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 นวนิยายเร่ือง Bridget Jone’s Diary (1996) ของเฮเลน ฟลดิง (Helen Fielding) เปนนวนิยายขาย

ดีระดับโลก โดยแปลเปนภาษาตางๆ ถึง 30 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยที่ใชชื่อวา ไดอาร่ีของบริดเจ็ท โจนส แปล

โดย พลอย จริยะเวช นอกจากนั้นนวนิยายเร่ืองน้ียังมีฉบับภาพยนตรที่เปนที่นิยมไมแพกัน นําแสดงโดยเรอเน 

เซลวิเกอร (Renée Zellweger) โคลิน เฟรท (Colin Firth) และฮิวจ แกรนท (Hugh Grant) ความนิยมใน

การเขียนเร่ืองทํานองบริดเจ็ท โจนส ขยายตัวมากขึ้นจนกลายเปนประเภทวรรณกรรม ที่เรียกวา “ชิกลิท” 

(chick lit) 

  “chick lit” มาจากคําวา “chick” อันเปนคําสแลงอเมริกันที่แปลวาผูหญิง กับ “literature” ที่

หมายถึงงานเขียน คําน้ีปรากฏคร้ังแรกในสิ่งพิมพราว ค.ศ. 1988 อันเก่ียวของกับรายวิชา “Female Literary 

Tradition” (วัฒนธรรมทางวรรณศิลปของนักประพันธสตรี)  ตอมาใน ค.ศ. 1995 มีนักวิชาการนําไปตั้งชื่อ

ชุมนุมบทนิพนธเร่ือง Chick Lit: Postfeminist Fiction นอกจากน้ียังมีบทความของนักเขียนใน The New 

Yorker ที่ใชคําศัพท “chick lit” เพ่ืออธิบายกระแสและแนวโนม “girlishness” (เร่ืองผูหญิ้งผูหญิง) ในงาน

เขียนของคอลัมนิสตหญิงในหนังสือพิมพ ในสวนที่เปนบันเทิงคดี นวนิยายชุดบริดเจ็ท โจนสของฟลดิง และนว

นิยายชุด Sex and the City ของแคนเดส บุชเนล (Candace Bushnell) เปนสวนสําคัญที่ทําใหนัย

ความหมายและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมประเภทน้ีชัดเจนขึ้น 
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  เราอาจใชเร่ืองบริดเจ็ท โจนสเปนฐานในการนิยามลักษณะสําคัญของชิกลิทไดวา ชิกลิทประกอบดวย

เร่ืองเลาที่มีตัวละครเอกหญิงเปนศูนยกลาง เน้ือเร่ืองเพงเล็งที่การผานความทุกขยากของตัวละครเอก ลักษณะ

ของตัวละครเอกคืออยูในวัย 20 ตอนปลายหรือ 30 ตอนตน เปนโสด เปนคนผิวขาวชาวอังกฤษหรืออเมริกัน มี

รสนิยมแบบรักตางเพศ และใชชีวิตอยูในมหานคร บอยคร้ังที่พบวา ตัวละครเอกมิไดทําหนาที่เปนกระจกเงา

สะทอนภาพลักษณของผูเขียนเทาน้ัน แตยังแสดงใหเห็นจริตของกลุมผูอานอีกดวย2  

  หลิวจงเวยเปนนักเขียนรุนใหมของไตหวันที่พยายามเกาะกระแสชิกลิทที่แพรหลายในหมูนักเขียนหญิง

ทั่วโลก เธอเขียนนวนิยายเร่ือง วันนี้ทองฟาแจมใส (Wow..What a Sunny Day!, 2008) ขึ้นเพื่อถายทอด

ประสบการณอีกดานหน่ึงของผูหญิงไตหวัน สังคมที่มีการปะทะประสานกันระหวางคานิยมจีนแบบเกา กับการ

ปรับประเทศใหทันสมัย โลกของการพัฒนาในเมืองใหญ และชีวิตสงบงามในชนบท ผูที่ไดอานเร่ืองราวชีวิตขอ

งบริดเจ็ท โจนส อันเปนตนแบบของชิกลิทหลายเร่ืองในวงวรรณกรรมจะสังเกตเห็นในทันทีวา นวนิยายของ

หลิวจงเวยเร่ืองนี้มีเงาของเฮเลน ฟลดิงพาดทับอยูอยางเห็นไดชัด 

  วันน้ีทองฟาแจมใส เลาเร่ืองของหยงฉิงตามขนบของชิกลิท หยงฉิงเปนผูหญิงที่กําลังยางสูวัย “30 

something” เธอทํางานนิตยสาร “บานที่อบอุน” ในไทเปเธอพักอยูในบานเชาของ Wednesday นักศึกษา

สาขาจิตวิทยาและปรัชญาและมีเชอรร่ี เจาของเวดดิ้งสตูดิโอเปนเพ่ือนบานอีกคนหน่ึง หยงฉิงตองรับแรงกดดัน

