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บทคัดย่อ
นิธิพันธ์ วิประวิทย์ ได้เขียนไว้ในบทความ “นโยบายลูกคนเดียวกับจีนใหม่-รัฐแห่งสถิติ”
มาตรการของจีนมักต้องมี สถิติและตัวเลขเป้าหมายมาอ้าง
กั บ ประชาชน ส่ ว นที่ ว่ า ดี ห รื อ ไม่ ถู ก ใจหรื อ ไม่ ตั ว เลข
น่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นอีกเรื่อง…ไม่แน่ใจว่าชาวไทยไม่ชอบ
สถิติ สื่อไทยไม่สันทั ด หรือรัฐบาลไทยไม่สนใจ มาตรการ
ส่ ว นใหญ่ ข องไทยจึ งไม่ ค่ อ ยมี ตั ว เลขทางสถิ ติ แ ต่ ช อบวั ด
(บลัฟ) กันด้วยโพล (โพสทูเดย์, 2558)

สถิติเป็นเครื่องมือสาคัญในการปกครองของรัฐสมัยใหม่ (modern state) โดยเฉพาะใน
ดินแดนยุโรปตะวันตก เมื่อพลังอาณานิคมเป็นโครงสร้างอานาจสาคัญของโลกในครึ่งหลังศตวรรษที่
สิบเก้าและศตวรรษที่ยี่สิบที่สามารถกากับดินแดนนอกยุโรปและอเมริกาเหนือโดยพยายามเดินตาม
เส้นทางพัฒนาการรัฐแบบยุโรป ความพยายามที่ประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นก็เป็นที่เห็นได้ตลอด
ระยะเวลาหลังการยกเลิกระบบอาณานิคม
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ในราวต้ น ปี พ.ศ.2494 สภาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ไ ด้ ว่ า จ้ า งบริ ษั ท IBM มาติ ด ตั้ ง
“เครื่องจักรกลสถิติ ” สาหรับการทาสามะโน เพี ยงแต่เครื่องจักรกลนี้ก็ยังไม่ไ ด้รับ ความเชื่อถือ
เท่ากับลูกคิด เพราะฝ่ายปฏิบัติการของไทยก็ยังต้องการใช้ลูกคิดในการตรวจสอบเครื่องจักรกลทา
ตารางสถิ ติ (อธิ พ รพงศ์ เกษมศรี , 2508) ในปี พ.ศ. 2506 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ IBM 1620
นาเข้ามาใช้ในประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
สถิต ิเ ป็น เครื ่อ งมือ ส าคัญ ของรัฐ ในการ ควบคุม บริห ารประชากรให้ม ีค ุณ ภาพ
(ทวี แรงข า, 2484) ได้ร ะบุไ ว้ใ น “แถลงการณ์ส าธารณ สุข ” เล่ม 9 อัน ดับ 1 เมษายน
พ.ศ. 2476 ว่า
นัก สาธารณสุข ทั ่ว โลกกล่า วว่า สถิต ิพ ยากรณ์ช ีพ เป็น ฐานแห่ง การ
สาธารณสุข สถิติต่า งๆ ซึ่ง รวบรวมไว้นั ้น ย่อ มเป็น ประโยชน์ใ นการ
พิจ ารณาหนทางที ่จ ะด าเนิน การสาธารณสุข และในการประมาณ
เหตุผลแห่งกิ จ การซึ่งได้ก ระทามาว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพีย งใดแต่
มีข ้อ ไขว่า สถิต ิต ่า งๆ นั ้น ต้อ งแน่น อนและแม่น ย า (Theodore M.
Porter, 1986)

รัฐสยาม/ไทยสมัยใหม่ก็เช่นเดียวกันกับรัฐสมัยใหม่อื่นๆ ที่ต้องใช้ส ถิติอันเป็นกลไกสาคัญ
ในการปกครอง รัฐสมัยใหม่กับสถิติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดในการพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่
ในยุโรป แม้ว่ าคุณ ลัก ษณะของรัฐในยุโรปจะแตกต่ างกั น จนท าให้ ส ถานะของสถิติ แ ตกต่ างกั น
อย่ า งน้ อ ย ๆ รากศั พ ท์ ข องค าสถิ ติ ใ นภาษาไทยนั้ น ถ้ า พิ จ ารณาจากภาษาสั น สกฤต ‘sthiti’
ก็หมายถึงสถานการณ์ อยู่กับที่ มั่นคง ตาแหน่งที่ถูกต้อง การจัดระเบียบให้ถูกต้อง ฯลฯ สถิติใน
รากสันสกฤตเป็นเรื่องของสภาวะ สถานการณ์ สถิติไม่ได้มีรากศัพท์ที่แสดงนัยของ state แบบคา
ว่า ‘statistics’ ที่หมายถึงองค์กรทางการเมืองมากกว่าจะเป็นแค่สภาวะ
คาว่า ‘statistic เป็นคามาจากภาษาเยอรมัน ‘Statistik’ โดย Gottfried Achenwall
ใช้ ค านี้ ในปี 1749 ค าภาษาเยอรมั น เปลี่ ย นมาเป็ น ภาษาอั งกฤษนั้ น ใช้ โดยพระ Presbyterian
นามว่า John Sinclair ผู้เก็บสถิติเกี่ยวกับแรงงานในสก๊อตแลนด์ เพียงแต่จุดมุ่งหมายแตกต่างไป
จากเยอรมันที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐ แต่สาหรับอังกฤษแล้วเป้าหมายอยู่ที่ความสุข
ของผู้คน (Alain Deserosières, 1998) ถูกกาหนดกรอบโดยศาสนาและสังคม ก่อนหน้าสถิติจะ
เข้ามีบทบาท “คณิตศาสตร์ทางการเมือง” (political arithmetic) เป็นความรู้ ในการจัดการทาง
การเมื อ งที่ สาคั ญ แนวทางแบบอั งกฤษเป็ น เรื่อ งของการจัด การในลั กษณะของเครื่ อ งมื อ เช่ น
จัดการกับข้อมูลประชากร การรับศีล การแต่งงาน การตาย เป็นต้น “คณิตศาสตร์ทางการเมือง”
จึงเป็นเส้นทางของผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่ ‘Statistik’ ของเยอรมนีนั้นเป็นการระบุถึงรูปแบบของ
อานาจรัฐ สาหรับคาว่า “คณิ ตศาสตร์ทางการเมื อง” เป็นคาของ William Petty (1623-1687)
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ผู้ต้องการประยุกต์ใช้หลักการของ Francis Bacon ให้เข้ากับศิลปะการปกครองที่ไม่ได้เป็นศิลปะ
ในฐานะศิ ล ปะ แต่ เ ป็ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งรั ฐ ที่ ต้ อ งเข้ า ใจในเรื่ อ งของ ‘สั ด ส่ ว น’
‘ความสมมาตร’ ‘ตั ว เลข’ ‘น้ าหนั ก ’ ‘การวั ด ’ ด้ วยกลไกเหล่ านี้ ก็ จ ะช่ วยท าให้ รั ฐ มั่ งคั่ งและ
แข็งแกร่งมากขึ้น (Theodore M. Porte, 1988)
การขย ายอ าน าจของรัฐ ส มัย ให ม่ที ่ไ ป พ ร้อ ม กับ ระบ บ ราชก ารขน าด ให ญ่
(bureaucracy) ดาเนินไปพร้อมกับความรู้ในการบริหารจัดการรัฐแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องของ
ศิลปะแห่งการปกครอง (art of government) อีกต่อไป หลังจาก “คณิตศาสตร์ทางการเมือง”
แล้วในต้นศตวรรษที่สิบเก้าสถิติได้ก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการรัฐ โดยใน
กรณีของฝรั่งเศสสถิติถูกจัดให้เป็น “ศาสตร์ทางตัวเลข” มากกว่าที่จะเป็น “ศาสตร์ทางศีลธรรม
และการเมือ ง” (moral and political sciences) (Theodore M. Porte, 1988) หลัง การ
ปฏิว ัต ิฝ รั ่ง เศส ‘statistics’ ไม่ไ ด้ม ีค วามหมายแบบเยอรมนีอ ีก ต่อ ไป โดย ‘statistic’
ได้ก ลายเป็น เรื่อ งของการบรรยายด้ว ยตัว เลขเชิงปริม าณ (Alain Deserosières, 2002) ใน
ฝรั่งเศสสถิติได้ย้ายจากหน่วยของการจัด การจากรัฐกลายมาเป็น สังคม สถิติกลายเป็นกลไกที่
สาคัญของการบริหารงานของรัฐในการสร้างความเป็นปัจเจกชน (individual) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาพร้อ มกับ ความเป็น สังคม (social) (Theodore M. Porter, 1995) ภายใต้พัฒ นาการของ
การสร้างรัฐประชาชาติ (nation-state) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเมื่อสถานะทางฐานันดร (estate)
ต่า ง ๆ หมดความสาคัญ ลง สภาวะแห่งความเป็น สังคมเข้า มาแทนที่ ในฝรั่งเศสเส้น ทางของ
ศาสตร์แ ห่งสัง คมจึงเริ่ม เปล่งแสง เมื่อ ความเป็น สัง คมในฐานะสภาวะแห่งการรวมทั ้งหมด
(the whole) มีค วามสาคัญ เหนือ ฐานัน ดรแบบเดิม ก็ทาให้ส ถิติส ถาปนาตาแหน่งสูง ส่งด้ว ย
เช่นกัน ถึงแม้ว่ารัฐปรัสเซีย (Prussia) จะใช้สถิติในการจัดการบริหารรัฐ แต่อังกฤษและฝรั่งเศส
เป็นผู้ที่สร้างกฎทางสถิติขึ้นมา (Ian Hacking, 1990)
สถิต ิเ ป็น ดัช นีชี้ว ัด พลัง อ านาจของรัฐ สมัย ใหม่ที ่ต ้อ งการจัด ระเบีย บและควบคุม
ประชากร (population) การจัดระเบียบประชากรให้อยู่ภายใต้ความคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์
(human resources) ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประชากรให้มีคุณ ภาพที่จะต่อสู้แข่ งขันกับประเทศ
อื่นๆ ได้ เช่น การมีสุขอนามัยที่ดี ฯลฯ การเป็นทรัพยากรมนุษย์ จึงแสดงนัยของการแข่งขันไป
ในตัว เมื่อต้องการให้ประชากรมีคุณภาพการจัดการด้านสาธารณสุข (public health) จึงเป็น
สิ่งสาคัญของรัฐสมัยใหม่ ภายใต้โครงสร้างรัฐประชาชาติ (nation-state) ที่ม วลสมาชิกทุก ๆ
คนจะต้อ งเป็น ทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ท รงคุณ ค่า ทาให้ส ภาวะแห่งความเป็น มวลชน (mass) เป็น
คุณ ลัก ษณะสาคัญ ในการจะประเมิน มวลชนมาตรฐาน (standard) กลางเป็น สิ่ง สาคัญ ที่รัฐ
จาเป็นจะต้องมี ในศตวรรษที่สิบเก้าเรื่องค่าเฉลี่ย (average) ได้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงที่
สาคัญ (Alain Deserosieres, 2002) มาตรฐานกลางเป็นกลไกสาคัญของรัฐประชาชาติที่ ทาให้
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ผู้ค นกลายเป็น พวกเดียวกัน มาตรฐานกลางสลายความแตกต่า งทางชนชั้น มาตรฐานกลางที่
กลายเป็นของคนทุก ๆ คนไม่ว่ายากดีมีจน มาตรฐานกลางที่ใช้ได้กับทุก ๆ คน มาตรฐานที่ทา
ให้ดูราวกับว่าทุก ๆ คนเป็นเจ้าของประหนึ่งเดียวกันกับอานาจอธิปไตยของรัฐประชาชาติที่เป็น
ของประชาชนและมาจากประชาชน
ครั้นเมื่อประชากรมีพลวัตรที่มาจากการเกิดการตายและย้ายถิ่นจึงจาเป็นที่จะต้องมี
กลไกในการบริห ารจัด การเพื่อ ประโยชน์ข องรัฐ เช่น การเก็บ ภาษี สามะโนประชากร ฯลฯ
สาหรับ เรื่อ งของการเกิด ที่ม าจากการร่ว มเพศภายในสถาบัน การแต่ง านผัว เดีย วเมีย เดีย ว
(monogamy) นั้น ไม่ไ ด้เ ป็น เรื่อ งของการจัด การแบบคริส ต์ศ าสนาที่ต้ อ งการให้เ กิด ลูก อีก
ต่อไป แต่เป็นเรื่องของการจัดการประชากรให้มีคุณภาพตามแนวทางของธรรมชาติ ถึงกระนั้น
ก็ดีพ วกคณิต ศาสตร์ท างการเมือ งเห็น ว่า การควบคุม แอลกอฮอล์ การพนัน โสเภณี ฯลฯ
อัน เป็น สิ่ งชั่ว ร้า ยที่จ ะต้อ งจัด การให้ห มดไป (Theodore M. Porter, 2020) เรื่อ งศีล ธรรม
ตามมาตรฐานของศาสนาก็ยั งคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ารัฐยุโรปจะพยายามลดบทบาท
ของศาสนาก็ตาม
อย่า งไรก็ดีปัญ หาของกระฎุม พียุโรปในศตวรรษที่สิบเก้าอาจจะไม่ใช่ปัญ หาของโลก
ศตวรรษที่ยี่สิบ เอ็ด หรือ แม้กระทั่งปัญ หาของผู้ค นในดิน แดนอาณานิค มในต้น ศตวรรษที่ยี่สิบ
ด้วยก็ตาม ทั้งนี้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปทั้งอายุและศาสนา เช่น ยุโรปตะวันตกกั บ
การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิม ตามกรอบคิด แบบมัลทัส เสี่ยน (Mathusian) กรอบความคิด
เพิ่มของประชากรในสัดส่วนของอัตราเพิ่มเชิงเรขาคณิต (geometric progression) ยังคงให้
พลัง แห่ง การหลอกหลอนได้เ สมอ ฯลฯ นอกจากนั้น ช่ว งวัย (generation) จากผู้ค นที่เ กิด
ในช่ว งหลังสงครามโลกครั้งที่ส องไปจนถึงผู้ค นที่เ กิด ในศตวรรษที่ยี่สิบ ต่า งก็มีป ระสบการณ์
ชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น คนที่เกิดในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดก็
ไม่ไ ด้มีป ระสบการณ์แ บบคนช่ว งวัย สงครามเย็น (Cold War Generation) กรอบความคิด
ช่ว งวัย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งคนหนุ่ม สาวสร้า งความหวังให้กับ การเปลี่ย นแปลงภายใต้ส ภาวะ
สมัยใหม่ (modernity)
ความเป็น ไปได้ที่จ ะมีโ อกาส (chance) ที่จ ะเกิด อะไรบางอย่า งขึ้น ได้ก ลายมาเป็น
กรอบคิด ที่สาคัญ เข้า มาแทนที่ก รอบความคิด ว่า ทุก สิ่ง ทุก อย่า งถูก กาหนดมาก่อ นหน้า แล้ว
(determinism) ด้วยความเสื่อม (decline) ของความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาก่อน
หน้าแล้วก็ส่งเสริมให้แนวความคิดเรื่องโอกาสที่คนแต่ละคนกาหนดขึ้นมาได้ด้ วยตนเองนั้นทรง
พลังมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกั นเมื่อความคิดทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาก่อนหน้าแล้วเสื่อมไป
ความต้ องการที่จะควบคุมยิ่งมีม ากขึ้น ความสามารถในการควบคุม แสดงถึงความสามารถใน
การแทรกแซงและควบคุมธรรมชาติที่ประกาศศักดาผ่านกรอบความคิดเรื่องยุคแอนโทรโพซีน
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(Anthropocene) โดยนัยของความสามารถในการควบคุม ธรรมชาติย่อมหมายถึงการควบคุม
มนุษย์ไปในตัว
กฎ (law) เป็น สิ ่ง ที ่ป รากฏอยู ่ใ นธรรมชาติ เมื ่อ เป็น กฎก็ท าให้ค วามสม่ าเสมอ
(regularity) ส าม ารถเกิด ขึ ้น ได้ เพีย งแ ต่ก ฎ เห ล่า นี ้เ ป็น เรื ่อ งของค วาม น่า จะ เป็น
(probability) และโอกาส กฎแห่ง ความเป็น ไปได้ไ ม่ใ ช่ก ฎที่ต ายตัว ความปกติ (normal)
ของมนุษ ย์เ ป็น กฎในลัก ษณะความน่า จะเป็น ส่ว นที่ผิด ปกติ (pathological) ก็คือ สภาวะที่
เบี่ยงเบนไปจากค่าปกติ (Ian Hacking, 1990) สถิติช่วยในการพยากรณ์อนาคตที่เต็ม ไปด้ว ย
ความไม่แ น่น อนและความเสี่ ย งให้อ ยู่ในระดับ ที่จัด การได้ แม้ว่าภาพจากอนาคตที่ยังมาไม่ ถึง
จะสร้า งความวิต กจริต (anxiety) ให้ก ับ ปัจ จุบ ัน แต่ก ็ย ั ง มีค วามหวัง อยู ่ว ่า จะจัด การได้
นับ ตั้ง แต่ก่อ นกลางศตวรรษที่สิบ เก้า แล้ว ประโยชน์ข องสถิติเ ป็น อะไรที่ไ ม่ต้อ งสงสัย อีก แล้ว
(Theodore M. Porter, 1989)
