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“เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเชื่อมโยงถึงกัน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แนววิเคราะห์และวิธีวิจัย”
กิตติพล เอี่ยมกมล
เควินทร์ ลัดดาพงศ์
สรัช สินธุประมา
สิริกร ทองมาตร
อนุพงษ์ จันทะแจ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับการเชือ่ มโยงถึงกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
แนววิเคราะห์และวิธวี จิ ยั ” เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างโครงการจัดตัง้ กลุม่ วิจยั ด้านสือ่ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กลุ่มศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยสื่อ
ภาควิชาสื่อและการสื่อสาร โกลด์สมิธส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (Media Ethnography
Group, Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of
London) ซึง่ ได้รบั ทุนจากโครงการ Newton Mobility Grants1 โดยความสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ The British Academy ประจ�ำ พ.ศ. 2559
(ค.ศ. 2016)
กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้
รับเกียรติจากนักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
รับเชิญมาร่วมบรรยายเกีย่ วกับงานวิจยั และให้ขอ้ มูลอันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา
ประเด็นวิจยั ด้านสือ่ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั และร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับงานศึกษาใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นักวิจยั รุน่ ใหม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ สารมวลชนและศิลปะ
รวมประมาณ 30 คน
ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นการสรุปประเด็นจากการบรรยายโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
4 ท่าน เรียงตามล�ำดับการน�ำเสนอเนือ้ หา ได้แก่ 1) ดร.เฮทเธอร์ ฮอร์สท์ (Heather A. Horst)
ส�ำนักวิชาสือ่ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยอาร์เอ็มไอที (RMIT University)2 ซึง่ ได้นำ� เสนอ
เพื่อความกระชับของเนื้อหา จะอ้างถึงชื่อเฉพาะขององค์กรและหัวข้อการบรรยายในภาษาอังกฤษ โดยไม่แปลเป็น
ภาษาไทย.
1

นับจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ได้ย้ายไปดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาสื่อและ
การสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney).
2
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ตัวอย่างของการศึกษาที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาภายใต้กรอบการศึกษาที่ให้
ความส�ำคัญกับบริบทโลก 2) ดร.ทอม แมคโดนัลด์ (Tom McDonald) ภาควิชาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) ซึ่งได้นำ� เสนอประเด็นอภิปราย
ว่าด้วยวัตถุสภาวะจากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับบริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัลของ
แรงงานย้ายถิ่นในเขตอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ดร.มาร์ค จอห์นสัน
(Mark Johnson) ภาควิชามานุษยวิทยา โกลด์สมิธส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งได้เปิด
ประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสื่อดิจิทัลอย่างสมาร์ทโฟนในฐานะเครื่องมือการวิจัย
ทางชาติพันธุ์วรรณนา และ 4) คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล จากมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและ
วัฒนธรรมพลเมือง ซึ่งได้บรรยายให้ภาพรวมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในเชิงอุดมคติและข้อจ�ำกัดในระดับปฏิบัติการ โดยมี ดร.ริชาร์ด
แมคโดนัลด์ (Richard MacDonald) จากภาควิชาสื่อและการสื่อสาร โกลด์สมิธส์
มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นผูด้ ำ� เนินรายการและร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ น
เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมของโทรศัพท์เคลื่อนที่

การบรรยายหัวข้อ “The Moral Economy of the Mobile Phone: Perspectives from
the South Pacific” ของเฮทเธอร์ ฮอร์สท์ ได้นำ� เสนอส่วนหนึง่ ของข้อมูลและประเด็นอภิปราย
จากโครงการวิ จั ย ที่ ท�ำ การศึ ก ษาโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นมิ ติ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ วั ฒ นธรรม
(cultural economy) จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบในปาปัวนิวกินีและฟิจิ ฮอร์สท์ซึ่งเป็น
นักมานุษยวิทยาคนแรกๆ ที่ท�ำการศึกษาและตีพิมพ์งานชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Horst and Miller 2006) ได้พัฒนากรอบการศึกษาที่ผนวกมุมมองในมิติเชิง
โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ ในการท�ำความเข้าใจเทคโนโลยี
การสื่อสารในประเทศแถบหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ทั้งสองประเทศนี้ ซึ่งให้ความ
สนใจกับบทบาททัง้ ของภาครัฐและเอกชนในการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจสือ่ สาร
โทรคมนาคม ในบริบทที่เชื่อมโยงกับมุมมองเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผลสืบเนื่อง
เชิงวัฒนธรรมของโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นระดับชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ชีวติ ทางสังคม-เศรษฐกิจกับระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมในมิตทิ มี่ บี ทบาทก�ำหนดซึง่ กันและกัน

162

