




“นี่นิตยสารเล่มแรกในชีวิตเลยนะ จะชื่อ สมศรี จริงๆ เหรอ” 

สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มแย้งเสียงสูงปนเสียงขำา เมื่อเพ่ือนอีกคนเสนอ ‘สมศรี’ ขึ้นมาในฐานะ 

ชื่อนิตยสารฉบับพิเศษในโครงการ TK Young Writer 2016  

“ผสมสี สมสี ก็กลายเป็นสมศรีไง เหมือนพวกเราเป็นสีที่ต่างกัน มาผสมกันในเล่มนี้” ฝ่ายเสนอ 

ยังคงขายไอเดยีตอ่ หลายคนในกลุม่สง่แววตา ‘เอาด้วย’ ขณะท่ีบางคนยังลงัเลใจ ซึง่ในฐานะทีป่รกึษา  

ฉันชอบชื่อนี้ทันทีที่ได้ยิน เพราะมันเป็นชื่อที่น่ารัก เป็นมิตร และ ผู้ญิ้ง...ผู้หญิง สมกับเป็นกลุ่มหญิง 

ล้วนประจำาค่ายนักเขียนครั้งนี้ ส่วนพ่ีเล้ียงปุ้ม-จรัลพร พ่ึงโพธ์ิ ก็ออกโรงเชียร์เต็มที่กว่าชื่ออื่นๆ  

ที่เสนอมา จนในท่ีสุดชื่อนี้ก็กลายเป็นเอกฉันท์ ทุกคนในทีมก็พร้อมใจกันเป็น ‘พ่ีศรี น้องศรี’  

กันตลอดค่าย และช่วยกันคิดช่วยกันเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘สีสัน’ ในแต่ละมุมที่พวกเธอเลือกมอง  

สี ดูเหมือนจะเป็นหัวข้อใหญ่ท่ีมีเรื่องให้หยิบจับมาเล่าได้มากมาย ฉันยอมรับว่าตอนแรก 

ก็กังวลใจว่าจะจัดสรรทีมให้ทำางานอย่างไรในพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวางอย่างนี้ แต่กลับกลาย 

เป็นว่าแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่าง และออกไปไกลกว่าสีสันเดิมๆ ที่เราเคยนึกถึง พวกเธอจึง 

จับจองพื้นที่ส่วนตัวไว้เล่นสนุกกับสีโปรดของตัวเอง และแชร์พื้นที่ผสมสีแบบสมศรีได้อย่างสวยงาม  

นอกจากจะไปล้อมวงคุยและเก็บดอกไม้มาระบายสีกับพ่ีต้องการ-วลัยกร สมรรถกร บอกเล่าเรื่อง 

สีสันกับภาพจำาที่เรามี สีแบบไทยๆ เลยรวมไปถึงเรื่องของสีกับจิตวิทยาและอารมณ์ พวกเธอยังเล่า 

เรือ่งสกีบัความผดิปกตใินระบบประสาท สใีนการพนนั สใีนเชิงเปรยีบเปรย เลยรวมไปจนถงึสซีึง่เปน็

มูลเหตุแห่งสงครามของ ‘ติ่ง’ โอปป้าต่างวง!

ตลอด 4 วันในค่ายและชิ้นงานที่ทยอยมาภายหลัง ฉันรู้สึกเหมือนกำาลังนั่งมองพวกเธอระบายส ี

อย่างที่แต่ละคนถนัด มีบ้างที่แนะนำาเทคนิคนิดๆ หน่อยๆ ในการเพ่ิมเติมสีสัน และข้อควรระวัง 

เล็กๆ น้อยๆ แต่ใจความสำาคัญในชิ้นงาน ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีแม่สีแห่งความช่างคิดติดมาอยู่แล้ว  

และพร้อมที่จะผสมให้เกิดสีใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ 

สำาหรับฉัน นี่คือวัตถุดิบสำาคัญของการเป็นนักเขียน-สนุกที่ได้คิดและเขียนมันออกมา

หากเปิดหน้าถัดๆ ไปแล้วได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเหมือนเพื่อนสาวเม้าท์กันลอดออกมา คงเป็น 

ข้อพิสูจน์ว่าพวกเธอสนุกกับการคิดและเขียนมากแค่ไหน

จิราภรณ์ วิหวา
 พี่สาวของเหล่าสมศรี

พี่สาวของศรี



ศรีรู้สึกได้มาตลอดกับความนิยมของตัวเอง ไม่ใช่ว่าหลงตัวหรอก  

แต่เมื่อเทียบกับชื่อเสียงเรียงนามของสาวไทยทั้งหลาย ก็เชื่อได้ว่าต้อง 

ได้ยินชื่อ ‘สมศรี’ ผ่านหูกันจนนับไม่ถ้วน สมศรีจึงเป็นชื่อที่ติดตรึงอยู่ใน 

ความทรงจำาของชาวไทยในแทบทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กสาววัย 

แรกแย้มหรือจะวัยทำางานก็ตาม เชื่อได้ว่าอย่างน้อยคุณต้องเคยผ่าน 

ประสบการณ์สมศรีมาสักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น สมศรี 422 อาร์            

หุ่นยนต์สาวที่ทำางานได้สารพัดกับความอลวนท่ีดังระเบิดไปพร้อมกับ 

คู่จิ้นสุดอมตะอย่าง สันติสุข-จินตหรา หรือจะเป็นเพลงฮิตตลอดกาล 

ของนักร้องลูกทุ่งคนดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม ที่ไม่ว่าข่าวคราวจะเงียบหาย 

ไปสองสามปีหรือจะเป็นสิบปีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเลือนลบความ 

โด่งดังของผลงานเพลง สมศรี1992 ไปได้ แต่สำาหรับวัยเรียนท่ีคงจะ 

ไม่รู้จักปรากฏการณ์ท้ังสองที่กล่าวมาแน่ๆ ก็คงปฏิเสธไม่ได้กับการติว 

ภาษาอังกฤษสุดเข้มข้นกับคุณครูสมศรี เห็นไหมล่ะคะว่าใครๆ ก็ต้อง 

รู้จักสมศรี

การท่ีพ่ีศรีน้องศรีได้มารวมตัวเป็นสมศรีอย่างที่ได้เห็นนี้ ต้องขอ 

กราบงามๆ กับโครงการ TK Young Writer 2016 ท่ีให้โอกาสพวกเรา 

ได้มาเขียนฝันและปลุกปั้นงานเขียนจนกลายเป็นรูปเป็นร่างสวยสด 

งดงามอย่างสมศรีท่ีอยู่ในมือของท่าน ขอขอบคุณพ่ีเต้-จิราภรณ์ วิหวา  

หวัเรอืใหญ่ของเหลา่นอ้งศร ีรวมไปถึงพ่ีปุม้และพ่ีพลอย ท่ีดำารงตำาแหนง่ 

พี่เลี้ยงนางงามได้อย่างดีเยี่ยม คอยผัดแป้งสวยๆ (จัดวางรูปแบบหน้า)  

และแนะนำาการเดิน (ให้คำาแนะนำาในการเขียน) ทำาให้สมศรีเล่มน้ี 

สามารถเดินอวดโฉมได้อย่างไม่อายใคร

สำาหรับสมศรีเล่มน้ี จะขอชวนคุณมาผสมสีอันหลากหลายของโลก 

ท่ีเต็มไปด้วยสีสัน ใครจะรู้ว่าชีวิตของคนเราข้องเก่ียวกับสีในทุกจังหวะ 

ช่วงเวลา เมื่อลองหันกลับมาที่ตัวเองถึงได้ค้นพบว่าสีไม่ใช่สิ่งท่ีเรา 

แค่มองเห็น แต่ส่งผลลึกลับซับซ้อนมากมายที่รอคุณให้ได้ไปค้นเจอ  

เพราะชีวิตก็เหมือนการผสมสี มีสุขบ้างเศร้าบ้างไม่ต่างจากสีสันท่ีหยิบ 

มาระบายวาดลวดลายเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิต จนกลายเป็น 

ภาพสวยที่มองเมื่อไรก็นึกย้อนถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น

มาค้นหาความลับของเหล่าสีในแบบสมศรี และหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าคณุผูอ้า่นจะไดพ้บกับสขีองตัวคณุและความงดงามของทุกสท่ีีพบเจอ 

ในชีวิตไปกับสมศรีเล่มนี้นะคะ

ถึง คนอ่านทุกคน,

เราเชื่อว่าแต่ละคนมีสีสันของตัวเอง

ดงันัน้ ในฐานะตวัแทนของคนทีท่ำาสมศร ีเราวา่มนัเลอืกยากทีจ่ะเปน็ตัวแทนในการถ่ายทอดสสีนั 

ของทุกคนออกมา เพราะสำาหรับเรา การทำาแบบนั้นก็ไม่ต่างจากการนำาสีของทุกคนมาผสมกันแล้ว 

ใช้ต่างหมึกเขียนในหน้าบรรณาธิการ 

เรากลวัว่าถ้าจบัทกุอย่างมาผสมกัน และเขยีนออกมา สท่ีีได ้จะไมใ่ชส่ทีีค่วรจะเปน็ของแตล่ะคน

นั้นเป็นความคิดแวบแรกของเรา

แต่พอคิดอีกที การนำาทุกสีมาผสมกันแล้วได้สีที่ไม่สวยนัก อาจเป็นคำาตอบที่ดีก็ได้

เหมือนการทำานิตยสารเล่มนี้ที่ไม่ได้ราบรื่นตลอดทาง ไม่ได้ออกมาไร้ที่ติ แต่ก็เป็นสิ่งที่มีตัวตน 

ของศรีแต่ละคนอยู่ 

และในบรรดาสีสันหลากหลายของสมศรี เราหวังว่าคนอ่านจะได้พบสีของตัวเอง เช่นเดียวกับ 

พวกเรา :)

สีไหนไม่สวยเท่า สมศรี
ญาณิศา ประจุศิลป  

ขอบคุณ
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

ศรีเซย์ไฮ
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เห็นสีเหล่านี้แล้วคิดถึงใคร?

ราศีจับ
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ร า ศี จั บ

ราศีจับ

เคยมีบางคร้ังไหมที่เรามองเห็นบางอย่างแล้วทำาให้เรานึกถึงอีกสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะกับเรื่องทั่วไปอย่างเช่นเรื่องสี ซึ่งมักจะถูกนำามาเชื่อมโยง 

กับส่ิงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ตัวการ์ตูน หรือแม้กระทั่งสิ่งของ กล่าวได้เลยว่าสีเดียวกันหากถูกมองด้วยคนละคนก็อาจนึกถึงสิ่งของ 

ที่ต่างกันไป หญิงสาวคนหน่ึงอาจมองสีแดงแล้วนึกถึงดอกกุหลาบ คนขับรถก็อาจจะนึกถึงไฟแดง หรือถ้าถามเด็กผู้ชายคนหน่ึงคำาตอบที่ได้อาจ 

เป็นอุลตร้าแมนก็ได้ ใครจะรู้ว่าสีแดงสำาหรับเธอคืออะไร เพราะเมื่อสีแดงถูกมองผ่านประสบการณ์ หรือผ่านความคุ้นเคยที่ต่างกัน สีแดงก็จะ 

แปรเปลี่ยนไปตามการนิยามของเรา

น่ันเป็นเพราะประสบการณ์ที่เราเจอนั้นต่างกัน แต่ถ้าหากเราลองมองดูประสบการณ์ของคนอ่ืน เราจะพบความประหลาดท่ีแอบซ่อนอยู่ 

ในประสบการณ์เหล่านั้น ลองดูกันไหมคะ ว่าประสบการณ์ของเราจะคล้ายกันหรือเปล่า



10 ศรีปราชญ์

เรื่องของสี

ความสัมพันธ์ของ สี กับ มนุษย์

สรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลล้วนประกอบด้วยสี 

สีฝุ่น TEMPERA

สี คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี ในทางศิลปะ บอกว่าสีจัดเป็นทัศนธาตุอย่างหนึ่ง  
ซึ่ง ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนสำาคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างปรากฏให้สายตาเห็น สีจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ 
งานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานอันน่าประทับใจ 

ในทางวิทยาศาสตร์ นิยามว่าสีเป็นคลื่นแสง หรือความเข้มของแสง ท่ีสายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้  
ช่วยเพิ่มความสวยงาม สร้างบรรยากาศ และทำาให้สิ่งต่างๆ ดูน่าสนใจมากขึ้น

ส ีเปน็สิง่ท่ีมคีวามสมัพันธ์กับมนุษย์มาตัง้แตส่มยัดกึดำาบรรพ์ ในอดตี มนษุย์คน้พบสจีากแหลง่ตา่งๆ  
ท้ัง สัตว์ พืช ผลไม้ ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถนำาสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจำาวันได้อย่างกว้างขวาง เช่น การนำาสีมาระบายลงบนสิ่งของเครื่องใช้ หรือระบายลงบนรูปปั้น  
รูปแกะสลักเพ่ือให้ดูเด่นชัดย่ิงขึ้น รวมไปถึงการระบายสีลงบนผนังถำ้าเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่สำาคัญ  
สีทำาให้มนุษย์รู้สึกว่ารูปภาพเหล่านั้นมีพลังอำานาจเหนือสิ่งต่างๆ สีจึงถูกนำามาใช้ทาร่างกายเพ่ือกระตุ้น 
ให้เกิดความฮึกเหิม เกิดพลังอำานาจ หรือใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง

ในอดตีมนษุย์รูจ้กัสเีพียงไมก่ี่สเีทา่น้ัน ต่อมาเมือ่มนุษย์รูจ้กัการย่างเน้ือสตัว์ ไขมนัท่ีเกิดจากการย่าง  
หยดลงสูพ้ื่นดนิ ทำาให้ดนิมสีสีนัน่าสนใจ เมือ่ลองนำาไประบายลงบนวัตถุกค็น้พบว่า สท่ีีผสมไขมนัตดิแน่น 
ทนนาน ไขมันจึงเริ่มถูกนำามาใช้เป็นส่วนประกอบของสี เพ่ือทำาหน้าที่เกาะติดผิวหน้าของสีที่ถูกนำาไป 
ทาบนวัตถุต่างๆ นอกจากไขมันแล้ว ยังมีการนำา ไข่ขาว ขี้ผึ้ง ยางไม้ มาใช้เป็นส่วนผสมทำาให้เกิดสีชนิด 
ต่างๆ อีกด้วย

สิ่งรอบตัวมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยสี ลองเงยหน้ามองสิ่งรอบตัว 
คุณตอนน้ีดูสิว่ามันเต็มไปด้วยสีสัน หรือแม้แต่ตัวหนังสือท่ีคุณกำาลังอ่านอยู่น้ี 

ก็ยังมีสี

สีฝุ่นเป็นสีเริ่มแรกของมนุษย์ได้มาจากธรรมชาติ  
เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ พืช สัตว์ แล้วนำามาทำาให้ละเอียด 
เป็นผงผสมกาวท่ีได้มาจากกระดูกสัตว์ หรือหนังสัตว์  
และนำ้า สำาหรับจิตรกรรมของไทยจะใช้ยางมะขวิด 
หรือกาวกระถินเป็นตัวผสมกับสี เพ่ือให้สีไม่หลุดจาก 
วัตถุ สีฝุ่นมักใช้ในการเขียนภาพทั่วไป โดยเฉพาะ 
จิตรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันสีฝุ่นมีลักษณะเป็นผง นำามา 
ผสมกับนำ้าเมื่อใช้งานโดยไม่ต้องผสมกาว เพราะ 
กระบวนการผลิตได้ผสมกาวมาเรียบร้อยแล้ว

สีที่เห็นแบ่งเป็นสองแบบ

สีท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เช่น สีของแสง สีผิวของวัตถุ 
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ก้อนหิน เม็ดทราย นำ้าทะเล ปะการัง  
หรือ ดอกไม้ เป็นต้น

สีที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น สีของแสงไฟฟ้า สีของพลุ สีที่ใช้ 
เขียนภาพและย้อมวัสดุต่างๆ เหตุที่มนุษย์รู้จักใช้และผลิตสี เพราะมนุษย์มี 
ความรักสวยรักงาม เมื่อเห็นความงามตามธรรมชาติ มนุษย์คิดอยากจะเก็บ 
ความงามน้ันเอาไว้ จงึไดเ้กิดการผลติสขีึน้มา เปน็สชีนดิตา่งๆ ทีใ่ชกั้นในปจัจบุนั

เรื่องโดย	
กองบรรณาธิการ
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สีน้ำา WATER COLOUR

สีโปสเตอร์ POSTER COLOUR 

สีชอล์ก PASTEL

สีน้ำามัน OIL COLOUR

สีอะคริลิก ACRYLIC COLOUR

ดินสอสี CRAYON

สีเทียน OIL PASTEL

สีนำ้าเป็นสีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งยุโรป  
และเอเชีย โดยเฉพาะจีน และญ่ีปุ่น ซึ่งมีความ                 
สามารถในการใชสี้นำา้เปน็อย่างมาก แตอ่ดตีมกัใช ้
แค่สีเดียวคือ สีดำา ผู้ท่ีระบายได้สวยงามจะต้องมี 
ทักษะอย่างสูง ในการลงนำ้าหนักอ่อนเข้ม หรือการ 
ผสมสี  เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขยาก  
สีนำ้ าที่จำาหน่ายในปัจจุบันจะบรรจุในหลอด  
เป็นเนื้อสีฝุ่นผสมกับกาวอะราบิก เป็นกาวท่ี 
สามารถละลายนำ้าได้ มีลักษณะโปร่งแสงก่ึง 
ทึบแสง ซึ่งจะมีระบุไว้ข้างหลอด นิยมใช้บน 
กระดาษที่มีผิวขรุขระ ผิวหยาบ

