พี่สาวของศรี

“นี่นิตยสารเล่มแรกในชีวิตเลยนะ จะชื่อ สมศรี จริงๆ เหรอ”
สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มแย้งเสียงสูงปนเสียงขำ� เมื่อเพื่อนอีกคนเสนอ ‘สมศรี’ ขึ้นมาในฐานะ
ชื่อนิตยสารฉบับพิเศษในโครงการ TK Young Writer 2016
“ผสมสี สมสี ก็กลายเป็นสมศรีไง เหมือนพวกเราเป็นสีที่ต่างกัน มาผสมกันในเล่มนี้” ฝ่ายเสนอ
ยังคงขายไอเดียต่อ หลายคนในกลุม่ ส่งแววตา ‘เอาด้วย’ ขณะทีบ่ างคนยังลังเลใจ ซึง่ ในฐานะทีป่ รึกษา
ฉันชอบชื่อนี้ทันทีที่ได้ยิน เพราะมันเป็นชื่อที่น่ารัก เป็นมิตร และ ผู้ญิ้ง...ผู้หญิง สมกับเป็นกลุ่มหญิง
ล้วนประจำ�ค่ายนักเขียนครั้งนี้ ส่วนพี่เลี้ยงปุ้ม-จรัลพร พึ่งโพธิ์ ก็ออกโรงเชียร์เต็มที่กว่าชื่ออื่นๆ
ที่ เ สนอมา จนในที่ สุ ด ชื่ อ นี้ ก็ ก ลายเป็ น เอกฉั น ท์ ทุ ก คนในที ม ก็ พ ร้ อ มใจกั น เป็ น ‘พี่ ศ รี น้ อ งศรี ’
กันตลอดค่าย และช่วยกันคิดช่วยกันเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘สีสัน’ ในแต่ละมุมที่พวกเธอเลือกมอง
สี ดูเหมือนจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่มีเรื่องให้หยิบจับมาเล่าได้มากมาย ฉันยอมรับว่าตอนแรก
ก็กังวลใจว่าจะจัดสรรทีมให้ทำ�งานอย่างไรในพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวางอย่างนี้ แต่กลับกลาย
เป็นว่าแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่าง และออกไปไกลกว่าสีสันเดิมๆ ที่เราเคยนึกถึง พวกเธอจึง
จับจองพื้นที่ส่วนตัวไว้เล่นสนุกกับสีโปรดของตัวเอง และแชร์พื้นที่ผสมสีแบบสมศรีได้อย่างสวยงาม
นอกจากจะไปล้อมวงคุยและเก็บดอกไม้มาระบายสีกับพี่ต้องการ-วลัยกร สมรรถกร บอกเล่าเรื่อง
สีสันกับภาพจำ�ที่เรามี สีแบบไทยๆ เลยรวมไปถึงเรื่องของสีกับจิตวิทยาและอารมณ์ พวกเธอยังเล่า
เรือ่ งสีกบั ความผิดปกติในระบบประสาท สีในการพนัน สีในเชิงเปรียบเปรย เลยรวมไปจนถึงสีซงึ่ เป็น
มูลเหตุแห่งสงครามของ ‘ติ่ง’ โอปป้าต่างวง!
ตลอด 4 วันในค่ายและชิ้นงานที่ทยอยมาภายหลัง ฉันรู้สึกเหมือนกำ�ลังนั่งมองพวกเธอระบายสี
อย่างที่แต่ละคนถนัด มีบ้างที่แนะนำ�เทคนิคนิดๆ หน่อยๆ ในการเพิ่มเติมสีสัน และข้อควรระวัง
เล็กๆ น้อยๆ แต่ใจความสำ�คัญในชิ้นงาน ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีแม่สีแห่งความช่างคิดติดมาอยู่แล้ว
และพร้อมที่จะผสมให้เกิดสีใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ
สำ�หรับฉัน นี่คือวัตถุดิบสำ�คัญของการเป็นนักเขียน-สนุกที่ได้คิดและเขียนมันออกมา
หากเปิดหน้าถัดๆ ไปแล้วได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเหมือนเพื่อนสาวเม้าท์กันลอดออกมา คงเป็น
ข้อพิสูจน์ว่าพวกเธอสนุกกับการคิดและเขียนมากแค่ไหน
จิราภรณ์ วิหวา
พี่สาวของเหล่าสมศรี

ศรีเซย์ไฮ

ศรีรู้สึกได้มาตลอดกับความนิยมของตัวเอง ไม่ใช่ว่าหลงตัวหรอก
แต่เมื่อเทียบกับชื่อเสียงเรียงนามของสาวไทยทั้งหลาย ก็เชื่อได้ว่าต้อง
ได้ยินชื่อ ‘สมศรี’ ผ่านหูกันจนนับไม่ถ้วน สมศรีจึงเป็นชื่อที่ติดตรึงอยู่ใน
ความทรงจำ�ของชาวไทยในแทบทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กสาววัย
แรกแย้มหรือจะวัยทำ�งานก็ตาม เชื่อได้ว่าอย่างน้อยคุณต้องเคยผ่าน
ประสบการณ์สมศรีมาสักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น สมศรี 422 อาร์
หุ่นยนต์สาวที่ทำ�งานได้สารพัดกับความอลวนที่ดังระเบิดไปพร้อมกับ
คู่จิ้นสุดอมตะอย่าง สันติสุข-จินตหรา หรือจะเป็นเพลงฮิตตลอดกาล
ของนักร้องลูกทุ่งคนดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม ที่ไม่ว่าข่าวคราวจะเงียบหาย
ไปสองสามปีหรือจะเป็นสิบปีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเลือนลบความ
โด่งดังของผลงานเพลง สมศรี1992 ไปได้ แต่สำ�หรับวัยเรียนที่คงจะ
ไม่รู้จักปรากฏการณ์ทั้งสองที่กล่าวมาแน่ๆ ก็คงปฏิเสธไม่ได้กับการติว
ภาษาอังกฤษสุดเข้มข้นกับคุณครูสมศรี เห็นไหมล่ะคะว่าใครๆ ก็ต้อง
รู้จักสมศรี
การที่พี่ศรีน้องศรีได้มารวมตัวเป็นสมศรีอย่างที่ได้เห็นนี้ ต้องขอ
กราบงามๆ กับโครงการ TK Young Writer 2016 ที่ให้โอกาสพวกเรา

ได้มาเขียนฝันและปลุกปั้นงานเขียนจนกลายเป็นรูปเป็นร่างสวยสด
งดงามอย่างสมศรีที่อยู่ในมือของท่าน ขอขอบคุณพี่เต้-จิราภรณ์ วิหวา
หัวเรือใหญ่ของเหล่าน้องศรี รวมไปถึงพีป่ มุ้ และพีพ่ ลอย ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
พี่เลี้ยงนางงามได้อย่างดีเยี่ยม คอยผัดแป้งสวยๆ (จัดวางรูปแบบหน้า)
และแนะนำ�การเดิน (ให้คำ�แนะนำ�ในการเขียน) ทำ�ให้สมศรีเล่มนี้
สามารถเดินอวดโฉมได้อย่างไม่อายใคร
สำ�หรับสมศรีเล่มนี้ จะขอชวนคุณมาผสมสีอันหลากหลายของโลก
ที่เต็มไปด้วยสีสัน ใครจะรู้ว่าชีวิตของคนเราข้องเกี่ยวกับสีในทุกจังหวะ
ช่วงเวลา เมื่อลองหันกลับมาที่ตัวเองถึงได้ค้นพบว่าสีไม่ใช่สิ่งที่เรา
แค่มองเห็น แต่ส่งผลลึกลับซับซ้อนมากมายที่รอคุณให้ได้ไปค้นเจอ
เพราะชีวิตก็เหมือนการผสมสี มีสุขบ้างเศร้าบ้างไม่ต่างจากสีสันที่หยิบ
มาระบายวาดลวดลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิต จนกลายเป็น
ภาพสวยที่มองเมื่อไรก็นึกย้อนถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น
มาค้นหาความลับของเหล่าสีในแบบสมศรี และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคุณผูอ้ า่ นจะได้พบกับสีของตัวคุณและความงดงามของทุกสีทพี่ บเจอ
ในชีวิตไปกับสมศรีเล่มนี้นะคะ
สีไหนไม่สวยเท่า สมศรี
ญาณิศา ประจุศิลป

ถึง คนอ่านทุกคน,
เราเชื่อว่าแต่ละคนมีสีสันของตัวเอง
ดังนัน้ ในฐานะตัวแทนของคนทีท่ �ำ สมศรี เราว่ามันเลือกยากทีจ่ ะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดสีสนั
ของทุกคนออกมา เพราะสำ�หรับเรา การทำ�แบบนั้นก็ไม่ต่างจากการนำ�สีของทุกคนมาผสมกันแล้ว
ใช้ต่างหมึกเขียนในหน้าบรรณาธิการ
เรากลัวว่าถ้าจับทุกอย่างมาผสมกัน และเขียนออกมา สีทไี่ ด้ จะไม่ใช่สที คี่ วรจะเป็นของแต่ละคน
นั้นเป็นความคิดแวบแรกของเรา
แต่พอคิดอีกที การนำ�ทุกสีมาผสมกันแล้วได้สีที่ไม่สวยนัก อาจเป็นคำ�ตอบที่ดีก็ได้
เหมือนการทำ�นิตยสารเล่มนี้ที่ไม่ได้ราบรื่นตลอดทาง ไม่ได้ออกมาไร้ที่ติ แต่ก็เป็นสิ่งที่มีตัวตน
ของศรีแต่ละคนอยู่
และในบรรดาสีสันหลากหลายของสมศรี เราหวังว่าคนอ่านจะได้พบสีของตัวเอง เช่นเดียวกับ
พวกเรา :)
ขอบคุณ
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย
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ร า ศี จั บ
เคยมีบางครั้งไหมที่เรามองเห็นบางอย่างแล้วทำ�ให้เรานึกถึงอีกสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะกับเรื่องทั่วไปอย่างเช่นเรื่องสี ซึ่งมักจะถูกนำ�มาเชื่อมโยง
กับสิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ตัวการ์ตูน หรือแม้กระทั่งสิ่งของ กล่าวได้เลยว่าสีเดียวกันหากถูกมองด้วยคนละคนก็อาจนึกถึงสิ่งของ
ที่ต่างกันไป หญิงสาวคนหนึ่งอาจมองสีแดงแล้วนึกถึงดอกกุหลาบ คนขับรถก็อาจจะนึกถึงไฟแดง หรือถ้าถามเด็กผู้ชายคนหนึ่งคำ�ตอบที่ได้อาจ
เป็นอุลตร้าแมนก็ได้ ใครจะรู้ว่าสีแดงสำ�หรับเธอคืออะไร เพราะเมื่อสีแดงถูกมองผ่านประสบการณ์ หรือผ่านความคุ้นเคยที่ต่างกัน สีแดงก็จะ
แปรเปลี่ยนไปตามการนิยามของเรา
นั่นเป็นเพราะประสบการณ์ที่เราเจอนั้นต่างกัน แต่ถ้าหากเราลองมองดูประสบการณ์ของคนอื่น เราจะพบความประหลาดที่แอบซ่อนอยู่
ในประสบการณ์เหล่านั้น ลองดูกันไหมคะ ว่าประสบการณ์ของเราจะคล้ายกันหรือเปล่า

10

ศรีปราชญ์

เรื่องของสี
เรื่องโดย

กองบรรณาธิการ
สี คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี ในทางศิลปะ บอกว่าสีจัดเป็นทัศนธาตุอย่างหนึ่ง
ซึ่ง ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนสำ�คัญที่รวมกันเป็นรูปร่างปรากฏให้สายตาเห็น สีจึงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
งานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานอันน่าประทับใจ
ในทางวิทยาศาสตร์ นิยามว่าสีเป็นคลื่นแสง หรือความเข้มของแสง ที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้
ช่วยเพิ่มความสวยงาม สร้างบรรยากาศ และทำ�ให้สิ่งต่างๆ ดูน่าสนใจมากขึ้น

ความสัมพันธ์ของ สี กับ มนุษย์

สี เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั มนุษย์มาตัง้ แต่สมัยดึกดำ�บรรพ์ ในอดีต มนุษย์คน้ พบสีจากแหล่งต่างๆ
ทั้ง สัตว์ พืช ผลไม้ ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถนำ�สีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วันได้อย่างกว้างขวาง เช่น การนำ�สีมาระบายลงบนสิ่งของเครื่องใช้ หรือระบายลงบนรูปปั้น
รูปแกะสลักเพื่อให้ดูเด่นชัดยิ่งขึ้น รวมไปถึงการระบายสีลงบนผนังถํ้าเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่สำ�คัญ
สีทำ�ให้มนุษย์รู้สึกว่ารูปภาพเหล่านั้นมีพลังอำ�นาจเหนือสิ่งต่างๆ สีจึงถูกนำ�มาใช้ทาร่างกายเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความฮึกเหิม เกิดพลังอำ�นาจ หรือใช้สเี ป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอย่างหนึง่
ในอดีตมนุษย์รจู้ กั สีเพียงไม่กสี่ เี ท่านัน้ ต่อมาเมือ่ มนุษย์รจู้ กั การย่างเนือ้ สัตว์ ไขมันทีเ่ กิดจากการย่าง
หยดลงสูพ่ นื้ ดิน ทำ�ให้ดนิ มีสสี นั น่าสนใจ เมือ่ ลองนำ�ไประบายลงบนวัตถุกค็ น้ พบว่า สีทผี่ สมไขมันติดแน่น
ทนนาน ไขมันจึงเริ่มถูกนำ�มาใช้เป็นส่วนประกอบของสี เพื่อทำ�หน้าที่เกาะติดผิวหน้าของสีท่ีถูกนำ�ไป
ทาบนวัตถุต่างๆ นอกจากไขมันแล้ว ยังมีการนำ� ไข่ขาว ขี้ผึ้ง ยางไม้ มาใช้เป็นส่วนผสมทำ�ให้เกิดสีชนิด
ต่างๆ อีกด้วย
สรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลล้วนประกอบด้วยสี

สิ่งรอบตัวมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยสี ลองเงยหน้ามองสิ่งรอบตัว
คุณตอนนี้ดูสิว่ามันเต็มไปด้วยสีสัน หรือแม้แต่ตัวหนังสือที่คุณกำ�ลังอ่านอยู่นี้
ก็ยังมีสี
สีที่เห็นแบ่งเป็นสองแบบ

สี ที่ เ กิ ด จากปรากฏการณ์ ข องธรรมชาติ เช่ น สี ข องแสง สี ผิ ว ของวั ต ถุ
ตามธรรมชาติ ไม่ ว่ า จะเป็ น ต้ น ไม้ ก้ อ นหิ น เม็ ด ทราย นํ้ า ทะเล ปะการั ง
หรือ ดอกไม้ เป็นต้น
สีที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น สีของแสงไฟฟ้า สีของพลุ สีที่ใช้
เขียนภาพและย้อมวัสดุต่างๆ เหตุที่มนุษย์รู้จักใช้และผลิตสี เพราะมนุษย์มี
ความรักสวยรักงาม เมื่อเห็นความงามตามธรรมชาติ มนุษย์คิดอยากจะเก็บ
ความงามนัน้ เอาไว้ จึงได้เกิดการผลิตสีขนึ้ มา เป็นสีชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั

สีฝุ่น TEMPERA

สีฝุ่นเป็นสีเริ่มแรกของมนุษย์ได้มาจากธรรมชาติ
เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ พืช สัตว์ แล้วนำ�มาทำ�ให้ละเอียด
เป็นผงผสมกาวที่ได้มาจากกระดูกสัตว์ หรือหนังสัตว์
และนํ้า สำ�หรับจิตรกรรมของไทยจะใช้ยางมะขวิด
หรือกาวกระถินเป็นตัวผสมกับสี เพื่อให้สีไม่หลุดจาก
วั ตถุ สี ฝุ่ นมั ก ใช้ ในการเขี ย นภาพทั่ ว ไป โดยเฉพาะ
จิตรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันสีฝุ่นมีลักษณะเป็นผง นำ�มา
ผสมกั บ นํ้ า เมื่ อ ใช้ ง านโดยไม่ ต้ อ งผสมกาว เพราะ
กระบวนการผลิตได้ผสมกาวมาเรียบร้อยแล้ว

SCOOP
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สีโปสเตอร์ POSTER COLOUR

สีโปสเตอร์ เป็นสีชนิดฝุ่นที่ผสมกาวนํ้าบรรจุ
เสร็ จ เป็ น ขวด ลั ก ษณะการใช้ ง านเหมื อ นสี นํ้ า
คือใช้นํ้าเป็นตัวผสมให้สีจาง และผสมสีขาวเพื่อ
ให้นาํ้ หนักอ่อนลงได้เหมือนสีนาํ้ มัน มักใช้วาดภาพ
ประกอบเรื่องในงานออกแบบต่างๆ ได้สะดวก
เพราะในสี โ ปสเตอร์ มี ส่ ว นผสมของ กลี เ ซอรี น
ทำ�ให้แห้งไว

