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บทที่ 1
โซเชียลมีเดียคืออะไร1

งานศึ กษาเกี่ย วกับโซเชีย ลมีเ ดีย จ�ำนวนมากในช่วงก่อนหน้า นี้
เน้นไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง ซึ่งรวมถึงหนังสือและบทความ
ทีม่ งุ่ ศึกษาแพลตฟอร์มหนึง่ ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น เฟซบุก๊ และทวิตเตอร์2
แน่ น อนว่ า การท� ำ ความเข้ า ใจโซเชี ย ลมี เ ดี ย อย่ า งทวิ ต เตอร์ ใ นฐานะ
แพลตฟอร์มเป็นสิ่งส�ำคัญ เช่น บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม การ
ท�ำงานของแพลตฟอร์ม และแนวคิดที่ท�ำให้เกิดโซเชียลมีเดียซึ่งอิงกับ
ข้อความที่ต้องมีความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร <ปัจจุบันทวิตเตอร์ปรับ
ให้บางภาษาส่งข้อความได้ 280 ตัวอักษร รวมถึงภาษาไทย> อย่างไรก็ดี
จากมุมมองทางมานุษยวิทยา หากตั้งค�ำถามว่าทวิตเตอร์ คือ อะไร คง
สมเหตุสมผลกว่าถ้าเราจะคิดถึงทวีตนับล้านๆ ข้อความ เนื้อหาประเภท
หลัก ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ รวมถึงผลพวงทางสังคมและอารมณ์ที่
มีตอ่ ผูใ้ ช้ เมือ่ พิจารณาค�ำถามทีว่ า่ ท�ำไมโซเชียลมีเดียถึงส�ำคัญนัก เนือ้ หา
นับเป็นประเด็นส�ำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา ไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์ม
ดังที่เราจะบรรยายให้เห็นในงานด้านชาติพันธุ์วรรณนาเกี่ยวกับ
โซเชียลมีเดียทั่วโลก เนื้อหาแต่ละประเภทสามารถย้ายไปมาระหว่าง
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แพลตฟอร์มที่ต่างกันได้แบบลื่นไหล ปีหนึ่งมันอาจอยู่ในออร์กัต (Orkut)
อีกปีไปอยูใ่ นเฟซบุก๊ อีกปีใน BBM และย้ายไปอยูใ่ นทวิตเตอร์ในปีถดั ไป
ตัวแพลตฟอร์มอย่างเฟซบุ๊กเองก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานบ่อยครั้ง ซึ่งมา
จากการพัฒนาและน�ำเสนอคุณลักษณะใหม่ๆ โครงการวิจัยนี้จึงไม่ใช่
การศึกษาแพลตฟอร์ม แต่เป็นการศึกษาสิง่ ทีค่ นโพสต์และสือ่ สารกันผ่าน
แพลตฟอร์ม รวมถึงศึกษาว่าท�ำไมเราจึงโพสต์ และผลพวงของการโพสต์
เป็นอย่างไร เราพบว่าเนื้อหาที่ว่านี้ต่างกันมากในพื้นที่ทั้งเก้าที่เราศึกษา
เนื้อหาคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และประเด็นปัญหาในท้องถิ่น ทั้งยัง
เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์และประเด็นเหล่านีด้ ว้ ย หัวข้อศึกษาของเราจึง
กลายเป็นการบอกเล่าวิธที โี่ ลกเปลีย่ นโซเชียลมีเดีย พอๆ กับวิธที โี่ ซเชียล
มีเดียเปลี่ยนโลก
แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นทางเดียว เทคโนโลยี
เหล่ า นี้ เ ปลี่ ย นเราด้ ว ยเช่ น กั น มั น มอบศั ก ยภาพในการสื่ อ สารและ
ปฏิสมั พันธ์ให้เราในแบบทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน แน่นอนว่าเราต้องระบุให้ได้วา่
ศักยภาพที่ว่านี้มีอะไรบ้าง จากนั้นก็วิเคราะห์ว่าโลกเราใช้ความเป็นไปได้
เหล่านี้ท�ำอะไร การย้อนเวลากลับไปในยุคก่อนโซเชียลมีเดียจะท�ำให้เรา
เข้าใจว่ามันคืออะไรได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น มาย้อนเวลาไปก่อนจะมีสแนปแชต
(Snapchat) และทินเดอร์ (Tinder) ก่อนเฟซบุ๊กและ QQ ผ่านช่วงเวลา
ของมายสเปซ (MySpace) และเฟรนด์สเตอร์ (Friendster) ย้อนไปสู่ชีวิต
ก่อนจะมีสารพัดสิ่งที่ว่ามานี้
ก่อนจะมีเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้คนสื่อสารกันผ่านสื่อ 2 ช่องทาง
หลัก ช่องทางแรกคือสื่อกระจายเสียงสาธารณะ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ สือ่ รูปแบบนีท้ ำ� ให้ใครๆ ก็เป็นผูร้ บั สารได้หากสามารถเข้าถึงสือ่
ดังกล่าว ผูก้ ระจายสารไม่อาจควบคุมได้โดยตรงว่าใครจะเป็นผูร้ บั สารบ้าง
แม้จะสามารถหาหนทางโน้มน้าวให้มผี ฟู้ งั ได้กต็ าม สือ่ อีกอย่างทีม่ มี าสักพัก
แล้วคือสือ่ ทีช่ ว่ ยให้การสือ่ สารแบบสนทนาส่วนตัวระหว่างคนสองคนท�ำได้
สะดวกขึ้น เช่น การสนทนาผ่านโทรศัพท์ บ้างก็เรียกการสื่อสารแบบนี้
