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บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษานวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ บทประพันธ์
ของ ชัยกร หาญไฟฟ้า โดยมีประเด็นทีศ่ กึ ษาได้แก่ 1) ไวรัสคอมพิวเตอร์: ตัวแทนคนชาย
ขอบและความพิการเชิงอุปลักษณ์ของมนุษยชาติ 2) รามเกียรติ์ออนไลน์: เครื่องมือการ
ต่อสู้ต่อรองผ่านภาพเสมือนจริง 3) ทศกัณฐ์ออนไลน์กับการเผยด้านมืดของมนุษย์ ผล
การศึกษาพบว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่ทางเกมรามเกียรติ์ออนไลน์นั้น แสดงให้เห็น
ความอ่อนแอของมนุษย์ในลักษณะของความยากล�ำบากและความวุ่นวายที่มาจากการ
ไร้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนั้น ไวรัสยังเป็นตัวแทนของผู้ที่สร้างมันขึ้นมา
นัน่ คือ ดร. สมชาย ทีไ่ ด้นำ� มาอุปลักษณ์กบั ทศกัณฐ์ ในเกมรามเกียรติอ์ อนไลน์ ในมิตขิ อง
ภาพชีวติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน ดังนัน้ เกมรามเกียรติอ์ อนไลน์ จึงใช้นำ� เสนอให้เป็นเครือ่ งมือใน
การต่อสู้ต่อรองของตัวละครชายขอบและตัวละครจากศูนย์กลาง โดยสรุป บทความเรื่อง
นี้ต้องการชี้ให้เห็นการใช้เกมออนไลน์เป็นเครื่องมือทางสังคม
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Abstract

This paper aims to study novel Thotsakan Online, written by Chaiyakorn
Hanfifa, on issues 1) The computer virus: the representation of marginal people
and metaphor of handicap, 2) Ramakien Online Game: the tool of contesting and
negotiating on simulacra, and 3) Thotsakan Online and the exposing dark side of
human. The results are: the computer virus which spreads via the Ramakien Online
Game reveals human difficulty and disturbing because they cannot use computer, and
it is significance of the creator (Dr. Somchai). The important issue is the Ramakien
Online Game is generated by metaphor of Dr. Somchai with Thotsakan which is the
same life. So the Ramakien Online Game is represented as a tool of contesting and
negotiating between the marginal character and centric characters. In sum, this paper
is demonstrated that this game is the tool of social.
Keywords; simulacra, marginal people, Thotsakan Online
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บทน�ำ: ทศกัณฐ์ออนไลน์ ในฐานะนวนิยายวิทยาศาสตร์
ภาพเสมือนจริงได้รับการน�ำเสนอในวรรณกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งแสดงให้
เห็นความทันสมัยล�้ำยุค และการเผยให้เห็นด้านมืดของเทคโนโลยี อันน�ำไปสู่การชี้ชวน
ให้ตั้งค�ำถามถึงบทบาทของภาพเสมือนจริงในปัจจุบัน ซึ่งโบริยาร์ด (Baudrillard อ้างใน
สุภางค์ จันทวานิช, 2555 : 298, 302) นิยามว่าภาพเสมือนจริงเป็นภาวะที่ภาพจ�ำลอง
หรือรูปจ�ำลองเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับความจริงที่มันจ�ำลองหรือที่มันเป็นตัวแทนอยู่
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) ภาพเสมือนจริงแบบธรรมชาติ เป็นการสร้างขึน้
มาจากภาพจ� ำ ลองหรื อ เลี ย นแบบเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซ่ึ ง อุ ด มคติ ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า นั้ น
2) ภาพเสมือนจริงแบบผลิตขึน้ มา สร้างขึน้ โดยเครือ่ งจักรหรือจินตนาการ 3) ภาพเสมือน
จริงของภาพจ�ำลอง เป็นภาพที่เกิดจากการแตกกระจายของภาพจ�ำลองที่หลุดลอย
จากต้นแบบ เป็นสภาวะล�้ำจริง
ในวงวรรณกรรม ภาพเสมือนจริงได้รับการถ่ายทอดในนวนิยายที่ว่าด้วย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเช่น นวนิยายเรื่องทศกัณฐ์ออนไลน์
บทประพันธ์ของ ชัยกร หาญไฟฟ้า ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550 เล่าถึงเหตุการณ์
ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายไปในระบบเป็นวงกว้าง ไวรัสตัวดังกล่าวสร้างขึ้นโดย
ดร.สมชาย ผู้สร้างเกม “รามเกียรติ์ออนไลน์” เป็นเกมที่มุ่งให้ผู้เล่นรับบทบาทเป็น
ตัวละครต่าง ๆ ในวรรณคดีเรือ่ ง รามเกียรติ์ และต่อสูก้ บั คูป่ ฏิปกั ษ์ ผูช้ นะจนถึงด่านสุดท้าย
จะได้รบกับทศกัณฐ์ ตัวละครที่มีอ�ำนาจสูงสุด ซึ่งรับบทโดย ดร. สมชาย เพียงผู้เดียว
นวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลแว่นแก้ว ประเภท
วรรณกรรมเยาวชนในปี พ.ศ. 2550 ดังนั้นเห็นได้ว่าตัวบทดังกล่าวได้รับการตีความ
ในมิติของวรรณกรรมเยาวชน งานที่ศึกษานวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ที่ผ่านมา
จึงมุ่งไปยังกรอบของนวนิยายประเภทดังกล่าว ได้แก่ การสืบทอดวรรณคดีและนิทาน
ในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 ของ สุภาสิณี คุ้มไพรี (2557) และ
องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดีทไี่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ รางวัลหนังสือ
ดีเด่นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลแว่นแก้ว และรางวัล
นายอินทร์อวอร์ด ระหว่างปีพุทธศักราช 2546- 2555 โดย กุณฑิกา ชาพิมล และคณะ
(2559: 2559-127-150) งานทั้งสองตีความนวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ในฐานะ
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นวนิยายเยาวชนในเชิงคุณค่า อย่างไรก็ตาม เมือ่ อ่านเชิงส�ำรวจแล้ว ผูเ้ ขียนพบว่า นวนิยาย
เรื่องนี้ยังได้มุ่งเสนอให้เห็นความก้าวหน้าและผลเสียของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงสามารถ
จัดให้ ทศกัณฐ์ออนไลน์ เป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ได้ลักษณะหนึ่ง
ก่อนเข้าสูก่ ารวิเคราะห์ ผูเ้ ขียนขอเกริน่ น�ำลักษณะของนวนิยายวิทยาศาสตร์ ดังนี้
เอ็ม.เอช. อับบราม (1999: 278-279) ได้รวมเอานวนิยายวิทยาศาสตร์และนวนิยาย
แนวจินตนิมิตเป็นประเภทเดียวกัน โดยอธิบายว่า นวนิยายแนววิทยาศาสตร์ไม่แตกต่าง
จากแนวจินตนิมิตมากนัก นั่นคือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการ มีฉากเป็นโลก