สีน้ำ� WATER COLOUR

สีนํ้าเป็นสีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งยุโรป
และเอเชีย โดยเฉพาะจีน และญี่ปุ่น ซึ่งมีความ
สามารถในการใช้สนี าํ้ เป็นอย่างมาก แต่อดีตมักใช้
แค่สีเดียวคือ สีดำ� ผู้ที่ระบายได้สวยงามจะต้องมี
ทักษะอย่างสูง ในการลงนํ้าหนักอ่อนเข้ม หรือการ
ผสมสี เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขยาก
สี นํ้ า ที่ จำ � หน่ า ยในปั จ จุ บั น จะบรรจุ ใ นหลอด
เป็ น เนื้ อ สี ฝุ่ น ผสมกั บ กาวอะราบิ ก เป็ น กาวที่
สามารถละลายนํ้ า ได้ มี ลั ก ษณะโปร่ ง แสงกึ่ ง
ทึ บ แสง ซึ่ ง จะมี ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งหลอด นิ ย มใช้ บ น
กระดาษที่มีผิวขรุขระ ผิวหยาบ

สีชอล์ก PASTEL

สีชอล์กเป็นสีฝุ่นผงละเอียดนำ�มาอัดเป็นแท่ง
ใช้ในการวาดภาพมาเกือบ 250 ปีแล้ว ปัจจุบัน
มีการผสมขี้ผึ้งหรือกาวยางไม้เข้าไปด้วย แล้วอัด
เป็นลักษณะดินสอสีแท่งใหญ่ มักใช้ในการวาด
ภาพเหมือน

สีน้ำ�มัน OIL COLOUR

สีนํ้ามัน เกิดจากการผสมของสีฝุ่นกับนํ้ามัน
ซึ่งเป็นนํ้ามันจากพืช เวลาระบายมักใช้สีขาวผสม
เพื่อให้ได้นํ้าหนักอ่อนแก่ มักเขียนลงบนผ้าใบ
มีความคงทนมากและกันนาํ้ มนุษย์รจู้ กั ใช้สนี าํ้ มัน
วาดภาพกว่าหลายร้อยปีแล้ว การวาดภาพสีนาํ้ มัน
อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกไ็ ด้เพราะสีนาํ้ มัน
แห้งช้ามาก ปัจจุบันสีนํ้ามันบรรจุในหลอดมีทั้ง
ราคาสูงและขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้งาน

สีอะคริลิก ACRYLIC COLOUR

สีอะคริลกิ เป็นสีทมี่ สี ว่ นผสมของสารพลาสติก
พอลิเมอร์ (Polymer) จำ�พวกอะคริลิก (Acrylic)
หรือ ไวนิล (Vinyl) เป็นสีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่
ล่าสุด ใช้งานเหมือนกับสีนํ้าและสีนํ้ามัน แต่จะ
แห้งเร็วกว่าสีนํ้ามัน ติดแน่นทนนาน คงทนต่อ
สภาพดิ น ฟ้ า อากาศ สี อ ะคริ ลิ ก ที่ ใ ช้ ว าดภาพ
ปั จ จุ บั น บรรจุ ใ นหลอด มี ร าคาค่ อ นข้ า งแพง
แต่คุณภาพคุ้มค่า

ดินสอสี CRAYON

ดิ น สอสี เป็ น สี ผงละเอี ยด ผสมกั บ ขี้ ผึ้ งหรื อ
ไขมันสัตว์ นำ�มาอัดในแท่งลักษณะเหมือนดินสอ
เหมาะกับเด็กๆ เป็นสีทมี่ รี าคาถูกเพราะเนือ้ สีนอ้ ย
เนื่องจากมีส่วนผสมอื่นๆ ปะปนอยู่มาก

สีเทียน OIL PASTEL

สีเทียน หรือสีเทียนนาํ้ มันเป็นสีฝนุ่ ผงละเอียด
ผสมกับไขมันสัตว์หรือขี้ผึ้ง แล้วนำ�มาอัดเป็นแท่ง
มีลักษณะทึบแสง สีเทียนนํ้ามันมักไม่เกาะติด
พื้ น ผิ ว สามารถขู ด สี อ อกได้ เ ป็ น สี กั น นํ้ า มั ก ใช้
เป็นสีฝึกหัดสำ�หรับเด็ก เนื่องจากง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่เลอะเทอะ และมีราคาถูก
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ศรีปราชญ์

#โทนไทยโทนเท่
เรื่องโดย

ลักษิกา กรทรวง

คิดว่าฮิปสเตอร์คนแรกของเมืองไทยคือใคร
สำ�หรับเรา ฮิปสเตอร์คนแรกก็คือ ‘ไทยโทน’ น้องหญิงผู้เรียบร้อย
นิสัยดี น่ารัก โลกสดใส และมีความเท่มาก่อนกาล ก่อนอื่นก็ขอแนะนำ�
ประวัติของน้องไทยโทนคร่าวๆ ว่า บรรพบุรุษของน้องเขาเป็นคนดี
ศรีอยุธยาทีร่ กั สีสนั ธรรมชาติ ขุดดินเก็บมันอยูด่ ๆี ก็พบแร่ พอเห็นแร่ปบั๊ !
ก็เลยเก็บไปล้าง พอล้างปุ๊บ เฮ้ย! ทำ�ไมมือเราที่เลอะดิน มันละลาย
ออกมาเป็ น สี ที่ ง ดงามแบบนี้ แล้ ว ทั น ใดนั้ น เอง แร่ ที่ ล้ า งก็ ห ลุ ด มื อ
กระแทกลงพื้นกลายเป็นสะเก็ดเล็กๆ น่ารัก ก็เลยเอามือที่เพิ่งล้างเสร็จ
ลงไปหยิบ ก็เฮ้ย! มีสีว่ะ ทำ�ให้เขาเริ่มค้นพบความงามที่เกิดจากสิ่งที่
พบเจออยู่ทุกวัน นับจากวันนั้นเป็นต้นมา บรรพบุรุษของน้องไทยโทน
ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาสีจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ
พอมาสู่รุ่นยายทวดของน้อง ก็เข้าสู่ช่วงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาล
ที่ 1 จากสีบ้านๆ ก็ถูกเรียกลงท้ายด้วย ‘มงกุฎ’ เพื่อการันตีตำ�แหน่ง
หญิงไทยใจงาม แถมทีม่ าก็ไม่ใช่เล่นๆ นามสกุลนีห้ าไม่ได้ตามท้องตลาด
นึกออกปะ? น้องเขาได้นามสกุลนี้มาจากเหล่าลิงน้อยสมุนคู่กายของ
พระรามในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งในเรื่องเราจะไม่มีทางรู้เลยว่า

ลิงตัวไหนชือ่ อะไร คนวาดเขาก็เลยวาดดาวในแต่ละตัวเป็นเฉดสีออกมา
ทั้งหมด 18 สี หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า 18 มงกุฎ เฮ้ย! ไม่ธรรมดา
แต่ก่อนจะไปรู้จักทั้ง 18 สี 18 มงกุฎ เราต้องรู้ก่อนว่า เราแบ่ง
หมู่สีไทยออกเป็น 5 หมู่หลัก (เหมือนหลักการตะวันตกแบ่งเป็นแม่สี
3 สี) โดยศัพท์ที่ใช้เรียกนั้นคือ สีเบญจรงค์ ได้แก่ สีดำ� ขาว แดง เหลือง
คราม จาก 5 สีหลักนี้ก็ถูกนำ�มาผสมกันจนได้ลูกหลานสีออกเป็นอีก
5 หมู่สี คือ สีส้ม เขียว ม่วง นํ้าตาล และทอง และความสนุกมันอยู่ตรง
นี้แหละ เพราะสีเหล่านี้ไม่ได้ชื่อทื่อๆ ธรรมดา แต่ถูกเรียกว่าสีดำ�เขม่า
ฝุ่นขาว ชาด รง คราม ม่วงดอกตะแบก เลื่อมประภัสสร เขียวนํ้าไหล
และสีอื่นๆ ตามลำ�ดับขั้น ซึ่งต่อมากระทรวงวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
ได้บัญญัติแม่สาวไทยโทนให้มีทั้งหมด 24 สี อาทิ ม่วงเม็ดมะปราง
เขียวไพร ควายเผือก เหลืองดิน เขียวขาบ ขาวกระบัง ลิ้นจี่ นวลจันทร์
นํ้าไหล ดอกผักตบ เขียวตั้งแช นวล บัวโรย หงสบาท เขียวใบแค
ปัจจุบัน เราก็ต้องยอมรับว่า ‘ไทยโทน’ ยังไม่ได้เป็นคำ�ที่คนปกติ
ธรรมดาอย่างเราจะรู้จักและนึกภาพไม่ออกว่าสีแบบไทยๆ นี้มีที่มา
ที่ไปยังไง เราเลยขอยกตัวอย่างผ่านนิทานแล้วกัน

SCOOP

นิทานไทยโทน
สวัสดีเราชื่อ ‘ควายเผือก’ เรามีนิทานจะเล่าให้ฟัง ในอดีตเคยมี
ควายชนิดหนึ่งชื่อควายฝุ่นสีขาวเป็นควายจรจัด ควายตัวนั้นเติบโต
อยู่กลางทุ่งนาเพียงตัวเดียว จนวันหนึ่งมีชาวนาที่บังเอิญมาเก็บลิ้นจี่
ก็ พ บเข้ า กั บ ควายเผื อ กตั ว เล็ ก ที่ น อนอยู่ ใ ต้ ร่ ม ไม้ ด้ ว ยความที่ รู้ สึ ก
ถูกชะตากับควายฝุ่นตัวนั้น ชาวนาเลยเอาลิ้นจี่ให้กับควายตัวนั้นกิน
และเริ่มทำ�ความรู้จักกันทีละนิดๆ ทำ�ให้ควายฝุ่นรู้สึกรักชาวนาอย่าง
ถอนตัวไม่ขึ้น ชาวนาเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน เขาเลยตัดสินใจนำ�
เชือกมาคล้องคอพาควายฝุ่นตัวเล็กกลับบ้าน
ควายฝุ่นถูกชาวนาเลี้ยงดูด้วยลิ้นจี่มาตลอด จนสีตัวของควายฝุ่น
เริ่มกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆ ทำ�ให้เพิ่มความน่ารักเข้าไปอีก ชาวนาเลย
เรียกควายฝุน่ ด้วยชือ่ ใหม่วา่ ‘ควายเผือก’ ตามสีไทยโทนทีเ่ กิดจากสีขาว
ฝุ่นบวกสีแดงลิ้นจี่ ช่วงเวลานั้น ควายฝุ่นมีความสุขและชอบกับชื่อใหม่
ของมันมาก และเมื่อมีควาย จะขาดพี่เลี้ยงอย่างนกได้อย่าไร ‘พี่ขาบ’
เป็นนกไทยชนิดหนึง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีคนรูจ้ กั เท่าไหร่ พีข่ าบเป็นนกทีช่ อบทาสี
ไว้ ใ นตั ว หลายเฉดสี ม าก แต่ ไ ม่ รู้ ว่ า ตั ว เองควรจะอยู่ ใ นช่ อ งสี ไ หน
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จนวันหนึ่งพี่ขาบได้บินออกไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่ ระหว่างทางต้องผ่าน
ด่านตำ�รวจหลายด่าน ทำ�ให้สีที่พี่แกแต่งมาค่อยๆ จางเหลือเพียงสีฟ้า
ละมุนตรงกลางปีกซึ่งเป็นสีแท้ๆ ของพี่ขาบเอง แต่ในความงามก็ไม่ได้
ช่วยให้พี่ขาบเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ เพราะพี่ขาบต้องล่าเหยื่อ
ทำ�อาหารเองตามสไตล์คนโสด ทุกครั้งที่กินเหยื่อ สีแดงจะถูกเปรอะ
เปือ้ นตามปีก ทำ�ให้ปกี ค่อยๆ เปลีย่ นสีกลายเป็นสีมว่ งเมล็ดมะปรางเข้ม
และนานวันมันก็ยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสีดำ� และมันก็...ล้าง
ไม่ออก
หมายเหตุ : แรงบั น ดาลใจของนิ ท านเรื่ อ งนี้ มาจากการผสมสี
ของไทยโทน
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ศรีปาด

เรื่องโดย

มัสลิน ลาวัง

เรื่องเล่าของสี
ณ หาดทรายริมทะเลแห่งหนึ่ง เล่ากันว่ายังมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความ
สดใส เป็นที่อาศัยของเหล่าสีสัน
สีแดง สีที่เปรียบดังความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ มีความเร้าใจ ตื่นเต้น
ท้าทายอยู่ในตัวเอง เต็มไปด้วยความมั่นใจและกล้าแสดงออก
สีเหลือง สีแห่งความสนุกสนาน เบิกบาน มีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดี
สีส้ม สีที่มีความสดชื่น อิสระ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น
พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย อยากจะทำ�สิ่งแปลก
ใหม่อยู่เสมอ เพราะเชื่ออยู่ลึกๆ ว่า ‘ยังมีคนแบบพวกเขาอยู่’ ด้วยความนึกสนุก
และอยากผจญภัย พวกเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาคนที่เหมือนกัน
สี ทั้ ง สามตั ด สิ น ใจเดิ น ขึ้ น ภู เ ขาเพื่ อ ที่ จ ะมองเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ง่ า ยขึ้ น
ระหว่างทางล้วนเต็มไปด้วยความหวังจะพบสิ่งที่ตนเองตามหา และในที่สุด
พวกเขาก็ได้พบ...
กลุม่ สีประหลาดทีแ่ ตกต่างกับพวกเขาอย่างสิน้ เชิงนัง่ อยูบ่ นยอดเขา ทัง้ สาม
แปลกใจอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีสีอื่นอยู่บนโลกนี้ด้วย แต่ที่น่าแปลกใจ
ยิ่งกว่านั้นก็คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจ พวกเขารู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
สบายใจ ยามทีจ่ อ้ งมองกลุม่ สีเหล่านัน้ มันเป็นความรูส้ กึ ทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน
พวกเขาจึงตัดสินใจทำ�เรือ่ งท้าทายอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ก็คอื การเดินเข้าไปถามคำ�ถาม
ง่ายๆ ว่า “พวกคุณคือสีอะไร”
ในขณะที่ พ วกเขาเริ่ ม ทำ � ความรู้ จั ก กั น ก้ อ นเมฆค่ อ ยๆ เคลื่ อ นตั ว ผ่ า น
หอบเม็ดฝนโปรยปรายท่ามกลางแดดจ้า ทันใดนั้นเอง แสงแดดตกกระทบ
ละอองนํ้าจนเกิดเป็นสีรุ้ง พวกเขารู้ได้ทันทีว่า พวกเขาค้นพบสิ่งแปลกใหม่
ของชีวิตแล้ว

SCOOP

ณ นํ้าตกใจกลางป่าลึก เล่ากันว่า ยังมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบ
เป็นที่อาศัยของสีสัน
สีนํ้าเงิน สีที่มีความสุขุม เยือกเย็น หนักแน่น ละเอียด รอบคอบ
สีฟ้า สีที่ใจเย็น ปลอดโปร่ง รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้
สีเขียว สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นรมย์ สบายตา
พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความสงบ ไม่เร่งรีบ แต่ในความสงบที่ทุกคนแสวงหา
พวกเขากลับพบแต่ความว่างเปล่า ยามทีพ่ วกเขานัง่ มองพระอาทิตย์หายไปหลัง
ภูเขา สีทั้งสามสงสัยเสมอว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคืออะไร ในขณะที่เสียงในใจ
กระซิบว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ เพียงแต่ต้องออกตามหา
พวกเขาตัดสินใจออกเดินทางตามหาสิง่ ทีซ่ อ่ นอยูห่ ลังภูเขาลูกนัน้ แต่เมือ่ ถึง
ยอดเขา กลับพบแต่ความว่างเปล่า ไร้ซึ่งสิ่งใดๆ บนเขาลูกนี้ ความว่างเปล่า
อีกแล้วที่พวกเขาค้นพบ พวกเขาสิ้นหวังอย่างถึงที่สุด เหนื่อยจนต้องนั่งลงพัก
หมดหวังแล้วกับการเดินทางครั้งนี้
พลันสายตาเหลือบไปเห็นกลุ่มสีที่กำ�ลังเดินขึ้นมาบนภูเขา ในใจคิดว่า
นัน่ เป็นภาพลวงตาหรือเปล่า แต่ภาพลวงตากลับชัดเจนขึ้นเมือ่ กลุ่มสีทรี่ ้อนแรง
เดิ น เข้ า มาใกล้ พ วกเขาเรื่ อ ยๆ นั่ น ไม่ ใ ช่ ภ าพลวงตา! กลุ่ ม สี ที่ กำ � ลั ง เดิ น มา
ให้ความรูส้ กึ สดใส ร้อนแรง มีพลังอย่างบอกไม่ถกู ความหวังไหลกลับคืนสูจ่ ติ ใจ
และเมื่อกลุ่มสีร้อนแรงหยุดลงตรงหน้าพร้อมกับถามคำ�ถามว่า “พวกคุณคือ
สีอะไร” พวกเขายิ้มกว้างพร้อมกับตอบกลับไปว่า...
ในขณะที่ พ วกเขาเริ่ ม ทำ � ความรู้ จั ก กั น ก้ อ นเมฆค่ อ ยๆ เคลื่ อ นตั ว ผ่ า น
หอบเม็ดฝนโปรยปรายท่ามกลางแดดจ้า ทันใดนั้นเอง แสงแดดตกกระทบ
ละอองนํ้าจนเกิดเป็นสีรุ้ง และพวกเขาก็ได้ค้นพบ สิ่งที่ตามหาแล้ว
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ศรีขอเม้าท์

เฮ้ย! แก มีเรื่องเม้าท์

หือ มีอะไรๆ

นี่สีอะไร

สีแดงไง อะไรของแกเนี่ย

เอาน่า เห็นสีแดงละนึกถึงอะไร
...วันอาทิตย์?
มันเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ต่างหาก
นี่เอามาจากไหนเนี่ย
อินเดียไง
แต่ป๊าเราบอกว่าสีแดงใช้ตอนคนจีนแต่งงานนะ
แต่งงานละจะบริสุทธิ์ได้ไงอะ
...เออเนอะ

ใช่ไหมล่ะ

งั้นสีต่อไปๆ
ถ้าเป็นสีเหลืองล่ะ นึกถึงอะไร

วันจันทร์!

