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บทคัดย่อ

บทความนีม้ งุ่ ศึกษานวนิยายเรือ่ ง Candy ของเหมียน เหมียน ในประเด็นแนวคิดปัจเจกชนนิยมและความสัมพันธ์
ชายหญิง เนื่องจากนวนิยายแสดงให้เห็นว่าแนวคิดปัจเจกชนนิยมที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์
ชายหญิงเกี่ยวพันกับการพลิกฟื้นเซี่ยงไฮ้จากเมืองที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจสู่การเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ของจีน การพัฒนาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการเสือ่ มสลายของแนวคิดในระบอบสังคมนิยมเดิมทีเ่ กีย่ วกับ
การเสียสละตนเองและความเท่าเทียมกัน การพัฒนาของระบบทุนนิยมส่งเสริมความเป็นปัจเจกชน ในขณะที่ระบบ
ตลาดเสรีให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจส่วนตัวและการเลือกอย่างเสรี การศึกษาตามแนวคิดสายรือ้ สร้างชีใ้ ห้เห็นว่า
ความรักของชายหญิงทีป่ รากฏในนวนิยายสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ของชายหญิงจ�ำนวนหนึง่ ในพืน้ ทีเ่ มืองช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 ความรักมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นความสัมพันธ์ระยะสัน้ อันเกีย่ วโยงกับความพึงพอใจส่วนบุคคลและโอกาส
ในการเริม่ ต้นความสัมพันธ์ได้เสมอ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้อารมณ์ความรูส้ กึ ของปัจเจกบุคคล
เพื่อต่อรองกับแรงกดดันของกระแสวัตถุนิยมในเมือง
ค�ำส�ำคัญ: เซี่ยงไฮ้ยุคหลังเหมา ทุนนิยม ความสัมพันธ์ชายหญิง

Abstract

The purpose of the journal is to study Mian Main’s Candy under the topic of individualism
and heterosexual relationship. The novel shows that individualism resulting changes in heterosexual
relationship is concerned with the resurrection of Shanghai from the lowest to one of the highest
city in economic development in China by capitalism and free market. The economic development
fades away the idea of self-sacrifice and equality in old socialist society. Capitalism values individuality
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while free market emphasizes on an individual pleasure and free choice. The study conducted
under the deconstruction approach points out that heterosexual love appeared in the novel is
related to the urban living style of a group of younger generation in late 1990. Love not only
tends to be a short-term relationship and depends on personal pleasure, it is also varied
opportunities to begin a new relationship. The relationship reflects how urban dweller negotiates
with the pressure to seek wealth and free choice which becomes part of urban life.
Keywords: Post Mao Shanghai, Capitalism, Heterosexual relationship

บทน�ำ

ประเทศจีนมีทศิ ทางการพัฒนาทีเ่ ปลีย่ นไปภายหลัง
การถึงแก่อนิจกรรมของเหมา เจ๋อ ตุง (Mao Zedong)
ในปี ค.ศ. 1976 จีนเปิดรับระบบตลาดเสรีและเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในระดับโลก ภายหลังจากภาวะซบเซาในช่วง
สิบปีของการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม การพัฒนาประเทศแนวใหม่
ของเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xioping) ส่งเสริมให้จีนเร่งรุด
การพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ โดยนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจ
น�ำไปสู่การผ่อนปรนความเข้มงวดในการควบคุมของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับเอกชน หรือการเปิดรับการ
ลงทุนจากต่างชาติ ผลของนโยบายทางเศรษฐกิจดังกล่าว
เปิดโอกาสให้เซี่ยงไฮ้พลิกฟื้นจากเมืองที่มีความล้าหลัง
ทางเศรษฐกิจสูเ่ มืองทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ของจีน เซีย่ งไฮ้ซงึ่ เคยสูญเสียสถานภาพ
ของเมืองท่าที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลจีนให้ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงจีนกับโลกภายนอก
อีกครั้ง นอกจากเศรษฐกิจทุนนิยมและระบบตลาดเสรี
จะส่งผลต่อการพลิกฟืน้ ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังท�ำให้วถิ ชี วี ติ
ของชนชัน้ กลางกลับมาเฟือ่ งฟูอกี ครัง้ แม้อำ� นาจและกลไก
การควบคุมของรัฐจะยังมีส่วนส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต
ของชาวจีน แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็มี
บทบาทส�ำคัญในการหล่อหลอมวิถีชีวิตซึ่งสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมบริโภคนิยมให้มีความโดดเด่นด้วยเช่นกัน
ผลจากการพัฒนาให้ทันสมัยก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของชาว

