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     วัยรุนเปนกลุมคนที่มีพลัง มีแรงทะยานในดานตางๆ ที่อาจเปนไปดวยฮอรโมน หรืออาจเปนเพราะชวงวัย

ที่เปนรอยตอระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ วัยรุนหลายคนจึงตองการจะเติบโตเปนผูใหญอยางกาว

กระโดดดวยความฝนอยางเด็ก โดยขาดความรับผิดชอบอยางผูใหญ วัยรุนอาจตั้งคําถามที่ไมมีใครตอบได

แมแตตัวเอง หรือดําเนินชีวิตตามปรัชญาแหงความพึงพอใจ สําหรับวัยรุนแลวพวกเขาจึงมองตัวเองดังคํากลาว

ที่ไดยินหนาหูในพักหลังวา “เปนวัยรุนมันเหนื่อย” 

      วัยรุนในสังคมไตหวันเองก็ไมใชขอยกเวนของประสบการณที่กลาวถึงขางตน  เลี่ยววี่ฮุย (Yu-Hui 

Liao) ไดเผยใหเราเห็นประสบการณอันหลากหลายของวัยรุนไตหวันในรวมเร่ืองสั้นที่ชื่อ ฟองอากาศสีฟา 

(The Blue Bubble) ของเธอ หนังสือเลมนี้แปลเปนไทยโดยวิภาดา กิตติโกวิท เลี่ยวว่ีฮุยเปนอาจารยสอน

วรรณคดีจีนอยูที่มหาวิทยาลัยซื่อซิน เธอเขียนเร่ืองสั้นชุดน้ีขึ้นมาดวยความตั้งใจเปนพิเศษทั้งเพ่ือร้ือฟนวัน

เวลาวัยรุนของตนเอง และเพ่ือทําความเขาใจวัยรุนในปจจุบัน ดวยการสัมภาษณเก็บขอมูลจากเด็กวัยรุน

จํานวนหนึ่งเพ่ือเปน “สารตั้งตน” สําหรับงานของเธอ ดังที่เธอไดออกตัวไววา “เพ่ือใหการเลาเร่ืองใกลเคียง

กับอารมณของด็กวัยรุนจริงๆ ผูเขียนไดสอบถามและรับฟงอยางจริงใจจากเพ่ือนเยาวชนจํานวนหน่ึง เพ่ือขอ

ทราบระยะผานของพวกเขาที่ฝาขามชวงวัยแหงการเจริญเติบใหญน้ันขึ้นมา” (เลี่ยวว่ีฮุย, 2546: คํานําผูเขียน) 

      ฟองอากาศสีฟา เปนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน (young adult literature หรือ adolescent literature) 

ที่นาสนใจ เนื่องจากเน้ือหาสวนใหญวาดวยความทุกข ความคับของใจ ความวิปโยคโศกเศรา ความโกรธแคน

ชิงชัง ความริษยา ที่ลวนเปนอารมณดานรายของมนุษย ซ่ึงตางกับเร่ืองราวชีวิตของวัยรุนที่นําเสนอผานสื่อ

ตางๆ หลายแหลงวาเปนวัยที่สดใส ใชชีวิตอยางสนุกสนานเต็มเปยมดวยความหวัง ประสบการณที่หดหูมืดดํา

ของวัยรุนในรวมเร่ืองสั้นชุดจึงเผยใหเห็นเจตนาของผูเขียนที่จะให “บทเรียนความทุกข” แกผูอานโดยเฉพาะ
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วัยรุนที่พวกเขาอาจตองไดรับประสบการณทางอารมณเหลาน้ันในระยะเปลี่ยนผานที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเปน

ผูใหญ  

      รวมเร่ืองสั้นชุดน้ีบรรจุเร่ืองสั้นไวจํานวน 15 เร่ือง อาจแบงตามกลุมเนื้อหาอยางหลวมๆออกเปน 3 กลุม 

ประกอบดวย 1) ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว 2) ความสัมพันธระหวางเพศ และ 3) ความสูญเสีย

และบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิดพลาด กลาวโดยลําดับไดดังน้ี 

      เร่ืองสั้นที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวสวนใหญชี้ใหเห็นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตัวละครเอกที่เปนวัยรุนจากความไมเขาใจและการมองคนในครอบครัวดวยสายตาที่เปน

ปฏิปกษกลายเปนความเขาใจ ทําใหครอบครัวเกิดความผาสุก เชนเร่ือง “ความลับของเฉินหลัน” เฉินหลันที่

เปนตัวละครเอกของเร่ืองเขียนความในใจลงในสมุดบันทึก สวนใหญเปนความคับของใจของเธอที่มีตอคนรอบ

ขาง เฉินหลันคิดวาแมแอบอานบันทึกจึงเขียนคํากระทบกระเทียบลงไป แตพฤติกรรมของแมที่เฉินหลัน

