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นัทธนัย ประสานนาม*
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วัยรุนเปนกลุมคนที่มีพลัง มีแรงทะยานในดานตางๆ ที่อาจเปนไปดวยฮอรโมน หรืออาจเปนเพราะชวงวัย
ที่เปนรอยตอระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ วัยรุนหลายคนจึงตองการจะเติบโตเปนผูใหญอยางกาว
กระโดดดวยความฝนอยางเด็ก โดยขาดความรับผิดชอบอยางผูใหญ วัยรุนอาจตั้งคําถามที่ไมมีใครตอบได
แมแตตัวเอง หรือดําเนินชีวิตตามปรัชญาแหงความพึงพอใจ สําหรับวัยรุนแลวพวกเขาจึงมองตัวเองดังคํากลาว
ที่ไดยินหนาหูในพักหลังวา “เปนวัยรุนมันเหนื่อย”
วัย รุนในสังคมไตหวันเองก็ไมใชขอยกเวนของประสบการณที่กลาวถึงขางตน เลี่ย ววี่ฮุย (Yu-Hui
Liao) ไดเผยใหเราเห็นประสบการณอันหลากหลายของวัย รุนไตหวันในรวมเรื่องสั้นที่ชื่อ ฟองอากาศสีฟา
(The Blue Bubble) ของเธอ หนังสือเลมนี้แปลเปนไทยโดยวิภาดา กิต ติโกวิท เลี่ยววี่ฮุยเปนอาจารยสอน
วรรณคดีจีนอยูที่มหาวิทยาลัยซื่อซิน เธอเขีย นเรื่องสั้นชุดนี้ขึ้นมาดวยความตั้งใจเปนพิเศษทั้งเพื่อรื้อฟนวัน
เวลาวัยรุนของตนเอง และเพื่อทําความเขาใจวัย รุนในปจจุบัน ดวยการสัมภาษณเก็บขอมูล จากเด็กวัยรุน
จํานวนหนึ่งเพื่อเปน “สารตั้งตน” สําหรับงานของเธอ ดังที่เธอไดออกตัวไววา “เพื่อใหการเลาเรื่องใกลเ คียง
กับอารมณของด็กวัยรุนจริงๆ ผูเขียนไดสอบถามและรับฟงอยางจริงใจจากเพื่อนเยาวชนจํานวนหนึ่ง เพื่อขอ
ทราบระยะผานของพวกเขาที่ฝาขามชวงวัยแหงการเจริญเติบใหญนั้นขึ้นมา” (เลี่ยววี่ฮุย, 2546: คํานําผูเขียน)
ฟองอากาศสีฟา เปนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน (young adult literature หรือ adolescent literature)
ที่นาสนใจ เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญวาดวยความทุกข ความคับของใจ ความวิปโยคโศกเศรา ความโกรธแคน
ชิงชัง ความริษยา ที่ลวนเปนอารมณดานรายของมนุษย ซึ่งตางกับเรื่องราวชีวิตของวัย รุนที่นําเสนอผานสื่อ
ตางๆ หลายแหลงวาเปนวัยที่สดใส ใชชีวิตอยางสนุกสนานเต็มเปยมดวยความหวัง ประสบการณที่หดหูมืดดํา
ของวัยรุนในรวมเรื่องสั้นชุดจึงเผยใหเห็นเจตนาของผูเขียนที่จะให “บทเรียนความทุกข” แกผูอานโดยเฉพาะ
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วัยรุนที่พวกเขาอาจตองไดรับประสบการณทางอารมณเหลานั้นในระยะเปลี่ยนผานที่เขาจะเติบ โตขึ้นมาเปน
ผูใหญ
รวมเรื่องสั้นชุดนี้บรรจุเรื่องสั้นไวจํานวน 15 เรื่อง อาจแบงตามกลุมเนื้อหาอยางหลวมๆออกเปน 3 กลุม
ประกอบดวย 1) ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว 2) ความสัมพันธระหวางเพศ และ 3) ความสูญเสีย
และบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิดพลาด กลาวโดยลําดับไดดังนี้
เรื่องสั้ นที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความสั มพัน ธร ะหว างคนในครอบครั วส วนใหญ ชี้ใหเห็ นการปรับ เปลี่ย น
พฤติ กรรมของตั วละครเอกที่ เ ปน วั ยรุ นจากความไม เข า ใจและการมองคนในครอบครั วด วยสายตาที่เ ป น
ปฏิปกษกลายเปนความเขาใจ ทําใหครอบครัวเกิดความผาสุก เชนเรื่อง “ความลับของเฉินหลัน ” เฉินหลันที่
