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บทที่ 1
โซเชียลมีเดียคืออะไร1
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งานศึกษาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียจ�านวนมากในช่วงก่อนหน้านี้ 

เน้นไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง ซึ่งรวมถึงหนังสือและบทความ

ทีมุ่่งศกึษาแพลตฟอร์มหนึง่ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น เฟซบุ๊กและทวติเตอร์2 

แน่นอนว่าการท�าความเข้าใจโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ในฐานะ

แพลตฟอร์มเป็นส่ิงส�าคัญ เช่น บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม การ

ท�างานของแพลตฟอร์ม และแนวคิดท่ีท�าให้เกิดโซเชียลมีเดียซึ่งอิงกับ

ข้อความที่ต้องมีความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร <ปัจจุบันทวิตเตอร์ปรับ

ให้บางภาษาส่งข้อความได้ 280 ตวัอกัษร รวมถงึภาษาไทย> อย่างไรกดี็ 

จากมุมมองทางมานุษยวิทยา หากตั้งค�าถามว่าทวิตเตอร์ คือ อะไร คง 

สมเหตุสมผลกว่าถ้าเราจะคิดถึงทวีตนับล้านๆ ข้อความ เนื้อหาประเภท

หลัก ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ รวมถึงผลพวงทางสังคมและอารมณ์ที่

มีต่อผูใ้ช้ เม่ือพจิารณาค�าถามทีว่่าท�าไมโซเชยีลมีเดียถึงส�าคัญนกั เนือ้หา 

นับเป็นประเด็นส�าคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา ไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์ม

 ดังท่ีเราจะบรรยายให้เห็นในงานด้านชาติพันธุ์วรรณนาเกี่ยวกับ

โซเชียลมีเดียท่ัวโลก เนื้อหาแต่ละประเภทสามารถย้ายไปมาระหว่าง
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แพลตฟอร์มที่ต่างกันได้แบบลื่นไหล ปีหนึ่งมันอาจอยู่ในออร์กัต (Orkut) 

อีกปีไปอยู่ในเฟซบุ๊ก อกีปีใน BBM และย้ายไปอยูใ่นทวติเตอร์ในปีถดัไป 

ตัวแพลตฟอร์มอย่างเฟซบุ๊กเองก็ปรับเปล่ียนการใช้งานบ่อยคร้ัง ซึ่งมา

จากการพัฒนาและน�าเสนอคุณลักษณะใหม่ๆ โครงการวิจัยนี้จึงไม่ใช่

การศกึษาแพลตฟอร์ม แต่เป็นการศกึษาสิง่ท่ีคนโพสต์และส่ือสารกันผ่าน

แพลตฟอร์ม รวมถึงศึกษาว่าท�าไมเราจึงโพสต์ และผลพวงของการโพสต์

เป็นอย่างไร เราพบว่าเนื้อหาที่ว่านี้ต่างกันมากในพื้นที่ทั้งเก้าที่เราศึกษา 

เนื้อหาคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และประเด็นปัญหาในท้องถิ่น ทั้งยัง

เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์และประเด็นเหล่านีด้้วย หวัข้อศึกษาของเราจงึ

กลายเป็นการบอกเล่าวิธท่ีีโลกเปล่ียนโซเชียลมีเดีย พอๆ กับวธิท่ีีโซเชยีล 

มีเดียเปลี่ยนโลก

 แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดข้ึนทางเดียว เทคโนโลยี 

เหล่านี้เปล่ียนเราด้วยเช่นกัน มันมอบศักยภาพในการสื่อสารและ

ปฏิสมัพนัธ์ให้เราในแบบทีไ่ม่เคยมีมาก่อน แน่นอนว่าเราต้องระบุให้ได้ว่า

ศักยภาพที่ว่านี้มีอะไรบ้าง จากนั้นก็วิเคราะห์ว่าโลกเราใช้ความเป็นไปได้

เหล่านี้ท�าอะไร การย้อนเวลากลับไปในยุคก่อนโซเชียลมีเดียจะท�าให้เรา

เข้าใจว่ามันคืออะไรได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น มาย้อนเวลาไปก่อนจะมีสแนปแชต 