คาดหวังวาจะไดเห็นกลับไมปรากฏ เธอจึงเร่ิมใชสัญลักษณอันเปนรหัสลับที่เธอเทาน้ันจะเขาใจได อยูมาวัน

หน่ึงเฉินหลันไดยินแมคุยกับนาจึงไดทราบวาแมกับนาเองเคยใชสัญลักษณในการเขียนบันทึกเชนกัน  เมื่อ

ยอนกลับไปอานก็ไมอาจเขาใจสัญลักษณเหลาน้ันไดแลว แมยังพูดกับนาอีกวา “เด็กๆก็ตองมีความลับของ

ตัวเองบางละ ถาแกคิดจะบอกเราแกก็บอกเองแหละ” (เลี่ยววี่ฮุย, 2546: 101) แสดงใหเห็นวาแมไมไดแอบ

อานบันทึกของเฉินหลัน แตที่แมอบรมสั่งสอนเธอไดเหมาะกับเร่ืองที่อยูในใจของเธอน้ันเปนเพราะแมคอย

สังเกตเธอดวยสายตาที่เปนหวงตลอดเวลา 

      ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวที่ไมคอยลงรอยกันโดยเฉพาะแมกับลูกปรากฏในเร่ืองสั้น “ไขวควา

หาฟากวาง” เปนเร่ืองของซูหวี่ที่สอบไมติดโรงเรียนมัธยมปลาย พอแมจึงตัดสินใจสงเขาไปอยูที่สหรัฐอเมริกา

กับปาใหญ การออกเดินทางของเขาและการไปอยูในดินแดนที่ไมรูจักคุนเคยทําใหเขาคอยๆ เขาใจความรัก

ความหวงใยของแมอันเปนประสบการณที่เขาคิดไปเองวาไมเคยไดรับขณะที่อยูไตหวัน อีกเร่ืองหนึ่งคือ 

“รอยยิ้มที่สดใสดั่งดวงตะวัน” เปนเร่ืองของเหยินเซว็นที่ไมยอมพูดจากับแมดีๆ เหมือนเม่ือคร้ังเปนเด็ก เธอ

รูสึกวาแมขี้บนจูจ้ีทําใหเธอไมอยากเขาใกล แตวันหนึ่งเหยินเซว็นนึกถึงความยากลําบากของแมที่เปนผูใช

แรงงานมักสละวันหยุดเพียงนอยนิดเพื่อจัดหากับขาวกับปลาใหเธออยางเอาใจใส เธอจึงตัดสินใจจะกลับมา

เปนลูกสาวที่นารักออนหวานเหมือนเคย  

 เร่ืองสั้นที่นําเสนอเร่ืองความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวไดอยางนาสนใจมากที่สุดเร่ืองหนึ่งคือ 

“ความในใจของเสี่ยวหลัน” ที่เสี่ยวหลันในฐานะตัวละครเอกคอยตั้งคําถามเก่ียวกับทาทีของแมที่เขมงวดกับ

เธอและไมเคยพูดถึงพอ วันหน่ึงเสี่ยวหลันไดพบกับชายแปลกหนาที่ถามทางไปยังบานของเธอ เสี่ยวหลันไดรู

วาชายคนนั้นคือพอ เวลาผานไป 8 ป เสี่ยวหลันไดพบพออีกคร้ัง เธอไดรูวาการไปเยือนบานของเธอในคร้ังนั้น

พอไปเพียงเพ่ือขอเงิน พอพูดหยาบคายใสเธอกับแมจนเสี่ยวหลันหัวใจสลาย ครอบครัวในรวมเร่ืองสั้นชุดน้ีจึง

ไมใชครอบครัวแสนสุขที่ผูอานบางคนคาดหวังวาจะไดพบในวรรณกรรมสําหรับวัยรุนทั่วไป 

 ความสัมพันธที่ไมลงรอยกันระหวางวัยรุนกับสมาชิกในครอบครัวนาจะถือวาเปนประสบการณพ้ืนฐาน

ที่หลายคนตองเคยประสบ พอแมอาจมองดูลูกดวยความรูสึกวาเปลี่ยนไปไมเหมือนแตกอน ฝายลูกมักคิดวา

พอแมไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของตัว จุดที่นาสังเกตก็คือเร่ืองสั้นทุกเร่ืองมักใชเหตุการณบางอยางที่ทําใหตัว
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ละครวัยรุนฉุกคิดได ลักษณะดังกลาวน้ีแสดงใหเห็นวาผูเขียนใหความสําคัญแกการเรียนรูเพ่ือเขาใจโลกของ

วัยรุนผานประสบการณมากกวาคําสอนสําเร็จรูป  

 กลุมเน้ือหาที่ 2 คือเร่ืองสั้นที่วาดวยความสัมพันธระหวางเพศ ความสัมพันธในที่น้ีมีทั้งความสัมพันธ

แบบรักตางเพศ (heterosexual) และความสัมพันธในลักษณะที่ตองสงสัยวาเปนแบบรักเพศเดียวกัน 

