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CREAKTIV 
TWISTER STOP 
3D ECKABSORBER 

ไม่ว่ าคุณจะวางอุปกรณ์ชิ้นนี้ อย่ างแรง


และมั่นอกมั่นใจ
 หรือวางแบบกลัวมันเจ็บก็ตาม

อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็พร้อมส่งมอบ
“พลังงานมหาศาล” 
ที่ตาเรามองไม่เห็น
 ทว่าสัมผัสได้ด้วยหูของคุณเอง
ตลอดช่วงเวลาที่ฟังเพลงตรงหน้า
 ภายใต้อาณาเขต
การทำงานของมัน


ในทางวิทยาศาสตร์ถื อว่ าการส่ งมอบ
พลังงานอย่างนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือ
ตรวจวัดคลื่นเสียงเฉพาะทาง
 ทว่าในวิถีคนเล่น
เครื่องเสียงนั้น
 พลังงานแบบนี้ใช้เครื่องมือพวก

Room
Correction
หรือ
Real
Time
Analyzer

ตรวจจับได้ทันที
และไม่ว่าคนเล่นเครื่องเสียงเลือก
ใช้เครื่องมือแบบใดตรวจจับก็ตาม
 สุดท้ายต้องพึ่ง
เครื่องมือฟันธงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่า
“หู” 
เป็นตัวตัดสิน
นั่นเอง


ว่าแต่ว่า
 หูของคุณกับหูของผม
 มันคนละหู
กันนี่นา
 แต่ทำไมจึงรับรู้ เสียงที่ เปลี่ยนไปด้วย


การตีความซึ่งคลับคลายกันล่ะ
 ตอบได้ว่านี่คือ

“ธรรมชาติ”
 ของการรับฟังและอ่านค่าสิ่งที่ได้ยิน
ของมนุษย์เราซึ่งถูกตั้งค่าให้มีเกณฑ์มาตรฐาน


เฉกเช่นเดียวกันครับ
 นอกเหนือจากความเหมือน
หรือคล้ายเหล่านั้นแล้ว
สิ่งที่อยู่เหนือหรือลึกเข้าไป

กว่านั้นคือการก้าวเข้าสู่สิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้ปิดบัง


หรือซ่อนเร้น
 หากแต่การเข้าถึงนั้นต้องอาศัย


ความว่องไวของประสาทสัมผัสอันเกิดจากการ
ฝึกฝนทักษะส่วนตัวจนเกิดเป็นประสบการณ์


การฟัง
 ซึ่งประสบการณ์รับรู้ทางโสตสัมผัสนี่เอง


ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนหรือมีไม่เท่ากัน
 จึงทำให้


การรับรู้และตีค่าทางดนตรีของแต่ละคนนั้น


ไม่เหมือนกัน
 มาก-น้อย-ไว-ช้าต่างกันไป
 ผมหรือ
ใครคนนั้นหรือคนไหนจึงมีสิ่งนี้ไม่เท่ากัน
และไม่ว่า
ใครคนไหนก็ตามล้วนมีไม่เท่ากันด้วย


วิธีสั่ งสมประสบการณ์การฟังในขั้นนั้น



(ตามที่ผมกล่าว)
 ไม่จำเป็นต้องลงทุนหนัก
 เล่นแรง

หรือแซงทางโค้งแต่อย่างใด
 บางครั้งในกรณีของ
บางคน
 แค่ขยับเบาๆ
 ฟังชิลล์ๆ
 ก็เข้าถึงได้เรื่อง
พรรค์นี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญเก่าแต่ชาติปาง
ก่อนครับ
อ่านแล้วเชื่อมั้ยล่ะท่าน




เบาๆกับก้อนดำๆ

ผมไม่ขออรรถาธิบายว่าได้ใช้เครื่องมืออะไร
บ้างในรูปแบบแอพพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนที่มีให้
ดาวน์โหลดมากมายเพื่อยืนยันความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
ของสนามเสียงในห้องฟัง
แต่ขอใช้หูสองข้าง

และจินตนาการรับรู้ทางดนตรีส่วนตัวมาบอกเล่า
เก้าสิบถึงอุปกรณ์ชิ้นพิเศษที่น่าสนใจตั้งแต่เห็นหุ่น
มันในครั้งแรก
 (นั่นคือวิธีตรวจเช็คที่ผมคาดว่า


ดีที่สุดและง่ายที่สุด)
 อุปกรณ์ชิ้นนี้ถูกสั่งเข้ามา
จำหน่ายจากต้นสังกัดใหญ่ที่เยอรมนีโดย
Hifi
Part

ตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราซึ่งคร่ำหวอดเรื่อง
แอคเซสเซอรี่มานาน
 (ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่าย
ที่จัดส่งของเล่นชั้นดีมาให้ผมเสมอมา)
 ผ่านการ


จัดส่งของโดย
 Amazon.com
 อีกต่อ
 และถึงมือ
ผมในซองกันกระแทกตีตรา
 Amazon
 โดยการยื่น
ให้ของ
บก.
หุ่นเพรียว-คุณปฤษณ
อีกทีหนึ่ง


ครั้งแรกที่เห็นแพ็คเกจกล่องพลาสติกเหลี่ยม
บรรจุก้อนดำมันเลื่อมสองใบๆ
 ละ
 1
 ก้อนนี้



(ไร้สติ๊กเกอร์แบรนด์และข้อความใดๆ)
 บอกตาม
ตรงผมไม่รู้ว่าคืออะไร
 หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจเมื่อ


ดึงมันออกจากแผ่นโฟมบางๆ
 จนเห็นชื่อแบรนด์

ผมจึงมั่นใจว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผม
 “เหนื่อย
เดินอีกแล้วครับท่าน”
 (บก.คงเล็งแล้วว่างานนี้
ต้องก้มๆ
 เงยๆ
 เป็นแน่)
 ผมไม่ได้กลัวว่าไขข้อเข่า
จะไม่ไหวนะ
 แต่เพราะลำโพงวินเทจตัวโตของผม
ถูกเซ็ตอัพในตำแหน่งฉีกซ้ายฉีกขวาตามเทคนิค