เปนตัวละครเอกของเรื่องเขียนความในใจลงในสมุดบันทึก สวนใหญเปนความคับของใจของเธอที่มีตอคนรอบ
ขาง เฉิ นหลันคิด วาแมแ อบอานบั นทึกจึงเขีย นคํา กระทบกระเทียบลงไป แตพฤติกรรมของแมที่เ ฉินหลั น
คาดหวังวาจะไดเห็นกลับไมปรากฏ เธอจึงเริ่มใชสัญลักษณอันเปนรหัสลับ ที่เธอเทานั้นจะเขาใจได อยูมาวัน
หนึ่งเฉินหลันไดยินแมคุยกับนาจึงไดทราบวาแมกับนาเองเคยใชสัญลักษณในการเขียนบันทึกเชนกัน เมื่อ
ยอนกลับไปอานก็ไมอาจเขาใจสัญลักษณเหลานั้นไดแลว แมยังพูดกับนาอีกวา “เด็กๆก็ตองมีความลับของ
ตัวเองบางละ ถาแกคิดจะบอกเราแกก็บอกเองแหละ” (เลี่ย ววี่ฮุย , 2546: 101) แสดงใหเห็นวาแมไมไดแอบ
อานบันทึกของเฉินหลัน แตที่แ มอบรมสั่งสอนเธอไดเหมาะกับเรื่องที่อยูในใจของเธอนั้นเปนเพราะแมคอย
สังเกตเธอดวยสายตาที่เปนหวงตลอดเวลา
ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวที่ไมคอยลงรอยกันโดยเฉพาะแมกับลูกปรากฏในเรื่องสั้น “ไขวควา
หาฟากวาง” เปนเรื่องของซูหวี่ที่สอบไมติดโรงเรียนมัธยมปลาย พอแมจึงตัดสินใจสงเขาไปอยูที่สหรัฐอเมริกา
กับปาใหญ การออกเดินทางของเขาและการไปอยูในดินแดนที่ไมรูจักคุนเคยทําใหเขาคอยๆ เขาใจความรัก
ความหวงใยของแมอัน เป นประสบการณ ที่ เขาคิด ไปเองวาไมเ คยไดรับขณะที่ อยูไต หวั น อีก เรื่อ งหนึ่ งคื อ
“รอยยิ้มที่สดใสดั่งดวงตะวัน” เปนเรื่องของเหยินเซว็นที่ไมยอมพูด จากับแมดีๆ เหมือนเมื่อครั้ งเปนเด็ก เธอ
รูสึกวาแมขี้บนจูจี้ทําใหเธอไมอยากเขาใกล แตวันหนึ่งเหยินเซว็นนึกถึงความยากลําบากของแมที่เปนผูใช
แรงงานมักสละวันหยุดเพียงนอยนิดเพื่อจัดหากับขาวกับปลาใหเธออยางเอาใจใส เธอจึงตัดสินใจจะกลับมา
เปนลูกสาวที่นารักออนหวานเหมือนเคย
เรื่องสั้นที่นําเสนอเรื่องความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวไดอยางนาสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ
“ความในใจของเสี่ยวหลัน” ที่เสี่ยวหลันในฐานะตัวละครเอกคอยตั้งคําถามเกี่ยวกับทาทีของแมที่เขมงวดกับ
เธอและไมเคยพูดถึงพอ วันหนึ่งเสี่ยวหลันไดพบกับชายแปลกหนาที่ถามทางไปยังบานของเธอ เสี่ย วหลันไดรู
วาชายคนนั้นคือพอ เวลาผานไป 8 ป เสี่ยวหลันไดพบพออีกครั้ง เธอไดรูวาการไปเยือนบานของเธอในครั้งนั้น
พอไปเพียงเพื่อขอเงิน พอพูดหยาบคายใสเธอกับแมจนเสี่ยวหลันหัวใจสลาย ครอบครัวในรวมเรื่องสั้นชุด นี้จึง
ไมใชครอบครัวแสนสุขที่ผูอานบางคนคาดหวังวาจะไดพบในวรรณกรรมสําหรับวัยรุนทั่วไป
ความสัมพันธที่ไมลงรอยกันระหวางวัยรุนกับสมาชิกในครอบครัวนาจะถือวาเปนประสบการณพื้นฐาน
ที่หลายคนตองเคยประสบ พอแมอาจมองดูลูกดวยความรูสึกวาเปลี่ยนไปไมเหมือนแตกอน ฝายลูกมักคิด ว า
พอแมไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของตัว จุดที่นาสังเกตก็คือเรื่องสั้นทุกเรื่องมักใชเหตุการณบางอยางที่ทําใหตัว
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ละครวัยรุนฉุกคิดได ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาผูเขียนใหความสําคัญแกการเรีย นรูเพื่อเขาใจโลกของ
วัยรุน ผานประสบการณมากกวาคําสอนสําเร็จรูป