(homosexual) ในรวมเร่ืองสั้นชุดน้ีกลาวถึงความรักวัยแรกรุน (puppy love) ไวในเร่ืองสั้นหลายเร่ือง เชน

เร่ือง “วัยเยาวที่ฟนคืน” เลาเร่ืองของสืออันที่แอบรักเจ้ิงจวินหลัน แตปญหาหนักอกของสืออันที่ทําใหเขาเกรง

วาอีกฝายจะไมยอมรับรักเขาก็คือสิวที่เร่ิมขึ้นเหอตามใบหนาอันเปนภาวะของฮอรโมน สืออันพยายามหาวิธี

ตางๆ ในการกําจัดสิวไมวาจะเปนแผนลอกสิวหรือการกดสิวแตทุกวิธีลวนไมเปน และในปลายเร่ืองสืออันจึงได

พบวาเจ้ิงจวินหลันเองก็มีสิวเต็มหนาและน่ันก็ทําใหเธอวิตกประหมาไมแพกันกับเขา  

 ในเร่ือง “ฟองอากาศสีฟา” เลาเร่ืองของเจียงถงผูใชเวลาวางไปกับการทองโลกอินเทอรเน็ต และ

ปลอมตัวเขาไปในหองสนทนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย เจียงถงใชชื่อตัวเองวาฟองอากาศสีฟา ในหอง

สนทนาเธอไดพบกับชายผูใชนามแฝงวาเจาชายปาไมผูเศราหมอง เจียงถงสรางบุคลิกที่ตรงกันขามกับตัวจริง

ขึ้นมาเปนตัวตนของเธอในพ้ืนที่อินเทอรเน็ต จากเจียงถงผูราเริง ชอบเลนกีฬา และครานจะอานหนังสือ 

กลายเปนฟองอากาศสีฟาผูขี้อายและเปนผูเสพวรรณกรรมตัวยง เธอหลงใหลโลกไซเบอรจนการเรียนตก และ

เม่ือเจาชายปาไมผูเศราหมองรุกเราที่จะขอนัดพบเธอเน่ืองจากคุยถูกคอ เจียงถงจึงสงอีเมลไปสารภาพความ

จริงวาเธอเปนเพียงเด็กหญิงอายุ 14 ป จากน้ันเธอก็ไมไดพบเขาอีกเลย  

ความสัมพันธระหวางเพศที่มีเร่ืองวัยเขามาเปนปจจัยปรากฏในเร่ือง “ขาวคราวแหงวสันต” เร่ืองสั้น

เร่ืองนี้วาดวยเร่ืองของโสวอินผูหลงรักอาจารยจง อาจารยวิชาประวัติศาสตรที่ยายมาใหม อาจารยจงเปน

สุภาพบุรุษ เลนทั้งดนตรีและกีฬาไดอยางสามารถ เปนผูมีรสนิยมดีและใชชีวิตดื่มด่ําอยูกับอุดมคติของวิชาที่

สอน ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดประทับอยูในใจของโสวอิน เธอตั้งใจเรียนวิชานี้อยางมากจนไดคะแนนโดดเดน 

และเรงวันเรงคืนใหตัวเองเติบโตขึ้น ตอมาอาจารยจงตัดสินใจแตงงานทําใหโสวอินราวรานใจมาก ภายหลังเมื่อ

โสวอินกลายเปนนักวิชาการประวัติศาสตรผูมีชื่อเสียง เธอไดพบอาจารยจงอีกคร้ังเห็นวาเขาแกตัวลงไปมาก 

ดวยความเขาใจชีวิต เร่ืองในอดีตที่กลับมาเตือนใจจึงไมทําใหโสวอินหวั่นไหวไดอีก  

 เร่ือง “ความสับสนของอินหม่ิน” เลาเร่ืองของอินหมิ่นที่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมตนไมใครจะมีเพ่ือนมากนัก 

เวนแตซูฟางที่คอยเอาใจใสทั้งเร่ืองการเรียนและเร่ืองสวนตัวของอินหมิ่น ที่จริงอินหม่ินเปนคนคอนขางเก็บตัว

และอับอายเร่ืองฐานะทางบานที่ไมทัดเทียมเพื่อนในโรงเรียนสตรี ผิดกับซูฟางที่เปนคนเปดเผยและยอมรับ

ฐานะที่ไมสูดีของครอบครัวตนอยางเขาอกเขาใจ อินหม่ินรูสึกวาตัวแพความดีของซูฟาน เม่ือเวลาผานไปเธอ

ถึงกับมีอาการ “หึงเพ่ือน” ไมอยากใหใครมีความสําคัญตอซูฟานมากกวาตัว จนกระทั่งวันหน่ึงอินหมิ่นไดยิน

เพ่ือนคุยกันในหองนํ้าวาเธอเปนเลสเบียนเธอจึงหนีหนาซูฟานและเขียนจดหมายเปอนนํ้าตาขอใหซูฟานหาง