...
จะเล่นให้ครบทุกวันเลยไหม

โถ ไม่เล่นละก็ได้
งั้นหมายถึงจักรพรรดิอะ ตามหนังจีนที่เพิ่งดูเลย

ผิดจ้า
หมายถึง ความหึงหวง

อ้าว ไรอีกล่ะ
หา

SCOOP

เขินอะไรอะ
ไม่ใช่ละ ต้องเฉพาะกับหนุ่มฝรั่งเศส
เท่านั้นจ้ะ ที่จะแทนความหมายของ
สีเหลืองกับการหึงหวง

เมื่อวานเพื่อนข้างบ้านเพิ่งให้เลย์ห่อ
สีเหลืองมาแบบนี้เขาหึงเราอยู่แน่เลย
โอ้ย เสียใจไปสีถัดไปเลยได้ไหม

สีต่อไป สีเขียว นึกถึงอะไร

เล่นวันไม่ได้ก็เล่นรสเลย์ต่อเหรอ

เลย์ห่อเขียว รสสาหร่าย!
เงินก็ได้ เขียวๆ เหมือนกัน

เออ เข้าท่าๆ ในอเมริกาสีเขียวหมายถึงเงิน
โห รอบนี้ไม่เห็นแปลกเลย มีมากกว่าเงินปะ
อา ก็มีอเมริกาใต้อะ หมายถึงความตาย
โห ตายเลยอ่อ
ต่อไปสีนํ้าเงิน ไม่ต้องเล่นมุกเลย์แล้วนะ
งั้นก็...ช็อปวิดวะ!
...

หมายถึงอิสระต่างหาก สีในธงชาติอเมริกาไง
นึกไม่ถึงล่ะสิ
ก็นะ
หือ

แต่เรารู้อะไรดีกว่านั้นอีก
ก็ เราเคยไปเรียนที่จีน
ที่นั่นน่ะ สีนํ้าเงินใช้แทน Blue Film ที่เป็นหนังโป๊ล่ะ!
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ศรีสงสัย

ลิปสติก
เรื่องโดย

กองบรรณาธิการ
ศรีเชือ
่ ว่าคุณผูห
้ ญิงหลายท่านคงเคยทะเลาะกับผูช
้ ายเพราะเรือ
่ งสีลป
ิ สติกใช่ไหมคะ ให้เลือกสีแดงกับแดงส้ม
ผู้ชายก็บอกว่าเป็นสีเดียวกันเสียอย่างนั้น จนเกิดเป็นคำ�กล่าวที่ว่า ‘ผู้หญิงแยกสีเก่งกว่าผู้ชาย’ ศรีล่ะสงสัยว่า
ผู้ชายคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เอาเป็นว่าไปพิสูจน์กันค่ะ!

มีคำ�พูดที่ว่าผู้ชายแยกสีได้น้อยกว่าผู้หญิง คุณคิดว่าจริงหรือเปล่า?
กตัญญู สว่างศรี

“มันจะจริงตอนที่เราไปเข้าโหมดเครื่องสำ�อางกับเขา (หัวเราะ) แล้วเราก็แยกไม่ได้จริงๆ นะ
ในแง่ของสีที่เขาใช้แบบละเอียดๆ เราไม่เข้าใจ เราแยกไม่ออก สีเนื้อมันจะมีหลายเนื้อมาก
เนื้อนี้มันจะอ่อนนุ่ม เนื้อนี้มันจะแบบ... อะไรก็เหมือนกันหมดแหละเนื้อ”
กีรติ เงินมี

“จริง เคยเล่นเกมในเฟซบุ๊ก เป็นพาเลตสีมาถามว่าคุณแยกสีได้เก่งแค่ไหน ก็จะเป็นสีเขียว
ออกมาแล้วก็จะมีเขียวเฉดนึง เขียวเข้ม แล้วเราก็เล่น ทีแรกก็พอได้ เล่นไปเรื่อยๆ ไม่เห็นได้
แต่พอลองดูเทียบกับเพื่อนผู้หญิงแล้วได้เยอะมากเลย”
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

“ผมว่าทั้งจริงและไม่จริง เราก็เห็นสีได้พอๆ กันแหละ แต่มันอาจจะจริงตรงที่ผู้ชายเห็น
รายละเอียดของสีได้ไม่เท่าผู้หญิง”
คิดว่ามีอะไรที่ผู้ชายแยกได้ดีกว่าผู้หญิงบ้าง?
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

“ทิศทาง! อันนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เว้ย ไอ้การรู้ทิศทางรู้เหนือรู้ใต้มันอยู่ในยีนของ
ผู้ชายตั้งแต่สมัยดึกดำ�บรรพ์ผู้ชายมันออกไปหาอาหาร มันถือหอกไปล่าสัตว์ ดังนั้นมันต้อง
จำ�ทางกลับบ้านเอาเนื้อมาให้เมียให้ลูก เพราะฉะนั้นการจำ�ทางกลับ การรู้เหนือรู้ใต้รู้ว่าเหยื่อ
จะมาทางนี้จึงอยู่ในสัญชาตญาณผู้ชาย ขณะที่สัญชาตญาณเพศหญิงคือการดูแลครอบครัว
แต่นี่คือการอธิบายแบบทฤษฎีวิวัฒนาการเท่านั้น ในชีวิตจริงยังมีองค์ประกอบอีกมากกว่านี้”

กีรติ เงินมี

“จริงๆ มันเป็นความเนิร์ดคนละประเภทกัน อย่างผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆ เรื่องสีสัน
ผูช้ ายก็จะเป็นเรือ่ งของเล่นของเด็กผูช้ าย สมมติเรือ่ งฟังเพลง ตัวแจ็กเสียบเครือ่ งเล่นฟังเพลงมัน
มีชื่อเรียกเยอะมากเลยนะ มีนู่นนี่เยอะมาก แต่ผู้หญิงก็จะแบบ ตัวเสียบกับที่รับที่เสียบแค่นี้”

SCOOP

กตัญญู สว่างศรี

“เราไม่เชือ่ ว่าผูช้ ายหรือผูห้ ญิงมันจะมีการแยกอะไรได้ดกี ว่ากัน ในแง่วทิ ยาศาสตร์มนั อาจจะ
มีคำ�ตอบนะ แต่ในชีวิตเราจริงๆ ทุกคนมันก็เท่าๆ กัน เราก็ไม่เคยมานั่งนึกว่าเราเป็นผู้ชายแล้ว
เราดีกว่าผู้หญิงยังไง”

แหมๆ เห็นด้วยกันขนาดนี้ ผู้อ่านล่ะคะคิดยังไงกับหัวข้อนี้ แต่จะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ศรีมขี อ้ มูลทีน่ า่ สนใจมาให้ผอู้ า่ นได้อา่ นกัน
นะคะ ตามที่เราทราบกันว่า ในตัวของผู้หญิงอย่างศรีเนี่ยมีโครโมโซม XX
ส่วนคุณผู้ชายทั้งหลายมีโครโมโซม XY โดยเจ้าโครโมโซม X นี่เอง ที่เป็น
ตัวการในการกำ�หนดจำ�นวนเซลล์ประสาทรับสีในตาของทัง้ ชายและหญิง
ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงมีโครโมโซม X ถึงสองตัว ในขณะที่ผู้ชายมี
ตัวเดียว ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าผูห้ ญิงสามารถรับรูส้ ขี องสิง่ ต่างๆ ได้ชดั เจน
กว่าผู้ชาย และมองเห็นโทนสีที่ละเอียดกว่าผู้ชาย ศรีสังเกตได้จากเวลาที่
ผูห้ ญิงอธิบายสีของสิง่ ต่างๆ พวกเธอจะใช้ค�ำ ศัพท์ทลี่ ะเอียด เช่น ม่วงอ่อน
นํ้าเงินคราม ชมพูเรื่อๆ ปนแดง ในขณะที่คุณผู้ชายจะพูดถึงสีแบบตรงๆ
เช่น เขียว เหลือง ดำ�
ศรียังไปสืบค้นมาอีกด้วยว่า มีผลจากการวิจัยของ University of
New York ในปี 2012 ได้ลองนำ�พาเลตไล่เฉดสีมาวางเรียงกันตาม
สีหมวดคือ แดง เขียว เหลือง ฟ้า และเปรียบเทียบว่าคุณผู้ชายหรือผู้หญิง
อย่างศรีกันแน่ ที่มีความสามารถในการจำ�แนกสีมากกว่า ผลปรากฏว่า
เพศชายมีความสามารถในการแยกเฉดสีนอ้ ยกว่าเพศหญิง เพราะผูห้ ญิง
เห็นเฉดสีเหลือง ส้ม แดง ชมพู ชัดกว่าผู้ชายสามเท่า เพราะเซลล์รับแสง
สีนี้มีในตาของผู้หญิงมากกว่า ผู้หญิงจึงสามารถแยกเฉดสีด้วยตาเปล่า
ถึง 256 เฉดสี แต่ผู้ชายเห็นแค่ประมาณ 70 เฉดสี ดังนั้นดอกกุหลาบ
ดอกหนึ่งในสายตาของผู้หญิงจึงสวยกว่าที่ผู้ชายเห็นอย่างน้อยสามเท่า
เฮ้อ...ศรีล่ะเพลีย เวลาที่ขอให้คุณผู้ชายช่วยเลือกลิปสติกให้เนี่ย กว่าจะ
ได้ดั่งใจก็เถียงกันเรื่องสีแทบเลิกกันเลยค่ะ และสาเหตุที่ผู้หญิงแยกสี
ได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากขนาดนี้ อาจเป็นเพราะในอดีตผู้หญิง
อย่ า งศรี ต้ อ งแยกแยะสี ข องพื ช ผั ก ผลไม้ แ ละเห็ ด มี พิ ษ ในป่ า ให้ ไ ด้
อย่างชัดเจน เพราะหากแยกโทนสีผิดไปเพียงนิดเดียว อาจหมายถึงการ
เก็บเอาของมีพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตไปให้สมาชิกในครอบครัวเชียวนะ
จากข้อมูลพวกนี้ ศรีหวังว่าผูอ้ า่ นทุกท่านจะสามารถเข้าใจเพศตรงข้าม
ได้มากขึ้นนะคะ
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ศรีเปิดโลก

Synesthesia
ถ้าเราเห็นเสียง
เรื่องโดย

พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

Hallelujah
2015
18” x 36”
oil & acrylic on canvas

สำ � หรั บ คนทั่ ว ไป การได้ ฟั ง ดนตรี เ พราะๆ ก็ เ ป็ น ประสบการณ์ มากกว่าหนึ่งประเภทในขณะเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากนั้น สมองของ
คนที่มีอาการซินเนสทีเซียนั้นแทบไม่มีอะไรต่างจากคนปกติ ต่างกับ
ที่น่าประทับใจแล้ว
แต่ ถ้ า เราสามารถ ‘เห็ น ’ สี ข องดนตรี ที่ เ ราฟั ง ได้ ประสบการณ์ โรคทางจิตเวชทีม่ ักจะมีการทำ�งานของสารสื่อประสาทบางอย่างผิดไป
นอกจากนีย้ งั พบว่าคนทีม่ อี าการซินเนสทีเซียมักจะมีความจำ�ดีกว่า
ในการฟังดนตรีของเราจะน่าประทับใจขึ้นแค่ไหน
คนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นศิลปิน และใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์
‘เห็นเสียง’ อาจเป็นการใช้คำ�กริยาที่ขัดกันและไม่น่าเป็นไปได้ ผลงาน
แต่ไม่ใช่สำ�หรับคนที่มีอาการซินเนสทีเซีย
เมลิสสา แม็คคราเค็น (Melissa McCracken) ก็เป็นหนึ่งในศิลปิน
ซินเนสทีเซีย (Synesthesia) เป็นอาการของคนที่ใช้ประสาทสัมผัส ที่ใช้ประโยชน์จากอาการซินเนสทีเซียในการสร้างสรรค์ผลงาน เธอมี
มากกว่า 2 อย่างในการรับรู้ ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่ใช้คำ�ว่า อาการซินเนสทีเซียสองประเภทคือการมองเห็นตัวอักษรเป็นสีเฉพาะ
syn (ร่วม) รวมกับ aisthesis (ประสาทสัมผัส) เป็นที่รู้จักครั้งแรก และการรับรู้สีของดนตรี
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย ฟรานซิส แกลตัน (Francis Galton) โดย
เธอเล่าไว้ในเว็บไซต์แสดงผลงานของตัวเองว่า เธอรู้ตัวว่ามีอาการ
อาการซินเนสทีเซียนั้นมีหลายแบบ นอกจากจะฟังเพลงแล้วเห็นโน้ต ซินเนสทีเซียตอนอายุ 15 ปี เมื่อเธอถามพี่ชายว่าเห็นตัว C เป็นสีอะไร
ดนตรีเป็นสีสันต่างๆ แล้ว ยังมีคนที่เห็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเป็นสีสัน ใช่สีเหลืองอย่างที่เธอเห็นไหม
หลังจากนั้นอีกหลายปี เธอตัดสินใจถ่ายทอดโลกที่เธอเห็นเมื่อฟัง
ต่างๆ และในคนคนหนึ่งอาจมีอาการซินเนสทีเซียได้หลายแบบอีกด้วย
ทัง้ นี้ วงการแพทย์ไม่ได้นบั ว่าซินเนสทีเซียเป็นโรคทางจิตเวช แต่มอง ดนตรีลงบนผืนผ้าใบ
ว่าเป็นปรากฏการณ์หนึง่ ทีเ่ กิดจากการทำ�งานร่วมกันของระบบประสาท

SCOOP
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Life on Mars?
2014
7” x 9.5”
oil on paper

All the Love in the World
2014
8” x 10”
mixed media on paper

ตัวอย่างผลงานของ เมลิสสา แม็คคราเค็น
ตามไปชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเมลิสสา
www.melissasmccracken.com
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ศรีสุข

คุณระบายสี
ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
เรื่องโดย

มัสลิน ลาวัง

SCOOP

ย้อนกลับไปในวัยเยาว์ กิจกรรมที่เด็กทุกคนเคยทำ�คงไม่พ้นเรื่อง
การระบายสี เราหัดขีดเขียนสีตา่ งๆ ลงบนกระดาษตัง้ แต่เราเริม่ กำ�มือได้
เราจับดินสอวาดไปบนผนังอย่างสนุก โดยไม่สนว่า พ่อแม่จะบ่นอะไร
แค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ� เราสร้างโลกอีกใบอยู่บนผนังในห้องนอน
มีเพื่อนในจินตนาการที่เราแต่งแต้มสีสันให้กับเขา
จนเราเริ่มเติบโตขึ้น เรารู้จักระบายสีลงบนกระดาษให้อยู่ในกรอบ
ของรูปภาพที่คุณครูสั่ง แต่เราก็ยังเลือกระบายสีที่เราชอบ ต่อให้คำ�สั่ง
จะกำ�หนดให้เราระบายสีอื่นก็ตาม เราเลือกตัวการ์ตูน เลือกซื้อเสื้อผ้า
ของเล่น หรือแม้แต่ขนมจากสีที่โปรดปราน เพราะเรารู้สึกสบายใจ
และมีความสุข ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนั้นสีมีอิทธิพลกับเรามาก
แต่น่าแปลกเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ เรากลับไม่ค่อยให้ความสำ�คัญกับ
สีเหมือนตอนเด็ก ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องปกติ จนเป็นความชินชา
เราไม่รู้สึกมีความสุขกับสีที่ชอบเท่าเมื่อก่อน มองข้ามคุณค่าของสี
ทั้งๆ ที่สีมีประโยชน์ แต่เราไม่ได้สังเกต
มีงานวิจัยหลายงานที่พิสูจน์ว่าสีมีประโยชน์ โดยการนำ�มาใช้ใน
การบำ�บัด หรือที่เราเรียกว่า สีบำ�บัด (Color Therapy) สีบำ�บัดจะช่วย
รักษาอาการเจ็บปวดทางกาย เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำ�หนดมักจะมี
อาการตัวเหลือง คุณหมอจะใช้แสงสีฟ้ามาอาบเพื่อช่วยรักษาอาการ
ดังกล่าว ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กพิเศษ จะเน้นสีโทนอ่อน
เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น สบาย หรือคนที่ปวดหัวบ่อยควรอยู่
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ในสิ่งแวดล้อมที่มีสีเหลือง เป็นต้น
นอกจากรักษาความเจ็บปวดทางร่างกายแล้ว สียังสามารถรักษา
ความเจ็บปวดทางจิตใจได้อีกด้วย สังเกตง่ายๆ ว่าทำ�ไมเวลาที่เครียด
เราถึ ง อยากไปเที่ ย วในที่ ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ เพราะส่ ว นใหญ่ สี ที่ อ ยู่ ใ น
ธรรมชาติ จะเป็นสีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึก สงบ ผ่อนคลาย สบายใจ
สดชื่น ทำ�ให้เราอยากที่จะไปพักผ่อนจิตใจที่นั่น หรือสีห้องนอนที่เป็น
สีโทนเย็น เช่น สีฟ้า หรือสีเขียว จะทำ�ให้จิตใจผ่อนคลายได้มากกว่า
สีโทนร้อน อย่างสีแดง
คุณระบายสีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
มันอาจเป็นคำ�ถามง่ายๆ แต่อยากให้คุณลองนึกย้อนกลับไปครั้ง
ล่าสุด ที่คุณจับสีขึ้นมาระบายอย่างจริงจัง ว่ามันคือตอนไหน คุณยังจำ�
ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นได้หรือเปล่า และถ้าคุณยังจำ�ไม่ได้ ลองนึกถึง
ความทรงจำ�วัยเด็กในวันที่คุณระบายสีตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบด้วยสี
ทีค่ ณ
ุ โปรดปราน ความรูส้ กึ ช่วงนัน้ เป็นอย่างไร หัวใจคุณเบิกบานแค่ไหน
สี ใ นกระดาษบอกอะไรกั บ คุ ณ ถ้ า คุ ณ จำ � ไม่ ไ ด้ ห รื อ จำ � ได้ เ ลื อ นราง
ลองกลั บ ไปหาสมุ ด ระบายสี สั ก หนึ่ ง เล่ ม และระบายมั น อย่ า งที่ ใ จ
คุณปรารถนา คุณจะพบว่าสีจะยังทำ�หน้าที่รองรับคุณในทุกอารมณ์
เหมือนครัง้ ก่อนทีม่ นั เคยเป็นมา และคุณอาจได้ความสบายใจในวัยเด็ก
กลับมาอีกครั้ง
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สมศรีมีนัด

