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ในโลกที่เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายผ่านเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้  

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขณะท่ีคนรุ่นหนึง่ต้องพยายามท�าความรู้จกัและเรียนรู้

ส่ิงแปลกใหม่อย่างโซเชียลมีเดีย คนอีกรุ่นหนึ่งกลับเติบโตมาพร้อมกับ

โซเชียลมีเดียและดูเหมือนจะเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายเหล่านี้ได้โดย

อัตโนมัติ ส�าหรับคนรุ่นหนึ่ง โซเชียลมีเดียอาจดูอันตรายและไม่น่าไว้

วางใจ แต่ส�าหรับคนอีกรุ่นหนึ่ง มันอาจเป็นเพียงหนทางเดียวที่พวกเขา

จะมีเสรีภาพและสังคมอย่างท่ีต้องการ พดูให้ชัดเจนกว่านัน้ก็คือ ในสายตา

ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ปกครองผู้หวั่นวิตก โซเชียลมีเดียอาจเป็นต้นตอของ

ปัญหานานัปการในชีวิตวัยรุ่น ทว่าตัววัยรุ่นเองกลับไม่คิดเช่นนั้น และ

นั่นคือสารท่ีหนังสือเล่มนี้พยายามสื่อถึงผู้อ่านทุกกลุ่มทุกวัย ไม่เพียงแต่

ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

 ทุกคร้ังท่ีเห็นโปรไฟล์ของวัยรุ่นบนโลกออนไลน์ คุณเคยตั้ง

ค�าถามหรือไม่ว่า มีนัยแฝงเช่นไรอยู่เบ้ืองหลังตัวตนท่ีวัยรุ่นสร้างไว้ เม่ือ

คุณพบเห็นการเรียกร้องพื้นที่ส่วนตัวของวัยรุ่นหรือการเสนอภาพวัยรุ่น

ผู้ “เสพติด” โซเชียลมีเดีย คุณเคยนึกสงสัยหรือไม่ว่า แท้จริงแล้วพวกเขา

ต้องการอะไร ใครคอืสาเหตใุห้พวกเขากลายเป็นเช่นนัน้ เม่ือคณุได้ยินข่าว

การรังแกกันของวัยรุ่นบนโลกไซเบอร์ คุณเคยฉุกคิดบ้างไหมว่า นั่นคือ

เรื่องราวของเหยื่อกับผู้กระท�าเท่านั้นจริงหรือ 

ค�าน�าผู้แปล
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 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค�าถามชวนคิดจากหนังสือ 

เล่มนี้ ซึ่งมุ่งหวังให้เราย้อนกลับมาทบทวนความเข้าใจที่มีต่อบทบาท

ของโซเชียลมีเดีย รวมถึงชีวิตบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่น และตอบตัวเอง 

ให้ได้ว่าเราด่วนสรปุเกินไปหรอืเปล่าทีต่ราหน้าว่าโซเชยีลมีเดียคอืวายร้าย

ซ่ึงเป็นตัวการของปัญหาทั้งหลายท่ีวัยรุ่นเผชิญ การจ�ากัดเสรีภาพของ

วัยรุ่นในการใช้โซเชียลมีเดียใช่ทางออกที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นแล้ว

หรือ และเราควรท�าอย่างไรให้วัยรุ่นรู้เท่าทันและเรียนรู้จากโซเชียลมีเดีย

ได้มากที่สุด 

 นี่คือผลงานที่ผู้เขียนทุ่มเทเวลาแปดปีตระเวนพูดคุยกับวัยรุ่น

จากภูมิหลังอันหลากหลายทัว่สหรัฐอเมริกา เพือ่จะได้เข้าใจความซบัซ้อน

ในชวีติวยัรุ่นผูเ้ตบิโตขึน้ในโลกทีเ่ทคโนโลยีเป็นทัง้หนทางเชือ่มต่อกับคน

รุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นประตสููโ่ลกทีก่ว้างใหญ่กว่านัน้ ส�าหรับผูเ้ขียน 

ความท้าทายคงหนีไม่พ้นการแปลงงานวิจัยท่ีอัดแน่นด้วยข้อมูลให้เป็น 

ต้นฉบับท่ีอ่านเข้าใจง่าย ส่วนในฐานะผู้แปล ความท้าทายอย่างหนึ่งใน

การแปลหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายแนวคิดต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ 

เข้าใจง่าย และเก็บความหมายได้ครบถ้วนดุจเดียวกัน และเช่นเดียวกับ

ทีผู่เ้ขยีนขอผูอ่้านไว้ว่า อย่าปล่อยให้การอ้างอิงถึงเทคโนโลยทีีต่กยุคไปแล้ว 

ดึงความสนใจไปจากเนือ้หาสาระส�าคัญของเร่ือง ผูแ้ปลก็อยากจะขอผูอ่้าน

เช่นกันว่า อย่าปล่อยให้ค�าอธบิายแนวคิดเหล่านัน้ดึงความสนใจไปจากสาร

แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรา 

 หนังสือเล่มนี้คงไม่เกิดขึ้น หากไม่มีบทสัมภาษณ์อย่าง “เปิดใจ” 

ของวัยรุ่น ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่ห่วงใย หรือเป็นตัว

วัยรุ่นเอง ขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง “เปิดใจ” เช่นกัน เพราะต่อเมื่อเรา

เปิดใจเท่านั้นจึงจะเข้าใจชีวิตวัยรุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยเร่ืองราวอันซับซ้อน 

สมกับชื่อหนังสือเล่มนี้ 

ลลิตา ผลผลา
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เวลานั้นเป็นปี 2006 ฉันอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อ

พูดคุยกับวัยรุ่นเก่ียวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ฉันได้พบกับไมก์ที่นั่น เขา

เป็นวัยรุ่นผิวขาววัย 15 ปีผู้โปรดปรานยูทูบ1 เขาก�าลังบรรยายถึงวิดีโอ

เร่ือง “การทดลองสุดขั้วระหว่างไดเอ็ตโค้กกับเมนทอส” อย่างออกรส 

ออกชาต ิก่อนหน้านัน้ไม่นาน วิดีโอนีไ้ด้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เม่ือ

ผู้ชมจ�านวนมหาศาลแห่กันเข้ายูทูบเพื่อชมน�้าพุท่ีเกิดจากการน�าลูกอม

รสมินต์กับน�้าอัดลมปราศจากน�้าตาลมาผสมกัน วัยรุ่นหลายคนเร่ิมผสม

เมนทอสกับไดเอ็ตโค้กเข้าด้วยกันเพียงเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรข้ึน และไมก์

ก็เป็นหนึง่ในนัน้ เขาดีใจจนเน้ือเต้นทีจ่ะได้อวดวิดีโอท่ีเขากับเพือ่นๆ ท�าข้ึน

ระหว่างทดลองกับอาหารทัว่ๆ ไป ขณะท่ีเขาให้ฉนัดูวิดีโอยทูบูอกีหลายตวั

ที่ท�าไว้ ไมก์อธิบายว่าโรงเรียนของเขาอนุญาตให้ยืมกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อ

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนจัดท�าวิดีโอหรือสื่ออื่นๆ 

ส�าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานกลุ่มเพื่อแสดงความรู้ท่ีได้จากห้องเรียน 

เขากับเพื่อนๆ จะยืมกล้องในวันศุกร์ จัดการอัดวิดีโองานที่ต้องท�าเป็น 

การบ้านให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นจึงใช้เวลาที่เหลือในช่วงสุดสัปดาห์ถ่าย

วิดีโอที่บันเทิงใจยิ่งกว่า วิดีโอท่ีพวกเขาท�าไม่ได้มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ 

และเม่ือแชร์วดีิโอเหล่านัน้ต่อสาธารณชนบนยทูบู ก็มีเพยีงเพือ่นๆ เท่านัน้

ที่เข้ามาดู อย่างไรก็ดี เมื่อไรก็ตามที่มีคนเข้ามาดูเพิ่ม (แม้จะเป็นเพื่อนๆ 

ที่โดนบังคับให้ดูก็เถอะ) พวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่ง 

ค�าน�า
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 ขณะที่เราพูดคุยและหัวเราะกันระหว่างดูวิดีโอออนไลน์ของไมก์ 

เขาก็เงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วหันมามองฉันด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “คุณช่วย

อะไรผมหน่อยได้ไหมครบั” เขาถาม “ชว่ยพูดกบัแม่หนอ่ยได้ไหม บอกแม่

ทว่ีาผมไม่ได้ท�าอะไรไม่ดีบนอนิเทอร์เนต็” ฉนัไม่ได้ตอบในทนัท ีเขาจงึรีบ

ขยายความ “คือผมหมายความว่า แม่คิดว่าทุกอย่างบนโลกออนไลน์ไม่ดี 

และคุณก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้ แถมคุณยังเป็นผู้ใหญ่ด้วย คุณช่วยพูด

กับแม่ให้หน่อยได้ไหมครับ” ฉันยิ้มแล้วสัญญากับเขาว่าจะช่วย 

 หนังสือเล่มนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกัน นี่คือความพยายามของฉัน

ท่ีจะบรรยายและอธิบายชีวิตในโลกเครือข่ายของวัยรุ่นให้คนที่ห่วงใย 

พวกเขาเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้สื่อข่าว หรือ 

บางครั้งแม้แต่วัยรุ่นด้วยกันเอง นี่คือผลจากความพยายามซึ่งกินเวลาถึง

แปดปีเพือ่ส�ารวจหลากหลายแง่มุมของการมีส่วนร่วมในโซเชยีลมีเดียและ

เทคโนโลยีเครือข่าย (networked technology) อื่นๆ ของวัยรุ่น  

 เพื่อท�าความเข้าใจวิถีปฏิบัติของวัยรุ่น ฉันจึงใช้เวลาระหว่าง

ปี 2005-2012 เดินทางไปท่ัวสหรัฐอเมริกา เพื่อพูดคุยและสังเกตการณ ์

วัยรุ่นจากรัฐต่างๆ 18 รัฐ รวมถึงชุมชนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม

และชาติพันธุ์อันหลากหลาย ฉันใช้เวลานับไม่ถ้วนเฝ้าสังเกตวัยรุ่นผ่าน 

ร่องรอยท่ีพวกเขาทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ทางเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

บล็อก และโซเชียลมีเดียประเภทอื่นๆ ฉันคลุกคลีอยู่กับวัยรุ่นในพื้นที่ใน

โลกจริงอย่างโรงเรียน สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า โบสถ์ และร้านอาหาร

ฟาสต์ฟู้ด

 เพือ่ศึกษาบางประเด็นให้ลึกซึง้ย่ิงขึน้ ฉนัจงึด�าเนนิการสมัภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) อย่างเป็นทางการกับเหล่า

วยัรุน่ท้ังหมด 166 คร้ัง ในช่วงระหว่างปี 2007-2010 2 ฉนัสมัภาษณ์วยัรุ่น

ที่บ้านของพวกเขา ที่โรงเรียน และในสถานที่สาธารณะหลายต่อหลาย

แห่ง นอกจากนั้นฉันยังพูดคุยกับพ่อแม่ ครู บรรณารักษ์ ศาสนาจารย์

ผู้ดูแลเยาวชน และคนอื่นๆ ท่ีท�างานกับเยาวชนโดยตรง ฉันกลายเป็น 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเยาวชน ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิหลังทางเทคนิคและ

ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมงานหรือท�างานให้บริษทัเทคโนโลยีผู้สร้างเคร่ืองมือ

โซเชียลมีเดียยังท�าให้ฉันมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบโซเชียล 

มีเดีย ตลอดจนการน�ามาใช้และการเผยแพร่สู่สาธารณชน เม่ือประกอบ

เข้าด้วยกัน ความเชีย่วชาญสองด้านนีก็้เปิดโอกาสให้ฉนัได้ร่วมวงสนทนา

เชงินโยบายในวงกว้าง ได้เข้าร่วมคณะท�างานท่ีมุ่งเน้นเร่ืองวถิปีฏิบัตขิอง

เยาวชน และยังได้ช่วยส่งเสริมอิทธิพลต่อบทสนทนาสาธารณะเกี่ยวกับ

เครือข่ายการเข้าสังคมอีกด้วย 

 เม่ือฉันเร่ิมเข้าใจความคลั่งไคล้และความหงุดหงิดใจของวัยรุ่น 

และได้เร่ิมพดูคยุกับผู้คนในวงกว้าง ฉนัจงึตระหนกัว่าความเหน็ของวยัรุ่น

แทบไม่เคยมีอทิธพิลต่อวาทกรรมสาธารณะเกีย่วกับชวิีตในโลกเครอืข่าย

ของพวกเขาเลย มีผูค้นมากมายเหลือเกินทีพ่ดูถงึการมีส่วนร่วมในโซเชยีล 

มีเดียของเยาวชน แต่แทบไม่มีใครสักคนยินดีสละเวลามารับฟังวัยรุ่น 

เหล่านี ้เพือ่ให้ได้ยินส่ิงทีพ่วกเขาส่ือสาร หรอืเพือ่ใส่ใจในสิง่ท่ีพวกเขาอยาก

พูดเกี่ยวกับชีวิตของตนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ฉันเขียนหนังสือ

เล่มนี้ขึ้นเพื่อกล่าวถึงช่องว่างนี้ ในแต่ละบทตอน ฉันใช้ข้อคิดเห็นของ 

วยัรุ่นทีฉ่นัสมัภาษณ์ ตลอดจนวยัรุน่ทีฉ่นัได้สังเกตการณ์หรอืพบปะอย่าง

ไม่เป็นทางการ บางคร้ังฉันยังดึงเร่ืองราวจากสื่อหรือเสนอมุมมองของ

ผู้ใหญ่เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบอีกด้วย 

 ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อสะท้อนประสบการณ์และมุมมองของ

วัยรุ่นท่ีฉันได้พบเจอ ข้อคิดเห็นของพวกเขามีอิทธิพลต่อหนังสือเล่มนี้ 

เช่นเดียวกับทีเ่ร่ืองราวของพวกเขามีอทิธพิลต่อความเข้าใจของฉนัเก่ียวกับ

บทบาททีโ่ซเชยีลมีเดียมีต่อชวีติวยัรุ่น ฉนัหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะให้ความ

กระจ่างเก่ียวกับวิถีปฏิบัติอันซับซ้อนและน่าทึ่งของเยาวชนอเมริกันใน

ปัจจุบันกับความพยายามค้นหาตนเองในโลกเครือข่าย 

 ขณะท่ีคุณอ่านหนงัสือเล่มน้ี ฉนัหวังว่าคุณจะละวางข้อสนันษิฐาน

ท่ีเคยมีต่อเยาวชนทั้งหลายไว้ชั่วคราว เพื่อพยายามเข้าใจการเข้าสังคม
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ของเหล่าวยัรุน่ โดยรวมแล้วพวกเด็กๆ ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่พวกเขา

ต้องการให้ผู้คนเข้าอกเข้าใจ หนังสือเล่มนี้คือความพยายามของฉันที่จะ

ท�าเช่นนั้นให้ส�าเร็จ





แด่ปีเตอร์ ไลแมน (1940-2007) ผู้ยอมเสี่ยงกับฉัน

และช่วยให้ฉันยืนหยัดได้อย่างมั่นคง
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ค�า่วันหนึง่เม่ือเดือนกนัยายน 2010 ฉนัอยู่บนอัฒจันทร์ระหว่างการ

แข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมัธยมปลายในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี 

ในใจรู้สึกคุ้นกับเหตุการณ์ตรงหน้าเหลือเกิน ในฐานะสมาชิกวงโยธวาทิต

ของโรงเรียนมัธยมปลายในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ฉันเคยใช้ช่วงเวลา

ค�า่คืนวนัศกุร์อยู่ตามอัฒจนัทร์ท่ัวเพนซิลเวเนยีตอนกลางมานบัคร้ังไม่ถ้วน 

ขณะแสร้งท�าเป็นเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อจะได้ขลุกอยู่

กับเพื่อนๆ เหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่งนั้นในแนชวิลล์เมื่อปี 2010 มีโอกาส

เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายในช่วงท่ีฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเม่ือเกือบสอง

ทศวรรษก่อนหน้านัน้ เป็นค�า่คืนตามแบบฉบับอเมริกันทีเ่พยีงได้เหน็ฉนัก็

เข้าใจ ฉนัอดย้ิมกับความย้อนแย้งนีไ้ม่ได้ เม่ือค�านงึว่าฉนัมาแนชวลิล์เพือ่

พดูคุยกบัวยัรุ่นว่าเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงชวิีตพวกเขาไปอย่างไรบ้าง ขณะ

นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ ฉันนึกในใจว่า ยิ่งสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร 

ทุกอย่างกลับยิ่งดูเหมือนเดิมมากขึ้นเท่านั้น 

 ฉันนึกถึงตอนคุยกับวัยรุ่นชื่อสแตนซึ่งฉันได้พบในไอโอวาเม่ือ

สามปีก่อน เขาบอกให้ฉันเลิกมองหาความแตกต่างเสีย “แล้วคุณจะ
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ประหลาดใจว่าอะไรๆ แทบไม่เปลี่ยนไปเลย ผมว่าเร่ืองดราม่าส่วนใหญ่

ยังเหมือนเดิม ก็แค่รูปแบบแตกต่างไปนิดหน่อย จริงๆ แล้วก็แค่เปลี่ยน

ฟอนต์กับสีพื้นหลังเท่านั้น” เขาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเพื่อเตือนให้

ฉันไม่ลืมว่า เทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่สลักส�าคัญเลย 

 กลับมาที่แนชวิลล์กันอีกที เชียร์ลีดเดอร์กรีดร้องว่า “ต้านไว้!” 

พลางโบกพู่สีสันสดใสไปมา ขณะที่เด็กผู้ชายในชุดทักซิโดและเด็กผู้หญิง

ในชุดกระโปรงทางการยืนเรียงแถวตามแนวลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล เป็น

สัญญาณว่าช่วงพักคร่ึงก�าลังใกล้เข้ามา นี่คือการแข่งขันเน่ืองในวันคืนสู่

เหย้า และในช่วงพกัครึง่ ขบวนแห่ราชาราชินีแห่งงานคนืสู่เหย้าซึง่แต่งกาย

อย่างเป็นทางการจะเดินพาเหรดเข้ามาในสนามเพื่อแนะน�าตัวต่อผู้ชม 

ก่อนทีโ่ฆษกจะประกาศว่าใครคือราชาและราชนิ ีสมาชกิในขบวนประกอบ

ด้วยเด็กผู้หญิงแปดคนกับเด็กผู้ชายแปดคน ในจ�านวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นคน

ผิวขาว อีกครึ่งเป็นคนผิวด�า ฉันครุ่นคิดว่ายังขาดตัวแทนชาวเอเชียหรือ

ลาตนิอเมริกันในเมืองท่ีลักษณะทางประชากรศาสตร์ก�าลงัเปล่ียนแปลงไป 

โฆษกแนะน�าสมาชกิแต่ละคนต่อผูช้ม โดยเน้นเรือ่งกิจกรรมนอกหลักสูตร 

การไปโบสถ์ในท้องถิ่น และความใฝ่ฝันในอนาคตของพวกเขาเป็นหลัก 

 ในเวลาเดียวกัน นักเรียนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์แต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าสีประจ�าโรงเรียน มีอยู่ไม่น้อยถึงกับทาหน้าทาตาเพื่อเชียร์

ทีมของตน ทว่าพวกเขาแทบไม่ได้สนใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสนามแม้แต่น้อย 

