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เครื ่องเลนไฮเดฟที่มีนามแปลกๆ วา MEDE8ER นี้ เปน
ผลิตภัณฑของบริษัท Sanji Electronics (Pty) Ltd. ซึ่งตั้ง
อยูในประเทศแอฟริกาใตที่เพิ่งจัด FIFA World Cup 2010 

ที่ผานมา สําหรับผลิตภัณฑจากประเทศนี้ ตองยอมรับวาผมมีโอกาส
ไดสัมผัสนอยมาก นี่นาจะเปนครั้งแรกสําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ
ดานภาพและเสียงจากประเทศนี้ สําหรับชื่อยี่หอนั้น หลายคนอาจ
สงสัยวา แลวมันจะออกเสียงอยางไร แมวาผมลองคนหาขอมูลแลว
จะหาไมเจอ แตผมพอจะประมาณไดวา มนันาจะอานวา ม-ีเดยี-เอ-เตอร 
กลาวคือ เมื่อเราแตกตัวเลข 8 ออกมา ก็จะไดเปน Eight ซึ่งออกเสียง
เปน “เอท” และหลังเลข 8  มี “ER” ตอทาย เมื่อนํามาเชื่อมตอกัน
ก็จะไดวา “MEDEEIGHTER” ซึ่งเปนการเลนคําเพื่อใหพองเสียงกับ
คําวา “Mediator”

