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EDITOR’S TALK

คงจะแปลกอยู่ไม่น้อย หากจะให้ใครบางคนนึกถึง
โลกที่ไร้สีสัน หรือให้ลองจินตนาการบ้านที่มีเพียง 
สีขาว-ด�า ทะมนึ และทมึทบึ อยา่งทีไ่มเ่คยเหน็มากอ่น 
แตอ่ยา่งไรกต็าม ความรูสึ้กแปลกแปรง่นีด้เูหมอืนจะ 
ไม่ใชเ่พียงความรู้สึกทีเ่กดิขึ้นโดยไร้ท่ีมาทีไ่ป มันอาจ 
ไมใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิทีใ่ครคนหนึ่งจะรูสึ้กเศรา้ไปกบัสีด�า 
หรือตกหลุมรักความร้อนแรงของสีแดง ท้ังหมดนี้
อาจเกิดขึ้นเพราะ ‘สี’ ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงแต่งแต้ม
ส่ิงของ สถานที่ และท�าใหแ้ตล่ะวนัของเราไมน่า่เบื่อ 
จนเกินไปเท่านั้น แต่มันยังส่งผลต่อความรู้สึก การ
ด�ารงชีวิต และความเข้าใจในหลายๆ เรื่อง โดยที่
เราไม่รู้ตัว
 Read Me ฉบับนี้ เราจึงอยากลองชวนทุกคนมา
ร่วมสังเกตดูสักนิดว่าสุดท้ายแล้ว ‘สี’ ส่งผลต่อเรา
มากแคไ่หน และชวนตั้งค�าถามไปพร้อมกันวา่ โทนสี 
หรือเฉดสีที่หลากหลาย ก�าลังส่ือสารอะไรบางอย่าง
กบัเราอยูห่รือเปลา่ ถา้ใช ่หลงัจากไดรู้้เกีย่วกบัสีมาก
ขึ้นในฉบับนี้ โลกของคุณอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

พุทธิพงศ์  อึงคนึงเวช
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“ไหนลองเดินด้วยความรู้สึกสีแดงสิ”
 อาจารย์บอกเหล่านักเรียนในห้องเรียนวิชาหนึ่ง  
เราทุกคนมองหน้ากันด้วยความงงงวยว่าอาจารย์
อยากให้เดนิอย่างไร จู่ๆ มีเพ่ือนคนหนึ่งกา้วเทา้ออก
มา เธอเริม่เดนิดว้ยทา่ทางมั่นใจประหนึ่งหอ้งเรยีนนี้ 
คือรันเวย์ของเธอ เพ่ือนคนอื่นๆ จึงเริ่มเดินบ้าง  
บางคนเดนิดว้ยทา่ทางสดใส บางคนเดนิบิดม้วนดว้ย
ความเขินอาย บางคนเดินด้วยความหวาดกลัว เมื่อ
บรรยากาศในห้องเริ่มสนุก อาจารย์ก็เปลี่ยนให้เดิน
ดว้ยความรู้สึกสีด�าบ้าง ฉนัมัน่ใจวา่ทุกคนตอ้งเดนิดว้ย 
ความรู้สึกเศร้าสร้อยแน่ๆ  แตส่ิ่งทีเ่กดิขึ้นกลบัไมเ่ป็น
เช่นนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่เดินด้วยความรู้สึกหมองหม่น  
มบีางคนทีเ่ดนิไปพรอ้มรอยยิม้บนใบหน้า บางคนเดิน
ดว้ยความรูสึ้กมัน่ใจ และมบีางคนทีเ่ดนิอยา่งสงบนิง่ 
ราวกับผืนน�้า
 ในหอ้งเรยีนวนันัน้ ถา้ทกุคนเดนิดว้ยความรูสึ้กตอ่
สีนัน้ๆ แบบเดยีวกนัหมด คงจะกลายเป็นชัว่โมงเรยีน
ทีน่า่เบือ่ชัว่โมงหนึ่ง เฉดสีตา่งๆ ท่ีมนษุยห์รอืธรรมชาติ 
สร้างขึ้นมาชว่ยแตง่แตม้สีสันใหโ้ลกใบนีน้า่อยู่มากขึ้น  
แต่ถ้าคนทุกคนบนโลกมองสีแบบเดียวกันหมด  
สีจะยังสร้างสีสันให้กับโลกได้อยู่หรือเปล่านะ 

ธฤดี ศรีมั่น
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“IF SOMEONE SHOWS YOU THEIR 
TRUE COLORS, DON’T TRY TO 

REPAINT THEM.” 

- TAINA, NYC POET.-

“WITH COLOR ONE OBTAINS 
AN ENERGY THAT SEEMS 

TO STEM FROM WITCHCRAFT.” 

- HENRI MATISSE-
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“THERE IS A REASON WE DON’T SEE 
THE WORLD IN BLACK AND WHITE.” 

- CELERIE KEMBLE -

“THE SOUL BECOMES DYED WITH 
THE COLOR OF ITS THOUGHTS.” 

- MARCUS AURELIUS-

“COLOR IS A POWER 
WHICH DIRECTLY 

INFLUENCES THE SOUL.” 

- WASSILY KANDINSKY-

“LIFE IS ABOUT 
USING THE WHOLE BOX 

OF CRAYONS.” 

- RUPAUL-
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COVER STORY
เรื่อง: ธฤดี ศรีมั่น

สีสันกับส่ิงที่ซ่อนอยู่  
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ในทกุเชา้ทีล่มืตาขึ้นมา เคยสงสัยกนัไหมวา่ ท�าไมผนงัหอ้งนอน 
จึงเป็นสีนี้ แล้วท�าไมสัญญาณไฟจราจรจึงเป็นสีสามสี 
ทีเ่ราเห็นกนั มนัมคีวามจ�าเปน็หรอืมคีวามหมายอะไรซ่อนอยู่ 
ในสีเหล่านี้หรือเปล่า เราคงได้ยิน ได้อ่าน หรือได้เห็นผ่านๆ 
กันมาไม่น้อยว่าเฉดสีและความแตกต่างของสีส่งผลต่อ
ความรูสึ้กของคนอยา่งไรบา้ง เชน่ สีด�ามกัจะท�าใหใ้ครกต็าม 
รูสึ้กหดหู ่สีแดงมกัท�าใหเ้รารูสึ้กต่ืนตวั หรอืสีเขยีวกม็กัท�าให้
เราเกิดความสงบ 
 ความพยายามอธิบายส่ิงที่เช่ือมโยงสีแต่ละสีให้เข้ากับ 
ความรู้สึกต่างๆ ของคนนี่เอง ที่น�าไปสู่การศึกษาเรื่อง
จิตวิทยาของสี (Psychology of Color) เห็นได้ชัดว่า สีมี
ความส�าคญัและเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ�าวนัของคนมากกว่า
ที่เราคิด การมองเห็นส่ิงต่างๆ เปน็สี เกิดจากการเดินทาง
ของแสงจากแหล่งก�าเนิด ก่อนจะไปตกกระทบส่ิงต่างๆ  
ซึ่งเลอืกดดูแสงทีมี่ชว่งความถีแ่ตกตา่งกนัไวก้บัตวั กอ่นจะ
สะทอ้นกลบัมาสู่ดวงตาผา่นรมู่านตาทีใ่ชร้บัแสง แลว้จากน้ัน
จึงประมวลผลในสมองอีกทีหนึ่ง 
 ขณะอ่าน Read Me เล่มนี้ เราอยากให้คุณลองมอง 
สีต่างๆ รอบตัวชัดๆ อีกสักครั้ง บางทีนอกจากจะได้สนุก
กับเฉดสีที่หลากหลายแล้ว คุณอาจได้เห็นอะไรบางอย่างท่ี
ซ่อนอยู่ในนั้น
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VERTICALLY ALIGNED 
NANOTUBE ARRAYS

COVER STORY
เรื่อง: รุจรวี นาเอก

นับต้ังแตม่นษุยค์ดิคน้การวาดภาพบนผนงัถ�้า จน 
มาถงึการวาดภาพในคอมพิวเตอร์ ‘สี’ เปน็เคร่ืองมอื 
ท่ีถกูใชส่ื้อสารระหวา่งศิลปนิและผูเ้สพงานอยู่เสมอ 
เพราะมนับง่บอกอารมณ ์ตวัตน และความหลงใหล 
ของศิลปินแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ศิลปินอาจ 
เลอืกใชสี้ใดสีหนึ่ง หรอืเลอืกทีจ่ะไมใ่ชบ้างสีในการ 
สร้างสรรค์ผลงานก็ได้ แต่ที่แน่ๆ สีได้กลายเปน็
ส่ิงหนึ่งทีส่รา้งอทิธพิลตอ่โลกศิลปะอยา่งมหาศาล 
และก็เป็นเจ้าสีอีกนี่แหละ ที่ได้กลายเป็นชนวน
สงครามระหว่างศิลปนิด้วยกันเอง

สงคราม
ของสี…
ที่สุดในโลก   

Vantablack สีที่ด�าที่สุดในโลก 
และใช้ได้แค่คนเดียวในโลกเท่านั้น 
ในปี 2016 บริษัท NanoSystems ประเทศอังกฤษ ได้เปิดตัว 
นวตักรรมใหม่ทีท่�ำให้หลำยวงกำรสัน่สะเทอืน นัน่คือ Vantablack  
(ย่อมำจำก Vertically Aligned Nanotube Arrays) หรือที่เรำ 
รูจั้กกนัในฐำนะ ‘สทีีด่�ำทีส่ดุในโลก’  ซึง่มีอณขูองสอีนภุำคระดับ 
นำโน ท�ำให้เม่ือแสงตกกระทบ มันจะไม่สะท้อนกลบั และดูดซับ 
เอำไว้มำกถงึ 99.96% ใกล้เคียงกบัหลุมด�ำในอวกำศทีมี่ควำมมืด 
มำกที่สุดเลยทีเดียว 
 ซ่ึงเจ้ำสนีีก้ไ็ด้สร้ำงควำมตืน่เต้นให้แก่วงกำรศลิปะอย่ำงมำก
ด้วย เพรำะศลิปินหลำยคนตัง้แต่อดีต ไม่ว่ำจะเป็นฟรำนซิสโก  
โกย่ำ หรอื แอดัวร์ มำเนต์ ต่ำงกห็ลงใหลในควำมงดงำมทีด่�ำมืด 
ของเจ้ำ Vantablack ทั้งนั้น แต่ในเวลำต่อมำ ฝันของศิลปิน
เหล่ำนั้นก็ต้องแหลกสลำย เม่ือบริษัทผู้ผลิตได้ประกำศให้  
อนชิ กำปูร์ ศลิปินชำวอังกฤษเชือ้สำยอินเดีย ใช้ส ีVantablack  
ได้แต่เพียงผูเ้ดียว และนัน่จึงเป็นจุดเริม่ต้นทีท่�ำให้วงกำรศลิปะ
โลกถึงกับลุกเป็นไฟ! 

สีชมพูที่สุดในโลก (และอีกหลายสี) 
ที่ห้าม อนิช กาปรู์ ใช้คนเดียวบนโลกนี้
สจ๊วต เซมเป้ิล ศลิปินผูมี้ประสบกำรณ์โชกโชนในวงกำรผลิตส ี
นับสิบปี ไม่ชอบใจกับเรื่องนี้เท่ำไรนัก อีกทั้งยังรู้สึกผิดหวัง
มำกที ่อนชิ กำปูร์ เหน็แก่ตวั ตดัโอกำสศลิปินคนอ่ืนๆ ทีจ่ะได้ 
น�ำสีนี้ไปสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 วันที่ 23 ธันวำคม ในปีเดียวกัน สจ๊วตจึงท�ำกำรเปิดตัว 
‘PINK’ สทีีช่มพูทีส่ดุในโลก ซ่ึงมีคุณสมบตัสิะท้อนแสง (ตรงข้ำม 
กบัคุณสมบตัขิอง Vantablack) มันสำมำรถเปล่งแสงสชีมพูได้
สดุฤทธิส์ดุเดช แม้จะอยูใ่นแสงแบล็คไลท์กต็ำม โดยเจ้ำสชีมพู
ที่สุดในโลกนั้น มีรำคำแค่ 3.99 ปอนด์ ในปริมำณ 50 กรัม 
(รำคำประมำณ 170 บำท) เพียงแต่ว่ำ ก่อนที่จะสั่งซื้อสีนี้ได้  
ผูซ้ื้อต้องลงนำมทำงกฎหมำยในเวบ็ไซต์ culturehustle.com  
ที่ระบุไว้ว่ำ “คุณต้องไม่ใช่อนิช กำปูร์, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
อนิช กำปูร์, ไม่ได้ซื้อสีในนำมของอนิช กำปูร์ หรือเป็นเพื่อน
ร่วมงำนของ อนิช กำปูร์ และขอให้เข้ำใจกันด้วยว่ำ สีจะไม ่

อ้ำงอิง
wurkon.com, format.com/magazine, kapook.com, 
culturehustle.com, Facebook Fan page : MrStuartSemple
wikipedia.org, hexagongallery.com, 
facebook.com/MrStuartSempl, culturehustle.com
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VERTICALLY ALIGNED 
NANOTUBE ARRAYS

SHARE
THE
BLACK

ถงึมือของอนชิ กำปูร์เด็ดขำด” นอกจำกนัน้ สจ๊วตและทมีงำน
ยังได้ผลิตสีที่สุดในโลกออกมำอีกหลำยสี ไม่ว่ำจะเป็น สีเขียว 
สีเหลือง สีน�้ำเงิน สีสะท้อนแสง รวมไปถึงกลิตเตอร์สุดวิ้งวับ 
ที่มีข้อตกลงเพียงข้อเดียวคือ ห้ำม อนิช กำปูร์ ใช้!

ดราม่าเริ่มดุเดือด 
จนถึงขั้นแจกนิ้วกลางใน Instagram
หลัง สจ๊วต เซมเปิ้ล ทยอยออกสีต่ำงๆ ภำยใต้แฮชแท็ก 
#ShareTheBlack เพ่ือเรียกร้องให้ อนิช กำปูร์ แบ่งสีด�ำ 
Vantablack ให้คนอื่นใช้บ้ำง แต่อนิช กำปรู์ก็ไม่ได้ตอบโต้แต่
อย่ำงใด จนกระทัง่ต้นปี 2017 เขำจึงได้อัพรปูลงอินสตำแกรม 
ส่วนตวั เป็นรปูนิว้กลำงของเขำทีช่บุด้วยส ีPINK ทีว่ำงไว้ข้ำงๆ 
พร้อมแคปชั่น “Up Yours” ซ่ึงแปลว่ำ “ฉันไม่แคร์สักนิด”  
หลังจำกนัน้ สจ๊วตกไ็ด้ออกมำพูดถงึเรือ่งนีบ้นแฟนเพจเฟซบุก๊ 
ของเขำว่ำ เขำเองก็ไม่ทรำบเช่นกันว่ำสีไปอยู่ในมือของอนิช  
กำปูร์ ได้อย่ำงไร พร้อมย�้ำว่ำ ไม่ว่ำจะอย่ำงไร อนิชก็ควรจะ
แบ่งสี Vantablack ให้คนอื่นใช้! 

เมื่อไม่ให้ก็ต้องสร้างเอง! BLACK 2.0 
สีด�า (เกือบ) ที่สุดในโลก
แล้วครึ่งปีหลังจำกนั้น BLACK 1.0 ก็ได้เผยโฉมเป็น 
ครัง้แรกบนแฟนเพจเฟซบุก๊ของสจ๊วต ซ่ึงเจ้ำสดี�ำนีแ้ทบไม่ต่ำง
จำก Vantablack เลยสักนิด สจ๊วตจึงส่งสีของเขำให้ศิลปิน 
ทัว่โลกทดลองใช้  และร่วมกนัปรบัปรงุ จนในทีส่ดุกก็ลำยเป็น 
BLACK 2.0 ในปัจจุบัน ซึ่งสจ๊วตได้ให้สัมภำษณ์ในเว็บไซต์ 
Format Magazine ถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงสดี�ำของเขำกบั 
Vantablack เอำไว้ว่ำ “กำรจะใช้ Vantablack นั้น คณุต้องใช ้
ควำมร้อนสูง เพ่ือให้สีติดอยู่บนวัตถุที่ต้องกำร และต้องท�ำ 
ในห้องสุญญำกำศเท่ำนั้น ห้องที่ว่ำนี้ ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ใน 
กองทัพ ซ่ึงมันทั้งยุ ่งยำก อีกทั้งเป็นพิษต่อสุขภำพด้วย”  
มำกไปกว่ำนัน้ BLACK 2.0 ยงัขำยในรำคำเพียง 11.99 ปอนด์  
(ประมำณ 500 บำท) ทุกคนจึงสำมำรถจับจองและใช้สีของ
สจ๊วตในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนได้ (ยกเว้น อนิช กำปูร์) 
 

แม้สงครำมระหว่ำงสจ๊วตกับอนิชจะกินเวลำมำกว่ำ 2 ปีแล้ว  
และดูท่ำจะไม่มีวันจบลงง่ำยๆ แต่เรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ควำมหลงใหลของศิลปินที่มีต่อ ‘สี’ ต่ำงๆ จนถึงขั้นเก็บไว้ 
เป็นของตนแต่เพียงผูเ้ดียว อดคิดไม่ได้ว่ำ หำกสเีหล่ำนัน้ได้รบั
กำรแบ่งปันสูค่นอ่ืนๆ เรำอำจได้เหน็ผลงำนทีเ่หนอืจินตนำกำร
มำกกว่ำนี้ก็เป็นได้

เนื่องในวำระครบรอบ 1 ปี ของสี BLACK 2.0 สจ๊วตได้เชิญ
ศิลปินชื่อดังจ�ำนวน 10 คน มำวำดลวดลำยพิเศษลงบนขวด
รุ่น Limited Edition ใครที่สนใจอยำกจับจอง สำมำรถเข้ำไป
ติดตำมรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ culturehustle.com
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“วันนีจ้ะต้องไปสัมภาษณง์าน ใส่เส้ือสีอะไรดนีะ”
“จะออกรถใหม่ต้องดูซะหน่อย 
สีอะไรถูกโฉลกกับเรา” 
 ความคดิและความเชือ่ทีถ่กูปลกูฝังมา แบบที ่
เราไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ‘สีน�าโชค’ แต่ 
กลับนึกถึงส่ิงเหล่านี้ทุกทีที่ตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ควบคุมไม่ได้ หรือต้องการที่พ่ึงเพ่ือเอาฤกษ์
เอาชัย  
 เราถกูปลกูฝังความคดินีต้ัง้แตเ่มือ่ไร มาลอง
ไล่เรียงล�าดับเหตุการณ์ในชีวิต พร้อมๆ กับเช็ก
เฉดสีที่ใช่ส�าหรับคุณไปพร้อมกัน

เชื่อในสี / 
สีในความเชื่อ   

ปฐมวัย x โหราศาสตร์
สิ่งหนึ่งที่เรำอำจยังไม่รู้ก็คือ สีประจ�ำวันที่เรำท่องกันมำตั้งแต่
สมัยอนบุำล “วนัอำทติย์-สแีดง, วนัจนัทร์-สเีหลือง…” สเีหล่ำนี้  
มำจำกควำมเชือ่ทำงโหรำศำสตร์ไทยทีใ่ห้สแีต่ละสเีป็นตวัแทน
ของดวงดำว ซ่ึงมีอิทธพิลต่อคนทีเ่กดิในเวลำตกฟำกนัน้ๆ และ 
เป็นส่วนส�ำคัญในกำรเลือกเครื่องประดับ เครื่องแต่งกำย ให้
ถูกโฉลกประจ�ำวันเกิดของตัวเอง ดังที่ได้กล่ำวไว้ในค�ำกลอน
สภุำษติ ‘ระบ�ำสวสัดิรกัษำนกัรบ’ ซ่ึงเป็นกำรแสดงให้เหน็สิง่ที ่
ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยในกำรออกศึกของคนไทยสมัยโบรำณ  
เพื่อให้เกิดสิริมงคลและข่มขวัญศัตรูได้ ส่วนเนื้อร้องจะเป็นค�ำ
กลอนสุภำษิต ซ่ึงสันนิษฐำนว่ำสุนทรภู่น่ำจะเป็นผู้แต่งถวำย 
เจ้ำฟ้ำอำภรณ์ พระรำชโอรสในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้ำ- 
นภำลัย