สานึกในเรื่องความแม่นยาในการพยากรณ์ทาให้ลดความเสี่ยง การบริ หารความเสี่ยง
เป็น ไปได้ การบริห ารความเสี่ย งนามาซึ่ งการลดความเสีย หายที่เ ป็น ต้น ทุน การลดต้น ทุน
หมายถึง การเพิ่ม ผลกาไร การลดต้น ทุน แสดงนัย ของประสิท ธิภ าพที่ทั้งหมดสามารถที่จ ะ
คานวณ (calculated) ได้แ ละวัด (measure) ออกมาเป็น ปริม าณเพื่อ ทาการคานวณเพื่อ
คาดการณ์ไ ด้ การควบคุม อนาคตได้ท าให้เ พิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการแข่ง ขัน จากตัว เลขที่
สามารถนามาเปรียบเทียบช่วยทาให้สานึกของการแข่งขันดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ใครจะเป็น ผู้
อยู ่ส ูง สุด แห่ง ห่ว งโซ่ข องการแข่ง ขัน ถ้า จะกล่า วอย่า งง่า ยๆ ในโลกแห่ง การจัด อัน ดับ
(ranking) ใครจะอยู่ใ นอัน ดับ ต้น ๆ โลกแห่งการแข่งขัน เพื่อ จะได้อ ยู่ใ นระดับ อัล ฟา (alpha)
ย่อ มทาให้สานึก แห่งการแข่งขัน ตามอุด มการณ์ต ลาดเสรีก ลายเป็น ภาพที่ดูส มจริง (Steffen
Mau, 2019). อุด มการณ์แ ห่งการแข่งขัน ที่ทาหน้า ที่ในการปกครอง (govern) วิถีชีวิต ที่ต้อ ง
ทาอะไรให้บรรลุตามเป้าหมายที่อยู่ในอนาคต
การพยากรณ์แ ละจัดการอนาคตได้เ ป็น อะไรที่ท รงเสน่ห์ การจัดการบริห ารอนาคต
ดึงดูด ได้ไ ม่แ พ้ห มอดูแ ม่น ๆ แต่นัก สถิติพ ยากรณ์แ ละอนาคตพยากรณ์มีค วามน่า เชื่อ ถือ กว่า
มาก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่รัฐสมัยใหม่จะหลงใหลไปกับสถิติจนทาให้ผู้คนภายในรัฐ
ต้องมนต์เสน่ห์ไปกั บสถิติและตัวเลขที่มีความเป็นนามธรรม (abstract) ที่กลับ ให้ความรู้สึก ที่
เป็นรูปธรรม (concrete) ในขณะที่อารมณ์ความรู้สึกเป็นอะไรที่เปราะบางไร้ความน่าเชื่อถือ
เกินไปกว่าที่จ ะนามาเป็น เครื่องมือ ในการบริหารจัด การรัฐ ประชาชาติ แม้น ว่า รัฐ ประชาชาติ
เองก็ขับ เคลื่อ นไปด้ว ยพลังของอารมณ์ก็ต าม มาตรฐานที่น่า เชื่อ ถือ ต้อ งตรวจสอบได้แ ละมี
ความโปร่งใส (transparency) ไร้ซึ่งความเป็นเรื่องส่วนตัว (personal) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ปัญ หาผลประโยชน์ท ับ ซ้อ น ทั ้ง หมดสามารถจะกระท าผ่า นตัว เลขที ่ม ีก ารวัด ได้อ ย่ า งมี
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มาตรฐาน ดังนั้น จึงไม่ใช่เ รื่อ งแปลกอะไรที่มีค วามต้อ งการที่จ ะตั ด ประเด็น เรื่อ ง “ความเห็น
ออกไป” สิ่ง ที่ต้อ งการก็คือ ข้อ มูล จริง (fact) แม้ว่า ข้อ มูล จริง จะดูแ ห้ง แล้ง “แต่ยิ่ง แห้ง แล้ง
เท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น ” (Theodore M. Porter, 1986)
เส้น ทางสภาวะสมัย ใหม่ที่ด ารงอยู ่ค วบคู่ไ ปกับ ความเป็น รัฐ สมัย ใหม่โ ดยเฉพ าะ
อย่างยิ่งรัฐ ประชาชาติที่จะบรรลุถึงสภาวะที่ไร้ซึ่งความเป็นส่วนตัวหรือ ไม่มีค วามเป็นส่วนตัว
(impersonal) นั้น เป็น เส้น ทางของสร้า งมาตรฐานและมีก ารวัด ประเมิน อย่า งมีม าตรฐาน
การท าให้ท ุก สิ ่ง ทุก อย่า งเป็น ตัว เล ขคือ เท ค โนโล ยีท างสัง ค ม ( social technology)
ที่แ พร่ห ลายในสภาวะสมัย ใหม่ แม้ว่า การใช้ตัว เลขจะเป็น วิถีป ฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สังคมโบราณ
แล้ว ก็ต าม แต่ใ ครเป็น ผู ้ท าให้ค ณิต ศาสตร์แ ละตัว เลขกลายเป็น ลมหายใจของสภาวะ
สมัย ใหม่ ? สาหรับ ในโลกหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ส องจนถึง ต้น ศตวรรษที่ยี่สิบ เหล่า ผู้เ ป็น มือ
อาชีพ คือ ผู้ ต้อ งใช้ก ลไกทางคณิต ศาสตร์เ พื่อ สร้า งความเป็น กลางและโปร่งใส จุด สาคัญ นั้น
อยู ่ที ่ป ระสิท ธิภ าพและความโปร่ง ใสที ่ด าเนิน ไปภายใต้ก ารก ากับ ของหลัก การก าไรและ
ขาดทุน
กาไรขาดทุ น ต้ อ งการบั ญ ชี ถ้ า ใช้ ก รอบคิ ด แบบ Werner Sombart ในเรื่ อ งของ
ระบบบั ญ ชี คู่ (double-entry book keeping) นั้ น เป็ น วิ ถี ชีวิ ต ของระบบทุ น นิ ย มที่ ช่ ว ยใน
การตั ด สิ น แบบมี ลั ก ษณะ Rational มากขึ้ น กิ จ กรรมทางด้ า นบั ญ ชี ที่ ใ ช้ ตั ว เลขเป็ น อะไรที่ มี
ประโยชน์ ต่ อ พั ฒ นาการของภาคการเงิ น เป็ น อย่ า งมาก แต่ เ มื่ อ บั ญ ชี เ ป็ น ตั ว เลขที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ
ตรวจสอบผลกาไร บั ญ ชี จึ ง เป็ น เรื่ อ งของการตรวจสอบ การตรวจสอบเป็ น สิ่ ง จาเป็ น เพราะ
ไม่ ส ามารถปล่ อ ยให้ ม นุ ษ ย์ ก ระทาการต่ า งๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ ใดที่ ป ล่ อ ยให้ ก ระทาการด้ ว ย
ตนเองก็ จ ะมี แ ต่ ห ายนะแบบที่ อ ดั ม และอี ฟ ได้ เ คยกระทาไว้ ทั้ ง บั ญ ชี แ ละการตรวจสอบเป็ น
ก ร ะ บ วน ก าร ข อ ง ‘accountable’ แ ล ะ ‘accountability’ ที ่ ทั ้ ง ห ม ด ต้ อ งก า ร นั บ
(count) หรื อ เชิ ง ปริ ม าณ การนั บ เพื ่ อ ตรวจสอบแสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ (Jerry Z.
Muller, 2018) ความรั บ ผิ ด ชอบแสดงสถานะของความเป็ น มนุ ษ ย์ ผู้ มี บ าปมาแต่ กาเนิ ด
(original sin) การตรวจสอบอั น เป็ น วิ ถี ข องพ่ อ ค้ า ได้ ก ลายมาเป็ น มาตรฐานสาคั ญ ของ
สั งคมและรั ฐ
แม้ว่าจุดเริ่ม ต้นของมนุษ ย์อาจจะนั บ เลขไม่เป็น แต่ป ระสบการณ์ของการนับ เริ่มต้น
มาตั้งแต่วัย เด็ก ที่จ ะต้อ งถูก ฝึก ให้นับ เลขย่อ มเป็น เวลาที่ สาคัญ มากของพัฒ นาการของมนุษ ย์
การนับเลขได้ทาให้มนุษย์ รู้ว่าอะไรมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ในระดั บความถี่ที่ถูกกาหนดด้วย
ตัวเลข จนทาให้อายุสามารถเป็นตัวเลขได้ไปจนถึงดู เวลาได้ ตัวเลขของอายุและเวลาเป็นหมุด
หมายในการบอกระยะเวลาแห่ง ความตาย การนับ เลขเป็น พื้น ฐานของชีวิต สัง คมสมัย ใหม่
ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกๆ สังคมบนโลกใบนี้ที่มีระบบการนับเลขที่ละมากๆ สาหรับในหมู่คนที่ไร้ซึ่งตัวเลข
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หรือ ภาษาที ่ไ ร้เ ลข (anumeric) นั ้น การนับ เลขจะต้อ งไม่สู ง มากเกิน ไป เช่น 1-3 เป็น ต้น
การไร้ตัว เลขไม่ไ ด้ห มายความว่า นับ ไม่ไ ด้ การระบุตัว เลขได้น้อ ยๆ เป็นอะไรที่พ บได้ใ นหลาย
ต่อหลายสังคม เช่น สังคม Piraha ในแถบป่าอเมซอน แต่การไม่ได้มีตัวเลขระดับมากๆ ไม่ได้
ทาให้มนุษย์ในสังคมเหล่านี้ประสบปัญหาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัวเรียนรู้เรื่องรอบตัว
(Caleb Everett, 2017)
ระบบตัวเลขแบบมากๆ จึงไม่ไ ด้เป็นสิ่งที่พบได้ในทุกๆ สังคม ตัวเลขไม่ได้มีความเป็น
สากล แม้ว่า ความพยายามจะสร้า งความเป็น สากลปรากฏให้เ ห็น ได้ เช่น Gottlob Frege
ความเข้า ใจทางญาณวิท ยาของตัว เลขไม่ไ ด้ เ กี่ย วข้อ งอะไรกับ สภาวะทางจิต วิท ยา เป็น ต้น
แต่ก ารศึก ษาเรื่อ งตัว เลขแบบนัก ปรัชญาก็พ ร้อ มเสมอที่จ ะถูก ท้า ทายจากเหล่า ข้อ มูล ที่ไ ด้ม า
จากการศึกษาแบบอื่นๆ เช่น มานุษยวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในขณะที่จิตวิทยา
ยืนยันถึงความสามารถของเด็กอายุก่อนหนึ่งขวบลดไปจนถึงอายุสี่สิบเก้าชั่ว โมงสามารถแยก
วัต ถุส องอั น ออกจากหนึ ่ง อัน ได้ เด็ก ทารกมีค วามสามารถในการแยกปริม าณ แต่ก ็ไ ม่ไ ด้
หมายความเด็ก สามารถที่จ ะคิด เลขนามธรรมได้ (Caleb Everett, 2017) รากฐานความคิด
เกี่ย วกับ ระบบตัว เลขมากๆ ที่ดารงอยู่เ หนือ กาลเวลาและสถานที่ (หรื อ มีค วามเป็น สากล)
จึงถูกท้าทาย การมีความเชี่ยวชาญทางตัวเลขหรือ “เก่งตัวเลข” ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิด
คณิต ศาสตร์เ ป็น ผลิต ผลของมนุษ ย์จ ากการวิวัฒ นาการมากกว่า ของจากสรวงสวรรค์ที่พ ระผู้
เป็นเจ้า ประทานมาแบบสัญ ชาติญ าณ แต่กรอบความคิ ดแบบหลังก็ถูกท้าทายด้วยเช่น กัน แต่
ไม่ว่าตัวเลขจะมาได้อย่างไรโลกปัจจุบันนี้ก็ขาดตัวเลขไปไม่ได้
สาหรั บ สั ง คมที่ ไ ม่ มี ร ะบบการนั บ เลขแบบมากๆ แล้ ว ก็ ห มายความว่ า โลกแมตริ ค
(metrics) ที่ ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งถู ก ควบคุ ม ตามแบบภาพยนตร์ ชุด The Matrix นั้ น เป็ น ไปไม่ ไ ด้
อย่ า งไรก็ ดี ใ นความเห็ น ของ Caleb Everett การพั ฒ นาตั ว เลขขึ้ น มาจากปริ ม าณก็ อ าจจะ
มาจากการมี ร่ า งกายที่ ยื่ น ออกมาหนึ่ ง นิ้ ว เท่ า กั บ หนึ่ ง ขี ด เช่ น I เป็ น ต้ น แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า จะใช้ ไ ด้
กั บ ทุ ก สั งคมเสมอไป สาหรั บ ในบางสั ง คมปริ ม าณของนิ้ ว มื อ และเท้ า ยั งต้ อ งผสมไปกั บ การมี
วั ฒ นธรรมในการนั บ และทั ก ษะอื่ น ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ คาต่ า งๆ ที่ ห มายถึ ง ตั ว เลข เช่ น สิ บ เอ็ ด
ก็ ส ามารถที่ จ ะรวมนิ้ ว เท้ า เข้ า ไปด้ ว ย ฯลฯ นิ้ ว มื อ และนิ้ ว เท้ า เท่ า กั น ทั้ ง ซ้ า ยและขวาเป็ น
ฐานส าคั ญ ให้ ก ั บ โครงสร้ า งประชานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า งกาย ( embodied cognition)
(Caleb Everett, 2017) อุ ป ลั ก ษณ์ (metaphor) ของคาว่ า มื อ ที่ เ อาไว้ จั บ สิ่ งของต่ า งๆ ถู ก
ขยายออกไปเป็ น ตั ว เลข ตั ว แทนของมื อ คื อ ตั ว เลขที่ แ สดงพลั ง อานาจในการยึ ด กุ ม สิ่ ง ต่ า งๆ
ตั ว เลขเปรี ย บเสมื อ นมื อ ในการควบคุ ม สรรพสิ่ งต่ า งๆ แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า จะควบคุ ม ได้ ห มดตราบใด
ก็ ต ามที่ นิ้ ว มื อ ยั งมี ช่อ งว่ า งให้ ข องบางอย่ า งรอดออกไปได้ เช่ น สั งคมเข้ า ป่ า ล่ า สั ต ว์ เป็ น ต้ น

วารสารธรรมศาสตร์  7

ตัวเลขกับตัวอักษรถูกพัฒนาขึ้นมาเคียงคู่กัน กับพัฒ นาการของสังคมเกษตร (Caleb
Everett, 2017) ในสังคมแห่ง ตัว เลขทุ ก ๆ คนจะต้อ งถูก พัฒ นาด้ว ยตัว เลข การหลงใหลใน
ตัว เลขอาจจะไม่ใ ช่เ รื่อ งแปลก จนนาไปสู่เ สน่ห์ข องตัว เลข เช่น 3 (ไตร/Trinity) 7 เป็น ต้น
จากดวงดาวเพื่อการเกษตรไปจนถึงศาสนาตัวเลขเป็นองค์ประกอบสาคัญ กระบวนการทาให้
โลกใบนี้เป็นโลกแห่งตัวเลขจึงเกี่ยวข้องกับศาสนาจนถึงวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งตัวเลขไม่ได้เป็น
เรื ่อ งของโลกโบราณเท่า นั ้น แต่ย ัง ขยายตัว และครองความเป็น หนึ ่ง ในสภาวะสมัย ใหม่
(modernity) ที่ดาเนินไปด้วยการทาให้ธรรมชาติและโลกมนุษย์เป็นกลไก (mechanization)
(Pierre Hadot, 2006)
พลั ง ของตั ว เลขทวี ค วามสาคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ในโลกของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ( artificial
intelligence) จนกลายมาเป็ น สาขาวิ ช าส าคั ญ ของการศึ ก ษา เช่ น STEM (science
technology engineering mathematics) จากจั ก รกลโบราณมาจนถึ ง ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (personal) และความเป็ น บุ ค คล (person) ทั้ ง นี้ ค วามเป็ น กลไกที่ ไ ร้ ซึ่ ง
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว (personal) นั้ น ได้ ก ลายมาเป็ น วิ ถี แ ห่ ง ความเป็ น กลาง (neutral)
รั ฐ สมั ย ใหม่ ภ ายใต้ ก รอบคิ ด แบบเสรี นิ ย มเชื่ อ ว่ า รั ฐ จะต้ อ งเป็ น กลาง ทั้ งนี้ เ มื่ อ รั ฐ ถู ก ทาให้ เ ชื่ อ
ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของชนชั้ น ใดชนชั้ น หนึ่ ง ก็ จาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องแสดงและส่ ง เสริ ม
ความเป็ น กลาง ตั ว เลขแสดงถึ ง ความเป็ น กลาง ตั ว เลขไม่ ถ ู ก แทรกแซงด้ ว ยความเป็ น
ส่ ว นตั ว กลไกของการส่ ง เสริ ม ความเชื ่ อ เรื่ อ งความเป็ น กลางของรั ฐ ผ่ า นตั ว เลขจึ ง เป็ น
สิ่ งจาเป็ น
ทั้งรัฐและการค้าต้องการตัวเลข ถึงแม้ว่าราคาจะเป็นตัวเลขสาคัญของความสัมพันธ์
เชิงตลาด แต่ตัวเลขสถิติดัชนีที่บ่งบอกข้อมูล ต่า งๆ เป็น เครื่อ งหมายที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของรัฐ
Steffen (Mau, 2019) พัฒ นาการของรัฐ บ่ง บอกพัฒ นาการของสัง คม การนับ เลขแสดง
สถานะความเป็น เด็ก ที่ผู้ใ หญ่ทุก ๆ คนภายใต้ก ารศึก ษาภาคบัง คั บ ของรัฐ ประชาชาติต้อ งมี
ร่ว มกัน เพราะแม้แ ต่ค นอ่า นไม่อ อกเขีย นไม่ไ ด้ก ารนับ เลขก็ยัง เป็น พื้น ฐานการดา รงชีวิต ที่
สาคัญ ของสังคมการค้า การนับ คือ การแสดงตัว เลขที่ท รงเสน่ห์เพราะในพื้น ที่ข องการศึก ษา
ตัวเลขหลักเดียวแสดงสภาวะของความเด็ก ๆ ที่ดูสดใสไม่เป็นพิษเป็นภัย