ทีแ่ ตกต่างจากโลกปัจจุบนั อาจเป็นโลกอนาคต หรือดาวเคราะห์ดวงอืน่ หรือจักรวาลอืน่ ๆ
นวนิยายวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคม นอกจากนัน้ ยังรวมไปถึงนวนิยายแนวไซเบอร์พงั ค์ (Cyberpunk)
ซึ่งมีพัฒนาการมาจากนวนิยายแนววิทยาศาสตร์
นวนิยายที่น�ำเสนอความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อาจแฝงความหมายการ
วิพากษ์สังคมไปในเวลาเดียวกัน ดังที่ สุทธิชัย บุณยะกาญจน (2533: 14) เสนอว่า
นวนิยายวิทยาศาสตร์อาจมีเรื่องราวที่ต่างจากโลกปัจจุบัน หากแต่ได้กระตุ้นให้ผู้อ่านได้
หวนกลับมาคิดถึงโลกแห่งความจริง นั่นท�ำให้เห็นว่าเป็นการสะท้อนภาพและวิพากษ์
วิจารณ์สงั คมร่วมสมัย ตลอดจนการเตือนภัยและหาทางออกของปัญหาทีป่ รากฏเนือ่ งจาก
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การจัดประเภท
นวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ เป็นวรรณกรรมส�ำหรับเยาวชนนั้น เอื้อต่อการตีความ
ตัวบทในลักษณะของการสร้างวาทกรรมเยาวชน และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
กลวิ ธี ก ารวางโครงเรื่ อ งของผู ้ ป ระพั น ธ์ ยั ง มี คุ ณ ค่ า ต่ อ เยาวชนในการปู พื้ น ความรู ้
ด้านวรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติใ์ ห้แก่เด็กๆ อย่างไรก็ตามวิธใี นการวิเคราะห์กย็ งั คงเป็นการ
ตีความวรรณกรรมเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ในฐานะวรรณกรรมเยาวชน แต่หากพิจารณา
ในมิติที่ต่างออกไป พบว่า นวนิยายเรื่องนี้ ได้ใช้องค์ประกอบหลักคือ คอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทในเรื่อง และถือเป็น “ตัวละคร” หนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญ คอมพิวเตอร์
ในเรื่องมีบทบาทกับตัวละครหลักๆ เป็นอย่างมาก และการน�ำเอาวิทยาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นจุดเด่นในเรื่องนี้เอง ท�ำให้ผู้เขียนเห็นว่า สามารถจัดนวนิยาย
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เรื่องนี้ เป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ได้ในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งหากตีความในบริบทของ
นวนิยายประเภทดังกล่าว ท�ำให้พิจารณาประเด็นส�ำคัญๆของนวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์
ออนไลน์ ในมิตทิ หี่ ลากหลายขึน้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละคร
ผ่านภาพเสมือนจริง บทความเรื่องนี้ผู้เขียนขอสรุปว่า ค�ำว่าภาพเสมือนจริงหมายถึง
ภาพในเกมรามเกียรติ์ออนไลน์ ที่เอื้อให้ผู้เล่นเกมสวมบทบาทเสมือนจริงเป็นตัวละคร
ในวรรณคดีและต่อสู้กันในพื้นที่ของเกมออนไลน์ ซึ่ง ทศกัณฐ์ออนไลน์ เน้นการน�ำเสนอ
ภาพเสมือนจริงเพื่อเป็นเครื่องมือการต่อสู้ต่อรองของคนชายขอบ (ดร.สมชาย) และ
เพื่อสร้างวีรบุรุษ (นักข่าวเยาวชน)
ระเบียบวิธีวิจัย
การเขียนบทความวิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ นวนิ ย ายเรื่ อ ง ทศกั ณ ฐ์ อ อนไลน์
บทประพันธ์ของ ชัยกร หาญไฟฟ้า ฉบับตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2550
2. ศึกษาตัวบทและมุ่งวิเคราะห์ประเด็น 1) ไวรัสคอมพิวเตอร์: ตัวแทนคน
ชายขอบและความพิการเชิงอุปลักษณ์ของมนุษยชาติ โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบสัญญะ
ของโซซูร์ 2) รามเกียรติ์ออนไลน์: เครื่องมือการต่อสู้ต่อรองผ่านภาพเสมือนจริง
วิเคราะห์ในกรอบการต่อสู้ต่อรองของตัวละคร โดยผู้เขียนสังเคราะห์จากเนื้อเรื่อง
3) ทศกัณฐ์ออนไลน์กบั การเผยด้านมืดของมนุษย์ ซึง่ ผูเ้ ขียนน�ำมาวิเคราะห์โดยการเชือ่ มโยง
กับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
3. น�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ในรูปแบบบทความวิชาการ
ผลการวิจัย
การศึกษาในบทความเรื่องนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1) ไวรัสคอมพิวเตอร์: ตัวแทนคนชายขอบและความพิการเชิงอุปลักษณ์ของมนุษยชาติ
2) รามเกียรติ์ออนไลน์: เครื่องมือการต่อสู้ต่อรองผ่านภาพเสมือนจริง 3) ทศกัณฐ์
ออนไลน์กับการเผยด้านมืดของมนุษย์
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1. ไวรัสคอมพิวเตอร์: ตัวแทนคนชายขอบและความพิการเชิงอุปลักษณ์
ของมนุษยชาติ
ในประเด็นนี้ ผูเ้ ขียนได้ตคี วามไวรัสคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั การน�ำเสนอในตัว
บท โดยชี้ให้เห็นความหมายสัญญะของพฤติกรรมการกินและการขับถ่ายที่แสดงผ่านรูป
ลักษณ์ของไวรัสและการแสดงให้เห็นความเป็นตัวตนในด้านของคนชายขอบของผู้สร้าง
ไวรัสดังกล่าวขึ้นมา
ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ ผู้เขียนขออธิบายค�ำว่า คนชายขอบ (Marginal
People) และคนจากศูนย์กลาง ดังนี้ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2553: 69) อธิบายว่า ค�ำว่า
คนชายขอบ ไม่ได้หมายถึงคนที่มีพื้นที่อาศัยอยู่นอกศูนย์กลางอ�ำนาจเมือง เช่น ชาวเขา
เท่านัน้ หากแต่ยงั หมายรวมถึงชายขอบในมิตทิ างสังคม นัน่ คือ เป็นผูท้ ถี่ กู กีดกัน เบียดขับ
ให้แยกหรือแปลกแยกจากสังคม โดยการใช้กรอบมาตรฐานบางประการทางสังคมมา
แยกแยะ จนกลายเป็นคนชายขอบที่สังคมไม่ยอมรับ น�ำไปสู่การท�ำให้คนชายขอบต้อง
ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ตนเองขึ้นมาใหม่เพื่อต่อรองกับสังคม ดังนั้นเห็นได้ว่า
ดร.สมชาย เป็นตัวละครชายขอบในมิติของความพิการ ความเป็นผู้ที่ไม่มีใครยอมรับ
ในวัยเด็ก จนเขาต้องต่อสู้ผ่านการตั้งใจเรียนและได้ท�ำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ท�ำให้เขา
สามารถขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� ในด้านวิทยาศาสตร์ได้ ซึง่ ผูเ้ ขียนจะกล่าวอย่างละเอียดในประเด็น
ถัดไป ขณะทีค่ นจากศูนย์กลาง หมายถึง กลุม่ คนทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจรัฐหรือวาทกรรมหลัก
ของสังคม ดังเช่นกลุ่มนักข่าวเยาวชน ถูกท�ำให้เป็นคนจากศูนย์กลางผ่านพฤติกรรม
กล้าหาญและความเฉลียวฉลาดภายใต้วาทกรรมเยาวชน
เรือ่ งราวในนวนิยายเริม่ ทีค่ อมพิวเตอร์ของส�ำนักงานเด็กเด็กดอทคอมติดไวรัส
ซึ่ง ดร.สมชายจงใจปล่อยออกมาเพื่อกลั่นแกล้งประชาชน เมื่อคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