ความต้องการ
สีสันจากธรรมชาติในแบบ (ที่) ต้องการของ ต้องการ-วลัยกร สมรรถกร

interview

ณ บ้านหลังเล็กในอำ�เภอปากช่องที่ถูกออกแบบให้พอดีกับวิถีชีวิตของหญิงสาว
นักวาดการ์ตูน มีต้นไม้รายล้อมมากมายจนน่าทึ่ง บางพันธุ์ไม้เราเคยรู้จักเพียงในหน้า
หนังสืออย่างดอกพญากาหลง กันเกรา พวงชมพู หรือดอกกรรณิการ์ แต่ความน่าสนใจ
ไม่ได้อยู่ที่ความหลากหลายของมันเท่านั้น เพราะดอกไม้เหล่านี้ล้วนเคยได้รับโอกาส
ในการเป็น ‘สีสัน’ ของต้องการ นักวาดการ์ตูนจากสีน้ำ�ออร์แกนิก
คอลัมน์สมศรีมีนัดของเราครั้งนี้ ได้รับโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์และพูดคุยเพื่อได้เห็น
ทั้งกระบวนการทำ�สีน้ำ�ออร์แกนิก รวมไปถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตของเธอ ยอมรับว่า
เราเคยรับรู้เรื่องราวของเธอผ่านตัวอักษรมาบ้าง แต่เมื่อได้มารับฟังจากปากเธอเอง
มันกลายเป็นความรู้สึกประทับใจที่เรามีต่อผู้หญิงที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคนนี้
...

ต้องการ วลัยกร เด็กผู้หญิงที่ชอบวาดรูปมา
ตั้งแต่เด็กๆ เลือกที่จะเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพือ่ ทีจ่ ะได้วาดรูปทีเ่ ธอรัก จากคนทีว่ าดรูป
วาดการ์ตูนเป็นงานอดิเรก เธอได้มีคอลัมน์เป็น
ของตัวเองในนิตยสาร a day ก่อนจะมีผลงาน
หนั ง สื อ และภาพประกอบอี ก หลายเล่ ม อาทิ
ความสุขของกะทิ, Going Places, บทสนทนา
ระหว่างฉันกับเธอ ฯลฯ แต่ชีวิตของเธอกลับพลิก
ผั น ในวั น ที่ ค้ น พบว่ า ตั ว เองเป็ น โรคมะเร็ ง ระยะ
เริ่มต้น นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ต้องการเดินสู่
เส้ น ทางของธรรมชาติ เริ่ ม จากการที่ เ ธอได้ รั บ
คำ�แนะนำ�ให้รู้จักกับการใช้ธรรมชาติในการรักษา
โรค จนได้มาพบกับความสุขของชีวิตในวันนี้
ที่บ้านสวนหลังนี้ นอกจากที่เธอจะได้เปลี่ยน
วิถชี วี ติ ให้เข้าจังหวะกับธรรมชาติมากขึน้ ต้องการ
ยั ง ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะมาผสมผสานกั บ
ธรรมชาติ เธอค้นพบว่าดอกไม้ใบไม้ที่นำ�มาต้ม
เป็นชาสดมีความพิเศษบางอย่าง
“พอดีอัญชันมันละลายเป็นสีฟ้าออกมา เลย
คิ ด ว่ า มั น ก็ เ ป็ น สี ที่ ล ะลายนํ้ า เหมื อ นสี นํ้ า เลย
ลองดู ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก มันก็สีซีดๆ
พอวาดเสร็จก็ทงิ้ ไว้ไม่ได้ลา้ ง แล้วมันก็แห้ง วันหลัง
ก็เลยเอาพู่กันจุ่มนํ้ามาลองใช้ดู ปรากฏว่าสีมันดี
กว่าตอนทีเ่ ราเอานาํ้ ร้อนมาใส่กบั อัญชัน เข้มข้นขึน้
ใช้งานได้ดีขึ้น ก็ลองผิดลองถูกเอง หาความรู้เอง”
เธอเล่าถึงที่มาของนักวาดสีออร์แกนิก
วิธกี ารทำ�สีจากธรรมชาติมหี ลากหลาย ทัง้ การ
ต้ม การคั้น หรือการตำ� แต่เมื่อพูดถึงสีที่ได้มายาก
ที่สุด เธอตอบติดตลกว่า “สีที่หามาลำ�บาก ก็คือสี
ทีไ่ ปขอจากคนอืน่ มา บางทีไปหาอาจารย์ญาณวิทย์
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศิลปิน
ภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติ) อาจารย์แกจะต้มสี
เก็บไว้ แกก็จะให้มาใช้บ้าง” ส่วนสีที่ภูมิใจที่สุด
กลับได้มาอย่างง่ายดายที่สุด นั่นคือต้นพริกฝรั่ง
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เรื่องและภาพโดย
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ที่มีอยู่รอบบ้าน “เราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วมัน
ให้ สี แ ดงอมส้ ม คื อ ปลู ก แล้ ว ใช้ เ สร็ จ มั น ก็ จ ะ
เหลือเมล็ด ก็หว่านไปทั่วเลย จะได้มีต้นเยอะๆ”
พูดถึงความพิเศษของสีนํ้าออร์แกนิก นักวาด
ของเราตอบว่าสีมันไม่เหมือนสีจากกล่อง มีความ
ดร็อปความเบรกในตัว “คนอื่นเขาใช้สีจากกล่อง
แต่ของเราใช้สจี ากธรรมชาติ เหมือนเรามีสสี ว่ นตัว
ซึง่ ไม่เหมือนคนอืน่ ” ทัง้ ยังเล่าถึงความยากลำ�บาก
ของการใช้สีนํ้าออร์แกนิกด้วยความที่มันเป็นสี
ตามฤดู รวมถึ ง บางชนิ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ น ฤดู อ ย่ า ง
กรรณิการ์ พอแล้งต้องให้นํ้าเป็นพิเศษ เพื่อให้มี
ดอกเอาไว้ใช้ หนาวจัดก็ไม่มีดอกเหมือนกัน
แม้ว่าสีธรรมชาติท่ีเธอใช้อยู่ในปัจจุบันจะยัง
ได้ไม่ครบทุกสี แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงาน และอีกความพิเศษหนึ่งของ
สีออร์แกนิกคือ เมื่อเวลาผ่านไป ภาพทุกภาพจะ
กลายเป็นสีซีเปีย ต้องการชี้ให้ดูภาพหนึ่งที่แขวน
อยู่บนผนังก่อนจะเล่าว่า ก่อนหน้านี้ผมของตัว
ละครในภาพเคยเป็นสีม่วงดอกอัญชัน
“สีมันซีดตามเวลา จะว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้นะ”
ต้องการพูดแล้วหัวเราะ “คือมันเป็นเอกลักษณ์
ของเรา ก็ เ ลยคิ ด ว่ า เราใช้ แ ล้ ว สนุ ก กั บ มั น ด้ ว ย
ไม่ได้รู้สึกลำ�บากกับการหาสีไม่ได้ หาสีไม่ครบ”
คำ � พู ด ที่ ว่ า ‘สี มั น มี ชี วิ ต ’ เป็ น ปรั ช ญาชี วิ ต
ได้ไหม-เราถาม
“เป็นอยู่ เป็นอนิจจัง ตอนครั้งแรกที่เรารู้ว่า
สีจากธรรมชาติที่เราใช้ มันซีดจางลงไปเรื่อยๆ
วันแรกเราช็อกนะ ช็อกว่า รูปนี้มันจะไม่เหมือน
แบบนี้ มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันไม่อยู่กับเรา
ยอมรับเลยว่าทำ�ใจคืนหนึ่งเต็มๆ” เธอเน้นเสียง
“จนคิดได้ว่ามันก็เหมือนกับดอกไม้ เราเป็นคน
ไม่ชอบดอกไม้ประดิษฐ์ ชอบดอกไม้จริงๆ พอมัน
เหีย่ วแห้งไปเราก็เปลีย่ นสิ อารมณ์เดียวกัน ก็ท�ำ ใจ
ได้ ตั ด ใจได้ มั น เปลี่ ย น เราก็ ค อยดู มั น เปลี่ ย น
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แล้วกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไง ก็รู้สึกดีนะที่มัน
เปลี่ยนไป คือเราทำ�ใจได้ รู้สึกว่าเหมือนที่สุดแล้ว
ชีวิตมันก็จะหายไป” นักวาดสาวถ่ายทอดถึงสิ่ง
ที่เธอค้นพบ
ถามถึ ง ความเป็ น ต้ อ งการ คำ� ตอบที่ ไ ด้ คื อ
สไตล์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา ด้ ว ยฝี มื อ
ที่ พั ฒ นาขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี ล ายเส้ น ที่ ค นจดจำ � ได้
“ความตั้ ง ใจของเรามั น คงเปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ
แต่เปลี่ยนไปยังไงมันก็ยังมีแกนของมัน”
เนื่องจากความเป็นสีสัน เราก็อดไม่ได้ที่จะ
ถามถึ ง สี สั น จากอารมณ์ ข องต้ อ งการ ถ้ า เธอ
สามารถเลือกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาทำ�
เป็นสี เธอจะเลือกอารมณ์อะไรและเพราะอะไร
นักวาดหัวเราะบอกว่าขอเวลาในการคิดสองวัน
ก่อนนิ่งไปสักพัก สุดท้าย เธอก็เลือกอารมณ์โกรธ
“เวลาทีใ่ ครบางคนมีเรือ่ งมากระทบ มันจะขึน้ อยูก่ บั
พื้นฐานชีวิตของแต่ละคน ว่าจะรับมือกับแต่ละ
อารมณ์ด้วยอะไร บางคนรับมือด้วยความเศร้า
ความหดหู่ แต่เรารับมือด้วยความโกรธ และถ้า
เราสามารถดึงอารมณ์มาทำ�แบบนั้นได้ก็อยากจะ
ลองดึ ง ออกมาว่ า มั น เป็ น ยั ง ไง เอาออกมาดู
เอาออกมาใช้ เผื่อเราจะเข้าใจมันมากขึ้น”
เธอบอกว่าความโกรธของเธอเป็นสีแดง
นอกจากการเขี ย นหนั ง สื อ และวาดสี สั น
ออร์แกนิกแล้ว ต้องการยังมีปณิธานหนึ่งที่อยาก
นำ�เสนอการอยู่กับธรรมชาติผ่านมุมมองหลาก
หลาย รวมทัง้ ตลาดออร์แกนิกทีเ่ ธอและเพือ่ นบ้าน
ปากช่องร่วมกันก่อตัง้ ขึน้ “พอเราป่วยแล้วรักษาตัว
ด้วยธรรมชาติบ�ำ บัด เรารูว้ า่ การกินอาหารออร์แกนิก
ที่ปลูกแบบธรรมชาติ มันช่วยได้ทั้งสุขภาพคนกิน
คนปลูก ทั้งสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเหลือสังคมได้
เราคิดว่านีค่ อื ทางรอดของโลก เราคิดเหมือนกันว่า
เราไม่อยากให้ปากช่องมีชอื่ แต่อติ าเลีย่ นเทียมหรือ
เมืองคาวบอย เราอยูต่ รงนี้ เรารูว้ า่ มันมีดอี ย่างอืน่ ”

“ สี จ า ก ด อ ก ไ ม้
มันจะมีกากนิดนึง
เราต้ อ งเก็ บ กาก
เดีย
๋ วงานเรากาก”
(หัวเราะ)

interview

จากชีวิตคนกรุงสู่การใช้ชีวิตออร์แกนิก ย้อน
ไปถึงสาเหตุที่ต้องการเลือกปากช่อง “ตัวเลือกเรา
มีนอ้ ยมาก เพราะรูว้ า่ มีทนี่ อี่ ยู่ เคยมา พอลงจากรถ
ปุบ๊ อุณหภูมมิ นั ต่างจากกรุงเทพฯ มาก ผิดกันลิบเลย
ปากช่องจึงเป็นตัวเลือกแรก เคยคิดถึงเชียงใหม่
เหมือนกัน แต่คงต้องเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนสังคม
แต่ว่าอันนี้ระยะทางแค่สองชั่วโมง เราคิดว่าเรา
แทบไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเลย”
นอกจากนั้น ปากช่องยังเป็นสถานที่ที่เต็ม
ไปด้ ว ยธรรมชาติ สี สั น ของดอกไม้ และพื ช ผั ก
ทุกอย่างทีเ่ ป็นออร์แกนิกสามารถหาได้ทนี่ ี่ เลยเป็น
ที่ ม าของความรู้ สึ ก ที่ อ ยากจะสร้ า งให้ ป ากช่ อ ง
เป็นเมืองออร์แกนิกอย่างเป็นรูปธรรม

“เราอยากให้ปากช่องมีชื่อทางนี้ด้วย ถ้ายิ่ง
คนรู้ ว่ า ปากช่ อ งมี อ อร์ แ กนิ ก เขาก็ จ ะยิ่ ง เรี ย ก
ร้ อ งหา ยิ่ ง คนเรี ย กร้ อ งหาเขาก็ จ ะทำ � มากขึ้ น
เกษตรกรก็จะได้มีตลาด เราเริ่มต้นจากตรงนี้ที่ทำ�
ตลาดนิดนิด ถ้าเราเริ่มจากตลาดเกษตรกรเลย
ใครจะมา” เธอหัวเราะเล็กน้อยก่อนพูดต่อ “เรา
อยากได้คนรุ่นใหม่ เราเลยจัดตลาดที่ให้คนพวกนี้
อยากมา มีดนตรี มีขายของแฮนด์เมด และอาหาร
โฮมเมด เป็นตลาดเล็กๆ ที่เราสามารถเลือกได้ว่า
ผักผลไม้เป็นออร์แกนิกทั้งหมด”

การสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาดูเป็นการทำ�สิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้องการก็ไม่เคยคาดหวังกับผลลัพธ์
เพียงแค่เริ่มต้นจากการลงมือทำ� “ยังไม่รู้ว่าเรา
จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน แต่ถ้าไม่เริ่ม
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เราเริ่มเพราะ
คิดว่าตัวเองมีศกั ยภาพทีจ่ ะเริม่ อย่างน้อยเราก็พอ
มีชื่อเสียงระดับหนึ่งว่าเป็นออร์แกนิก ถ้ามันใหญ่
ขึน้ ถึงระดับเมืองระดับประเทศเราก็ดใี จ แต่ตอนนี้
รู้ สึ ก ว่ า เราทำ � ในสถานที่ ที่ เ ป็ น บ้ า นของเราที่
ปากช่องกับกรุงเทพฯ ก่อน”
ในฐานะคนเมือง เรารู้สึกว่าเพราะที่นี่มีพื้นที่
เอื้ออำ�นวย แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง เราจะมี
ชีวิตแบบออร์แกนิกได้หรือเปล่า “เป็นไปได้ถ้า
พยายาม” ต้องการมองไปรอบบ้านแล้วเริ่มยก
ตัวอย่างการปลูกพืชพื้นที่น้อยให้เราฟัง “เพราะว่า
คนกรุงเทพฯ ต่อให้คนที่อยู่คอนโดมีแค่ระเบียง
ก็ปลูกได้ หรือคนทีไ่ ม่มอี ะไรเลยอย่างน้อยคุณปลูก
ต้ น เพาะงอกได้ อย่ า งน้ อ ยคุ ณ มี ถั่ ว งอกกิ น เอง
มีอะไรใส่สลัดเองได้ สามารถปลูกไมโครกรีนเล็กๆ
หรือมีกระถางกะเพราที่ใช้บ่อยๆ เราคิดว่าชีวิต
ทุกคนหักดิบไม่ได้หมด แต่ว่าเริ่มสักอย่างสอง
อย่างแล้วเพิม่ ไปเรือ่ ยๆ สักวันหนึง่ คงอยากรณรงค์
ให้ปลูกผลไม้ในบ้าน เช่น หม่อน ปลูกแนบไปกับ
ผนั ง ยั ง ได้ เราคิ ด ว่ า คนในเมื อ งทำ � ได้ แ น่ น อน
แต่ต้องใช้ความพยายามอีกนิด เราบอกได้เลยว่า
มันทำ�ได้”
พอมาใช้เวลากับธรรมชาติ การรดนํ้าต้นไม้
สอยมะม่วง หรือแม้กระทั่งดูดอกไม้ที่กำ�ลังบาน
กลายมาเป็นความสุขหนึ่งของคนที่เคยใจร้อนได้
ลองใช้เวลาให้ช้าลง “เราทนต่อรถติดไม่ได้แต่เรา
มีเวลากับสิ่งนี้ เรายังเคยรอดูดอกกรรณิการ์เลย
เพราะว่ากรรณิการ์ออกดอกตอนเย็น บานตอน
กลางคืน ตอนเช้าร่วงหมด เป็นอย่างนี้ทุกวันๆ
เราอยากจะจ้องดูจนมันบาน”
เพราะใช้ชีวิตอยู่กับฤดูกาล ยิ่งทำ�ให้ต้องการ
มองเห็ น ความไม่ แ น่ น อน และคนเล่ น สี ค นนี้
ได้บอกเล่าข้อคิดออกมาผ่านกอหน่อไม้ “บอกได้
เลยว่าเราไม่ต้องยึดติดหรือโหยหาอะไรเกี่ยวกับ
มันนัก สมมติวา่ เราชอบหน่อไม้มากเลย แต่หน่อไม้
มันมาหน้าฝน และมันมาแป๊บเดียวพอฝนหมด
ก็จะไม่มีหน่อไม้ให้เราขุดกินอีกแล้ว สมมติว่าเรา
ชอบหน่ อ ไม้ ที่ สุ ด ในโลก แต่ เ ราก็ ไ ม่ ต้ อ งไปหา
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หน่อไม้หรือไปซื้อที่มันเร่งด้วยวิธีอะไรมา เพราะ
เรารู้ ว่ า สิ่ ง นี้ มั น มี อ ยู่ เรามี ค วามสุ ข กั บ มั น ใน
ขณะนัน้ แล้ว พอหมดฤดูเราก็ท�ำ ใจแล้วเราไปสนุก
กับสิ่งอื่นต่อ สมมติหน่อไม้หมดแล้วสตรอเบอร์รี่
มา เราก็ไปสนุกกับสตรอเบอร์รี่ พอสตรอเบอร์รี่
หมดมะม่วงมา เราก็ไปมีความสุขมะม่วง เสร็จแล้ว
เราจะได้เจอหน่อไม้อีกครั้งหนึ่งในเวลาของมัน”
และนี่คือสีสันของ ‘ต้องการ’ ผู้หญิงที่ใช้เวลา
ของชี วิ ต ไปกั บ การถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวผ่ า นภาพ
ระบายสี เธอสอนให้เข้าใจชีวติ และหาความลงตัว
ของสีสันจากธรรมชาติ ถ้าเรารู้สึกว่ามันครบ เราก็
มีสีมากพอที่จะสร้างสรรค์ และนี่คือสีของชีวิต
ที่ไม่เคยมีแค่เฉดเดียว ในความสดใสอาจแฝง
อยู่ ใ นความเศร้ า หมอง สี ที่ ส วยในวั น นี้ ก็ อ าจ
เปลี่ยนแปลงเป็นสีอีกสี หรือในที่สุดก็อาจจะจาง
หายไป ไม่ ว่ า เราจะชอบหรื อ ไม่ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว
มันจะบอกเราว่าให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
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“ช่ ว งก่ อ นเปลี่ ย นชี วิ ต สี ค งตุ่ น ๆ หน่ อ ย
ที่ สี เ ป็ น แบบนี้ เ พราะคิ ด ว่ า เรายั ง ไม่ เ ป็ น เรา
เท่าที่ควร เหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ”

“ปั จ จุ บั น นี้ ก็ ยั ง คงมี สี สั น แต่ ค งน้ อ ยกว่ า
ช่วงหลังบำ�บัด มีความสดใสมากกว่าช่วง
ก่ อ นเปลี่ ย นแปลงนะ เพราะเรารู้ แ ล้ ว ว่ า
เราจะทำ�อะไร เอาแค่เราคิดว่าเราจะทำ�งาน
โปรโมตเรื่ อ งออร์ แ กนิ ก ก็ ค งต้ อ งทำ � ทั้ ง
ชีวต
ิ แล้ว คงมีเรือ
่ งให้ท�ำ เยอะแยะมากมาย”

“อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไง คงเป็นก้อนเมฆที่มี
สีสน
ั แต่กค
็ งมีสเี ทาๆ อยูบ
่ า้ ง เพราะเราไม่รว
ู้ า่
จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ปล่อยไป”

interview

“ช่ ว งที่ ป่ ว ยเป็ น ช่ ว งเล็ ก ๆ แต่ ส่ ง ผลกระทบกั บ ชี วิ ต เยอะ
มันช็อก มันเกิดคำ�ถามขึ้นเต็มไปหมด แต่ว่าคำ�ถามหลัก
ก็ คื อ ฉั น ทำ � อะไรลงไปกั บ ชี วิ ต แล้ ว หลั ง จากนี้ ฉั น จะทำ �
อย่างไร”

“เลือกสีเขียวสำ�หรับช่วงที่ใช้วิธีธรรมชาติบำ�บัด เพราะมันเป็นส่วนที่พลิกชีวิต
เป็นส่วนที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ เป็นช่วงที่เราเพิ่งรู้ว่า ชีวิตมีทางเลือกอื่นๆ ไม่ใช่
ป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดอย่างเดียว หรือว่าชีวิตเราไม่ต้องอยู่ใน
กำ�มือหมอ”

“หลั ง จากนั้ น ชี วิ ต ก็ มี สี สั น เยอะขึ้ น
ได้ ไ ปเรี ย นสิ่ ง ใหม่ เ ยอะมาก ได้ รู้ จั ก
คนใหม่ๆ เป็นช่วงที่บ้าคลั่ง อยากรู้
ไ ป เ สี ย ห ม ด ก ร ะ โ ด ด ล ง ไ ป ทุ ก ที่
เรียนทุกอย่าง และกลายเป็นพื้นฐาน
ของตอนนี้”
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ระบายสีชีวิต
เรื่องโดย

หฤทัย สีหะวงศ์

เมื่ออรุณเบิกฟ้าสาดแสงแรกแห่งเช้าวันใหม่มาเยือน แสงสีส้มแดงสว่างฉาบท้องนภาให้แลดู
มี สี สั น หมู่ วิ ห คต่ า งโผบิ น ออกจากรั ง มองดู เ ป็ น รอยริ้ ว สี ต่ า งๆ คล้ า ยกลุ่ ม ดาวยามทิ ว าแต่ ท ว่ า
เคลื่อนไหวได้ ดอกไม้นานาพรรณมีทั้งสีส้ม สีเหลือง และสีแดงต่างแย่งกันเบ่งบานรับแสงตะวัน
ดูเหมือนดั่งรอยยิ้มของธรรมชาติ หยาดนํ้าค้างเม็ดพราวสั่นระริกกลิ้งไปมาแล้วจึงค่อยๆ หยดลง
จากใบหญ้า ชวนให้คิดพินิจว่าใครกันหนอเป็นผู้ระบายสีธรรมชาติให้สวยงามได้ถึงเพียงนี้
จิตรกรแห่งธรรมชาติเป็นผูร้ ะบายสีสนั ผ่านต้นไม้ใบหญ้า จนเกิดเป็นภาพความงดงามทีส่ ามารถ
สัมผัสได้ด้วยตา แล้วกับชีวิตล่ะ เราสามารถเป็นจิตรกรระบายสีให้กับเส้นทางชีวิตของเราได้หรือไม่
หากเปรียบชีวติ คนเป็นดัง่ กระดาษวาดเขียน และให้เรือ่ งราวมากมายทีผ่ า่ นเข้ามาเป็นสีสนั ต่างๆ
แต่งแต้มจนเกิดเป็นภาพวาด เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นดั่งสีที่ถูกระบายลงบนกระดาษชีวิตจนได้ภาพ
แห่งความสำ�เร็จทีส่ วยงาม หากแต่ใครจะคาดคิดถ้าอุปสรรคเล่นตลกทำ�จานสีทงั้ จานควํา่ ใส่ภาพวาด
ที่เราบรรจงระบายขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นจนเปรอะเปื้อน พึงระลึกไว้ว่าอุปสรรคไม่สามารถทำ�ให้
คนหมดศรัทธาในตนเอง เช่นเดียวกันกับธรรมชาติทมี่ กั จะมีความสวยงามและสีสนั ในตัวของมันเสมอ
หากคนเรามีสติทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข หากจะมัวแต่เสียใจหรือโวยวายต่อว่าโชคชะตา ทำ�ไม
ไม่ลองหยิบกระดาษแล้วบรรจงระบายสร้างรูปภาพแห่งชีวิตนั้นขึ้นมาใหม่ ใครจะรู้ว่าเราอาจจะได้
รูปวาดที่สวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และใครจะรู้ว่าเราอาจจะได้อะไรมากกว่า
แค่รูปวาดที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันธรรมดาๆ ใบหนึ่ง
คนหนึง่ คนสามารถค้นหาและเลือกใช้สที คี่ ดิ ว่าเหมาะกับตนเองจากสิง่ รอบกายและความชืน่ ชอบ
ทำ�ให้คน้ พบว่าสีเหล่านีก้ เ็ หมือนกับการเดินไปตามเส้นทางสายยาวอันเป็นทางเดินทีม่ งุ่ มาดปรารถนา
ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าสุดปลายทางนั้นจะต้องได้พบเจอกับสิ่งใด จะถูกสาดสีอะไร
เข้ามาใส่บ้าง แต่อย่างน้อยก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเราคือกระดาษที่สามารถเลือกสีมาระบายเส้นทาง
เดินชีวิต เราคือกระดาษที่ขาวสะอาดและบางเบาแต่ทว่านํ้าหนักที่ใช้ในการลงสีนั้นหนักแน่น
และมัน่ คงพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านเส้นทางทีถ่ กู ระบายแต่งแต้มด้วยสีสนั อย่างไม่มวี นั สิน้ สุด
ในเมื่อเรายังคงเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หยุดที่จะระบายสีชีวิตของตัวเราเอง
ชีวิตเราใครเล่าเป็นผู้วาด		
สร้างเรื่องราวสวยใสสุนทรีย์		
จงเลือกสีตามทางที่เราเป็น		
ชีวิตเราเปรียบเหมือนสีและลวดลาย

หยิบกระดาษวาดเส้นแล้วเขียนสี
หลากหลายสีเป็นไปตามความชอบใจ
เลือกลายเส้นที่ถนัดเราวาดได้
ต้องระบายให้เหมาะกับตัวตน
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ปลายพู่กันวาดชีวิต
เรื่องโดย

มณิสร วรรณศิริกุล

หากจะพูดถึงการระบายสี อุปกรณ์ที่โดยปกติแล้วเรา
ทุกคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ มักจะเป็นสีและตัวพู่กัน
โดยพู่กันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีรูปร่าง ขนาด ลักษณะ
รวมถึงการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากต้องการระบายในพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดใหญ่ ก็ควรใช้พกู่ นั
เบอร์ใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการระบายสี ซํ้ายังช่วยประหยัด
เวลา แต่ในทางกลับกันการระบายสีในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ หรือในงาน
เก็บรายละเอียดนั้น การใช้พู่กันเบอร์เล็กๆ ย่อมดูเหมาะสม
กว่า ซึ่งถ้าต้องการมองให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น
เห็นทีจะต้องพิจารณากันถึง พื้นที่แบบนี้ควรใช้พู่กันหัวกลม
หรือหัวตัด วัสดุควรเป็นขนสังเคราะห์หรือขนสัตว์
แต่ในความเป็นจริงแล้วในการวาดภาพสักภาพหนึ่งขึ้น
มาได้นั้น ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยทำ�ให้ภาพวาดสมบูรณ์
อีกมากมาย
มีทั้ง ‘จานสี’ ที่เราทุกคนใช้พู่กันจุ่มลงไปบนสีสันต่างๆ
ภายในจานสี เพื่อนำ�สีที่ได้ไปแต่งแต้มในผลงาน
มี ‘แผ่นรองสำ�หรับเบลนด์สี’ ที่จะทำ�ให้สีเป็นไปตาม
ลักษณะที่เราต้องการ เหมือนเป็นการซ้อมก่อนลงสนามจริง
มี ‘กระดาษ’ ซึง่ กระดาษในทีน่ อี้ าจไม่ได้สอื่ ถึงในรูปแบบ
ของกระดาษเสมอไป อาจเป็นกระจก ใบไม้ เฟรมผ้าใบ ฯลฯ
ที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานลงไปได้
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ช่วยทำ�ให้พู่กัน
ของเรานั้นอยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งาน หรือช่วยทำ�ให้
ผลงานของเราออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด
หากเราลองนึกกันดูเล่นๆ แล้ว ถ้าเปรียบชีวิตประจำ�วัน
ของเราเป็นการเลือกอุปกรณ์ในการระบายสี ในแต่ละวัน
เราคงต้องเลือกพู่กันของเราให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้

งานของวันนั้นๆ บางวันเราอาจต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆ
การใช้พู่กันเบอร์ใหญ่จึงตอบโจทย์กว่าการใช้พู่กันเบอร์เล็ก
บางวันเราอาจต้องการเก็บรายละเอียดในชีวติ ทีต่ อ้ งใช้ความ
ละเอียดอ่อน ดังนั้นการใช้พู่กันเบอร์เล็กจึงมีความเหมาะ
มากกว่า แต่สำ�หรับในบางวัน เราก็ต้องการช่วงเวลาสั้นๆ
เพียงช่วงหนึง่ เพือ่ เป็นการพักผ่อนให้กบั ตัวเอง วันนัน้ เราอาจ
จะวางพูก่ นั ทิง้ ไว้เฉยๆ กับจานสีทเี่ ปรอะเปือ้ นไปด้วยสีตา่ งๆ
หรือหยิบเอาพูก่ นั ทีถ่ กู ใช้งานมาล้างทำ�ความสะอาดให้อยูใ่ น
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อถึงคราวจำ�เป็นก็สามารถ
หยิบจับพู่กันเหล่านั้นออกมาใช้งานได้เลยโดยไม่เสียเวลา
ในการล้างทำ�ความสะอาดใหม่
และไม่เพียงแค่สีกับพู่กันเท่านั้นที่เราใช้ในการระบายสี
แต่จานสี แผ่นรองสำ�หรับเบลนด์สี หรือกระดาษ ก็เ ป็น
อุ ป กรณ์ ใ นการระบายสี ที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง ตั ว ตนของ
ผู้ใช้งาน ความพร้อมของผู้ใช้งาน รวมถึงลักษณะรูปแบบ
ของงานได้อย่างดีเช่นเดียวกัน ซึ่งกระดาษในที่นี้คงเปรียบ
ได้กบั ชีวติ ประจำ�วันของเราทีถ่ กู เราใช้พกู่ นั แต่งแต้มเติมสีสนั
โดยมีจานสีและแผ่นรองสำ�หรับเบลนด์สเี ป็นตัวช่วยทีส่ �ำ คัญ
ทีช่ ว่ ยเตรียมความพร้อมให้กบั เรา ทำ�ให้ชวี ติ ในวันนัน้ ออกมา
ตามที่เราต้องการ
แล้วคุณล่ะ คิดว่าพู่กันของคุณในวันนี้เป็นแบบไหน?
คุณรักษาสภาพพูก่ นั ของคุณไว้ได้ดแี ค่ไหน? คุณคิดว่าจานสี
และแผ่นรองสำ�หรับเบลนด์สีในความคิดของคุณคืออะไร?
อุปกรณ์ต่างๆ ล่ะ คุณเตรียมมันไว้แล้วหรือไม่? พร้อมที่จะ
วาดภาพของตัวเองในแต่ละวันแล้วหรือยัง?
แล้วภาพวาดของคุณในวันนี้ล่ะ ออกมาเป็นอย่างไร?
ป.ล. อย่าลืมล้างพู่กันของตัวเองกันด้วยนะ
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เล่นสี?
เรื่องโดย