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ว่าการสื่อสารแบบ “เป็นคู่” (“dyadic” communication) คนเราอาจพบปะ
กันเป็นกลุม่ ได้ แต่การปฏิสมั พันธ์เป็นกลุม่ ผ่านสือ่ กลางอย่างโทรศัพท์เป็น
เรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนัก
เมื่ออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้น การแบ่งขั้วระหว่างสื่อสาธารณะและ
สือ่ ส่วนตัวก็เริม่ เปลีย่ นไป เราส่งอีเมลหาคนเป็นกลุม่ ได้ เริม่ มีกระดานข่าว
กระดานสนทนาส�ำหรับความสนใจเฉพาะ ห้องแชต และการเขียนบล็อก
ซึง่ เป็นสารทีส่ ง่ ถึงผูร้ บั กลุม่ ใหญ่ขนึ้ ทัง้ ยังมีสอื่ แบบกลุม่ อย่างอืน่ ด้วย เช่น
วิทยุความถี่ประชาชน (CB radio) แต่กระนั้นการสื่อสารผ่านสื่อกลางใน
ชีวิตประจ�ำวันส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใต้การครอบง�ำของช่องทางสื่อสารดั้งเดิม
ทั้งสองทาง นั่นคือการกระจายเสียงสาธารณะและการสนทนาส่วนตัว
แบบเป็นคู่ พัฒนาการของเว็บเครือข่ายสังคมในตอนแรกจึงเป็นการลด
ขนาดการกระจายเสียงสาธารณะลง และปัจเจกหันมาโพสต์เนื้อหาถึง
กลุม่ คนมากขึน้ ซึง่ กลุม่ ทีว่ า่ ก็มกั มีขนาดไม่เกินสองสามร้อยคน นอกจากนี้
คนที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็มักปฏิสัมพันธ์กันเองในกลุ่ม เช่น คอมเมนต์ต่อจาก
คอมเมนต์ของคนอื่น
ขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนาระบบส่งข้อความตัวอักษรและบริการ
อินเทอร์เน็ตอย่างชิปโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSM และบริษัท AOL ทั้งหมดจะ
พัฒนาต่อไปอีกพร้อมการผงาดขึน้ ของสมาร์ตโฟน โดยเฉพาะแบล็กเบอร์รี
เมสเซนเจอร์หรือ BBM ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความส�ำหรับโทรศัพท์
แบล็กเบอร์รี โดยทั่วไปแล้ว เรามักประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีนี้
กันต�่ำเกินจริงไปมาก อีกทั้งมันยังเบิกทางให้วอตส์แอปป์ (WhatsApp)
ด้วย บริการแบบนี้ท�ำให้การส่งข้อความส่วนตัวขยายกลายเป็นการส่ง
ข้อความแบบกลุม่ แนวโน้มดังกล่าวชัดเจนขึน้ มากในช่วงสามปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งแพลตฟอร์มอย่างวอตส์แอปป์และวีแชต (WeChat) ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว คนมักใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างกลุ่มที่เล็กและเป็นส่วนตัวกว่า
กลุ่มใน QQ หรือเฟซบุ๊ก โดยมักมีสมาชิกไม่เกิน 20 คน และอาจไม่มีใคร
เป็นศูนย์กลางของกลุ่มเลยก็ได้ โดยทั่วไปสมาชิกทุกคนสามารถโพสต์ได้
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อย่างเท่าเทียม เพราะนี่เป็นกลุ่ม ไม่ใช่เครือข่ายของใครคนใดคนหนึ่ง สื่อ
ลักษณะนี้มีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะส�ำหรับคนหนุ่มสาว การสื่อสาร
ด้วยข้อความในลักษณะนี้แทบจะเข้ามาแทนที่การใช้โทรศัพท์คุยกันไป
เสียแล้ว3
แน่นอนว่าการนิยามโซเชียลมีเดียโดยใช้แค่สิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้มี
ข้อจ�ำกัด เพือ่ ให้นยิ ามและแนวทางของเราใช้ได้ในระยะยาว เราต้องคิดถึง
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ๆ ที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาไว้เสมอ
รวมถึงโอกาสที่บางแพลตฟอร์มจะประสบความส�ำเร็จยิ่งยวดในอนาคต
ด้วย หากเรามองออกว่ามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึน้ ใหม่ในรูปแบบ
ใดย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่ง บางแพลตฟอร์มลดระดับลงจากการกระจาย
เสียงสาธารณะ ขณะทีบ่ างแพลตฟอร์มเพิม่ ระดับขึน้ จากการสือ่ สารส่วนตัว
เมื่อมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ มากขึ้นในอนาคต ผลลัพธ์ที่เราน่าจะได้เห็นอาจ
เป็นระดับการสือ่ สารทีอ่ ยูร่ ะหว่างความเป็นสาธารณะกับความเป็นส่วนตัว
ซึ่งเราพอจะระบุได้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มอยู่ในระดับใด