กิตติพล เอี่ยมกมล และ คณะ

ในการบรรยายครัง้ นี้ ฮอร์สท์ได้เสนอกรอบการศึกษาว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ของระบบ
คุ ณ ค่ า เชิ ง ศี ล ธรรม (moral economy) ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น ข้ อ เสนอที่ ผ สานมิ ติ
เชิงวัฒนธรรมในแง่ของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมเข้ากับกรอบการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์
การเมือง (political economy) ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาแนวคิดสืบเนือ่ งจากมโนทัศน์
ในงานศึกษาว่าด้วยระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม (Scott
1976) ซึง่ พิจารณาวัฒนธรรมการด�ำรงชีพและการแลกเปลีย่ นในสังคมดัง้ เดิมว่าแตกต่างจาก
แบบแผนการแลกเปลีย่ นในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) งานศึกษาใน
กลุม่ นีร้ วมทัง้ งานศึกษาทางมานุษยวิทยาว่าด้วยการแลกเปลีย่ นในสังคมดัง้ เดิม ได้ชใี้ ห้เห็น
นัยส�ำคัญของเงือ่ นไขทางสังคมวัฒนธรรมในกระบวนการแลกเปลีย่ น นอกเหนือไปจากการ
คาดค�ำนวณอรรถประโยชน์อนั เป็นหลักการพืน้ ฐานในการพิจารณากิจกรรมการแลกเปลีย่ น
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ฮอร์ทส์ได้อา้ งอิงตัวอย่างจากงานศึกษา เช่น งานของมาร์แซล โมสส์ (Marcel Mauss)
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมในเครือข่ายการแลกเปลีย่ นของก�ำนัล (Mauss [1925] 2016)
ซึง่ ได้ชใี้ ห้เห็นบทบาทและช่วงชัน้ ทางสังคมของพันธะในการแลกเปลีย่ นกลับคืน ผ่านมโนทัศน์
ซึง่ พัฒนามาจากนิยามในภาษาเมารี (“hau” ) ทีใ่ ช้อธิบาย “จิตวิญญาณ” ทีห่ ลอมรวมเอา
ความสัมพันธ์ทางสังคมไว้ในของก�ำนัลอันเป็นวัตถุของการแลกเปลีย่ น (“spirit of the gift”)
และงานของ อี. พี. ธอมป์สัน (E. P. Thompson) ที่เสนอว่าการกระท�ำของผู้คนในระบบ
เศรษฐกิจทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม ได้รบั การหล่อหลอมจากบรรทัดฐาน
ทางสังคมและการมีพันธกิจร่วมกันของผู้คนในชุมชนนั้นๆ (Thompson 1971) ดังนั้น
กระบวนการแลกเปลีย่ นจึงไม่ได้มจี ดุ เริม่ ต้นและสิน้ สุดทีช่ ดั เจนเป็นขัน้ ตอนเฉพาะเหมือนใน
ค�ำนิยามทางเศรษฐศาสตร์ และไม่แยกขาดจากบริบทความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เครือญาติ
และเครือข่ายทางสังคม-เศรษฐกิจต่างๆ
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ฮอร์สท์เสนอให้พจิ ารณาปรากฏการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในประเทศฟิจิ ในสนามของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ผู้ให้บริการเครือข่าย และ
ผู้บริโภค ในฐานะผู้กระท�ำการทางสังคมซึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกันในการตัดสินคุณค่าเชิง
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ศีลธรรม แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้ กล่าวคือ
ในขณะทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องจ่ายค่าบริการส�ำหรับอุปกรณ์เชือ่ มต่อสัญญาณให้กบั บริษทั ผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายก็ต้องพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและด�ำเนินการภายใต้การควบคุมของรัฐ ส่วนรัฐก็ดำ� เนินนโยบายต่างๆ โดย
อาศัยรายได้จากภาษีทบี่ ริษทั และประชาชนจ่ายให้กบั รัฐ เป็นต้น ในแง่นี้ การศึกษาโทรศัพท์
เคลือ่ นทีใ่ นแนวทางเศรษฐศาสตร์ของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม จึงเป็นการพยายามท�ำความ
เข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์และพันธะทางสังคมระหว่างรัฐ ภาคเอกชนผู้ให้บริการ และ
ผู ้ บ ริ โ ภค ข้ อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษาในฟิ จิ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งความ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างกับความคลุมเครือ และความไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในระดับ
ของการปฏิบัติ อันเป็นประเด็นที่จะน�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของ
สังคมฟิจใิ นภาพรวมได้อกี ด้วย
ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาการเปิดเสรีด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศแถบ
หมู่เกาะแปซิฟิกได้ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ อันเป็น
ส่วนหนึง่ ของปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า “การปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั ” ซึง่ เป็นกระบวนการทีส่ บื เนือ่ งมาจาก
การขยายธุรกิจเข้ามาในภูมิภาคนี้ของดิจิเซล (Digicel) บริษัทเอกชนที่มีสำ� นักงานใหญ่
อยูท่ จี่ าเมก้าและมีบทบาทในธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ วั่ แถบทะเลแคริบเบียน ใน ค.ศ. 2006
(พ.ศ. 2549) ดิจิเซล ฟิจิ (Digicel Fiji) ได้กลายมาเป็นคู่แข่งส�ำคัญของโวดาโฟน ฟิจิ
(Vodafone Fiji) กิจการในกลุม่ บริษทั โวดาโฟน (Vodafone Group) บริษทั ยักษ์ใหญ่
จากอังกฤษทีค่ รองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ทสี่ ดุ อยูก่ อ่ น และต่อมาในปี 2014 (พ.ศ. 2557)
กลุ่มบริษัทโวดาโฟนก็ได้ขายหุ้นในบริษัทโวดาโฟน ฟิจิ ร้อยละ 49 ให้กับกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพแห่งชาติของฟิจิ ท�ำให้โวดาโฟน ฟิจิ กลายเป็นกิจการของนักลงทุนภายในประเทศ
โดยสมบูรณ์ นอกจากทั้งสองบริษัทจะเป็นคู่แข่งรายส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างของธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นฟิจแิ ล้ว ฮอร์สท์ได้นำ� เสนอให้เห็นว่าการขยายตัว
ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฟิจิมีนัยสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างตราสินค้าที่อิงกับระบบ
คุณค่าเชิงศีลธรรมในสังคมร่วมสมัยของฟิจดิ ว้ ย
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เมือ่ พิจารณากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของดิจเิ ซล ฟิจิ และ โวดาโฟน ฟิจิ ผ่านการ
วิเคราะห์เชิงสัญญะ จะเห็นว่าสือ่ ประชาสัมพันธ์ของทัง้ สองบริษทั ได้ใช้กลไกเชิงสุนทรียะของ
โฆษณา เพือ่ สร้างภาพตัวแทนของผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของท้องถิน่ ซึง่ เชือ่ มโยงกับความเป็น
ชาติในบริบทโลก ขณะเดียวกันต่างก็เน้นการลงทุนในกิจกรรมเพื่อเน้นย�้ำภาพลักษณ์ของ
บริษทั ในฐานะธุรกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate
social responsibility: CSR) การให้ความส�ำคัญกับการสร้างตราสินค้าและกลยุทธ์ดา้ น
การตลาดทีเ่ น้นความเชือ่ มโยงกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิน่ มีสว่ นในการประกอบสร้างแบบแผน
ของระบบคุณค่าทางศีลธรรมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กระบวนการดังกล่าวเป็น
การหลอมรวมองค์ประกอบเชิงนามธรรมอย่างอารมณ์ความรูส้ กึ ในรูปวัตถุของสินค้าข้ามชาติ
และขณะเดียวกันก็ยดึ โยงตัวตนของผูบ้ ริโภคเข้ากับภาพตัวแทนของตราสินค้าทีต่ นเลือก แม้วา่
แต่ละบริษทั จะให้คณ
ุ ค่ากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน และน�ำไปสูก่ ารประกอบ
สร้างแบบแผนของระบบคุณค่าทางศีลธรรมที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ต่างก็ต้ังอยู่บน
พืน้ ฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เอกชน และผูบ้ ริโภค ถึงทีส่ ดุ แล้ว กลยุทธ์ทางการตลาด
ของสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริโภคระดับโลก จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ประกอบสร้างตัวตนของผูบ้ ริโภคในฐานะทีเ่ ป็นพลเมือง (consumer citizen) ของท้องถิน่
รัฐ และโลกไปพร้อมๆ กันด้วย
วัตถุสภาวะของเงินตราและความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกดิจิทัล

ทอม แมคโดนัลด์ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับโครงการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยสื่อ
เครือข่ายทางสังคม (McDonald 2016) ได้บรรยายเกีย่ วกับงานวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาว่า
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมกับบริการด้านการเงินออนไลน์ใน
หัวข้อ “Unfriendly Money? Digital Money, Trust and Sociality amongst Rural
Migrants in China” โดยได้น�ำเสนอประเด็นจากการวิจยั ภาคสนามในเขตอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กหลายแห่ง อันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ สนใจหลายประการ ตัง้ แต่สดั ส่วน
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ที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นจากชนบท และการขยายตัวของธุรกิจที่เกิดขึ้น
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของแรงงานย้ายถิน่ เหล่านี้ ทัง้ ความต้องการด้านทีพ่ กั อาศัยและ
การบริโภคสินค้าต่างๆ
จากการส�ำรวจภาคสนามพบว่าในพื้นที่ศึกษามีการแพร่หลายของการให้บริการด้าน
การเงินผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำ� ให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในแทบทุกพื้นที่ โดย
แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ ได้แก่ อาลีเพย์ (Alipay) และอีกสอง
แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน คือ วีแชทวอลเลท (WeChat Wallet) และ
คิวคิววอลเลท (QQ Wallet) ส่วนใหญ่ของร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ในบริเวณย่านทีพ่ กั
อาศัยของแรงงานย้ายถิ่นต่างติดป้ายรับช�ำระเงินผ่านบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น จากการ
เดินส�ำรวจบริเวณถนนสายหนึ่งในย่านดังกล่าว มีร้านค้าริมทางที่รับช�ำระเงินผ่านบริการ
ออนไลน์เป็นจ�ำนวน 29 ร้าน เป็นร้านทีร่ บั ช�ำระเงินผ่านวีแชทวอลเลท 27 ร้าน และร้านที่
รับช�ำระเงินผ่านอาลีเพย์ 22 ร้าน
นอกจากนี้ บริการเหล่านี้ยังได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกส�ำหรับ
แรงงานย้ายถิน่ ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ตัง้ แต่การส่งเงินกลับบ้าน การออมเงิน และการลงทุน
ส่วนใหญ่ของแรงงานย้ายถิน่ เหล่านีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ คี วามคุน้ เคยกับการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการด้าน
การเงินทั้งผ่านช่องทางแบบดั้งเดิมและผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะในระยะหลังที่เกิดภาวะ
เศรษฐกิจผันผวน อัตราการจ้างงานล่วงเวลาลดลง ฯลฯ ท�ำให้กลุม่ แรงงานย้ายถิน่ ใช้บริการ
ด้านการเงินอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพือ่ หลีกเลีย่ งการโกงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
การใช้บริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัลของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ เป็นตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นว่า การศึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่ควรจ�ำกัดมุมมองเฉพาะประเด็นพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการใช้งานต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัลได้เข้ามา
ทดแทนบริการด้านการเงินอืน่ ๆ แต่ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางสังคมทีห่ ลอมรวมอยูใ่ น
