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หนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษถนอมสายตาปลอดสารพิษ ไม่ระคายเคือง
ผิวหนัง และพิมพ์ดว้ ยหมึกธรรมชาติจากถัว่ เหลือง จึงปลอดภัยต่อ
มนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO2 เทียบเท่า
กับการปลูกต้นมะม่วง จำ�นวน ????
352 ต้น เป็นเวลา 1 ปี (เพื่อช่วยใน
การดูดซับ CO2 ในอากาศ)

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่บริษัท หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

คำ�นิยม
เมื่ อ ตอนเป็น เด็ก ได้หัด วาดรูป เล่น สนุก กับสีช อล์ก สีเทียน สีไม้ สีน้ำ�
หรือสีชนิดอื่น เรารับรู้ว่าโลกนี้มีสีสันมากมาย ยิ่งถ้ามีสีเยอะๆ เอามาละเลง
ผสมกันยิ่งสนุก การได้ลองเล่นละเลงสีนั้นทำ�ให้เราเรียนรู้ว่าควรควบคุมบังคับ
หรื อ ผสมสี อ ย่ า งไร จึ ง เหมาะสมสวยงาม แต่ ถ้ า เราไม่ มี สี ใ ห้ เ ลื อ กเล่ น เลย
นอกจากสีขาวกับสีดำ� เราจะหัดควบคุมบังคับการผสมสี...หรืออีกนัยหนึ่งคือหัด
ควบคุมความต้องการและชีวิตของเรา...ได้อย่างไร
ผู้เขียนเรื่องนี้ตั้งคำ�ถามว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสีสันผันตัวมาควบคุมเรา
โดยสร้างสังคมใหม่ในเรื่องคือรัฐทีรันว่า มีเงื่อนไขคือสีสันเป็นอันตรายต่อความ
มั่ น คงของรั ฐ เพราะสี สั น กระตุ้ นให้ พ ลเมื อ งเกิ ด ความต้ อ งการมากมายจน
ไร้ระเบียบเกินควบคุม จึงอนุญาตให้มีแต่สีขาวกับดำ�เท่านั้น ชีวิตชาวเมืองที่
ดำ�รงโดยไร้สีสันก็เหมือนชีวิตที่จำ�เจจืดชืด ไร้อิสระ ไร้อารมณ์ ไร้ความผูกพัน
ไร้การลองผิดลองถูก มีเพียงหน้าที่อันพึงปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของชีวิตโดยห้าม
ตั้งคำ�ถาม มีความเชื่อชุดเดียวจากที่รัฐโฆษณาชวนเชื่อ มีแบบแผนการกระทำ�
ตามกรอบที่จำ�กัดให้ทำ�ชัดเจน สิ่งใดนอกเหนือจากที่กำ�หนด สิ่งนั้นคือความผิด
ใหญ่หลวง ซึ่งขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอารมณ์ความต้องการหลากหลาย
อันเป็น “สีสันของชีวิต” หรือ “Color of Life”
คนที่สายตาสามารถรับรู้ได้ทุกสรรพสี หมายถึงไม่มีขอบเขตจำ� กัดของ
การรับรู้ แต่ถ้าใครสายตาปกติแต่ถูกบังคับให้จำ�กัดการรับรู้แค่สีสันเพียงสองสี
ก็สะท้อนข้อจำ�กัดมากมายของการดำ�รงชีวิตในสังคมนั้น ผู้เขียนเปรียบสีสันเป็น
เสรีภาพ เป็นอารมณ์ความรู้สึกความต้องการทุกชนิดที่ไม่ถูกระงับกักขัง เป็น
ความเชื่ออิสระที่ไร้คนชักจูง ดังนั้นในดินแดนสีสันฝ่ายตรงข้ามกับรัฐทีรันของ
มาวินจึงน่าอยู่กว่ามาก เพราะผู้คนมีเสียงหัวเราะ มีชีวิตชีวา และมีความสุข
คณะกรรมการชอบที่ผู้เขียนยกเอาเรื่องสีสันอันเป็นประเด็นเล็กๆ เรา
