอวบขนาดกำลงัดี

มคีวามออ่นตวัสามารถดดัโคง้ไดง้า่ย	หอ่หุม้เปลอืกนอกดว้ยไนลอน

ถักสีดำ	 หัวปลั๊ก	 HDMI	 เป็นแบบหล่อสำเร็จรูปหน้าสัมผัสขั้วต่อ

เคลอืบทองปอ้งกนัการเกดิปฏกิริยิาออกไซด	์นอกจากขนาดแลว้ดู

จากภายนอกสายเสน้นีแ้ทบไมม่อีะไรโดดเดน่กวา่สายทัว่ไป	แตเ่มือ่

พจิารณาเขา้ไปถงึภายในแลว้	 (จากเอกสารขอ้มลู)…ผมวา่นีม่นัสงัข์

ทองในคราบเจา้เงาะตวัดำปีช๋ดัๆ	

	 จดุเดน่ของสายรุน่นีอ้ยูท่ีก่ารใชต้วันำไฟฟา้	24-gauge	ทีท่ำ

จากลวดทองแดงเกรดสงูและมชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัอยา่ง	 PC-OCC	

หรอื	Pure	Copper	-	Ohno	Continuous	Casting	ซึง่เปน็ลวด

ทองแดงทีม่กีระบวนการผลติพถิพีถินัเพือ่รกัษาคณุสมบตัคิวามตอ่

เนื่องของการนำไฟฟ้าลึกซึ้งเข้าไปถึงเนื้อในของตัวนำ	 ซึ่งเป็น

คณุสมบตัทิีห่าไมไ่ดใ้นลวดทองแดงเกรดทัว่ไป	 ไมเ่พยีงเทา่นัน้ลวด

ทองแดง	PC-OCC	ในสาย	HD-24PC	ยงัไดร้บัการเคลอืบผวิหนา้

ด้วยโลหะเงินบริสุทธิ	์ (High-Purity	 Silver	 Coating)	 เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการนำไฟฟา้	ฉนวนตวันำเปน็วสัดปุระเภทโพลเีอธลินี

ฉีดด้วยแกสไนโตรเจนเพื่อให้เป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทำหนา้ทีเ่ปน็ฉนวนในยา่นความถีส่งูๆ	 (นยิมใช้

ในสายเคเบิล้ทัว่ไปทีท่ำงานในยา่นความถีส่งู)	

	 นอกจากมีต้นทุนดีด้านตัวนำไฟฟ้าแล้ว	 การออกแบบสาย	

HDMI	 รุ่นนี้ยังเน้นหนักไปที่การชีลด์หรือการสร้างเกราะป้องกัน

สัญญาณรบกวนไม่ว่าจะเป็นประเภทคลื่นวิทย	ุ (RFI)	 หรือ

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้	(EMI)	แนน่หนาถงึ	3	ชัน้	เปน็ผลใหส้ายรุน่นีไ้ด้

รบัการเคลมจากผูผ้ลติวา่เปน็สายแบบ	high-speed	ทีม่แีบนดว์ธิ

สงูถงึ	340	Mhz,	10.2	Gbps	เปน็สายทีม่โีครงสรา้งเปน็ไปตามขอ้

กำหนดของ	HDMI	v1.3b	แตส่ามารถรองรบัคณุสมบตัดิา้นการสง่

ผา่นสญัญาณภาพและเสยีงไดเ้ทยีบเทา่กบั	 HDMI	 v1.4	 (HDMI	

v1.4	 audio	 and	 video	 ready)	 รองรับสัญญาณ	 Full	 HD	

1080p	 หรือสูงกว่า	 รองรับวิดีโอ	 10-bit,	 12-bit	 และ	 16-bit	

Deep	Color	plus	‘x.v.Color’	รวมถงึสญัญาณวดิโีอ	Tru	24	fps	

และ	120	Hz	refresh	rate	รองรบัสญัญาณเสยีง	Dolby	TrueHD	

และ	DTS-HD	Master	Audio	

 

•  เบิรน์อินและลองใชง้าน 
ผมมโีอกาสไดล้องใช	้ PANGEA	HD-24PC	ตัง้แตม่นัอยูใ่นสภาพ

ใหมแ่กะกลอ่ง	 เพือ่ใหป้ราศจากขอ้สงสยัในความใหมข่องมนัผมจบั

มันเบิร์นอินโดยการต่อใช้งานกับทีว	ี Toshiba	 อีกเครื่องหนึ่งที่

เบริน์อนิอยูเ่ชน่กนั	 แวบ้แรกทีเ่หน็ภาพผมวา่มนัสะอาดตากวา่สาย	

HDMI	แถมเสน้เลก็ๆ	ทีต่อ่อยูก่อ่นหนา้พอสมควรแตก่ย็งัไมแ่นใ่จวา่

เปน็อปุาทานหรอืไมเ่พราะไมไ่ดต้ัง้ใจพจิารณาอะไรมากมาย	หรอื

อาจจะเปน็ผลมาจากการเบริน์อนิตวัทวีรีว่มดว้ยกเ็ปน็ได้	

	 หลงัจากนัน้ผา่นไปราวๆ	1	สปัดาห	์ผมเอาสาย	HD-24PC	ไป

ตอ่กบัซสิเตม็สว่นตวัทีผ่มคุน้เคย	 (LG	42LH50,	Dvico	Slim	S1)	