สีโปสเตอร์ เป็นสีชนิดฝุ่นท่ีผสมกาวนำ้าบรรจุ 
เสร็จเป็นขวด ลักษณะการใช้งานเหมือนสีนำ้า  
คือใช้นำ้าเป็นตัวผสมให้สีจาง และผสมสีขาวเพ่ือ 
ให้นำา้หนักออ่นลงไดเ้หมอืนสนีำา้มนั มกัใชว้าดภาพ 
ประกอบเรื่องในงานออกแบบต่างๆ ได้สะดวก  
เพราะในสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของ กลีเซอรีน 
ทำาให้แห้งไว

สีชอล์กเป็นสีฝุ่นผงละเอียดนำามาอัดเป็นแท่ง 
ใช้ในการวาดภาพมาเกือบ 250 ปีแล้ว ปัจจุบัน 
มีการผสมขี้ผึ้งหรือกาวยางไม้เข้าไปด้วย แล้วอัด 
เป็นลักษณะดินสอสีแท่งใหญ่ มักใช้ในการวาด 
ภาพเหมือน

สีนำ้ามัน เกิดจากการผสมของสีฝุ่นกับนำ้ามัน  
ซึ่งเป็นนำ้ามันจากพืช เวลาระบายมักใช้สีขาวผสม 
เพ่ือให้ได้นำ้าหนักอ่อนแก่ มักเขียนลงบนผ้าใบ  
มคีวามคงทนมากและกันนำา้ มนษุย์รูจ้กัใชส้นีำา้มนั 
วาดภาพกว่าหลายรอ้ยปแีลว้ การวาดภาพสนีำา้มนั 
อาจใชเ้วลาเปน็เดอืนหรอืเปน็ปก็ีไดเ้พราะสนีำา้มนั 
แห้งช้ามาก ปัจจุบันสีนำ้ามันบรรจุในหลอดมีท้ัง 
ราคาสูงและขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้งาน

สอีะครลิกิ เปน็สท่ีีมสีว่นผสมของสารพลาสตกิ 
พอลิเมอร์ (Polymer) จำาพวกอะคริลิก (Acrylic)  
หรือ ไวนิล (Vinyl) เป็นสีท่ีมีการผลิตข้ึนมาใหม่ 
ล่าสุด ใช้งานเหมือนกับสีนำ้าและสีนำ้ามัน แต่จะ 
แห้งเร็วกว่าสีนำ้ามัน ติดแน่นทนนาน คงทนต่อ 
สภาพดินฟ้าอากาศ สีอะคริลิกที่ใช้วาดภาพ 
ปัจจุบันบรรจุในหลอด มีราคาค่อนข้างแพง  
แต่คุณภาพคุ้มค่า

ดินสอสีเป็นสีผงละเอียด ผสมกับขี้ผึ้งหรือ 
ไขมันสัตว์ นำามาอัดในแท่งลักษณะเหมือนดินสอ  
เหมาะกับเดก็ๆ เป็นสทีีม่รีาคาถูกเพราะเน้ือสน้ีอย  
เนื่องจากมีส่วนผสมอื่นๆ ปะปนอยู่มาก

สเีทียน หรอืสเีทียนนำา้มนัเปน็สฝีุน่ผงละเอยีด  
ผสมกับไขมันสัตว์หรือขี้ผึ้ง แล้วนำามาอัดเป็นแท่ง  
มีลักษณะทึบแสง สีเทียนนำ้ามันมักไม่เกาะติด  
พ้ืนผิว สามารถขูดสีออกได้เป็นสีกันนำ้า มักใช้ 
เป็นสีฝึกหัดสำาหรับเด็ก เนื่องจากง่าย ไม่ยุ่งยาก             
ไม่เลอะเทอะ และมีราคาถูก
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#โทนไทยโทนเท่

ศรีปราชญ์

#โทนไทยโทนเท่

คิดว่าฮิปสเตอร์คนแรกของเมืองไทยคือใคร

สำาหรับเรา ฮิปสเตอร์คนแรกก็คือ ‘ไทยโทน’ น้องหญิงผู้เรียบร้อย  

นิสัยดี น่ารัก โลกสดใส และมีความเท่มาก่อนกาล ก่อนอื่นก็ขอแนะนำา 

ประวัติของน้องไทยโทนคร่าวๆ ว่า บรรพบุรุษของน้องเขาเป็นคนดี 

ศรอียุธยาท่ีรกัสสีนัธรรมชาติ ขดุดนิเก็บมนัอยู่ดีๆ  ก็พบแร ่พอเห็นแรป่ับ๊!  

ก็เลยเก็บไปล้าง พอล้างปุ๊บ เฮ้ย! ทำาไมมือเราท่ีเลอะดิน มันละลาย 

ออกมาเป็นสีท่ีงดงามแบบนี้ แล้วทันใดน้ันเอง แร่ท่ีล้างก็หลุดมือ 

กระแทกลงพ้ืนกลายเป็นสะเก็ดเล็กๆ น่ารัก ก็เลยเอามือท่ีเพ่ิงล้างเสร็จ 

ลงไปหยิบ ก็เฮ้ย! มีสีว่ะ ทำาให้เขาเริ่มค้นพบความงามที่เกิดจากสิ่งท่ี 

พบเจออยู่ทุกวัน นับจากวันนั้นเป็นต้นมา บรรพบุรุษของน้องไทยโทน 

ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาสีจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ 

พอมาสู่รุ่นยายทวดของน้อง ก็เข้าสู่ช่วงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาล 

ที่ 1 จากสีบ้านๆ ก็ถูกเรียกลงท้ายด้วย ‘มงกุฎ’ เพ่ือการันตีตำาแหน่ง 

หญิงไทยใจงาม แถมทีม่าก็ไมใ่ชเ่ลน่ๆ นามสกุลนีห้าไมไ่ดต้ามท้องตลาด 

นึกออกปะ? น้องเขาได้นามสกุลน้ีมาจากเหล่าลิงน้อยสมุนคู่กายของ 

พระรามในวรรณคดีเร่ือง รามเกียรต์ิ ซึ่งในเรื่องเราจะไม่มีทางรู้เลยว่า 

ลงิตวัไหนชือ่อะไร คนวาดเขาก็เลยวาดดาวในแตล่ะตวัเปน็เฉดสอีอกมา 

ทั้งหมด 18 สี หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า 18 มงกุฎ เฮ้ย! ไม่ธรรมดา 

แต่ก่อนจะไปรู้จักทั้ง 18 สี 18 มงกุฎ เราต้องรู้ก่อนว่า เราแบ่ง 

หมู่สีไทยออกเป็น 5 หมู่หลัก (เหมือนหลักการตะวันตกแบ่งเป็นแม่สี  

3 สี) โดยศัพท์ที่ใช้เรียกนั้นคือ สีเบญจรงค์ ได้แก่ สีดำา ขาว แดง เหลือง  

คราม จาก 5 สีหลักน้ีก็ถูกนำามาผสมกันจนได้ลูกหลานสีออกเป็นอีก  

5 หมู่สี คือ สีส้ม เขียว ม่วง นำ้าตาล และทอง และความสนุกมันอยู่ตรง 

นี้แหละ เพราะสีเหล่าน้ีไม่ได้ชื่อท่ือๆ ธรรมดา แต่ถูกเรียกว่าสีดำาเขม่า  

ฝุ่นขาว ชาด รง คราม ม่วงดอกตะแบก เล่ือมประภัสสร เขียวนำ้าไหล  

และสีอ่ืนๆ ตามลำาดับข้ัน ซึ่งต่อมากระทรวงวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 

ได้บัญญัติแม่สาวไทยโทนให้มีท้ังหมด 24 สี อาทิ ม่วงเม็ดมะปราง  

เขียวไพร ควายเผือก เหลืองดิน เขียวขาบ ขาวกระบัง ลิ้นจี่ นวลจันทร์  

นำ้าไหล ดอกผักตบ เขียวตั้งแช นวล บัวโรย หงสบาท เขียวใบแค 

ปัจจุบัน เราก็ต้องยอมรับว่า ‘ไทยโทน’ ยังไม่ได้เป็นคำาท่ีคนปกติ 

ธรรมดาอย่างเราจะรู้จักและนึกภาพไม่ออกว่าสีแบบไทยๆ น้ีมีท่ีมา 

ที่ไปยังไง เราเลยขอยกตัวอย่างผ่านนิทานแล้วกัน  

เรื่องโดย	
ลักษิกา กรทรวง
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นิทานไทยโทน

สวัสดีเราชื่อ ‘ควายเผือก’ เรามีนิทานจะเล่าให้ฟัง ในอดีตเคยมี 

ควายชนิดหนึ่งชื่อควายฝุ่นสีขาวเป็นควายจรจัด ควายตัวน้ันเติบโต 

อยู่กลางทุ่งนาเพียงตัวเดียว จนวันหน่ึงมีชาวนาที่บังเอิญมาเก็บล้ินจี่ 

ก็พบเข้ากับควายเผือกตัวเล็กท่ีนอนอยู่ใต้ร่มไม้ ด้วยความที่รู้สึก 

ถูกชะตากับควายฝุ่นตัวนั้น ชาวนาเลยเอาลิ้นจี่ให้กับควายตัวนั้นกิน  

และเริ่มทำาความรู้จักกันทีละนิดๆ ทำาให้ควายฝุ่นรู้สึกรักชาวนาอย่าง 

ถอนตัวไม่ข้ึน ชาวนาเองก็รู้สึกเช่นน้ันเหมือนกัน เขาเลยตัดสินใจนำา 

เชือกมาคล้องคอพาควายฝุ่นตัวเล็กกลับบ้าน 

ควายฝุ่นถูกชาวนาเลี้ยงดูด้วยลิ้นจี่มาตลอด จนสีตัวของควายฝุ่น 

เริ่มกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆ ทำาให้เพ่ิมความน่ารักเข้าไปอีก ชาวนาเลย 

เรยีกควายฝุน่ดว้ยชือ่ใหมว่่า ‘ควายเผอืก’ ตามสไีทยโทนทีเ่กิดจากสขีาว 

ฝุ่นบวกสีแดงลิ้นจี่ ช่วงเวลานั้น ควายฝุ่นมีความสุขและชอบกับชื่อใหม่ 

ของมันมาก และเมื่อมีควาย จะขาดพ่ีเลี้ยงอย่างนกได้อย่าไร ‘พ่ีขาบ’  

เปน็นกไทยชนิดหนึง่ทีไ่มค่่อยมคีนรูจ้กัเทา่ไหร ่พ่ีขาบเปน็นกทีช่อบทาส ี

ไว้ในตัวหลายเฉดสีมาก แต่ไม่รู้ ว่าตัวเองควรจะอยู่ในช่องสีไหน  

จนวันหนึ่งพ่ีขาบได้บินออกไปเพ่ือหาท่ีอยู่ใหม่ ระหว่างทางต้องผ่าน 

ด่านตำารวจหลายด่าน ทำาให้สีที่พ่ีแกแต่งมาค่อยๆ จางเหลือเพียงสีฟ้า 

ละมุนตรงกลางปีกซึ่งเป็นสีแท้ๆ ของพ่ีขาบเอง แต่ในความงามก็ไม่ได้ 

ช่วยให้พ่ีขาบเข้าใจในส่ิงท่ีตัวเองเป็นอยู่ เพราะพ่ีขาบต้องล่าเหย่ือ 

ทำาอาหารเองตามสไตล์คนโสด ทุกครั้งที่กินเหย่ือ สีแดงจะถูกเปรอะ 

เปือ้นตามปกี ทำาให้ปกีคอ่ยๆ เปลีย่นสกีลายเปน็สมีว่งเมลด็มะปรางเขม้  

และนานวันมันก็ย่ิงเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสีดำา และมันก็...ล้าง 

ไม่ออก 

หมายเหตุ: แรงบันดาลใจของนิทานเรื่องนี้ มาจากการผสมสี 

ของไทยโทน

S C O O P



ณ หาดทรายริมทะเลแห่งหนึ่ง เล่ากันว่ายังมีหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยความ 

สดใส เป็นที่อาศัยของเหล่าสีสัน 

สีแดง สีที่เปรียบดังความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ มีความเร้าใจ ตื่นเต้น  

ท้าทายอยู่ในตัวเอง เต็มไปด้วยความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

สีเหลือง สีแห่งความสนุกสนาน เบิกบาน มีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดี 

สีส้ม สีที่มีความสดชื่น อิสระ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น 

พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย อยากจะทำาส่ิงแปลก 

ใหม่อยู่เสมอ เพราะเชื่ออยู่ลึกๆ ว่า ‘ยังมีคนแบบพวกเขาอยู่’ ด้วยความนึกสนุก 

และอยากผจญภัย พวกเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาคนที่เหมือนกัน 

สี ท้ังสามตัดสินใจเดินข้ึนภูเขาเพ่ือที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  

ระหว่างทางล้วนเต็มไปด้วยความหวังจะพบสิ่งที่ตนเองตามหา และในที่สุด  

พวกเขาก็ได้พบ...

กลุม่สปีระหลาดทีแ่ตกตา่งกับพวกเขาอย่างสิน้เชงิน่ังอยู่บนยอดเขา ท้ังสาม 

แปลกใจอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีสีอื่นอยู่บนโลกน้ีด้วย แต่ที่น่าแปลกใจ 

ย่ิงกว่านั้นก็คือ ความรู้สึกที่เกิดข้ึนภายในใจ พวกเขารู้สึกสงบ ผ่อนคลาย  

สบายใจ ยามทีจ่อ้งมองกลุม่สเีหลา่น้ัน มนัเปน็ความรูส้กึทีไ่มเ่คยเกิดขึน้มาก่อน  

พวกเขาจงึตดัสนิใจทำาเรือ่งทา้ทายอกีเรือ่งหนึง่ ซึง่ก็คอืการเดนิเขา้ไปถามคำาถาม 

ง่ายๆ ว่า “พวกคุณคือสีอะไร”  

ในขณะที่พวกเขาเริ่มทำาความรู้จักกัน ก้อนเมฆค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่าน  

หอบเม็ดฝนโปรยปรายท่ามกลางแดดจ้า ทันใดนั้นเอง แสงแดดตกกระทบ 

ละอองนำ้าจนเกิดเป็นสีรุ้ง พวกเขารู้ได้ทันทีว่า พวกเขาค้นพบส่ิงแปลกใหม่ 

ของชีวิตแล้ว

เรื่องเล่าของสี

เรื่องโดย	
มัสลิน ลาวัง
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ณ นำ้าตกใจกลางป่าลึก เล่ากันว่า ยังมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบ  

เป็นที่อาศัยของสีสัน

สีนำ้าเงิน สีที่มีความสุขุม เยือกเย็น หนักแน่น ละเอียด รอบคอบ

สีฟ้า สีที่ใจเย็น ปลอดโปร่ง รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้

สีเขียว สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นรมย์ สบายตา 

พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความสงบ ไม่เร่งรีบ แต่ในความสงบที่ทุกคนแสวงหา  

พวกเขากลบัพบแตค่วามว่างเปลา่ ยามทีพ่วกเขานัง่มองพระอาทิตย์หายไปหลงั 

ภูเขา สีทั้งสามสงสัยเสมอว่าส่ิงที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคืออะไร ในขณะที่เสียงในใจ 

กระซิบว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ เพียงแต่ต้องออกตามหา 

พวกเขาตดัสนิใจออกเดนิทางตามหาสิง่ท่ีซอ่นอยู่หลงัภเูขาลกูนัน้ แต่เมือ่ถึง 

ยอดเขา กลับพบแต่ความว่างเปล่า ไร้ซึ่งสิ่งใดๆ บนเขาลูกนี้ ความว่างเปล่า 

อีกแล้วที่พวกเขาค้นพบ พวกเขาส้ินหวังอย่างถึงที่สุด เหนื่อยจนต้องนั่งลงพัก  

หมดหวังแล้วกับการเดินทางครั้งนี้

 พลันสายตาเหลือบไปเห็นกลุ่มสีที่กำาลังเดินขึ้นมาบนภูเขา ในใจคิดว่า 

นัน่เป็นภาพลวงตาหรือเปล่า แต่ภาพลวงตากลบัชัดเจนขึ้นเมือ่กลุ่มสีทีร่้อนแรง 

เดินเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆ น่ันไม่ใช่ภาพลวงตา! กลุ่มสีที่กำาลังเดินมา  

ใหค้วามรูส้กึสดใส รอ้นแรง มพีลงัอย่างบอกไมถู่ก ความหวังไหลกลบัคนืสูจ่ติใจ  

และเมื่อกลุ่มสีร้อนแรงหยุดลงตรงหน้าพร้อมกับถามคำาถามว่า “พวกคุณคือ 

สีอะไร” พวกเขายิ้มกว้างพร้อมกับตอบกลับไปว่า...