กลุมเนื้อหาที่ 2 คือเรื่องสั้นที่วาดวยความสัมพันธระหวางเพศ ความสัมพันธในที่นี้มีทั้งความสัมพันธ
แบบรั ก ต า งเพศ (heterosexual) และความสั ม พั น ธ ใ นลัก ษณะที่ ตอ งสงสั ย ว าเป น แบบรั กเพศเดี ย วกั น
(homosexual) ในรวมเรื่องสั้นชุดนี้กลาวถึงความรักวัยแรกรุน (puppy love) ไวในเรื่องสั้นหลายเรื่อง เชน
เรื่อง “วัยเยาวที่ฟนคืน” เลาเรื่องของสืออันที่แอบรักเจิ้งจวินหลัน แตปญหาหนักอกของสืออันที่ทําใหเขาเกรง
วาอีกฝายจะไมยอมรับรักเขาก็คือสิวที่เริ่มขึ้นเหอตามใบหนาอันเปนภาวะของฮอรโมน สืออันพยายามหาวิธี
ตางๆ ในการกําจัดสิวไมวาจะเปนแผนลอกสิวหรือการกดสิวแตทุกวิธีลวนไมเปน และในปลายเรื่องสืออันจึงได
พบวาเจิ้งจวินหลันเองก็มีสิวเต็มหนาและนั่นก็ทําใหเธอวิตกประหมาไมแพกันกับเขา
ในเรื่อง “ฟองอากาศสีฟา” เลาเรื่องของเจียงถงผูใชเวลาวางไปกับการทองโลกอิน เทอรเน็ต และ
ปลอมตั วเขาไปในห องสนทนาของนักศึก ษามหาวิท ยาลัย เจีย งถงใช ชื่อตั วเองวาฟองอากาศสีฟา ในหอง
สนทนาเธอไดพบกับชายผูใชนามแฝงวาเจาชายปาไมผูเศราหมอง เจียงถงสรางบุคลิกที่ตรงกันขามกับตัวจริง
ขึ้นมาเป นตัวตนของเธอในพื้ นที่ อินเทอร เน็ต จากเจียงถงผู รา เริง ชอบเลนกี ฬา และครา นจะอา นหนั งสื อ
กลายเปนฟองอากาศสีฟาผูขี้อายและเปนผูเสพวรรณกรรมตัวยง เธอหลงใหลโลกไซเบอรจนการเรียนตก และ
เมื่อเจาชายปาไมผูเศราหมองรุกเราที่จะขอนัดพบเธอเนื่องจากคุยถูกคอ เจีย งถงจึงสงอีเมลไปสารภาพความ
จริงวาเธอเปนเพียงเด็กหญิงอายุ 14 ป จากนั้นเธอก็ไมไดพบเขาอีกเลย
ความสัมพันธระหวางเพศที่มีเรื่องวัยเขามาเปนปจจัยปรากฏในเรื่อง “ขาวคราวแหงวสันต” เรื่องสั้น
เรื่องนี้วา ดวยเรื่องของโส วอินผูหลงรักอาจารยจง อาจารยวิช าประวัติ ศาสตรที่ ยายมาใหม อาจารยจง เป น
สุภาพบุรุษ เลนทั้งดนตรีและกีฬาไดอยางสามารถ เปนผูมีรสนิยมดีและใชชีวิตดื่มด่ําอยูกับอุด มคติของวิชาที่
สอน ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดประทับอยูในใจของโสวอิน เธอตั้งใจเรียนวิชานี้อยางมากจนไดคะแนนโดดเดน
และเรงวันเรงคืนใหตัวเองเติบโตขึ้น ตอมาอาจารยจงตัดสินใจแตงงานทําใหโสวอินราวรานใจมาก ภายหลังเมื่อ
โสวอินกลายเปนนักวิชาการประวัติศาสตรผูมีชื่อเสียง เธอไดพบอาจารยจงอีกครั้งเห็นวาเขาแกตัวลงไปมาก
ดวยความเขาใจชีวิต เรื่องในอดีตที่กลับมาเตือนใจจึงไมทําใหโสวอินหวั่นไหวไดอีก
เรื่อง “ความสับสนของอินหมิ่น” เลาเรื่องของอินหมิ่นที่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมตนไมใครจะมีเพื่อนมากนัก
เวนแตซูฟางที่คอยเอาใจใสทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องสวนตัวของอินหมิ่น ที่จริงอินหมิ่นเปนคนคอนขางเก็บตัว
และอับอายเรื่องฐานะทางบานที่ไมทัดเทียมเพื่อนในโรงเรียนสตรี ผิดกับซู ฟางที่เปนคนเปดเผยและยอมรับ
ฐานะที่ไมสูดีของครอบครัวตนอยางเขาอกเขาใจ อินหมิ่นรูสึกวาตัวแพความดีของซูฟาน เมื่อเวลาผานไปเธอ
ถึงกับมีอาการ “หึงเพื่อน” ไมอยากใหใครมีความสําคัญตอซูฟานมากกวาตัว จนกระทั่งวันหนึ่งอินหมิ่นไดยิน
เพื่อนคุยกันในหองน้ําวาเธอเปนเลสเบียนเธอจึงหนีหนาซูฟานและเขียนจดหมายเปอนน้ําตาขอใหซูฟานหาง
