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การสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร “เทคโนโลยดีจิทิลักบัการเชือ่มโยงถงึกนัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้: 

แนววิเคราะห์และวธิวีจิยั” เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมในโครงการเสรมิสร้างความร่วมมือทาง

วชิาการระหว่างโครงการจดัตัง้กลุม่วจิยัด้านสือ่และวฒันธรรมดจิทิลัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กลุ่มศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยส่ือ  

ภาควิชาสื่อและการส่ือสาร โกลด์สมิธส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (Media Ethnography 

Group, Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of 

London) ซึง่ได้รบัทุนจากโครงการ Newton Mobility Grants1 โดยความสนบัสนนุจาก

ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) และ The British Academy ประจ�า พ.ศ. 2559 

(ค.ศ. 2016)  

กจิกรรมครัง้นีจ้ดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ คณะมนษุยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ 

รบัเกยีรตจิากนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่และวฒันธรรมดจิทิลัในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 

รบัเชญิมาร่วมบรรยายเกีย่วกบังานวจิยัและให้ข้อมลูอนัเป็นพืน้ฐานส�าคญัส�าหรับการพฒันา

ประเดน็วจิยัด้านสือ่และวัฒนธรรมดิจทัิล และร่วมอภปิรายแลกเปลีย่นเกีย่วกบังานศกึษาใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัผูไ้ด้รับการคัดเลอืกให้เข้าร่วมกจิกรรม ซึง่ประกอบด้วยนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา นกัวิจัยรุน่ใหม่ ผูป้ฏบัิตงิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สือ่สารมวลชนและศลิปะ 

รวมประมาณ 30 คน

ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นการสรุปประเด็นจากการบรรยายโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

4 ท่าน เรยีงตามล�าดับการน�าเสนอเน้ือหา ได้แก่ 1) ดร.เฮทเธอร์ ฮอร์สท์ (Heather A. Horst) 

ส�านกัวชิาสือ่และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยอาร์เอม็ไอท ี (RMIT University)2 ซึง่ได้น�าเสนอ

1  เพื่อความกระชับของเนื้อหา  จะอ้างถึงชื่อเฉพาะขององค์กรและหัวข้อการบรรยายในภาษาอังกฤษเอาไว้โดยไม่แปล
เป็นภาษาไทย.

2  นับจากเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560  (ค.ศ. 2017)  ได้ย้ายไปดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาสื่อและ 
การสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney).
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ตัวอย่างของการศึกษาที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาภายใต้กรอบการศึกษาที่ให้

ความส�าคญักบับรบิทโลก 2) ดร.ทอม แมคโดนลัด์ (Tom McDonald) ภาควชิาสงัคมวทิยา 

มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) ซึ่งได้น�าเสนอประเด็นอภิปราย 

ว่าด้วยวัตถุสภาวะจากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับบริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัลของ

แรงงานย้ายถ่ินในเขตอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ดร.มาร์ค จอห์นสัน  

(Mark Johnson) ภาควิชามานุษยวิทยา โกลด์สมิธส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ซ่ึงได้เปิด

ประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของส่ือดิจิทัลอย่างสมาร์ทโฟนในฐานะเครื่องมือการวิจัย 

ทางชาติพันธุ์วรรณนา และ 4) คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล จากมูลนิธิเพ่ืออินเทอร์เน็ตและ

วัฒนธรรมพลเมือง ซึ่งได้บรรยายให้ภาพรวมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางดิจิทัลในเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในเชิงอุดมคติและข้อจ�ากัดในระดับปฏิบัติการ โดยมี ดร.ริชาร์ด  

แมคโดนัลด์ (Richard MacDonald) จากภาควิชาสื่อและการสื่อสาร โกลด์สมิธส์ 

มหาวทิยาลยัลอนดอน เป็นผูด้�าเนินรายการและร่วมอภปิรายแลกเปลีย่น

เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมของโทรศัพท์เคลื่อนที่

การบรรยายหวัข้อ “The Moral Economy of the Mobile Phone: Perspectives from 

the South Pacific” ของเฮทเธอร์ ฮอร์สท์ ได้น�าเสนอส่วนหนึง่ของข้อมลูและประเดน็อภิปราย

จากโครงการวิจัยที่ท�าการศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม  

(cultural economy) จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบในปาปัวนิวกินีและฟิจิ ฮอร์สท์ซึ่งเป็น 

นักมานุษยวิทยาคนแรกๆ ที่ท�าการศึกษาและตีพิมพ์งานชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยโทรศัพท์

เคลื่อนที่ (Horst and Miller 2006) ได้พัฒนากรอบการศึกษาที่ผนวกมุมมองในมิติเชิง

โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ ในการท�าความเข้าใจเทคโนโลยี 

การสื่อสารในประเทศแถบหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ทั้งสองประเทศนี้ ซึ่งให้ความ

สนใจกับบทบาททัง้ของภาครฐัและเอกชนในการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและธรุกจิสือ่สาร

โทรคมนาคม ในบริบทท่ีเชื่อมโยงกับมุมมองเชิงชาติพันธุ ์วรรณนาว่าด้วยผลสืบเนื่อง 

เชงิวฒันธรรมของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระดับชวิีตประจ�าวนั เพือ่ชีใ้ห้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชวีติทางสงัคม-เศรษฐกิจกับระบบคุณค่าเชงิศลีธรรมในมติทิีม่บีทบาทก�าหนดซึง่กนัและกนั
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ในการบรรยายครัง้นี้ ฮอร์สท์ได้เสนอกรอบการศกึษาว่าดว้ยเศรษฐศาสตร์ของระบบ

คุณค่าเชิงศีลธรรม (moral economy) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ผสานมิต ิ

เชงิวฒันธรรมในแง่ของระบบคณุค่าเชงิศลีธรรมเข้ากบักรอบการวเิคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์

การเมอืง (political economy) ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาแนวคดิสบืเนือ่งจากมโนทัศน์

ในงานศึกษาว่าด้วยระบบเศรษฐกิจท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม (Scott 

1976) ซ่ึงพจิารณาวฒันธรรมการด�ารงชพีและการแลกเปลีย่นในสงัคมดัง้เดมิว่าแตกต่างจาก

แบบแผนการแลกเปลีย่นในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) งานศกึษาใน

กลุม่นีร้วมท้ังงานศกึษาทางมานุษยวทิยาว่าด้วยการแลกเปลีย่นในสงัคมดัง้เดมิ ได้ชีใ้ห้เหน็

