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บทคัดย่อ

	 ภาพยนตร์เรือ่ง	The	Social	Network	เป็นภาพยนตร์ยอดนยิมทีถ่่ายทอดเนือ้หาว่าด้วยจดุเริม่ต้นและพฒันาการของชมุชนออนไลน์
ที่ชื่อ	Facebook	ภาพยนตร์เรื่องนี้ชนะเลิศรางวัลออสการ์	3	รางวัลในปี	2010	และถือเป็นภาพยนตร์เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งของยุคสมัย	ทั้ง
ในฐานะของผลงานที่มีความเป็นเลิศในทางศิลปะภาพยนตร์	 และความสามารถในการถ่ายทอดภาพรวมของปรากฏการณ์ที่เต็มไปด้วย
ความสลบัซบัซ้อนนีอ้อกมาอย่างน่าดงึดดู	บทความชิน้นีค้อืความพยายามทีจ่ะ	“อ่าน”	ภาพยนตร์เรือ่งนีใ้นฐานะตวับท	ตามแนวคดิทฤษฎี
ว่าด้วยตัวบท	(Theory	of	the	Text)	ของนักทฤษฎีส�านักหลังโครงสร้างนิยม		3	คน	ได้แก่	บาร์ตส์		แดริดา	และเดอเลิซ		เพื่อชี้ให้เห็น
ว่า	 ภาพยนตร์เรื่องนี้คือตัวบทที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์และผู้ชม	 มิใช่ระหว่างผู้สร้างและผู้ชมตามที่มักเข้าใจ	 และให้
อิสระในการผลิตความหมายอันหลากหลายอย่างไม่จบสิ้น	 บทความชิ้นนี้คือการรื้อสร้างฉากแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้และเชื่อมโยงการ
เติบโตของชุมชนออนไลน์ดังกล่าวเข้ากับการขยายตัวของอารยธรรมไปสู่เครือข่ายสังคมโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน	 โดยมีบุคคลที่มีบทบาท
ส�าคัญ	3	คนได้แก่	ชาวนา	นักบวช	และนักรบเช่นเดียวกัน

Abstract

	 The	Social	Network	is	a	popular	film	that	chronicles	the	turbulence	surrounding	the	development	of	‘Facebook.’		
The	film	won	three	Oscars	in	2010	and	is	one	of	the	important	films	of	our	era	in	terms	of	film	aesthetics	and	the	ability	to	
transform	the	complex	phenomenon	in	an	interesting	way.		This	essay	attempts	to	‘read’	the	film	as	‘text’	by	referring	to	
the	theory	of	the	text	by	three	Post-structural		theorists	:	Roland	Barthes,	Jacques	Derrida,	and	Gilles	Deleuze.			It	attempts	
to	demonstrate	the	film	as	text	that	emerges	from	the	relationship	between	the	film	itself	and	the	audience	rather		than		
between	the	director	and	the	audience	as	aenerally	perceived.	Through	the	film-audience		relationship,	the	multiple	of	
meanings	are	endlessly	produced.		By	deconstructing	the	first	scene	of	the	movie,	this	essay	aims	at	demonstrating	the		
connection	between	the	expansion	of	the	social	network	called	Facebook	and	the	expansion	of	world	wide	web	of		human		
civilization,	in	which	the	farmers,	the	priests	and	the	warriors	play	a	vital		role.

 “ในคนืธรรมดาของฤดใูบไม้ร่วง ค.ศ.2003  กลางแคมปัสบาร์แห่งหนึง่ในเมอืงเคมบรดิจ์ รฐัแมสซาชเูสทท์ สหรฐัอเมรกิา นกัศกึษา
หนุ่มสาว 2 คนนั่งประจันหน้ากัน นี่เป็นการออกเดทครั้งสุดท้ายของคนทั้งคู่ อีกประมาณ 7 ปี นับจากคืนนั้น ฝ่ายชายคือ มาร์ค ซัก    
เคอร์เบอร์ก นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 19 ปี จะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับ 1,000 ล้านเหรียญอเมริกัน
ดอลลาร์ ถูกคัดเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปี 2010 ของนิตยสารไทม์ เป็นผู้บริหารสูงสุดและเจ้าของชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อ  
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Facebook อันมีมูลค่าที่ถูกประเมินไว้ประมาณ 15,000 ล้าน
อเมริกันดอลลาร์ มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 180 ล้านคน1 ฝ่ายหญิงคือ 
เอรก้ิา อลัไบรท์ นกัศกึษามหาวทิยาลยับอสตนั ซึง่เป้าหมายส�าคญั
ในฉากนี้ของเธอคือการบอกเลิกความสัมพันธ์กับคนที่ก�าลังจะ
กลายเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในโลกคนนี้”
	 ค�าอธิบายด้านบนคือการสรุปฉากขนาดยาวที่ถูกถ่ายทอด
ด้วยการตัดต่อจ�านวน	99	 คัท	 สิ่งที่น่าสนใจของกระบวนการ
สร้างสรรค์ฉากดงักล่าว	คอืวธิคีดิทีไ่ม่ใช้การตดัแบ่งเหตกุารณ์หนึง่
เดียวนี้ออกเป็นคัทในห้องตัดต่อตามแบบที่ท�ากันเป็นปกติในฉาก
สนทนาทั่วไป	 แต่ถ่ายแต่ละเทคแยกจากกันเพื่อควบคุมความเร็ว
และรักษาอัตราความเข้มข้นของการสนทนา	แล้วน�ามาตกแต่งให้
เกดิความต่อเนือ่ง	ก่อนทีจ่ะน�าคทัทัง้หมดมาประกอบสร้างขึน้เป็น
ฉากเดียวในภาพยนตร์	นับได้ว่าเป็นการสถาปนา	“ภาษา”	อันมี
อัตลักษณ์เฉพาะตัวของการเล่าเรื่องทั้งหมดที่ปรากฏอยู ่ใน
ภาพยนตร์เรือ่ง	The	Social	Network	ดงันัน้	การทีผู่ส้ร้างภาพยนตร์
เรือ่งนีอ้อกแบบการถ่ายท�าฉากการสนทนาให้มรีปูแบบและสไตล์ที่
แตกต่างจากภาพยนตร์ทั่วไปอย่างชัดเจน	 ทั้งที่โดยปกติผู้สร้าง	
ภาพยนตร์ทั่วๆไปมักจะใช้การถ่ายท�าตามรูปแบบ	shot/reverse	
shot	pattern	 ที่เน้นแสดงเพียงการตอบโต้ทางวัจนภาษา	 และ		
อวจันภาษาของตวัละครทีก่�าลงัสนทนากนั		ท�าให้รูส้กึได้ว่าผูส้ร้าง
เรื่อง	The	Social	Network	ต้องการให้ผู้ชมร่วมอยู่ในประสบการณ์
เฉพาะเหมือนการสนทนากันบนหน้าสถานะของ	 Facebook	
มากกว่าการสนทนาแบบตวัต่อตวั		จากการสร้างความไม่ต่อเนือ่ง
ด้วยการ	“ตัดแบ่งเหตุการณ์ออกเป็นส่วนๆ”	เช่นเดียวกับการแบ่ง
เรื่องราวออกเป็นสถานะ	(status)	 ใน	Facebook		หรือกล่าวใน
ทางตรงกันข้าม	 หากใช้แนวคิดของนักทฤษฎีชื่อ	 ชิลส์	 เดอเลิซ	
เทคนิคนี้ก็คือการ	 “ประกอบเหตุการณ์”	 จากบทสนทนาแต่ละ
ประโยคที่อยู่ในคัทแต่ละคัท	 โดยค�านึงว่าแม้เพียงในการสนทนา
แบบต่อเนื่อง	บทสนทนาแต่ละประโยคถือเป็น	“เหตุการณ์”	หรือ
มส่ีวน	“ก่อเหตกุารณ์”	ขึน้	โดยทีแ่ต่ละเหตกุารณ์อาจท�าหน้าทีร่วม
กนัเป็นหนึง่เดยีวในการสร้างความหมายใดๆด้วยการอ้างองิซึง่กนั
และกัน	 หรืออาจขัดแย้งชิงดีกันระหว่างความหมายของแต่ละ
ประโยคหรือแต่ละเหตุการณ์ก็ได้		ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายการมอง
ผ่านแนวคิดดังกล่าวโดยละเอียดในล�าดับถัดไป
 

แนวคิดรูปแบบนิยมกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์

	 หากใช้การวิเคราะห์ภาพยนตร์แบบรูปแบบนิยม	(formal	
criticism)	ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นทีน่ยิมแพร่หลายทีส่ดุ	พนัธกจิของ
ผู้เขียนก็คงเป็นการพยายามอธิบายเหตุผลเชื่อมโยงเทคนิควิธี
การน�าเสนอต่างๆ	ไปสูเ่จตนารมณ์ของผูส้ร้าง	เพราะการวเิคราะห์
ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยมมีจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรวัดให้
คุณค่าของภาพยนตร์เรื่องใดๆ	ด้วยการศึกษาทุกรายละเอียดของ
องค์ประกอบในงานภาพยนตร์ที่ประกอบกันขึ้นบนพื้นฐานความ
เข้าใจที่ว่า	ศิลปินเจ้าของผลงานได้เลือกสรรและจัดวางแต่ละองค์
ประกอบให้ท�าหน้าทีส่อดประสานในการถ่ายทอดอารมณ์และความ
คิดของผู้สร้างงานสู่ผู้ชม	เกิดเป็น	“รูปแบบ	(form)”	อันประกอบ
ขึ้นจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ	
ภายในงานศิลปะ	 และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่อยู่
ภายในงานกับตัวงานทั้งชิ้นโดยรวมด้วย	(ประวิทย์	 แต่งอักษร,	
2551)		
	 ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า	ฉากแรกฉากเดยีวของภาพยนตร์เรือ่ง	
The	Social	Network	 นี้ได้ท�าหน้าที่สถาปนา	 “รูปแบบ”	 ของ
ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านการน�าเสนอเนือ้หาความคดิ		และฉาก
เพียงฉากเดียวนี้สามารถเป็น	 “ตัวแทน	(representative)”	 ของ
ภาพยนตร์ทัง้เรือ่งได้อย่างดเียีย่ม	ซึง่นัน่พสิจูน์ความเป็นเลศิของผู้
สร้างในการวางแผนการสือ่สารและโน้มน้าวคนดไูปสู	่“ความหมาย
เฉพาะ”	หรอืแก่นความคดิ	(theme)	ของภาพยนตร์ทัง้เรือ่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ		
	 แต่กระนั้น	จุดมุ่งหมายของบทความชิ้นนี้ของผู้เขียนมิใช่
ความพยายามในการถอดรหัสความหมายที่ผู้สร้างจงใจ	 “ซ่อน”		
เอาไว้ผ่านรูปแบบใดๆ	 เพียงเพื่ออธิบายสารหรือแก่นความคิดที่ผู้
สร้างต้องการน�าเสนอและท�าการประเมนิให้คณุค่าในความชดัเจน
ของความหมายและความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในตวัคนด	ูชัน้เชงิทางศลิปะ
และความคมคายของการน�าเสนอของผู้สร้างตามการวเิคราะห์ใน
แบบรูปแบบนิยม	 ที่เห็นว่าภาพยนตร์ที่ดีต้องท�าหน้าที่ในฐานะ
ศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะตามที่	Leo	Tolstoy		(2440	อ้างถึง
ใน	สทิธชิยั	แสงกระจ่าง,	2538,	172)	กล่าวไว้ว่า	ศลิปะเป็นกจิกรรม
ที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องการที่จะส่งผ่านอารมณ์	 ความรู้สึกและ
ความคิดของตนเองไปสู่ผู้ชมโดยใช้สัญญาณจากภายนอก	เพื่อให้
อารมณ์ความรูส้กึและความคดินัน้ถ่ายทอดไปให้คนอืน่ๆ	ได้สมัผสั
อารมณ์ความรูส้กึและความคดิอย่างเดยีวกนั			หรอืตามที	่ถรินนัท์	
อนวัชศิริวงศ์	 และคณะ	(2547,	11-13)	 กล่าวไว้ว่า	 ศิลปะคือ
ประสบการณ์อันเกิดจากการสื่อสารเชิงอารมณ์อันมีองค์ประกอบ
ส�าคัญ	4	ประการ	คือ	การแสดงออก	(ทางอารมณ์)		รูปแบบหรือ
ประเภทของงาน	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร	และ

1	ข้อมูลจากภาพยนตร์เรื่อง	The	Social	Network	(2010)
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องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม	 ทั้งสองแนวคิดให้ความส�าคัญไปที่
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร		โดยมองว่าภาพยนตร์
คอืตวับทอนัเกดิจากความสมัพนัธ์ดงักล่าว	ทัง้สองแนวคดินีถ้อืเป็น
แนวคิดแบบสมัยใหม่	ซึ่งจันทนี	เจริญศรี	(2545,	42)	อธิบายไว้ว่า
ในแนวความคิดแบบสมัยใหม่	ตัวบทคือสารที่ประพันธกรต้องการ
จะสื่อ	ตัวบทที่ดีต้องมีความกระชับรัดกุม	ซึ่งผู้อ่านตัวบทมีหน้าที่
ที่จะต้องท�าความเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้เขียน
	 ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	การวเิคราะห์ภาพยนตร์ในแนวรปูแบบนยิม
ซึง่อยูใ่นแนวคดิแบบสมยัใหม่ดงักล่าว	ไม่ใช่แนวคดิทีเ่หมาะสมกบั
การ	“อ่าน”	ภาพยนตร์เรื่อง	The	Social	Network	 เพราะถึงแม้
กรอบความคิดดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถประเมินคุณค่า
ภาพยนตร์	 และมองเห็นชั้นเชิงทางศิลปะและความคมคายของ
การน�าเสนอของผู้สร้าง	 แต่กรอบความคิดดังกล่าวได้สร้างความ
หมายที่หยุดนิ่งตายตัวซึ่งไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการ
มอง	“ตัวบท”	ดังกล่าวดังเช่นที่ผู้สร้างต้องการเชิญชวนหรือแม้แต่
ท้าทายให้	“ผู้อ่าน”	ต่อยอดด้วยตนเอง	ดังนั้นผู้เขียนจะแสดงข้อ
โต้แย้งโดยการพยายาม	“อ่าน”	ภาพยนตร์เรือ่งดงักล่าวผ่านแนวคดิ
ตามทฤษฎีว่าด้วยตัวบท	(theory	of	the	text)	ของนักทฤษฎีส�านัก
หลังโครงสร้างนิยม	3	คน	ได้แก่	บาร์ตส์,	แดริดา	และเดอเลิซ	เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่า	 ตัวบทที่แท้จริงน่าจะเต็มไปด้วยความซับซ้อนและให้
อิสระในการผลิตความหมายอันหลากหลายอย่างไม่จบสิ้นอันเกิด
ขึน้จากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างภาพยนตร์และผูช้ม		หาใช่ระหว่างผูส่้ง
สาร	(ศิลปิน)	และผู้รับสาร	(ผู้ชม)

พัฒนาการของทฤษฎีว่าด้วยตัวบทและการวิเคราะห์ภาพยนตร์

	 บาร์ตส์	(ไชยรัตน์		เจริญสินโอฬาร,	2545)	เปรียบเทียบให้
เห็นว่ามีความคิดเกี่ยวกับตัวบท	2	แบบ	คือความคิดแบบเก่าและ
ความคิดแบบใหม่ตามแบบของเขาเอง	งานเขียนของเขาได้แสดง
ให้เหน็ถงึรอยต่อของความเปลีย่นแปลงจากการวเิคราะห์โครงสร้าง
สู่การวิเคราะห์กระบวนการของสื่อ/สร้างความหมายที่ไม่รู ้จบ	
(significance)	 หรือการเปลี่ยนจุดยืนจากส�านักโครงสร้างนิยมสู่
ส�านักหลังโครงสร้างนิยม		โดยบาร์ตส์มองว่า	ตัวบท	“คือพื้นที่ที่
ถูกผลิต/สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคนอ่านกับงานเขียน
หรือตัวงาน	(work)	 ไม่ใช่ระหว่างคนอ่านกับคนเขียนอย่างที่มัก
เข้าใจกัน	ฉะนั้น	ตัวบทจึงมิใช่วัตถุธรรมที่หยุดนิ่งอย่างตัวงาน	แต่
เป็นพื้นที่ของการผลิต	 /	 สร้างเป็นเรื่องของผลิตภาพมากกว่า
ผลผลิต	 ของการเขียนมากกว่างานเขียน”	(ไชยรัตน์	 เจริญสิน
โอฬาร,	2545)							
	 ในขณะทีแ่ดรดิาได้สร้างวธิคีดิทีรู่จ้กักนัในชือ่	“การรือ้สร้าง	
(deconstruction)”	ตามค�าอธบิายของเขาเอง	“การรือ้สร้าง”	ไม่ใช่