โซเชียลมีเดียสร้างศักยภาพใหม่ให้แก่สภาวะความเป็นสังคมได้อย่างไร
ส่วนตัว
ที่สุด

คนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด

สาธารณะ
ที่สุด

คนกลุ่ม
เล็กที่สุด

มาตรวัดระดับที่ส�ำคัญ 2 ประการของสภาวะความเป็นสังคม:
จากเป็นส่วนตัวที่สุด ไปจนถึงเป็นสาธารณะที่สุด
จากคนกลุ่มเล็กที่สุด ไปจนถึงคนกลุ่มใหญ่ที่สุด

ภาพ 1.1 สภาวะความเป็นสังคมที่ปรับระดับได้
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เราคิดว่าน่าจะมีมาตรวัดระดับที่ส�ำคัญ 2 ด้าน ด้านแรกคือ
มาตรวัดระดับที่เริ่มจากเป็นส่วนตัวที่สุดไปถึงเป็นสาธารณะที่สุด ด้าน
ที่สองคือมาตรวัดระดับที่เริ่มจากคนกลุ่มเล็กที่สุดไปถึงคนกลุ่มใหญ่ที่สุด
ทีป่ ลายด้านหนึง่ ของทัง้ สองมาตรวัด เรายังคงพบการสนทนาส่วนตัวแบบ
เป็นคู่ ส่วนที่อีกด้าน เราก็ยังพบการกระจายเสียงสาธารณะเต็มรูปแบบ
อยู่เช่นเดิม แล้วสิ่งที่เราจะวัดระดับคืออะไรล่ะ แก่นสาระของการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์คือวิธีที่ผู้คนคบค้าสมาคมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและสังคมรูปแบบต่างๆ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่าสภาวะความเป็นสังคม
(sociality) วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการนิยามสิง่ ทีน่ ยิ มเรียกกันว่าโซเชียลมีเดีย โดย
ที่ยังครอบคลุมสื่อยุคก่อนหน้า ท�ำได้โดยระบุว่าสถานการณ์ใหม่นี้คือ
“สภาวะความเป็นสังคมทีป่ รับระดับได้” (scalable sociality)4 มากขึน้ เรือ่ ยๆ
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งของวิธีที่โซเชียลมีเดียสร้าง
สภาวะความเป็ น สั ง คมที่ ป รั บ ระดั บ ได้ บ นโลกออนไลน์ คื อ ผลวิ จั ย ใน
เด็กนักเรียนจากพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านในอังกฤษ จากผลส�ำรวจของเด็ก
นักเรียน 2,496 คน มิลเลอร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดีย
ราวห้าหรือหกแบบมาตั้งแต่อายุยังน้อย (ภาพ 1.2)
ในงานก่อนหน้านี้ที่ท�ำร่วมกับมาเดียโน (Mirca Madianou)
มิลเลอร์ได้พัฒนาแนวทางการศึกษาที่เรียกว่า “สารพัดสื่อ” (polymedia)5
ซึ่งท�ำให้ตระหนักว่า เราไม่สามารถท�ำความเข้าใจแพลตฟอร์มใดๆ ได้
อย่ า งเหมาะสมเลย หากพิ จ ารณาแพลตฟอร์ ม นั้ น โดยแยกขาดจาก
แพลตฟอร์มอื่น เพราะความหมายและการใช้งานแต่ละแพลตฟอร์มล้วน
สัมพันธ์กับแพลตฟอร์มอื่น ก่อนหน้านี้คนอาจทึกทักไปว่าต้นทุนหรือ
การเข้าถึงแพลตฟอร์มเป็นปัจจัยที่อธิบายว่าท�ำไมผู้ใช้ถึงเลือกใช้สื่อหรือ
แพลตฟอร์มหนึ่ง แทนที่จะเป็นสื่อหรือแฟลตฟอร์มอื่น แต่ในปัจจุบัน
ดูเหมือนว่าผู้คนจะเลือกใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งผลที่