จากเธอสักพัก รอนถึงอาจารยที่ปรึกษาตองมาอธิบายใหอินหมิ่นเขาใจวาเปนเรื่องธรรมดาของวัยรุนที่ไมมี
โอกาสคบเพื่อนตางเพศที่อาจมีความรูสึกลึกซึ้งกับเพื่อนเพศเดียวกัน แตทั้งนี้ตองใชเวลาเปนเครื่องพิสูจนวา
ความรูสึกนั้นแทจริงเปนเชนไร อาจารยยังเรียกปรากฏการณนี้วา “ระยะผานทางอารมณความรูสึก” ซึ่งแสดง
ใหเห็นรอยตอระหวางการกาวขามจากเด็กสูผูใหญไดอยางชัดเจน
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ความสัมพันธระหวางเพศในที่นี้เปนสิ่งที่ผูเขียนเริ่มใหความสําคัญ แมวาผูเขียนจะกําหนดใหความรัก
ของตัวละครทุกตัวไมไดลงเอยอยางมีความสุข แตผูเขียนก็มีทาทีเชิงบวกกับลักษณะความสัมพันธทุกรูปแบบ
โดยมองวาทุกอยางเกิดขึ้นในฐานะ “บทเรียน” ทั้งสิ้น นอกจากนั้นผูเขียนยังแสดงใหเห็น “ศักยภาพในการฟน
ตัว” ในระดับสูงของวัยรุนเมื่อตองเผชิญความผิดหวังสับสนจากความรักอยางที่หลีกเลี่ยงไมได
เรื่องสั้นกลุมตอไปคือกลุมเนื้อหาที่วาดวยความสูญเสียและบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิดพลาด
ในเรื่อง “แผนดินสะเทือน” เปนเรื่องของกวงหลันผูสูญเสียครอบครัวไปกับแผนดินไหว เธอตองมาอาศัยอยูกับ
ปูและยา ความโศกเศราสะเทือนใจที่เธอไดรับ จากเหตุการณค รั้งนั้นคอยหลอกหลอนเธออยูตลอดเวลาจน
บางครั้งเธอแสดงอาการเหมือนคนเสียสติ และเฝาฝนซ้ําๆถึงครอบครัวที่จากไป วันหนึ่งกวงหลันตัด สินใจไป
โรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่หยุดมานาน วันแรกที่ไปโรงเรียนกวงหลันตัดสินใจกลับบานกอนเดินทางถึงโรงเรียน
เพราะเธอรูสึ กสับ สน แตเ มื่ อไดยิ นปู กับ ย าพู ดถึ งความทุก ขข องเธอดวยความเข าใจ เธอจึ ง รูสึ กละอายใจ
ตัดสินใจไปโรงเรียนอีกครั้ง ทําใหเธอพบวา “หนาตางหองเรียนทุกบานเต็มไปดวยนกกระเรียนกระดาษที่หอง
ไวเพื่อสวดภาวนาขอพร บนโตะของเธอมีการดขนาดใหญเทากับโตะวางอยู เธอนั่งลง เปด การด ออก ขางใน
เต็มไปดวยถอยคําที่ปลุกปลอบและใหกําลังใจ” (เลี่ยววี่ฮุย, 2546: 70) กวงหลันจึงไดตระหนักในที่สุดวาคน
รอบขางพรอมที่จะ “รวมทุกข” ไปกับเธอ ใหเธอสามารถปรับใจและกลับไปใหชีวิตตามปกติได
ในเรื่อง “คิมหันตสีฟาคราม” เลาเรื่องของเจิ้งหวินหลันกับจื่อชิง ซึ่งฝายหลังมีผ ลการเรียนไมสูดีนัก
เจิ้งหวินหลันจึงอาสาคอยชวยเหลือทุกอยาง คอยใหกําลังใจ เคี่ยวเข็ญใหจื่อชิงอานหนังสือ หรือแมแตไปชวย
บนบานศาลกลาวใหจื่อชิงสอบผานโดยที่เจาตัวไมตองรองขอ จื่อชิงรูสึกซาบซึ้งมาก วันหนึ่งเมื่อเด็กทั้งสองขี่
จักรยานไปพรอมกัน จักรยานของเจิ้งหวินหลันถูกรถบรรทุกทับ การเห็นเพื่อนที่ดีที่สุดสิ้นชีวิตไปตอหนาทํา
ใหจื่อชิงแทบสิ้นสติ ผูที่โศกเศรามากกวาเปนรอยเทาพันทวีคือแมของเจิ้งหวินหลัน แตในขณะที่จื่อชิงโทษวา
เปนความผิดของตัว แมของเจิ้งหวินหลันปลอบใจเธอโดยกลาววามันเปนชะตากรรม
เนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิด พลาดปรากฏในเรื่อง “วัยวันที่ชีวิตตกราง” และ
“เงิ นกน ถุงของอิ นหยู ” เรื่องแรกเลา ชีวิต ของจงหมิ่นที่ หนีท บทวนบทเรีย นเพื่ อการสอบเข ามัธยมปลายที่
โรงเรียนไป “ซิ่งมอเตอรไซค” กับกลุมเพื่อนที่นําโดยผูไดรับฉายาวา “ตาพี่อวง” (จอมโว) จงหมิ่นและพวกขี่