(Snapchat) และทินเดอร์ (Tinder) ก่อนเฟซบุ๊กและ QQ ผ่านช่วงเวลา

ของมายสเปซ (MySpace) และเฟรนด์สเตอร์ (Friendster) ย้อนไปสู่ชีวิต

ก่อนจะมีสารพัดสิ่งที่ว่ามานี้

 ก่อนจะมีเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้คนส่ือสารกันผ่านสื่อ 2 ช่องทาง

หลัก ช่องทางแรกคือสื่อกระจายเสียงสาธารณะ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ

หนงัสือพมิพ์ สือ่รปูแบบนีท้�าให้ใครๆ ก็เป็นผูรั้บสารได้หากสามารถเข้าถึงสือ่

ดังกล่าว ผูก้ระจายสารไม่อาจควบคุมได้โดยตรงว่าใครจะเป็นผูรั้บสารบ้าง 

แม้จะสามารถหาหนทางโน้มน้าวให้มีผู้ฟังได้ก็ตาม สือ่อกีอย่างทีมี่มาสักพกั

แล้วคอืส่ือทีช่่วยให้การสือ่สารแบบสนทนาส่วนตวัระหว่างคนสองคนท�าได้

สะดวกขึ้น เช่น การสนทนาผ่านโทรศัพท์ บ้างก็เรียกการส่ือสารแบบนี้
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ว่าการสื่อสารแบบ “เป็นคู่” (“dyadic” communication) คนเราอาจพบปะ

กันเป็นกลุ่มได้ แต่การปฏิสมัพนัธ์เป็นกลุ่มผ่านส่ือกลางอย่างโทรศพัท์เป็น

เรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนัก

 เมื่ออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้น การแบ่งขั้วระหว่างสื่อสาธารณะและ

สือ่ส่วนตวัก็เร่ิมเปล่ียนไป เราส่งอีเมลหาคนเป็นกลุม่ได้ เร่ิมมีกระดานข่าว 

กระดานสนทนาส�าหรับความสนใจเฉพาะ ห้องแชต และการเขียนบล็อก 

ซึง่เป็นสารท่ีส่งถงึผูรั้บกลุ่มใหญ่ขึน้ ทัง้ยังมีสือ่แบบกลุม่อย่างอืน่ด้วย เช่น 

วิทยุความถี่ประชาชน (CB radio) แต่กระนั้นการสื่อสารผ่านสื่อกลางใน

ชีวิตประจ�าวันส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใต้การครอบง�าของช่องทางส่ือสารด้ังเดิม

ทั้งสองทาง นั่นคือการกระจายเสียงสาธารณะและการสนทนาส่วนตัว

แบบเป็นคู่ พัฒนาการของเว็บเครือข่ายสังคมในตอนแรกจึงเป็นการลด

ขนาดการกระจายเสียงสาธารณะลง และปัจเจกหันมาโพสต์เนื้อหาถึง

กลุม่คนมากข้ึน ซึง่กลุ่มทีว่่าก็มักมีขนาดไม่เกินสองสามร้อยคน นอกจากนี้ 

คนที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็มักปฏิสัมพันธ์กันเองในกลุ่ม เช่น คอมเมนต์ต่อจาก 

คอมเมนต์ของคนอื่น

 ขณะเดียวกันก็มีการพฒันาระบบส่งข้อความตวัอกัษรและบริการ

อินเทอร์เน็ตอย่างชิปโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSM และบริษัท AOL ทั้งหมดจะ

พฒันาต่อไปอีกพร้อมการผงาดขึน้ของสมาร์ตโฟน โดยเฉพาะแบล็กเบอร์รี

เมสเซนเจอร์หรือ BBM ซึง่เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความส�าหรับโทรศพัท์

แบล็กเบอร์รี โดยทั่วไปแล้ว เรามักประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ 

กันต�่าเกินจริงไปมาก อีกทั้งมันยังเบิกทางให้วอตส์แอปป์ (WhatsApp) 

ด้วย บริการแบบนี้ท�าให้การส่งข้อความส่วนตัวขยายกลายเป็นการส่ง

ข้อความแบบกลุ่ม แนวโน้มดังกล่าวชดัเจนข้ึนมากในช่วงสามปีท่ีผ่านมา 

ซึ่งแพลตฟอร์มอย่างวอตส์แอปป์และวีแชต (WeChat) ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว คนมักใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สร้างกลุ่มที่เล็กและเป็นส่วนตัวกว่า