ตามมาคือเขาอาจถูกตัดสินจากแพลตฟอร์มที่ตนเลือก ตัวอย่างเช่น เด็ก
ที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและต้องการบอกเรื่องที่พ่อแม่อาจไม่ปลื้ม เช่น ไป
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การใช้ ใช้ โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
ของนักเรียนอายุ 11-18 ปี ในอังกฤษ

อายุ (ปี)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 2,496

ภาพ 1.2 การใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มของนักเรียนอายุ 11-18 ปีในอังกฤษ

สักลายมาหรือขอเงินเพิ่ม ก็อาจหลีกเลี่ยงสื่อที่ใช้ภาพหรือสื่อที่อีกฝ่าย
ตอบกลับได้ทันที ซึ่งในกรณีนี้อาจตอบกลับด้วยความโมโหก็เป็นได้
เมื่อใช้สารพัดสื่อ ผู้คนก็สามารถแยกสภาวะความเป็นสังคม
รูปแบบต่างๆ ได้ตามความหลากหลายของโซเชียลมีเดียทีใ่ ช้ ในกรณีของ
เด็กนักเรียนกลุม่ นี้ เราเริม่ เห็นได้จากการสือ่ สารแบบเป็นคูท่ ดี่ ำ� เนินต่อเนือ่ ง
ผ่านการส่งข้อความและโทรศัพท์ ไปจนถึงการแชตส่วนตัวกับบางคน
อย่างเช่นบรรดา เพือ่ นเลิฟ (Bestie) หรือ เพือ่ นตายตลอดไป (Best Friend
Forever - BFF) ต่อมาคือสแนปแชตซึ่งต้องอาศัยความไว้ใจกัน เพราะสิ่ง
ทีโ่ พสต์มกั จะเป็นอะไรอย่างรูปน่าเกลียดๆ ของตัวเอง อันทีจ่ ริงเราสามารถ
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ใช้มันเพื่อสร้างและรักษาความไว้ใจในคนกลุ่มเล็กๆ ได้ การสื่อสารที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นคือกลุ่มที่สร้างในวอตส์แอปป์ ปกติแล้วในชั้นเรียน เด็กจะ
สร้างกลุ่มในวอตส์แอปป์ที่มีเด็กผู้ชายทุกคนในห้องเพื่อเอาไว้พูดถึงเด็ก
ผู้หญิง (หรือกลุ่มเด็กผู้หญิงพูดถึงเด็กผู้ชายก็มี) และอาจมีอีกกลุ่มที่รวม
ทุกคนในชั้นเรียนด้วย ช่องทางที่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ขึ้นคือทวีต ซึ่งจะ
เข้าถึงทุกคนทีก่ ดติดตามคนคนนัน้ ในทวิตเตอร์ นีค่ อื พืน้ ทีห่ ลักทีเ่ พือ่ นฝูง
ใช้หยอกล้อกัน บางครั้งก็มีนักเรียนชั้นปีเดียวกันจากห้องอื่นมาผสมโรง
ด้วย ส่วนเฟซบุก๊ คือทีท่ รี่ วมคนอืน่ นอกชัน้ เรียนไว้ โดยนักเรียนกลุม่ นีจ้ ะใช้
เฟซบุก๊ เพือ่ เชือ่ มต่อกับครอบครัว เพือ่ นบ้าน และคนอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกโรงเรียน
สุดท้ายคืออินสตาแกรม ซึ่งวงสังคมของนักเรียนแต่ละคนมักประกอบ
ไปด้วยเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ขณะเดียวกันมันก็เป็นแพลตฟอร์ม
เดียวทีพ่ วกเขายินดีเปิดรับคนแปลกหน้า เพราะการได้ตดิ ต่อกับคนเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า มีใครบางคนที่เด็กไม่รู้จักเข้ามาชื่นชมความงามของ
รูปภาพที่เด็กกลุ่มนี้โพสต์ในอินสตาแกรมด้วย (ภาพ 1.3)
ความเป็นสังคม
ที่ปรับระดับได้

