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MERREX KABLE

HDMI-2
For Smooth Motion Flow of UHD Video

ใน

ฐานะผู้ประกอบการขนาด SME นั้น ในแง่ของก�ำลังขุมทรัพย์ด้านต่างๆ อาจสู้
รายใหญ่ไม่ได้ แต่จุดได้เปรียบคือ มีความคล่องตัวสูง ยิ่งอยู่ในยุคของเทคโนโลยี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต โดยเฉพาะสื่ อ ดิ จิ ต อลอย่ า งด้ า นภาพ
ที่เราก�ำลังเข้าสู่ยุค Ultra HD หรือ 4K
แม้ว่ากระแส Ultra HD จะมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันนี้แม้จะยังไม่มีคอนเทนต์
ที่ถือเป็น Native 4K Content หรือคอนเทนต์ที่เป็น 4K แท้ๆ ในเชิงพาณิชย์ให้ใช้ก็ตาม
ส่วนใหญ่จะเป็นการอัพสเกลจากคอนเทนต์ที่เป็น Full HD 1080p กัน หรืออย่างดี
ก็ถ่ายท�ำขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบกันของแต่ละยี่ห้อ ซึ่งแน่นอนว่า ส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตจอภาพ
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงยากที่จะยึดเป็นมาตรฐานในการทดสอบได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของตน
เด่นในจุดไหน ก็จะสร้างคอนเทนต์ที่เน้นไปทางด้านนั้น เพื่อที่เวลาเล่นบนจอตัวเองแล้ว
จะได้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษชนิดที่ว่า ถ้าหากน�ำเอาคอนเทนต์เดียวกันนี้ไปเล่นกับจอภาพ
อีกยี่ห้อหนึ่งแล้ว อาจจะเน่าสนิทเลยก็ได้
จอภาพหรืออุปกรณ์ส�ำหรับ Ultra HD ในยุคแรกๆ ล้วนแต่ยังติดตั้งช่องต่อ HDMI
เวอร์ชั่น 1.4 กันทั้งนั้น ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาครับ สามารถเล่นวิดีโอ Ultra HD ได้ แต่เนื่องจาก
เวอร์ชั่น 1.4 นี้ ออกมาครั้งแรกตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2009 ในขณะที่จอภาพ Ultra HD
ในระดับคอนซูมเมอร์ยงั ไม่มวี างตลาด ดังนัน้ เวอร์ชน่ั นีจ้ งึ รองรับภาพสูงสุดระดับ 4K ที่ 24Hz.
พร้อมกับ Ethernet ที่ความเร็ว 100 Mbit/s หรือพูดง่ายๆ คือ สาย HDMI เวอร์ชั่น 1.4 นี้
สามารถเล่นวิดีโอได้ที่ความเร็วสูงสุด 24 เฟรมต่อวินาที (แม้บางรุ่นบางยี่ห้อจะท�ำการ
ยกระดับก็ได้สูงสุดเพียง 30 เฟรมต่อวินาที) ถ้าว่ากันตามจริงแล้ว เฟรมเรตขนาดนี้
ถือว่าโอเคแล้วส�ำหรับการรับชมวิดีโอหรือทีวีทั่วไป
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แต่แล้วปลายปี 2013 ทาง HDMI ก็ได้ปล่อยเวอร์ชั่น 2.0 ออกมา
และผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งจอทีวี เอวีรีซีฟเวอร์ กล้องถ่ายรูป/วิดีโอ ฯลฯ
ต่ า งก็ ข านรั บ มาตรฐานนี้ ด ้ ว ยการติ ด ตั้ ง HDMI เวอร์ ชั่ น 2.0 ส� ำ หรั บ
ผลิตภัณฑ์รุ่นที่วางจ�ำหน่ายในปี 2014 นี้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่น
1.4 นัน้ โดยฟีเจอร์พนื้ ฐานแล้วเหมือนกัน แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ เข้ามาหรือเปลีย่ นแปลง
ก็คอื การรองรับเฟรมเรตส�ำหรับวิดโี อ Ultra HD คือ จาก 24 หรือ 30 เฟรม
เพิ่มเป็น 60 เฟรมต่อวินาที และสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ การรองรับเสียงได้
สูงถึง 32 แชนแนล
แน่ น อนว่ า ปั จ จุ บั น นี้ ไ ม่ มี เ อวี แ อมป์ ยี่ ห ้ อ ไหนมี จ� ำ นวนแชนแนล
สู ง ขนาดนี้ แต่ ก� ำ ลั ง มาแน่ ด้ ว ยเทคโนโลยี Dolby Atmos ส� ำ หรั บ
Home Theatre ที่สามารถรองรับได้สูงสุด 32 แชนแนล หรือครึ่งหนึ่ง
ของโรงภาพยนตร์ และยังรองรับขนาดภาพ (Aspect Ratio 21:9) หรือ
จอภาพไวน์สกรีนแบบโรงภาพยนตร์จริงๆ ไม่ใช่ 16:9 อย่างที่เราใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจากที่มีอยู่
ใน HDMI เวอร์ชั่น 1.4 เดิม
แม้ว่าเราจะยังไม่มีคอนเทนต์ หรือเครื่องเล่น 4K ให้เล่นกันก็ตาม
แต่ส�ำหรับในสหรัฐอเมริกาแล้ว ทาง Netflex เริ่มให้บริการคอนเทนต์ 4K
โดยการสตรีมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันแล้ว อะไรที่ล่องลอยในอากาศ
ย่อมมีโอกาสถูกดักจับได้โดยง่าย ดังนั้นมาตรฐานที่ออกมาเพื่อเป็นการ
ป้องกันก็คือ High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)
โดยคอนเทนต์ไฮแบนด์วธิ เหล่านีก้ อ่ นทีจ่ ะส่งไปจะต้องเข้ารหัสด้วยมาตรฐาน
HDCP ก่อน เมื่อไปถึงปลายทางเครื่องรับแล้วก็ต้องมีตัวถอดรหัส HDCP
ถึงจะรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงได้ นี่เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่เอวีรีซีฟเวอร์
หลายยี่ห้อเริ่มน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กันแล้ว ดังนั้นปัญหาเรื่องลักลอบ
ก้อปปี้คอนเทนต์เหล่านี้ตัดไปได้เลย
ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะโยงเข้ามา Merrex Kable HDMI-2
นี่เอง ในฐานะผู้ประกอบการขนาดย่อมก็ได้เปรียบตรงนี้ละ เทคโนโลยี
ขยับไปทางทิศทางไหน ก็สามารถขยับก้าวตามได้อย่างปัจจุบันทันท่วงที
สาย Merrex Kable HDMI-2 นี้
(น่าจะตั้งชื่อรุ่นหรือซีรีส์ให้แยกความแตกต่างให้ชัดเจนและจ�ำง่าย
ยิ่งขึ้น เพราะการตั้งชื่อรุ่น HDMI-0, HDMI-1, HDMI-2 นั้น บางทีท�ำให้
เข้าใจผิดได้ง่ายๆ อย่าง HDMI-1 ถ้าไม่ใช่สาวก Merrex Kable แล้ว
พาลท�ำให้คิดไปว่า เฮ่ย…ท�ำไมรุ่นโบราณจัง เขาไปถึงเวอร์ชั่น 2 แล้ว
นี่ ยั ง ขายเวอร์ ช่ั น 1 อยู ่ ทางที่ ดี น ่ า จะเอาชื่ อ อั ญ มณี ไ ทยมาตั้ ง
เป็นชื่อซีรีส์สักอย่างน่าจะเหมาะกว่า)
ก็ออกมารองรับมาตรฐานใหม่ทงั้ สองดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ยิ่งกว่านั้น ทางตัวแทนแจ้งว่า Merrex Kable HDMI-2
รุ่นนี้รองรับมาตรฐาน HDCP 2.2 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ใหม่ล่าสุดด้วย โดยมาตรฐานนี้จะมีระบบป้องกัน
การก๊ อ ปปี ้ ท่ี แ น่ น หนายิ่ ง ขึ้ น นั่ น คื อ แทนที่ จ ะ
ลดทอนความละเอียดลง (คือเรายังดูได้นั่นเอง)
แต่ เ วอร์ ชั่ น นี้ จ ะส่ ง สั ญ ญาณจากต้ น แหล่ ง
เป็นเครื่องรับปลายทางเพื่อท�ำการตรวจสอบ
ทีเ่ รียกกว่า “Locality Check” ถ้าอุปกรณ์
ปลายทางไม่มีการตอบกลับภายใน 20ms
(20 ในล้านวินาที) ก็จะจอดับทันที
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เมื่อเป็นเช่นนี้ สาย HDMI ก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อม
ในแง่ของ HDCP แม้ว่าเครื่องรับของคุณจะรองรับมาตรฐาน
HDCP ก็ ต าม แต่ ถ ้ า สายที่ ใ ช้ ไ ม่ ร องรั บ ก็ รั บ ชมวิ ดี โ อไม่ ไ ด้
ส่วนเสียงนั้นก็จะถูกลดทอนจาก High Resolution เหลือแค่
คุณภาพระดับซีดีเท่านั้น แม้ว่าคุณสมบัตินี้บ้านเราคงจะยัง
ไม่มีโอกาสใช้งานอีกนานพอควร แต่ในเมื่อจะซื้อสาย HDMI
ใหม่ทั้งที หากไม่ได้เพิ่มราคาค่างวดจนหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว
มีไว้ย่อมดีกว่าขาด เพราะเราคงไม่ได้ใช้สายเพียงแค่ครึ่งปี
หรือปีเดียวก็เปลี่ยน ส่วนปรับการเล่นแผ่นบลู-เรย์ 1080p
ที่อัพสเกลเป็น 4K นั้น ไม่ต้องกังวลครับ เพราะจะไม่เข้าข่าย
การป้องกันตาม HDCP เพราะนั่นไม่ใช่คอนเทนต์ 4K แท้ๆ
แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ในด้านภาพมากกว่า สาย HDMI
คุณ ภาพดีๆ ย่อ มข่ วยยกระดั บความสุน ทรี ย ภาพในการชม
ภาพยนตร์ได้ดีขึ้น ด้วยการลงทุนที่ต�่ำเมื่อเทียบกับการอัพเกรด
ด้านอื่นๆ ในด้านของโปรดักชั่นส�ำหรับสายรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกับ
สาย HDMI รุ่นอื่นๆ คือหัวต่อที่ชุบทองหน้าสัมผัส และหุ้มด้วย
พลาสติกแข็งจากโรงงาน โครงสร้างแข็งแรง เวลาเสียบเข้า
เครื่องแล้วไม่บิดเบี้ยวเพราะหลวมเกินไป ตรงหัวต่อจะพิมพ์
เวอร์ชั่น 2.0 ไว้ใต้ชื่อ Merrex Kable ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง
จะท�ำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นด้าน Signal หรือสัญญาณออก