ศาสตร์หรือทฤษฎีหรือแม้แต่ระเบียบวิธี		แต่เป็นการตั้งค�าถามต่อ
แง่มมุพืน้ฐานของกระบวนการสร้างความรูท้ัง้ปวง	(Brunette,	2000)	
โดยวิธีคิดแบบรื้อสร้างให้ความส�าคัญกับความเลื่อนไหลและการ	
“เล่นอย่างอิสระ	(free	play)”	ระหว่างรูปสัญญะและความหมาย
สัญญะ	(signified)	 ซึ่งก่อให้เกิดความหมาย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การ
สร้างความหมายเกิดขึ้นเพราะผลจากความสัมพันธ์แบบ	“ห่วงโซ่
ของรูปสัญญะ	(chain	of	signifiers)”	มากกว่าจากผลของความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเองอย่างที่เรามัก
เข้าใจ		
							ถึงแม้ว่าแดริดาจะไม่ได้ใช้	“การรื้อสร้าง”	กับการวิเคราะห์
ตัวบทแบบภาพยนตร์โดยตรง	โดยมุ่งไปที่การรื้อสร้างวรรณกรรม
หรืองานเขียนของนักปรัชญาคนอื่นๆ	 เป็นหลัก	แต่วิธีคิดของเขา
ส่งผลต่อนักคิดรุ่นหลังหลายคน	อาทิ	 โอมิ	บาห์บาห์	หรือ	จูดิธ	
บทัเลอร์		ซึง่งานเขยีนของทัง้คูถ่กูใช้กบัภาพยนตร์ศกึษาอย่างแพร่
หลาย	(Brunette,	2000)	ด้วยการที่ภาพยนตร์นับเป็นตัวบทที่รวม
ไว้ด้วยภาพตวัแทน	(representation)	มากมาย	การรือ้สร้างจงึเป็น
วิธีการที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ที่ส�าคัญในการศึกษาภาพยนตร์ใน
ปัจจบุนั	เพือ่เปิดเผยให้เหน็ถงึ	“ความหลากหลายของความหมาย”		
ซึ่งมีทั้งความหมายที่ถูกแอบซ่อน	ตอกย�้า	หรือแม้แต่บังคับให้คน
ดภูาพยนตร์ต้องเชือ่	โดยการลากจงูเอาบรบิททัง้ปวงทัง้ทีใ่กล้-ไกล	
เกี่ยว-ไม่เกี่ยวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 และก่อให้เกิดความหมาย	 ซึ่งมี
ทั้งที่ส่งเสริมกัน	ย้อนแย้งกัน	หรือแม้แต่ท�าลายกันจนสามารถล้ม
คว�า่ตวับทเสยีเองและท�าให้ความหมายทัง้ปวงของมนัไร้ค่าไปโดย
ปริยาย	
	 เป้าหมายของการใช้การรื้อสร้างเป็นวิธีในการเข้าถึง		The	
Social	Network	ผู้เขียนมิได้มุ่งให้ค�าตอบที่ชัดเจนถึงสารใดๆ	ที่
ภาพยนตร์ต้องการสื่อออกมา	 แต่เป็นการสร้างแผนที่ของการน�า
เสนอความหมายใหม่ๆ	อันเกี่ยวข้องกับชุมชนออนไลน์แห่งนี้	ทั้ง
ทีเ่กีย่วข้องและไม่เกีย่วข้องกบัประวตัขิองมาร์ค	ซกัเคอเบอร์ก	และ
การออกแบบนวัตกรรมนี้ของเขา	รวมทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับสิ่ง
ที่ถูกออกแบบไว้โดยผู้เขียนบทและผู้ก�ากับด้วย		
	 นอกจากนั้น	 ผู้เขียนยังทดลองใช้การคิดแบบเหตุการณ์	
(an	event-thinking)	ของชีลส์	เดอเลิซ		ที่มองว่า	“ภาษา”	ที่ผู้
สร้าง	 The	Social	Network	 สร้างขึ้น	 ไม่ใช่ภาพตัวแทนของ
ปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของชุมชนออนไลน์	 ชื่อ	Facebook	 แต่	
“ภาษา”	 ดังกล่าวได้ร่วม	 “ก่อเหตุ”	 ให้เกิดพื้นที่ที่ให้ความหมาย
ต่างๆ	ทั้งที่สอดคล้องและขัดแย้ง	สามารถด�ารงอยู่		อันมีลักษณะ
ลื่นไหล	ไม่หยุดนิ่ง	และก�าลังจะเป็น		(in	flux	and	immanence)		
พร้อมทีจ่ะงอกรากหรอืทีเ่รยีกว่า		rhizome		เพือ่เชือ่มต่อกนั		แยก
ออกจากกนั	เป็นตาข่ายเหตกุารณ์	ทีไ่ม่มจีดุเริม่ต้นและสิน้สดุ		เป็น
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ทีร่าบทีไ่ม่มรีะดบัชัน้สงูหรอืต�า่	อนัเอือ้ให้เกดิการงอกเงยของความ
หมายใหม่ๆ	 เกินไปจากความหมายที่หยุดนิ่งและก�าหนดไว้แล้ว
โดยผู้สร้าง		(ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร,	2545)	
	 ทั้งนี้ผู ้เขียนได้พบว่า	 อิทธิพลความคิดทั้งของบาร์ตส์						
แดริดา	เดอเลิซ	และนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่อีกหลายคนได้ส่ง
ผลไปถึงลีลาและท่าทีของนักสร้างภาพยนตร์คนส�าคัญอย่าง						
แอรอน	ซอร์คิน	ผู้เขียนบท	และ	เดวิด	ฟินเชอร์	ผู้ก�ากับที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์อย่างชัดเจน	ดูเหมือนว่าในฐานะ	“ผู้เล่นคนส�าคัญ”	
ของศลิปะภาพยนตร์ยคุนี้	ผูส้ร้างทัง้สองคนทราบดว่ีาภาพยนตร์ที่
พวกเขาสร้างจะต้องเปิดพืน้ทีท่างความคดิไว้อย่างกว้างขวาง	โดย
เฉพาะเมือ่พวกเขาก�าลงั	“เล่น”	อยูก่บัตวับททีว่่าด้วยปรากฏการณ์
ร่วมสมัยอย่าง	Facebook	 ผู้เขียนจึงคิดว่า	 การท�าความเข้าใจ
ภาพยนตร์เรื่อง	The	Social	Network	ด้วยทฤษฎีว่าด้วยตัวบทของ
นักคิด	3	 ท่านตามที่ได้กล่าวมาน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ในการ	“อ่าน”	ตวับททีถ่กูสร้างขึน้เพือ่เปิดพืน้ทีข่องการสร้างความ
หมายอันไม่มีที่สิ้นสุดของการน�าเสนอความสลับซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์ทัง้หมดนี	้รวมทัง้อาจให้ภาพทีช่ดัเจนของกระบวนการ
สร้างความหมายแบบใหม่ของศลิปะภาพยนตร์ในต้นครสิศตวรรษ
ที่	21		

การรื้อสร้าง  The Social Network  

	 สิ่งแรกที่ผู้เขียนจะใช้ในการ	 “อ่าน”	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ใน
ฐานะตวับท	คอืการผ่า/แบ่งตวับททีจ่ะวเิคราะห์ออกเป็นส่วนเสีย้ว
เล็กๆ	สั้นๆ	โดยใช้ฉากแรกของ	The	Social	Network	เป็นกรณี
ศกึษา			เราพบประเดน็ทีถ่กูหยบิยกขึน้มาพดูในฉาก	ตามประเดน็
ของการสนทนาในฉากดังกล่าว	ได้แก่
		 1)	ความหมายและคณุค่าของข้อมลูในเชงิปรมิาณจากบท
สนทนาทีว่่า	“จ�านวนคนอจัฉรยิะในจนีมมีากกว่าจ�านวนคนในกลุม่
ใดก็แล้วแต่ในอเมริกา		แล้วท�าอย่างไรคุณถึงจะเด่นในท่ามกลาง
คนอัจฉริยะเหล่านี้?”	
	 2)	การแย่งชิงบทบาทของการสร้างความหมาย	 จากบท
สนทนาที่ว่า	 “มัน(น่าเข้าเพราะ)ได้อภิสิทธิ์สุดๆ	 (They	are	
exclusive.)	”	
		 3)	ความเป็นสมัพนัธบท	(intertextuality)		จากบทสนทนา
ที่ว่า	“จะเข้า	(final	club)	ด้วยการพายเรือหรือร้อง	Cappella	ดี
ล่ะ”
	 จากการ	“รือ้”	บทสนทนาข้างต้นออกเป็นส่วนเสีย้ว	ผูเ้ขยีน
จะท�าการ	 “สร้าง”	 ตัวบทขึ้นใหม่จากการอ่านภาพยนตร์	 ใน
แบบแผนทีต้่องการหลดุพ้นจากกรอบของรปูแบบนยิมทีเ่ชือ่ในการ
แสวงหาการ	“ค้นหา”	ความหมายที่ถูก	“ซ่อน”	ไว้โดยชั้นเชิงทาง