ตัว เลขที่แ สดงความสามารถของเด็ก ๆ สร้า งความเชื่ อ ว่า มีค วามตรงไปตรงมาและ
จริง ใจ จนท าให้รู้สึก ได้ว่า ตัว เลขไม่เ คยหลอกลวงใคร ตัว เลขแสดงตัว ว่า ไม่ไ ด้เ ป็น อะไรที่
หลอกลวง ตัว เลขทาให้ทุก อย่า งที่เ คยมีคุณ สมบัติที่แ ตกต่า งกัน เช่น ผู้ชายและผู้ห ญิง ฯ ลฯ
มีลัก ษณะที่เ หมือ นกัน ไม่ว่า จะเป็น เพศอะไรแบบไหนทุก ๆ คนเป็น แค่ตัว เลข อัต ลัก ษณ์ที่
แสดงออกด้ว ยตัว เลขจึงเป็น แหล่งรวมศูน ย์ที่ทาให้ดู ร าวกับ ว่า ไม่มีใ ครพิเ ศษกว่า ใคร ตัว เลข
ไม่ใ ห้ค วามรู้สึก ที่แ สดงอคติ ตัว เลขไม่ไ ด้ใ ห้ชื่อ ที่บ่ง บอกความพิเ ศษใดๆ เมื่อ ทุ ก ๆ คนเป็น
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เพีย งแค่ต ัว เลขทุก ๆ คนก็ไ ม่ม ีห น้า ตาไม่ม ีอ ัต ลัก ษณ์แ บบเดิม ๆ ที ่ม ัก ต้อ งการเรื ่อ งเล่า
(narrative) และตานาน เช่น ฉายาที่ได้มา ฯลฯ
เมื่อ ไม่มีอัต ลัก ษณ์ป ระวัติค วามเป็น มารวมประสบการณ์ใ นอดีต ก็ไ ม่มีค วามสา คัญ
ทุก ๆ คนจึงดารงอยู่ด้ว ยความเป็น ปัจ จุบัน ที่ไ ม่มีอ ดีต ประสบการณ์ที่มีเงื่อ นไขทางเวลาและ
บริบทเป็นสิ่งที่ไร้ความสาคัญ เวลาที่บ่งบอกถึงความเป็นมาจึงเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย เมื่อไม่มี
เวลาความสัม พัน ธ์ม นุษ ย์ก็พ ร้อ มเสมอที่จ ะถูก ตีค วามได้ว่า เป็น อมตะ เวลาที่บ่งบอกถึ งความ
แตกต่างหายไปเมื่อเป็นอมตะ มิติทางเวลาและประสบการณ์ที่แตกต่างกันทาให้ความแตกต่าง
กลายเป็นอะไรที่ควบคุมจัดการบริหารได้ยาก ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องตอบสนองต่อคนทุกๆ
คนที่มีแ ต่ค วามแตกต่า ง (Jerry Z. Muller, 2018) เมื่อ ไม่มีค วามแตกต่า งเพราะทุก อย่า ง
เหมือ นกัน หมดก็ท าให้ก ารบริห ารจัด การง่า ยขึ ้น ความไม่แ ตกต่า งหรือ ความเหมือ นกัน
ประหนึ่งสินค้าผลิตที่ละมากๆ ทาให้ต้นทุนต่า
ต้น ทุน เป็น หัว ใจสาคัญ ของกาหนดราคาในการประกอบการและธุร กิจ การควบคุม
ต้น ทุน หมายถึงการเพิ่ ม ขึ้น ของผลกาไร กาไรเป็น หัว ใจสาคั ญ ของการกาหนดชีวิต ของภาค
ธุร กิจ กาไรบ่งบอกถึงความสาเร็จขององค์ก ร แต่สาหรับภาครัฐ ที่ ไ ม่ไ ด้มุ่งแสวงหากาไรทาให้
การประเมินคุณค่าองค์กรที่ไม่ได้ว่าแสวงหากาไรว่าเงินภาษีที่ใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ นั้นคุ้มค่า
หรือไม่? ผลการปฏิบัติงาน (performance) เป็นเครื่องมือสาคัญในการวัดความคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่า ยไปและส่ง เสริม ให้เ กิด การบริห ารงานให้เ กิด ประสิท ธิผ ลมากที่สุด ในองค์ก ร ภายใต้
ต้นแบบของการบริหารงานภาคเอกชนให้เป็นแนวทางของการบริหารงานสาธารณะจาเป็น ที่
จะต้อ งสร้า งแรงจูงใจ (incentivization) ในการทางานด้ว ยการล่อ ด้ว ยการตบรางวัล และ
ลงโทษ สาหรับรางวัลใหญ่ก็คือเงินที่สามารถแสดงออกมาเป็นมูลผ่านตัวเลข ส่วนรางวัลเล็กๆ
ก็เป็นการสรรเสริญเยินยอประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ
ผลการปฏิบัติง านที ่เ กิด ขึ้น จากต้อ งพิจ ารณาว่า คุ้ม ค่า กับ การลงทุน ไปนั้น เป็น ข้อ
เรีย กร้อ งจากตลาดแรงงานที่ถือ ว่ า เป็น ผู้ใ ช้บ ริก ารจาก “สิน ค้า ” เช่น “สิน ค้า ” ผลิต ออกไป
จากสถาบัน การศึก ษา สิน ค้าที่ผลิต ไปจากสถาบัน การศึก ษาแล้วมี คุณ ภาพหรือไม่ ? สาหรับ
ในประเทศที่มีปัญ หาความไม่เ ท่า เทีย มกัน กัน ทางชาติพัน ธุ์ไ ปจนถึง ช่อ งว่า งทางชนชั้น แล้ว
“สิน ค้า ” ที่ผ ลิต ออกมาก็ไ ม่ส มควรที่จะมี ค วามแตกต่า งกัน ทุก ๆ คนที่ผ่านการศึก ษาออกไป
แล้ว จะต้อ งมีค วามสามารถในการอ่า นออกเขีย น คานวณ และอื่น ๆ ที่เ ป็น ทั ก ษะพื้น ฐานได้
อย่า งเท่า ๆ กัน หมด หนทางในการสร้า งคุณ ภาพของ “สิน ค้า ” การศึก ษาจะดีด้ว ยการเพิ่ม
แรงจูงใจในการผลิต “สินค้า” ให้กับเหล่า “ลูกจ้าง” ผู้ผลิต “สิน ค้า” ทางการศึกษา สาหรับ
ในการขาย “สินค้า ” ของ “ห้างสรรพสินค้า ” ไม่ใช่แค่ “ลูกค้า” เท่านั้นที่บริษัทจะต้องเอาใจ
ใส่ดูแลแต่รวมไปถึงเหล่า “ลูกจ้าง” หรือ “พนักงาน”
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การเพิ ่ม เงิน เชื ่อ กัน ว่า จะเป็น แรงจูง ใจที ่ส าคัญ ที ่จ ะท าให้ก ารปฏิบ ัต ิง านของ
“ลูกจ้าง” หรือ “พนักงาน” ดีขึ้น แรงจูงใจที่กระตุ้นด้วยเงินจะทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อจะได้
เป็น หน่ว ยสูง สุด ของห่ว งโซ่ก ารแข่ งขัน (อาหาร) ได้รั บ เงิน อุด หนุน ถ้า จะกล่า วอย่า งง่า ย ๆ
เงิน จะเป็น แรงขับ สาคัญ ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการแข่งขัน เพื่อ ให้ ไ ด้ม าซึ่งผลิต ภัณ ฑ์ที่มี
คุณ ภาพ ครั้น ถ้า พิจ ารณาในมุม มองของผู้ถูก ผลิต ในสายการผลิต ที่ห มายถึง “ผู้ใ ช้บ ริก าร”
หรือ “ลูกค้า” นั้นได้รับการบริการจากบุคคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นอย่างไร
ลูกค้าผู้ดารงตนอยู่ในพื้น ที่ต ลาดการศึก ษาต้อ งมีก ารแข่งขันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ
หรือผู้ใช้บริการ
การปฏิบ ัต ิง านที ่ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ส ูง ย่อ มถูก จัด ต าแหน่ง (ranking) ให้อ ยู ่ร ะดับ ต้น ๆ
การปฏิบัติงานก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโรงเรียนที่มีนักเรียนที่โดดเด่น นักเรียนผู้ได้ไปสู่จุดสูงสุ ด
ที่ได้ผลิตสิ่งสูงสุดออกได้ม ากที่สุด (optimum) การได้อ อกมากล่าวคาอาลาการจบการศึกษา
(valedictorian) จึง เป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการสร้า งผลผลิต ที่ดีที่สุด สถานะของผู้ที่ไ ด้
ออกมาแสดงตนและประกาศตนบ่งถึงความยิ่งใหญ่และความเข็มแข็ง ผู้พูดไม่ได้เป็นเพียงผู้ได้
ส่งเสีย งตัว ออกไปให้ผู้ค นสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็น ที่ จับ จ้อ งจากสายตาของผู้ชม คาๆ นี้ม าจาก
รากละติน ‘valedicere’ คาว่า ‘vale’ หมายถึง การกล่า ว คาอ าลา คาๆ นี ้เ ชื่อ มโยงกับ
‘valere’ ที่ห มายถึง ความแข็ง แกร่ ง โดยผสมกับ คาว่า ‘dicere’ ที่แ ปลว่า พูด สาหรับ คา
‘dicere’ ก็มีร ากก่อ นภาษาอิน โดยูโ รเปี่ย น ‘deik’ แปลว่า การแสดง การกล่า วคาพูด อย่า ง
สุขุม การกล่าวด้ว ยตัว เลขเป็น การกล่าวที่ป ราศจากโวหารตีสานวน การบอกด้วยตัว เลขเป็น
การกล่าวง่ายๆ สั้นๆ ไม่ได้มีความซับซ้อนและชัดเจน
ภายในโครงสร้า งประชาน (cognitive structure) การเรีย นรู้ก ารนับ เลขมาตั้งแต่
เด็ก ๆ นั้ น การถูก จัด ให้อ ยู่ใ นตาแหน่งตัว เลขต้น ๆ เป็น การทาให้ค นอื่น ๆ รู้ ถึงตาแหน่งที่เด่น
หรือเห็นชัด แม้ว่าคนอื่ นๆ จะไม่ได้ปรากฏให้เห็นก็ตาม การเป็นที่สองหรือที่สามยากที่จะมีคน
จดจา การจัด อัน ดับ ที่มีใ ครคนอื่น อยู่ด้ว ยเสมอนั้น กลับ ทาให้ก ารเป็น อัน ดับ หนึ่งอยู่เ พีย งคน
เดีย วกลับ แสดงภาพของการผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งๆ ที่การมีอัน ดับ ตัว เลขก็ย่อ มจะต้ องมี
อัน ดับ อื่น ๆ ติด ตามมาด้ว ย อัน ดับ ของตัว เลขอื่น ๆ ที่ต ามมาจากหมายเลข “หนึ่ง ” เปิด ทาง
ให้กับการแข่งขัน อันดับของตัวเลขยังบ่ งบอกถึงโอกาสที่จะขึ้นมาแทนที่ ด้วยการเป็นตัวเลขที่
ถูก จัด ตาแหน่ง นั้น ให้ค วามหวัง ได้เ สมอ เช่น ความหวัง ว่า ตาแหน่ง ของตัว เลขจะสูง ขึ้น ถ้า
พยายามมากกว่านี้ เป็นต้น
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ส าหรับ จิต วิญ ญาณแห่ง การแข่ง ขัน (spirit of competitiveness) ผ่า นการจัด
ตาแหน่ง (ranking) ที่ร ะบุถึง ความแตกต่า งนั้ น ให้ค วามหวัง กับ การไต่เ ต้า เสมอ การเป็น ที่
หนึ่งย่อ มไม่ใ ช่แ ค่ค วามหวังแต่เ ป็น อะไรที่ไปได้เ สมอในโลกของการแข่งขัน การจัด อัน ดับ ทา
ให้ส่ง เสริม ให้ ค วามฝัน สามารถทาให้เ ป็น จริง ได้ การแข่งขัน ทาให้โ ลกแห่งความฝัน และโลก
แห่งความเป็น จริงเป็น อัน หนึ่งอัน เดีย วกัน การเลื่อ นฐานะ (mobility) ทางชนชั้น จึงเป็น ไป
ได้เสมอ สถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของบริษัท หรือ ปัจเจกชนที่ต่าๆ เป็น ไปได้เ สมอที่จ ะ
เลื่อ นฐานะทางชนชั้น การจัด อัน ดับ ทาให้ค วามคิด จาก “จากผ้า ขาดไปสู่เ ศรษฐีเ ป็น ไปได้ ”
(from rag to rich)
การแข่งขันเพื่อการมีตาแหน่งและสถานะภาพที่สู งขึ้นเป็นหัวใจของการจัดตาแหน่ง
ถึงแม้ว่าการจัดตาแหน่งจะก่ อให้ใครบางบางคนเหนือกว่าก็ตาม ทั้งเพื่อความรู้สึ กพิเศษว่ามีแต่
‘ความพิเศษเฉพาะ’ (exclusiveness) นั้นเป็นหัวใจสาคัญของการแข่งขันเฉกเช่นเดียวกันกับ
การเล่นกีฬาที่ต้องมีผู้ ชนะหรือผู้ได้ตาแหน่งที่หนึ่ง ดังนั้นท่ามกลางตลาดที่มีแต่อะไรที่ธรรมดา
สามัญและดาษดื่นจนไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่า ใครเป็นใครหรือ อะไรเป็นอะไรนั้น ใครสัก
คนจะโดดเด่นออกมาให้เห็นเด่นชัดเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของการเลื่อนฐานะทางชนชั้ นและ
การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ สังคม เพีย งแต่ ก ารจะโดดเด่น ขึ้น มาได้ก็ต้อ งการการต่อ สู้แ ข่งขัน กัน
(Steffen Mau, 2019)
ผู้เ ป็น ที่ห นึ่งมัก จะมีค วามภาคภูมิใ จที่สุด ส่ว นคนที่อ ยู่ใ นอัน ดับ รองๆ ก็ล ดหลั่น กัน
ตามลาดับ เพีย งแต่จ ากสายตาของผู ้ช มก็จ ะไม่มีใ ครสนใจต าแหน่ง ที ่ส องหรือ ที ่ส ามหรือ
แม้กระทั่งที่ส่ีได้ ความคิดเรื่องดีที่สุดอันดับสองไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมชีวิต การจัดอันดับ
ให้ใ ครหรือ อะไรเป็น อัน ดับ หนึ่งที่ดารงอยู่แ ต่เ พีย งผู้เ ดีย วในความทรงจาจึงแสดงนัย ของการ
ผูกขาด การเป็นหนึ่งเดียวทาให้เกิ ด การอิจฉาจนนาไปสู่ก ารแข่งขัน ส่ว นใครที่ ต กอันดับ ก็เต็ม
ไปด้ว ยความอับ อาย แต่ก็ยังสามารถที่จ ะปรับ ปรุงตัว เองได้ใ นอนาคต เพีย งแต่อัน ดับ ที่จัด ไว้
เป็นเรื่องของอดีตหรือความทรงจามากกว่าที่จะเป็นอะไรที่จะค้าประกันอนาคต
สาหรับใครอยู่ในตาแหน่งใดนั้นเกิดขึ้น ได้จากบริษัทจัดอันดับ ที่ทาหน้าที่ประหนึ่งครู
ผู้ป ระเมินเหล่านักเรีย น เพียงแต่การสอบแข่งขัน ในโรงเรียนมักจะไม่มีเงินเป็น แรงจูงใจ การ
ตกอันดับ หรือ ไม่ได้อยู่ใ นอันดับไม่ ได้ส่งผลต่อ รายได้หรืองบประมาณ การสอบตกในโรงเรีย น
ไม่ได้มีก ารลงโทษด้ว ยการตัด เงิน (monetary penalization of failures) การลงโทษด้ว ย
การตัดเงิน เป็นการส่งเสริม ให้คนสานึก และให้เงิน เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่า ง
ยิ ่ง เมื ่อ ไม่ม ีส วัส ดิก ารและผลประโยชน์แ บบอื ่น ในการสนับ สนุน การด ารงชีวิต ของเหล่า
“ลูก จ้า ง” ที่ไ ต่เ ต้ าทางชนชั้น ขึ้น มา การใช้เงิน เป็น หลัก ในการประเมิน ยังเป็น การเสริม สร้า ง
มนุษ ย์ม ิต ิเ ชิง เดี ่ย ว (one dimension) มิต ิเ ชิง นั ้น คือ มนุษ ย์ท างด้า นเศ รษฐกิจ (homo
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economicus) แต่ก็เป็น มิติที่ถูก ให้ค วามสาคัญ มากขึ้นเรื่อ ยๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งภายใต้ก าร
ขยายอานาจของเศรษฐกิจ เสรีนิย มใหม่ (neoliberalism) ที่ยัง ต้อ งการการบริห ารงานรัฐ
แ บ บ ให ม ่ (new public management) ภ า ย ใต้ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ป รับ โค ร งส ร้า ง
(Structural Adjustment) ทางเศรษฐกิจของประเทศยากจนทั้ งหลายที่ต้อ งการเลื่ อนฐานะ
การปรับ โครงสร้า งที่ทาให้มีมิติท างเศรษฐกิจเป็น หลัก นั้น ย่อ มลดทอนความซับซ้อ น
เช่น ลดมิติท างสังคมและการเมือ ง จิต วิทยา ฯลฯ มิติทางเศรษฐกิจ ทาให้ผ ลกาไรถูก นาไปใช้
กับชีวิตที่ไม่ได้กากับด้วยกาไร มิติของประโยชน์สาธารณะถูกลดถอนด้วยผลกาไรขาดทุน การ
บริห ารรัฐ ที่เ ป็น เรื่อ งของการใช้อานาจก็ถูก เปลี่ย นให้ก ลายเป็น เรื่อ งการบริห ารจัด การด้ว ย
ความรู้ม ากกว่า ที่จ ะเป็น อานาจดิบ ๆ วิถีท างปฏิบัติจ ากภาคการเงิน ถูก นาไปใช้ใ นภาคอื่น ๆ
ด้วยการปรับโฉมใหม่ผ่านคา เช่น ‘ประกันคุณภาพ’ (quality assurance) ‘ควบคุมคุณภาพ’
(quality control) ‘ภ าระรับ ผิด ชอบ ’ (accountability) ‘โปร่ง ใส่ ’ (transparency)
‘ประสิท ธิภ าพ’ ‘คุ้ม ค่า เงิน ’ ‘ผู้ต รวจสอบพิจ ารณา’ (peer review) ‘การวัด เปรีย บเทีย บ
เพื ่อ ให้ดีที ่ส ุด ’ (Benchmarking) ‘เพิ ่ม อานาจ’ (empowerment) ‘ธรรมภิบ าล’ (good
governance) ฯลฯ (Chris Shore & Susan Wright, 2000).