ในแง่ ข องภาพนั้ น ความแตกต่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ระหว่ า ง
สาย Merrex Kable กับสาย HDMI ที่ให้มากับเครื่องก็คือ
ความชั ด ใสของภาพ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ถู ก ขจั ด ออกไปคื อ นอยซ์
ซึ่งปกติแล้ว สายน�ำสัญญาณที่คุณภาพไม่ดีมักจะส่งสัญญาณ
ภาพมาพร้อมนอยซ์ด้วย เป็นตัวบั่นทอนคุณภาพและเสียง
ที่ร้ายกาจ และที่ผมมักจะชอบน�ำมาเปรียบเทียบและเห็นได้
ค่อนข้างง่ายก็คือ การต่อจากคอมพิวเตอร์ เนื่องจากตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทมี่ ที งั้ สนามแม่เหล็กทีเ่ กิดจากตัวเพาเวอร์ซพั พลาย
ตัวพัดลมซีพียู พัดลมระบายความร้อนของการ์ดจอ ฯลฯ ยิ่งน�ำ
มาเอาต์พุตที่จอทีวีขนาดใหญ่ 50 นิ้วขึ้นไปแล้ว ยิ่งจะเห็นได้ชัด
ในด้ า นสี สั น นั้ น ย่ อ มสื บ เนื่ อ งมาจากการลดนอยซ์ ล ง
นอกจากท�ำให้ภาพมีความใสชัดมากขึ้นแล้ว ในส่วนของสีสัน
ก็ดูมีความอิ่มสดดีขึ้น จากการเล่นแผ่นบลู-เรย์ในเรื่อง Upside
Down ที่ฟ้าดูสะอาด ในขณะที่เมืองที่ดูซอมซ่อนั้น กลับให้มิติ
ที่ดียิ่งขึ้น ส่วนที่เป็นสีด�ำมีความเข้มมากขึ้น ท�ำให้ระดับเฉดสี
มีระดับกว้างขึ้น ท�ำให้ภาพโดยรวมแล้วมีความเนียนตา ดูแล้ว
สบายตา และได้มิติดีขึ้น

ในด้านความลื่นไหลของภาพนั้น “ไอ้แมงมุม” สามารถไต่ห้อยโหน
ได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว จากตึ ก หนี่ ง โหนไปอี ก ตึ ก ได้ โ ดยไม่ เ กิ ด อาการ
“ใยแมงมุ ม ยื ด หรื อ ขาด” ให้ เ ห็ น (จาก Amazing Spider Man)
แสดงว่าสัญญาณภาพที่ไหลผ่าน “ท่อ” มีความไหลลื่นของสัญญาณได้อย่าง
ราบรื่นไร้การสะดุด และส่งขยะกลิ่นโคลนมาด้วยเหมือนกับท่อประปา
บ้านเรา ยิ่งถ้าเล่นสัญญาณภาพที่ระดับ 4K ทีมีแบนด์วิธ 60Hz. แล้ว
“ท่อ” ที่ดียิ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญ ยิ่งถ้าเล่นกับโปรเจ็กเตอร์บนจอขนาดใหญ่
ก็จะฟ้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
Merrex Kable HDMI-2 ถือเป็นตัวเลือกที่ดีส�ำหรับใครที่รู้จักใช้จ่าย
เพื่อประสิทธิภาพ แต่ได้ความคุ้มค่าเงิน โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ว่าจะต้อง
เป็นแบรนด์ดังยักษ์ใหญ่ระดับโลก จากการที่อยู่ในตลาดมาหลายปีด้วย
กลุ่มนักเล่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนกว่า แม้จะเป็นแบรนด์ไทย
แต่ ถ ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจริ ง ใจต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
ก็สามารถยืนอย่างสง่าได้เหมือนกัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องอวดอ้างสรรพคุณ
ที่เกินจริง เพราะผู้บริโภคจะเป็นผู้บอกและรับประกันคุณภาพเอง…
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