นอกจากชัว่ขณะสัน้ๆ ทีพ่วกเขาเงยีบเสียงลงระหว่างแนะน�าสมาชกิขบวน

พาเหรดแล้ว ส่วนใหญ่พวกเขาจะหันหน้ามาพูดคุยกัน เพลิดเพลินไปกับ

โอกาสอันน้อยนิดที่จะได้ใช้เวลานอกกรอบก�าหนดการต่างๆ กับเพื่อน 

รุ่นราวคราวเดียวกัน  

 เช่นเดียวกับในหลายๆ โรงเรียนทีฉ่นัได้ไปเยือนในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา มิตรภาพทีโ่รงเรียนแห่งนีใ้นแนชวลิล์ส่วนใหญ่แบ่งแยกตามเชือ้ชาติ 

เพศสภาพ เพศวถิ ีและระดับช้ันเรียน เรามองเหน็เครือข่ายเหล่านีไ้ด้ทนัที

เม่ือดูจากผูท่ี้พวกเขาพดูคุยหรือนัง่ด้วย โดยทัว่ไปแล้ว นกัเรียนจะแยกไป
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น่ังในเขตของตวัเองทางด้านข้างอฒัจนัทร์ ขณะทีพ่วกพ่อแม่และแฟนๆ ที่ 

“จริงจงั” กว่านัง่อยู่ตรงกลาง นักเรียนส่วนใหญ่บนอฒัจนัทร์เป็นคนผวิขาว 

ซึง่จดัแบ่งตามระดับช้ันเรียน กล่าวคือ นกัเรียนชัน้โตกว่านัง่ใกล้สนามท่ีสุด 

ส่วนนกัเรียนชัน้เด็กกว่านัง่ถดัไปทางด้านหลัง นกัเรียนหญงิแทบไม่นัง่กับ

นักเรียนชายตามล�าพัง แต่เม่ือไรที่นั่งด้วยกันเป็นต้องกุมมือกัน วัยรุ่นที่

รวมกลุ่มอยู่ด้านล่างหรือทางขวาของอัฒจันทร์เป็นตัวแทนของนักเรียน

อีกกลุ่มหนึ่งในโรงเรียน พวกท่ีเดินเตร่อยู่ข้างล่างส่วนใหญ่เป็นคนผิวด�า  

ตรงข้ามกับนักเรียนบนอัฒจันทร์ นอกจากสมาชิกขบวนพาเหรดแล้ว มี

เพยีงกลุม่เดียวท่ีมีนกัเรียนหลายเชือ้ชาตปิะปนกัน โดยสงัเกตได้จากการ

แต่งกาย “อย่างมีศิลปะ” ไม่ว่าจะเป็นผมที่ย้อมสีสันสดใส รอยเจาะตาม

ร่างกาย หรือเสื้อผ้าชุดด�าที่ฉันจ�าได้ว่าเคยเห็นบนชั้นของฮ็อตท็อปปิก 

เครือร้านค้าปลีกในศูนย์การค้ายอดนยิมซึง่ผลิตสนิค้าป้อนกลุ่มกอธ พงัก์ 

และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอื่นๆ  

 มีเพียงสองอย่างที่ยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่ปี 1994 นั่นคือแฟช่ันกับ

โทรศัพท์มือถือ ส่ิงท่ีไม่มีให้เห็นอีกต่อไปคือผมม้า ผมดัด และทรงผม

ใส่เจลหรือฉีดสเปรย์หนาเตอะ ซึ่งล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากทศวรรษ 

1980 และนิยมอย่างมากสมัยฉันอยู่ชั้นมัธยมปลายในช่วงกลางทศวรรษ 

1990 อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากปี 1994 คือ เวลานี้มีโทรศัพท์มือถือปรากฏ

อยู่ทุกหนแห่ง เท่าที่เห็น วัยรุ่นทุกคนที่มาชมเกมการแข่งขันวันนั้นใน 

แนชวลิล์มีโทรศัพท์มือถอืคนละเคร่ือง ไอโฟน แบล็กเบอร์รี และสมาร์ตโฟน

ชั้นสูงแบรนด์อื่นๆ ดูจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในโรงเรียนชนชั้นกลาง

ระดับสูงแห่งนี ้ไม่น่าแปลกใจท่ีโทรศพัท์ในมือนกัเรียนผวิขาวมักแพงกว่า

หรือมาจากแบรนด์ชั้นสูงกว่าโทรศัพท์ที่นักเรียนผิวด�าถืออยู่ 

 โทรศัพท์มือถือท่ีปรากฏให้เห็นอย่างท่ัวถึงบนอัฒจันทร์ไม่ใช่

เร่ืองน่าประหลาดใจถึงเพียงนั้น เพราะในปี 2010 นักเรียนชั้นมัธยม

ปลายในสหรัฐฯ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้ว1 

สิ่งที่น่าประหลาดใจ (อย่างน้อยก็ส�าหรับผู้ใหญ่ส่วนมาก) คือการที่วัยรุ่น 
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เหล่านีแ้ทบไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถอืในฐานะโทรศัพท์จริงๆ ต่างหาก วยัรุ่นที่

ฉันสังเกตการณ์อยู่ไม่ได้โทรศัพท์หาใคร เพียงคว้าโทรศัพท์ออกมาถ่าย

ภาพราชาและราชินีแห่งงานคืนสู่เหย้า ส่วนอีกหลายต่อหลายคนก�าลัง

ส่งข้อความมือเป็นระวิงขณะพยายามหากันและกันให้เจอกลางฝูงชน 

ทันทีทีพ่วกเขาหากันเจอก็มักจะหยดุส่งข้อความ นานๆ คร้ังเม่ือโทรศัพท์ 

ดังขึ้น ปฏิกิริยาทั่วไปคือค�าว่า “แม่!” หรือ “พ่อ!” ที่วัยรุ่นเอ่ยด้วยน�้าเสียง

สดุแสนร�าคาญขณะรับสาย บ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแม่โทรศัพท์มาตดิตามความ

เรียบร้อย ซึ่งดูจากปฏิกิริยาของวัยรุ่นแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นการขัดจังหวะ

ที่ไม่พึงประสงค์เอาเสียเลย และแม้วัยรุ่นจ�านวนมากจะส่งข้อความคุยกัน

อยูเ่นืองนติย์ แต่กลบัแทบไม่ได้จดจ่ออยู่กับอปุกรณ์ของตนสกัเท่าไร เวลา

พวกเขาจ้องมองโทรศัพท์จริงๆ มักเป็นตอนทีช่วนคนข้างๆ ให้อ่านหรือดู

อะไรสักอย่างด้วยกัน 

 ผู ้ปกครองบนอัฒจันทร์สนใจอุปกรณ์ของตนมากกว่าลิบลับ  

พวกเขามีสมาร์ตโฟนใช้กันอย่างทั่วถึงยิ่งกว่าลูกๆ เสียอีก และอุปกรณ์

เหล่านัน้ก็จบัความสนใจได้อยูห่มัด ฉนัไม่รูว่้าพวกเขาก�าลงัเชก็อเีมลหรือ

ดูอย่างอื่นควบคู่ไปกับเกมฟุตบอลตรงหน้า อาจเพราะเบ่ือหน่ายหรือไม่

ก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจ อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่จ�านวนมากก�าลังจ้องมอง

อปุกรณ์ของตนอย่างแน่วแน่ ชนดิท่ีแทบไม่เงยหน้าขึน้มาเม่ือมีฝ่ายใดท�า

แต้มทัชดาวน์ด้วยซ�า้ และทีต่่างจากวยัรุน่คอื พวกเขาไม่ได้ชวนใครดูด้วยกัน

หรือใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพในงานแต่อย่างใด 

  แม้ผู ้ปกครองจ�านวนมากที่ฉันเคยเจอจะโอดครวญว่าลูกๆ 

หมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ แต่วัยรุ่นในแนชวิลล์กลับท�าราวกับว่าโทรศัพท์

ของตนเป็นเพียงกล้องถ่ายรูปผนวกอุปกรณ์ติดต่อประสานงานชั้นเลิศ 

สาเหตุนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง เพราะพวกเขามีเพื่อนๆ อยู่ด้วยกันตรงนั้น จึง

ไม่ต้องการอะไรอีก 

 ฉันมาแนชวิลล์เพื่อท�าความเข้าใจให้ดีข้ึนว่า โซเชียลมีเดียและ

เทคโนโลยอีืน่ๆ เปลีย่นแปลงชีวิตวัยรุน่ไปอย่างไรบ้าง ฉนัทึง่กับเทคโนโลยี
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การสื่อสารและสารสนเทศใหม่ๆ ท่ีเริ่มปรากฏข้ึนตั้งแต่ฉันอยู่ชั้นมัธยม

ปลาย ฉันเองก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปกับโลกออนไลน์เช่นกัน และเป็นวัยรุ่นยุค

แรกๆ ที่ได้ท�าแบบนั้นเสียด้วย แต่นั่นเป็นอีกยุคสมัยหนึ่ง เพื่อนๆ ฉันใน

ช่วงต้นทศวรรษ 1990 แทบไม่มีสักคนที่สนใจคอมพิวเตอร์ และสาเหตุที่

ฉันสนใจอินเทอร์เน็ตก็เก่ียวข้องกับความไม่พึงพอใจในชุมชนที่ฉันอาศัย

อยู่ อินเทอร์เน็ตท�าให้ฉันได้รู้จักโลกใบใหญ่ขึ้น โลกของคนที่มีความสนใจ

เพีย้นๆ เหมือนฉนัและพร้อมจะถกเรือ่งเหล่านัน้กันตลอดเวลาไม่ว่าเช้าหรือ

ค�า่ ฉันเติบโตขึ้นในยุคที่การท่องโลกออนไลน์หรือ “โลกของการเชื่อมต่อ” 

คือกลไกหลีกหนี และฉันก็อยากหลีกลี้หนีหายไปใจจะขาด

 วัยรุ่นที่ฉันเจอติดอกติดใจโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก

และทวิตเตอร์ หรือเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนท่ีอย่างแอปพลิเคชั่น

ต่างๆ และการส่งข้อความคุยกัน ด้วยเหตผุลทีแ่ตกต่างออกไปอย่างส้ินเชงิ 

ขณะทีฉ่นัและกลุ่มผูพ้ร้อมเปิดรับนวตักรรมใหม่ (early adopter) ทีรั่บเอา

เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เลือกท่ีจะหลีกหนีชุมชนที่เราอาศัยอยู่แล้วหันไป