คุ้นเคยจนเห็นเป็นสิ่งธรรมดา ไม่เคยคิดถึงวันที่ไม่มีมัน มาสร้างเป็นความขัดแย้ง

ใหญ่โตของเรื่อง ที่กระทบการใช้ชีวิตถึงขั้นทำ�ลายความมั่นคงของรัฐ ชอบที่เอา
เรื่องการตั้งคำ�ถาม ช่างสงสัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมาเป็นข้อเด่นของมาวิน
ตัวละครเอก เรื่องทั้งเรื่องเกิดจากเขาตั้งคำ�ถามต่อสิ่งที่เป็นอยู่ เพราะรับข้อมูล
กรอกหูกรอกตาอยู่ประจำ�วัน ว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นได้ไหม และ
กล้ า เดิ น สวนทางปฏิ เ สธความเชื่ อ ที่ ค รอบงำ � คนทั้ ง สั ง คมไปสู่ สิ่ ง ที่ ตั ว เขาเอง
เชื่อมั่น ตัวละครนี้จึงมีพลังดึงดูดให้ติดตามเหนือกว่าตัวละครอื่น
ตลอดเรื่องเล่าผ่านมุมมองของมาวิน เอาปมเล็กๆ จากความขัดแย้งเดียว
เรื่องความไร้สีสัน ขยายไปสู่ความขัดแย้งอื่นตามมามากมาย ทำ�ให้ได้แก่นเรื่อง
ลึกซึ้งมีเสน่ห์ เสียดสีระบอบการปกครองโดยรัฐที่ล้างสมองประชาชนให้หัวอ่อน
ว่าง่าย และเสียดสีการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ว่าที่เหมาะสมคืออย่างไร บอกให้
เด็กเชื่อโดยไม่ต้องคิดนั้นถูกแล้วหรือ ในสังคมที่ทุกคนเชื่อแต่ผู้นำ� ทำ�ทุกอย่าง
เพื่อผู้นำ� พ่อแม่ยินดีจับผิดและลงโทษลูกของตน เพื่อนยินดีจับผิดเพื่อน เพื่อ
ผดุงรักษาอำ�นาจรัฐไว้ แสดงให้เห็นพลังของความเชื่อว่ามีมากแค่ไหน จนทำ�ลาย
สายใยความผู ก พั น ของครอบครั ว และมิ ต รได้ การดำ � เนิ น เรื่ อ งยั ง รวดเร็ ว
น่าติดตาม เดาเรื่องไม่ค่อยได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป เรื่องจึงดึงดูดให้อ่านจนมอง
ข้ามการสร้างตัวละครประกอบที่อาจจะยังขาดมิติไปบ้าง การวางโครงเรื่องยังไม่
ค่อยรัดกุมนัก และข้อจำ�กัดด้านการใช้ภาษาของผู้แต่งได้มาก
เรื่ อ งนี้ อ าจชวนให้ เ ด็ ก ผู้ อ่ า นตั้ ง คำ � ถามว่ า ถ้ า อยู่ โ ดยไม่ เ คยตั้ ง คำ � ถาม
ต่อสิ่งใด ใช้ชีวิตตามที่คนอื่นบอก เชื่อตามที่คนอื่นสอน คิดตามที่คนอื่นสั่ง ถือ
เป็นชีวิตที่น่าพอใจแล้วหรือ เราเคยสงสัยอะไรบ้างไหม ในสังคมที่มีทั้งความจริง
ความลวงรายล้อม กลุ้มรุม และรุกเร้าเราตลอดเวลา เราควรเชื่อทันทีโดยไม่
ฉุกคิดก่อน หรือควรตั้งคำ�ถามก่อนที่จะเลือกเชื่อ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
ข้อมูล เพื่อจะได้ให้เราเป็นคนที่ควบคุมสีสัน ไม่ใช่ให้สีสันผันตัวมาควบคุมเรา

อัจฉรา ประดิษฐ์
ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรม
รางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ในยุคที่โลกเปิดกว้าง ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดหรือใครสามารถปิดกั้นและ
ขีดเส้นตีกรอบความคิดของคนเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนที่ผู้นำ� ตั้ง