เซี่ยงไฮ้ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กับ
การปรากฏขึ้นของวิถีชีวิตแบบเมืองใหญ่ของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในเซี่ยงไฮ้ การหลั่งไหลเข้ามาของสินค้า
และสินค้าทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้วิถีชีวิตแบบบริโภค
นิยมเริ่มกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
หากพิจารณาว่าผู้เขียนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม
ย่อมมีโลกทัศน์ที่ได้รับการหล่อหลอมจากสภาพสังคม
ประสบการณ์เมืองทีน่ กั เขียนน�ำเสนอจึงน่าจะสะท้อนให้
เห็นสภาพสังคมเซี่ยงไฮ้ในยุคหลังเหมา เหมียน เหมียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ถูกจัดให้อยู่ในนักเขียนจีนกลุ่ม
หญิงงาม1 สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของเซี่ยงไฮ้ยุคหลัง
ทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอิทธิพลจากระบบการค้าเสรี
กระแสนิยมวัตถุ และการตระหนักตัวตนในฐานะปัจเจก
บุคคลที่มีอิสระและสามารถท�ำตามความปรารถนาของ
ตนเอง ในนวนิยายเรื่อง Candy รูปแบบการประพันธ์
แบบกึง่ อัตชีวประวัติ (Semi-autobiography) เปิดโอกาส
ให้เหมียน เหมียน ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนผ่านหง
(Hong) ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องและเผยให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเซี่ยงไฮ้
อันเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษ
1 นักเขียนจีนกลุ่มหญิงงาม

(Chinese Beauty Writers) เช่น
เว่ย ฮุ่ย และเหมียน เหมียน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ
ตั ว ละครหญิ ง อย่ า งเปิ ด เผย และความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด ของ
ตัวละครชายหญิงยังสะท้อนความพยายามในการปรับตัวและ
ก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมเซี่ยงไฮ้
ในศตวรรษที่ 21 (Liu, 2010)

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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1980 จนกระทัง่ ถึงปลาย ค.ศ. 1990 และยังสะท้อนให้
เห็นถึงทัศนคติของผูเ้ ขียนในฐานะของวัยรุน่ จีนทีอ่ ยูร่ ว่ ม
สมัยเดียวกันกับช่วงทีจ่ นี พัฒนาสูค่ วามเป็นอุตสาหกรรม
เหมียน เหมียน น�ำเสนอประเด็นเรื่องความสัมพันธ์
ทางเพศอย่างตรงไปตรงมา และสะท้อนให้เห็นความ
เสือ่ มโทรมของสังคม ไม่วา่ จะเป็นปัญหายาเสพติด โสเภณี
และพฤติกรรมเหลวแหลกของผู้ที่ไม่อาจก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาให้ทันสมัย
งานเขียนของเธอจึงได้รบั ความนิยมอย่างมากในด้านของ
การตีแผ่ให้เห็นสภาพสังคมจีน โดยเฉพาะเมืองใหญ่
ซึง่ ก�ำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี งานเขียนของเธอ
ยังถูกโจมตีวา่ เป็นงานเขียนทีผ่ ลิตเพือ่ สนองความต้องการ
ของผูอ้ า่ นต่างชาติทมี่ คี วามสนใจความเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศจีนในยุคทีจ่ นี ก�ำลังพัฒนาสูป่ ระเทศอุตสาหกรรม
เหมียน เหมียน เป็นตัวอย่างของนักเขียนหญิงชาวจีน
ซึ่งมีความโดดเด่นในการเขียนวรรณกรรมที่แหวกขนบ
การเขียนวรรณกรรมและยังเขียนถึงประเด็นต้องห้ามต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นความปรารถนาส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางเพศ
และการท�ำตามความต้องการของปัจเจกบุคคล (Liu,
2010) นักเขียนหญิงชาวจีนที่ใช้เซี่ยงไฮ้ในยุคสมัยต่างๆ
เป็นฉากหลักจึงชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของความเจริญ
ก้าวหน้าของระบบทุนนิยมกับความเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ
และแนวทางในการสร้างสรรค์วรรณกรรม ผลที่ตามมา
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์
เปิดโอกาสให้นกั เขียนสามารถเขียนถึงประเด็นต้องห้าม
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นความปรารถนาส่วนตัว ความสัมพันธ์
ทางเพศ และการท�ำตามความต้องการของปัจเจกบุคคล
อีกทั้งอิสรภาพที่เพิ่มมากขึ้นยังเป็นแรงผลักดันให้เกิด
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่มีความทันสมัยและความ
เป็นอิสระ (Anyi, 1991: 69 cited in Liu, 2010: 17)
เนื่องจากนักเขียนหญิงสามารถน�ำเสนออารมณ์
ความรูส้ กึ ของปัจเจกบุคคลในงานวรรณกรรมและเชือ่ มโยง
เข้ากับความเจริญก้าวหน้าของระบบทุนนิยมและความ
เปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคคล
จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
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ของจีนได้ ด้วยเหตุที่เซี่ยงไฮ้เปิดรับเศรษฐกิจตะวันตก
อิทธิพลของตะวันตกท�ำให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของ
วัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดปัจเจกชนนิยมกล่าวได้ว่า
เป็นแนวคิดที่มีความส�ำคัญประการหนึ่งของตะวันตก
ที่แผ่อิทธิพลและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม การศึกษาอิทธิพลของแนวคิดปัจเจกชน
นิยมและความสัมพันธ์ใกล้ชิดของชายหญิงในเซี่ยงไฮ้
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมของนักเขียนหญิงจึงไม่เพียงแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ทกี่ า้ วข้ามกรอบของจารีต แต่นา่ จะ
แสดงให้เห็นความเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ ของชายหญิง
ชาวจีนในเซี่ยงไฮ้ยุคหลังเหมา

บริบททางประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ในยุค
หลังเหมา

ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา นโยบายการปฏิรูป
เศรษฐกิจของเติง้ เสีย่ วผิง มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความพยายาม
ในการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการลงทุนจากต่างชาติ
และการพัฒนาทางอุตสาหกรรมน�ำไปสู่การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในเมืองทางตอนใต้ เซีย่ งไฮ้กไ็ ด้รบั
ความสนใจจากรัฐบาลจีนอันน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ฟูและเร่งรัด
พัฒนาเซี่ยงไฮ้จากความเสื่อมโทรมอันเกิดจากการใช้
ทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพือ่ น�ำไปหล่อเลีย้ ง
ทั้งประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้
นโยบายทีเ่ ร่งรัดในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มทีส่ ง่ ผลให้
ผู้น�ำท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้พยายามฟื้นฟูเมือง ในสมัยที่
เจียง เจ๋อ หมิน (Jiang Zemin) ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
เทศมนตรีเมืองเซี่ยงไฮ้ ผู้น�ำของเซี่ยงไฮ้ผู้นี้ได้น�ำเสนอ
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตผูต่ ง (Pudong) ของ
เซี่ยงไฮ้
การเดินทางมาเซีย่ งไฮ้ของเติง้ เสีย่ วผิง ใน ค.ศ. 1990
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เซีย่ งไฮ้พฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดด
และท�ำให้เซี่ยงไฮ้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เพราะการมา
เยือนเซีย่ งไฮ้ของผูน้ ำ� ของจีนในครัง้ นัน้ น�ำมาสูก่ ารจัดสรร
งบประมาณจ�ำนวนมากจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุน
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ ดังเช่น การพัฒนาแรงงาน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนัน้ การสร้าง
สายสัมพันธ์อันดีของผู้น�ำท้องถิ่นจนสามารถเข้าไปเป็น
ส่วนหนึง่ ของรัฐบาลกลางก่อให้เกิดผลดีตอ่ การเจริญเติบโต
ของเซี่ยงไฮ้ ในสมัยที่เจียง เจ๋อหมินได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และจู หรงจี (Zhu
Rongji) ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ต่อจาก
เจียง เจ๋อหมินได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
มีนโยบายทีส่ ำ� คัญของรัฐซึง่ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในเซี่ยงไฮ้ การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1995
น�ำมาสูน่ โยบายมากมายทีส่ ง่ เสริมการลงทุนจากต่างชาติ
ดังเช่น การอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาตัง้ ส�ำนักงาน
ในเขตผู่ตง การจัดตั้งให้โครงการเขตอุตสาหกรรมผู่ตง
เป็นโครงการเร่งด่วนของชาติ และการให้เซีย่ งไฮ้กยู้ มื เงิน
เพื่อการพัฒนา ผลของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผู่ตง
ท�ำให้เซีย่ งไฮ้ขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกเหนือ
ไปจากการเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน เซีย่ งไฮ้ยงั เป็น
ศูนย์กลางการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรม บริษทั ต่างชาติ
ได้ใช้เซีย่ งไฮ้เป็นฐานการผลิตสินค้า เช่น เหล็กและรถยนต์
(Yatsko, 2001: 23)
ผลของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท�ำให้ชวี ติ
ความเป็นอยู่ของชาวเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990
แตกต่างไปจากในช่วงก่อนหน้านี้ และยังแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของวิถีชีวิตกับระบบเศรษฐกิจ
กล่าวคือ คุณภาพชีวติ ได้รบั การยกระดับให้สงู ขึน้ เนือ่ งจาก
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเซี่ยงไฮ้ได้รับการพัฒนาและ
บ�ำรุงรักษา เช่น ถนน รถไฟใต้ดิน รถขนส่งสาธารณะ
รวมทั้งที่พักอาศัย ซึ่งทางการได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อ
รองรับกับจ�ำนวนประชากร เป็นต้น รายได้ของชาวเซีย่ งไฮ้
เพิ่มสูงขึ้นและสามารถน�ำมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยได้
ทั้งนี้การบริโภคสินค้าสัมพันธ์กับนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐที่มุ่งหวังให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า อันจะน�ำ
ไปสู่การค้าและการลงทุนในอนาคต ในขณะเดียวกัน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐยังมีผลให้วฒ
ั นธรรมบริโภค

นิยมกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง อิทธิพลของวัฒนธรรม
บริโภคนิยมทีม่ ตี อ่ วิถชี วี ติ สามารถเห็นได้จากชีวติ ประจ�ำวัน
ชาวเซี่ยงไฮ้เข้าไปเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าที่มีเสื้อผ้าแบบตะวันตก ผู้หญิงชาวเซี่ยงไฮ้มิได้
แต่งตัวด้วยเสือ้ ผ้าทีล่ า้ สมัยอีกต่อไป ชาวเซีย่ งไฮ้เลือกใช้
เวลาว่างของตนในสถานที่พักผ่อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ร้านน�้ำชา ร้านกาแฟ ร้านอาหารหรูหรา สวนสนุก
ลานโบว์ลิ่ง ร้านคาราโอเกะ และพิพิธภัณฑ์ (Yatsko,
2001: 32) ทั้งนี้กระบวนการท�ำให้กลายเป็นสินค้า
(commoditization) เป็นกลไกทางเศรษฐกิจทีส่ ง่ เสริม
ให้มสี นิ ค้าทีส่ นองตอบความต้องการผูบ้ ริโภคมีหลากหลาย
ทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพ การพักผ่อนหย่อนใจกลายเป็น
สินค้าประเภทหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในกลุม่ ชนชัน้ กลาง
ที่มีก�ำลังในการจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
และวัยท�ำงาน การท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค�่ำคืน
กลายเป็นการพักผ่อนหย่อนใจทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้
อย่างมากในเซี่ยงไฮ้ ดังจะเห็นได้จากถนนหลายแห่ง
ในเซีย่ งไฮ้ได้รบั การจัดสรรให้เป็นแหล่งบันเทิงยามค�ำ่ คืน
จากบริบททางประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ นโยบาย
การพัฒนาประเทศในยุคหลังเหมาแสดงให้เห็นความ
พยายามในการฟืน้ ฟูเซีย่ งไฮ้ ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวเซีย่ งไฮ้ให้เทียบเท่ากับ
ของประชากรในมหานครของตะวันตก นอกจากรูปแบบ
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต แล้ ว ระบบเศรษฐกิ จ ยั ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการก�ำหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนในเมือง
ทัง้ ยังมีสว่ นในการหล่อหลอมรูปแบบความรักและความ
สัมพันธ์ทางเพศอีกด้วย

ความเปลี่ยนแปลงของจีนในยุคหลังเหมาที่
ส่งผลต่อแนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ชายหญิง
การพัฒนาให้ทันสมัยก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อ แนวคิด และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของชาว
เซี่ยงไฮ้ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กับ
การปรากฏขึ้นของวิถีชีวิตแบบเมืองใหญ่ของประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในเซีย่ งไฮ้ การหลัง่ ไหลเข้ามาของสินค้าและ
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สินค้าทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้วิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม
เริม่ กลับมาเฟือ่ งฟูอกี ครัง้ นิยามความรักและความสัมพันธ์
ใกล้ชิดของเมืองเซี่ยงไฮ้เกี่ยวพันกับประสบการณ์ของ
ผู ้ ค นในเมื อ งและวิ ถี ชี วิ ต แบบบริ โ ภคนิ ย ม ความรั ก
เป็นการแสวงหาความพึงพอใจซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การเลือกซือ้ สินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
ผลจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองทาง
ตอนใต้ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษผู่ตงในเซี่ยงไฮ้และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจินในเมืองเซินเจินยังน�ำไปสู่
การขยายตัวของเมืองตอบสนองกระแสของการพัฒนา
การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท�ำให้เมืองใหญ่เป็นพืน้ ที่
ที่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและเปิดโอกาสให้
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองได้พบปะกับผูค้ นแปลกหน้ามากมาย
ในชีวิตประจ�ำวัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเมืองจึงมี
ลักษณะเฉพาะอันสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ความแปลกใหม่
ประกอบกับลักษณะของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีการ
ติดต่อกับต่างชาติกอ่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาททางเพศ
จึงผ่อนคลายลงซึง่ ส่งผลต่อความมีอสิ ระทางเพศทีม่ เี พิม่
มากขึน้ ความแปลกใหม่และอิสระทางเพศในพืน้ ทีเ่ มือง
มีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อการก่อร่างความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ดังที่ เฮนนิง เบตช์ (Henning Bech) กล่าวไว้ใน “City
Sex: Representing Lust in Public” ว่าเมืองเป็น
พืน้ ทีส่ าธารณะแห่งชีวติ ยุคใหม่ทคี่ นแปลกหน้ามาพบกัน
คนที่อยู่ในเมืองมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ชนชั้น
และศาสนา ความหลากหลาย โอกาส และอิสระทางเพศ
มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของชายหญิงในเมือง (Bech,
1999: 215) ความแปลกใหม่ที่เกิดจากความแตกต่าง
กระตุน้ เร้าให้เกิดความสนใจ ความปรารถนาถูกกระตุน้
ให้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดเช่นเดียวกับที่ผู้บริโภคถูก
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการในสินค้าทันทีทไี่ ด้เห็นสินค้า
ความรักจึงเปรียบเสมือนการเลือกซื้อสินค้า (picking
and choosing) การก่อร่างความสัมพันธ์จึงเกิดจาก
แรงดึงดูดภายนอกและการแสวงหาความรักเป็นการ
แสวงหาความแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
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(a quest for sensation) (Bech, 1999)
ดังที่ได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ความรักของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมือง นักวิชาการตะวันตก
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการ
บริโภคน�ำมาสูค่ วามสัมพันธ์ทหี่ า่ งเหินและตืน้ เขิน อิทธิพล
ของระบบทุนนิยมท�ำให้เกิดความรักและความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ ทีเ่ ปราะบาง โดยการก่อร่างความสัมพันธ์ให้ความ
ส�ำคัญกับความหลากหลายและไม่คงทนถาวร อย่างไรก็ดี
ด้วยบริบททางประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของ
แต่ละเมืองที่แตกต่างกัน แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และความรักดังกล่าวจึงอาจไม่ครอบคลุมรูปแบบความ
สัมพันธ์ในสังคมทีม่ ใิ ช่ตะวันตก เจมส์ แฟร์เรอร์ (James
Farrer) กล่าวถึงความเกีย่ วพันของประวัตศิ าสตร์เซีย่ งไฮ้
กับรูปแบบความสัมพันธ์ใกล้ชิดว่าความสัมพันธ์ของ
ชายหญิงในเซี่ยงไฮ้ยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมเซี่ยงไฮ้ในยุคตลาดเสรี (Farrer, 2002: 14)
โดยเขาใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ชายหญิ ง ชาวเซี่ ย งไฮ้
ที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิง ผลการศึกษาของแฟร์เรอร์
เปิดเผยทัศนคติของคนรุ่นใหม่บางกลุ่มในสังคมเซี่ยงไฮ้
ยุคหลังเหมา ซึ่งด�ำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นเมือง
สมัยใหม่ กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง
ทศวรรษ 1980-1990 ส่งผลให้เกิดการยกระดับชีวิต
ความเป็นอยูใ่ นเซีย่ งไฮ้ เงินกลายเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการ
ด�ำรงชีวิตและผลักดันให้เกิดการแสวงหาความร�่ำรวย
ส่วนตัว อีกทัง้ การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานก่อให้เกิด
การแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งท�ำให้โอกาสในการท�ำงานมีมาก
เท่าๆ กับการว่างงาน ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการบริโภคทีห่ ลากหลาย
มากขึน้ สือ่ สารมวลชนยังเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
การบริโภคอีกด้วย ในขณะทีร่ ฐั เองก็ผอ่ นคลายความเข้มงวด
และให้อิสรเสรีมากขึ้น ผลที่ตามมาจากการแผ่อิทธิพล
ของทุนนิยมระบบตลาดเสรีทใี่ ห้ความส�ำคัญกับการเลือก
อย่างเสรีท่ามกลางความหลากหลายท�ำให้ชายหญิง
เซีย่ งไฮ้แสวงหารูปแบบความสัมพันธ์ทแี่ ฟร์เรอร์เรียกว่า
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การละเล่น (play) จนกว่าจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงพอ
ที่จะสร้างครอบครัว แนวคิดของแฟร์เรอร์ซึ่งกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังจึงเผยให้เห็นการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ตามขนบธรรมเนียมดัง้ เดิมของจีนพร้อมกัน
กับความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจทุนนิยมตะวันตก
ในเมืองเซี่ยงไฮ้ยุคหลังเหมา