ในขณะที่พวกเขาเริ่มทำาความรู้จักกัน ก้อนเมฆค่อยๆ เคลื่อนตัวผ่าน  

หอบเม็ดฝนโปรยปรายท่ามกลางแดดจ้า ทันใดนั้นเอง แสงแดดตกกระทบ 

ละอองนำ้าจนเกิดเป็นสีรุ้ง และพวกเขาก็ได้ค้นพบ สิ่งที่ตามหาแล้ว
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16 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
อ้าว ไรอีกล่ะ

หมายถึง ความหึงหวง 
หา
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เขินอะไรอะ 

เมื่อวานเพื่อนข้างบ้านเพิ่งให้เลย์ห่อ 

สีเหลืองมาแบบนี้เขาหึงเราอยู่แน่เลย ไม่ใช่ละ ต้องเฉพาะกับหนุ่มฝรั่งเศส 

เท่านั้นจ้ะ ที่จะแทนความหมายของ 

สีเหลืองกับการหึงหวง 
โอ้ย เสียใจไปสีถัดไปเลยได้ไหม 

สีต่อไป สีเขียว นึกถึงอะไร

เลย์ห่อเขียว รสสาหร่าย!
เล่นวันไม่ได้ก็เล่นรสเลย์ต่อเหรอ

เงินก็ได้ เขียวๆ เหมือนกัน

เออ เข้าท่าๆ ในอเมริกาสีเขียวหมายถึงเงิน 

โห รอบนี้ไม่เห็นแปลกเลย มีมากกว่าเงินปะ

อา ก็มีอเมริกาใต้อะ หมายถึงความตาย

โห ตายเลยอ่อ

ต่อไปสีนำ้าเงิน ไม่ต้องเล่นมุกเลย์แล้วนะ

งั้นก็...ช็อปวิดวะ! 

 ...

หมายถึงอิสระต่างหาก สีในธงชาติอเมริกาไง

นึกไม่ถึงล่ะสิ

ก็นะ 

แต่เรารู้อะไรดีกว่านั้นอีก
หือ

ก็ เราเคยไปเรียนที่จีน

ที่นั่นน่ะ สีนำ้าเงินใช้แทน Blue Film ที่เป็นหนังโป๊ล่ะ! 
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จักรพันธุ์	ขวัญมงคล
“ทิศทาง! อันน้ีมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เว้ย ไอ้การรู้ทิศทางรู้เหนือรู้ใต้มันอยู่ในยีนของ 

ผู้ชายตั้งแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ผู้ชายมันออกไปหาอาหาร มันถือหอกไปล่าสัตว์ ดังนั้นมันต้อง 

จำาทางกลับบ้านเอาเน้ือมาให้เมียให้ลูก เพราะฉะนั้นการจำาทางกลับ การรู้เหนือรู้ใต้รู้ว่าเหย่ือ 

จะมาทางนี้จึงอยู่ในสัญชาตญาณผู้ชาย ขณะที่สัญชาตญาณเพศหญิงคือการดูแลครอบครัว  

แต่นี่คือการอธิบายแบบทฤษฎีวิวัฒนาการเท่านั้น ในชีวิตจริงยังมีองค์ประกอบอีกมากกว่านี้”

ศรีสงสัย

ศรเีชือ่วา่คุณผู้หญิงหลายท่านคงเคยทะเลาะกบัผู้ชายเพราะเรือ่งสลีปิสตกิใชไ่หมคะ ใหเ้ลอืกสีแดงกบัแดงสม้  
ผู้ชายก็บอกว่าเป็นสีเดียวกันเสียอย่างนั้น จนเกิดเป็นคำากล่าวที่ว่า ‘ผู้หญิงแยกสีเก่งกว่าผู้ชาย’ ศรีล่ะสงสัยว่า 
ผู้ชายคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เอาเป็นว่าไปพิสูจน์กันค่ะ!

มีคำ�พูดที่ว่�ผู้ช�ยแยกสีได้น้อยกว่�ผู้หญิง คุณคิดว่�จริงหรือเปล่�?

กตัญญู	สว่างศรี
“มันจะจริงตอนที่เราไปเข้าโหมดเครื่องสำาอางกับเขา (หัวเราะ) แล้วเราก็แยกไม่ได้จริงๆ นะ  

ในแง่ของสีท่ีเขาใช้แบบละเอียดๆ เราไม่เข้าใจ เราแยกไม่ออก สีเนื้อมันจะมีหลายเนื้อมาก  

เนื้อนี้มันจะอ่อนนุ่ม เนื้อนี้มันจะแบบ... อะไรก็เหมือนกันหมดแหละเนื้อ”

กีรติ	เงินมี
“จริง เคยเล่นเกมในเฟซบุ๊ก เป็นพาเลตสีมาถามว่าคุณแยกสีได้เก่งแค่ไหน ก็จะเป็นสีเขียว 

ออกมาแล้วก็จะมีเขียวเฉดนึง เขียวเข้ม แล้วเราก็เล่น ทีแรกก็พอได้ เล่นไปเรื่อยๆ ไม่เห็นได้  

แต่พอลองดูเทียบกับเพื่อนผู้หญิงแล้วได้เยอะมากเลย”

กีรติ	เงินมี
“จริงๆ มันเป็นความเนิร์ดคนละประเภทกัน อย่างผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆ เรื่องสีสัน  

ผูช้ายก็จะเปน็เรือ่งของเลน่ของเดก็ผูช้าย สมมตเิรือ่งฟังเพลง ตวัแจก็เสยีบเครือ่งเลน่ฟังเพลงมนั 

มีชื่อเรียกเยอะมากเลยนะ มีนู่นนี่เยอะมาก แต่ผู้หญิงก็จะแบบ ตัวเสียบกับที่รับที่เสียบแค่นี้”

คิดว่�มีอะไรที่ผู้ช�ยแยกได้ดีกว่�ผู้หญิงบ้�ง?

จักรพันธุ์	ขวัญมงคล
“ผมว่าทั้งจริงและไม่จริง เราก็เห็นสีได้พอๆ กันแหละ แต่มันอาจจะจริงตรงที่ผู้ชายเห็น 

รายละเอียดของสีได้ไม่เท่าผู้หญิง”

เรื่องโดย	
กองบรรณาธิการ

ลิปสติก
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แหมๆ เห็นด้วยกันขนาดนี้ ผู้อ่านล่ะคะคิดยังไงกับหัวข้อน้ี แต่จะ 

เหน็ดว้ยหรอืไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม ศรมีขีอ้มลูท่ีนา่สนใจมาให้ผูอ้า่นไดอ้า่นกัน 

นะคะ ตามที่เราทราบกันว่า ในตัวของผู้หญิงอย่างศรีเนี่ยมีโครโมโซม XX  

ส่วนคุณผู้ชายทั้งหลายมีโครโมโซม XY โดยเจ้าโครโมโซม X นี่เอง ที่เป็น 

ตวัการในการกำาหนดจำานวนเซลลป์ระสาทรบัสใีนตาของทัง้ชายและหญิง  

ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงมีโครโมโซม X ถึงสองตัว ในขณะท่ีผู้ชายมี 

ตวัเดยีว ซึง่นัน่ก็หมายความว่าผูห้ญิงสามารถรบัรูส้ขีองสิง่ตา่งๆ ไดช้ดัเจน 

กว่าผู้ชาย และมองเห็นโทนสีที่ละเอียดกว่าผู้ชาย ศรีสังเกตได้จากเวลาที่ 

ผูห้ญิงอธิบายสขีองสิง่ตา่งๆ  พวกเธอจะใชค้ำาศพัท์ท่ีละเอยีด เชน่ มว่งออ่น  

นำ้าเงินคราม ชมพูเรื่อๆ ปนแดง ในขณะท่ีคุณผู้ชายจะพูดถึงสีแบบตรงๆ  

เช่น เขียว เหลือง ดำา 

ศรียังไปสืบค้นมาอีกด้วยว่า มีผลจากการวิจัยของ University of  

New York ในปี 2012 ได้ลองนำาพาเลตไล่เฉดสีมาวางเรียงกันตาม 

สีหมวดคือ แดง เขียว เหลือง ฟ้า และเปรียบเทียบว่าคุณผู้ชายหรือผู้หญิง 

อย่างศรีกันแน่ ที่มีความสามารถในการจำาแนกสีมากกว่า ผลปรากฏว่า 

เพศชายมคีวามสามารถในการแยกเฉดสน้ีอยกว่าเพศหญิง เพราะผูห้ญิง 

เห็นเฉดสีเหลือง ส้ม แดง ชมพู ชัดกว่าผู้ชายสามเท่า เพราะเซลล์รับแสง 

สีน้ีมีในตาของผู้หญิงมากกว่า ผู้หญิงจึงสามารถแยกเฉดสีด้วยตาเปล่า 

ถึง 256 เฉดสี แต่ผู้ชายเห็นแค่ประมาณ 70 เฉดสี ดังน้ันดอกกุหลาบ 

ดอกหน่ึงในสายตาของผู้หญิงจึงสวยกว่าท่ีผู้ชายเห็นอย่างน้อยสามเท่า  

เฮ้อ...ศรีล่ะเพลีย เวลาที่ขอให้คุณผู้ชายช่วยเลือกลิปสติกให้เนี่ย กว่าจะ 

ได้ดั่งใจก็เถียงกันเรื่องสีแทบเลิกกันเลยค่ะ และสาเหตุท่ีผู้หญิงแยกสี 

ได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากขนาดนี้ อาจเป็นเพราะในอดีตผู้หญิง 

อย่างศรีต้องแยกแยะสีของพืชผักผลไม้และเห็ดมีพิษในป่าให้ได้ 

อย่างชัดเจน เพราะหากแยกโทนสีผิดไปเพียงนิดเดียว อาจหมายถึงการ 

เก็บเอาของมีพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตไปให้สมาชิกในครอบครัวเชียวนะ

จากขอ้มลูพวกน้ี ศรหีวังว่าผูอ้า่นทุกทา่นจะสามารถเขา้ใจเพศตรงขา้ม 

ได้มากขึ้นนะคะ

กตัญญู	สว่างศรี
“เราไมเ่ชือ่ว่าผูช้ายหรอืผูห้ญิงมนัจะมกีารแยกอะไรไดด้กีว่ากัน ในแง่วิทยาศาสตรม์นัอาจจะ 

มีคำาตอบนะ แต่ในชีวิตเราจริงๆ ทุกคนมันก็เท่าๆ กัน เราก็ไม่เคยมานั่งนึกว่าเราเป็นผู้ชายแล้ว 

เราดีกว่าผู้หญิงยังไง”
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สำาหรับคนท่ัวไป การได้ฟังดนตรีเพราะๆ ก็เป็นประสบการณ์ 

ที่น่าประทับใจแล้ว

แต่ถ้าเราสามารถ ‘เห็น’ สีของดนตรีที่เราฟังได้ ประสบการณ์ 

ในการฟังดนตรีของเราจะน่าประทับใจขึ้นแค่ไหน 

‘เห็นเสียง’ อาจเป็นการใช้คำากริยาท่ีขัดกันและไม่น่าเป็นไปได้  

แต่ไม่ใช่สำาหรับคนที่มีอาการซินเนสทีเซีย 

ซินเนสทีเซีย (Synesthesia) เป็นอาการของคนที่ใช้ประสาทสัมผัส 

มากกว่า 2 อย่างในการรับรู้ ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่ใช้คำาว่า  

syn (ร่วม) รวมกับ aisthesis (ประสาทสัมผัส) เป็นที่รู้จักครั้งแรก 

ราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย ฟรานซิส แกลตัน (Francis Galton) โดย 

อาการซินเนสทีเซียนั้นมีหลายแบบ นอกจากจะฟังเพลงแล้วเห็นโน้ต 

ดนตรีเป็นสีสันต่างๆ แล้ว ยังมีคนที่เห็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเป็นสีสัน 

ต่างๆ และในคนคนหนึ่งอาจมีอาการซินเนสทีเซียได้หลายแบบอีกด้วย 

ทัง้น้ี วงการแพทย์ไมไ่ดน้บัวา่ซนิเนสทเีซยีเปน็โรคทางจติเวช แต่มอง 

ว่าเปน็ปรากฏการณห์นึง่ท่ีเกิดจากการทำางานรว่มกันของระบบประสาท 

มากกว่าหน่ึงประเภทในขณะเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากนั้น สมองของ 

คนท่ีมีอาการซินเนสทีเซียน้ันแทบไม่มีอะไรต่างจากคนปกติ ต่างกับ 

โรคทางจิตเวชที่มักจะมีการทำางานของสารสื่อประสาทบางอย่างผิดไป

นอกจากนียั้งพบว่าคนทีม่อีาการซนิเนสทเีซยีมกัจะมคีวามจำาดีกวา่ 

คนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นศิลปิน และใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์    

ผลงาน 

เมลิสสา แม็คคราเค็น (Melissa McCracken) ก็เป็นหนึ่งในศิลปิน 

ท่ีใช้ประโยชน์จากอาการซินเนสทีเซียในการสร้างสรรค์ผลงาน เธอมี 

อาการซินเนสทีเซียสองประเภทคือการมองเห็นตัวอักษรเป็นสีเฉพาะ  

และการรับรู้สีของดนตรี 

เธอเล่าไว้ในเว็บไซต์แสดงผลงานของตัวเองว่า เธอรู้ตัวว่ามีอาการ 

ซินเนสทีเซียตอนอายุ 15 ปี เมื่อเธอถามพ่ีชายว่าเห็นตัว C เป็นสีอะไร  

ใช่สีเหลืองอย่างที่เธอเห็นไหม 

หลังจากนั้นอีกหลายปี เธอตัดสินใจถ่ายทอดโลกท่ีเธอเห็นเมื่อฟัง 

ดนตรีลงบนผืนผ้าใบ

ศรีเปิดโลก

Synesthesia
ถ้าเราเห็นเสียง
เรื่องโดย	
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

Hallelujah
2015

18”	x	36”
-

oil	&	acrylic	on	canvas
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ตัวอย่างผลงานของ	เมลิสสา	แม็คคราเค็น	
ตามไปชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเมลิสสา	

www.melissasmccracken.com

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

S C O O P
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คุณระบายสี
ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
เรื่องโดย	
มัสลิน ลาวัง
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คุณระบายสี
ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

ย้อนกลับไปในวัยเยาว์ กิจกรรมท่ีเด็กทุกคนเคยทำาคงไม่พ้นเรื่อง 

การระบายส ีเราหดัขดีเขียนสตีา่งๆ ลงบนกระดาษตัง้แตเ่ราเริม่กำามอืได ้ 

เราจับดินสอวาดไปบนผนังอย่างสนุก โดยไม่สนว่า พ่อแม่จะบ่นอะไร  

แค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำา เราสร้างโลกอีกใบอยู่บนผนังในห้องนอน  

มีเพื่อนในจินตนาการที่เราแต่งแต้มสีสันให้กับเขา 

จนเราเร่ิมเติบโตข้ึน เรารู้จักระบายสีลงบนกระดาษให้อยู่ในกรอบ 

ของรูปภาพท่ีคุณครูสั่ง แต่เราก็ยังเลือกระบายสีท่ีเราชอบ ต่อให้คำาส่ัง 

จะกำาหนดให้เราระบายสีอื่นก็ตาม เราเลือกตัวการ์ตูน เลือกซื้อเส้ือผ้า  

ของเล่น หรือแม้แต่ขนมจากสีท่ีโปรดปราน เพราะเรารู้สึกสบายใจ  

และมีความสุข ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนั้นสีมีอิทธิพลกับเรามาก

แต่น่าแปลกเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ เรากลับไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับ 

สีเหมือนตอนเด็ก ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องปกติ จนเป็นความชินชา  

เราไม่รู้สึกมีความสุขกับสีที่ชอบเท่าเมื่อก่อน มองข้ามคุณค่าของสี  

ทั้งๆ ที่สีมีประโยชน์ แต่เราไม่ได้สังเกต

มีงานวิจัยหลายงานท่ีพิสูจน์ว่าสีมีประโยชน์ โดยการนำามาใช้ใน 

การบำาบัด หรือที่เราเรียกว่า สีบำาบัด (Color Therapy) สีบำาบัดจะช่วย 

รักษาอาการเจ็บปวดทางกาย เช่น ทารกท่ีคลอดก่อนกำาหนดมักจะมี 

อาการตัวเหลือง คุณหมอจะใช้แสงสีฟ้ามาอาบเพ่ือช่วยรักษาอาการ 

ดังกล่าว ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กพิเศษ จะเน้นสีโทนอ่อน  

เพ่ือให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น สบาย หรือคนท่ีปวดหัวบ่อยควรอยู่ 

ในสิ่งแวดล้อมที่มีสีเหลือง เป็นต้น

นอกจากรักษาความเจ็บปวดทางร่างกายแล้ว สียังสามารถรักษา 

ความเจ็บปวดทางจิตใจได้อีกด้วย สังเกตง่ายๆ ว่าทำาไมเวลาที่เครียด  

เราถึงอยากไปเท่ียวในท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ เพราะส่วนใหญ่สีท่ีอยู่ใน 

ธรรมชาติ จะเป็นสีโทนเย็นท่ีให้ความรู้สึก สงบ ผ่อนคลาย สบายใจ  

สดชื่น ทำาให้เราอยากที่จะไปพักผ่อนจิตใจที่นั่น หรือสีห้องนอนท่ีเป็น 

สีโทนเย็น เช่น สีฟ้า หรือสีเขียว จะทำาให้จิตใจผ่อนคลายได้มากกว่า 

สีโทนร้อน อย่างสีแดง 

คุณระบายสีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

มันอาจเป็นคำาถามง่ายๆ แต่อยากให้คุณลองนึกย้อนกลับไปคร้ัง 

ล่าสุด ที่คุณจับสีขึ้นมาระบายอย่างจริงจัง ว่ามันคือตอนไหน คุณยังจำา 

ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นได้หรือเปล่า และถ้าคุณยังจำาไม่ได้ ลองนึกถึง 

