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การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร Convergence เป็นปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างคาดไม่ถึง โดย
เฉพาะการสื่อสารผ่านการใช้ภาษาเขียน (Texting) เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถูกใช้เพื่อการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์
การสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเป็นปรากฏการณ์ปกติของสังคมปัจจุบัน ซึ่งคู่สื่อสารจะพยายามโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันด้วยการเลือกใช้ภาษาที่คล้อยตามกันเพื่อให้เกิดการยอมรับ (Communication Accommodation Theory) พร้อมทั้งสร้างบุคลิก
ของตนเองให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชอบ (Classical Rhetorical Theory) ดังนั้นผู้สร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าผ่านเทคโนโลยีการ
สื่อสารต้องรู้เท่าทัน (Literate) ว่าบางคนใช้วิธีการเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) ด้วยข้อมูลที่จริงหรือไม่ไม่ทราบแต่เพื่อหลอกล่อให้อีก
ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลในประเด็นเดียวกันออกมา นอกจากนัน้ ด้วยความอ่อนแอทางสังคมครอบครัว ท�ำให้คนรุน่ ใหม่เปิดรับวิธกี ารสือ่ สารและ
การแสดงออกพฤติกรรมทางสังคมที่ไหลเข้าจากต่างวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากบรรทัดฐานทางสังคมไทย ท�ำให้เกิดการรับรู้พฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ว่าขาดมารยาททางสังคม นอกจากนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ยังท�ำให้ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเปลี่ยนแปลง
ไป คนยุคใหม่นิยมที่จะปลีกตัวไปสื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับคนแปลกหน้ามากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมจริง
Abstract

Beyond expectation of the inventers, communication through technologies in the convergence era causes
tremendous changes in society. Communication technologies were invented for educational and business purposes.
However, communication technologies have deviated to become the channel of strengthening relationships between
acquaintances and creating relationships between strangers. Texting communication between strangers is a new phenomenon
in society that users should be aware of the manipulation of language to create factual information. With the application
of the Communication Accommodation Theory and Classical Rhetorical Theory, languages are used to create positive
characteristics to gain the acceptance of the other parties. The user therefore should be media literate in order to realize
the intention of the others’ self-disclosure technique which may be manipulated by one party to acquire information of the
others. Besides that several communication technology communicators, especially mobile phone users, are criticized for their
poor social manner, due to their lack of proper etiquette in technology use. Furthermore, the convergence communication
technologies are criticized for dehumanizing the users because the users tend to isolate themselves to chat with strangers
in the virtual world more than interacting with people in society.
Communication Mediated Communication (CMC) เป็นกระบวนการการสื่อสารที่อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจสูงในช่วงทศวรรษ 1980 เนื่องจากเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลประเภทไม่เห็นหน้า (non face-to-face
communication) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเี่ ปิดโอกาสให้การสือ่ สารเกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้ ถึงแม้ฝา่ ยผูร้ บั สารจะไม่ได้เปิดเครือ่ ง
แต่ผสู้ ง่ สารก็ยงั สามารถส่งข้อมูลไปทิง้ ไว้ และเมือ่ ผูใ้ ช้เปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์กจ็ ะได้รบั ข้อความพร้อมกับตอบกลับได้ทนั ที ท�ำให้การสือ่ สาร
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เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ยังสามารถส่งต่อ
ข้อความทีแ่ นบมาให้ขยายไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว แต่นนั่ เป็น
เพียงการสื่อสารผ่านข้อความ (Texting) เท่านั้น มาปัจจุบัน CMC
มีหลากหลายรูปแบบเมื่อองค์กรธุรกิจการสื่อสาร เช่น Hotmail.