Farfield
 Acoustic
 ทำให้เวทีเสียงระหว่างลำโพง

ทั้งสองมีพื้นที่กว้างใหญ่สมจริงในห้องหน้ากว้าง
เกิน
 4
ม.
 ในตอนนั้นผมได้แต่หวังว่าประสิทธิภาพ
เจ้าก้อนดำคงไม่ฉุดให้น้ำเสียงของ
Coral
#12TX-
50
 จมหายไปในอากาศ
 เนื่องจากหลักการของ
แอคเซสเซอรี่ที่ทำงานในพื้นที่กว้างและอาศัย
มวลอากาศรายรอบพื้นที่
 โดยใช้การหักล้าง
พลังงานบางอย่างที่ส่งผลต่อคลื่นเสียงในพื้นที่


โดยรวมนั้น
 มักมีเอี่ยวอยู่กับ
 “ประสิทธิภาพของ
ซิสเต็ม”
 (หาได้มีเอี่ยวกับห้องที่วางซิสเต็มนั้นๆ

ไม่)
 หากแอคเซสเซอรี่ชิ้นนั้นถูกออกแบบมาอย่าง
เนี๊ยบล่ะก็
(ผ่านการทดลองใช้งานในสถานที่ทั้งเล็ก
และใหญ่จนให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกัน)
 มันจะทำตัว
เป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนคุณภาพเสียง


ของซิสเต็มและเพลงตรงหน้า


ซิสเต็มใดแม็ตชิ่งเกนอินพุตและเอาต์พุต

รวมถึงเชื่อมโยงคาแร็คเตอร์เสียงอย่างกลมกลืนกัน
แล้ว
 เมื่อเติมแอคเซสเซอรี่ข้างต้นเข้าไปแม้เพียง


ชิ้นเดียว
 เราจะสามารถรับรู้แนวเสียงที่เกิดขึ้นจาก
ประสิทธิภาพของแอคเซสเซอรี่ชิ้นนั้น
 ซึ่งผนวก


เข้ากับแนวเสียงดั้งเดิมของซิสเต็มอย่างแนบเนียน
ในที่สุด
 นี่คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอในการวิจารณ์
เครื่ อง เสียงใหญ่น้อยแทบทุกครั้ ง เพราะผม


ยึดถึือตามเหตุผลง่ายๆ
 ว่า
 “ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นใด
มหัศจรรย์พันลึกเกินกว่าสิ่งใด”
 หากแต่ต้อง
อาศัยการร่วมกันทำงานทั้งโดยพลังงานกล/จลน์/
และศักย์
 เพื่อก่อประสิทธิภาพเชิงบวกโดยพร้อม-
เพรียงกัน
(ต้องพร้อมทั้งหมดโดยไม่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
ไม่สมบูรณ์)


ในช่วงทำความรู้จักกับเจ้าก้อนดำสองก้อนนี้

ผมจึงชิลล์ๆ
 มากกว่าซีเรียส
 ทั้งที่เมื่อทราบราคา
ค่าตัวของมันแล้ว
 น่าจะเครียดตามประสาที่ว่า

“ก้อนแค่นี้นี่นะ เกือบหมื่น”
 ผมจึงพักเรื่องราคา


ที่แพงกว่าลำโพงเล็กบางคู่ของมันไว้ก่อน
 เพราะ
เชื่อมั่นลึกๆ
 ว่าคนต้นคิดก้อนดำนี้ต้องซ่อนเทคนิค


ไม่ธรรมดาไว้อย่างแน่นอน
 งานนี้ต้องมีกลับทิศ


ซักนิดครับ
 กลับทิศในที่นี้ไม่เหมือนต่อสายลำโพง
กลับทิศแล้วได้ยินสุ้มเสียงผิดฝาผิดตัว
 “กลับทิศ
ของผมคือการกลับไปฟังเพลงอะไรๆ ที่ง่าย  
และโดนใจ”
ฟังแล้วเพลินจนร้องหรือฮัมตามเพลง
นั้นได้
 ซึ่งผมขอเรียกรวมว่าเป็นการฟังแบบ

“Sentimental Style”
 ครับ
 การฟังเพื่อก่อเกิด
อารมณ์เซนติเมนทัลเป็นพื้นฐานการฟังประจำตัว

ของนักฟังที่เรียกตัวเองว่า
 Music
 Lover
 ฟังโดย
ไม่ต้องกังวลว่าเสียงจะชัดใสหรือทุ้มลงลึกได้


แค่ไหน
ไม่สนใจสนามเสียงว่ากว้างหรือแคบ
สนใจ
เพียงอย่างเดียวคือดนตรีที่ ได้ยินนั้นผ่านการ


ขับร้องและบรรเลงเพราะต้องการสื่อภาษา


อะไร
 สวยงามเช่นไร
 ก่อเกิดอารมณ์อย่างไร



นี่คือส่วนหนึ่งในการลองใช้+ฟังจริงของผมใน


การทดสอบเครื่องเสียงทุกครั้ง
 รวมถึงครั้งนี้กับ
แอคเซสเซอรี่ชิ้นนี้ด้วย
 เชื่อเถอะว่าการทดสอบ
แอคเซสเซอรี่ใดๆ
 ก็ตาม
 เราควรใช้ทั้งวิธีบู๋และ


บุ๋น
คือ
“ฟังอย่างหนักและอย่างอ่อนสลับกันไป”

เพื่อหาค่าเฉลี่ยทางเสียงตรงหน้า
 ซึ่งจะนำพาเรา


ไปสู่ความเป็นหยินและหยางของ
 แอคเซสเซอรี่ชิ้น
นั้น
 นั่นเอง
 ในการลองเล่นครั้งนี้
 อารมณ์ตื้นผสม
ลึกของผมบอกว่า
 เจ้าก้อนดำปริศนานี้ต้องอุ่น
เครื่องเบาๆ
 ด้วยเพลงชิลล์ๆ
 ซะก่อน
 ผมจึงไม่
ขัดใจตัวเองครับ
 ปล่อยให้อะไรๆ
 มันง่ายๆ
 ก่อน
เล่นยากในตอนท้าย
 ผมจึงเริ่มต้นด้วยงานรวม


เพลงซึ้งๆ
Sweet
Serenade
ของค่าย
Universal

Music
เป็นอันดับแรก




Sentimental&SpoilYourself

เชื่อว่าแทบทุกคนที่เล่นเครื่องเสียงและเรียก
ตัวเองเป็น
“ออดิโอไฟล์”
 ย่อมมีเวลาส่วนตัวแบบ

“อยากเอาใจตัวเอง”
 (Spoil
 Yourself)
 ทั้งนั้น

ก้อนดำทรงลูกบาศก์ขนาด
 48
 x
 48
 x
 48
 มม.