COVER STORY
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

	 อนึ่งภูษาผ้าทรงณรงค์รบ	 ให้มีครบเครือ่งเสร็จทั้งเจ็ดสี
วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี	 	 เอาเครือ่งสีแดงทรงเปน็มงคล
เครือ่งวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว	 จะยืนยาวชันษาสถาผล
อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน	 	 เปน็มงคลขัตติยาเข้าราวี
เครือ่งวันพุธสุดดีด้วยสีแสด	 	 กับเหลืองแปดปนประดับสลับสี
วันพฤหัสจัดเครือ่งเขียวเหลืองดี	 วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม
วันเสาร์ทรงด�าจึงล�้าเลิศ		 	 แสนประเสริฐเส้ียนศึกจะนึกขาม
หนึ่งพาชีขีข่ับประดับงาม		 	 ให้ต้องตามสีสันจึงกันภัย
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ศิลปะ x ภูมิโหราศาสตร์
‘สี’ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออำรมณ์และควำมรู้สึก เหมือนที่
เรำเคยเรียนเรื่องสีและควำมหมำย’ ในวิชำศิลปะนั่นล่ะ 
 สีแดง = พลัง/อันตรำย/สงครำม/อ�ำนำจ, สีเหลือง = 
ควำมบริสุทธิ์/ควำมดี/ควำมยุติธรรม, สีเขียว = ควำมอุดม
สมบูรณ์/กำรเติบโต ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี่อำจเป็นควำมหมำย 
และกำรนิยำมแบบสำกลที่เรำต่ำงคุ้นเคยกันดี 
 ขณะเดียวกนักมี็ควำมหมำยของสแีบบไทยๆ ทีส่อดแทรก
อยูใ่นศำสตร์ทีเ่กดิจำกกำรสงัเกตธรรมชำต ิผนวกเข้ำกบัควำม
รูส้กึของผูค้น และคตคิวำมเชือ่แบบไทยๆ ใน ‘ภูมิโหรำศำสตร์’ 
อยู่ด้วย

 สีแดงเข้ม = ควำมรุ่งโรจน์ / อุดมสมบูรณ์สง่ำงำม
 สีแดง  = ควำมตื่นเต้น / ร้อนแรง / 
   ควำมรุนแรง / เตือนภัย
 สีทอง  = ควำมมั่งคั่ง / ร�่ำรวย
 สีเงิน   = ควำมสมบูรณ์ / สงบ
 สีแสด  = พลังชีวิต / กำรฟื้นตัว
 สีเขียว  = สดชื่น / ธรรมชำติ / ควำมปลอดภัย
 สีเขียวอ่อน  = ควำมสงบ
 สีเขียวอมเทำ  = วัยที่ล่วงเลย / ไร้พลัง 
 สีน�้ำเงิน  = สมำธิ / ควำมกระตือรือร้น / 
   รอบคอบ 
 สีเหลืองเข้ม  = ควำมบริบูรณ์ / สดชื่น

ธุรกิจ x ธาตุสี
 ในควำมเชื่อของโหรำศำตร์ สีสำมำรถส่งเสริมดวงชะตำ
ของผู้ใช้ ซ่ึงในเชิงธุรกิจเรื่องของสีก็เป็นสิ่งที่ถูกยกเข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน แม้อำจไม่ได้เกี่ยวข้องในเชิงตัวเลขที่
วัดผลได้อย่ำงชัดเจน แต่เจ้ำของกิจกำรส่วนใหญ่ก็ยังคงยึด
ตำมควำมเชื่อของธำตุสีเหล่ำนี้ตำมหลักของโหรำศำสตร์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 5 ธำต ุมีหลกักำรเลือกใช้สตีำมประเภท
ของธุรกิจที่ท�ำ

 ธำตุดิน (สีเหลือง) = ควรใช้กบัธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 
    กำรก่อสร้ำง ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
    บ้ำนเรือน
 ธำตุโลหะ (สีทอง สีขำว) = ควรใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
    โลหะ และงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
    บริกำร 
 ธำตนุ�ำ้ (สนี�ำ้เงิน สฟ้ีำ สดี�ำ) = ควรใช้กบัธรุกจิซ้ือมำขำยไป  
    กำรขนส่ง กำรคมนำคม
 ธำตุไม้ (สีเขียว)  = ควรใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
    กำรตกแต่ง ธุรกิจขำยส่ง
 ธำตุไฟ (สีแดง)  = ควรใช้กบัธรุกจิกำรสือ่สำร กำร 
    ศกึษำ โทรคมนำคม คอมพิวเตอร์  

อ้ำงอิง  
แต่งบ้ำนตำมหลักฮวงจุ้ย, มงคลธรรม ฉำงหลวง
ไขปริศนำเครื่องหมำยกำรค้ำตำมหลักฮวงจุ้ย, อ�ำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่ำพงศ์
นำมำนุกรมขนบประเพณีไทย หมวดประเพณีรำษฎร์ (คติควำมเชื่อ). เล่ม 3
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สีผิวที่เราเห็นนั้นถูกก�าหนดโดยเซลล์เล็กๆ ในร่างกายที่เรารู้จักกันในชื่อ เมลานิน  
ซึ่งสร้างจากเซลล์ผิวหนังที่แทรกตัวอยู่ในชั้นหนังก�าพร้าส่วนล่างสุด หน้าที่ของ 
เจ้าเมลานินคือช่วยกรองแสง ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ที่อาจเปน็
อันตรายต่อร่างกาย เมื่อเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่ พร้อมๆ กับวิวัฒนาการของกลไกใน 
รา่งกาย การผลติเมลานนิกจ็ะคอ่ยๆ เปลีย่นไปตามสภาพแวดลอ้ม เพ่ือความอยูร่อด
หรือเพ่ือปกป้องร่างกายอย่างดีที่สุด 
 หลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ มนุษย์ได้น�าส่วนที่คอยปกป้องร่างกาย หรือ 
น�าเม็ดสีที่แตกต่างกันนี้มาเปน็เงื่อนไขเพ่ือท�าร้าย กดขี่ และเอาเปรียบเพ่ือนมนุษย์
ดว้ยกันเอง ทัง้การฆา่ลา้งเผา่พันธ์ุ การคา้ทาส และสงคราม ลว้นมีสาเหตุจากความ
แตกต่างของสีผิว แต่อย่างไรก็ตาม คงไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่า สีผิวที่เกิดจาก
เม็ดสีเล็กๆ รวมตัวกัน จะน�าไปสู่เรื่องราวใหญ่โตได้มากมายถึงเพียงนี้ 

จากเม็ดสีผิวเล็กๆ 
สู่ความแตกแยกที่
ยิ่งใหญ่

COVER STORY
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กำรน�ำเข้ำแรงงำนผิวสีจำกแอฟริกำในฐำนะทำสในยุคล่ำ 
อำณำนิคม มีสำเหตุจำกควำมต้องกำรแรงงำนจ�ำนวนมำก
ของสเปน หลังเข้ำยึดครองพ้ืนที่บำงส่วนของอเมริกำแล้ว  
และมีกำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำคนด�ำหรือนิโกร รวมถึง 
คนเผ่ำพันธุ์อื่นๆ มีวิวัฒนำกำรต�่ำกว่ำคนผิวขำว ทั้งหมดนี้ได้
สร้ำงควำมชอบธรรมแก่คนผิวขำวว่ำตนเป็นเผ่ำพันธุ์ที่สูงส่ง
ที่สุด

 หลังจำกนั้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 จึงมีชำวแอฟริกำ
จ�ำนวน 12-15 ล้ำนคน ถูกน�ำมำใช้เป็นแรงงำน และมีอีกกว่ำ 
15 ล้ำนคนท่ีถกูเรยีกว่ำเป็นทำส เพียงเพรำะสผีวิไม่เหมือนกัน
หลังจำกต้องอดทนกับกำรกดขี่อยู่หลำยชั่วอำยุคน กระทั่ง 
ค.ศ. 1776 คนผวิสใีนอเมรกิำจึงลกุขึน้ปฏวิตัเิพ่ือเรยีกร้องสทิธ ิ
และเสรีภำพจำกอังกฤษ น�ำไปสู่จุดแตกหักใน ค.ศ. 1861  
เม่ือคนส่วนใหญ่ในอเมริกำเหนือสนับสนุนให้มีกำรใช้ทำส 
ต่อไป ส่วนฝ่ำยใต้สนับสนุนให้มีกำรเลิกทำสผิวสี ซึ่งควำม 
ขดัแย้งครัง้นี ้น�ำไปสูส่งครำมกลำงเมืองในทีส่ดุ และท�ำให้ผูค้น
กว่ำ 1,030,000 รำย ต้องเสยีชวีติ คิดเป็นจ�ำนวนสองเท่ำของ
ทหำรอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครำมโลกครั้งที่สอง 
 นั่นคือรำคำที่มนุษยชำติต้องจ่ำย เพ่ือพิสูจน์ว่ำ คุณค่ำ 
ของคนไม่ได้วัดกันที่สีผิว

สีสันที่ธรรมช�ติให้ม�

หำกคุณอยำกรูว่้ำ สผีวิของคนบนโลกนีมี้กีโ่ทน 
กี่สี เรำขอแนะน�ำโปรเจกต์ภำพถ่ำยที่มีชื่อว่ำ  
‘Humanae’ จำกช่ำงภำพสำวชำวบรำซิล 
Angelica Dass ที่จะพำคุณไปเทียบสีผิวเป็น
รหัสสี (PANTONE) กับผู้คนนับร้อยทั่วโลก 
ลองเข้ำไปดู แล้วคุณอำจต้องตกใจกับควำม
หลำกหลำยของสีผิว และพบว่ำจริงๆ แล้ว  
สีผิวที่หลำกหลำยก็ไม่ต ่ำงอะไรกับสีของ
ดอกไม้ที่มีสีสันและควำมสวยงำมในแบบ
ของตัวเอง

สำมำรถเข้ำชมได้ที ่www.angelicadass.com/ 
humanae-work-in-progress 

อ้ำงอิง 
จำกกำรค้ำทำสถงึกำรค้ำมนษุย์ : วนัเว้นวนั จันทร์ พุธ ศกุร์  
กับ ประภัสสร เสวิกุล
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ปฏิเสธไม่ได้ว่า การแต่งกายเป็นวัฒนธรรมที่
ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง และเปน็ส่ิงที่แสดงให้เห็น
ถึงเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ของคนแตล่ะคน กลุม่คน  
รวมไปถึงแต่ละชนชาต ิคนบางกลุม่อาจแตง่กาย
เรียบง่าย คนบางกลุ่มอาจมีระเบียบแบบแผน 
หรืออาจเลือกเส้ือผ้าที่เต็มไปด้วยรายละเอียด 
และความหลากหลายของการแตง่กายนี ้บางคร้ัง
กก็อ่ใหเ้กดิข้อถกเถยีงตามมามากมาย อยา่งทีเ่รา
มักเห็นอยู่บ่อยๆ ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ 
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เคยให้มุมมอง 
ท่ีน่าสนใจผ่านงานเขียนของเขาว่า นอกจากเรา 
จะใช้เส้ือผ้าเพ่ือปกปดิร่างกายแล้ว เส้ือผ้าที่เรา 
สวมใส่ ยังเปรียบเสมือนการส่ือสารระหว่าง 
ผู้สวมใส่ และผู้ที่พบเห็นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
การส่ือสารเรื่องเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเป็นสมาชิกของ
กลุม่ และองค์กรใดองคก์รหนึ่ง เราจงึเหน็หลายๆ 
องค์กรให้ความส�าคัญต่อเส้ือผ้าของสมาชิก  
เพ่ือใช้เปน็ส่วนหนึ่งในการส่ือสาร และเรยีกมนัวา่  
‘เครื่องแบบ’ นั่นเอง
 เมื่อเปน็อย่างนั้น ‘สี’ บนเส้ือผ้า จึงกลายเปน็ 
ส่วนประกอบส�าคญั ทีช่ว่ยสรา้งความความเขา้ใจ 
ที่ตรงกันให้กับผู้สวมใส่ และผู้พบเห็น 
 ในบทความนีเ้ราจึงอยากชวนใหท้กุคนลองมา
ส�ารวจดูว่า สีต่างๆ ของเครื่องแบบก�าลังส่ือสาร
หรือบอกอะไรแก่เราบ้าง

เครื่องแบบนักเรียน 
สีขำว  = ควำมบริสุทธิ์ ไร้เดียงสำ ควำมหนุ่ม 
สำว ควำมดี ควำมปลอดภัย ควำมเท่ำเทียม
สีกรมท่ำ = ควำมน่ำเชื่อถือ รอบรู้ ฉลำด 
ควำมจริงจัง เป็นสีที่ภำคธุรกิจส่วนใหญ ่
เลือกใช้ และยังเป็นสีประจ�ำตัวของเพศชำย 
เพรำะให้ควำมรู้สึกเคร่งขรึม แต่ขณะเดียวกัน
ก็แลดูจริงจังน้อยกว่ำสีด�ำ

U
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COVER STORY
เรื่อง: วิปัสสนา ชัยกิจการ 

คุยกับสีของ
เครื่องแบบ 



17 COLORS

U
  NI
    F
  O
  R
    M

SOL-
DIER

OFFICIAL
UNIFORM

SE-
CU-

RITY
เครื่องแบบพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
สีฟ้ำ = ควำมสงบ ปลอดภัย ควำมมั่นคง น่ำ
เชือ่ถอื ช่วยให้ผูพ้บเหน็รูส้กึใจสงบ ผ่อนคลำย 
และถูกเลือกเป็นสีที่ใช้แต่งตัวง่ำยที่สุด เม่ือ
ไม่แน่ใจว่ำจะใช้สีอะไร ก็ให้เลือกสีฟ้ำไว้ก่อน

เครื่องแบบทหำร
สเีขยีว = ควำมสดชืน่ ควำมปลอดภัย สนัตภิำพ  
ควำมพอดี ถ่อมตน ควำมเจริญเติบโต เป็น
สีของธรรมชำติ และสิ่งมีชีวิต นอกจำกนี ้
ยังมักใช้แทนกำรพรำงตัวในป่ำ ดังที่เรำเห็น
สัตว์จ�ำนวนมำกเลือกใช้สีเขียวเพ่ือพรำงตัว
ให้รอดพ้นจำกภยันตรำย 

เครื่องแบบข้ำรำชกำร
สกีำก ี= ค�ำว่ำ Khaki แปลว่ำ ฝุน่ หรอืสขีองดิน 
ในภำษำฮนิดโีบรำณ ซึ่งถูกน�ำมำใช้เป็นสีของ
เครื่องแบบข้ำรำชกำรอินเดีย รวมถึงเป็นสี 
ใช ้แทนสัญลักษณ์ของประเทศเขตร ้อน  
เม่ือครั้งอินเดียยังเป็นอำณำนิคมของอังกฤษ 
 เริ่มแรก ประเทศไทยน�ำสีกำกีมำใช้กับ 
เครือ่งแบบต�ำรวจ เพรำะต�ำรวจถอืเป็นผูร้กัษำ 
ควำมสงบให้แก่ผู้คนในแผ่นดิน ข้ำรำชกำร
พลเรอืนกเ็ช่นกนั ดังทีเ่รำเหน็สโลแกนตดิตำม
สถำนที่รำชกำรต่ำงๆ ว่ำ “ข้ำรำชกำร ข้ำของ 
แผ่นดิน” ซ่ึงตำมลักษณะของสีกำกีเอง  
ถือเป็นสีกลำงๆ ไม่ได้มีควำมหมำยสุดโต่ง 
ไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งอย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี้ยังเข้ำกับสีอ่ืนได้ง่ำย ไม่ค่อยมี
อิทธิพลต่อควำมรู้สึก 
 ในส่วนของกำรใช้งำน เพรำะสีกำกีคล้ำย 
ฝุ่น จึงเข้ำกับสภำพแวดล้อมในสมัยที่บ้ำน
เมืองยังไม่พัฒนำมำกนัก เม่ือเครื่องแบบ
ข้ำรำชกำรต้องเลอะฝุ่น ก็ดูไม่สกปรก เม่ือ
เทียบกับสีอื่น 
 แต่ในอีกแง่หนึ่ง เครื่องแบบข้ำรำชกำร 
สีกำกีก็แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยได้น�ำ
ระบบรำชกำรแบบอำณำนิคมตะวันตกมำใช้ 
และเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงเดินตำมแม่แบบ
ตะวันตกจนถึงปัจจุบัน 

อ้ำงอิง 
วิวัฒนำกำรและบทบำทของเครื่องแบบข้ำรำชกำร 
ในกำรบริหำรรำชกำรไทย โดย อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 
เครื่องแบบและอำณำนิคม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
https://www.matichonweekly.com/column/
article_83628, 
ควำมหมำยและพลังของสีแต่ละสี www.beger.co.th 
www.top.co.th กำงเกงนักเรียน
www.lazada.com ชุดนักเรียน
www.tkmilitaryshop.com เครื่องแต่งกำยทหำร
www.satukis.info ชุดพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
LAMPAI PARIS เครื่องแบบข้ำรำชกำร
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หากเอ่ยถึงสีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เชื่อว่า
หลายคนคงนึกถึงสัญญาณไฟจราจรตามส่ีแยก 
กับแถบสีริมฟุตปาธที่ใช้แทนสัญลักษณ์ เพ่ือ
บอกว่า ยานพาหนะจะสามารถจอดได้หรือไม่ได้  
เปน็อนัดบัตน้ๆ แตน่อกจากนี ้ยงัมเีรือ่งราวของสี 
กับคมนาคมอีกมากมายที่น่าท�าความรู้จักให้มาก
ขึ้น 

สีกับ
คมนาคม 

สีป้ายทะเบียนรถยนต์
1. ป้ำยทะเบียนรถพื้นสีขำวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีด�ำ
= เป็นป้ำยทะเบียนส�ำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ใช่รถบรรทุก

2. ป้ำยทะเบียนรถพื้นสีขำวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว
= เป็นป้ำยทะเบียนของรถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ

3. ป้ำยทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีด�ำ
= เป็นป้ำยทะเบียนส�ำหรับรถยนต์รับจ้ำงที่สำมำรถบรรทุก
ผู้โดยสำรได้ไม่เกิน 7 คน หรือรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง

4. ป้ำยทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง
= เป็นป้ำยทะเบียนส�ำหรับรถยนต์รับจ้ำงที่วิ่งระหว่ำงจังหวัด

5. ป้ำยทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน�้ำเงิน
= เป็นป้ำยทะเบียนส�ำหรับรถยนต์รับจ้ำง 4 ล้อ

6. ป้ำยทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว
= เป็นป้ำยทะเบียนรถส�ำหรับรถสำมล้อรับจ้ำง

7. ป้ำยทะเบียนรถสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขำว/ด�ำ
= เป็นป้ำยทะเบียนรถส�ำหรับรถบริกำรธุรกิจ รถบริกำร
ทัศนำจร และรถบริกำรให้เช่ำ

COVER STORY
เรื่อง: ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

8. ป้ำยทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีด�ำ
= เป็นป้ำยทะเบยีนรถส�ำหรบัรถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
และรถที่ใช้ในเกษตรกรรม