จักรยานยนตแขงขันตามทองถนนสรางความวุนวายใหชาวบาน ในขณะที่พวกเขารูสึกวาไดพบกับ “ความสุด
ยอด” วันหนึ่งอาจารยส อนภาษาจีนที่โรงเรีย นโดดมาขวางทางรถของจง หมิ่นไวแ ละขอใหพวกเขากลับไป
ทบทวนบทเรียน คราวแรกพวกเขายอมตาม แตในที่สุดพวกเขาก็ออกไปอีก ครั้งนี้จงหมิ่นกับตาพี่อวงประสบ
อุบัติเหตุ จงหมิ่นตองนอนโรงพยาบาลนับเดือน สวนตาพี่อวงกลายเปนคนไรความรูสึก หรือพูดเปนสํานวนวา
เปน “มนุษยพืชผัก” บทเรียนชีวิตครั้งนี้จึงนาจะทําใหจงหมิ่นตัดสินใจกลับตัวได
สวนเรื่อง “เงินกนถุงของอินหยู” เลาเรื่องของจางเหว็นเด็กหญิงอันธพาลที่มักรังแกอินหยูอยูเ สมอ วัน
หนึ่งจางเหว็นถึงขั้นตบตีอินหยู เมื่อแมของอินหยูไดพบจางเหว็นแมกลับไปตอวาเธอ แตพูดคุยกับเธอจนไดรูวา
จางเหว็นเติบโตมาในครอบครัวที่ไมสมบูรณ และถูกพอขี้เมาทุบตีเปนประจํา จางเหว็นทําตัวออกนอกลูนอกทาง
มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดอินหยูไดขาววาจางเหว็นตั้งทอง เมื่ออินหยูไดดูขาวโทรทัศนเกี่ยวกับ เยาวชนที่ถูก
ทารุณกรรม เธอก็นึกถึงจางเหว็นทันที อินหยูผูมีชื่อเสียงเรื่องความมัธยัสถจึงยอมสละเงินบริจาคใหแกองคกรที่
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ชวยเหลือเยาวชนที่มีปญหา เพื่อระลึกถึงจางเหว็นตางความรูสึกโชคดีที่เธอไมตองเผชิญชะตากรรมเชนเดียวกับ
เพื่อน
จากการสรุปเนื้อหาประกอบตัวอยางจากรวมเรื่องสั้นชุด ฟองอากาศสีฟา นี้อาจชวนใหสงสัยวาเหตุใด
จึงไมมีกลุมเรื่องที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางเพื่อนที่นาจะเปนชุดความสัมพันธที่สําคัญที่สุดสําหรับวัยรุน ใน
แง อิท ธิพลที่ สงผลต อการปรั บตั ว (Scholte and Aken, 2006: 194) คํา ตอบก็ คือ ถ าสั งเกตจะพบชุ ด
ความสัมพันธดังกลาวปรากฏในเรื่องสั้นเกือบทุกเรื่องโดยมีน้ําหนักแตกตางกันไป อาจกลาวไดวาความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนในรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีความสําคัญตอตัวละครเสมือนหนึ่ง “ครอบครัว” อีกครอบครัวหนึ่งที่ตัว
ละครสังกัดอยู เชนเรื่อง “ความกลัดกลุมของไฉหลัน” และ “งานสังสรรคเพื่อนเกาของจี้ห นัน” เรื่องแรก
กลาวถึงไฉหลันที่ถูกเพื่อนแปลงชื่อใหเปนเสียงที่มีความหมายขบขันหรือเรียกเปนฉายา ไฉหลันสนิทกับเพื่อน
ตางเพศคือหูจือเอียน แตเขากลับยอมรับการมีฉายาไดในขณะที่ไฉหลันรูสึกคับแคนใจจึงไปปรึกษากับครูผูไม
เคยทราบวาเธอก็มีฉายาที่เรียกกันในหมูนักเรียนเชนกัน เรื่องสั้นเรื่องนี้จึงบอกเลาความสัมพันธระหวางเพื่อน
และความสัมพันธระหวางเพศในลักษณะที่เกือบขนานกัน
สวน “งานสังสรรคเพื่อนเกาของจี้หนัน” เลาเรื่องของจี้หนันผูมีฐานะไมร่ํารวย แมใหเขาซื้อแชมพูไป
เปนของขวัญจับฉลาก ในงานเพื่อนพากันหัวเราะของที่เขานํามาเวนแตซวี่หลันที่ออกรับแทนเขาทุกอยางทําให
เขามองเธอดวยสายตาที่เปลี่ย นไป ในงานจี้ หนันไดพบกับ อาจารยเจิ้งผูซึ่งเขาไดทราบในตอนปลายเรื่องวา
หลังจากวันงานอาจารยไดเ สียชี วิต ดวยโรคมะเร็ง เรื่องสั้นเรื่อ งนี้จึงกลาวถึงทั้งความสัมพันธระหวางเพื่ อ น
ความสัมพันธระหวางเพศ และความสูญเสียรวมอยูดวยกัน