ความทรงจำาวัยเด็กในวันท่ีคุณระบายสีตัวการ์ตูนท่ีคุณชื่นชอบด้วยสี 

ทีค่ณุโปรดปราน ความรูส้กึชว่งน้ันเปน็อย่างไร หัวใจคณุเบกิบานแคไ่หน  

สีในกระดาษบอกอะไรกับคุณ ถ้าคุณจำาไม่ได้หรือจำาได้เลือนราง  

ลองกลับไปหาสมุดระบายสีสักหนึ่งเล่ม และระบายมันอย่างท่ีใจ 

คุณปรารถนา คุณจะพบว่าสีจะยังทำาหน้าท่ีรองรับคุณในทุกอารมณ์  

เหมอืนครัง้ก่อนทีม่นัเคยเปน็มา และคณุอาจไดค้วามสบายใจในวัยเดก็ 

กลับมาอีกครั้ง
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สีสันจากธรรมชาติในแบบ	(ที่)	ต้องการของ	ต้องการ-วลัยกร	สมรรถกร

ความต้องการ
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ต้องการ วลัยกร เด็กผู้หญิงที่ชอบวาดรูปมา 

ตั้งแต่เด็กๆ เลือกที่จะเรียนคณะสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ เพ่ือท่ีจะได้วาดรูปท่ีเธอรัก จากคนท่ีวาดรูป  

วาดการ์ตูนเป็นงานอดิเรก เธอได้มีคอลัมน์เป็น 

ของตัวเองในนิตยสาร a day ก่อนจะมีผลงาน 

หนังสือและภาพประกอบอีกหลายเล่ม อาทิ   

ความสุขของกะทิ, Going Places, บทสนทนา 

ระหว่างฉันกับเธอ ฯลฯ แต่ชีวิตของเธอกลับพลิก 

ผันในวันที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งระยะ 

เริ่มต้น น่ันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ต้องการเดินสู่ 

เส้นทางของธรรมชาติ เริ่มจากการที่เธอได้รับ 

คำาแนะนำาให้รู้จักกับการใช้ธรรมชาติในการรักษา 

โรค จนได้มาพบกับความสุขของชีวิตในวันนี้

ที่บ้านสวนหลังนี้ นอกจากที่เธอจะได้เปลี่ยน 

วิถีชวิีตใหเ้ขา้จงัหวะกับธรรมชาตมิากขึน้ ตอ้งการ 

ยังได้ใช้ความรู้ทางศิลปะมาผสมผสานกับ 

ธรรมชาติ เธอค้นพบว่าดอกไม้ใบไม้ท่ีนำามาต้ม 

เป็นชาสดมีความพิเศษบางอย่าง

“พอดีอัญชันมันละลายเป็นสีฟ้าออกมา เลย 

คิดว่ามันก็เป็นสีที่ละลายนำ้าเหมือนสีนำ้า เลย 

ลองดู ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก มันก็สีซีดๆ  

พอวาดเสรจ็ก็ทิง้ไว้ไมไ่ดล้า้ง แลว้มนัก็แห้ง วนัหลงั 

ก็เลยเอาพู่กันจุ่มนำ้ามาลองใช้ดู ปรากฏว่าสีมันดี 

กว่าตอนท่ีเราเอานำา้รอ้นมาใสกั่บอญัชนั เข้มขน้ขึน้ 

ใช้งานได้ดีขึ้น ก็ลองผิดลองถูกเอง หาความรู้เอง”  

เธอเล่าถึงที่มาของนักวาดสีออร์แกนิก

วิธีการทำาสจีากธรรมชาตมิหีลากหลาย ทัง้การ 

ต้ม การคั้น หรือการตำา แต่เมื่อพูดถึงสีที่ได้มายาก 

ที่สุด เธอตอบติดตลกว่า “สีที่หามาลำาบาก ก็คือสี

ท่ีไปขอจากคนอ่ืนมา บางทีไปหาอาจารย์ญาณวิทย์  

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศลิปนิ 

ภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติ) อาจารย์แกจะต้มสี 

เก็บไว้ แกก็จะให้มาใช้บ้าง” ส่วนสีท่ีภูมิใจท่ีสุด 

กลับได้มาอย่างง่ายดายท่ีสุด น่ันคือต้นพริกฝรั่ง 

ที่มีอยู่รอบบ้าน “เราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วมัน 

ให้สีแดงอมส้ม คือปลูกแล้วใช้ เสร็จมันก็จะ 

เหลือเมล็ด ก็หว่านไปทั่วเลย จะได้มีต้นเยอะๆ”

พูดถึงความพิเศษของสีนำ้าออร์แกนิก นักวาด 

ของเราตอบว่าสีมันไม่เหมือนสีจากกล่อง มีความ 

ดร็อปความเบรกในตัว “คนอื่นเขาใช้สีจากกล่อง  

แตข่องเราใช้สจีากธรรมชาต ิเหมอืนเรามสีสีว่นตัว  

ซึง่ไมเ่หมอืนคนอืน่” ทัง้ยังเลา่ถงึความยากลำาบาก 

ของการใช้สีนำ้าออร์แกนิกด้วยความท่ีมันเป็นสี 

ตามฤดู  รวมถึงบางชนิดที่ ไม่ เป็นฤดูอย่าง 

กรรณิการ์ พอแล้งต้องให้นำ้าเป็นพิเศษ เพ่ือให้มี 

ดอกเอาไว้ใช้ หนาวจัดก็ไม่มีดอกเหมือนกัน 

แม้ว่าสีธรรมชาติท่ีเธอใช้อยู่ในปัจจุบันจะยัง 

ได้ไม่ครบทุกสี แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำาหรับวิธีการ 

สร้างสรรค์ผลงาน และอีกความพิเศษหนึ่งของ 

สีออร์แกนิกคือ เมื่อเวลาผ่านไป ภาพทุกภาพจะ 

กลายเป็นสีซีเปีย ต้องการชี้ให้ดูภาพหน่ึงท่ีแขวน 

อยู่บนผนังก่อนจะเล่าว่า ก่อนหน้าน้ีผมของตัว 

ละครในภาพเคยเป็นสีม่วงดอกอัญชัน 

“สีมันซีดตามเวลา จะว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้นะ”  

ต้องการพูดแล้วหัวเราะ “คือมันเป็นเอกลักษณ์ 

ของเรา ก็เลยคิดว่าเราใช้แล้วสนุกกับมันด้วย  

ไม่ได้รู้สึกลำาบากกับการหาสีไม่ได้ หาสีไม่ครบ”

คำาพูดที่ ว่า ‘สีมันมีชีวิต’ เป็นปรัชญาชีวิต 

ได้ไหม-เราถาม

“เป็นอยู่ เป็นอนิจจัง ตอนครั้งแรกท่ีเรารู้ว่า 

สีจากธรรมชาติที่เราใช้ มันซีดจางลงไปเรื่อยๆ  

วันแรกเราช็อกนะ ช็อกว่า รูปน้ีมันจะไม่เหมือน 

แบบน้ี มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันไม่อยู่กับเรา  

ยอมรับเลยว่าทำาใจคืนหน่ึงเต็มๆ” เธอเน้นเสียง  

“จนคิดได้ว่ามันก็เหมือนกับดอกไม้ เราเป็นคน 

ไม่ชอบดอกไม้ประดิษฐ์ ชอบดอกไม้จริงๆ พอมัน 

เหีย่วแหง้ไปเรากเ็ปลีย่นส ิอารมณ์เดยีวกัน ก็ทำาใจ 

ได้ ตัดใจได้ มันเปลี่ยน เราก็คอยดูมันเปลี่ยน 

ณ บ้านหลังเล็กในอำาเภอปากช่องท่ีถูกออกแบบให้พอดีกับวิถีชีวิตของหญิงสาว 
นักวาดการ์ตูน มีต้นไม้รายล้อมมากมายจนน่าทึ่ง บางพันธุ์ไม้เราเคยรู้จักเพียงในหน้า 
หนงัสอือยา่งดอกพญากาหลง กนัเกรา พวงชมพ ูหรอืดอกกรรณกิาร์ แตค่วามน่าสนใจ 
ไม่ได้อยู่ที่ความหลากหลายของมันเท่านั้น เพราะดอกไม้เหล่านี้ล้วนเคยได้รับโอกาส 
ในการเป็น ‘สีสัน’ ของต้องการ นักวาดการ์ตูนจากสีน้ำาออร์แกนิก 

คอลัมน์สมศรีมีนัดของเราครั้งนี้ ได้รับโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์และพูดคุยเพื่อได้เห็น 
ทั้งกระบวนการทำาสีน้ำาออร์แกนิก รวมไปถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตของเธอ ยอมรับว่า  
เราเคยรับรู้เรื่องราวของเธอผ่านตัวอักษรมาบ้าง แต่เมื่อได้มารับฟังจากปากเธอเอง  
มันกลายเป็นความรู้สึกประทับใจที่เรามีต่อผู้หญิงที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคนนี้

...

เรื่องและภาพโดย	
กองบรรณาธิการ
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แล้วกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไง ก็รู้สึกดีนะท่ีมัน 

เปลี่ยนไป คือเราทำาใจได้ รู้สึกว่าเหมือนท่ีสุดแล้ว  

ชีวิตมันก็จะหายไป” นักวาดสาวถ่ายทอดถึงสิ่ง 

ที่เธอค้นพบ

ถามถึงความเป็นต้องการ คำาตอบที่ได้คือ 

สไตล์ที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ด้วยฝีมือ 

ที่ พัฒนาขึ้น แต่ก็ยังมีลายเส้นที่คนจดจำาได้   

“ความตั้งใจของเรามันคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

แต่เปลี่ยนไปยังไงมันก็ยังมีแกนของมัน” 

เนื่องจากความเป็นสีสัน เราก็อดไม่ได้ที่จะ 

ถามถึงสีสันจากอารมณ์ของต้องการ ถ้าเธอ 

สามารถเลือกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาทำา 

เป็นสี เธอจะเลือกอารมณ์อะไรและเพราะอะไร  

นักวาดหัวเราะบอกว่าขอเวลาในการคิดสองวัน 

ก่อนน่ิงไปสักพัก สุดท้าย เธอก็เลือกอารมณ์โกรธ  

“เวลาท่ีใครบางคนมีเร่ืองมากระทบ มันจะข้ึนอยู่กับ 

พ้ืนฐานชีวิตของแต่ละคน ว่าจะรับมือกับแต่ละ 

อารมณ์ด้วยอะไร บางคนรับมือด้วยความเศร้า  

ความหดหู่ แต่เรารับมือด้วยความโกรธ และถ้า 

เราสามารถดึงอารมณ์มาทำาแบบนั้นได้ก็อยากจะ 

ลองดึงออกมาว่ามันเป็นยังไง เอาออกมาดู  

เอาออกมาใช้ เผื่อเราจะเข้าใจมันมากขึ้น” 

เธอบอกว่าความโกรธของเธอเป็นสีแดง

นอกจากการเขียนหนังสือ และวาดสีสัน 

ออร์แกนิกแล้ว ต้องการยังมีปณิธานหนึ่งท่ีอยาก 

นำาเสนอการอยู่กับธรรมชาติผ่านมุมมองหลาก 

หลาย รวมท้ังตลาดออรแ์กนิกทีเ่ธอและเพ่ือนบา้น 

ปากชอ่งรว่มกันก่อตัง้ขึน้ “พอเราปว่ยแลว้รกัษาตวั 

ด้วยธรรมชาติบำาบัด เรารู้ว่าการกินอาหารออร์แกนิก 

ที่ปลูกแบบธรรมชาติ มันช่วยได้ทั้งสุขภาพคนกิน 

คนปลูก ทั้งสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเหลือสังคมได้  

เราคดิว่าน่ีคือทางรอดของโลก เราคดิเหมอืนกันว่า 

เราไมอ่ยากใหป้ากชอ่งมช่ืีอแต่อติาเลีย่นเทยีมหรอื 

เมอืงคาวบอย เราอยู่ตรงนี ้เรารูว้า่มนัมดีอีย่างอืน่”

 

“ สี จ า ก ด อ ก ไ ม้  
มนัจะมกีากนดินงึ 
เราต้องเก็บกาก  
เด๋ียวงานเรากาก”  
(หัวเราะ)
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จากชีวิตคนกรุงสู่การใช้ชีวิตออร์แกนิก ย้อน 

ไปถึงสาเหตุที่ต้องการเลือกปากช่อง “ตัวเลือกเรา 

มน้ีอยมาก เพราะรูว่้ามท่ีีนีอ่ยู่ เคยมา พอลงจากรถ 

ปุ๊บอุณหภูมิมันต่างจากกรุงเทพฯ มาก ผิดกันลิบเลย  

ปากช่องจึงเป็นตัวเลือกแรก เคยคิดถึงเชียงใหม่ 

เหมือนกัน แต่คงต้องเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนสังคม  

แต่ว่าอันน้ีระยะทางแค่สองชั่วโมง เราคิดว่าเรา 

แทบไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเลย”

นอกจากนั้น ปากช่องยังเป็นสถานท่ีที่เต็ม 

ไปด้วยธรรมชาติ สีสันของดอกไม้ และพืชผัก  

ทกุอย่างท่ีเปน็ออรแ์กนิกสามารถหาไดท้ีน่ี ่เลยเปน็ 

ท่ีมาของความรู้สึกท่ีอยากจะสร้างให้ปากช่อง 

เป็นเมืองออร์แกนิกอย่างเป็นรูปธรรม

“เราอยากให้ปากช่องมีชื่อทางนี้ด้วย ถ้าย่ิง 

คนรู้ ว่าปากช่องมีออร์แกนิก เขาก็จะย่ิงเรียก 

ร้องหา ย่ิงคนเรียกร้องหาเขาก็จะทำามากขึ้น  

เกษตรกรก็จะได้มีตลาด เราเริ่มต้นจากตรงนี้ที่ทำา 

ตลาดนิดนิด ถ้าเราเริ่มจากตลาดเกษตรกรเลย  

ใครจะมา” เธอหัวเราะเล็กน้อยก่อนพูดต่อ “เรา 

อยากได้คนรุ่นใหม่ เราเลยจัดตลาดที่ให้คนพวกนี้ 

อยากมา มดีนตร ีมขีายของแฮนดเ์มด และอาหาร 

โฮมเมด เป็นตลาดเล็กๆ ที่เราสามารถเลือกได้ว่า 

ผักผลไม้เป็นออร์แกนิกทั้งหมด”

การสร้างอะไรสักอย่างข้ึนมาดูเป็นการทำาสิ่ง 

ที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้องการก็ไม่เคยคาดหวังกับผลลัพธ์  

เพียงแค่เริ่มต้นจากการลงมือทำา “ยังไม่รู้ว่าเรา 

จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน แต่ถ้าไม่เริ่ม  

เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดข้ึนได้อย่างไร เราเริ่มเพราะ 

คดิว่าตวัเองมศีกัยภาพท่ีจะเริม่ อย่างน้อยเราก็พอ 

มีชื่อเสียงระดับหน่ึงว่าเป็นออร์แกนิก ถ้ามันใหญ่ 

ขึน้ถึงระดบัเมอืงระดบัประเทศเราก็ดใีจ แตต่อนน้ี 

รู้สึกว่าเราทำาในสถานท่ีท่ีเป็นบ้านของเราท่ี 

ปากช่องกับกรุงเทพฯ ก่อน”  

ในฐานะคนเมือง เรารู้สึกว่าเพราะท่ีน่ีมีพ้ืนท่ี 

เอื้ออำานวย แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง เราจะมี 

ชีวิตแบบออร์แกนิกได้หรือเปล่า “เป็นไปได้ถ้า 

พยายาม” ต้องการมองไปรอบบ้านแล้วเริ่มยก 

ตัวอย่างการปลูกพืชพื้นที่น้อยให้เราฟัง “เพราะว่า 

คนกรุงเทพฯ ต่อให้คนท่ีอยู่คอนโดมีแค่ระเบียง 

ก็ปลกูได ้หรอืคนท่ีไมม่อีะไรเลยอย่างนอ้ยคณุปลกู 

ต้นเพาะงอกได้ อย่างน้อยคุณมีถ่ัวงอกกินเอง  

มอีะไรใสส่ลดัเองได ้สามารถปลกูไมโครกรนีเลก็ๆ  

หรือมีกระถางกะเพราท่ีใช้บ่อยๆ เราคิดว่าชีวิต 

ทุกคนหักดิบไม่ได้หมด แต่ว่าเริ่มสักอย่างสอง 

อยา่งแลว้เพ่ิมไปเรือ่ยๆ สกัวนัหนึง่ คงอยากรณรงค ์

ให้ปลูกผลไม้ในบ้าน เช่น หม่อน ปลูกแนบไปกับ 

ผนังยังได้ เราคิดว่าคนในเมืองทำาได้แน่นอน  

แต่ต้องใช้ความพยายามอีกนิด เราบอกได้เลยว่า 

มันทำาได้”