กลุ่มใน QQ หรือเฟซบุ๊ก โดยมักมีสมาชิกไม่เกิน 20 คน และอาจไม่มีใคร

เป็นศูนย์กลางของกลุ่มเลยก็ได้ โดยทั่วไปสมาชิกทุกคนสามารถโพสต์ได้
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อย่างเท่าเทียม เพราะนี่เป็นกลุ่ม ไม่ใช่เครือข่ายของใครคนใดคนหนึ่ง สื่อ

ลักษณะนี้มีความส�าคัญอย่างมาก เพราะส�าหรับคนหนุ่มสาว การสื่อสาร

ด้วยข้อความในลักษณะนี้แทบจะเข้ามาแทนที่การใช้โทรศัพท์คุยกันไป

เสียแล้ว3

 แน่นอนว่าการนิยามโซเชียลมีเดียโดยใช้แค่สิ่งท่ีมีอยู่ในตอนนี้มี

ข้อจ�ากัด เพือ่ให้นยิามและแนวทางของเราใช้ได้ในระยะยาว เราต้องคิดถึง

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ๆ ที่ก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาไว้เสมอ  

รวมถึงโอกาสท่ีบางแพลตฟอร์มจะประสบความส�าเร็จยิ่งยวดในอนาคต

ด้วย หากเรามองออกว่ามีแพลตฟอร์มโซเชยีลมีเดียเกิดขึน้ใหม่ในรูปแบบ

ใดย่อมมีประโยชน์อย่างย่ิง บางแพลตฟอร์มลดระดับลงจากการกระจาย

เสยีงสาธารณะ ขณะท่ีบางแพลตฟอร์มเพิม่ระดับข้ึนจากการสือ่สารส่วนตวั 

เมื่อมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ มากขึ้นในอนาคต ผลลัพธ์ที่เราน่าจะได้เห็นอาจ

เป็นระดับการสือ่สารทีอ่ยูร่ะหว่างความเป็นสาธารณะกับความเป็นส่วนตวั 

ซึ่งเราพอจะระบุได้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มอยู่ในระดับใด

โซเชยีลมีเดียสร้างศักยภาพใหม่ให้แก่สภาวะความเป็นสังคมได้อย่างไร

ส่วนตัว
ที่สุด

สาธารณะ
ที่สุด

คนกลุ่ม
เล็กที่สุด

คนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด

มาตรวัดระดับที่ส�าคัญ 2 ประการของสภาวะความเป็นสังคม:
จากเป็นส่วนตัวที่สุด ไปจนถึงเป็นสาธารณะที่สุด
จากคนกลุ่มเล็กที่สุด ไปจนถึงคนกลุ่มใหญ่ที่สุด

ภาพ 1.1 สภาวะความเป็นสังคมที่ปรับระดับได้
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 เราคิดว่าน่าจะมีมาตรวัดระดับที่ส�าคัญ 2 ด้าน ด้านแรกคือ 

มาตรวัดระดับท่ีเร่ิมจากเป็นส่วนตัวท่ีสุดไปถึงเป็นสาธารณะท่ีสุด ด้าน 

ที่สองคือมาตรวัดระดับที่เร่ิมจากคนกลุ่มเล็กท่ีสุดไปถึงคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด 

ท่ีปลายด้านหนึง่ของทัง้สองมาตรวัด เรายงัคงพบการสนทนาส่วนตวัแบบ

เป็นคู่ ส่วนที่อีกด้าน เราก็ยังพบการกระจายเสียงสาธารณะเต็มรูปแบบ

อยู่เช่นเดิม แล้วสิ่งที่เราจะวัดระดับคืออะไรล่ะ แก่นสาระของการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์คือวิธีที่ผู้คนคบค้าสมาคมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมและสงัคมรูปแบบต่างๆ นีคื่อสิง่ทีเ่รียกว่าสภาวะความเป็นสงัคม  

(sociality) วิธท่ีีดีทีสุ่ดในการนยิามสิง่ท่ีนยิมเรียกกันว่าโซเชยีลมีเดีย โดย

ท่ียังครอบคลุมสื่อยุคก่อนหน้า ท�าได้โดยระบุว่าสถานการณ์ใหม่นี้คือ 

“สภาวะความเป็นสังคมท่ีปรับระดับได้” (scalable sociality)4 มากขึน้เรือ่ยๆ

 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดประการหนึ่งของวิธีที่โซเชียลมีเดียสร้าง