นี่แหละคือเพื่อนร่วมห้องร่วมเวลาส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถพกมันใส่กระเป๋ากางเกงหรือในอุ้งมือ
เข้าห้องโดยไม่เกะกะ
 ไม่ต้องใช้ฝีมือเชิงช่างเซ็ตอัพ
มัน
 ไม่ต้องดึงหรือหมุนเหมือนตอนใส่สายเคเบิ้ล

ไม่ต้องออกแรงจนหลังเดี๋ยงเหมือนตอนยกแอมป์

ไม่ต้องแม้แต่นั่งฟังนานหลายวันจนพ้นรันอิน



เรียกได้ว่าเจ้านี่เป็นแอคเซสเซอรี่ชิ้นที่ผู้ใช้สบาย
ที่สุด
 แค่วางมันให้ตรงจุดเท่านั้นเอง
 ผู้ผลิตย้ำว่า

“มันมีตำแหน่งแห่งเดียวในห้องฟัง”
 ซึ่งไม่ก่อ
ความยุ่งยากให้เจ้าของซิสเต็มแต่อย่างใด
 อยากรู้
แล้วล่ะซิว่าตรงไหน
ผมยังไม่บอกตอนนี้ครับ
555


ผมประเดิมทำความรู้จักกับ
 Twister
 Stop

3D-Eckabsorber
 (ชื่อยาวเต็มยศต้องมีทั้งภาษา
อังกฤษ+เยอรมัน)
ด้วยเพลง
The
Look
of
Love

ที่เด่นด้วยเสียงเสน่ห์ของ
 Dusty
 Springfield



เวทีเสียงที่กว้างและมีซาวด์อะนาล็อกกังวานพริ้ว

“แค่วางเบาๆ...
มันให้สนามเสียงเบา

สบายดีจัง”

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย 
HiFi Part 
โทร. 087-918-0955 
ราคา 9,900 บาท/ชิ้น 

1. เต๋าลูกหนึ่งสกัดชื่อแบรนด์ ไว้ด้านเดียว  
ซึ่งเป็นด้านที่ต้องวางลงพื้น (ในภาพ ผมจับ
หงายขึ้นมาให้ชมชัดๆ) 
2. อีกสามด้านแปะติดด้วย Twister Stop 
Lenses ทั้งชิ้นจึงมีน้ำหนักพอสมควรและ 
มีสีดำมันเลื่อม (เปื้อนรอยนิ้วมือง่ายซะด้วย) 

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของ Creaktive System 

1

2
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ชวนให้ผมนึกถึงเจมส์
 บอนด์ภาคเก่าๆ
ขึ้นมาทันที

ตามด้วย
 What
 A
 Different
 A
 Day
 Make



ร้องโดยหนุ่มเสียงหล่อ
 Jamie
 Cullum,
 Dream

A
Little
Dream
ของ
Laura
Fygi
และที่เหลืออีก

10
เพลงในอัลบั้ม
Sweet
Serenade
(รวมถึงงาน
ชุดอื่นทั้งไทยและเทศที่บันทึกเสียงน่าฟัง
 สาระ
ดนตรีดี
และฟังสบายได้อารมณ์
ตรงกับโจทก์ที่ผม
ตั้งไว้ตอนต้น)
ตลอดการฟังหลายอัลบั้ม
หลายครั้ง
ในหลายช่วงเวลาโดยมี
 3D
 Twister
 Stop
 (ขอ
เรียกสั้นๆ)
 วางอยู่ในตำแหน่งต่างๆ
 รายรอบห้อง

โดยในการวางแต่ละจุดนั้น
 ผมรู้สึกเป็นอย่างแรก
โดยไม่ต้องลงลึกอะไรนักว่า
“มันทำให้บรรยากาศ
หรือพื้นที่ระหว่างก้อนสองก้อนเชื่อมถึงกันอย่าง
แนบเนียน”
 ส่งผลให้พื้นที่รายรอบระยะห่าง


ดังกล่าวมีอาณาบริเวณกว้างขวางมากขึ้นด้วย

สังเกตง่ายๆ
 คือ
“ลำโพงตรงหน้าเราจะมีสถานะ
กระจายเสียงอิสระมากขึ้น”
ผลักชิ้นดนตรีให้ลอย
เด่นในผืนอากาศไกลและลึกขึ้นกว่าเดิม
 เกิดเวที
เสียงกว้างใหญ่+กลมเกลี้ยง+โปร่งใส
 จนรู้สึกถึง


คำว่า
 “ลำโพงล่องหน”
 ได้ชัดเจน
 เสมือนว่า
บรรยากาศทั่วทั้งอาณาบริเวณที่
 3D
 Twister

Stop
 ไปสิงสถิตย์อยู่สะอาดเอี่ยม
 ไร้สิ่งสกปรก
ปะปน
 จึงเผยรายละเอียดเสียงต่างๆ
 มากมาย


ยังงั้นแหละ
 อุปมาเหมือนเราเข้าไปในห้องเปิดแอร์
เย็นฉ่ำแล้วภายในห้องสะอาด
ไร้ฝุ่นผงเล็กๆ
ผู้ผลิต
แอร์ชั้นนำหลายเจ้าโฆษณาเรื่องแอร์ปล่อยประจุ
ลบคืนสู่ในอากาศ
 ทำให้อากาศสดชื่นกว่าที่เคย