9. ป้ำยทะเบยีนรถเป็นสขีำว (ไม่สะท้อนแสง) ตวัอักษรเป็นสดี�ำ  
ขึ้นต้นด้วย ท ตำมด้วยรหัสประเทศ แล้วตำมด้วยขีด ต่อด้วย
เลขทะเบียนรถ
= เป็นป้ำยทะเบียนรถส�ำหรับรถยนต์ของคณะผู้แทน
ทำงกำรทูต

10. ป้ำยทะเบียนรถเป็นสีฟ้ำ (ไม่สะท้อนแสง) ตัวอักษรสีขำว
= เป็นป้ำยทะเบียนรถส�ำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงำน
พิเศษของสถำนทตู ซึง่จะใช้อักษร พ ของคณะผูแ้ทนทำงกงสลุ 
ใช้อักษร ก ถ้ำเป็นส่วนทะเบยีนรถขององค์กำรระหว่ำงประเทศ

11. ป้ำยทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นกรำฟิก
= เป็นป้ำยทะเบียนรถที่มีกำรประมูลมำ

12. ป้ำยทะเบียนรถสีแดง
= เป็นป้ำยที่ออกให้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับกำรจดทะเบียน
ตำมกฎหมำย ซึ่งป้ำยดังกล่ำวออกมำเพ่ือให้รถคันดังกล่ำว
สำมำรถใช้งำนบนถนนได้เพียงชั่วครำวเท่ำนั้น

STOP
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สีรถแท็กซี่

ประเภทแรก แท็กซ่ีที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล คือจด 
ในรปูแบบของสหกรณ์หรอืบรษิทั รถประเภทนี ้ปัจจุบนัมี 2 แบบ  
คือแบบมีสีพ้ืนเป็นสีเหลืองสีเดียว และใช้สีน�้ำเงินเป็นสีของ
ข้อควำม กับอีกแบบคือ สีอื่นๆ เช่น สีชมพูล้วน สีเขียวล้วน 
หรอืเป็นสพ้ืีนแล้วมีแถบสคีำด เช่น ชมพูคำดน�ำ้เงิน ส้มคำดขำว  
ซ่ึงสีแต่ละสีเป็นกำรแสดงถึงกลุ่มของบริษัทหรือสหกรณ์นั้นๆ 
ตำมกฎกำรขนส่งทำงบกทีใ่ห้บรษิทัหรอืสหกรณ์นัน้ๆ ก�ำหนด
สีของรถมำยื่นต่อกรมขนส่งทำงบกนั่นเอง
 ประเภทที่สอง แท็กซ่ีส่วนบุคคล จะเป็นแบบสองสีคือ 
สีเขียว-เหลือง ซ่ึงเป็นสีของกรมขนส่งที่จดทะเบียนไว้ให้
ประชำชนทัว่ไปทีอ่ยำกมีแทก็ซ่ีเป็นของตวัเองได้ โดยไม่ต้องไป
ขอร่วมกับสหกรณ์ โดยกรมขนส่งก�ำหนดว่ำ หนึ่งคนสำมำรถ
มีรถแท็กซ่ีบุคคลได้เพียงคันเดียวเท่ำน้ัน ถ้ำบุคคลนั้นยังมี 
ชือ่เป็นเจ้ำของรถเขยีวเหลืองคันใดคันหนึง่อยู ่จะไม่สำมำรถมี
รถเขียว-เหลืองอีกคันหนึ่งได้ ซึ่งต่ำงจำกรถสหกรณ์ที่หนึ่งคน 
สำมำรถเข้ำร่วมได้หลำยๆ คัน

กลุ่มไฟในสนามบิน

นอกจำกเป็นสีสวยๆ ให้สำยตำของผู้โดยสำรอย่ำงเรำๆ ได้
สัมผัสในยำมค�่ำคืนแล้ว แท้จริงประโยชน์ของไฟสนำมบิน 
ไม่ได้มีเพียงแค่นั้น แต่มันเปรียบดังแสงแห่งควำมหวังของ
นกับนิ ในยำมทีส่ภำพอำกำศไม่เป็นใจ คอยเป็นตวักลำงในกำร
ส่งสญัญำณเพ่ือสือ่สำรระหว่ำงนกับนิกบัสนำมบนิ ท�ำให้นกับนิ
สำมำรถควบคุมเครื่องบินให้ร่อนลงจอดได้อย่ำงปลอดภัย  
ซึ่งไฟสนำมบินก็มีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบ ดังนี้
 1. Beacon Light เป็นหลอดไฟที่ให้สีแดง จะมีกำรหมุน
เพ่ือท�ำงำนอยู่ตลอดเวลำ ท�ำให้ดูเหมือนไฟสัญญำณที่ก�ำลัง
กะพริบ โดยจะท�ำกำรติดตั้งไว้ในบริเวณล�ำตัวของเครื่องบิน 
ซ่ึงมีทั้งด้ำนบนและข้ำงใต้ของเครื่องบิน เป็นไฟสัญญำณที่
แจ้งเตือนกำรท�ำงำนของเครื่องบินล�ำนั้น ซ่ึงนักบินจะท�ำกำร
เปิดก่อนจะเริ่มสตำร์ทเครื่องยนต์
 2. Strobe Light เป็นไฟสขีำวกะพรบิ มีควำมเข้มของแสง 
สงูมำกคล้ำยไฟแฟลต เป็นสญัญำณไฟทีค่อยแจ้งเตอืนในยำม 
ค�ำ่คืน ให้รบัรูถ้งึขนำดของเครือ่งบนิล�ำนัน้ๆ เนือ่งจำกต�ำแหน่ง 
ของกำรติดตั้งไฟชนิดนี้อยู่ที่ชำยปีกทั้งสองข้ำง ท�ำให้สำมำรถ
ประเมินขนำดควำมกว้ำงของปีกทั้งสองข้ำงได้
 3. Nose Taxi Light ไฟชนดินีต้ดิตัง้อยูบ่รเิวณฐำนล้อหน้ำ 
ของเครื่องบิน เพ่ือแจ้งเตือนสถำนะว่ำเครื่องบินล�ำนั้นก�ำลัง
เคลื่อนตัวอยู่ในทิศทำงใด Nose Taxi light จะมีควำมเข้ม 
ของแสงคล้ำยกับไฟสปอร์ตไลท์ที่ใช้ส่องไปไกลๆ โดยส่อง 
ออกจำกบริเวณส่วนหัวของเครื่องบิน
 4. Landing Light เป็นสัญญำณไฟที่แสดงสถำนะกำรบิน
ขึ้น-ลงของเครื่องบิน นักบินจะเปิดใช้งำนเมื่อเครื่องบินบินอยู ่
ที่ระดับต�่ำกว่ำ 10,000 ฟุต หมำยควำมว่ำ เม่ือเครื่องบิน
ท�ำกำรบินขึ้นไปแล้ว ที่ควำมสูงเกิน 10,000 ฟุต ไฟชนิดนี้
จะถูกปิด 

อ้ำงอิง
www.moneyguru.co.th/blog/ป้ำย-ทะเบียนรถ-แต่ละสี
www.pantip.com/topic/32649496
www.bmta.co.th/?q=th/services
www.sarakadee.com/2015/08/11/taxi-color/
www.uber.com/th/blog/bangkok/4featuresmaps/
www.thairath.co.th/content/400206

ประเภทรถ    สีของรถ
รถธรรมดำ   ครีม - แดง
รถทำงด่วน   ครีม - แดง
รถบริกำรตลอดคืน   ครีม - แดง
รถธรรมดำ   ขำว - น�้ำเงิน
รถทำงด่วน   ขำว - น�้ำเงิน
รถบริกำรตลอดคืน   ขำว - น�้ำเงิน
รถปรับอำกำศ   ครีม - น�้ำเงิน
รถปรับอำกำศ (ยูโรทู)  เหลือง - ส้ม

สีรถเมล์

หำกเป็นสีดังนี้ ให้สันนิษฐำนไว้เลยว่ำ เป็นรถของ ขสมก. 
(องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ) แน่นอน
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COVER STORY
เรื่อง: เพชร สุขพลัม

อ้างอิง
https://www.marketingoops.com/campaigns/
design/color-psychology-branding-industry/
https://brandingdiythailand.com/blog/
สีของแบรนด์%20ควรเลือกสีอย่างไรให้ถูกกับแบรนด์ตัวเอง
http://www.brandage.com/article/881/Color-Branding
https://www.growthbee.com/basic-branding/
https://www.marketingoops.com/exclusive/
how-to/colour-psychology-for-branding/

ในปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  
เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีอย่างเดียว อาจ
ไม่พอให้ลูกค้าเกิดการจดจ�าหรือเห็นคุณค่าของ
แบรนด์มากพอ รวมถึงการที่ทุกวันน้ีมีแบรนด์
เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การจะสร้างแบรนด์ให ้
โดดเดน่เปน็ทีจ่ดจ�าจงึตอ้งอาศัยปัจจยัอืน่ๆ เขา้มา 
ช่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 เร่ือง ‘สีของแบรนด์’ ซึ่งเปน็ส่วนหน่ึงของ CI 
(Corporate Identity) หรืออัตลักษณ์องค์กร  
ได้ถูกน�าเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการท�าให้ลูกค้า 
รับรู้และจดจ�าแบรนด์ได้มากข้ึน จงึไม่ต้องแปลกใจ 
หากเราเพียงแค่เห็นสีบางสีก็สามารถรู้ได้ว่า 
เป็นสินค้าของแบรนด์ไหน ลองไปดูกันว่าสีของ
แบรนด์มีความส�าคัญมากน้อยขนาดไหน  

รู้จัก
แบรนด์
ผ่านสี
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ความรู้สึกที่อยู่ในสี
แบรนด์ที่ดีนั้นต้องมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน แม้ 
จะมองเห็นเพียงบำงส่วนก็ยังจ�ำได้ ยิ่งถ้ำ
สำมำรถจ�ำสี จ�ำรูปร่ำงได้ รวมถึงจ�ำรำย
ละเอียดโลโก้ได้อีกก็ยิ่งดีเข้ำไปใหญ่ ดังนั้น 
สีของแบรนด์ที่ดี จึงไม่ใช่เพียงเลือกจำกสีที่
ชอบส่วนตัว แต่ผู้สร้ำงแบรนด์จะต้องเข้ำใจ
ควำมเหมำะสม และสิ่งที่ธุรกิจของตัวเอง 
ตัง้ใจจะสือ่สำรก่อนเป็นอันดับแรก เช่น อยำก 
จะบอกอะไรให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใจ อยำก 
จะสื่อสำรจุดยืน เอกลักษณ์ ว่ำอย่ำงไร เช่น  
มีกำรบรกิำรทีร่วดเรว็ มีควำมม่ันคง ผลติภัณฑ์ 
เชื่อถือได้ ฯลฯ หลังจำกได้สิ่งที่ต้องกำรจะ
สื่อแล้ว จึงค่อยมำหำสีให้ตรงกับควำมหมำย 
ที่ต้องกำร ซ่ึงในแต่ละสีก็มีควำมหมำยที่ 
แตกต่ำงกันออกไปอีก 
 ยกตวัอย่ำงสขีองแบรนด์ในแอปพลเิคชัน่ 
มีผลต่อกำรใช้ชีวิตปัจจุบัน ซ่ึงนอกจำกเรื่อง
กำรจดจ�ำแล้ว รปูแบบและสกีถ็อืเป็นสิง่ส�ำคัญ 
เช่น Pinterest ทีใ่ช้โทนสแีดง บนโลโก้และปุ่ม  
เพ่ือสร้ำงควำมรู ้สึกถึงพลังงำน ควำมหิว 
ควำมปรำรถนำ ควำมเร่งรบี หรอื Facebook  
ที่ใช้สีน�้ำเงินเป็นสีหลัก เพ่ือบอกตัวตน ซึ่ง
หมำยถึงควำมสงบ ผ่อนคลำย ควำมม่ันคง 
และควำมไว้วำงใจ รวมถงึควำมเข้มแขง็ ดังนัน้ 
สียังมีผลต่อควำมรู้สึกอีกด้วย  
 ถึงแม้สีของแต่ละแบรนด์จะผ่ำนกำรคิด 
มำอย่ำงดีที่สุดแล้ว แต่อำจต้องค�ำนึงถึง 
ควำมหมำยของสีที่แตกต ่ำงกันไปตำม
วัฒนธรรมด้วย เช่น แบรนด์ที่ใช้สีแดง เพ่ือ
สื่อสำรควำมรัก ควำมร้อนแรง ควำมตื่นเต้น 
ควำมกระตือรือร้น แต่เม่ือข้ำมไปอีกทวีป 
ควำมหมำยของสแีดงอำจเกีย่วกบัควำมโกรธ 
หรือควำมรู้สึกเชิงลบก็เป็นได้ ขณะเดียวกัน 
ก็มีอีกหลำยแบรนด์ที่เลือกออกแบบโลโก้ 
โดยไม่ใช้ส ีและเลือกใช้เส้นสดี�ำบนพ้ืนขำวแทน 
เพรำะบำงครั้งกำรใช้เส้นหรือสีเพียงสีเดียว  
กง่็ำยต่อกำรเปลีย่นแปลง และดัดแปลงให้อยู่
ในหลำยรปูแบบ ซ่ึงนัน่กข็ึน้อยูก่บัสิง่ทีเ่จ้ำของ
แบรนด์ต้องกำรจะสื่อสำร และประโยชน์กำร 
ใช้งำนของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ความแตกต่างของสี
สู่การตัดสินใจ

ลองสมมติเล่นๆ ว่ำ คุณก�ำลังเดินเลือกซื้อ
รองเท้ำใส่เล่นสักคู่ แต่แล้วคุณก็เจอรองเท้ำ
สองคู ่ที่หน ้ำตำและคุณสมบัติเหมือนกัน 
ทุกอย่ำง หำกสำมำรถซื้อได้แค่คู่เดียว คุณจะ
ใช้ตวัช่วยอะไรในกำรช่วยเลือก คนส่วนใหญ่คง 
ตอบว่ำเป็น ‘ส’ี เพรำะสเีป็นสิง่ทีส่่งผลโดยตรง
กับอำรมณ์และควำมรู้สึก 
 ดังนัน้ สจึีงเป็นสิง่ทีโ่น้มน้ำวจติใจได้อย่ำง
ดี หลำยคนอำจสงสยัว่ำ ถ้ำหำกสไีม่ได้มีเยอะ
และยังมีควำมหมำยจ�ำกัดอีก หำกมีสินค้ำ 
ใกล้เคียงกัน สีจะมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือก 
สินค้ำของเรำอย่ำงไร ขอยกตัวอย่ำงง่ำยๆ 
อย่ำงน�้ำอัดลมยี่ห้อ เป๊ปซี่ และ โค้ก ทั้งสอง
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่เม่ือเปิด 
ตูเ้ยน็ เรำกส็ำมำรถหยบิได้ถกู ไม่สบัสน เพรำะ
เม่ือเรำเห็นกระป๋องสีแดง ตัวหนังสือสีขำว 
ก็จะนึกออกทันทีว่ำนี่ไม่ใช่เป๊ปซี่แน่นอน 
 ดังนั้น สิ่งส�ำคัญของกำรสร้ำงเอกลักษณ์
ให้แบรนด์ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน จึงอยู่ที ่
กำรให้ควำมหมำยและสร้ำงควำมโดดเด่น 
เพื่อลดควำมสับสนกับแบรนด์อื่น  
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มนุษย์มีความพยายามที่จะน�า ‘สี’ ใส่เข้าไป 
ในอาหารและเคร่ืองดื่มตั้งแต่ก่อนคริสตกาล  
มหีลกัฐานวา่ ชาวอยีปิตโ์บราณใชสี้จากธรรมชาติ
แต่งเติมเข้าไปในอาหาร เพ่ือให้หน้าตาดูน่ากิน
มากขึ้น แลว้หลงัจากนัน้ กไ็ด้มกีารพัฒนาวธิกีาร 
และกระบวนการผสมสีในอาหารและเคร่ืองด่ืม
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสกัด 
สีจากดอกไม้ ผลไม้ หรือการสังเคราะห์สีขึ้นมา  
ซึ่งนอกจากจะท�าเพ่ือความสวยงามแล้ว สียัง
เก่ียวข้องกับความรู้ สึกอยากอาหารของเรา
โดยตรงอีกด้วย อย่างเช่นสีแดง สีเหลือง สี
เขยีวทีก่ระตุน้ใหเ้ราอยากอาหาร ส่วนสีมว่ง สีฟ้า  
สีเทา กลับเปน็สีทีก่ระตุน้ใหเ้ราไมอ่ยากกนิอาหาร
จานนั้น 

COVER STORY
เรื่อง: ธฤดี ศรีมั่น

กินสี
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W

ความรู้สึกเปลี่ยนสี

เม่ือเรำรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยเข้ำ กลไกของ
ร่ำงกำยจะสร้ำงกรอบขึ้นมำล้อมเรำไว้ ซึ่งเรำ
มักเรียกมันว่ำ ‘ควำมเคยชิน’ ซ่ึงเจ้ำควำม 
เคยชินนี้บำงครั้ งก็น�ำไปสู ่กำรให ้นิยำม 
สิง่ต่ำงๆ รวมไปถงึอะไรบำงอย่ำงทีม่องไม่เหน็ 
จับต้องไม่ได้ เช่น ควำมรูส้กึ แต่จะเกดิอะไรขึน้  
ถ้ำกรอบควำมเคยชนินัน้ ถกูกระทบกระทัง่จำก 
ปัจจัยภำยนอก เป็นเรือ่งปกตทิีใ่ครหลำยๆ คน 
มองเห็นมะนำว แล้วจะนึกถึงรสชำติเปรี้ยว 
ของมัน ทีเ่ป็นแบบนัน้ เพรำะเรำมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรมองเห็น และรับรู ้รสชำติของสิ่งนี ้
มำแล้วหลำยครั้ง จนเกิดควำมเคยชินว่ำ
มะนำวมีรสเปรี้ยว 
 แต่หำกให้ลองจินตนำกำรว่ำ กล้วยมี
สีน�้ำเงินหรือน�้ำเปล่ำมีสีส้ม เรำจะยังรู้สึกว่ำ 
รสชำติของกล้วยและน�้ำเปล่ำเป็นเหมือนเดิม
หรือเปล่ำ อำจจะยำกที่จะนึกถึงรสชำติของ
กล้วยสีน�้ำเงิน น่ันเป็นเพรำะสีน�้ำเงินเป็นสีที่
ไม่นิยมน�ำมำใช้ในอำหำร เรำจึงจินตนำกำร
ถึงรสชำติอำหำรที่เป็นสีน�้ำเงินยำก ส่วนน�้ำสี
ส้ม เรื่องที่ยำกคงไม่ใช่กำรจินตนำกำรรสชำติ 
แต่เรำไม่อำจห้ำมตัวเองให้นึกถึงรสชำติของ
น�้ำส้มได้เลยต่ำงหำก นั่นเป็นเพรำะว่ำ ควำม
คุ้นเคยที่เรำมีต่อน�้ำสีส้ม คือรสชำติของน�้ำส้ม
นั่นเอง เห็นได้ชัดว่ำ สีที่เปลี่ยนไปของอำหำร
อย่ำงหนึ่ง ย่อมส่งผลให้รสชำติที่เรำนึกถึง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