Test Report

 ตัวเครื่อง MEDE8ER MED500X มีขนาดใหญตามไซสมาตรฐานทั่วไป มาใน
กลองพลาสติกสีดําทะมึนดูนาเกรงขาม ดวยโครงสรางที่ดูแข็งแรง งานเก็บที่ประณีต
เรียบรอย ดานหนาเปนแผนพลาสติกขางในฝงแผงวงจรแสดงผลแบบแอลอีดี และ
วางปุมควบคุมตางๆ ดานลางของหนาปด ซึ่งทําใหสะดวกในการใชงานโดยไมตอง
อาศัยรีโมต ปุมควบคุมเหลานี้ไดรับการออกแบบเหมือนกับปุมของเครื่องเสียงชั้นนํา
ทั่วไป ดานขวาของตัวกลองจะเปนชองตอยูเอสบี 3 ชอง คือ แบบ Host (ทําหนาที่
เปนตัวหลัก) 2 ชอง และแบบ Slave (ทําหนาที่เปนตัวลูก เชน ตอกับคอมพิวเตอร
ก็จะทําหนาที่เปนที่เก็บขอมูล) 1 ชอง ชองเสียบเอสดีเมโมรี่การด 1 ชอง จุดนี้ถือ
เปนสิ่งที่ดีที่เครื่องเลนไฮเดฟสวนใหญจะไมมี และเหมาะกับไลฟสไตลปจจุบันที่สื่อ
ดิจิตอลตองอยูคูกับชีวิตประจําวันของเรา ไมวาจะเปนภาพถายดิจิตอล ไฟลเสียง
สําหรับเครื่องเลนพกพาหรือโทรศัพทมือถือ เปนตน
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 ดานหลังนั้นจะเปนชองตอสายตางๆ สําหรับดานสัญญาณภาพและเสียงนั้น 
MEDE8ER MED500X ใหมาคอนขางครบครัน เชน ชองตอ HDMI 1.3 อันถือเปน
หวัใจของเครื่องเลนประเภทนี้ ชองตอคอมโพสติ คอมโพเนนต ดานเสยีงกใ็หมาทั้งแบบ 
SPFIF และโคแอกเชี่ยล รวมทั้งอนาล็อกซายขวา และสุดทายคือชองตออีเธอรเน็ต 
(LAN) และพัดลมระบายความรอน สําหรับใครที่กังวลวา พัดลมนี้จะสงเสียงรบกวน
การชมภาพยนตรของคุณนั้น ขอเรียนวา ลืมไปไดเลย เพราะตลอดเวลาที่ทําการ
ทดสอบ ตองบอกเลยวา แทบจะลืมไปเลยวาเครื่องนี้ติดตั้งพัดลมมาดวย เพราะมัน
เงียบสงัดจริงๆ จนบางครั้งการอานขอมูลจากฮารดดิสกยังดังเสียกวา
 ตัวฮารดดิสกที ่ใชกับเครื่องเลนนี้ สามารถใชกับฮารดดิสกแบบ SATA ของ
คอมพิวเตอรทั่วไป โดยความจุสูงสุดที่รองรับไดคือ 2 TB หรือ 2000 GB. โดยจะ   
ติดตั้งอยูใตทองเครื่องยึดติดดวยสกรู ซึ่งก็ไมไดยุงยากอะไร แตที่จะสะดวกยิ่งขึ้นคือ 
เราสามารถนําเอาฮารดดิสกที่ตอภายนอก ไมวาจะซื้อสําเร็จรูป หรือประกอบใสกลอง
ยูเอสบีเอง เพียงเสียบเขาชองตอยูเอสบีก็สามารถใชงานไดเลย โดยไมจําเปนตองตอ
แบบ eSATA จุดนีถื้อเปนสิ่งที่ MEDE8ER MED500X พัฒนาไดโดนใจผูบริโภคมาก
สําหรับเครื่องเลนไฮเดฟที่ใชชิปเซ็ตของ Realtek RTD1073 DD ซึ่งเปนชิปเซ็ตที่ใช
กันสวนใหญในผลิตภัณฑเครื่องเลนไฮเดฟ ดังที่ผมกลาวอยูเสมอวา ในดานฮารดแวร
อาจเหมือนกันได แตการพัฒนาเฟรมแวรเพื ่อ “รีด” เอาพลังและประสิทธิภาพ     
ออกมาใหไดมากที่สุดนั้นคือเครื่องวัดประสิทธิภาพของเครื่องนั้นๆ อยางแทจริง
 สําหรับเฟรมแวรอยางเปนทางการ และถือเปนเวอรชั ่นที ่มีความเสถียรคือ 
เวอรชั่น V.3.0.4 (ณ วันที่ทดสอบ) แตในขณะเดียวกันก็มีเวอรชั่น 4.XX ซึ่งยังเปน
เบตาอยูใหดาวนโหลดใชไดแลว โดยเวอรชั่น 4 นี้จะมีการพัฒนาฟงกชั่นการใชงาน
เพิ่มเติมจากเวอรชั่นเกาหลายจุด โดยเฉพาะสวนที่ถือเปนจุดเดนคือ Video Wall 
หรือการแสดงไฟลภาพยนตรเปนภาพปกหรือโปสเตอรของภาพยนตรเรื ่องนั ้นๆ    
โดยไมจําเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพราะโดยปกติ ระบบจะคนหาขอมูลของ
ภาพยนตรที่เราเลือกจากอินเทอรเน็ตมาแสดงผลบนหนาจอ ในขณะเดียวกัน เรายัง
สามารถเลือกเลนหนังจากวิดีโอวอลลนี ้ไดโดยตรงเลย นอกเหนือจากเลือกจาก  
Media Library อันเปนลักษณะการแสดงชื่อไฟลและพรีวิว (หรือรูปหนาปกแลวการ
ตั้งคา) เหมือนเครื่องเลนไฮเดฟทั่วไป