ศิลปะของผู้สร้าง	ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีของ	 “การคิดแบบเหตุการณ์”	
ของเดอเลิซ	 ที่มองว่า	 “ภาษา”	 หาใช่	 “ตัวแทน”	 ของสาร	
(message)	ใดๆ	ไม่	แต่เป็นผู้ก่อ	“เหตุการณ์	(event)”	ขึ้นมา	
เสียเอง	 โดยเป็นเหตุการณ์ที่พร้อมจะเชื่อมต่อในแบบ	rhizome	
thinking	ที่เชื่อมโยงกันจนน�าไปสู่ความหมายใหม่ที่ไม่มีวันจบสิ้น		
โดยไม่จ�าเป็นต้องมศีนูย์กลางและล�าดบัชัน้ใดๆ	ซึง่นัน่ท�าให้ผูเ้ขยีน
มีความประสงค์ที่จะ	“เชื่อมโยง”	ความหมายที่เกิดขึ้นของผู้เขียน
เองไปสูค่วามหมายนอกตวับทอืน่ๆ	ทีอ่าจจะสอดคล้องหรอืขดัแย้ง
กบัความหมายและขอบเขตของความหมายดัง้เดมิตามเจตนาของ
ผู้สร้างก็ได้
	 เริ่มที่ประเด็นแรกคือการพูดถึงโลกแห่งความหลงใหลใน
ข้อมูล	โดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงออกผ่านตัวเลข		ข้อมูลแรกๆ	ที่
คนต้องการในการเสพข่าวสารหรือพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ	 คือ	
ตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์	ระดับของแผ่น
ดนิไหว	ระดบัการปนเป้ือนของกมัมนัตภาพรงัส	ีความนยิมในเรือ่ง
ตัวเลขหรือสถิติกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุคปัจจุบัน	 	 ผู้สร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งใจจะเปิดประเด็นเกี่ยวกับรูปสัญญะของ	
“จ�านวน”		ไว้	โดยข้อมลูแรกทีเ่ราได้ยนิจากภาพยนตร์คอืสถติขิอง
จ�านวนประชากรอัจฉริยะในประเทศคู่แข่งปัจจุบันของอเมริกาที่
มาร์คก�าลังสนใจในโลกแห่งการ	 “อ้างถึง”	 ตามสภาพแวดล้อมที่
อดุมสมบรูณ์ของข้อมลู		สถติทิีถ่กูน�าไปใช้จงึเป็นทัง้รปูสญัญะของ
ข้อมลูทีแ่ฝงมาด้วยอ�านาจทัง้ทีใ่ช้สร้างและท�าลาย		กล่าวตามแนว
คิดของเดอเลิซ	 มันเปรียบเสมือน	 “ภาษา”	 ซึ่งก�าลังจะสร้าง	
“เหตกุารณ์”	การน�าสถตินิีไ้ปสร้าง	“เหตกุารณ์”	ของมาร์คเปิดการ
เชื่อมต่อไว้มากมาย		ตั้งแต่เชื่อมต่อเพื่อตอกย�้าความเป็นเลิศของ
นักศึกษาโรงเรียนผลิตผู้น�าประเทศอย่างฮาร์วาร์ด	หรืออ้างอิงเพื่อ
ตอกย�า้ความเป็นอจัฉรยิะในตวัเขาเองกไ็ด้เช่นกนั	แต่สิง่ทีน่่าสนใจ
ที่สุดจากการเปิดประเด็นดังกล่าวไว้เป็นประเด็นขึ้นต้นเรื่อง	ก็คือ
การแสดงความย้อนแย้ง	(paradox)	 ของความหมายและคุณค่า
อันเกี่ยวข้องกับตัวเลข	 	 ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้สร้างต้องการจะปิด
เรื่อง	 (closure)	 ด้วยประเด็นดังกล่าวในฉากสุดท้ายที่ไม่ว่า
อาณาจักร	Facebook	 ของเขาจะยิ่งใหญ่ด้วยจ�านวนของผู้ใช้	
Facebook		เพยีงใด			ความหมายของการเกดิขึน้และความส�าเรจ็
ของมันกลับอยู่ที่การรับเข้าเป็นเพื่อน	(add	as	a	friend)	หรือไม่
ของคนเพียง	1	คนเท่านั้น		เช่นเดียวกับในฉากส�าคัญอื่นๆ	เช่น
การใช้อัตราการเพิ่มของจ�านวนผู้ใช้	 	Facebook		 เป็นจุดหักเห
ส�าคัญของเรื่องโดยผู้สร้างตั้งค�าถามกับโลกที่หมกมุ่นกับจ�านวน		
โดยการวางให้ฉากที่ตัวเลขผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง	1,000,000	คน	คือฉาก
เดยีวกนักบัทีม่าร์คได้เสยีเพือ่นคนส�าคญัทีส่ดุในชวีติไป	1	คน			ราย
ละเอียดดังกล่าวท�าให้ประเด็นเรื่องจ�านวนและตัวเลขเป็นเพียงรูป
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สัญญะของการเติบโตและขยายอาณาเขตที่ไม่ได้มีความหมายใน
ตัวเองใดๆ	 แต่ต้องอาศัยการอ้างอิงกับรูปสัญญะอื่นเพื่อจะสร้าง
ความหมายโดยสมบูรณ์ได้	 เช่น	 ตัวเลขของการเติบโตของ	
Facebook	ต้องน�าตัวเลขผู้ใช้ของชุมชนออนไลน์คู่แข่งอย่าง	My	
Space	มาเปรียบเทียบ		ในขณะที่จ�านวน	1	เดียวที่เป็นรูปสัญญะ
ของเพื่อนหรือหญิงที่ตนรัก	จะมีคุณค่านับได้เพียงใด		ไม่สามารถ
อ้างองิจากรปูสญัญะชดุเดยีวกนั	หากแต่ต้องหาการอ้างองิจากชดุ
ความหมายและรูปสัญญะชุดอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		การเกิดขึ้น
ของความหมายใดๆจึงอยู่ที่การอ้างอิงถึงกันของรูปสัญญะไป
เรือ่ยๆ	หรอืทีเ่รยีกว่า	“ห่วงโซ่ของรปูสญัญะ	(chain	of	signifiers)”	
มากกว่าที่จะอยู ่ที่ความสัมพันธ์ของรูปสัญญะกับความหมาย
สัญญะ	(signified)	ในแบบที่เคยถูกเข้าใจ
 