การใช้ โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
ของนักเรียนอายุ 11-18 ปี ในอังกฤษ

อินสตาแกรม
เด็กยินดีเปิดรับคนแปลกหน้าที่ชื่นชมภาพของตัวเอง

เฟซบุ๊ก
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่น เช่น ครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน

ทวิตเตอร์
แพลตฟอร์มหลักส�ำหรับคุยเล่นหยอกล้อกัน

วอตส์แอปป์
มักเป็นกลุ่มในชั้นเรียน บ่อยครั้งเป็นกลุ่มของ
นักเรียนเพศหนึ่งที่เอาไว้พูดถึงเพศตรงข้าม
และมีอีกกลุ่มที่รวมทั้งสองเพศ

สแนปแชต
แชร์กับเพื่อนที่ไว้ใจกันไม่กี่คน

ภาพ 1.3 ระดับของโซเชียลมีเดียที่เด็กนักเรียนในอังกฤษใช้
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การใช้โซเชียลมีเดียของนักเรียนอังกฤษแสดงถึงสภาวะความ
เป็นสังคมที่ปรับระดับได้ในลักษณะที่ว่า โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
เชื่อมโยงกับระดับความเป็นส่วนตัวและขนาดของกลุ่ม ไม่มีกฎเกณฑ์ที่
ก�ำหนดสถานการณ์นี้ กลุม่ กับแพลตฟอร์มอาจทับซ้อนกันได้ แต่โดยมาก
เราพบว่าแพลตฟอร์มแต่ละแบบจะเชื่อมโยงกับประเภทการสื่อสารแบบ
หนึ่งๆ ซึ่งผู้ใช้เห็นว่าเหมาะสมกับกลุ่มที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยในแพลตฟอร์ม
นั้นๆ
ในกรณีของเด็กนักเรียน ความต่างระหว่างแพลตฟอร์มเผยให้
เห็นหลักการนี้ อย่างไรก็ดี ความเป็นสังคมที่ปรับระดับได้อาจเกิดขึ้นใน
แพลตฟอร์มเดียวได้เช่นกัน ผู้ใช้อาจโพสต์คอมเมนต์หรือภาพในโซเชียล
มีเดียของตัวเอง ซึง่ ผูท้ จี่ ะเข้าใจความหมายต้องเป็นคนทีใ่ กล้ชดิ กับผูโ้ พสต์
ระดับหนึง่ แม้คนอืน่ จะอยูใ่ นแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่จะไม่เข้าใจความหมาย
ของโพสต์ดงั กล่าว และถูกกีดกันออกไปแม้จะอยูใ่ นแพลตฟอร์มเดียวกัน6
เรายกกรณีนี้เป็นตัวอย่างแรกของสภาวะความเป็นสังคมที่ปรับ
ระดับได้เพือ่ ตอบโจทย์เรือ่ งค�ำนิยามของโซเชียลมีเดีย แม้การใช้คำ� นิยาม
อาจมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของโครงการนี้ จาก
ค�ำถามส�ำคัญทั้งสิบหัวข้อที่เป็นชื่อของแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้ เราจะ
ส�ำรวจบทบาทที่ส�ำคัญของโซเชียลมีเดียในบริบทที่หลากหลาย เช่น การ
สือ่ สารด้วยภาพทีท่ วีความส�ำคัญขึน้ ขณะทีก่ ารสือ่ สารด้วยตัวอักษรส�ำคัญ
น้อยลง ผลกระทบที่โซเชียลมีเดียมีต่อการศึกษา และความเท่าเทียมบน
โลกออนไลน์ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำบนโลกออฟไลน์หรือไม่
ตัวแพลตฟอร์มยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการวิเคราะห์ เพราะ
นี่เป็นปัจจัยแรกที่เราพิจารณาเมื่อนึกถึงและใช้งานโซเชียลมีเดีย แต่เรา
ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่อนุมานว่าคุณสมบัติใดของแพลตฟอร์มคือปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดการเข้าสังคมรูปแบบใดๆ ที่เราสังเกตได้ใน
แพลตฟอร์ม นักเรียนกลุ่มนี้คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าท�ำไมเราจึงไม่ควร
สรุปสาเหตุโดยดูจากรูปแบบการเข้าสังคมเพียงอย่างเดียว ประการแรก
28