จากแมที่พยายามใหเธอมีคนรัก หยงฉิงไปดูตัวคร้ังหนึ่งกับจอหนน่ีเฉิน แตการณกลับกลายวาเขาเปนเกย จาก

ฐานะวาที่คนรักจึงเปลี่ยนเปน “เพื่อนสาว” แทน หลังจากนั้นเธอมีโอกาสไดพบกับไอริค ผูเปนชางภาพระดับ

โลก ทั้งสองเหมือนจะตกหลุมรักกันและกัน ทวาสุดทาย ไอริคกลับเปลี่ยนใจ  

  คนที่อยูแวดลอมตัวหยงฉิง ลวนแตมีปญหาเร่ืองความสัมพันธ เชอรร่ีมีปญหาเร่ืองรักสามเสากับคนที่มี

ภรรยาแลว โดยไมเหลียวแลผิ่นสงที่คอยดูแลอยูไมหาง เจียงเหมยเซียงเพ่ือนสนิทของหยงฉิงมีแฟนสุดนารัก

อยางอาละดินแตก็ยังแอบมีความสัมพันธกับพนักงานไปรษณีย จอหนน่ีเฉินไมกลาเปดเผยกับแมวาเปนเกย

และตองใหหยงฉิงปลอมตัวเปนคนรัก Wednesday เปนเด็กที่มีความเศราลึกล้ําจากการที่พอแมเสียชีวิตไป

ตั้งแตเธอยังเล็ก โดยที่เธอไมรูวาเขาทั้งสองกําลังจะหยากัน สวนหยงฉิงเองก็ไขวควาหาความรักจนออนใจ โดย

หารูไมวาอาตา คนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกับเธอเฝามองเธอดวยความชื่นชมมาเปนเวลานานหลายป  

  หากกลาวถึงอิทธิพลของ ไดอาร่ีของบริดเจ็ท โจนส ที่มีตอนวนิยายเร่ืองน้ีอาจตองเขียนขึ้นมาเปน

บทความวิชาการขนาดยาวอีกเร่ืองหน่ึง จึงขอไมลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวในที่น้ี แตกอนที่จะ

แนะนัยประเด็นสําคัญตางๆ ที่ปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ี จะขอกลาวถึงลักษณะที่เหมือนพองกันระหวางตัวบท

ตนทางกับตัวบทปลายทาง อันทําให วันน้ีทองฟาแจมใส เขาลักษณะของชิกลิทอยางสมบูรณ  

  นอกจากวัยและอาชีพของตัวละครที่อยูในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพเหมือนกันแลว การเปนคนที่ไมพอใจ

กับรูปลักษณ ขาดความม่ันใจในตัวเองในบางเวลา ไดรับแรงกดดันเร่ืองความจําเปนตองมีคูจากครอบครัวและ

สังคมรอบขาง มีความรักที่ไมประสบความสําเร็จ ครอบครัวแตกราวจากการที่แมเอาใจออกหางจากพอ มี 
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 Caroline J. Smith, Cosmopolitan Culture and Consumerism in Chick Lit (New York and London: 

Routledge, 2008), p. 2.   



“เพ่ือนสาว” เปนชายหนุมที่เปนคนรักเพศเดียวกัน การแสวงหาสิ่งที่เหมือนกันคือคนรักดีๆ สักคนหน่ึงที่เธอ

เชื่อวาจะทําใหชีวิตของเธอเกิดความสมดุล และเร่ืองก็สิ้นสุดลงในลักษณะสุขนาฏกรรมเชนเดียวกัน แนนอนวา

ชะตากรรมของหยงฉิงไมตางกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหมยลี่ในภาพยนตรไทยเร่ือง รถไฟฟามาหานะเธอ และตัว

ละครเอกหญิงใน 30 โสดออนเซล และ 30 กําลังแจว ที่มีผูตอบรับอยางกวางขวางโดยเฉพาะผูชมที่อยูในกลุม

เดียวกับตัวละครเอกของเร่ือง ลักษณะของหยงฉิงที่รวมกับตัวละครเอกหญิงในเร่ืองที่กลาวถึงเหลานั้น สังเกต

ไดจากที่เธอกลาวถึงตัวเองไวตอนหน่ึงวา  

 
  หยงฉิง แปลวา Sunny Day ช่ือนี้เปนชื่อที่เพราะพริ้งอยางไมตองสงสัย แมวาฉันจะไมไดสวยสม

ชื่อก็ตามที ตัวฉัน สวนสูง 160 (เอาแบบเปรี๊ยะเปะควรเปน 159.2 cm) หนาอกคัพ A (แตก็เคยคัพ B...