ขลุกอยูใ่นห้องแชตหรือกระดานข่าว วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจบัุนกลับหนัหน้า

เข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนเดียวกัน การเข้าร่วม

กับโลกออนไลน์ของพวกเขาไม่ใช่เร่ืองพิลึก แต่เป็นเร่ืองธรรมดาสามัญ

โดยแท้ หรือกระทั่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ด้วยซ�้า 

 วันรุ่งขึ้นหลังจากการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในแนชวิลล์ ฉัน

สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้เข้าชมการแข่งขันในวันคืนสู่เหย้าด้วย 

เรานั่งลงแล้วเปิดหน้าเพจเฟซบุ๊กของเธอดูอย่างละเอียด เธอให้ฉันดู

ภาพถ่ายหลายภาพจากคืนก่อนหน้านั้น เธอไม่ได้นึกถึงเฟซบุ๊กระหว่าง

การแข่งขัน แต่ทันทีที่กลับถึงบ้าน เธอก็อัปโหลดภาพถ่าย แท็กเพื่อนๆ 

และเร่ิมคอมเมนต์ภาพถ่ายของคนอื่นๆ สเตตัสท่ีฉันเห็นในหน้าเพจของ

เธอเต็มไปด้วยข้อความอ้างอิงถึงบทสนทนาระหว่างการแข่งขัน เธอใช้

เฟซบุ๊กยืดเวลาแห่งความสุขจากการสานสมัพนัธ์กับเพือ่นร่วมชัน้ระหว่าง

การแข่งขนั และแม้ว่าในทางกายภาพเธอจะไม่อาจขลุกอยูกั่บเพือ่นๆ หลัง
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การแข่งขันสิน้สดุลง แต่เธอยงัสามารถใช้เฟซบุ๊กเพือ่เชือ่มโยงกบัเพือ่นๆ 

ต่อได้แม้จะไม่มีใครอยู่บนอัฒจันทร์แล้วก็ตาม 

 โซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญยิ่งในชีวิตของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกัน

เป็นเครือข่าย แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยรวมแล้วก็ยังเปิด

พื้นท่ีให้วัยรุ่นได้คลุกคลีและสานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บางคร้ังปฏิสัมพันธ์

ผ่านส่ือกลางของวัยรุ่นก็ช่วยเติมเต็มหรือช่วยเสริมการเผชิญหน้ากัน

ตรงๆ เมื่อปี 2006 ตอนที่มายสเปซ (MySpace) ได้รับความนิยมสุดขีด  

สกายเลอร์วัย 18 ปีบอกผู้เป็นแม่ว่า การใช้มายสเปซจ�าเป็นต่อการเข้า

สังคมของเธออย่างยิง่ยวด เธออธบิายว่า “ถ้าไม่ใช้มายสเปซก็ไม่มีตวัตน” 

ความหมายของสกายเลอร์คือ การยอมรับทางสังคมข้ึนอยู่กับความ

สามารถที่จะพบปะสังสรรค์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกันในสถานที่ “เก๋ๆ” 

นั่นเอง วัยรุ่นแต่ละกลุ่มต่างมีพื้นที่ท่ีพวกเขาตัดสินว่าเก๋แตกต่างกันไป 

ในอดีตพื้นที่เช่นนี้คือศูนย์การค้า แต่ส�าหรับเยาวชนที่กล่าวถึงในหนังสือ

เล่มนี ้เวบ็ไซต์โซเชยีลเนต็เวิร์กอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอนิสตาแกรม

ต่างหากคือสถานทีเ่ก๋ๆ เหล่านัน้ เม่ือถงึเวลาท่ีหนงัสอืเล่มนีต้พีมิพ์ วยัรุ่น

ยคุต่อไปคงใช้แอปพลเิคชัน่และเคร่ืองมือชดุใหม่กันแล้ว ส่งผลให้เวบ็ไซต์

โซเชียลเน็ตเวิร์กตกยุคไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แม้พื้นที่จะเปลี่ยนแปลง

ไป ทว่าหลักการที่เป็นตัวจัดตั้งขึ้นมานั้นยังคงเดิม

 แม้วัยรุ่นจ�านวนหนึ่งจะยังรวมตัวกันตามศูนย์การค้าและสนาม

แข่งขันฟุตบอล แต่การริเริ่มน�าโซเชียลมีเดียมาใช้ก็เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์

ไปอย่างแท้จริง มันท�าให้เยาวชนสร้างพืน้ทีเ่ก๋ๆ ได้โดยไม่ต้องเคล่ือนย้าย

ไปไหนในเชิงกายภาพ อีกท้ังปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย

ประการก็ท�าให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่สาธารณะส�าคัญที่วัยรุ่นมา

ชมุนมุและพบปะสงัสรรค์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกันในวงกว้างแบบไม่เป็น

ทางการ วัยรุ่นต่างมองหาที่ทางของตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจโลกนอก

ขอบเขตห้องนอน และโซเชียลมีเดียก็เปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมและ

ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ฉันเรียกว่า เครือข่ายพื้นที่สาธารณะ (networked 

public) ขึ้นมา 
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 ในหนังสือเล่มนี้ ฉันรวบรวมข้อมูลท่ีบ่งชี้ว่าโซเชียลมีเดียกลาย

มาเป็นหัวใจส�าคัญของชีวิตวัยรุ่นอเมริกันจ�านวนมากมายได้อย่างไรและ

เพราะเหตุใด รวมถึงพวกเขาท่องไปในเครือข่ายพื้นที่สาธารณะที่สร้าง

ขึ้นผ่านเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างไรบ้าง2 นอกจากน้ีฉันยังบรรยาย (และ

ท้าทาย) ความหวัน่วติกของผูใ้หญ่ชาวอเมริกนัจ�านวนมากต่อการมีส่วนร่วม

ในโซเชยีลมีเดียของวยัรุ่น ฉนัยกตวัอย่างวถิปีฏิบัตแิละอปุนสิยัของวยัรุ่น 

ตลอดจนปัญหาตงึเครียดระหว่างวัยรุ่นกับผูใ้หญ่ เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจ

เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตในโลกเครือข่ายของเยาวชนในปัจจุบัน 

โซเชียลมีเดียคืออะไร

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โซเชียลมีเดียมีวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีท่ี

ยุ่งเหยิงและมีคนเพียงหยิบมือท่ีเข้าใจ สู่ชุดเว็บไซต์และบริการอันเป็น

หัวใจของวัฒนธรรมสมัยใหม่ วัยรุ่นหันมาใช้บริการยอดนิยมมากมาย

หลายหลากเพื่อเข้าสังคม ซุบซิบนินทา แชร์ข้อมูล และสังสรรค์กับคนอื่น 

แม้หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีเครือข่ายอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึง

อินเทอร์เน็ตในกรณีที่พูดกว้างๆ และในกรณีที่ระบุชี้ชัดลงไปก็หมายรวม

ถึงบริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างการส่งข้อความ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่

นั้นเก่ียวข้องกับชุดบริการที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย ฉันใช้ค�าว่า โซเชียล 

มีเดีย เพือ่อ้างถงึเว็บไซต์และบริการท่ีเกิดขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ซึง่

รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บไซต์ส�าหรับแชร์วิดีโอ แพลตฟอร์ม

ส�าหรับสร้างบล็อกและไมโครบล็อก ตลอดจนเคร่ืองมือที่เก่ียวข้องซึ่ง

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างและแชร์เนื้อหาของตนได้ นอกจากอ้างอิงถึง 

เครื่องมือและแพลตฟอร์มส�าหรับสื่อสารหลายอย่างแล้ว โซเชียลมีเดีย

ยังส่ือถึงกรอบความคิดทางวัฒนธรรมที่ปรากฏข้ึนในช่วงกลางทศวรรษ 

2000 ในฐานะส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางเทคนิคและธุรกิจที่เรียกกัน

ว่า “เว็บ 2.0”3 อีกด้วย

 บริการที่รู้จักกันในนามโซเชียลมีเดียนี้ไม่ใช่เคร่ืองมือแรกและ
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เคร่ืองมือเดียวท่ีส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันส�าคัญยิ่ง หรือท�าให ้

วัยรุ่นสามารถติดต่อส่ือสารและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ที่มี 

ความหมาย วัยรุ ่นยังคงใช้อีเมล การส่งข้อความออนไลน์ (instant 

messaging) และกระดานสนทนาออนไลน์ แม้เคร่ืองมือเหล่านี้จะได้

รับความนิยมน้อยลงก็ตาม ทว่าในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม  

โซเชียลมีเดียได้แปลงโฉมระบบนิเวศของสารสนเทศและการส่ือสารไป

เสียแล้ว  

 ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรุ่นแรกๆ ใช้

บริการอย่างอเีมลและการส่งข้อความออนไลน์คุยกับคนรู้จกั พวกเขาหนัไป

ใช้บริการพดูคุยกับสาธารณชนอย่างแชตรูมและกระดานข่าวเม่ือต้องการ

สานสมัพนัธ์กับคนแปลกหน้า แม้คนจ�านวนมากทีเ่ข้าร่วมชมุชนออนไลน์

ในยุคแรกเริ่มจะกลายเป็นเพื่อนกับคนที่ได้เจอบนโลกออนไลน์ ทว่ากลุ่ม 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยุคแรกๆ ส่วนใหญ่ก้าวเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้โดยไม่รู้จัก

