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:HDMI
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• เมื่อ 4-5 เดือนก่อนคุณกัมปนาทหัวหน้าทีมขายมือ
ทองของ Clef Audio (ปกติผมเรียกแกว่าพีก่ มั ) โม้ให้ผมฟัง
ในระหว่างทีพ่ บเจอกันในวาระหนึง่ ว่าทาง Clef กำลังจะนำ
สายเคเบิล้ ยีห่ อ้ ใหม่เข้ามาขาย เป็นสาย low profile (ใน
เวลานัน้ ) ทีอ่ อกแบบโดยกูรดู า้ นสายเคเบิล้ ทีเ่ คยออกแบบให้
สายแบรนด์เนมหลายๆ ยีห่ อ้ มาแล้ว ทีน่ า่ สนใจคือเป็นสาย
ของยีห่ อ้ นีค้ ณ
ุ ภาพเกินราคาทุกรุน่ เรียกว่าจ่ายร้อยได้รอ้ ย
ยีส่ บิ ซือ้ แล้วมีแต่กำไร น่าสนใจยิง่ กว่าช้อนซือ้ หุน้ พลังงาน
ตามด้วยสรรพคุณ บลา บลา บลา…อีกสารพัดตามสไตล์ทพี่ ี่
กัมถนัด ตัง้ แต่นนั้ มาผมก็ได้รจู้ กั ยีห่ อ้ แพนเกีย (PANGEA)
ยีห่ อ้ แปลกหูทผี่ มเองยอมรับว่าไม่คนุ้ เคยเลยแม้แต่นอ้ ยใน
เวลานัน้

• PANGEA
ผลิตผลจากกูรเู รือ่ งสาย
PANGEA เป็นสายเคเบิ้ลแบรนด์เนมสัญชาติอเมริกัน
เจ้าของผูก้ อ่ ตัง้ และผูอ้ อกแบบตัวสายเป็นบุคคลคนเดียวกัน
คือนายเจย์ วิคเตอร์ (Jay Victor) ผู้ที่มีประสบการณ์
โชกโชนในแวดวงของคนออกแบบสายเคเบิ้ลสำหรับงานที่
ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงและไว้วางใจได้มากเป็น
พิเศษ เช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครือ่ งมือตรวจวัดต่างๆ
เขาผู้ นี้ ถื อ สิ ท ธิ บั ต รการั น ตี ค วามเป็ น กู รู ด้ า นสาย
เคเบิล้ มากมายกว่า 40 รายการ ในแวดวง audio/video
เจย์ วิคเตอร์เคยเป็นนักออกแบบประเภทมือปืนรับจ้างลำดับ
ต้นๆ อยูเ่ บือ้ งหลังความสำเร็จของสินค้าแบรนด์เนมในกลุม่
สายเคเบิ้ ล มาแล้ ว หลายยี่ ห้ อ อาทิ Monster Cable,
Audioquest, XLO, PS Audio, Tributaries, Ethereal,
Belkin, Fender, Vox, Core One, Phoenix Gold และ
Mitek โอ้โฮ...ดีกรีระดับนีเ้ รียก ‘กูร’ู ได้โดยไม่กระดากปาก
เลยล่ะครับ
GM2000
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แม้จะไม่ได้ตั้งใจเฝ้าติดตามแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้
เห็นการเติบโตในตลาดบ้านเราของสายเคเบิล้ ยีห่ อ้ นีม้ าโดยตลอด
และได้เห็นว่าเป็นสินค้าอีกยีห่ อ้ หนึง่ ทีพ่ สิ จู น์คำอวดอ้างของคนขาย
ด้วยคุณสมบัตติ า่ งๆ ทีม่ ใี นตัวของมันเอง หลายครัง้ ทีม่ คี นเอ่ยถึง
สายของ PANGEA ด้วยความชืน่ ชมในขณะเดียวกันผมแทบไม่เคย
ได้ยินใครพูดถึง PANGEA ในด้านลบเลยสักครั้ง แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าผมจะเอา PANGEA ไปเอ่ยชมต่อได้อย่างเต็มปากถ้า
หากไม่ได้ลองเล่นด้วยตัวเองเสียก่อน 
เท่าทีผ่ มทราบไลน์สนิ ค้าด้านสายเคเบิล้ ของ PANGEA นัน้ ใน
ปัจจุบนั มีแค่สายไฟเอซีและสาย HDMI แต่ละรุน่ นัน้ มีปมู หลังการ
ออกแบบทีน่ า่ สนใจทัง้ สิน้ สายไฟเอซีรนุ่ AC-9 เส้นโตที่ GM2000
ทดสอบไปแล้วในเล่มก่อนๆ ผมเองก็มโี อกาสได้ลองแล้วประทับใจ
เช่นกัน ส่วนสาย HDMI ทีก่ ำลังฮอตฮิตติดลมบนอยูใ่ นขณะนีผ้ มก็
สนใจไม่แพ้กนั หลังจากทีผ่ มเอ่ยปากขอยืม sample สาย HDMI
ของ PANGEA รุน่ ทีผ่ มสนใจคือรุน่ HD-24PC ซึง่ เป็นรุน่ top ใน
เวลานีไ้ ปทางบริษทั ผูน้ ำเข้าก็ได้ทราบว่าผมต้องเข้าแถวรอคิวสินค้า
ล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามา เพราะรุ่นยอดนิยมทั้งหลายโดยเฉพาะ
สาย HDMI ทีผ่ มหมายตาไว้ได้ถกู ลูกค้าทีส่ งั่ ไว้ลว่ งหน้าจับจองไป
หมดแล้ว อะไรจะ hot ขนาดนัน้ ครับเนีย่ ... 