เห็ น ได้ ว ่ า ตั ว ละครทุ ก ตั ว เดื อ ดร้ อ นในการท� ำ งานและการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ทั่ ว ไป
เมือ่ พิจารณาแล้ว ภาพไวรัสในรูปแบบภาพเสมือนจริงของอุจจาระ วงกลมแหว่ง และหนอน
สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือที่ปลายฟ้าเรียกว่า “ไวรัสตัวเขมือบ น�้ำกรดกัดภาพ หนอนเขียว
ตัวเจ่งและระเบิดอุนจิ” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 154) เป็นสัญญะของของเสีย การกัดกิน
และ ความน่ารังเกียจ
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ในประเด็นนีผ้ เู้ ขียนวิเคราะห์ภาพเสมือนจริงของไวรัสในกรอบของสัญญะ
ซึ่งโซซูร์ (Saussure อ้างใน ธีรยุทธ บุญมี, 2551: 65) ได้เสนอไว้ว่า สัญญะประกอบ
ไปด้วยตัวหมาย (Signifier) และความคิดที่ถูกหมาย (Signified) ตัวหมาย หมายถึง
ตัวท�ำให้เกิดความหมาย อาจเป็นตัวอักษรทีน่ ำ� มารวมกันแล้วเกิดเป็นค�ำแปลในแต่ละภาษา
ส่วนความคิดทีถ่ กู หมาย หมายถึง ความคิดทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำให้เกิดตัวหมาย เช่น ความคิด
เกี่ยวกับ “สัตว์มีปีก บินได้” ก่อให้เกิดการสร้างระบบภาษาที่สื่อถึงนก อาจเป็นค�ำว่า
“bird” ในภาษาอังกฤษ ค�ำว่า “นก” ในภาษาไทย เป็นต้น นอกจากนั้นสัญญะยังเป็น
รูปนัยในระบบนามธรรม
ในบทความนี้ ผู ้ เ ขี ย นได้ นิ ย ามค� ำ ว่ า สั ญ ญะว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ แสดงถึ ง
ความหมายบางประการ เครื่องมือนั้นเป็นระบบที่อาจน�ำเสนอผ่านภาษา ภาพ หรือ
เสียงก็ได้ ซึ่งในประเด็นนี้ตัวหมายสัญญะที่ส�ำคัญคือ ภาพเสมือนจริงของไวรัสหลุมด�ำ
ที่ถูกน�ำเสนอผ่านภาพของตัวเขมือบรูปร่างประหลาด น�้ำกรด ตัวหนอนและอุจจาระ
ภาพเสมือนจริงของไวรัสดังกล่าวเป็นสัญญะของสิ่งไม่พึงประสงค์ของ
คนในสังคม และภาพไวรัสมีสถานะเป็นอาวุธของ ดร.สมชาย ซึง่ ในอดีตเคยเป็นทีร่ งั เกียจ
ของผูค้ น เขาใช้ไวรัสในการแก้แค้นผูค้ นทีเ่ คยรังแกเขา ประการส�ำคัญคือ ภาพและลักษณะ
ของการท�ำงานของไวรัส มีลักษณะที่น่าสนใจที่มากกว่าเป็นเพียงไวรัสคอมพิวเตอร์
โดยจะวิเคราะห์เป็นล�ำดับถัดไป
ชัยกรน�ำเสนอภาพไวรัสตัวเขมือบ โดยให้ภาพของวงกลมบิดตัวไปมา
เมื่อเคลื่อนตัวไปทางใด ภาพในจอจะหายไปจนหมดในที่สุด
วงกลมขอบแหว่งสีแดง ๆ ด�ำ ๆ ขนาดเท่าเหรียญบาทบิดตัวอ่อนไปอ่อนมา
เลี้ยวซ้ายทีขวาที ตระเวนไปรอบๆ จอ บางจังหวะก็ส่งแสงกะพริบแวบๆ ไม่ว่ามัน
จะเคลือ่ นไปทางใด ภาพทีป่ รากฏอยูบ่ นจอก็จะถูกกัดกินให้แหว่งหายไป ครัน้ เลือ่ นไปชน
ขอบจอภาพ มันก็จะกระเด้งดึง๋ ออกมาแล้วเคลือ่ นทีแ่ บบไม่มที ศิ ทางต่อทันทีไม่มหี ยุดนิง่
[…] ภาพบนจอถูกตัวด�ำตัวแดงเขมือบจนด�ำมืดถือว่าหายไปหมดแล้ว และดูเหมือนว่าเจ้า
ตัวเขมือบก็หมุนหนีเข้าขอบจอหายตัวไปหมดแล้วเช่นกัน
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 19-20)
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ต่อมา ไวรัสอีกรูปแบบหนึ่งคือ ตัวหนอน ชัยกรบรรยายถึงภาพหนอน
ทีเ่ ริม่ จากล�ำตัวผอม ค่อยๆอวบอ้วนและปริแตกในทีส่ ดุ ทว่าภายในตัวหนอนทีป่ ริแตกนัน้
กลับมีหนอนตัวเล็กตัวน้อยโผล่ออกมา และเริ่มอวบอ้วนจนปริแตกไม่รู้จบ
ภาพสามมิติรูปตัวหนอนการ์ตูนสีเขียวขนาดเท่านิ้วก้อยของปาย ที่มี
ล�ำตัวเป็นลอนนับพันๆ ตัว กระดืบคืบคลานยัว้ เยีย้ อยูใ่ นจอ บางตัวเริม่ อ้วนจนเป่ง บางตัว
ทีย่ งั ผอมก็ทยอยอ้วน เมือ่ ทยอยอ้วนแล้วก็ทยอยเป่ง ตัวทีเ่ ป่งแล้วลอนทีล่ ำ� ตัวจะจางหายไป
บางตัวที่ลอนหายไปก็มีขนาดล�ำตัวขยายใหญ่ขึ้น ผิวหนังสีเขียวที่ผนังล�ำตัวค่อยๆ
ยืดออก พร้อมๆ กับที่บางลงจนดูน่าเสียวไส้
ผิวตึงเปรี๊ยะ เต่งออก เต่งออก แล้วก็เริ่มมีรอยปริ ปริแล้วก็แตก แตกแล้ว
ก็ระเบิด
แฟด!
เนื้อหนังสีเขียวกระจุยกระจายออก ภาพหนอนตัวเล็กๆเป็นพันๆตัวที่อัด
แน่นอยู่ข้างในกระเด็นกระจุยกระจายออกมา แล้วไต่คืบๆ กระดืบๆ ยั้วเยี้ยเต็มจอ
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 23)
ใน A Dictionary of Symbols อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า หนอน แสดงถึง
วงจรชีวิต หมายถึงการเกิดและการตายไม่รู้จบ (J.E. Cirlot, 1971: 378-379) ดังนั้น
รูปสัญญะของตัวหนอนจึงกลายมาเป็นความหมายสัญญะที่สอดคล้องกับภาพชีวิตของ
ดร.สมชาย ทีม่ วี งจรชีวติ แตกดับจากการถูกสังคมรังแก แล้วเกิดใหม่ภายใต้ความเป็นผูน้ ำ�
หากตีความว่าภาพไวรัสหนอนเป็นสัญญะของ ดร. สมชาย ท�ำให้พบว่าหนอนดังกล่าวเป็น
สัญญะของวงจรชีวิตของผู้สร้างไวรัสในท�ำนองเดียวกัน
ภาพต่อมาคือไวรัสน�ำ้ กรด เป็นภาพหยดน�ำ้ ซึง่ หยดต�ำแหน่งใดภาพในจอ
จะหายไป
เครื่องของพี่ปิ๊กเจอดีในรูปแบบหยดฝนกรดสีเหลืองอ�ำพัน เริ่มจากมีจุด
เล็กๆ เท่าปลายเข็มเกิดขึ้น แล้วเคลื่อนที่เหมือนภาพหยดน�้ำตกเข้าสู่จอ รัศมีขยายใหญ่
ขึน้ เรือ่ ยๆ จนมีขนาดเท่ากับเหรียญห้าบาท มีแถบเรืองแสงตามขอบ แล้วซึมหายไปกลาย
เป็นจอมืดๆ หยดตรงไหน ภาพตรงนั้นหาย บางหยดขนาดรัศมีโตหน่อยก็ซึมหายไปใน
วงกว้างกว่า เนื่องจากเครื่องพี่ปิ๊กต่อล�ำโพงเอาไว้ เวลาภาพหายไปทุกครั้งจะมีเสียงซ่า
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เหมือนน�้ำไหล ยังดีที่มันหยดช้าๆ ทีละเม็ด ไม่ตกพร�ำหรือเทจั๊กๆ เหมือนฝน แต่แค่นี้
พี่ปิ๊กก็ควบคุมสติไม่อยู่ มือไม้สั่นรัวกดปุ่มเขย่าเมาส์ด้วยความตื่นเต้นมือเป็นระวิง
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 25)
รูปแบบไวรัสที่ตัวละครขยะแขยงที่สุดคือ ไวรัสอุจจาระหรือที่เรียกว่า
“ไวรัสอุนจิ” ซึ่งไวรัสชนิดนี้จะมีระเบิดเวลาฝังไว้ฐานอุจจาระ และเมื่อระเบิดแล้ว
ภาพของอุจจาระที่แตกกระจายและภาพในจอจะดับไป
ภาพดิจิทัลสามมิติของกองอุจจาระสีเหลืองปนน�้ำตาลขดวนเรียวขึ้นไป
เป็นรูปเจดีย์ มีแมลงวันบินว่อนยู่ ๔-๕ ตัวล้วนเป็นแมลงวันหัวเขียวตัวเขือ่ ง เสียงกระพือปีก
ดังหึ่งๆเหมือนของจริง รอบๆกองอุจจาระมีคลื่นความร้อนที่มองไม่เห็น แต่ใช้เทคนิค
ดิจิทัลของคอมพิวเตอร์ตกแต่งให้มวลอากาศรอบๆสั่นพลิ้วช้าๆ และแผ่ขยายออก
เป็นริ้วๆแค่เห็นภาพ สมองสั่งงานสร้างกลิ่นเหม็นขึ้นในความรู้สึก
