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สังคมทีเ่ ปลีย่ นไป
กับเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีม่ า...คอลัมน์ “ประลองปัญญา”
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คงปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่า เวลานี้ความแรง
ของ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” หรือ Online Social
Network” ซึง่ เป็นแหล่งแลกเปลีย่ นข้อมูลและความ
สัมพันธ์ของผูค้ นบนโลกอินเทอร์เน็ตนัน้ กำลังเข้า
มามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจำวันของใครต่อใครหลาย
คน ไม่มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปรากฏการณ์
การเติบโตของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
“เฟซบุ๊ก” (FaceBook.com) ที่ก่อให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ของการสือ่ สาร และสร้างความสัมพันธ์กบั ผูค้ น
จำนวนมหาศาลบนโลกอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยน
แปลงแนวทางการดำรงชีวติ ของคนจำนวนมากบน
โลก (ทีเ่ ข้าถึงอินเทอร์เน็ต) ในทุก ๆ วัน (คือต้อง
มาเข้าเว็บไซต์นก้ี นั ทุกวัน) ถึงขนาดทีว่ า่ นิตยสาร
ชือ่ ดังอย่าง“TIME” ยังประกาศให้มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
สูงสุดวัย 26 ปี ของเฟซบุก๊ เป็นบุคคลแห่งปี 2553
(Person of the Year 2010) กันไป...
เชือ่ ไหมครับว่า บางคนติดเฟซบุก๊ งอมแงม
ถึงขนาดต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเข้า
เฟซบุก๊ ได้เข้าไปเช็คตลอดว่า มีใครมาโพสต์(post)

ข้อความอะไรใหม่ ๆ หรือไม่กต็ อ้ งคอยเข้าไปเล่น
เกมปลูกผัก ทำเค้ก ฯลฯ กันอยู่แทบทุกชั่วโมง
และเป็นประจำ ผมมีเพื่อนหรือน้องที่รู้จักบางคน
นัง่ คุยกันอยูเ่ ดีย๋ ว ๆ ก็กม้ ลงกดโทรศัพท์มอื ถือเพือ่
เข้าเฟซบุก๊ หรือไม่กก็ ดแป้นพิมพ์บนโทรศัพท์มอื
ถือเพื่อ “คุย” (Chat) กับเพื่อนอีกกลุ่มที่กำลัง
ออนไลน์อยู่ เหล่านีเ้ ป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้น และคงจะ
เกิ ด ขึ ้ น ต่ อ ไปอี ก นาน ในยุ ค ที ่ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์เข้ามามีอทิ ธิพลในชีวติ คนรุน่ ใหม่
เวลานี้หลายคนให้ความสำคัญกับคนที่
เห็นหน้าค่าตากันอยูต่ รงหน้าแบบตัวเป็น ๆ น้อย
ลง แต่ไปให้ความสำคัญ (และหลาย ๆ ครั้งยัง
เชือ่ ใจ) กับคนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั แบบตัวเป็น ๆ บนโลก
ออนไลน์มากขึ้น บางคนชอบอัปเดต (update)
สถานะ (status) ของตัวเองบนเฟซบุ๊กว่าไปทำ
อะไร (และกำลังจะไปทำอะไร) ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ ให้
กับเพือ่ น (รวมถึงคนแปลกหน้าทีข่ อเป็นเพือ่ น) รู้
โดยทีพ่ อ่ แม่ทบ่ี า้ น (ทีไ่ ม่รจู้ กั เฟซบุก๊ ) อาจไม่รเู้ ลย
ว่าลูกตัวเองไปไหน ทำอะไรอยู่ ดูแล้วให้รสู้ กึ หดหู่
ใจยังไงชอบกลเหมือนกันครับ
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การเกิดขึน้ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์นน้ั
ความจริงมีประโยชน์ ถ้าเราใช้มนั อย่างถูกทางและ
ระมัดระวังในการใช้งาน แต่ถา้ มันเข้ามามีอทิ ธิพล
กับเรามากไป จนทำให้เราละเลยที่จะให้ความใส่
ใจกับคนรอบข้างทีเ่ ราเห็นหน้าค่าตากันอยู่ หรือไม่
เป็นอันทำงานทำการ หรือก่อให้เกิดผลเสียกับเรา
อย่างไม่คาดคิดแล้ว...มันคงไม่ดีแน่...แน่นอนว่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์กำลังทำให้ความสัมพันธ์
กับผูค้ นในสังคมของเราเปลีย่ นไป เราสามารถเป็น
เพือ่ นกับคนจำนวนมาก ๆทีอ่ ยูห่ า่ งกันคนละซีกโลก
แต่บางครั้งเราอาจต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า

“ปริมาณ” กับ “คุณภาพ” อย่างไหนสำคัญกว่ากัน
(หรือจะเอาให้ได้พร้อมกันทั้งสองอย่าง) และต้อง
เตือนตัวเองไว้เสมอว่า ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจ
ถูกนำไปใช้โดยผูไ้ ม่หวังดีในทุกครัง้ ทีเ่ ราโพสต์ขอ้
ความเข้าไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะฉนัน้
ตั้งสติก่อนล็อกอิน (login) และโพสต์ข้อความทุก
ครั้ง...และถ้าคุณจะให้ความสำคัญสักนิดกับคนที่
กำลังคุยอยู่กับคุณแบบตัวเป็น ๆ โปรดงดใช้
โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ คุยออนไลน์กบั คนอืน่ (คนทีค่ ณ
ุ
คุยอยูไ่ ม่รจู้ กั ด้วย) ในช่วงเวลานัน้ ๆ นะครับ
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