นัยส�าคญัของเงือ่นไขทางสงัคมวฒันธรรมในกระบวนการแลกเปลีย่น นอกเหนอืไปจากการ

คาดค�านวณอรรถประโยชน์อนัเป็นหลกัการพืน้ฐานในการพิจารณากจิกรรมการแลกเปลีย่น

ตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

ฮอร์ทส์ได้อ้างองิตวัอย่างจากงานศึกษา เช่น งานของมาร์แซล โมสส์ (Marcel Mauss) 

ว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางสังคมในเครอืข่ายการแลกเปลีย่นของก�านลั (Mauss [1925] 2016) 

ซึง่ได้ชีใ้ห้เหน็บทบาทและช่วงชัน้ทางสังคมของพนัธะในการแลกเปลีย่นกลบัคนื ผ่านมโนทศัน์

ซึง่พฒันามาจากนยิามในภาษาเมาร ี (“hau”) ท่ีใช้อธบิาย “จติวญิญาณ” ทีห่ลอมรวมเอา

ความสมัพันธ์ทางสังคมไว้ในของก�านัลอนัเป็นวตัถขุองการแลกเปลีย่น (“spirit of the gift”) 

และงานของ อี. พี. ธอมป์สัน (E. P. Thompson) ที่เสนอว่าการกระท�าของผู้คนในระบบ

เศรษฐกิจท่ีต้ังอยู่บนพืน้ฐานของระบบคุณค่าเชงิศลีธรรม ได้รบัการหล่อหลอมจากบรรทดัฐาน

ทางสังคมและการมีพันธกิจร่วมกันของผู้คนในชุมชนนั้นๆ (Thompson 1971) ดังนั้น 

กระบวนการแลกเปลีย่นจงึไม่ได้มจีดุเริม่ต้นและสิน้สุดท่ีชัดเจนเป็นขัน้ตอนเฉพาะเหมือนใน

ค�านิยามทางเศรษฐศาสตร์ และไม่แยกขาดจากบรบิทความสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น เครอืญาติ

และเครอืข่ายทางสงัคม-เศรษฐกิจต่างๆ   

จากกรอบแนวคิดดงักล่าว ฮอร์สท์เสนอให้พจิารณาปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัโทรศพัท์

เคลื่อนที่ในประเทศฟิจิ ในสนามของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ผู้ให้บริการเครือข่าย และ 

ผู้บริโภค ในฐานะผู้กระท�าการทางสังคมซึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกันในการตัดสินคุณค่าเชิง 
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ศีลธรรม แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้ กล่าวคือ 

ในขณะท่ีผู้ใช้บรกิารต้องจ่ายค่าบรกิารส�าหรับอปุกรณ์เชือ่มต่อสญัญาณให้กับบรษิทัผูใ้ห้บรกิาร

เครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายก็ต้องพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและด�าเนินการภายใต้การควบคมุของรฐั ส่วนรฐัก็ด�าเนนินโยบายต่างๆ โดย

อาศยัรายได้จากภาษท่ีีบรษิทัและประชาชนจ่ายให้กบัรฐั เป็นต้น ในแง่นี ้การศกึษาโทรศพัท์

เคล่ือนท่ีในแนวทางเศรษฐศาสตร์ของระบบคณุค่าเชงิศลีธรรม จงึเป็นการพยายามท�าความ

เข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์และพันธะทางสังคมระหว่างรัฐ ภาคเอกชนผู้ให้บริการ และ 

ผู ้บริโภค ข้อมูลจากกรณีศึกษาในฟิจิได้สะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างความ

เปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างกบัความคลมุเครือ และความไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในระดบั 

ของการปฏิบัติ อันเป็นประเด็นที่จะน�าไปสู่การท�าความเข้าใจระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของ

สงัคมฟิจใินภาพรวมได้อกีด้วย

ในช่วงกว่าสิบปีท่ีผ่านมาการเปิดเสรีด้านธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศแถบ 

หมู่เกาะแปซิฟิกได้ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ อันเป็น 

ส่วนหนึง่ของปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า “การปฏวิตัดิจิทิลั” ซึง่เป็นกระบวนการทีส่บืเนือ่งมาจาก

การขยายธุรกิจเข้ามาในภูมิภาคนี้ของดิจิเซล (Digicel) บริษัทเอกชนท่ีมีส�านักงานใหญ ่

อยูท่ีจ่าเมก้าและมบีทบาทในธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัว่แถบทะเลแครบิเบยีน ใน ค.ศ. 2006  

(พ.ศ. 2549) ดิจิเซล ฟิจิ (Digicel Fiji) ได้กลายมาเป็นคู่แข่งส�าคัญของโวดาโฟน ฟิจิ 

(Vodafone Fiji) กจิการในกลุม่บรษิทัโวดาโฟน (Vodafone Group) บรษิทัยักษ์ใหญ่ 

จากองักฤษทีค่รองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ท่ีสุดอยูก่่อน และต่อมาในปี 2014 (พ.ศ. 2557) 

กลุ่มบริษัทโวดาโฟนก็ได้ขายหุ้นในบริษัทโวดาโฟน ฟิจิ ร้อยละ 49 ให้กับกองทุนส�ารอง 

เลีย้งชพีแห่งชาตขิองฟิจ ิ ท�าให้โวดาโฟน ฟิจ ิ กลายเป็นกจิการของนกัลงทนุภายในประเทศ 

โดยสมบูรณ์ นอกจากทั้งสองบริษัทจะเป็นคู่แข่งรายส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 

เชงิโครงสร้างของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นฟิจแิล้ว ฮอร์สท์ได้น�าเสนอให้เหน็ว่าการขยายตัว

ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฟิจิมีนัยสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างตราสินค้าที่อิงกับระบบ

คณุค่าเชงิศลีธรรมในสังคมร่วมสมยัของฟิจด้ิวย
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เมือ่พจิารณากลยทุธ์การสร้างตราสินค้าของดจิเิซล ฟิจ ิและ โวดาโฟน ฟิจ ิ ผ่านการ 

วเิคราะห์เชงิสญัญะ จะเหน็ว่าสือ่ประชาสมัพนัธ์ของทัง้สองบรษัิทได้ใช้กลไกเชิงสนุทรยีะของ

โฆษณา เพือ่สร้างภาพตวัแทนของผูบ้ริโภคท่ีเป็นส่วนหน่ึงของท้องถิน่ซึง่เช่ือมโยงกบัความเป็น