อภิสิทธิ์ของการเลือกและการถูกเลือก

	 นั่นน�าเราเข้าสู่ประเด็นถัดไปที่ว่าด้วยอ�านาจในการเชื่อม
โยงความหมายและคณุค่าของจ�านวนในครสิต์ศตวรรษที่	21	ว่าไม่
ได้อยู่ที่จ�านวนมากหรือน้อยอีกต่อไป	 แต่คุณค่าที่สูงแปรผันตาม	
“จ�านวนทีจ่�ากดั”	(ทีก่ารจ�ากดัมากแปลว่ามจี�านวนน้อย)	หรอืความ
เฉพาะกลุ่ม	(exclusivity)		ซึ่งนั่นหมายถึง	ยิ่งเฉพาะเจาะจงมากก็
แปลว่ายิง่มจี�านวนน้อยแต่เมือ่มจี�านวนทีน้่อยกย็ิง่มสีทิธทิีม่ากเช่น
กัน	โดยเฉพาะถ้าความเฉพาะกลุ่มนั้น	 เกิดขึ้นภายในกลุ่มเฉพาะ
ของ	“ผู้ที่ถูกเลือก”แล้วอย่างนักเรียนฮาร์วาร์ดที่ท�าให้	“ชุมนุมขั้น
สุดท้าย	(final	club)”	 คือสุดยอดปรารถนาของมาร์ค	 ซักเคอร์		
เบอร์ก	เพราะเหตุที่	“they’re	exclusive.”	ซึ่งหมายถึงความวิเศษ
ของการได้รับเลือก	การรวมเข้า	(จ�านวนน้อย)	ยังหมายถึงการกัน
ออก	(จ�านวนมาก)	 ไปในขณะเดียวกันด้วย	 ลักษณะของความ			
เย้ายวนดังกล่าวจึงมาพร้อมการเชิดชูการแบ่งแยก	ความต้องการ
ที่จะเข้า	final	club	ของมาร์คมีส่วนอย่างมากในการถูกบอกเลิก
ความสัมพันธ์กับแฟนสาว	 มาร์คจึงเลือกที่จะแก้ตัวด้วยการสร้าง
สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ	final	club	อย่างสิ้นเชิง	นั่นคือการสร้างชุมชน
ที่เปิดกว้าง	รวมเข้า	และขยายตัวออกไปจากความเฉพาะกลุ่มใน
ชื่อคลับว่า		Facebook		
	 ภาพยนตร์ไม่ได้บอกกับเราชัดนักว่าเหตุใดแรงขับดันดัง
กล่าวจึงส่งผลไปในทิศทางตรงข้าม		กล่าวคือจากความปรารถนา
ที่จะเข้าชมรมที่จ�ากัดคนไปสู่การสร้างชมรมให้คนทั่วไปอย่างไม่
จ�ากัด	 ตามแนวคิดของการเล่าเรื่องแบบคลาสสิค	 (classical	
narrative)	 ผู้สร้างจะต้องพยายามท�าความกระจ่างให้กับคนดูถึง
แรงขบัภายในใจ	(motivation)	ของตวัละครเอกเพือ่ให้การด�าเนนิ
เรือ่งน่าตดิตาม		แต่สิง่นีก้ไ็ด้ถกูละเลยทีจ่ะกล่าวถงึโดยผูส้ร้างอย่าง
มนียัยะ	ซึง่อาจเป็นการเปิดช่องว่างให้คนดไูด้เชือ่มต่อเอง	หรอือาจ

จะเป็น	 “รอยปริ”	 ของโลกของเรื่องเล่าที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นของผู้
สร้างก็ได้	เทคนิคอย่างหนึ่งของการรื้อสร้างคือการมุ่งที่จะมองหา
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและการแตกหัก	 (shift	and	
break)		ทีป่รากฏอยูใ่นตวับท		ซึง่อาจจะเป็นเครือ่งหมายหรอืหลกั
ฐานแสดงการกดทับ	 เหมารวมทึกทัก	 หรือการเบี่ยงความสนใจ
ของผู้อ่านหรือผู้ชม	ซึ่งก�าลังเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้	กล่าวคือ	
อาจจะเป็นความรู้สึกผิดจนกลายเป็นความหมกมุ่นที่จะ	“ถอนค�า
พูด”	 หรือค�าดูถูกของตนต่อเอริก้า	 ซึ่งสะท้อนธรรมชาติที่ยอมรับ
การแบ่งแยกโดยไม่รู ้ตัวในสังคมที่ เต็มไปด้วยชนชั้นในรั้ว											
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	หรอืแรงขบัในใจทีจ่ะตอบโต้เอรก้ิาด้วยการ
สถาปนาโลกใบใหม่และกติกาการแบ่งแยกแบบใหม่	 การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์	(paradigm	shift)	 จากความหมกมุ่นที่จะ
เอาชนะเพื่อเข้าสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ชนนี้	กลายเป็นแรงบันดาลใจใน
การเชื่อมต่อเพื่อสร้างคลับในฝัน	 ที่ไร้ผู้มีอภิสิทธิ์	 ไร้การแบ่งแยก	
ไม่จ�ากัดจ�านวน	ไม่จ�ากัดเผ่าพันธ์ุ		ฐานะ	หรือชนชั้น		
	 ประเดน็ต่อมาทีน่่าสนใจกค็อืสมัพนัธบทของการเชือ่มโยง	
“การแข่งขัน”	เพื่อให้ได้รับเลือกเข้า		final	club	จาก	2	อย่างที่ไม่
น่าเกี่ยวกันได้	 นั่นคือการแข่งพายเรือและการร้องประสานเสียง	
(Cappella)	 การใช้สัมพันธบทแบบนี้อาจจะเป็นการหว่านโปรย
เมลด็พนัธุ์ของการเปรยีบเปรย	(metaphor)	ไว้อย่างแนบเนยีนของ
ผู้สร้าง	 หรืออาจจะเป็น	 “พื้นที่ของการสร้างความหมายที่ไม่สิ้น
สุด”	 ของตัวบทที่ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อสองขั้วที่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
นี้โดยผู้ชม	จนท�าให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งส�าคัญของเรื่องก็ได้	ความ
เหมอืนกนัในระดบัผวิหน้าคอืทัง้	2	อย่างถอืเป็นกจิกรรมสามญัของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย	 นั่นคือการร้องเพลงกับกีฬา	 แต่เมื่อเป็น
กิจกรรมพายเรือแข่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ซึ่งมีประเพณีแข่ง
ประจ�าปีกบัมหาวทิยาลยัคูแ่ข่งอย่างมหาวทิยาลยัเยล	จงึเป็นศกึของ
ศกัดิศ์ร	ีไม่แตกต่างจากประเพณกีารแข่งเรอืระหว่างมหาวทิยาลยั
อ๊อกฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ	 การแข่งเรือจึง
เป็นเจ้าแห่งทุกกีฬาของฮาร์วาร์ด	การได้เลือกเข้า	final	club	ผ่าน
การแข่งเรือคือการเดินเข้าประตูเมืองตามเส้นทางของพระราชา	
การเชื่อมโยงเข้าหากีฬาแข่งเรือนั้น	 นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะคดี
ความฟ้องร้องระหว่างมาร์คและนักแข่งเรืออย่างฝาแฝดวิงเคิล
วอสส์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้ว	 การแข่งเรือยังพ่วงเอาภาพตัวแทนของ
สังคมที่เต็มไปด้วยชนชั้นในฮาร์วาร์ดเข้ามาอย่างตรงไปตรงมา	ผู้
สร้างยังหาประโยชน์อย่างเต็มที่จากการที่มีคู่ตรงข้ามที่มากันเป็น	
“แพคคู”่	ด้วยการใช้เทคโนโลยช่ีวยให้อาร์มี่	แฮมเมอร์สวมบทบาท
ของทั้ง	2	คน		เพื่อสร้างเงื่อนไขของเรื่องในแบบ	“เนิร์ดผู้ฆ่ายักษ์
แฝด”	 รูปร่าง	 ความสมบูรณ์ทางหน้าตาและสรีระให้ความรู้สึก
คุกคามต่อ	 “เด็กเนิร์ด”	 ในเสื้อตัวโคร่งปกปิดสรีระและเดินตัวงอ



Executive Journal188

ตลอดเวลาอย่างมาร์คยิง่นกั	มนัคอืการต่อสูท้ีไ่ม่น่าจะชนะ	แต่ทนัที
ทีม่าร์ครูว่้าสองหนุม่นกัพายก�าลงัข้ามเขตแดนทางทะเลของตวัเอง
มา	“เล่น”	ในโลกซึ่งเป็นอาณาเขตของเขา	มาร์ครู้ทันทีว่าโอกาส
ของเขามาถึงแล้ว	
 