Test Report
 กอนที่จะทําการทดสอบนั้น การตั้งคาเบื้องตนถือเปนเรื่องที่ควร
กระทําเสมอ เนื่องจากคาปจจุบันที่ตั้งมาจากผูผลิตนั้นอาจไมเหมาะ
กับซิสเต็มของเรา สิ่งที่ควรตรวจสอบคือระบบภาพและเสียง สวนใคร
ที่ซื้อฮารดดิสกมาติดตั้งเองนั้น ก็ไมมีอะไรยุงยาก เพราะเมื่อเปดเครื่อง
แลวตรวจสอบพบวายังไมไดฟอรแมต ก็จะขอใหเราฟอรแมตซึ่งจะ
มั่นใจไดวา ฮารดดิสกที่ฟอรแมตจากเครื่องนี้สามารถใชงานไดสมบูรณ
รอยเปอรเซ็นตแนนอน สวนถาหากฟอรแมตจากคอมพิวเตอรมา  
กอนแลวก็อาจไมแน ขอใหตรวจสอบใหแนนอน ในสวนของภาพนั้น 
นอกจากตั้งคาสัดสวนภาพ ความละเอียดแลว สิ่งที่เพิ่มเติมเขามาคือ 
“Plasma Mode/Video Screen Transparency” ซึ่งเหมาะกับคน
ที่ใชกับจอพลาสมาในขณะเลนภาพนิ่ง ซึ่งจะเกิดเอฟเฟกต “Burn-in” 
โดยเราสามารถเลือกความสวางได 3 ระดับ สวนดานเสียงนั้นสิ่งที่  
ไมควรมองขามไมวาจะตอกับสายสัญญาณแบบไหน หรือจะใชลําโพง
ของจอทีวีก็ตาม ก็ตองเลือกใหถูกวาจะใหสงสัญญาณออกแบบไหน 
ระหวาง Passthrough, Multi Channel หรือ Downmix 2     
Channel มิเชนนั้นเดี๋ยวจะไปโทษเครื่องเขาเสียไมไดนะ 
 จากการทดสอบไฟลภาพยนตรทั้งประเภท Full Rip, mkv  แบบ 
Full HD 1080p ความละเอียดของภาพถือวาอยูในระดับที่ดีมาก     
ดีเทลเล็กๆ นอยๆ สามารถถายทอดออกมาไดอยางชัดเจน อยางใน
ภาพยนตรเรื่อง Red Cliff 2 ตอนที่เด็กนอยลูกชาวนาเปาขลุยนั้น 
รายละเอียดหลังมือสามารถมองเห็นลายเสนเล็กนอยบนผิวหนังได
อยางชัดเจน แมฉากภาพยนตรจะไมไดเจาะจงถาย เพียงแคแพน 
กลองผานๆ ก็ตาม สวนภาพยนตรเรื่อง Sex and Lucia จะแสดงให      
เห็นรายละเอียดรูขุมขนบนใบหนาไดชัดเจน ยิ่งฉากเมคเลิฟในนํ้า          
ใตแสงจันทรนั้น สามารถเห็นลายละเอียดทามกลางแสงสลัวทําใหได
บรรยากาศที ่โรแมนติกดี ดานสีสันนั ้น โดยธรรมชาติของชิปเซ็ต 
RTD1073 นี้จะมีความสดคอนขางสูงแตใหรายละเอียดสีสันไดถูกตอง
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คอนขางตรงตามธรรมชาติ ดังนั้นหากใครที่ชอบสีสันที่สดจัดจานก็คง
เปนที่ชื่นชอบถูกอกถูกใจ ดวยความสดของสีสันนั้น อาจทําใหภาพ  
ดูขาดความเนียนไปสักนิด ซึ ่งจุดนี ้สามารถชดเชยไดดวยการลด      
คอนทราสตลง 
 ในระบบเสียงนั ้น ผมตั ้งคาใหใชแบบ Passthrough คือให       
สงผานไปเอวีแอมปทําการถอดรหัสเสียง เสียงที่ซัพพอรตในขณะที่ 
ทําการทดสอบนัน้คือ Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX, DTS 
สวน  DTS-HD Master Audio และ DTS-ES ไมสนับสนุน แตผูผลิต
แจงวา DTS-HD Master Audio อยูระหวางการพัฒนาซึ่งไมแนใจวา
จะสามารถออกมาทันกับเฟรมแวรเวอรชั่นใหมหรือไม สวนระบบเสียง
ที่ใชไดอยูแลวนั้น ตองถือวาใหรายละเอียดและบรรยากาศที่ดีมาก 
จากภาพยนตรเรื่อง Transformer นั้น เสียงเฮลิคอปเตอร และการ
ตอสูงของหุนยนต ใหเอฟเฟกตที่ดีมาก การโยนเสียงจากจุดหนึ่งไป 
ยังอีกจุดหนึ่งออกมาไดดีมาก มีความหนักแนน และใหรายละเอียด
ตําแหนงของออพเจกตไดชัดเจน สวนเสียงพูดก็มีความสะอาดชัดเจน 
และในระหวางที่ชมภาพยนตรอยูนั้น การปรับเปลี่ยนเสียงสามารถ
ทาํไดโดยงายเพยีงแคกดปุมบนรโีมต เชนเดยีวกนัการเปลี่ยนคาํบรรยาย 
สวนการชมคอนเสิรตของ David Foster (Hit Man-David Foster 
and Friends) เสียงเปยโน เสียงรองที่สะอาด การรองแบบจีบปาก
จีบคอและบรรยากาศนาจะระดับนองๆ เครื่องเสียงระดับไฮเอนด 