ลักษิกา กรทรวง

ไหนพวกจิ ต รกรบอกว่ า “มนุ ษ ย์ คื อ สั ต ว์ ที่ เ ล่ น สี
คอยสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะให้ กั บ โลก” โกหก! จิ ต รกร
คุณโกหก! ทุกวันนี้สีมันมาเล่นเราต่างหาก แล้วเวลามันเล่น
กับเรา มันเป็นพวกชอบคิดเองเออเองด้วย โดยเฉพาะสีฟ้า
สีนํ้าเงิน สีดำ� ไอ้พวกนี้มันโลกแคบ เป็นไปได้อย่าไปคบนะ
ทำ�ไมน่ะเหรอ เพราะสีพวกนี้เราต้องตามใจและเข้าใจ
มันทุกอย่าง เวลาดีๆ ตอนเราเปิดคอมมา มันก็ยงั เป็นสีนา้ํ เงิน
ทีน่ า่ รัก แต่ถา้ เกิดงีเ่ ง่ามันจะขึน้ จอนาํ้ เงินมืดมนแล้วงอแงว่า
ติด๊ ติด๊ ติด๊ พร้อมกับดับไปเลย…เราไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะไปเรียกร้อง
เอาอะไรจากมัน เพราะมันไม่อยากจะคุยกับเรา แถมบางที
มันเป็นพวกทีช่ อบสร้างความบันเทิงไม่รเู้ วลา เวลาทีเ่ รากำ�ลัง
รี บ ปั่ น งานส่ ง เจ้ า นาย ส่ ง ครู มั น จะเห็ น เราเครี ย ดไม่ ไ ด้
จึงตัดสินใจสร้างความสงบให้เรา โดยการขึ้นจอดำ� ทั้งๆ ที่
เรากำ�ลังพิมพ์งานอยู่ ไอ้ดำ�มันจะไม่แจ้งเตือนเราเหมือน
จอฟ้าที่ร้อง ติ๊ดติ๊ดติ๊ด มันแค่ ‘ดับวูบ’ และไปเลย เพราะมัน
คือสีที่เงียบสงัดไง
โอเคๆ เราเข้าใจว่าสีดำ�หมายถึง ความสงบนิ่ง มันคือ
สีแห่งการหลับตาและพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงาน ถ้าวันไหน
มันขึน้ จอดำ�แสดงว่ามันพอแล้ว ไม่เอาแล้ว หรือไม่มนั ก็อยาก

จะเป็นเจ้าหญิงนิทรา เราก็ต้องสันนิษฐานแล้วว่ามันอาจจะ
พลังงานไม่พอ ก็ต้องเริ่มจากการชาร์จพลังงานให้มันก่อน
พอเราเริ่มเสียบสายชาร์จ เราก็จะพบแสงสว่างในความ
มืดมน และความมืดมนก็จะค่อยๆ จางหายไป ขึน้ เป็นจอสีฟา้
ที่ให้ความรู้สึกถึงอิสรภาพ ความปลอดโปร่ง ทำ�ให้เรารู้สึก
อยากจะสู้ต่อไปและเราก็เริ่มพิมพ์งานต่อ อันนี้คือในกรณี
ทีไ่ ม่ซวยมากและเซฟงานไว้ แต่ในกรณีทซี่ วยจัดๆ คือ เราลืม
เซฟงาน ไอ้แสงสีฟ้าก็ไม่ช่วยให้ความปลอดโปร่งอะไรเลย
และระหว่างที่เรากำ�ลังทำ�งานต่อนั้น สีนํ้าเงินที่ช่วยให้
ความรู้ สึ ก ถึ ง ความหนั ก แน่ น ก็ เ ห็ น ว่ า เราเครี ย ดเกิ น ไป
(อีกแล้ว) มันเลยช่วยร้องเพลงให้ฟังเป็น อื๊อ ติ๊ด อื๊อ อื๊อออ
พร้อมกับตัวอักษรสีขาวขึ้นเป็นแถบเต็มจอเพื่อยํ้ากับเรา
ว่ามันยังไม่พร้อมจะไปด้วยกัน ก่อนที่มันจะกลับไปสู่โหมด
สี ดำ � อี ก ครั้ ง พร้ อ มๆ กั บ ‘เรา’ ที่ นั่ ง เป็ น สี เ ทา สี แ ห่ ง การ
ไว้อาลัยและความเงียบที่สงบมาก…มากจริงๆ
ความรูส้ กึ นีเ้ ป็นอะไรที่ ‘มาว่ะ’ มันเล่นเราแล้วไง นีข่ นาด
แค่ไม่กี่สีนะ ยังมีอิทธิพลกับจิตใจเราขนาดนี้!
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สีที่ปลายหู
เรื่องโดย

ญาณิศา ประจุศิลป

ถ้าว่ากันเรือ่ งแฟนคลับทีม่ อี ยูม่ ากมายทุกมุมโลก ก็คงไม่มปี ระเทศไหน
ที่จริงจังกับเรื่องสีประจำ�วงได้เท่าดินแดนกิมจิ ฐานแหล่งผลิตนักร้องดัง
ทีแ่ พร่กระแสเคป๊อปฟีเวอร์ไปทัว่ โลกเป็นแน่ สำ�หรับคนทัว่ ไป การมีชอื่ เรียก,
สีเฉพาะ หรือสัญลักษณ์ประจำ�วงดูจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ในความรู้สึกของ
คนเป็นแฟน (คลับ) มานานนับปี เรือ่ งสีอาจจะกลายเป็นทัง้ ความภาคภูมใิ จ
และเรื่องน่าเบื่อซํ้าซากได้เหมือนกัน
คงไม่ต่างอะไรกับกีฬาสีที่แต่ละกลุ่มต้องการแสดงความเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนด้วยสีเดียวกัน และไม่ผดิ แปลกไปจากการเชียร์ฟตุ บอลทีท่ งั้ สนาม
พร้อมใจกันสวมเสื้อสโมสรส่งพลังไปยังแข้งทีมโปรดในสนาม ลูกโป่งและ
แท่งไฟที่โบกไหวในทุกการแสดงพร้อมเสียงร้องคลอเพลงโปรด ไม่ว่าการ
แสดงนั้นจะมีศิลปินมากมายแค่ไหนหรือระยะห่างจากเวทีกับยอดดอย
จะมากเพียงใด แต่ ‘สี’ ของทัง้ สองสาวกก็ท�ำ หน้าทีข่ องมันอย่างไม่แตกต่าง
กันเลย
สีประจำ�วงที่ปรากฏอยู่ในอุปกรณ์การเชียร์ไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งหรือ
แท่งไฟ กลายเป็นสายใยแทนความสัมพันธ์ระหว่างคนบนเวทีกบั คนทีค่ อย
สนับสนุนอยู่ไกลๆ ว่าอย่างน้อยแสงเล็กๆ ของเราสะท้อนเข้าไปในสายตา
เขาให้ได้รับรู้บ้าง แสงสีเดียวกันเสมือนหัวใจที่ตรงกัน เพียงชายตามอง
ก็สามารถแบ่งแยกคนที่มีความพึงใจต่างกันได้อย่างง่ายดาย จากบนเวที
ไกลลิบแห่งนั้น เพียงเริ่มสังเกตเห็นแสงไฟตรงจุดเล็กๆ ในวันแรกที่ก้าว
ขึ้นเวที กลายมาเป็นทะเลแท่งไฟสีสวยที่ส่องสว่างไปทั่วทั้งฮอลล์ในวันนี้
และอาจจะเหลือเป็นเพียงกระจุกไฟกลุ่มน้อยในวันข้างหน้า แต่สีเหล่านั้น
ก็ยงั คงทำ�หน้าทีส่ ง่ ความห่วงใย ส่งกำ�ลังใจ ให้คนทีย่ นื อยูท่ า่ มกลางแสงไฟ
ผู้ซึ่งแบกรับความกดดันและผ่านการฝึกหนักมากมายเท่าที่จะส่งไปให้ถึง
จากตรงนี้ สีไม่ได้หมายถึงแค่ตวั ศิลปิน แต่กลายเป็นสือ่ กลางและกล่อง
บันทึกความทรงจำ� การเดินทางทีค่ ขู่ นานระหว่างคนร้องและคนรัก ทีส่ อื่ สาร
ผ่านช่องสีที่ตรงกัน ไม่ใช่แค่ความสุขสนุกที่ได้มีร่วมกัน แต่อุปสรรคความ
ลำ�บากที่ผ่านพ้นร่วมกันในอดีตเป็นเวลาร่วมปีหรืออาจจะหลายสิบปีต่าง
ผสมลงไปในสีของเราและเขา เติบโตขึน้ เป็นเอกลักษณ์ของแฟนคลับนัน้ ๆ

และไม่ใช่แค่ความลึกซึ้งที่บรรจุอัดแน่นอยู่ในสีประจำ�วง ตัวตนและการ
ตลาดก็ยงั ถูกแอบยัดใส่สอดแทรกในสีทแี่ ฟนๆ ถืออย่างภูมใิ จ การโปรโมต
สินค้าหรือตัวตนในจักรวาลเคป๊อป ทวีคณ
ุ ค่าควบคูไ่ ปกับสีอยูไ่ ม่นอ้ ย กีค่ รัง้
แล้วที่เราต้องซื้อของซํ้าๆ สีเดิมๆ เพียงเพราะมีหน้าหรือสัญลักษณ์ของ
คนที่เรารัก ในมุมหนึ่งก็อาจเป็นคำ�ตอบในโลกแห่งความจริงของติ่งผู้ควัก
สตางค์ก็เป็นได้
ไม่เพียงเท่านัน้ หลายครัง้ สีของวงยังกลายเป็นความขัดแย้งทีแ่ ฟนคลับ
ต้องเผชิญ แม้ดเู ป็นเรือ่ งเล็กน้อยแต่กลับกระทบใจกับคนทีผ่ กู พัน ทำ�ให้ตอ้ ง
รู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวกับสีเดิมที่กลับไม่คุ้นเคย เมื่อสีของวงโปรด
ถูกใช้ซํ้าด้วยวงหน้าใหม่ ทั้งหมดเกี่ยวพันไปถึงศักดิ์ศรีและความเคารพใน
ระบบรุน่ พีร่ นุ่ น้องของแวดวงไอดอล จนกลายเป็นเรือ่ งเล็กทีไ่ ม่เล็ก เมือ่ ต่าง
ฝ่ายต่างต้องการจะปกป้องสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของตน และอยากให้ทุกคน
ที่เห็นสีนี้เมื่อใดจะคิดถึงคนที่เรารักไม่ใช่ใครมาใหม่ที่ไม่รู้จัก
รุ่นพี่ที่ครํ่าหวอดมานานจนแก่แทบเต้นไม่ไหว ต้องมาฟาดฟันใน
สงครามเพลงกับบรรดารุ่นน้องไม่พอ ยังจะมารังแกเด็กด้วยเรื่องไม่เป็น
เรื่องอีก เห็นคนมาใหม่เป็นดาวพระศุกร์ที่พร้อมจะทนทุกข์กับการร้ายใส่
โดยไม่ตอบโต้หรือไร ทั้งๆ ที่ไม่มีกฎหมายหวงห้ามสีในโลกด้วยซํ้า คนมา
ทีหลังก็ได้แต่ทอดถอนใจ หากแต่ฝ่ายมาก่อนก็ไม่อยากให้คนอื่นแย่งสิ่ง
เฝ้าฟูมฟักเอามาทำ�ลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาเปลี่ยนความหมายของ
พวกเขา อย่ามาแทนที่กันด้วยสี อย่ามาสร้างความสับสนทำ�ให้คนเข้าใจ
ผิดระหว่างฉันกับเธอ เพียงเพราะเธอมาใช้สีเดียวกับฉัน ในเมื่อเธอจะมา
แย่งไปฉันก็คงเป็นคนทีต่ อ้ งปกป้องมัน ด้วยเหตุนเี้ อง ปฐมบทแห่งสงคราม
ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงเกิดขึ้นซํ้าอย่างไม่มีจบสิ้น
แต่สุดท้ายแล้ว สีก็เป็นเพียงสี แล้วโลกเราอาจจะมีสีสดสวยจาก
แท่งไฟไม่พอกับสายใยรักที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้เชื่อว่าแม้สีจะจาง
ไป ในวันทีค่ วามรักอาจแปรเปลีย่ นเจือจางตามกาลเวลา เมือ่ ถึงวันคนทีเ่ รา
รักไม่ได้ยืนข้างกันเหมือนเคย แต่อย่างน้อยสีก็จะกลายเป็นความทรงจำ�
ดีๆ ว่าในช่วงชีวติ หนึง่ เราได้เคยรักและสนับสนุนใครคนหนึง่ มากขนาดนี.้ ..
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สีสันกับพิษสง
เรื่องโดย

ณัฐญาดา ปาอ้าย

เมื่อพูดถึงดอกไม้ เราจะคิดถึงกลิ่นหอมเย้ายวนและรส
หวานของเกสร แต่สิ่งที่ดึงดูดใจให้เข้าหาดอกไม้มากที่สุดคง
ไม่พ้นสีสันที่สะท้อนออกมาในแต่ละกลีบของมัน สีสันทำ�ให้
ดอกไม้ ธ รรมดาดอกหนึ่ ง โดดเด่ น ขึ้ น มาท่ า มกลางป่ า ใหญ่
ในป่าที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด แน่นอนว่าเราไม่มีทาง
ที่จะสามารถชื่นชมต้นไม้ได้ทุกต้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเรา
จะมองเห็นสีสันที่สวยงามก่อนสิ่งอื่น เจ้าดอกไม้คงรู้ความจริง
ข้อนี้ดีถึงได้แข่งกันสร้างสีสันเพื่อให้ตัวเองมีสีสันสวยงามที่สุด
และใช้สีสันของตัวเองเป็นดั่งเสียงเพรียกที่เชิญชวนให้เหล่า
แมลงเข้ามาใกล้...
ในสวนที่มีดอกไม้สีสวยกับดอกไม้ที่ไร้สี ถ้าคุณเป็นแมลง
คุณคงไม่รรี อทีจ่ ะเข้าหาดอกไม้ทมี่ สี สี นั สวยกว่า เพือ่ ได้ใกล้ชดิ
ความสวยงาม ได้สูดกลิ่นความหอมหวาน ได้เคล้าเคลียแนบ
กายไปกับดอกไม้ ได้หลงใหลไปกับความหวานจากเกสร เพียง
เท่านี้ก็มีเหตุผลมากพอที่แมลงจะรักเจ้าดอกไม้จนหมดหัวใจ
รักมากจนไม่เคยรับรู้ว่าแท้จริงแล้วดอกไม้ไม่ได้สร้างสีสัน
ไว้เพื่อให้เขารักเธอ หากแต่สร้างสีสันเพื่อหลอกใช้ให้แมลง
ช่วยส่งสารรักของเธอไปให้ดอกไม้อีกดอกที่เธอรัก
ไม่รวู้ า่ เพราะเหตุนหี้ รือเปล่าถึงได้มกี ารเปรียบเปรยผูห้ ญิง
ว่าเป็นเหมือนดอกไม้ ผูห้ ญิงบางคนก็ใช้สสี นั บรรจงสร้างตัวตน
ทีส่ วยงามของตัวเองขึน้ มา สีสนั ของผูห้ ญิงมีความสลับซับซ้อน
มากกว่าสีที่เราเห็นทั่วไป เป็นสีที่เรียกว่าอารมณ์ มีทั้งความ
ร้อนแรงและความอ่อนหวาน สิง่ เหล่านีท้ ที่ �ำ ให้สสี นั ของผูห้ ญิง
มีมิติมากยิ่งขึ้น แต่ก็อาจมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับแมลงคือทั้ง

ผู้หญิงและดอกไม้ต่างก็มีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่ในความสวยงาม
นั้น ผู้หญิงบางคนสร้างสีสันเพื่อให้ได้รับความรัก บางคนสร้าง
เพือ่ ให้ตวั เองมีตวั ตนทีช่ ดั เจน บางคนสร้างเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ความ
สนใจจากคนรอบข้าง และบางคนก็สร้างสีสนั ด้วยเหตุผลเดียว
กับดอกไม้ นั่นคือการหลอกล่อเจ้าแมลงให้ตกหลุมรัก
อย่าว่าแต่แมลงทีต่ อ้ งเจ็บปวดเพราะพิษสงของดอกไม้เลย
มนุษย์เองก็เช่นกันแค่เพียงสบตาคนที่หลงใหลก็อาจทำ�ให้ลืม
หายใจ ยิ่ ง ได้ ใ กล้ ก็ ยิ่ ง ลุ่ ม หลง ให้ ค วามรั ก ภั ก ดี ห มดหั ว ใจ
แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มากลับเป็นการหลอกลวง กลายเป็นความ
เจ็บปวดที่ยากจะลบเลือน ในวันนั้นสีสันที่เคยมองว่าสวย
ก็กลายเป็นพิษสงทีท่ �ำ ร้ายเรา เมือ่ ถึงเวลานัน้ อย่าได้กล่าวโทษ
ใคร จงเต็มใจยอมรับความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามาเพราะเป็น
ตัวเราเองที่เดินเข้าไปหาสีสันอันสวยงาม
นี่ไม่ใช่ข้อความที่เขียนขึ้นมาให้คุณมองว่าดอกไม้หรือ
ผู้หญิงเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะไม่ใช่ดอกไม้ทุกดอกที่ต้องการ
ใช้ สี สั น ทำ � ร้ า ยแมลง และแน่ น อนว่ า ไม่ ใ ช่ ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คนที่
ต้องการทำ�ร้ายคนทีห่ ลงใหลในสีสนั ของเธอ สีสนั เป็นแค่เพียง
สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนความสวยงามออกมา
ให้มนุษย์ได้เชยชม อยู่ที่มนุษย์ว่าจะมองเห็นอะไรผ่านความ
สวยงามเหล่านั้น แค่หยุดมองความสวย แต่อย่าหลงใหลไป
กับมัน โลกใบนี้มีอะไรมากมายที่ดูสวยงามแต่ความจริงแล้ว
อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด “จงจำ�ไว้ว่าเมื่อคุณยืนอยู่บน
โลกทีเ่ ต็มไปด้วยมายา อย่าให้ความสวยงามของสีสนั หลอกล่อ
คุณเข้าไปหาพิษสง”
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รุจีรำ�ไพ อ่วมสน

