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ในโลกที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายผ่านเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ขณะทีค่ นรุน่ หนึง่ ต้องพยายามท�ำความรูจ้ กั และเรียนรู้
สิ่งแปลกใหม่อย่างโซเชียลมีเดีย คนอีกรุ่นหนึ่งกลับเติบโตมาพร้อมกับ
โซเชียลมีเดียและดูเหมือนจะเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายเหล่านี้ได้โดย
อัตโนมัติ ส�ำหรับคนรุ่นหนึ่ง โซเชียลมีเดียอาจดูอันตรายและไม่น่าไว้
วางใจ แต่ส�ำหรับคนอีกรุ่นหนึ่ง มันอาจเป็นเพียงหนทางเดียวที่พวกเขา
จะมีเสรีภาพและสังคมอย่างทีต่ อ้ งการ พูดให้ชดั เจนกว่านัน้ ก็คอื ในสายตา
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ปกครองผู้หวั่นวิตก โซเชียลมีเดียอาจเป็นต้นตอของ
ปัญหานานัปการในชีวิตวัยรุ่น ทว่าตัววัยรุ่นเองกลับไม่คิดเช่นนั้น และ
นั่นคือสารที่หนังสือเล่มนี้พยายามสื่อถึงผู้อ่านทุกกลุ่มทุกวัย ไม่เพียงแต่
ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเท่านั้น
ทุกครั้งที่เห็นโปรไฟล์ของวัยรุ่นบนโลกออนไลน์ คุณเคยตั้ง
ค�ำถามหรือไม่ว่า มีนัยแฝงเช่นไรอยู่เบื้องหลังตัวตนที่วัยรุ่นสร้างไว้ เมื่อ
คุณพบเห็นการเรียกร้องพื้นที่ส่วนตัวของวัยรุ่นหรือการเสนอภาพวัยรุ่น
ผู้ “เสพติด” โซเชียลมีเดีย คุณเคยนึกสงสัยหรือไม่ว่า แท้จริงแล้วพวกเขา
ต้องการอะไร ใครคือสาเหตุให้พวกเขากลายเป็นเช่นนัน้ เมือ่ คุณได้ยนิ ข่าว
การรังแกกันของวัยรุ่นบนโลกไซเบอร์ คุณเคยฉุกคิดบ้างไหมว่า นั่นคือ
เรื่องราวของเหยื่อกับผู้กระท�ำเท่านั้นจริงหรือ
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ทั้ ง หมดนี้เป็นเพียงส่ว นหนึ่งของค�ำถามชวนคิดจากหนังสือ
เล่มนี้ ซึ่งมุ่งหวังให้เราย้อนกลับมาทบทวนความเข้าใจที่มีต่อบทบาท
ของโซเชียลมีเดีย รวมถึงชีวิตบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่น และตอบตัวเอง
ให้ได้วา่ เราด่วนสรุปเกินไปหรือเปล่าทีต่ ราหน้าว่าโซเชียลมีเดียคือวายร้าย
ซึ่งเป็นตัวการของปัญหาทั้งหลายที่วัยรุ่นเผชิญ การจ�ำกัดเสรีภาพของ
วัยรุ่นในการใช้โซเชียลมีเดียใช่ทางออกที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นแล้ว
หรือ และเราควรท�ำอย่างไรให้วัยรุ่นรู้เท่าทันและเรียนรู้จากโซเชียลมีเดีย
ได้มากที่สุด
นี่คือผลงานที่ผู้เขียนทุ่มเทเวลาแปดปีตระเวนพูดคุยกับวัยรุ่น
จากภูมหิ ลังอันหลากหลายทัว่ สหรัฐอเมริกา เพือ่ จะได้เข้าใจความซับซ้อน
ในชีวติ วัยรุน่ ผูเ้ ติบโตขึน้ ในโลกทีเ่ ทคโนโลยีเป็นทัง้ หนทางเชือ่ มต่อกับคน
รุน่ ราวคราวเดียวกันและเป็นประตูสโู่ ลกทีก่ ว้างใหญ่กว่านัน้ ส�ำหรับผูเ้ ขียน
ความท้าทายคงหนีไม่พ้นการแปลงงานวิจัยที่อัดแน่นด้วยข้อมูลให้เป็น
ต้นฉบับที่อ่านเข้าใจง่าย ส่วนในฐานะผู้แปล ความท้าทายอย่างหนึ่งใน
การแปลหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายแนวคิดต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ
เข้าใจง่าย และเก็บความหมายได้ครบถ้วนดุจเดียวกัน และเช่นเดียวกับ
ทีผ่ เู้ ขียนขอผูอ้ า่ นไว้วา่ อย่าปล่อยให้การอ้างอิงถึงเทคโนโลยีทตี่ กยุคไปแล้ว
ดึงความสนใจไปจากเนือ้ หาสาระส�ำคัญของเรือ่ ง ผูแ้ ปลก็อยากจะขอผูอ้ า่ น
เช่นกันว่า อย่าปล่อยให้คำ� อธิบายแนวคิดเหล่านัน้ ดึงความสนใจไปจากสาร
แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรา
หนังสือเล่มนี้คงไม่เกิดขึ้น หากไม่มีบทสัมภาษณ์อย่าง “เปิดใจ”
ของวัยรุ่น ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่ห่วงใย หรือเป็นตัว
วัยรุ่นเอง ขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง “เปิดใจ” เช่นกัน เพราะต่อเมื่อเรา
เปิดใจเท่านั้นจึงจะเข้าใจชีวิตวัยรุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวอันซับซ้อน
สมกับชื่อหนังสือเล่มนี้
ลลิตา ผลผลา
d a n a h b o yd
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เวลานั้นเป็นปี 2006 ฉันอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อ
พูดคุยกับวัยรุ่นเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ฉันได้พบกับไมก์ที่นั่น เขา
เป็นวัยรุ่นผิวขาววัย 15 ปีผู้โปรดปรานยูทูบ1 เขาก�ำลังบรรยายถึงวิดีโอ
เรื่อง “การทดลองสุดขั้วระหว่างไดเอ็ตโค้กกับเมนทอส” อย่างออกรส
ออกชาติ ก่อนหน้านัน้ ไม่นาน วิดโี อนีไ้ ด้รบั ความสนใจอย่างกว้างขวาง เมือ่
ผู้ชมจ�ำนวนมหาศาลแห่กันเข้ายูทูบเพื่อชมน�้ำพุที่เกิดจากการน�ำลูกอม
รสมินต์กับน�้ำอัดลมปราศจากน�้ำตาลมาผสมกัน วัยรุ่นหลายคนเริ่มผสม
เมนทอสกับไดเอ็ตโค้กเข้าด้วยกันเพียงเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น และไมก์
ก็เป็นหนึง่ ในนัน้ เขาดีใจจนเนือ้ เต้นทีจ่ ะได้อวดวิดโี อทีเ่ ขากับเพือ่ นๆ ท�ำขึน้
ระหว่างทดลองกับอาหารทัว่ ๆ ไป ขณะทีเ่ ขาให้ฉนั ดูวดิ โี อยูทบู อีกหลายตัว
ที่ท�ำไว้ ไมก์อธิบายว่าโรงเรียนของเขาอนุญาตให้ยืมกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อ
ท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนจัดท�ำวิดีโอหรือสื่ออื่นๆ
ส�ำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานกลุ่มเพื่อแสดงความรู้ที่ได้จากห้องเรียน
เขากับเพื่อนๆ จะยืมกล้องในวันศุกร์ จัดการอัดวิดีโองานที่ต้องท�ำเป็น
การบ้านให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นจึงใช้เวลาที่เหลือในช่วงสุดสัปดาห์ถ่าย
วิดีโอที่บันเทิงใจยิ่งกว่า วิดีโอที่พวกเขาท�ำไม่ได้มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ
และเมือ่ แชร์วดิ โี อเหล่านัน้ ต่อสาธารณชนบนยูทบู ก็มเี พียงเพือ่ นๆ เท่านัน้
ที่เข้ามาดู อย่างไรก็ดี เมื่อไรก็ตามที่มีคนเข้ามาดูเพิ่ม (แม้จะเป็นเพื่อนๆ
ที่โดนบังคับให้ดูก็เถอะ) พวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่ง
8
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ขณะที่เราพูดคุยและหัวเราะกันระหว่างดูวิดีโอออนไลน์ของไมก์
เขาก็เงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วหันมามองฉันด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “คุณช่วย
อะไรผมหน่อยได้ไหมครับ” เขาถาม “ช่วยพูดกับแม่หน่อยได้ไหม บอกแม่
ทีวา่ ผมไม่ได้ทำ� อะไรไม่ดบี นอินเทอร์เน็ต” ฉันไม่ได้ตอบในทันที เขาจึงรีบ
ขยายความ “คือผมหมายความว่า แม่คิดว่าทุกอย่างบนโลกออนไลน์ไม่ดี
และคุณก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้ แถมคุณยังเป็นผู้ใหญ่ด้วย คุณช่วยพูด
กับแม่ให้หน่อยได้ไหมครับ” ฉันยิ้มแล้วสัญญากับเขาว่าจะช่วย
หนังสือเล่มนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกัน นี่คือความพยายามของฉัน
ที่จะบรรยายและอธิบายชีวิตในโลกเครือข่ายของวัยรุ่นให้คนที่ห่วงใย
พวกเขาเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้สื่อข่าว หรือ
บางครั้งแม้แต่วัยรุ่นด้วยกันเอง นี่คือผลจากความพยายามซึ่งกินเวลาถึง
แปดปีเพือ่ ส�ำรวจหลากหลายแง่มมุ ของการมีสว่ นร่วมในโซเชียลมีเดียและ
เทคโนโลยีเครือข่าย (networked technology) อื่นๆ ของวัยรุ่น
เพื่อท�ำความเข้าใจวิถีปฏิบัติของวัยรุ่น ฉันจึงใช้เวลาระหว่าง
ปี 2005-2012 เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อพูดคุยและสังเกตการณ์
วัยรุ่นจากรัฐต่างๆ 18 รัฐ รวมถึงชุมชนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
และชาติพันธุ์อันหลากหลาย ฉันใช้เวลานับไม่ถ้วนเฝ้าสังเกตวัยรุ่นผ่าน
ร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ทางเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก
บล็อก และโซเชียลมีเดียประเภทอื่นๆ ฉันคลุกคลีอยู่กับวัยรุ่นในพื้นที่ใน
โลกจริงอย่างโรงเรียน สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า โบสถ์ และร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด
เพือ่ ศึกษาบางประเด็นให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ฉันจึงด�ำเนินการสัมภาษณ์
แบบกึง่ โครงสร้าง (semi-structured interview) อย่างเป็นทางการกับเหล่า
วัยรุน่ ทัง้ หมด 166 ครัง้ ในช่วงระหว่างปี 2007-2010 2 ฉันสัมภาษณ์วยั รุน่
ที่บ้านของพวกเขา ที่โรงเรียน และในสถานที่สาธารณะหลายต่อหลาย
แห่ง นอกจากนั้นฉันยังพูดคุยกับพ่อแม่ ครู บรรณารักษ์ ศาสนาจารย์
ผู้ดูแลเยาวชน และคนอื่นๆ ที่ท�ำงานกับเยาวชนโดยตรง ฉันกลายเป็น
d a n a h b o yd
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ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเยาวชน ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิหลังทางเทคนิคและ
ประสบการณ์ทเี่ คยร่วมงานหรือท�ำงานให้บริษทั เทคโนโลยีผสู้ ร้างเครือ่ งมือ
โซเชียลมีเดียยังท�ำให้ฉันมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบโซเชียล
มีเดีย ตลอดจนการน�ำมาใช้และการเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อประกอบ
เข้าด้วยกัน ความเชีย่ วชาญสองด้านนีก้ เ็ ปิดโอกาสให้ฉนั ได้รว่ มวงสนทนา
เชิงนโยบายในวงกว้าง ได้เข้าร่วมคณะท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งวิถปี ฏิบตั ขิ อง
เยาวชน และยังได้ช่วยส่งเสริมอิทธิพลต่อบทสนทนาสาธารณะเกี่ยวกับ
เครือข่ายการเข้าสังคมอีกด้วย
เมื่อฉันเริ่มเข้าใจความคลั่งไคล้และความหงุดหงิดใจของวัยรุ่น
และได้เริม่ พูดคุยกับผูค้ นในวงกว้าง ฉันจึงตระหนักว่าความเห็นของวัยรุน่
แทบไม่เคยมีอทิ ธิพลต่อวาทกรรมสาธารณะเกีย่ วกับชีวติ ในโลกเครือข่าย
ของพวกเขาเลย มีผคู้ นมากมายเหลือเกินทีพ่ ดู ถึงการมีสว่ นร่วมในโซเชียล
มีเดียของเยาวชน แต่แทบไม่มีใครสักคนยินดีสละเวลามารับฟังวัยรุ่น
เหล่านี้ เพือ่ ให้ได้ยนิ สิง่ ทีพ่ วกเขาสือ่ สาร หรือเพือ่ ใส่ใจในสิง่ ทีพ่ วกเขาอยาก
พูดเกี่ยวกับชีวิตของตนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ฉันเขียนหนังสือ
เล่มนี้ขึ้นเพื่อกล่าวถึงช่องว่างนี้ ในแต่ละบทตอน ฉันใช้ข้อคิดเห็นของ
วัยรุน่ ทีฉ่ นั สัมภาษณ์ ตลอดจนวัยรุน่ ทีฉ่ นั ได้สงั เกตการณ์หรือพบปะอย่าง
ไม่เป็นทางการ บางครั้งฉันยังดึงเรื่องราวจากสื่อหรือเสนอมุมมองของ
ผู้ใหญ่เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบอีกด้วย
ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อสะท้อนประสบการณ์และมุมมองของ
วัยรุ่นที่ฉันได้พบเจอ ข้อคิดเห็นของพวกเขามีอิทธิพลต่อหนังสือเล่มนี้
เช่นเดียวกับทีเ่ รือ่ งราวของพวกเขามีอทิ ธิพลต่อความเข้าใจของฉันเกีย่ วกับ
บทบาททีโ่ ซเชียลมีเดียมีตอ่ ชีวติ วัยรุน่ ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะให้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติอันซับซ้อนและน่าทึ่งของเยาวชนอเมริกันใน
ปัจจุบันกับความพยายามค้นหาตนเองในโลกเครือข่าย
ขณะทีค่ ณ
ุ อ่านหนังสือเล่มนี้ ฉันหวังว่าคุณจะละวางข้อสันนิษฐาน
ที่เคยมีต่อเยาวชนทั้งหลายไว้ชั่วคราว เพื่อพยายามเข้าใจการเข้าสังคม
10
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ของเหล่าวัยรุน่ โดยรวมแล้วพวกเด็กๆ ไม่มปี ญ
ั หาอะไรหรอก แต่พวกเขา
ต้องการให้ผู้คนเข้าอกเข้าใจ หนังสือเล่มนี้คือความพยายามของฉันที่จะ
ท�ำเช่นนั้นให้ส�ำเร็จ
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แด่ปีเตอร์ ไลแมน (1940-2007) ผู้ยอมเสี่ยงกับฉัน
และช่วยให้ฉันยืนหยัดได้อย่างมั่นคง
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ค�ำ่ วันหนึง่ เมือ่ เดือนกันยายน 2010 ฉันอยูบ่ นอัฒจันทร์ระหว่างการ
แข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมัธยมปลายในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี
ในใจรู้สึกคุ้นกับเหตุการณ์ตรงหน้าเหลือเกิน ในฐานะสมาชิกวงโยธวาทิต
ของโรงเรียนมัธยมปลายในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ฉันเคยใช้ช่วงเวลา
ค�ำ่ คืนวันศุกร์อยูต่ ามอัฒจันทร์ทวั่ เพนซิลเวเนียตอนกลางมานับครัง้ ไม่ถว้ น
ขณะแสร้งท�ำเป็นเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อจะได้ขลุกอยู่
กับเพื่อนๆ เหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่งนั้นในแนชวิลล์เมื่อปี 2010 มีโอกาส
เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายในช่วงที่ฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อเกือบสอง
ทศวรรษก่อนหน้านัน้ เป็นค�ำ่ คืนตามแบบฉบับอเมริกนั ทีเ่ พียงได้เห็นฉันก็
เข้าใจ ฉันอดยิม้ กับความย้อนแย้งนีไ้ ม่ได้ เมือ่ ค�ำนึงว่าฉันมาแนชวิลล์เพือ่
พูดคุยกับวัยรุน่ ว่าเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงชีวติ พวกเขาไปอย่างไรบ้าง ขณะ
นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ ฉันนึกในใจว่า ยิ่งสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร
ทุกอย่างกลับยิ่งดูเหมือนเดิมมากขึ้นเท่านั้น
ฉันนึกถึงตอนคุยกับวัยรุ่นชื่อสแตนซึ่งฉันได้พบในไอโอวาเมื่อ
สามปีก่อน เขาบอกให้ฉันเลิกมองหาความแตกต่างเสีย “แล้วคุณจะ
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ประหลาดใจว่าอะไรๆ แทบไม่เปลี่ยนไปเลย ผมว่าเรื่องดราม่าส่วนใหญ่
ยังเหมือนเดิม ก็แค่รูปแบบแตกต่างไปนิดหน่อย จริงๆ แล้วก็แค่เปลี่ยน
ฟอนต์กับสีพื้นหลังเท่านั้น” เขาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเพื่อเตือนให้
ฉันไม่ลืมว่า เทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่สลักส�ำคัญเลย
กลับมาที่แนชวิลล์กันอีกที เชียร์ลีดเดอร์กรีดร้องว่า “ต้านไว้!”