จริงๆ นะ) น้ําหนักตัว...ลาสุดที่ช่ังได คือ 54 กิโลกรัม (ช่ังตอนไมสวมผาสักชิ้น) 

  ตั้งแตเล็กจนโต เปนคนที่แสนจะธรรมดาราบเรียบอยางเสมอตนเสมอปลายมาตลอด ไมมีเกียรติ

ประวัติที่โดดเดน มีแตวีรกรรมอับอายขายหนา3   

 

  ความรูสึกไมพึงพอใจในตัวเอง ไมม่ันใจในตนเองเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความกังวลวาจะไรคู ที่

ปรึกษาที่ดีที่สุดของผูหญิงกลุมนี้คือนิตยสารผูหญิง ที่นําเสนอเนื้อหาหลากหลายที่สนองตอบความสนใจของนัก

อานผูหญิง นับตั้งแตเร่ืองเก่ียวกับวิธีการรวมรัก ความสัมพันธระหวางเพศ การทําครัว การแตงกายเพ่ือเสริม

บุคลิกภาพตลอดจนการทํานายดวงชะตา ในแงหน่ึงผูหญิงยุคใหมเหลานี้จึงถูกหลอหลอมใหมีลักษณะไปในทาง

เดียวกัน โดยศึกษาจากความสําเร็จของผูหญิงจํานวนมากที่สรางความโชคดเีร่ืองความรักใหตนเองได หยงฉิงจึงมี

เพ่ือนแทเปนคอลัมน “สถานีวิเคราะหรัก” ซ่ึงเปนคอลัมนรายสัปดาหของหนังสือพิมพฉบับหน่ึง คอลัมนิสตชื่อ

แอลเรน หยงฉิงออกตัววา “ฉันติดตามอานมาสองปแลว บทความของเธอมีเหตุผล ฉันคิดวาเธอเปนผูหญิงที่

เขาใจผูชายไดดีที่สุดในโลกอยางแนนอน”4 เม่ือคร้ังที่เธอสงสัยในความสัมพันธกับคูเดต เธอก็ไดรับคําตอบจาก

สถานีวิเคราะหรักวา “ใน ‘สถานีวิเคราะหรัก’ เขียนวา ผูชายถาเจอกันคร้ังแรกแลวไมไดนัดหมายการเจอกัน

คร้ังหนาทันที นั่นแสดงวาเขาไมสนใจคุณแมแตนิด แอลเรนเขียนไดคมกริบ แตถูกตอง!”5  

  ทางชีวิตของหยงฉิงเปนเน้ือเดียวกันกับชะตากรรมของบริดเจ็ท โจนส ตัวละครเอกในชิกลิทตนแบบ

ดังเห็นไดจากขอความในไดอาร่ีของบริดเจ็ท โจนสวา “คนฉลาดๆ คงพูดวาดาเนียลนาจะชอบฉันอยางที่ฉัน

เปน แตฉันโตมากับวัฒนธรรมคอสโมโพลิแทน ถูกครอบงําโดยสุดยอดนางแบบ และแบบสอบถามอีก

มากมาย”6 ความทะยานอยากเปนตามแบบที่ผูหญิงทั้งหลายอยากเปนจึงกดทับลงบนความรูสึกของหยงฉิงอ

ยางฝงรอย เธอหมกมุนอยูกับนาฬิกาชีวิตที่เดินหนาไปไมหยุด ทั้งกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณรางกาย (body 

image) เชนเดียวกับบริดเจ็ท โจนสที่ตองชั่งนํ้าหนักของตัวเองและบันทึกลงในไดอาร่ี สอดรับกับปรากฏการณ
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4 เรื่องเดียวกัน, หนา 55. 
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หนา 65.  



การแตกตัวของสถาบันเสริมความงามและผลิตภัณฑตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือบํารุงความรูสึกมากกวาบํารุงสุขภาพ

ของผูใช  

  
 ฉันอายุย่ีสิบเกายางสามสิบ รูสึกกลัวเหมือนเผชิญหนากับศัตรูตัวฉกาจ กลัวอะไร ฉันเองก็ไมรู 

บางทีอาจจะเปนความทุกขใจที่รูวาความสาวจะไมหวนกลับมาแลว ไมรูวาฉันคิดมากไปหรือเปลา หลังกิน

เคกวันเกิดอายุครบย่ีสิบเกาแลว ฉันพบวาตัวเองอดนอนหน่ึงคืนก็หนาเหลืองซีดแลว พอตกเย็นปุบก็งวง

เหงาหาวนอน และถากินมื้อดึกเมื่อไหรก็จะอวนขึ้นทันที ระบบการเผาผลาญเร่ิมผิดปกติ 

 นี่คือสัญญาณเตือนของวัยชรา! กาลเวลาถือเปนศัตรูทางธรรมชาติของผูหญิงจริงๆ ขณะที่ฉันก็

ไมสามารถทําเปนลับมีดโชวแลวขูฟอๆ วา “อยาเขามานะ! หามเขามาเฟย! ถากลาเขามาละก็เห็นดีแน!”  