มันคล้ายกับว่า
3D
Twister
Stop
ปล่อยประจุลบ
สู่อากาศได้ประมาณนั้น
 ทว่าการทำงานของมัน


ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปกระทำ
 มันจึงเป็น


พาสซีฟแอคเซสเซอรี่ที่ปลอดภัยต่อผู้ ใช้และ


ซิสเต็ม
 เพราะไม่ทำให้คุณภาพเสียงโดยรวม
เปลี่ยนไป
 แค่เข้าไปช่วยทำให้คลื่นเสียงที่เกิดขึ้น
ภายในห้องในจากจุดกำเนิดเสียงมีความแข็งแรง
และไม่ผิดเพี้ยนความถี่ ไปจากเอฟเฟ็กต์ของ


สนามแม่เหล็กต่างๆ
ในห้องนั่นเอง


เมื่อผมลองใส่แผ่นซีดีออดิ โอไฟล์ให้ซีดี


เพลเยอร์เสียงดี
 YBA
 #WM202
 เล่นเพื่อเทียบ-
เคียงสำเนียงดนตรีกับแผ่นคอมเมอเชียลจำนวน
หนึ่งข้างต้น
 พบว่าไม่ว่าเปิดเพลงบันทึกเสียงดีมาก
หรือแค่พอใช้ประการใดด้วยซิสเต็มที่มีภาคขยาย
เป็นแอมป์หลอดหรือโซลิดสเตจก็แล้วแต่
 น้ำเสียง
และรายละเอียดดนตรีตรงหน้าล้วนเจือปนด้วย
ความกระจ่างใส
 ไร้มัวซัว
 ชิ้นดนตรีใดที่บันทึกสด
และมีความเป็นธรรมชาติสูง
เมื่อมาสเตอริ่งอย่างดี

มันจะสำแดงความพิเศษที่เหนือชั้นกว่าชิ้นดนตรี


ที่บันทึกอ่อนด้อยกว่าอย่างชัดเจน
 ในบางชุดนั้น


ผมจับฟังความแตกต่างได้ชัดมาก
 เป็นความชัด


ที่ไม่ต้องเพ่งหรือกดฟังแทร็คสลับไปมาเพื่อตัดสิน
ใจในสิ่งที่ได้ยินหลายเที่ยวแต่อย่างใด
 ขณะที่บาง
ชุดกระเดียดเสียงไปทางซาวด์ดิจิตอลที่เร็วและ

กระด้าง
 สำเนียงที่เกิดขึ้นในห้องก็ฟ้องออกมา


แบบนั้น
 เรียกได้ว่า
 “บรรยากาศในห้องปลอด
โปร่งจนตีแผ่ชิ้นดนตรีหมดจด” 

“หมดจด”
 โดยไม่ต้องดึงย่านต่ำให้มีปริมาณ
มากจนถูกใจคนชอบเสียงต่ำหนักๆ
 และไม่ต้องเร่ง
ย่านสูงให้จี๊ดจ๊าดหรือใสปิ๊งจนเกินพอดี
 เมื่อทั้งสอง
ย่านที่ห่อหุ้มย่านกลางมีความพอดีและสอดคล้อง
ตามการบันทึกเสียงของแต่ละอัลบั้มแล้ว
 ย่าน
กลางที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นเสียงร้องหรือเสียงเครื่อง
ดนตรีใดๆ
 จึงผ่องและกระจ่างตามที่อัลบั้มนั้นๆ

ควรจะมีให้ได้ยิน
 อย่างเช่น
 ย่านทุ้มจากกลองหรือ
เบสที่ลึกและอุดมด้วยแอมเบี้ยนต์บางๆ
 แต่ไม่ถึง
กับหนาไปในอัลบั้ม
 The Mask and Mirror

ของอาร์ททิส
 Loreena
 Mckennitt
 (1994

Quinlan
Road
Limited)
หรือสำเนียงกลองใหญ่
และกีตาร์ที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อะนาล็อกของ


งานเก่าปี
 1980
 One Bad Habit
 ของ



Michael
 Franks
 (Warner)
 กระทั่งชุดลือลั่น

Retrospective
ของสาวสวย
Rebecca
Pidgeon

(Chesky)
 ที่มีซาวด์สเตจกลมและใส
 ผลักเสียงร้อง
และเครื่องดนตรีแวดล้อมลอยเด่นเต็มเวที


ผมยืนยันตรงนี้หลังจากกด
Repeat
ให้
YBA

#WM202
 เล่นเพลงในอัลบั้มข้างต้นซ้ำหลายเที่ยว

ยืนยันถึงเสียงที่ทำให้คนฟัง
 “ผ่องใส”
 ไปกับ
บรรยากาศรายรอบห้องในปริมณฑลที่ก้อนดำ


วางอยู่
 โดยเฉพาะเวทีเสียงซึ่งกินพื้นที่ระหว่าง


ก้อนดำทั้งสอง
ในที่นี้ผมได้ลองเล่นและจัดวางก้อน
ดำสองก้อนนี้หลายจุด
 สลับไปสลับมาจนฟันธงได้
ตอนท้ายสุด
ซึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งของคำยืนยันที่ผมมี
ต่ออัลบั้มตัวอย่างข้างต้น+Twister
Stop
3D
ครับ






เหลี่ยมจัด+ซัดคลื่น
ข้อมูลจากผู้ผลิตระบุว่าได้คิดค้นและออก

แบบแอคเซสเซอรี่หลายชิ้น
 แต่ละชิ้นยุ่งเกี่ยวกับ
การลดทอนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่



อาทิ
 Air
 Field
 Equalizer
 แท่งสี่เหลี่ยมสูงสีขาว
ฟ้า,
 Tuning
 Chip
 “Component”,
 Mini

Tuning
 Clip,
 Tuning
 Chip
 “Power”,
 กล่อง
ปลั๊กและเต้าเสียบ
 สายเอซีและสายสัญญาณแบบ