คนอื่นๆ มาก่อน ชุมชนออนไลน์จัดตั้งขึ้นตามหัวข้อสนทนา โดยมีพื้นที่

แยกกันเป็นเอกเทศส�าหรับผู้สนใจถกเรื่องการเมืองในตะวันออกกลาง 

รับค�าแนะน�าด้านสขุภาพ หรอืหาค�าตอบว่าภาษาโปรแกรมสารพดัรูปแบบ

นั้นท�างานอย่างไร 

 นับแต่ราวปี 2003 ความนิยมในการสร้างบล็อกที่เพิ่มสูงขึ้นและ

การถือก�าเนิดของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่จัด

แบ่งตามหัวข้อไปจากเดิม แม้ว่าบริการสร้างบล็อกที่พบเห็นได้มากที่สุด

จะช่วยให้ผู้คนสานสัมพันธ์บนพื้นฐานความสนใจร่วมกัน แต่บล็อกเกอร์

ส่วนใหญ่ก็เขียนให้คนรู้จกัอ่าน ขณะเดียวกันก็อ่านบล็อกของคนรูจ้กั4 เม่ือ

เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกๆ อย่างเฟรนด์สเตอร์ (Friendster) และ

มายสเปซเปิดตัว เว็บเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้พบกับคน

หน้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่นของเพือ่นซึง่อาจมีความสนใจ รสนยิม 

หรือความคล่ังไคล้ในสิ่งเดียวกัน เฟรนด์สเตอร์นั้นออกแบบมาเพื่อเป็น

บริการจับคู่โดยเฉพาะ พูดอีกนัยหนึ่งคือ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์นัน้ออกแบบมาเพือ่ สร้าง เครือข่ายในสังคมนัน่เอง 

ทว่าสาเหตุที่ท�าให้บริการเหล่านี้ได้รับความนิยมเกินคาดอย่างที่เห็นเป็น

เพราะบริการเหล่านี้ท�าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้คนได้สานสัมพันธ์กับ

เพื่อนฝูง ผู้ใช้บริการรุ่นแรกๆ ไม่ได้พุ่งความสนใจไปที่เพื่อนของเพื่อนซึ่ง

อาจพบกันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว แต่กลับมุ่งคบค้าสมาคมกับกลุ่มเพื่อน

ของตนเท่านัน้ ค�าขวัญของมายสเปซในช่วงทีไ่ด้รับความนยิมถงึขดีสดุคอื  

“ที่พบปะของเพื่อนฝูง” และส�าหรับผู้ใช้จ�านวนมาก เว็บไซต์นี้ก็ท�าหน้าที่

เช่นนั้นได้ไม่ผิดเพี้ยน 

 เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเปล่ียนแปลงสาระของชุมชนออนไลน์

ไปจากเดิม ขณะที่เครื่องมือสร้างชุมชนออนไลน์ยุคแรกๆ อย่างยูสเน็ต 

(Usenet) และกระดานข่าวจดัตัง้ขึน้ตามความสนใจ แม้ว่าผูค้นจะใช้ตดิต่อ

กับเพือ่นฝงูด้วยก็ตาม แต่บล็อกน้ันจดัตัง้ขึน้ตามเร่ืองราวของปัจเจกบุคคล

เป็นหลกั คล้ายคลึงกับโฮมเพจนัน่เอง โดยอาศัยลงิก์ต่างๆ เพือ่ช่วยให้ผูค้น

ให้ความส�าคัญได้ทั้งเพื่อนฝูงและผู้มีความสนใจร่วมกัน ขณะท่ีเว็บไซต์ 

โซเชียลเน็ตเวิร์กลดความส�าคัญของความสนใจลง และใช้มิตรภาพเป็น

เกณฑ์ในการจัดตั้งชุมชนขึ้นมา 

 เหล่าผู้เปิดรับนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสังคม

กับผูอ่ื้นมาแต่ไหนแต่ไร แต่ในวัฒนธรรมกระแสหลัก การเข้าร่วมในชมุชน

ออนไลน์มักถกูมองว่าเป็นวิถปีฏิบัตใินวงแคบของพวกคงแก่เรยีนและกลุม่

คนนอกสังคมทั้งหลาย จนล่วงมาถึงกลางทศวรรษ 2000 เมื่อการเข้าถึง

อนิเทอร์เนต็กลายเป็นเร่ืองธรรมดาและโซเชยีลมีเดียก้าวขึน้มามีบทบาท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมายสเปซ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ การแชร์ข้อมูลและ

สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บนโลกออนไลน์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 

ประจ�าวันของคนจ�านวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง แทนท่ีจะถูกมองว่าเป็นวิถีปฏิบัติของ

วัฒนธรรมย่อย มาบัดนี้ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 
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 แม้ว่าวยัรุ่นจะเคยใช้เคร่ืองมือมากมายนบัไม่ถ้วนสือ่สารกัน ทว่า

การเข้ามามีส่วนร่วมในโซเชยีลมีเดียอย่างแพร่หลายนัน้ไม่เคยปรากฏมา

ก่อน วัยรุ่นที่ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือทัมเบลอร์ (Tumblr) ในปี 2013 

ไม่ถูกมองว่าเป็นคนพิลึก เช่นเดียวกับผู้ใช้ซังกา (Xanga) ไลฟ์เจอร์นัล 

(LiveJournal) หรือมายสเปซในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ 2000 เครื่องมือ

โซเชียลมีเดียท่ีโด่งดังท่ีสุดไม่ได้ถูกมองอย่างดูหม่ินในยามที่ได้รับความ

นยิมถึงขีดสุด และการมีส่วนร่วมในสือ่โซเชียลมีเดียหาได้เป็นเคร่ืองบ่งชี้

ว่าคนผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสังคมไม่ได้ ก็อย่างท่ีฉันบรรยายไว้ตลอด 

ท้ังเล่มนีว่้า ความจริงแล้วการข้องเก่ียวกับโซเชียลมีเดียเป็นเพยีงส่วนหนึง่

ในชีวิตประจ�าวัน ท�านองเดียวกับการดูโทรทัศน์หรือใช้โทรศัพท์นั่นเอง  

นี่คือความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญซึ่งกลั่นกรองจากประสบการณ์

ของฉัน ผู้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคแรกๆ  

 แม้ว่าเครื่องมือและบริการหลายต่อหลายอย่างท่ีฉันอ้างถึงใน

หนงัสือเล่มนีจ้ะตกยคุไปแล้ว ทว่ากิจกรรมหลักๆ ทีฉ่นัหยบิยกข้ึนมา ไม่ว่า

จะเป็นการพูดคุยและการเข้าสังคม การแสดงออกถึงตัวตน การพยายาม

รักษาความเป็นส่วนตัว หรือการแชร์สื่อและข้อมูลข่าวสาร ล้วนยังด�ารง

อยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา แต่ส่ิงท่ีวัยรุ่นปฏิบัติยามเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายดิจิทัล

ยังคงเดิม เทคโนโลยีใหม่ๆ และแอปพลิเคชั่นส�าหรับโทรศัพท์มือถือหรือ 

แท็บเล็ตอาจเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ไปก็จริง แต่ปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับ

โซเชียลมีเดียผ่านทางโทรศัพท์ได้ช่วยขยายขอบเขตของวิถีปฏิบัติและ

กิจกรรมคล้ายๆ กันให้แผ่กระจายไปสู่สภาพแวดล้อมอันไร้ขอบเขต

ทางภูมิศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่เกิดขึ้นนับแต่ฉันเร่ิมต้น

โครงการนี้ (และในช่วงเวลาระหว่างที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้จนถึงตอนท่ี

คุณอ่าน) เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง แต่ข้อโต้แย้งส่วนใหญ่ในหน้าต่อๆ ไปอยู่เหนือ

การเปล่ียนแปลงทางเทคนคิ ณ ช่วงใดช่วงหนึง่อย่างเฉพาะเจาะจง แม้ว่า

ตัวอย่างที่ใช้อธิบายประเด็นเหล่านั้นจะผูกติดอยู่กับห้วงเวลาก็ตาม 
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ความส�าคัญของเครือข่ายพื้นที่สาธารณะ

วัยรุ่นปรารถนาจะแสวงหาที่ทางของตนในสังคม ความแตกต่างอันเป็น

ผลจากโซเชียลมีเดียคือ บัดน้ีความปรารถนาแต่ไหนแต่ไรของวัยรุ่นท่ี

ต้องการครอบครองสายสัมพันธ์ทางสังคมและมีอ�านาจปกครองตนเอง

ก�าลังแสดงออกมาในรูปของ เครือข่ายพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งหมายถึงพื้นที่

สาธารณะท่ีผ่านการปรับโครงสร้างโดยเทคโนโลยเีครือข่าย ดังนัน้เครือข่าย

พืน้ท่ีสาธารณะจงึเป็นท้ัง (1) พืน้ท่ีท่ีสร้างข้ึนผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย และ 

(2) ชมุชนในจนิตนาการอนัเป็นผลจากการบรรจบกนัของผูค้น เทคโนโลยี 

และวิถีปฏิบัติ5 

 แม้ค�าว่า พื้นที่สาธารณะ (public) จะปรากฏทั่วไปในภาษาที่ใช้

ในชวิีตประจ�าวัน ทว่าโดยธรรมชาตแิล้ว แนวคิดเร่ืองพืน้ทีส่าธารณะหนึง่ๆ  

(ยังไม่ต้องพูดถึงกรณีพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง) มักมีนัยเชิงวิชาการ

มากกว่า ส่ิงที่ประกอบขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะในแง่นี้อาจแตกต่างกันไป 

เป็นได้ท้ังพื้นท่ีที่เข้าถึงได้ซึ่งผู้คนมาชุมนุมกันอย่างเสรี หรืออย่างที่นัก

รัฐศาสตร์นามเบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) บรรยายไว้

ว่า พื้นท่ีสาธารณะอาจหมายถึงกลุ่มคนซึ่งเข้าใจว่าตนคือส่วนหนึ่งของ 

ชุมชนจินตกรรม (imagined community)6 คนเราเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่