จากเธอสักพัก รอนถึงอาจารยที่ปรึกษาตองมาอธิบายใหอินหมิ่นเขาใจวาเปนเร่ืองธรรมดาของวัยรุนที่ไมมี

โอกาสคบเพื่อนตางเพศที่อาจมีความรูสึกลึกซึ้งกับเพ่ือนเพศเดียวกัน แตทั้งน้ีตองใชเวลาเปนเคร่ืองพิสูจนวา

ความรูสึกนั้นแทจริงเปนเชนไร อาจารยยังเรียกปรากฏการณนี้วา “ระยะผานทางอารมณความรูสึก” ซ่ึงแสดง

ใหเห็นรอยตอระหวางการกาวขามจากเด็กสูผูใหญไดอยางชัดเจน 
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 ความสัมพันธระหวางเพศในที่น้ีเปนสิ่งที่ผูเขียนเร่ิมใหความสําคัญ แมวาผูเขียนจะกําหนดใหความรัก

ของตัวละครทุกตัวไมไดลงเอยอยางมีความสุข แตผูเขียนก็มีทาทีเชิงบวกกับลักษณะความสัมพันธทุกรูปแบบ

โดยมองวาทุกอยางเกิดขึ้นในฐานะ “บทเรียน” ทั้งสิ้น นอกจากน้ันผูเขียนยังแสดงใหเห็น “ศักยภาพในการฟน

ตัว” ในระดับสูงของวัยรุนเม่ือตองเผชิญความผิดหวังสับสนจากความรักอยางที่หลีกเลี่ยงไมได  

 เร่ืองสั้นกลุมตอไปคือกลุมเน้ือหาที่วาดวยความสูญเสียและบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิดพลาด 

ในเร่ือง “แผนดินสะเทือน” เปนเร่ืองของกวงหลันผูสูญเสียครอบครัวไปกับแผนดินไหว เธอตองมาอาศัยอยูกับ

ปูและยา ความโศกเศราสะเทือนใจที่เธอไดรับจากเหตุการณคร้ังน้ันคอยหลอกหลอนเธออยูตลอดเวลาจน

บางคร้ังเธอแสดงอาการเหมือนคนเสียสติ และเฝาฝนซํ้าๆถึงครอบครัวที่จากไป วันหน่ึงกวงหลันตัดสินใจไป

โรงเรียนอีกคร้ังหลังจากที่หยุดมานาน วันแรกที่ไปโรงเรียนกวงหลันตัดสินใจกลับบานกอนเดินทางถึงโรงเรียน

เพราะเธอรูสึกสับสน แตเม่ือไดยินปูกับยาพูดถึงความทุกขของเธอดวยความเขาใจ เธอจึงรูสึกละอายใจ

ตัดสินใจไปโรงเรียนอีกคร้ัง ทําใหเธอพบวา “หนาตางหองเรียนทุกบานเต็มไปดวยนกกระเรียนกระดาษที่หอง

ไวเพื่อสวดภาวนาขอพร บนโตะของเธอมีการดขนาดใหญเทากับโตะวางอยู เธอน่ังลง เปดการดออก ขางใน

เต็มไปดวยถอยคําที่ปลุกปลอบและใหกําลังใจ” (เลี่ยวว่ีฮุย, 2546: 70) กวงหลันจึงไดตระหนักในที่สุดวาคน

รอบขางพรอมที่จะ “รวมทุกข” ไปกับเธอ ใหเธอสามารถปรับใจและกลับไปใหชีวิตตามปกติได  

 ในเร่ือง “คิมหันตสีฟาคราม” เลาเร่ืองของเจ้ิงหวินหลันกับจ่ือชิง ซึ่งฝายหลังมีผลการเรียนไมสูดีนัก 

เจ้ิงหวินหลันจึงอาสาคอยชวยเหลือทุกอยาง คอยใหกําลังใจ เคี่ยวเข็ญใหจ่ือชิงอานหนังสือ หรือแมแตไปชวย

บนบานศาลกลาวใหจ่ือชิงสอบผานโดยที่เจาตัวไมตองรองขอ จ่ือชิงรูสึกซาบซ้ึงมาก วันหน่ึงเม่ือเด็กทั้งสองขี่

จักรยานไปพรอมกัน จักรยานของเจ้ิงหวินหลันถูกรถบรรทุกทับการเห็นเพ่ือนที่ดีที่สุดสิ้นชีวิตไปตอหนาทํา

ใหจ่ือชิงแทบสิ้นสติ ผูที่โศกเศรามากกวาเปนรอยเทาพันทวีคือแมของเจ้ิงหวินหลัน แตในขณะที่จ่ือชิงโทษวา

เปนความผิดของตัว แมของเจ้ิงหวินหลันปลอบใจเธอโดยกลาววามันเปนชะตากรรม  

 เน้ือหาที่เก่ียวกับบทเรียนชีวิตจากการกระทําที่ผิดพลาดปรากฏในเร่ือง “วัยวันที่ชีวิตตกราง” และ 