แต่กองอุจจาระก็ไม่เขย่าขวัญเท่ากับ...ภาพกราฟฟิคของแท่งระเบิด
ไดนาไมต์มดั รวมกัน มีนาฬิกาแบบตัวเลขดิจทิ ลั ทีเ่ ดินถอยหลังเสียงติก๊ ๆๆผูกติดอยูด่ ว้ ย
ครึง่ หนึง่ ของมัดระเบิดฝังอยูใ่ นฐานของกองอุจาจาระ […] ละอองของเหลวสีเหลืองอ�ำพัน
กระจายไปทุกตารางนิ้วบนจอภาพของพี่ปิ๊กจนดับมืดไปทั้งหมด
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 26-27)
สามารถกล่าวได้วา่ ไวรัสเป็นตัวหมายสัญญะทีใ่ ช้ในการเล่นล้อกับความคิด
ที่ถูกหมายคือ พฤติกรรมการกินและการขับถ่ายของคน เมื่อถอดรหัสภาพและลักษณะ
ของไวรัสออกมาแล้ว ท�ำเห็นได้วา่ ไวรัสเป็นทัง้ สัญญะของ ดร. สมชาย และยังสือ่ ถึงความ
หมายสัญญะของอ�ำนาจในการคุกคามระบบคอมพิวเตอร์สาธารณะ ดังนั้น ดร.สมชาย
จึงไม่เพียงแต่สร้างไวรัสมาเพือ่ กลัน่ แกล้งประชาชนเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นการแสดงอ�ำนาจ
ทีเ่ ขามีเหนือประชาชน เขาใช้อนุภาคการกินและการขับถ่ายเป็นเครือ่ งมือแสดงถึงอ�ำนาจ
ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
เมื่อน�ำล�ำดับขั้นตอนการน�ำเสนอไวรัสแต่ละรูปแบบที่ชัยกรได้วางไว้
ยิ่งก่อให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจ ชัยกรเสนอไวรัสตัวเขมือบเป็นล�ำดับแรก ต่อด้วยไวรัส
ตัวหนอน จากนั้นจึงเป็นไวรัสน�้ำกรด และสุดท้ายเป็นไวรัสอุนจิ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ไม่ใช่
เรื่องบังเอิญหรือการน�ำเสนอแบบสุ่ม เมื่อพิจารณาแล้ว นี่คือล�ำดับขั้นของการกินและ
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การขับถ่าย กล่าวคือ ไวรัสตัวเขมือบเป็นลักษณะของคนกินอาหาร จากนั้นจึงอิ่มเหมือน
หนอนที่จากผอมเริ่มอ้วน เมื่ออิ่มแล้วท้องแตก แต่ไม่ตาย กลับเกิดเป็นพลังชีวิตใหม่
น�้ำกรดแทนปัสสาวะและอุจาระก็คือของเสียที่เราขับถ่ายออกมาหลังกินอาหาร
ค�ำถามที่ผู้เขียนต้องการตีความเพื่อจะได้ค�ำตอบคือ ไวรัสคอมพิวเตอร์
มีความสัมพันธ์กบั ผูส้ ร้างอย่างไร การเลือกให้ ดร. สมชาย สร้างไวรัสทีส่ มั พันธ์กบั การกิน
และการขับถ่ายในรูปแบบของความน่ารังเกียจมีนัยบางประการ เห็นได้ว่าการกิน
(แบบเขมือบ) และการขับถ่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ แต่ถูกท�ำให้เป็น
เรื่องน่าขยะแขยงในโลกสมัยใหม่ หากวิเคราะห์ว่าไวรัสเป็นสัญญะของ ดร.สมชาย
นีค่ อื การเสนอว่า สภาพร่างกายทีไ่ ม่สมประกอบของเขาถูกท�ำให้ไม่ปกติในสังคมทุนนิยม
ซึ่งนั่นหมายความถึงการเป็นคนชายขอบของสังคม ดังนั้น ไวรัสที่ ดร สมชาย สร้างขึ้น
มาจึงเป็นสารที่บอกเป็นนัยแก่ผู้อ่านถึงลักษณะร่วมระหว่างตัวตนของ ดร.สมชาย และ
ภาพของไวรัส นั่นคือ การกิน (แบบเขมือบ) และการขับถ่ายเป็นเรื่องอาจปกติธรรมดา
แต่ถกู ท�ำให้นา่ รังเกียจในสังคมอารยธรรมเช่นเดียวกับร่างกายทีพ่ กิ ลพิการของเขาถูกท�ำให้
เป็นร่างที่น่ารังเกียจในสังคมที่มองว่าคนพิการคือคนไร้ความสามารถ การเสนอให้เห็น
ภาพความน่ารังเกียจดังกล่าวจึงเป็นเสมือนการสื่อให้เห็นถึงความน่ารังเกียจ/ขยะแขยง
เป็นตัวแทนของอ�ำนาจในการท�ำลายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ
เมื่อพิจารณาชื่อไวรัส “หลุมด�ำ” ท�ำให้เห็นว่า เมื่อไวรัสชนิดนี้เข้าจู่โจม
คอมพิวเตอร์จะน�ำมาสู่ “หลุมด�ำ” ของคนในสังคม เป็นหลุมด�ำของชีวิตประจ�ำวันที่จะ
ดูดกลืนความสะดวกสบายในชีวิต ซึ่งสามารถตีความได้ว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วน
หนึ่งของร่างกายมนุษย์ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์แปรปรวน ก็ไม่ต่างอะไรจากอวัยวะของ
มนุษย์ที่บกพร่อง ดังที่แม่ของปลายฟ้าที่ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบมาท�ำอาหารได้อย่างปกติ
เนื่องมาจากสาเหตุที่ไวรัสหลุมค�ำเข้าไปท�ำลายระบบคอมพิวเตอร์ในสังคมทั่วประเทศ
“จะไม่ให้มีแค่นี้ได้ยังไงล่ะ ก็ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซูเปอร์มาร์เกตมีปัญหา
น่ะสิ เขาท�ำรายการบัตรเครดิตไม่ได้ แม่เองไม่ได้ตดิ เงินสดไปมากมาย […] พอเขาบอกว่า
เครื่องรูดบัตรมีปัญหาเท่านั้นแหละ แม่ต้องขอโทษขอโพยแล้วก็หยิบของมาแต่สองสาม
อย่างเท่าทีม่ เี งินสดจ่าย อายก็อาย เลือกซือ้ ของเต็มรถแต่ได้ไข่มาแค่สฟี่ อง สาหร่ายสองถุง”
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 34)
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เช่นเดียวกับส�ำนักงานของพ่อของเด็กหญิงปลายฟ้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ไวรัสหลุมด�ำ “ตอนนี้ไวรัสมันแพร่ระบาดเข้าไปในระบบเครือข่ายแล้ว คนที่ดูแลระบบ
อยู่ก็แก้ไม่ทัน ทั้งออฟฟิศมีไวรัสติดทุกเครื่องที่ต่อกับระบบกลาง” (ชัยกร หาญไฟฟ้า,
2550: 102) นอกจากนัน้ “เว็บไซต์เด็กเด็กดอทคอมต้องปิดตัวเองเป็นเวลาสองสัปดาห์
เพื่อซ่อมแซมระบบ กู้ข้อมูล และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสกับหนอนคอมพิวเตอร์”
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 73) ภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมหลังจากได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสหลุมด�ำ ซึ่ง ดร. สมชายเป็นต้นเหตุ สามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ของทศกัณฐ์ท่ีหยุดพระพายไม่ให้พัด หยุดพระอาทิตย์ไม่ให้ร้อน และท�ำให้มหาสมุทร
หยุดเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไวรัสเป็นภาพแทนของอ�ำนาจของ ดร.สมชาย
ในการจัดการชีวติ ผูค้ น เขาใช้ไวรัสเป็นตัวแทนของอ�ำนาจในการตีแผ่ให้เห็นความวุน่ วาย
ของสังคมในวันที่ขาดคอมพิวเตอร์
เมื่ อ พิ จ ารณาคอมพิ ว เตอร์ ใ นฐานะตั ว ละคร สามารถกล่ า วได้ ว ่ า
คอมพิวเตอร์มฐี านะเป็นตัวละครตัวกลม (Round Character) ทีม่ ที งั้ ด้านดีคอยช่วยเหลือ
ตัวละครมนุษย์ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน แต่ขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์ก็แสดงให้เห็น
ด้านร้ายผ่านไวรัสและท�ำให้สังคมวุ่นวายเมื่อคอมพิวเตอร์หยุดท�ำงาน นอกจากนั้นเมื่อ
วิเคราะห์บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อตัวละครอื่น ๆ ท�ำให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์แสดง