ข้ อ กำ � หนดและกฎเกณฑ์ ขึ้ น มาควบคุ ม ผู้ ค นในสั ง คม เพื่ อ ให้ ดิ น แดนนั้ น มี
ความมั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนอยู่อย่างเท่าเทียมกันและมีความสุข
ทว่านี่เป็นความคิดสุดโต่งที่ผิดโดยสิ้นเชิง การปิดหูปิดตาประชาชนไม่ใช่
ทางเลือกที่ดีสำ�หรับโลกที่เปิดกว้าง การแก้ปัญหาด้วยการตัดปัญหาไม่สามารถ
ขจัดต้นตอของปัญหาได้อย่างถาวร เพราะสุดท้ายแล้วความวุ่นวายจะกลับมา
อาจหนั ก หนาสาหั ส กว่ า เดิ ม และที่ สำ � คั ญ คื อ ทำ �ให้ ค วามมั่ น คงและความสุ ข
ยิ่งถอยห่างออกไป
ความคิดของท่านผูน้ �ำ รัฐทีรนั ในนวนิยายเล่มนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน เขาพยายาม
ปิดหูปิดตาผู้คนในสังคมโดยหลงลืมข้อเท็จจริงที่ว่า “ความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์
นั้นไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด” แม้จะทำ�ทุกวิถีทาง แต่ไม่อาจปิดหัวใจและ
ความคิดของประชาชนได้
กิตติพัฒน์ วิริยะ ผู้เขียนเรื่อง Color Land ดินแดนสีสัน ซึ่งได้รับรางวัล
ชมเชยประเภทนวนิยายสำ�หรับเยาวชน ในโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล
แว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 ชวนให้ผู้อ่านขบคิดเกี่ยวกับหนทางแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม และตระหนักถึงความสำ�คัญของเสรีภาพและความหลากหลาย
ด้วยว่าโลกนี้มิได้มีเพียงสีขาวและดำ� หากแต่มีสีสันคละเคล้าปะปน ร่วมกันสร้าง
โลกให้น่าอยู่

นานมีบุ๊คส์

คำ�นําผู้เขียน
ก่อนเริ่มเขียนเรื่องนี้ ผมใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่าง มันอาจจะดูไม่มีอะไร
จนกระทั่งผมค้นพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างของคนเราถูกจำ�กัด ซึ่งบางอย่างถูก
จำ�กัดมากเกินกว่าที่คิด กรอบที่ถูกตีไว้มีทั้งผลดีและผลเสีย การไม่มีกรอบก็มี
ทั้งผลดีและผลเสียเช่นกัน ดังที่ลัทธิเต๋าได้บอกกล่าวถึงธรรมชาติบนโลกนี้ไว้ว่า
มีหยินก็มีหยาง มีบวกก็ต้องมีลบ มีขาวก็ต้องมีดำ� จนก่อเกิดความคิดบางอย่าง
เป็นแรงผลักดันให้ผมเขียนนวนิยายเรื่องนี้
ผมหวังว่างานเขียนของผมจะมีประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้ผู้อ่าน
ได้เป็นอย่างดี

กิตติพัฒน์ วิริยะ
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แสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเป็นเสมือนนาฬิกาปลุกให้เขาตื่นขึ้น
ทุกๆ วัน
มาวินถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกนิสัยการเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเช้า เตียง
ของเขาตั้งชิดหน้าต่างกระจกบานใหญ่และมีเพียงผ้าม่านกันแสงเข้ามาในยาม