การที่เด็กกลุ่มนี้ใช้ทวิตเตอร์เพื่อหยอกล้อกับเพื่อนในโรงเรียนนับเป็นวิธี
ใช้งานที่แตกต่างอย่างมากหากเทียบกับผู้ใหญ่ซึ่งมักใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ทวิตเตอร์ “ทีแ่ ท้จริง” คือสิง่ ทีใ่ ช้หาข้อมูลหรือใช้หยอกล้อเพือ่ นกันแน่ ยิง่ ไป
กว่านัน้ การหยอกล้อลักษณะนีเ้ คยอยูใ่ น BBM มาก่อนด้วย แล้วค่อยย้าย
มาอยู่ในเฟซบุ๊ก จากนั้นแทบทั้งหมดก็ย้ายมาอยู่ในทวิตเตอร์ในปัจจุบัน
เหตุการณ์นชี้ ใี้ ห้เห็นว่า ปฏิสมั พันธ์ประเภทหนึง่ อาจไม่เปลีย่ นแปลงเท่าใด
นักแม้จะย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ต่างกันมาก หากตัวอย่างลักษณะนี้
ได้รับการยืนยันให้หนักแน่นขึ้นจากตัวอย่างอื่นในผลการศึกษาของเรา
ก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตัวแพลตฟอร์มแทบไม่เกี่ยวกับการหาปัจจัยมา
อธิบายว่าท�ำไมคนเราถึงใช้โซเชียลมีเดียและใช้อย่างไร มันแค่เป็นพื้นที่
ของกิจกรรม แต่ไม่ใช่สาเหตุและไม่ใช่ค�ำอธิบาย
เมื่อพิจารณาพื้นที่ศึกษาทั้งเก้าแห่ง เห็นได้ชัดว่าในแต่ละพื้นที่
โซเชียลมีเดียใหม่ทุกแพลตฟอร์มจะเริ่มสร้างมาตรฐานของตัวเองในกลุ่ม
ผู้ใช้งานกลุ่มหนึ่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสื่อนัยถึงวิธีใช้ที่เหมาะสมและ
ไม่เหมาะสมด้วย กระนัน้ มาตรฐานเหล่านีก้ เ็ ปลีย่ นแปลงได้ตลอด แน่นอน
ว่าการแยกกลุ่มต่างๆ อาจเกิดได้ทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกัน หรืออาจใช้
ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2014-2015 เรา
พบว่าพื้นที่ศึกษาหลายแห่งเริ่มมีแนวโน้มที่จะแยกแพลตฟอร์มที่มีความ
เป็นสาธารณะอย่างเฟซบุ๊กและ QQ ออกจากแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนตัว
กว่า เช่น วอตส์แอปป์และวีแชต
โซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆ จะไปจับกับกลุ่มสังคมที่มีแต่เดิม
หรือสร้างกลุ่มสังคมใหม่ในลักษณะใดนั้นย่อมแตกต่างกันอย่างมากใน
พื้นที่ศึกษาแต่ละแห่ง ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ศึกษาอินเดียใต้ กลุ่มที่คบค้า
สมาคมกันในโซเชียลมีเดียคือหน่วยสังคมดั้งเดิมอย่างครอบครัวและ
วรรณะเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาเขตอุตสาหกรรมของจีน คนงาน
ที่พากันย้ายเข้ามาท�ำงานโดยส่วนมากมักสูญเสียสภาวะความเป็นสังคม
รูปแบบดั้งเดิมไป ส่งผลให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ที่ถูกปรับให้เข้ากับชีวิตใหม่