ชาติในบริบทโลก ขณะเดียวกันต่างก็เน้นการลงทุนในกิจกรรมเพ่ือเน้นย�้าภาพลักษณ์ของ

บรษิทัในฐานะธรุกจิท่ีให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (corporate 

social responsibility: CSR) การให้ความส�าคัญกับการสรา้งตราสินคา้และกลยุทธด์า้น 

การตลาดท่ีเน้นความเชือ่มโยงกบัสงัคมวฒันธรรมท้องถิน่ มส่ีวนในการประกอบสร้างแบบแผน

ของระบบคุณค่าทางศีลธรรมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ กระบวนการดังกล่าวเป็น 

การหลอมรวมองค์ประกอบเชงินามธรรมอย่างอารมณ์ความรูส้กึในรปูวัตถขุองสนิค้าข้ามชาติ 

และขณะเดียวกนักย็ดึโยงตวัตนของผูบ้รโิภคเข้ากบัภาพตวัแทนของตราสนิค้าท่ีตนเลือก แม้ว่า

แต่ละบรษัิทจะให้คณุค่ากบัองค์ประกอบทางวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกนั และน�าไปสูก่ารประกอบ

สร้างแบบแผนของระบบคุณค่าทางศีลธรรมที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ต่างก็ตั้งอยู่บน 

พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐ เอกชน และผูบ้รโิภค ถงึทีส่ดุแล้ว กลยทุธ์ทางการตลาด

ของสินค้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริโภคระดับโลก จึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ประกอบสร้างตวัตนของผูบ้รโิภคในฐานะท่ีเป็นพลเมอืง (consumer citizen) ของท้องถิน่ 

รัฐ และโลกไปพร้อมๆ กนัด้วย

วัตถุสภาวะของเงินตราและความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกดิจิทัล

ทอม แมคโดนัลด์ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับโครงการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยส่ือ 

เครอืข่ายทางสงัคม (McDonald 2016) ได้บรรยายเกีย่วกบังานวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนาว่า

ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ส่ือเครือข่ายทางสังคมกับบริการด้านการเงินออนไลน์ใน

หัวข้อ “Unfriendly Money? Digital Money, Trust and Sociality amongst Rural 

Migrants in China” โดยได้น�าเสนอประเด็นจากการวจัิยภาคสนามในเขตอตุสาหกรรม 

แห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดเลก็หลายแห่ง อนัส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงทีน่่าสนใจหลายประการ ตัง้แต่สัดส่วน
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ที่เพิ่มขึ้นของประชากรท่ีเป็นแรงงานย้ายถิ่นจากชนบท และการขยายตัวของธุรกิจที่เกิดข้ึน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของแรงงานย้ายถิน่เหล่านี ้ทัง้ความต้องการด้านทีพั่กอาศยัและ

การบรโิภคสนิค้าต่างๆ

จากการส�ารวจภาคสนามพบว่าในพื้นที่ศึกษามีการแพร่หลายของการให้บริการด้าน

การเงินผ่านส่ือดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน 

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท�าให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในแทบทุกพื้นที่ โดย

แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ ได้แก่ อาลีเพย์ (Alipay) และอีกสอง 

แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน คือ วีแชทวอลเลท (WeChat Wallet) และ 

ควิควิวอลเลท (QQ Wallet) ส่วนใหญ่ของร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ในบรเิวณย่านทีพ่กั

อาศัยของแรงงานย้ายถิ่นต่างติดป้ายรับช�าระเงินผ่านบริการเหล่าน้ี ตัวอย่างเช่น จากการ 

เดินส�ารวจบริเวณถนนสายหนึ่งในย่านดังกล่าว มีร้านค้าริมทางที่รับช�าระเงินผ่านบริการ

ออนไลน์เป็นจ�านวน 29 ร้าน เป็นร้านท่ีรบัช�าระเงนิผ่านวแีชทวอลเลท 27 ร้าน และร้านที่ 

รบัช�าระเงนิผ่านอาลเีพย์ 22 ร้าน

นอกจากนี้ บริการเหล่านี้ยังได้รับความนิยมเน่ืองจากเป็นวิธีการที่สะดวกส�าหรับ

แรงงานย้ายถ่ินในการท�าธุรกรรมต่างๆ ตัง้แต่การส่งเงนิกลบับ้าน การออมเงนิ และการลงทนุ 

ส่วนใหญ่ของแรงงานย้ายถิน่เหล่านีเ้ป็นกลุม่ทีม่คีวามคุน้เคยกบัการใช้งานเทคโนโลยีดจิิทลั 

แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการด้าน 

การเงินท้ังผ่านช่องทางแบบด้ังเดิมและผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะในระยะหลังที่เกิดภาวะ

เศรษฐกจิผนัผวน อตัราการจ้างงานล่วงเวลาลดลง ฯลฯ ท�าให้กลุม่แรงงานย้ายถิน่ใช้บรกิาร

ด้านการเงนิอย่างระมดัระวังเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่งการโกงทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้

การใช้บริการด้านการเงินผ่านส่ือดิจิทัลของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ เป็นตัวอย่างที่แสดง 

ให้เหน็ว่า การศกึษาเก่ียวกับเทคโนโลยดิีจทัิลไม่ควรจ�ากดัมมุมองเฉพาะประเดน็พฒันาการ

ของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการใช้งานต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้เข้ามา

ทดแทนบรกิารด้านการเงนิอืน่ๆ แต่ควรพจิารณาถงึความสมัพันธ์ทางสงัคมทีห่ลอมรวมอยูใ่น 

การแลกเปล่ียนผ่านช่องทางเหล่านี ้ แมคโดนลัด์เสนอว่า การท�าความเข้าใจแบบแผนในการ

เลอืกใช้บรกิารด้านการเงนิผ่านสือ่ดจิทิลั โดยเฉพาะในมิตทิีเ่ช่ือมโยงกบัความไว้วางใจและ
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ความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ระหว่างคู่แลกเปลี่ยน จะมีส่วนช่วยเปิดประเด็นท้าทาย 

มโนทัศน์ว่าด้วยเงินตราในทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง

สงัคมจนีกบัโลกตะวันตก 

ในสังคมตะวันตก เงินตราเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งน�าไปสู่การสลาย

ความยึดโยงทางสังคมระหว่างคู่แลกเปลี่ยน แต่งานศึกษาทางประวัติศาสตร์สังคมและ

มานษุยวทิยาได้ชีใ้ห้เห็นว่า ในสังคมจนี เงนิตราไม่ได้เป็นเพยีงตวักลางในการซือ้ขาย แต่มี