สาธารณะหลายต่อหลายแห่ง โดยจ�ากัดขอบเขตไว้ในฐานะผูช้ม หรืออาจ

ถูกตีกรอบด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่สาธารณะมัก

บรรจบและสัมพันธ์กัน ในเม่ือพื้นที่สาธารณะต่างโยงใยกัน จึงเป็นเร่ือง

ท้าทายส�าหรบัใครก็ตามทีพ่ยายามท�าความเข้าใจขอบเขตและรูปร่างของ

พืน้ทีส่าธารณะแห่งใดแห่งหนึง่ ยามทีป่ระธานาธบิดีสหรัฐฯ แถลงนโยบาย

ประจ�าปีต่อรัฐสภา พวกเขาอาจร่างค�าปราศรัยขึ้นเพื่อให้สาธารณชน

อเมริกนัฟัง ทว่าบัดนี ้คนท่ัวโลกกลับเข้าถงึถ้อยแถลงดังกล่าวได้โดยทัว่กัน 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางบอกได้อย่างแน่ชัดว่า ใครจัดอยู่ในกลุ่มสาธารณชน

ตามจินตนาการของประธานาธิบดีกันแน่ 
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 พื้นที่สาธารณะมีเป้าหมายแตกต่างกันไป โดยอาจเป็นพื้นท่ี

สาธารณะทางการเมืองตามธรรมชาต ิหรืออาจก่อตวัขึน้จากตวัตนและวถิี

ปฏิบัติทางสังคมที่มีร่วมกัน แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะมักชวนให้คิดถึง

ส่ิงท่ีควบคุมโดยรัฐ ทว่าพื้นท่ีสาธารณะอาจเกี่ยวข้องกับตัวละครในภาค

เอกชน เช่น บริษัทหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างศูนย์การค้าได้เช่นกัน เมื่อ

สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะในปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะจึงมีส่วน

โยงใยกับแนวคิดเรื่องผู้ชมหรือผู้ฟังไปโดยปริยาย แนวคิดทั้งหมดนี้ล้วน

แล้วแต่คลุมเครือและถูกนักวิชาการโต้แย้ง สาเหตุที่ฉันเอ่ยค�าว่า พื้นที่

สาธารณะหลายต่อหลายแห่ง ขึน้มา ไม่ใช่เพือ่พยายามแสดงจดุยืนในการ

ถกเถยีงเหล่านี ้แต่เพือ่ใช้ประโยชน์จากหลากหลายประเด็นท่ีโยงใยกนัอยู่

ซึ่งสื่อผ่านค�านี้มากกว่า พื้นที่สาธารณะท�าให้มีพื้นที่และชุมชนซึ่งผู้คนจะ

มาชุมนุม สานสัมพันธ์ และช่วยกันสร้างสังคมตามแบบที่เราเข้าใจ

 เครือข่ายดิจิทัลนั้นเป็นสาธารณะทั้งในแง่พื้นท่ีและในแง่ชุมชน

จินตกรรม ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของโซเชียลมีเดียและสร้างผ่านโซเชียล 

มีเดีย รวมถงึเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีเพิง่พฒันาขึน้มา ในแง่พืน้ที ่เครือข่ายดิจทิลั

ท่ีเกิดจากโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุม สานสัมพันธ์ คบค้า

สมาคม และสรวลเสเฮฮาไปด้วยกัน หน้าที่ของเครือข่ายดิจิทัลซ่ึงก่อตัว

ขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีนั้นแทบจะเหมือนกับบทบาทของพื้นที่สาธารณะ

อย่างศูนย์การค้าหรือสวนสาธารณะที่เคยมีต่อวัยรุ่นยุคก่อนๆ ส่วนในแง่

แนวคิดทางสังคม โซเชียลมีเดียสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ผู้คน

ได้เห็นตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนที่กว้างใหญ่กว่า ก็เหมือนกับท่ี

คร้ังหนึ่งการดูทีวีร่วมกันเคยท�าให้วัยรุ่นมองว่าพวกเขาเช่ือมโยงกันผ่าน

สือ่มวลชนนัน่ละ โซเชยีลมีเดียก็ท�าให้วัยรุ่นปัจจุบันมองว่าตนเป็นส่วนหนึง่

ของชุมชนจินตกรรมร่วมได้เช่นเดียวกัน

 วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายพื้นที่สาธารณะด้วยเหตุผล

เดียวกับที่เคยชื่นชอบพื้นท่ีสาธารณะเสมอมา นั่นคือพวกเขาอยากเป็น

ส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่กว่าเดิม โดยอาศัยการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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รวมถึงเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหน ในท�านองเดียวกัน ผู้ใหญ่จ�านวนมาก

หวาดกลัวเทคโนโลยีเครือข่ายด้วยเหตผุลเดียวกับทีผู่ใ้หญ่หลายยคุหลาย

สมัยคอยระมัดระวังเร่ืองการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของวัยรุ่น รวมถึง

การพบปะสังสรรค์ตามสวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และสถานที่อื่นๆ ท่ี

เยาวชนมักมาชุมนุมกัน ถ้าฉันได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากงานวิจัยของ

ตนเอง ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าบริการโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้วัยรุ่นได้ใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ และนี่เองคือสิ่งท่ี

ท�าให้ผู้ใหญ่ช่างวิตกทั้งหลายหนักอกหนักใจได้มากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น 

 แม้เราจะเข้าใจโครงสร้างพืน้ฐานของพืน้ทีเ่ชงิกายภาพและความ

สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะพื้นที่เหล่านี้เพียงกว้างๆ แต่ท้ังสถาปัตยกรรม

ของเครือข่ายพื้นที่และวิธีที่พื้นที่เหล่าน้ีเปิดโอกาสให้ผู้คนสานสัมพันธ์

กันล้วนแตกต่างหลากหลาย แม้ว่าวยัรุน่จะมีแรงจงูใจให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเติมเต็มความต้องการเข้าสังคมซึ่งมีมาก่อนยุค

อินเทอร์เน็ต แต่เม่ือเทคโนโลยีเครือข่ายได้เปล่ียนแปลงระบบนิเวศทาง

สังคมไป จึงส่งผลกระทบต่อพลวัตทางสังคมที่เผยออกมา 

 เพื่อท�าความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งใหม่และอะไรท่ีไม่ใช่ เป็นเร่ือง

ส�าคัญทีต้่องเข้าใจว่าเทคโนโลยีก่อให้เกดิความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางสังคม

อย่างไร และสิง่เหล่าน้ีท้าทายข้อสันนิษฐานของผูค้นเก่ียวกับปฏิสมัพนัธ์ใน

แต่ละวนัอย่างไรบ้าง การออกแบบและสถาปัตยกรรมของสภาพแวดล้อม

ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์บางรูปแบบเกิดขึ้นได้ โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ท�าให้คนเรา

พูดคุยกับใครอีกคนได้ง่ายกว่าการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน แม้ว่านักเรียน

จะเหลียวไปพูดคุยกับคนที่นั่งข้างหลังได้ แต่ห้องเรียนทั่วไปก็ออกแบบ

มาเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันหน้าเข้าหาครูอยู่ดี เราอาจมองว่าคุณสมบัติ

หรือลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมถือเป็น คุณสมบัติการใช้งาน 

(affordance) เพราะท�าให้วิถีปฏิบัติบางอย่างเป็นไปได้ และในบางกรณี

ยังใช้ส่งเสริมวิถีปฏิบัติเช่นนั้นด้วย แม้คุณสมบัติการใช้งานอาจไม่ใช่ตัว

ก�าหนดว่าวถิปีฏิบัตใิดจะปรากฏขึน้ก็ตาม7 เป็นเร่ืองส�าคัญทีเ่ราต้องเข้าใจ
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คุณสมบัติการใช้งานของเทคโนโลยีหรือพื้นที่บางอย่าง เพราะมันช่วยให้

ความกระจ่างว่าผู้คนจะต่อต้านหรือใช้งานสิ่งใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

บ้างเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย ตวัอย่างเช่น คุณสมบัตกิารใช้งานของหน้าต่าง

หนาๆ บ่งชี้ว่าผู้คนจะมองเห็นกันได้โดยไม่ได้ยินเสียงอีกฝ่าย ดังนั้นเพื่อ

ส่ือสารกันผ่านหน้าต่างน้ี พวกเขาอาจบุ้ยใบ้ ชูป้ายข้อความ หรือทบุกระจก

ให้แตก คุณสมบัตกิารใช้งานของหน้าต่างไม่ได้พยากรณ์ว่าผูค้นจะสือ่สาร

กันอย่างไร แต่มันก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์อยู่ดี 

 เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เครือข่ายดิจิทัลจึงมี

ลักษณะแตกต่างไปจากพื้นที่สาธารณะทางกายภาพด้ังเดิม มีคุณสมบัติ

การใช้งานสี่ประการท่ีส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมแบบมีสื่อกลางที ่

โซเชยีลมีเดียสร้างข้ึน แม้ว่าคุณสมบัตกิารใช้งานเหล่านีไ้ม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่

โดยตัวมันเอง ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติการใช้งานแต่ละอย่าง

อนัเป็นผลจากเครอืข่ายดิจทิลัก็สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ขึน้มา 

คุณสมบัติการใช้งานทั้งสี่ประการที่ว่านี้ ได้แก่ 

• ความยืนยง หมายถึง การคงอยู่เป็นระยะเวลานานของการ

แสดงออกและเนื้อหาบนโลกออนไลน์

• การมองเหน็ได้ หมายถงึ ผูช้มท่ีมีแนวโน้มจะเป็นประจกัษ์พยาน

ต่อเนื้อหาเหล่านั้น  

• การแพร่กระจายได้ หมายถึง ความสะดวกในการแชร์เนื้อหา

• การสืบค้นได้ หมายถึง ความสามารถที่จะค้นพบเนื้อหา

 เนื้อหาที่แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียมักคงอยู่เป็นเวลานาน เพราะ

เทคโนโลยีนั้นออกแบบมาเพื่อสร้าง ความยืนยง ข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อหา

มักคงอยู่เป็นเวลานานนั้นมีนัยส�าคัญแฝงอยู่ เน้ือหาเช่นนั้นก่อให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์คนละเวลาอยู่ระยะหนึ่ง อลิซอาจเขียนถึงบ็อบตอนเท่ียงคืน