การแลกเปลีย่ นผ่านช่องทางเหล่านี้ แมคโดนัลด์เสนอว่า การท�ำความเข้าใจแบบแผนในการ
เลือกใช้บริการด้านการเงินผ่านสือ่ ดิจทิ ลั โดยเฉพาะในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับความไว้วางใจและ
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ความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ระหว่างคู่แลกเปลี่ยน จะมีส่วนช่วยเปิดประเด็นท้าทาย
มโนทัศน์ว่าด้วยเงินตราในทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
สังคมจีนกับโลกตะวันตก
ในสังคมตะวันตก เงินตราเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบตลาดซึ่งน�ำไปสู่การสลาย
ความยึดโยงทางสังคมระหว่างคู่แลกเปลี่ยน แต่งานศึกษาทางประวัติศาสตร์สังคมและ
มานุษยวิทยาได้ชใี้ ห้เห็นว่า ในสังคมจีน เงินตราไม่ได้เป็นเพียงตัวกลางในการซือ้ ขาย แต่มี
ส่วนในการสร้างการยึดโยงกันทางสังคม กล่าวคือ การใช้เงินตรามีแบบแผนที่สัมพันธ์กับ
ความคิด ความเชือ่ มิตรภาพ และความไว้วางใจ หรืออาจกล่าวได้วา่ วิถปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับ
เงินตราเป็นส่วนหนึง่ ของวิธคี ดิ และวิธกี ารเข้าใจโลก นัยเชิงวัฒนธรรมของเงินตราเปลีย่ นแปลง
ไปตามยุคสมัย จากยุคเริ่มแรกของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้นโยบาย
เศรษฐกิจแบบรวมศูนย์และการสร้างความมั่งคั่งให้กับชาติ เมื่อเข้าสู่ยุคของการปฏิรูป
ประเทศทีเ่ ริม่ ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจทีส่ ง่ เสริมการลงทุนในภูมภิ าคมากขึน้ การไหลเวียน
ของเงินตรากลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการพัฒนาและความเป็นสังคมสมัยใหม่ ส่วนใน
ระดับความสัมพันธ์ทางสังคม เงินเป็นรูปวัตถุของศักยภาพที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ มิติเชิง
จักรวาลวิทยาและความสัมพันธ์ทางสังคมของเงินตราในสังคมจีนเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ
การท�ำความเข้าใจการแลกเปลีย่ นด้วยเงินตราผ่านบริการออนไลน์ในสังคมจีนปัจจุบนั
แมคโดนัลด์ได้น�ำเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นจากการศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะใน
ประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมของการใช้บริการด้านการเงินผ่านสื่อเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างบริการที่ได้รับความนิยมหลักๆ
3 ระบบที่ได้กล่าวถึงในตอนต้น แม้ในเชิงเทคโนโลยีระบบ อาลีเพย์ วีแชทวอลเลท และ
คิวคิววอลเลท อาจไม่แตกต่างกันมากนัก และผู้ใช้หลายคนก็รู้สึกว่าทั้ง 3 แอปพลิเคชัน
เป็นรูปแบบบริการด้านการเงินคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในระดับการปฏิบัติ
พบว่าการเลือกใช้บริการของแรงงานย้ายถิ่นในพื้นที่ศึกษามีนัยที่เชื่อมโยงกับระยะห่างและ
การจัดการความสัมพันธ์ในสื่อเครือข่ายทางสังคมทั้งในโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล
ซึง่ สามารถน�ำเสนอโดยสังเขปได้ดงั นี้
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ทางเลือกที่ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันก็มีระยะห่าง
ทางสังคมมากที่สุดได้แก่อาลีเพย์ เนื่องจากมีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการด้าน
การเงินโดยตรง ไม่ผกู กับรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ (contact) ในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องผูใ้ ช้งาน
การเพิม่ รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อเฉพาะส�ำหรับคูแ่ ลกเปลีย่ นในการใช้บริการด้านการเงินผ่านอาลีเพย์
ท�ำให้ผใู้ ช้งานรูส้ กึ ว่าเป็นการติดต่อช่องทางเฉพาะทีน่ า่ เชือ่ ถือและปลอดภัยมากกว่า จึงเป็น
ทางเลือกทีผ่ ใู้ ช้บริการเห็นว่าเหมาะส�ำหรับการท�ำธุรกรรมในวงเงินจ�ำนวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่
แล้วก็มักจ�ำกัดขอบเขตเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เป็นคู่แลกเปลี่ยนในเชิงธุรกิจ
เท่านัน้ ด้วย
ในทางตรงกันข้าม ช่องทางทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ อย่างวีแชทวอลเลท เป็นบริการ
ทีผ่ กู กับข้อมูลกับรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อในโทรศัพท์และแอปพลิเคชันสนทนาวีแชท (WeChat) การ
สามารถเริม่ ใช้บริการได้โดยไม่ตอ้ งสร้างบัญชีผใู้ ช้เพิม่ เติมจึงสะดวกทัง้ ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการ และ
โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบอาลีเพย์ แต่ก็ย่อมหมายความว่าเป็นการ
ผูกโยงการแลกเปลีย่ นเงินตราเข้ากับคูส่ นทนาในเครือข่ายทางสังคมของผูใ้ ช้บริการด้วย ท�ำให้
วีแชทวอลเลทเป็นทางเลือกส�ำหรับบริการด้านการเงินระหว่างคู่แลกเปลี่ยนที่เป็นเพื่อนหรือ
ร้านค้าที่มีความคุ้นเคยเชื่อใจกัน และส�ำหรับการช�ำระเงินในจ�ำนวนที่ไม่มากจนเกินไปนัก
ความคุน้ เคยและไว้วางใจระหว่างคูแ่ ลกเปลีย่ นช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ และหลากหลายของการ
ใช้บริการ เช่น ลดความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องช�ำระเงินในทันทีทซี่ อื้ สินค้า หรือช่วยให้สามารถขอยืม
เงินจากเพื่อนในยามฉุกเฉินได้ ดังที่ผู้ใช้บริการคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเขาสามารถช�ำระเงิน
ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จและเดินออกจากร้านไปแล้ว 10-15 นาที ตัวอย่างเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่จ�ำเป็นต้องมีบทบาทในการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านความรวดเร็ว