 มินาละ สถานีวิเคราะหรักเขียนวา “ผูหญิงอายุย่ีสิบยุงอยูกับการพิสูจนตัวเองวาฉันไมใชแจกัน

ดอกไม ผูหญิงอายุสามสิบยุงอยูกับการพิสูจนตัวเองวาฉันยังเปนแจกันดอกไมไดอยูนะ”7  

 

  ความตองการพยุงรักษารางกายใหงดงามอยูเสมอเกิดจากความตองการที่จะไดรับเลือกเปนคูรักของ

ใครสักคน หยงฉิงพลาดหวังจากจอหนนี่เฉินที่เปนเกยทําใหเธอรูสึกกดดันมาก และการขยายตัวของประชากร

ที่รักคนเพศเดียวกันในไตหวันก็คุกคามความรูสึกม่ันคงของผูหญิงที่ยังไรคูอยางเธอ “ผูชายดีๆ ที่รักเพศ

เดียวกันยังมาแขงกันแยงผูชายดีๆ ที่เหลืออยูกับพวกผูหญิงอีก ชีวิตคนเราทําไมถึงไดลําบากขนาดนี้นะ! เดิมที

ฉันคิดวาคูแขงของฉันคือผูหญิงที่มีอยูคร่ึงโลกใบนี้ ตอมาเพ่ิงรูวาที่แทคูแขงของฉันคือคนทั้งโลก! ทั้งผูชาย ทั้ง

ผูหญิงตองระวังใหหมด โธ! พระเจาจอรจ”8 ทายที่สุดหยงฉิงจึงไดรวมมือกับจอหนนี่เฉินเพ่ือตบตาแมของเขา 

เพราะเธอกับเขารวมอยูในประสบการณเดียวกันดังวาทะของบริดเจ็ท โจนสที่กลาวถึง “เพ่ือนสาว” ของเธอวา 

“ทอมวาพวกรักรวมเพศกับสาวโสดวัยสามสิบมีความผูกพันกันโดยธรรมชาติ: เพราะทั้งคูชินกับการทําใหพอ

แมผิดหวังและถูกสังคมปฏิบัติราวกับเปนคนแปลกประหลาด”9 คร้ังหน่ึงทั้งสองมีอาการมึนเมาและจอหนน่ี

เฉินทาทายใหหยงฉิงจุมพิตเขา แตเธอปฏิเสธทั้งกลาววา “ฉันไมอยากใหพวกเราดูตัวกันไมสําเร็จ รักกันไมได 

สุดทายแมแตพ่ีนองกันก็เปนไมได”
10

 นี้คือบทสรุปของเธอกับการดูตัวตามคําสั่งแม  

  นอกจากน้ัน การแสวงหาความรักอยางสิ้นหวังยังทําใหหยงฉิง “อิน” กับเร่ืองเลาความรักที่เธอไดเสพ

รับอีกดวย “เร่ืองราวของรักแรกมันตองเศราหมองและงดงามอยางน้ีกันดวยหรือ ดูอยางนางเอกในภาพยนตร 

ถาไมแยกเปนก็ตองจากตาย คนที่ยังอยูจะจดจําแตใบหนาที่เยาววัยของอีกฝายตลอดกาล ไมมีวันแกเฒา ตอให

ไมไดตายจากกัน ก็มีแตกลายเปนเร่ืองราวที่งดงามบริสุทธิ์ภายในใจ”11   

   ตัวละครเอกหญิงในชิกลิทที่อานนวนิยายรักจํานวนมากจึงมีแนวโนมที่จะสรางโครงเร่ืองความสัมพันธ

ของตนเองใหเปนดังนวนิยายประโลมโลกเหลาน้ันดวย หยงฉิงจึงยังคงหวนหาอดีตฝนวันวานของเธอเม่ือคร้ัง

                                                        
7
 หลิวจงเวย, วันนี้ทองฟาแจมใส, หนา 156. 

8 เรื่องเดียวกัน, หนา 75-76. 
9 เฮเลน ฟลดิง, ไดอารี่ของบริดเจ็ท โจนส, หนา 39.  
10

 หลิวจงเวย, วันนี้ทองฟาแจมใส, หนา 134. 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 169-170. 



เรียนชั้นมัธยมฯ อันเปนตอนหน่ึงของเร่ืองที่เปดโอกาสใหตัวละครแสดงความสนใจตอเพลงเกาหรือ “oldies” 

ซ่ึงเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในไดอาร่ีของบริดเจ็ท โจนส ฉบับภาพยนตรตลอดทั้งเร่ือง “อะไรคือบทเพลงจากความ

จริงใจที่สุดนะหรือ ที่จริงก็คือเพลงสารภาพรักของฉันนั่นแหละ! ทั้งตลับมีเพลงภาษาอังกฤษอยูแคเพลงเดียว

คือ Nothing’s Gonna Change My Love for You […] ยุคนั้นเกลน เมดิรอส ดังเปนพลุแตก […] ฉันเพียง