สภาวะความเป็นสังคมที่ปรับระดับได้บนโลกออนไลน์คือผลวิจัยใน 

เด็กนักเรียนจากพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านในอังกฤษ จากผลส�ารวจของเด็ก

นักเรียน 2,496 คน มิลเลอร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดีย 

ราวห้าหรือหกแบบมาตั้งแต่อายุยังน้อย (ภาพ 1.2)

 ในงานก่อนหน้านี้ท่ีท�าร่วมกับมาเดียโน (Mirca Madianou)  

มิลเลอร์ได้พัฒนาแนวทางการศึกษาที่เรียกว่า “สารพัดสื่อ” (polymedia)5 

ซ่ึงท�าให้ตระหนักว่า เราไม่สามารถท�าความเข้าใจแพลตฟอร์มใดๆ ได้

อย่างเหมาะสมเลย หากพิจารณาแพลตฟอร์มนั้นโดยแยกขาดจาก

แพลตฟอร์มอื่น เพราะความหมายและการใช้งานแต่ละแพลตฟอร์มล้วน

สัมพันธ์กับแพลตฟอร์มอ่ืน ก่อนหน้านี้คนอาจทึกทักไปว่าต้นทุนหรือ

การเข้าถึงแพลตฟอร์มเป็นปัจจัยที่อธิบายว่าท�าไมผู้ใช้ถึงเลือกใช้สื่อหรือ

แพลตฟอร์มหนึ่ง แทนที่จะเป็นสื่อหรือแฟลตฟอร์มอื่น แต่ในปัจจุบัน 

ดูเหมือนว่าผู้คนจะเลือกใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างเสรีมากข้ึน ซึ่งผลท่ี

ตามมาคือเขาอาจถูกตัดสินจากแพลตฟอร์มที่ตนเลือก ตัวอย่างเช่น เด็ก

ที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและต้องการบอกเร่ืองท่ีพ่อแม่อาจไม่ปลื้ม เช่น ไป 
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สักลายมาหรือขอเงินเพิ่ม ก็อาจหลีกเล่ียงส่ือที่ใช้ภาพหรือสื่อท่ีอีกฝ่าย 

ตอบกลับได้ทันที ซึ่งในกรณีนี้อาจตอบกลับด้วยความโมโหก็เป็นได้

 เม่ือใช้สารพัดสื่อ ผู้คนก็สามารถแยกสภาวะความเป็นสังคม 

รูปแบบต่างๆ ได้ตามความหลากหลายของโซเชยีลมีเดียทีใ่ช้ ในกรณขีอง

เด็กนกัเรยีนกลุม่นี ้เราเร่ิมเหน็ได้จากการสือ่สารแบบเป็นคูที่ด่�าเนนิต่อเนือ่ง 

ผ่านการส่งข้อความและโทรศัพท์ ไปจนถึงการแชตส่วนตัวกับบางคน 

อย่างเช่นบรรดา เพือ่นเลิฟ (Bestie) หรือ เพือ่นตายตลอดไป (Best Friend 

Forever - BFF) ต่อมาคือสแนปแชตซึ่งต้องอาศัยความไว้ใจกัน เพราะสิ่ง

ทีโ่พสต์มักจะเป็นอะไรอย่างรูปน่าเกลียดๆ ของตวัเอง อนัทีจ่ริงเราสามารถ

การใช้ใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
ของนักเรียนอายุ 11-18 ปีในอังกฤษ

อายุ (ปี)

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 2,496

ภาพ 1.2 การใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มของนักเรียนอายุ 11-18 ปีในอังกฤษ
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ใช้มันเพื่อสร้างและรักษาความไว้ใจในคนกลุ่มเล็กๆ ได้ การสื่อสารท่ีมี

ขนาดใหญ่ขึ้นคือกลุ่มท่ีสร้างในวอตส์แอปป์ ปกติแล้วในช้ันเรียน เด็กจะ

สร้างกลุ่มในวอตส์แอปป์ที่มีเด็กผู้ชายทุกคนในห้องเพื่อเอาไว้พูดถึงเด็ก 

ผู้หญิง (หรือกลุ่มเด็กผู้หญิงพูดถึงเด็กผู้ชายก็มี) และอาจมีอีกกลุ่มที่รวม

ทุกคนในช้ันเรียนด้วย ช่องทางที่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ขึ้นคือทวีต ซึ่งจะ 