• การออกแบบ HD-24PC

สาย HDMI รุน่ HD-24PC ของ PANGEA วางจำหน่ายในแพ็คเกจ
แบบง่ายๆ เป็นกล่องกระดาษแข็งธรรมดาไม่มอี ะไรวิลศิ มาหราเกิน
สินค้าราคา 2-3 พันบาท ตัวสายมีขนาดค่อนข้างอวบขนาดกำลังดี
มีความอ่อนตัวสามารถดัดโค้งได้งา่ ย ห่อหุม้ เปลือกนอกด้วยไนลอน
ถักสีดำ หัวปลั๊ก HDMI เป็นแบบหล่อสำเร็จรูปหน้าสัมผัสขั้วต่อ
เคลือบทองป้องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าออกไซด์ นอกจากขนาดแล้วดู
จากภายนอกสายเส้นนีแ้ ทบไม่มอี ะไรโดดเด่นกว่าสายทัว่ ไป แต่เมือ่
พิจารณาเข้าไปถึงภายในแล้ว (จากเอกสารข้อมูล)…ผมว่านีม่ นั สังข์
ทองในคราบเจ้าเงาะตัวดำปีช๋ ดั ๆ
จุดเด่นของสายรุน่ นีอ้ ยูท่ กี่ ารใช้ตวั นำไฟฟ้า 24-gauge ทีท่ ำ
จากลวดทองแดงเกรดสูงและมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับอย่าง PC-OCC
หรือ Pure Copper - Ohno Continuous Casting ซึง่ เป็นลวด
ทองแดงทีม่ กี ระบวนการผลิตพิถพี ถิ นั เพือ่ รักษาคุณสมบัตคิ วามต่อ
เนื่องของการนำไฟฟ้าลึกซึ้งเข้าไปถึงเนื้อในของตัวนำ ซึ่งเป็น
คุณสมบัตทิ หี่ าไม่ได้ในลวดทองแดงเกรดทัว่ ไป ไม่เพียงเท่านัน้ ลวด
ทองแดง PC-OCC ในสาย HD-24PC ยังได้รบั การเคลือบผิวหน้า
ด้วยโลหะเงินบริสุทธิ์ (High-Purity Silver Coating) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า ฉนวนตัวนำเป็นวัสดุประเภทโพลีเอธิลนี
ฉีดด้วยแกสไนโตรเจนเพื่อให้เป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำหน้าทีเ่ ป็นฉนวนในย่านความถีส่ งู ๆ (นิยมใช้
ในสายเคเบิล้ ทัว่ ไปทีท่ ำงานในย่านความถีส่ งู )
นอกจากมีต้นทุนดีด้านตัวนำไฟฟ้าแล้ว การออกแบบสาย
HDMI รุ่นนี้ยังเน้นหนักไปที่การชีลด์หรือการสร้างเกราะป้องกัน
สั ญ ญาณรบกวนไม่ ว่ า จะเป็ น ประเภทคลื่ น วิ ท ยุ (RFI) หรื อ
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) แน่นหนาถึง 3 ชัน้ เป็นผลให้สายรุน่ นีไ้ ด้
รับการเคลมจากผูผ้ ลิตว่าเป็นสายแบบ high-speed ทีม่ แี บนด์วธิ
สูงถึง 340 Mhz, 10.2 Gbps เป็นสายทีม่ โี ครงสร้างเป็นไปตามข้อ
กำหนดของ HDMI v1.3b แต่สามารถรองรับคุณสมบัตดิ า้ นการส่ง
ผ่านสัญญาณภาพและเสียงได้เทียบเท่ากับ 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’ รวมถึงสัญญาณวิดโี อ Tru 24 fps
และ 120 Hz refresh rate รองรับสัญญาณเสียง Dolby TrueHD
และ DTS-HD Master Audio