Optimizer
 นอกจากนี้ยังมีหน่วยจู่โจมชิ้นพิเศษ
ออกแบบให้กำราบยับยั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


ที่ว่ายวนอยู่ภายในห้องทั้ งกลุ่มเล็กและใหญ่


ที่
Creaktiv
System
ตั้งชื่อว่า
“Twister Stop”

อีกหลายแบบหลายขนาดได้แก่
 Twister
 Stop

Maxi
 แผ่นกลมดำชิ้นเดียว,
 Twister
 Stop

Diablo
 แผ่นกลมดำซ้อนสามชิ้นซ้อนกัน
 (คล้าย
คุกกี้โอรีโอ)
 Twister
 Stop
 แผ่นกลมใสเส้น


ผ่านศูนย์กลาง
 12
 มม.
 และ
 16
 มม.
 และ

Twister
Stop
3D-Eckabsorber
ซึ่งมีทั้งก้อนเล็ก
สีใสราคาย่อมเยาว์กว่าก้อนใหญ่สีดำมัน
 (ก้อนที่
ผมทดสอบคือก้อนดำเหลี่ยม)
 แม้แต่ชั้นวาง


เครื่องเสียง
 (Rack)
 แผ่นรองเครื่อง
 ชั้่นเก็บแผ่น


ซีดี/ดีวีดี
 ลามไปถึงน้ำยาล้างแผ่นรุ่น
 Disk

Control
 Plus
 พี่แกก็คิดค้นโดยมีจุดขายคือ
กำราบสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกัน
 หากทดสอบไป
ทีละชิ้น
ชิ้นละหนึ่งฉบับ
ผมว่าปีนึงก็ไม่หมดครับ


ผู้ ผ ลิ ต เน้ นย้ ำ ว่ า ผลิ ตภัณฑ์ที่ ขึ้ นต้ นว่ า

Twister
 Stop
 ทุกชิ้น
 ทำหน้าที่ขจัดคลื่นรบกวน


ที่กระทำต่อตัวนำ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หน้าต่าง
กระจก

และข้าวของในห้องที่แวดล้อมซิสเต็มเครื่องเสียง
ของคุณ
 มันถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ เรียกว่า


“Gabriel Tech ci2p”
 (Creaktiv
 Integrated

Information
 Process)
 ด้วยว่า
 ห้องแล็ปของ

Creaktiv
 System
 ภายใต้การนำของนักฟิสิกส์



Prof. Dr. Ing. k. Meyleddy
 ได้ค้นคว้าเรื่อง
สนามแม่เหล็กอย่างจริงจังจนพบว่ามีคลื่นแม่

เหล็กไฟฟ้าหมุนวนอยู่ในอากาศหลายลักษณะ

คลื่นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์
จำพวกหม้อแปลง
 วงจรไฟฟ้า
 และอุปกรณ์ที่มี


เส้นแรงแม่เหล็กต่างๆ
 ยิ่งมีชุดเครื่องเสียงอยู่ใน
ห้องด้วยแล้ว
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
 และมีมากชิ้นเกิดมากกว่ามีน้อยชิ้น

(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำพวกเวิร์คสเตชั่นหรือ
จอมอนิเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ก่อคลื่นแม่

เหล็กไฟฟ้าจำนวนมากและใกล้ตัวเรา)


เกิดไม่เกิดเปล่าครับ
 มันยังแทรกตัวปะปน
กับอณูของโมเลกุลอากาศและส่งผลต่อการทำงาน
ของเครื่องในสภาวะปกติ
 ส่งผลในแง่ไหนล่ะ



ตอบได้ว่า
 “มันเข้าไปก่อกวนสนามแม่เหล็ก 
(เดิมๆ) อันเกิดขึ้นในช่วงเครื่องเสียงทำงาน”
ใน
ลักษณะไหลวน
 ทำให้เกิิดความผิดเพี้ยนทาง
ความถี่ที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงตามลักษณะวนไหล
ไปด้วย
 (คุณภาพเสียงอุดมไปด้วยความถี่ออดิโอใน
ย่านต่างๆ)
โปรเฟสเซอร์ยังค้นพบอีกว่าการไหลวน


ของสนามแม่เหล็กยังส่งผลรบกวนระบบประสาท

1. ตำแหน่งมุมห้องคือจุดปฏิบัติการจู่ โจมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ Twister 
Stop 3D (ในภาพ ผมวางก้อนดำ 2 ก้อนหลังแท่งรูมจูน แบ่งเป็นฝั่งซ้าย
และขวาอย่างละหนึ่งก้อน โดยเข้าซอกด้านนอก ซึ่งให้ผลทางเสียงเนียน
กว่าด้านใน 
2. บรรยากาศในห้องฟัง จัดลำโพงแบบ Farfield ขณะลองวาง 
ตามจุดต่างๆ ทั้งบนลำโพง Coral #12TX-50, บนขาตั้งไม้สูง 24 นิ้ว, 
บนดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังและด้านข้างลำโพง ฯลฯ ได้ผลว่าตรงมุมห้องใน
ภาพ 1 ให้ค่าเฉลี่ยดีที่สุด เพราะเกลี่ยเวที มิติโฟกัส และการตอบสนอง
ในทุกตำแหน่งเสียงให้เท่ากัน 

3. ลองนำไปเกลี่ยเสียงเพลงในรถยนต์ เนื่องจากในรถมีเอฟเฟ็กต์จากกระจกมากเป็นพิเศษ ปรากฏว่าได้ผลดี 
เกินคาด ได้ยินสนามเสียงฉีกซ้ายและขวา ผลักวงด้านลึกทะลุกระจกหน้าไปไกล ที่สำคัญคือเร่งเสียงได้ดังกว่าเดิม  
(ในภาพวาง Twister Stop 3D ตรงช่องกระจกสามเหลี่ยมใกล้กับทวีตเตอร์) 