“เงินกนถุงของอินหยู” เร่ืองแรกเลาชีวิตของจงหมิ่นที่หนีทบทวนบทเรียนเพ่ือการสอบเขามัธยมปลายที่

โรงเรียนไป “ซ่ิงมอเตอรไซค” กับกลุมเพ่ือนที่นําโดยผูไดรับฉายาวา “ตาพ่ีอวง” (จอมโว) จงหม่ินและพวกขี่

จักรยานยนตแขงขันตามทองถนนสรางความวุนวายใหชาวบาน ในขณะที่พวกเขารูสึกวาไดพบกับ “ความสุด

ยอด” วันหน่ึงอาจารยสอนภาษาจีนที่โรงเรียนโดดมาขวางทางรถของจงหมิ่นไวและขอใหพวกเขากลับไป

ทบทวนบทเรียน คราวแรกพวกเขายอมตาม แตในที่สุดพวกเขาก็ออกไปอีก คร้ังน้ีจงหม่ินกับตาพ่ีอวงประสบ

อุบัติเหตุ จงหมิ่นตองนอนโรงพยาบาลนับเดือน สวนตาพี่อวงกลายเปนคนไรความรูสึก หรือพูดเปนสํานวนวา

เปน “มนุษยพืชผัก” บทเรียนชีวิตคร้ังน้ีจึงนาจะทําใหจงหม่ินตัดสินใจกลับตัวได 

 สวนเร่ือง “เงินกนถุงของอินหยู” เลาเร่ืองของจางเหว็นเด็กหญิงอันธพาลที่มักรังแกอินหยูอยูเสมอ วัน

หน่ึงจางเหว็นถึงขั้นตบตีอินหยู เมื่อแมของอินหยูไดพบจางเหว็นแมกลับไปตอวาเธอ แตพูดคุยกับเธอจนไดรูวา

จางเหว็นเติบโตมาในครอบครัวที่ไมสมบูรณ และถูกพอขี้เมาทุบตีเปนประจํา จางเหว็นทําตัวออกนอกลูนอกทาง

มากขึ้นเร่ือยๆ จนในที่สุดอินหยูไดขาววาจางเหว็นตั้งทอง เม่ืออินหยูไดดูขาวโทรทัศนเก่ียวกับเยาวชนที่ถูก

ทารุณกรรม เธอก็นึกถึงจางเหว็นทันที อินหยูผูมีชื่อเสียงเร่ืองความมัธยัสถจึงยอมสละเงินบริจาคใหแกองคกรที่
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ชวยเหลือเยาวชนที่มีปญหา เพื่อระลึกถึงจางเหว็นตางความรูสึกโชคดีที่เธอไมตองเผชิญชะตากรรมเชนเดียวกับ

เพ่ือน  

 จากการสรุปเน้ือหาประกอบตัวอยางจากรวมเร่ืองสั้นชุด ฟองอากาศสีฟา น้ีอาจชวนใหสงสัยวาเหตุใด

จึงไมมีกลุมเร่ืองที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางเพ่ือนที่นาจะเปนชุดความสัมพันธที่สําคัญที่สุดสําหรับวัยรุน ใน

แงอิทธิพลที่สงผลตอการปรับตัว (Scholte and Aken, 2006: 194) คําตอบก็คือถาสังเกตจะพบชุด

ความสัมพันธดังกลาวปรากฏในเร่ืองสั้นเกือบทุกเร่ืองโดยมีน้ําหนักแตกตางกันไป อาจกลาวไดวาความสัมพันธ

ระหวางเพ่ือนในรวมเร่ืองสั้นชุดนี้มีความสําคัญตอตัวละครเสมือนหนึ่ง “ครอบครัว” อีกครอบครัวหน่ึงที่ตัว

ละครสังกัดอยู เชนเร่ือง “ความกลัดกลุมของไฉหลัน” และ “งานสังสรรคเพื่อนเกาของจ้ีหนัน” เร่ืองแรก

กลาวถึงไฉหลันที่ถูกเพ่ือนแปลงชื่อใหเปนเสียงที่มีความหมายขบขันหรือเรียกเปนฉายา ไฉหลันสนิทกับเพื่อน

ตางเพศคือหูจือเอียน แตเขากลับยอมรับการมีฉายาไดในขณะที่ไฉหลันรูสึกคับแคนใจจึงไปปรึกษากับครูผูไม

เคยทราบวาเธอก็มีฉายาที่เรียกกันในหมูนักเรียนเชนกัน เร่ืองสั้นเร่ืองนี้จึงบอกเลาความสัมพันธระหวางเพ่ือน

และความสัมพันธระหวางเพศในลักษณะที่เกือบขนานกัน  

  สวน “งานสังสรรคเพ่ือนเกาของจ้ีหนัน” เลาเร่ืองของจ้ีหนันผูมีฐานะไมรํ่ารวย แมใหเขาซ้ือแชมพูไป