ขณะที่บ็อบนอนหลับสนิท แต่เมื่อบ็อบตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือกลับจาก

ค่ายฤดูร้อนในอีกสามสัปดาห์ให้หลัง ข้อความเดียวกันจะยังรอเขาอยู ่
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ตรงนัน้ แม้ว่าอลิซจะลืมไปแล้วก็ตาม ความยนืยงหมายความว่าบทสนทนา

ที่เกิดข้ึนผ่านโซเชียลมีเดียนั้นหาได้คงอยู่เพียงชั่วเวลาสั้นๆ ทว่าด�ารง

อยู่เป็นเวลานาน ความยืนยงเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ

ได้มากกว่าชั่วขณะสั้นๆ ในสวนสาธารณะ ข้อความของอลิซไม่หมดอายุ

เม่ือบ็อบเปิดอ่าน และบ็อบสามารถเก็บข้อความนัน้ไว้ได้หลายสบิปี ดังนัน้

ความยืนยงยังหมายความได้อีกอย่างว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมัก “ได้รับการ

บันทึกไว้” อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 โซเชียลมีเดียท�าให้ผู ้คนสามารถแชร์อะไรต่อมิอะไรให้ผู ้ชม

วงกว้างได้รับรู้ และยังเอ้ือให้เข้าถึงเนื้อหาจากระยะไกลยิ่งข้ึนได้อย่าง

ง่ายดาย ซึง่ช่วยเพิม่ การมองเหน็ได้ ของข้อความ ส่วนใหญ่แล้วสิง่ท่ีผูค้น

เผยแพร่บนโลกออนไลน์โดยอาศัยโซเชยีลมีเดียนัน้เข้าถงึได้อย่างกว้างขวาง 

เพราะระบบส่วนใหญ่ออกแบบมาโดยก�าหนดค่าเร่ิมต้น (default) ไว้ให้

แชร์ข้อมูลกับคนในวงกว้างหรือให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ระบบยอดนิยม

หลายๆ ระบบก�าหนดให้ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อจ�ากัดการ

มองเห็นได้ของเนือ้หาท่ีแชร์ไว้แต่ละเรือ่ง จดุนีน้บัว่าค่อนข้างแตกต่างจาก

พืน้ทีเ่ชงิกายภาพ ซึง่ผูค้นต้องพยายามร่วมกันผลกัดันให้เนือ้หาปรากฏสู่

สายตาผู้ชมกลุ่มใหญ่8 ในเครือข่ายดิจิทัล ค่าเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ต่างๆ 

มักตั้งไว้เป็นสาธารณะ และต้องอาศัยความพยายามเปล่ียนให้กลายเป็น

ค่าส่วนตัว 

 โซเชียลมีเดียมักออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่า

จะด้วยวิธีส่งเสริมอย่างจงใจหรือวิธีอ้อมๆ อย่างการกระตุ้นให้แชร์ลิงก์ 

โดยมีเครื่องมือส�าหรับโพสต์ซ�้าและบันทึกรายการโปรด เพื่อให้ผู้ใช้โพสต์

ภาพหรือข้อความซ�้าได้ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลคือ ท�าให้ผู้ใช้ 

คดัลอกเน้ือหาจากทีห่นึง่ไปวางไว้อกีทีห่นึง่ได้ง่ายๆ ดังนัน้ส่ิงทีผู่ค้นโพสต์

บนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่จึง แพร่กระจายได ้ อย่างง่ายดายเพียงกดแป้น

คีย์บอร์ดไม่กี่ครั้ง9 บางระบบมีปุ่มง่ายๆ ส�าหรับ “ส่งต่อ” “โพสต์ซ�้า” หรือ 

“แชร์” เนือ้หาไปยงัรายช่ือทีคั่ดสรรไว้ แม้แต่ในกรณท่ีีเคร่ืองมือเหล่านีไ้ม่ได้

สร้างไว้ในระบบ โดยส่วนใหญ่เราก็สามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนือ้หา 
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ก่อนจะส่งต่อได้อย่างง่ายดาย ผู้คนในปัจจุบันแชร์ส่ือบนโลกออนไลน์

ได้สะดวกชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นส่ิงที่ทั้งทรงพลังและสร้าง

ปัญหาในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการแพร่กระจายอาจใช้ปลกุระดม

ผู้คนเพื่อเหตุผลทางการเมืองหรือใช้กระจายข่าวลือก็เป็นได้ 

 สุดท้าย นับตั้งแต่เคร่ืองมือสืบค้นหรือเสิร์ชเอ็นจิน (search 

engine) ถือก�าเนิดขึ้น การสื่อสารของผู้คนก็มัก สืบค้นได้ ตามไปด้วย 

แม่ฉันคงชอบถ้าสามารถส่งเสียงร้องดังๆ ว่า “ค้นหา!” แล้วเห็นว่าฉัน

กับเพื่อนๆ ขลุกอยู่ที่ไหนและคุยเรื่องอะไรกันบ้าง ทุกวันนี้ คนช่างสอดรู้

สามารถสืบค้นฐานข้อมูลและค้นพบข้อความมากมายนับไม่ถ้วนท่ีผู้อื่น

เขยีนไว้และมีเน้ือหาเกีย่วกับผูอ้ืน่ แม้แต่ข้อความทีบ่รรจงรังสรรค์ขึน้เพือ่

ให้สาธารณชนเข้าถึงได้ก็อาจโพสต์ลงไปโดยไม่ได้คิดว่ามันจะปรากฏซ�้า

ผ่านเสิร์ชเอน็จนิเสมอไป เสร์ิชเอน็จนิท�าให้ปฏิสัมพนัธ์ในวงแคบๆ ปรากฏ

สู่สายตาผู้คนได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้มักออกแบบมาเพื่อขจัด

บริบทที่ช่วยบ่งชี้ความหมาย จึงเพิ่มแนวโน้มที่ผู้สืบค้นจะตีความสิ่งที่พบ

โดยปราศจากบริบทและอาจเข้าใจผิดพลาดได้  

 ความสามารถท่ีเกิดจากโซเชียลมีเดียเหล่านี้ไม่มีอะไรใหม่ 

จดหมายที่คุณปู่คุณย่าของฉันเขียนตอนจีบกันก็ยังอยู่ยั้งยืนยง ข้อความ

ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนหรือเขียนไว้บนผนังห้องน�้าเป็นส่ิง

ที่ผู้คนมองเห็นได้มานานแล้ว เรื่องซุบซิบนินทาและข่าวลือแพร่สะพัด

ไปราวกับไฟลามทุ่งผ่านค�าพูดปากต่อปากตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 

และจริงอยู่ที่เสิร์ชเอ็นจินท�าให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทว่า

การไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้เสิร์ชเอ็นจินจะ

หมายความว่าเราสอบถามได้โดยไม่มีใครล่วงรู้ก็ตาม สิ่งที่ใหม่คือวิถีทาง

ท่ีโซเชียลมีเดียเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้สถานการณ์ทาง

สังคม ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคซ่ึงผู้คนสามารถน�าไปใช้เพื่อเข้ามามี 

ส่วนร่วมในวิถีปฏิบัติที่ด�าเนินมายาวนานเหล่านี้ 

 เม่ือผู้คนใช้เคร่ืองมือต่างๆ เหล่านี้ พวกเขาได้ช่วยสร้างพลวัต
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ทางสังคมใหม่ๆ ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น วัยรุ่น “สะกดรอย” กันและกันด้วย

การค้นหาข้อมูลท่ียืนยงและมองเห็นได้ง่ายเกี่ยวกับคนท่ีพวกเขาเห็นว่า

น่าสนใจ เรือ่งราว “ดราม่า” เร่ิมต้นเม่ือวยัรุน่ท�าให้เร่ืองซบุซบินนิทาท้ังหลาย

มองเห็นได้มากย่ิงขึน้ โดยแพร่กระจายมันออกไปให้เร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

ผ่านเครือข่ายดิจิทัล วัยรุ่นเรียกร้องความสนใจโดยอาศัยคุณสมบัติต่างๆ 

อย่างการสืบค้นได้ การแพร่กระจายได้ และความยนืยง เพือ่ช่วยเพิม่อตัรา

การมองเหน็ได้ของวิดีโอยทููบวงรอ็กสมัครเล่นทีพ่วกเขาโพสต์ให้มากท่ีสุด 

วถิปีฏิบัตทิีถ่อืก�าเนดิข้ึนเม่ือวัยรุ่นใช้เคร่ืองมือรอบตวัแสดงให้เหน็ว่าวัยรุ่น

มีวิธีเข้าสังคมแตกต่างไปจากเดิมมาก แม้ว่าแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลังและ

กระบวนการทางสังคมไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายขนาดนั้นก็ตาม

 วยัรุ่นใช้โซเชียลมีเดียเพือ่เรียกร้องความสนใจและเพิม่อตัราการ

มองเห็นได้ กระนัน้ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีประสบการณ์เท่าเทยีม

กันในเร่ืองเหล่านี้ และไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีทักษะที่จะรับมือกับ

สิ่งที่พบเจอได้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เพียงชี้ให้เห็นว่าเม่ือเทียบกับพวก

ผู้ใหญ่ โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นจะสะดวกใจกับโซเชียลมีเดียมากกว่า และ

มักเคลือบแคลงสงสัยน้อยกว่าเท่านั้นเอง พวกเขาไม่พยายามวิเคราะห์

ว่าเทคโนโลยีท�าให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง พวกเขาเพียง

พยายามเชื่อมโยงตนเองกับโลกสาธารณะที่เทคโนโลยีคือความจริงแท้ 

และเนื่องด้วยสถานภาพทางสังคมของพวกเขา สิ่งที่ใหม่ส�าหรับวัยรุ่นจึง

ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เป็นชีวิตในพืน้ท่ีสาธารณะทีเ่กิดจากเทคโนโลยีต่างหาก 