แคอยากมอบเพลงน้ีใหรุนพ่ีตอหนาทุกๆ คนเทาน้ัน”12 อยางไรก็ตามความปรารถนาของหยงฉิงก็ไมไดรับการ

เติมเต็ม ขอดีของอดีตตอนนี้คือเปนจุดที่โยงใยใหเธอไดกลับมาพบกับอาตา แตระหวางน้ันหยงฉิงก็ถลาเขาไป

หาไอริคที่เดินเขามาในชีวิตของเธอ  

 โมงยามของความ “โรแมนติก” ระหวางไอริคกับหยงฉิงเกิดขึ้นจากการที่เขาทั้งสองไปถายภาพ

ดวยกันที่ริมทะเลตั้นสุย โดยมีกวีนิพนธของลอรดไบรอน (Lord Byron, 1788-1824) เปนฉากหลัง ความรูสึก

ล้ําลึกเกิดขึ้นในใจของเขาทั้งสอง จนกระทั่งที่สนามบิน ไอริคตะโกนถามหยงฉิงกอนที่จะขึ้นเคร่ืองบินวา “ถา

ผมเอยปาก คุณจะยินดีไปยังสุดขอบฟากับผมไหม”13 และหยงฉิงตอบตกลงอยางตื้นตันใจ อยางไรก็ตาม ในชั่ว

ระยะไมก่ีหนากระดาษไอริคก็หางเหินไป เม่ือโทรศัพทคุยกันก็แสดงอาการเย็นชาอยางเห็นไดชัด สุดทายเขาสง

ขอความสั้นๆ มาหาหยงฉิงวา “หยงฉิง ผมคิดวาคุณเปนผูหญิงที่ตองการความรักจํานวนมาก มือของคุณผมจูง

ไมไหว ขอใหคุณพบเจอความสุขของคุณ” หยงฉิงไดแตตกตะลึงและรําพึงกับตัวเอง “ความรักเจ็ดวัน ถูกแตม

เคร่ืองหมายฟูลสตอปลงไปแลว แตน่ีจะเรียกวาความรักหรือเปลาฉันเองก็ยังไมรู เขาจะรีบรอนปฏิเสธไป

ทําไม”14  

  อยางไรกต็าม หลังจากพลัดพรากกันหยงฉิงไมเคยรูเลยวาไอริคมีเธอเปนแรงบันดาลใจในการสรางงาน

ศิลปะของเขา ไอริคนําภาพที่มีหยงฉิงเปนนางแบบจําเปนไปจัดนิทรรศการและสงหนังสือรวมภาพถายมาให

เธอ “ไอริค ฉัน ไบรอน และรูปพระอาทิตยตกดินที่ตั้นสุย ผสานรวมกันเปนความทรงจําที่แสนดี บัดน้ีความ

ทรงจําน้ีกลายเปนนิทรรศการสาธารณะ ประกาศใหโลกรูถึงการพบกันที่สวยงามของความบังเอิญ ฉันประคอง

กอดหนังสือรวมภาพถายเลมน้ีไวแนบอก หลับตาลงเสียงคลื่นกระทบฝงของตั้นสุยในวันน้ันยังสะทอนกองอยู

ในใจของฉันเปนเวลายาวนาน”
15

 ระหวางเธอกับไอริคจึงเหลือเพียงความทรงจําที่ตั้นสุย แมความสัมพันธไมยืน

นาน แตยังคงชื่นใจทุกคร้ังที่รําลึกถึง  

   ความนาสนใจของนวนิยายเร่ือง วันนี้ทองฟาแจมใส คือการถายทอดปรัชญาความรักจาก

ประสบการณของตัวละครที่หลากหลาย ไมวาจะเปนรักซอน รักตองหาม แอบรัก รักสลาย ฯลฯ ที่หยงฉิงได

ตระหนักในตอนสุดทายวาทรงคายิ่งกวาเน้ือหาในคอลัมนสถานีวิเคราะหรัก ที่เปนการแสดงความเห็นอยาง

เลื่อนลอย เม่ือเธอไดสัมภาษณแอลเรนตัวจริงที่เปนผูชายที่เปนเสือผูหญิงหรือ “womanizer” และมุมมอง

ของเขาที่มีตอความรักจริงๆ ก็แสนฉาบฉวยจนหยงฉิงออกปากในเสียงเลาวา “ฉันสงสัยวาเขาคงเปนโรค 

‘ความรักออนดอยซินโดรม’ ขั้นรุนแรง! พระเจา! น่ีนะหรือเจาของคอลัมนที่ฉันประคองอานทั้งเชาเย็นยกยอง

                                                        
12  เรื่องเดียวกัน, หนา 176. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 98. 
14

 เรื่องเดียวกัน, หนา 106. 
15 เรื่องเดียวกัน, หนา 277. 