เปนของขวัญจับฉลาก ในงานเพ่ือนพากันหัวเราะของที่เขานํามาเวนแตซวี่หลันที่ออกรับแทนเขาทุกอยางทําให

เขามองเธอดวยสายตาที่เปลี่ยนไป ในงานจ้ีหนันไดพบกับอาจารยเจ้ิงผูซ่ึงเขาไดทราบในตอนปลายเร่ืองวา

หลังจากวันงานอาจารยไดเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีจึงกลาวถึงทั้งความสัมพันธระหวางเพ่ือน 

ความสัมพันธระหวางเพศ และความสูญเสียรวมอยูดวยกัน  

    ประสบการณทั้งหมดของวัยรุนไตหวันในเร่ืองสั้นเร่ืองน้ีลวนเวียนวายอยูในความทุกข ทั้งจากเร่ือง

ที่เล็กนอยอยางเร่ืองสิวบนใบหนาจนถึงเร่ืองที่หนักหนาสาหัสเชนการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัว ในฐานะ

ที่เปนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน ฟองอากาศสีฟา จึงทําหนาที่เปนเสมือนบทเรียนสอนใจสําหรับวัยรุนที่เปด

โอกาสใหผูอานไดเขาถึงประสบการณที่หลากหลายของวัยรุน หลายเร่ืองที่เมื่ออานเร่ืองจนจบจะเขาใจ “สาร” 

ที่ผูเขียนตองการสื่อ ในขณะที่บางเร่ืองจะมีคําสําคัญปรากฏอยูในเร่ืองใหเขาใจไดทันที ความทุกขที่ตัวละคร

ทุกตัวไดรับอาจนับวาเปนประสบการณพ้ืนฐานของมนุษยทั่วไป ทั้งยังแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง

อารมณกับจิตวิทยาของวัยรุนอีกดวย  

  ความตองการพ้ืนฐานทางจิตวิทยา (basic needs) ของวัยรุนอันมีความสัมพันธโดยตรงตออารมณ

พ้ืนฐานของวัยรุน อันประกอบดวย 1) ความรัก (affection)  มีความรักตนเอง ความรักเพื่อน ความรักที่มีตอ

บุคคลที่ตนชื่นชมเปนพิเศษและความรักเพ่ือนตางเพศ 2) ความอิจฉาริษยา (envy and  jealousy)  ซ่ึงจะ

แสดงออกหลายดาน อาจเปนแบบไมสนใจหรือกาวราว 3) อารมณสุข (happiness) 4) อารมณโกรธ (anger) 

และ 5) อารมณกลัว (fear)  (พรพิมล  เจียมนาครินทร, 2539: 54-70) งานวิจัยเกี่ยวกับวัยรุนสวนใหญมี

ขอสรุปตรงกันวาวัยรุนไปวัยที่อารมณมีความหลากหลายและความผันแปรมากที่สุดเม่ือเทียบกับชวงวัยอื่น 

(Goossens, 2006: 52) ดังที่นักวิชาการเรียกชวงวัยน้ีวาวัยแหง “พายุบุแคม” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา 

“storm and stress” (พายุและความกดดัน)  
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 เม่ือนําอารมณพ้ืนฐานที่กลาวถึงขางตนมาทาบกับตัวละครในรวมเร่ืองสั้นชุดน้ีทําใหพบวามีอารมณ

เหลาน้ีปรากฏอยูอยางชัดแจง เชน ความรัก พบในเร่ืองสั้นที่วาดวยความสัมพันธระหวางเพศ สืออันผูมองหา

เพ่ือนหญิง เจียถงที่หลงรักพี่ชายทางอินเทอรเน็ต และโสวอินผูหลงรักอาจารยสอนประวัติศาสตร อารมณ

อิจฉาริษยาปรากฏในความสัมพันธระหวางอินหม่ินกับซูฟาง และจ้ีหนันที่นอยใจในฐานะของตน อารมณสุข

สวนใหญเกิดจากภาวะที่ตัวละครไดเรียนรูบางอยางจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน กวงหลันที่ไดรูวามีคนที่รัก

แหละหวงใยเธออีกมาก และซูหว่ีที่ไดเขาใจความรักของแมในที่สุดเมื่อตองจากไปไกลถึงตางแดน สวนอารมณ

โกรธนาจะเปนอารมณที่ปรากฏมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากความคับของใจของตัวละครที่มีความขัดแยงกับตัว

ละครอ่ืน เชน เฉินหลันที่โกรธจัดโดยเขาใจไปวาแมแอบอานบันทึกของตน และไฉหลันที่โกรธแคนกับฉายาที่

เพ่ือนๆ ยัดเยียดให สุดทายคือความกลัว พบไดในอารมณของยั่วอวงที่สังเกตอาการปวยของปูอยางไมสบายใจ