ให้เห็นฉากทีบ่ อกเล่าปัญหาการขาดเทคโนโลยีของคนในสังคมปัจจุบนั เช่น แม่ของปลายฟ้า
ที่ไม่สามารถซื้อของได้เพราะไม่มีบัตรเครดิต หรือทีมงานเด็กเด็กดอทคอมไม่สามารถ
ท�ำข่าวได้หากไม่มีคอมพิวเตอร์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากพิจารณาควบคู่ไปกับสมชาย
ที่มีร่างกายพิการในเชิงประจักษ์ สามารถตีความได้ว่าการไม่สามารถท�ำอะไรได้เมื่อไม่มี
คอมพิวเตอร์คอื ความพิการอย่างหนึง่ ของสังคม ทีน่ ยิ ามให้คอมพิวเตอร์เป็นอวัยวะส่วนหนึง่
ของร่างกาย
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสคอมพิวเตอร์กับความพิการ
เชิงอุปลักษณ์ของมนุษยชาติ พบว่า ไวรัสดังกล่าวเข้ามาเผยให้เห็นวิกฤตของความเป็นมนุษย์
ในด้านของความจ�ำเป็นต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ผ่านการไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
หากขาดคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย ไวรัสหลุมด�ำยังเป็น
ผลผลิตจากคนชายขอบทีน่ ำ� มาสูค่ วามวุน่ วายในสังคมอันเกิดจากปัญหาทางคอมพิวเตอร์
โดยได้ชี้ให้เห็น “ความพิการเชิงอุปลักษณ์” ในโลกทุนนิยม
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2. เกมรามเกียรติอ์ อนไลน์: เครือ่ งมือการต่อสูต้ อ่ รองผ่านภาพเสมือนจริง
ในประเด็นนี้ผู้เขียนวิเคราะห์การต่อสู้ต่อรองของตัวละครฝ่ายดี คือ
นักข่าวเยาวชน และตัวละครฝ่ายร้ายคือ ดร. สมชาย ผ่านภาพเสมือนจริง นั่นคือการต่อสู้
ทางอ�ำนาจระหว่างคนชายขอบและคนจากศูนย์กลางผ่านเกมรามเกียรติ์ออนไลน์หรือ
พื้นที่เสมือนจริงนั่นเอง
นอกจากไวรัสคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวแทนของอ�ำนาจของ ดร.สมชายแล้ว
เกมรามเกียรติอ์ อนไลน์กย็ งั เป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ขาใช้ในการต่อสูต้ อ่ รองทางอ�ำนาจกับสังคม
เกมออนไลน์ จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ใ นการนิ ย ามตนเองผ่ า นการอุ ป ลั ก ษณ์ ต นกั บ ทศกั ณ ฐ์
เมือ่ ดร. สมชายอยูใ่ นวัยเด็ก ถูกน�ำเสนอให้อยูใ่ นฐานะคนชายขอบ “สมชายเป็นโรคโปลิโอ
ขาข้างซ้ายลีบเล็ก เวลาเดินมาไกลๆจะเห็นท่าเดินที่เรียกเสียงหัวเราะของเพื่อนๆ ยืดขึ้น
ยุบลง ยืดขึ้น ยุบลง เพื่อนๆมักจะชอบแกล้งสมชายที่ไร้พิษสงเสมอ เช่น เอากระเป๋าไป
ซ่อนบ้าง เขกหัวแล้ววิ่งหนีบ้าง แต่สมชายก็ไม่เคยตอบโต้ นานๆ ครั้งจะเห็นเขาร้องไห้”
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 125) ต่อมา ดร. สมชาย ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือยกสถานะทางสังคมของตนขึ้น ซึ่งเป็นการต่อสู้ต่อรองกับความหมายของ
คนพิการในด้านที่ว่าคนพิการคือคนไร้ประโยชน์ในโลกทุนนิยม
สมชายเรียนจบแล้วเข้าท�ำงานกับหน่วยงานราชการได้สองปีก็สอบชิงทุน
ไปประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้ […] เมื่อเรียนจบ สมชาย
ก็กลับมาท�ำงานใช้ทนุ ให้กบั กระทรวงเทคโนโลยีในต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ […] จังหวัดเทคโนธานีเป็นเขตปกครองพิเศษขึน้ ตรงกับกระทรวง
เทคโนโลยี ผู้บริหารเมืองเป็นคนเดียวกับผู้อ�ำนวยการศูนย์ ฯ ที่ชื่อ สมชาย ธีรวิทยา หรือ
ในอดีตเด็กชายสมชาย เจียมโต ไอ้แว่นขาเป๋จากบ้านก้าวไกล อ�ำเภอใกล้รุ่งนั่นเอง
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 129-130)
ประเด็นนีแ้ สดงให้เห็นชุดความหมายของวิทยาการคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วโยง
กับการเลื่อนสถานะของคนในสังคม เมื่ออ่านในระดับผิวเผินท�ำให้เห็นว่าตัวบทชี้ให้เห็น
ถึงการเลือ่ นสถานะท�ำได้หลายวิธี หนึง่ ในนัน้ คือความสามารถทางเทคโนโลยี ท�ำให้มนุษย์
เลื่อนสถานะจากคนชายขอบสู่ผู้ทรงอิทธิพลซึ่งเป็นการนิยามตัวเองขึ้นใหม่ ผ่านการที่
ดร.สมชายได้ควบคุมดูแลจังหวัดเทคโนธานีนั้นเป็นตัวแทนของความเป็นผู้กุมอ�ำนาจ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นการที่เขาสร้างเกมรามเกียรติ์ออนไลน์และสวม
บทบาทเป็นทศกัณฐ์ ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในเกม ยังแสดงให้เห็นการนิยามอัตลักษณ์ตนเอง
ขึ้นใหม่ผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งอัตลักษณ์ในที่นี้หมายถึงตัวตนที่ ดร. สมชาย มุ่งน�ำเสนอ
ตนเองโดยคัดเลือกเอาคุณสมบัติที่ตนปรารถนามาขับเน้นสู่สังคม ได้แก่ ความกล้าหาญ
และความเป็นผู้มีอ�ำนาจ เป็นอัตลักษณ์ที่ผูกโยงกับตัวละครทศกัณฐ์ในเกมออนไลน์
ซึ่งอยู่ในฐานะภาพเสมือนจริง
หากแต่ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ แม้คนชายขอบดังเช่นสมชายจะเลือ่ นสถานะ
ของตนได้ผา่ นความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ถึงกระนัน้ เขาก็ได้รบั การน�ำเสนอภาพทีม่ ี
ลักษณะแปลกปลอมจากระบบคิดของตัวแทนจากศูนย์กลาง ดังในฉากที่ชัยกรบรรยาย
ความคิดของเด็กหญิงปลายฟ้าที่เห็นภาพของ ดร. สมชาย ในโทรทัศน์ว่า “เขาสวมชุด
สูทสากลดูภมู ฐิ าน แต่ใบหน้ากับรูปร่างดูแปลก ๆ ไม่เข้ากับเครือ่ งแต่งกายแบบสากลเอา
เสียเลย ปายคิดว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนหนึ่งมากกว่า” (ชัยกร หาญไฟฟ้า,
2550: 40) ดังนัน้ จึงสามารถตีความได้วา่ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของ ดร. สมชาย
อาจไม่ได้ช่วยยกสถานะเสียทีเดียว หากแต่เป็นเพียง “เครื่องมือ” ที่ดูเหมือนว่าจะท�ำให้
สถานะทางสังคมของเขาสูงขึ้น เพราะในตอนจบเขากลับพ่ายแพ้ให้เหล่านักข่าวเยาวชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของคนจากศูนย์กลางนั่นเอง
ตัวละครอีกประเภทที่ยกมาวิเคราะห์ในการต่อสู้ต่อรองทางอ�ำนาจผ่าน
ภาพเสมือนจริงคือตัวละครฝ่ายดี ได้แก่ กลุ่มนักข่าวเยาวชน เห็นได้ว่า ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชน ที่สามารถเอาชนะทศกัณฐ์ได้ผ่าน
การกระท�ำในบริบทภาพเสมือนจริง ท�ำให้เด็กๆมีสถานะเป็นวีรบุรุษ “เด็กชายหนุมาน
อ้วนยิ้มแก้มปริ ทุกคนที่ส�ำนักข่าวต่างเดินเข้ามาตบไหล่แสดงความชื่นชมในฝีมือและ
เชาวน์ปัญญา การแข่งขันจบลง ผู้คนทั้งประเทศยิ้มระรื่นที่เห็นมือรองเอาชนะมือขึ้น
สูงสุดได้ โดยทีม่ เี พียงไม่กคี่ นเท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ นีเ่ ป็นการหยุดการรุกรานของไวรัสกลุม่ หลุมด�ำ