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ทีต่ อ้ งย้ายเมืองบ่อยๆ อันทีจ่ ริงชีวติ สังคมทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ งของพวกเขาอยู่
ในโซเชียลมีเดียมากกว่าโลกออฟไลน์อีก ในบางกรณี แพลตฟอร์มที่เป็น
ส่วนตัวมากกว่าได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นในพื้นที่
ศึกษาตุรกีตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคนหนุ่มสาวแชตกันได้สะดวกขึ้น ขณะที่
ในพื้นที่ศึกษาชิลี คนส่วนใหญ่ใช้การโพสต์สาธารณะเพื่อตรวจตราชุมชน
ของตัวเอง ซึ่งพวกเขามองว่าชุมชนของตนยึดถือคุณค่าที่ขัดกับคุณค่า
แบบคนเมืองหลวง คุณจะได้อ่านรายละเอียดของค�ำกล่าวอ้างเหล่านี้ใน
หนังสือเล่มนี้
ส่วนอีกสองประเด็นน่าจะปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้ว เมื่อตอนที่
เริ่มมีการศึกษาเรื่องอินเทอร์เน็ต คนมักพูดถึงโลกสองใบ คือโลกสมมติ
และโลกความจริง แต่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างโลกสองใบนี้ โลกออนไลน์เป็นจริงพอๆ กับโลกออฟไลน์ โซเชียล
มีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันมากเสียจนการแยกสองโลก
ออกจากกันเป็นเรื่องไม่เข้าท่า คล้ายกับที่ทุกวันนี้ไม่มีใครมองว่าการ
สนทนาทางโทรศัพท์เกิดขึน้ บนโลกทีแ่ ยกขาดจาก “ชีวติ จริง” และเราก็เห็น
ชัดมากขึน้ ว่างานวิจยั เรือ่ งโซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นแค่เรือ่ งของสือ่ หรือการ
สื่อสารอีกต่อไป งานวิจัยของเราพบหลักฐานมากมายที่ชี้ว่า เราควรมอง
โซเชียลมีเดียในฐานะพื้นที่ที่พวกเราหลายคนใช้เวลาบางส่วนของชีวิต
ในนัน้ ดังนั้นการศึกษาโซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องทางสังคมพอๆ กับที่เป็น
เรื่องของการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเรื่องสื่อหรือสภาวะความเป็น
สังคมที่ปรับระดับได้เท่านั้น แต่ยังพูดถึงโซเชียลมีเดียในฐานะสถานที่
อีกแห่งที่ผู้คนเข้าไปใช้ชีวิต เคียงคู่ไปกับชีวิตในที่ท�ำงาน ในบ้าน และใน
ชุมชน
หากเราได้นิยามค�ำว่าโซเชียลมีเดียแล้ว ค�ำว่า “โลก” ล่ะจะนิยาม
อย่างไร แน่นอนว่าเราไม่สามารถศึกษาโลก “ทั้งใบ” แต่เราหวังได้ว่าจะ
ศึกษาสถานที่ต่างๆ ให้ได้มากพอ เพื่อจะบอกได้ว่าโลกของเราแตกต่าง
หลากหลายหรือคล้ายคลึงกันในด้านใดบ้าง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
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อ้างอิงผลการวิจัยของนักมานุษยวิทยา 9 คน แต่ละคนใช้เวลา 15 เดือน
ส�ำรวจการใช้โซเชียลมีเดียและผลพวงที่ตามมาในพื้นที่หนึ่งๆ หนังสือ
เล่มนีม้ ลี กั ษณะเด่นตรงทีเ่ นือ้ หาแทบทัง้ หมดเป็นการเปรียบเทียบสิง่ ทีพ่ บ