ส่วนในการสร้างการยึดโยงกันทางสังคม กล่าวคือ การใช้เงินตรามีแบบแผนที่สัมพันธ์กับ 

ความคดิ ความเชือ่ มติรภาพ และความไว้วางใจ หรืออาจกล่าวได้ว่าวถิปีฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้องกบั

เงนิตราเป็นส่วนหน่ึงของวิธีคดิและวิธีการเข้าใจโลก นัยเชิงวัฒนธรรมของเงนิตราเปล่ียนแปลง

ไปตามยุคสมัย จากยุคเริ่มแรกของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้นโยบาย

เศรษฐกิจแบบรวมศูนย์และการสร้างความมั่งคั่งให้กับชาติ เมื่อเข้าสู่ยุคของการปฏิรูป 

ประเทศทีเ่ริม่ด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิการลงทนุในภูมภิาคมากขึน้ การไหลเวียน

ของเงินตรากลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการพัฒนาและความเป็นสังคมสมัยใหม่ ส่วนใน 

ระดับความสัมพันธ์ทางสังคม เงินเป็นรูปวัตถุของศักยภาพท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ มิติเชิง 

จักรวาลวิทยาและความสัมพันธ์ทางสังคมของเงินตราในสังคมจีนเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 

การท�าความเข้าใจการแลกเปลีย่นด้วยเงนิตราผ่านบรกิารออนไลน์ในสงัคมจนีปัจจบัุน

แมคโดนัลด์ได้น�าเสนอข้อสังเกตเบ้ืองต้นจากการศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะใน

ประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมของการใช้บริการด้านการเงินผ่านสื่อเครือข่ายทาง

สังคมออนไลน์ ซ่ึงสามารถอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างบริการท่ีได้รับความนิยมหลักๆ 

3 ระบบท่ีได้กล่าวถึงในตอนต้น แม้ในเชิงเทคโนโลยีระบบ อาลีเพย์ วีแชทวอลเลท และ 

คิวคิววอลเลท อาจไม่แตกต่างกันมากนัก และผู้ใช้หลายคนก็รู้สึกว่าทั้ง 3 แอปพลิเคชัน 

เป็นรูปแบบบริการด้านการเงินคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาในระดับการปฏิบัติ  

พบว่าการเลือกใช้บริการของแรงงานย้ายถิ่นในพื้นท่ีศึกษามีนัยที่เช่ือมโยงกับระยะห่างและ 

การจัดการความสัมพันธ์ในสื่อเครือข่ายทางสังคมทั้งในโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล  

ซึง่สามารถน�าเสนอโดยสังเขปได้ดังน้ี
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ทางเลือกที่ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันก็มีระยะห่าง 

ทางสังคมมากที่สุดได้แก่อาลีเพย์ เน่ืองจากมีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันท่ีให้บริการด้าน 

การเงนิโดยตรง ไม่ผูกกับรายชือ่ผู้ติดต่อ (contact) ในอปุกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผูใ้ช้งาน 

การเพิม่รายชือ่ผูต้ดิต่อเฉพาะส�าหรบัคูแ่ลกเปลีย่นในการใช้บรกิารด้านการเงนิผ่านอาลเีพย์ 

ท�าให้ผูใ้ช้งานรูส้กึว่าเป็นการติดต่อช่องทางเฉพาะท่ีน่าเช่ือถอืและปลอดภยัมากกว่า จึงเป็น 

ทางเลอืกทีผู่ใ้ช้บรกิารเหน็ว่าเหมาะส�าหรบัการท�าธุรกรรมในวงเงนิจ�านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่

แล้วก็มักจ�ากัดขอบเขตเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เป็นคู่แลกเปลี่ยนในเชิงธุรกิจ 

เท่านัน้ด้วย

ในทางตรงกนัข้าม ช่องทางท่ีได้รบัความนยิมมากทีส่ดุอย่างวแีชทวอลเลท เป็นบรกิาร

ทีผ่กูกบัข้อมลูกับรายชือ่ผูติ้ดต่อในโทรศพัท์และแอปพลเิคชนัสนทนาวแีชท (WeChat) การ

สามารถเริม่ใช้บรกิารได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชผีูใ้ช้เพิม่เตมิจงึสะดวกทัง้ส�าหรบัผู้ใช้บรกิาร และ

โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบอาลีเพย์ แต่ก็ย่อมหมายความว่าเป็นการ 

ผกูโยงการแลกเปลีย่นเงนิตราเข้ากับคูส่นทนาในเครอืข่ายทางสงัคมของผูใ้ช้บรกิารด้วย ท�าให้

วีแชทวอลเลทเป็นทางเลือกส�าหรับบริการด้านการเงินระหว่างคู่แลกเปลี่ยนที่เป็นเพื่อนหรือ

ร้านค้าที่มีความคุ้นเคยเชื่อใจกัน และส�าหรับการช�าระเงินในจ�านวนที่ไม่มากจนเกินไปนัก 

ความคุน้เคยและไว้วางใจระหว่างคูแ่ลกเปลีย่นช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นและหลากหลายของการ

ใช้บรกิาร เช่น ลดความจ�าเป็นท่ีจะต้องช�าระเงนิในทนัททีีซ่ือ้สนิค้า หรอืช่วยให้สามารถขอยมื

เงินจากเพื่อนในยามฉุกเฉินได้ ดังที่ผู้ใช้บริการคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเขาสามารถช�าระเงิน 

ภายหลงัรบัประทานอาหารเสรจ็และเดินออกจากร้านไปแล้ว 10-15 นาท ี ตวัอย่างเหล่านี้

แสดงให้เหน็ว่าเทคโนโลยไีม่จ�าเป็นต้องมบีทบาทในการเพ่ิมประสทิธภิาพด้านความรวดเรว็

ให้กับบริการด้านการเงินเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของความ

สมัพนัธ์ทางสงัคม เทคโนโลยกีอ็าจช่วยยดืระยะเวลาในการแลกเปลีย่นด้วยเงนิตรา ภายใต้

เงือ่นไขของความสัมพนัธ์ท่ีคู่แลกเปลีย่นมคีวามคุน้เคยและไว้วางใจกนัได้ 

กรณเีปรียบเทยีบทีส่ะท้อนให้เห็นนัยส�าคญัของความสมัพนัธ์ทางสงัคมต่อการเลอืกใช้

บริการด้านการเงินผ่านส่ือดิจิทัลได้เห็นชัดเจนย่ิงขึ้นคือการใช้งานคิวคิววอลเลท ซึ่งมีฐาน 