1 2

3

เกิด
ง
(งู)
2
ตัวพร้อมกัน
เหมือนตอนแรกที่ผมเป็น

แต่หลังจากมักคุ้นกับอุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้น
ด้วยการลองเล่นและปรับวางในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยตัวเอง
ความงุนงงจึงหายไป
(แนะนำให้ผู้สนใจ
อยากใช้และสนเท่ในประสิทธิภาพของมัน
 ควร
สังเกตพฤติกรรมและทดลองวาง+ฟังด้วยตนเอง

จะดีที่สุดครับ)


ในขั้นตอนเจาะลึกประสิทธิภาพแท้จริงของ

3D
 Twister
 Stop
 ผมแบ่งห้องเป็น
 2
 ส่วนเท่าๆ

กัน
 ยึดเอาลำโพงแต่ละข้างที่ เซ็ตอัพลงตัวใน
ตำแหน่งที่ให้เสียงดีที่สุดในห้องเป็นจุดกำเนิดเสียง
ของแต่ละส่วน
 นั่นคือส่วนซ้ายของห้อง
 (ลำโพง
ซ้าย)
มี
 3D
Twister
 Stop
1
ก้อน
และส่วนขวา
ของห้อง
 (ลำโพงขวา)
 มีอีก
 1
 ก้อนในระนาบตรง
กันทั้งด้านกว้างและยาวของห้อง
 ทดลองวาง
 3D

Twister
 Stop
 ในแต่ละจุดอาทิ
 ด้านบนลำโพงทั้ง
ด้านในและด้านนอก
 (ด้านเสมอขอบแผงหน้าและ
แผงหลัง),
 ด้านล่างลำโพงบนขาตั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง,
 แต่ละจุดบนดิฟฟิวเซอร์ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง
ฯลฯ


จากการลองเล่นนานนับเดือน
 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ผมทดสอบเครื่องเสียงหลายชิ้นพร้อมกันไป
พบว่า
Twister
Stop
3D
ให้ประสิทธิภาพชงัดกว่า

Twister
 Stop
 Lenses
 แผ่นกลมนูนซึ่งมีระยะ

ส่วนการรับรู้ของคนเรา
 ทำให้การรับฟังดนตรีและ
ตีความตามเสียงดนตรีที่นักดนตรีบรรเลงนั้น


มีอาการ
 “ติดลบ”
 พูดง่ายๆ
 คือได้รับสาระของ
ดนตรีต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
“เกิดการลดทอนของ
ความคิดและจินตนาการ”
 ใครจำอุปกรณ์ปรับ


อะคูสติกเจ้าหนึ่งนาม
 Acoustic
 Systems
 ที่ผม
เคยทดสอบและแนะนำในครั้งแรกเริ่มที่ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเรา



ระยะหลังเหมือนว่าก้อนไม้เหลี่ยมจิ๋ว
 Sugar

Cube
 และถ้วยโลหะ
 Resonators
 เงียบหายไป
จากกระแสความนิยม
 ทั้งที่ประสิทธิภาพสลาย
และเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กที่ว่ายวนในห้องฟัง
ของมันเหล่านั้นมีความเจ๋งอยู่ไม่น้อย
 โดยเฉพาะ
เมื่อใช้งานในห้องที่มีผนังกระจก
 อาทิ
 บ้านสมัย
ใหม่หรือคอนโด
 Creaktiv
 System
 เป็นอีกหนึ่ง
แบรนด์ที่คิดค้นเรื่องสนามแม่เหล็กเช่นกัน
 และมี
คำแนะนำในการใช้งานที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย
 โดย
เฉพาะห้องฟังที่มีผนังกระจก
 อย่างเช่น
 ห้องใน
คอนโด
 บ้านสมัยใหม่ที่เน้นผนังกระจกเพื่อความ
โปร่งโล่ง
 ผลลัพธ์หลังจากใช้อุปกรณ์เหล่านี้เทียบ
กับไม่ใช้เลยสักชิ้น
จึงค่อนข้างสัมผัสชัดเจน
นั่นเอง
ที่ทำให้ผู้ไม่เคยทดลองใช้หรือไม่เคยเชื่อมั่นใน
สภาพอะคูสติกไร้สนามแม่เหล็กว่าจะส่งผลต่อ
คุณภาพเสียงมหาศาล
 เมื่อได้ยินกับหูตัวเอง
 จึง

CREAKTIV
TWISTER  STOP 3D-ECKABSORBER
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อุปกรณ์ร่วมทดสอบในห้อง 4x9 เมตร : Apple #PowerPC G4 (1.25GHz.), MacBook Pro (2.16 GHz. Intel Core Duo) ปรีหลอด Viola #TL1SE เพาเวอร์แอมป์
หลอด Viola #SA15 ซิงเกิ้ลเอนด ์Viola #SE-3 อินทิเกรต Onix #OA30, Pop Pulse #2024, YBA #WA202 ซีดีเพลเยอร ์Audio Analogue #Crescendo, YBA 
#WM202 เอกเทอนอล-แดค PopPulse #WM8741 ลำโพง Yamaha #NS-10M, KEF #R100, Coral #TX12-50 สายสัญญาณ AudioPlus #SNR700T, Canare, 
Vandamm #Shotgun สายสัญญาณ 75 โอห์ม AudioPlus #Parabola 1010 สายลำโพง LFD (Bi-Wire/Single), Vandamm, Black Cable #Rhein/Neckar สายยูเอสบี 
Supra USB2.0 สายเอซ ี Vandamm Blue Serie, Supra #Lorad+Hubbell Plug, Oyaide l L/i50 Exs, Viola AC+Pass& Seymore Plug อุปกรณ์ ไฟฟ้า Viola 
#Enhanced Noise Filter & Isolation, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติก Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse, Sandbase, Quartz Crystal

“บางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นกับได้ยิน
มันคนละเรื่องเดียวกัน”ภมรเดช