ประสบการณทั้งหมดของวัยรุนไตหวันในเรื่องสั้นเรื่องนี้ลวนเวียนวายอยูในความทุกข ทั้งจากเรื่อง
ที่เล็กนอยอยางเรื่องสิวบนใบหนาจนถึงเรื่องที่หนักหนาสาหัสเชนการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัว ในฐานะ
ที่เปนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน ฟองอากาศสีฟา จึงทําหนาที่เปนเสมือนบทเรียนสอนใจสําหรับวัยรุนที่เปด
โอกาสใหผูอานไดเขาถึงประสบการณที่หลากหลายของวัยรุน หลายเรื่องที่เมื่ออานเรื่องจนจบจะเขาใจ “สาร”
ที่ผูเขียนตองการสื่อ ในขณะที่บางเรื่องจะมีคําสําคัญปรากฏอยูในเรื่องใหเ ขาใจไดทันที ความทุกขที่ ตัวละคร
ทุกตั วไดรับอาจนับ วาเปน ประสบการณพื้นฐานของมนุ ษย ทั่วไป ทั้ง ยัง แสดงให เห็ น ความสัม พันธระหวาง
อารมณกบั จิตวิทยาของวัยรุนอีกดวย
ความตองการพื้นฐานทางจิตวิทยา (basic needs) ของวัยรุนอันมีค วามสัมพันธโดยตรงตออารมณ
พื้นฐานของวัยรุน อันประกอบดวย 1) ความรัก (affection) มีความรักตนเอง ความรักเพื่อน ความรักที่มีตอ
บุคคลที่ตนชื่นชมเปนพิเศษและความรักเพื่อนตางเพศ 2) ความอิจฉาริษยา (envy and jealousy) ซึ่งจะ
แสดงออกหลายดาน อาจเปนแบบไมสนใจหรือกาวราว 3) อารมณสุข (happiness) 4) อารมณโกรธ (anger)
และ 5) อารมณกลัว (fear) (พรพิมล เจียมนาครินทร, 2539: 54-70) งานวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนสวนใหญมี
ขอสรุปตรงกันวาวัยรุนไปวัยที่อารมณมีความหลากหลายและความผันแปรมากที่สุดเมื่อเทียบกับ ชวงวัยอื่น
(Goossens, 2006: 52) ดังที่นักวิชาการเรียกชวงวัยนี้วาวัยแหง “พายุบุแคม” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา
“storm and stress” (พายุและความกดดัน)
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เมื่อนําอารมณพื้นฐานที่กลาวถึงขางตนมาทาบกับตัวละครในรวมเรื่องสั้นชุดนี้ทําใหพบวา มีอารมณ
เหลานี้ปรากฏอยูอยางชัดแจง เชน ความรัก พบในเรื่องสั้นที่วาดวยความสัมพันธระหวางเพศ สืออันผูมองหา
เพื่อนหญิง เจีย ถงที่หลงรักพี่ชายทางอินเทอรเน็ต และโสวอินผูหลงรักอาจารยส อนประวัติศาสตร อารมณ
อิจฉาริษยาปรากฏในความสัมพันธระหวางอินหมิ่นกับซูฟาง และจี้หนันที่นอยใจในฐานะของตน อารมณสุข
สวนใหญเกิดจากภาวะที่ตัวละครไดเรียนรูบางอยางจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน กวงหลันที่ไดรูวามีค นที่รัก
แหละหวงใยเธออีกมาก และซูหวี่ที่ไดเขาใจความรักของแมในที่สุดเมื่อตองจากไปไกลถึงตางแดน สวนอารมณ
โกรธนาจะเปนอารมณที่ปรากฏมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากความคับของใจของตัวละครที่มีค วามขัดแยงกับตัว
ละครอื่น เชน เฉินหลันที่โกรธจัดโดยเขาใจไปวาแมแอบอานบันทึกของตน และไฉหลันที่โกรธแคนกับฉายาที่
เพื่อนๆ ยัดเยียดให สุดทายคือความกลัว พบไดในอารมณของยั่วอวงที่สังเกตอาการปวยของปูอยางไมสบายใจ
และเกรงวาทานจะจากไป รวมทั้งซูหวี่ที่โกรธลูกพี่ลูกนองที่แสดงกิริยาไมดีใสเขา
อารมณทั้งหลายที่ทั้งหลายที่ตัวละครระบายออกมานาจะเปดโอกาสใหผูอานที่เปนวัย รุ นมีโอกาสได
ทบทวนอารมณข องตนเอง และพยายามหาทางออกโดยใชวรรณกรรมเปนแนวทางไดหากเนื้อเรื่องบังเอิญ