มาจากบริการสนทนาออนไลน์ที่ชาวจีนส่วนใหญ่คุ้นเคยมานานสิบกว่าปี และท�างานโดย 
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ผูกกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อของผูใ้ช้บรกิารเหมอืนกับวีแชทวอลเลท จงึท�าให้สามารถใช้ส่งเงนิให้กบั

บญัชผู้ีใช้คิวคิว (QQ) ด้วยกนัได้สะดวก อย่างไรกต็าม สาเหตทุีค่วิควิวอลเลทได้รบัความนิยม

น้อยกว่าอาลีเพย์และวแีชทวอลเลท ไม่ใช่เพยีงข้อจ�ากดัเชิงเทคนิคในแง่ความล่าช้าหรอืปัญหา

ขาดความเสถยีรของระบบ ดังท่ีผูใ้ห้ข้อมลูคนหน่ึงเล่าว่า เขาใช้บรกิารดงักล่าวในช่วง 8 โมง

เช้า แต่กว่าจะได้รบัข้อความยนืยนัจากระบบกเ็ข้าช่วง 10 โมงเช้าไปแล้ว แต่ยงัขึน้อยูก่บัปัจจยั

ความสัมพันธ์ทางสังคม เน่ืองจากรายชื่อผู้ติดต่อในคิวคิวมีแนวโน้มจะครอบคลุมคนที่ผู้ใช้

บรกิารไม่รูจั้กคุน้เคยในชีวติจริงด้วย ผูใ้ช้งานจงึรูส้กึว่าเป็นระบบทีป่ลอดภยัน้อยกว่าและเสีย่ง

จะถกูโจรกรรมข้อมลูจากบัญชผีูใ้ช้คิวคิวท่ีไม่รู้จกัคุ้นเคยเหล่านัน้ได้ง่ายกว่าแอปพลเิคชนัให้

บรกิารด้านการเงนิโดยเฉพาะอย่างอาลเีพย์ หรอืแอปพลเิคชันทีผ่กูกบัรายช่ือผูต้ดิต่อเฉพาะ

กลุม่ทีม่คีวามคุน้เคยในชวิีตจรงิอย่างวีแชทวอลเลท  

จะเห็นว่าระดับความสัมพันธ์ทางสังคมท้ังในชีวิตจริงและสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เป็นเงือ่นไขส�าคญัของการเลอืกใช้บริการด้านการเงนิผ่านสือ่ดจิิทลั ทัง้ในแง่ของการจัดการ

ระยะห่างทางสังคมและการประเมินความปลอดภัยในการใช้บริการ แมคโดนัลด์สรุปว่า  

แม้การบริการด้านการเงินผ่านส่ือดิจิทัลอาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพัฒนาการด้านระบบ 

การเงินในสังคมจีน แต่เราไม่ควรด่วนสรุปว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะน�าไปสู่ระบบ 

ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเสมอไป เมื่อพิจารณาว่าบริการด้านการเงินผ่านส่ือดิจิทัล 

ในสังคมจีนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคม ประสิทธิภาพของระบบอย่างเช่น 

ในแง่ของความปลอดภัย จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบของแต่ละ

ช่องทางเท่านั้น แต่มีนัยเชื่อมโยงกับวัตถุสภาวะของระยะห่างและความสัมพันธ์ระหว่าง 

คู่แลกเปลี่ยนท่ีหลอมรวมอยู่ในโครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อเครือข่ายสังคม

ออนไลน์นัน้ๆ ด้วย
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สมาร์ทโฟนในฐานะเครื่องมือวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 
และการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคลภายใต้การจับจ้องตรวจตรา

การบรรยายหวัข้อ “Smart Ethnography and Surveillance Subjectivities: Ethno-

graphy in(ve)stigations of digital surveillance of and by migrant domestic 

workers in Hong Kong” โดย มาร์ค จอห์นสนั เป็นการเปิดประเดน็อภปิรายเชงิวธิวีทิยา

ผ่านโครงการวจิยัน�าร่องทีไ่ด้ทดลองบูรณาการใช้อปุกรณ์สือ่สารในยุคดจิิทลัอย่างสมาร์ทโฟน

ในฐานะเครื่องมือวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาตทิีท่�างานในครวัเรอืน ในฐานะบุคคลทีถ่กูจบัจ้องตรวจตรา 

(surveillance) เพื่อท�าความเข้าใจการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคล (subjectivity) 

ผ่านประสบการณ์และการตอบโต้ต่อการถกูจบัจ้องตรวจตราหลากหลายรปูแบบ 

โครงการดังกล่าวมีแผนจะท�าการศึกษาเปรียบเทียบในสามพ้ืนท่ี ได้แก่ ฮ่องกง  

กรงุรยีาด ประเทศซาอดุอีาระเบยี และ เมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยค�าถามหลกั 

ของการวจิยัประกอบด้วย 1) ระบบการควบคุมแรงงานข้ามชาตใินแต่ละพืน้ทีน่ัน้มแีบบแผน

คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร และ 2) แรงงานข้ามชาติมีความรับรู้และประสบการณ์ 

เกีย่วกบัการถูกจบัจ้องตรวจตราอย่างไร ส�าหรบัโครงการวิจัยน�าร่องในฮ่องกงซึง่จอห์นสนัจะ

ได้น�าเสนอในการบรรยายครั้งนี้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีวิทยาใหม่ๆ ที่จะ 

ช่วยให้สามารถท�าความเข้าใจรายละเอยีดในระดบัประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ทีต้่อง

เผชญิกบัการควบคุมตรวจตราหลากหลายรปูแบบ

แนวคิดที่จะทดลองน�าสมาร์ทโฟนมาใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

ในประเด็นดังกล่าว พัฒนามาจากโครงการวิจัยก่อนหน้านี้ท่ีจอห์นสันได้ท�าการศึกษา

ประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติในลอนดอน ซึ่งท�าให้ตระหนักถึงข้อจ�ากัดของวิธีวิจัยเชิง

ชาติพนัธุว์รรณนาตามขนบคือการสังเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม ทีผู่ว้จัิยไม่สามารถเฝ้าตดิตาม

ผู้ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และการขอให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนบันทึกบอกเล่าชีวิตประจ�าวันก็ยังมี 

ข้อจ�ากัดในการคุ้มครองพวกเขาจากการเข้าถึงข้อมูลโดยผูอื้น่ จากการส�ารวจงานวิจัยเกีย่วกบั