เข้าถงึทกุคนทีก่ดตดิตามคนคนนัน้ในทวติเตอร์ นีคื่อพืน้ท่ีหลักทีเ่พือ่นฝูง

ใช้หยอกล้อกัน บางคร้ังก็มีนักเรียนชั้นปีเดียวกันจากห้องอื่นมาผสมโรง

ด้วย ส่วนเฟซบุ๊กคือทีท่ีร่วมคนอืน่นอกชัน้เรียนไว้ โดยนกัเรียนกลุม่นีจ้ะใช้

เฟซบุ๊กเพือ่เช่ือมต่อกับครอบครัว เพือ่นบ้าน และคนอืน่ทีอ่ยู่นอกโรงเรียน 

สุดท้ายคืออินสตาแกรม ซึ่งวงสังคมของนักเรียนแต่ละคนมักประกอบ 

ไปด้วยเด็กนกัเรียนในโรงเรยีนเดียวกัน ขณะเดียวกันมันก็เป็นแพลตฟอร์ม

เดียวทีพ่วกเขายนิดีเปิดรับคนแปลกหน้า เพราะการได้ตดิต่อกับคนเหล่านี้

แสดงให้เห็นว่า มีใครบางคนที่เด็กไม่รู้จักเข้ามาชื่นชมความงามของ

รูปภาพที่เด็กกลุ่มนี้โพสต์ในอินสตาแกรมด้วย (ภาพ 1.3)

ความเป็นสังคม
ที่ปรับระดับได้

การใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
ของนักเรียนอายุ 11-18 ปีในอังกฤษ

อินสตาแกรม

เฟซบุ๊ก

ทวิตเตอร์

วอตส์แอปป์

สแนปแชต

เด็กยินดีเปิดรับคนแปลกหน้าที่ชื่นชมภาพของตัวเอง

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่น เช่น ครอบครัว 
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน

แพลตฟอร์มหลักส�าหรับคุยเล่นหยอกล้อกัน

มักเป็นกลุ่มในชั้นเรียน บ่อยครั้งเป็นกลุ่มของ
นักเรียนเพศหนึ่งที่เอาไว้พูดถึงเพศตรงข้าม
และมีอีกกลุ่มที่รวมทั้งสองเพศ

แชร์กับเพื่อนที่ไว้ใจกันไม่กี่คน

ภาพ 1.3 ระดับของโซเชียลมีเดียที่เด็กนักเรียนในอังกฤษใช้
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การใช้โซเชียลมีเดียของนักเรียนอังกฤษแสดงถึงสภาวะความ

เป็นสังคมที่ปรับระดับได้ในลักษณะที่ว่า โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม

เชื่อมโยงกับระดับความเป็นส่วนตัวและขนาดของกลุ่ม ไม่มีกฎเกณฑ์ที่

ก�าหนดสถานการณ์นี ้กลุ่มกบัแพลตฟอร์มอาจทบัซ้อนกันได้ แต่โดยมาก

เราพบว่าแพลตฟอร์มแต่ละแบบจะเชื่อมโยงกับประเภทการสื่อสารแบบ

หนึ่งๆ ซึ่งผู้ใช้เห็นว่าเหมาะสมกับกลุ่มที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยในแพลตฟอร์ม

นั้นๆ

 ในกรณีของเด็กนักเรียน ความต่างระหว่างแพลตฟอร์มเผยให้

เห็นหลักการนี้ อย่างไรก็ดี ความเป็นสังคมที่ปรับระดับได้อาจเกิดขึ้นใน

แพลตฟอร์มเดียวได้เช่นกัน ผู้ใช้อาจโพสต์คอมเมนต์หรือภาพในโซเชียล 

มีเดียของตวัเอง ซึง่ผูท้ีจ่ะเข้าใจความหมายต้องเป็นคนท่ีใกล้ชดิกับผูโ้พสต์

ระดับหน่ึง แม้คนอืน่จะอยูใ่นแพลตฟอร์มเดียวกนั แต่จะไม่เข้าใจความหมาย

ของโพสต์ดังกล่าว และถกูกีดกันออกไปแม้จะอยูใ่นแพลตฟอร์มเดียวกัน6

 เรายกกรณีนี้เป็นตัวอย่างแรกของสภาวะความเป็นสังคมที่ปรับ

ระดับได้เพือ่ตอบโจทย์เร่ืองค�านยิามของโซเชียลมีเดีย แม้การใช้ค�านยิาม

อาจมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของโครงการนี้ จาก

ค�าถามส�าคัญทั้งสิบหัวข้อท่ีเป็นชื่อของแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้ เราจะ