เหมือนพองกับประสบการณสวนตน อันเปนหนทางหนึ่งในการใชความทุกขที่ปรากฏในวรรณกรรมมาเปนทาง
บําบัดความทุกขในชีวิตจริง
ในรวมเรื่องสั้น ฟองอากาศสีฟา เราจะพบวาสิง่ ที่เปนฉากหลังของชีวิตวัยรุนทุกคนในเรื่องคือชีวิตของ
นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาตอนตน ที่ ส วนใหญ ได รับ ผลกระทบจากการสอบเข า ชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ขอสังเกตนี้นําไปสูการวิเคราะหนัย สําคัญของ “บาน” และ “โรงเรีย น” ที่ผูเขียนชี้ใหเห็นวาเปนพื้นที่ที่ตั ว
ละครทุกตัวสมควรจะสังกัดอยู การปฏิเสธ “บาน” หรือ “โรงเรียน” ทั้งในแงการเดินออกจากพื้นที่นั้นหรือ
การไมปฏิบัติตามกติกาของพื้นที่จะทําใหตัวละครประสบความทุกขหรือเผชิญกับสถานการณที่เลวราย ในทาง
กลับกัน หากตัวละครตองประสบความทุกข “บาน” และ “โรงเรียน” จะทําหนาที่ในการรักษาเยียวยาและ
ปลอบขวัญให
“บ า น” และ “โรงเรี ย น” ในวรรณกรรมเรื่ องนี้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากไปกว า สิ่ ง ก อ สร า ง แต มี
ความสําคัญในฐานะสถาบันที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาทางสังคมใหแกวัยรุน นักวิชาการตะวันตกที่ส นใจศึกษา
วรรณกรรมวัยรุนชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมกลุมนี้วา วรรณกรรมวัยรุนไมไดสะทอนการเติบโต
เท านั้ นแต ยังเชื่ อมโยงกั บ สิ่ ง ที่ วัย รุ นสมควรเรีย นรู เ กี่ย วกั บ “อํา นาจ” ซึ่ งวั ย รุ นจะเรี ย นรู ที่ ท างของตั วใน
โครงสรางทางอํานาจของสังคม นอกจากนั้นในวรรณกรรมยังแสดงใหเห็นการตอรองกับ สถาบันตางๆ ของ
วัยรุนดวย (Trites, 2000: x, 142)
จากการวิเคราะหวรรณกรรมวัยรุนไตหวันเรื่องนี้ทําใหพบวา สิ่งที่วัยรุนพยายามตอรองกับสถาบันคือ
การทําตัว “ขบถ” การโตเถียง การไมปฏิบัติตามคําสั่ง รวมทั้งการทําตัวออกนอกลูนอกทาง แตความพยายาม
ในการตอรองกั บสถาบันของตั วละครในเรื่ องทุก ตั วกลั บถู กสยบดวยอุด มการณข องสถาบัน “บ าน” และ
“โรงเรียน” เชน การกําหนดใหตัวละครแมและ/หรือครูเปนผูอธิบายและชี้ทางออกใหแ กความคับ ของใจของ
ตัวละครวัยรุนรวมทั้งใหความชวยเหลือตางๆ เชน อาจารยที่ป รึกษาผูเขาใจภาวะรักเพศเดียวกันใน “ความ
สับสนของอินหมิ่น” อาจารยสอนภาษาจีนผูเสีย สละใน “วัยวันที่ชีวิตตกราง” และแมผูเขาใจใน “ความลับ
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ของเฉินหลัน” ทั้งนี้ ผูเขียนอาจพยายามเลี่ยงการแสดงเจตนาในลักษณะดังกลาวดวยการใหตัวละครเรียนรู
และเขาใจชีวิตผานประสบการณตรงของตนเอง ซึ่งอาจทําใหผูอานเขาใจไปวาตัวละครมีทางเลือกที่จะมองโลก
ผานโลกทัศนของตนแตแทจริงแลวโลกทัศนดังกลาวถูกหลอมสรางขึ้นมาจาก “บาน” และ “โรงเรียน” ที่มีตัว
ละครแมและครูเปนตัวแทน
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาบทเรียนที่ตัวละครเรีย นรูผานความทุกขในที่สุดแลวจะสอดรับกับ
อุดมการณของ “บาน” และ “โรงเรียน” ที่ทําหนาที่ในการสรางคุณภาพคนใหแกสังคม กลาวไดดังนี้
1) การอบรมและการเรียกรองกิริยามารยาท (ซึ่งมีค วามหมายเดีย วกับครรลองของชีวิต ที่ดี) จาก