แรงงานข้ามชาตทิีท่�างานในฮ่องกง พบว่าแรงงานข้ามชาตเิป็นกลุม่ทีม่คีวามคุ้นเคยกบัการใช้
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สมาร์ทโฟนในชวีติประจ�าวนัอยูแ่ล้ว ผูว้จิยัจงึเหน็ความเป็นไปได้ทีจ่ะทดลองใช้สมาร์ทโฟนเป็น

ส่วนหนึง่ของเคร่ืองมอืการวจิยั ทีแ่รงงานข้ามชาตผิูใ้ห้ข้อมูลสามารถใช้เขยีนบันทกึเรือ่งราว

ในชวีติประจ�าวนั ซ่ึงจะสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่อการจบัจ้องตรวจตราหลากหลาย

รปูแบบทีผู่ว้จัิยไม่ร่วมสงัเกตการณ์หรอืเหน็ได้จากการสมัภาษณ์ ขณะเดียวกนั การเลอืกใช้

สมาร์ทโฟนยงัสามารถเพิม่การคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมลู เนือ่งจากสามารถตัง้รหสัผ่านเพือ่ป้องกนั

การเข้าถงึข้อมลูโดยไม่ได้รบัความยนิยอมก่อนด้วย

ฮ่องกงเป็นแหล่งจ้างงานซึ่งมีแรงงานข้ามชาติที่ท�างานในครัวเรือนอย่างถูกกฎหมาย

เป็นจ�านวนมาก ข้อมลูช่วงปลาย ค.ศ. 2015 ระบุว่ามแีรงงานข้ามชาตเิพศหญงิทีท่�างานใน

ครวัเรอืนกว่า 335,000 คน หรืออาจประมาณเชงิเปรยีบเทยีบได้ว่า หนึง่ในแปดของครวัเรอืน

ในฮ่องกงมีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาดูแลบุตร ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์

ประมาณร้อยละ 53 ส่วนที่เหลือมากกว่าคร่ึงหนึ่งมาจากอินโดนีเซีย และมีเพียงจ�านวน 

เลก็น้อยท่ีมาจาก ไทย ศรลีงักา เนปาล และอนิเดยี แรงงานชาวฟิลปิปินส์กลุม่นีม้อีายใุนช่วง 

20-50 ปี ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชัน้แรงงานฐานะปานกลาง จบการศกึษาระดบัมธัยม

ปลายเป็นอย่างน้อย และมบีางส่วนทีจ่บการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ส่วนหนึง่ของแรงงาน

กลุม่น้ีเคยมปีระสบการณ์ท�างานในประเทศอืน่ๆ มาก่อน โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการท�างาน

เพือ่ส่งเงนิกลบับ้านเกิด 

กระบวนการวิจัยเริ่มจากการเปิดรับสมัครแรงงานข้ามชาติเพศหญิงที่ท�างานเป็น 

แม่บ้านและพีเ่ลีย้งเดก็ในครวัเรอืนของชาวฮ่องกงทีส่นใจเข้าร่วมเป็นผูใ้ห้ข้อมูลของโครงการ

วิจยัดงักล่าว โดยผูต้อบรบัเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลูจะได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการ

วิจยัตามเกณฑ์จรยิธรรมการวิจยั และสมาร์ทโฟนพร้อมซมิการ์ดทีไ่ด้ตดิตัง้แอปพลเิคชนัส�าหรบั

เขียนบันทึกประจ�าวัน ผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกเขียนบันทึกโดยระบุหรือไม่ระบุชื่อผู้เขียน 

รวมทั้งสามารถเลือกไม่ให้สมาร์ทโฟนแสดงข้อมูลสถานที่ตามต�าแหน่งภูมิศาสตร์ (GPS) 

ของตน ตลอดจนสามารถขอลบหรอืแก้ไขข้อความในภายหลงัได้ โดยผูว้จิยัจะคอยสอบถาม

สถานะการบนัทกึข้อมลูในช่วงเวลาประมาณ 6 เดอืน หลงัจากนัน้จะมกีารนดัหมายเพือ่ท�าการ

สมัภาษณ์เพิม่เตมิ ท้ังน้ี แม้ว่าผู้ให้ข้อมลูจะได้ตกลงยนิยอมบนัทกึข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งเล่าและ

ภาพถ่ายในสมาร์ทโฟนทีไ่ด้รับจากโครงการวิจยั แต่จอห์นสนัได้เน้นย�า้ว่าผูวิ้จัยจะต้องใช้ความ
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ระมดัระวงัในการน�าเสนอข้อมลู ไม่ให้น�าไปสูก่ารเปิดเผยตวัตนหรอืล่วงละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล

ของผูใ้ห้ข้อมลู

การศึกษาในครั้งน้ีน�ามาสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอัตบุคคลในท่ามกลาง 

การจบัจ้องตรวจตรา ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ในข้ันตอนแรกของการจ้างงาน กล่าวคอืนายจ้างส่วนใหญ่

จะติดตั้งกล้องภายในบ้าน ท้ังเพ่ือคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและโดยเฉพาะเพ่ือ 

ตรวจสอบพฤตกิรรมของพีเ่ลีย้ง โดยมท้ัีงนายจ้างทีแ่จ้งและไม่ได้แจ้งเก่ียวกับการติดตัง้กล้อง

ไว้ในสญัญาการจ้างงาน อย่างไรกดี็ แม้ในกรณีทีแ่รงงานข้ามชาตไิด้รบัทราบข้อมลูดงักล่าว

ในภายหลัง ก็ไม่สามารถปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวได้ นอกจากการจับจ้องตรวจตราผ่าน 

กล้องภายในบ้านแล้ว ท้ังนายจ้างและเด็กๆ ท่ีอยูใ่นการดแูลของแรงงานข้ามชาตกิม็บีทบาท 

ในการสอดส่องตรวจตราในระดับบุคคลด้วย ในทางกลับกัน บางครั้งการจับจ้องตรวจตรา 

ของกล้องเหล่านีก้อ็าจมปีระโยชน์ เพราะเป็นหลกัฐานยนืยนัถงึภาระการท�างานของแรงงาน

หญงิกลุม่นี ้เน่ืองจากงานดูแลเด็กเป็นงานท่ีต่อเนือ่ง ยากทีจ่ะแยกเวลาท�างานกบัวนัหยดุได้ 