พลางโบกพู่สีสันสดใสไปมา ขณะที่เด็กผู้ชายในชุดทักซิโดและเด็กผู้หญิง
ในชุดกระโปรงทางการยืนเรียงแถวตามแนวลู่ว่ิงรอบสนามฟุตบอล เป็น
สัญญาณว่าช่วงพักครึ่งก�ำลังใกล้เข้ามา นี่คือการแข่งขันเนื่องในวันคืนสู่
เหย้า และในช่วงพักครึง่ ขบวนแห่ราชาราชินแี ห่งงานคืนสูเ่ หย้าซึง่ แต่งกาย
อย่างเป็นทางการจะเดินพาเหรดเข้ามาในสนามเพื่อแนะน�ำตัวต่อผู้ชม
ก่อนทีโ่ ฆษกจะประกาศว่าใครคือราชาและราชินี สมาชิกในขบวนประกอบ
ด้วยเด็กผู้หญิงแปดคนกับเด็กผู้ชายแปดคน ในจ�ำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นคน
ผิวขาว อีกครึ่งเป็นคนผิวด�ำ ฉันครุ่นคิดว่ายังขาดตัวแทนชาวเอเชียหรือ
ลาตินอเมริกนั ในเมืองทีล่ กั ษณะทางประชากรศาสตร์กำ� ลังเปลีย่ นแปลงไป
โฆษกแนะน�ำสมาชิกแต่ละคนต่อผูช้ ม โดยเน้นเรือ่ งกิจกรรมนอกหลักสูตร
การไปโบสถ์ในท้องถิ่น และความใฝ่ฝันในอนาคตของพวกเขาเป็นหลัก
ในเวลาเดียวกัน นักเรียนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าสีประจ�ำโรงเรียน มีอยู่ไม่น้อยถึงกับทาหน้าทาตาเพื่อเชียร์
ทีมของตน ทว่าพวกเขาแทบไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามแม้แต่น้อย
นอกจากชัว่ ขณะสัน้ ๆ ทีพ่ วกเขาเงียบเสียงลงระหว่างแนะน�ำสมาชิกขบวน
พาเหรดแล้ว ส่วนใหญ่พวกเขาจะหันหน้ามาพูดคุยกัน เพลิดเพลินไปกับ
โอกาสอันน้อยนิดที่จะได้ใช้เวลานอกกรอบก�ำหนดการต่างๆ กับเพื่อน
รุ่นราวคราวเดียวกัน
เช่นเดียวกับในหลายๆ โรงเรียนทีฉ่ นั ได้ไปเยือนในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา มิตรภาพทีโ่ รงเรียนแห่งนีใ้ นแนชวิลล์สว่ นใหญ่แบ่งแยกตามเชือ้ ชาติ
เพศสภาพ เพศวิถี และระดับชัน้ เรียน เรามองเห็นเครือข่ายเหล่านีไ้ ด้ทนั ที
เมือ่ ดูจากผูท้ พี่ วกเขาพูดคุยหรือนัง่ ด้วย โดยทัว่ ไปแล้ว นักเรียนจะแยกไป
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นัง่ ในเขตของตัวเองทางด้านข้างอัฒจันทร์ ขณะทีพ่ วกพ่อแม่และแฟนๆ ที่
“จริงจัง” กว่านัง่ อยูต่ รงกลาง นักเรียนส่วนใหญ่บนอัฒจันทร์เป็นคนผิวขาว
ซึง่ จัดแบ่งตามระดับชัน้ เรียน กล่าวคือ นักเรียนชัน้ โตกว่านัง่ ใกล้สนามทีส่ ดุ
ส่วนนักเรียนชัน้ เด็กกว่านัง่ ถัดไปทางด้านหลัง นักเรียนหญิงแทบไม่นงั่ กับ
นักเรียนชายตามล�ำพัง แต่เมื่อไรที่นั่งด้วยกันเป็นต้องกุมมือกัน วัยรุ่นที่
รวมกลุ่มอยู่ด้านล่างหรือทางขวาของอัฒจันทร์เป็นตัวแทนของนักเรียน
อีกกลุ่มหนึ่งในโรงเรียน พวกที่เดินเตร่อยู่ข้างล่างส่วนใหญ่เป็นคนผิวด�ำ
ตรงข้ามกับนักเรียนบนอัฒจันทร์ นอกจากสมาชิกขบวนพาเหรดแล้ว มี
เพียงกลุม่ เดียวทีม่ นี กั เรียนหลายเชือ้ ชาติปะปนกัน โดยสังเกตได้จากการ
แต่งกาย “อย่างมีศิลปะ” ไม่ว่าจะเป็นผมที่ย้อมสีสันสดใส รอยเจาะตาม
ร่างกาย หรือเสื้อผ้าชุดด�ำที่ฉันจ�ำได้ว่าเคยเห็นบนชั้นของฮ็อตท็อปปิก
เครือร้านค้าปลีกในศูนย์การค้ายอดนิยมซึง่ ผลิตสินค้าป้อนกลุม่ กอธ พังก์
และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอื่นๆ
มีเพียงสองอย่างที่ยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่ปี 1994 นั่นคือแฟชั่นกับ
โทรศัพท์มือถือ สิ่งที่ไม่มีให้เห็นอีกต่อไปคือผมม้า ผมดัด และทรงผม
ใส่เจลหรือฉีดสเปรย์หนาเตอะ ซึ่งล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากทศวรรษ
1980 และนิยมอย่างมากสมัยฉันอยู่ชั้นมัธยมปลายในช่วงกลางทศวรรษ
1990 อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากปี 1994 คือ เวลานี้มีโทรศัพท์มือถือปรากฏ
อยู่ทุกหนแห่ง เท่าที่เห็น วัยรุ่นทุกคนที่มาชมเกมการแข่งขันวันนั้นใน
แนชวิลล์มโี ทรศัพท์มอื ถือคนละเครือ่ ง ไอโฟน แบล็กเบอร์รี และสมาร์ตโฟน
ชั้นสูงแบรนด์อื่นๆ ดูจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในโรงเรียนชนชั้นกลาง
ระดับสูงแห่งนี้ ไม่นา่ แปลกใจทีโ่ ทรศัพท์ในมือนักเรียนผิวขาวมักแพงกว่า
หรือมาจากแบรนด์ชั้นสูงกว่าโทรศัพท์ที่นักเรียนผิวด�ำถืออยู่
โทรศัพท์มือถือที่ปรากฏให้เห็นอย่างทั่วถึงบนอัฒจันทร์ไม่ใช่
เรื่องน่าประหลาดใจถึงเพียงนั้น เพราะในปี 2010 นักเรียนชั้นมัธยม
ปลายในสหรัฐฯ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้ว1
สิ่งที่น่าประหลาดใจ (อย่างน้อยก็ส�ำหรับผู้ใหญ่ส่วนมาก) คือการที่วัยรุ่น
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เหล่านีแ้ ทบไม่ได้ใช้โทรศัพท์มอื ถือในฐานะโทรศัพท์จริงๆ ต่างหาก วัยรุน่ ที่
ฉันสังเกตการณ์อยู่ไม่ได้โทรศัพท์หาใคร เพียงคว้าโทรศัพท์ออกมาถ่าย
ภาพราชาและราชินีแห่งงานคืนสู่เหย้า ส่วนอีกหลายต่อหลายคนก�ำลัง
ส่งข้อความมือเป็นระวิงขณะพยายามหากันและกันให้เจอกลางฝูงชน
ทันทีทพี่ วกเขาหากันเจอก็มกั จะหยุดส่งข้อความ นานๆ ครัง้ เมือ่ โทรศัพท์
ดังขึ้น ปฏิกิริยาทั่วไปคือค�ำว่า “แม่!” หรือ “พ่อ!” ที่วัยรุ่นเอ่ยด้วยน�้ำเสียง
สุดแสนร�ำคาญขณะรับสาย บ่งบอกให้รวู้ า่ พ่อแม่โทรศัพท์มาติดตามความ
เรียบร้อย ซึ่งดูจากปฏิกิริยาของวัยรุ่นแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นการขัดจังหวะ
ที่ไม่พึงประสงค์เอาเสียเลย และแม้วัยรุ่นจ�ำนวนมากจะส่งข้อความคุยกัน
อยูเ่ นืองนิตย์ แต่กลับแทบไม่ได้จดจ่ออยูก่ บั อุปกรณ์ของตนสักเท่าไร เวลา
พวกเขาจ้องมองโทรศัพท์จริงๆ มักเป็นตอนทีช่ วนคนข้างๆ ให้อา่ นหรือดู
อะไรสักอย่างด้วยกัน
ผู้ปกครองบนอัฒจันทร์สนใจอุปกรณ์ของตนมากกว่าลิบลับ
พวกเขามีสมาร์ตโฟนใช้กันอย่างทั่วถึงยิ่งกว่าลูกๆ เสียอีก และอุปกรณ์
เหล่านัน้ ก็จบั ความสนใจได้อยูห่ มัด ฉันไม่รวู้ า่ พวกเขาก�ำลังเช็กอีเมลหรือ
ดูอย่างอื่นควบคู่ไปกับเกมฟุตบอลตรงหน้า อาจเพราะเบื่อหน่ายหรือไม่
ก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจ อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่จ�ำนวนมากก�ำลังจ้องมอง
อุปกรณ์ของตนอย่างแน่วแน่ ชนิดทีแ่ ทบไม่เงยหน้าขึน้ มาเมือ่ มีฝา่ ยใดท�ำ
แต้มทัชดาวน์ดว้ ยซ�ำ้ และทีต่ า่ งจากวัยรุน่ คือ พวกเขาไม่ได้ชวนใครดูดว้ ยกัน
หรือใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพในงานแต่อย่างใด
แม้ ผู ้ ป กครองจ� ำ นวนมากที่ ฉั น เคยเจอจะโอดครวญว่ า ลู ก ๆ
หมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ แต่วัยรุ่นในแนชวิลล์กลับท�ำราวกับว่าโทรศัพท์
ของตนเป็นเพียงกล้องถ่ายรูปผนวกอุปกรณ์ติดต่อประสานงานชั้นเลิศ
สาเหตุนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง เพราะพวกเขามีเพื่อนๆ อยู่ด้วยกันตรงนั้น จึง
ไม่ต้องการอะไรอีก
ฉันมาแนชวิลล์เพื่อท�ำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่า โซเชียลมีเดียและ
เทคโนโลยีอนื่ ๆ เปลีย่ นแปลงชีวติ วัยรุน่ ไปอย่างไรบ้าง ฉันทึง่ กับเทคโนโลยี
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การสื่อสารและสารสนเทศใหม่ๆ ที่เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ฉันอยู่ชั้นมัธยม
ปลาย ฉันเองก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปกับโลกออนไลน์เช่นกัน และเป็นวัยรุ่นยุค
แรกๆ ที่ได้ท�ำแบบนั้นเสียด้วย แต่นั่นเป็นอีกยุคสมัยหนึ่ง เพื่อนๆ ฉันใน
ช่วงต้นทศวรรษ 1990 แทบไม่มีสักคนที่สนใจคอมพิวเตอร์ และสาเหตุที่
ฉันสนใจอินเทอร์เน็ตก็เกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจในชุมชนที่ฉันอาศัย
อยู่ อินเทอร์เน็ตท�ำให้ฉันได้รู้จักโลกใบใหญ่ขึ้น โลกของคนที่มีความสนใจ
เพีย้ นๆ เหมือนฉันและพร้อมจะถกเรือ่ งเหล่านัน้ กันตลอดเวลาไม่วา่ เช้าหรือ
ค�ำ่ ฉันเติบโตขึ้นในยุคที่การท่องโลกออนไลน์หรือ “โลกของการเชื่อมต่อ”
คือกลไกหลีกหนี และฉันก็อยากหลีกลี้หนีหายไปใจจะขาด
วัยรุ่นที่ฉันเจอติดอกติดใจโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก
และทวิตเตอร์ หรือเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่อย่างแอปพลิเคชั่น
ต่างๆ และการส่งข้อความคุยกัน ด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างออกไปอย่างสิน้ เชิง