ใหเปนผูเชี่ยวชาญดานความรัก! ฉันรูสึกราวกับโดนหลอกขั้นรุนแรง จึงรีบยุติการสัมภาษณ และไปจากบานหรู

ทรงยุโรปจอมปลอมแหงน้ีอยางรวดเร็ว”16  

 ใน “รานวางเบาๆ” ที่ตัวละครมาพบปะกัน ตัวละครแตละตัวไดถายทอดมุมมองความรักของตนใหตัว

ละครอื่นฟง ความรักเปนความปรารถนาอยางหน่ึงที่ผูเลาเร่ืองสรุปกับตัวเองวา “ความปรารถนาไมกลายเปน

จริง ก็ไมตองรูสึกผิดหวัง เพราะในสภาพความเปนจริง ความปรารถนาน้ันไมไดมีตัวตนอยูแลว ดังน้ัน ความ

ปรารถนาจึงเปนสิ่งที่เฝาฝนได แตฝนกันไมได”17 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรักเปนสิ่งที่บังคับฝนใจกันไมได ไม

วาจะใหรักหรือใหเลือกรัก และความรักอยูเหนือเสนพรมแดนของความผิดถูกและศีลธรรม ดังที่หยงฉิงสรุป

ประสบการณความรักของเพื่อนๆ วา  

 
 ถาไมใชเพราะความรัก  

 เชอรร่ีพูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เธอก็คงเปนมือที่สามที่ทําลายชีวิตคูของผูอ่ืน 

 เจียงเหมยเซียงพูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เธอก็คงเปนคนทรยศที่ไมซ่ือสัตยตอความรูสึก 

 จอหนน่ีเฉินพูดวา ถาไมใชเพราะมีความรัก เขาก็คงเปนคนรักเพศเดียวกันที่ขัดแยงตอความรูสึก 

 รักหนอรักเจาเอย! ในนามของเจาไดชวยปกปองหัวใจที่กลาหาญแตโศกเศราไมรู เทาไหร 

(แนนอน รวมถึงหัวใจที่อยากมีรัก แตยังคงโดดเดี่ยวเดียวดายตลอดมาของฉันดวย!)18  

 

 เมื่อคร้ังเชอรร่ีตองเจ็บหนักจนเขาโรงพยาบาล เธอแอบหวังลึกๆ ในใจวาคนที่เธอตองการใหมาเยี่ยม

ที่สุดจะแวะมาบาง แตการณไมดําเนินไปเชนนั้น เชอรร่ีผูที่เคยเขมแข็งและดูเหมือนชาเฉยตอความเปนไปของ

โลกตองกอดคอรองไหกับหยงฉิงผูเปนคนมาเยี่ยมเธอในวันนั้น เมื่อไดประสบเหตุดังกลาว หยงฉิงจึงตั้งคําถาม

ขึ้นในใจวา “ภายในโรงพยาบาลสามารถใหนํ้าเกลือ สามารถผาตัด สามารถรักษาไดตั้งแตหนังศีรษะจดปลาย

เทา แตใครจะชวยรักษาหัวใจไดบาง ใครจะชวยเหลือไดบาง ทําใหหัวใจดวงน้ีหยุดทุกขระทม”19 อยางไรก็ตาม 

ในความทุกขระทมของเชอรร่ี เธอยังมีผิ่นสงที่คอยดูแลหวงใยเอาใจใสทุกเร่ือง ผิ่นสงกลาวแกหยงฉิงตอนหนึ่ง

ในโอกาสที่ทั้งสองกลับไปคนหาเอกสารสําคัญของเชอรร่ี “การที่ผมคอยอยูดูแลเธอขางๆ คร่ึงหน่ึงก็เพราะ

อยากใหตัวเองมีความสุข ดังน้ันผมจึงเปนคนเห็นแกตัว”20 และเขายังไดขยายความปรัชญาความรักของเขาอัน

เปนสิ่งเลอคาที่อยูในความใฝฝนของตัวละครหญิงในงานเขียนประเภทชิกลิททุกชาติทุกภาษา   

 
  “ความรักคือดอกไมที่เบงบาน มันสวย หอมฟุง ไมตองใชความพยายามก็สามารถเสพสุขของ

มันได ความสัมพันธคือเมล็ด ตองถางหญา รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ตองคอยดูแลเอาใจใสอยูขางๆ เอาแต

มองดูอยูหางๆ ไมได หรือจะสามวันหาวันคอยรดน้ําทีนึงก็ไมได ความสัมพันธคือชีวิตจริง การอยูดวยกัน

                                                        
16

 เรื่องเดียวกัน, หนา 275. 
17 เรื่องเดียวกัน, หนา 264-265. 
18 เรื่องเดียวกัน, หนา 141. 
19

 เรื่องเดียวกัน, หนา 199. 
20 เรื่องเดียวกัน, หนา 211. 