ภาพจากกล้องเป็นส่วนหน่ึงของการบันทึกที่แสดงให้เห็นว่าพวกเธอต้องท�างานล่วงเวลา 

หรอืแม้กระทัง่ในวันหยดุด้วย

โดยสรปุ โครงการวจิยัน�าร่องดงักล่าวได้น�าไปสูข้่อค้นพบส�าคญัๆ ดังนี ้ประการแรก 

การใช้สมาร์ทโฟนในฐานะส่วนหนึ่งของเครื่องมือวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา มีส่วนช่วยให้ 

นกัวจิยัสามารถเข้าถงึข้อมลูทีอ่าจไม่สามารถเข้าถงึด้วยการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมตาม

ขนบ และตอกย�า้ให้เหน็ความส�าคญัของการปรบักระบวนการวิจยัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ในภาคสนาม ประการที่สอง ข้อมูลจากบันทึกของแรงงานข้ามชาติได้เผยให้เห็นความ 

ย้อนแย้งของการจบัจ้องตรวจตรา กล่าวคอื ในขณะทีน่ายจ้างใช้การจับจ้องตรวจตราผ่านกล้อง

เพือ่ควบคมุผู้ถกูว่าจ้างและสร้างความมัน่ใจในการดูแลบตุร ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ข้าร่วมโครงการวจัิย

เร่ิมเรียนรู้ว่าพวกเขาถูกจับตามอง และอาจท�าให้คอยระมัดระวังว่าภาพของตนจะปรากฏสู่

สายตานายจ้างผ่านกล้องอย่างไรมากกว่าจะใส่ใจดแูลเดก็ตามหน้าทีโ่ดยตรง ประการทีส่าม 

ในบางโอกาส แรงงานข้ามชาติอาจใช้กล้องเป็นเครื่องมือในการท้าทายการตรวจตราของ

นายจ้าง เช่น บางคนสามารถชี้ให้นายจ้างเห็นผ่านภาพจากกล้องดังกล่าวว่า ลูกๆ ของ 

พวกเขาเอาแต่เล่นและไม่ท�าการบ้าน ซ่ึงอาจน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นเงือ่นไขในการท�างานได้ 
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เป็นต้น ประการท่ีส่ี การเขียนบันทกึประจ�าวันในสมาร์ทโฟน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ข้อมลู

ได้ค้นคว้าเพิม่เติมซึง่อาจมีส่วนช่วยให้พวกเขาไม่ต้องยอมจ�านนต่อการควบคมุทีเ่กนิพอดีโดย

นายจ้าง 

ประการสดุท้าย โครงการวจิยันีไ้ด้เปิดประเดน็ถกเถยีงในเชิงจรยิธรรมว่าด้วยความเป็น

ส่วนตัวในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ การเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลใน

โครงการวจิยัดงักล่าว มส่ีวนกระตุน้ให้แรงงานข้ามชาตเิริม่ตระหนกัเกีย่วกบัปัญหาการรุกล�า้

ความเป็นส่วนตวัและระมดัระวังกับการจับจ้องตรวจตราของนายจ้างเพ่ิมขึน้ ดงักรณตีวัอย่าง

ของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่ง ที่ได้เล่าถึงการพยายามเลี่ยงมาเขียนบันทึกในมุมที่อยู่นอกมุมภาพ

ของกล้อง หรอืในบางครัง้กจ็งใจแสดงออกบางอย่างต่อหน้ากล้องเพือ่ท้าทายและทดสอบการ

โต้ตอบของนายจ้าง ในแง่นี้ สมาร์ทโฟนในฐานะเครื่องมือการวิจัยจึงมีบทบาทร่วมใน

กระบวนการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคลของแรงงานข้ามชาติ ท้ังในฐานะผู้ถูกจับจ้อง

ตรวจตรา และในฐานะท่ีเป็นฝ่ายจบัจ้องนายจ้างของพวกเธอในบางโอกาสด้วย

นิเวศวิทยาของสื่อดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาทิตย์ สริุยะวงศ์กลุ ผูป้ระสานงานมลูนธิเิพือ่อนิเทอร์เนต็และวฒันธรรมพลเมอืง หรอืทีรู่จ้กั

กันในนามเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) องค์กรที่มีบทบาทในการ 

ขบัเคลือ่นประเดน็การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ของผูค้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ ได้น�าเสนอภาพรวมและประเดน็ท้าทายเกีย่วกับการเช่ือมโยงผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็

ในภมูภิาคผ่านการบรรยายหัวข้อ “Digital Media Environment in Southeast Asia” 

โดยเริม่จากการเปรยีบเทียบให้เห็นว่าอนิเทอร์เน็ตครอบคลมุเครอืข่ายของข้อมลูทีม่ากมาย

มหาศาลพอๆ กบัความหลากหลายของภาษาท่ีมนุษย์ใช้ในการสือ่สาร ในบรบิทของภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ปัจจบัุน ท่ีเน้นการสร้างความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอย่างแขง็ขนัและ 

ส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการผลกัดนันโยบายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ หาก

พจิารณาจากมุมมองเชงินเิวศวทิยาทีค่รอบคลมุการเชือ่มโยงผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ต้ังแต่

ระดบัโครงสร้างพืน้ฐาน นโยบายของรฐั องค์กรระดบัภมิูภาคและนานาชาต ิ การเข้าถงึของ
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ประชาชน รวมถึงปฏิบัติการทางภาษาท่ีหลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นว่า 

ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในหลากหลายมิติ การบรรยายนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบหลกัๆ ท่ีเป็นเงือ่นไขของปัญหาเหล่านี้

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอาเซยีน (ASEAN ICT Master Plan) 

เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการผลักดันในระดับนโยบาย ซึ่งรัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์กร

อาเซียนเห็นชอบในเชิงหลักการร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในภูมิภาค ขณะเดียวกันก็สะท้อนเป้าหมายในเชิงอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดจิิทลั หรอืในแผนฯ ฉบบัปี 2020 ท่ี

นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังให ้

ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 

เป็นต้น อย่างไรกต็าม ในระดับปฏบัิติการ เห็นได้ชดัว่ายงัมคีวามแตกต่างและไม่เท่าเทยีม

ในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งอาทิตย์เสนอว่า  

ไม่สามารถท�าความเข้าใจได้เพียงการพิจารณาประเด็นการเข้าถึงและความเชือ่มโยงในระดบั

สถาบนั เช่น การเชือ่มโยงระหว่างภาคธุรกจิในประเทศต่างๆ หรอืการเชือ่มโยงของสือ่ดิจทัิล 