แนวคิดปัจเจกชนนิยมกับวิถีชีวิตของปัจเจก
ในเซี่ยงไฮ้ยุคหลังเหมา

หงได้บอกเล่าถึงชีวติ ของตนในช่วงทีเ่ ธอยังศึกษาอยู่
โรงเรียนชัน้ น�ำของเซีย่ งไฮ้ ประสบการณ์ในวัยเรียนของหง
น�ำเสนอให้เห็นการตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ที่ก่อให้เกิดความห่างเหินและแปลกแยกในโรงเรียน
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลที่เกิดระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นความ
เจริญก้าวหน้าและประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนต้อง
แข่งขันกันเรียนเพือ่ ให้ได้คะแนนสอบทีด่ ซี งึ่ ท�ำให้สามารถ
เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงได้ การเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนหลักประกันทีจ่ ะได้ทำ� งานทีด่ ี
การแก่งแย่งแข่งขันทีร่ นุ แรงสร้างความกดดันให้กบั นักเรียน
ดังเช่นทีเ่ กิดกับหลิงจือ (Lingzi) ซึง่ เป็นเพือ่ นสนิทของหง
ดังที่หงกล่าวว่า
ฉันคิดว่าฉันเข้าใจเธอดี เธอเพียงแค่ตึงเครียด
เกินไป โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนชัน้ น�ำและ
เป็นเรือ่ งปรกติทนี่ กั เรียนจะเกิดอาการสติแตก
อย่างไรก็ดี ฉันก็ไม่รวู้ า่ จะช่วยหลิงจือได้อย่างไร
หลิงจือดูสงบและควบคุมตนเองได้ดี วันหนึ่ง
หลิงจือหยุดเรียนและเธอก็ไม่เคยมาเรียนอีกเลย
มีขา่ วลือว่าหลิงจือมีโอกาสทีจ่ ะใช้ความรุนแรง
พ่อและแม่ของเธอต้องมัดเธอไว้และน�ำเธอไป
ส่งที่โรงพยาบาลประสาท (Mian, 2000: 7)
หลังจากที่หลิงจืออยู่ที่โรงพยาบาลได้ไม่นาน เธอก็
ฆ่าตัวตาย การสูญเสียเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่มีอยู่
ผลักดันให้หงรู้สึกแปลกแยกเพราะเธอรู้สึกว่าตนเอง
ไม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในโรงเรียนได้