ขณะทีฉ่ นั และกลุม่ ผูพ้ ร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ (early adopter) ทีร่ บั เอา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เลือกที่จะหลีกหนีชุมชนที่เราอาศัยอยู่แล้วหันไป
ขลุกอยูใ่ นห้องแชตหรือกระดานข่าว วัยรุน่ ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั กลับหันหน้า
เข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนเดียวกัน การเข้าร่วม
กับโลกออนไลน์ของพวกเขาไม่ใช่เรื่องพิลึก แต่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
โดยแท้ หรือกระทั่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ด้วยซ�้ำ
วันรุ่งขึ้นหลังจากการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในแนชวิลล์ ฉัน
สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้เข้าชมการแข่งขันในวันคืนสู่เหย้าด้วย
เรานั่งลงแล้วเปิดหน้าเพจเฟซบุ๊กของเธอดูอย่างละเอียด เธอให้ฉันดู
ภาพถ่ายหลายภาพจากคืนก่อนหน้านั้น เธอไม่ได้นึกถึงเฟซบุ๊กระหว่าง
การแข่งขัน แต่ทันทีที่กลับถึงบ้าน เธอก็อัปโหลดภาพถ่าย แท็กเพื่อนๆ
และเริ่มคอมเมนต์ภาพถ่ายของคนอื่นๆ สเตตัสที่ฉันเห็นในหน้าเพจของ
เธอเต็มไปด้วยข้อความอ้างอิงถึงบทสนทนาระหว่างการแข่งขัน เธอใช้
เฟซบุก๊ ยืดเวลาแห่งความสุขจากการสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมชัน้ ระหว่าง
การแข่งขัน และแม้วา่ ในทางกายภาพเธอจะไม่อาจขลุกอยูก่ บั เพือ่ นๆ หลัง
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การแข่งขันสิน้ สุดลง แต่เธอยังสามารถใช้เฟซบุก๊ เพือ่ เชือ่ มโยงกับเพือ่ นๆ
ต่อได้แม้จะไม่มีใครอยู่บนอัฒจันทร์แล้วก็ตาม
โซเชียลมีเดียมีบทบาทส�ำคัญยิ่งในชีวิตของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่าย แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยรวมแล้วก็ยังเปิด
พื้นที่ให้วัยรุ่นได้คลุกคลีและสานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บางครั้งปฏิสัมพันธ์
ผ่านสื่อกลางของวัยรุ่นก็ช่วยเติมเต็มหรือช่วยเสริมการเผชิญหน้ากัน
ตรงๆ เมื่อปี 2006 ตอนที่มายสเปซ (MySpace) ได้รับความนิยมสุดขีด
สกายเลอร์วัย 18 ปีบอกผู้เป็นแม่ว่า การใช้มายสเปซจ�ำเป็นต่อการเข้า
สังคมของเธออย่างยิง่ ยวด เธออธิบายว่า “ถ้าไม่ใช้มายสเปซก็ไม่มตี วั ตน”
ความหมายของสกายเลอร์คือ การยอมรับทางสังคมขึ้นอยู่กับความ
สามารถที่จะพบปะสังสรรค์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกันในสถานที่ “เก๋ๆ”
นั่นเอง วัยรุ่นแต่ละกลุ่มต่างมีพื้นที่ที่พวกเขาตัดสินว่าเก๋แตกต่างกันไป
ในอดีตพื้นที่เช่นนี้คือศูนย์การค้า แต่ส�ำหรับเยาวชนที่กล่าวถึงในหนังสือ
เล่มนี้ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิรก์ อย่างเฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม
ต่างหากคือสถานทีเ่ ก๋ๆ เหล่านัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีห่ นังสือเล่มนีต้ พี มิ พ์ วัยรุน่
ยุคต่อไปคงใช้แอปพลิเคชัน่ และเครือ่ งมือชุดใหม่กนั แล้ว ส่งผลให้เว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กตกยุคไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แม้พื้นที่จะเปลี่ยนแปลง
ไป ทว่าหลักการที่เป็นตัวจัดตั้งขึ้นมานั้นยังคงเดิม
แม้วัยรุ่นจ�ำนวนหนึ่งจะยังรวมตัวกันตามศูนย์การค้าและสนาม
แข่งขันฟุตบอล แต่การริเริ่มน�ำโซเชียลมีเดียมาใช้ก็เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ไปอย่างแท้จริง มันท�ำให้เยาวชนสร้างพืน้ ทีเ่ ก๋ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งเคลือ่ นย้าย
ไปไหนในเชิงกายภาพ อีกทั้งปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย
ประการก็ท�ำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่สาธารณะส�ำคัญที่วัยรุ่นมา
ชุมนุมและพบปะสังสรรค์กบั คนรุน่ ราวคราวเดียวกันในวงกว้างแบบไม่เป็น
ทางการ วัยรุ่นต่างมองหาที่ทางของตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจโลกนอก
ขอบเขตห้องนอน และโซเชียลมีเดียก็เปิดโอกาสให้พวกเขามีสว่ นร่วมและ
ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ฉันเรียกว่า เครือข่ายพื้นที่สาธารณะ (networked
public) ขึ้นมา
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ในหนังสือเล่มนี้ ฉันรวบรวมข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโซเชียลมีเดียกลาย
มาเป็นหัวใจส�ำคัญของชีวิตวัยรุ่นอเมริกันจ�ำนวนมากมายได้อย่างไรและ
เพราะเหตุใด รวมถึงพวกเขาท่องไปในเครือข่ายพื้นที่สาธารณะที่สร้าง
ขึ้นผ่านเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างไรบ้าง2 นอกจากนี้ฉันยังบรรยาย (และ
ท้าทาย) ความหวัน่ วิตกของผูใ้ หญ่ชาวอเมริกนั จ�ำนวนมากต่อการมีสว่ นร่วม
ในโซเชียลมีเดียของวัยรุน่ ฉันยกตัวอย่างวิถปี ฏิบตั แิ ละอุปนิสยั ของวัยรุน่
ตลอดจนปัญหาตึงเครียดระหว่างวัยรุน่ กับผูใ้ หญ่ เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตในโลกเครือข่ายของเยาวชนในปัจจุบัน
โซเชียลมีเดียคืออะไร
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โซเชียลมีเดียมีวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีที่
ยุ่งเหยิงและมีคนเพียงหยิบมือที่เข้าใจ สู่ชุดเว็บไซต์และบริการอันเป็น
หัวใจของวัฒนธรรมสมัยใหม่ วัยรุ่นหันมาใช้บริการยอดนิยมมากมาย
หลายหลากเพื่อเข้าสังคม ซุบซิบนินทา แชร์ข้อมูล และสังสรรค์กับคนอื่น
แม้หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีเครือข่ายอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึง
อินเทอร์เน็ตในกรณีที่พูดกว้างๆ และในกรณีที่ระบุชี้ชัดลงไปก็หมายรวม
ถึงบริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างการส่งข้อความ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่
นั้นเกี่ยวข้องกับชุดบริการที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย ฉันใช้ค�ำว่า โซเชียล
มีเดีย เพือ่ อ้างถึงเว็บไซต์และบริการทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ซึง่
รวมถึงเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บไซต์ส�ำหรับแชร์วิดีโอ แพลตฟอร์ม
ส�ำหรับสร้างบล็อกและไมโครบล็อก ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างและแชร์เนื้อหาของตนได้ นอกจากอ้างอิงถึง
เครื่องมือและแพลตฟอร์มส�ำหรับสื่อสารหลายอย่างแล้ว โซเชียลมีเดีย
ยังสื่อถึงกรอบความคิดทางวัฒนธรรมที่ปรากฏขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ
2000 ในฐานะส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางเทคนิคและธุรกิจที่เรียกกัน
ว่า “เว็บ 2.0”3 อีกด้วย
บริการที่รู้จักกันในนามโซเชียลมีเดียนี้ไม่ใช่เครื่องมือแรกและ
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เครื่องมือเดียวที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันส�ำคัญยิ่ง หรือท�ำให้
วัยรุ่นสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ที่มี
ความหมาย วั ย รุ ่ น ยังคงใช้อีเมล การส่งข้อความออนไลน์ (instant
messaging) และกระดานสนทนาออนไลน์ แม้เครื่องมือเหล่านี้จะได้
รับความนิยมน้อยลงก็ตาม ทว่าในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
โซเชียลมีเดียได้แปลงโฉมระบบนิเวศของสารสนเทศและการสื่อสารไป
เสียแล้ว
ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรุ่นแรกๆ ใช้
บริการอย่างอีเมลและการส่งข้อความออนไลน์คยุ กับคนรูจ้ กั พวกเขาหันไป
ใช้บริการพูดคุยกับสาธารณชนอย่างแชตรูมและกระดานข่าวเมือ่ ต้องการ
สานสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้า แม้คนจ�ำนวนมากทีเ่ ข้าร่วมชุมชนออนไลน์
ในยุคแรกเริ่มจะกลายเป็นเพื่อนกับคนที่ได้เจอบนโลกออนไลน์ ทว่ากลุ่ม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยุคแรกๆ ส่วนใหญ่ก้าวเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้โดยไม่รู้จัก