พอมาใช้เวลากับธรรมชาติ การรดนำ้าต้นไม้  

สอยมะม่วง หรือแม้กระท่ังดูดอกไม้ที่กำาลังบาน 

กลายมาเป็นความสุขหน่ึงของคนท่ีเคยใจร้อนได้ 

ลองใช้เวลาให้ช้าลง “เราทนต่อรถติดไม่ได้แต่เรา 

มีเวลากับสิ่งน้ี เรายังเคยรอดูดอกกรรณิการ์เลย  

เพราะว่ากรรณิการ์ออกดอกตอนเย็น บานตอน 

กลางคืน ตอนเช้าร่วงหมด เป็นอย่างน้ีทุกวันๆ  

เราอยากจะจ้องดูจนมันบาน” 

เพราะใช้ชีวิตอยู่กับฤดูกาล ย่ิงทำาให้ต้องการ 

มองเห็นความไม่แน่นอน และคนเล่นสีคนนี้   

ได้บอกเล่าข้อคิดออกมาผ่านกอหน่อไม้ “บอกได้ 

เลยว่าเราไม่ต้องยึดติดหรือโหยหาอะไรเกี่ยวกับ 

มันนัก สมมติว่าเราชอบหน่อไม้มากเลย แต่หน่อไม้ 

มันมาหน้าฝน และมันมาแป๊บเดียวพอฝนหมด 

ก็จะไม่มีหน่อไม้ให้เราขุดกินอีกแล้ว สมมติว่าเรา 

ชอบหน่อไม้ที่สุดในโลก แต่เราก็ไม่ต้องไปหา 

หน่อไม้หรือไปซื้อท่ีมันเร่งด้วยวิธีอะไรมา เพราะ 

เรารู้ ว่า สิ่งนี้มันมีอยู่ เรามีความสุขกับมันใน 

ขณะน้ันแลว้ พอหมดฤดเูราก็ทำาใจแลว้เราไปสนุก 

กับสิ่งอื่นต่อ สมมติหน่อไม้หมดแล้วสตรอเบอร์รี่ 

มา เราก็ไปสนุกกับสตรอเบอร์รี่ พอสตรอเบอร์รี่ 

หมดมะมว่งมา เราก็ไปมคีวามสขุมะมว่ง เสรจ็แลว้ 

เราจะได้เจอหน่อไม้อีกครั้งหนึ่งในเวลาของมัน”

และนี่คือสีสันของ ‘ต้องการ’ ผู้หญิงที่ใช้เวลา 

ของชีวิตไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพ 

ระบายส ีเธอสอนให้เขา้ใจชวิีตและหาความลงตวั 

ของสีสันจากธรรมชาติ ถ้าเรารู้สึกว่ามันครบ เราก็ 

มีสีมากพอที่จะสร้างสรรค์ และนี่คือสีของชีวิต 

ท่ีไม่เคยมีแค่เฉดเดียว ในความสดใสอาจแฝง 

อยู่ในความเศร้าหมอง สีที่สวยในวันนี้ ก็อาจ 

เปลี่ยนแปลงเป็นสีอีกสี หรือในท่ีสุดก็อาจจะจาง 

หายไป ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ ท้ายท่ีสุดแล้ว 

มันจะบอกเราว่าให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
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“อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไง คงเป็นก้อนเมฆที่มี 
สสีนัแตก่ค็งมสีเีทาๆ อยูบ่า้ง เพราะเราไมรู่ว้า่ 
จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ปล่อยไป”

“ช่วงก่อนเปลี่ยนชีวิต สีคงตุ่นๆ หน่อย  
ที่สีเป็นแบบนี้เพราะคิดว่าเรายังไม่เป็นเรา 
เท่าที่ควร เหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ”

“ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีสีสันแต่คงน้อยกว่า 
ชว่งหลงับำาบดั  มคีวามสดใสมากกวา่ชว่ง 
ก่อนเปล่ียนแปลงนะ เพราะเรารู้แล้วว่า 
เราจะทำาอะไร เอาแค่เราคิดว่าเราจะทำางาน 
โปรโมตเรื่องออร์แกนิกก็คงต้องทำาทั้ง 
ชวีติแล้ว คงมเีรือ่งใหท้ำาเยอะแยะมากมาย”
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“ช่วงท่ีป่วยเป็นช่วงเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบกับชีวิตเยอะ  
มันช็อก มันเกิดคำาถามขึ้นเต็มไปหมด แต่ว่าคำาถามหลัก 
ก็คือ ฉันทำาอะไรลงไปกับชีวิต แล้วหลังจากนี้ฉันจะทำา
อย่างไร”

“เลือกสีเขียวสำาหรับช่วงที่ใช้วิธีธรรมชาติบำาบัด เพราะมันเป็นส่วนที่พลิกชีวิต  
เป็นส่วนที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ เป็นช่วงที่เราเพิ่งรู้ว่า ชีวิตมีทางเลือกอื่นๆ ไม่ใช่ 
ป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดอย่างเดียว หรือว่าชีวิตเราไม่ต้องอยู่ใน 
กำามือหมอ”

“หลังจากนั้นชีวิตก็มีสีสันเยอะข้ึน  
ได้ไปเรียนส่ิงใหม่เยอะมาก ได้รู้จัก 
คนใหม่ๆ เป็นช่วงที่บ้าคลั่ง อยากรู้ 
ไป เ สียหมด กระ โดดลงไปทุกที่   
เรียนทุกอย่าง และกลายเป็นพื้นฐาน 
ของตอนนี้”

interviewinterview
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ระบายสีชีวิต
เรื่องโดย	

หฤทัย สีหะวงศ์

article

เมื่ออรุณเบิกฟ้าสาดแสงแรกแห่งเช้าวันใหม่มาเยือน แสงสีส้มแดงสว่างฉาบท้องนภาให้แลดู 

มีสีสัน หมู่วิหคต่างโผบินออกจากรังมองดูเป็นรอยริ้วสีต่างๆ คล้ายกลุ่มดาวยามทิวาแต่ทว่า 

เคลื่อนไหวได้ ดอกไม้นานาพรรณมีท้ังสีส้ม สีเหลือง และสีแดงต่างแย่งกันเบ่งบานรับแสงตะวัน 

ดูเหมือนด่ังรอยย้ิมของธรรมชาติ หยาดนำ้าค้างเม็ดพราวส่ันระริกกล้ิงไปมาแล้วจึงค่อยๆ หยดลง 

จากใบหญ้า ชวนให้คิดพินิจว่าใครกันหนอเป็นผู้ระบายสีธรรมชาติให้สวยงามได้ถึงเพียงนี้ 

จติรกรแหง่ธรรมชาตเิปน็ผูร้ะบายสสีนัผา่นตน้ไมใ้บหญ้า จนเกิดเปน็ภาพความงดงามทีส่ามารถ 

สัมผัสได้ด้วยตา แล้วกับชีวิตล่ะ เราสามารถเป็นจิตรกรระบายสีให้กับเส้นทางชีวิตของเราได้หรือไม่ 

 

หากเปรยีบชวีติคนเปน็ดัง่กระดาษวาดเขยีน และใหเ้รือ่งราวมากมายทีผ่า่นเขา้มาเปน็สสีนัต่างๆ 

แต่งแต้มจนเกิดเป็นภาพวาด เรื่องราวเหล่าน้ีจะเป็นดั่งสีท่ีถูกระบายลงบนกระดาษชีวิตจนได้ภาพ 

แหง่ความสำาเรจ็ท่ีสวยงาม หากแตใ่ครจะคาดคดิถ้าอปุสรรคเลน่ตลกทำาจานสทีัง้จานควำา่ใสภ่าพวาด 

ที่เราบรรจงระบายขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นจนเปรอะเปื้อน พึงระลึกไว้ว่าอุปสรรคไม่สามารถทำาให้ 

คนหมดศรทัธาในตนเอง เชน่เดยีวกันกับธรรมชาตท่ีิมกัจะมคีวามสวยงามและสสีนัในตวัของมนัเสมอ  

หากคนเรามีสติทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข หากจะมัวแต่เสียใจหรือโวยวายต่อว่าโชคชะตา ทำาไม 

ไม่ลองหยิบกระดาษแล้วบรรจงระบายสร้างรูปภาพแห่งชีวิตน้ันข้ึนมาใหม่ ใครจะรู้ว่าเราอาจจะได้ 

รูปวาดท่ีสวยย่ิงขึ้นกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และใครจะรู้ว่าเราอาจจะได้อะไรมากกว่า 

แค่รูปวาดที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันธรรมดาๆ ใบหนึ่ง

คนหน่ึงคนสามารถคน้หาและเลอืกใชส้ทีีค่ดิว่าเหมาะกับตนเองจากสิง่รอบกายและความชืน่ชอบ  

ทำาใหค้น้พบว่าสเีหลา่นีก็้เหมอืนกับการเดนิไปตามเสน้ทางสายยาวอนัเปน็ทางเดนิท่ีมุง่มาดปรารถนา  

ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่เบ้ืองหน้าสุดปลายทางนั้นจะต้องได้พบเจอกับส่ิงใด จะถูกสาดสีอะไร 

เข้ามาใส่บ้าง แต่อย่างน้อยก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเราคือกระดาษที่สามารถเลือกสีมาระบายเส้นทาง 

เดินชีวิต เราคือกระดาษที่ขาวสะอาดและบางเบาแต่ทว่านำ้าหนักที่ใช้ในการลงสีน้ันหนักแน่น 

และมัน่คงพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดเรือ่งราวผา่นเสน้ทางทีถู่กระบายแตง่แตม้ดว้ยสสีนัอย่างไมม่วีนัสิน้สดุ 

ในเมื่อเรายังคงเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หยุดที่จะระบายสีชีวิตของตัวเราเอง

 ชีวิตเราใครเล่าเป็นผู้วาด  หยิบกระดาษวาดเส้นแล้วเขียนสี

 สร้างเรื่องราวสวยใสสุนทรีย์  หลากหลายสีเป็นไปตามความชอบใจ

 จงเลือกสีตามทางที่เราเป็น  เลือกลายเส้นที่ถนัดเราวาดได้

 ชีวิตเราเปรียบเหมือนสีและลวดลาย ต้องระบายให้เหมาะกับตัวตน
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ปลายพู่กันวาดชีวิต

หากจะพูดถึงการระบายสี อุปกรณ์ที่โดยปกติแล้วเรา 

ทุกคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ มักจะเป็นสีและตัวพู่กัน  

โดยพู่กันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีรูปร่าง ขนาด ลักษณะ  

รวมถึงการใชง้านท่ีแตกตา่งกันเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หากตอ้งการระบายในพ้ืนทีท่ีม่ขีนาดใหญ่ ก็ควรใชพู่้กัน 

เบอร์ใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการระบายสี ซำ้ายังช่วยประหยัด 

เวลา แตใ่นทางกลบักันการระบายสใีนพ้ืนทีเ่ลก็ๆ หรอืในงาน 

เก็บรายละเอียดน้ัน การใช้พู่กันเบอร์เล็กๆ ย่อมดูเหมาะสม 

กว่า ซึ่งถ้าต้องการมองให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น  

เห็นทีจะต้องพิจารณากันถึง พื้นที่แบบนี้ควรใช้พู่กันหัวกลม 

หรือหัวตัด วัสดุควรเป็นขนสังเคราะห์หรือขนสัตว์ 

แต่ในความเป็นจริงแล้วในการวาดภาพสักภาพหน่ึงขึ้น 

มาได้นั้น ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยทำาให้ภาพวาดสมบูรณ์ 

อีกมากมาย

มีทั้ง ‘จานสี’ ที่เราทุกคนใช้พู่กันจุ่มลงไปบนสีสันต่างๆ 

ภายในจานสี เพื่อนำาสีที่ได้ไปแต่งแต้มในผลงาน

มี ‘แผ่นรองสำาหรับเบลนด์สี’ ท่ีจะทำาให้สีเป็นไปตาม 

ลักษณะที่เราต้องการ เหมือนเป็นการซ้อมก่อนลงสนามจริง

ม ี‘กระดาษ’ ซึง่กระดาษในท่ีนีอ้าจไมไ่ดส้ือ่ถึงในรปูแบบ 

ของกระดาษเสมอไป อาจเป็นกระจก ใบไม้ เฟรมผ้าใบ ฯลฯ  

ที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานลงไปได้

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ช่วยทำาให้พู่กัน 

ของเราน้ันอยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งาน หรือช่วยทำาให้ 

ผลงานของเราออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด

หากเราลองนึกกันดูเล่นๆ แล้ว ถ้าเปรียบชีวิตประจำาวัน  

ของเราเป็นการเลือกอุปกรณ์ในการระบายสี ในแต่ละวัน  

เราคงต้องเลือกพู่กันของเราให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ 

งานของวันนั้นๆ บางวันเราอาจต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆ  

การใช้พู่กันเบอร์ใหญ่จึงตอบโจทย์กว่าการใช้พู่กันเบอร์เล็ก  

บางวนัเราอาจต้องการเก็บรายละเอยีดในชวิีตท่ีตอ้งใชค้วาม 

ละเอียดอ่อน ดังนั้นการใช้พู่กันเบอร์เล็กจึงมีความเหมาะ 

มากกว่า แต่สำาหรับในบางวัน เราก็ต้องการช่วงเวลาส้ันๆ  

เพียงชว่งหน่ึง เพ่ือเปน็การพักผอ่นใหกั้บตวัเอง วันนัน้เราอาจ 

จะวางพู่กันทิง้ไวเ้ฉยๆ กับจานสทีีเ่ปรอะเปือ้นไปดว้ยสต่ีางๆ  

หรอืหยิบเอาพู่กันท่ีถูกใชง้านมาลา้งทำาความสะอาดให้อยู่ใน 

สภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อถึงคราวจำาเป็นก็สามารถ 

หยิบจับพู่กันเหล่าน้ันออกมาใช้งานได้เลยโดยไม่เสียเวลา 

ในการล้างทำาความสะอาดใหม่

และไม่เพียงแค่สีกับพู่กันเท่านั้นท่ีเราใช้ในการระบายสี 

แต่จานสี แผ่นรองสำาหรับเบลนด์สี หรือกระดาษ ก็เป็น

อุปกรณ์ในการระบายสีที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของ 

ผู้ใช้งาน ความพร้อมของผู้ใช้งาน รวมถึงลักษณะรูปแบบ 

ของงานได้อย่างดีเช่นเดียวกัน ซึ่งกระดาษในท่ีน้ีคงเปรียบ 

ไดกั้บชวิีตประจำาวันของเราท่ีถูกเราใชพู่้กันแตง่แตม้เตมิสสีนั   

โดยมจีานสแีละแผน่รองสำาหรบัเบลนด์สเีปน็ตวัชว่ยท่ีสำาคญั 

ทีช่ว่ยเตรยีมความพรอ้มให้กับเรา ทำาใหช้วีติในวนันัน้ออกมา 

ตามที่เราต้องการ

แล้วคุณล่ะ คิดว่าพู่กันของคุณในวันนี้เป็นแบบไหน?  

คุณรักษาสภาพพู่กันของคุณไว้ได้ดีแค่ไหน? คุณคิดว่าจานสี 

และแผ่นรองสำาหรับเบลนด์สีในความคิดของคุณคืออะไร?  

อุปกรณ์ต่างๆ ล่ะ คุณเตรียมมันไว้แล้วหรือไม่? พร้อมท่ีจะ 

วาดภาพของตัวเองในแต่ละวันแล้วหรือยัง? 

แล้วภาพวาดของคุณในวันนี้ล่ะ ออกมาเป็นอย่างไร?