จริงๆ ความรักหน่ึงชวงหากพัฒนาไปไมถึงระดับของความสัมพันธละก็ มันก็เปนเพียงความฝนที่เพอเจอ

เทาน้ันเอง ดอกไมเมือ่รวงแลวก็รวงเลย”  

ผิ่นสงดื่มน้ําจนหมดแกว “ผูหญิงเอาแตฝนในความรักนั้นมักจะทุกขทรมานใจกวาใคร” 

“ผ่ินสง ปรัชญาความรักของคุณน้ันมีสติ ชัดเจนมากเลย” 

“ถึงยังไงผมก็ไมใชกวีที่โรแมนติก ผมเปนเพียงสามัญชนที่ไมอานบทกวี” เขาลอตัวเอง ถือแกว

เปลาเลน ครุนคิดครูหนึ่ง แลวจึงพูดดวยสีหนาเศราหมองวา “อีกอยาง อยาลืมสิวาความมีสติของผมที่คุณ

เห็นในตอนนี้ อาจไดจากการส่ังสมความไรสติจนอดตาหลับขับตานอนมานักตอนักแลวก็เปนได”  

ผิ่นสงเงยหนาขึ้น สงยิ้มใหฉันเบาๆ จางๆ แตกลับบีบรัดหัวใจของฉันแนน เพราะรอยยิ้มนั้นเปน

รอยยิ้มที่ชวนใหรองไหมากที่สุดเทาที่ฉันเคยเจอ21  

 

  ความรักที่เสียสละไรเงื่อนไขของเขาในที่สุดจึงหลอมละลายความชาเฉยของเชอรร่ีได ในตอนปลาย

เร่ืองเธอรับเขาเขามาในชีวิต ใหเยียวยาความเจ็บปวดทั้งหลายที่เธอไดรับจากการเปนรักซอน หากมองนว

นิยายเร่ืองน้ีเปนโรมานซ การเลื่อนความสมปรารถนาของตัวละครเร่ิมปรากฏเงาของความสมปรารถนาในงาน

ปารตี้ที่หยงฉิงจัดขึ้นเพ่ือฉลองเทศกาลคริสตมาส โดยกําหนดใหมีกิจกรรมแลกของขวัญกัน โจทยของของขวัญ

คือตองเปนของที่เปลงแสงได เคราะหดีหยงฉิงจับฉลากไดของขวัญของอาตา ของขวัญชิ้นน้ันคือหินอุกกาบาต

ที่มีความหมายล้ําลึก ทําใหหยงฉิงปลาบปลื้มใจ “เบื้องหนาของฉัน มันคือแสงดาวเคยพุงผานทองฟาเม่ือหา

ลานปกอน!”22  

  บทสรุปของสัจธรรมความรักที่หยงฉิงไดรับในค่ําคืนวันคริสตมาสเปนสิ่งที่เติมเต็มใจยิ่งกวาการ

สารภาพรักที่เธอไดรับจากอาตาในตอนปลายเร่ือง “อยูในความรัก แบกรับความเสียสละ อยูในความรัก ไย

ตองโศกเศรา อยูในความรัก ไมมีความกลัว สัจธรรมของความรัก จึงจะเปนลําแสงที่งดงามที่สุดในปารตี้

คริสตมาสค่ําคืนนี้!”23 เม่ือหยงฉิงตัดสินใจลาออกจากงานและจะออกเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือ เธอกับอาตา

ไปรับเนื้อยางเปนอาหารค่ํา และดวย “ลูกยุ” ของคนในราน คนทั้งสองไดจุมพิตกัน อันนําไปสูการเผยความใน

ใจ หยงฉิงพยายามตีความชื่อของอาตาในโปรแกรมสนทนา msn ที่วา “ตาตากีบมา” วามาจากตอนหน่ึงในกวี

นิพนธของเจ้ิงโฉวอ๋ีว  

 

          “ฉันเดินผานเจียงหนาน 

ใบหนาที่รออยูในฤดูกาล รวงโรยดุจปทุมมาศ... 

ลมตะวันออกไมพัดมา ก่ิงหลิวในเดือนสามไมลูลม 

หัวใจของเจาดุจเมืองเหงาที่แสนเล็ก 

ดั่งทองถนนในยามค่ํา 

เสียงฝเทาไมดังขึ้น ผามานในเดือนสามไมเลิกเปด 

หัวใจของเจาคือหนาตางบานนอยที่ปดสนิท 

                                                        
21 เรื่องเดียวกัน, หนา 213. 
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 เรื่องเดียวกัน, หนา 231. 
23 เรื่องเดียวกัน, หนา 246. 