คนอื่นๆ มาก่อน ชุมชนออนไลน์จัดตั้งขึ้นตามหัวข้อสนทนา โดยมีพื้นที่
แยกกันเป็นเอกเทศส�ำหรับผู้สนใจถกเรื่องการเมืองในตะวันออกกลาง
รับค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพ หรือหาค�ำตอบว่าภาษาโปรแกรมสารพัดรูปแบบ
นั้นท�ำงานอย่างไร
นับแต่ราวปี 2003 ความนิยมในการสร้างบล็อกที่เพิ่มสูงขึ้นและ
การถือก�ำเนิดของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่จัด
แบ่งตามหัวข้อไปจากเดิม แม้ว่าบริการสร้างบล็อกที่พบเห็นได้มากที่สุด
จะช่วยให้ผู้คนสานสัมพันธ์บนพื้นฐานความสนใจร่วมกัน แต่บล็อกเกอร์
ส่วนใหญ่กเ็ ขียนให้คนรูจ้ กั อ่าน ขณะเดียวกันก็อา่ นบล็อกของคนรูจ้ กั 4 เมือ่
เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกๆ อย่างเฟรนด์สเตอร์ (Friendster) และ
มายสเปซเปิดตัว เว็บเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้พบกับคน
หน้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ นของเพือ่ นซึง่ อาจมีความสนใจ รสนิยม
หรือความคลั่งไคล้ในสิ่งเดียวกัน เฟรนด์สเตอร์นั้นออกแบบมาเพื่อเป็น
บริการจับคู่โดยเฉพาะ พูดอีกนัยหนึ่งคือ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์นน้ั ออกแบบมาเพือ่ สร้าง เครือข่ายในสังคมนัน่ เอง
ทว่าสาเหตุที่ท�ำให้บริการเหล่านี้ได้รับความนิยมเกินคาดอย่างที่เห็นเป็น
เพราะบริการเหล่านี้ท�ำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้คนได้สานสัมพันธ์กับ
เพื่อนฝูง ผู้ใช้บริการรุ่นแรกๆ ไม่ได้พุ่งความสนใจไปที่เพื่อนของเพื่อนซึ่ง
อาจพบกันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว แต่กลับมุ่งคบค้าสมาคมกับกลุ่มเพื่อน
ของตนเท่านัน้ ค�ำขวัญของมายสเปซในช่วงทีไ่ ด้รบั ความนิยมถึงขีดสุดคือ
“ที่พบปะของเพื่อนฝูง” และส�ำหรับผู้ใช้จ�ำนวนมาก เว็บไซต์นี้ก็ท�ำหน้าที่
เช่นนั้นได้ไม่ผิดเพี้ยน
เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเปลี่ยนแปลงสาระของชุมชนออนไลน์
ไปจากเดิม ขณะที่เครื่องมือสร้างชุมชนออนไลน์ยุคแรกๆ อย่างยูสเน็ต
(Usenet) และกระดานข่าวจัดตัง้ ขึน้ ตามความสนใจ แม้วา่ ผูค้ นจะใช้ตดิ ต่อ
กับเพือ่ นฝูงด้วยก็ตาม แต่บล็อกนัน้ จัดตัง้ ขึน้ ตามเรือ่ งราวของปัจเจกบุคคล
เป็นหลัก คล้ายคลึงกับโฮมเพจนัน่ เอง โดยอาศัยลิงก์ตา่ งๆ เพือ่ ช่วยให้ผคู้ น
ให้ความส�ำคัญได้ทั้งเพื่อนฝูงและผู้มีความสนใจร่วมกัน ขณะที่เว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กลดความส�ำคัญของความสนใจลง และใช้มิตรภาพเป็น
เกณฑ์ในการจัดตั้งชุมชนขึ้นมา
เหล่าผู้เปิดรับนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสังคม
กับผูอ้ นื่ มาแต่ไหนแต่ไร แต่ในวัฒนธรรมกระแสหลัก การเข้าร่วมในชุมชน
ออนไลน์มกั ถูกมองว่าเป็นวิถปี ฏิบตั ใิ นวงแคบของพวกคงแก่เรียนและกลุม่
คนนอกสังคมทั้งหลาย จนล่วงมาถึงกลางทศวรรษ 2000 เมื่อการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรือ่ งธรรมดาและโซเชียลมีเดียก้าวขึน้ มามีบทบาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมายสเปซ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ การแชร์ขอ้ มูลและ
สานสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บนโลกออนไลน์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของคนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง แทนที่จะถูกมองว่าเป็นวิถีปฏิบัติของ
วัฒนธรรมย่อย มาบัดนี้ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
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แม้วา่ วัยรุน่ จะเคยใช้เครือ่ งมือมากมายนับไม่ถว้ นสือ่ สารกัน ทว่า
การเข้ามามีสว่ นร่วมในโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายนัน้ ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน วัยรุ่นที่ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือทัมเบลอร์ (Tumblr) ในปี 2013
ไม่ถูกมองว่าเป็นคนพิลึก เช่นเดียวกับผู้ใช้ซังกา (Xanga) ไลฟ์เจอร์นัล
(LiveJournal) หรือมายสเปซในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ 2000 เครื่องมือ
โซเชียลมีเดียที่โด่งดังที่สุดไม่ได้ถูกมองอย่างดูหมิ่นในยามที่ได้รับความ
นิยมถึงขีดสุด และการมีสว่ นร่วมในสือ่ โซเชียลมีเดียหาได้เป็นเครือ่ งบ่งชี้
ว่าคนผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสังคมไม่ได้ ก็อย่างที่ฉันบรรยายไว้ตลอด
ทัง้ เล่มนีว้ า่ ความจริงแล้วการข้องเกีย่ วกับโซเชียลมีเดียเป็นเพียงส่วนหนึง่
ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำนองเดียวกับการดูโทรทัศน์หรือใช้โทรศัพท์นั่นเอง
นี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญซึ่งกลั่นกรองจากประสบการณ์
ของฉัน ผู้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคแรกๆ
แม้ว่าเครื่องมือและบริการหลายต่อหลายอย่างที่ฉันอ้างถึงใน
หนังสือเล่มนีจ้ ะตกยุคไปแล้ว ทว่ากิจกรรมหลักๆ ทีฉ่ นั หยิบยกขึน้ มา ไม่วา่
จะเป็นการพูดคุยและการเข้าสังคม การแสดงออกถึงตัวตน การพยายาม
รักษาความเป็นส่วนตัว หรือการแชร์สื่อและข้อมูลข่าวสาร ล้วนยังด�ำรง
อยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่สิ่งที่วัยรุ่นปฏิบัติยามเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายดิจิทัล
ยังคงเดิม เทคโนโลยีใหม่ๆ และแอปพลิเคชั่นส�ำหรับโทรศัพท์มือถือหรือ
แท็บเล็ตอาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ไปก็จริง แต่ปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับ
โซเชียลมีเดียผ่านทางโทรศัพท์ได้ช่วยขยายขอบเขตของวิถีปฏิบัติและ
กิจกรรมคล้ายๆ กันให้แผ่กระจายไปสู่สภาพแวดล้อมอันไร้ขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่เกิดขึ้นนับแต่ฉันเริ่มต้น
โครงการนี้ (และในช่วงเวลาระหว่างที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้จนถึงตอนที่
คุณอ่าน) เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง แต่ข้อโต้แย้งส่วนใหญ่ในหน้าต่อๆ ไปอยู่เหนือ
การเปลีย่ นแปลงทางเทคนิค ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ อย่างเฉพาะเจาะจง แม้วา่
ตัวอย่างที่ใช้อธิบายประเด็นเหล่านั้นจะผูกติดอยู่กับห้วงเวลาก็ตาม
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ความส�ำคัญของเครือข่ายพื้นที่สาธารณะ
วัยรุ่นปรารถนาจะแสวงหาที่ทางของตนในสังคม ความแตกต่างอันเป็น
ผลจากโซเชียลมีเดียคือ บัดนี้ความปรารถนาแต่ไหนแต่ไรของวัยรุ่นที่
ต้องการครอบครองสายสัมพันธ์ทางสังคมและมีอ�ำนาจปกครองตนเอง
ก�ำลังแสดงออกมาในรูปของ เครือข่ายพื้นที่สาธารณะ ซึ่งหมายถึงพื้นที่
สาธารณะทีผ่ า่ นการปรับโครงสร้างโดยเทคโนโลยีเครือข่าย ดังนัน้ เครือข่าย
พืน้ ทีส่ าธารณะจึงเป็นทัง้ (1) พืน้ ทีท่ สี่ ร้างขึน้ ผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย และ
(2) ชุมชนในจินตนาการอันเป็นผลจากการบรรจบกันของผูค้ น เทคโนโลยี
และวิถีปฏิบัต5ิ
แม้ค�ำว่า พื้นที่สาธารณะ (public) จะปรากฏทั่วไปในภาษาที่ใช้
ในชีวติ ประจ�ำวัน ทว่าโดยธรรมชาติแล้ว แนวคิดเรือ่ งพืน้ ทีส่ าธารณะหนึง่ ๆ
(ยังไม่ต้องพูดถึงกรณีพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง) มักมีนัยเชิงวิชาการ
มากกว่า สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะในแง่นี้อาจแตกต่างกันไป
เป็นได้ทั้งพื้นที่ที่เข้าถึงได้ซึ่งผู้คนมาชุมนุมกันอย่างเสรี หรืออย่างที่นัก
รัฐศาสตร์นามเบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) บรรยายไว้
ว่า พื้นที่สาธารณะอาจหมายถึงกลุ่มคนซึ่งเข้าใจว่าตนคือส่วนหนึ่งของ
ชุมชนจินตกรรม (imagined community)6 คนเราเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ ที่
สาธารณะหลายต่อหลายแห่ง โดยจ�ำกัดขอบเขตไว้ในฐานะผูช้ ม หรืออาจ
ถูกตีกรอบด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่สาธารณะมัก
บรรจบและสัมพันธ์กัน ในเมื่อพื้นที่สาธารณะต่างโยงใยกัน จึงเป็นเรื่อง