ป.ล. อย่าลืมล้างพู่กันของตัวเองกันด้วยนะ

เรื่องโดย	
มณิสร วรรณศิริกุล

article
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ไหนพวกจิตรกรบอกว่า  “มนุษย์ คือสัต ว์ที่ เ ล่น สี   

คอยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับโลก” โกหก! จิตรกร 

คุณโกหก! ทุกวันนี้สีมันมาเล่นเราต่างหาก แล้วเวลามันเล่น 

กับเรา มันเป็นพวกชอบคิดเองเออเองด้วย โดยเฉพาะสีฟ้า  

สีนำ้าเงิน สีดำา ไอ้พวกนี้มันโลกแคบ เป็นไปได้อย่าไปคบนะ

ทำาไมน่ะเหรอ เพราะสีพวกน้ีเราต้องตามใจและเข้าใจ 

มันทุกอย่าง เวลาดีๆ ตอนเราเปิดคอมมา มันก็ยังเป็นสีนำา้เงิน 

ทีน่่ารกั แตถ้่าเกิดงีเ่งา่มนัจะขึน้จอนำา้เงนิมดืมนแลว้งอแงว่า  

ติด๊ติด๊ติด๊ พรอ้มกับดับไปเลย…เราไมม่สีทิธ์ิทีจ่ะไปเรยีกรอ้ง 

เอาอะไรจากมัน เพราะมันไม่อยากจะคุยกับเรา แถมบางที 

มนัเปน็พวกท่ีชอบสรา้งความบนัเทงิไมรู่เ้วลา เวลาทีเ่รากำาลงั 

รีบปั่นงานส่งเจ้านาย ส่งครู มันจะเห็นเราเครียดไม่ได้ 

จึงตัดสินใจสร้างความสงบให้เรา โดยการขึ้นจอดำา ท้ังๆ ที่ 

เรากำาลังพิมพ์งานอยู่ ไอ้ดำามันจะไม่แจ้งเตือนเราเหมือน 

จอฟ้าที่ร้อง ติ๊ดติ๊ดติ๊ด มันแค่ ‘ดับวูบ’ และไปเลย เพราะมัน 

คือสีที่เงียบสงัดไง

โอเคๆ เราเข้าใจว่าสีดำาหมายถึง ความสงบนิ่ง มันคือ 

สีแห่งการหลับตาและพักผ่อนเพ่ือชาร์จพลังงาน ถ้าวันไหน 

มนัขึน้จอดำาแสดงว่ามนัพอแลว้ ไมเ่อาแลว้ หรอืไมม่นัก็อยาก 

จะเป็นเจ้าหญิงนิทรา เราก็ต้องสันนิษฐานแล้วว่ามันอาจจะ 

พลังงานไม่พอ ก็ต้องเริ่มจากการชาร์จพลังงานให้มันก่อน  

พอเราเริ่มเสียบสายชาร์จ เราก็จะพบแสงสว่างในความ 

มืดมน และความมืดมนก็จะค่อยๆ จางหายไป ข้ึนเป็นจอสีฟ้า 

ที่ให้ความรู้สึกถึงอิสรภาพ ความปลอดโปร่ง ทำาให้เรารู้สึก 

อยากจะสู้ต่อไปและเราก็เริ่มพิมพ์งานต่อ อันนี้คือในกรณี 

ทีไ่มซ่วยมากและเซฟงานไว้ แตใ่นกรณีท่ีซวยจดัๆ คือ เราลมื 

เซฟงาน ไอ้แสงสีฟ้าก็ไม่ช่วยให้ความปลอดโปร่งอะไรเลย 

และระหว่างท่ีเรากำาลังทำางานต่อน้ัน สีนำ้าเงินท่ีช่วยให้ 

ความรู้สึกถึงความหนักแน่น ก็เห็นว่าเราเครียดเกินไป  

(อีกแล้ว) มันเลยช่วยร้องเพลงให้ฟังเป็น อื๊อ ติ๊ด อื๊อ อื๊อออ  

พร้อมกับตัวอักษรสีขาวขึ้นเป็นแถบเต็มจอเพ่ือยำ้ากับเรา 

ว่ามันยังไม่พร้อมจะไปด้วยกัน ก่อนท่ีมันจะกลับไปสู่โหมด 

สีดำาอีกครั้งพร้อมๆ กับ ‘เรา’ ท่ีนั่งเป็นสีเทา สีแห่งการ 

ไว้อาลัยและความเงียบที่สงบมาก…มากจริงๆ

ความรูส้กึนีเ้ปน็อะไรที ่‘มาวะ่’ มนัเลน่เราแลว้ไง นีข่นาด 

แค่ไม่กี่สีนะ ยังมีอิทธิพลกับจิตใจเราขนาดนี้!
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ถ้าว่ากันเรือ่งแฟนคลบัท่ีมอียู่มากมายทุกมมุโลก ก็คงไมม่ปีระเทศไหน 

ที่จริงจังกับเรื่องสีประจำาวงได้เท่าดินแดนกิมจิ ฐานแหล่งผลิตนักร้องดัง 

ทีแ่พรก่ระแสเคปอ๊ปฟีเวอรไ์ปทัว่โลกเปน็แน ่สำาหรบัคนท่ัวไป การมชีือ่เรยีก, 

สีเฉพาะ หรือสัญลักษณ์ประจำาวงดูจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ในความรู้สึกของ 

คนเปน็แฟน (คลบั) มานานนบัป ีเรือ่งสอีาจจะกลายเปน็ทัง้ความภาคภูมใิจ 

และเรื่องน่าเบื่อซำ้าซากได้เหมือนกัน

คงไม่ต่างอะไรกับกีฬาสีท่ีแต่ละกลุ่มต้องการแสดงความเป็นกลุ่ม 

เปน็ก้อนดว้ยสเีดียวกัน และไมผ่ดิแปลกไปจากการเชยีรฟุ์ตบอลทีท่ัง้สนาม 

พร้อมใจกันสวมเสื้อสโมสรส่งพลังไปยังแข้งทีมโปรดในสนาม ลูกโป่งและ 

แท่งไฟท่ีโบกไหวในทุกการแสดงพร้อมเสียงร้องคลอเพลงโปรด ไม่ว่าการ 

แสดงน้ันจะมีศิลปินมากมายแค่ไหนหรือระยะห่างจากเวทีกับยอดดอย 

จะมากเพียงใด แต ่‘ส’ี ของท้ังสองสาวกกท็ำาหน้าท่ีของมนัอย่างไมแ่ตกตา่ง 

กันเลย

สีประจำาวงท่ีปรากฏอยู่ในอุปกรณ์การเชียร์ไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งหรือ 

แทง่ไฟ กลายเปน็สายใยแทนความสมัพันธ์ระหว่างคนบนเวทกัีบคนทีค่อย 

สนับสนุนอยู่ไกลๆ ว่าอย่างน้อยแสงเล็กๆ ของเราสะท้อนเข้าไปในสายตา 

เขาให้ได้รับรู้บ้าง แสงสีเดียวกันเสมือนหัวใจที่ตรงกัน เพียงชายตามอง 

ก็สามารถแบ่งแยกคนที่มีความพึงใจต่างกันได้อย่างง่ายดาย จากบนเวที 

ไกลลิบแห่งน้ัน เพียงเริ่มสังเกตเห็นแสงไฟตรงจุดเล็กๆ ในวันแรกที่ก้าว 

ข้ึนเวที กลายมาเป็นทะเลแท่งไฟสีสวยท่ีส่องสว่างไปทั่วทั้งฮอลล์ในวันนี้  

และอาจจะเหลือเป็นเพียงกระจุกไฟกลุ่มน้อยในวันข้างหน้า แต่สีเหล่านั้น 

ก็ยังคงทำาหนา้ทีส่ง่ความหว่งใย สง่กำาลงัใจ ใหค้นทียื่นอยู่ทา่มกลางแสงไฟ  

ผู้ซึ่งแบกรับความกดดันและผ่านการฝึกหนักมากมายเท่าที่จะส่งไปให้ถึง

จากตรงนี ้สไีมไ่ดห้มายถึงแคตั่วศลิปนิ แตก่ลายเปน็สือ่กลางและกลอ่ง 

บนัทกึความทรงจำา การเดนิทางทีคู่ข่นานระหว่างคนรอ้งและคนรกั ท่ีสือ่สาร 

ผ่านช่องสีที่ตรงกัน ไม่ใช่แค่ความสุขสนุกที่ได้มีร่วมกัน แต่อุปสรรคความ 

ลำาบากท่ีผ่านพ้นร่วมกันในอดีตเป็นเวลาร่วมปีหรืออาจจะหลายสิบปีต่าง 

ผสมลงไปในสขีองเราและเขา เตบิโตขึน้เปน็เอกลกัษณ์ของแฟนคลบัน้ันๆ  

และไม่ใช่แค่ความลึกซึ้งที่บรรจุอัดแน่นอยู่ในสีประจำาวง ตัวตนและการ 

ตลาดก็ยังถูกแอบยัดใสส่อดแทรกในสทีีแ่ฟนๆ ถืออย่างภูมใิจ การโปรโมต 

สนิคา้หรอืตัวตนในจกัรวาลเคปอ๊ป ทวีคณุคา่ควบคูไ่ปกับสอียู่ไมน้่อย กีค่ร้ัง 

แล้วท่ีเราต้องซื้อของซำ้าๆ สีเดิมๆ เพียงเพราะมีหน้าหรือสัญลักษณ์ของ 

คนท่ีเรารัก ในมุมหน่ึงก็อาจเป็นคำาตอบในโลกแห่งความจริงของต่ิงผู้ควัก 

สตางค์ก็เป็นได้

ไม่เพียงเท่าน้ัน หลายคร้ัง สีของวงยังกลายเป็นความขัดแย้งท่ีแฟนคลับ 

ต้องเผชิญ แม้ดูเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่กลับกระทบใจกับคนท่ีผูกพัน ทำาให้ต้อง 

รู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวกับสีเดิมท่ีกลับไม่คุ้นเคย เมื่อสีของวงโปรด 

ถูกใช้ซำ้าด้วยวงหน้าใหม่ ทั้งหมดเกี่ยวพันไปถึงศักดิ์ศรีและความเคารพใน 

ระบบรุน่พีรุ่น่น้องของแวดวงไอดอล จนกลายเปน็เรือ่งเลก็ทีไ่มเ่ลก็ เมือ่ต่าง 

ฝ่ายต่างต้องการจะปกป้องสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดของตน และอยากให้ทุกคน 

ที่เห็นสีนี้เมื่อใดจะคิดถึงคนที่เรารักไม่ใช่ใครมาใหม่ที่ไม่รู้จัก

รุ่นพ่ีท่ีครำ่าหวอดมานานจนแก่แทบเต้นไม่ไหว ต้องมาฟาดฟันใน 

สงครามเพลงกับบรรดารุ่นน้องไม่พอ ยังจะมารังแกเด็กด้วยเรื่องไม่เป็น 

เรื่องอีก เห็นคนมาใหม่เป็นดาวพระศุกร์ที่พร้อมจะทนทุกข์กับการร้ายใส่ 

โดยไม่ตอบโต้หรือไร ทั้งๆ ที่ไม่มีกฎหมายหวงห้ามสีในโลกด้วยซำ้า คนมา 

ทีหลังก็ได้แต่ทอดถอนใจ หากแต่ฝ่ายมาก่อนก็ไม่อยากให้คนอื่นแย่งสิ่ง 

เฝ้าฟูมฟักเอามาทำาลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาเปลี่ยนความหมายของ 

พวกเขา อย่ามาแทนท่ีกันด้วยสี อย่ามาสร้างความสับสนทำาให้คนเข้าใจ 

ผิดระหว่างฉันกับเธอ เพียงเพราะเธอมาใช้สีเดียวกับฉัน ในเมื่อเธอจะมา 

แย่งไปฉนัก็คงเปน็คนทีต่อ้งปกปอ้งมนั ดว้ยเหตนุีเ้อง ปฐมบทแหง่สงคราม 

ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงเกิดขึ้นซำ้าอย่างไม่มีจบสิ้น

แต่สุดท้ายแล้ว สีก็เป็นเพียงสี แล้วโลกเราอาจจะมีสีสดสวยจาก 

แท่งไฟไม่พอกับสายใยรักที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขอให้เชื่อว่าแม้สีจะจาง 

ไป ในวันท่ีความรกัอาจแปรเปลีย่นเจอืจางตามกาลเวลา เมือ่ถึงวันคนท่ีเรา 

รักไม่ได้ยืนข้างกันเหมือนเคย แต่อย่างน้อยสีก็จะกลายเป็นความทรงจำา 

ดีๆ  ว่าในชว่งชวิีตหนึง่เราไดเ้คยรักและสนับสนนุใครคนหนึง่มากขนาดนี.้..

สีที่ปลายหู
เรื่องโดย	

ญาณิศา ประจุศิลป
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เม่ือพูดถึงดอกไม้ เราจะคิดถึงกลิ่นหอมเย้ายวนและรส 

หวานของเกสร แต่สิ่งท่ีดึงดูดใจให้เข้าหาดอกไม้มากที่สุดคง 

ไม่พ้นสีสันที่สะท้อนออกมาในแต่ละกลีบของมัน สีสันทำาให้ 

ดอกไม้ธรรมดาดอกหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางป่าใหญ่  

ในป่าท่ีเต็มไปด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด แน่นอนว่าเราไม่มีทาง 

ที่จะสามารถชื่นชมต้นไม้ได้ทุกต้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเรา 

จะมองเห็นสีสันที่สวยงามก่อนสิ่งอื่น เจ้าดอกไม้คงรู้ความจริง 

ข้อน้ีดีถึงได้แข่งกันสร้างสีสันเพ่ือให้ตัวเองมีสีสันสวยงามท่ีสุด  

และใช้สีสันของตัวเองเป็นด่ังเสียงเพรียกที่เชิญชวนให้เหล่า 

แมลงเข้ามาใกล้...

ในสวนที่มีดอกไม้สีสวยกับดอกไม้ที่ไร้สี ถ้าคุณเป็นแมลง  

คณุคงไมร่รีอทีจ่ะเขา้หาดอกไมท่ี้มสีสีนัสวยกว่า เพ่ือได้ใกลช้ดิ 

ความสวยงาม ได้สูดกลิ่นความหอมหวาน ได้เคล้าเคลียแนบ 

กายไปกับดอกไม ้ไดห้ลงใหลไปกบัความหวานจากเกสร เพียง 

เท่านี้ก็มีเหตุผลมากพอท่ีแมลงจะรักเจ้าดอกไม้จนหมดหัวใจ  

รักมากจนไม่เคยรับรู้ว่าแท้จริงแล้วดอกไม้ไม่ได้สร้างสีสัน 

ไว้เพ่ือให้เขารักเธอ หากแต่สร้างสีสันเพ่ือหลอกใช้ให้แมลง 

ช่วยส่งสารรักของเธอไปให้ดอกไม้อีกดอกที่เธอรัก

ไมรู่ว้า่เพราะเหตน้ีุหรอืเปลา่ถึงไดม้กีารเปรยีบเปรยผูห้ญิง 

ว่าเปน็เหมอืนดอกไม ้ผูห้ญิงบางคนก็ใชส้สีนับรรจงสรา้งตวัตน 

ทีส่วยงามของตวัเองขึน้มา สสีนัของผูห้ญิงมคีวามสลบัซบัซอ้น 

มากกว่าสีท่ีเราเห็นทั่วไป เป็นสีที่เรียกว่าอารมณ์ มีทั้งความ 

รอ้นแรงและความออ่นหวาน สิง่เหลา่น้ีท่ีทำาให้สสีนัของผูห้ญิง 

มีมิติมากย่ิงข้ึน แต่ก็อาจมีสิ่งหน่ึงที่คล้ายคลึงกับแมลงคือท้ัง 

ผู้หญิงและดอกไม้ต่างก็มีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่ในความสวยงาม 

นั้น ผู้หญิงบางคนสร้างสีสันเพื่อให้ได้รับความรัก บางคนสร้าง 

เพ่ือให้ตวัเองมตีวัตนท่ีชดัเจน บางคนสร้างเพ่ือทีจ่ะไดร้บัความ 

สนใจจากคนรอบขา้ง  และบางคนก็สรา้งสสีนัดว้ยเหตผุลเดยีว 

กับดอกไม้ นั่นคือการหลอกล่อเจ้าแมลงให้ตกหลุมรัก

 อย่าว่าแตแ่มลงทีต่อ้งเจบ็ปวดเพราะพิษสงของดอกไมเ้ลย  

มนุษย์เองก็เช่นกันแค่เพียงสบตาคนท่ีหลงใหลก็อาจทำาให้ลืม 

หายใจ ย่ิงได้ใกล้ก็ย่ิงลุ่มหลง ให้ความรักภักดีหมดหัวใจ  

แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มากลับเป็นการหลอกลวง กลายเป็นความ 

เจ็บปวดท่ียากจะลบเลือน ในวันน้ันสีสันที่เคยมองว่าสวย 

ก็กลายเปน็พิษสงทีท่ำาร้ายเรา เมือ่ถึงเวลานัน้อย่าได้กลา่วโทษ 

ใคร จงเต็มใจยอมรับความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามาเพราะเป็น 

ตัวเราเองที่เดินเข้าไปหาสีสันอันสวยงาม  

นี่ไม่ใช่ข้อความท่ีเขียนขึ้นมาให้คุณมองว่าดอกไม้หรือ 

ผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีอันตราย เพราะไม่ใช่ดอกไม้ทุกดอกที่ต้องการ 

ใช้สีสันทำาร้ายแมลง และแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ 

ตอ้งการทำารา้ยคนทีห่ลงใหลในสสีนัของเธอ  สสีนัเปน็แคเ่พียง 

สิ่งท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมาเพ่ือสะท้อนความสวยงามออกมา 

ให้มนุษย์ได้เชยชม อยู่ที่มนุษย์ว่าจะมองเห็นอะไรผ่านความ 

สวยงามเหล่าน้ัน แค่หยุดมองความสวย แต่อย่าหลงใหลไป 

กับมัน โลกใบนี้มีอะไรมากมายท่ีดูสวยงามแต่ความจริงแล้ว 

อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างท่ีคิด “จงจำาไว้ว่าเมื่อคุณยืนอยู่บน 

โลกทีเ่ตม็ไปดว้ยมายา อย่าให้ความสวยงามของสสีนัหลอกลอ่ 

คุณเข้าไปหาพิษสง” 

article

สีสันกับพิษสง
เรื่องโดย	

ณัฐญาดา ปาอ้าย
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ภาพประกอบโดย

นลพัฐร์ ลี้สมประสงค์
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K
K ได้สีเสียสี

ความไม่ยอมแพ้ เป็นสัญชาตญาณลึกๆ ท่ีแอบซ่อนอยู่ในจิตใจ 

ของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยตั้งแต่เป่ากบ กระโดดยาง  

เรยีน หรอืแมก้ระทัง่การเลน่กีฬา มนษุย์ทกุคนมแีนวโนม้ท่ีอยากจะชนะ  

หรือเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอ ความไม่ยอมแพ้นี่เอง ที่ทำาให้มีการพนัน 