การขยายตัวของชุมชนริมน�้า

	 แผนการของมาร์คคอืการพาทัง้คูอ่อกเรอืไปสู	่“ทะเลใหม่”	
ของโลกไซเบอร์ทีก่ว้างใหญ่ไพศาล		และโลกใบนีต้้องการความมุง่
มั่นของการ	 “การท่องเว็บ	(sailing	the	net)”	 ไม่แพ้กัน	ผู้สร้าง	
The	Social	Network		ไม่ปล่อยโอกาสที่จะใช้น�้าเป็นสัญญะส�าคัญ
ของ	 “ทะเลใหม่”	 และการขยายอาณาจักรของ	 	Facebook	 ผู้
ก�ากบัเดวดิ	ฟินเชอร์นยิมการใช้น�า้มาเป็นสญัลกัษณ์ของการเตบิโต
ของตัวละครเสมอๆ	 ในภาพยนตร์เรื่อง	The	Curious	Case	of	
Benjamin	Button	(2008)	น�้าถูกจัดวางเพื่อเป็นทั้งฉาก	(setting)	
และสัญลักษณ์	(symbolic)	เช่น	คลองคือฉากและสัญญะของการ
เรียนรู้ผู้คน	 ทะเลสาบคืออดีตและความทรงจ�าฝังใจ	 ในขณะที่
มหาสมทุรคอืสถานทีแ่ห่งการเรยีนรูต้วัตนภายใน	น�า้ใน	The	Social	
Network	ถกูใช้อกีครัง้โดยมุง่ไปยงัการสร้างความหมายให้กบัแฟน
ประจ�าผู้ติดตามผลงานของผู้สร้าง	 เพื่อก่อให้เกิดความหมายของ
ขอบเขตอนัไม่มทีีส่ิน้สดุ	การพยายามสร้างความหมายให้แก่	“น�า้”	
ในเรื่องนี้อาจไล่เรียงโดยเริ่มต้นที่การเติบโตของ	Facebook	 เริ่ม
แผ่ขยายขึน้จากสระว่ายน�า้เลก็ๆในซลิคิอนวลัเลย์2			รฐัแคลฟิอร์เนยี	
แล้วไหลไปสู่ในทุกที่ที่น�า้สามารถเข้าถึงได	้ โดยเน้นศักยภาพของ
การแปรรูปอันไร้ขอบเขตของน�้า	เพราะมันสามารถเป็นได้ทั้งหิมะ	
สามารถแปรรูปเป็นฝน	 หรือแม้แต่อยู่ในสภาพที่ถูกอัดแก๊สไว้ใน
ขวดแชมเปญ	อ�านาจการเข้าถงึของน�า้ถกูเชือ่มโยงและเปรยีบเทยีบ
เข้ากับอ�านาจการเข้าถึงผู้คนทุกมุมโลกของ	Facebook	(ดูเหมือน
มาร์คจะหลงใหลการพิจารณาการเคลื่อนที่ของเม็ดฝน	 มากกว่า
การสนทนาที่มีเงินหลักพันล้านเหรียญดอลลาร์เป็นเดิมพัน	 จน
ทนายของคนที่ก�าลังฟ้องเขาต้องถามขึ้นว่า	 “ผมมีคุณค่าพอที่จะ
ท�าให้คุณสนใจไหม”	เดาไม่ยากใช่ไหมว่ามาร์คจะตอบอย่างไร)	
	 คราวนี้มาดูความต่างกันของการแข่งเรือกับการร้องเพลง
บ้าง	 ในขณะที่	Cappella	 คือการร้องประสานที่มีก�าเนิดจาก
พธิกีรรมในโบสถ์	มนัคอืสญัญะของการตอบรบั	การเข้าเป็น	“ส่วน
หนึ่ง”	และการปลดปล่อยตัวเอง		การแข่งเรือในด้านตรงข้าม		คือ
สัญญะของการปฏิเสธ	การแยกตัวออก	และ	ความลุ่มหลงอยู่ใน

โลกของตน		ผู้สร้างเน้นย�้าประเด็นนี้อยู่บ่อยครั้งในแทบทุกฉากพี่
น้องวิงเคิลวอสส์ก�าลังซ้อมพายเรือ	 และผ่านการเน้นด้วยเทคนิค
ทางภาพ	เช่น	การถ่ายภาพด้วยเลนส์ส�าหรบัถ่ายเรอืจากระยะไกล		
ที่แยก	subject	ออกจาก	background	โดยสิ้นเชิง	ประหนึ่งบอก
กับเราถึงโลกแบบ	exclusive	ไม่มีวันที่เราจะได้เข้าไปและไม่มีวัน
ที่เขาจะออกมา	 โดยเฉพาะในฉากการแข่งเรือ	Henley	Royal	
Regatta	ในแม่น�า้เทมส์	ประเทศองักฤษ	ซึง่อาจถอืเป็นฉากไฮไลท์
ของเทคนิคทางภาพที่ปรากฏในเรื่อง	 เหมือนจะบอกกับเราว่า	 นี่
คือสังเวียนของความเป็นที่สุดของพวกอภิสิทธิ์	ที่ซึ่งมีผู้ชนะและผู้
แพ้เสมอในกตกิาทีช่ดัเจนและผ่านธรรมเนยีมปฏบิตัเิฉพาะตวั	และ
มันมักจะถูกก�าหนดผลไว้แล้วเสียด้วย	 แต่นั่นไม่ใช่เวทีของมาร์ค		
เขาไม่ได้ถูกยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้น	 และเขาก็ไม่
ปรารถนาทีจ่ะเข้าไปให้ได้อกีแล้ว	โลกของเขาก�าลงัขยายใหญ่อย่าง
ไม่มทีีส่ิน้สดุ	เขาชวนพีน้่องวงิเคลิวอสส์ออกมาจากโลกใบที	่“สภุาพ
บรุษุฮาร์วาร์ดอย่างเราไม่ท�า”	นัน่คอื	แทนทีส่องพีน้่องจะใช้วธิกีาร
ที่ผิดธรรมเนียมปฏิบัติ	ทั้งคู่เลือกที่จะท�าตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ
สบืต่อกนัมา	(Mean)	ในขณะทีม่าร์คไม่ค�านงึถงึวธิกีาร	ธรรมเนยีม	
หรือแบบแผนใดๆ	แต่ค�านึงเพียงผลลัพธ์	(End)	และความส�าร็จที่
จะได้มาเท่านัน้	วธิกีารแรกทีท่ัง้คูเ่ลอืกทีจ่ะใช้ต่อสูก้บัมาร์คจงึเป็น
กฎของมหาวิทยาลัย	ไม่ใช่กฎหมายไม่ว่าจะของประเทศหรือของ
รัฐ			แต่ทางตันของ	“สุภาพบุรุษฮาร์วาร์ด”	อย่างพวกเขาก็คือ	ตัว
สถาบันของเขาเองเช่นกันและวิธีคิดแบบเจ้ายศเจ้าอย่างมีชนชั้น		
(ttierarchy)	 ของคนในสถาบันของเขา	 การรู้สึกว่าถูกท�าร้ายทั้ง
โดยสถาบนัของเขาเองและการถกูปรามาศโดย	“อลิทิตวัพ่อ”	อย่าง
พรินซ์อัลเบิร์ตที่	2	 แห่งโมนาโกบังคับให้ทั้งคู่ต้องกระโจนเข้าเล่น
ใน	“ทะเล”	ของมาร์คไปโดยปริยาย
 
การขยายตัวของเครือข่ายสังคมโลก

	 ไม่ว่าผูส้ร้างจะตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจอกีเช่นกนั	จากการศกึษา
รวบรวมทางประวตัศิาสตร์ของแมคนลี	(2552)		เราพบรปูแบบการ
ขยายตัวของเครือข่ายสังคมโลกที่มีรูปแบบเทียบเคียงได้กับใน
ภาพยนตร์	The	Social	Network	 	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งเรือและการร้องเพลง	 เพราะนอกจากบริบทเฉพาะของ
วัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองแล้ว	 ในบริบททาง
ประวัติศาสตร์อารยธรรมของโลก		การแข่งเรือยังกระตุ้นให้คิดถึง
บทบาทของ	“นักรบ”		ส่วนการร้องเพลงประสานแบบ	Cappella		
สามารถโยงใยกับบทบาท	“นักบวช”		ซึ่งทั้ง	2	บทบาทถือว่ามีส่วน
ส�าคัญในพัฒนาการของเครือข่ายสังคมมาตั้งแต่อดีต
	 ในชมุชนเกษตรกรรมยคุแรกๆ	ทัง้ในยโุรป		เอเชยี		อเมรกิา
และแอฟริกาซึ่งมีแบบแผนการเติบโตที่ใกล้เคียงกันถึงแม้จะมี