อาหารตา

ปลำยปีที่แล้ว บริษัท Suntory ประเทศญี่ปุ่น  
ได้เปิดตัวเครื่องด่ืมชนิดใหม่ ที่แม้รูปร่ำง 
หน้ำตำของมันจะเหมือนน�้ำเปล่ำปกติ คือ 
เป็นขวดพลำสติกที่มีของเหลวสีใสอยู่ข้ำงใน  
แต่ด้วยเทคนิคกำรสกัดแบบพิเศษ ท�ำให้ 
เม่ือด่ืมเข้ำไปแล้ว เรำจะได้รสชำตขิองชำไข่มุก
แทน ซ่ึงกำรท�ำให้น�้ำสีใสนี้มีรสชำติเหมือน 
ชำไข่มุกนัน้มำลบควำมเคยชนิแบบเดิมๆ ของ 
เรำว่ำ ชำไข่มุกต้องเป็นสีน�้ำตำล และน�้ำเปล่ำ 
จะต้องเป็นสีใสเท่ำนั้น 
 ทีนี้ลองหันกลับมำดูในประเทศไทยบ้ำง 
ร้ำนหลำยร้ำนพยำยำมน�ำสีที่ผิดแปลกจำก
เดิมเข้ำมำใส่ในอำหำร และเครื่องด่ืมเช่นกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำชำร์โคล (Charcoal) มำใส่
ในอำหำรและเครือ่งด่ืมให้เป็นสดี�ำ หรอืกำรน�ำ
สีพำสเทล (Pastel) มำสร้ำงสีสันให้น่ำรักขึ้น 
 รสชำติจึงอำจไม่ใช่สิ่งแรกที่คนนึกถึง
เสมอไป เม่ือต้องตัดสินใจซื้ออำหำรสักจำน 
หรือเครื่องด่ืมสักแก้ว หน้ำตำและสีสันที่ 
แปลกตำ ก�ำลังกลำยเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่มีส่วนท�ำให้เรำควักเงินออกจำกกระเป๋ำได้
ง่ำยขึ้น

อ้ำงอิง
https://www.suntory.com/softdrink/news/pr/
article/SBF0570E.html
http://www.foodinsight.org/
history-food-colors-timeline
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/j.1541-4337.2009.00089.x 
https://www.foodnavigator.com/Article/
2013/02/14/Food-colours-Why-do-they-matter
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นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ไฮไลเตอร์สีสะท้อนแสง
จะโดดเด่นกว่าสีอื่น ส่วนนักจิตวิทยาบอกว่า  
ห้องของเด็กทารกไม่ควรทาสีเหลือง เพราะเด็ก 
มีแนวโน้มจะร้องไห้มากขึ้น ขณะที่ต�ารวจจราจร
บอกว่า ไฟจราจรสีแดง แปลว่าให้หยุดรถ  
นักออกแบบโลโก้บอกว่า องค์กรธุรกิจควรใช้
โลโกสี้ฟ้า เพราะจะท�าใหอ้งคก์รดมูปีระสิทธภิาพ 
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ ‘สี’ ที่เราปล่อยให้เข้ามา
มีอิทธิพลกับชีวิตของเรา แต่ขณะเดียวกัน เรา
กลับลืมที่จะสนใจสีจากร่างกายที่ก�าลังพยายาม
ส่งสัญญาณเตือนหรือส่ือสารอะไรบางอย่าง 
บทความนีจ้งึอยากเชญิชวนทกุคนมาลองสังเกต
สีที่ออกมาจากร่างกายดูสักหน่อย เพราะอาจ
ท�าใหเ้ราอยากหนักลบัมาดแูลรา่งกายของตวัเอง
บ้างแล้ว 

สีจาก
ร่างกาย

COVER STORY
เรื่อง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

สีน�้ามูก/เสมหะ

 สีใส : อำจเกิดจำกโรคหวัด เยื่อบุจมูกอักเสบ โรคจมูก
อักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) และจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ 
(Non-allergic Rhinitis) กระตุน้ต่อมสร้ำงน�ำ้มูกในจมูก ซ่ึงอำจ 
ไหลลงคอได้
 สีขำว : อำจเกิดจำกไข้หวัด กำรติดเชื้อไวรัส โรคกรด
ไหลย้อน หรอือำจเกดิจำกกำรรบัประทำนผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วกบั 
นมมำกเกินไป เพรำะไขมันในนมสำมำรถท�ำให้น�้ำมูกสูญเสีย
ควำมชุ่มชื้น ท�ำให้น�้ำมูกหรือเสมหะมีลักษณะหนำ เหนียว  
และมีสีขำวขุ่นตำมมำได้
 สีเหลือง : อำจเกิดจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย โรคไซนัส
อักเสบ (Rhinosinusitis) หลอดลมอักเสบ หรือระยะเริ่มแรก 
ของมะเร็งปอด แต่อำจบ่งบอกถึงกำรค่ังค้ำงของน�้ำมูกหรือ
เสมหะเป็นระยะเวลำนำน โดยไม่มีกำรตดิเชือ้ (ในกรณนีี ้น�ำ้มูก
มักจะมีสเีหลอืงเวลำตืน่นอนตอนเช้ำ แต่ในช่วงเวลำอ่ืนของวนั  
น�้ำมูกจะมีสีใส)
 

 

 สีเขียว : อำจเป็นไข้หวัดธรรมดำ หรือเป็นอำกำรของโรค
ไซนัสอักเสบและหลอดลมอักเสบ ซ่ึงเกิดจำกสิ่งแปลกปลอม 
เช่น ไรฝุ่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
 สนี�ำ้ตำล : อำจพบในคนสบูบหุรีจั่ด ทีมี่กำรสดูดมสำรเรซนิ 
และทำร์เข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณมำก
 สีเทำ : อำจบ่งบอกถึงโรคริดสีดวงจมูก (Nasal Polyp)  
ซ่ึงไม่ใช่เนือ้งอกร้ำย มักเกดิจำกกำรอักเสบเรือ้รงัของเยือ่บจุมูก 
 สดี�ำ : มักพบในผูท้ีส่บูบหุรีห่รอืสดูยำนตัถุ ์ใช้ยำเสพตดิท่ี
ผดิกฎหมำย หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นสิง่แวดล้อมทีมี่มลภำวะทำงอำกำศ
มำก หรืออำจเกิดจำกกำรติดเชื้อรำของโพรงจมูกหรือไซนัส
 สีแดง : อำจบ่งบอกถึงเลือดที่ปนออกมำกับน�้ำมูกหรือ
เสมหะ มักเกิดจำกมีเส้นเลือดในโพรงจมูกแตก ซึ่งเส้นเลือด
ที่แตก อำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น กำรระคำยเคือง หรือ
บำดเจ็บบรเิวณจมูก กำรอักเสบในโพรงจมูก เนือ้งอก (รวมถงึ 
มะเร็งปอด) วัณโรคปอด โรคปอดบวม โรคของหลอดเลือด
ชนิดต่ำงๆ หรือแม้แต่กำรที่เยื่อบุจมูกแห้ง หรือกำรเช็ด ถู  
เยื่อบุจมูก รวมถึงสั่งน�้ำมูกแรงเกินไป
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สีปัสสาวะ

 สเีหลืองอ่อน (สฟีำงข้ำว) : เป็นสปีกตขิอง
ปัสสำวะ มำจำกสำรที่ชื่อว่ำ Urochrome ซึ่ง
เกดิจำกกำรท�ำลำยเม็ดเลือดทีห่มดอำยใุนตบั 
ถ้ำด่ืมน�้ำน้อย สีก็จะเข้มขึ้น จนถึงมีสีเหลือง
อ�ำพัน ถ้ำดื่มน�้ำมำก สีก็จะอ่อนลง จนเหมือน
ไม่มีสีได้
 สแีดง (สนี�ำ้ล้ำงเนือ้) : อำจเป็นสขีองเลอืด 
ซ่ึงออกมำจำกบำดแผลส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ทำงเดินปัสสำวะ อำจเกิดจำกนิ่ว เกิดจำก 
กำรอักเสบ หรืออำจเป็นสีของเลือดที่มำจำก
รอบเดือนของผู้หญิงก็ได้
 สนี�ำ้ตำล : อำจเกีย่วข้องกบัภำวะดีซ่ำน โรค
ตบั ท่อน�ำ้ดี หรอืถงุน�ำ้ดี ท�ำให้มีสำร Bilirubin  
ออกมำอยูใ่นปัสสำวะโดยตรง ซ่ึงปกต ิBilirubin  
จะถกูเปลีย่นเป็น Urobilin ก่อน แล้วค่อยออกมำ 
ในปัสสำวะ ท�ำให้ปัสสำวะเป็นสีเหลือง
 สีด�ำ (สีน�้ำโคล่ำ) : อำจหมำยถึงกำรมี 
Hemoglobin ปรมิำณมำกในปัสสำวะ บ่งบอก
ถึงภำวะที่มีเม็ดเลือดแดงแตกในหลอดเลือด 
หรือกำรมี Myoglobin ในปัสสำวะจำกภำวะ
กล้ำมเนื้อลำยสลำย
 สีขำว (สีน�้ำนม) : อำจเป็นสีของไขมัน ซึ่ง
เกิดจำกท่อน�้ำเหลืออุดตัน เช่น ผู้ป่วยที่เป็น
โรคเท้ำช้ำง หรืออำจเป็นปัสสำวะขุ่น ซ่ึงเกิด
จำกกำรอักเสบของทำงเดินปัสสำวะ
 สีเขียว : อำจเกิดจำกกำรกินยำบำงอย่ำง 
เช่น ยำขับปัสสำวะ (Triamterene)
 สีส้ม : อำจเกิดจำกกำรกินยำบำงอย่ำง 
เช่น ยำรักษำวัณโรค (Rifampicin)
 สีชมพู : หมำยถึง มีผลึกของกรดยูริก
จ�ำนวนมำกในปัสสำวะ
 สีม่วง : นอกจำกจะเป็นสีในกำรตรวจ
สำรเสพติดในปัสสำวะแล้ว กำรกินอำหำร
หรือยำบำงอย่ำง เช่น กินมะละกอสุก บีทรูท  
ใบมะขำมแขก อำจท�ำให้สีปัสสำวะเปลี่ยนไป 
แบบนี้อำจถือว่ำไม่มีอะไรผิดปกติ

 อย่ำงไรก็ตำม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกำรสังเกตร่ำงกำย 
ของตัวเองเบื้องต้นเท่ำนั้น หำกรู้สึกว่ำสีจำกร่ำงกำยผิดปกติ 
อำจมีปัจจัยอ่ืนที่ต้องพิจำรณำร่วมด้วย เช่น อำกำรอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่สุดแล้วควรพบแพทย์เพื่อตรวจอย่ำงละเอียด
จะดีที่สุด

อ้ำงอิง
https://www.coldwellbanker.com/blog/wp-content/uploads/
2013/04/psychology-of-color-large.png
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_669526
https://www.doctor.or.th/article/detail/6076
http://www.gelcremo.com/risk-disease/faeces/
https://www.mayoclinic.org/stool-color/expert-answers/faq-20058080
https://health.kapook.com
รำยกำร ครอบครัวข่ำวเช้ำ ช่อง 3
หนังสือพยำธิวิทยำคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
หนังสือต�ำรำอำยุรศำสตร์ อำกำรวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
Siriraj E-Public Library

สีอุจจาระ

 สนี�ำ้ตำล : เป็นสปีกตขิองอุจจำระ เกดิจำก 
สขีอง Stercobilin ซ่ึงมำจำกกำรเปลีย่นแปลง
ของสำร Bilirubin ในน�ำ้ดี อุจจำระปกตสิำมำรถ 
มีได้ตั้งแต่สีเหลืองอ่อน จนถึงสีน�้ำตำลเข้ม  
ขึ้นอยู่กับอำหำรและยำที่กินเข้ำไปด้วย
 สแีดง : หำกอุจจำระมีเลือดปนออกมำมำก  
เหน็เป็นสแีดงสด หรอืแดงเลอืดนก (Maroon  
Stool) อำจเกดิจำกเลอืดออกในทำงเดินอำหำร 
ส่วนปลำย ตั้งแต่ล�ำไส้ใหญ่ จนถึงทวำรหนัก
 สดี�ำ : หำกอุจจำระเป็นสดี�ำ อำจบ่งบอกถงึ 
กำรมีเลือดออกในทำงเดินอำหำร แล้วค้ำงอยู่ 
ในล�ำไส้นำนเกนิกว่ำ 14 ชัว่โมง ซ่ึงอำจเกดิจำก 
กำรติดเชื้อปรสิตหรือแบคทีเรีย (แบคทีเรีย
บำงชนิดท�ำให้เกิดแผลที่ปำกแผลแคบ แต ่
ฐำนกว้ำง ท�ำให้เลือดค้ำงอยู่ในแผลนำน)
 สีเทำ หรือ สีขำว : อย่ำงที่กล่ำวไปว่ำ  
สีของอุจจำระเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ 
น�ำ้ดี ดังนัน้สขีำวของอุจจำระอำจเกดิจำกภำวะ 
ท่อน�้ำดีอุดตันได้ แต่ถ้ำอุจจำระเป็นน�้ำสีขำว
เหมือนน�ำ้ซำวข้ำว อำจเกดิจำกพิษของสำรหนู
 สเีขยีว : อำจเกดิจำกอำหำรเคลือ่นทีผ่่ำน 
ล�ำไส้ใหญ่เรว็เกนิไป จนน�ำ้ดีเปล่ียนแปลงไม่ทนั  
ท�ำให้เห็นอุจจำระเป็นสีเขียว ซึ่งเป็นสีดั้งเดิม
ของน�ำ้ดี (อำจเกดิจำกกำรรบัประทำนผกัเขยีว
เป็นจ�ำนวนมำกก็ได้)
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ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์นั้น ‘สี’ เป็น
องค์ประกอบส�าคัญที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการส่ือสาร
อารมณแ์ละความรูสึ้กตา่งๆ ใหผู้ช้มรบัรู ้และอนิไปกบั 
ภาพทีเ่หน็ ซึ่ง SOS skate ซมึ ซา่ส์ เปน็อกีผลงานหนึ่งที่ 
เลอืกใชสี้ไดอ้ย่างนา่สนใจ จนตอ้งชวน พัฒน ์บญุนธิพัิฒน์  
ผูก้�ากับ และ บณุยนชุ ไกรทอง ผูก้�ากบัภาพ มาพูดคยุ 
ถึงเบื้องหลังความคิดในการแต่งเติมสีสันให้กับซีรีส์
เรื่องนี้

COVER STORY
เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

สีซ่าส์

“เรื่องนี้ขอสีสันหน่อยนะพ่ี ผมอยำกได้ฟีลสนุกๆ ของเรื่อง” 
ประโยคนี้คือบรีฟแรกของผู้ก�ำกับที่มอบให้กับทีมงำนหลัก 
ผู้มีส่วนในกำรเลือกสี อันประกอบไปด้วย บุณยนุช ไกรทอง  
ผูก้�ำกบัภำพ รชัชำนนท์ แก้วสะอำด กล้องสอง และ อุดม ป่ินทอง  
กรำฟเฟอร์ผู้ออกแบบแสง 
 ส่วนใหญ่ผู้ก�ำกับภำพจะเป็นคนหำตัวอย่ำงและไอเดียว่ำ
ควรจัดไฟแบบไหนมำเสนอผู้ก�ำกับ โดยกำรเลือกสีไฟในฉำก
ต่ำงๆ จะค�ำนงึถงึกำรซัพพอร์ตควำมรูส้กึของแต่ละซีนเป็นหลัก 
ตวัอย่ำงเช่น กำรใช้สองสทีีแ่รงพอๆ กนั อย่ำงสฟ้ีำและสเีหลือง
มำอยู่ในฉำกที่ บู (รับบทโดย เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ)  
กินข้ำวกับพ่อ เพื่อสื่อถึงขั้วตรงข้ำมระหว่ำงคนทั้งคู่ 

 หรือกำรน�ำสีชมพูที่มักเห็นในแหล่งอโคจรในเมืองไทย 
มำใส่ในลำนสเก็ตบอร์ด เพ่ือน�ำเสนอภำพกีฬำเอ็กซ์ตรีมแบบ
ไทยๆ ท�ำให้ไม่ดูอินเตอร์จนเกินไป 
 “พอเอำสีชมพูมำใส่กับลำนสเก็ต มันก็ไม่ได้ให้ควำมรู้สึก 
อโคจร แต่ให้ควำมรูส้กึแบบ Exotic น่ำค้นหำ ดึงดูดให้เรำรูส้กึ
เซ็กซี่แบบดิบๆ” พัฒน์อธิบำย

สีซึมและสีซ่าส์ 
ในซีรีส์สีแสบสัน
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สีซึม

นอกจำกจะมกีีฬำสเก็ตบอรด์เป็นธีมหลกัของ
เรื่องแล้ว SOS skate ซึม ซ่ำส์ ยังเล่ำถึง 
โรคซึมเศร้ำ ที่ถือเป็นโจทย์ยำกและท้ำทำย 
ควำมสำมำรถของทีมงำนอยู่ไม่น้อย ในกำร 
พำคนดูที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้ำให้มำรู้สึกกับ 
ตัวละคร ดังนั้น กำรเลือกใช้สีที่ท�ำงำนกับ
ควำมรู ้สึกของผู ้ชม จึงเป็นปัจจัยที่เข้ำมำ 
มีอิทธิพลค่อนข้ำงเยอะ 
 “สหีลักๆ ทีเ่รำใช้กบับ ูตวัละครหลักทีป่่วย 
เป็นโรคซึมเศร้ำคือสเีขยีว เพรำะเรำคิดว่ำ มัน
สือ่ถงึควำมรูส้กึป่วยกเ็ลยเอำมำใช้กบัสิง่ทีอ่ยู่
แวดล้อมและเสื้อของบู รวมถึงมกีำรย้อมแสง 
ในหลำยๆ ซีนเป็นสีเขียว เพ่ือสร้ำงมวล 
หรอืบรรยำกำศของอำกำรเจ็บป่วย ควำมรูส้กึ 
บดูๆ หรอืควำมรูส้กึอึมครมึบำงอย่ำงทีว่นเวยีน 
อยู่รอบตัวบูตลอดเวลำ” พัฒน์เล่ำถึงสีหลัก 
ที่เลือกใช้ในเรื่อง
 “พอพัฒน์บอกว่ำบูคือสีเขียว เขียวที่เด้ง
เข้ำมำในใจคือสีเขียวผ้ำม่ำนในห้องนอนเก่ำ
ของเรำ เรำเอำรูปถ่ำยห้องนั้นให้ดูแล้ว พัฒน ์
กโ็อเค สห้ีองนอนนัน้เลยกลำยมำเป็นห้องนอน 
หลักของบู” บุณยนุชเสริมถึงวิธีกำรเลือกสีที่
หลำยครั้งก็มำจำกควำมบังเอิญ 
 “กำรท�ำซีรส์ีเรือ่งนีเ้ตม็ไปด้วยกำรทดลอง
หลำยอย่ำง เช่น บ้ำนของบูที่เต็มไปด้วยกำร
เติมสีให้ดูหลุดออกมำจำกควำมเป็นบ้ำน
ธรรมดำทั่วไป จนอำจงงได้ว่ำพ่อเป็นคน
รสนิยมแบบไหน ถึงแต่งบ้ำนแบบนี้ เรำท�ำ
แบบนัน้เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงไปจำก 
บ้ำนปกติ รวมถึงมีกำรเลือกสีที่ฉำบอยู่บนผิว 
นกัแสดงบำงฉำก ให้เป็นสทีีมี่ควำมสงัเครำะห์
ไม่เป็นธรรมชำติ เช่น จัดไฟให้แสงตกกระทบ
บนม่ำนสีฟ้ำเขียว จนมองเห็นหน้ำของบูเป็น 
สีโทนเย็น ซึ่งไม่ใช่สีของผิวจริง ท�ำให้เกิด 
ควำมรูส้กึอึดอัด จนกระทัง่วนัถ่ำยจรงิ ทมีงำน 
บำงคนและตัวเรำเองยังทนอยู่ในสภำพบ้ำน
ที่เต็มไปด้วยสีขนำดนั้นไม่ไหว ต้องขอออกไป 
สูดอำกำศรับแสงสีขำวบ้ำง” ผู้ก�ำกับภำพเล่ำ
ย้อนควำมถึงบรรยำกำศในกำรถ่ำยท�ำ