com, Facebook.com, Hi5.com, Skype, myspace.com และ
อื่นๆ ฯลฯ ท�ำให้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมีลักษณะของการ
สื่อสารประเภทเห็นหน้า (Face-to-face communication) ขึ้น
เนือ่ งจากมี application ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผสู้ อื่ สารสามารถส่งข้อมูล
ได้ทั้งผ่านภาพ (Video) และเสียง (VOIP: Voice Over Internet
Protocol) ต่อมาเมือ่ โลกก้าวเข้าสูย่ คุ สังคมข่าวสาร เทคโนโลยีการ
สือ่ สาร (Communication Technologies) ได้พฒั นาเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Communication Technologies) โดย
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องมือในการรับส่งข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล
ได้ และเป็นข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะของมัลติมเี ดีย คือมีทงั้ ภาพ (Video)
เสียง (Audio) และ ตัวอักษร (Text) ได้อย่างสะดวกผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้มีลักษณะของความเป็น Convergence
Convergence เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีหลายๆ
อย่างมาไว้ในเทคโนโลยีหนึ่งเดียว เช่น ในโทรศัพท์ระบบพกพา
(ต่อไปผู้เขียนจะใช้ค�ำว่าโทรศัพท์มือถือแทน เพื่อความเข้าใจที่
ง่ายขึ้น) หนึ่งเครื่องมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบ
pager ระบบการบันทึกภาพและเสียงผ่านกล้องถ่ายภาพและกล้อง
วิดิโอ และ application ที่ให้ความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สื่อสารในลักษณะของ Multimedia ได้จาก
ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันมีการพัฒนารวมเอาเทคโนโลยีการรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เข้าไปด้วยยิ่งท�ำให้
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกวันนี้มีความพร้อมส�ำหรับการเป็นเครื่อง
มือสื่อสารมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาทางด้านระบบดิจิตอล
(Digitization) ท�ำให้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมีคุณภาพ และรับ
ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นจนเป็นการ streaming สัญญาณแทน
การ download สัญญาณ และพัฒนามาให้เป็นช่องทางส�ำหรับ
การสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล หรือความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างความสัมพันธ์ ในสังคม

การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสร้างความ
สัมพันธ์ของคนในสังคมพลิกผันไปอย่างทีผ่ ทู้ ไี่ ม่รเู้ ท่าทันเทคโนโลยี
ต้องตะลึงระคนด้วยความตระหนก ซึ่งการพลิกผันของการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์
มือถือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้คิดค้นมองล่วง
หน้าไว้เลยเช่นกัน ผู้คิดค้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์

เพียงเพือ่ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณตัวเลขจ�ำนวนมหาศาลและ
มีวธิ กี ารค�ำนวณทีส่ ลับซับซ้อน และมีศกั ยภาพในการเก็บข้อมูลนัน้
ไว้พร้อมส�ำหรับการเรียกใช้เมือ่ ใดก็ได้ แต่เมือ่ มีผตู้ อ้ งการใช้ขอ้ มูล
นั้นร่วมกันจากหลายสถาบันท�ำให้ระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
เข้าด้วยกันเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะพัฒนามาเป็นระบบอินเทอร์เน็ตในเวลา
ต่อมา และเพือ่ ให้การเรียกใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ สะดวกรวดเร็วมากขึน้
ระบบเชื่อมต่อก็ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นระบบทางด่วนข้อมูล
(Information Superhighway) เพื่อความสะดวกในการศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการทัง้ หลาย
(Sawyer, Hutchinson & Williams, 1999) แต่จากการส�ำรวจใน
หลายประเทศพบว่าปัจจุบันจ�ำนวนของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูงขึ้นมาก และผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป (“ข้อมูลผู้”,
2553) รวมทั้งผู้ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยก็เป็นประชาชนทั่วไปเช่นกันและเป็นกลุ่มที่มีอายุไม่
มากนัก จากการส�ำรวจของสถาบันวิจัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550
พบว่าประชาชนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปมีคอมพิวเตอร์ใช้ 16.04 ล้าน
คน และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 9.32 ล้านคน กลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์
ปริมาณสูงสุดเป็นกลุม่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 6-14 ปีถงึ ร้อยละ 61.1 และ
จ�ำนวนของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัวใน
ปี พ.ศ. 2552 เมื่อผลจากการส�ำรวจของ NECTEC พบว่าจ�ำนวน
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 18.3 ล้านคน และ
กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-24 ปี (“Scribe Book 4_2”,
ม.ป.ป.)
มิเพียงจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่า
ตัว จ�ำนวนของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือก็เพิ่มขึ้นมากจาก 16.54 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2547 มาเป็น 28.29 ล้านคนในปี พ.ศ. 2550 (“สรุป
ผล”, 2552) และจากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่าหมายเลข
โทรศัพท์ที่เปิดใช้ใหม่ในต้นปีมีถึงประมาณ 78 ล้านเลขหมาย
(“ครึ่งปีแรก”, 2553) และแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการ
พัฒนาด้านเครือข่ายการสื่อสารระบบไร้สายของประเทศก� ำลัง
ได้รับพัฒนาอย่างรวดเร็วให้การรับส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่
ได้กว้างขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้
เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone industry)
คาดหวังไว้เช่นกันว่าประชาชนทั่วไปจะให้ความนิยมกับโทรศัพท์
มือถือมากขนาดนี้ เนือ่ งจากการคิดค้นโทรศัพท์มอื ถือในช่วงกลาง
ทศวรรษที่ 1980 มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
นักธุรกิจระดับสูงที่ต้องเดินทางท�ำธุรกรรมรอบโลกได้ใช้เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารท�ำการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก เช่น โทรศัพท์มือถือระบบ Iridium
ซึ่งบุคคลที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์มองเห็นว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้เป้า
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หมายหลักคือ เจ้าพ่อทางธุรกิจผูส้ งู อายุ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปไม่นาน
อุตสาหกรรมโทรศัพท์มอื ถือต้องเปลีย่ นกลุม่ เป้าหมายทางธุรกิจไป
ยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยทันที เนื่องจากโทรศัพท์ถูกใช้เพื่อการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมมากกว่า
เพือ่ ใช้ดว้ ยเหตุผลทางธุรกิจ ซึง่ มีนกั วิชาการได้วจิ ารณ์ถงึ ความผิด
พลาดของการมองการณ์ไกลของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือที่มุ่ง
ไปเพียงด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียวว่า สิ่งแรกที่มนุษย์เป็น คือ สัตว์
สังคม ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ (Duck, 2007) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่
เมื่อเวลาผ่านไปโทรศัพท์มือถือจึงกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ของผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดเพศ และวัย
แต่การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างความ
สัมพันธ์ของคนในสังคมได้ท�ำให้หลายๆ อย่างในสังคมเปลี่ยนไป
ตามหลักของสังคมศาสตร์เมื่อองค์ประกอบหนึ่งของสังคมเปลี่ยน
ไปย่อมส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เทคโนโลยีและการเป็นสังคมเป็นของคู่กันมาตั้งแต่อดีตกาล การ
พัฒนาทางสังคมและการพัฒนาของเทคโนโลยีกไ็ ปคูก่ นั จนแยกไม่
ออกว่าสิง่ ใดพัฒนาไปแล้วท�ำให้อกี สิง่ หนึง่ เปลีย่ นไป เปรียบเสมือน
กรณีของไก่กับไข่ว่าใครเกิดก่อนกัน เนื่องจากในบางกรณีสังคมที่
ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปท�ำให้เทคโนโลยีต้องพัฒนาเพื่อตอบ
สนองความต้องการของสังคม แต่เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปก็ท�ำให้สังคมจ�ำเป็นต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ให้กับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เป็นผลกระทบซึ่งกันและ
กันอย่างต่อเนือ่ งไม่มหี ยุดยัง้ สังเกตได้จากเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ในประเทศไทย เมือ่ พยายามมีการเปลีย่ นแปลงประเทศจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้สถาบันหลักต่างๆ
ทางสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาทางเครื่องยนตร์และเทคโนโลยีท�ำให้สถาบันทางศาสนา
ลักษณะของเมือง ระบบการศึกษา และวิถีชีวิต ตลอดจนสังคม
ที่เล็กที่สุดคือครอบครัวเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยจากที่เคยเป็น
ครอบครัวขยาย (Extended family) ที่มีคนหลายๆ รุ่นอยู่รวมกัน