อย่างสิน้ เชิง” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 170) สอดคล้องกับที่ พรวิภา วัฒรัชนากูล (2549:
113-114) กล่าวว่า ฉากการต่อสู้ในเกมคอมพิวเตอร์มักแสดงให้เห็นความแข็งแกร่ง
ด้านจิตใจและร่างกายของตัวละครเอก อีกทั้งเผยให้เห็นความเฉลียวฉลาดด้านไหวพริบ
แม้การต่อสู้จะมีความโหดร้าย แต่เมื่อตัวละครเอกได้รับชัยชนะก็จะเป็นที่ชื่นชมของ
คนทัว่ ไป
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เห็นได้ว่า ในกรณีของกลุ่มนักข่าวเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ปัญหาทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ และเรียกได้วา่ พวกเขาอยูใ่ นฐานะ “วีรบุรษุ ” เช่นเดียวกับ
วรมาศ ธัญภัทรกุล (2555: 69) อธิบายได้อย่างน่าสนใจว่า วีรบุรษุ หรืออัศวินในเรือ่ งเล่า
เกีย่ วกับสงครามนัน้ ถูกสร้างมาเพือ่ เพิม่ พูนเกียรติยศ นอกจากนัน้ คุณลักษณะส�ำคัญของ
วีรบุรษุ มีสปี่ ระการ ได้แก่ ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสง่างาม และความอ่อนเยาว์
ดังนั้น หากน�ำคุณสมบัติของตัวละครเยาวชนมาวิเคราะห์แล้ว พบว่า ชัยกร ได้สร้างตัว
ละครกลุม่ ดังกล่าวขึน้ มาในบริบทของอัศวินหรือวีรบุรษุ เยาวชนมีความอ่อนเยาว์ตามวัย
มีความกล้าหาญทีจ่ ะเดิมพันการต่อสูก้ บั ดร. สมชาย นอกจากนัน้ ยังมีความสง่างามในด้าน
ของความคิดทีพ่ ร้อมจะเสียสละเวลาเพือ่ ฝึกซ้อมรบในจอคอมพิวเตอร์ซงึ่ เป็นตัวแทนของ
ภาพเสมือนจริง ความเสียสละชัยชนะของเยาวชนยังปรากฏอย่างชัดเจนในฉากทีย่ อมคืน
กล่องดวงใจให้ทศกัณฐ์ เพื่อเขาจะได้ด�ำรงอยู่ในเกมที่ตนสร้างขึ้นต่อไป
ฉากการต่อสู้ระหว่างทศกัณฐ์และตัวละครอื่นๆนั้น สุดท้ายแล้ว ตัวบท
ก�ำลังน�ำเสนอให้เห็นการตอกย�้ำการเบียดขับคนชายขอบให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ดังนั้น
ในชื่อบท “ชัยชนะของผู้แพ้” นั้น เห็นได้ว่า ดร.สมชาย เป็นฝ่ายแพ้ เป็นฝ่ายตกอยู่ใน
เงือ้ มมือของนักข่าวเยาวชน และการที่ ดร.สมชาย “เขาส�ำนึกผิด และท�ำลายโปรแกรมไวรัส
กลุ่มหลุมด�ำทิ้งหมดแล้ว เขาคงจะใช้พลังสมองและความสามารถที่มีมากมายส�ำหรับ
การวิจยั ค้นคว้าเพือ่ ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมอืน่ ๆทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ โลก
ต่อไป” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 171) อาจไม่ได้เป็นชัยชนะที่แท้จริง หากแต่เป็น
เพราะนักข่าวเยาวชนเลือกที่จะมอบชัยชนะให้ ดร. สมชายโดยการไม่ฆ่าทศกัณฐ์
เมือ่ วิเคราะห์อกี มิตหิ นึง่ พบว่า แม้ ดร. สมชายจะส�ำนึกผิด ใช้ความสามารถ
เพื่ อ พั ฒ นาประเทศชาติ และเกมรามเกียรติ์อ อนไลน์ ยั ง คงมี ทศกั ณฐ์ เป็ น ตั วละคร
ส�ำคัญต่อไป เพราะ “หากรามเกียรติ์ออนไลน์ไร้สิ้นเสียซึ่งทศกัณฐ์ มันจะมีอะไรท้าทาย
คนรุ่นใหม่ๆให้มาเล่นได้อีก และยังท�ำให้ขาดเสน่ห์ของความเป็นรามเกียรติ์ไปได้
สูม้ ที ศกัณฐ์ทรี่ สู้ ำ� นึกและมีคณ
ุ ธรรมเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของเกมจะดีกว่า” (ชัยกร หาญไฟฟ้า,
2550: 170) แต่หากตีความในเชิงสัญญะ “ทศกัณฐ์ออนไลน์” ก็คือตัวแทนของ
ดร.สมชาย การคืนกล่องดวงใจให้ทศกัณฐ์ กลับเป็น “ฆ่า” ดร. สมชายในอีกลักษณะหนึง่
เป็นการฆ่าเพือ่ ให้ ดร.สมชายตายไปจากโลกทีต่ นหลงคิดว่ามีอำ� นาจสูงสุด และทีน่ า่ สนใจ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คือ ทศกัณฐ์หรือ ดร. สมชาย มีฐานะเป็นตัวคงเสน่ห์ให้แก่เกม เป็นตัวละครที่ท้าทายให้
ผู้เล่นมาต่อสู้ เป็นการตอกย�้ำสถานะของความเป็นชายขอบที่รอให้มีผู้มาเอาชนะ และ
หากตีความว่าทศกัณฐ์เป็นตัวละครชายขอบ เช่นเดียวกับ ดร.สมชาย ตัวละครอื่น ๆ
ที่มาต่อสู้กับทศกัณฐ์เป็นตัวแทนของวีรบุรุษ ตรงนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ของการต่อสู้
ต่อรองระหว่างคนศูนย์กลางและคนชายขอบต่อไป
อนึ่ง ตัวละคร ดร. สมชาย ยังมีความน่าสนใจในด้านของอคติของความ
เป็นอืน่ ตามแนวคิด CRASH ทีส่ มเกียรติ ตัง้ นโม (2549 : 192-194) ได้อธิบายไว้กล่าวว่า
แนวคิดดังกล่าวเป็นอักษรย่อรวมกัน มาจาก C คือ class (ชนชั้น) R หมายถึง race
(เชื้อชาติ) A หมายถึง age (อายุ) S หมายถึง sex (เพศ) และ H หมายถึง handicap
(ความบกพร่องหรือด้อยโอกาส) ซึง่ ค�ำเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่แฝงมายาคติไว้และอคติเอาไว้
และมีนัยของความเป็นอื่น
หากน�ำกรอบคิด CRASH มาพิจารณา ดร. สมชาย พบว่าตัวละครดังกล่าว
ได้ถูกบรรจุคุณสมบัติของความเป็นอื่นและอคติทางสังคมไว้อยู่ 3 ประการ นั่นคือ ชนชั้น
อายุและความบกพร่อง โดยเรือ่ งชนชัน้ นัน้ จากตัวบทเห็นได้วา่ ดร.สมชายในอดีตเป็นคน
ยากจน “ลูกชาวนาที่ยากจนแต่มีความมานะพยายาม” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 124)
ด้านอายุนั้น เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาที่เขาท้าเล่มเกมรามเกียรติ์ออนไลน์กับนักข่าว
เยาวชน ดร. สมชาย ถูกท�ำให้เป็น “ชายแก่” หรือคนชราส�ำหรับเด็ก ๆ “ผู้อ�ำนวยการ
สมชายมีอายุเพียงสี่สิบกว่าต้น ๆ […] แต่ภาพที่เห็นนั้น เขาเป็นชายที่ดูราวกับอายุเกิน
ห้าสิบปี ผมหงอกขาวแซมทั่วศีรษะ” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 146) และในด้านความ
บกพร่อง ตัวบทกล่าวไว้ชดั เจนว่า ดร. สมชาย เป็นโปลิโอมาตัง้ แต่เด็ก และส่งผลให้รา่ งกาย
เขาคงความผิ ด ปกติ แ ม้ จ ะล่ ว งเข้ า สู ่ วั ย ชราแล้ ว ดั ง นั้ น ผู ้ เ ขี ย นจึ ง พบว่ า ดร.สมชาย
เป็นตัวละครที่ถูกผลิตสร้างขึ้นโดยบรรจุคุณสมบัติของความเป็นอื่นในสังคม และ
เมื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั น การต่ อ สู ้ ต ่ อ รองผ่ า นเกมออนไลน์ แ ล้ ว ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า
ดร. สมชายถูกท�ำให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนื่องด้วยคุณสมบัติของความเป็นอื่น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเกมออนไลน์ การต่ อ สู ้ ต ่ อ รอง และ
ภาพเสมือนจริง พบว่า เกมออนไลน์ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการต่อสู้ต่อรองทางอ�ำนาจของ