หงลาออกจากโรงเรียนโดยให้เหตุผลว่า การเรียนในโรงเรียน
ไม่ได้กอ่ ให้เกิดประโยชน์กบั เธอ หงต้องการแสวงหาชีวติ
แบบที่ตนเองต้องการและไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
กับผู้อื่น เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปหางานท�ำที่เซินเจิน
แอนเดรีย ลินเกนเฟลเทอร์ (Andrea Lingenfelter)
ผูแ้ ปล Candy ตัง้ ข้อสังเกตว่า อิสรภาพส่วนบุคคลและ
ในทางเศรษฐกิจในเซินเจินเป็นปัจจัยที่ดึงดูดหนุ่มสาว
ชาวจีนจากทัว่ ประเทศ หงซึง่ เป็นตัวละครหลักของเรือ่ ง
ก็เช่นเดียวกัน ผูว้ า่ งงานในส่วนอืน่ ๆ ของประเทศต้องรอ
ให้รฐั เป็นผูจ้ ดั สรรงานทีร่ ฐั เห็นว่าเหมาะสมกับคนเหล่านัน้
และรัฐก็มีอ�ำนาจเต็มที่ที่จะส่งให้ไปท�ำงานที่ไหนก็ได้
ผลที่ตามมาคือ ผู้คนเป็นจ�ำนวนมากถูกส่งตัวมาท�ำงาน
ในพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจากบ้านเกิดของตน คุณวุฒทิ างการศึกษา
เป็นปัจจัยส�ำคัญ แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคือ การอุทิศตนเพื่อ
พรรคคอมมิวนิสต์ของนักเรียนและนักศึกษา อันเป็น
หลักประกันว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้ทำ� งานในต�ำแหน่ง
หน้าทีท่ ตี่ อ้ งการ เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นทางออกของ
กลุม่ คนทีต่ อ้ งการหลบหนีจากระบบทีเ่ คร่งครัดดังกล่าว
นอกจากนัน้ หงยังรูส้ กึ แปลกแยกจากครอบครัวของ
ตนเอง แม้วา่ หงจะเติบโตในครอบครัวทีเ่ ห็นความส�ำคัญ
ของการศึกษา แต่เธอกลับรู้สึกรังเกียจปัญญาชน พ่อ
ของหงซึง่ ท�ำงานเป็นวิศวกรอยูใ่ นโรงงานของรัฐคาดหวัง
ให้เธอเติบโตเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละมีการงานทีด่ ี พ่อของหง
กล่าวกับหงว่า ต้องการให้เธอเป็นตัวแทนของครอบครัว
ชนชั้ น กลางซึ่ ง มี อ ยู ่ เ พี ย งครอบครั ว เดี ย วในอาคารที่
ครอบครัวของเธอพ�ำนักอยู่ พ่อจึงส่งให้หงเข้าไปเรียน
ในโรงเรียนชัน้ น�ำและสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั หง เช่น
การแขวนภาพโมนาลิซา่ ไว้ในบ้านและเปิดเพลงคลาสสิก
ภาพโมนาลิซา่ และดนตรีคลาสสิกสามารถน�ำมาเชือ่ มโยง
กับกลุ่มปัญญาชน เหตุการณ์ที่หงแสดงความหวาดกลัว
ต่อภาพโมนาลิซ่ายิ่งเน้นให้เห็นความแปลกแยกของ
ตัวเธอกับครอบครัว หงบรรยายความรู้สึกของตนว่า
โมนาลิซ่ามิใช่ผู้หญิงที่สวยงามอย่างที่พ่อของเธอชื่นชม
ส�ำหรับหงแล้วโมนาลิซา่ เป็นผูห้ ญิงทีน่ า่ กลัวและเธอก็รสู้ กึ
ขนลุกเสมอเมื่อมองเห็นภาพดังกล่าวซึ่งแขวนอยู่ที่ผนัง

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal Vol.9 No.2 May - August 2017

ในบ้าน นอกจากนั้นหงยังไม่ชอบฟังดนตรีคลาสสิกของ
ตะวันตกทีพ่ อ่ ของเธอมักเปิดฟังเสมอในบ้าน ในตอนหนึง่
หงกล่าวยกย่องแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ (Karl Marx)
ทีเ่ ชิดชูชนชัน้ กรรมาชีพและต่อต้านการสะสมทุน ดังนัน้
เมือ่ พ่อของเธอลาออกจากโรงงานของรัฐเพือ่ มาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวและถูกหุ้นส่วนโกงจนท�ำให้ประสบความ
ล้มเหลวในการท�ำธุรกิจ หงวิพากษ์วา่ พ่อของเธอเป็นคน
อ่อนแอเช่นเดียวกับปัญญาชนทั่วๆ ไป