ท้าทายส�ำหรับใครก็ตามทีพ่ ยายามท�ำความเข้าใจขอบเขตและรูปร่างของ
พืน้ ทีส่ าธารณะแห่งใดแห่งหนึง่ ยามทีป่ ระธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงนโยบาย
ประจ�ำปีต่อรัฐสภา พวกเขาอาจร่างค�ำปราศรัยขึ้นเพื่อให้สาธารณชน
อเมริกนั ฟัง ทว่าบัดนี้ คนทัว่ โลกกลับเข้าถึงถ้อยแถลงดังกล่าวได้โดยทัว่ กัน
ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางบอกได้อย่างแน่ชัดว่า ใครจัดอยู่ในกลุ่มสาธารณชน
ตามจินตนาการของประธานาธิบดีกันแน่
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พื้นที่สาธารณะมีเป้าหมายแตกต่างกันไป โดยอาจเป็นพื้นที่
สาธารณะทางการเมืองตามธรรมชาติ หรืออาจก่อตัวขึน้ จากตัวตนและวิถี
ปฏิบัติทางสังคมที่มีร่วมกัน แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะมักชวนให้คิดถึง
สิ่งที่ควบคุมโดยรัฐ ทว่าพื้นที่สาธารณะอาจเกี่ยวข้องกับตัวละครในภาค
เอกชน เช่น บริษัทหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างศูนย์การค้าได้เช่นกัน เมื่อ
สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะในปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะจึงมีส่วน
โยงใยกับแนวคิดเรื่องผู้ชมหรือผู้ฟังไปโดยปริยาย แนวคิดทั้งหมดนี้ล้วน
แล้วแต่คลุมเครือและถูกนักวิชาการโต้แย้ง สาเหตุที่ฉันเอ่ยค�ำว่า พื้นที่
สาธารณะหลายต่อหลายแห่ง ขึน้ มา ไม่ใช่เพือ่ พยายามแสดงจุดยืนในการ
ถกเถียงเหล่านี้ แต่เพือ่ ใช้ประโยชน์จากหลากหลายประเด็นทีโ่ ยงใยกันอยู่
ซึ่งสื่อผ่านค�ำนี้มากกว่า พื้นที่สาธารณะท�ำให้มีพื้นที่และชุมชนซึ่งผู้คนจะ
มาชุมนุม สานสัมพันธ์ และช่วยกันสร้างสังคมตามแบบที่เราเข้าใจ
เครือข่ายดิจิทัลนั้นเป็นสาธารณะทั้งในแง่พื้นที่และในแง่ชุมชน
จินตกรรม ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของโซเชียลมีเดียและสร้างผ่านโซเชียล
มีเดีย รวมถึงเทคโนโลยีอนื่ ๆ ทีเ่ พิง่ พัฒนาขึน้ มา ในแง่พนื้ ที่ เครือข่ายดิจทิ ลั
ที่เกิดจากโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุม สานสัมพันธ์ คบค้า
สมาคม และสรวลเสเฮฮาไปด้วยกัน หน้าที่ของเครือข่ายดิจิทัลซึ่งก่อตัว
ขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีนั้นแทบจะเหมือนกับบทบาทของพื้นที่สาธารณะ
อย่างศูนย์การค้าหรือสวนสาธารณะที่เคยมีต่อวัยรุ่นยุคก่อนๆ ส่วนในแง่
แนวคิดทางสังคม โซเชียลมีเดียสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ผู้คน
ได้เห็นตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนที่กว้างใหญ่กว่า ก็เหมือนกับที่
ครั้งหนึ่งการดูทีวีร่วมกันเคยท�ำให้วัยรุ่นมองว่าพวกเขาเชื่อมโยงกันผ่าน
สือ่ มวลชนนัน่ ละ โซเชียลมีเดียก็ทำ� ให้วยั รุน่ ปัจจุบนั มองว่าตนเป็นส่วนหนึง่
ของชุมชนจินตกรรมร่วมได้เช่นเดียวกัน
วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายพื้นที่สาธารณะด้วยเหตุผล
เดียวกับที่เคยชื่นชอบพื้นที่สาธารณะเสมอมา นั่นคือพวกเขาอยากเป็น
ส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่กว่าเดิม โดยอาศัยการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
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รวมถึงเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหน ในท�ำนองเดียวกัน ผู้ใหญ่จ�ำนวนมาก
หวาดกลัวเทคโนโลยีเครือข่ายด้วยเหตุผลเดียวกับทีผ่ ใู้ หญ่หลายยุคหลาย
สมัยคอยระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของวัยรุ่น รวมถึง
การพบปะสังสรรค์ตามสวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และสถานที่อื่นๆ ที่
เยาวชนมักมาชุมนุมกัน ถ้าฉันได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากงานวิจัยของ
ตนเอง ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าบริการโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้วัยรุ่นได้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ และนี่เองคือสิ่งที่
ท�ำให้ผู้ใหญ่ช่างวิตกทั้งหลายหนักอกหนักใจได้มากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น
แม้เราจะเข้าใจโครงสร้างพืน้ ฐานของพืน้ ทีเ่ ชิงกายภาพและความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะพื้นที่เหล่านี้เพียงกว้างๆ แต่ทั้งสถาปัตยกรรม
ของเครือข่ายพื้นที่และวิธีที่พื้นที่เหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้คนสานสัมพันธ์
กันล้วนแตกต่างหลากหลาย แม้วา่ วัยรุน่ จะมีแรงจูงใจให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเติมเต็มความต้องการเข้าสังคมซึ่งมีมาก่อนยุค
อินเทอร์เน็ต แต่เมื่อเทคโนโลยีเครือข่ายได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทาง
สังคมไป จึงส่งผลกระทบต่อพลวัตทางสังคมที่เผยออกมา
เพื่อท�ำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งใหม่และอะไรที่ไม่ใช่ เป็นเรื่อง
ส�ำคัญทีต่ อ้ งเข้าใจว่าเทคโนโลยีกอ่ ให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางสังคม
อย่างไร และสิง่ เหล่านีท้ า้ ทายข้อสันนิษฐานของผูค้ นเกีย่ วกับปฏิสมั พันธ์ใน
แต่ละวันอย่างไรบ้าง การออกแบบและสถาปัตยกรรมของสภาพแวดล้อม
ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์บางรูปแบบเกิดขึ้นได้ โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้ท�ำให้คนเรา
พูดคุยกับใครอีกคนได้ง่ายกว่าการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน แม้ว่านักเรียน
จะเหลียวไปพูดคุยกับคนที่นั่งข้างหลังได้ แต่ห้องเรียนทั่วไปก็ออกแบบ
มาเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันหน้าเข้าหาครูอยู่ดี เราอาจมองว่าคุณสมบัติ
หรือลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมถือเป็น คุณสมบัติการใช้งาน
(affordance) เพราะท�ำให้วิถีปฏิบัติบางอย่างเป็นไปได้ และในบางกรณี
ยังใช้ส่งเสริมวิถีปฏิบัติเช่นนั้นด้วย แม้คุณสมบัติการใช้งานอาจไม่ใช่ตัว
ก�ำหนดว่าวิถปี ฏิบตั ใิ ดจะปรากฏขึน้ ก็ตาม7 เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ราต้องเข้าใจ
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คุณสมบัติการใช้งานของเทคโนโลยีหรือพื้นที่บางอย่าง เพราะมันช่วยให้
ความกระจ่างว่าผู้คนจะต่อต้านหรือใช้งานสิ่งใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
บ้างเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัตกิ ารใช้งานของหน้าต่าง
หนาๆ บ่งชี้ว่าผู้คนจะมองเห็นกันได้โดยไม่ได้ยินเสียงอีกฝ่าย ดังนั้นเพื่อ
สือ่ สารกันผ่านหน้าต่างนี้ พวกเขาอาจบุย้ ใบ้ ชูปา้ ยข้อความ หรือทุบกระจก
ให้แตก คุณสมบัตกิ ารใช้งานของหน้าต่างไม่ได้พยากรณ์วา่ ผูค้ นจะสือ่ สาร
กันอย่างไร แต่มันก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์อยู่ดี
เนื่ อ งจากมี เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เครื อ ข่ า ยดิ จิ ทั ล จึ ง มี
ลักษณะแตกต่างไปจากพื้นที่สาธารณะทางกายภาพดั้งเดิม มีคุณสมบัติ
การใช้งานสี่ประการที่ส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมแบบมีสื่อกลางที่
โซเชียลมีเดียสร้างขึน้ แม้วา่ คุณสมบัตกิ ารใช้งานเหล่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ แปลกใหม่
โดยตัวมันเอง ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติการใช้งานแต่ละอย่าง
อันเป็นผลจากเครือข่ายดิจทิ ลั ก็สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ขึน้ มา
คุณสมบัติการใช้งานทั้งสี่ประการที่ว่านี้ ได้แก่
•
•
•
•

ความยืนยง หมายถึง การคงอยู่เป็นระยะเวลานานของการ
แสดงออกและเนื้อหาบนโลกออนไลน์
การมองเห็นได้ หมายถึง ผูช้ มทีม่ แี นวโน้มจะเป็นประจักษ์พยาน
ต่อเนื้อหาเหล่านั้น
การแพร่กระจายได้ หมายถึง ความสะดวกในการแชร์เนื้อหา
การสืบค้นได้ หมายถึง ความสามารถที่จะค้นพบเนื้อหา

เนื้อหาที่แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียมักคงอยู่เป็นเวลานาน เพราะ