 สวนถาหากตองการทราบรายละเอียดของภาพยนตรเรื่องที่กําลัง
ชมนั้น เราสามารถกดปุม Info จากตัวรีโมต ซึ่งจะใหรายละเอียดถึง
สองระดับ โดยระดับแรกจะเปนชื่อภาพยนตร ประเภทไฟล ความยาว
ทั้งหมดเปนนาท ีและเลนไปแลวกี่นาท ีสวนระดบัสอง จะใหรายละเอยีด
ของระบบเสียง คําบรรยายของภาพยนตร และจุดที ่ผมชอบมาก     
คือ การเซ็ตอัพในระหวางที่ชมภาพยนตร เชน ตองการปรับเปลี่ยนสี     
คําบรรยาย เราสามารถเขาไปเมนูดังกลาวโดยเครื่องจะหยุดฉากที่เรา
ชมอยูคางไว เมื่อตั้งคาเสร็จก็กลับไปชมตอไดเลย โดยไมตองหลุดออก
มากลายเปนจอมืดเหมือนทั่วไป 
 ในดานของยูเซอรอินเทอรเฟซนั้น การจัดหมวดหมูทําใหผูใช
สามารถเขาถึงฟงกชั่นตางๆ ไดงายมาก หนาตาสีสันที่ออกโทนสีนํ้าเงิน
ดูเครงขรึมจริงจัง ในดานของความงายในการใชงานนั้น จะเห็นไดจาก 
File Manager ที่ทําใหเราสามารถทําการกอปปไฟลไปมาระหวางสื่อ
เก็บขอมูลไดอยางงายได เพราะหนาจอจะแบงเปนสองฝง และแตละ

ฝงจะมีสื่อเก็บขอมูลใหเราเลือก เชน USB, SD, Harddisk, DVD เปนตน สวนปลาย
ทางก็เชนกัน เมื่อเลือกตนทางกับปลายทางเรียบรอยแลว ก็สามารถทําการกอปปไฟล
ไดงายพอๆ กับใชเมาสลากในคอมพิวเตอร สวนหากจะกอปปไฟลจากเครือขายแลน 
ก็งายโดยไมตองตั้งคาอะไรเลย ใครที่ใชเครือขายเปน Workgroup อยูแลว เคยใช
อยางไรก็ใชเหมือนเดิม สามารถเขาไปโฟลเดอรที่แชรไวไดเลย ยกเวนแตจะเลนไฟล
ในเครือขายผาน MED500X เทานั้น ที่จะตองตั้งคากอน ในดานของการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตนั้น ดูเหมือนทาง MEDE8ER จะใหนํ้าหนักนอยกวาดานการเปนเครื่องเลน
ไฮเดฟ เพราะมีเพียงวิทยุอินเทอรเน็ตที่ใชงานไดเทานั้น 