บ่าย ตอนนี้เขาอายุสิบแปดปีและต้องเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กรุ่นเขารอคอย แต่มาวินไม่ได้สนใจเรื่องการสอบนัก เพราะ
เขามั่ นใจว่ า การตั้ งใจเรี ย นมาตลอดจะไม่ ทำ �ให้ เ ขาพลาดการเข้ า เรี ย นต่ อใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เขาจึงไม่จำ�เป็นต้องนั่งท่องหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย
สิ่งหนึ่งที่มาวินสงสัยแต่ไม่มีในตำ�ราเรียนและไม่มีคำ�ตอบคือ พระอาทิตย์
ที่ให้ความร้อนขนาดนี้เป็นสีขาวดำ�จริงหรือ เขาเริ่มสงสัยเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ
สิ บ ห้ า ปี ขณะนั้ น เป็ น ฤดู ร้ อ น มาวิ น นั่ ง อยู่ ใ นห้ อ งเรี ย นที่ อ บอ้ า ว ไม่ มี พั ด ลม
ระบายอากาศ ทุ ก คนเหงื่ อ ออกรวมถึ ง ครู ผู้ ส อนซึ่ ง กำ � ลั ง กล่ า วว่ า “ขาวดำ � คื อ
ความมั่นคงของรัฐ” และนักเรียนทุกคนจะพูดต่อว่า “เพื่อความสุขแก่มวลชน”
ปากของเขาพูดตอบเหมือนคนอื่น แต่สายตากลับมองไปทางหน้าต่างจนถูกครู
เรียกและทำ�โทษโดยให้ไปยืนอยู่หน้าห้องด้วยสาเหตุ เพิกเฉยต่อคำ�สอน เขา
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แปลกใจว่าตนเองเพิกเฉยอย่างไร เขาแค่สงสัยว่าพระอาทิตย์มีหน้าตาอย่างไร
เท่านั้น และนับตั้งแต่วันนั้นมาความสงสัยของเขาก็เกิดขึ้น
มาวินลุกจากเตียงและเดินไปทำ�ธุระส่วนตัวในห้องน้ำ�  เขาหยิบยาสีฟัน
และบีบออกมา มันเป็นสีขาว บางหลอดก็เป็นสีเทาอ่อน ทุกสิ่งล้วนเป็นสีขาวดำ� 
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาวินตั้งคำ�ถามกับตัวเอง เขามักตั้งคำ�ถามแบบนี้ก่อนอาบน้ำ�
ทุกครั้ง จากนั้นจึงอาบน้ำ�ทำ�ความสะอาดร่างกาย สวมเครื่องแบบนักเรียนของรัฐ
แล้วเดินลงมายังโต๊ะอาหารชั้นล่าง มีเสรี พ่อของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ประจำ�หน่วยประชาสัมพันธ์ของรัฐนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะ และอรัญญา แม่
ของเขาซึ่งทำ�หน้าที่แม่บ้านกำ�ลังเตรียมอาหารเช้าในครัว มาวินเข้านั่งประจำ�ที่
และเปิดโทรทัศน์ดูข่าวเหมือนทุกวัน
ภาพจากจอโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์สรรเสริญรัฐซึ่งจะฉายทุกวันทุกช่อง
เวลาเจ็ดโมงเช้า ภาพยนตร์สรรเสริญของแต่ละช่องจะมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันไป
แต่ใจความสำ�คัญที่เหมือนกันคือสรรเสริญรัฐ
ขาวดำ�คือความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสุขแก่มวลชน
เสียงนักแสดงประกาศคำ�ขวัญของรัฐดังเสียจนพ่อของเขาวางหนังสือพิมพ์
และหันมาบอกว่า
“เบาเสียงหน่อยลูก เสียงดังเกินไป” จากนั้นเสรีก็ยกหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่าน
ต่อ