ความไม่ยอมแพ้ เป็นสัญชาตญาณลึกๆ ที่แอบซ่อนอยู่ในจิตใจ
ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ไม่ ว่ า จะเรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยตั้ ง แต่ เ ป่ า กบ กระโดดยาง
เรียน หรือแม้กระทัง่ การเล่นกีฬา มนุษย์ทกุ คนมีแนวโน้มทีอ่ ยากจะชนะ
หรือเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอ ความไม่ยอมแพ้นี่เอง ที่ทำ�ให้มีการพนัน
กันในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง และเป็นการวาง
เดิมพันต่อสิ่งที่เรามั่นใจ เพราะมนุษย์ต้องการความพึงพอใจในการได้
เป็นผู้ชนะ
สีบนอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยทำ�ให้เกิดความสวยงามมากขึ้นและยังช่วย
แบ่งกลุ่มให้สิ่งของได้เป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้กระทั่งสีซึ่งอยู่ในการพนัน
ทัง้ หลาย ช่วยทำ�ให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการเล่นมีความแตกต่างกันอย่างเห็น
ได้ชดั และยังช่วยในการแบ่งฝ่ายในกีฬาทีแ่ ข่งขันกันหลายคน นอกจาก
ความสวยงามแล้ว สีในการพนันยังมีความหมายและที่มาซึ่งน่าสนใจ
มากทีเดียว
ไพ่ แผ่นกระดาษ หรือพลาสติก รูปร่างสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
อยูบ่ นนัน้ เป็นอุปกรณ์การพนันขัน้ พืน้ ฐานทีค่ นส่วนใหญ่นา่ จะรูจ้ กั กันดี
บนไพ่นั้นจะมีสีอยู่สองสีคือ สีแดงและสีดำ� หลายคนมองไพ่พวกนี้
แบบผ่านๆ เพราะอยู่บนมือได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องหงายไพ่ให้เจ้าดู หรือตี
ออกไปแล้ว แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะรูว้ า่ สีแดงและสีด�ำ บนไพ่พวกนีม้ คี วามหมาย
โดยสีแดงบนไพ่นั้นหมายถึงโลกส่วนที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
หรือก็คอื โลกตะวันออก ส่วนสีด�ำ บนไพ่นนั้ มีความหมายถึงโลกส่วนทีไ่ ม่
ได้รบั แสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือโลกตะวันตก ความหมายของทัง้ สอง
สีนี้จึงเป็นการแบ่งแยกโลกออกเป็นสองฝั่ง ในอีกนัยหนึ่ง สีแดงก็มี
ความหมายถึงความดี สีดำ�มีความหมายถึงความชั่ว
นอกจากนั้นสีหรือดอกบนหน้าไพ่ยังมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
กับการพนันกัน ในเกมที่มีชื่อว่า โป๊กเกอร์ โดยผู้เล่นที่ไพ่บนมือมีสี
หรือดอกเดียวกันจะมีโอกาสชนะมากกว่า ซึ่งถ้ามีไพ่ที่มีสีหรือดอก
เดียวกัน 5 ใบ จะนับเป็น ฟลัช (Flush) ถ้ามีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำ�ดับกัน

และมีดอกเดียวกันจะเรียกว่า สเตรทฟลัช (Straight Flush) ซึ่งทำ�ให้มี
โอกาสชนะใสๆ
นอกจากสีบนไพ่ที่ใช้เล่นในการพนันแล้ว สีบนมุมของเวทีชกมวย
ก็มีความเป็นมาเช่นกัน โดยต้องย้อนไปไกลถึงสมัยอาณาจักรโรมัน
ที่ในสมัยนั้นมีความนิยมในการให้ทาสออกมาสู้กับผู้มีอำ�นาจหรือนักสู้
ของกษัตริย์ในโคลอสเซียม โดยจะเรียกนักสู้พวกนั้นว่า แกลดิเอเตอร์
นักสู้ของกษัตริย์จะออกมาทางประตูทางเข้าสังเวียน ซึ่งมีธงสีนํ้าเงิน
อันเป็นสีของพวกศักดินาปักอยู่ ส่วนพวกทาสที่ส่วนใหญ่มักไม่มีฝีมือ
ในการต่อสู้เทียบเท่ากับพวกนักสู้ของกษัตริย์ก็มักจะพ่ายแพ้ในสภาพ
ทีม่ เี ลือดอาบตัว (ส่วนผูช้ นะก็จะถูกกษัตริยน์ �ำ ไปชุบเลีย้ งและกลายเป็น
ฝัง่ สีนาํ้ เงินไป) จึงถือเอาธงสีแดงทีเ่ ปรียบเสมือนสีเลือด เป็นทางเข้าของ
พวกที่พ่ายแพ้อย่างยับเยิน กีฬาชกมวยหรือกีฬาที่คนสู้กับคนจึงยึด
เอาธรรมเนียมการแบ่งฝ่าย ตามการต่อสู้ของแกลดิเอเตอร์มาเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบัน
ได้อา่ นแบบนีก้ นั แล้วคราวหน้าจะเลือกเชียร์มวยฝัง่ ไหน ก็น�ำ ข้อมูล
ไปประกอบการตัดสินใจกันได้ โดยงานวิจยั บอกไว้วา่ บุคคลทีช่ อบสีแดง
มักเป็นคนที่ชอบเสี่ยง โลดโผนและชอบผจญภัย ซึ่งมักจะแสดงออกมา
ผ่านทางการเล่นการพนัน คาสิโนต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกนี้
เกือบทุกแห่งจึงมักจะตกแต่งด้วยสีแดง เพราะเมื่อเราอยู่ในห้องสีแดง
เรามักจะรูส้ กึ ว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ พราะสีแดงทำ�ให้หวั ใจ
เต้นถี่กว่าปกติ ทำ�ให้กล้ามเนื้อเกิดความเครียดทำ�ให้รู้สึกว่าวัตถุที่เห็น
หนักกว่าที่เป็นจริง
อ้อ เรื่องสีกับการพนันยังไม่หมด ตามหลักฮวงจุ้ยยังเชื่อกันว่า
เมือ่ เข้าคาสิโนควรแต่งตัวด้วยสีเขียวเพราะเป็นสีทชี่ ว่ ยดูดนํา้ ซึง่ นํา้ ก็คอื
ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย แต่ขอเตือนก่อนว่าไม่มีอะไรรับประกันได้
หรอกว่ า คุ ณ จะได้ ห รื อ เสี ย เพราะเรื่ อ งสี ๆ ในการพนั น โอกาสรวย
หรือหมดตัวมีค่าเท่ากัน
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กลางเปลวไฟที่ลุกโชนผ่านตะแกรง เนื้อบางสวยคุณภาพดีถูกเทลง
ตะแกรงย่างอย่างไร้ความปรานีใด ฉันมองลึกไปยังตาแดงกํ่าของสตรี
หูตาแดงฝั่งตรงข้ามที่กำ�ลังควํ่าจานเนื้อพูนไปสู้กับควันและความร้อน
อย่างเอาเป็นเอาตาย นี่มันไม่ต่างอะไรกับอุบัติภัยใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
กั บ พวกเธอไม่ มี ผิ ด แม้ ภ ายนอกไม่ มี ร อยแผลแห่ ง ความบาดเจ็ บ
แต่ภายในที่ถูกกัดกร่อนและอบอวลไปด้วยความเจ็บชํ้าผิดหวังยังเห็น
ได้ชัดจากรอยชํ้ารอบตาของคนตรงหน้า ที่ไม่ว่าจะพยายามใช้โทนสี
อันสดใสกลบไปบนดวงตาสวยหรือการตัง้ ใจปาดลิปสีแดงสดก็ปดิ ไม่มดิ
รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นท่ามกลางความหม่นหมองที่รายล้อมรอบตัว
ฉันที่มีความรู้สึกไม่ต่างกับคนอื่น เมื่อลงเรือลำ�เดียวกันแล้วเกิดเหตุ
ไม่คาดฝัน ไม่วา่ จุดจบเป็นเช่นไร ก็ตา่ งพบพานความเจ็บปวดไปตามกัน
รู้ทั้งรู้เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นเดินทาง ความเสี่ยงก็คืบคลานเข้ามาใกล้
แม้คิดล่วงหน้าหาทางบรรเทาหรือเตรียมรับมือให้พร้อมแค่ไหน จนวัน
หนึ่งสีในชีวิตกลับเปลี่ยนไปอย่างไม่ทันเตรียมใจ ฉันเข้าใจความรู้สึกนี้
แม้ว่าความเจ็บที่มีจะไม่เท่ากันก็ตาม
นับเป็นอีกครั้งที่การทำ�งานในฐานะพยาบาลห้องฉุกเฉินของฉัน
ได้กลับมาฉุดรั้งความทรงจำ�เก่าๆ ที่ฉันเคยกลัว กับภาพเหตุการณ์ของ
สิง่ ทีไ่ ม่อยากให้มนั เกิดขึน้ นัน่ คือการต้องรับมือกับการบาดเจ็บพร้อมกัน
ครั้งใหญ่ กี่ครั้งแล้วที่ต้องเห็นภาพคนบาดเจ็บมากมายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติภัยหมู่ มีทั้งผู้บาดเจ็บอาการไม่หนักจนถึงอาการสาหัสขั้นวิกฤติ
การเร่งช่วยผู้บาดเจ็บเทียบกับทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีก็เป็นโดย
ไม่ง่ายนัก สิ่งที่ฉันทำ�ได้ก็คือการแยกประเภทผู้บาดเจ็บเป็นสีตามหลัก
Primary Triage ที่ได้อบรมมา เพื่อทำ�การช่วยเหลือให้ดีที่สุด “สีเขียวอาการเบา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีเหลือง-อาการปานกลาง
ที่รอความช่วยเหลือได้ระยะหนึ่ง ส่วนสีแดง-เป็นเคสที่เสี่ยงที่สุด เพราะ
เป็นอาการหนัก ต้องช่วยเหลือทันที และสุดท้ายสิ่งที่ฉันไม่อยากให้
เกิดขึ้นที่สุดก็คือ สีดำ� ที่เขาได้จากไปและไม่เหลือทางที่เราจะยื้อไว้ได้”
ในวันนี้ ความรู้สึกของตัวฉันเองที่คอยวิ่งวุ่นแบ่งโซนผู้บาดเจ็บเป็น
สีต่างๆ คล้ายกับย้อนคืนมาอีกครั้ง เหมือนเหตุการณ์อุบัติภัยทุกครั้ง
ที่ฉันเคยได้สัมผัสและมองเห็นหลอมรวมกันเป็นบรรยากาศควันจางที่
สะท้อนขึน้ มาเป็นภาพรางๆ จากตะแกรงทีเ่ ต็มไปด้วยเนือ้ สุกดิบคละกัน

ร่างโปร่งที่มาพร้อมกับหมวกสีเขียวโลโก้ศิลปินดังราคาร่วมพัน
คว้าสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าหมวกใบโปรดมาวางบนตัก จ้วงชิ้นเนื้อที่เริ่มสุก
มาคลุกเคล้ากับนํ้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พลางเอามือไถแอพพลิเคชั่นสนทนา
ยํ้าข่าวเศร้าประจำ�วันที่บรรดาเพื่อนรักส่งมาไม่หยุดหย่อน ไม่ใช่เรื่อง
การเข้ากรม แต่เป็นข่าวคราวความรักของคนทีเ่ ธอรัก แม้วา่ เขาจะไม่เคย
รู้จักเธอก็ตาม การติดตามผู้ชายคนหนึ่งเป็นเวลานับปีมันทำ�ให้เธอเป็น
ได้ขนาดนี้ ไม่ตา่ งอะไรกับรักข้างเดียวทีบ่ อกอย่างไรคงไม่ได้ยนิ ตะเกียบ
ถูกใช้คบี เนือ้ เข้าปากซํา้ แล้วซํา้ เล่าเท่าทวีกบั จำ�นวนข่าวทีน่ กั ข่าวเอาไป
เล่าซํ้ายํ้าถึงแถลงการณ์ยอมรับความสัมพันธ์จากต้นสังกัด การทุ่มเท
ที่ดูไร้สาระของเธอ เงินเก็บก้อนโตที่กลายร่างเป็นสิ่งของที่หวังว่าเขา
คนนั้นจะเปิดมันดูสักครั้ง รอยยิ้มของเขาที่ทำ�ให้เธออบอุ่นหัวใจทุกครั้ง
ยามมองไปที่โปสเตอร์หัวนอนไม่ว่าแต่ละวันของเธอจะแย่หรือเลวร้าย
ขนาดไหน แม้ยากจะยอมรับ และแอบเจ็บจนเป็นรอยแผลเล็กทีท่ �ำ ลาย
ภาพฝันลึกๆ ของเธอ แต่มันก็แค่เรื่องเล็กๆ ที่มากระทบแล้วทำ�ให้เธอ
ได้ก้าวต่อไป
หญิ ง สาวร่ า งบางในชุ ด เดรสแขนกุ ด สี เ หลื อ งนั่ ง เยื้ อ งไปไม่ ไ กล
เอื้อมมือไปหยุดยั้งพายุทอร์นาโดแห่งการโยนเนื้อจากออสเตรเลีย
เข้ากองไฟ หลังจากคนทีแ่ ต่งแต้มด้วยสีแดงตัวต้นเหตุมหันตภัยพายุเนือ้
เพิ่งควํ่าถาดเนื้อหมูคุโรบุตะที่ยังกระจายตัวความดิบอยู่ทั่วเตา ร่างเล็ก
ในชุดหวานเอื้อมมือตบไหล่มองลึกไปที่ตาแดงกํ่าไม่ต่างจากภูเขาไฟ
ปะทุอย่างเข้าใจ แล้วคีบเนื้อที่สุกดีใส่จานเปล่าของคนที่ยังกำ�ถาดเนื้อ
ไว้ในมือแน่น หางตาเหลือบเห็นข้าวโพดที่เหลือโดดเดี่ยวในจาน พลัน
คิดถึงคนไกลอีกฝั่งโลกคนที่ยิ้มกว้างทุกครั้งที่เห็นฝักเหลืองนี้ หากเขา
ยังอยู่ข้างกายเหมือนเคย ข้าวโพดคงไม่เปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ คนที่มีระยะ
ทางขวางกั้นความสัมพันธ์ได้แต่คิดถึงวันคืนเก่าๆ และคิดเผื่อว่ายาม
รุ่งสางที่ตัดกับตะวันลับในอีกไทม์โซนจะอยู่กับอากาศหนาวที่ไม่คุ้นชิน
ได้ไหม ทั้งที่เขาคงจะมีคนที่เฝ้าคอยเอาใจไม่ห่างแล้ว นาฬิกาชีวิตของ
เธอยังเดินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน เธอยังตอบสนองกับเรื่องราวต่างๆ
เหมือนปกติ ขาดแต่ความรูส้ กึ ในใจลึกๆ ทีย่ งั ไม่ดดี งั เดิม กับความทรงจำ�
ที่มีกับคนหนึ่งคนถือว่าสำ�คัญแล้ว แต่เมื่อเทียบกับอนาคตอันแสนไกล
ของคนที่รัก คนที่ยืนอยู่ที่เดิมก็คงไม่อาจเอาความรักที่มีไปขวาง สิ่งที่
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พนิดา มีเดช

ทำ�ได้มีเพียงส่งยิ้มให้ในวันที่ต้องลา และหวังลึกๆ ว่าจะได้กลับมาพบ
กันใหม่หากเขาคนนัน้ ไม่เปลีย่ นไปจากเธอ หากแต่หวั ใจกลับเต็มไปด้วย
ความหวั่นใจกับท่าทีของคนไกลที่กลับดูไม่เหมือนวันวาน
ลิปสติกเฉดสีสดเริม่ เลือนไปตามจำ�นวนชิน้ เนือ้ ในจานส่วนตัว ทีค่ น
ข้างตัวถามหาความรับผิดชอบจากพาเหรดเนื้อหฤหรรษ์ในยามไม่ทัน
ได้ยั้งคิด วันแรกที่จะร่วมชีวิตกลับกลายเป็นวันแรกที่เธอก้าวออกมา
พบโลกแห่งความจริง ทีเ่ ธอพยายามหลีกเลีย่ งมานาน เขาไม่กลับมาแล้ว
ประโยคนี้กลับเข้ามาแล่นในหัวเธอเป็นครั้งที่ร้อยนับตั้งแต่เตาถูกเปิด
ปากสีแดงสดเม้มแน่น ภาพเหตุการณ์สามเดือนก่อนที่พรากอีกเสี้ยวใจ
ที่เธอหวังจะฝากชีวิตไว้ เสียงล้อยางบดพื้นถนนอย่างยั้งเบรกไม่อยู่
ตามมาด้วยสีแดงทีห่ ลัง่ รินเป็นสาย ไซเรนรถตำ�รวจ ป้ายหน้าห้องฉุกเฉิน
และจบลงที่เปลวไฟแผดเผาดอกไม้กระดาษแห่งความเสียใจ ไม่ต่าง
จากสะเก็ดไฟปะทุรวั บนถ่านดำ�ทีย่ าํ้ เตือนความทรงจำ� ก่อนทีค่ วามร้อน
จะหมดไปกลายเป็นแค่ฝุ่นผงลอยหายไป เมื่อไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเช่นไร
เธอได้แต่ปล่อยให้วนั เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ อย่างคนทีแ่ ทบไร้ลมหายใจ
ไม่มีคำ�พูดใดถูกเปล่งออกไป มีเพียงเสียงบรรเลงขับขานเพลง
แห่งความสุกของชิ้นเนื้อและเตาอันร้อนแรง ประสานกับท่อดูดควัน
และแอร์อันเสียงดัง…