วัยรุน เชนในเรื่อง “ความในใจของเสี่ยวหลัน” ที่การวางเบาะนั่งบิดเบี้ยวของพอหมายถึงชีวิตที่ผิดพลาด และ
“รอยยิ้มที่สดใสดั่งดวงตะวัน” ที่ลูกผูพูดจาไมดีกับแมเหมือนกับคนอกตัญู
2) ความเขาใจเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของตน เชนในเรื่อง “งานสังสรรคเพื่อนเกาของจี้หนัน ”
และ “ความสับสนของอินหมิ่น” ที่ตัวละครไดเรียนรูวาไมควรอับอายกับฐานะของตน เพราะความแตกตาง
ดังกลาวเปนที่ยอมรับได
3) การตั้งใจศึกษาเลาเรียน เชนในเรื่อง “เงินกนถุงของอินหยู” ที่แสดงใหเห็นความลมเหลวของ
สถาบันครอบครัวสงผลใหตัวละครถูกผลักออกจากทั้ง “บาน” และ “โรงเรียน” และเรื่อง “วัยวันที่ตกราง” ที่
เนนย้ําวาพื้นที่นอกโรงเรียนเปนพื้นที่อันตราย
4) การวางทาทีในความสัมพั นธระหวางเพศอยางเหมาะสม เช นในเรื่อง “ฟองอากาศสีฟา” และ
“ขาวคราวแหงวสันต” ตัวละครไดรับบทเรียนจากการทําตัวโตเกินวัยและอยากมีความสัมพันธอยางผูใหญทั้ง
ที่ยังไมถึงเวลา หากกลาวใหถึงที่สุดแลวสิ่งที่แฝงซอนอยูใน “บาน” และ “โรงเรียน” คืออุดมการณที่สัมพันธ
กับ ชนชั้ นกลางไต ห วั นนั่น เอง สั ง เกตได จากท า ที ที่ ผูเ ขี ย นมี ตอความแตกต างหรื อ ชองว างเรื่ องฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตัวละครที่ผูเขียนปฏิบัติเสมือนหนึ่งเปนเรื่อง “ธรรมดาธรรมชาติ” และยังชี้ใหเห็นวา
การศึกษาเลาเรียนจะเปนหนทางสําคัญที่จะทําใหตัวละครวัยรุนไดรับโอกาสที่ดีกวาคนในรุนพอรุนแมดวย
ฟองอากาศสีฟา จึงเปนรวมเรื่องสั้นที่อาจอานผานแวนหลายอัน หากอานผานแวนของวัย รุนก็นาจะ
พบวาเลี่ยววี่ฮุยไดมอบบทเรียนความทุกขฉบับ อานงายใหแกวัย รุน เพื่อใหผูอานเติบโตอยางเขาใจโลก ชีวิต
และตนเอง อันจะเปนฐานที่มั่นคงใหแกภาวะความเปนผูใหญในวันขางหนา บทเรียนความทุกขทั้งหมดที่ตัว
ละครในรวมเรื่องสั้นชุดนี้มิไดชี้ใหเห็นความยากลําบากหรือความโหดรายของชีวิต แตถายเดีย ว แตยังเผยให
เห็นคุณคาของ “ศักยภาพในการฟนตัว” จากความทุกขเหลานั้นประกอบการขัดเกลาทางสังคมของวัยรุนที่จะ
ทําใหเขาไดกลายเปนคนเต็มคนไดในที่สุด
หากอานรวมเรื่องสั้นชุดนี้ผานแวนของผูใหญ ฐานะของบทเรียนความทุกขฉบับอานงายนาจะยังคงอยู
เนื่องจากคนในวัยผูใหญจะไดผานประสบการณเหลานี้มากอน การศึกษาชีวิตของตัวละครเหลานี้นาจะใหพวก
เขาใจกวางพอที่จะเขาใจวัยรุนที่กําลังเติบโตขึ้นมา เชนเดียวกับที่พวกเขาไดผานชวงวัยนั้นมากอน
ทายที่สุ ด หากอ านเลี่ย ววี่ ฮุย และงานของเธอผา นแวนที่ คมชัด ของนักวิจารณ ก็น าจะพบวา มีค วาม
ซับ ซอ นที่ นา สนใจในมิติข องอํานาจและอุด มการณ เลี่ย ววี่ ฮุย ในฐานะที่ เป นครูไดผ ลิต ซ้ํ าความเปน “ครู”
“โรงเรียน” และ “บาน” ในฐานะสถาบัน ทั้งหมดทั้งมวลอาจเปนขอพิสูจนของวลีที่วา “เปนวัยรุนมันเหนื่อย”
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ไดบาง เพราะวัยรุนตองแบกความคาดหวังที่มีน้ําหนักมหาศาลของสังคมเอาไวดังที่วิเคราะหใหเห็นขางตน
และรางวัลสําหรับวัยรุนที่ปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จไมขาดตกบกพรองก็คงหนีไมพนการไดเติบโตเปนผูใหญที่ส งา
งามในสายตาของแมและครูนั่นเอง
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