• เบิรน์ อินและลองใช้งาน

ผมมีโอกาสได้ลองใช้ PANGEA HD-24PC ตัง้ แต่มนั อยูใ่ นสภาพ
ใหม่แกะกล่อง เพือ่ ให้ปราศจากข้อสงสัยในความใหม่ของมันผมจับ
มันเบิร์นอินโดยการต่อใช้งานกับทีวี Toshiba อีกเครื่องหนึ่งที่
เบิรน์ อินอยูเ่ ช่นกัน แว้บแรกทีเ่ ห็นภาพผมว่ามันสะอาดตากว่าสาย
HDMI แถมเส้นเล็กๆ ทีต่ อ่ อยูก่ อ่ นหน้าพอสมควรแต่กย็ งั ไม่แน่ใจว่า
เป็นอุปาทานหรือไม่เพราะไม่ได้ตงั้ ใจพิจารณาอะไรมากมาย หรือ
อาจจะเป็นผลมาจากการเบิรน์ อินตัวทีวรี ว่ มด้วยก็เป็นได้
หลังจากนัน้ ผ่านไปราวๆ 1 สัปดาห์ ผมเอาสาย HD-24PC ไป
ต่อกับซิสเต็มส่วนตัวทีผ่ มคุน้ เคย (LG 42LH50, Dvico Slim S1)
ผมเพิง่ สังเกตเห็นว่า HD-24PC หน้าตาคล้ายสาย HDMI ทีแ่ ถมมา
กับเครือ่ งเล่น PlayOn HD ของผมมากแต่ HD-24PC เส้นโตกว่า
พอสมควร ยิ่งเมื่อเอามาเสียบเทียบกันตัวต่อตัวแล้วผมว่าสาย
HDMI ของ PANGEA กินสายแถมของผมแบบไม่เห็นฝุน่ เรียกว่า
รับรู้ได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฉากที่ผมคุ้นเคยเป็นพิเศษใน
The Dark Knight, Iron Man 2 หรือ Apocalypto และเมือ่ ลอง
เทียบกับสาย HDMI รุ่นอื่นๆ ผมก็เริ่มมองเห็นจุดเด่นของสาย
HDMI จาก PANGEA ซึง่ ให้คณ
ุ ภาพออกมาสมคำเล่าลือได้ชดั เจน
มากยิ่งขึ้น บอกได้เลยว่าคุณภาพเกินหน้าเกินตาสายในระดับ
เดียวกันแถมยังขึน้ ไปท้าชกข้ามรุน่ ในบางวาระได้อกี ต่างหาก
HD-24PC เป็นสาย HDMI ที่เด่นมากในแง่ของความใส
สะอาดของภาพ และนัน่ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของการเปิดเผยรายละเอียด
อืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นวิดโี อฉากนัน้ ตามกันออกมา เป็นสายทีส่ ามารถเปิด
เผยพลังแฝงทีแ่ อบซ่อนอยูใ่ นภาพทีม่ องเห็นตรงหน้า ไม่วา่ จะเป็น
ความคมชัด ความสว่างหรือรายละเอียดหยุมหยิมทีป่ รากฏอยูโ่ ดย
เฉพาะในภาพทีม่ รี ายละเอียดสูงระดับ Full HD หลายฉากทีม่ แี สง

เป็นสาย HDMI
ที่ผมลองแล้วมั่นใจ
ที่จะแนะนำให้
ใครก็ตาม
ที่คิดว่าสาย HDMI
ที่ใช้อยู่คุณภาพยัง
ไม่ดีพอ
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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 ที่ ท ำให้ เข้ า ใจได้ แจ่ ม ชั ด ถึ ง คำว่ า พลั ง ของแสง ไดนามิ ก คอน
ทราสต์ และความคมชัดที่ไม่ต้องพึ่งพาการปรับ Sharpness เป็นสายที่
ผมให้ความคุ้มค่าในระดับสูงสุด best buy เมื่อเทียบกันบาทต่อบาท