วยัรุ่นโหยหาอยากเข้าถงึและเข้าใจชีวิตในพืน้ทีส่าธารณะใจจะขาด จงึเป็น

เรือ่งธรรมดาท่ีจะต้องท�าความเข้าใจเทคโนโลยทีีท่�าให้เกดิพืน้ท่ีสาธารณะ 

ตรงกันข้าม ผูใ้หญ่มีเสรภีาพมากกว่าท่ีจะส�ารวจสภาพแวดล้อมสาธารณะ

หลากหลายรูปแบบ ทั้งมีแนวโน้มสูงกว่าและพร้อมมากกว่าที่จะเปรียบ

เทียบเครือข่ายพืน้ท่ีสาธารณะกับพืน้ทีส่าธารณะอืน่ๆ ด้วยเหตนุี ้พวกเขา 

จึงพุ่งความสนใจไปที่ข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างเครือข่ายพื้นที่

สาธารณะกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆ แทน ตัวอย่างเช่น พื้นที่สาธารณะท่ี
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ปรากฏขึ้นในบาร์ท้องถิ่นหรือโบสถ์ จากประสบการณ์และช่วงชีวิตท�าให้

โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นกับผู้ใหญ่ให้ความส�าคัญกันคนละประเด็น ขณะที่

วัยรุ่นให้ความส�าคัญกับเรื่องท่ีว่าการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะมีความหมาย

อย่างไร ผูใ้หญ่กลบัสนใจว่าการเชือ่มโยงกันเป็นเครือข่ายนัน้มีความหมาย

อย่างไรมากกว่า 

 ตลอดหนังสือเล่มนี้ ฉันจะย้อนกลับมายังคุณสมบัติการใช้งาน 

สี่ประการนี้เสมอ เพื่อวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมในเครือข่ายดิจิทัลส่งผล 

กระทบต่อวถิปีฏิบัตทิางสงัคมในแต่ละวันอย่างไร กระนัน้ก็เป็นเร่ืองส�าคญั

ท่ีจะตัง้ข้อสงัเกตว่า นีไ่ม่ใช่สิง่ทีต่วัวัยรุ่นเองจะบรรยายถงึการเปล่ียนแปลง

ท่ีก�าลังเกิดข้ึน ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า ท�าไมเครือข่าย

พื้นท่ีสาธารณะที่ตนอาศัยอยู่จึงแตกต่างจากพื้นท่ีสาธารณะอื่นๆ หรือ

ท�าไมผู้ใหญ่จึงมองว่าเครือข่ายดิจิทัลเป็นเร่ืองพิลึกเหลือเกิน ส�าหรับ 

วัยรุ่นแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้และคุณสมบัติที่มาพร้อมกัน เป็นเพียง 

องค์ประกอบของชีวิตในยุคแห่งเครือข่ายซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  

ในขณะที่ผู้ใหญ่จ�านวนมากกลับมองว่าคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้เผย

ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันน่าหว่ันวิตกอย่างยิ่ง เม่ือฉันย้อนกลับมายัง

ประเด็นเหล่าน้ีตลอดท้ังเล่ม ฉนัจะเปรียบเทียบมุมมองของวยัรุน่กับความ

หวั่นวิตกของผู้ใหญ่ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปและอะไรยัง

คงเดิม

เทคโนโลยีใหม่ๆ ความหวังและความหวั่นเกรงเก่าๆ 

เทคโนโลยีใหม่ใดๆ ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายนั้น ถ้าไม่ถึงกับ

ท�าให้ตื่นตระหนกสุดขีดก็มีแนวโน้มจะสร้างความหว่ันวิตกอย่างร้ายแรง 

ตอนที่น�าจักรเย็บผ้ามาใช้เป็นคร้ังแรก มีคนกลัวว่าท่าทางที่ผู้หญิงขยับ

ขาขึน้ลงจะส่งผลกระทบต่อเพศวิถขีองผูห้ญงิ10 เครือ่งเล่นเพลงวอล์กแมน 

ถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ชั่วร้ายที่ส่งเสริมให้ผู ้คนหายไปในอีกโลกหนึ่ง
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โดยไม่สามารถสื่อสารกันได้11 เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงประดิษฐกรรม

ทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวที่กระตุ้นให้เกิดส่ิงที่เรียกกันว่าความ 

ตื่นตระหนกทางศีลธรรมเหล่านี้ขึ้น สื่อประเภทใหม่ๆ ก็ก่อให้เกิดกระแส

วพิากษ์วจิารณ์เชงิหวัน่วติกเช่นกัน ผู้สร้างสรรค์หนงัสอืการ์ตนู สวนสนกุ 

ตู้เกม และดนตรีร็อกแอนด์โรลล์ ล้วนถูกมองว่าเป็นคนชั่วช้าที่หมายจะ

ล่อลวงให้เด็กๆ กลายเป็นพวกเกกมะเหรกเกเร12 เชื่อกันว่านวนิยาย

เป็นภัยต่อศีลธรรมจรรยาของสตรี อันเป็นความหวั่นวิตกที่นวนิยายเรื่อง 

มาดามโบวารี (Madame Bovary) ของกุสตาฟ โฟลแบรต์ (Gustave 

Flaubert) ขับเน้นไว้อย่างชาญฉลาด กล่าวกันว่าแม้แต่โสเครตีสยังเคย

เตอืนถงึอนัตรายของอักขระและการเขยีน โดยอ้างถึงผลกระทบต่อความจ�า 

และความสามารถในการถ่ายทอดความจริง13 แม้ปัจจุบันความหวั่นวิตก

เหล่านีจ้ะเป็นเรือ่งน่าขัน ทว่าเม่ือคร้ังทีเ่ทคโนโลยีหรือสือ่จ�าพวกนีป้รากฏ

ขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้คนต่างให้ความส�าคัญกับเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง 

 แม้แต่ผู้ที่คุ ้นเคยกับประวัติศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารน้อยทีส่ดุยงัชีว่้า ความตืน่ตระหนกทางศลีธรรมนัน้เกิดขึน้เป็น

คร้ังคราวและควรฟังหไูว้ห ูเช่นเดียวกับภาพฝันเร่ืองโลกอดุมคตซิึง่พสิจูน์

แล้วว่าผิดเพี้ยนจากความจริงพอๆ กัน เสื้อยืดยอดนิยมที่จอห์น สลาบิก 

(John Slabyk) ออกแบบและจ�าหน่ายทางเว็บไซต์เธรดเลสส์ (Threadless) 

สรุปความผิดหวังจากโลกอุดมคติทางเทคโนโลยีที่ล้มเหลวไว้ว่า 

 
พวกเขาหลอกลวงเรา

นี่คืออนาคตอย่างที่ว่ากัน

ไหนล่ะเครื่องยนต์ไอพ่นสะพายหลัง

ไหนล่ะหุ่นยนต์เพื่อนคู่คิด

ไหนล่ะอาหารเม็ด

ไหนล่ะยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน

ไหนล่ะบ้านลอยได้พลังงานนิวเคลียร์

ไหนล่ะยาที่จะรักษาให้ฉันหายจากโรคนี้
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 เทคโนโลยีมักถูกประโคมว่าเป็นทางออกของปัญหาใหญ่ระดับ

โลก เมื่อทางออกเหล่านั้นไม่อาจเป็นจริง ผู้คนก็ผิดหวังที่หลงเชื่อ นี่อาจ

กระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านตามมา เม่ือผูค้นพุง่ความสนใจไปยังสิง่ร้ายๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียวกันนั้น 

 ความหวั่นวิตกต่อการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนโดยมากมี

สาเหตุจากความเข้าใจผิดหรือความหวังที่มีอันต้องสลายไป14 ส่วนใหญ่

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสับสนของผู้คนมักปรากฏในรูปของวาทศิลป์

แบบยูโทเปียและดิสโทเปีย ประเด็นน้ีจะปรากฏซ�้าตลอดหนังสือเล่มนี้ 

บางครัง้ความเข้าใจผดิส่งผลให้เกิดความตืน่ตระหนกทางศลีธรรม ดังกรณี

ของอาชญากรทางเพศและประเด็นอื่นๆ เก่ียวกับความปลอดภัยบนโลก

ออนไลน์ ส�าหรับกรณีอื่นๆ เช่น แนวคิดแบบดิสโทเปียที่ว่าวัยรุ่นเสพติด

โซเชยีลมีเดีย หรือความคิดแบบยโูทเปียทีว่่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้า ความสนใจที่พุ่งตรงไปยังเทคโนโลยีได้บดบังพลวัตอื่นๆ ที่ส่ง

อิทธิพลไปโดยปริยาย 

 แนวคิดสุดโต่งทั้งสองข้ัวนี้อ้างอิงความคิดเหนือจินตนาการ 

(magical thinking) รูปแบบหนึ่งซึ่งนักวิชาการเรียกกันว่า นิยัตินิยมทาง

เทคโนโลยี (technological determinism) หรือทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัว

ก�าหนด15 ทรรศนะแบบยูโทเปียและดิสโทเปียสันนิษฐานว่า เทคโนโลยี

มีพลังอ�านาจโดยธรรมชาติที่ส่งผลแบบเดียวกันต่อ ทุก คนใน ทุก 

สถานการณ์ วาทศิลป์แบบยูโทเปียมองว่า เม่ือเราน�าเทคโนโลยีหนึ่งๆ 

มาใช้อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีนั้นจะเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางที่ 

ดีเลศิ ขณะท่ีวิสัยทัศน์แบบดิสโทเปียพุง่ความสนใจไปยังสิง่เลวร้ายทัง้ปวง

ทีจ่ะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีหนึง่ๆ แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง

และท�าลายทุกอย่างลง วาทศิลป์สุดโต่งเหล่านี้ล้วนไร้ประโยชน์ไม่ต่างกัน

ในการท�าความเข้าใจว่า เกิดอะไรขึน้กนัแน่เม่ือรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา

ใช้อย่างกว้างขวาง ความจรงินัน้ละเอยีดอ่อนและยุง่เหยงิ เตม็ไปด้วยข้อดี

และข้อเสยี การใช้ชวีติอยูใ่นโลกเครือข่ายนัน้เป็นเร่ืองซบัซ้อนมากทีเดียว