ความซับซ้อนที่มี มากทาให้การตัดสินใจทาได้ลาบาก ท่ามกลางความซับซ้อนที่พร้อม
จะให้ความสับสนและความไม่แ น่นอนการเหลือเป็นเพียงตัวเลขผ่านกระบวนการจัดตาแหน่ง
(ranking) และจัด อัน ดับ (rating) ย่อ มท าให้ผู ้บ ริห ารที ่ ม ีเ วลาน้อ ยตัด สิน ใจได้ง ่า ยขึ ้น
การตัดสินใจที่ไม่ได้ต้องการการตรึ กตรองเป็น กระบวนการคิดที่ยาวนาน แต่เป็นการตัดสินใจ
ที่แม้ว่าจะไม่ใช่สัญชาติญาณแต่ก็รวดเร็วมากพอสาหรับวิถีธุรกิจและการดาเนินชีวิต ทั้งนี้เรื่อง
ของความเร็ว (speed) เป็น หัวใจสาคัญ ของการเปลี่ย นแปลงของมนุษ ย์ผ่า นเทคโนโลยีตั้งแต่
ล้อ จนถึงโลกดิจิทั ล และปัญ ญาประดิษ ฐ์ ความเร็ว การเคลื่อนที่แ ละการกระทาทาให้ความคิด
และกระบวนการทางความคิดเปลี่ยนแปลงไป (Barbara Tversky, 2019)
การตัด สิน ใจที่จ ะกระทาสิ่ง ใดผ่า นการให้ค วามสมเหตุส มผล (justification) ให้
ความเชื่อมั่น กับ ตัวเองและได้รับ ความไว้ว างใจ (trust) จากผู้อื่น สายสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษ ย์
ต้อ งการความไว้ว างใจ เช่น ไม่ถูก ทาร้า ย ฯลฯ ในความสัม พัน ธ์ค วามไว้ว างใจจะเกิด ขึ้น ได้
ต้อ งการเวลาอย่า งมาก แม้ว่า ในสภาวะสมัย ใหม่ค วามเร็ว เป็น หัว ใจสาคัญ แต่ค วามไว้ว างใจ
กลับ ไม่ได้เกิด ขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยพลังขับ ของความเร็วและต้อ งการอะไรเร็วๆ ทาให้ต้อ ง
เร่งความไว้ว างใจให้เ กิด ขึ้น ได้เร็ว ๆ เมื่อ ไม่มีค วามไว้ว างใจก็ห มายความว่า จะต้อ งทาให้ เ กิด
ความไว้ว างใจ กลไกที่จ ะทาให้เ กิด ความไว้ว างใจจึง เป็น สิ่ง จาเป็น และจะต้อ งทาให้เ กิด ขึ้น
อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบ เช่น ‘ประกันคุณภาพ’ ‘โปร่งใส’ ฯลฯ เป็นกลไกสาคัญที่เชื่อกัน
ว่าจะทาให้เกิดความไว้วางใจ
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เมื่อ มีค วามไว้ว างใจต่อ การตัด สิน ใจที่ห ลีก เลี่ย งความเสี่ย ง (risk) ไปได้ย ากก็ทาให้
การตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น ความไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นได้จากสายสัมพันธ์ที่ไม่ ได้รู้จักกันหรือ
ไว้เ นื้อ เชื่อ ใจกัน มาก่อ นนั้น แสดงถึงการมีศั ก ดิ์ศ รีแ ละบ่งบอกถึงความแม่น ยา ในทางกลับ กัน
ศักดิ์ศรีเป็น หมุดหมายที่จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ การถูกจัด ให้อยู่ในอันดับต้นๆ หรือเป็น ที่
หนึ่งนามาซึ่งชื่อ เสีย ง (reputation) ชื่อ เสีย งก็จ ะเป็น ตั ว ช่ว ยในการทาให้เ กิด ความไว้ว างใจ
ท่า มกลางความหลากหลายของสรรพสิ่งต่า งๆ ความไว้ว างใจจะ เกิด ขึ้น กับ การมีม าตรฐาน
ร่ว มกัน เครื่อ งมือ ในการประเมิน ที่ทุก ๆ คนใช้ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพจนกลายมาเป็น ของ
สามัญ ความเป็นสามัญที่ใครก็ใช้ได้กลายมาเป็นมาตรฐาน
การมีม าตรฐานกลางมาตรฐานกลางที่ส ามารถเชื่อมโยงความหลากหลายและความ
ซับ ซ้อ นเป็น กลไกสาคัญ ของสภาวะสมัย ใหม่ (modernity) การเป็น มาตรฐานกลางนั ้น ก็
หลีกเลี่ยงความเป็นนามธรรมไปได้ย าก นอกจากนั้นในสภาวะสมัย ใหม่การพึ่งพาระบบที่เป็น
นามธรรม (abstract system) ก็เ ป็นสิ่งที่ห ลีก เลี่ย งได้ไ ม่ง่า ยนัก เพราะอะไรที่เ ป็นนามธรรม
ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่และเวลาครั้นเมื่อไว้วางใจระบบที่เป็นนามธรรมก็หลีกเลี่ยงที่จะมี
ความไว้เ นื้อ เชื่อ ใจผู้เชี่ย วชาญ (expert) ไปไม่ไ ด้ (Anthony Giddens, 1990) เพีย งจะเชื่อ
ผู้เ ชี่ย วชาญคนใด? อะไรที่จ ะทาให้ค นที่ไ ม่รู้จัก กัน เชื่อ ว่า คนๆ ที่นั้น เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญที่นาพา
ประโยชน์มาให้ได้ ? ความเป็นที่หนึ่งคือดัชนี
การจัด ตาแหน่ง (ranking) เพื่อ ให้เกิดการแข่งขันทางธุร กิจ โดยส่วนใหญ่นั้นก็จะทา
โดยบริษัท และผู้มีอ าชีพ ในการจั ด อันดับ ถึงแม้ว่ารูป แบบจะทาให้ก ารจัด ตาแหน่งและอัน ดับ
ไม่ไ ด้เ กิด ขึ้น จากผู้เ ชี่ย วชาญของบริ ษัท แต่เ พีย งฝ่า ยเดีย ว ภายใต้จิต วิญ ญาณแห่งการมีส่ว น
ร่ว ม (participation) การผนวกบทบาทของผู ้ค นอื ่น ๆ เข้า ไปเป็น ส่ว นส าคัญ ของการ
ประเมิน จึง ช่ว ยในการสถาปนาความรู้สึก ที่ไ ม่ห่า งเหิน เกิน ไป เช่น Tripadvisor ที่เ มื่อ ใดก็
ตามการจัด อัน ดับ โรงแรมเปลี่ย นไปเพราะอัล กอริทึ่ม เปลี่ ย นไปก็ทาให้เกิด ผลกระทบต่อ การ
จองโรงแรม แม้ก ระทั่งกลุ่ ม เครือ โรงแรมขนาดใหญ่ (Ingrid Jeacle & Chris Carte, 2011)
เป็นต้น
บริษัท จัด ตาแหน่ง และอัน ดับ ให้ภ าพการไม่มีค วามสัม พัน ธ์ส่ว นตัว (impersonal
relations) แต่ในขณะเดียวกัน การจัดตาแหน่งและอันดับก็ไ ม่ ได้ทาให้เ กิ ดความห่างเหินมาก
นัก แต่กลั บ พยายามให้ค วามรู้สึก ว่าใกล้ชิด ดังนั้น การมีค นอื่น ๆ ร่ว มประเมิน ทาให้ไม่รู้สึก ว่า
ห่า งเหิน ด้ว ยว่า ผลของการประเมิน เป็น ผู้เ ชี่ย วชาญที่ไ กลตัว ความรู้สึก ที่ดูเ หมือ นจะใกล้ชิด
หรือดูราวกับว่าจะเป็นส่วนตัวนั้นเกิดขึ้นจากการคานวณ (calculative) และตัวเลขที่เป็นส่วน
หนึ่ง ของโครงสร้า งประชาน (cognitive structure) ที่ก่อ ร่า งขึ้น มาตั้ง แต่เ ด็ก ๆ ตัว เลขเป็น
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ระบบนามธรรมที่ผู้ค นส่ว นใหญ่เ ติบ โตขึ้น มา ตัว เลขที่เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของชีวิต จนไม่ต้อ งตั้ง
คาถามอีกต่อไปว่า เลขศูนย์คืออะไร?
สาหรับ การจัด อัน ดับ คะแนน (rating) ด้ว ยตัว เลขเป็น การกาหนดความรู้สึก ต่อ สิ่ง
ต่างๆ ไม่ว่าความรู้สึ กนั้นๆ จะเป็นเรื่องบวกหรือลบ ในขณะที่การจัดตาแหน่ง (ranking) นั้น
เป็น การเปรียบเทียบสิ่งๆ หนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง การจัด ตาแหน่งและอันดับ ด้ว ยคะแนน (rating)
เพื่อทาให้เกิดการแข่งขันนั้นหมายถึงการทาให้กิจกรรมของมนุษย์กลายเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ
(economization) กิจ กรรมที ่เ น้น ถึง ประสิท ธิภ าพ (efficiency) และการป ฏิบ ัต ิง าน
(performance) (Steffen Mau, 2019) เมื่อทุกอย่างเป็นไปเพื่อเศรษฐกิจก็ทาให้ไม่มีอะไรที่
จัด ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนคะแนน (rating) ไม่ไ ด้ จากธนาคารถึงร้า นอาหาร เครื่อ งดื่ม
หนัง สือ ไปสู่เ มือ งไล่ไ ปจนถึง สถาบัน การเมือ ง เช่น รัฐ ประชาชาติ ฯลฯ เมื่อ ทุก ๆ อย่า งมี
คะแนนทุกๆ อย่างก็มีคุณค่าเชิงปริมาณในทางเศรษฐกิจ
การจัด ตาแหน่งและอันดับคะแนนนั้น ไม่ใช่ปรากฏการณ์ท างสังคมแบบใหม่เ สีย เลย
ทีเ ดีย ว เพราะการจัด อัน ดับ ภาคการเงิน ก็ทากัน มาเกือ บจะประมาณร้อ ยปี การจัด อัน ดับ
คะแนนว่า ภาพยนตร์ด ีไ ด้ด าวกี ่ด วงปรากฏ ให้เ ห็น ตั ้ง แต่ ค.ศ. 1928 ส่ว น National
Academy of Sciences ข อ ง ส ห รัฐ อ เม ริก า จ ัด อัน ด ับ โค ร ง ก า ร บ ัณ ฑ ิต ท า ง ด ้า น
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาตั้งแต่ ค.ศ. 1925 (Elena Esposito & David
Stark, 2019) ในขณ ะที ่ก ารให้ด าวอาหารของมิช ลิน (Michelin Star) เริ ่ม มาตั ้ง แต่
ค.ศ. 1926 ในปี ค.ศ. 1955 ก็มี ‘Bib Gourmand’ แต่ก็ใช่ว่า การจัด ตาแหน่งและอัน ดับจะ
เป็น ที่ย อมรับ เพราะอย่า งน้อ ยๆ อาหารก็เ ป็น เรื่อ งที่เ ต็ม ไปด้ว ยอัต วิสัย (subjective) ถึง
กระนั้นการจัด ตาแหน่งและอัน ดับ เมื่อปรากฏในสื่อ และสาธารณชนผลกระทบย่อ มเกิด ขึ้นได้
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดอันดับที่มาจากบริษัทที่
น่าเชื่อถือจนกลายเป็นสถาบัน (institutionalized) ไปเรียบร้อยแล้ว
ผลกระทบจากการจัดอั นดับระดับนานาชาติแม้ว่าบริษัทจัดอันดับเหล่านี้จะเชื่อมโยง
กับ ชาติใ ดชาติห นึ่งมากกว่า ที่จ ะไร้ค วามเป็น ชาติก็ต าม พลัง จากต่า งประเทศที่ผูก ขาดญาณ
วิท ยาของชุม ชนการจัด ตาแหน่งและอันดับคะแนน (epistemic communities of ranking
and rating) ก็ย่อมทาให้พลังอานาจการประเมินจากท้องถิ่นถดถอยลง เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ที่
ทาการจัด อันดับ เหล่านี้เผยแพร่ข้อ มูลเหล่า นี้ออกไปย่อมส่งผลต่อ ความน่า เชื่อ ถือ ชุม ชนของ
การจัด ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนของดิน แดนท้อ งถิ่น ต้อ งเผชิญ กับ การท้า ทายอานาจของ
บริษ ัท ต่า งๆ เหล่า นี ้ที ่ใ ช้ช ุด การประเมิน ที ่ม ีโ ครงสร้า งประชา น (cognitive structure)
ที ่แ ต กต่า งกัน ด้ว ย พ ลัง อ าน าจ ของภ าษ าอัง กฤษ ที ่ด าเนิน ไป ด้ว ย พ ลัง อ าณ านิค ม
(colonialism) ในอดีต ท าให้ท ุน นิย มพูด ภาษาอัง กฤษ (English speaking capitalism)
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และภาษาอังกฤษที่ทรงอานาจ ภาษาอังกฤษถูกทาให้เชื่อว่าเป็น ภาษาสากลของโลก (Steffen
Mau, 2019) แม้ว่าในเชิงปริมาณและจานวนประเทศที่ใช้เป็นภาษาแม่ (native speaker) ใน
โลกนี้จะไม่ได้มีมากเชิงปริมาณเป็นอันดับหนึ่งก็ตาม
ถึงแม้ว่าการจัดตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนไม่ใช่เรื่อ งของข้อเท็จจริงแต่เ ป็น เพีย งแค่
ความเห็น (opinion) เท่า นั้น ก็ต าม สาธารณชนเองก็พ ร้อ มเสมอที ่จ ะรู้สึ ก หรือ คิด ว่า เป็น
ข้อ เท็จ จริง ทั้ง นี้ค วามเห็น ที่ถูก ทาให้ดูร าวกับ เป็น มติม หาชน (public opinion) ย่อ มเป็น
อะไรที่ทรงพลัง ทั้งๆ ที่ความเห็น ของบริษัท จัดตาแหน่งและอันดับนั้นเป็นเรื่องที่ใ ครบางกลุ่ม
บางชนชั้น เท่า นั้น ที่ใ ห้ค วามสาคัญ (Elena Esposito & David Stark, 2019) ถ้า จะกล่า ว
อย่างง่ายๆ ใครคือคนที่สนใจตาแหน่งและใครคือคนสร้างผลิตภัณฑ์การจัดตาแหน่งและอันดับ
คะแนนตลอดจนส่งเสริม (promote) ให้ค วามสาคัญ กับ ความเห็น เหล่า นั้น บริษัท จัด อั น ดับ
คะแนนที่ทรงอิทธิพลก็ได้แก่ Standard & Poor’s (S& P) Moody’s Corp McGraw-Hill
Cos Inc’s FIMALAC และ Fitch Group เป็นต้น
การให้ค วามสาคัญ กับ การจัด ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนจึง เป็น เรื่อ งราวของคนมี
ตาแหน่งและมีอัน ดับ เช่น ผู้บ ริห าร กลุ่ม คนที่เ กี่ย วข้อ ง ฯลฯ การให้ค วามสนใจต่อ การจัด
ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนแสดงถึงความเป็น พวกที่มีอะไรใกล้เคียงกัน หรือ กลุ่ม เดีย วกัน อัต
ลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการให้ความสาคัญกับการจัดอันดับคะแนนของ เช่น การจัดอันดับไวน์ของ
Robert Parker ไล่ไปจนถึงการจัดอันดับหนังสือประจาปีหรือศตวรรษไปจนถึงหนังสือที่คนดัง
อ่า น บิล เกท อ่า นอะไร การจัด อัน ดับ เมือ ง สถานที่ที่จ ะต้อ งไปก่อ นตาย ภาพยนตร์ที่ต้อ ง
ดูก่อนตาย นิยายที่ต้องอ่านก่อนตาย ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจัดอันดับได้
จากสรรพสิ่งต่างๆ ที่มีอันดับ คะแนนแล้ว ตัวบุค คลเองก็มีคะแนนด้วยเช่น กัน มนุษ ย์
ทุก ๆ คนจึง ติด เบอร์ไ ด้ คะแนนที่เ จ้า นายให้กับ บุค คลว่า เป็น คนยิน ดี ต อบรับ และปฏิบัติต าม
คาสั่ง แค่ไ หน เมื่อ ไปสมัค รงานบริษั ท ใหม่จ ะดูป ระวัติผ่า นข้อ มูล ดิจิทั ล ว่า เพื่อ นร่ว มงานใน
บริษัทเก่า ของบุคคลให้คะแนนบุคคลคนนั้น เท่าใด เพราะแม้ก ระทั่งคู่รักเก่าก็ส ามารถที่จะให้
คะแนนกับ บุค คลได้ว่า มารยาทบนโต๊ะ อาหารของบุค คลเป็น อย่า งไรไปจนถึงกามกิจ บนเตีย ง
เช่น App Lulu ที่ผู้ห ญิงจะประเมิน คู่รัก ฯลฯ สรรพสิ่งต่า งๆ และทุก ๆ ความประพฤติย่อ ม
ต้องมีคะแนน
จากโรงเรีย นไปจนถึงการทางานและการร่ว มเพศทุกๆ อย่างๆ ของทุกๆ คนจะต้อ ง
ผ่า นการประเมิน ทุก ๆ คนสามารถที่จ ะเป็น ผู้ใ ห้ก ารประเมิน (reviewer) สังคมที่ไ ม่รู้จัก กัน