ส�ารวจบทบาทที่ส�าคัญของโซเชียลมีเดียในบริบทที่หลากหลาย เช่น การ

สือ่สารด้วยภาพท่ีทวีความส�าคัญขึน้ ขณะทีก่ารสือ่สารด้วยตวัอกัษรส�าคญั 

น้อยลง ผลกระทบที่โซเชียลมีเดียมีต่อการศึกษา และความเท่าเทียมบน

โลกออนไลน์ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าบนโลกออฟไลน์หรือไม่

 ตัวแพลตฟอร์มยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญในการวิเคราะห์ เพราะ 

นี่เป็นปัจจัยแรกที่เราพิจารณาเม่ือนึกถึงและใช้งานโซเชียลมีเดีย แต่เรา

ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่อนุมานว่าคุณสมบัติใดของแพลตฟอร์มคือปัจจัย

ที่เป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดการเข้าสังคมรูปแบบใดๆ ที่เราสังเกตได้ใน

แพลตฟอร์ม นักเรียนกลุ่มนี้คือหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นว่าท�าไมเราจึงไม่ควร

สรุปสาเหตุโดยดูจากรูปแบบการเข้าสังคมเพียงอย่างเดียว ประการแรก 
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การท่ีเด็กกลุ่มนี้ใช้ทวิตเตอร์เพื่อหยอกล้อกับเพื่อนในโรงเรียนนับเป็นวิธี 

ใช้งานที่แตกต่างอย่างมากหากเทียบกับผู้ใหญ่ซึ่งมักใช้เป็นแหล่งข้อมูล 

ทวติเตอร์ “ท่ีแท้จริง” คือสิง่ท่ีใช้หาข้อมูลหรือใช้หยอกล้อเพือ่นกันแน่ ย่ิงไป

กว่านัน้ การหยอกล้อลักษณะนีเ้คยอยู่ใน BBM มาก่อนด้วย แล้วค่อยย้าย

มาอยู่ในเฟซบุ๊ก จากนั้นแทบทั้งหมดก็ย้ายมาอยู่ในทวิตเตอร์ในปัจจุบัน 

เหตกุารณ์นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า ปฏิสมัพนัธ์ประเภทหนึง่อาจไม่เปลีย่นแปลงเท่าใด

นักแม้จะย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มท่ีต่างกันมาก หากตัวอย่างลักษณะนี ้

ได้รับการยืนยันให้หนักแน่นขึ้นจากตัวอย่างอื่นในผลการศึกษาของเรา 

ก็จะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าตัวแพลตฟอร์มแทบไม่เก่ียวกับการหาปัจจัยมา

อธิบายว่าท�าไมคนเราถึงใช้โซเชียลมีเดียและใช้อย่างไร มันแค่เป็นพื้นท่ี

ของกิจกรรม แต่ไม่ใช่สาเหตุและไม่ใช่ค�าอธิบาย

 เม่ือพิจารณาพื้นที่ศึกษาทั้งเก้าแห่ง เห็นได้ชัดว่าในแต่ละพื้นที่  

โซเชียลมีเดียใหม่ทุกแพลตฟอร์มจะเริ่มสร้างมาตรฐานของตัวเองในกลุ่ม

ผู้ใช้งานกลุ่มหนึ่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสื่อนัยถึงวิธีใช้ที่เหมาะสมและ

ไม่เหมาะสมด้วย กระนัน้มาตรฐานเหล่านีก็้เปล่ียนแปลงได้ตลอด แน่นอน

ว่าการแยกกลุ่มต่างๆ อาจเกิดได้ทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกัน หรืออาจใช้

ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2014-2015 เรา

พบว่าพื้นท่ีศึกษาหลายแห่งเริ่มมีแนวโน้มที่จะแยกแพลตฟอร์มที่มีความ

เป็นสาธารณะอย่างเฟซบุ๊กและ QQ ออกจากแพลตฟอร์มท่ีเป็นส่วนตัว

กว่า เช่น วอตส์แอปป์และวีแชต

 โซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆ จะไปจับกับกลุ่มสังคมที่มีแต่เดิม