ตั้งแต่ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก ป้า น้า อา และหลาน อยู่ภายใต้หลังคา
เดียวกัน มีการสั่งสอนวิชาความรู้ อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี
และบรรทัดฐานทางสังคม (Enculturation) อยู่ในครอบครัว ต้อง
กลายสภาพไปเป็นสังคมเดี่ยว (Nuclear family) ที่ประกอบไป
ด้วยพ่อ แม่ และลูก แยกตัวออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวต่างหากตาม
เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วขยายตัวออกไปเป็นเมืองใหญ่ ศาสนา
ไม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางสังคมอีกต่อไป ระบบการศึกษาก็เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่หลักคือผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบการท�ำงาน
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เพื่อเงินเดือน สังคมขาดความเป็นกลุ่มก้อน (Collectivism) ต่าง
คนต่างท�ำมาหากินจนขาดการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualism) สูงขึ้น
เมื่อความเป็นปัจเจกบุคคลสูงขึ้น เทคโนโลยีจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาก้าวไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมเพือ่ เป็น
เครื่องช่วยผ่อนเบาภาระความรับผิดชอบในการด�ำรงชีวิต ตลอด
การสร้างความบันเทิงให้กบั ตนเองของคนในครอบครัวเดีย่ ว โดยที่
ไม่ตอ้ งเข้าร่วมสังคมคนหมูม่ าก ท�ำให้การด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการ
พึ่งตนเองและเทคโนโลยีเท่านั้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเอื้ออ�ำนวยให้ผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องเดิน
ทางออกนอกบ้านมากนักเพื่อจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากสามารถท�ำ
ธุรกรรมหลายๆ อย่างผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
นอกจากนั้นเมื่อสังคมโลกพัฒนาเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่
การติดต่อสือ่ สารและการเดินทางไปมาหาสู่ การอพยพย้ายถิน่ ฐาน
ท�ำได้สะดวกรวดเร็ว ท�ำให้คนในโลกจ�ำนวนมากรวมทั้งคนไทยมี
ถิ่นอาศัยไม่แน่นอน ขึ้นอยู่ว่าตั้งใจท�ำมาหากินที่ไหน บางคนย้าย
เมืองเนื่องจากมีโอกาสในการท�ำมาหากินดีกว่า บางคนอพยพ
ย้ายไปตั้งรกรากท�ำมาหากินต่างประเทศ ท�ำให้เทคโนโลยีการ
สื่อสารกลายเป็นปัจจัยหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ของการคน
ที่อยู่ห่างกัน และได้รับการพัฒนาจนท�ำให้เกิดการสื่อสารในโลก
ไร้พรมแดนขึ้นมา
ในช่วงต้นของยุคโลกไร้พรมแดนมีการวิพากษ์วิจารณ์
ว่าปรากฏการณ์ของการไร้พรมแดนของแต่ละประเทศเช่นนี้ทำ� ให้
การไหลของข้อมูลข่าวสารจากประเทศที่มีอ�ำนาจมากกว่าไป
ยังประเทศที่ด้อยกว่าอาจท�ำให้วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจน
ภาษาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป หรือจนถึงขั้นบางอย่างสูญหายไป
Marshall McLuhan ได้ศึกษาและเรียกปรากฏการณ์ที่ไหลของ
ข้อมูลข่าวสารจากประเทศมหาอ�ำนาจไปยังประเทศที่ด้อยกว่าว่า
“Global Village” หมายความว่าโลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็น
หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน เนื่องจากทุกประเทศมีลักษณะทางความ
เชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเหมือนกัน แต่
นั่นเป็นการศึกษาการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหลักๆ เช่น โทรทัศน์
(Infante, Rancer, & Womack, 1993) ถึงแม้ว่าโลกทั้งใบไม่ได้
กลายเป็นหมู่บ้านเดียวดังที่ Marshall McLuhan ได้ตั้งสมมุติฐาน
ไว้ แต่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในหลายๆ มิติของประเทศ
ก็เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประเทศไทย และเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค
ข้อมูลข่าวสาร (Information age) การไหลของข้อมูลข่าวสาร
ยิ่งมีเสรีมากขึ้น และก่อให้เกิดการสร้างสังคมออนไลน์ (Online
community) หรือสังคมเสมือนจริง (Virtual community) ขึ้นมา

ซึง่ สมาชิกในสังคมออนไลน์มกั มีการรับรูข้ องความเสมือนจริงของ
การปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพัน์ขึ้นระหว่างสมาชิกกันเอง
ไม่แตกต่างจากการมีปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง แถม
ยังสะดวก และรวดเร็วกว่า ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารองค์กร การ
สือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม และการสือ่ สารมวลชน แต่หากพิจารณา
ให้ดี ความสัมพันธ์ที่เกิดผ่านระบบออนไลน์จะแตกต่างจากความ
สัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ความลึกซึ้ง (Intimacy) ของ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมออนไลน์เกิดขึ้นได้ยากกว่า (Duck,
2007)
นักวิชาการพบว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในระดับลึกซึ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) เป็นไปได้
ยาก หลายคนอาจอ้างภาพยนตร์ “You’ve Got Mail” ที่โด่งดัง
หรือคู่สมรสหลายคู่เกิดจากการสื่อสารผ่านระบบ E-mail แต่มี
จ�ำนวนเท่าใดที่ประสบความส�ำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึก
ซึ้งผ่านระบบ e-mail เพียงอย่างเดียว การสร้างความสัมพันธ์ของ
คนแปลกหน้าสองคน ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลด้วยการ
เปิดเผยตนเองทีละเล็กทีละน้อย (Self-disclosure) เพื่อหวังจะได้
ข้อมูลในประเด็นเดียวกันจากคู่สื่อสาร ดังที่ Altman, I., & Taylor,
D. (1973) อธิบายไว้ใน Social Penetration Theory ว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปรียบเสมือนการปอกหัวหอมที่จะ
ต้องลอกออกทีละชัน้ ๆ จนกว่าจะถึงแกนในของหัวหอม ซึง่ ต้องใช้
เวลากว่าที่ความสัมพันธ์ระดับลึกซึ้งจะเกิดขึ้น คู่สื่อสารต้องศึกษา
หาข้อมูลของกันและกันเริ่มจากข้อมูลภายนอก และลึกลงเรื่อยๆ
จนถึงความรูส้ กึ นึกคิด และความเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของแต่ละฝ่าย
แต่การสือ่ สารด้วยตัวอักษร (Texting) เป็นส�ำคัญผ่านเทคโนโลยีนนั้
เป็นการยากทีจ่ ะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ ได้ เนือ่ งจากในการ
สื่อสารผ่านระบบ e-mail, SMS หรือ ระบบ Instant Messaging
(IM) ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มอยูข่ ณะนี้ ความสัมพันธ์มกั เกิดจากการจงใจ
สร้างขึ้นมาโดยการเลือกใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สามารถ
โน้มน้าวใจให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับการมีปฏิสัมพันธ์และต้องการ
สานความสัมพันธ์ ดังที่ Giles และ Wiemann (1987) อธิบายไว้
ในทฤษฎี Communication Accommodation Theory ว่า ใน
ช่วงเริ่มต้นที่คู่สื่อสารต้องการสร้างการยอมรับในความสัมพันธ์
คู่สื่อสารจะพยายามใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เอื้ออาทร
และคล้อยตามซึ่งกันและกัน (Convergence) เพื่อสร้างความ
รู้ของความเป็นพวกเดียวกันให้เกิดขึ้น แต่เมื่อต้องการตัดความ
สัมพันธ์คู่สื่อสารก็จะเลือกให้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่บั่นทอน
ความรูส้ กึ ซึง่ กันและกัน (Divergence) ในชีวติ จริงหากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่พอใจหรือไม่ต้องการการปฏิสัมพันธ์อีกต่อไปก็ต้องใช้เวลา

ในการสื่อสารเพื่อท�ำลายการปฏิสัมพันธ์และท�ำลายความสัมพันธ์
แต่ใช้สังคมออนไลน์ท�ำได้ง่ายมากเพียงคลิ้ก mouse ไปที่ค�ำสั่ง
“ลบ” หรือ “Delete” เพียงครั้งเดียวการปฏิสัมพันธ์ก็จบลง พร้อม
ทั้งอดีตของคนคนนั้นก็ถูกลบหายไปหมด และยังสามารถ Block
ไม่ให้ผู้นั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราได้ตลอดไป ท�ำให้ผู้ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะนี้ขาดความเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา (Empathy) ไม่ท�ำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดจาก
การกระท�ำของตนเองว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไร
อย่างไรก็ตามการเข้าสังคมออนไลน์ก็ใช่ว่าจะมีผลกระ
ทบด้านลบ หรือสร้างผลเสียให้เกิดกับสังคมเพียงอย่างเดียว หากผู้
ใช้รเู้ ท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศกั ยภาพในการใช้เพือ่ การ
สร้างประโยชน์ให้กบั ตนเองและสังคม การสือ่ สารในสังคมออนไลน์