ผมเพิง่สงัเกตเหน็วา่	HD-24PC	หนา้ตาคลา้ยสาย	HDMI	ทีแ่ถมมา

กบัเครือ่งเลน่	PlayOn	HD	ของผมมากแต	่HD-24PC	 เสน้โตกวา่

พอสมควร	 ยิ่งเมื่อเอามาเสียบเทียบกันตัวต่อตัวแล้วผมว่าสาย	

HDMI	ของ	PANGEA	กนิสายแถมของผมแบบไมเ่หน็ฝุน่	 เรยีกวา่

รับรู้ได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฉากที่ผมคุ้นเคยเป็นพิเศษใน 

The	Dark	Knight,	Iron	Man	2	หรอื	Apocalypto	และเมือ่ลอง

เทียบกับสาย	 HDMI	 รุ่นอื่นๆ	 ผมก็เริ่มมองเห็นจุดเด่นของสาย	

HDMI	จาก	PANGEA	ซึง่ใหค้ณุภาพออกมาสมคำเลา่ลอืไดช้ดัเจน

มากยิ่งขึ้น	 บอกได้เลยว่าคุณภาพเกินหน้าเกินตาสายในระดับ

เดยีวกนัแถมยงัขึน้ไปทา้ชกขา้มรุน่ในบางวาระไดอ้กีตา่งหาก	

	 HD-24PC	 เป็นสาย	 HDMI	 ที่เด่นมากในแง่ของความใส

สะอาดของภาพ	และนัน่กเ็ปน็จดุเริม่ตน้ของการเปดิเผยรายละเอยีด

อืน่ๆ	ทีม่อียูใ่นวดิโีอฉากนัน้ตามกนัออกมา	 เปน็สายทีส่ามารถเปดิ

เผยพลงัแฝงทีแ่อบซอ่นอยูใ่นภาพทีม่องเหน็ตรงหนา้	 ไมว่า่จะเปน็

ความคมชดั	ความสวา่งหรอืรายละเอยีดหยมุหยมิทีป่รากฏอยูโ่ดย

เฉพาะในภาพทีม่รีายละเอยีดสงูระดบั	 Full	HD	หลายฉากทีม่แีสง

PANGEA 
: HD-24PC 
HDMI Cables 

เป็นสาย HDMI   

ที่ผมลองแล้วมั่นใจ  

ที่จะแนะนำให้  

ใครก็ตาม  

ที่คิดว่าสาย HDMI   

ที่ใช้อยู่คุณภาพยัง  

ไม่ดีพอ 

•	 เมื่อ	 4-5	 เดือนก่อนคุณกัมปนาทหัวหน้าทีมขายมือ

ทองของ	Clef	Audio	(ปกตผิมเรยีกแกวา่พีก่มั)	โมใ้หผ้มฟงั

ในระหวา่งทีพ่บเจอกนัในวาระหนึง่วา่ทาง	Clef	กำลงัจะนำ

สายเคเบิล้ยีห่อ้ใหมเ่ขา้มาขาย	 เปน็สาย	 low	profile	 (ใน

เวลานัน้)	ทีอ่อกแบบโดยกรูดูา้นสายเคเบิล้ทีเ่คยออกแบบให้

สายแบรนดเ์นมหลายๆ	ยีห่อ้มาแลว้	ทีน่า่สนใจคอืเปน็สาย

ของยีห่อ้นีค้ณุภาพเกนิราคาทกุรุน่	 เรยีกวา่จา่ยรอ้ยไดร้อ้ย

ยีส่บิ	 ซือ้แลว้มแีตก่ำไร	นา่สนใจยิง่กวา่ชอ้นซือ้หุน้พลงังาน	

ตามดว้ยสรรพคณุ	บลา	บลา	บลา…อกีสารพดัตามสไตลท์ีพ่ี่

กมัถนดั	ตัง้แตน่ัน้มาผมกไ็ดรู้จ้กัยีห่อ้แพนเกยี	 (PANGEA)	

ยีห่อ้แปลกหทูีผ่มเองยอมรบัวา่ไมคุ่น้เคยเลยแมแ้ตน่อ้ยใน

เวลานัน้	

 