ทำการและหวังผลน้อยกว่า
 (ข้อมูลบอกว่าควรนำ

Twister
 Stop
 Lenses
 วางบนเพลเยอร์เพื่อช่วย
ขจัดสนามแม่เหล็กที่ออกมาจากตัวถัง
 ซึ่งเป็นการ
กำราบคลื่นในมุมเดียวหรือ
 1D)
 โครงสร้าง
ภายนอกของ
 Twister
 Stop
 3D
 (ภาพประกอบ)

เป็นวัสดุเนื้ออะคริลิคหนาแข็ง
 มีพื้นผิวดำมันและ
สะท้อนเหมือนผิวแกรนด์เปียโน
 สามด้านของมัน
ติดตั้งแผ่นกลมนูน
 Twister
 Stop
 Lenses
 ไว้
 นี่
คือที่มาของชื่อยาวเต็มยศ
“Twister Stop 3D-
Eckabsorber”
เพราะมี
3
ด้านที่ทำงานประสาน
กันเพื่อครอบคลุมพื้นที่รายรอบตัวมัน
 เอ๊ะ
ทำไมมี
แค่สามด้าน
แล้วอีกด้านหายไปไหนล่ะ
“สามด้าน
ที่ผู้ผลิตเจาะจงมานั้นมี เหลี่ยมมุมที่พ้องกับ  
มุมห้องครับ”
 ปกติแล้วมุมห้องมักเข้าฉาก
 45

หากมีการตีบัวหรือทำขอบมุมให้ขยักในบางห้อง



ก็ถือว่าเป็นมุมเข้าฉากเช่นกัน
 (ยกเว้นบางห้องฟังที่
ออกแบบให้มีมุมโค้งเป็นทรงโดม
 ให้ถือมุมที่เกิด
ขึ้นตรงจุดบรรจบของส่วนโค้งกับผนังข้างเป็น


จุดเข้าฉาก)
 ฉะนั้นการติดตั้ง
 Twister
 Stop
 3D

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวคิดขจัดสนาม
พลังแม่เหล็กรอบห้องของแบรนด์นี้
 คือ
 “จุดเข้า
ฉากตรงมุมห้องด้านล่าง”
 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่
เยื้องไปด้านข้าง+หลังลำโพงทั้งสองข้าง
 นั่นเอง

(ภาพประกอบ)





แจ่มแจ้ง+แทงตลอด
ผู้ ผลิ ตรายนี้ ค้ นลึ กลงไปจนพบว่ าคลื่ น




แม่เหล็กไฟฟ้าที่เวียนว่ายจนเกิดสนามแม่เหล็ก


ว่ายวนในห้องนั้นจะสะสมสนามพลังจำนวนมาก
บนแผ่นกระจก
 ซึ่งเป็นวัสดุอันดับหนึ่งที่ผู้ผลิต


กาเบอร์ไว้
 หลายท่านชอบห้องมีผนังกระจกใส

มองเห็นด้านนอก
 ทำให้ภายในห้องไม่อึดอัด
 หาก
เป็นห้องตามบ้านทั่วไปเช่นห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่น
ที่เปิดโล่ง
 ไม่เน้นจัดเป็นห้องฟังแบบปิดและติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับอะคูสติกใดๆ
 ล่ะก็
 ย่อมเลี่ยงไม่ได้


ที่จะติดตั้งหน้าต่างหรือประตูกระจกทั้งนั้น
 เมื่อ
วาง
 Twister
 Stop
 3D
 ตรงมุมห้อง
 โดยหันด้าน


ที่ไม่มีแผ่นวงกลมเข้ามุมฉากแล้ว
จะพบว่า
3
ด้าน
ที่มี
 Twister
 Stop
 Lenses
 ต่างหันด้านหวังผล
ของตัวเองเข้าหาห้องฟัง
 ครอบคลุมพื้นที่
 ฉะนั้น
การใช้งาน
Twister
Stop
3D
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงจำเป็นต้องมี
 2
 ก้อนสำหรับพื้นที่ด้านซ้าย
และขวา
เพื่อให้แต่ละก้อนทำงานประสานกัน
เมื่อ
ผมลองย้าย
 2
 ก้อนนี้จากตำแหน่งหลังลำโพง

(ตำแหน่งแนะนำ)
 ไปวางที่ตำแหน่งหลังจุดนั่งฟัง

(หลังห้องห่างจากเก้าอี้ที่ผมนั่งฟังร่วม
 4
 ม.
 กว่า:


CREAKTIV
TWISTER  STOP 3D-ECKABSORBER

ผมเน้นมีพื้นที่ด้านหลังจุดนั่งฟังค่อนข้างมาก
 เพื่อ
สร้างสนามเสียงโอบล้อมและโปร่งโล่งให้เวทีเสียง
ด้านหน้า)
 พบว่ามันให้การเกลี่ยชิ้นดนตรีและ
เคลียร์บรรยากาศแบบเดียวกับวางตำแหน่งเดิม

ทว่าการย้ำเน้นและชี้ชัดชิ้นดนตรีในเวทีเสียงจะ


ลดความโปร่งลง
 เมื่อนำ
Twister
Stop
3D
กลับ
มาวางยังตำแหน่งเดิม
 (มุมห้องหลังลำโพง)



ทุกอย่างข้างต้นก็กลับคืนตามเดิม
 โดยการมาและ
คงอยู่ของชิ้นดนตรีและบรรยากาศจะไม่ปุ๊ปปั๊ป
เหมือนเรากดปุ่ม
หากแต่จะค่อยๆ
กลมกลืนไปกับ
บรรยากาศรอบตัวเรา
 โดยจะชี้ชัดหลังจากฟังราว

4-5
เพลงผ่านพ้นไปครับ


ความเคลียร์ของ
 Twister
 Stop
 3D
 มีไป
จนถึงเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ร่วมในซิสเต็มบรรยากาศ
รอบห้องที่เคลียร์สนามแม่เหล็กจนทำให้ห้องฟัง
พร้อมรองรับความถี่ออดิโอนั้น
 เมื่อเปลี่ยนสาย
สัญญาณแค่เส้นเดียว
ยังฟ้องลักษณะเสียงของสาย
เส้นนั้นให้เรารับรู้ทันที
แม้อยู่ในช่วงรันอิน
กลับกัน
เมื่อผมดึงก้อนดำออกจากมุมห้อง
 (เก็บเข้ากล่อง)