และเกรงวาทานจะจากไป รวมทั้งซูหว่ีที่โกรธลูกพี่ลูกนองที่แสดงกิริยาไมดีใสเขา  

อารมณทั้งหลายที่ทั้งหลายที่ตัวละครระบายออกมานาจะเปดโอกาสใหผูอานที่เปนวัยรุนมีโอกาสได

ทบทวนอารมณของตนเอง และพยายามหาทางออกโดยใชวรรณกรรมเปนแนวทางไดหากเนื้อเร่ืองบังเอิญ

เหมือนพองกับประสบการณสวนตน อันเปนหนทางหน่ึงในการใชความทุกขที่ปรากฏในวรรณกรรมมาเปนทาง

บําบัดความทุกขในชีวิตจริง 

ในรวมเร่ืองสั้น ฟองอากาศสีฟา เราจะพบวาสิง่ที่เปนฉากหลังของชีวิตวัยรุนทุกคนในเร่ืองคือชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่สวนใหญไดรับผลกระทบจากการสอบเขาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอสังเกตนี้นําไปสูการวิเคราะหนัยสําคัญของ “บาน” และ “โรงเรียน” ที่ผูเขียนชี้ใหเห็นวาเปนพ้ืนที่ที่ตัว

ละครทุกตัวสมควรจะสังกัดอยู การปฏิเสธ “บาน” หรือ “โรงเรียน” ทั้งในแงการเดินออกจากพ้ืนที่นั้นหรือ

การไมปฏิบัติตามกติกาของพ้ืนที่จะทําใหตัวละครประสบความทุกขหรือเผชิญกับสถานการณที่เลวราย ในทาง

กลับกัน หากตัวละครตองประสบความทุกข “บาน” และ “โรงเรียน” จะทําหนาที่ในการรักษาเยียวยาและ

ปลอบขวัญให  

“บาน” และ “โรงเรียน” ในวรรณกรรมเร่ืองน้ีจึงมีความสําคัญมากไปกวาสิ่งกอสราง แตมี

ความสําคัญในฐานะสถาบันที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาทางสังคมใหแกวัยรุน นักวิชาการตะวันตกที่สนใจศึกษา

วรรณกรรมวัยรุนชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมกลุมน้ีวา วรรณกรรมวัยรุนไมไดสะทอนการเติบโต

เทานั้นแตยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่วัยรุนสมควรเรียนรูเก่ียวกับ “อํานาจ” ซึ่งวัยรุนจะเรียนรูที่ทางของตัวใน

โครงสรางทางอํานาจของสังคม นอกจากนั้นในวรรณกรรมยังแสดงใหเห็นการตอรองกับสถาบันตางๆ ของ

วัยรุนดวย (Trites, 2000: x, 142)  

จากการวิเคราะหวรรณกรรมวัยรุนไตหวันเร่ืองน้ีทําใหพบวา สิ่งที่วัยรุนพยายามตอรองกับสถาบันคือ

การทําตัว “ขบถ” การโตเถียง การไมปฏิบัติตามคําสั่ง รวมทั้งการทําตัวออกนอกลูนอกทาง แตความพยายาม

ในการตอรองกับสถาบันของตัวละครในเร่ืองทุกตัวกลับถูกสยบดวยอุดมการณของสถาบัน “บาน” และ 

“โรงเรียน” เชน การกําหนดใหตัวละครแมและ/หรือครูเปนผูอธิบายและชี้ทางออกใหแกความคับของใจของ

ตัวละครวัยรุนรวมทั้งใหความชวยเหลือตางๆ เชน  อาจารยที่ปรึกษาผูเขาใจภาวะรักเพศเดียวกันใน “ความ

สับสนของอินหม่ิน” อาจารยสอนภาษาจีนผูเสียสละใน “วัยวันที่ชีวิตตกราง” และแมผูเขาใจใน “ความลับ
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ของเฉินหลัน” ทั้งน้ี ผูเขียนอาจพยายามเลี่ยงการแสดงเจตนาในลักษณะดังกลาวดวยการใหตัวละครเรียนรู

และเขาใจชีวิตผานประสบการณตรงของตนเอง ซ่ึงอาจทําใหผูอานเขาใจไปวาตัวละครมีทางเลือกที่จะมองโลก

ผานโลกทัศนของตนแตแทจริงแลวโลกทัศนดังกลาวถูกหลอมสรางขึ้นมาจาก “บาน” และ “โรงเรียน” ที่มีตัว

ละครแมและครูเปนตัวแทน  

  อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาบทเรียนที่ตัวละครเรียนรูผานความทุกขในที่สุดแลวจะสอดรับกับ

อุดมการณของ “บาน” และ “โรงเรียน” ที่ทําหนาที่ในการสรางคุณภาพคนใหแกสังคม กลาวไดดังน้ี 

 1) การอบรมและการเรียกรองกิริยามารยาท (ซ่ึงมีความหมายเดียวกับครรลองของชีวิตที่ดี) จาก

วัยรุน เชนในเร่ือง “ความในใจของเสี่ยวหลัน” ที่การวางเบาะนั่งบิดเบี้ยวของพอหมายถึงชีวิตที่ผิดพลาด และ 