ให้กับบริการด้านการเงินเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของความ
สัมพันธ์ทางสังคม เทคโนโลยีกอ็ าจช่วยยืดระยะเวลาในการแลกเปลีย่ นด้วยเงินตรา ภายใต้
เงือ่ นไขของความสัมพันธ์ทคี่ แู่ ลกเปลีย่ นมีความคุน้ เคยและไว้วางใจกันได้
กรณีเปรียบเทียบทีส่ ะท้อนให้เห็นนัยส�ำคัญของความสัมพันธ์ทางสังคมต่อการเลือกใช้
บริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัลได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคือการใช้งานคิวคิววอลเลท ซึ่งมีฐาน
มาจากบริการสนทนาออนไลน์ที่ชาวจีนส่วนใหญ่คุ้นเคยมานานสิบกว่าปี และท�ำงานโดย
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ผูกกับรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อของผูใ้ ช้บริการเหมือนกับวีแชทวอลเลท จึงท�ำให้สามารถใช้สง่ เงินให้กบั
บัญชีผใู้ ช้ควิ คิว (QQ) ด้วยกันได้สะดวก อย่างไรก็ตาม สาเหตุทคี่ วิ คิววอลเลทได้รบั ความนิยม
น้อยกว่าอาลีเพย์และวีแชทวอลเลท ไม่ใช่เพียงข้อจ�ำกัดเชิงเทคนิคในแง่ความล่าช้าหรือปัญหา
ขาดความเสถียรของระบบ ดังทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลคนหนึง่ เล่าว่า เขาใช้บริการดังกล่าวในช่วง 8 โมง
เช้า แต่กว่าจะได้รบั ข้อความยืนยันจากระบบก็เข้าช่วง 10 โมงเช้าไปแล้ว แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากรายชื่อผู้ติดต่อในคิวคิวมีแนวโน้มจะครอบคลุมคนที่ผู้ใช้
บริการไม่รจู้ กั คุน้ เคยในชีวติ จริงด้วย ผูใ้ ช้งานจึงรูส้ กึ ว่าเป็นระบบทีป่ ลอดภัยน้อยกว่าและเสีย่ ง
จะถูกโจรกรรมข้อมูลจากบัญชีผใู้ ช้ควิ คิวทีไ่ ม่รจู้ กั คุน้ เคยเหล่านัน้ ได้งา่ ยกว่าแอปพลิเคชันให้
บริการด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างอาลีเพย์ หรือแอปพลิเคชันทีผ่ กู กับรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อเฉพาะ
กลุม่ ทีม่ คี วามคุน้ เคยในชีวติ จริงอย่างวีแชทวอลเลท
จะเห็นว่าระดับความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในชีวิตจริงและสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของการเลือกใช้บริการด้านการเงินผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ทัง้ ในแง่ของการจัดการ
ระยะห่างทางสังคมและการประเมินความปลอดภัยในการใช้บริการ แมคโดนัลด์สรุปว่า
แม้การบริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัลอาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพัฒนาการด้านระบบ
การเงินในสังคมจีน แต่เราไม่ควรด่วนสรุปว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะน�ำไปสู่ระบบ
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเสมอไป เมื่อพิจารณาว่าบริการด้านการเงินผ่านสื่อดิจิทัล
ในสังคมจีนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคม ประสิทธิภาพของระบบอย่างเช่น
ในแง่ของความปลอดภัย จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบของแต่ละ
ช่องทางเท่านั้น แต่มีนัยเชื่อมโยงกับวัตถุสภาวะของระยะห่างและความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่แลกเปลี่ยนที่หลอมรวมอยู่ในโครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นนั้ ๆ ด้วย

เก็บตกจากงานสัมมนา
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และการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคลภายใต้การจับจ้องตรวจตรา

การบรรยายหัวข้อ “Smart Ethnography and Surveillance Subjectivities: Ethnography in(ve)stigations of digital surveillance of and by migrant domestic
workers in Hong Kong” โดย มาร์ค จอห์นสัน เป็นการเปิดประเด็นอภิปรายเชิงวิธวี ทิ ยา
ผ่านโครงการวิจยั น�ำร่องทีไ่ ด้ทดลองบูรณาการใช้อปุ กรณ์สอื่ สารในยุคดิจทิ ลั อย่างสมาร์ทโฟน
ในฐานะเครื่องมือวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในครัวเรือน ในฐานะบุคคลทีถ่ กู จับจ้องตรวจตรา
(surveillance) เพื่อท�ำความเข้าใจการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคล (subjectivity)
ผ่านประสบการณ์และการตอบโต้ตอ่ การถูกจับจ้องตรวจตราหลากหลายรูปแบบ
โครงการดังกล่าวมีแผนจะท�ำการศึกษาเปรียบเทียบในสามพื้นที่ ได้แก่ ฮ่องกง
กรุงรียาด ประเทศซาอุดอี าระเบีย และ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยค�ำถามหลัก
ของการวิจยั ประกอบด้วย 1) ระบบการควบคุมแรงงานข้ามชาติในแต่ละพืน้ ทีน่ นั้ มีแบบแผน
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร และ 2) แรงงานข้ามชาติมีความรับรู้และประสบการณ์
เกีย่ วกับการถูกจับจ้องตรวจตราอย่างไร ส�ำหรับโครงการวิจยั น�ำร่องในฮ่องกงซึง่ จอห์นสันจะ
ได้น�ำเสนอในการบรรยายครั้งนี้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิธีวิทยาใหม่ๆ ที่จะ
ช่วยให้สามารถท�ำความเข้าใจรายละเอียดในระดับประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ทีต่ อ้ ง
เผชิญกับการควบคุมตรวจตราหลากหลายรูปแบบ
แนวคิดที่จะทดลองน�ำสมาร์ทโฟนมาใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
ในประเด็นดังกล่าว พัฒนามาจากโครงการวิจัยก่อนหน้านี้ที่จอห์นสันได้ท�ำการศึกษา
ประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติในลอนดอน ซึ่งท�ำให้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของวิธีวิจัยเชิง
ชาติพนั ธุว์ รรณนาตามขนบคือการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สามารถเฝ้าติดตาม
ผู้ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และการขอให้ผู้ให้ข้อมูลเขียนบันทึกบอกเล่าชีวิตประจ�ำวันก็ยังมี
ข้อจ�ำกัดในการคุม้ ครองพวกเขาจากการเข้าถึงข้อมูลโดยผูอ้ นื่ จากการส�ำรวจงานวิจยั เกีย่ วกับ
แรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในฮ่องกง พบว่าแรงงานข้ามชาติเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามคุน้ เคยกับการใช้
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สมาร์ทโฟนในชีวติ ประจ�ำวันอยูแ่ ล้ว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะทดลองใช้สมาร์ทโฟนเป็น
ส่วนหนึง่ ของเครือ่ งมือการวิจยั ทีแ่ รงงานข้ามชาติผใู้ ห้ขอ้ มูลสามารถใช้เขียนบันทึกเรือ่ งราว
ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จะสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์ตอ่ การจับจ้องตรวจตราหลากหลาย
รูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่รว่ มสังเกตการณ์หรือเห็นได้จากการสัมภาษณ์ ขณะเดียวกัน การเลือกใช้
สมาร์ทโฟนยังสามารถเพิม่ การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล เนือ่ งจากสามารถตัง้ รหัสผ่านเพือ่ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั ความยินยอมก่อนด้วย
ฮ่องกงเป็นแหล่งจ้างงานซึ่งมีแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในครัวเรือนอย่างถูกกฎหมาย
เป็นจ�ำนวนมาก ข้อมูลช่วงปลาย ค.ศ. 2015 ระบุวา่ มีแรงงานข้ามชาติเพศหญิงทีท่ ำ� งานใน
ครัวเรือนกว่า 335,000 คน หรืออาจประมาณเชิงเปรียบเทียบได้วา่ หนึง่ ในแปดของครัวเรือน
ในฮ่องกงมีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาดูแลบุตร ในจ�ำนวนนี้แบ่งเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์
ประมาณร้อยละ 53 ส่วนที่เหลือมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากอินโดนีเซีย และมีเพียงจ�ำนวน
เล็กน้อยทีม่ าจาก ไทย ศรีลงั กา เนปาล และอินเดีย แรงงานชาวฟิลปิ ปินส์กลุม่ นีม้ อี ายุในช่วง
20-50 ปี ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชัน้ แรงงานฐานะปานกลาง จบการศึกษาระดับมัธยม
ปลายเป็นอย่างน้อย และมีบางส่วนทีจ่ บการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหนึง่ ของแรงงาน
กลุม่ นีเ้ คยมีประสบการณ์ทำ� งานในประเทศอืน่ ๆ มาก่อน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการท�ำงาน
เพือ่ ส่งเงินกลับบ้านเกิด
กระบวนการวิจัยเริ่มจากการเปิดรับสมัครแรงงานข้ามชาติเพศหญิงที่ท�ำงานเป็น
แม่บา้ นและพีเ่ ลีย้ งเด็กในครัวเรือนของชาวฮ่องกงทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลของโครงการ
วิจยั ดังกล่าว โดยผูต้ อบรับเข้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการ
วิจยั ตามเกณฑ์จริยธรรมการวิจยั และสมาร์ทโฟนพร้อมซิมการ์ดทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ แอปพลิเคชันส�ำหรับ
เขียนบันทึกประจ�ำวัน ผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกเขียนบันทึกโดยระบุหรือไม่ระบุชื่อผู้เขียน
รวมทั้งสามารถเลือกไม่ให้สมาร์ทโฟนแสดงข้อมูลสถานที่ตามต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ (GPS)
ของตน ตลอดจนสามารถขอลบหรือแก้ไขข้อความในภายหลังได้ โดยผูว้ จิ ยั จะคอยสอบถาม
สถานะการบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนัน้ จะมีการนัดหมายเพือ่ ท�ำการ
สัมภาษณ์เพิม่ เติม ทัง้ นี้ แม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะได้ตกลงยินยอมบันทึกข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่าและ
ภาพถ่ายในสมาร์ทโฟนทีไ่ ด้รบั จากโครงการวิจยั แต่จอห์นสันได้เน้นย�ำ้ ว่าผูว้ จิ ยั จะต้องใช้ความ
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ระมัดระวังในการน�ำเสนอข้อมูล ไม่ให้นำ� ไปสูก่ ารเปิดเผยตัวตนหรือล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การศึกษาในครั้งนี้น�ำมาสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอัตบุคคลในท่ามกลาง
การจับจ้องตรวจตรา ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ในขัน้ ตอนแรกของการจ้างงาน กล่าวคือนายจ้างส่วนใหญ่
จะติดตั้งกล้องภายในบ้าน ทั้งเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและโดยเฉพาะเพื่อ
ตรวจสอบพฤติกรรมของพีเ่ ลีย้ ง โดยมีทงั้ นายจ้างทีแ่ จ้งและไม่ได้แจ้งเกีย่ วกับการติดตัง้ กล้อง
ไว้ในสัญญาการจ้างงาน อย่างไรก็ดี แม้ในกรณีทแี่ รงงานข้ามชาติได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว
ในภายหลัง ก็ไม่สามารถปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวได้ นอกจากการจับจ้องตรวจตราผ่าน
กล้องภายในบ้านแล้ว ทัง้ นายจ้างและเด็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของแรงงานข้ามชาติกม็ บี ทบาท
ในการสอดส่องตรวจตราในระดับบุคคลด้วย ในทางกลับกัน บางครั้งการจับจ้องตรวจตรา
ของกล้องเหล่านีก้ อ็ าจมีประโยชน์ เพราะเป็นหลักฐานยืนยันถึงภาระการท�ำงานของแรงงาน
หญิงกลุม่ นี้ เนือ่ งจากงานดูแลเด็กเป็นงานทีต่ อ่ เนือ่ ง ยากทีจ่ ะแยกเวลาท�ำงานกับวันหยุดได้
ภาพจากกล้องเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกที่แสดงให้เห็นว่าพวกเธอต้องท�ำงานล่วงเวลา
หรือแม้กระทัง่ ในวันหยุดด้วย
โดยสรุป โครงการวิจยั น�ำร่องดังกล่าวได้นำ� ไปสูข่ อ้ ค้นพบส�ำคัญๆ ดังนี้ ประการแรก
การใช้สมาร์ทโฟนในฐานะส่วนหนึ่งของเครื่องมือวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา มีส่วนช่วยให้
นักวิจยั สามารถเข้าถึงข้อมูลทีอ่ าจไม่สามารถเข้าถึงด้วยการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมตาม
ขนบ และตอกย�ำ้ ให้เห็นความส�ำคัญของการปรับกระบวนการวิจยั ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในภาคสนาม ประการที่สอง ข้อมูลจากบันทึกของแรงงานข้ามชาติได้เผยให้เห็นความ