กันในเรือ่งตา่งๆ เพ่ือเสรมิสรา้งความมัน่ใจให้กับตนเอง และเปน็การวาง 

เดิมพันต่อสิ่งที่เรามั่นใจ เพราะมนุษย์ต้องการความพึงพอใจในการได้ 

เป็นผู้ชนะ

สีบนอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยทำาให้เกิดความสวยงามมากขึ้นและยังช่วย 

แบ่งกลุ่มให้สิ่งของได้เป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้กระทั่งสีซึ่งอยู่ในการพนัน 

ทัง้หลาย ชว่ยทำาใหอ้ปุกรณ์ท่ีใชใ้นการเลน่มคีวามแตกตา่งกันอย่างเหน็ 

ไดช้ดั และยังชว่ยในการแบง่ฝา่ยในกฬีาทีแ่ข่งขนักันหลายคน นอกจาก 

ความสวยงามแล้ว สีในการพนันยังมีความหมายและที่มาซึ่งน่าสนใจ 

มากทีเดียว  

ไพ่ แผน่กระดาษ หรอืพลาสตกิ รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีม่สีญัลกัษณ์ 

อยู่บนนัน้ เปน็อปุกรณ์การพนนัขัน้พ้ืนฐานท่ีคนสว่นใหญ่นา่จะรูจ้กักนัด ี 

บนไพ่นั้นจะมีสีอยู่สองสีคือ สีแดงและสีดำา หลายคนมองไพ่พวกน้ี 

แบบผ่านๆ เพราะอยู่บนมือได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องหงายไพ่ให้เจ้าดู หรือตี 

ออกไปแลว้ แตน้่อยคนทีจ่ะรูว้า่สแีดงและสดีำาบนไพ่พวกน้ีมคีวามหมาย   

โดยสีแดงบนไพ่นั้นหมายถึงโลกส่วนท่ีได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ 

หรอืกค็อืโลกตะวนัออก สว่นสดีำาบนไพ่น้ันมคีวามหมายถึงโลกสว่นทีไ่ม ่

ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทติย์หรอืโลกตะวันตก ความหมายของท้ังสอง 

สีนี้จึงเป็นการแบ่งแยกโลกออกเป็นสองฝั่ง ในอีกนัยหน่ึง สีแดงก็มี 

ความหมายถึงความดี สีดำามีความหมายถึงความชั่ว 

นอกจากน้ันสีหรือดอกบนหน้าไพ่ยังมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง 

กับการพนันกัน ในเกมที่มีชื่อว่า โป๊กเกอร์ โดยผู้เล่นท่ีไพ่บนมือมีสี 

หรือดอกเดียวกันจะมีโอกาสชนะมากกว่า ซึ่งถ้ามีไพ่ที่มีสีหรือดอก 

เดียวกัน 5 ใบ จะนับเป็น ฟลัช (Flush) ถ้ามีไพ่ 5 ใบท่ีเรียงลำาดับกัน 

และมีดอกเดียวกันจะเรียกว่า สเตรทฟลัช (Straight Flush) ซึ่งทำาให้มี 

โอกาสชนะใสๆ

นอกจากสีบนไพ่ท่ีใช้เล่นในการพนันแล้ว สีบนมุมของเวทีชกมวย 

ก็มีความเป็นมาเช่นกัน โดยต้องย้อนไปไกลถึงสมัยอาณาจักรโรมัน  

ท่ีในสมัยน้ันมีความนิยมในการให้ทาสออกมาสู้กับผู้มีอำานาจหรือนักสู้ 

ของกษัตริย์ในโคลอสเซียม โดยจะเรียกนักสู้พวกน้ันว่า แกลดิเอเตอร์  

นักสู้ของกษัตริย์จะออกมาทางประตูทางเข้าสังเวียน ซึ่งมีธงสีนำ้าเงิน 

อันเป็นสีของพวกศักดินาปักอยู่ ส่วนพวกทาสที่ส่วนใหญ่มักไม่มีฝีมือ 

ในการต่อสู้เทียบเท่ากับพวกนักสู้ของกษัตริย์ก็มักจะพ่ายแพ้ในสภาพ 

ทีม่เีลอืดอาบตวั (สว่นผูช้นะก็จะถูกกษตัรย์ินำาไปชบุเลีย้งและกลายเปน็ 

ฝัง่สนีำา้เงนิไป) จงึถือเอาธงสแีดงท่ีเปรยีบเสมอืนสเีลอืด เปน็ทางเขา้ของ 

พวกท่ีพ่ายแพ้อย่างยับเยิน กีฬาชกมวยหรือกีฬาที่คนสู้กับคนจึงยึด 

เอาธรรมเนียมการแบ่งฝ่าย ตามการต่อสู้ของแกลดิเอเตอร์มาเรื่อยๆ 

จนถึงปัจจุบัน

ไดอ้า่นแบบน้ีกนัแลว้คราวหน้าจะเลอืกเชยีรม์วยฝัง่ไหน กน็ำาขอ้มลู 

ไปประกอบการตดัสนิใจกันได ้โดยงานวิจยับอกไวว่้าบคุคลทีช่อบสแีดง 

มักเป็นคนที่ชอบเสี่ยง โลดโผนและชอบผจญภัย ซึ่งมักจะแสดงออกมา 

ผ่านทางการเล่นการพนัน คาสิโนต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ท่ัวโลกน้ี  

เกือบทุกแห่งจึงมักจะตกแต่งด้วยสีแดง เพราะเมื่อเราอยู่ในห้องสีแดง 

เรามกัจะรูส้กึว่าวันเวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้น้ีเพราะสแีดงทำาให้หัวใจ 

เต้นถ่ีกว่าปกติ ทำาให้กล้ามเน้ือเกิดความเครียดทำาให้รู้สึกว่าวัตถุท่ีเห็น 

หนักกว่าที่เป็นจริง 

อ้อ เรื่องสีกับการพนันยังไม่หมด ตามหลักฮวงจุ้ยยังเชื่อกันว่า  

เมือ่เขา้คาสโินควรแตง่ตวัดว้ยสเีขยีวเพราะเปน็สท่ีีชว่ยดดูนำา้ ซึง่นำา้กค็อื 

ทรัพย์สินเงินทองท้ังหลาย แต่ขอเตือนก่อนว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ 

หรอกว่าคุณจะได้หรือเสีย เพราะเรื่องสีๆ ในการพนัน โอกาสรวย 

หรือหมดตัวมีค่าเท่ากัน

เรื่องโดย	
รุจีรำาไพ อ่วมสน
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กลางเปลวไฟที่ลุกโชนผ่านตะแกรง เนื้อบางสวยคุณภาพดีถูกเทลง 

ตะแกรงย่างอย่างไร้ความปรานีใด ฉันมองลึกไปยังตาแดงกำ่าของสตรี 

หูตาแดงฝั่งตรงข้ามท่ีกำาลังควำ่าจานเนื้อพูนไปสู้กับควันและความร้อน 

อย่างเอาเป็นเอาตาย นี่มันไม่ต่างอะไรกับอุบัติภัยใหญ่ที่เพ่ิงเกิดขึ้น 

กับพวกเธอไม่มีผิด แม้ภายนอกไม่มีรอยแผลแห่งความบาดเจ็บ  

แต่ภายในที่ถูกกัดกร่อนและอบอวลไปด้วยความเจ็บชำ้าผิดหวังยังเห็น 

ได้ชัดจากรอยชำ้ารอบตาของคนตรงหน้า ท่ีไม่ว่าจะพยายามใช้โทนสี 

อนัสดใสกลบไปบนดวงตาสวยหรอืการต้ังใจปาดลปิสแีดงสดก็ปดิไมม่ดิ

รอยย้ิมบางปรากฏขึ้นท่ามกลางความหม่นหมองที่รายล้อมรอบตัว  

ฉันท่ีมีความรู้สึกไม่ต่างกับคนอื่น เมื่อลงเรือลำาเดียวกันแล้วเกิดเหตุ 

ไมค่าดฝนั ไมว่่าจดุจบเปน็เชน่ไร กต็า่งพบพานความเจบ็ปวดไปตามกัน  

รู้ทั้งรู้เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นเดินทาง ความเสี่ยงก็คืบคลานเข้ามาใกล้  

แม้คิดล่วงหน้าหาทางบรรเทาหรือเตรียมรับมือให้พร้อมแค่ไหน จนวัน 

หนึ่งสีในชีวิตกลับเปลี่ยนไปอย่างไม่ทันเตรียมใจ ฉันเข้าใจความรู้สึกน้ี  

แม้ว่าความเจ็บที่มีจะไม่เท่ากันก็ตาม

นับเป็นอีกครั้งท่ีการทำางานในฐานะพยาบาลห้องฉุกเฉินของฉัน  

ได้กลับมาฉุดรั้งความทรงจำาเก่าๆ ที่ฉันเคยกลัว กับภาพเหตุการณ์ของ 

สิง่ทีไ่มอ่ยากให้มนัเกิดขึน้ นัน่คอืการตอ้งรบัมอืกับการบาดเจบ็พรอ้มกัน 

ครั้งใหญ่ ก่ีครั้งแล้วท่ีต้องเห็นภาพคนบาดเจ็บมากมายที่เกิดขึ้นจาก 

อุบัติภัยหมู่ มีทั้งผู้บาดเจ็บอาการไม่หนักจนถึงอาการสาหัสขั้นวิกฤติ  

การเร่งช่วยผู้บาดเจ็บเทียบกับทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีก็เป็นโดย 

ไม่ง่ายนัก สิ่งท่ีฉันทำาได้ก็คือการแยกประเภทผู้บาดเจ็บเป็นสีตามหลัก  

Primary Triage ที่ได้อบรมมา เพ่ือทำาการช่วยเหลือให้ดีที่สุด “สีเขียว- 

อาการเบา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สีเหลือง-อาการปานกลาง  

ที่รอความช่วยเหลือได้ระยะหนึ่ง ส่วนสีแดง-เป็นเคสที่เสี่ยงที่สุด เพราะ 

เป็นอาการหนัก ต้องช่วยเหลือทันที และสุดท้ายสิ่งท่ีฉันไม่อยากให้ 

เกิดขึ้นที่สุดก็คือ สีดำา ที่เขาได้จากไปและไม่เหลือทางที่เราจะยื้อไว้ได้”     

ในวันน้ี ความรู้สึกของตัวฉันเองท่ีคอยว่ิงวุ่นแบ่งโซนผู้บาดเจ็บเป็น 

สีต่างๆ คล้ายกับย้อนคืนมาอีกครั้ง เหมือนเหตุการณ์อุบัติภัยทุกครั้ง 

ที่ฉันเคยได้สัมผัสและมองเห็นหลอมรวมกันเป็นบรรยากาศควันจางที่ 

สะทอ้นข้ึนมาเปน็ภาพรางๆ จากตะแกรงท่ีเตม็ไปดว้ยเนือ้สกุดบิคละกัน

ร่างโปร่งที่มาพร้อมกับหมวกสีเขียวโลโก้ศิลปินดังราคาร่วมพัน  

คว้าสิ่งท่ีเคยถูกเรียกว่าหมวกใบโปรดมาวางบนตัก จ้วงชิ้นเน้ือที่เริ่มสุก 

มาคลุกเคล้ากับนำ้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด พลางเอามือไถแอพพลิเคชั่นสนทนา 

ยำ้าข่าวเศร้าประจำาวันท่ีบรรดาเพ่ือนรักส่งมาไม่หยุดหย่อน ไม่ใช่เร่ือง 

การเขา้กรม แตเ่ปน็ขา่วคราวความรกัของคนทีเ่ธอรกั แมว้า่เขาจะไมเ่คย 

รู้จักเธอก็ตาม การติดตามผู้ชายคนหน่ึงเป็นเวลานับปีมันทำาให้เธอเป็น 

ไดข้นาดนี ้ไมต่า่งอะไรกับรกัขา้งเดยีวทีบ่อกอย่างไรคงไมไ่ดย้นิ ตะเกียบ 

ถูกใชค้บีเนือ้เขา้ปากซำา้แลว้ซำา้เลา่เทา่ทวกัีบจำานวนขา่วทีนั่กขา่วเอาไป 

เล่าซำ้ายำ้าถึงแถลงการณ์ยอมรับความสัมพันธ์จากต้นสังกัด การทุ่มเท 

ท่ีดูไร้สาระของเธอ เงินเก็บก้อนโตท่ีกลายร่างเป็นสิ่งของที่หวังว่าเขา 

คนนั้นจะเปิดมันดูสักครั้ง รอยยิ้มของเขาที่ทำาให้เธออบอุ่นหัวใจทุกครั้ง 

ยามมองไปที่โปสเตอร์หัวนอนไม่ว่าแต่ละวันของเธอจะแย่หรือเลวร้าย 

ขนาดไหน แมย้ากจะยอมรบั และแอบเจบ็จนเปน็รอยแผลเลก็ท่ีทำาลาย 

ภาพฝันลึกๆ ของเธอ แต่มันก็แค่เรื่องเล็กๆ ที่มากระทบแล้วทำาให้เธอ 

ได้ก้าวต่อไป

หญิงสาวร่างบางในชุดเดรสแขนกุดสีเหลืองนั่งเย้ืองไปไม่ไกล  

เอ้ือมมือไปหยุดย้ังพายุทอร์นาโดแห่งการโยนเน้ือจากออสเตรเลีย 

เขา้กองไฟ หลงัจากคนท่ีแต่งแตม้ดว้ยสแีดงตวัตน้เหตมุหันตภยัพายุเน้ือ  

เพ่ิงควำ่าถาดเน้ือหมูคุโรบุตะที่ยังกระจายตัวความดิบอยู่ท่ัวเตา ร่างเล็ก 

ในชุดหวานเอื้อมมือตบไหล่มองลึกไปท่ีตาแดงกำ่าไม่ต่างจากภูเขาไฟ 

ปะทุอย่างเข้าใจ แล้วคีบเน้ือท่ีสุกดีใส่จานเปล่าของคนท่ียังกำาถาดเนื้อ 

ไว้ในมือแน่น หางตาเหลือบเห็นข้าวโพดท่ีเหลือโดดเดี่ยวในจาน พลัน 

คิดถึงคนไกลอีกฝั่งโลกคนท่ีย้ิมกว้างทุกครั้งที่เห็นฝักเหลืองน้ี หากเขา 

ยังอยู่ข้างกายเหมือนเคย ข้าวโพดคงไม่เปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ คนที่มีระยะ 

ทางขวางก้ันความสัมพันธ์ได้แต่คิดถึงวันคืนเก่าๆ และคิดเผื่อว่ายาม 

รุ่งสางที่ตัดกับตะวันลับในอีกไทม์โซนจะอยู่กับอากาศหนาวที่ไม่คุ้นชิน 

ได้ไหม ทั้งที่เขาคงจะมีคนที่เฝ้าคอยเอาใจไม่ห่างแล้ว นาฬิกาชีวิตของ 

เธอยังเดินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน เธอยังตอบสนองกับเรื่องราวต่างๆ 

เหมือนปกติ ขาดแต่ความรู้สึกในใจลึกๆ ท่ียังไม่ดีดังเดิม กับความทรงจำา 

ท่ีมีกับคนหน่ึงคนถือว่าสำาคัญแล้ว แต่เมื่อเทียบกับอนาคตอันแสนไกล 

ของคนท่ีรัก คนที่ยืนอยู่ที่เดิมก็คงไม่อาจเอาความรักท่ีมีไปขวาง สิ่งท่ี 

ควันสุข
เรื่องโดย	

ญาณิศา ประจุศิลป
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ทำาได้มีเพียงส่งยิ้มให้ในวันท่ีต้องลา และหวังลึกๆ ว่าจะได้กลับมาพบ 

กันใหมห่ากเขาคนนัน้ไมเ่ปลีย่นไปจากเธอ หากแตห่วัใจกลบัเต็มไปดว้ย 

ความหวั่นใจกับท่าทีของคนไกลที่กลับดูไม่เหมือนวันวาน

ลปิสตกิเฉดสสีดเริม่เลอืนไปตามจำานวนชิน้เน้ือในจานสว่นตวั ทีค่น 

ข้างตัวถามหาความรับผิดชอบจากพาเหรดเนื้อหฤหรรษ์ในยามไม่ทัน 

ได้ย้ังคิด วันแรกท่ีจะร่วมชีวิตกลับกลายเป็นวันแรกที่เธอก้าวออกมา 

พบโลกแหง่ความจริง ท่ีเธอพยายามหลกีเลีย่งมานาน เขาไมก่ลบัมาแลว้  

ประโยคนี้กลับเข้ามาแล่นในหัวเธอเป็นครั้งที่ร้อยนับต้ังแต่เตาถูกเปิด  

ปากสีแดงสดเม้มแน่น ภาพเหตุการณ์สามเดือนก่อนที่พรากอีกเสี้ยวใจ 

ที่เธอหวังจะฝากชีวิตไว้ เสียงล้อยางบดพ้ืนถนนอย่างย้ังเบรกไม่อยู่  

ตามมาดว้ยสแีดงท่ีหลัง่รนิเปน็สาย ไซเรนรถตำารวจ ปา้ยหนา้หอ้งฉกุเฉนิ  

และจบลงท่ีเปลวไฟแผดเผาดอกไม้กระดาษแห่งความเสียใจ ไม่ต่าง 

จากสะเก็ดไฟปะทุรวับนถ่านดำาทีย่ำา้เตือนความทรงจำา ก่อนท่ีความรอ้น 

จะหมดไปกลายเป็นแค่ฝุ่นผงลอยหายไป เมื่อไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเช่นไร  