ความรักและวัฒนธรรมบริโภคนิยม

ตัวละครวัยรุน่ สะท้อนให้เห็นความสับสนทีเ่ กิดจาก
ความขัดแย้งในจิตใจระหว่างอุดมการณ์สังคมนิยมและ
ระบบทุนนิยมดังที่กล่าวข้างต้น วรรณกรรมยังน�ำเสนอ
ให้เห็นความสัมพันธ์ในเมืองใหญ่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบทุนนิยมตลาดเสรีมุ่งเน้น
การบริโภคสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคปรับเปลี่ยนจาก
การบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยไปสู่การบริโภคตาม
ความพึงพอใจ เพราะสินค้าทีม่ ใี ห้เลือกอย่างหลากหลาย
ในขณะทีส่ นิ ค้าถูกปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกให้ดงึ ดูดใจ
ผู้บริโภค ความสัมพันธ์ของตัวละครชายหญิงสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้า โดยการให้ความส�ำคัญ
กับรูปลักษณ์ภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดความปรารถนา
เช่นเดียวกับความปรารถนาในการบริโภคสินค้า ใน Candy
ความสัมพันธ์ของหงและไช่หนิง (Saining) เกิดจาก
รูปลักษณ์ภายนอกที่ดึงดูดและก่อให้เกิดความพึงพอใจ
จากการบรรยายถึงไช่หนิง ท�ำให้เห็นว่าสายตาของหงจ้อง
มองไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งท�ำให้กล่าวได้ว่า
การจ้องมองของหงไม่แตกต่างไปจากการชื่นชมสินค้า
หงกล่าวว่าเธอไม่อาจละสายตาจากไช่หนิงได้เลย เพราะ
“ไช่หนิงมีใบหน้าของนางฟ้า” (Mian, 2000: 19) และ
มี “นัยน์ตาด�ำที่โต สดใส และฉายแววบริสุทธิ์ที่ท�ำให้
จิตใจอ่อนไหว” (Mian, 2000: 21) นอกจากนัน้ รูปแบบ
การแต่งกายที่คล้ายคลึงกับนักร้องยอดนิยม ใบหน้าที่
งดงาม และท่าทางการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับจังหวะ
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ของดนตรีท�ำให้ไช่หนิงโดดเด่นออกมาจากผู้ที่มาเที่ยว
ในไนต์คลับแห่งนั้น เมื่อไช่หนิงบอกว่าเขาเป็นนักดนตรี
ทีก่ ำ� ลังมองหาเวทีเพือ่ เปิดการแสดง หงยิง่ หลงใหลในตัว
ไช่หนิงมากยิ่งขึ้นและตอบตกลงค�ำเชิญชวนให้ไปยัง
ที่พักของไช่หนิง หงสื่อให้เห็นว่าเธอมิได้ตระหนักว่า
ตนเองก�ำลังถูกไช่หนิงล่อลวง Mahapasuthanon (2011)
ซึง่ ศึกษาวรรณกรรมในยุคหลังเหมากล่าวว่า ความสัมพันธ์
ของชายหญิงใน Candy สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบริโภค
หงมองว่าไช่หนิงไม่ตา่ งไปจากสินค้าทีม่ คี วามถูกตาต้องใจ
และท�ำให้เกิดความปรารถนาทีจ่ ะครอบครอง อย่างไรก็ดี
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการได้มาพบกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ
ในเซินเจิน ซึง่ หงเคยมองว่าเป็นเมืองทีเ่ ล็กกว่า ประกอบกับ
ประสบการณ์ครัง้ แรกทีเ่ ดินทางมาถึงเซินเจินและได้พบ
กับค�ำสบประมาทว่าเป็นโสเภณีจากเซีย่ งไฮ้ได้สนั่ คลอน
ความรู้สึกเหนือกว่าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อตนเอง
เราอาจกล่าวได้วา่ การทีไ่ ช่หนิงให้ความสนใจหงน่าจะท�ำให้
เธอตระหนักถึงตัวตนและคุณค่าของเธอ หลังจากที่เธอ
แทบจะถูกกลืนหายไปท่ามกลางผูค้ นมากมายทีเ่ ดินทาง
มาแสวงหาโอกาสที่เมืองแห่งนี้ ดังจะเห็นได้จากการที่
เธอเป็นเพียงนักร้องในผับและไม่มีทีท่าว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จดังที่ตั้งใจไว้
นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนของ
หงและไช่หนิง ใน Candy สะท้อนให้เห็นความหวาดกลัว
ที่มีต่ออนาคต ความวิตกกังวลท�ำให้ความสัมพันธ์ของ
ทั้งคู่ไม่ได้ยุติลงดังแนวคิดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ
ฉาบฉวยกล่าวคือ ความสัมพันธ์ของหงกับไช่หนิงเริม่ ต้น
จากแรงดึงดูดจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจซึง่ กันและกัน นอกจากนัน้ หงยังต้องพึง่ พาไช่หนิง
ทางด้านการเงินท�ำให้เธอไม่สามารถเลิกรากับเขาได้
อย่างไรก็ดคี วามสัมพันธ์กบั ไช่หนิงท�ำให้หงลดความวิตก
กังวลและช่วยชดเชยความรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยก
อาจกล่าวได้วา่ การปะทะกันของแนวคิดสังคมนิยมทีม่ อี ยู่
ในสังคมกับกระแสการพัฒนาให้เจริญก่อให้เกิดความ
สับสนและท�ำให้หงต่อต้านสังคม รวมทั้งปฏิเสธที่จะท�ำ
ตามความคาดหวังของสังคม ในขณะเดียวกันก็กอ่ ให้เกิด
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ความหวาดกลัวที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้
การพัฒนาประเทศท�ำให้คนหนุ่มสาวที่มีความรู้ความ
สามารถเป็นทีต่ อ้ งการของสังคม หงซึง่ ไม่มคี ณ
ุ วุฒริ บั รอง
ความสามารถจึงไม่เป็นที่ต้องการและต้องมาหางานท�ำ
ในเซินเจินเช่นเดียวกับแรงงานจากชนบทจ�ำนวนมาก
ไช่หนิงก็ปฏิเสธการกระท�ำตามขนบของสังคม ดังทีไ่ ช่หนิง
อ้างว่าเขาเล่นดนตรีเพือ่ ดนตรีและมีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยดนตรี
เท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาต้องพึง่ พาเงินทีพ่ อ่ กับแม่ของเขาส่งมาให้
ประเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับนิยามความรักทีเ่ ป็นการ
ตอบสนองความปรารถนาเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจ
คือ การให้ความส�ำคัญของการรับรูท้ างผัสสะแสดงให้เห็น
ภาวะไร้ราก เพราะอิทธิพลของสินค้าที่เข้ามาถอนราก
แนวคิดการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมซึ่งถูก
ปลูกฝังในสังคมยุคเหมา เราอาจกล่าวได้ว่าหงไม่ใยดี
สังคมรอบตัว นอกจากความต้องการของตนเอง ดังทีเ่ ธอ
กล่าวว่า “ฉันเลิกเชือ่ ถือสิง่ ต่างๆ ทีค่ นอืน่ บอกฉัน นอกจาก
อาหารทีฉ่ นั กินแล้ว ฉันก็ไม่เชือ่ อะไรอีก” (Mian, 2000: 8)
จากค�ำพูดดังกล่าวชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นในสิ่งที่สามารถ
รับรู้ได้จากความรู้สึกทางกาย ดังเช่น อาหารที่ท�ำให้
เธอรู้สึกอิ่ม หงกล่าวว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่มี
ความสัมพันธ์ทางกายท�ำให้หงเชื่อว่าความรักมีอยู่จริง
ความพึงพอใจที่เกิดจากเพศรสท�ำให้หงรู้สึกว่าตนเอง
เป็นที่รัก หงจึงต้องการสัมผัสความสุขสม (Climax)
ในขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะความรู้สึกดังกล่าวท�ำให้หง
ได้สมั ผัสกับความรัก นอกจากนัน้ เหตุการณ์ในตอนทีห่ ง
จับได้ว่าไช่หนิงนอกใจเธอน�ำเสนอให้เห็นว่า ประเด็น
ความรักที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ทางกาย ความรู้สึก
โกรธของหงในเหตุการณ์ตอนนี้เกิดจากความริษยาที่
ไช่หนิงรู้สึกพึงพอใจกับการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น
ความรู ้ สึ ก ที่ ถู ก กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น จากความสั ม พั น ธ์
ทางกายไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ธอและเขามีรว่ มกันเท่านัน้ หงค้นพบว่า
ไช่หนิงสามารถเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน
เมื่อเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นและท�ำให้หงเกิดความสับสน
ซึ่ ง ท� ำ ให้ ห งพยายามมากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะได้ ค รอบครอง