เป็นการส่วนตัวไม่รู้จักหั นนอนปลายเท้าไม่สามารถที่จะแนะนาว่า “กูเป็นลูกนายประยุทธกับ
นางเฉลิม ” จดหมายแนะนา (letter of recommendations) จากบุค คลต่างๆ ที่จะเป็นคน
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ประเมิน บุค คลเมื่อ ไปสมัค รงานหรือ ไปเรีย นหนั งสือ เป็น สิ่งที่มีค วามสาคัญ มาก แต่จ ดหมาย
แนะนาว่าบุคคลเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเครื อข่ายสายสัมพันธ์
การให้อัน ดับ คะแนนดูร าวกับ ว่า เปิด โอกาสให้กับ ทุก ๆ คนถูก นับ รวมเข้า มา ความ
เป็น ของมวลมหาชน (mass) ที่ได้ม าจากการนับ รวมทุก ๆ คนเข้า มาเป็น ส่ว นหนึ่งของการให้
อัน ดับ คะแนนก็ทาให้บ ุค คลทุก ๆ คนอยู่ใ นอัน ดับ ของระบบลาดับ ชั้น (hierarchy) ตัว เลข
อัน ดับ คะแนน (rating) และการจัด อัน ดับ (ranking) แสดงความไม่เ ท่า เทีย มกัน แบบใหม่
ความไม่เ ท่าเทีย มกัน แบบใหม่ที่เ กิด ขึ้น จากอัน ดับ (ranking) และจัด อัน ดับ คะแนน (rating)
ที่แสดงออกด้วยตัวเลขจากการปฏิบัติง านหาใช่จากชาติกาเนิดแบบเดิมไม่ ความสามารถจาก
การปฏิบัติงานเป็นหลัก สาคัญในการประเมินไม่ใช่ จากรสนิยมที่กากับ ด้วยชนชั้น คุณ เป็น ใคร
จึงขึ้นอยู่กับว่าคุณมีค่ าเท่าใดและถูกกากับด้วยตัวเลขอะไร (Steffen Mau, 2019)บุคคลทุกๆ
คนต่า งประเมิน ซึ่งกัน และกัน จนทาให้บุค คลทุ ก ๆ คนเป็น ผู้ป ระเมิน และถูก ประเมิน (Arwa
Mahdawi, 2019) ทุก ๆ คนจึงกลายเป็น ผู้วิจ ารณ์แ ละผู้ถูก วิจ ารณ์ ด้ว ยกลไกของเครือ ข่า ย
ทางสังคมยิ่งทาให้การประเมินเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ดัง ที ่ไ ด้ก ล่า วมาแล้ว ว่า การจัด อัน ดับ เป็น ความเห็น ส่ว นบุค คลไม่ใ ช่ข ้อ เท็จ จริง
(fact) ทั้งนี้ต้อ งไม่ลืม ว่า ไม่มีผู้จัด การบริก ารการจัด ตาแหน่งและอัน ดั บ ที่ไ หนบอกว่า นี่เ ป็ น
ข้อ เท็จ จริง เพีย งแต่ก ระบวนการทั้งหมดกลับ สร้า งให้รู้สึก ได้ ว่า ความเห็น นั้น เป็น ข้อ เท็จ จริง
ความเห็น (opinion) ที่ไม่มีวัน ที่จ ะแสดงความเป็น สาธารณะได้ทั้งหมดนั้น กลับ ถู ก สถาปนา
ขึ้นโดยกลุ่ม คนบางกลุ่ม โดยอะไรที่ถูก จัดตาแหน่งและอันดับนั้น พวกที่ถูกจัด อันดับกลับไม่ไ ด้
เต็ม ใจที่จะเลือกลงแข่งขัน บริษัท จัด อันดับประเทศไม่ได้มีแบบตอบรับ จากรัฐบาลว่ายินดีจ ะ
ร่ว มเข้า การแข่ง ขัน ไม่มีป ระเทศใดส่ง ตัว เองเข้า ประกวดแบบการประกวดอะไรที ่ง ามๆ
ทั้งหลาย แม้ว่า จะไม่ไ ด้เ ป็นการบังคับ แต่ก็ต้องถูกคัด เลือ กให้เข้าไปอยู่ในเกมของการแข่งขัน
ไปโดยไม่ส มัครใจ
การจัด อับ ดับ จึงเป็น การบังคับ ให้ผู้ที่อ ยู่ใ นรายชื่อ ทั้งหมดต้อ งเข้า มาในลาดับ ชั้น ไป
โดยปริย าย การจัด อัน ดับ ก่อ ให้เ กิด การเปรีย บเทีย บ สายสัม พัน ธ์ที่ไ ม่เ คยเกี่ย วข้อ งกัน หรือ
แม้กระทั่งเท่าเทียมกันถูก เปลี่ย นให้อยู่กัน คนละลาดับชั้น โดยบันไดที่มีก ารเลื่อนขึ้นหรือ เลื่อ น
ลงได้เสมอ การเปรียบเทียบจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณลักษณะเชิ งคุณภาพถูก
เปลี่ย นให้เ ป็น ตัว เลข ความเห็น ถูก ทาให้ก ลายเป็น คณิต ศาสตร์ห รือ ตัว เลขที่มีลัก ษณะของ
รูป แบ บ (formalization) การน าเสนอที ่เ ป็น รูป แบ บ และตัว เลขเป็น การบ่ง บ อกถึง
การสถาปนาความเป็นอาชีพ (professionalization) ที่ขยายตัวอย่างมากในศตวรรษที่ยี่สิบ
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การเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงของอันดับเป็นหัวใจสาคัญที่สาธารณะจับจ้อง การเลื่อนขึ้น
หรือ เลื่อ นลงไม่ไ ด้บ อกคุณ ภาพและรายละเอีย ดที่เ ปลี่ย นแปลงไป ไม่ว่า จะสูงขึ้น หรือ ต่าลง
ไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่าตัวเลข ตัวเลขหนึ่งหมายถึงอันดับยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่รับรู้กันทั่วๆ ไป
ในขณะเดีย วกัน ก็ไ ม่มีใ ครรู้ ว่า อะไรเป็น มาตรฐานในการประเมิน อะไรคือ ค่า ที่ใ ช้ใ นการ
ประเมิน กระบวนการขั ้น ตอนไปจนถึง อัล กอริทึ ่ม (algorithms) ที ่ใ ช้เ ป็น สิ ่ง ที ่เ ห็น ไม่ไ ด้
ทั้งหมดยัง เป็น ความลับ ที่ดารงไปพร้อ มกับ แรงปรารถนา (desire) ที่ต้อ งการความโปร่งใส
(transparency) Elena Esposito & David Stark (2020) แต่ค วามโปร่ง ใสยัง เป็น สิ ่ง ที่
เป็นไปได้ ความโปร่งใสจึงเป็น เหมือ นกับ อะไรอื่น ๆ อีก มากมายในชีวิต ที่เป็นได้แ ค่สิ่งที่น่า พึง
ปรารถนา (desirable) แรงปรารถนาทางศีล ธรรมเพื่อ ให้เ กิด การปฏิบัติง านที่ถูก ต้อ งตาม
กฎเกณฑ์และศีลธรรมทาให้การตรวจสอบทางบัญชีของภาคการเงินเป็นวิถีสาคัญในการปฏิบัติ
ตัวทางศีลธรรมเพื่อแสดงให้คนอื่นๆ ได้เห็น วิถีแห่งการตรวจสอบที่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเป็น
กลไกของการประเมิน (evaluation) และการวั ด (measurement) เพีย งแต่ก ารตรวจสอบ
(auditing) ที ่ม ีร ากฐานมาจากการท าบั ญ ชีนั ้น ก็ย ัง คงต้อ งการความลับ อยู ่ (Marilyn
Strathern, 2000)
สภาวะสมัย ใหม่ที่ใ ห้ค วามสาคัญ กับ ความเท่า เทีย มกัน ทาให้ก ารจัด ตาแหน่งและ
อันดับคะแนนที่ไม่จาเป็นต้องมีความเป็นวัตถุวิสัยหรือแม่นยากลับเสริมสร้างให้ความรับรู้และ
รู้สึก ถึง ความไม่เ ท่า เทีย มกัน กลายเป็น ที ่ย อมรับ ถึง กระนั้น ก็ดีก ารจัด อัน ดับ คะแนนไม่ไ ด้
หมายถึง การสถาปนาสังคมแห่ง ตาแหน่ง ฐานัน ดรแบบสัง คมโบราณ เพราะการจัด ตาแหน่ง
และอันดับคะแนนในสภาวะสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ถึงแม้ว่าการจัดตาแหน่ง
และอัน ดับ คะแนนที่เ ป็น แค่ตัว เลขเกิด ขึ้น จากเหล่า ผู้เ ชี่ย วชาญในการจะเสนอชื่อ ว่า ใครจะ
ตาแหน่ง ไหนและอัน ดับ ที่เ ท่า ใดเพื่อ ไม่เ กิด ความรู้สึ ก ว่า เป็น ผลประโยชน์ข องคนบางกลุ่ม
(Steffen Mau, 2019) แต่การเสนอชื่อจึงมาจากหลากหลายแหล่งจนทาให้การเป็นศูนย์ กลาง
ไม่ไ ด้ มีค วามเคร่ง ครัด แบบเดิม (Elena Esposito & David Stark, 2019) ถึงแม้ว่า การจัด
อันดับจะเป็นผลงานจากสังคมแอตแลนติก เหนือ (North Atlantic Society) แต่ดินแดนอื่นที่
มีอานาจมากพอก็ ส ามารถที่จ ะทาได้ เช่น จีน ฯลฯ การจัด ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนเป็น
การจัดระเบียบ (classification) สรรพสิ่งต่างๆ ในโลกจึงแตกต่างกันออกไป
การจัด ตาแหน่งและอัน ดับ คะแนนเสริม สร้า งความโดดเด่น ที่ม อบความพิเศษให้ไ ด้
กับทุกๆ อย่างภายใต้อุดมการณ์ความเท่าเทียมกันไปจนถึงการแสดงออกที่เรียบง่าย (simple)
ในชีวิต แต่เมื่อตัวเลขที่เป็นนามธรรมสร้างความไม่เท่าเทีย มกัน ที่เ ป็น รูปธรรม การจัด อัน ดับ
จึงยืนหยัดด้วยการให้ข้ อมูลเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน เมื่อใครสักคนที่ขี่จักรยานไปทางานและ
สวมเสื้อ ยืด คอกลมแต่ติด อัน ดับ เช่น มหาเศรษฐี นัก เขีย นยอดนิย ม ดารายอดนิย ม ฯลฯ
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ก็ทาให้ความซับซ้อนในสถานะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะการเป็นผู้ได้เปรียบเชิงโครงสร้างแห่งความ
ไม่เ ท่า เทีย มกัน ผู้มีอัน ดับ เหล่า นี้ยังกลับ กลายเป็น ผู้นาทางจิต วิญ ญาณและศีลธรรมไปในเวลา
เดียวกัน
ถึง แม้ว่า การจัด อัน ดับ เหล่า นี้จ ะไม่ไ ด้ทาให้ค นเหล่า นี้มีตาแหน่ง ตายตัว ตามแบบ
โครงสร้า งของสังคมฟิวดัลหรือ โครงสร้างอภิสิท ธิ์ชน (aristocrat) เพราะตาแหน่งและอัน ดับ
เลื่อนขึ้นลงได้เสมอจนทาให้การครองตาแหน่งไม่ได้เป็นเรื่องถาวร การประเมินตาแหน่งและ
อันดับของคนเหล่านี้กลับเป็นอะไรที่เกิดขึ้ นภายใต้ระยะเวลาที่ยาวนาน การประเมินเป็นการ
ตรวจสอบว่าบุค คลผู้นั้น สมควรที่จะอยู่ ในตาแหน่งและอันดับต่อไปหรือ ไม่ ระบบติดตามเพื่อ
การประเมินตาแหน่งและอันดับจึงเป็นการจับจ้องบุคคลนั้นอยู่ตลอด การอยู่ในอันดับจึงทาให้
เกิดความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลว่าจะตกอันดับ การจัดอันดับจึงเป็นกลไกในการควบคุมการ
ทางาน
ด้วยพลังแห่งดิจิทัล เทคโนโลยีและอัลกอริทึ่มทาให้การติดตาม (tracking) และตรวจ
(auditing) เป็นส่วนหนึ่ งของสังคมปริมาณหรือสังคมตัวเลข ภายใต้โลกแห่งการสอดส่องและ
ติด ตามไม่ม ีใ ครที ่ไ ม่ถ ูก ติด ตาม ถ้า มีใ ครสัก คนต้อ งการจะติด ตามก็ส ามารถที ่จ ะท า ได้
ภาพยนตร์ Red Road (2006) ก ากับ โดย Andrea Arnold แสดงถึง บทบาทของกล้อ ง
CCTV ที่ท ะลุท ะลวงมากกว่า กล้อ งของ “Jeff” หรือ James Stewart ในภาพยนตร์ Rear
Window (1954) กากับโดย Alfred Hitchcock กล้องที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะไปจนถึง
บ้า นส่ว นตัวติด ตามไปทุก หนแห่ง ถึงแม้ว่า การแอบดูพ ฤติกรรมชาวบ้า นจะเป็น สิ่งที่ไ ม่ดีแ ต่ก็
นามาซึ ่ ง ผลลัพ ธ์ที่ไ ม่ม ีใ ครคาดฝัน ได้ สาหรับ ในเรื่อ ง Rear Window ก็คือ เรื่อ งฆาตกรรม
ภาพยนตร์ Rear Window ดูจะสร้างความชอบธรรมให้กับ CCTV ของรัฐ
การเอาใจใส่ดูแ ลประชาชนเป็น หน้า ที่ข องรัฐ ประชากรในฐานะทรัพ ยากรมนุษ ย์
ตลอดจนทรัพ ย์ส่ว นตัว และสาธารณะต้อ งการการคุ้ม ครองจากรัฐ ด้ว ยเทคโนโลยีทาให้ก าร
สอดส่อ งดูแ ลประชาชนสามารถทาได้ป ระหนึ่งสายตาที่จับ จ้อ งได้ทุก ๆ คน (omnivoyance)
แบบสายตาของพระผู้เป็น เจ้า ที่ส อดส่อ งผู้ค น สาหรับ ในโลกตะวัน ตกปริม าณของการตรวจ
ตราสอดส่อ งโดยรัฐ ผ่า นกล้อ งเพิ่ม ปริม าณมากยิ่ง นับ ตั้ง แต่ป ลายทศวรรษที่ 1980 และต้น
ทศวรรษที่ 1990 (John E. McGrath, 2004) ปริม าณการสอดส่องยิ่งเพิ่ม มากขึ้น เมื่อ 9/11
สร้า งความหวาดผวากับ ผู้ค นปริม าณของ CCTV ทาให้คาถามเกี่ย วกับ การละเมิด ความเป็น
ส่ว นตัว (privacy) กลายมาเป็น ประเด็นถกเถีย งที่ เ ผ็ด ร้อ นในโลกเสรีประชาธิป ไตย ประเด็น
ถูก ย่น ย่อ มาเหลือ ให้เ ลือ กระหว่ า งความมั่น คงและความเป็น ส่ว นตัว สาหรับ ประวัติค วาม
เป็นมาของการใช้ CCTV นั้นแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป เช่น ความเป็นมาของการใช้
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CCTV ในอังกฤษสัม พัน ธ์กับ การจลาจลวุ่น วายจากฟุต บอลโดยเริ่ม มาตั้งแต่ก ลางทศวรรษที่
1980 ภายใต้การนาของ Margaret Thatcher
วิถีชีวิตแห่งการสอดส่องดูแลตัวเองเป็นเงื่อนไขสาคัญของการดารงชีวิตและเป็นอุดม
คติสาคัญ การดูแ ลอัตตาเป็น วิถีสาคัญของการปฏิบั ติตัว เชิงจริย ธรรมของการมีชีวิต เพีย งแต่
การปฏิบัติต่ออัตตาของตัวเองนั้นไม่ไ ด้ตอบสนองต่อสิ่ง ที่สูงส่ง เช่น พระผู้เป็นเจ้า การปฏิบัติ
ต่อ อัต ตาของตัวเองดาเนิน ไปพร้อมกับ การสอดส่องตัวเองประหนึ่งตารวจคอยสอดส่อ งตรวจ
ตราความเรีย บร้อ ย การสอดส่อ งตรวจตราดาเนิน ไปเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงาน
(performance) โดยการปฏิบัติดูแลควบคุมอัตตาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีใครบั งคับแต่เป็นความ
เต็มใจของตัวเอง เพียงแต่ปฏิบัติการดูแลควบคุมต่อตัวเองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในระดั บปัจเจกบุคคล
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสภาวะของการเป็นมวลมหาชน (mass)
การสอดส่องอัตตาตัว เองในรูป แบบของการเอาใจใส่ดูแ ลตัวเอง (the care of the
self) เป็น วิถีสาคัญ ของสังคมโบราณ (Michel Foucault, 1986) วิถีแ ห่ง การเอาใจใส่ดูแ ล
ตัว เองแยกออกได้ย ากจากการมีค วามรู้เ กี่ย วตัว เอง (know thyself) อัน เป็น วิถีป ฏิบัติต่อ
ตัว เองของกรีก โบราณที่ค ริส ต์ศ าสนาให้ค วามสาคัญ การตรวจสอบตัว เองเป็น กลไกสาคัญ
สาหรับ การพั ฒ นาตนเองสู่วิถีชีวิต ที่สูงส่ง การปฏิ บัติตัว ที่ผ่านมามีอ ะไรผิด บ้า ง การสารภาพ
บาป (confession) และการสานึกในบาปเพื่อจะได้รับ การให้อภัย (forgiveness) เป็นกลไก
สาคัญ ของการสอดส่อ งควบคุม ตัว เอง การสอดส่องดูเอาใจใส่ต่อ ตัวเองทาให้การปรับ ปรุงตัว