MED400X Mini ไฮเดฟจิ๋วแตแจว
 สําหรับ MEDE8ER รุ น MED400X Mini นี้ในดานของสเปกพื้นฐานทั่วไป    
แทบจะไมแตกตางจาก MED500X เครื่องเลนไฮเดฟรุนพี่เลย ภายในบรรจุหนวย
ประมวลผลของ Realtek รุน RTD1073 DD+ และตองถือวาเปนเวอรชั่นยอสวน
ของรุน MED500X ซึ่งเปนรุนท็อปและดีที่สุดของ MEDE8ER เพียงแตแปลงรางมา
อยูในกลองโลหะสีดําขนาดเล็กเทาฝามือที่สะดวกแกการพกพา การที่เปลี่ยนจาก
กลองพลาสติกมาเปนกลองโลหะ MED400X Mini จึงไมมีพัดลมระบายความรอน 
และมั่นใจไดวาจะไมไดยินเสียงรบกวนแมแตนิดเดียว ยกเวนแตลมหายใจของเราเอง 
สวนตัวเพาเวอรซัพพลายไดมีการออกแบบใหมเพื่อใหรองรับการออกแบบของรุนนี้
ไดดียิ่งขึ้น

 เนื่องจากเปนเวอรชั ่นยอสวนของรุน MED500X สิ่งที่แตกตางจากรุนพี่คือ   
หนาปดจะเหลือปุมกดควบคุมเพียง 3 ปุม และจอแสดงผลจะเปนเพียงไฟแอลอีดี
แสดงสถานะเทานั้น แตยังคงชองตอยูเอสบีสองชองและชองเสียบเมโมรี่การดเหมือน
เดิม สวนชองตอสายสัญญาณตางๆ ดานหลังนั้น ชองตอคอมโพเนนต และชอง      
โคแอกเชี่ยลนั้นจะไมไดติดตั้งมาดวย นอกนั้นอยางชองตอ HDMI, RJ45 (LAN)    
และที่ไมลืมสําหรับผูบริโภคที่ยังใชเอวีแอมปรุนเกาคือ ชองตอออฟติคัล (Optical) 
ซึ่งถือวา มีใหครบถวนสมบูรณสําหรับการใชงาน
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Distributor: HD Studio Co.,Ltd.  Tel. 08-1553-6269 

Price: MED500X  5,500 Baht

 MED400X  4,300 Baht

Specifications
Processor:  Realtek RTD1073 DD+ - 128MB SPI Flash 

 - 128MB DDR2 SDRAM

Video Formats Supported:  AVI/BDMV Light/BDISO Light/MKV/TS/ TP/

 TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/ VOB/

 ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB /

 FLV resolution up to 720p/1080i/1080p

Video Codecs Supported:  MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 SP/ASP/

 AVC (H.264)/XviD/DivX/WMV9 (VC-1)/

 RealVideo 8/9/10 (up to 720P)

Audio Codec Supported:  Mp3/Mp2/OGG Vorbis/PCM/LPCM/ 

 AAC/RA/Dolby True HD Passthrough/

 DTS MA Passthrough to Core 5.1/ 

 Dolby AC3 Downmix & Passthrough/

 DTS Downmix & Passthrough/

 FLAC up to 24bit 192Khz /

 WAV, WMA Standard 

 (DRM, & Advanced Profile not supported)

Photo format Supported:  JPEG, BMP, PNG

File System Supported:  FAT32, NTFS 

Video output resolution:  NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,

