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เมื่อตอนเป็นเด็ก ได้หัดวาดรูปเล่นสนุกกับสีชอล์ก สีเทียน สีไม้ สีน้ำา 

หรือสีชนิดอ่ืน  เรารับรู้ว่าโลกนี้มีสีสันมากมาย ย่ิงถ้ามีสีเยอะๆ เอามาละเลง

ผสมกันย่ิงสนุก  การได้ลองเล่นละเลงสีนั้นทำาให้เราเรียนรู้ว่าควรควบคุมบังคับ 

หรือผสมสีอย่างไร จึงเหมาะสมสวยงาม แต่ถ้าเราไม่มีสีให้เลือกเล่นเลย 

นอกจากสีขาวกับสีดำา เราจะหัดควบคุมบังคับการผสมสี...หรืออีกนัยหนึ่งคือหัด

ควบคุมความต้องการและชีวิตของเรา...ได้อย่างไร 

ผู้เขียนเร่ืองนี้ตั้งคำาถามว่าจะเป็นอย่างไรเม่ือสีสันผันตัวมาควบคุมเรา 

โดยสร้างสังคมใหม่ในเร่ืองคือรัฐทีรันว่า มีเงื่อนไขคือสีสันเป็นอันตรายต่อความ

ม่ันคงของรัฐ เพราะสีสันกระตุ้นให้พลเมืองเกิดความต้องการมากมายจน

ไร้ระเบียบเกินควบคุม จึงอนุญาตให้มีแต่สีขาวกับดำาเท่านั้น  ชีวิตชาวเมืองที่

ดำารงโดยไร้สีสันก็เหมือนชีวิตที่จำาเจจืดชืด ไร้อิสระ ไร้อารมณ์ ไร้ความผูกพัน 

ไร้การลองผิดลองถูก มีเพียงหน้าที่อันพึงปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของชีวิตโดยห้าม

ตั้งคำาถาม มีความเชื่อชุดเดียวจากที่รัฐโฆษณาชวนเชื่อ มีแบบแผนการกระทำา 

ตามกรอบที่จำากัดให้ทำาชัดเจน สิ่งใดนอกเหนือจากที่กำาหนด สิ่งนั้นคือความผิด

ใหญ่หลวง ซ่ึงขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอารมณ์ความต้องการหลากหลาย

อันเป็น “สีสันของชีวิต” หรือ “Color of Life”

คนที่สายตาสามารถรับรู้ได้ทุกสรรพสี หมายถึงไม่มีขอบเขตจำากัดของ

การรับรู้ แต่ถ้าใครสายตาปกติแต่ถูกบังคับให้จำากัดการรับรู้แค่สีสันเพียงสองสี 

ก็สะท้อนข้อจำากัดมากมายของการดำารงชีวิตในสังคมนั้น  ผู้เขียนเปรียบสีสันเป็น

เสรีภาพ เป็นอารมณ์ความรู้สึกความต้องการทุกชนิดที่ไม่ถูกระงับกักขัง เป็น

ความเชื่ออิสระที่ไร้คนชักจูง  ดังนั้นในดินแดนสีสันฝ่ายตรงข้ามกับรัฐทีรันของ 

มาวินจึงน่าอยู่กว่ามาก เพราะผู้คนมีเสียงหัวเราะ มีชีวิตชีวา และมีความสุข

คณะกรรมการชอบที่ผู้เขียนยกเอาเร่ืองสีสันอันเป็นประเด็นเล็กๆ เรา 

คุ้นเคยจนเห็นเป็นสิ่งธรรมดา ไม่เคยคิดถึงวันที่ไม่มีมัน มาสร้างเป็นความขัดแย้ง

คำ�นิยม



ใหญ่โตของเร่ือง ที่กระทบการใช้ชีวิตถึงข้ันทำาลายความม่ันคงของรัฐ  ชอบที่เอา

เร่ืองการตั้งคำาถาม ช่างสงสัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมาเป็นข้อเด่นของมาวิน

ตัวละครเอก  เร่ืองทั้งเร่ืองเกิดจากเขาตั้งคำาถามต่อสิ่งท่ีเป็นอยู่ เพราะรับข้อมูล

กรอกหูกรอกตาอยู่ประจำาวัน ว่าจะเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนั้นได้ไหม และ