เป็นไปได้ ด้วยการสอดส่องดูแลตัวเองก็ทาให้การปฏิบัติตัวในการเป็นคนดีตามมาตรฐานของ
ศาสนาเป็นไปได้มากขึ้น
ห ลัง จากการป ฏิร ูป ศาสนา (Protestant Reformation) อ านาจพ ระในการ
ตรวจสอบและเข้า มายุ่ง ย่ า มชีวิต ส่ว นตัว ของผู้ค นมีน้อ ยลง รัฐ โปรเตสแตนต์ (Protestant
state) จาเป็นที่จะต้องหากลไกในการสอดส่ องดูแลความประพฤติของมวลสมาชิก ทั้งนี้รัฐทั้ง
ฝ่า ยคาธอลิก และ โปรเตสแตนต์ ต่า งก็วิต กกัง วลและหวาดกลัว กับ พวกเปลี่ย นศาสนาว่า
เปลี่ย นจริงๆ หรือ เป็น เพีย งแค่สิ่ง ที่เ ห็น ภายนอก เช่น พวกที่ไ ม่ไ ด้เ ปลี่ย นแปลงจริง ภายใน
บ้านที่ไม่มีใ ครเห็น กลับ มีวิถีป ฏิบัติข องศาสนาเดิม อยู่ (Silence, 2016) เป็น ต้น จริงๆ แล้ว
ใครอยู่ฝ่ายไหน ใครแอบเป็นไส้ศึก การสอดส่องตรวจตราทุกฝีก้าวของปัจเจกบุคคลที่สามารถ
ล้วงลึกลงไปในระดับ ความคิดจิตใจจึงเป็นเรื่องสาคัญ ในสงครามระหว่างศาสนาโปรเตสแตนต์
และคาธอลิก ก็ส อดส่อ งว่า ใครเป็น ใครจึง มีค วามสาคัญ มาก การสอดส่อ งตรวจตราของรัฐ
วางรากฐานให้ก ับ รัฐ ตรวจตราสอดส่อ งดูแ ลระเบีย บ ( well-ordered police state)
(Marc Raeff, 1983)
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ถึงแม้ว่าการตรวจตราสอดส่องดูแ ลระเบี ย บจะเป็น องค์ป ระกอบสาคัญ ของรัฐ การ
ดูแ ล การสอดส่อ งตัว เองในโลกก่อ นยุค ดิจิทัล นั้น ไม่ไ ด้มีป ระสิท ธิภ าพ เนื่อ งด้ว ยว่า ยัง ไม่มี
เครื่อ งมือ ที่ท รงพลังมากพอที่จ ะติด ตามการกระทาของบุค คลได้อ ย่า งละเอีย ด การสอดส่อ ง
ดูแลตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวให้มีชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่จะได้ผลเป็นเลิศ
นั้น เป็น เป้า หมายสาคัญ สาหรับ รัฐ สมัย ใหม่แ ละวิถีชีวิต ทุน นิย ม ด้ว ยเครื่อ งมือ สอดส่อ งดูแ ล
ตัวเองสมัยใหม่จานวนมากทาให้การดูแ ลเอาใจใส่ตัว เองเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีท าให้อ ุป กรณ์ส อดส่อ งดูแ ลตัว เองกลายมาเป็น ส่ว นหนึ ่ง ของชีว ิต ได้อ ย่า ง
ง่า ยดาย จากการควบคุม ตัว เองผ่า นนาฬิก าตั้งโต๊ะ พกมาสู่น าฬิก าพกจนถึงนาฬิก าข้อ มือมาสู่
เครื่อ งมือดิจิทั ลที่ส ามารถสอดส่องตรวจตราการปฏิบัติตัว ได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ เครื่องมือ
ดิจิทัลให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
เช่น เดิน กี่ก้า ว วิ่งกี่ กิโ ล แคลลอรี่เ ผาผลาญไปเท่า ใด นอนหลับ ได้กี่ชั่ว โมง หลับ สนิท แค่ไหน
ฯลฯ ภายใต้ส านึก สุข ภาพข้อ มูล เหล่า นี ้เ ป็น ข้อ มูล ส่ว นตัว ที ่ช่ว ยในการปรับ ปรุง ตัว เอง
ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นอภิมหาข้อมูล
ประสิทธิภาพของการสอดส่องตรวจตราที่ทุกๆ คนสามารถที่จะกระทาได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต ้อ งพึ ่ง อะไรอื ่น ๆ ทาให้ไ ม่มีใ ครวิต กกัง วลแบบนิย าย 1984 ของ George Orwell
การตรวจตราสอดส่อ ง (surveillance) ตัว เองโดยตั วเองและเพื่อ ตัว เองทาให้ไ ม่ต้องตกวิต ก
กังวลหรือ หวาดกลัว กับ “Big Brothers จ้อ งมองคุณ อยู่ ” อีก ต่อ ไป ถ้า จะกล่า วอีก นัย หนึ่ง
สภาวะประสาท (paranoid) ว่ามีใครบางคนจับจ้องอยู่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ หรือถ้าจะกล่า ว
อีก แบบหนึ่งก็คือ ความประสาทหวาดกลัว ของบุค คลที่คิด ไปเองว่า ใครแอบถ่า ยรูป เก็บ ข้อ มูล
อยู่ระหว่างการมีร่วมเพศ (John E. McGrath, 2004)
ภาพที่ถูก ถ่า ยผ่า นกล้อ งสารพัด แบบจากมือ ถือ ไปจนถึง กล้อ งวงจรปิด เป็น ภาพที่
ควบคุมไม่ได้ เพราะไม่ใช่ภาพที่ถ่ายด้วยตัวเอง เพราะถึงแม้ว่าจะถ่ายด้วยตัวเองแต่ถ้าเข้าไป
อยู่ในอิ นเตอร์เ น็ทแล้ว ก็ยากที่จะควบคุม จากภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องวงจรปิด ไปจนถึงเสียงที่
แอบฟัง กัน ในสื่อ สัง คมบนโลกอิน เตอร์เ น็ท ทั้ง หลายได้ก ลาย มาเป็น ส่ว นสาคัญ ของอภิม หา
ข้อมูล ภายใต้วิถีชีวิต ของเมือ งที่มีกล้อ งวงจรปิดอยู่ทุก หนแห่งการสอดส่องดูแลก็ดูเ หมือ นกับ
ว่า ไม่ไ ด้มีศูน ย์ก ลางอยู่ที่ใ ดที่ห นึ่ง กล้อ งในเขตสาธารณะมีอ ยู่ม ากมาย ด้ว ยคุณ ลัก ษณะของ
การกระจายตัว ไปตามที่ต่างๆ ทาให้ภ าพของการสอดส่อ งดูจ ะสอดคล้อ งกับ อุด มการณ์เ รื่อ ง
การไม่มีศูน ย์ใ นรูป แบบที่นิย มเรีย กกัน ว่า การกระจายอานาจ (decentralization) อัน เป็น
คาศัพท์เพื่อชักจูงโน้มน้าวและวาทะศิลป์สาคัญของเสรีนิยมใหม่
การสอดส่องดูแลด้วยเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันจึงกลายเป็น
อะไรที่เ คยชิน จนทาให้ไ ม่ดูน่า กลัว เพราะไม่ไ ด้ทาให้รู้สึก ว่า มีก ารละเมิด ความเป็น ส่ว นตัว
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(privacy) ตามจริย ธรรมของเสรีนิย ม ทั้ง นี้ทุก อย่า งกระท าด้ว ยตนเองด้ว ยการตรวจสอบ
ตนเอง (self-auditing) ความเป็น ส่ว นตัว กลับ เป็น อะไรนาออกมาแสดงให้ คนอื่น ๆ เห็น และ
เปรียบเทียบได้ ทั้งนี้โลกของการเปิดตัวเองเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ท (online) และไม่เชื่อมต่อ
(offline) ก็แถบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ กๆ คนมีกลไกขนาด
เล็กๆ ติดตามตัว กลไกที่ทาให้ใครต่อใครปรากฏตัวที่แม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็อาจจะไม่รู้ตัว
โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ความชัด เจนในการสอดส่อ งจะเห็น ได้จ ากร่า งกาย เช่น อ้ว นผอม
ด้ว ยตัว เลขที่จ ะบอกว่า ใครอ้ว นใครผอมอัน เป็น ระบุด้ว ยตัว เลขผ่า นดัชนีม วลร่า งกาย ( mass
body index) ก็ทาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดัชนีมวลร่า งกาย (mass body index) อันเป็น
ผลิต ภัณ ฑ์ท างความคิด ทางการแพทย์ข องกลางศตวรรษที ่สิบ เก้า ที ่ไ ด้ร ับ ความนิย มในปี
ค.ศ. 1972 นั้นก็เป็น ตัว บ่งชี้สุข ภาพ ร่า งกายที่อ้ว นได้กลายมาเป็นโรคของคนในครึ่งหลังของ
ศตวรรษที่ยี่สิบ เป็น ต้น มาร่า งกายที่ ไ ม่อ้ว นที่แ สดงออกเชิง ปริม าณหรือ ตัว เลขนั้น ถูก ทาให้
กลายเป็นความปกติ (normalization) ความอ้วนอันเป็นดัชนีชี้วัดความชั่วร้ายของการดาเนิน
ชีวิต ปรากฏออกมาด้ว ยปริม าณตัว เลข ร่า งกายที ่ดีด้า นสุข ภาพและสุน ทรีย ะจึง ไม่ใ ช่อ้ว น
ความอ้ว นจึง ไม่ไ ด้มีค วามหมายของความมั่ง คั่ง อุ ด มสมบูร ณ์แ บบในสัง คมโบราณอีก ต่อ ไป
ร่างกายที่อ้วนบ่งบอกถึงการขาดการตรวจสอบสอดส่อ งดูร่า งกาย ทั้งความอ้วนและการขาด
การตรวจสอบดูแลร่างกายบ่งบอกถึงการอัตตาที่ไม่สมบูรณ์ อัตตาที่พร้อมจะถูกกล่าวหาว่าไร้
ซึ่งจริยธรรมในการรู้จักตัวและควบคุมตนเอง ความอ้วนแสดงสภาวะของการเป็นมนุษย์ที่ไร้ซ่ึง
ความสามารถในการควบคุมสอดส่องดูแลตัวเอง
ผู้ค นที่สอดส่องดูแ ลตรวจตราตัวเองให้ เช่น ไม่อ้วน ฯลฯ มีความสุข ที่ไ ด้ป ฏิบัติก าร
เพื ่อ ให้ช ีว ิต ที ่ด ีขึ ้น ก ารมีช ีว ิต ที ่ด ีขึ ้น แ ส ด งถึง ค วาม ส าม ารถใน การ ค วบ คุม ต น เอ ง
ความสามารถที่ในการควบคุม ต่อ ต้า นสิ่งเย้า ยวนทั้งหลาย เช่น อาหารอร่อ ย ๆ แต่ไ ร้คุณ ค่า
ทางอาหาร ฯลฯ แสดงถึง การมีจ ริย ธรรม ครั้น เมื่อ รายจ่า ยด้า นสุข ภาพมีร าคาสูง ขึ้น ด้ว ย
วิทยาการทางการแพทย์ก็ทาให้ก ารประหยัด ค่า ใช้จ่ายทางการแพทย์เ ป็น คุณ ธรรมที่สาคัญใน
การด าเนิน ชีว ิต ภายใต้ว ิถ ีช ีว ิต แบบเสรีน ิย มใหม่ส ุข ภาพของบุค คลใน ฐานะปัจ เจกชน
(individualism) นั้น เป็น เรื่อ งความรับ ผิด ชอบที่ตัว เองจะต้อ งมีกับ ตัว เองมากกว่า ที่ จ ะให้
เป็นความรับผิดชอบของรัฐ เสรีนิยมใหม่ผลักภาระรายจ่ายให้กับ ปัจเจกชนด้วยการหัน ไปซื้อ
ประกัน สุข ภาพเพื่อ ช่ว ยสนับ สนุน ทุน นิย มประกัน ภัย ไปในตัว การมีก ลไกในการสอดส่อ ง
ตรวจตราด้ว ยตนเองจึงกลับ กลายเป็น ความสุข และมีค วามปลอดภัย รัฐ มอบความปลอดภัย
ผ่า นเครือ ข่า ยกล้อ งวงจรปิด รัฐ ได้ทาให้ ‘Big Brothers’ ไม่ไ ด้น่า กลัว อีก ต่อ ไปความหวาด
วิต กต่อ ‘Big Brothers’ ผ่อ นคลายลงจนกลายเป็น เรื่อ งราวของความบัน เทิงที่ยังทาให้ทุก ๆ
คนสามารถที่จ ะมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมบัน เทิง โดยผู้ร่ว มเองสามารถที่จ ะลงคะแนนให้ผู้ร่ว ม
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รายการที่ถูก เฝ้า มองตลอดยี่สิบ สี่ชั่ว โมงผ่า นกล้อ งให้อ ยู่ต่อ ไปหรือ ออกจากรายการได้ ผู้ช ม
ทุก ๆ คนสามารถที่จ ะจ้อ งมองพฤติก รรมของผู้ร่ว มรายการได้ต ลอด รายการโทรทัศ น์ ‘Big
Brothers’ ออกอากาศครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ปี ค.ศ.1999 ก่อ นที่จ ะขยายตัว ไป
ยัง ประเทศต่า ง ๆ ทั่ว โลกภายใต้สานึก แบบฮ๊อ บเซี่ย น (Hobbesian) ที่ม นุษ ย์พ ร้อ มจะทา
ร้า ยซึ ่ง กัน และกัน เป็น ความสมเหตุส มผล (justification) ที ่ร ัฐ นิย มใช้ม าโดยตลอดเพื ่อ
พิทักษ์ความมั่นคง (security)
สาหรับ การสอดส่อ งตรวจตราตัว เองโดยตนเองและเพื่อ ตนเองเสริมสร้างการบรรลุ
ถึงเป้าหมายของอัตตาที่ต้ังเอาไว้ กระบวนการที่ทั้งหมดเกิดและจบสิ้นลงที่อั ตตาจึงเป็นระบบ
ปิด ทุกอย่างเพียงพอในตัวเองทาให้อัตตาที่อยู่เพื่ออั ตตาได้รับการตอกย้ามากยิ่งขึ้น การบรรลุ
ถึง เป้า หมายของตัว ตนที่ตั้ง เอาไว้แ สดงว่า อั ต ตาที ่เ ป็น อุด มคติ (ideal self) สามารถที่จ ะ
เป็นไปได้ อะไรที่คอยถูกตรวจสอบแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็ส ามารถที่จะ
แสดงให้ใครอื่นๆ เห็น ข้อมูลส่วนตัวของผู้คนที่เก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์สอดส่องดูแลตัวไม่ได้เป็น
ข้อ มูล ส่ว นตัว ตั ้ง แต่เ ริ่ม ต้น อยู่แ ล้ว โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง เมื ่อ อยู ่ใ นพื ้น ที ่ส าธารณะแบบสื ่อ
เครือข่ายทางสังคม
เมื่อไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วข้อมูลตัวเองต่อหน้าสาธารณชนก็จาเป็นที่จะต้อง
ดูดีที่สุด รูปร่างหน้าตาและข้อมูลที่เป็นสาธารณะตราบใดก็ตามที่ ดูดีก็ดูจะเป็นอะไรที่แสดงได้
เช่น การถ่า ยรูป ตั ว เองด้ว ยกล้อ งมือ ถือ ภาพถ่า ยในบัต รประชาชน ก่อ นจะถ่า ยรูป ก็ต้อ งจัด
ตัว เองให้ดูดีแ ละหลังจากนั้น ถ้ามีโอกาสจัด ภาพก็จ ะต้อ งตบแต่งภาพให้ดูดี ประหนึ่งตายแล้ว
ศพก็ยัง ต้อ งดูส วยแม้ว่า จะประสบอุบ ัติเ หตุห น้า ตายับ เยิน ก็ต าม สุน ทรีย ะของตัว ตนที่ไ ด้
แสดงออกผ่า นสื่อ กลับ ทาให้เ กิด ความสุข มากกว่า ที่จ ะเป็น ความหวาดกลัว ทั้ง นี้ไ ม่มีค วาม
จาเป็นใดๆ ที่จะต้องหวาดกลัวอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศว่าข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใ ช้จ ะไม่ถูก นาไป “ขาย” ให้กับ ใคร ทั้ง นี้เ มื่อ ใดที ่มีก ารประกาศแบบนี ้แ สดงว่า การ
“ขาย” ได้เกิดขึ้นจริง ข้อมูลของปัจเจกชนอยู่ใ นมือของบรรษัท ต่างๆ ที่ปัจเจกชนผลิต ข้อ มูล
ต่างๆ ให้กับบริษัทภายใต้นามของการดูแลตัวเอง
การสอดส่อ งตรวจตราดูแ ลตนเองในฐานะการบริห ารอัต ตา (self-management)
เป็น รูป หนึ่งของการปกครองที่ตั ว เองยอมให้มีก ารตรวจสอบภายในได้ ถึงแม้ว่า การบริห าร
อัตตาให้อยู่ภายในกรอบของ ‘Rationality’ ที่มีลักษณะที่คาดคานวณได้ (calculated) จะมี
เป้า หมายอยู่ที่ก ารทางานเพื่อ เสริ ม สร้า งการผลิต ให้มีป ระสิท ธิภ าพ เมื่อ พื้น ที่ข องการทางาน
ไม่ได้อยู่ที่ทางานแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยว่าพื้นที่ส่วนตัวก็ สามารถที่จะกลายเป็นที่ทางาน
ได้ การเป็น ผู้รั บ จ้า งอิส สระไปจนถึง การทางานที่บ้า นด้ว ยแนวความคิด ‘ทางานจากบ้า น’
‘การจ้างคนนอกทา’ (outsource) ‘ที่ทางานบ้าน’ (home-office) ทาให้วิถีการแบ่งที่ทางาน