เทคโนโลยีนั้นออกแบบมาเพื่อสร้าง ความยืนยง ข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อหา
มักคงอยู่เป็นเวลานานนั้นมีนัยส�ำคัญแฝงอยู่ เนื้อหาเช่นนั้นก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์คนละเวลาอยู่ระยะหนึ่ง อลิซอาจเขียนถึงบ็อบตอนเที่ยงคืน
ขณะที่บ็อบนอนหลับสนิท แต่เมื่อบ็อบตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือกลับจาก
ค่ายฤดูร้อนในอีกสามสัปดาห์ให้หลัง ข้อความเดียวกันจะยังรอเขาอยู่
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ตรงนัน้ แม้วา่ อลิซจะลืมไปแล้วก็ตาม ความยืนยงหมายความว่าบทสนทนา
ที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียนั้นหาได้คงอยู่เพียงชั่วเวลาสั้นๆ ทว่าด�ำรง
อยู่เป็นเวลานาน ความยืนยงเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ
ได้มากกว่าชั่วขณะสั้นๆ ในสวนสาธารณะ ข้อความของอลิซไม่หมดอายุ
เมือ่ บ็อบเปิดอ่าน และบ็อบสามารถเก็บข้อความนัน้ ไว้ได้หลายสิบปี ดังนัน้
ความยืนยงยังหมายความได้อีกอย่างว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมัก “ได้รับการ
บันทึกไว้” อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
โซเชียลมีเดียท�ำให้ผู้ค นสามารถแชร์อะไรต่อมิอะไรให้ผู้ชม
วงกว้างได้รับรู้ และยังเอื้อให้เข้าถึงเนื้อหาจากระยะไกลยิ่งขึ้นได้อย่าง
ง่ายดาย ซึง่ ช่วยเพิม่ การมองเห็นได้ ของข้อความ ส่วนใหญ่แล้วสิง่ ทีผ่ คู้ น
เผยแพร่บนโลกออนไลน์โดยอาศัยโซเชียลมีเดียนัน้ เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
เพราะระบบส่วนใหญ่ออกแบบมาโดยก�ำหนดค่าเริ่มต้น (default) ไว้ให้
แชร์ข้อมูลกับคนในวงกว้างหรือให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ระบบยอดนิยม
หลายๆ ระบบก�ำหนดให้ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อจ�ำกัดการ
มองเห็นได้ของเนือ้ หาทีแ่ ชร์ไว้แต่ละเรือ่ ง จุดนีน้ บั ว่าค่อนข้างแตกต่างจาก
พืน้ ทีเ่ ชิงกายภาพ ซึง่ ผูค้ นต้องพยายามร่วมกันผลักดันให้เนือ้ หาปรากฏสู่
สายตาผู้ชมกลุ่มใหญ่8 ในเครือข่ายดิจิทัล ค่าเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ต่างๆ
มักตั้งไว้เป็นสาธารณะ และต้องอาศัยความพยายามเปลี่ยนให้กลายเป็น
ค่าส่วนตัว
โซเชียลมีเดียมักออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่า
จะด้วยวิธีส่งเสริมอย่างจงใจหรือวิธีอ้อมๆ อย่างการกระตุ้นให้แชร์ลิงก์
โดยมีเครื่องมือส�ำหรับโพสต์ซ�้ำและบันทึกรายการโปรด เพื่อให้ผู้ใช้โพสต์
ภาพหรือข้อความซ�้ำได้ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลคือ ท�ำให้ผู้ใช้
คัดลอกเนือ้ หาจากทีห่ นึง่ ไปวางไว้อกี ทีห่ นึง่ ได้งา่ ยๆ ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ คู้ นโพสต์
บนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่จึง แพร่กระจายได้ อย่างง่ายดายเพียงกดแป้น
คีย์บอร์ดไม่กี่ครั้ง9 บางระบบมีปุ่มง่ายๆ ส�ำหรับ “ส่งต่อ” “โพสต์ซ�้ำ” หรือ
“แชร์” เนือ้ หาไปยังรายชือ่ ทีค่ ดั สรรไว้ แม้แต่ในกรณีทเี่ ครือ่ งมือเหล่านีไ้ ม่ได้
สร้างไว้ในระบบ โดยส่วนใหญ่เราก็สามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนือ้ หา
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ก่อนจะส่งต่อได้อย่างง่ายดาย ผู้คนในปัจจุบันแชร์สื่อบนโลกออนไลน์
ได้สะดวกชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งทรงพลังและสร้าง
ปัญหาในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการแพร่กระจายอาจใช้ปลุกระดม
ผู้คนเพื่อเหตุผลทางการเมืองหรือใช้กระจายข่าวลือก็เป็นได้
สุดท้าย นับตั้งแต่เครื่องมือสืบค้นหรือเสิร์ชเอ็นจิน (search
engine) ถือก�ำเนิดขึ้น การสื่อสารของผู้คนก็มัก สืบค้นได้ ตามไปด้วย
แม่ฉันคงชอบถ้าสามารถส่งเสียงร้องดังๆ ว่า “ค้นหา!” แล้วเห็นว่าฉัน
กับเพื่อนๆ ขลุกอยู่ที่ไหนและคุยเรื่องอะไรกันบ้าง ทุกวันนี้ คนช่างสอดรู้
สามารถสืบค้นฐานข้อมูลและค้นพบข้อความมากมายนับไม่ถ้วนที่ผู้อื่น
เขียนไว้และมีเนือ้ หาเกีย่ วกับผูอ้ นื่ แม้แต่ขอ้ ความทีบ่ รรจงรังสรรค์ขนึ้ เพือ่
ให้สาธารณชนเข้าถึงได้ก็อาจโพสต์ลงไปโดยไม่ได้คิดว่ามันจะปรากฏซ�้ำ
ผ่านเสิรช์ เอ็นจินเสมอไป เสิรช์ เอ็นจินท�ำให้ปฏิสมั พันธ์ในวงแคบๆ ปรากฏ
สู่สายตาผู้คนได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้มักออกแบบมาเพื่อขจัด
บริบทที่ช่วยบ่งชี้ความหมาย จึงเพิ่มแนวโน้มที่ผู้สืบค้นจะตีความสิ่งที่พบ
โดยปราศจากบริบทและอาจเข้าใจผิดพลาดได้
ความสามารถที่ เ กิ ด จากโซเชี ย ลมี เ ดี ย เหล่ า นี้ ไ ม่ มี อ ะไรใหม่
จดหมายที่คุณปู่คุณย่าของฉันเขียนตอนจีบกันก็ยังอยู่ยั้งยืนยง ข้อความ
ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนหรือเขียนไว้บนผนังห้องน�้ำเป็นสิ่ง
ที่ผู้คนมองเห็นได้มานานแล้ว เรื่องซุบซิบนินทาและข่าวลือแพร่สะพัด
ไปราวกับไฟลามทุ่งผ่านค�ำพูดปากต่อปากตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
และจริงอยู่ที่เสิร์ชเอ็นจินท�ำให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทว่า
การไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้เสิร์ชเอ็นจินจะ
หมายความว่าเราสอบถามได้โดยไม่มีใครล่วงรู้ก็ตาม สิ่งที่ใหม่คือวิถีทาง
ที่โซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดให้สถานการณ์ทาง
สังคม ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคซึ่งผู้คนสามารถน�ำไปใช้เพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในวิถีปฏิบัติที่ด�ำเนินมายาวนานเหล่านี้
เมื่อผู้คนใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ พวกเขาได้ช่วยสร้างพลวัต
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ทางสังคมใหม่ๆ ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น วัยรุ่น “สะกดรอย” กันและกันด้วย
การค้นหาข้อมูลที่ยืนยงและมองเห็นได้ง่ายเกี่ยวกับคนที่พวกเขาเห็นว่า
น่าสนใจ เรือ่ งราว “ดราม่า” เริม่ ต้นเมือ่ วัยรุน่ ท�ำให้เรือ่ งซุบซิบนินทาทัง้ หลาย
มองเห็นได้มากยิง่ ขึน้ โดยแพร่กระจายมันออกไปให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
ผ่านเครือข่ายดิจิทัล วัยรุ่นเรียกร้องความสนใจโดยอาศัยคุณสมบัติต่างๆ
อย่างการสืบค้นได้ การแพร่กระจายได้ และความยืนยง เพือ่ ช่วยเพิม่ อัตรา
การมองเห็นได้ของวิดโี อยูทบู วงร็อกสมัครเล่นทีพ่ วกเขาโพสต์ให้มากทีส่ ดุ
วิถปี ฏิบตั ทิ ถ่ี อื ก�ำเนิดขึน้ เมือ่ วัยรุน่ ใช้เครือ่ งมือรอบตัวแสดงให้เห็นว่าวัยรุน่
มีวิธีเข้าสังคมแตกต่างไปจากเดิมมาก แม้ว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังและ
กระบวนการทางสังคมไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายขนาดนั้นก็ตาม
วัยรุน่ ใช้โซเชียลมีเดียเพือ่ เรียกร้องความสนใจและเพิม่ อัตราการ
มองเห็นได้ กระนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีประสบการณ์เท่าเทียม
กันในเรื่องเหล่านี้ และไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีทักษะที่จะรับมือกับ
สิ่งที่พบเจอได้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เพียงชี้ให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับพวก
ผู้ใหญ่ โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นจะสะดวกใจกับโซเชียลมีเดียมากกว่า และ
มักเคลือบแคลงสงสัยน้อยกว่าเท่านั้นเอง พวกเขาไม่พยายามวิเคราะห์
ว่าเทคโนโลยีท�ำให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง พวกเขาเพียง
พยายามเชื่อมโยงตนเองกับโลกสาธารณะที่เทคโนโลยีคือความจริงแท้
และเนื่องด้วยสถานภาพทางสังคมของพวกเขา สิ่งที่ใหม่ส�ำหรับวัยรุ่นจึง
ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เป็นชีวติ ในพืน้ ทีส่ าธารณะทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีตา่ งหาก
วัยรุน่ โหยหาอยากเข้าถึงและเข้าใจชีวติ ในพืน้ ทีส่ าธารณะใจจะขาด จึงเป็น