•  PANGEA  
 ผลิตผลจากกรูเูร่ืองสาย 
PANGEA	 เป็นสายเคเบิ้ลแบรนด์เนมสัญชาติอเมริกัน	

เจา้ของผูก้อ่ตัง้และผูอ้อกแบบตวัสายเปน็บคุคลคนเดยีวกนั

คือนายเจย	์ วิคเตอร	์ (Jay	 Victor)	 ผู้ที่มีประสบการณ์

โชกโชนในแวดวงของคนออกแบบสายเคเบิ้ลสำหรับงานที่

ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงและไว้วางใจได้มากเป็น

พเิศษ	 เชน่อปุกรณท์างการแพทยห์รอืเครือ่งมอืตรวจวดัตา่งๆ	

เขาผู้ นี้ ถื อสิทธิบัตรการันตีความเป็นกู รู ด้ านสาย

เคเบิล้มากมายกวา่	 40	 รายการ	 ในแวดวง	audio/video	

เจย	์ วคิเตอรเ์คยเปน็นกัออกแบบประเภทมอืปนืรบัจา้งลำดบั

ตน้ๆ	อยูเ่บือ้งหลงัความสำเรจ็ของสนิคา้แบรนดเ์นมในกลุม่

สายเคเบิ้ลมาแล้วหลายยี่ห้อ	 อาท	ิ Monster	 Cable,	

Audioquest,	XLO,	 PS	Audio,	 Tributaries,	 Ethereal,	

Belkin,	Fender,	Vox,	Core	One,	Phoenix	Gold	และ	

Mitek	โอโ้ฮ...ดกีรรีะดบันีเ้รยีก	 ‘กรู’ู	 ไดโ้ดยไมก่ระดากปาก

เลยละ่ครบั	

TESTREPORT



GM2000 056

TESTREPORT

เงาสะทอ้นจากวตัถปุระเภทโลหะปรากฏอยูใ่นฉากเมือ่ไดเ้หน็แลว้

ผมอดทึง่ในคณุภาพของสายเสน้นีไ้มไ่ด	้ และมนัทำใหผ้มไดท้ราบ

วา่ตัง้แตซ่ือ้มาใชง้านทวีขีองผมยงัไมเ่คยใหภ้าพทีด่ขีนาดนีม้ากอ่น

ไดล้องใชส้าย	HDMI	ของ	PANGEA		

	 ในภาพยนตรเ์รือ่ง	The	King’s	Speech	หลายฉากทีเ่จา้ชาย

อลัเบริต์	(คงิ	จอรจ์ที	่6	ในภายหลงั)	อยูใ่นระหวา่งการบำบดัโรคตดิ

อ่างกับนักบำบัดที่ชื่อไลโอเนล	 โทนสีดำของเครื่องแต่งกายและ

สภาพแวดล้อมของการตกแต่งภายในห้องแสดงให้เห็นถึงการไล่

โทนทีม่รีายละเอยีดและสะอาดตามาก	ความสวา่งภายในหอ้งใน

แตล่ะชว่งมคีวามสมจรงิจนเหมอืนอยูใ่นสถานทีน่ัน้ๆ	ดว้ยเลย	 เมือ่

ผมลองเปลีย่นกลบัไปใชส้ายแถมสิง่แรกทีผ่มตอ้งทำคอืใชเ้วลาพอ

สมควรในการทำใจยอมรับสีที่ฟุ้งมากขึ้น	 แสงที่หม่นลงไปรวมถึง

บรรยากาศทีข่มกุขมวัอยา่งรูส้กึได	้ เปน็อกีวาระหนึง่ทีส่าย	HDMI	

ของ	PANGEA	แสดงใหเ้หน็เตม็สองตาวา่มนัเจง๋แคไ่หน	ขนาดสาย	

HDMI	มแีบรนดย์งัเอาชนะมนัยากหรอืเปน็รองในบางแงม่มุดว้ยซำ้	

สายโนเนมยิง่ไมต่อ้งเอามาเทยีบใหเ้สยีเวลาเปลา่	

	 หลงัจากหลงใหลไดป้ลืม้กบัภาพทีไ่ดอ้พัเกรดดว้ยสาย	HDMI	

เสน้นีแ้ลว้	ผมเอามนัไปเสยีบใชง้านในชดุทดสอบโฮมเธยีเตอรท์ีห่อ้ง

ทดสอบของ	 GM2000	 (Marantz	 SR-7005,	 Yamaha	 RX-

V3067	ชดุลำโพง	Wharfedale	Evo2)	ดบูา้งเพือ่พจิารณาในแง่

ของคุณภาพเสียง	 สิ่งที่ผมสังเกตได้จากซิสเต็มทดสอบหลังจาก

เปลีย่นสายเสน้นีเ้ขา้ไป	คาแรค็เตอรด์า้นเสยีงของ	HD-24PC	อาจ

จะไมป่รากฏชดัเจนเทา่ดา้นภาพนกัในขณะเดยีวกนัมนักไ็มไ่ดเ้ผย