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และบ้า นตามวิถ ีก ระฎุม พีแ บบเดิม พล่า มัว ความสามารถในการบริห ารตนเองแสดงถึง
ความสามารถในการปกครองตัวเองที่เ ชื่อมต่อ ไปถึงการปกครองตัวเองในบ้านไล่ไปจนถึงการ
ปกครองตัวเองในที่ทางานและสุดท้ายก็เป็นการปกครองตัวเองภายใต้การปกครองโดยรัฐ
ด้วยเครื่องมือดิจิทั ลต่างๆ ก็ย่อมทาให้ผลการคาดคานวณมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ตัว เลขที่แสดงออกมาบ่งบอกถึงความสามารถในการบริห ารจัด การตนเอง การบริ หารตัว เอง
ต้องการมีระเบียบวินัยต่อตัวเอง (self-discipline) ด้วยอุปกรณ์ติดตามพฤติก รรมของตัวเอง
(self-tracking) ที่สวมใส่ไปไหนมาไหนได้ทาให้การตรวจตราสอดส่องบริหารชีวิตตนเองด้ว ย
ตัว เลขเป็น ส่ว นหนึ่งของชีวิต ประจาวัน ธุร กิจ ของอุป กรณ์ติด ตามพฤติก รรมของตัว เองเพื่อ
การตรวจตราสอดส่องชีวิตขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เดินกี่ก้าว วิ่งไปเท่าใดภายในเวลา
เท่า ใด หัว ใจเต้น เท่า ใด แคลลอรี่เ ผาผลาญไปเท่า ใด การนอนเป็น อย่า งไร ฯลฯ ข้อ มูล
เกี่ยวกับตัวเองที่เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเหล่านี้ช่วยทาให้ชีวิตมีระเบียบมากขึ้น เช่น ควบคุม
อาหาร ฯลฯ ชีวิต ที่มีเ ครื่องติดตามพฤติก รรมของตัวเองทาให้ชีวิต มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น
จากตัว เลข สุข ภาพที ่ส ามารถมีก ารตรวจสอบได้เ ป็น เป้า หมายสาคัญ การสร้า งอัต ตาเชิง
ปริมาณ (quantified self)
ถึง แม้ว่า อุป กรณ์สาหรับ ตรวจสอบพฤติก รรมของอัต ตาเชิงปริม าณจะผลิต มาจาก
ดินแดน แอตแลนติคเหนือการสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์และค่าเฉลี่ยนั้น ถูกสถาปนาให้เป็น
มาตรฐานของทุน นิ ย มโลก การสร้า งความเป็น ปกติ (normalization) ผ่า นอุป กรณ์ที่มัก จะ
อ้า งอิง กับ การศึก ษาวิจ ัย จึง เป็น การสถานปนาความเป็น ‘WEIRD’ (West-EducatedIndustrial-Rich-Democracy) (Joseph Heinrich, Steven J. Heine, Ara Norenzaya,
2010) ให้กับ ประชากรโลกผ่า นอุป กรณ์ติด ตามตัว ทั้งที่ป ระชากรของ ‘WEIRD’ เป็น แค่สิบ
สองเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก แต่สาหรับประชากรที่เป็น ตัว แทนของประเทศร่ารวยและ
ทรงอานาจก็ย่อมทาให้ใคร ๆ อื่นๆ ในโลกอยากจะเลียนแบบ
ตลาดเทคโนโลยี ภายใต้สานึกแห่งสุขภาพทาให้อุป กรณ์ติด ตามพฤติกรรมของตัวเอง
กลายเป็น ชีวิต ที่ต้อ งมีก ารสอดส่อ งดูแ ลอยู่ต ลอดเวลา อุป กรณ์ติด ตามพฤติก รรมของตัว เอง
แสดงค่า ต่า งๆ ออกเป็น ตัว เลขทาให้ส ะดวกต่อ ความเข้า ใจ การผลิต สิน ค้า ที่เ ป็น มิต รเพราะ
สะดวกในการใช้แ ละความเข้า ใจย่อ มทาให้สิน ค้า ขายได้ง่า ย ชีวิต ของตัว เองที่ต้อ งติด ตาม
ตัว เองเพื่อ ตัว เองด้ว ยเทคโนโลยีส อดส่อ งดูแ ลตัว เองนั้น ต้อ งการตัว เลข (ที่ทุก ๆ คนคุ้น เคย
ตั้งแต่เ ด็ ก ) มากยิ่งขึ้น เพราะตัว เลขง่า ย ๆ เป็น อะไรที่ใ คร ๆ ก็ส ามารถที่จ ะเข้า ใจได้ ความ
เป็น ตัว เลขที ่แ สดง “คุณ ค่า ” ที ่ถูก ท าให้เ ชื่อ ว่า ปราศจากค่า นิย มแสดงถึง ความเป็น กลาง
(neutrality) การไม่เข้าข้างใครเป็นอุดมคติสาคัญของสังคมขนาดใหญ่ที่โครงสร้างอานาจและ
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ชนชั้นสร้างความหวาดระแวงและความไม่วางใจอยู่เสมอ ๆ องค์กรขนาดใหญ่จากรัฐไปจนถึง
บรรษัทจึงต้องประกาศตัวว่าเป็นกลาง
การดูแลควบคุมตนเองด้วยเทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมของตัวเองทาให้อุดมคติของ
การดูแลปกครองตนเองอย่างแม่นยาเป็นไปได้ อุดมคติของการดูแลตัวเองให้บรรลุถึงการเป็น
มนุษย์ในอุดมคติโดยเฉพาะอย่างมิติทางศีลธรรมนั้นเป็นอะไรที่มนุษย์จานวนหนึ่งปรารถนามา
ตั้งแต่สังคมโบราณ ด้วยเทคโนโลยีทาให้ชีวิตอุดมคติเหล่ านี้ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม ชีวิต
ที่ถูกปกครองโดยเครื่องมือดิจิทั ลที่ตัวเองกระทากับตัวเพื่อทาให้ตัวเองนั้นแสดงความสามารถ
ที่จะควบคุมร่างกายของตนเองได้ ร่างกายที่ตามกรอบคิดทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์
ศาสนาเป็น สิ ่ง ชั่ว ร้า ยจ าเป็น ที ่จ ะต้อ งการการดูแ ละควบคุม ร่ า งกายจึง ต้อ งการการดูแ ล
ปกครอง สภาวะที่อัต ตาปกครองตัว เองในแบบจิต และร่างกายไม่ได้มีค วามแตกต่า งหรือแยก
ออกจากกัน ท าให้ส ภาวะอัต โนมัต ิเ กิด ขึ ้น ได้ภ ายในตัว (autonomic) Phoebe Moore
(2018) ทุก ๆ พฤติก รรมจึงต้อ งเป็น ไปแบบทัน ทีทัน ควัน สภาวะที่ เครื่อ งดิจิทั ล กลายมาเป็น
ส่วนสาคัญของการควบคุมชีวิต เช่น การตรวจสอบการนอน ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
สภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างวัตถุและชีวิตเลื่อนลางในระดับชีวิตประจาวัน
ชีวิต ที ่ก าหนดด้ว ยตัว เลขที ่แ สดงผ่า นอัต ราที ่ต ั ว เลขเพิ ่ม ขึ ้น หรือ ลดลงคือ อัต ตา
‘อัต รา’ (rate) ท าให้อ ัต ตาดารงอยู ่ด ้ว ยเชิง ปริม าณหรือ กลายเป็น “อัต ตาเชิง ปริม าณ”
(quantified self) อัต ราที ่เ พิ ่ม ขึ ้น แสดงถึง อัต ตาที ่แ ข็ง แกร่ง ทนทานและมีป ระสิท ธิภ าพ
ภายใต้ว ิถ ีแ ห่ง ความเร็ว (speed) การเพิ ่ม ขึ ้น ของอัต รายิ่ง เร่ง ได้เ ร็ว มากขึ ้น เท่า ใดก็ยิ ่ง มี
คุณ ค่า มากขึ้น เท่า นั้น อัต ราที่เร่งได้เ ร็วและมีค วามคงที่ไ ม่ต กอันดับ แสดงออกได้ด้ ว ยร่า งกาย
ที่มีค วามเร็ว และทนทาน กีฬ าที่แ สดงออกถึง อัต ราเร่ง ความเร็ว ความทนทาน ของอัต ตา
แบบเดี่ย ว ๆ หรือ คน ๆ เดีย วจึง เป็น ดัช นีสาคัญ ในการทดสอบอัต ตา ร่า งกายที่พัฒ นาไป
พร้อ มกับ ความเร็ว ของร่า งกายและอดทนพร้อ มจะรับ แรงกดดัน ย่อ มเป็น อัต ตาที ่ท รง
ประสิท ธิภ าพในโลกของปัจ เจกชนที่ดารงตนประหนึ่ ง อะตอมที่แ ยกขาดออกจากคนอื่น ๆ
ทุก ๆ คนที่ถูก ทาให้เ ป็น อะตอม (atomized) ดารงชีวิต ของตัว เองใน “ลู่วิ่งของตัว เอง” โดย
ไม่จ าเป็น ที ่จ ะต้อ งยุ่ง เกี่ย วกับ ใครตราบใดก็ต ามที ่เ ป้า หมายได้ถูก กาหนดด้ว ยตนเองเพื ่อ
ตนเองและโดยตนเองเอาไว้แล้ว
ถึงแม้ว่า คนแต่ล ะคนจะพัฒ นาการไปตาม “ลู่วิ่งของตัว เอง” (track) แบบที่ต นเอง
ติด ตามตัว เอง (self-tracking) ท าให้ด ูร าวกับ ว่า ไม่ไ ด้เ กี ่ย วข้อ งอะไรกับ ใคร แต่ก าร
เปรียบเทียบก็ยังเป็นสิ่งจาเป็ นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การเปรียบเทียบเกิดได้ง่ายๆ เมื่อ
ผ่านตัวเลข ด้วยตัวเลขก็จะบอกได้ว่าจัดอยู่ในอันดับ (rating) ที่เท่าใด ถึงแม้ว่าการแข่งขันไม่
จาเป็น ที่จ ะต้องแข่งขัน กับ คนอื่น ๆ แต่ก ารแข่งขัน กั บ ตัว เองยังคงเป็น เป้าหมายสาคัญ ตัว เอง
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แข่งกับ ตัว ตนอีก ตัว หนึ่งที่อ าจจะเป็น เพีย งตัว ตนของเมื่อ วานนี้ที่ทาคะแนนได้ดีก ว่า หรือ เลว
กว่า วัน นี้ อัต ตาภายในอัต ตาจึงเป็น อะไรที่ค วบคุม ให้ไ ด้ การเอาชนะอัต ราที่ต นเองได้ส ร้า ง
ขึ้นมาด้วยอัตราตัวเลขใหม่ๆ ที่ทะลุหรือข้ามพ้นตัวเลขเก่าๆ ย่อมสร้ างความสุขให้กับอัตตาเชิง
ปริม าณ ตัว เปรีย บเทีย บจึงไม่ใ ช่ใ ครอื่น นอกจากอัต ตาเอง เพีย งแต่อัต ตาเป็น อัต ตาของอดีต
อัตตาจากอดีตที่ไม่ได้มีตัวเลขที่ดี เท่ากับ อัตตาในปัจจุบันและอนาคต ตัวเลขเชิงปริม าณจึงบ่ง
บอกอัตตาที่ทรงคุณค่ามากขึ้น
การเปรียบเทียบกับ ตัวเองในอดีตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าและทรงประสิทธิ ภ าพมากกว่า
ทาให้เกิดความวิตกจริต เพราะจะต้อ งพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อนาคตจะต้องมีตั วเลขที่
น่าพอใจมากกว่าปัจจุบัน การปฏิวัติตัวเองด้วยการทิ้งอดีตไว้ข้างหลังจะต้องดาเนินต่อไปอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด การเปรียบเทียบจะทาให้รู้ว่าอย่างใดเสียบุคคลก็ไม่วันดีพอประหนึ่งบาปกาเนิ ด
(original sin) ที่ต้อ งการลบล้า งก็ไ ม่มีวัน ที่จ ะหดหายไปไหน แต่ก็จ ะต้ อ งล้า งบาปไปเรื่อ ยๆ
ความพยายามที่จ ะต้อ งปรับ ปรุง ตัว เองจึงต้อ งดาเนิน ต่อ ไปเรื่อ ยๆ จนกว่า จะตาย คนหนุ่ม
เปรียบเทียบกันเอง คนแก่เปรียบเทียบกันเอง คนแก่กับคนหนุ่มเปรียบเทียบกัน แต่สิ่งสาคัญก็
คือ การเปรีย บเทีย บกับ ตนเองภายใต้เ งื่อ นไขของก ารพัฒ นาการทางเวลาที ่เ ป็น เส้น ตรง
(unilinear) ฯลฯ
การเปรีย บเทีย บผ่า นตัว เลขเป็น จุด เริ่ม ต้น ของการแข่ง ขัน ถึง แม้ว่า จะไม่ไ ด้ต้อ ง
ชนะหรือ เป็น ที่ห นึ่ง ก็ต าม แต่ก ารเปรีย บเทีย บยัง ก่อ ให้เ กิด คาดหวัง ในการปรับ ปรุง ตัว เอง
(self-improvement) ถึง แม้ว ่า ความอยากที ่จ ะเก็บ ไว้เ ป็น เพีย งข้อ มูล ส่ว นตั ว เท่า นั ้น
(personal informatic) ไม่ไ ด้ค าดหวัง จะก่อ ให้เ กิด การเปลี่ ย นจะเป็น หนึ่ง ในพฤติก รรมก็
ตาม การนาชีวิต เข้า สู่ค วามเป็น เลิศ (excellence) เป็น เป้ า หมายสาคัญ ของการปรับ ปรุง
ตนเอง ความเป็น เลิศ เกิด ขึ้น ได้จ ากการจัด การบริห ารตัว เองอัน เป็น กลไกของการปกครอง
ตัว เอง (halocracy) การปกครองแบบนี้ไ ร้ซึ่งสายบังคับ บัญ ชาลาดับ ชั้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ผู ้น าที ่ม ัก จ ะ ถูก ส ร้า งภ า พ ให้ยิ ่ง ให ญ ่ไ ม่น ้อ ย ไป ก ว่า เห ล่า บ ร ร ด า เห ล่า ซูเ ป อ ร์ฮ ีโ ร่
(superheroes) เพีย งแต่เ ส้น ทางของเหล่า บรรดาซูเ ปอร์ฮีโ ร่ยังคงเป็น อะไรที่พึงปรารถนา
มาตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้ งแต่ตานานโบราณมาจนถึงผู้บริห ารบรรษัท ทั้งนี้การ
ปรับ ปรุง ตัว เองเพื่อ การนาชีวิต เข้า สู่ค วามเป็น เลิศ ดูจ ะเป็น เส้น ทางของการสร้า งวีร บุรุษ ที่
เหนือมนุษย์ทั้งหลาย
เป้ า หมายสามารถที ่ จ ะไปถึ ง ขั ้ น อั จ ฉริ ย ะหรื อ วี ร บุ ร ุ ษ นั ้ น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ส ร้ า งได้ ด ้ ว ย
ตนเองโดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง พาองค์ ก รขนาดใหญ่ (bureaucracy) ไปจนถึ ง คนอื่ น ๆ เป้ า หมาย
สู งสุ ด ที่ จ ะเป็ น สิ่ งที่ ทาให้ ชีวิ ต มี ค วามหมาย การประสบความสาเร็ จ อย่ า งเป็ น เลิ ศ จึ งเป็ น ชี วิ ต
ที่ มี ค วามหมาย ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น อั จ ฉริ ย ะก็ ไ ปถึ งจุ ด สู งสุ ด ได้ การเปรี ย บเที ย บเริ่ ม ต้ น ได้
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จากตั ว เอง เปรี ย บตั ว เลขที ่ บ ุ ค คลท าได้ เ มื ่ อ วาน เดื อ นก่ อ น ปี ก ่ อ นหรื อ ก่ อ นหน้ า การ
เปรี ย บเที ย บปั จ จุ บั น กั บ อดี ต โดยหวั งว่ า ในอนาคตจะเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง เอาไว้ การ
แข่ งขั น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ใครอื่ น ๆ เป็ น คู่ แ ข่ ง เพราะมี แ ต่ ตั ว เองเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น คู่ แ ข่ ง การแข่ งขั น เป็ น
เพี ย งปฏิ บั ติ ก ารภายในของตั ว เองโดยตนเองและเพื่ อ ตนเอง การแข่ งขั น กั บ ตั ว เองเป็ น การ
เสริ ม สร้ า งอั ต ตาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ตนเอง สาหรั บ การแข่ งขั น กั บ ตั ว เองที่ แ สดงผลด้ ว ย
ตั ว เลขสามารถเพิ่ ม ไปได้ อ ย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ตราบเท่ า ที่ ร่ า งกายยั งสามารถเพิ่ ม ความทนทาน
มากขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ
อัตตาเชิงปริมาณที่ไม่จาเป็นต้องมีทรัพย์ สินส่วนตัว (private property) ไปจนถึงไม่
ต้อ งยึด ติด กับ อัต ลัก ษณ์ท างชาติพ ัน ธุ ์ (ethnic identity) แสดงคุณ ลัก ษณะของอัต ตาที่
ยืด หยุ่น กว่า อัต ตาที่ต ายตัว อัตตาเชิงปริม าณที่กากับ ด้วยตัวเลขที่เปลี่ย นแปลงขึ้น ลงช่วยทา
ให้การแข่งขันในระบบตลาดเสรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตนเองหรือ
กับคนอื่นๆ เพียงแต่การแข่งขันเหล่านี้ไม่ได้แยกขาดไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ การแข่งขัน
นี ้เ ป็น ไปเพื ่อ สร้า งอัต ตาหรือ ตัว ตนแบบที ่เ หมาะสมส าหรับ การแข่ง ขัน กัน ตามแนวทาง
อุดมการณ์เศรษฐกิจเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีนิยมใหม่
การแข่งขันจะทาได้ดีก็ต่อเมื่อผู้แข่งขันรู้จักตัวเอง การรู้จักตนเองก็จาเป็น ที่จะต้องมี
ข้อ มูล เกี่ย วกับ ตนเอง เมื่อ มีข้อ มูล เกี่ย วกับ ตนเองทาให้ป รับ ปรุงตัว เองเพื่อ เป้า หมายในทา ง
เศรษฐกิจ เป็น ไปได้ส ะดวกยิ่งขึ้น ด้ว ยเครื่อ งมือ ดิจิทั ล ที่ติด ตามตัว ก็ส ามารถที่จ ะส่งสัญ ญาณ
เตือ นว่า ก าลัง ทาอะไรที ่ไ ม่ถูก ต้อ ง (Pablo Abend & Mathias Fuchs, 2016) เครื่อ งมือ
ดิจิทัล ติด ตามตัว ที่ติด อยู่ส่ว นต่า งๆ ของร่า งกาย เช่น ข้อ มือ ข้อ เท้า ฯลฯ ทาให้ผู้ต้อ งการ
ปรับ ปรุง ตัว เองและแข่ง ขัน สามารถที่จ ะกลายเป็น มนุษ ย์ ที่ส มบูร ณ์ เมื่อ เทคโนโลยีดิจิทั ล
พัฒ นามนุษ ย์ก ็ถ ูก คาดหวั ง ให้ม ีค วามผิด พลาดให้ไ ด้น ้อ ยที ่ส ุด มนุษ ย์ ที ่จ ะมีใ กล้เ คีย งกับ
เครื่องจักร เครื่องมือดิจิทั ลทาให้มนุษย์เพิ่มขีดความเป็นมนุษย์ผู้จะพัฒนาดึงเอาความสามารถ
สูงสุดออกมา
กลไกดิจิทั ล ที่ทาหน้า ที่ส อดส่อ งดูแ ลตัว เองจึง เป็น ทางรอดของการพัฒ นาอัต ตาที่
ดารงภายใต้วิถี แห่งชีวิต ที่ไม่มีการจ้างงานถาวร รายได้ที่ไม่แน่นอน ฯลฯ วิถีชีวิตที่พร้อมเสมอ
ที่จ ะต้อ งเผชิญ หน้ากับ ความยากจน การเจ็บ ป่วยปราศจากผู้ดูแ ล และความตาย เพราะไม่มี
ใครเหลีย วแล (precarity) (Kathleen Stewart, 2012) วิถ ีแ ห่ง การเป็น อัศ วิน หอกเสรี
(free-lance) ที่ได้ทางานแบบเสรีเ พราะไม่ต้องการที่ทางานไปจนถึงเพื่อ นร่วมงานตลอดจน
พร้อ มที่จะย้า ยสถานที่ทางานไปทางานที่ไหนก็ไ ด้ใ นโลกประหนึ่งชนเผ่าเร่ร่อ นแห่งโลกดิจิตัล
(digital nomad) นั ้น ท าให้เ สรีภ าพเป็น อะไรที ่ใ ห้ค วามสุข กับ ความไม่แ น่น อนในชีว ิต
เสรีภาพที่ดาเนินไปพร้อมกับชีวิตที่ไร้ซึ่งสวัสดิ การ (welfare) ไปจนถึงแนวทางการรัดเข็มขัด
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ตัด งบประมาณของรัฐ เสรีนิย มใหม่ การต่อ สู้แ ข่งขัน กัน อย่า งหนัก หน่ว งจึงเป็น วิถีชีวิต ที่ต้อ ง
ยอมรับไปโดยปริยาย
ร่า งกายที ่ทาได้ป ระหนึ ่ง เครื่อ งจัก รและสมองที่ท รงประสิท ธิภ าพไม่น ้อ ยไปกว่า
ปัญ ญาประดิษ ฐ์จึง เป็น เป้า หมายสาคัญ (Phoebe Moore & Andrew Robinson, 2016)
ประสิทธิภาพของบุคคลที่สร้างอัตตาให้ทนทานประหนึ่งเครื่องจักรเท่านั้นที่จะทาให้เชื่อว่าจะ
ไม่รู้จัก ปัญหาซึม เศร้า (depression) สภาวะของความสุข ที่ก ลายมาเป็นอุด มการณ์ที่ผูกขาด
หนึ่งเดียวนั้นนับได้และคานวณได้ผ่าน ‘หน่วยวัดความสุข ’ (happiness metric) ในแง่นี้การ
บริห ารควบคุมพนักงานยังมีแ รงจูงใจในการทางานก็ต้อ งทาให้มีค วามสุขกับ การทางาน ดัชนี
วัดความสุขทางกายภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็น เช่น การเต้นของหัวใจเป็นอย่างไร ฯลฯ ถึงกระนั้นก็
ดีส ารที่ส่งออกมาเสมอๆ ผ่า นความคิด เรื่อ งการบริห ารงานและบริห ารชี วิต ก็คือ การประสบ
ความสาเร็จไม่ได้ทาให้มีความสุขในชีวิตเสมอไป
ในขณะที่คาประกาศอิส รภาพของสหรัฐอเมริกากลับเป็นคาสาปที่ต้องให้ทุกๆ ไล่ล่า
หาความสุข (pursuit of happiness) การไล่ล่า หาความสุข จึงเป็น อิส รภาพแห่ง ความเป็น
มนุษ ย์แ บบอเมริกัน มนุษ ย์ที่เ ป็น ต้น แบบให้กับ ทุ น นิย มที่ใ ช้ภ าษาอังกฤษหรือ ทุน นิย มที่พูด
ภาษาอังกฤษ (English Speaking-Capitalism) ความสุขภายใต้โลกพูดภาษาอังกฤษจึงดูราว
กับเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ แม้ว่าจะไม่ได้รับการรับรองจากรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
ก็ก ารทาให้ค วามสุข เป็น สภาวะพื้น ฐานของความเป็น มนุษ ย์ก็ เป็น ความคิด ที่ไ ด้รั บ ความนิย ม
การให้ความสุขเป็นสภาวะพื้นฐานที่ต้องมีของมนุษย์นั้นเป็นความสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจาก
การมีบาปกาเนิด (original sin) ของคริสต์ศาสนา
สาหรับ ความสุขในเศรษฐกิจ ที่ต้องการสิ่งใหม่ก็คือ ความคิดสร้า งสรรค์ (creativity)
มนุษ ย์ผู้ป รากฏออกมาในรูป ของอัต ตาเชิง ปริม าณที่แ ข็ง แกร่ง ที่สุด ในปฐพีแ ล้ว นั้น ยังต้อ งมี
ศัก ยภาพแห่ง ความคิด สร้า งสรรค์ คุณ ลัก ษณะของความคิด สร้า งสรรค์ไ ด้ก ลายมาเป็น
คุณสมบัติ ของบุคคลของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้ว่าเศรษฐกิจ ภาคการสร้างสรรค์จะได้ค่าจ้า ง
ที่น้อยนิดก็ตาม โดยแรงขับที่ผลักดันความคิด สร้างสรรค์จึงไม่ใช่ตัวเงิน ความกล้าหาญที่จะทา
อะไรที่มีค วามเสี่ย งแหวกแนวออกไปเพื่อ ก่อ ให้เ กิด สิ่งใหม่ๆ ต้อ งการตัว ตนที่ก ล้า ที่จ ะเสี่ย ง
ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่พร้อมจะหยุดยั้งทาลายโครงสร้างเดิมๆ จึงเป็นคุณสมบัติสาคัญ เศรษฐกิจ
สร้า งสรรค์สาหรับ ผู้ก ล้า ที่จ ะเริ่ม ต้น จึงต้อ งพร้อ มเสมอที่จ ะดาเนิน ไปแบบเศรษฐกิจ เดนตาย
เศรษฐกิจที่ดาเนินไปพร้อมกับความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งความตาย
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จิต วิญ ญาณของอัต ตาแบบผู ้ป ระกอบการ (entrepreneurial self) ที ่พ ร้อ มจะ
แหวกตลาด ด้ว ยการดาเนิน กิจ การค้า แบบใหม่ๆ การบริห ารงานแบบใหม่ๆ การในฐานะผู้
บุกเบิกที่จะทาอะไรใหม่ ๆ ก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับหายนะ เมื่อข้างหน้าเต็มไปด้วยภัยอันตราย
ทุกๆ จึงต้อ งเรียนรู้ที่จะลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้วิถีแห่งพ่อค้าและผู้ประกอบการย่อมต้องหลี กหนี
ความตายที่รุนแรงเสมอ อัตตาแบบผู้ป ระกอบการต้ อ งการเสรีภาพแต่ก็พร้อมจะเสี่ยง อัต ตา
แบบผู้ป ระกอบการจึงต้อ งมีจิต วิญ ญาณแห่งเสรีภ าพ ทั้งนี้เป้า หมายที่สาคัญ ของการมีอัต ตา
แบบผู้ประกอบการจะอยู่ที่การลดบทบาทของรัฐสวัสดิการ (Ulrich Bröckling, 2016)
สาหรับ ผู้ที่ใ ช้แ รงงานที่ไ ร้ซึ่ง สวัส ดิก าร (welfare) นั้น ก็ต้อ งการที่จ ะดาเนิน ไปตาม
ความฝันแบบ “ฉันมีความฝัน ” โดยจะต้องยอมรับว่าไม่มีใครช่วยดูแลในท้ายที่สุดนอกจากตน
เป็นผู้ดูแลตัวเอง ปัจเจกบุคคลต้องการความกล้าหาญในการจะเป็น ผู้สร้ างสรรค์และริเริ่มใน
สิ่งใหม่ๆ บุค คลผู้บุกเบิก สิ่งใหม่ก็ต้อ งเชื่อมั่นในตนเองจนทาให้การกล่าวว่า ‘ทาไม่ไ ด้ ’ นั้น ทา
ไม่ไ ด้ คติพ จน์สาคัญ จึง กลายเป็น “เลิก พูด คาว่า ‘ทาไม่ไ ด้ ’ สัก ที เ ถอะ” เพราะ ‘เราต้อ งมี
ความฝัน’ ‘อย่าไปเชื่อเมื่อมีใครบอกคุณว่าทาไม่ได้ ’ ฯลฯ
ความฝัน ที ่ต ้อ งท าให้เ ป็น จริง นั ้น ยัง ต้ อ งแปลกใหม่ท ้า ทายและสร้า งสรรค์ ใน
ขณะเดีย วกัน ก็ต้อ งระลึก ไว้ว่า ความเสี่ย งเชื่ อ มโยงเข้า กับ ความคิด สร้า งสรรค์ พร้อ ม ๆ กัน
วิถีทางแห่งการลงทุน คือวิถีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจได้เอ
องว่า เป็น ความรับ ผิด ชอบของปัจ เจกบุค คลมากกว่า บริษัท และอะไรอื่น ๆ ก่อ นการล่มสลาย
ของเศรษฐกิจ ‘dot.com’ ในทศวรรษที่ 1990 ผู้ค นเน้น ความเสี่ย ง ความสร้า งสรรค์แ ละ
ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล ทั้งหมดนี้เป็นวัฒนธรรมสาคัญที่ทาให้ผู้คนก่อนหน้าการล่ม
สลายคิดว่าการตัดสิน ใจของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง แม้ว่า หลังการล่มสลายที่ผู้ค นที่เก่ง
หลัง เหตุก ารณ์จ ะมองว่า เป็น การติด สิน ใจที่ไ ม่ไ ด้เ รื่อ ง Gina Neff, Venture Labor: Work
and the Burden Risk in Innovative Industries, (Cambridge: MIT Press, 2012) ผลที่
ตามนอกจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะ ‘ซึมเศร้า หดหู่ และฆ่าตัวตาย’ แต่ไม่
ต้องห่วงเพราะ ‘ท่านได้วางแผนอนาคตด้วยการซื้อประกันสุขภาพไว้กับบริษัทประกันไว้แล้ว ’
หรือ ‘เรามี Life Coach’ ระดับโลกคอยให้คาแนะนา’ ด้วยราคาระดับโลก
ประโยคที่กระตุ้นเร้าให้อัตตาเชิงปริมาณที่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เช่น
“ความเชื่อ ของคุณ คือ พลัง ที่จ ะกาหนดเส้น ทางที่คุณ เดิน ออกไปผจญภัย ในโลกกว้า งที่ไ ม่
ต้อ งการการปิด กั้น ด้ว ยคาว่า ทาไม่ไ ด้” คือ มนต์ต ราที่เ ป็น คาถาสาคัญ คุณ ค่ า ของมนุษ ย์เ ชิง
ปริม าณของโลกดิจิท ั ล จะมีค ่า ก็ต ่อ เมื ่อ เริ่ม ต้อ งกล่า วว่ า “ท าได้” และ “เราทาได้ ” ฯลฯ
คากล่าวที่ดูราวกับคาถาจาเป็นที่จะต้องถูก ตอกย้าอยู่เสมอๆ ทั้งนี้ผู้คนต้อ งการการกระตุ้นเร้า
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อยู่ตลอดเวลา มนต์ตราและคาถาประจาตัวเหล่านี้ตอกย้าแรงปรารถนาแบบที่ไม่มีอะไรจะมา
ต้านทานได้ไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมาน (passion) สักแค่ไหน
ในสังคมแห่งการประเมิน (evaluation society) ในทุก ๆ อณูของสังคมต้องมีการ
ประเมิน ทุก คนจะถูก ประเมิน อย่า งต่อ เนื ่อ งและสม่ าเสมอเพื ่อ กระตุ ้น เ ร้า ให้เ กิด ส านึก
“เราทาได้เ สมอ” “เราจะมีห รือ ได้รับ คะแนนเสมอ” ทุก ๆ คนจะเป็น ผู้ป ระเมิน พร้อ มๆ กัน
นั้น ทุก ๆ คนก็จ ะถูก ประเมิน ทั้งผู้ป ระเมิน และถูก ประเมิน ก็จ ะเป็น ผู้ใ ห้ข้อ มูล และร่ว มกัน ส่ง
(share) ข้อ มูล เพื ่อ เสริม สร้า งข้ อ มูล และกลายมาเป็น อภิม หาข้อ มูล ผู้ค นจานวนมากที่ใ ช้
อุป กรณ์ติด ตามตัวไปจนถึง การใช้บ ริก ารต่า ง ๆ ผ่า นบรรษัท ยัก ษ์ใหญ่ไปจนถึงบริษัท เล็ก ใน
โลกอินเตอร์เน็ทที่ให้ข้อมูลได้ทาให้อภิมหาข้อมูลเหล่านี้กลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาล
อภิมหาข้อมูลของการปฏิบัติตัวต่อตัวเองของปัจเจกบุคคลเหล่านี้ถูกนาไปใช้โดยไม่มี
บริบท (decontextualized) ไม่มีเงื่อนไขทางดินแดน (deterritorialized) โดยข้อมูลเหล่านี้
ถูก นาไปขายให้กับ รัฐ และผู้ที่ต้ อ งการ การขายที่ รู้จัก กัน ในนามการเผยแพร่ข้อ มูล ภายใต้วิถี
ทุนนิยมดิจิทัล (digital capitalism) ข้อมูลกลายมาสินค้าและเป็นทุนที่ไหลเวียนไปตามที่ต่าง
ๆ ในโลกตราบใดก็ตามที่มีอุปสงค์ (demand) ไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ของภาครัฐหรือภาคเอกชน
อุปสงค์ต่อ อภิม หาข้อ มูล ทาให้ข้อมูลกลายเป็น แหล่งสาคัญ ของการสร้างรายได้ (New York:
Profile Books, 2019) ประโยชน์ให้กับรัฐและระบบทุนนิยมดิจิทั ลเกิดขึ้นได้เสมอ
ข้อมูลตัว เลขที่เป็น อภิม หาข้อมูล ไม่ไ ด้เป็นวิถีปฏิบัติของรัฐประชาชาติแ ต่เพียงอย่า ง
เดีย วอีก ต่อ ไป ใครๆ ก็ส ามารถที่จ ะตักตวงผลประโยชน์ที่งอกเงยจากตัว เลขได้ด้วยกัน ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดีบรรษัทขนาดยักษ์ของโลกดิจิทั ลก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าใครอื่น ๆ เส้นทางของการ
เป็นตัวเลขของมนุษย์ที่มีเบอร์ ตามกลไกรัฐได้ทวีกาลังของตัวเลขเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อมนุษย์ผลิต
ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเพื่อ การควบคุมตัวเองในชีวิต ประจาวัน มนุษย์ทุก ๆ คนเป็นมนุ ษย์ตัวเลขที่
มูลค่าเชิงพาณิชย์ ภายใต้การปกครองและการค้ามนุษย์จึงมีเบอร์ที่แสดงตัวเลขของตัวเองที่ ยัง
ต้องแสดงให้ค นอื่น ๆ เห็นด้วย ตัวเลขที่แสดงอัต ตา อัตตาที่เป็น ข้อ มูล ในโลกดิจิทั ลที่กาหนด
โดยบรรษัท ต่า งๆ เช่น มนุษ ย์กูเ กิ้ล (Google Man) ก็จ ะแตกต่า งไปจากมนุษ ย์ไ มโครซ๊อ ฟ
(Microsoft Man) ฯลฯ (John Cheney-Lippold, 2017)
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