ฉันที่ยังคงนั่งอยู่ในเงามืด มองไปยังเฉดสีที่ต่างในความรู้สึกของ
มนุษย์ทั้งสามที่ทอดยาวสะท้อนตรงเข้ามายังใจ รู้ซึ้งดีถึงความรู้สึก
เหล่านั้น ทั้งที่สำ�หรับฉัน มันไม่มีโอกาสจะย้อนคืนสิ่งใดหรือแม้กระทั่ง
การเหยียดขาก้าวออกไป ในเมื่อทุกอย่างได้จบลงแล้ว ความเจ็บที่ได้
เกิ ด ขึ้ น ในเวลาใกล้ กั น แต่ ล มหายใจที่ ไ ม่ มี วั น กลั บ เหลื อ เพี ย งร่ า ง
โปร่งแสงในเงาดำ�ที่ทำ�อะไรไม่ได้นอกจากรับรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไป
สานสัมพันธ์ระหว่างเนื้อและความร้อนยังเดินต่อ แม้สุดท้ายจะ
แอบดิบไปบ้าง หรือสุกเกินจนแทบไหม้ แต่กย็ งั คงมีคนปิง้ ต่อ เนือ้ ทุกชิน้
ไม่ได้ใช้เวลาที่จะทำ�ให้สุกได้เท่ากัน ชีวิตคนก็เหมือนกัน กับช่วงชีวิต
จังหวะสีที่แตกต่าง กับความเจ็บและทุกข์ที่ต่างซ่อนไว้ สักวันหนึ่งเวลา
และความพยายามจะช่วยฟื้นคืนสีสันในชีวิตให้กลับมาเหมือนเก่า
สิ่งที่ทำ�ได้คือยอมรับและก้าวต่อไป ไม่ว่าความเจ็บที่มีจะมากมาย
เพียงใดก็จะเดินทางไปถึงช่วงเวลาพบ ‘สุข’ ของชีวิตในแบบของตัวเอง

Primary Triage
การคัดแยกผู้บาดเจ็บเป็นหมวดหมู่เพื่อจัดระดับความเร่งด่วน
ในการช่วยเหลือให้เหมาะกับทรัพยากรที่มี
สีแดง อาการหนัก ต้องช่วยเหลือทันที
สีเหลือง อาการปานกลาง รอได้ในระยะเวลาหนึ่ง
สีเขียว อาการเบา เดินได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สีดำ� เสียชีวิต หรือไม่มีทางรอด
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จากผม, สีดำ�
เรื่องและภาพประกอบโดย

พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

ถึงคุณ,
ผมจะไม่เริม่ ต้นด้วยการทำ�ความรูจ้ กั ด้วยตอนทีค่ ณ
ุ กำ�ลังอ่านจดหมายฉบับนี้ คุณคงรูจ้ กั กับผมแล้ว
ในระดับหนึ่ง
ดังนั้น ผมจะเริ่มจากสิ่งที่ผมอยากเล่า
ครั้งแรกที่เราพบกัน ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหมครับ
ตอนผมพบคุณ ผมยังเล็กมาก เป็นจุดสีดำ�เล็กจ้อย ในขณะที่คุณเป็นตัวตนสีขาวไร้เดียงสา
ผมไม่ได้เดินออกไปแนะนำ�ตัวกับคุณหรอกครับ
ผมพอใจกับการเฝ้าสังเกตคุณ แอบมองคุณจากหลืบมุมที่แคบที่สุด ลับตาที่สุด แต่ความหลงใหล
ที่ผมมี คงเข้มข้นเสียจนฟุ้งลอยไปกับอากาศ ปลิวไปเปรอะเปื้อนเสื้อของคุณ ผิวกายของคุณ
และความคิดของคุณ
ผมเห็นว่าแววตาของคุณสั่นไหวราวกับลูกกวางที่ตกเป็นเหยื่อของเสือร้าย คุณหวาดกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก
คืนนัน้ คุณจึงรีบกลับบ้าน อาบนาํ้ เสียหมดจด อารมณ์รนุ แรงเปลีย่ นนาํ้ เป็นสีด�ำ ละลายนาํ้ ไหลลงท่อ
ที่ที่มันสมควรอยู่
แต่คุณคงไม่รู้ ว่าเสือร้ายเองก็หวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลง
ไม่ ไม่ ผมไม่ได้กลัวคุณที่เปลี่ยนไป
ผมกลัวตัวเองที่เปลี่ยนไปต่างหากเล่า
กลัวตัวผมที่ไม่ได้พอใจกับแค่การเฝ้ามอง
กลัวตัวผมที่ต้องการเปลี่ยนคุณ อยากอยู่ข้างกายคุณ ครอบครองการตัดสินใจของคุณ ให้คุณเป็น
ฝ่ายลุ่มหลงในตัวผมบ้าง
คุณรูไ้ หมว่าผมต้องใช้ความพยายามอย่างยิง่ ยวด พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไม่ดงึ คุณมาทำ�ลายให้แหลก
คามือ ด้วยผมยังชอบความขาวสะอาดของคุณ พอใจกับการที่เห็นคุณเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบ
สิ่งที่จะไม่เกิด หากคุณถูกย้อมด้วยสีดำ�ของผม
เห็นหรือยัง ว่าผมให้เกียรติคุณแค่ไหน
ดังนั้น ได้โปรด สีขาวที่รัก เห็นแก่ความสุภาพที่ผมมี และจดหมายฉบับนี้
ได้โปรดให้ผมได้อยู่ข้างกายคุณ
เฝ้ามองคุณเสมอ,
ผม
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แต้ม
เรื่องโดย

ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ

“ทำ�ไมล่ะครับ...เป็นผมไม่ได้เหรอครับ?” สีขาวมองปลายพู่กันที่ดู
นุ่ ม นิ่ ม ลากผ่ า นตั ว เขาไปอี ก ครั้ ง แค่ ‘ลากผ่ า น’ ไป...ครั้ ง สุ ด ท้ า ย
ที่สีขาวได้สัมผัสความนุ่มนิ่มนั่นมันเมื่อไหร่กันนะ หรือความจริงเขา
ไม่เคยได้สัมผัสกับมันเลยกันแน่?
สีขาวเป็นสีนํ้า และเพราะเป็นสีขาวใช่ไหม ถึงได้ไม่มีใครต้องการ
“เพราะผมไม่สวยเหรอครับ?” สีขาวได้แต่มองปลายพูก่ นั แตะบนคนนัน้
ทีคนนี้ที สีแดงบอกว่าพู่กันมันจักจี้ สีนํ้าเงินเองก็บอกว่ารู้สึกดีเวลา
ถูกสัมผัส สีเหลืองบอกว่ามันรูส้ กึ วูบๆ เวลามีสว่ นหนึง่ ของตัวเองหายไป
แต่สีขาวจำ�ความรู้สึกที่ถูกสัมผัสไม่ได้เลยซักนิด
“ผมไม่ดีตรงไหนเหรอครับ?” สีขาวเอ่ยปากถามพู่กัน เขาอดน้อยใจ
ไม่ได้ที่เอาแต่รอแล้วรอเล่าบนถาดสี จนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแห้ง และไม่มี
ชีวิตชีวาอีกต่อไป พู่กันปลอบใจ...สีขาวไม่ได้มีความผิดอะไร เพียงแค่
เมื่อผสมกับสีอื่นแล้วจะทำ�ให้สีนั้นขุ่นมัว... แต่สีนํ้าต้องดูโปร่งใสนี่ครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้ว... “ผมไม่ควรเกิดมาเหรอครับ?”
ในภาพไม่จำ�เป็นต้องมีผม สีอื่นๆ เองก็ไม่ต้องการผม เพราะถ้าเขา
ผสมกับผมก็จะกลายเป็นสีด้าน และเขาก็จะไม่สวยอีกต่อไป ทำ�ไมผม
ต้องทำ�ให้พวกเขาแย่ลงด้วยล่ะครับ ผมไม่เคยอยากทำ�ร้ายใครเลยนะ
ถ้าผมไม่จำ�เป็นแบบนี้ “ให้ผมเกิดมาทำ�ไมเหรอครับ?”...
คิดได้ดังนั้น สีขาวจึงตัดสินใจไม่รอคอยพู่กันอีกต่อไป ความจริง
เขาภาวนาให้พกู่ นั ไม่แตะตัวเขาอีกเลย สีขาวไม่อยากรูแ้ ล้วว่าสัมผัสของ
พูก่ นั เป็นอย่างไร แค่ปล่อยให้เขาแห้งกรังอยูต่ รงนีน้ นั่ แหละดีทสี่ ดุ แล้ว...
สีขาวเฝ้าดูพู่กันแตะแต้มลงไปบนกระดาษเหมือนเช่นเคย สีส้ม
และเหลืองอ่อนถูกแต้มลงไปจนกลายเป็นใบหน้าของเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่
สีดำ�เป็นดวงตากลมโต สีนํ้าตาลอ่อนคือเรือนผมของเธอ สีแดงทำ�ให้
แก้มและริมฝีปากของเธอมีชวี ติ ชีวา สีฟา้ อ่อนคือชุดกระโปรงปกกะลาสี
ของเด็กหญิงตัวน้อย สีขาวเห็นผลงานทีส่ วยงามโดยปราศจากตัวเขาเอง
อีกครั้ง... “ผมไม่จำ�เป็นต้องมีอยู่จริงๆ นั่นล่ะครับ”

สีขาวตัดสินใจในทีส่ ดุ เขาจะหลับไปสักพัก อาจจะเป็นสักพักทีอ่ าจ
ตลอดกาล เขาอยากมีความหมายเหลือเกิน แต่นี่คงเป็นทางของสีนํ้า
ที่ไม่ควรเป็นสีนํ้า หนทางของสีนํ้าที่ไม่มีความจำ�เป็น สีขาวหลับตาลง
เข้าสู่ห้วงนิทราไม่มีที่สิ้นสุด “ลาก่อนนะครับตัวผม”...
ความชุ่มชื้นทำ�ให้สีขาวสะดุ้ง พร้อมทั้งสัมผัสที่ทั้งจักจี้และวูบวาบ
ขณะแรกมันเป็นความสงสัย แต่หลังจากนั้นมันคือความตื่นตระหนก
คุณพู่กัน!? อย่านะครับ ใช้ผมไม่ได้นะครับ หยุดเถอะครับ! อยู่ๆ สีขาว
ก็อยากร้องไห้ขนึ้ มา “ถ้าใช้ผมแล้วสีอนื่ มันจะขุน่ นะครับ” สีขาวไม่อยาก
ให้สีนํ้าสีไหนๆ ดูเหมือนสีโปสเตอร์เพราะเขาทั้งนั้น “อย่าทำ�แบบนี้
เลยครับ” สีขาวต้องทนไม่ได้แน่หากภาพวาดสวยๆ ที่เขาเฝ้ามองมา
ตลอดต้องพังทลายลงเพราะตัวเขา
สีขาวหลับตาปี๋ เขาทนมองไม่ได้จริงๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สัมผัส
ของกระดาษผ่านเข้ามาสูก่ ารรับรูด้ ว้ ยการแตะเบาๆ ครัง้ ทีห่ นึง่ ครัง้ ทีส่ อง
ครัง้ ทีส่ าม และอีกครัง้ ก่อนบังเกิดความเงียบ รอบตัวไม่มกี ารเคลือ่ นไหว
นั่นหมายถึงว่าผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว...
เวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้ สุดท้ายสีขาวก็พ่ายแพ้แก่ความ
อึดอัด เขาลืมตาขึ้นมองไปรอบๆ คุณพู่กันถูกจุ่มค้างไว้ในแก้วนํ้า สีนํ้า
ในถาดเงียบเชียบ คงหลับอยู่หลังจากผ่านงานหนักมา... สีขาวค่อยๆ
เหลือบมองไปทีภ่ าพช้าๆ ด้วยความหวาดกลัวสุดหัวใจ แต่แล้วเขาก็เห็น
ตั ว เองอยู่ ใ นภาพของเด็ ก หญิ ง ในชุ ด กะลาสี นั่ น เป็ น จุ ด แต้ ม เล็ ก ๆ
ทีน่ ยั น์ตาของเด็กหญิง เป็นเพียงจุดเล็กๆ ไม่กจี่ ดุ แต่กท็ �ำ ให้สขี าวปล่อย
โฮออกมา... สิง่ ทีเ่ ขาเฝ้ารอมาทัง้ ชีวติ ความหมายของสีนาํ้ สีขาว แท้จริง
แล้วเขาไม่เคยเฝ้ารอพู่กัน สีขาวเฝ้ารอความสำ�คัญของตัวเองต่างหาก
และสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่า... “ผมคือสีขาวที่แต่งแต้มชีวิตชีวาให้ดวงตา
เด็กหญิงครับ”

short story
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ภาพประกอบโดย

PND
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ระบายสี
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คุณเป็นสีอะไร

สีดำ� มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง รวมทั้งจุดจบด้วย แต่สุดท้ายมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง~
ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ (ฟ้า)

สีน้ำ�ตาล ตามหลักฮวงจุ้ยจีนบอกไว้ว่าสีน้ำ�ตาลเป็นสีแห่งอดีตอันยาวนาน
และประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงเป็นเครื่องย้ำ�เตือนว่าเราได้ก้าวผ่านเรื่องราว
ทั้งดีและร้ายมามากน้อยแค่ไหน

สีชมพู ไม่ร้อนแรงแต่ไม่จืดชืด เป็นที่ต้องการของความรักเสมอ
ญาณิศา ประจุศิลป (แสตมป์)

หฤทัย สีหะวงค์ (แนน)

สีน้ำ�เงิน เป็นคนกลางๆ สดใสไม่สุด ดาร์กไม่สุด เลยเป็นสีน้ำ�เงิน
รุจีรำ�ไพ อ่วมสน (บัว)

สีฟ้า เพราะถ้าเราพูดถึงฟ้ามันอาจจะดูธรรมดาไป แต่ถ้าเราพูดว่าบลู
มันจะดูแบบบลูๆ คูลๆ อ่าาา #สายเมาก็มา #สายฮาก็ได้ #น้ำ�เปล่าพี่ก็เมา
ได้นะ 555
ลักษิกา กรทรวง (กิ๊ฟ)

สีขาว เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นสีที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ถ้าเอาไปรวมกับสีอื่นๆ
ก็จะทำ�ให้สีนั้นๆ ซอฟต์ลง
มณิสร วรรณศิริกุล (แอปเปิ้ล)

สีเทา ในวันที่ฟ้ามีเพียงเเค่สีเทา ความเหงามันกินในใจ
มัสลิน ลาวัง (รอสมี)

สีเขียว เพราะสีเขียวคือสีของธรรมชาติ และธรรมชาติก็คือบ่อเกิดของชีวิต
ณัฐญาดา ปาอ้าย (ส้มโอ)

สีม่วง เพราะเป็นพวกขึ้นๆ ลงๆ มีทั้งความเศร้าแบบสีน้ำ�เงิน ความใจร้อนแบบสีแดง ที่สำ�คัญคือชีวิต
ก็ผ่านอะไรมาจนช้ำ�ในระดับหนึ่ง เลยออกมาเป็นพิมพ์สีม่วงๆ ช้ำ�ๆ ค่ะ
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย (พิมพ์)
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ผลิตโดย สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5
โทรสาร 0 2264 5966
ที่ปรึกษา
นายราเมศ พรหมเย็น
รักษาการรองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening
วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการที่ปรึกษา
จิราภรณ์ วิหวา
TK Young Writer 2016: เขียนฝัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา
โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียน
จรัลพร พึ่งโพธิ์
ได้ มี พื้ น ที่ ใ นการแสดงผลงานด้ า นการอ่ า น
กองบรรณาธิการ
การเขียนที่สร้างสรรค์ และช่วยจุดประกายค้นหา
ญาณิศา ประจุศิลป / ณัฐญาดา ปาอ้าย / ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ
ตัวตนให้กับเยาวชน ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย / มณิสร วรรณศิริกุล / มัสลิน ลาวัง
‘เขียนฝัน’ ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม คือ สมศรี,
รุจีรำ�ไพ อ่วมสน / ลักษิกา กรทรวง / หฤทัย สีหะวงค์
ผนังสือ และ โบม (BAUM) ผลงานเขียนของเยาวชน
กราฟิกดีไซเนอร์
TK Young Writer 2016 ที่ ทุ่ ม เทการทำ � งาน
พนิดา มีเดช
ผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ที่ เ น้ น สาระ
พิสูจน์อักษร
แบบเข้มข้น ทัง้ กระบวนการคิด วางแผน และลงมือ
เบญจวรรณ แก้วสว่าง
ทำ � จริ ง จากที ม วิ ท ยากรมื อ อาชี พ มาร่ ว มเป็ น
ประสานงาน
กำ � ลั ง ใจ และติ ด ตามอ่ า นนิ ต ยสารฉบั บ พิ เ ศษ
นางสาวนวพร มาลาศรี
ทั้ง 3 เล่มนี้กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ
นางสาวสุพพตา บัวเอี่ยม
http://readme.tkpark.or.th
นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
แอพพลิเคชั่น TK app
นางสาวชญาภา โตสุทธิศักดิ์
แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library
นางสาวอังคณา กาญจนไพศิษฐ์
นาวสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th			
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH
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