ในพื้นที่แต่ละแห่ง ผู้อ่านสามารถอ่านข้อค้นพบคร่าวๆ ในพื้นที่แต่ละแห่ง
ได้ในภาคผนวก7
สุดท้าย เราจะตอบค�ำถามเหล่านี้โดยใช้แนวทางที่มิลเลอร์กับ
ซินานันพัฒนาขึน้ ซึง่ เรียกว่า “ทฤษฎีการบรรลุผล” (theory of attainment)8
ดังที่เราจะได้เห็นในค�ำถาม/หัวข้อยอดนิยม 10 ประการที่เราจะพิจารณา
กันในหนังสือเล่มนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มักมาพร้อมกับความตื่นตระหนก
ทางศีลธรรม ซึ่งบ่อยครั้งเกิดจากวงการสื่อ ประเด็นเหล่านี้เสนอว่า
เทคโนโลยีใหม่ท�ำให้เราสูญเสียองค์ประกอบส�ำคัญแห่งความเป็นมนุษย์
ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น ความตื่นตระหนกท�ำนองนี้เกิดจากความคิด
ที่ว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันนั้นรุ่มรวยกว่า และไม่ถูกแทรกแซงมาก
เท่ากับการสือ่ สารผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมทัง้ แนวคิดว่าเทคโนโลยีแบบนี้
ท�ำให้เราเสียความสามารถในการรู้คิดไป เช่น การมีสมาธิจดจ่อได้นานๆ
เทคโนโลยีทั้งหลายเผชิญการตอบโต้ในลักษณะนี้มาตั้งแต่ยุคที่เพลโต
บอกว่านวัตกรรมการเขียนส่งผลเสียต่อความจ�ำของเรา ขณะเดียวกัน
คนอื่นกลับมองเห็นยูโทเปียที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เราข้ามพ้นความ
เป็นมนุษย์
ทฤษฎีการบรรลุผลเสนอว่า เทคโนโลยีเหล่านีไ้ ม่ได้เปลีย่ นความ
เป็นมนุษย์ของเราเลยแม้แต่น้อย นักสังคมวิทยานามกอฟฟ์แมน (Erving
Goffman)9 แสดงให้เห็นว่าการสือ่ สารและสภาวะความเป็นสังคมทุกรูปแบบ
เกิดขึน้ ในบริบททางวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้าง ไม่มสี ภาวะความเป็นสังคม
หรือการสื่อสารใดๆ ที่ปราศจากการแทรกแซงและเกิดขึ้นก่อนวัฒนธรรม
หรือไม่อิงกับวัฒนธรรม เราควรตระหนักว่าไม่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่
ท�ำอะไร มันเป็นสิง่ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นความเป็นมนุษย์ของเราอยูแ่ ล้ว พูดอีกอย่าง
คือ เป็นสิ่งที่เรามีศักยภาพที่จะท�ำหรือจะเป็นได้เสมอมาในฐานะมนุษย์
Ho w t h e Wo rl d C h a n g ed S o ci a l M ed i a

31

โดยเราบรรลุความสามารถนัน้ ได้ดว้ ยเทคโนโลยีใหม่นนั่ เอง ทฤษฎีนไี้ ม่ได้
มุ่งตัดสินว่าความสามารถใหม่อย่างการส่งมีมหรือภาพเซลฟีในโซเชียล
มีเดียเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี มันเพียงแต่ยอมรับว่าการท�ำเช่นนี้กลายเป็น
ความสามารถอย่างหนึง่ ของมนุษย์ไปแล้ว ไม่ตา่ งอะไรกับการขับรถนัน่ เอง
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