สีแสบสัน

ไม่ใช่แค่เพียงสขีองไฟในฉำกเท่ำนัน้ทีโ่ดดเด่น  
แต่สีผมแสบสันของสองพ่ีน้องนักสเก็ตบอร์ด 
ไซม่อน (รบับทโดย โทนี ่รำกแก่น) และใบเฟิร์น  
(รบับทโดย แพรว-นฤภรกมล ฉำยแสง) กเ็ป็น 
อีกสิง่หนึง่ทีต่ดิตำผูช้ม ซ่ึงเกดิจำกไอเดียของ 
ทมีเขยีนบททีอ่ยำกสร้ำงคู่พ่ีน้องทีดู่น่ำรกั เป็น
คู่กดัศลีเสมอกนั คำแรกเตอร์ดูแฟนตำซีนดิๆ 
ด้วยสีผมแสบๆ แต่งตัวฉูดฉำดเหมือนกัน 
ก็น่ำจะเหมำะกับเรื่อง 
 “ตอนเลือกสีผมให้ตัวละครใบเฟิร์น เรำ
เริ่มจำกกำรหำสีที่น่ำจะเข้ำกับแพรวที่รับบทนี้  
ก็เลือกอยู่หลำยสีเหมือนกัน จนสุดท้ำยมำ
ลงตวัทีส่อีอกชมพู-แดง เพรำะมันไม่ได้ดูไฮโซ 
หรือเป็นผู้ใหญ่จนเกินไป เป็นสีที่เด็กวัยรุ่น
อย่ำงใบเฟิร์นเลือกหยิบมำย้อมผมตัวเองได้  
มีควำมเปรี้ยวๆ แสบๆ แต่ไม่ถึงกับไฮแฟชั่น
สุดๆ มีส่วนผสมของควำมไทยๆ บ้ำนๆ อยู่ 
มีควำมเป็นใบเฟิร์นดี” พัฒน์ยกตวัอย่ำงขึน้มำ 
ประกอบกำรอธิบำยกำรเลือกใช ้สีกับตัว 
นักแสดง 
 “กำรเลือกสีต่ำงๆ ที่น�ำมำใช้เป็นองค์
ประกอบในซีรีส์ ส่วนใหญ่จะมำจำกกำรเอำ
ควำมรู้สึกเข้ำไปจับ ซึ่งสุดท้ำยแล้วมันก็ไม่ใช่
กำรใช้สีนี้เพ่ือควำมรู้สึกนี้เท่ำนั้น เวลำเลือก
ฉำก เลือกอำร์ต เลือกไฟ เลือกสี เรำจะดูว่ำ  
ตรงนั้นพอมองปุ๊บแล้วมันเกิดควำมรู ้สึก 
แบบเดียวกบัทีเ่รำจะเล่ำในซีนหรอืเปล่ำ ไม่ว่ำ
จะผสมด้วยสอีะไรกต็ำม ถ้ำมันท�ำให้เกดิควำม
รูส้กึตำมทีต้่องกำรกคื็อใช่” ผูก้�ำกบักล่ำวสรปุ

SOS Skate ซึม ซ่าส์ เป็นซีรีส์ล�ำดับที่ 3  
ใน Project S The Series ของค่ำย gdh  
เล่ำถึง บู เด็กหนุ่มที่เผชิญกับโรคซึมเศร้ำ
มำนำนจนเกือบจะยอมแพ้ แต่ชีวิตของเขำ 
ก็เปลีย่นไป เมือ่ได้พบกับไซม่อน และใบเฟิร์น 
สองพ่ีน้องสดุเฟ้ียว ผูน้�ำพำหนุม่เนร์ิดเข้ำสูโ่ลก 
ของสเก็ตบอร์ด ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้
อำกำรซึมเศร้ำของเขำดีขึ้น
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ไมว่า่จะเปน็เดก็หรอืผูใ้หญ ่‘การต์นู’ คือหนึ่งในส่ือ 
ที่มีอิทธิพลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งของชีวิต 
ซ่ึงการ์ตูนที่มีอิทธิพลกับประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน คงหนีไม่พ้นการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น
หรือที่เรียกกันว่า อะนิเมะ
 นอกจากการ์ตูนญี่ปุ่นจะอยู่ในความทรงจ�า
ของเราแล้ว โทนสีโดยรวมของเร่ือง สีของฉาก 
รวมถึงสีเส้ือผ้าของตัวละคร ทั้งหมดต่างซ่อน
ความหมายอะไรบางอย่าง และก�าลังรอให้เรา 
ไปค้นพบอยู่ทั้งส้ิน

COVER STORY
เรื่อง: เพชร สุขพลัม

Dragon Ball คือผลงำนสุดคลำสสิกของ อำกิระ โทริยำม่ำ  
เล่ำเรื่องรำวของ ซุนโกคู เด็กตัวน้อยที่อำศัยอยู่ตัวคนเดียว
หลังจำกคุณปู่ของเขำจำกไป มีเพียงดรำก้อนบอลไว้ดูต่ำงหน้ำ  
ซุนโกคูไม่เคยรู้ถึงประโยชน์ของมัน จนกระทั่งได้พบกับบูลม่ำ  
และได้ออกเดินทำงตำมหำดรำก้อนบอลที่เหลืออยู่อีก 6 ลูก 
มำสะสมไว้ เพื่อขอพรจำกเทพเจ้ำมังกร 
 เม่ือนึกถึงซุนโกคู เรำมักจะนึกถึงตัวละครที่มีนิสัยร่ำเริง  
ขีเ้ล่น และเป็นมิตร ไม่ว่ำกบัใครเขำกจ็ะท�ำดีด้วยเสมอ แต่หำก 
ถงึเวลำทีจ่ะต้องจรงิจัง ท�ำเพ่ือคนทีร่กั หรอืท�ำเพ่ือควำมถกูต้อง  
กจ็ะสูอ้ย่ำงไม่ลดละ และหำกพูดถงึลักษณะภำยนอก นอกจำก
ผมทีช่ีแ้หลมฟู เรำกค็งนกึถงึชดุประจ�ำตวัสส้ีมและสนี�ำ้เงินเข้ม
ทีเ่ข้ำกบับคุลิกของตวัละครตวันี ้เป็นคู่สทีีไ่ม่ว่ำจะใช้ในฉำกไหน  
ชุดสีส้มและน�้ำเงินของซุนโกคูก็จะโดดเด่นออกมำเสมอ  
โดยเฉพำะฉำกต่อสู้บนท้องฟ้ำที่ท�ำให้เห็นว่ำกำรเลือกใช้สี 
ดังกล่ำว ท�ำให้ตัวละครตัวนี้โดดเด่นขึ้นมำอย่ำงเห็นได้ชัด 

สีส้ม 

สีแห่งความกระตือรือร้น
ความสนุกสนาน

ความยุติธรรม ความสุข

อ้ำงอิง
http://www.beger.co.th/หลำกหลำยไอเดียส/ีควำมหมำยและพลังของสแีต่ละสี
https://th.wikipedia.org/wiki/รำยชื่อตัวละครในเทพมรณะ
https://www.youtube.com/watch?v=6WN2zZSy3sE&t=490s
https://th.wikipedia.org/wiki/ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
https://www.kritsanabwit.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12712.0;wap2

สีในการ์ตูน
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เมื่อพูดถึงสีน�้ำเงิน หลำยคนคงนึกถึง โคนัน ในกำร์ตูนเรื่อง 
ยอดนักสบืจิว๋โคนัน ผลงำนของ อำโอยำม่ำ โกโช ก่อนหน้ำนัน้ 
เขำคือ คุโด้ ชินอิจิ ชำยหนุ่มมัธยมปลำยที่ชื่นชอบกำรสืบสวน
สอบสวน แต่แล้ววันหนึ่งหลังได้รับรู้ควำมลับบำงอย่ำงของ 
กลุ่มชำยชดุด�ำ เขำจึงถกูวำงยำท�ำให้กลำยเป็นเด็กอีกครัง้ ซ่ึง 
ในทกุๆ ตอน มักจะมีคดีให้โคนนัได้โชว์ฝีมือในกำรสบืสวนเสมอ  
โดยต้องใช้ควำมรอบคอบ ควำมช่ำงสังเกต และควำมรอบรู ้
ในศำสตร์หลำยสำขำมำประกอบกัน เพ่ือหำตัวผู้ต้องสงสัย
หรือแกะรอยคนร้ำย
 กำร์ตูนเรื่องนี้ถือเป็นกำร์ตูนที่มีฉำกรุนแรงและมีรำย
ละเอียดซับซ้อน โทนสีที่ใช้จึงหม่นทึบ ปรำศจำกกำรใช้สีสด 
และเนือ่งจำกตวัละครหลกัเป็นเด็กประถม แต่ในขณะเดียวกนั
ก็เป็นเด็กที่ฉลำดและมีไหวพริบ สีน�้ำเงินของเครื่องแต่งกำย 
จงึถกูน�ำมำใชบ้อ่ยครั้ง เพือ่สื่อสำรถงึคณุสมบตัิตำ่งๆ เหล่ำนี้

Yu-Gi-Oh! เกมกลคนอัจฉริยะ ผลงำนของ คำซูกิ ทำคำฮำชิ  
เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรแข่งขันเกมลักษณะต่ำงๆ แต่ที่ฮิต
ที่สุดคงจะเป็นกำรแข่งกำร์ดหรือที่เรำรู้จักกันดีว่ำ กำร์ดยูกิ 
นั่นเอง มีตัวเอกชื่อ มุโต ยูกิ เด็กน้อยร่ำงเล็กที่มักถูกรังแก 
วันหนึ่งเขำได้รับตัวต่อปริศนำ เม่ือใดที่ท�ำกำรต่อตัวต่อจน

 จำกทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ำ กำร์ตูนที่เรำดูเพ่ือควำม
สนุกสนำนนั้น แต่ละเรื่องได้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำร
ออกแบบมำอย่ำงดีแล้ว อีกทั้งยังมีกำรใช้สีเพ่ือสื่อสำรและ 
ซ่อนควำมหมำย ซึง่เป็นส่วนส�ำคัญทีช่่วยให้กำร์ตนูหลำยเรือ่ง 
สร้ำงควำมประทับใจและติดตรึงอยู่ในควำมทรงจ�ำของเรำ 
แม้ว่ำเวลำจะผ่ำนมำนำนแค่ไหนก็ตำม

Bleach ผลงำนของ ไทโตะ คุโบะ เล่ำเรื่องรำวของ คุโรซำกิ  
อิจิโกะ นกัเรยีนมัธยมทีพ่บว่ำ ตวัเองสำมำรถมองเหน็วญิญำณ 
ได้ และนั่นคือจุดเริ่มต้น เม่ือเขำได้เจอกับยมทูตสำวที่ก�ำลัง
ตำมล่ำปีศำจ ในระหว่ำงที่ยมทูตสำวต้องพักฟื้นจำกอำกำร 
บำดเจ็บ อิจิโกะต้องรบัหน้ำทีจั่ดกำรปีศำจแทน เขำต้องรวบรวม 
สมำชิก เพื่อต่อสู้และปกป้องยมทูตสำวคนนี้ให้ปลอดภัย
 ในเรือ่งนี ้สดี�ำมักจะถกูใช้กบัตวัละครฝ่ำยร้ำยเป็นส่วนใหญ่  
และอำจเพรำะตวัเอกเป็นยมทตูทีเ่ป็นตวัแทนของควำมชัว่ร้ำย 
อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดท�ำให้กำร์ตูนเรื่องนี้น่ำสนใจมำกขึ้น 
 โดยภำพรวมมีกำรใช้สีน้อย เน้นไปที่สีขำวและสีด�ำเป็น 
ส่วนใหญ่ เนื่องจำกเนื้อเรื่องหลักพูดถึงกำรต่อสู ้ระหว่ำง 
ควำมดีและควำมชั่ว ดังนั้นสีและทรงผมของตัวละครจึง 
ค่อนข้ำงส�ำคัญ และมีส่วนช่วยลดควำมสบัสนเกีย่วกบัตวัละคร
ไปด้วย ซ่ึงพอเลือกที่จะใช้โทนสีที่น้อย รูปทรงและลักษณะ 
กำรออกแบบลำยเส้น จึงกลำยเป็นสิ่งส�ำคัญขึ้นมำทันที

สีด�า 
สีแห่งพลังอ�านาจ ความลึกซึ้ง 
ความน่าเกรงขาม ความเศร้า 

ความตาย ความลึกลับ

สีน�้าเงิน 
สีแห่งความมั่นคง ความศรัทธา

ความมีระเบียบ ความจริง
ความสุขุม ความน่าเชื่อถือ

ความราบรื่น

สีม่วง 
สีแห่งจิตวิญญาณ ความสูงส่ง 
ความหรูหรา เวทมนตร์คาถา 
ความลึกลับ สติปัญญา ความ

สง่างาม 

ส�ำเรจ็ ยกูใินอีกบคุลกิหนึง่ทีซ่่อนอยูจ่ะปรำกฏออกมำ จำกเด็ก
เนิร์ดไม่สู้คนกลำยเป็นคนที่มีควำมมุ่งม่ันและเอำจริงเอำจัง  
และเม่ือไรที่เริ่มแข่งกำร์ดเกมร่ำงของเขำจะถูกยึดครองจำก
วิญญำณของอำเทม ฟำโรห์ ท�ำให้ฝีมือเก่งกำจขึ้นมำทันที 
 มีกำร์ตูนไม่มำกเรื่องนักที่จะใช้โทนสีม่วงเป็นโทนหลัก  
แต่ด้วยเนือ้เรือ่งหลกัมีบรรยำกำศโดยรวมออกไปทำงหม่นมืด  
จึงได้เปรยีบในกำรเลอืกใช้โทนสนีี ้เม่ือตดักบัลกัษณะลำยเส้น
ที่มีควำมเฉี่ยว คม แข็ง เป็นองค์ประกอบ จึงท�ำให้ทุกอย่ำง 
แลดูลงตัวพอดิบพอดี
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ในค�่าคืนวันศุกร์ หลังเหน็ดเหนื่อยกับการท�างาน
ตอ่เนือ่งตลอดทัง้สัปดาห ์หลายคนคงไมอ่ยากรบี
กลับบ้านไปนอนเปื่ อย ไปดินเนอร์ในร้านอาหาร 
สุดชิค หรือออกไปปาร์ตี้รีดพลังงานท่ีเหลืออยู ่
ใหห้มด กอ่นจะพักผอ่นสบายๆ ในวนัเสารอ์าทติย์
น่าจะดีกว่า  
 คณุอาจจะมรีา้นโปรดอยู่ในใจ แตรู่ห้รอืไมว่า่  
แทท้ีจ่รงิแลว้คงไมใ่ชแ่คม่ติรสหายหรอืผูค้นเทา่นัน้
ที่จะท�าให้เรามีความสุขกับค�่าคืนอันแสนพิเศษ 
แตแ่สงสีและการตกแตง่ภายในรา้นอาหารกม็ผีล 
ต่อความรู้สึกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สีในแสง

COVER STORY
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์ แสงสีในร้านอาหาร

ร้ำนอำหำรที่เป็นลักษณะก่ึงบำร์ มักให้ควำมรู้สึกโปร่งโล่ง  
ไฟภำยในถูกออกแบบให้มีแสงสีส้มสลัว ซ่ึงเหมำะส�ำหรับ 
กำรมำเป็นกลุ่มเล็กๆ เพรำะในเชิงจิตวิทยำ นอกจำกสีส้ม 
จะกระตุ้นควำมหิวแล้ว สีส้มยังช่วยให้รู้สึกม่ันคงและสร้ำง 
ควำมอบอุ่นระหว่ำงคุณกับคนพิเศษอีกด้วย  
 ในหนังสือเรื่อง เยิรเงาสลัว ผลงำนเขียนของ จุนอิชิโร  
ทำนซิำกะ เคยให้ค�ำอธบิำยถงึควำมพิเศษของแสงเทยีนเอำไว้ 
ว่ำ “คนหนุ่มสาวหรือคนท่ีเคยเป็นหนุ่มสาวมาก่อน คงจะ 
ย้อนร�าลึกได้ว่า เมือ่รบัประทานอาหารค�า่ท่ามกลางแสงเทียน  
เปลวเทียนจะสะท้อนประกาย กะพรบิแวววาวอย่างมชีวีติชวีา
อยู่ในดวงตาของผู้รับประทาน ให้ความรู้สึกดีกว่าแสงไฟฟ้า 
อันแข็งทื่อเป็นไหนๆ” 
 หรอืภำพของคลับในหนงัสดุเหงำอย่ำง In The Mood for 
Love ของผู้ก�ำกับหว่อง กำร์ ไว ก็เลือกใช้แสงไฟสีส้มอมแดง 
เป็นหลัก แม้ยงัไม่มีอะไรยนืยนัว่ำ สส้ีมช่วยให้เรำดึงดูดกนัและกนั 
ได้มำกขึ้นจริงหรือไม่ แต่กำรพำตัวเองไปอำบแสงไฟในวันสุด
สัปดำห์ที่อยำกผ่อนคลำยจำกชีวิตเร่งรีบ หรือปล่อยให้ควำม
อบอุ่นของแสงเทียนช่วยปัดเป่ำควำมเหนื่อยล้ำ ก็อำจเป็นอีก
วิธีกำรที่ดีเหมือนกัน
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 ในต่ำงประเทศ คลับบำงแห่งถูกตกแต่ง
เพ่ือกำรเจรจำทำงกำรค้ำเป็นหลกักมี็ แต่หำก
เป็นงำนเทศกำลจะแตกต่ำงออกไปเล็กน้อย 
ตรงทีต้่องดูสภำพโดยรอบ และหำกเป็นงำนที่
จัดในลำนกว้ำงด้วยละก ็กำรเอำแสงธรรมชำติ
มำช่วยขบัไปพร้อมๆ กบัแสงสจีำกเครือ่งฉำย
ก็ให้ควำมน่ำสนใจเพิ่มขึ้นไปอีก 
 หำกเป็นสมัยก่อน ผูค้วบคุมแสงจะอยูไ่กล 
จำกคนดูเพ่ือให้เห็นภำพโดยรวมและคุมแสง 
อยู่ห่ำงๆ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่ำงนั้นแล้ว  
ผู้ควบคุมแสงและสีในคลับหรือตำมเทศกำล
สำมำรถยืนกลมกลืนไปกับผู้เข้ำร่วมงำนได้
 หำกมองเผินๆ จะพบว่ำมีแสงเลเซอร์อยู่
หลำยสเีหลอืเกนิ แต่แท้จรงิแล้ว เครือ่งก�ำเนดิ
แสงเลเซอร์โดยปกตจิะยงิแสงออกมำได้รำวๆ 
4 สี คือ 

สแีดง ตวัแทนของควำมรกัและควำมร้อนแรง 
สีน�้ำเงิน ตัวแทนแห่งควำมเปิดเผย 
สีเขียว ตัวแทนควำมสนุก เป็นธรรมชำติ 
สีขำว ตัวแทนแห่งควำมบริสุทธิ์ 