 1080p. 24hz

Input / Output • HDMI 1.3, Component Video, Composite Video

 • Stereo RCA audio for analog audio connection

  • SD / Sony Pro Duo Card Slot

 • SPDIF Optical - Co-Ax Digital Audio Outputs

 • USB - 2.0 HOST port x 2

 • USB - 2.0 SLAVE port 

 • RJ45 - Network Connector 

 ใครที่มีฮารดดิสกแบบพกพาหรือตอภายนอก (ซึ่งเชื่อวาสวนใหญจะมีกัน) ที่ตอ
กับชองยูเอสบีก็สามารถนํามาใชกับ MED400X Mini นี้ไดเลย สวนการทดสอบของ
ผมนัน้ ผมนําเอาฮารดดิสกที่ใชงานอยูแลวถายโอนไฟลภาพยนตรจากรุน MED500X 
แลวมาตอเขาชองยูเอสบีของ MED400X Mini ก็สามารถใชงานไดเลย โดยไมตอง 
หาซื้อกลองฮารดดิสกแบบ eSATA ซึ่งถือวาสะดวกมาก สําหรับตัวเฟรมแวรนั้น    
ทางตัวแทนไดอัพเดทเปนเวอรชั่นเบตา 4 ลาสุดไวแลว ดังนั้นยูเซอรอินเทอรเฟซ   
จึงไมแตกตางจากรุน MED500X เลย  
 สําหรับการตอผานชองยูเอสบีนั้น หลายคนอาจกังวลวาความเร็วจะสูชองตอ
แบบ eSATA ไมได ในเชิงเทคนิคแลวถูกตองครับสําหรับการถายโอนขอมูล แตกับ
การอานขอมูลเพื่อเลนภาพยนตรไฮเดฟนั้น ความเร็วของชองตอยูเอสบีก็เพียงพอ 
ไมทําใหสะดุดแตอยางใด สวนในดานการคนหาขอมูลอาจโหลดชากวาฮารดดิสก
แบบ SATA ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องบางเล็กนอย ซึ่งไมนาเปนเรื่องซีเรียสแตอยางนั้น 
เนือ่งจากเราไมไดใชคนหาขอมูลบอยเหมือนกับการใชงานของคอมพิวเตอรทั่วไป
 แตในดานของคุณภาพของภาพและเสียงจากการเลนภาพยนตรไฮเดฟนั้น   
อยางที่เรียนในตอนตนวา MED400X Mini คือเวอรชั่นยอสวนของรุน MED500X 
ดังนัน้ สิ่งที่ปรากฏนั้น จึงไมไดแตกตางจาก MED500X รุนพี่เลย (ใชรีโมตควบคุม 
รุนเดียวกัน) จากการทดสอบภาพยนตรเรื่องเดียวกัน และซิสเต็มที่ตอพวงนั้นเหมือน
กันทุกประการ จึงถือวานาประทับใจไมนอย ที่การยอสวนนี้ ยอเฉพาะในดานของขนาด
และชองตออินเทอรเฟซบางตัวเทานั้น แตในดานของคุณภาพและประสิทธิภาพยัง
คงไวอยางครบถวน รวมทั้งฟงกชั่นวิดีโอวอลล การแสดงสัญลักษณสําหรับภาพยนตร
ที่ไดชมไปแลว และการล็อกโฟลเดอรดวยการตั้งรหัสผาน (ฟงกชั่นนี้เหมาะอยางยิ่ง
สําหรับการใชงานในครอบครัวที่มีเด็กเล็ก) จึงถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ      
ผูบริโภคที่ตองการประหยัดงบประมาณ แตไมยอมประหยัดคุณภาพ
 โดยรวมแลว ตองถือวาเปนเครื่องเลนไฮเดฟที่มุ งเนนความเปนไฮเดฟอยาง
จริงจัง และก็ทําไดดีเกินคาดสําหรับระดับราคาระดับนี้ ไมวาจะเปนดานคุณภาพ  
การผลิตที่ประณีต แข็งแรง คุณภาพดานภาพและเสียงจากความพยายามในดาน  
การพัฒนาตัวเฟรมแวรเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด…
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