เสียงตาตาของกบีมาฉัน คือความผิดพลาดที่แสนงดงาม 

ฉันไมใชคนที่กลับมา แตเปนเพียงอาคันตุกะผูผานทาง”
24

  

 

  กวีนิพนธน้ีอาจโยงเขากับความรูสึกของอาตาโดยบังเอิญที่เขาเปนผูกลับมาจากอดีตของหยงฉิงในวัย

มัธยมฯ แตหยงฉิงก็ไมเคยเปดใจรับเขา เขาจึงอาจเปนเพียงอาคันตุกะผูผานทาง อยางไรก็ตาม เม่ือการผจญ

ภัยในชีวิตรักของหยงฉิงสิ้นสุดลงตรงที่เธอไดพบกับอาตา เธอไดตระหนักในที่สุดวาประสบการณความทุกข

และความโดดเดี่ยวของเธอมิไดสูญเปลา แตลวนเปนองคประกอบที่อยูในกระบวนการแสวงหา ดังอุปลักษณ 

“จ๊ิกซอว” ที่พอของหยงฉิงไดกลาวไวอยางคมคายในตอนปลายเร่ืองวา “จ๊ิกซอวมันก็เปนอยางนี้ ตอนเร่ิมตน

จะยากมาก ไมมีระเบียบหลักการ สับสนไปหมด ไมรูวาชิ้นไหนควรตอเขากับตําแหนงไหน มีแตตองทดลองที

ละชิ้นอยางตั้งใจ...พอตอไดสักสองสามสวนแลว รูปภาพคอยๆ เปนรูปเปนราง ก็จะตอไดเร็วขึ้น เพราะชิ้นที่เขา

ที่ยิ่งมีเยอะขึ้นเทาไหร ชิ้นที่ยังไมเขาที่ก็ยิ่งมีนอยลงเทาน้ัน”
25

  

  เจนนิเฟอร ไวเนอร (Jennifer Weiner) ผูเขียนชิกลิทเร่ือง Good in Bed (2001) และ In Her 

Shoes (2002) ไดกลาวพาดพิงถึงกลุมนักเขียนและกลุมผูอานที่เปนผูหญิงในยุคปลายทศวรรษ 1990 ซ่ึง

พยายามจะเขียนและอานตัวบทที่ยืนยันประสบการณแทจริงของผูหญิง โดยไวเนอรกลาวไวตอนหน่ึงวา 

 
  ในภาวะอกหัก อยูในเมือง เปนโสด และการเปนโพสตเฟมินิสต ฉันรูสึกเหมือนกับวามีหลาย

อยางดําเนินไปในชีวิตของผูหญิงที่ไมมีใครพูดถึงอยางจริงจัง [...] เรามีอิสรภาพและทางเลือกในการดําเนิน

ชีวิตตั้งมาก แตมีราคาที่ตองจาย ผูคนตางรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง […] แตคุณจะหยิบหนังสือพวกน้ี (ชิกลิท) 

และไปมีชีวิตตอ โอเค ฉันไมไดบา ฉันไมไดเปนคนข้ีแพคนเดียวในโลกที่รูสึกอางวาง26 

  

  วาทะของไวเนอรเปนดัชนีที่บงชี้ความสําคัญของงานเขียนประเภทน้ีไดเปนอยางดี ทั้งยังแสดงใหเห็น

วา แมแตในคริสตศตวรรษที่ 21 แรงกดดันที่สังคมวางลงบนไหลบาของผูหญิงอาจทบทวีมากขึ้น แทนที่จะ

บรรเทาลง ผูหญิงวันน้ีทั้งอยากประสบความสําเร็จในอาชีพ มีรูปลักษณงดงามเยยกาลเวลา อยากเปนแมครัว

หัวปาก เปนคุณแมทันสมัย เปนภรรยาที่ชํานิการปรนนิบัติสามีในยามค่ําคืน ผูหญิงเหลานี้จึงรูสึกเปนคนขี้แพ

อยางเลี่ยงไมไดเมื่อเธอไมสามารถทําตามเงื่อนไขที่สังคมและตัวเธอเองสมคบกันกําหนดขึ้นมาได เม่ือไดอานชิก

ลิทพวกเธออาจมีพลังใจ เพราะผูหญิงในชิกลิทมิไดเปนผูหญิงสมบูรณแบบทุกดานแบบที่นิตยสารหลายฉบับ

พยายามนําเสนอ ประเด็นก็คือ เหนือความสําเร็จรอบดานของผูหญิง สิ่งที่เธอพึงแสวงหาใหพบคือรักแทจาก 

“คนที่ใช” หรือ “Mr.Right” (อันเปนที่มาของคําสัพยอกที่วา หากไมพบ “Mr.Right” ใหใช “Mr.Right Now” 

                                                        
24 เรื่องเดียวกัน, หนา 288. 
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 เรื่องเดียวกัน, หนา 296-297. 
26 Caroline J. Smith, Cosmopolitan Culture and Consumerism in Chick Lit, p. 6. 



ไปพลาง) อยางไรก็ตาม หมายเหตุที่เปนสัญญาณเตือนสําคัญที่หลิวจงเวยกลาวเอาไวแตผูอานเกือบทุกคน

พรอมจะมองขามก็คือ “ผูหญิงเอาแตฝนในความรักน้ันมักจะทุกขทรมานใจกวาใคร”27 
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