 สีเหล่ำนี้เมือ่เปิดสลบักัน จะกระตุ้นควำม
รูส้กึของเรำให้สวงิไปมำ จนร่ำงกำยมึนงง ซึง่
ตอบค�ำถำมว่ำ ท�ำไมเรำถงึไม่รูส้กึอึดอัดเท่ำไร  
เวลำทีต้่องไปอยูใ่นทีแ่คบๆ และท�ำไมเวลำทีเ่รำ 
ก�ำลังสนกุสนำนกบัเสยีงดนตรเีวลำถงึผ่ำนไป 
ไวเหลือเกิน นั่นเพรำะสีต่ำงๆ ส่งผลต่อเรำ
ทั้งควำมร้อนแรง ผ่อนคลำย และสร้ำงควำม
ลึกลับน่ำค้นหำในเวลำเดียวกัน  
 ไม่ว่ำสถำนทีแ่ห่งนัน้จะถกูประดับตกแต่ง
ด้วยสีอะไร หำกได้ลองใช้เวลำดีๆ ไปกับคนที่
เรำสบำยใจ ไม่ว่ำสีไหนก็ท�ำให้เรำมีควำมสุข
ได้เสมอ

แสงสีในเสียงดนตรี
หำกใครเป็นแฟนเพลง EDM (Electronic 
Dance Music) จะรูว่้ำ นอกจำกพระเอกของงำน 
อย่ำงตวัดีเจแล้ว อีกสิง่หนึง่ทีข่ำดไม่ได้ส�ำหรบั 
คอนเสิร์ตของดนตรีสุดมันแนวนี้คือ แสงส ี
จำกเครื่องฉำยแสง 
 Steve Lieberman นักจัดแสงไฟบนเวที  
ให้สัมภำษณ์ไว้ในเว็บไซต์ pro.harman.com  
ถึงควำมน่ำสนใจของกำรใช้แสงไฟบนเวที 
ผสำนกบักำรใช้ Visual เพ่ือดึงคนดูให้อยูห่มัด 
เอำไว้ว่ำ 
 “เป็นปกติที่เสียงเพลงและวิดีโอจะเป็น
ส่วนทีค่วบคุมแสงไฟ แต่พวกเขำไม่ใช่คนทีเ่ล่น 
ตำมจังหวะของเรำ กลับเป็นเรำ ที่เล่นตำม
จังหวะของเขำ”  
 เม่ือกำรแสดงเริม่ แสงไฟสขีำวค่อยๆ หรี่
ลง เสียงเพลงดังขึ้น เครื่องฉำยแสงนับสิบตัว
ระดมยิงเลเซอร์บนอำกำศ ตัดกันไปมำเป็น 
รปูทรงต่ำงๆ ไม่ถงึเสีย้ววนิำท ีเส้นแสงเหล่ำนัน้ 
สลับสกีนัอย่ำงรวดเรว็และงดงำม ก่อนดีเจจะ 
เร่งจงัหวะขึน้สูจุ่ดสงูสดุ ไฟกระพรบินบัสบิครัง้
ในหนึง่วนิำท ีและเปลีย่นค้ำงไว้เป็นสขีำว ดีเจ 
ดึงเรำเข้ำสู่จังหวะดรอป เปล่ียนแสงเลเซอร์
เป็นสีสดๆ อย่ำงสีแดง สีเขียว พร้อมกับเรำ
ที่ก�ำลังโยกหัวตำมอย่ำงบ้ำคลั่ง
 เรำอำจนบัไม่ทนัว่ำ ในหนึง่นำทมีีหลอดไฟ 
กะพริบกี่ดวง หลอดไฟกี่ดวงถูกปิดและเปิด  
ทุกอย่ำงขึ้นอยู ่กับหลักกำรในกำรจัดแสง
บนเวที ซ่ึงอำจจะแตกต่ำงกันบ้ำงนิดหน่อย 
ระหว ่ำงแสงไฟในคลับกับแสงไฟในงำน
เทศกำลดนตร ีกำรตดิตัง้อย่ำงคงทีข่องแสงไฟ 
ในคลับ ช่วยให้เรำรู้สึกคุ้นเคยในทุกครั้งที่มำ 
และสำมำรถเปล่ียนแสงและสีโดยไม่ต้อง
ค�ำนึงถึงต�ำแหน่งจัดวำงอยู่บ่อยๆ 
 Steve Lieberman ยังบอกอีกว่ำ เขำ 
มีหลักกำรง่ำยๆ ในกำรเลือกใช้แสงให้เหมำะ
กบัไนท์คลบั นัน่คือหำกสถำนทีน่ัน้มีธมีสอีะไร
เป็นหลักกใ็ห้ใช้ในโทนใกล้เคียงกบัสถำนทีน่ัน้ 
เพ่ือให้ผูเ้ข้ำมำใช้บรกิำรเกดิควำมคุ้นเคย และ
รู้สึกว่ำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสถำนที่นั้นๆ 
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COVER STORY
เรื่อง: ณัฐนันทน์ ทองเปล่งศรี

อ้ำงอิง 
บทควำม Daylight fluorescent color-The color that shouts 
โดย Harry J. Smith, Day-Glo Corporation  
http://www.dayglo.com 
https://indianapublicmedia.org 
http://www.newworldencyclopedia.org 
https://www.sciencedaily.com

เมื่อกล่าวถึง ‘สี’ กับความโดดเด่นระยะไกล ท�าให้หลายคนย้อนนึกถึงตอน
เปน็เด็ก สมัยที่พ่อแม่พาออกไปเที่ยวในที่ที่คนพลุกพล่าน พ่อแม่มักจะใส่เส้ือ
ตวัเกง่ทีม่สีีสันสะดดุตา พรอ้มพูดประโยคหนึ่งทิง้ทา้ย กอ่นปลอ่ยใหเ้ดก็ๆ ไป
เดินเล่นตามที่ต่างๆ ว่า 
 “ถ้าหลง ให้มองหาเส้ือตัวนี้ จะได้หากันเจอ”  
 ถือเปน็เคล็ดลับเล็กๆ ที่คนเปน็พ่อแม่มักชอบใช้เพ่ือป้องกันการพลัดหลง 
สะท้อนให้เห็นว่าสีสันที่สดใสช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจริงๆ 
แลว้ ประโยชนข์องสีสะทอ้นแสงยงัมมีากกวา่นัน้ ลองไปดกูนัว่ามอีะไรอกีบา้ง 

สีกับความโดดเด่น
ระยะร้อยเมตร
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โดดเด่นเรื่องฟังก์ชั่น
นอกจำกจะเด่นสะดุดตำตัง้เเต่ระยะไกล และสำมำรถมองเหน็
ได้จำกระดับควำมสูง 20,000 ฟุตแล้ว สีสะท้อนเเสงยังถูก 
น�ำไปใช้ในช่วงต้นสงครำมโลกครั้งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหำกองบิน 
จู่โจมของอเมรกิำ ไม่ให้ปล่อยระเบดิพลำดไปโดนพวกเดียวกนั
เองด้วย เนื่องจำกสัญญำณสีปกติจำกกองก�ำลังบนพ้ืนดิน 
ไม่สะดุดตำเท่ำทีค่วร แล้วหลงัจำกภำรกจิครัง้นัน้ สสีะท้อนเเสง 
จึงได้รบัควำมนยิม และถกูน�ำมำใช้เพ่ือบอกสญัญำณ ทัง้ส�ำหรบั 
ทหำรบก ทหำรเรือ และทหำรอำกำศ 
 นอกจำกนีส้สีะท้อนเเสงยงัถกูน�ำมำใช้เพ่ือควำมปลอดภัย
ด้ำนกำรกีฬำด้วย โดยเฉพำะกับกีฬำทำงน�้ำที่มักถูกใช้เป็น 
สขีองเรอืช่วยเหลือและเสือ้ชชูพี เพ่ือให้นกักฬีำสำมำรถมองเหน็ 
ได้ชัดเจนเเละเข้ำหำกำรช่วยเหลือได้ทันท่วงที หำกเกิด
อุบัติเหตุ 
 นอกจำกนัน้ยงัถกูน�ำมำใช้ด้ำนจรำจร เพ่ือจัดระเบยีบกำร
ขับขี่บนท้องถนน ทั้งในรูปแบบของป้ำยเตือน ธงให้สัญญำณ 
และกรวยจรำจร เพรำะนอกจำกสสีะท้อนเเสงจะสำมำรถสือ่สำร 
กบัผูข้บัขีไ่ด้อย่ำงรวดเรว็ในระยะไกลแล้ว มันยงัสำมำรถสะท้อน 
ออกมำให้ผู้ใช้รถและถนน เห็นได้อย่ำงชัดเจนตอนกลำงคืน
อีกด้วย 

สีท�าหน้าที่จับคนร้ายและตรวจหามะเร็ง!

ใครจะไปรูว่้ำสสีะท้อนเเสงสำมำรถช่วยจบัคนร้ำยได้ด้วย! หำก 
นกึภำพไม่ออก ลองจินตนำกำรเหตกุำรณ์หลังเกดิคดีฆำตกรรม 
ในหนังสืบสวนที่เรำเคยดู ตอนที่ฝ่ำยนิติเวชเข้ำมำในพ้ืนท่ี 
เกดิเหตเุพ่ือเกบ็หลักฐำน สสีะท้อนแสงจะถกูน�ำไปใช้และรบับท 
พระเอกคนส�ำคัญ ผงเรืองเเสงจะถูกโรยลงไปบนวัตถุที่มี 
รอยนิ้วมือปริศนำ โดยผงดังกล่ำวจะติดกับรอยเหง่ือและ
น�ำ้มันบนนิว้มือ กลำยเป็นหลักฐำนชิน้ส�ำคัญทีใ่ช้มัดตวัคนร้ำย 
จนดิ้นไม่หลุด 
 และทีน่่ำตืน่ตะลงึทีส่ดุ ใครจะรูม้ำก่อนว่ำ เจ้ำสสีะท้อนแสง 
ยังมีส่วนในกำรปฏิวัติวงกำรแพทย์ครั้งใหญ่อีกด้วย! เม่ือ 
ทีมแพทย์น�ำสีสะท้อนแสงมำใช้เพ่ือย้อมเซลล์มะเร็ง และช่วย 
ชี้ต�ำแหน่งในกำรผ่ำตัด 
 ครั้งเเรกมันถูกน�ำไปใช้ในกำรผ่ำตัดมะเร็งรังไข่ ซึ่งเป็น 
โรคที่มักจะตรวจพบเม่ืออำกำรหนักเเล้ว โดยสีสะท้อนแสง 
สำมำรถท�ำให้ศัลยแพทย์เห็นเนื้องอกที่มีขนำดเล็กถึง 0.1 
มิลลิเมตรได้ จำกปกติที่สำมำรถเห็นขนำดเล็กที่สุดได้เพียง  
3 มิลลิเมตร ท�ำให้แพทย์สำมำรถผ่ำตัดได้รวดเร็วกว่ำเก่ำ  
และพัฒนำกำรตรวจพบมะเรง็ทีมี่ควำมเเม่นย�ำมำกขึน้เรือ่ยๆ 
จนในที่สุด จึงสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรผ่ำตัดเนื้องอกในสมอง 
ซึ่งถือเป็นกำรผ่ำตัดที่ละเอียดอ่อนได้ส�ำเร็จ 
 จึงนบัว่ำ สสีะท้อนแสงมีส่วนในกำรปฏวิตัวิงกำรศลัยแพทย์ 
ครัง้ใหญ่เลยทเีดียว และไม่แน่ว่ำในอนำคตสสีะท้อนเเสงอำจถกู 
น�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืนๆ จนท�ำให้ใครหลำยคนทึง่อีกกเ็ป็นได้ 
 

โดดเด่นเลยมองเห็น

มนษุย์เรำรบัรูส้สีนัได้จำกกำรมองเหน็ ด้วยหลักกำรง่ำยๆ คือ  
เม่ือแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนเเสงไว้ส่วนหนึ่ง  
สว่นทีเ่หลือจะสะทอ้นกลบัมำทีเ่ซลล์รปูกรวยในจอประสำทตำ  
ที่คอยจ�ำแนกควำมเข้มของแสง แล้วส่งข้อมูลไปยังสมอง  
ท�ำให้เรำเห็นเป็นสี ดังนั้น ‘แสง’ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุด 
ทีท่�ำให้เรำมองเหน็ทกุอย่ำงมีสสีนั ซึง่ ‘สสีะท้อนแสง’ กเ็กดิขึน้ 
จำกหลักกำรเดียวกัน เพียงเเต่วัตถุสะท้อนแสงจะดูดกลืน 
คลื่นควำมถี่แสง และรังสีอัลตร้ำไวโอเลต (UV) เอำไว้ด้วย 

ก่อนจะคำยแสงทีมี่คลืน่ควำมยำวมำกกว่ำออกมำในรปูแบบท่ี
พิเศษกว่ำปกต ิหรอืทีเ่รำเข้ำใจกนัว่ำเป็น กำรเรอืงเเสง ด้วยแสง 
ที่สะท้อนเข้ำตำเรำมำกกว่ำสีปกตินี่เอง จึงท�ำให้เรำสะดุดตำ 
เม่ือเห็นสีสะท้อนเเสง อีกทั้งกำรเรืองเเสงดังกล่ำวยังท�ำให ้
เรำมองเห็นสีสะท้อนเเสงในควำมมืดได้ด้วย ต่ำงจำกสีปกติ 
ทีห่ำกอยูใ่นทีส่ลัวหรอืมืดมำกๆ กอ็ำจเหน็เพียงสขีำวและสดี�ำ 
เท่ำนั้น

หำกใครเคยใช้เวลำบนท้องถนนโดยไม่เร่งรีบจนเกินไป อำจ 
เคยสังเกตเห็นว่ำ ทั้งป้ำยเตือน กรวยจรำจร รวมถึงเสื้อ
จรำจรส่วนมำก มักเป็นสีส้มสะท้อนเเสง และเกิดค�ำถำม 
ว่ำ ท�ำไมต้องเป็นสีนั้นด้วย
 ในงำนวิ จัยและทดลองเกี่ยวกับสีสะท ้อนเเสงของ 
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด สำมำรถตอบข้อสงสัยนี้ได้ด้วย
ผลลัพธ์ที่ชี้ว่ำ สีส้มสะท้อนเเสงนั้นเป็นสีที่ไม่เหมือนกับสี 
ที่มีในธรรมชำติ นั่นจึงท�ำให้สีดังกล่ำวสำมำรถมองเห็น 
และเป็นที่จดจ�ำได้ง่ำยที่สุด เมื่ออยู่กลำงแจ้ง
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“COLOR IS A POWER WHICH DIRECTLY
INFLUENCES THE SOUL.” 

- WASSILY KANDINSKY
สีสันคือพลังที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณ

“LIFE IS ABOUT USING THE WHOLE
BOX OF CRAYONS.” 

- RUPAUL
ชีวิตคือการเลือกใช้ดินสอสีจากทั้งกล่อง
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SPEAKER
เรื่อง: ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย
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ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ หลายคนน่าจะเคยผ่านตา 
เห็นผลงานของ ต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย หรือ  
สเลดทอย (Sahred Toy)A นกัวาดภาพประกอบ 
ที่ มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์อันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทยกันมาบ้าง ด้วยสีสันจัดจ้านและ 
ลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์สุดกวน ท่ีท�าให้ 
เราต้องสะดุดตาเหลือบมองทุกครั้ง ลองมาท�า 
ความรูจ้กักบัชีวิตทีเ่ต็มไปด้วยสีสันอนัหลากหลาย 
และท�าความเข้าใจตัวตนของชายหนุ่มผู้ใช้เวลา 
ในวงการนักวาดมาเกือบสิบปคีนนี้กัน

ชีวิตที่ละเลง
ไปด้วยสีสัน
ของ
SAHRED
TOY
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คิดว่าเอกลักษณ์ในผลงานของตัวเองมาจากที่ไหน
taste ในศลิปะมันคือทกุอย่ำง มันคือสิง่ทีห่ล่อหลอมมำตัง้แต่ 
เด็ก ดูหนังแบบไหน ฟังเพลงอย่ำงไร อยู่ในสังคมแบบไหน  
ตอนนั้นเรำฟังพังค์ เรำตำมวงพังค์ป๊อป เจำะปำก คือพวกนี ้
หล่อหลอมเรำแต่เด็ก พอเข้ำมหำวิทยำลัยก็เจอคนแบบนี้ 
ทีห่ล่อหลอมเรำขึน้มำ เจอเพ่ือนทีพ่ำไปดูหนงัยำกๆ มีมิต ิเริม่ 
เปิดโลก อยำกเสพของแบบนี้มำกข้ึน เพรำะฉะนั้นของแบบนี้
มนัปลูกฝังวันเดยีวไม่ได้ บำงทีมันต้องมำทั้งชีวิต และสุดท้ำย
ปลำยทำงเป็นอย่ำงไร มันคือรสนิยม

เริ่มวาดรูปจริงจังตั้งแต่เมื่อไร
เรำแค่วำดเล่นแล้วไม่ยอมหยุด ในขณะที่หลำยคนอำจเจอ 
สำยอ่ืนที่ชอบไปแล้ว แต่เรำไม่มีควำมชอบด้ำนอ่ืน ก่อนหน้ำ 
กมี็เบนไปเรยีนช่ำงบ้ำง เรำกโ็ง่มำก ทกุวนันีย้งัไม่รูว่้ำค่ำโอห์ม 
มันคืออะไร สุดท้ำยแกนที่เรำม่ันคงมำตลอดคือกำรวำดรูป  
ตอนนัน้มันยงัไม่คิดท�ำเป็นอำชพี เพรำะมันยงัไม่เหน็ภำพจรงิๆ  
แต่คิดว่ำเรำเริม่ได้ถกูจังหวะ เป็นจงัหวะทีน่กัวำดรุน่แรกบกุเบกิ 
ไปแล้ว รุน่แรกของเรำคือประมำณ พ่ี P7 (พีระพงศ์ ลิม้ธรรมรงค์)  
พี่รักกิจ ควรหำเวช พี่ตั้ม Mamafaka (พฤษ์พล มุกดำสนิท) 
อะไรแบบนี้ คือเป็นเจนที่ท�ำงำนกับกำรตลำดชัดเจน มันคือ
กำรใช้ชีวิตด้วยกำรท�ำงำนร่วมกับแบรนด์ ซ่ึงสมัยก่อนมันมี
น้อยมำก เรำเป็นรุ่นสอง
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ท�างานมาหลายชิน้มากแลว้ มชีิน้ไหนทีภ่มูใิจเป็นพิเศษ
เรำเคยคิดว่ำ ถ้ำท�ำร่วมกับแบรนด์นู้นนี้จะเจ๋งมำก แต่พอ 
เอำเข้ำจริงก็ได้ท�ำมำเกือบหมดแล้ว เลยไม่รู้ว่ำอันไหนตื่นเต้น  
ช่วงที่สนุกที่สุดคือลูกค้ำบอกว่ำอยำกเห็นงำนเรำไปอยู่ใน 
โปรดักต์ของเขำ เล่ำเรื่องรำวอย่ำงไรให้งำนของเรำอยู่กับเขำ 
โดยไม่ทับกับสินค้ำเก่ำๆ ที่เรำเคยท�ำ แต่ยังเป็นสไตล์เรำอยู่  
ก็เป็นควำมยำกนิดหนึ่ง แต่เรำโชคดีที่ว่ำเรำไม่ได้เล่นกับ 
คำแรกเตอร์ ถ้ำคำแรกเตอร์มันตำเดียวเหมือนกัน แค่เปลี่ยน
ท่ำทำง คนยังพอจ�ำภำพได้ แต่ของเรำคือมันไม่มีคำแรกเตอร์ 
มันเป็นเรือ่งของควำมลำมก ส ีส่วนประกอบในโลกนัน้ๆ ของเรำ  
มันเลยบิดง่ำยหน่อย

มีหลักการเลือกสีมาใช้ในงานอย่างไร
จริงๆ มีควำมมั่วอยู่นะ อำจเป็นเพรำะงำนเรำมีกำรใช้สีเยอะ 
มำตลอดจนชิน แต่โดยปกติ ถึงเรำจะใช้สีที่หลำกหลำย แต่จะ
บำลำนซ์มันไม่ให้เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ยกตัวอย่ำงเช่น งำนนี้ใช้ 
สีแดงเป็นหลัก 40% ของภำพ เรำจะเท 30% เป็นจุดโฟกัส 
ตรงกลำง แล้วกระจำยอีก 10% ไปอยู่รอบๆ งำน เพื่อรักษำ
น�้ำหนักของภำพ