เรือ่ งธรรมดาทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้เกิดพืน้ ทีส่ าธารณะ
ตรงกันข้าม ผูใ้ หญ่มเี สรีภาพมากกว่าทีจ่ ะส�ำรวจสภาพแวดล้อมสาธารณะ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งมีแนวโน้มสูงกว่าและพร้อมมากกว่าที่จะเปรียบ
เทียบเครือข่ายพืน้ ทีส่ าธารณะกับพืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ ๆ ด้วยเหตุนี้ พวกเขา
จึงพุ่งความสนใจไปที่ข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างเครือข่ายพื้นที่
สาธารณะกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆ แทน ตัวอย่างเช่น พื้นที่สาธารณะที่
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ปรากฏขึ้นในบาร์ท้องถิ่นหรือโบสถ์ จากประสบการณ์และช่วงชีวิตท�ำให้
โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นกับผู้ใหญ่ให้ความส�ำคัญกันคนละประเด็น ขณะที่
วัยรุ่นให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่ว่าการอยู่ในพื้นที่สาธารณะมีความหมาย
อย่างไร ผูใ้ หญ่กลับสนใจว่าการเชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่ายนัน้ มีความหมาย
อย่างไรมากกว่า
ตลอดหนังสือเล่มนี้ ฉันจะย้อนกลับมายังคุณสมบัติการใช้งาน
สี่ประการนี้เสมอ เพื่อวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมในเครือข่ายดิจิทัลส่งผล
กระทบต่อวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมในแต่ละวันอย่างไร กระนัน้ ก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ทีจ่ ะตัง้ ข้อสังเกตว่า นีไ่ ม่ใช่สงิ่ ทีต่ วั วัยรุน่ เองจะบรรยายถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่ก�ำลังเกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า ท�ำไมเครือข่าย
พื้นที่สาธารณะที่ตนอาศัยอยู่จึงแตกต่างจากพื้นที่สาธารณะอื่นๆ หรือ
ท�ำไมผู้ใหญ่จึงมองว่าเครือข่ายดิจิทัลเป็นเรื่องพิลึกเหลือเกิน ส�ำหรับ
วัยรุ่นแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้และคุณสมบัติที่มาพร้อมกัน เป็นเพียง
องค์ประกอบของชีวิตในยุคแห่งเครือข่ายซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้ง
ในขณะที่ผู้ใหญ่จ�ำนวนมากกลับมองว่าคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้เผย
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันน่าหวั่นวิตกอย่างยิ่ง เมื่อฉันย้อนกลับมายัง
ประเด็นเหล่านีต้ ลอดทัง้ เล่ม ฉันจะเปรียบเทียบมุมมองของวัยรุน่ กับความ
หวั่นวิตกของผู้ใหญ่ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปและอะไรยัง
คงเดิม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ความหวังและความหวั่นเกรงเก่าๆ
เทคโนโลยีใหม่ใดๆ ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายนั้น ถ้าไม่ถึงกับ
ท�ำให้ตื่นตระหนกสุดขีดก็มีแนวโน้มจะสร้างความหวั่นวิตกอย่างร้ายแรง
ตอนที่น�ำจักรเย็บผ้ามาใช้เป็นครั้งแรก มีคนกลัวว่าท่าทางที่ผู้หญิงขยับ
ขาขึน้ ลงจะส่งผลกระทบต่อเพศวิถขี องผูห้ ญิง10 เครือ่ งเล่นเพลงวอล์กแมน
ถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ชั่วร้ายที่ส่งเสริมให้ผู้คนหายไปในอีกโลกหนึ่ง
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โดยไม่สามารถสื่อสารกันได้11 เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงประดิษฐกรรม
ทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวที่กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าความ
ตื่นตระหนกทางศีลธรรมเหล่านี้ขึ้น สื่อประเภทใหม่ๆ ก็ก่อให้เกิดกระแส
วิพากษ์วจิ ารณ์เชิงหวัน่ วิตกเช่นกัน ผูส้ ร้างสรรค์หนังสือการ์ตนู สวนสนุก
ตู้เกม และดนตรีร็อกแอนด์โรลล์ ล้วนถูกมองว่าเป็นคนชั่วช้าที่หมายจะ
ล่อลวงให้เด็กๆ กลายเป็นพวกเกกมะเหรกเกเร12 เชื่อกันว่านวนิยาย
เป็นภัยต่อศีลธรรมจรรยาของสตรี อันเป็นความหวั่นวิตกที่นวนิยายเรื่อง
มาดามโบวารี (Madame Bovary) ของกุสตาฟ โฟลแบรต์ (Gustave
Flaubert) ขับเน้นไว้อย่างชาญฉลาด กล่าวกันว่าแม้แต่โสเครตีสยังเคย
เตือนถึงอันตรายของอักขระและการเขียน โดยอ้างถึงผลกระทบต่อความจ�ำ
และความสามารถในการถ่ายทอดความจริง13 แม้ปัจจุบันความหวั่นวิตก
เหล่านีจ้ ะเป็นเรือ่ งน่าขัน ทว่าเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ทคโนโลยีหรือสือ่ จ�ำพวกนีป้ รากฏ
ขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้คนต่างให้ความส�ำคัญกับเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง
แม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารน้อยทีส่ ดุ ยังชีว้ า่ ความตืน่ ตระหนกทางศีลธรรมนัน้ เกิดขึน้ เป็น
ครัง้ คราวและควรฟังหูไว้หู เช่นเดียวกับภาพฝันเรือ่ งโลกอุดมคติซงึ่ พิสจู น์
แล้วว่าผิดเพี้ยนจากความจริงพอๆ กัน เสื้อยืดยอดนิยมที่จอห์น สลาบิก
(John Slabyk) ออกแบบและจ�ำหน่ายทางเว็บไซต์เธรดเลสส์ (Threadless)
สรุปความผิดหวังจากโลกอุดมคติทางเทคโนโลยีที่ล้มเหลวไว้ว่า
พวกเขาหลอกลวงเรา
นี่คืออนาคตอย่างที่ว่ากัน
ไหนล่ะเครื่องยนต์ไอพ่นสะพายหลัง
ไหนล่ะหุ่นยนต์เพื่อนคู่คิด
ไหนล่ะอาหารเม็ด
ไหนล่ะยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน
ไหนล่ะบ้านลอยได้พลังงานนิวเคลียร์
ไหนล่ะยาที่จะรักษาให้ฉันหายจากโรคนี้
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เทคโนโลยีมักถูกประโคมว่าเป็นทางออกของปัญหาใหญ่ระดับ
โลก เมื่อทางออกเหล่านั้นไม่อาจเป็นจริง ผู้คนก็ผิดหวังที่หลงเชื่อ นี่อาจ
กระตุน้ ให้เกิดกระแสต่อต้านตามมา เมือ่ ผูค้ นพุง่ ความสนใจไปยังสิง่ ร้ายๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียวกันนั้น
ความหวั่นวิตกต่อการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนโดยมากมี
สาเหตุจากความเข้าใจผิดหรือความหวังที่มีอันต้องสลายไป14 ส่วนใหญ่
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสับสนของผู้คนมักปรากฏในรูปของวาทศิลป์
แบบยูโทเปียและดิสโทเปีย ประเด็นนี้จะปรากฏซ�้ำตลอดหนังสือเล่มนี้
บางครัง้ ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความตืน่ ตระหนกทางศีลธรรม ดังกรณี
ของอาชญากรทางเพศและประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลก
ออนไลน์ ส�ำหรับกรณีอื่นๆ เช่น แนวคิดแบบดิสโทเปียที่ว่าวัยรุ่นเสพติด
โซเชียลมีเดีย หรือความคิดแบบยูโทเปียทีว่ า่ เทคโนโลยีจะแก้ปญ
ั หาความ
เหลื่อมล�้ำ ความสนใจที่พุ่งตรงไปยังเทคโนโลยีได้บดบังพลวัตอื่นๆ ที่ส่ง
อิทธิพลไปโดยปริยาย
แนวคิ ด สุ ด โต่ ง ทั้ ง สองขั้ ว นี้ อ ้ า งอิ ง ความคิ ด เหนื อ จิ น ตนาการ
(magical thinking) รูปแบบหนึ่งซึ่งนักวิชาการเรียกกันว่า นิยัตินิยมทาง
เทคโนโลยี (technological determinism) หรือทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัว
ก�ำหนด15 ทรรศนะแบบยูโทเปียและดิสโทเปียสันนิษฐานว่า เทคโนโลยี
มี พ ลั ง อ� ำ นาจโดยธรรมชาติ ที่ ส ่ ง ผลแบบเดี ย วกั น ต่ อ ทุ ก คนใน ทุ ก
สถานการณ์ วาทศิลป์แบบยูโทเปียมองว่า เมื่อเราน�ำเทคโนโลยีหนึ่งๆ
มาใช้อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีนั้นจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่
ดีเลิศ ขณะทีว่ สิ ยั ทัศน์แบบดิสโทเปียพุง่ ความสนใจไปยังสิง่ เลวร้ายทัง้ ปวง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากเทคโนโลยีหนึง่ ๆ แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง
และท�ำลายทุกอย่างลง วาทศิลป์สุดโต่งเหล่านี้ล้วนไร้ประโยชน์ไม่ต่างกัน
ในการท�ำความเข้าใจว่า เกิดอะไรขึน้ กันแน่เมือ่ รับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้อย่างกว้างขวาง ความจริงนัน้ ละเอียดอ่อนและยุง่ เหยิง เต็มไปด้วยข้อดี
และข้อเสีย การใช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกเครือข่ายนัน้ เป็นเรือ่ งซับซ้อนมากทีเดียว
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