สามารถสร้างสรรค์ (Create) ผลงานหรือธุรกิจที่สร้างประโยชน์
ให้กับตนเองทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคมได้ และยังสามารถใช้การ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เพื่อการร่วมมือร่วมใจ (Collaborate)
ท�ำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและธุรกิจ เช่นการร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาสังคมหรือการท�ำงานร่วมกันของคนที่อยู่ห่างไกล
กัน ตลอดจนการใช้สังคมออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
(Cause action) ขึ้นได้ ดังเช่นที่ชาวอียิปต์ได้ใช้เพื่อรวบรวมก�ำลัง
ของประชาชนผ่านสังคมออนไลน์ต่อสู้กับอ�ำนาจเผด็จการของ
รัฐบาลจนส�ำเร็จมาแล้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศและความเสื่อมของสังคม (Information
Technologies and Deterioration of Society)

สังคมมนุษย์เกิดจากการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของคน
ที่มีกรอบทางวัฒนธรรมเดียวกัน มีการปฏิสัมพันธ์ สร้างความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด (สุพัตรา สุภาพ, 2529) ซึ่งการที่จะให้สังคม
ยั่งยืนได้การถ่ายทอดสั่งสอนวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม จากรุ่นสู่รุ่น (Enculturation) ตลอดจนถึงการ
ท�ำอบรมสั่งสอนพฤติกรรมที่ดีทางสังคมด้วยการท�ำตัวเป็นแบบ
อย่าง (Socialization) แก่คนรุน่ ใหม่ทกี่ า้ วเข้าสูส่ งั คม แต่ดว้ ยความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบอุตสาหกรรม ท�ำความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวอ่อนแอ เนื่องจากการที่สมาชิกของครอบครัว
เดีย่ วต้องกระจัดกระจายออกไปแสวงหาโอกาสในการท�ำมาหากิน
ของแต่ละคน หมดโอกาสของการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากรุ่น
สู่รุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ และในแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ทีห่ าได้ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มไปด้วยข้อมูลจากหลากหลาย
วัฒนธรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ได้เรียนรู้ (Acculturation) คน
รุน่ ใหม่จงึ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม
Executive Journal

127

ทางสังคมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานเดิม ท�ำให้ถูกมองว่าคน
ไม่มีมารยาทสังคม ดังที่วรากรณ์ สามโกเศศ (2552) ได้กล่าวถึง
มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือว่า คนในปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือ
อย่างไม่รู้จักกาละเทศะ ไม่ว่าอยู่ในที่ประชุมหรือที่สาธารณะ ที่มี
ทั้งเปิดเสียงเรียกเข้าที่ดังมากในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นเสียงเพลง
หรือเสียงคนพูด ตลอดจนพฤติกรรมการรับโทรศัพท์ที่เรียกเข้า
ท่ามกลางการประชุม ที่บางคนก็พูดคุยอย่างเปิดเผยไม่เกรงใจ
ประธานทีป่ ระชุม หรือบางคนดีขนึ้ หน่อยทีม่ ดุ ลงใต้โต๊ะและกระซิบ
กับโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม วรกรณ์
สามโกเศศ แนะน�ำไว้วา่ เมือ่ เข้าสูส่ ถานการณ์เช่นนัน้ ทุกคนควรปิด
โทรศัพท์มือถือทันที นอกจากนั้นวรากรณ์ สามโกเศศ ยังได้กล่าว
ถึงความเห็นแก่ตวั ของผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับยานยนต์ โดย
เฉพาะการส่งข้อความทางโทรศัพท์ในลักษณะของ SMS ซึ่งพบว่า
อันตรายที่สุด เป็นพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ เนื่องจากหาก
เกิดอุบตั เิ หตุไม่วา่ ในระดับใดจะส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆ คนวิพากษ์วิจารณ์การใช้
โทรศัพท์มือถือของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเปิดรับสารจากต่างวัฒนธรรม
ผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารท�ำให้คา่ นิยมในการแสดงออกพฤติกรรม
ทางสังคมเบีย่ งเบนไปด้วย ว่าขาดมารยาททางสังคม เนือ่ งจากคน
รุ่นใหม่ไม่สนใจและละเลยที่จะศึกษา ค�ำสุภาษิต ค�ำพังเพย โคลง
กลอนต่างๆ ทีค่ นรุน่ ก่อนได้แต่งไว้สงั่ สอนให้คนรุน่ หลังได้ตระหนัก