เธอไดแ้ตป่ลอ่ยใหวั้นเวลาผา่นไปอย่างชา้ๆ อย่างคนทีแ่ทบไรล้มหายใจ 

ไม่มีคำาพูดใดถูกเปล่งออกไป มีเพียงเสียงบรรเลงขับขานเพลง 

แห่งความสุกของชิ้นเนื้อและเตาอันร้อนแรง ประสานกับท่อดูดควัน 

และแอร์อันเสียงดัง…

ฉันท่ียังคงนั่งอยู่ในเงามืด มองไปยังเฉดสีท่ีต่างในความรู้สึกของ 

มนุษย์ทั้งสามท่ีทอดยาวสะท้อนตรงเข้ามายังใจ รู้ซึ้งดีถึงความรู้สึก 

เหล่านั้น ทั้งที่สำาหรับฉัน มันไม่มีโอกาสจะย้อนคืนส่ิงใดหรือแม้กระทั่ง 

การเหยียดขาก้าวออกไป ในเมื่อทุกอย่างได้จบลงแล้ว ความเจ็บท่ีได้ 

เกิดขึ้นในเวลาใกล้กัน แต่ลมหายใจท่ีไม่มีวันกลับ เหลือเพียงร่าง 

โปร่งแสงในเงาดำาที่ทำาอะไรไม่ได้นอกจากรับรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไป

สานสัมพันธ์ระหว่างเนื้อและความร้อนยังเดินต่อ แม้สุดท้ายจะ 

แอบดบิไปบา้ง หรอืสกุเกินจนแทบไหม ้แตก็่ยังคงมคีนปิง้ตอ่ เน้ือทกุชิน้ 

ไม่ได้ใช้เวลาท่ีจะทำาให้สุกได้เท่ากัน ชีวิตคนก็เหมือนกัน กับช่วงชีวิต 

จังหวะสีที่แตกต่าง กับความเจ็บและทุกข์ที่ต่างซ่อนไว้ สักวันหนึ่งเวลา 

และความพยายามจะช่วยฟ้ืนคืนสีสันในชีวิตให้กลับมาเหมือนเก่า  

ส่ิงที่ทำาได้คือยอมรับและก้าวต่อไป ไม่ว่าความเจ็บที่มีจะมากมาย 

เพียงใดก็จะเดินทางไปถึงช่วงเวลาพบ ‘สุข’ ของชีวิตในแบบของตัวเอง

short story
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จากผม, สีดำา

ถึงคุณ,

ผมจะไมเ่ริม่ตน้ดว้ยการทำาความรูจ้กั ดว้ยตอนท่ีคณุกำาลงัอา่นจดหมายฉบบันี ้คณุคงรูจ้กักับผมแลว้ 

ในระดับหนึ่ง 

ดังนั้น ผมจะเริ่มจากสิ่งที่ผมอยากเล่า

ครั้งแรกที่เราพบกัน ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหมครับ

ตอนผมพบคุณ ผมยังเล็กมาก เป็นจุดสีดำาเล็กจ้อย ในขณะที่คุณเป็นตัวตนสีขาวไร้เดียงสา

ผมไม่ได้เดินออกไปแนะนำาตัวกับคุณหรอกครับ 

ผมพอใจกับการเฝ้าสังเกตคุณ แอบมองคุณจากหลืบมุมท่ีแคบท่ีสุด ลับตาท่ีสุด แต่ความหลงใหล 

ที่ผมมี คงเข้มข้นเสียจนฟุ้งลอยไปกับอากาศ ปลิวไปเปรอะเปื้อนเส้ือของคุณ ผิวกายของคุณ  

และความคิดของคุณ

ผมเห็นว่าแววตาของคุณสั่นไหวราวกับลูกกวางที่ตกเป็นเหยื่อของเสือร้าย คุณหวาดกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก  

คนืน้ัน คุณจงึรบีกลบับา้น อาบนำา้เสยีหมดจด อารมณ์รนุแรงเปลีย่นนำา้เปน็สดีำา ละลายนำา้ไหลลงท่อ  

ที่ที่มันสมควรอยู่  

แต่คุณคงไม่รู้ ว่าเสือร้ายเองก็หวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลง  

ไม่ ไม่ ผมไม่ได้กลัวคุณที่เปลี่ยนไป

ผมกลัวตัวเองที่เปลี่ยนไปต่างหากเล่า

กลัวตัวผมที่ไม่ได้พอใจกับแค่การเฝ้ามอง 

กลัวตัวผมที่ต้องการเปลี่ยนคุณ อยากอยู่ข้างกายคุณ ครอบครองการตัดสินใจของคุณ ให้คุณเป็น 

ฝ่ายลุ่มหลงในตัวผมบ้าง

คณุรูไ้หมวา่ผมตอ้งใชค้วามพยายามอย่างย่ิงยวด พยายามอย่างย่ิงท่ีจะไมด่งึคณุมาทำาลายใหแ้หลก 

คามือ ด้วยผมยังชอบความขาวสะอาดของคุณ พอใจกับการที่เห็นคุณเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบ

สิ่งที่จะไม่เกิด หากคุณถูกย้อมด้วยสีดำาของผม

เห็นหรือยัง ว่าผมให้เกียรติคุณแค่ไหน

ดังนั้น ได้โปรด สีขาวที่รัก เห็นแก่ความสุภาพที่ผมมี และจดหมายฉบับนี้ 

ได้โปรดให้ผมได้อยู่ข้างกายคุณ

เฝ้ามองคุณเสมอ,

ผม

เรื่องและภาพประกอบโดย	
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย

ศรีมีเรื่อง
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“ทำาไมล่ะครับ...เป็นผมไม่ได้เหรอครับ?” สีขาวมองปลายพู่กันที่ดู 

นุ่มนิ่มลากผ่านตัวเขาไปอีกครั้ง แค่ ‘ลากผ่าน’ ไป...ครั้งสุดท้าย 

ที่สีขาวได้สัมผัสความนุ่มนิ่มน่ันมันเมื่อไหร่กันนะ หรือความจริงเขา 

ไม่เคยได้สัมผัสกับมันเลยกันแน่?

สีขาวเป็นสีนำ้า และเพราะเป็นสีขาวใช่ไหม ถึงได้ไม่มีใครต้องการ  

“เพราะผมไมส่วยเหรอครบั?” สขีาวไดแ้ตม่องปลายพู่กันแตะบนคนนัน้ 

ทีคนน้ีที สีแดงบอกว่าพู่กันมันจักจี้ สีนำ้าเงินเองก็บอกว่ารู้สึกดีเวลา 

ถูกสมัผสั สเีหลอืงบอกว่ามนัรูส้กึวูบๆ เวลามสีว่นหนึง่ของตวัเองหายไป  

แต่สีขาวจำาความรู้สึกที่ถูกสัมผัสไม่ได้เลยซักนิด 

“ผมไม่ดีตรงไหนเหรอครับ?” สีขาวเอ่ยปากถามพู่กัน เขาอดน้อยใจ 

ไม่ได้ที่เอาแต่รอแล้วรอเล่าบนถาดสี จนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแห้ง และไม่มี 

ชีวิตชีวาอีกต่อไป พู่กันปลอบใจ...สีขาวไม่ได้มีความผิดอะไร เพียงแค่ 

เมื่อผสมกับสีอื่นแล้วจะทำาให้สีนั้นขุ่นมัว... แต่สีนำ้าต้องดูโปร่งใสน่ีครับ  

ถ้าอย่างนั้นแล้ว... “ผมไม่ควรเกิดมาเหรอครับ?”

ในภาพไม่จำาเป็นต้องมีผม สีอื่นๆ เองก็ไม่ต้องการผม เพราะถ้าเขา 

ผสมกับผมก็จะกลายเป็นสีด้าน และเขาก็จะไม่สวยอีกต่อไป ทำาไมผม 

ต้องทำาให้พวกเขาแย่ลงด้วยล่ะครับ ผมไม่เคยอยากทำาร้ายใครเลยนะ  

ถ้าผมไม่จำาเป็นแบบนี้ “ให้ผมเกิดมาทำาไมเหรอครับ?”...

คิดได้ดังนั้น สีขาวจึงตัดสินใจไม่รอคอยพู่กันอีกต่อไป ความจริง 

เขาภาวนาใหพู่้กันไมแ่ตะตวัเขาอกีเลย สขีาวไมอ่ยากรูแ้ลว้ว่าสมัผสัของ 

พู่กันเปน็อย่างไร แค่ปลอ่ยใหเ้ขาแห้งกรงัอยู่ตรงนีนั้น่แหละดท่ีีสดุแลว้...

สีขาวเฝ้าดูพู่กันแตะแต้มลงไปบนกระดาษเหมือนเช่นเคย สีส้ม 

และเหลอืงออ่นถูกแตม้ลงไปจนกลายเปน็ใบหนา้ของเดก็ผูห้ญิงคนหนึง่  

สีดำาเป็นดวงตากลมโต สีนำ้าตาลอ่อนคือเรือนผมของเธอ สีแดงทำาให้ 

แก้มและรมิฝปีากของเธอมชีวีติชวีา สฟ้ีาออ่นคอืชดุกระโปรงปกกะลาส ี

ของเดก็หญิงตวันอ้ย สขีาวเหน็ผลงานท่ีสวยงามโดยปราศจากตวัเขาเอง 

อีกครั้ง... “ผมไม่จำาเป็นต้องมีอยู่จริงๆ นั่นล่ะครับ”

สขีาวตดัสนิใจในทีส่ดุ เขาจะหลบัไปสกัพัก อาจจะเปน็สกัพักท่ีอาจ 

ตลอดกาล เขาอยากมีความหมายเหลือเกิน แต่น่ีคงเป็นทางของสีนำ้า 

ที่ไม่ควรเป็นสีนำ้า หนทางของสีนำ้าที่ไม่มีความจำาเป็น สีขาวหลับตาลง 

เข้าสู่ห้วงนิทราไม่มีที่สิ้นสุด “ลาก่อนนะครับตัวผม”...

ความชุ่มชื้นทำาให้สีขาวสะดุ้ง พร้อมท้ังสัมผัสท่ีท้ังจักจี้และวูบวาบ  

ขณะแรกมันเป็นความสงสัย แต่หลังจากน้ันมันคือความตื่นตระหนก  

คุณพู่กัน!? อย่านะครับ ใช้ผมไม่ได้นะครับ หยุดเถอะครับ! อยู่ๆ สีขาว 

ก็อยากรอ้งไห้ขึน้มา “ถ้าใชผ้มแลว้สอีืน่มนัจะขุน่นะครบั” สขีาวไมอ่ยาก 

ให้สีนำ้าสีไหนๆ ดูเหมือนสีโปสเตอร์เพราะเขาทั้งนั้น “อย่าทำาแบบน้ี 

เลยครับ” สีขาวต้องทนไม่ได้แน่หากภาพวาดสวยๆ ที่เขาเฝ้ามองมา 

ตลอดต้องพังทลายลงเพราะตัวเขา

สีขาวหลับตาปี๋ เขาทนมองไม่ได้จริงๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สัมผัส 

ของกระดาษผา่นเขา้มาสูก่ารรบัรูด้ว้ยการแตะเบาๆ ครัง้ทีห่นึง่ ครัง้ทีส่อง  

ครัง้ท่ีสาม และอกีครัง้ก่อนบงัเกิดความเงยีบ รอบตวัไมม่กีารเคลือ่นไหว  

นั่นหมายถึงว่าผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว... 

เวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้ สุดท้ายสีขาวก็พ่ายแพ้แก่ความ 

อึดอัด เขาลืมตาข้ึนมองไปรอบๆ คุณพู่กันถูกจุ่มค้างไว้ในแก้วนำ้า สีนำ้า 

ในถาดเงียบเชียบ คงหลับอยู่หลังจากผ่านงานหนักมา... สีขาวค่อยๆ  

เหลอืบมองไปทีภ่าพชา้ๆ ดว้ยความหวาดกลวัสดุหวัใจ แตแ่ลว้เขาก็เหน็ 

ตัวเองอยู่ในภาพของเด็กหญิงในชุดกะลาสีน่ัน เป็นจุดแต้มเล็กๆ  

ทีนั่ยนต์าของเดก็หญิง เปน็เพียงจดุเลก็ๆ ไมก่ี่จดุ แตก็่ทำาใหส้ขีาวปลอ่ย 

โฮออกมา... สิง่ทีเ่ขาเฝา้รอมาทัง้ชวิีต ความหมายของสนีำา้สขีาว แทจ้รงิ 

แล้วเขาไม่เคยเฝ้ารอพู่กัน สีขาวเฝ้ารอความสำาคัญของตัวเองต่างหาก  

และสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่า... “ผมคือสีขาวที่แต่งแต้มชีวิตชีวาให้ดวงตา 

เด็กหญิงครับ”

แต้ม
เรื่องโดย	

ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ
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ภาพประกอบโดย

PND



ระบายสี48



คุณเป็นสีอะไร

สีดำา มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง รวมทั้งจุดจบด้วย แต่สุดท้ายมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง~ 
ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ (ฟ้า)

สีน้ำาตาล ตามหลักฮวงจุ้ยจีนบอกไว้ว่าสีน้ำาตาลเป็นสีแห่งอดีตอันยาวนาน 
และประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงเป็นเครื่องย้ำาเตือนว่าเราได้ก้าวผ่านเรื่องราว 
ทั้งดีและร้ายมามากน้อยแค่ไหน 
หฤทัย สีหะวงค์ (แนน)

สีน้ำาเงิน เป็นคนกลางๆ สดใสไม่สุด ดาร์กไม่สุด เลยเป็นสีน้ำาเงิน 
รุจีรำาไพ อ่วมสน (บัว)

สีชมพู ไม่ร้อนแรงแต่ไม่จืดชืด เป็นที่ต้องการของความรักเสมอ
ญาณิศา ประจุศิลป (แสตมป์)

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

สีขาว เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นสีที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ถ้าเอาไปรวมกับสีอื่นๆ 
ก็จะทำาให้สีนั้นๆ ซอฟต์ลง
มณิสร วรรณศิริกุล (แอปเปิ้ล)

สีเขียว เพราะสีเขียวคือสีของธรรมชาติ และธรรมชาติก็คือบ่อเกิดของชีวิต
ณัฐญาดา ปาอ้าย (ส้มโอ)

สีม่วง เพราะเป็นพวกขึ้นๆ ลงๆ มีทั้งความเศร้าแบบสีน้ำาเงิน ความใจร้อนแบบสีแดง ที่สำาคัญคือชีวิต 
ก็ผ่านอะไรมาจนช้ำาในระดับหนึ่ง เลยออกมาเป็นพิมพ์สีม่วงๆ ช้ำาๆ ค่ะ 
พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย (พิมพ์)

สีเทา ในวันที่ฟ้ามีเพียงเเค่สีเทา ความเหงามันกินในใจ
มัสลิน ลาวัง (รอสมี)
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ผลิตโดย สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้

สังกัดสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารสำานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2264 5963-5

โทรสาร 0 2264 5966

ที่ปรึกษ� 

นายราเมศ พรหมเย็น

รักษาการรองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำานวยการสำานักงานอุทยานการเรียนรู้

หัวหน้�ฝ่�ยกิจกรรม

นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย

บรรณ�ธิก�รบริห�ร นิตยส�ร happening

วิภว์ บูรพาเดชะ 

บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ� 

จิราภรณ์ วิหวา

ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ� 

จรัลพร พึ่งโพธิ์

กองบรรณ�ธิก�ร

ญาณิศา ประจุศิลป / ณัฐญาดา ปาอ้าย / ตรีรัก วงศ์รัตนโสภณ 

พิมพ์ชนก โกวิทเสถียรชัย / มณิสร วรรณศิริกุล / มัสลิน ลาวัง

รุจีรำาไพ อ่วมสน / ลักษิกา กรทรวง / หฤทัย สีหะวงค์

กร�ฟิกดีไซเนอร์

พนิดา มีเดช

พิสูจน์อักษร

เบญจวรรณ แก้วสว่าง

ประส�นง�น 

นางสาวนวพร มาลาศรี 

นางสาวสุพพตา บัวเอี่ยม 

นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี 

นางสาวชญาภา โตสุทธิศักดิ์ 

นางสาวอังคณา กาญจนไพศิษฐ์

นาวสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ

www.tkpark.or.th   

www.facebook.com/tkparkclub

www.facebook.com/readmeegazine  

www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2016: เขียนฝัน

โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียน 

ได้มี พ้ืนที่ ในการแสดงผลงานด้านการอ่าน 

การเขียนที่สร้างสรรค์ และช่วยจุดประกายค้นหา 

ตัวตนให้กับเยาวชน ซึ่งในครั้งนี้มากับคอนเซปต์  

‘เขียนฝัน’ ในที่สุด นิตยสารทั้ง 3 เล่ม คือ สมศรี, 

ผนังสือ และ โบม (BAUM) ผลงานเขียนของเยาวชน  

TK Young Writer 2016 ที่ทุ่มเทการทำางาน  

ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ เน้นสาระ 

แบบเขม้ขน้ ทัง้กระบวนการคดิ วางแผน และลงมอื 

ทำาจริง จากทีมวิทยากรมืออาชีพ มาร่วมเป็น 

กำาลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษ 

ทั้ง 3 เล่มนี้กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ

http://readme.tkpark.or.th

แอพพลิเคชั่น TK app 

แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library 
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