2	 เมืองหลวงของโลกไซเบอร์	ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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ภมูปิระเทศและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก		นอกจากชาวนา
ซึ่งด�ารงสถานะของการเป็นผู้ผลิตแล้ว	เราจะพบนักบวชในชุมชน
นั้นเสมอ	 คุณค่าของนักบวชในชุมชน	 คือผู้ควบคุมและจัดระบบ
การผลิตให้ชาวนา	 นักบวชเป็นผู้น�าชุมชนทั้งในด้านจิตวิญญาณ	
การด�าเนนิชวีติและการวางแผนการผลติ	เพราะถ้าไม่มกีารอ่านฟ้า
พยากรณ์ฝนของนักบวช	ก็จะไม่เกิดแบบแผนของฤดูกาลของการ
เพาะปลูก	 และถ้าไม่มีการก�าหนดให้มีพิธีกรรมตามฤดูกาล			
ชาวนากจ็ะไม่เกบ็รกัษาผลผลติของตนไว้เพือ่เข้าร่วมพธิกีรรมโดย
มคีวามหวงัถงึชวีติทีด่กีว่าในโลกหน้า	ซึง่ท�าให้ชาวนาต้องรูจ้กัการ
ผลิตให้มีส่วนเกินเกิดขึ้นเพื่อเป็นทุนส�ารองในอนาคต	 นั่นเป็น
เหมอืนการทีช่าวนาท�าประกนัชวีติให้กบัตนเอง	โดยเฉพาะเมือ่บาง
ปีเกิดภาวะแห้งแล้ง	 หรือโรคระบาด	 แต่นักบวชซึ่งท�าให้สังคมมี
เสถยีรภาพ		กไ็ม่สามารถท�าให้สงัคมเตบิโตและขยายตวัได้เหมอืน
นักรบ	(แมคนีล,	2552)
	 ทั้งนี้นักบวชมีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ท�าให้เกิดนักรบกลุ่มแรก
ขึน้ในโลก	เพราะการสะสมทรพัยากรของชาวนา	เปิดโอกาสให้กบั
ผู้เลี้ยงชีพด้วยการปล้นสะดม	 	 ชาวนาจึงต้องการนักรบที่มีอาชีพ
เป็นผูคุ้ม้ครอง	คอยดแูลรกัษาทรพัยากรของพวกเขา			นานวนัเข้า
นักรบยังเป็นผู้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรให้กับผู้ผลิตอย่าง
ชาวนาด้วยการรบพุ่งชิงพรมแดน	 และโอกาสในการกระจาย
ผลผลิตไปสู่พรมแดนใหม่ๆ	 นั้นเช่นเดียวกัน	 หนึ่งในนักรบเผ่าที่
มีชื่อเสียงของโลกมีชื่อว่า	 ไวกิ้ง	 สิ่งที่ท�าให้พวกเขาเป็นเผ่าที่มี
แสนยานภุาพในการรบพุง่และเข้าครอบครองพืน้ที	่	กค็อืการทีพ่วก
เขาเคลือ่นทีด้่วยเรอืยาวทีม่ขีนาดเลก็		และสามารถยกขึน้บก	เพือ่
เดินทางข้ามผืนแผ่นดินต่างๆ	 ได้	 อิทธิพลของพวกไวกิ้งจึงแพร่
กระจายไปทั่วดินแดนชายฝั่งของยุโรปตอนเหนือ	ยุโรปตะวันออก	
ไล่ไปจนถงึรอบทะเลด�า		สิง่ทีน่กัรบไวกิง้พาไปสูด่นิแดนใหม่ๆ	ของ
พวกเขา	นอกจากภาษาและวฒันธรรมแล้ว	ยงัรวมถงึเผ่าพนัธุ์ของ
พวกเขาเอง		เป็นที่รู้กันว่า	ไวกิ้งจะแลกทรัพย์สินเงินทอง	ข้าวของ
ที่พวกเขาล่องเรือไปปล้นสะดม	ด้วยอสุจิหรือสเปอร์มของพวกเขา
เอง		มปีระชากรทีม่เีชือ้สายไวกิง้เตม็ไปหมดตามเมอืงรมิฝ่ังน�้าทัว่
ทั้งทวีปยุโรป
	 The	Social	Network	น�าเสนอการเติบโตของ	Facebook		
ว่ามแีบบแผนทีส่อดคล้องกบัการเตบิโตจากชมุชนกสกิรรมไปสูก่าร
เกิดขึ้นของแหล่งอารยธรรมและเครือข่ายสังคมโลกในที่สุด	 โดย
ท�าให้เราเห็นว่า	Facebook		เติบโตขึ้นมาด้วยฝีมือของคน		3	คน	
คนแรกได้แก่	 มาร์ค	ซักเคอร์เบอร์ก	 จากการที่เขาเป็นผู้สร้าง	ผู้
พัฒนา	 และผู้ครอบครอง	 มาร์คจึงมีบทบาทเหมือนชาวนาใน
พัฒนาการดังกล่าว	 คนต่อมาชื่อ	 เอ็ดดูอาร์โด้	 เขาคือผู้มีความ
สามารถในการหาข้อมูล	ประเมินช่องทาง	จัดระเบียบ	สร้างระบบ

บัญชีและโครงสร้างบริษัท	 นอกจากนี้เขายังมีสามารถหารายได้
จากความรู้ในทางอุตุนิยมศาสตร์	 ดังบทสนทนาที่ว่า	 “ถ้าคุณ
พยากรณ์อากาศได้คุณก็พยากรณ์ค่าใช้จ่ายของการเผาผลาญ
น�้ามันได้...”	 ดังนั้นเอ็ดดูอาร์โด้	 เสมือนภาพตัวแทนของบทบาท
นักบวช	 และแน่นอนว่าตัวละครส�าคัญคนที่สามอย่าง	 ฌอนน์				
พาร์คเกอร์	 ผู้สร้างแน็ปสเตอร์	 เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากภาพ
ตัวแทนของบทบาทแบบนักรบ	 จริงๆ	 แล้ว	 ค�าว่า	 “นักท�าลาย”	
อาจจะเหมาะกบัฌอนน์ด้วยเช่นกนั		เมือ่โครงสร้างแทบจะทัง้หมด
ของวงการแผ่นเสียงถูกเขาท�าลาย	 จากการเติบโตของเครือข่าย
สังคมโลกในอดีต	 นักรบน�าโอกาสในการกระจายผลิตภัณฑ์มาสู่
ชาวนา		นกัรบท�าให้ชาวนาไม่ผลติเพยีงเท่าทีต่วัเองพอใช้หรอืเพยีง
เพื่อการส�ารองไว้ใช้ส�าหรับอนาคตเท่านั้น	 แต่ท�าให้ชาวนาเรียนรู้
ความเป็นพ่อค้าซึง่ต้องผลติเพือ่คนอืน่	ในอารยธรรมทีพ่ฒันาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 เช่น	 อารยธรรมจีน	 ชาวนาค่อยๆพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการค้าขายตามลุ่มแม่น�้า	จนสังคมแผ่ขยายลึก
เข้าถงึใจกลางทวปี	ผดิกบัอารยธรรมอยีปิต์ตามลุม่น�้าไนล์ทีช่าวนา
เป็นเพียงผู้เพาะปลูกไม่ใช่เจ้าของที่ดินและไม่มีสิทธิในการเป็น
เจ้าของกิจการ	 อารยธรรมอียิปต์จึงเติบโตในขอบเขตและระยะ
เวลาที่จ�ากัด	 (แมคนีล,	2552)	 ในภาพยนตร์เรื่อง	The	Social	
Network	ค�ายืนยันของฌอนน์ที่ต้องการให้มาร์ครักษาสิทธิในการ
ครอบครอง	Facebook		เปรียบได้กับการรักษาความเป็นเจ้าของ
สนิค้าของชาวนาทีเ่ปลีย่นบทบาทมาเป็นพ่อค้าเสยีเอง		โดยไม่ขาย
กรรมสิทธิซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้	“พ่อค้า”	มาฉวยผลประโยชน์
ที่ควรจะได้ไว้เองถ้าท�าตามค�าแนะน�าของเอ็ดดูอาร์โด้		