“รอยยิ้มที่สดใสดั่งดวงตะวัน” ที่ลูกผูพูดจาไมดีกับแมเหมือนกับคนอกตัญู  

  2) ความเขาใจเก่ียวกับสถานะทางเศรษฐกิจของตน เชนในเร่ือง “งานสังสรรคเพ่ือนเกาของจ้ีหนัน” 

และ “ความสับสนของอินหม่ิน” ที่ตัวละครไดเรียนรูวาไมควรอับอายกับฐานะของตน เพราะความแตกตาง

ดังกลาวเปนที่ยอมรับได 

 3) การตั้งใจศึกษาเลาเรียน เชนในเร่ือง “เงินกนถุงของอินหยู” ที่แสดงใหเห็นความลมเหลวของ

สถาบันครอบครัวสงผลใหตัวละครถูกผลักออกจากทั้ง “บาน” และ “โรงเรียน” และเร่ือง “วัยวันที่ตกราง” ที่

เนนย้ําวาพ้ืนที่นอกโรงเรียนเปนพ้ืนที่อันตราย  

4) การวางทาทีในความสัมพันธระหวางเพศอยางเหมาะสม เชนในเร่ือง “ฟองอากาศสีฟา” และ 

“ขาวคราวแหงวสันต” ตัวละครไดรับบทเรียนจากการทําตัวโตเกินวัยและอยากมีความสัมพันธอยางผูใหญทั้ง

ที่ยังไมถึงเวลา หากกลาวใหถึงที่สุดแลวสิ่งที่แฝงซอนอยูใน “บาน” และ “โรงเรียน” คืออุดมการณที่สัมพันธ

กับชนชั้นกลางไตหวันนั่นเอง สังเกตไดจากทาทีที่ผูเขียนมีตอความแตกตางหรือชองวางเร่ืองฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของตัวละครที่ผูเขียนปฏิบัติเสมือนหนึ่งเปนเร่ือง “ธรรมดาธรรมชาติ” และยังชี้ใหเห็นวา

การศกึษาเลาเรียนจะเปนหนทางสําคัญที่จะทําใหตัวละครวัยรุนไดรับโอกาสที่ดีกวาคนในรุนพอรุนแมดวย 

 ฟองอากาศสีฟา จึงเปนรวมเร่ืองสั้นที่อาจอานผานแวนหลายอัน หากอานผานแวนของวัยรุนก็นาจะ

พบวาเลี่ยววี่ฮุยไดมอบบทเรียนความทุกขฉบับอานงายใหแกวัยรุน เพ่ือใหผูอานเติบโตอยางเขาใจโลก ชีวิต 

และตนเอง อันจะเปนฐานที่ม่ันคงใหแกภาวะความเปนผูใหญในวันขางหนา บทเรียนความทุกขทั้งหมดที่ตัว

ละครในรวมเร่ืองสั้นชุดน้ีมิไดชี้ใหเห็นความยากลําบากหรือความโหดรายของชีวิตแตถายเดียว แตยังเผยให

เห็นคุณคาของ “ศักยภาพในการฟนตัว” จากความทุกขเหลาน้ันประกอบการขัดเกลาทางสังคมของวัยรุนที่จะ

ทําใหเขาไดกลายเปนคนเต็มคนไดในที่สุด  

หากอานรวมเร่ืองสั้นชุดน้ีผานแวนของผูใหญ ฐานะของบทเรียนความทุกขฉบับอานงายนาจะยังคงอยู 

เน่ืองจากคนในวัยผูใหญจะไดผานประสบการณเหลาน้ีมากอน การศึกษาชีวิตของตัวละครเหลาน้ีนาจะใหพวก

เขาใจกวางพอที่จะเขาใจวัยรุนที่กําลังเติบโตขึ้นมา เชนเดียวกับที่พวกเขาไดผานชวงวัยนั้นมากอน  

  ทายที่สุดหากอานเลี่ยววี่ฮุยและงานของเธอผานแวนที่คมชัดของนักวิจารณก็นาจะพบวามีความ

ซับซอนที่นาสนใจในมิติของอํานาจและอุดมการณ เลี่ยววี่ฮุยในฐานะที่เปนครูไดผลิตซํ้าความเปน “ครู” 

“โรงเรียน” และ “บาน” ในฐานะสถาบัน ทั้งหมดทั้งมวลอาจเปนขอพิสูจนของวลีที่วา “เปนวัยรุนมันเหนื่อย” 



8 
 

ไดบาง เพราะวัยรุนตองแบกความคาดหวังที่มีนํ้าหนักมหาศาลของสังคมเอาไวดังที่วิเคราะหใหเห็นขางตน 

และรางวัลสําหรับวัยรุนที่ปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จไมขาดตกบกพรองก็คงหนีไมพนการไดเติบโตเปนผูใหญที่สงา

งามในสายตาของแมและครูน่ันเอง  
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