หรือสร้างกลุ่มสังคมใหม่ในลักษณะใดนั้นย่อมแตกต่างกันอย่างมากใน

พื้นที่ศึกษาแต่ละแห่ง ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ศึกษาอินเดียใต้ กลุ่มที่คบค้า

สมาคมกันในโซเชียลมีเดียคือหน่วยสังคมดั้งเดิมอย่างครอบครัวและ

วรรณะเสยีเป็นส่วนใหญ่ แต่ในพืน้ท่ีศึกษาเขตอตุสาหกรรมของจนี คนงาน

ที่พากันย้ายเข้ามาท�างานโดยส่วนมากมักสูญเสียสภาวะความเป็นสังคม 

รูปแบบดั้งเดิมไป ส่งผลให้เกิดกลุ่มสังคมใหม่ที่ถูกปรับให้เข้ากับชีวิตใหม่



30     

ท่ีต้องย้ายเมืองบ่อยๆ อนัทีจ่ริงชีวิตสังคมท่ีด�าเนนิต่อเนือ่งของพวกเขาอยู่

ในโซเชียลมีเดียมากกว่าโลกออฟไลน์อีก ในบางกรณี แพลตฟอร์มที่เป็น

ส่วนตัวมากกว่าได้เปล่ียนชีวิตผู้คนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นในพื้นท่ี

ศึกษาตุรกีตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคนหนุ่มสาวแชตกันได้สะดวกขึ้น ขณะที่

ในพื้นที่ศึกษาชิลี คนส่วนใหญ่ใช้การโพสต์สาธารณะเพื่อตรวจตราชุมชน

ของตัวเอง ซ่ึงพวกเขามองว่าชุมชนของตนยึดถือคุณค่าท่ีขัดกับคุณค่า

แบบคนเมืองหลวง คุณจะได้อ่านรายละเอียดของค�ากล่าวอ้างเหล่านี้ใน

หนังสือเล่มนี้

 ส่วนอีกสองประเด็นน่าจะปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้ว เม่ือตอนที่

เร่ิมมีการศึกษาเร่ืองอินเทอร์เน็ต คนมักพูดถึงโลกสองใบ คือโลกสมมติ

และโลกความจริง แต่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างโลกสองใบนี้ โลกออนไลน์เป็นจริงพอๆ กับโลกออฟไลน์ โซเชียล 

มีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันมากเสียจนการแยกสองโลก

ออกจากกันเป็นเร่ืองไม่เข้าท่า คล้ายกับที่ทุกวันนี้ไม่มีใครมองว่าการ

สนทนาทางโทรศัพท์เกิดขึน้บนโลกท่ีแยกขาดจาก “ชวีติจรงิ” และเรากเ็หน็

ชดัมากข้ึนว่างานวจิยัเรือ่งโซเชยีลมีเดียไม่ได้เป็นแค่เร่ืองของสือ่หรือการ

สื่อสารอีกต่อไป งานวิจัยของเราพบหลักฐานมากมายที่ชี้ว่า เราควรมอง 

โซเชียลมีเดียในฐานะพื้นที่ที่พวกเราหลายคนใช้เวลาบางส่วนของชีวิต 

ในนัน้ ดังนั้นการศึกษาโซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องทางสังคมพอๆ กับที่เป็น

เรื่องของการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเรื่องสื่อหรือสภาวะความเป็น

สังคมท่ีปรับระดับได้เท่าน้ัน แต่ยังพูดถึงโซเชียลมีเดียในฐานะสถานที ่

อีกแห่งที่ผู้คนเข้าไปใช้ชีวิต เคียงคู่ไปกับชีวิตในที่ท�างาน ในบ้าน และใน

ชุมชน

 หากเราได้นิยามค�าว่าโซเชียลมีเดียแล้ว ค�าว่า “โลก” ล่ะจะนิยาม

อย่างไร แน่นอนว่าเราไม่สามารถศึกษาโลก “ท้ังใบ” แต่เราหวังได้ว่าจะ

ศึกษาสถานท่ีต่างๆ ให้ได้มากพอ เพื่อจะบอกได้ว่าโลกของเราแตกต่าง 

หลากหลายหรือคล้ายคลึงกันในด้านใดบ้าง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
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อ้างอิงผลการวิจัยของนักมานุษยวิทยา 9 คน แต่ละคนใช้เวลา 15 เดือน