คนชายขอบและคนจากศูนย์กลางผ่านภาพเสมือนจริงในจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มา
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ซึ่งชัยชนะ ชัยชนะดังกล่าวน�ำมาสู่ความสงบสุขของสังคมที่มีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อความ
สะดวกสบายอย่างเป็นปกติ โดยความปกติสุขดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเป็นวิกฤต
ของคนในสังคมสมัยใหม่ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถด�ำรงชีวิต
อย่างมีความสุข
อนึง่ จากการตีความพบว่า แท้จริงแล้ว แม้ ดร. สมชายจะด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะ
ผูม้ อี ำ� นาจทางคอมพิวเตอร์ แต่นนั่ เป็นเพียงมายาคติทดี่ เู หมือนว่าเขาคือผูก้ มุ อ�ำนาจเท่านัน้
ในตอนจบที่เขาต้องพ่ายแพ้ให้กับเหล่าเยาวชนที่เล่นเกมชนะและมีอ�ำนาจในการขอให้
เขาหยุดปล่อยไวรัสหลุมด�ำ แสดงให้เห็นว่าผู้กุมอ�ำนาจทางคอมพิวเตอร์ตัวจริงคือคน
จากศูนย์กลาง
3. ทศกัณฐ์ออนไลน์กับการเผยด้านมืดของมนุษย์
ประเด็นนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์ตัวละคร ดร. สมชาย ในมิติที่สัมพันธ์กับ
ตัวละครทศกัณฐ์ ใน รามเกียรติ์ ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์การอุปลักษณ์ ดร. สมชาย กับทศกัณฐ์แล้ว
ท�ำให้เห็นถึงด้านมืดของเหล่านักข่าวเยาวชนผ่านความเมตตาทีเ่ ด็ก ๆ เหล่านัน้ มีให้สมชาย
ผู้เขียนขออธิบายทีละประเด็นดังนี้
การอุปลักษณ์ตนเองเป็นทศกัณฐ์ของ ดร.สมชาย นั้น นอกจากทั้งสอง
จะมีเรือ่ งราวชีวติ คล้ายกันแล้ว เมือ่ พิจารณาอาจเห็นว่า แท้จริง ดร.สมชาย ไม่ได้รบั ชัยชนะ
แม้ในโลกแห่งความจริง ผูเ้ ขียนขออธิบายโดยเปรียบกับชีวติ ทศกัณฐ์ ดังนี้ ในนวนิยายเล่า
ถึงวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ว่า อดีตชาติ ทศกัณฐ์เป็นนนทก ผู้คอยล้างเท้าให้กับเทวดา
ทีม่ าเข้าเฝ้าพระอิศวร และถูกเหล่าเทวดากลัน่ แกล้งดึงผมจนศีรษะล้าน นนทกคับแค้นใจ
ถึงที่สุด จึงไปขอพรจากพระอิศวรให้มีอ�ำนาจ จากนั้นนนทกจึงมีนิ้วเพชรชี้เป็นชี้ตาย
ให้กับผู้อื่นได้ เมื่อ นนทกฆ่าเหล่าเทวดา พระนารายณ์จึงสาปให้ไปเกิดเป็นทศกัณฐ์
มีสิบหน้ายี่สิบมือ และตอนสุดท้าย ทศกัณฐ์ถูกขยี้กล่องดวงใจจนตาย
เมือ่ น�ำชีวติ ของ ดร. สมชายมาพิจารณา ตัวบทแสดงการอุปลักษณ์ชดั เจนว่า
ในวั ย เด็ ก ชี วิ ต ของดร.สมชายคล้ า ยกั บ นนทก ตราบเมื่ อ เขาพั ฒ นาความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ ดร.สมชาย จึงมี “นิ้วเพชร” ซึ่งเป็นอ�ำนาจในการจัดการกับเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีได้ เมื่อความสามารถของเขาเป็นที่ประจักษ์ อ�ำนาจทางคอมพิวเตอร์
ในโลกเกมออนไลน์ก็เพิ่มขึ้น การที่เขาสร้างเกมรามเกียรติ์ออนไลน์ และตั้งให้ตนเป็น
ทศกัณฐ์นั้น เปรียบเหมือนกับนนทกที่มาเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์
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ในตอนจบ มัจฉานุคืนกล่องดวงใจให้ทศกัณฐ์ ตัวละครทศกัณฐ์อยู่ในเกม
ต่อไปเพือ่ สร้างความสนุกสนาน เมือ่ “อ่าน” แบบผิวเผิน การทีเ่ ยาวชนตัดสินใจคืนกล่อง
ดวงใจให้ทศกัณฐ์ แสดงให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมทีม่ ตี อ่ ดร. สมชาย แต่เมือ่ พิจารณาแล้ว
สามารถตีความได้ว่า ดร. สมชาย และ ทศกัณฐ์ ยังเป็นตัวละครที่มีสถานะ “เครื่องมือ
เปิดเผยด้านมืดของมนุษย์” ประเด็นนี้ผู้เขียนจะเท้าความไปที่วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์
พอสังเขป เพื่อให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว การอุปลักษณ์ตนเองของดร. สมชาย ว่าตนคือ
ทศกัณฐ์ มีอะไรที่มากกว่าภาพชีวิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ตัวละครทั้งสองยังเผยให้เห็น
ด้านมืดของตัวละครอื่นอีกด้วย
ในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ สังเกตได้ว่า ทศกัณฐ์ท�ำให้ผู้อ่านเห็นถึงกิเลส
ของเทพในมิติของค�ำสาปแช่ง การอาฆาตแค้น และการแก้แค้น ผ่านการท�ำสงคราม
เมื่อกลับมาพิจารณาตัวละคร ดร.สมชาย เห็นได้ว่า เขาถูกน�ำเสนอให้เผยให้เห็นวิกฤต
ความเป็นมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ค�ำเดิมพันของปลายฟ้า “หากพวกหนูชนะทศกัณฐ์
ขอให้คุณอาหยุดวิกฤตการณ์หลุมด�ำอย่างสิ้นเชิง” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 150)
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ในโลกทุนนิยมถูกลดทอนความเป็นปัจเจกโดยการจ�ำเป็นต้องเชือ่ มโยง
ตนเองกับคอมพิวเตอร์ ทัง้ ในด้านการท�ำงานหรือการอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาวะหลังมนุษย์ (Post-human) ลักษณะหนึ่ง
ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากตีความ “ทศกัณฐ์” เป็นวาทกรรมหรือชุด
ความคิดหนึ่ง โดยน�ำเอาคุณสมบัติของทศกัณฐ์มาวิเคราะห์ตัวละครในเรื่อง เห็นได้ว่า
สุ ด ท้ า ยแล้ ว “ทศกั ณ ฐ์ ” ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เพี ย ง ดร. สมชาย เท่ า นั้ น จริ ง อยู ่ ท่ี ชั ย กร
ได้อปุ ลักษณ์ชวี ติ ดร. สมชาย กับ ทศกัณฐ์ ซึง่ มีความคล้ายคลึงทีท่ งั้ สองถูกรังแกจากสังคม
และวันหนึ่งลุกขึ้นมามีอ�ำนาจได้ แต่หากพิจารณาความเป็นทศกัณฐ์ในมิติการอุปลักษณ์
คุณสมบัติท�ำให้เห็นว่า เหล่าเยาวชนที่เดิมพันต่อสู้กับ ดร.สมชาย ก็มีสถานะไม่ต่างจาก
ทศกัณฐ์ เห็นได้วา่ พวกเขามีผชู้ ว่ ย/ผูส้ นับสนุนหลายคน ไม่ตา่ งจากทศกัณฐ์ทมี่ หี ลายมือ
หลายเศียร ช่วยกันเอาชนะทศกัณฐ์ ดังนั้นค�ำพูดของสมชายที่ว่า
“ไม่มีปัญหา อีกสี่เสาร์นับจากวันนี้ ทศกัณฐ์จะออกศึก เธอไปเกณฑ์
คนเก่งมาจากทุกสารทิศเลยนะ ให้ออกแบบอาวุธได้ตามสบาย เดีย๋ วฉันจะให้คนส่งไอดีกบั
รหัสผ่านส�ำหรับเข้าโปรแกรมออกแบบเฉพาะส่วนให้ พวกเธอจะเข้าไปออกแบบตัวละคร
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ภาพเสมือนจริง คนชายขอบ และด้านมืดของมนุษย์
ในนวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์

ให้วิลิศมาหรายังไงก็ได้ แต่ตัวละครนั้นขอให้เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์จะเลือก