กล้าเดินสวนทางปฏิเสธความเชื่อที่ครอบงำาคนทั้งสังคมไปสู่สิ่งที่ตัวเขาเอง

เชื่อมั่น ตัวละครนี้จึงมีพลังดึงดูดให้ติดตามเหนือกว่าตัวละครอื่น 

ตลอดเร่ืองเล่าผ่านมุมมองของมาวิน เอาปมเล็กๆ จากความขัดแย้งเดียว

เร่ืองความไร้สีสัน ขยายไปสู่ความขัดแย้งอ่ืนตามมามากมาย ทำาให้ได้แก่นเร่ือง

ลึกซ้ึงมีเสน่ห์ เสียดสีระบอบการปกครองโดยรัฐที่ล้างสมองประชาชนให้หัวอ่อน 

ว่าง่าย และเสียดสีการเล้ียงดูเด็กและเยาวชน ว่าที่เหมาะสมคืออย่างไร บอกให้

เด็กเชื่อโดยไม่ต้องคิดนั้นถูกแล้วหรือ ในสังคมที่ทุกคนเชื่อแต่ผู้นำา ทำาทุกอย่าง

เพื่อผู้นำา พ่อแม่ยินดีจับผิดและลงโทษลูกของตน เพื่อนยินดีจับผิดเพื่อน เพื่อ

ผดุงรักษาอำานาจรัฐไว้ แสดงให้เห็นพลังของความเชื่อว่ามีมากแค่ไหน จนทำาลาย

สายใยความผูกพันของครอบครัวและมิตรได้  การดำาเนินเร่ืองยังรวดเร็ว 

น่าติดตาม เดาเร่ืองไม่ค่อยได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป เร่ืองจึงดึงดูดให้อ่านจนมอง

ข้ามการสร้างตัวละครประกอบที่อาจจะยังขาดมิติไปบ้าง การวางโครงเร่ืองยังไม่

ค่อยรัดกุมนัก และข้อจำากัดด้านการใช้ภาษาของผู้แต่งได้มาก 

เร่ืองนี้อาจชวนให้เด็กผู้อ่านตั้งคำาถามว่า ถ้าอยู่โดยไม่เคยตั้งคำาถาม 

ต่อสิ่งใด ใช้ชีวิตตามที่คนอ่ืนบอก เชื่อตามที่คนอ่ืนสอน คิดตามที่คนอ่ืนส่ัง ถือ

เป็นชีวิตที่น่าพอใจแล้วหรือ  เราเคยสงสัยอะไรบ้างไหม ในสังคมที่มีทั้งความจริง

ความลวงรายล้อม กลุ้มรุม และรุกเร้าเราตลอดเวลา เราควรเชื่อทันทีโดยไม่

ฉุกคิดก่อน หรือควรตั้งคำาถามก่อนที่จะเลือกเชื่อ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของ

ข้อมูล เพื่อจะได้ให้เราเป็นคนที่ควบคุมสีสัน ไม่ใช่ให้สีสันผันตัวมาควบคุมเรา 

อัจฉรา ประดิษฐ์

ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรม 

รางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13



ในยุคที่โลกเปิดกว้าง ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดหรือใครสามารถปิดก้ันและ

ขีดเส้นตีกรอบความคิดของคนเราได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดินแดนที่ผู้นำาตั้ง 

ข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ข้ึนมาควบคุมผู้คนในสังคม เพื่อให้ดินแดนนั้นมี 

ความมั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนอยู่อย่างเท่าเทียมกันและมีความสุข

ทว่านี่เป็นความคิดสุดโต่งที่ผิดโดยสิ้นเชิง  การปิดหูปิดตาประชาชนไม่ใช่

ทางเลือกที่ดีสำาหรับโลกที่เปิดกว้าง  การแก้ปัญหาด้วยการตัดปัญหาไม่สามารถ

ขจัดต้นตอของปัญหาได้อย่างถาวร  เพราะสุดท้ายแล้วความวุ่นวายจะกลับมา  

อาจหนักหนาสาหัสกว่าเดิม และที่สำาคัญคือทำาให้ความมั่นคงและความสุข 

ยิ่งถอยห่างออกไป

ความคิดของท่านผู้นำารัฐทีรันในนวนิยายเล่มน้ีก็เช่นเดียวกัน  เขาพยายาม

ปิดหูปิดตาผู้คนในสังคมโดยหลงลืมข้อเท็จจริงที่ว่า “ความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์

นั้นไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด”  แม้จะทำาทุกวิถีทาง แต่ไม่อาจปิดหัวใจและ

ความคิดของประชาชนได้

กิตติพัฒน์ วิริยะ ผู้เขียนเร่ือง Color Land ดินแดนสีสัน ซ่ึงได้รับรางวัล 

ชมเชยประเภทนวนิยายสำาหรับเยาวชน ในโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล

แว่นแก้ว คร้ังที่ 13 ปี 2559 ชวนให้ผู้อ่านขบคิดเกี่ยวกับหนทางแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งในสังคม และตระหนักถึงความสำาคัญของเสรีภาพและความหลากหลาย 

ด้วยว่าโลกนี้มิได้มีเพียงสีขาวและดำา หากแต่มีสีสันคละเคล้าปะปน ร่วมกันสร้าง

โลกให้น่าอยู่

 

นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



ก่อนเร่ิมเขียนเร่ืองนี้ ผมใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่าง มันอาจจะดูไม่มีอะไร

จนกระทั่งผมค้นพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างของคนเราถูกจำากัด ซ่ึงบางอย่างถูก

จำากัดมากเกินกว่าที่คิด  กรอบที่ถูกตีไว้มีทั้งผลดีและผลเสีย การไม่มีกรอบก็มี

ทั้งผลดีและผลเสียเช่นกัน  ดังที่ลัทธิเต๋าได้บอกกล่าวถึงธรรมชาติบนโลกนี้ไว้ว่า

มีหยินก็มีหยาง มีบวกก็ต้องมีลบ มีขาวก็ต้องมีดำา จนก่อเกิดความคิดบางอย่าง

เป็นแรงผลักดันให้ผมเขียนนวนิยายเรื่องนี้

ผมหวังว่างานเขียนของผมจะมีประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้ผู้อ่าน

ได้เป็นอย่างดี

กิตติพัฒน์ วิริยะ

คำ�นำผู้เขียน



แสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเป็นเสมือนนาฬิกาปลุกให้เขาตื่นข้ึน
ทุกๆ วัน

มาวินถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกนิสัยการเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเช้า  เตียง 

ของเขาตั้งชิดหน้าต่างกระจกบานใหญ่และมีเพียงผ้าม่านกันแสงเข้ามาในยาม 

บ่าย  ตอนนี้เขาอายุสิบแปดปีและต้องเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กรุ่นเขารอคอย แต่มาวินไม่ได้สนใจเร่ืองการสอบนัก เพราะ

เขาม่ันใจว่าการตั้งใจเรียนมาตลอดจะไม่ทำาให้เขาพลาดการเข้าเรียนต่อใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ เขาจึงไม่จำาเป็นต้องนั่งท่องหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย

สิ่งหน่ึงที่มาวินสงสัยแต่ไม่มีในตำาราเรียนและไม่มีคำาตอบคือ พระอาทิตย์

ที่ให้ความร้อนขนาดนี้เป็นสีขาวดำาจริงหรือ  เขาเร่ิมสงสัยเร่ืองนี้มาตั้งแต่อายุ 

สิบห้าปี  ขณะนั้นเป็นฤดูร้อน มาวินนั่งอยู่ในห้องเรียนที่อบอ้าว ไม่มีพัดลม

ระบายอากาศ ทุกคนเหงื่อออกรวมถึงครูผู้สอนซ่ึงกำาลังกล่าวว่า “ขาวดำาคือ

ความมั่นคงของรัฐ” และนักเรียนทุกคนจะพูดต่อว่า “เพื่อความสุขแก่มวลชน” 

ปากของเขาพูดตอบเหมือนคนอ่ืน แต่สายตากลับมองไปทางหน้าต่างจนถูกครู

เรียกและทำาโทษโดยให้ไปยืนอยู่หน้าห้องด้วยสาเหตุ เพิกเฉยต่อคำาสอน  เขา
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แปลกใจว่าตนเองเพิกเฉยอย่างไร เขาแค่สงสัยว่าพระอาทิตย์มีหน้าตาอย่างไร

เท่านั้น และนับตั้งแต่วันนั้นมาความสงสัยของเขาก็เกิดขึ้น

มาวินลุกจากเตียงและเดินไปทำาธุระส่วนตัวในห้องน้ำา  เขาหยิบยาสีฟัน

และบีบออกมา มันเป็นสีขาว บางหลอดก็เป็นสีเทาอ่อน ทุกสิ่งล้วนเป็นสีขาวดำา 

นี่ไม่ใช่คร้ังแรกที่มาวินตั้งคำาถามกับตัวเอง เขามักตั้งคำาถามแบบนี้ก่อนอาบน้ำา

ทุกครั้ง จากนั้นจึงอาบน้ำาทำาความสะอาดร่างกาย สวมเครื่องแบบนักเรียนของรัฐ 

แล้วเดินลงมายังโต๊ะอาหารชั้นล่าง มีเสรี พ่อของเขาซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง 

ประจำาหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัฐนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะ และอรัญญา แม่ 

ของเขาซ่ึงทำาหน้าที่แม่บ้านกำาลังเตรียมอาหารเช้าในครัว  มาวินเข้านั่งประจำาที่

และเปิดโทรทัศน์ดูข่าวเหมือนทุกวัน

ภาพจากจอโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์สรรเสริญรัฐซ่ึงจะฉายทุกวันทุกช่อง