จดุออ่นอะไรออกมาดว้ยเชน่กนั	 คณุภาพเสยีงทีไ่ดแ้ปรเปลีย่นไป

ตาม	source	และ	content	ทีเ่ลอืกใช	้ เสยีงโดยรวมไมม่อีะไรผดิ

ปกต	ิไมม่อีะไรทีฟ่งัแลว้ทำใหห้ผูึง่เหมอืนสาย	HDMI	ของ	Chord	ที่

ผมทดสอบไปในเลม่กอ่นๆ	ซึง่เดน่มากเรือ่งของนำ้เสยีง	อยา่งไรกด็ี

จดุเดน่ดา้นเสยีงของสาย	HDMI	จาก	PANGEA	ทีฟ่งัวา่ยงัดอ้ยกวา่

กห็าไดเ้ปน็ไปตามอตัราสว่นของคา่ตวัทีแ่ตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด	แต่

ถา้เอามนัไปเทยีบกบัสาย	HDMI	ทัว่ไปหรอืสายโนเนมทีแ่ถมมา

พร้อมเครื่องผมว่า	 HD-24PC	 กินเรียบทั้งภาพและเสียงเป็น

เอกฉนัท์	

 

• การอพัเกรดทีไ่มต่อ้งลงัเล 
กว่า	 2-3	 เดือนที่ผมมีโอกาสได้เป็นเจ้าของสาย	 PANGEA		 

HD-24PC	แบบชัว่คราว	ผมมโีอกาสเปน็พอ่สือ่แนะนำมนักบัเพือ่น

ฝงูทีคุ่น้เคยกนัไปแลว้	 2	คนเปน็อยา่งนอ้ย	 เปน็สาย	HDMI	ทีผ่ม

ลองแลว้มัน่ใจทีจ่ะแนะนำใหใ้ครกต็ามทีค่ดิวา่สาย	HDMI	ทีใ่ชอ้ยู่

คณุภาพยงัไมด่พีอ	 ใหค้วกัเงนิอพัเกรดเปลีย่นเปน็สายรุน่นีไ้ดเ้ลย

โดยไมต่อ้งลงัเล	แนน่อนวา่ผมเองกเ็ปน็หนึง่ในนัน้ครบั	

 

นำเขา้และจดัจำหนา่ยโดย : บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์0-2932-5981 
ราคา : สอบถามตวัแทนจำหนา่ย 

• SHORT NOTE • 
รูปลักษณ์และคุณภาพการผลิต 
รูปลักษณ์และเนื้องานดูประณีตเรียบร้อยตามมาตรฐานสินค้าที่ออกมา
จากไลน์อุตสาหกรรมทั่วไป ไม่มีอะไรโดดเด่นหากพิจารณาในภาพรวม 
แต่จะเป็นความใส่ใจและคุณภาพของวัสดุเมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดย
เฉพาะตัวนำไฟฟ้า PC-OCC ซึ่งได้รับการพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนถึง
คุณสมบัติที่ใครก็ต้องซูฮก 
 คุณสมบัติและการใช้งาน 
เป็นสายโครงสร้างเป็น HDMI 1.3b แบนด์วิธสูงที่มีอัตราการส่งผ่าน
ข้อมูลเทียบเท่าความต้องการของ HDMI 1.4 สายรุ่นนี้จึงโดดเด่นกว่า
สาย HDMI 1.3 ทั่วไป ความโดดเด่นที่ว่านี้ชัดเจนมากในภาคปฏิบัติ 
คุณภาพที่ได้ทั้งภาพและเสียงหาสาย HDMI 1.3 รุ่นอื่นมาเทียบเคียงได้
ไม่ง่ายนัก สายชุดที่นำมาทดสอบหัวปลั๊กค่อนข้างแน่นไปสักนิดทำให้การ
เสียบหรือดึงออกจากขั้วต่อในช่วงแรกๆ ที่ใช้งานต้องระมัดระวังพอ
สมควร 
 ความประทับใจ 
เป็นสาย HDMI ที่เด่นมากในแง่ของความใสสะอาดของภาพ เป็นสาย 
HDMI ที่ทำให้เข้าใจได้แจ่มชัดถึงคำว่าพลังของแสง ไดนามิกคอน  
ทราสต์ และความคมชัดที่ไม่ต้องพึ่งพาการปรับ Sharpness เป็นสายที่
ผมให้ความคุ้มค่าในระดับสูงสุด best buy เมื่อเทียบกันบาทต่อบาท 
 สิ่งที่อยากให้มี 
สายรุ่นใหม่ที่สนับสนุน HDMI 1.4 high-speed ในแต่ละ category  