ส�ารวจการใช้โซเชียลมีเดียและผลพวงที่ตามมาในพื้นที่หนึ่งๆ หนังสือ 

เล่มนีมี้ลักษณะเด่นตรงท่ีเนือ้หาแทบทัง้หมดเป็นการเปรียบเทยีบสิง่ท่ีพบ

ในพื้นที่แต่ละแห่ง ผู้อ่านสามารถอ่านข้อค้นพบคร่าวๆ ในพื้นที่แต่ละแห่ง

ได้ในภาคผนวก7

 สุดท้าย เราจะตอบค�าถามเหล่านี้โดยใช้แนวทางท่ีมิลเลอร์กับ 

ซนิานนัพฒันาขึน้ ซ่ึงเรยีกว่า “ทฤษฎีการบรรลผุล” (theory of attainment)8 

ดังที่เราจะได้เห็นในค�าถาม/หัวข้อยอดนิยม 10 ประการที่เราจะพิจารณา

กันในหนังสือเล่มนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มักมาพร้อมกับความตื่นตระหนก

ทางศีลธรรม ซึ่งบ่อยคร้ังเกิดจากวงการสื่อ ประเด็นเหล่านี้เสนอว่า 

เทคโนโลยีใหม่ท�าให้เราสูญเสียองค์ประกอบส�าคัญแห่งความเป็นมนุษย์

ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น ความตื่นตระหนกท�านองนี้เกิดจากความคิด 

ที่ว่าการส่ือสารแบบเห็นหน้ากันนั้นรุ่มรวยกว่า และไม่ถูกแทรกแซงมาก

เท่ากับการสือ่สารผ่านเทคโนโลยีดิจทัิล รวมท้ังแนวคิดว่าเทคโนโลยแีบบนี้

ท�าให้เราเสียความสามารถในการรู้คิดไป เช่น การมีสมาธิจดจ่อได้นานๆ 

เทคโนโลยีทั้งหลายเผชิญการตอบโต้ในลักษณะนี้มาตั้งแต่ยุคที่เพลโต 

บอกว่านวัตกรรมการเขียนส่งผลเสียต่อความจ�าของเรา ขณะเดียวกัน 

คนอื่นกลับมองเห็นยูโทเปียที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เราข้ามพ้นความ

เป็นมนุษย์

 ทฤษฎีการบรรลุผลเสนอว่า เทคโนโลยีเหล่านีไ้ม่ได้เปล่ียนความ

เป็นมนุษย์ของเราเลยแม้แต่น้อย นักสังคมวิทยานามกอฟฟ์แมน (Erving 

Goffman)9 แสดงให้เหน็ว่าการสือ่สารและสภาวะความเป็นสงัคมทกุรูปแบบ

เกิดข้ึนในบรบิททางวฒันธรรมได้อย่างไรบ้าง ไม่มีสภาวะความเป็นสงัคม

หรือการสื่อสารใดๆ ที่ปราศจากการแทรกแซงและเกิดขึ้นก่อนวัฒนธรรม

หรือไม่อิงกับวัฒนธรรม เราควรตระหนักว่าไม่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีใหม ่

ท�าอะไร มันเป็นสิง่ทีแ่ฝงอยูใ่นความเป็นมนษุย์ของเราอยูแ่ล้ว พดูอกีอย่าง

คือ เป็นสิ่งท่ีเรามีศักยภาพท่ีจะท�าหรือจะเป็นได้เสมอมาในฐานะมนุษย์ 
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โดยเราบรรลคุวามสามารถนัน้ได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่นัน่เอง ทฤษฎนีีไ้ม่ได้

มุ่งตัดสินว่าความสามารถใหม่อย่างการส่งมีมหรือภาพเซลฟีในโซเชียล 

มีเดียเป็นเร่ืองดีหรือไม่ดี มันเพียงแต่ยอมรับว่าการท�าเช่นนี้กลายเป็น

ความสามารถอย่างหนึง่ของมนษุย์ไปแล้ว ไม่ต่างอะไรกับการขับรถนัน่เอง