ความรักของเขา อาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงจาก
การพัฒนาให้ทันสมัยท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงจนน�ำ
ไปสู่การแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยว สิ่งที่สามารถรับรู้ได้จาก
ประสาทสัมผัสหรือผัสสะกลายเป็นสิง่ ทีจ่ ริงแท้และสามารถ
เป็นทีพ่ งึ่ ได้ ดังทีไ่ ช่หนิงกล่าวว่า “สิง่ เดียวทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ
มีความหมายได้คอื ความรูส้ กึ ทีถ่ กู กระตุน้ เร้าในบางครัง้
บางคราว และนัน่ คือ ทัง้ หมดของชีวติ ” (Mian, 2000: 19)

บทสรุป

กระบวนการพลิกฟืน้ ศักยภาพทางเศรษฐกิจในช่วง
ครึ่งหลังทศวรรษ 1990 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของ
การเปลี่ยนผ่านสู่ความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัย
ในยุคหลังเหมา อิทธิพลของเศรษฐกิจที่เชิดชูความเป็น
ปัจเจกบุคคลก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของผูค้ น
ในเซีย่ งไฮ้อย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การมุ่งแสวงหาความเจริญก้าวหน้าและความร�่ำรวย
ส่วนตน รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การบริโภคสินค้า สืบเนือ่ งอิทธิพลของแนวคิดปัจเจกชน
นิยม ความรักของชายหญิงชนชั้นกลางจึงอยู่นอกเหนือ
กรอบความสัมพันธ์แบบจารีต โดยการให้ความส�ำคัญกับ
อารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกบุคคล รวมถึงรูปลักษณ์
ภายนอกด้วย นอกจากนั้นการตระหนักถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลที่สูงขึ้นยังท�ำให้ความสัมพันธ์แตกต่างจาก
ค่านิยมของการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ ความรักและ
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ของชายหญิงชนชัน้ กลางทีก่ ล่าวถึง
ใน Candy สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดจากการพัฒนาเซี่ยงไฮ้ให้ทันสมัย ความรักที่ถูก
กระตุน้ จากรูปลักษณ์ภายนอกน�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์ทไี่ ม่
ยัง่ ยืน แม้ชายหญิงจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจากความสับสนและหวาดกลัว
ที่มีต่ออนาคตก็ตาม แต่การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการ
ตอบสนองความปรารถนาทางกายก็เป็นสิ่งที่ขัดขวาง
การก่อร่างความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ยั่งยืน
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