มาวินพยักหน้ารับแล้วหยิบรีโมตกดลดเสียง “ขอโทษครับพ่อ”
อรั ญ ญาเดิ น มาที่ โ ต๊ ะ พร้ อ มข้ า วต้ ม ร้ อ นๆ จำ � นวนสามชามบนถาดและ
วางลงบนโต๊ะอย่างบรรจง รอยยิ้มของเธอแสดงถึงความสุขที่ได้ทำ�อาหารเช้า
ให้ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นลูกชายเติบโต มีวินัยและมารยาท
มากขึ้น
เสรี ว างหนั ง สื อ พิ ม พ์ ล ง ทั้ ง สามคนกิ น ข้ า วต้ ม อย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง เสรี
พร่ำ�สอนเรื่องมารยาทอันเคร่งครัดระหว่างอาหารเช้าซึ่งทุกคนปฏิบัติตามอย่างดี
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แต่เสรีมักจะลืมตัว ถามลูกชายระหว่างกินอาหารเช้าเสมอ วันนี้ก็เช่นกัน
“ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูก”
มาวินกลืนข้าวต้มลงไปอย่างปกติ เมื่อไม่มีอะไรในปากแล้วจึงตอบ
“โอเคดีครับ ทุกคนตั้งใจเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้ากันดี”
เสรีกินข้าวต้มคำ�สุดท้าย เขาวางช้อนลงในชาม ดื่มน้ำ�ตามจนหมดแก้ว
แล้วกล่าว
“ดีมาก พ่อดีใจที่ลูกใส่ใจการศึกษา ปีหน้าเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งใจ
ทำ�ให้ดี ทำ�เพื่อรัฐทีรัน”
มาวินกินข้าวต้มคำ�สุดท้ายแล้วดื่มน้ำ�ตามจนหมดแก้ว
“ขาวดำ�คือความมั่นคงของรัฐ”
เสรีและอรัญญายกมือขวาขึ้น “เพื่อความสุขแก่มวลชน”
มาวินยิ้มให้พ่อกับแม่ แต่เขามีข้อสงสัยบางอย่างจึงถามขึ้นว่า
“สีสันคืออะไรครับพ่อ”
คำ�ถามนี้ทำ�ให้เสรีเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย “สีสันคือภัยไงลูก ไม่น่าถามพ่อ
แบบนี้นะ ที่โรงเรียนน่าจะสอนเรื่องนี้แล้ว สีสันเป็นภัยและเป็นอันตรายต่อรัฐ
ทีรันมาก”
มาวินนิ่งเงียบไม่พูดอะไร นั่งฟังพ่อพูดประโยคเดิมๆ ที่เขาได้ยินบ่อยๆ ใน
ห้องเรียน แต่สิ่งที่เขาต้องการรู้คือ สีสันคืออะไร แม้กระทั่งครูที่โรงเรียนก็ยังให้
คำ�ตอบไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจไม่ถามต่อเพราะจะยิ่งทำ�ให้พ่อโมโห
อรัญญาลุกขึ้นเก็บชามข้าวต้ม “ได้เวลาแล้ว ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วนะ”
เมื่อเก็บเสร็จแล้ว เธอยกเข้าไปในครัวเพื่อทำ�ความสะอาด มาวินลุกขึ้น
ยืน คว้ากระเป๋าขึ้นสะพายหลังแล้วกล่าวลาพ่อแม่ จากนั้นออกจากบ้านเพื่อเดิน
ไปรอขึ้นรถโรงเรียนที่ท่ารถหน้าหมู่บ้าน
มาวินนึกถึงข้าวต้มสีขาวขุ่นที่มีเนื้อสัตว์และผักชีในชาม มันเป็นสีขาวดำ�
ทั้งหมด เขาอยากถามพ่อกับแม่มากว่ามันคือเนื้ออะไร แต่ไม่ถามเพราะเชื่อว่า
ทั้งสองคนคงตอบไม่ได้ ตอนนี้มาวินรู้ว่าก้อนกลมๆ ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เขาคิดว่า
มันเป็นก้อนโปรตีนที่ทำ�มาจากพืช เขารู้เพราะกินผักชีและผักใบเล็กมาหลายปี