แต่จ�าเป็นต้องพจิารณาข้อจ�ากัดของการเชือ่มโยงในเชงิกายภาพ ได้แก่โครงสร้างพืน้ฐานทีม่ี

บทบาทส�าคญัในการสร้างความเชือ่มโยงของเทคโนโลยดีจิทัิลระหว่างประเทศ 

ตวัอย่างของข้อจ�ากัดในการเข้าถงึเครอืข่ายอนัเนือ่งมาจากเงือ่นไขเชงิโครงสร้างพืน้ฐาน 

เหน็ได้จากกรณอีย่างเช่นการวางโครงข่ายสายเคเบลิใต้น�า้ ซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัใน

การเชือ่มต่อข้อมลูผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เนือ่งจากการวางสายเคเบลิขึน้อยูก่บัปัจจยัทาง

ภมูศิาสตร์ โครงข่ายของสายเคเบลิใต้น�า้ของภมูภิาคในปัจจบุนั จงึมแีบบแผนทีค่ล้ายคลึงกับ

เส้นทางการค้าทางทะเลที่มีสิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง ส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้ประโยชน์จากการ 

เป็นดินแดนท่ีเชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับศูนย์กลางหลักๆ อย่างญ่ีปุ่นและไต้หวัน 

ในขณะทีก่ลุม่ประเทศในภาคพืน้ทวีป เช่น พม่า ไทย ลาว กมัพชูา ซึง่ไม่อยูใ่นเส้นทางการ

เชื่อมต่อของสายเคเบิลใต้น�้า ก็จะมีศักยภาพในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ

ข้อมลูทีน้่อยกว่า
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เน่ืองจากการเชือ่มต่อข้อมลูอนิเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต้องอาศัยการส่งข้อมูลไปตาม

โครงข่ายของสายเคเบิลใต้น�า้ผ่านจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Network Internet 

Exchange: NIX) ต้นทนุในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศจงึแปรผันตามปรมิาณ

และระยะทางจากจดุแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เนต็ในประเทศนัน้ๆ ด้วย กล่าวคอืประเทศทีม่ี

จุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาก ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะต�่าลง เช่น 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในสิงคโปร์ที่มีจุดแลกเปลี่ยนข้อมูล

อินเทอร์เน็ต 5 จุด มีแนวโน้มจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการในประเทศกัมพูชาที่มี 

จุดแลกเปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพียง 2 จุด ในขณะที่ต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน

ประเทศลาวและพม่าซ่ึงไม่มจีดุแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เนต็เลยแม้แต่จดุเดยีว ย่อมสงูกว่า

ต้นทนุในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตของประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค 

ข้อจ�ากัดในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าและจุดแลกเปลี่ยนข้อมูล

อินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาที ่

เช่ือมโยงกบัความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิภายในภูมภิาค แม้ว่าองค์กรความร่วมมอืในระดบั

ภมูภิาคอย่างอาเซยีนจะพยายามลดปัญหาการเชือ่มโยงทางดิจทิลัผ่านการผลกัดนัเชิงนโยบาย 

แต่กย็งัมข้ีอจ�ากดัท้ังในแง่ของการตคีวามกฎหมายในแต่ละประเทศ การด�าเนนิงานในระบบ

ราชการ ตลอดจนอ�านาจหน้าท่ีท่ีทับซ้อนของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่

เก่ียวข้องต่างๆ นอกจากน้ี การท่ีบางประเทศเช่นกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ยังต้องพึ่งพาการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากทุนภายนอกประเทศอย่างเช่นสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อาจส่งผลให้แหล่งทุนเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดเงื่อนไขในการเข้าถึง

อนิเทอร์เน็ต เช่น การก�าหนดภาษาพ้ืนฐานของระบบทีอ่าจมีแนวโน้มจะองิตามข้อก�าหนดของ

แหล่งทนุ เป็นต้น

ความหลากหลายและมิติการเมืองของภาษาเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขส�าคัญของการ 

เช่ือมโยงระหว่างดนิแดนต่างๆ ในภูมภิาค ในแง่การเชือ่มโยงทางดจิทิลั นอกจากการบงัคบั

ใช้ภาษาราชการซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในแต่ละ

ประเทศ หรือภาษาพื้นฐานของระบบท่ีมาพร้อมกับมหาอ�านาจนักลงทุนและแหล่งทุนจาก 

ทัว่ทกุมมุโลกแล้ว การป้อนภาษาเขยีนเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์เป็นหนึง่ในปัญหาส�าคญัของ
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ภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบมากนัก ในขณะท่ีรหัส 

ยนูโิคด (unicode) ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของการพมิพ์อกัษรในคอมพวิเตอร์ พฒันามาจากรปูแบบ

การเขยีนในระบบอกัษรสระ-พยญัชนะ (alphabet) โดยเฉพาะภาษาองักฤษ และมรีปูแบบ

การเขียนสอดคล้องกับภาษาในประเทศคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ต่างจากรูปแบบการเขียนของภาษาในประเทศ 

ภาคพืน้ทวปีส่วนใหญ่ เช่น พม่า ไทย ลาว และกมัพูชา ซึง่มรีปูแบบการเขยีนแบบอกัษรสระ

ประกอบ (abugida) ท�าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการใส่อักษรในภาษาเหล่านี้ในฐาน 

รหสัยนูโิคด ดังนัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาการจัดการฐานรหสัในระบบยนูโิคดให้มี

มาตรฐานเดยีวกนัให้ได้มากทีส่ดุ เพือ่จะน�าไปสูก่ารเชือ่มโยงทางดิจทิลัทีก้่าวข้ามก�าแพงทาง

ด้านภาษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน

ความเชื่อมโยงทางดิจิทัลเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานส�าคัญของความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค ข้อมลูจากการบรรยายในหวัข้อนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็เงือ่นไขของปัญหา

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในแง่ 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การบริหารจดัการ และในแง่ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ภายใต้บรบิทของความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิภายในภูมภิาค การเสรมิสร้างความเชือ่มโยง

ทางดิจิทัลจึงยังคงเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับรัฐบาลของแต่ละประเทศและองค์กรความ 

ร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างอาเซียน ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนฐานความเข้าใจที่จ�าเป็นต่อ 

การพฒันาประเดน็วจิยัด้านสือ่และวฒันธรรมดจิทิลั ไม่เฉพาะส�าหรับการศกึษาเชงินโยบาย

เท่านัน้ แต่รวมถงึการศกึษาเชงิชาตพินัธ์ุวรรรณนาด้วย
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