ในกิริยามารยาททางสังคม เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสังคมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น “ส�ำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” หรือ
โคลงโลกนิติ (เดชาดิศร, สมเด็จกรมพระยา, 2545) ที่กล่าวว่า
ก้านบัวบอกลึกตื้น..................... ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน.................... ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะค�ำขาน.............. ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ............. บอกร้าย แสลงดิน
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องพฤติกรรมทางสังคมของ
คนในวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่จากความ
เป็นไทยที่ใส่ใจในความส�ำคัญของอวัจนภาษากลายเป็นค่านิยม
ของตะวันตกที่ให้ความส�ำคัญกับวัจนภาษามากกว่า ส่งผลให้คน
รุ่นใหม่คิดจะพูดหรือจะท�ำอะไรโดยไม่ค�ำนึงถึงกาละและเทศะ
พร้อมทั้งไม่คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่า คนในสังคมจะมองตนเองว่า
มาจากตระกูลหรือครอบครัวระดับใด ค�ำต�ำหนิติเตียนที่เกิดขึ้น
จะย้อนไปถึงบุพการีกไ็ ม่สนใจ เนือ่ งจากคนรุน่ ใหม่ให้ความส�ำคัญ
กับตนเองเป็นส�ำคัญว่าจะดีจะชัว่ อยูท่ ตี่ วั ท�ำ ความส�ำเร็จหรือความ
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ล้มเหลวอยู่ที่ตัวคนเดียว ครอบครัวไม่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
(O’Donnell, 2007) ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่ต้องท�ำหน้าที่
ในการอบรมสั่งสอน (Enculturation) ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและ
ตระหนักในความเหมาะสมและความส�ำคัญของสิ่งที่บรรพบุรุษ
ได้สะสมและสั่งสอนผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้หายไป โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่เป็นตัวบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด เพื่อด�ำรงเอกลักษณ์อันดีงามให้ด�ำรงสืบไป
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการท� ำ ลายความเป็ น มนุ ษ ย์
(Communication Technologies and Dehumanization)

ในประเด็ น ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ นักวิชาการอธิบายไว้ว่าหากผู้ใช้ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้
ไม่เท่าทัน (Literacy) แล้ว ผู้นั้นจะมีสภาพไม่ต่างจากเครื่องจักร
ทีช่ วี ติ ถูกก�ำหนดด้วยเทคโนโลยี ชีวติ ด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ งด้วย
การมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตเคลื่อนไปได้
หากขาดเทคโนโลยีชีวิตก็จะหยุดเหมือนเครื่องจักรที่ขาดกระแส
ไฟฟ้า และมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีได้อกี ครัง้ เหมือนการเปิดให้กระแสไฟ้ฟา้ ผ่านเครือ่ งจักร
เครื่องจักรจึงจะท�ำงาน และสามารถท�ำงานได้ตัวของมันเอง จึง
มักเห็นคนรุ่นใหม่ด�ำรงชีวิตด้วยการอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเป็นเอกเทศ จนกลายเป็นคนที่ขาดความละเอียดอ่อน
(Insensitivity) ในชีวิต ไม่สนใจรายละเอียดในสภาพแวดล้อม
แทนที่จะใช้ชีวิตเช่นมนุษย์ตามหลักสังคมวิทยา (สุพัตรา สุภาพ,
2529) ที่เลือกจะอยู่กับคน มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมที่อยู่ภาย
ใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อเรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคม และ
ใช้ความช�ำนาญและความสามารถในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
นอกจากการที่ เ ป็ น คนขาดความละเอี ย ดในชี วิ ต
(Insensitivity) ใช้ชีวิตเสมือนเครื่องจักรแล้ว คนรุ่นใหม่ยังเลือกที่
จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสังคมออนไลน์ (online community)
ที่รับรู้ว่ามีสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบ ท�ำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลในสังคมออนไลน์ โดยไม่สนใจสังคมจริงที่อยู่รอบ
ตัว ท�ำให้คนรุ่นใหม่ตกอยู่ในสภาพที่ถอนตัวเองออกจากสังคม
(Isolation) มีวฒั นธรรม ค่านิยม ความเชือ่ ผิดเพีย้ นไปจากทีค่ นรอบ
ข้างมี ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆ
ได้งา่ ย ยิง่ เมือ่ สือ่ สารกับคนรอบข้างไม่เข้าใจ คนรุน่ ใหม่กย็ งิ่ ใช้เวลา
กับสังคมออนไลน์มากขึน้ หากมีสว่ นร่วมอย่างสุดโต่ง อาจส่งผลที่
ชีวติ ได้ ดังเช่นข่าวของการวางแผนฆ่าตัวตายหมูใ่ นเดือนธันวาคม
ปี พ.ศ. 2552 ของชาวฮ่องกงในสังคมเฟซบุ๊คภาษาจีน ดีว่าต�ำรวจ
ตามรอยผู้ก่อตั้งกลุ่ม “I have to practice suicide” ได้ก่อนที่จะ
สายเกินไป (สนุก! ออนไลน์, 2552) หรือในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้วที่

กว่าจะเป็นข่าวก็เสียชีวิตกันไปแล้ว
ดังนั้น ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องรู้เท่าทันว่า การ
สือ่ สารในสังคมของคนแปลกหน้าเช่นในสังคมออนไลน์ การสือ่ สาร
เพื่อโน้มน้าวใจจะถูกน�ำมาใช้เพื่อการท�ำให้ผู้ที่ด้อยกว่าคล้อยตาม
ได้คอ่ นข้างง่ายด้วยการใช้หลักทางวาทวิทยา (Classical rhetorical
theory) กล่าวไว้ถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการโน้มน้าวใจไว้
3 ประการคือ เหตุผล (Logic: logos) อารมณ์ (Emotion: pathos)
และบุคลิก (Character: ethos) ซึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมองค์ประกอบทั้ง 3 จะถูกน�ำมาใช้ไปพร้อมๆ กัน แต่ในการ
สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ผู้สื่อสารมักให้ความส�ำคัญกับ Ethos (Duck, 2007) ซึ่ง
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน บุคลิกหน้าตาท่าทางของ
ตนเองขึน้ มาเพือ่ ให้ฝา่ ยตรงข้ามพึงพอใจและได้รบั การยอมรับเข้า
ร่วมสังคม เนื่องจากผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างความสัมพันธ์
สนใจแต่เพียง “คุณเป็นใคร” ผ่านการอ่านและฟังข้อมูลที่ส่งมา
อธิบายความเป็นตัวตนมากกว่าทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับศักยภาพใน
การแสดงความคิด ดังนั้นผู้ที่ด้อยความคิดกว่าอาจถูกโน้มน้าวให้
กระท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่สมควรได้งา่ ย การหลอกลวงเหยือ่ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงปรากฏให้เห็นหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้ง
การสร้างสังคมผ่านเทคโนโลยี (online community)
เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมทีห่ ลายคนได้นำ� มาใช้ประโยชน์ แต่
สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้สมาชิกในสังคมออนไลน์นี้อ่อนไหว คือการเข้าเป็น
สมาชิกและออกจากเป็นสมาชิกที่ท�ำได้ง่ายเพียงแต่ลงทะเบียน
หรืออาจไม่ต้องมีแม้กระทั่งการลงทะเบียน ต่างจากลักษณะทาง
สังคมเดิมๆ ของมนุษย์ที่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิด ความ
เชือ่ ร่วมกัน มารวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ และมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่าง
จากสังคมอื่น การที่จะเข้าเป็นสมาชิกสังคมลักษณะนี้ได้บุคคล
นั้นจะต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ถึงระบบความคิด ความ
รู้สึก และพฤติกรรมของสังคม (Socialization) และการที่จะออก
จากสังคมก็ท�ำไม่ง่าย เนื่องจากความผูกพันทางความรู้สึก และ
อารมณ์ทมี่ ตี อ่ สมาชิกในกลุม่ แตกต่างจากสังคมออนไลน์คอ่ นข้าง
มาก ท�ำให้คนปัจจุบันที่พึ่งสังคมออนไลน์ปราศจากที่ยึดเหนี่ยว
(Persell, 1987)
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน มี
ทั้งด้านบวกหากรู้เท่าทันและน�ำมาใช้ประโยชน์เป็น และมีด้านลบ
หากรู้ไม่เท่าทันและน�ำมาใช้โดยไม่ตระหนักในผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องสร้างการตระหนัก
รู้ในสร้างการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบที่อาจ
ขึ้นได้จากสิ่งที่มองไม่เห็น (Ice berg effects) โดยเฉพาะผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางสังคม ประสบการณ์ในชีวติ มากกว่า ควรสอดส่อง

ดูแลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้การ
น�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะอยู่กับมนุษย์ไปอีกนานได้มาใช้
เพือ่ สร้างให้เกิดประโยชน์ทงั้ เพือ่ ส่วนตนและเพือ่ สังคมส่วนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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