ย้อนแย้งของการจับจ้องตรวจตรา กล่าวคือ ในขณะทีน่ ายจ้างใช้การจับจ้องตรวจตราผ่านกล้อง
เพือ่ ควบคุมผูถ้ กู ว่าจ้างและสร้างความมัน่ ใจในการดูแลบุตร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั
เริ่มเรียนรู้ว่าพวกเขาถูกจับตามอง และอาจท�ำให้คอยระมัดระวังว่าภาพของตนจะปรากฏสู่
สายตานายจ้างผ่านกล้องอย่างไรมากกว่าจะใส่ใจดูแลเด็กตามหน้าทีโ่ ดยตรง ประการทีส่ าม
ในบางโอกาส แรงงานข้ามชาติอาจใช้กล้องเป็นเครื่องมือในการท้าทายการตรวจตราของ
นายจ้าง เช่น บางคนสามารถชี้ให้นายจ้างเห็นผ่านภาพจากกล้องดังกล่าวว่า ลูกๆ ของ
พวกเขาเอาแต่เล่นและไม่ทำ� การบ้าน ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขในการท�ำงานได้
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เป็นต้น ประการทีส่ ี่ การเขียนบันทึกประจ�ำวันในสมาร์ทโฟน เป็นการเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ได้คน้ คว้าเพิม่ เติมซึง่ อาจมีสว่ นช่วยให้พวกเขาไม่ตอ้ งยอมจ�ำนนต่อการควบคุมทีเ่ กินพอดีโดย
นายจ้าง
ประการสุดท้าย โครงการวิจยั นีไ้ ด้เปิดประเด็นถกเถียงในเชิงจริยธรรมว่าด้วยความเป็น
ส่วนตัวในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ การเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลใน
โครงการวิจยั ดังกล่าว มีสว่ นกระตุน้ ให้แรงงานข้ามชาติเริม่ ตระหนักเกีย่ วกับปัญหาการรุกล�ำ้
ความเป็นส่วนตัวและระมัดระวังกับการจับจ้องตรวจตราของนายจ้างเพิม่ ขึน้ ดังกรณีตวั อย่าง
ของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่ง ที่ได้เล่าถึงการพยายามเลี่ยงมาเขียนบันทึกในมุมที่อยู่นอกมุมภาพ
ของกล้อง หรือในบางครัง้ ก็จงใจแสดงออกบางอย่างต่อหน้ากล้องเพือ่ ท้าทายและทดสอบการ
โต้ตอบของนายจ้าง ในแง่นี้ สมาร์ทโฟนในฐานะเครื่องมือการวิจัยจึงมีบทบาทร่วมใน
กระบวนการประกอบสร้างความเป็นอัตบุคคลของแรงงานข้ามชาติ ทั้งในฐานะผู้ถูกจับจ้อง
ตรวจตรา และในฐานะทีเ่ ป็นฝ่ายจับจ้องนายจ้างของพวกเธอในบางโอกาสด้วย
นิเวศวิทยาของสื่อดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาทิตย์ สุรยิ ะวงศ์กลุ ผูป้ ระสานงานมูลนิธเิ พือ่ อินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง หรือทีร่ จู้ กั
กันในนามเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) องค์กรที่มีบทบาทในการ
ขับเคลือ่ นประเด็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผูค้ นในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้นำ� เสนอภาพรวมและประเด็นท้าทายเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในภูมภิ าคผ่านการบรรยายหัวข้อ “Digital Media Environment in Southeast Asia”
โดยเริม่ จากการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเครือข่ายของข้อมูลทีม่ ากมาย
มหาศาลพอๆ กับความหลากหลายของภาษาทีม่ นุษย์ใช้ในการสือ่ สาร ในบริบทของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปจั จุบนั ทีเ่ น้นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขันและ
ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการผลักดันนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หาก
พิจารณาจากมุมมองเชิงนิเวศวิทยาทีค่ รอบคลุมการเชือ่ มโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัง้ แต่
ระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน นโยบายของรัฐ องค์กรระดับภูมภิ าคและนานาชาติ การเข้าถึงของ
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ประชาชน รวมถึงปฏิบัติการทางภาษาที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นว่า
ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในหลากหลายมิติ การบรรยายนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบหลักๆ ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขของปัญหาเหล่านี้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan)
เป็นตัวอย่างรูปธรรมของการผลักดันในระดับนโยบาย ซึ่งรัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์กร
อาเซียนเห็นชอบในเชิงหลักการร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภูมิภาค ขณะเดียวกันก็สะท้อนเป้าหมายในเชิงอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือในแผนฯ ฉบับปี 2020 ที่
นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระดับปฏิบตั กิ าร เห็นได้ชดั ว่ายังมีความแตกต่างและไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งอาทิตย์เสนอว่า
ไม่สามารถท�ำความเข้าใจได้เพียงการพิจารณาประเด็นการเข้าถึงและความเชือ่ มโยงในระดับ
สถาบัน เช่น การเชือ่ มโยงระหว่างภาคธุรกิจในประเทศต่างๆ หรือการเชือ่ มโยงของสือ่ ดิจทิ ลั
แต่จำ� เป็นต้องพิจารณาข้อจ�ำกัดของการเชือ่ มโยงในเชิงกายภาพ ได้แก่โครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มโยงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ระหว่างประเทศ
ตัวอย่างของข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงเครือข่ายอันเนือ่ งมาจากเงือ่ นไขเชิงโครงสร้างพืน้ ฐาน
เห็นได้จากกรณีอย่างเช่นการวางโครงข่ายสายเคเบิลใต้นำ�้ ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญใน
การเชือ่ มต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนือ่ งจากการวางสายเคเบิลขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทาง
ภูมศิ าสตร์ โครงข่ายของสายเคเบิลใต้นำ�้ ของภูมภิ าคในปัจจุบนั จึงมีแบบแผนทีค่ ล้ายคลึงกับ
เส้นทางการค้าทางทะเลที่มีสิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง ส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้ประโยชน์จากการ
เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับศูนย์กลางหลักๆ อย่างญี่ปุ่นและไต้หวัน
ในขณะทีก่ ลุม่ ประเทศในภาคพืน้ ทวีป เช่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา ซึง่ ไม่อยูใ่ นเส้นทางการ
เชื่อมต่อของสายเคเบิลใต้น�้ำ ก็จะมีศักยภาพในการการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ
ข้อมูลทีน่ อ้ ยกว่า
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เนือ่ งจากการเชือ่ มต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต้องอาศัยการส่งข้อมูลไปตาม
โครงข่ายของสายเคเบิลใต้นำ�้ ผ่านจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Network Internet
Exchange: NIX) ต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศจึงแปรผันตามปริมาณ
และระยะทางจากจุดแลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศนัน้ ๆ ด้วย กล่าวคือประเทศทีม่ ี
จุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาก ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะต�่ำลง เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในสิงคโปร์ที่มีจุดแลกเปลี่ยนข้อมูล
อินเทอร์เน็ต 5 จุด มีแนวโน้มจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการในประเทศกัมพูชาที่มี
จุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพียง 2 จุด ในขณะที่ต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศลาวและพม่าซึง่ ไม่มจี ดุ แลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่จดุ เดียว ย่อมสูงกว่า
ต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
ข้อจ�ำกัดในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำและจุดแลกเปลี่ยนข้อมูล
อินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาที่
เชือ่ มโยงกับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจภายในภูมภิ าค แม้วา่ องค์กรความร่วมมือในระดับ
ภูมภิ าคอย่างอาเซียนจะพยายามลดปัญหาการเชือ่ มโยงทางดิจทิ ลั ผ่านการผลักดันเชิงนโยบาย
แต่กย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ในแง่ของการตีความกฎหมายในแต่ละประเทศ การด�ำเนินงานในระบบ
ราชการ ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ การที่บางประเทศเช่นกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ยังต้องพึ่งพาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากทุนภายนอกประเทศอย่างเช่นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อาจส่งผลให้แหล่งทุนเข้ามามีบทบาทในการก�ำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต เช่น การก�ำหนดภาษาพืน้ ฐานของระบบทีอ่ าจมีแนวโน้มจะอิงตามข้อก�ำหนดของ
แหล่งทุน เป็นต้น
ความหลากหลายและมิติการเมืองของภาษาเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขส�ำคัญของการ
เชือ่ มโยงระหว่างดินแดนต่างๆ ในภูมภิ าค ในแง่การเชือ่ มโยงทางดิจทิ ลั นอกจากการบังคับ
ใช้ภาษาราชการซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในแต่ละ
ประเทศ หรือภาษาพื้นฐานของระบบที่มาพร้อมกับมหาอ�ำนาจนักลงทุนและแหล่งทุนจาก
ทัว่ ทุกมุมโลกแล้ว การป้อนภาษาเขียนเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์เป็นหนึง่ ในปัญหาส�ำคัญของ
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ภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบมากนัก ในขณะที่รหัส
ยูนโิ คด (unicode) ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการพิมพ์อกั ษรในคอมพิวเตอร์ พัฒนามาจากรูปแบบ
การเขียนในระบบอักษรสระ-พยัญชนะ (alphabet) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีรปู แบบ
การเขียนสอดคล้องกับภาษาในประเทศคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ต่างจากรูปแบบการเขียนของภาษาในประเทศ
ภาคพืน้ ทวีปส่วนใหญ่ เช่น พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา ซึง่ มีรปู แบบการเขียนแบบอักษรสระ
ประกอบ (abugida) ท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการใส่อักษรในภาษาเหล่านี้ในฐาน
รหัสยูนโิ คด ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาการจัดการฐานรหัสในระบบยูนโิ คดให้มี
มาตรฐานเดียวกันให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงทางดิจทิ ลั ทีก่ า้ วข้ามก�ำแพงทาง
ด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ความเชื่อมโยงทางดิจิทัลเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานส�ำคัญของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค ข้อมูลจากการบรรยายในหัวข้อนีไ้ ด้สะท้อนให้เห็นเงือ่ นไขของปัญหา
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในแง่
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การบริหารจัดการ และในแง่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภายใต้บริบทของความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจภายในภูมภิ าค การเสริมสร้างความเชือ่ มโยง
ทางดิจิทัลจึงยังคงเป็นประเด็นท้าทายส�ำหรับรัฐบาลของแต่ละประเทศและองค์กรความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างอาเซียน ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาประเด็นวิจยั ด้านสือ่ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั ไม่เฉพาะส�ำหรับการศึกษาเชิงนโยบาย
เท่านัน้ แต่รวมถึงการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรรณนาด้วย
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