เวลาเจ็ดโมงเช้า  ภาพยนตร์สรรเสริญของแต่ละช่องจะมีเนื้อเร่ืองแตกต่างกันไป 

แต่ใจความสำาคัญที่เหมือนกันคือสรรเสริญรัฐ

ขาวดำาคือความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสุขแก่มวลชน

เสียงนักแสดงประกาศคำาขวัญของรัฐดังเสียจนพ่อของเขาวางหนังสือพิมพ์

และหันมาบอกว่า

“เบาเสียงหน่อยลูก เสียงดังเกินไป”  จากนั้นเสรีก็ยกหนังสือพิมพ์ข้ึนอ่าน

ต่อ

มาวินพยักหน้ารับแล้วหยิบรีโมตกดลดเสียง  “ขอโทษครับพ่อ”

อรัญญาเดินมาที่โต๊ะพร้อมข้าวต้มร้อนๆ จำานวนสามชามบนถาดและ

วางลงบนโต๊ะอย่างบรรจง  รอยย้ิมของเธอแสดงถึงความสุขที่ได้ทำาอาหารเช้า

ให้ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือได้เห็นลูกชายเติบโต มีวินัยและมารยาท

มากขึ้น

เสรีวางหนังสือพิมพ์ลง ทั้งสามคนกินข้าวต้มอย่างพร้อมเพรียง  เสรี 

พร่ำาสอนเร่ืองมารยาทอันเคร่งครัดระหว่างอาหารเช้าซ่ึงทุกคนปฏิบัติตามอย่างดี 

8 กิตติพัฒน์  วิริยะ



แต่เสรีมักจะลืมตัว ถามลูกชายระหว่างกินอาหารเช้าเสมอ วันนี้ก็เช่นกัน

“ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูก”

มาวินกลืนข้าวต้มลงไปอย่างปกติ เมื่อไม่มีอะไรในปากแล้วจึงตอบ

“โอเคดีครับ ทุกคนตั้งใจเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้ากันดี”

เสรีกินข้าวต้มคำาสุดท้าย เขาวางช้อนลงในชาม ดื่มน้ำาตามจนหมดแก้ว

แล้วกล่าว

“ดีมาก พ่อดีใจที่ลูกใส่ใจการศึกษา ปีหน้าเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งใจ

ทำาให้ดี ทำาเพื่อรัฐทีรัน”

มาวินกินข้าวต้มคำาสุดท้ายแล้วดื่มน้ำาตามจนหมดแก้ว

“ขาวดำาคือความมั่นคงของรัฐ”

เสรีและอรัญญายกมือขวาขึ้น  “เพื่อความสุขแก่มวลชน”

มาวินยิ้มให้พ่อกับแม่ แต่เขามีข้อสงสัยบางอย่างจึงถามขึ้นว่า

“สีสันคืออะไรครับพ่อ”

คำาถามนี้ทำาให้เสรีเสียงแข็งข้ึนเล็กน้อย  “สีสันคือภัยไงลูก  ไม่น่าถามพ่อ

แบบนี้นะ ที่โรงเรียนน่าจะสอนเร่ืองนี้แล้ว  สีสันเป็นภัยและเป็นอันตรายต่อรัฐ

ทีรันมาก”

มาวินนิ่งเงียบไม่พูดอะไร นั่งฟังพ่อพูดประโยคเดิมๆ ที่เขาได้ยินบ่อยๆ ใน

ห้องเรียน แต่สิ่งที่เขาต้องการรู้คือ สีสันคืออะไร แม้กระทั่งครูที่โรงเรียนก็ยังให้ 

คำาตอบไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจไม่ถามต่อเพราะจะยิ่งทำาให้พ่อโมโห

อรัญญาลุกขึ้นเก็บชามข้าวต้ม  “ได้เวลาแล้ว ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วนะ”

เม่ือเก็บเสร็จแล้ว เธอยกเข้าไปในครัวเพื่อทำาความสะอาด  มาวินลุกข้ึน

ยืน คว้ากระเป๋าข้ึนสะพายหลังแล้วกล่าวลาพ่อแม่ จากนั้นออกจากบ้านเพื่อเดิน

ไปรอขึ้นรถโรงเรียนที่ท่ารถหน้าหมู่บ้าน

มาวินนึกถึงข้าวต้มสีขาวขุ่นที่มีเนื้อสัตว์และผักชีในชาม มันเป็นสีขาวดำา 

ทั้งหมด  เขาอยากถามพ่อกับแม่มากว่ามันคือเนื้ออะไร แต่ไม่ถามเพราะเชื่อว่า 

ทั้งสองคนคงตอบไม่ได้  ตอนนี้มาวินรู้ว่าก้อนกลมๆ ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เขาคิดว่า

มันเป็นก้อนโปรตีนที่ทำามาจากพืช  เขารู้เพราะกินผักชีและผักใบเล็กมาหลายปี 
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