มีชื่อเรียกสไตล์งานของตัวเองไหม
อำจจะมีนะ แต่ก็ยังรู้สึกว่ำไม่ใช่เรำเต็มที่ บำงคนก็บอกว่ำ
แนวนี้คือป๊อปอำร์ต แต่ควำมหมำยจริงๆ ก็ไม่ใช่แบบนี้ ก็เลย 
ไม่รู ้เหมือนกัน แต่เรำก็ไม่เคยไปหำค�ำตอบด้วย เคยอ่ำน 
บทสัมภำษณ์ พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก มีคนถำมแกว่ำ เพลงแก 
แนวอะไร แกกไ็ม่รู ้ท�ำไปเถอะ เด๋ียวกมี็คนมำจ�ำกดันยิำมเรำเอง  
ไม่ต้องไปเสียเวลำไปหำ เรำเลยคิดว่ำ ไม่ต้องสนใจ มันไม่มี
ควำมหมำยต่อชีวิตอยู่แล้ว

สังเกตว่างานจะมีส่วนประกอบเยอะแยะไปหมด 
ท�าไมถึงไม่เลือกท�าคาแรกเตอร์เดียวให้คนจ�าได้
ไม่ได้ตัง้ใจ เรำว่ำมีทศิทำงต่ำงกนั เรำว่ำพ่ีตัม้ (วศิทุธิ ์พรนมิิตร)  
เขำเจอมะม่วง ซึ่งมะม่วงของเขำคือนิพพำนละ คำแรกเตอร์นี้
เขำวำดเป็นร้อยรปูกไ็ม่เบือ่ แต่ให้เรำวำดคำแรกเตอร์เดิมซ�ำ้ๆ 
เรำเบือ่ เรำแค่คนละแบบกบัเขำ โลกของเรำมันคือกำรเอำมวล 
คำแรกเตอร์ไปอยูใ่นโลกโลกหนึง่ สนกุตรงทีแ่ทบจะไม่เหน็ภำพ 
ปลำยทำงเลยด้วยซ�้ำว่ำมันจะเป็นอย่ำงไร ระหว่ำงทำงต้อง 
นกึว่ำโจทย์มีอะไรบ้ำง อะไรทีต้่องเน้นเป็นพิเศษ อะไรทีจ่ะหยบิ
มำเล่ำ สมมติท�ำกระเป๋ำ แต่แบรนด์ขำยรองเท้ำ แล้วกระเป๋ำ
เป็นของพรเีมียม เรำกต้็องเอำรองเท้ำมำเป็นคำแรกเตอร์หลัก 
คือมันบิดได้หมด แล้วเรำสนุกตรงนั้น 
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เคยมีอารมณ์ไม่อยากวาดไหม
มี เรำว่ำเป็นปัญหำของนักวำดหลำยคนเลย เคยคุยกับพ่ีๆ  
น้องๆ ในวงกำร ว่ำเรำหมดไฟรเึปล่ำ คือง่ำยๆ เม่ือสองปีก่อน 
เรำอยำกแสดงแกลเลอรี่ อยำกท�ำงำนโซโล่ คืออยำกมำก แต่
ถึงจุดหนึ่งปุ๊บ บทที่จะตัดไปก็ตัดเลย โดยที่ไม่รู้เพรำะอะไร 
มันแวบเดียวคือไม่เอำแล้วว่ะ อยำกไปท�ำอย่ำงอื่น เรำเป็นคน 
สบัสวติช์เรว็ วนันีเ้ป็นอีกแบบ พรุง่นีก้ส็ำมำรถสบัสวติช์แล้วเป็น 
อีกแบบได้ทันที เหมือนลืมควำมตั้งใจของเมื่อวำนไปแล้ว

การวาดด้วยคอมพิวเตอร์กับวาดด้วยมือต่างกัน 
อย่างไร
เยอะเลย เรำว่ำคนวำดด้วยคอมพิวเตอร์จะเสียนิสัย ทุกอย่ำง
มัน Undo ได้หมด เรำเลยติดกำร Undo ในกำรใช้ชีวิต คิดว่ำ 
เด๋ียวมันก็ย้อนกลับไปเริ่มใหม่ได้ แต่ว่ำกำรท�ำงำนด้วยมือ  
ถ้ำพลำดไปแล้ว บำงทกีแ็ก้ไม่ได้เหมือนเก่ำนะ กำรทำสขีำวทบั 
มันก็จะทิ้งควำมปูดนูนของสีเดิมไว้อยู่ มันคือกำรแก้ปัญหำไป
เรือ่ยๆ ข้อดีของกำรท�ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์เรำชอบทีส่ำมำรถ
บันดำลได้ตำมที่คิดไว้ทุกอย่ำง อยำกให้มันสวยแบบนี้ท�ำได้  
แต่เรำไม่สำมำรถบนัดำลแบบนีล้งบนงำนมือทีแ่ก้ไม่ได้ หลกัคือ 
มันบิดได้หมด แล้วเรำสนุกตรงนั้น 

ถ้าสมมติให้เลิกใช้คอมพิวเตอร์วาดรูปลงสี จะเลือก
ใช้สีประเภทไหนแทน
เรำชอบสีอะคริลิกนะ แต่ท�ำออกมำแล้วงำนจะไม่เหมือนใน 
คอมพิวเตอร์ เพรำะเรำเป็นคนใจร้อน ถ้ำเริ่มท�ำงำนชิ้นนั้นๆ 
จะต้องให้เสร็จเลยทันที ไม่ง้ันจะหมดอำรมณ์ ทีนี้พอใช้ส ี
อะครลิิกมันต้องรอแห้งแล้วค่อยทบั บำงทเีรำรอไม่ได้ กป็ำดมัน 
เลย สุดท้ำยเละ 
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ปกติแบ่งเวลาการใช้ชีวิตและการท�างานอย่างไร
ไม่แบ่ง (ฮำ) แต่เรำเคยคุยกับพ่ีคนหน่ึง แกเป็นคนท�ำภำพ 
Backdrop ทีเ่มืองคำนส์ เคยคุยกนัว่ำแกแบ่งเวลำอย่ำงไร แล้ว 
งำนแกเป็นงำนถกึ ดีเทลเยอะ รูเ้ลยว่ำ ภำพๆ หนึง่ต้องใช้เวลำ
เป็นเดือน เขำบอกว่ำชีวิตเป็น Loop มำก แต่ก็บ้ำเกมมำก 
ด้วยนะ ท�ำงำนตัง้แต่ 10 โมงเช้ำ ถงึ 6 โมงเยน็ แล้วกเ็ล่นเกม 
ยำวถึง 4 ทุ่ม แล้วนอน ท�ำแบบนี้ทุกวันๆ มีระเบียบวินัยมำก 
ซ่ึงฟรแีลนซ์ระบบมันเละได้ง่ำยมำก คือถ้ำขีเ้กยีจกไ็ม่ท�ำ เพรำะ
ไม่มีใครบังคับอยู่แล้ว เรำก็เคยท�ำงำนเลต แต่น้อยมำก ปกติ
เรำท�ำงำนไว มันเหมือนกึง่ๆ Expressionism คือถ้ำท�ำไม่เสรจ็ 
ตอนนี้ก็ไม่ท�ำแล้ว จะทิ้งไว้ยำวๆ เลย ถ้ำท�ำต้องท�ำให้เสร็จ 
ต้องจบภำยในวนันัน้ หรอืไม่เกนิ 3-4 วนั แต่ถ้ำลำกยำวกว่ำนัน้ 
จะหมดไฟละ ขอให้ได้เริ่มก่อน

นอกจากวาดรูปแล้ว สนใจไรอีกไหม
น้อย เรำขี้เกียจมำก วำดเสร็จปุ๊ป ก็มำท�ำแบรนด์กับพ่ีๆ  
น้องๆ แล้วกอ็ยูบ้่ำน รดน�ำ้ต้นไม้ กลำยเป็นคนน่ำเบือ่ (ฮำ) คือ 
มีแต่ละช่วงวัยที่คอนทรำสต์กันสูงมำก ช่วงอำยุ 20-30 จะ 
ขยนัมำก กล้ำพูดค�ำนีเ้ลย เรำเคยท�ำงำนตลอดเวลำจนไม่อยำก 
ดูหนงักบัแฟน เพรำะกำรดูหนงัจะเสยีเวลำหนึง่ชัว่โมงครึง่ไปให้ 
กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วำดรูป แต่ไอ้ควำมขยันแบบนั้นก็พำเรำมำถึง
ตรงนี้ ซึ่งตอนนี้มันถึงเวลำขี้เกียจแล้ว เลยเต็มที่เลย เล่นเกม 
ท�ำนูน่นีน่ัน่ แต่ว่ำแปลกนะ เหมือนพอเรำไม่ได้อยูก่บังำนตลอด
เวลำ พอมำท�ำงำนมันเลยเหมือนอัดอั้น แล้วมำระเบิดกับงำน 
ก็สนุกไปอีกแบบ
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คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินไหม
อยำกเรยีก มันเท่นะ แต่เอำเข้ำจรงิ ถ้ำให้ศลิปินจรงิๆ มำดูงำน 
ผ่ำนคอมพิวเตอร์มันกไ็ม่มีค่ำเท่ำกบัวำดด้วยสอีะครลิกิอยูแ่ล้ว  
แถมเรำเสือกมำโตกับคอมพิวเตอร์ ถ้ำถำมว่ำเป็นศิลปินไหม  
เรำไม่รูแ้ล้ว มันคงเหมือนกำรนยิำมผลงำนม้ัง ใครจะมำนยิำม
ว่ำเป็นศิลปินหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ เรำขอแค่ทุกวันได้ตื่นขึ้นมำ
ท�ำงำนแบบนี้ ได้เงิน แฮปปี้ มีควำมสุข ก็พอแล้ว

อยากฝากอะไรถงึเดก็รุ่นใหมท่ีส่นใจงานภาพประกอบ
จะเป็นนักวำดหรือไม่ก็ได้นะ แต่เรำว่ำควรลองมันทุกอย่ำงเลย  
จรงิๆ ชวีติช่วง 20-30 เรำใช้ค�ำว่ำ บู ๊ค�ำเดียว มันพำไปทกุทีเ่ลย  
เม่ือไรทีคิ่ดว่ำหลุดค�ำว่ำ Copy ไปได้ กโ็อเคแล้ว เพรำะเรำไม่ชอบ 
กำร Copy เรำให้ค่ำควำมส�ำคัญกับกำรที่ผลงำนเป็นแบบนี้  
เหมือนพ่ีตัม้กบัมะม่วง เหน็กนัว่ำมะม่วงมันวำดง่ำย แต่กว่ำจะบดิ
ไปเป็นมะม่วงอย่ำงที่เห็น รู้ไหมว่ำเขำต้องวำดไปกี่หมื่นกี่พันรูป  
เรำเชื่อว่ำคน Copy ไม่มีทำงเฉิดฉำยหรอก เพรำะคนที่เขำรู้ 
เขำก็ไม่ให้ค่ำอยู่แล้ว ถ้ำให้สรุปค�ำเดียวคือ ต้องบู๊ ใช้ชีวิตให้มัน 
ถ้ำมัวกลัว สุดท้ำยก็จะไม่รู้ว่ำเรำชอบจริงไหม

ชีวิตเริ่มนิ่งๆ แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร
เรำว่ำวยัมันมีผลต่อบำงคนนะ อย่ำงเรำอยูใ่นข่ำยนัน้ เรำตอนนี้  
32 กับเรำตอน 25 มันคือคนละคนโดยชัดเจน ตอน 25 เรำ 
พร้อมไปอินเดีย เคยบอกตวัเองว่ำเอำไปหย่อนทีไ่หนในโลกกไ็ด้  
ปรับตัวได้ อยู่ได้ทั้งชีวิต ตอนนี้คือโตเกียวยังขี้เกียจเลย ต้อง
จองโรงแรมดีๆ คือรักสบำยมำกขึ้น ถำมว่ำชอบไหม ก็ไม่ได้
ชอบนะ แต่เรำว่ำมันคือชีวิตคน
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Dice & Roll
Board Game 
Café:

‘บอรด์เกม’ ถอืเปน็อกีหนึ่งเทรนดท์ีค่นใหค้วามสนใจกนั 
อย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ให้ความหลากหลายทาง 
ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความเพลิดเพลิน  
ความผ่อนคลาย หรืออยากจะกระชับความสัมพันธ์ 
กับเพ่ือน อยากหาเร่ืองชวนคุย จนไปถึงเล่นวางแผน 
เอาให้ปวดขมับกันไปข้างหนึ่งก็มี 
 ซึ่งกระแสของบอร์ดเกมไม่ได้เปน็เพียงแค่การเลน่
กบัเพ่ือนทีบ่า้นหรอืทีท่�างานเทา่นัน้ แตย่งัเกดิเปน็คาเฟ่
ที่เปดิให้ลูกค้าสามารถมาเล่นที่ร้านได้อีกด้วย

ร้านบอร์ดเกม
แห่งความหรรษา50
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หำกเดินทำงมำโดยรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ลงสถำนีเตำปูน ประตู
ทำงออกที ่1 หนัซ้ำยนดิๆ กจ็ะเหน็ป้ำยชือ่ร้ำนตวัใหญ่ ‘DNR’ 
ซ่ึงย่อมำจำก Dice and Roll Board Game Cafe ขนำดของร้ำน 
ก�ำลังดี หำกมองจำกหน้ำร้ำนเข้ำมำผ่ำนกระจกใส จะเห็นโต๊ะ 
ประมำณ 4-5 ตัว วำงเรียงรำย อยู่ในปริมำณที่เจ้ำของร้ำน
ควบคุมไหว 
 บรรยำกำศร้ำนช่วงเยน็เป็นช่วงทีล่กูค้ำก�ำลงัทยอยเข้ำมำ 
ใช้บริกำรกัน กลุ่มลูกค้ำก็มีหลำกหลำยทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่  
รวมไปถงึครอบครวั มีทัง้ผูเ้ริม่ต้นและผูท้ีช่�ำ่ชองได้ร่วมใช้เวลำ
เล่นบอร์ดเกมบนโต๊ะ
 เม่ือวำงกระเป๋ำ หำทีน่ัง่ได้เรยีบร้อยแล้ว หนัไปทำงขวำของ 
ร้ำนจะมีชั้นวำงกล่องบอร์ดเกมมำกมำย หลำกหลำยประเภท  
บรเิวณด้ำนในสดุจะมีเคำน์เตอร์บรกิำรอำหำร และนอกจำกนัน้ 
ยังมีอุปกรณ์เสริมส�ำหรับบอร์ดเกมด้วย ไม่ว่ำจะเป็นซองใส 
เพ่ือดูแลรักษำกำร์ด หรือจะเป็นเหรียญอะไหล่ เหรียญเสริม 
ของเกมต่ำงๆ ก็มีให้บริกำร ซ้ำยมือเป็นบอร์ดประชำสัมพันธ์
ของทำงร้ำน แจ้งโปรโมชัน่ลดรำคำอำหำร และรำคำบอร์ดเกม 
ของสมำชิก รวมไปถึงรำยละเอียดกำรแข่งขันเกมต่ำงๆ ที่ 
ทำงร้ำนจัดขึ้นมำให้ได้ร่วมสนุกกัน 
 หำกเข้ำไปในร้ำนด้วยควำมสับสน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไร  
GM หรอื Game Master จะคอยให้ควำมช่วยเหลอื ด้วยกำรถำม
พ้ืนฐำนของลูกค้ำก่อน เช่น เคยเล่นบอร์ดเกมไหม ชอบกำรเล่น 
แบบไหน อยำกเล่นระยะเวลำเท่ำไร ฯลฯ ซึ่ง GM จะค่อยๆ 
เสนอและหยิบเกมมำทีละกล่องให้เรำได้ตัดสินใจจำกรูปร่ำง
หน้ำตำของกล่อง เมื่อตกลงที่จะเริ่มเล่นแล้ว ก็ลุยกันเลย…

COIN 50
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เม่ือเปิดกล่องออกมำ แต่ละเกมกจ็ะมีควำมแตกต่ำงกนัออกไป 
บำงเกมอุปกรณ์เยอะ บำงเกมอุปกรณ์น้อย ซ่ึงนีเ่ป็นด่ำนแรกที่
ส�ำคัญส�ำหรบัผูใ้ช้บรกิำร บำงคนเหน็อุปกรณ์เยอะแยะมำกมำย 
วำงเรียงรำยแล้วถึงกับล้มเลิกไปก็มี เม่ือ GM เอำอุปกรณ์
มำเรียงกันหมดแล้ว ก็ถึงเวลำเซ็ตเกมและอธิบำยวิธีกำรเล่น  
นีก่ถ็อืเป็นช่วงเวลำส�ำคัญไม่แพ้กนั ทกุคนจะต้องตัง้ใจฟังให้ดี  
เพรำะนอกจำกวธิกีำรเล่น วธิกีำรชนะเกมกเ็ป็นใจควำมส�ำคัญ 
ของกิจกรรมนี้เช่นกัน เกมบำงเกมหำกเข้ำใจผิดหรือไม่เข้ำใจ
กติกำ ก็อำจท�ำให้หมดสนุกไปเลย
 เป็นเพรำะว่ำทุกคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ำตัวเองเข้ำใจสิ่งที่ 
GM อธิบำยมำกน้อยแค่ไหน บรรยำกำศช่วงเริ่มต้นของเกม
ก็จะเป็นช่วงพูดคุยกัน เพื่อถำมกติกำหรือทวนสิ่งที่ต้องเข้ำใจ 
ควำมรู้สึกที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมกันนั้น ถือเป็นกำรสร้ำง
ขวัญก�ำลังใจให้ผู้เล่นทุกคน เพรำะกำรที่ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้
เริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกับคนอ่ืน ไม่รู้สึกถึงควำมไม่เท่ำเทียม 
จึงท�ำให้เกิดควำมหวังในใจที่จะชนะในเกมที่จะเล่น ถือเป็น
สัญญำณที่ดีของกำรเล่นเกม

Dice and Roll Board Game Cafe
เวลำให้บริกำร : อังคำร-ศุกร์ 16.00-22.30 น. เสำร์-อำทิตย์ 14.30-22.30 น.
494/32 ถนนประชำรำษฎร์ สำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
โทรศัพท์ 095-950-1921
www.facebook.com/diceandrollboardgame

***ร้ำนจะเปิดให้บริกำรถึงวันที่ 15 กรกฎำคมนี้ เป็นวันสุดท้ำย 

 ในระหว่ำงทีเ่กมด�ำเนนิไป หำกเกดิอำกำรคอแห้งหรอืเหงำ
ปำก กส็ำมำรถสัง่เมนอูำหำรจำกทำงร้ำนได้ มีทัง้น�ำ้หวำนมำก 
หวำนน้อย หรือของทอดก็มีให้เลือกหลำกหลำย กินไปเล่นไป
เพลินๆ สองสำมชัว่โมงหมดไปไม่รูต้วั แต่ไม่ต้องกงัวลเรือ่งค่ำ
บริกำร ไม่ได้แพงจนน่ำตกใจ รำคำต่อชั่วโมงประมำณอำหำร
ตำมสัง่หนึง่จำนเท่ำนัน้ หำกคิดว่ำเพลินแน่นอนกจั็ดรำคำเหมำ
ทั้งวันได้เช่นกัน รำคำถูกกว่ำกินบุฟเฟ่ต์จ�ำกัดเวลำแน่นอน