แล้วสังเกตเสียงของสายที่ต่อใช้งาน
 (Nanotech

#GS-202
 Nano3
 และ
 Vandamm
 #Blue

Serie)
 พบว่าเมื่อมี
 Twister
 Stop
 3D
 อยู่ตรง


มุมห้อง
 น้ำเสียงของสายสัญญาณทั้งสองเข้มข้น


และจะแจ้งแทงตลอด
 ได้ยินสาระสำคัญประจำ
สายชัดเจนเหมือนเรา
 “ปรับคอนทราสต์ภาพที่
ชัดเคลียร์อยู่แล้วเพิ่มอีกนิดนึง”
โดยไม่ทำให้ขอบ
มุมและเกรนสีในภาพต้องโอเวอร์ไปนั่นแหละ

(อย่างนึงที่ผมชอบคือ
 มันช่วยให้ผมได้ยินตัวตน
ของสายและอุปกรณ์อื่นๆ
 ชัดและตรงกว่าเดิม

เหมือนมาช่วยฟันธงให้ไวขึ้น)





ก้อนเดียวเสียวยันหมื่น
สำหรับผม
 แม้ว่าส่วนตัวเคยมีประสบการณ์

กับระบบการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ข้างต้นมา
แล้ว
 ทว่าเมื่อโอกาสพาไปจนได้ทดสอบอุปกรณ์


ในขอบข่ายเดียวกันจากแบรนด์ต่างๆ
 ที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะในแต่ละจุด
 สิ่งที่ได้คืนกลับมานอกจากช่วย
เพิ่มพูนทักษะในการตีความและฝึกฝนจินตนาการ
รับรู้ดนตรีผ่านชุดเครื่องเสียงส่วนตัวให้แม่นยำ


ยิ่งขึ้นแล้ว
 ยังทำให้ผมรู้จัก
 “สภาพอะคูสติก  
รอบตัว” ในแต่ละสถานที่มากขึ้นตามไปด้วย



เมื่อเราเล่นเครื่องเสียงถึงจุดหนึ่งผ่านการเรียนรู้

ลองผิดลองถูก
 ลองใหญ่ลองเล็กจนถึงขั้น
 Simply

is
 The
 Best
 แล้วล่ะก็
 หลายคนอาจปฏิเสธการ
ปรุงแต่งอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากลำโพง
 แอมป์

และอุปกรณ์ต้นทาง
 ขณะที่บางกลุ่มคนยังลุ่มหลง

เทียวหาอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเสียงชิ้นเล็กชิ้น
น้อยเพื่อนำมาสร้าง
“น้ำเสียงแบบเล็กๆ น้อยๆ”

ตามขนาดอุปกรณ์นั้นๆ
 ซึ่งสวนทางกับบางกลุ่มที่
ใช้ของใหญ่มา
 “อัพเสียงให้ใหญ่ขึ้นไปอีก”
 ฯลฯ

จากการลองเล่นก้อนดำมันเลื่อมสองก้อนนี้ใน


ชั่วระยะเวลาหนึ่ง+ความคุ้นเคยในสภาพอะคูสติก
ห้องฟังตัวเอง+การฟังดนตรีหลากหลายแบบ



บอกผมว่าไม่ว่าคุณมีพฤติกรรมเล่นเครื่องเสียง
แบบใด
 (รวมทั้งแบบที่ผมยกตัวอย่าง)
 การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ของ
 Creaktiv
 System
 ชิ้นใดๆ
 หรือ
โฟกัสไปยัง
 Twister
 Stop
 3D-Eckabsorber

ก็ตาม
 คุณจะได้รับอานิสงค์ที่แบรนด์คิดค้นและ


ส่งผลต่อการได้ยินผ่านการทำงานเป็นระบบ


เพื่อจัดระเบียบอณูโมเลกุลในอากาศที่มองไม่เห็น

แต่ให้เราสัมผัสผ่านการรับฟังอย่างละเอียดและ
ตั้งใจเหมือนกัน



ทุกกลุ่มคนฟังจะได้ยินความเปลี่ยนแปลง
คล้ายคลึงกัน มันส่งผลต่อการรับรู้แบบฉับพลัน
ทันใด ไม่ต้องรอรันอิน 

รวมๆ
 แล้วหากคุณเรียกตัวเองว่าออดิโอไฟล์
เพราะเล่นเครื่องเสียงเป็นชีวิตจิตใจหรือรักการ


ฟังเพลงอย่างเดียว
 ไม่เกี่ยวกับเครื่องก็ตาม
ผมเชื่อ


แน่ว่า
 Twister
 Stop
 3D
 จะทำให้คุณทึ่งกับ
ซาวด์สเตจในตอนแรก
 จากนั้นคุณจะเลิกทึ่งและ
เพลินกับเพลงต่างๆ
 ที่อยากฟังผ่านการเคลียร์
สนามแม่เหล็กของมัน
 ข้อแม้มีอยู่ว่าเมื่อยอมรับ
และสุขใจกับเพลงแล้ว
 คุณอาจจะไม่อยากเก็บมัน
ขึ้นจากมุมห้อง
 เรียกว่าวางลืมกันไปเลย
 แต่อย่า
ลืมเช็ดถูทำความสะอาดขี้ฝุ่นให้มันบ้างนะ
 เพื่อให้
ประสิทธิภาพการทำงานเต็มร้อยอยู่เสมอ


บอกแม่บ้านสักนิดก็ดีว่า อย่าเผลอเอาก้อน
ดำตรงมุมห้องไปทิ้งนะก้อนนิดเดียว เสียวถึง
หมื่นเชียว แม่คุณเอ๋ย.
ADP

SPECIFICATIONS
Function: reduced electrical 
and electromagnetic fields  
horizontally and vertically
Technical: Gabriel Tech ci2p
Size: 48x48x48 mm, Schwarz