เอาใครมาก็ตามสบาย ส่วนคนเล่นนั้นจะเป็นใครก็ได้ ฝึกซ้อมมาให้ดีก็แล้วกัน”
(ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2550: 153)
ค�ำกล่าวของสมชายข้างต้น จึงคล้ายคลึงกับค�ำกล่าวของพระนารายณ์ว่า
“ชาตินมี้ งึ มีแค่สองหัตถ์ จงไปอุบตั เิ อาชาติใหม่ ให้สบิ เศียรสิบพักตร์เกรียงไกร เหาะเหิน
เดินได้ในอัมพร มีมือยี่สิบซ้ายขวา ถือคฑาอาวุธธนูศร กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร ตามไป
ราญรอนชีวี” (ศิลปากร, 2540: 49) นอกจากจะแสดงให้เห็นการถลกกลับบทบาทของ
ทศกัณฐ์ ทีจ่ ากเดิมถูกท้าทายให้มหี ลายกรและมีอาวุธมากกว่าฝ่ายตรงข้ามแล้วประเด็นนี้
ยังแสดงให้เห็นการตอกย�้ำถึงด้านความรุนแรงที่เยาวชนมีต่อทศกัณฐ์
ประเด็นที่น่าสนใจคือ เหล่าเยาวชนที่สวมบทบาทเป็นตัวละครในเกม
รามเกียรติ์ออนไลน์ มีนัยยะส�ำคัญ นั่นคือ เด็กชายวิน สวมบทบาทเป็นหนุมาน และ
เด็กหญิงปลายฟ้าเป็นมัจจานุ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสมควรน�ำมาพิจารณา เด็กชายวินและ
หนุมาน มีลกั ษณะรูปลักษณ์ทสี่ ามารถน�ำมาเชือ่ มโยงกันได้ หนุมานนัน้ มีรปู กาย “ใหญ่โต
เท่าภูเขา และสูงเท่าหอคอยมหึมา” (ทองสุก เกตุโรจน์, 2559: 326) เช่นเดียวกับเด็กชายวิน
ที่มีรูปร่างอ้วน ดังที่มีสมญานามว่า “วินหมูอ้วน” และหากเท้าความไปที่วรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์ถูกก�ำหนดมาให้ตายเพราะผู้หญิง “กูนี้แปลงเป็นสตรีมา เพราะมึง
จะถึงแก่ความตาย ฉิบหายด้วยหลงเสน่หา” (ศิลปากร, 2540: 49) เมือ่ กลับมาพิจารณา
ตัวบท เห็นได้วา่ เมือ่ จบเกมนัน้ แท้จริงแล้ว มัจฉานุ ก็คอื เด็กหญิงปลายฟ้า ซึง่ เป็นเพศหญิง
ท�ำให้ทศกัณฐ์ “ตาย” จากการทะนงตน ท�ำให้เห็นความเชือ่ มโยงกันระหว่างตัวละครสองตัว
คือ ทศกัณฐ์และ ดร. สมชายอย่างแยบยล
หากตีความตามกรอบนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่น�ำเสนอการวิพากษ์สังคม
นวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ก็ได้แสดงให้เห็นการวิพากษ์ดังกล่าวผ่านด้านมืดใน
ลักษณะความรุนแรงที่เยาวชนมีต่อ ดร.สมชาย และกล่าวได้ว่า ลักษณะการต่อสู้ระหว่าง
เยาวชนที่ต้องการเล่นเกมชนะดร. สมชาย เพื่อให้เขาหยุดปล่อยไวรัสหลุมด�ำ สามารถ
อุปลักษณ์ว่าเป็นการท�ำสงครามแบบธรรมสงคราม (Just War) เหล่าเยาวชนท�ำสงคราม
ในรูปแบบของเกมออนไลน์เพือ่ ให้ได้มาเพือ่ สันติภาพในโลกทีจ่ ำ� เป็นต้องพึง่ พิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การใช้เกมรามเกียรติอ์ อนไลน์เพือ่ เผยด้านมืดของมนุษย์นนั้ แสดงให้เห็น
ถึงการใช้ตวั ละครร้ายดังทศกัณฐ์เป็นเครือ่ งมือยืนยันความชอบธรรมของตัวละครเยาวชน
ในการจัดการกับความผิดของ ดร. สมชาย ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวแสดงให้เห็นมายาคติ
ของความเมตตา กล่าวคือ การคืนอ�ำนาจให้กบั ดร. สมชายในเกมรามเกียรติอ์ อนไลน์นนั้
ถูกท�ำให้เป็นธรรมชาติของตัวละครฝ่ายดีทใี่ ห้อภัยตัวละครฝ่ายร้าย มายาคตินเี่ องทีแ่ สดง
ให้เห็นด้านมืดของเหล่าเยาวชน
สรุปผลการวิจัย
นวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์ ชี้ให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่มีความส�ำคัญต่อสังคมในปัจจุบันผ่านการด�ำเนินเรื่องโดยให้คอมพิวเตอร์มีบทบาท
ส�ำคัญ ได้แก่ การน�ำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน การท�ำงาน ตลอดจนการสร้าง
เกมออนไลน์เพือ่ ความสนุกสนาน นอกจากนัน้ คอมพิวเตอร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในการสร้าง
อัตลักษณ์ของมนุษย์ขนึ้ มาในรูปแบบใหม่ ทัง้ ในมิตขิ องการยกสถานะและมิตขิ องการสร้าง
ภาพเสมือนจริงผ่านเกมคอมพิวเตอร์
เมือ่ วิเคราะห์นวนิยายเรือ่ งดังกล่าวในบริบทของนวนิยายวิทยาศาสตร์ ท�ำให้เห็นว่า
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์นั้นได้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตความเป็นมนุษย์
และด้านมืดของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ คอมพิวเตอร์ท�ำให้เห็นถึงความพิการ
เชิ ง อุ ป ลั ก ษณ์ ข องมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ถื อ เอาเทคโนโลยี เ ป็ น อวั ย วะส่ ว นหนึ่ ง และ
เมือ่ พิจารณาอีกด้าน คอมพิวเตอร์กช็ ใี้ ห้เห็นด้านมืดของเยาวชน ผ่านการเบียดขับคนชาย
ขอบให้กลายเป็นอื่น ซึ่งได้กระท�ำผ่านมายาคติของความเมตตา
นวนิ ย ายเรื่ อ ง ทศกั ณ ฐ์ อ อนไลน์ แสดงให้ เ ห็ น “ความวุ ่ น วายในวั น ไร้
คอมพิวเตอร์” และสังคมทีก่ ลับคืนสูค่ วามสงบอีกครัง้ เมือ่ คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ ด้วยเยาวชนผูม้ คี วามสามารถทางเทคโนโลยี ประเด็นเรือ่ งการเชิดชูวทิ ยาศาสตร์
และวิทยาการสมัยใหม่ที่ปรากฏในเรื่องนี้ เมื่อตีความในฐานะนวนิยายวิทยาศาสตร์
ท�ำให้พบว่า แม้ชัยกรจะเชิดชูวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตความ
เป็นมนุษย์และด้านมืดของมนุษย์ไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง
ทศกัณฐ์ออนไลน์ ในฐานะ นิยายวิทยาศาสตร์ ท�ำให้เกิดมุมมองในด้านการวิพากษ์สังคม
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ภาพเสมือนจริง คนชายขอบ และด้านมืดของมนุษย์
ในนวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์ออนไลน์

สมัยใหม่ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาวิทยาการคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย กล่าวโดยสรุปแล้วการพิจารณาตัวบทในฐานะนวนิยายวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิด
ประเด็นที่สามารถต่อยอดการศึกษาไปได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการน�ำไปใช้ สามารถน�ำเอาประเด็นเรือ่ งการน�ำวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการต่อสูต้ อ่ รอง หรือแสดงอัตลักษณ์ของมนุษย์ไปศึกษาในวรรณกรรมเรือ่ งอืน่ ๆ
2. ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาต่อ สามารถศึกษานวนิยายเรื่อง ทศกัณฐ์
ออนไลน์ ในประเด็นสัมพันธบทกับวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์
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