 หำกใครสนใจ Board Game แต่ไม่มีเพ่ือนมำด้วย กลัวจะ 
ไม่มีคนเล่นด้วย นั่นจะไม่ใช่ปัญหำอีกต่อไป ขอแค่บอก GM  
เขำก็จะพำคุณไปร่วมโต๊ะกับคนอื่นๆ ไม่แน่นะ นั่นอำจจะเป็น 
กำรจุดเริ่มต้นของมิตรภำพที่ดีก็ได้

COIN
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REVIEW
เรื่อง: นิรนาม

เด็กชายผู้ระบายสีฟา้ไม่เป็น
เรื่อง รุจรวี นำเอก
วรรณกรรมเยำวชนรำงวัลชนะเลิศ เวทีกำรประกวดแว่นแก้ว 
ครัง้ที ่13 เรือ่งรำวของเด็กตำบอดส ีทีส่ญูเสยีควำมฝันในกำร
วำดไปเพรำะควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย แต่ด้วยควำมตั้งใจ
ที่จะน�ำรอยยิ้มของพ่อผู้โศกเศร้ำจำกกำรสูญเสียแม่กลับมำ 
เขำจึงกลับมำวำดภำพอีกครั้ง เรื่องนี้มีสัญญะเกี่ยวกับเรื่องสี
โดยตรง อย่ำงชือ่ของตวัละครหลักทีมี่นยัยะของ ‘แม่ส’ี รวมถงึ 
กำรเปิดมุมมองใหม่ๆ กับภำวะตำบอดสี ซ่ึงจัดเป็นลักษณะ
ควำมพิกำรที่ส่งผลต่อชีวิตน้อย แต่ในควำมเป็นจริง ควำม
แตกต่ำงเพียงเล็กน้อยนั้นกลับสร้ำงแรงกระทบต่อชีวิตอย่ำง
ใหญ่หลวง อย่ำงกำรที่มองสีของท้องฟ้ำไม่เหมือนกับคนอื่น
 ถ้ำใครอยำกรูว่้ำสดุท้ำยแล้วเด็กผูช้ำยผูร้ะบำยสฟ้ีำไม่เป็น 
จะระบำยสฟ้ีำออกมำเป็นอยำ่งไรนัน้ ขอใหต้ิดตำมอ่ำนในเล่ม  
เพรำะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยทีเดียว

The Tale of The Princess 
Kaguya (2013)
ก�ำกับโดย Isao Takahata

หนึง่ใน 5 อะนเิมชัน่ ทีไ่ด้เข้ำรอบสดุท้ำยรำงวลัออสกำร์ประจ�ำปี 
2015 กก็ำรนัตคีวำมดีงำมของอะนเิมชัน่เรือ่งนีอ้ยูแ่ล้ว แต่สิง่ที่
ท�ำให้ The Tale of The Princess Kaguya นัน้ น่ำสนใจมำก
ขึ้น คือเทคนิคกำรใช้ภำพพู่กันเข้ำมำในกระบวนกำรอะนิเมชั่น  
ซ่ึงท�ำให้เหน็ถงึสภำพน�ำ้หนกัของควำมรูส้กึนกึคิดของเจ้ำหญิง 
คำกุยะ ผ่ำนกำรใช้ภำพพู่กัน อธิบำยถึงควำมจริงซึ่งซ่อนอยู ่
ภำยใต้ใบหน้ำเรยีบเฉย หรอืควำมเข้มข้นของเรือ่ง ขณะเดียวกนั 
ที่โทนสีที่ใช้นั้นกลับเป็นโทนสีพำสเทล โทนสีอ่อน ซ่ึงเปรียบ
เสมือนกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของหญิง และยังท�ำให้ลำยเส้น
ที่ปรำกฏในเรื่องสื่อสำรได้อย่ำงเต็มที่ เห็นควำมตึงเครียดที่
ขมวดจนระเบิดออกมำในช่วงท้ำย พร้อมท�ำให้คนดูใจสลำย
กับชะตำกรรมของเจ้ำหญิงไม้ไผ่ 
 นอกกำรเทคนิคที่แพรวพรำวแล้ว ใครที่ชื่นชอบประเด็น 
เฟมินิสต์และศำสนำพุทธก็น่ำจะประทับใจมำกขึ้น เพรำะใน
เรือ่งนัน้มีหลำยสญัญะทีก่ล่ำวถงึเรือ่งรำวเหล่ำนีไ้ด้อย่ำงสนใจ
และน่ำเศร้ำไปพร้อมกัน
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Press Here (ถู แตะ 
เป่า เขย่า สนุกจัง)
เรื่องและภำพ Havet Tullet

ถึงแม้ว่ำเรื่อง Press Here หรือชื่อภำษำไทย  
ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจงั  (จัดพิมพ์โดย ส�ำนกัพิมพ์ 
นำนมีบุ๊คส์) จะจัดอยู่ในหมวดหนังสือนิทำน 
แต่ควำมน่ำสนใจของเรื่องนี้ คือกำรใช้ภำพ
น้อยนดิ แต่สำมำรถสือ่สำรกบัผูอ่้ำนได้เกนิกว่ำ 
ที่คำดคดิ รวมถึงสำมำรถดึงให้เรำสนุกสนำน
ไปกบักำรถ ูแตะ เป่ำ เขย่ำ เล่นไปกบัหนงัสอืได้  
แม้ว่ำผูอ่้ำนจะเลยวยัเด็กไปแล้วกต็ำม หำกใคร 
ที่ชื่นชอบหรือก�ำลังศึกษำเทคนิคกำรเล่ำผ่ำน
ภำพ Press Here เป็นหนงัสอืภำพทีน่่ำสนใน
 นอกจำกเล่มนี้ นักเขียน Havet Tullet  
ยังมีอีกหลำยเล่มที่ใช้เทคนิคในกำรเล่ำได้
อย่ำงน่ำสนใจ โดยเฉพำะเทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
ผ่ำนภำพเพียง ‘จุด’ เดียว ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถ
วำงหนังสือลงได้เลย

The Grand 
Budapest Hotel 
(2014)
ก�ำกับโดย Wes Anderson

หำกเอ่ยถึงภำพยนตร์เรื่อง The Grand  
Budapest Hotel คงไม่ใช่อะไรใหม่ส�ำหรับ
แฟนของผูก้�ำกบั เวส แอนเดอร์สนั แต่ส�ำหรบั
คนที่ยังไม่เคยดู นี่เป็นภำพยนตร์เรื่องหนึ่ง 
ที่มีสีสันจัดจ้ำน ฉูดฉำด รำวกับหลุดเข้ำไปใน 
โลกลกูกวำดเหนอืจรงิ เนือ้เรือ่งมีควำมชวนหวั 
มีกลิ่นอำยของนวนิยำยสืบสวนอบอวบตลอด
ทั้งเรื่อง และมุมกล้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ
แอนเดอร์สันที่เหมือนเอำกล้องไปตั้งไว้กลำง
เหตกุำรณ์ คอยบนัทกึเรือ่งรำวทีเ่กดิขึน้ ซึง่มัก 
ท�ำให้เรำๆ นัน้ตกตะลึงและอดทีจ่ะหวัเรำะกบั
ฉำกนั้นไม่ได้
 แอนเดอร์สันเป็นนักท�ำหนังที่มักจะเลือก
โทนสีของหนังแต่ละเรื่องเอำไว้ในใจ และ
ถ่ำยทอดออกมำได้อย่ำงชัดเจน ซ่ึงโทนสีที่
ปรำกฏใน The Grand Budapest Hotel นัน้ 
เป็นโทนสีที่ฉูดฉำดใกล้เคียงกับ Fantastic 
Mr. Fox ซ่ึงเป็นผลงำนของแอนเดอร์สัน 
อีกเรื่อง ที่มีแนวเรื่องไปในทำงตลกขบขัน
เหมือนกัน สีที่เห็นได้ชัดที่สุดตลอดทั้งเรื่อง 
คือ สีชมพูสด ซ่ึงเป็นสีของโรงแรมแกรนด์
บดูำเปสต์ ฉำกหลังของเรือ่ง ในเชงิจติวทิยำนัน้  
สชีมพู เป็นสทีีส่ือ่ควำมหมำยถงึผูห้ญิง ควำม 
ขีเ้ล่นซกุซน และควำมรกัหวำนชืน่ ซึง่สิง่เหล่ำนี้ 
ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องรำววุ่นวำยทั้งหมด 
ในโรงแรมแห่งนี้นั่นเอง
 หลำกหลำยรำงวัลที่  The Grand  
Budapest Hotel กอบโกยไปนั้น เป็นตัว 
กำรนัตคีวำมส�ำเรจ็ของภำพยนตร์ได้เป็นอย่ำง 
ดี และนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คอหนังไม่ควรพลำด 
โดยเฉพำะคอหนงัทีร่กังำนศลิปะน่ำจะตกหลุม
รกัควำมโกลำหลในเรือ่งนีไ้ด้ไม่ยำกเลยทเีดียว
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หวังว่า
อนาคต ...
จะมีเธออยู่

จำก… อดีต
ถึง… อนำคต

จดหมำยฉบบันีเ้กดิขึน้จำก ‘ควำมไม่รู’้ เพรำะฉนัไม่รูจ้รงิๆ ว่ำ 
เรื่องรำวของเรำมันจะเป็นเช่นไร …ในหลำยๆ ครั้งเรำก็ลืม
นึกถึงใครบำงคนที่ผ่ำนเข้ำมำ
 หลำยๆ ครั้งเรำก็จ�ำได้เพียงใบหน้ำที่เลือนรำง คล้ำยกับ
หมึกจำงๆ บนกระดำษแผ่นหนึ่งแผ่นนั้นที่เรำจ�ำไม่ได้แล้วว่ำ
ใครกันนะที่เขียนมำ
 ในบ่ำยวันเสำร์ที่ฉันจัดห้องในรอบหลำยเดือน ท่ำมกลำง
ฝุน่ละอองและกองกระดำษ ฉนัพบเจ้ำกระดำษแผ่นนี…้ แผ่นที ่
จ่ำหน้ำซองด้วยชื่อฉันที่ผิดไปหลำยตัวสะกด และชื่อของเธอ 
ฉนัหยบิขึน้มำอ่ำนข้อควำม หมึกเลอืนรำงบนกระดำษแผ่นนัน้
กลับท�ำให้ควำมทรงจ�ำของฉันเริ่มชัดเจน
 เรื่องรำวของ ‘เธอ’ และ ‘ฉัน’ เริ่มจำกหน้ำจอ…และ 
มำจบลงตรงหน้ำกระดำษ
 ใช่! มันอำจฟังดูเป็นควำมสัมพันธ์และกำรติดต่อที่
ประหลำดในยุคที่เรำสำมำรถส่งไลน์ให้กันได้ในเสี้ยววินำที  
อะไรคือเหตผุลทีใ่ครบำงคนต้องรอข้อควำมจำกบรุษุไปรษณย์ี 
ที่นำนๆ ทีจะมำถึง… ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
 ฉันจ�ำไม่ได้เหมือนกันว่ำท�ำไมเรำถึงเลิกเขียนจดหมำย 
หำกนั ท�ำไมเขำถงึหำยไปจำกควำมสมัพันธ์… ฉนัจ�ำตวัอักษร
สุดท้ำยระหว่ำงเรำไม่ได้เลย
 จนได้กลับมำอ่ำนมันอีกรอบ ในเวลำนี้ฉันเข้ำใจแล้วว่ำ 
กำรรอแผ่นกระดำษและซองจดหมำยเป็นสัปดำห์ 
 มันมีควำมหมำยอย่ำงไร…

RELEASE ME
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์
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 ในช่วงชวีติทีผ่่ำนมำมีใครหลำยคนเข้ำมำและจำกไป ทิง้ไว้ 
เพียงควำมรู้สึกและควำมทรงจ�ำ 
 มนัจะผิดไหมที่ฉันไม่อยำกให้เธอจำกไปในควำมสัมพันธ์
ของเรำ แต่ถ้ำฉันท�ำอย่ำงนั้นมันก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำรเด็ดปีก
ผีเสื้อเพื่อที่จะให้มันไม่ไปไหน ฉันรู้ รู้ดีว่ำท�ำไม่ได้ ที่จะบังคับ
ให้ใครบำงคนมำรู้สึกและคิดแบบเดียวกัน ฉันจึงขอเป็นเพียง
ผู้สังเกตกำรณ์และเฝ้ำดูควำมสัมพันธ์ของเรำจำกอดีต และ
เตือนควำมจ�ำของตัวเองในอนำคตว่ำครั้งหน่ึงเคยมีเธอผ่ำน
เข้ำมำ…
 
 ครัง้แรกทีฉ่นัพบเธอบนฟลอร์เต้นร�ำ กระจกบำนใหญ่ก�ำลัง 
สะท้อนภำพของเรำ สเตป็เท้ำทีเ่ก้ๆ กงัๆ ท�ำให้เรำหวัเรำะและ
ยิ้มให้กันอย่ำงโก๊ะๆ เปิ่นๆ อยู่สองคน เวลำนั้นฉันไม่สนใจ 
เงำสะท้อนบนกระจก เพรำะสิ่งที่ฉันสนใจคือเงำสะท้อน 
ในดวงตำของเธอ โลกใบนั้นจะเป็นอย่ำงไรกันนะ ฉันสนใจ 
ลึกลงไปในนั้น …และเพลงก็จบลง
 จะเป็นโชคชะตำหรอืควำมบงัเอิญทีเ่รำต้องกลบับ้ำนทำง
เดียวกัน ในเวลำค�่ำคืนที่อันตรำยเกินกว่ำผู้หญิงตัวคนเดียว 
จะกลับบ้ำนแต่เพียงล�ำพัง
 ฉันอำสำไปเป็นเพื่อน 
 

 ฉันเกลียดถนนเวลำนี้… เพรำะมันโล่งเกินไป และเร็ว 
เกินกว่ำที่ฉันกับเธอจะท�ำควำมรู้จักกันมำกกว่ำนี้ ฉันลงรถ
และโบกมือลำ… 
 โชคดีว่ำนั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ำย เพรำะเรำยังคงวนเวียนอยู่
ในฟลอร์เต้นร�ำ และยังคงพบกันบนแท็กซี่เสมอ…
 สำรภำพตำมตรง ฉันรักไฟแดงเวลำมีเธออยู่

 อีกครั้งที่ฉันหยิบขึ้นมำอ่ำนคงพบค�ำตอบแล้วล่ะว่ำเรื่อง
รำวของเรำก�ำลังด�ำเนินไปในทิศทำงไหน หรือมันจบลงตรง
จุดใด 
 ขอบคุณช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีเธออยู่

ณ เวลาหนึ่ง
2 April 2018

*หมายเหตุ-เน่ืองจากกระบวนการในการจัดท�าต้องใช้เวลา
นานราว 6 เดือนกว่าจะได้รับการเผยแพร่ และน่ันจะเป็น 
อีกครั้งที่ผมกลับมาอ่านจดหมายฉบับนี้ 

- ส่งถึงอนาคต จากฉันเองในอดีต -
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“แล้วแต่ว่ำใครอยำกให้เป็นสีอะไร แต่ถำ้เป็น 
สฟ้ีำกน่็ำจะสวยดี จรงิๆ ขึน้อยูก่บัว่ำเขำอยำก
ให้สื่อถึงอะไรมำกกว่ำ ที่จริงสีอะไรก็ได้หมด”  

ชยุตม์ ยงชัยชาญ 

อำยุ 21 ปี 

“สีขำว เพรำะอยำกให้เป็นสีโทนสว่ำงสดใส”
สาลี รักแดง 

อ�ยุ 22 ปี 

TK VOICE
เรื่องและภาพ: ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

ถ้า TK park 
ไม่เป็นสีแดง 
อยากเห็นเป็น
สีอะไร
ไม่ว่าจะเป็นขาจรหรือขาประจ�าที่ก้าวเข้ามาใน  
TK park ก็ย่อมได้เห็น ‘สีแดง’ ปรากฏอยู่ตาม 
จุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานการเรียนรู้แห่งนี ้
อยู่บ้างไม่มากก็น้อย โดยไม่ต้องเอาสติกเกอร์
เขียนว่า “อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้มีสี…” มาติด 
เหมือนที่เห็นตามท้ายรถบนท้องถนนแต่อย่างใด
เนื่องจากสีแดงเปน็สีเอกลักษณ์ของที่นี่นั่นเอง 
 เราจงึเชญิชวนชาว TK park รว่มจนิตนาการ
ถึงอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ ในวันที่สีเปลี่ยนไป  
ว่าพวกเขาอยากระบายให้เปน็สีอะไรกันบ้าง
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“น่ำจะเป็นโทนสดใส หวำนๆ ก็คงจะเป็น
สีชมพู เพรำะอยำกให้มันดูซอฟต์ เน่ืองจำก 
ที่นี่มีคนหลำกหลำยวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ แล้วก ็
ผูส้งูอำย ุถ้ำเป็นสดี�ำกค็งไม่เหมำะสม เพรำะมัน 
จะดูอึมครึมไปหน่อย”

อนุชา ทรงศิริ

อ�ยุ 54 ปี

“อยำกให้เป็นสีเขียว เพรำะว่ำ TK Park อยู่ 
ในห้ำง ค่อนข้ำงไกลจำกธรรมชำติ เลยอยำก 
ให้กำรจัดพ้ืนทีเ่ป็นสเีขยีว เช่นว่ำมีต้นไม้เล็กๆ 
ประดับตกแต่ง”

เมริยา ชูชื่น 

อ�ยุ 22 ปี 

“สเีขยีวกไ็ด้ แม้จะไม่ค่อยดึงดูด และเด็กๆ อำจ
จะไม่ชอบ เพรำะมันไม่ได้สดใส แต่เรำชอบสนีี้  
ซ่ึงเขยีวกมี็หลำยเฉด อำจจะเลือกเฉดทีอ่่อนๆ 
สว่ำงๆ ถ้ำมองในภำพรวมว่ำที่นี่มีผู้สูงอำยุ
ด้วย มันก็จะเย็นตำ สบำยตำดี (ยิ้ม)”

ไอยรา โฉมศรี

อ�ยุ 48 ปี

“ชมพูดีไหม เห็นผู้หญิงสำวๆ เด็กๆ ชอบ 
มำอ่ำนหนังสือกัน จะได้ชักจูงให้คนอยำกมำ
ใช้บริกำรกันเยอะขึ้นไปอีก”

สุชฏา พัฒนวณิชยกุล

อ�ยุ 58 ปี 
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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์
นิตยสาร ‘Read Me Egazine’ โดยฝมีือการเขียนของ
เยาวชน TK Young Writer ที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะ 
ฝกึฝนและขัดเกลาฝมีอื จากอทุยานการเรียนรู้ TK park 
เพ่ือเปน็เวทใีนการสรรคส์ร้างผลงาน สะทอ้นความคิด
ในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ 
 กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me 
เปน็การท�างานรว่มกนัระหวา่งนกัเขียนรุ่นเยาวท่ี์มฝีไีม้
ลายมอืเปน็ทีน่า่จบัตา กบับรรณาธกิารมอือาชพี ซึ่งผลดั
เปลีย่นกนัเขา้มาแบง่ปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�านิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้
สัมผัสกบัการท�างานจริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me 
อยู่ที่ นอกจากทุกคนจะเปน็นักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม 

ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ลงมือท�า ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของ
แตล่ะต�าแหนง่ เชน่เดียวกบักองบรรณาธกิารนติยสาร 
 ในยคุดจิทิลัทีก่ารเรยีนรู้เกดิขึ้นไดไ้มจ่�ากดั Read Me 
Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือนส�าหรับ
ผูอ้า่นทกุเพศทกุวัย น�าเสนอประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจ
ผ่านมุมมองที่หลากหลาย ท�าให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักใน
การเขยีนและการท�าหนงัสือ ตดิตามนติยสาร Read Me 
ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้