สิ่งที่อยากให้มี

สายรุ่นใหม่ที่สนับสนุน HDMI 1.4 high-speed ในแต่ละ category

เงาสะท้อนจากวัตถุประเภทโลหะปรากฏอยูใ่ นฉากเมือ่ ได้เห็นแล้ว
ผมอดทึง่ ในคุณภาพของสายเส้นนีไ้ ม่ได้ และมันทำให้ผมได้ทราบ
ว่าตัง้ แต่ซอื้ มาใช้งานทีวขี องผมยังไม่เคยให้ภาพทีด่ ขี นาดนีม้ าก่อน
ได้ลองใช้สาย HDMI ของ PANGEA 
ในภาพยนตร์เรือ่ ง The King’s Speech หลายฉากทีเ่ จ้าชาย
อัลเบิรต์ (คิง จอร์จที่ 6 ในภายหลัง) อยูใ่ นระหว่างการบำบัดโรคติด
อ่างกับนักบำบัดที่ชื่อไลโอเนล โทนสีดำของเครื่องแต่งกายและ
สภาพแวดล้อมของการตกแต่งภายในห้องแสดงให้เห็นถึงการไล่
โทนทีม่ รี ายละเอียดและสะอาดตามาก ความสว่างภายในห้องใน
แต่ละช่วงมีความสมจริงจนเหมือนอยูใ่ นสถานทีน่ นั้ ๆ ด้วยเลย เมือ่
ผมลองเปลีย่ นกลับไปใช้สายแถมสิง่ แรกทีผ่ มต้องทำคือใช้เวลาพอ
สมควรในการทำใจยอมรับสีที่ฟุ้งมากขึ้น แสงที่หม่นลงไปรวมถึง
บรรยากาศทีข่ มุกขมัวอย่างรูส้ กึ ได้ เป็นอีกวาระหนึง่ ทีส่ าย HDMI
ของ PANGEA แสดงให้เห็นเต็มสองตาว่ามันเจ๋งแค่ไหน ขนาดสาย
HDMI มีแบรนด์ยงั เอาชนะมันยากหรือเป็นรองในบางแง่มมุ ด้วยซ้ำ
สายโนเนมยิง่ ไม่ตอ้ งเอามาเทียบให้เสียเวลาเปล่า
GM2000

056

หลังจากหลงใหลได้ปลืม้ กับภาพทีไ่ ด้อพั เกรดด้วยสาย HDMI
เส้นนีแ้ ล้ว ผมเอามันไปเสียบใช้งานในชุดทดสอบโฮมเธียเตอร์ทหี่ อ้ ง
ทดสอบของ GM2000 (Marantz SR-7005, Yamaha RXV3067 ชุดลำโพง Wharfedale Evo2) ดูบา้ งเพือ่ พิจารณาในแง่
ของคุณภาพเสียง สิ่งที่ผมสังเกตได้จากซิสเต็มทดสอบหลังจาก
เปลีย่ นสายเส้นนีเ้ ข้าไป คาแร็คเตอร์ดา้ นเสียงของ HD-24PC อาจ
จะไม่ปรากฏชัดเจนเท่าด้านภาพนักในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้เผย
จุดอ่อนอะไรออกมาด้วยเช่นกัน คุณภาพเสียงทีไ่ ด้แปรเปลีย่ นไป
ตาม source และ content ทีเ่ ลือกใช้ เสียงโดยรวมไม่มอี ะไรผิด
ปกติ ไม่มอี ะไรทีฟ่ งั แล้วทำให้หผู งึ่ เหมือนสาย HDMI ของ Chord ที่
ผมทดสอบไปในเล่มก่อนๆ ซึง่ เด่นมากเรือ่ งของน้ำเสียง อย่างไรก็ดี
จุดเด่นด้านเสียงของสาย HDMI จาก PANGEA ทีฟ่ งั ว่ายังด้อยกว่า
ก็หาได้เป็นไปตามอัตราส่วนของค่าตัวทีแ่ ตกต่างกันแต่อย่างใด แต่
ถ้าเอามันไปเทียบกับสาย HDMI ทัว่ ไปหรือสายโนเนมทีแ่ ถมมา
พร้ อ มเครื่ อ งผมว่ า HD-24PC กิ น เรี ย บทั้ ง ภาพและเสี ย งเป็ น
เอกฉันท์

• การอัพเกรดทีไ่ ม่ตอ้ งลังเล

กว่ า 2-3 เดื อ นที่ ผ มมี โ อกาสได้ เ ป็ น เจ้ า ของสาย PANGEA 

HD-24PC แบบชัว่ คราว ผมมีโอกาสเป็นพ่อสือ่ แนะนำมันกับเพือ่ น
ฝูงทีค่ นุ้ เคยกันไปแล้ว 2 คนเป็นอย่างน้อย เป็นสาย HDMI ทีผ่ ม
ลองแล้วมัน่ ใจทีจ่ ะแนะนำให้ใครก็ตามทีค่ ดิ ว่าสาย HDMI ทีใ่ ช้อยู่
คุณภาพยังไม่ดพี อ ให้ควักเงินอัพเกรดเปลีย่ นเป็นสายรุน่ นีไ้ ด้เลย
โดยไม่ตอ้ งลังเล แน่นอนว่าผมเองก็เป็นหนึง่ ในนัน้ ครับ
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด
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