ที่ลุ่มของข้อมูลและการเชื่อมต่ออันไม่มีที่สิ้นสุด

	 สิง่ทีน่่าสนใจอกีอย่างของการเตบิโตของ	Facebook	ทีล้่อ
ไปกบัการขยายตวัของเครอืข่ายสงัคมโลก	กค็อืการพฒันาของเครอื
ข่ายสงัคมโลกทีเ่ป็นการขยายตวัไปบรรจบกนัของแหล่งอารยธรรม
ต่างๆ	ซึง่ล้วนตัง้อยูบ่นทีลุ่ม่อนัอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่เกษตรกรรม			
ในขณะที่ที่ลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของโลกยุคคริสต์ศตวรรษที่	21	คือ
โลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ด ้านความรู ้และข้อมูลข่าวสาร		
มหาวิทยาลัยชั้นน�าจึงเทียบได้กับศูนย์กลางของอารยธรรมต่างๆ	
ทัว่มมุโลกที	่Facebook	ใช้เป็นฐานในการขยายตวั		แต่การเปรยีบ
เทียบกันดังกล่าวท�าให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะชัดเจน
อย่างหนึง่	นัน่คอือดตีทีผ่่านมานัน้	ในเชงิเศรษฐศาสตร์	ชาวนามกั
ไม่ใช่ผู้ชนะ	 แต่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักรบ	 นักปกครอง	 หรือ
แม้แต่ผูน้�าศาสนา	ชาวนามกัจะไม่ใช่ผูม้สีทิธเิลอืกหรอืปฏเิสธ		แต่
ตกอยู่ภายใต้การครอบง�าของกลจักรอื่นๆ	 ในระบบทุนนิยม	 แต่
มาร์ค	ซักเกอร์เบอร์ก	คือผู้ชนะตัวจริงในการขยายอารยธรรมของ
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เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้วยอาณาจกัร	Facebook	ซึง่อาจให้ภาพ
ในอุดมคติของชาวนายุคดิจิทัลที่นอกจากจะเชี่ยวชาญในด้านการ
ผลิตแล้ว	 	 ยังฉลาดหลักแหลมและเท่าทันการต่อสู้ในวิถีแห่ง
ทุนนิยมอีกด้วย	ถ้าย้อนหน้าประวัติศาสตร์	ชาวนาที่อยู่รอดคือผู้ที่
นอกจากจะต้องพัฒนาและปรับปรุงการกสิกรรมของตนเองเพื่อ
ผลผลิตที่ดีอยู่เสมอแล้ว	 ยังต้องต่อสู้และรักษาตัวรอดจากการ
รุกรานของประชากรและวัฒนธรรมของคนแปลกหน้า	ปัจจัยจาก
ภายนอกวัฒนธรรมของตนเองส่งผลต่อการเติบโตภายใน
วฒันธรรม		เพราะเครอืข่ายสงัคมของอารยธรรมของโลกทีเ่ริม่เกดิ
ขึ้น		ท�าให้เกิดการไหลเวียนของความรู้	เทคโนโลยีการเพาะปลูก	
และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั		ในทางกลบักนักส่็งผลให้
เกิดพัฒนาการทางอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมตนเองเพื่อไม่ให้ถูก
กลืนไปเพราะการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมอื่น	 ชาวนาคือผู้ที่จะ
ต้องเลอืกทีจ่ะเปิดรบั	ปรบัใช้	หรอืปฏเิสธอทิธพิลจากภายนอก	แต่
ถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่ความสัมพันธ์กับอารยธรรมภายนอกก็
ท�าให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการกระจายผลิตภัณฑ์		(แม
คนลี,	2552)	ในขณะเดยีวกนั		ชาวนากจ็�าต้องก้าวข้ามความยัว่ยวน
ใจของโอกาสทางธุรกิจและตัวเลขรายได	้ 	 เมื่อสิ่งนั้นจะน�ามาซึ่ง
การสูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชนและวัฒนธรรมที่สืบทอดยาวนาน		
อารยธรรมใดๆ	 ของโลกที่เข้มแข็งได้ในปัจจุบันล้วนเดินทางผ่าน
การสร้างความสมดุลระหว่าง	 “แรงยั้ง”	 และ	 “แรงยั่ว”	 ทั้งสอง
อย่างนี้ได้							
	 การเติบโตของ	 “ชุมชน”	 ในอดีตของมนุษย์ใช้ระยะเวลา
กว่า	40,000	ปี		แต่ระยะเวลาการเติบโตของ	“ชุมชนออนไลน์”	ใช้
เวลาไม่ถงึ	10	ปี	การทีภ่าพยนตร์เรือ่งนีส้ามารถประมวลให้เราเหน็
ถึงการเติบโตของ	Facebook	 ด้วยฝีมือของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ขั้นตอน	 ทั้งยังให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ได้แบบเดียวกับการเดินทาง
ติดตามเส้นทางของตัวเอกของภาพยนตร์แนวมหากาพย์	 (epic)		
ที่มักน�าเสนอความส�าเร็จในภารกิจอันยิ่งใหญ่ในอดีตแบบ	 “กรุง
โรม	(อาณาจักรโรมัน)	ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”		ก็เนื่องมา
จากการที่ผู ้ชมเชื่อมโยงตัวละครส�าคัญในการขยายอาณาจักร	
Facebook	 เข้ากับ	3	ผู้มีบทบาทส�าคัญ	3	คนในประวัติศาสตร์
ของอารยธรรมมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก	 มาร์ค	 ซักเคอร์เบอร์กสร้าง	
“อารยธรรม”	ของเขาขึ้นมา		แต่การที่จะเติบโตและขยายตัวออก
ไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลจ�าเป็นต้องพึง่พาทัง้	“นกับวช”	อย่าง	เอด็
ดูอาร์โด้	 	และ	“นักรบ”	อย่าง	ฌอนน์	พาร์คเกอร์	 	และการที่
มาร์คสามารถประคับประคองอาณาจักรของตัวเองให้อยู่รอดและ
เติบโตต่อไปได้ต้องอาศัยการคานอ�านาจกันของ	 “นักบวช”	 และ	
“นกัรบ”	เช่นกนั		การอ้างองิระหว่างกนัของเส้นทางการเตบิโตของ
ชุมชนไปสู่อารยธรรมส�าคัญของโลกในอดีต	 กับการเติบโตของ

ชุมชนออนไลน์เล็กๆ	 ในรั้วมหาวิทยาลัยไปสู ่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อันกว้างใหญ่ที่ถือเป็นอารยธรรมมนุษย์ยุคดิจิทัลอย่าง	
Facebook	นี้	ท�าให้เห็นความแตกต่างของวิถีทางการต่อสู้เพื่อให้
อยู่รอดโดยไม่ถูกเอาเปรียบของบทบาทแบบชาวนาของสังคมใน
บริบทปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
	 แม้ความส�าเรจ็ของการสร้าง	Facebook	จะเป็นทีไ่ด้ทราบ
กนัดอียูแ่ล้ว	แต่ในฉากจบสิง่ทีม่าร์คต้องการมากทีส่ดุไม่ใช่	“เพือ่น”	
จ�านวนหลายร้อยล้านคน	 แต่เป็นการยอมรับที่จะ	 “กลับมาเป็น
เพือ่น”	ของคนเพยีงคนเดยีว		มาร์คนัง่รอการตอบรบัเข้าเป็นเพือ่น	
(add	as	a	friend)	จากรูปโพรไฟล์ของเอริก้า	มันคือการรอคอย
ทีย่าวนานและไม่มวีนัสิน้สดุ		ภาพยนตร์จบลงด้วยสถานะของการ
ก�าลังจะเป็น	 (becoming)	 หรือความไม่เคยสิ้นสุดของความ
ปรารถนา	ตอนจบทีถ่กูทิง้ค้างไว้	ไม่ใช่เพยีงลกูเล่นของการจบแบบ
เปิด	(open	ending)	 ในธรรมเนียมการเล่าเรื่องซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้คนดคูดิต่อด้วยตนเอง		แต่มนัยงัหมายถงึ	“โลกทีไ่ม่มวีนั
เป็น”	 อันเป็นความหมายที่แท้จริงของความจริงเสมือน	(virtual	
reality)	 ไม่ใช่โลกเสมือนจริงตามที่มักจะถูกเข้าใจ	 เดอเลิซและ		
กัตตาริมองโลกนี้อย่างสร้างสรรค์และเรียกว่า	 “พื้นที่ราบของการ
ก�าลังจะเกิด”	(plane	of	immanence)	 ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เสร็จ	
แต่จะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสร็จด้วยการท�างานของจักรกลแห่งความ
ปรารถนา	(desiring-machine)	ที่แสวงหาการเชื่อมต่ออย่างไม่มี
วันจบสิ้น
	 จากการอ่าน	The	Social	Network	เพยีงฉากแรกฉากเดยีว
ตามเทคนิคการรื้อสร้าง	ที่มักให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ส่วน
ใดๆ	ส่วนเดียว	(single	passage)	อย่างเข้มข้น	จนท�าให้เห็นถึง
การแตกตวัของความหมายทีเ่กดิเป็น	“ความหลากหลายของความ
หมาย	(multiplicities	of	meaning)”		ความหลากหลายจึงเป็นสิ่ง
ที่นักคิดแนวหลังโครงสร้างนิยมเห็นว่ามีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง	 ไม่เว้น
แม้แต่ในตัวบทซึ่งมีความเชื่อกันมาโดยตลอดในฐานะสาร	
(message)	 ของผู้ส่งสารว่ามีความหมายอันเป็นเอกภาพ	 แต่ใน
ความจรงิแล้วเตม็ไปด้วยความขดัแย้งภายใน	ดงันัน้กระบวนทศัน์
แบบใหม่นี้จึงไม่มองความขัดแย้งเป็นเรื่องเสียหาย	 	 แต่กลับเห็น
ว่าเป็นความสร้างสรรค์และเป็นพืน้ทีข่องการก่อให้เกดิสิง่ใหม่	เช่น
เดยีวกบัทีเ่สยีงหลายเสยีงทีแ่ตกต่างกนัสามารถหลอมรวมเป็นหนึง่
เดยีวกนัเกดิเป็นความไพเราะเสนาะหขูองความแตกต่างทีส่ามารถ
อยู่รวมกันได้ในการร้องเพลงแบบ	Cappella	นั่นเอง
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