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บทน�ำ

สมัยที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อย เมื่อนั่งรถ ฉันชอบมองออกไปนอกหน้าต่าง
และอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละคัน ฉันมักน�ำจ�ำนวนบนป้ายมาแยก
ตัวประกอบ ซึง่ ก็คอื การแยกให้เหลือแค่เลขพืน้ ฐาน หรือจ�ำนวนเฉพาะทีค่ ณ
ู
กันได้จ�ำนวนดังกล่าว อย่างเช่น 45 = 3 x 3 x 5 การแยกตัวประกอบเป็น
กิจกรรมฆ่าเวลาสุดโปรดของฉัน ในฐานะคนบ้าคณิตศาสตร์ จ�ำนวนเฉพาะ
มีเสน่ห์ส�ำหรับฉันที่สุด
ต่อมา ความรักคณิตศาสตร์ก็พัฒนาเป็นความหลงใหล ตอนอายุ 14
ฉันเข้าค่ายคณิตศาสตร์ และกลับบ้านโดยก�ำรูบิกคิวบ์ (Rubik’s Cube) ไว้
แนบอก คณิตศาสตร์คือหลุมหลบภัยจากโลกภายนอกแสนยุ่งเหยิง วิชา
ดังกล่าวรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ขอบเขตความรู้ของวงการคณิตศาสตร์
ขยายตัวไม่หยุดจากการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นทุกวัน ตัวฉันเองก็
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ช่วยให้วงการเดินหน้าไปเช่นกัน ฉันเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ในวิทยาลัย
และจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน วิทยานิพนธ์ของฉันเป็นเรื่องทฤษฎี
จ�ำนวนเชิงพีชคณิต ซึง่ เป็นสาขาทีม่ รี ากฐานอยูบ่ นการแยกตัวประกอบแบบ
เดียวกับที่เคยท�ำตอนเป็นเด็ก สุดท้ายแล้วฉันก็ได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัย
บาร์นาร์ด (Barnard) ซึ่งใช้ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย
หลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ เพราะลาออก
แล้วสมัครเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล (quant) ที่ ดี. อี. ชอว์
(D. E. Shaw) บริษัทกองทุนบริหารความเสี่ยง (hedge fund) ชั้นน�ำ ฉัน
เปลี่ยนจากการใช้คณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฎีมาเป็นเชิงปฏิบัติด้วยการออก
จากแวดวงวิชาการและเดินหน้าเข้าสู่แวดวงการเงิน การคิดเลขของเรา
หมายถึงเงินหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐที่ไหลออกจากบัญชีหนึ่งเข้าสู่อีก
บัญชี ในตอนแรก ฉันทั้งตื่นเต้นและพิศวงที่ได้ท�ำงานในห้องทดลองใหม่
ซึ่งคือระบบเศรษฐกิจโลกแห่งนี้ แต่ในฤดูใบไม้ผลิปี 2008 หลังจากที่ฉัน
ท�ำงานเกินหนึ่งปีไปไม่นาน ทุกอย่างก็พังครืน
การล้มระเนระนาดในครั้งนี้แสดงชัดเจนว่า คณิตศาสตร์ซึ่งเคยเป็น
เสมือนหลุมหลบภัยของฉัน ไม่เพียงพัวพันกับปัญหาทัง้ หลายทัง้ ปวงของโลก
แต่ยงั เป็นเชือ้ เพลิงทีโ่ หมไฟปัญหาเหล่านัน้ ด้วย ทัง้ วิกฤติทอี่ ยูอ่ าศัย การล่ม
สลายของสถาบันการเงินหลัก และการทะยานขึน้ ของอัตราการว่างงาน ต่าง
ถูกกระตุน้ โดยมายากลของคณิตกรทัง้ สิน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ คณิตศาสตร์ซงึ่ มีพลัง
แสนวิเศษทีเ่ คยท�ำให้ฉนั หลงรักนัน้ เมือ่ ผสมผสานกับเทคโนโลยี จะสามารถ
ทวีความปั่นป่วนและกระพือความร้ายกาจให้หนักหนาขึ้น เพราะไปเพิ่มทั้ง
ประสิทธิภาพและขอบเขตอ�ำนาจให้แก่ระบบทีต่ อนนีฉ้ นั เห็นแล้วว่าบกพร่อง
หากตอนนั้นเรามีสติสักหน่อย เราอาจยอมถอยหลังมาสักก้าวหนึ่ง
เพือ่ พิจารณาว่าใช้คณิตศาสตร์ผดิ ไปอย่างไร และจะป้องกันหายนะเช่นนีไ้ ม่
ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ด้วยวิธีไหน แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เมื่อวิกฤติ
สิ้นสุดลง การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ กลับได้รับความนิยมเพิ่ม
12

ขึ้น และยังแผ่กิ่งก้านเข้าไปสู่แวดวงต่างๆ มากกว่าเดิมด้วย เทคนิคเหล่านี้
ช่วยประมวลข้อมูลที่ส่วนมากได้จากโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
หลายเพตาไบต์ทุกวัน วันละ 24 ชั่วโมง และแทนที่จะสนใจข้อมูลตลาดการ
เงินระดับโลกเพียงอย่างเดียว การค�ำนวณเหล่านี้ก็กลับพุ่งเป้ามาที่ข้อมูล
ของมนุษย์หรือข้อมูลของพวกเรามากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ คณิตกรและนักสถิตติ า่ ง
ศึกษาความปรารถนา กิจกรรม และพลังการจับจ่ายของเรา พวกเขาท�ำนาย
ความน่าไว้ใจของเรา และยังค�ำนวณศักยภาพของเราในฐานะนักเรียน คน
ท�ำงาน คนรัก หรืออาชญากร
นี่คือระบบเศรษฐกิจบิ๊กดาต้า (Big Data economy) ซึ่งเชื่อกันว่าจะ
น�ำประโยชน์โพดผลมาให้เรา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านใบสมัคร
งานหรือใบขอกูเ้ งินเป็นพันฉบับได้ในเวลาหนึง่ หรือสองวินาที ทัง้ ยังจัดเรียง
ข้อมูลเป็นระบบระเบียบโดยแสดงผูส้ มัครทีน่ า่ เชือ่ ถือไว้ดา้ นบน การท�ำเช่นนี้
ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังถูกโฆษณาว่าทั้งยุติธรรมและเป็น
กลางด้วย กระบวนการนีไ้ ม่มมี นุษย์เปีย่ มอคติเข้าไปค้นอ่านเอกสาร จะมีกแ็ ต่
เพียงเครื่องจักรที่ค�ำนวณตัวเลขไปตามกลไกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงราว
ปี 2010 คณิตศาสตร์จึงสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างที่ไม่
เคยมาก่อน และสาธารณชนก็อ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
แต่ฉันมองเห็นปัญหา การใช้คณิตศาสตร์เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจ
ข้อมูล <data economy - การใช้บกิ๊ ดาต้าและเครือ่ งมือเชิงสถิตสิ ร้างกลยุทธ์
และผลก�ำไรทางธุรกิจ> นั้นมีรากฐานอยู่บนการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่ง
ผิดพลาดได้ แน่นอนว่าบางครัง้ การตัดสินใจก็ทำ� ไปด้วยความหวังดี อย่างไร
ก็ตาม โมเดลบางโมเดลก็ได้น�ำอคติ ความเข้าใจผิด และความเอนเอียง
ของมนุษย์เข้าไปสู่ระบบซอฟต์แวร์ที่เข้ามาจัดการชีวิตของพวกเรามาก
ขึ้นทุกที เราไม่อาจเข้าถึงการท�ำงานของโมเดลคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้ง่าย
นัก ระบบดังกล่าวมีสถานะราวพระเจ้า และมีเพียงนักบวชระดับสูงเท่านั้น
ที่เข้าถึงได้ ส�ำหรับโมเดลคณิตศาสตร์ นักบวชเหล่านี้ก็คือนักคณิตศาสตร์
และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั่นเอง แม้การตัดสินใจของบุคคลเหล่านี้
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จะผิดพลาดหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างไร เราก็ไม่อาจคัดค้านหรืออุทธรณ์
ได้ นอกจากนี้ ผู้ได้รับบทลงโทษส่วนใหญ่มักเป็นคนยากไร้หรือผู้ถูกกดขี่ใน
สังคม ขณะที่คนรวยนั้นก็รังแต่จะรวยขึ้นด้วยการตัดสินดังกล่าว
ฉั น ตั้ ง ชื่ อ โมเดลคณิ ต ศาสตร์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายเช่ น นี้ ว ่ า อาวุ ธ
คณิตศาสตร์อานุภาพท�ำลายล้างสูง (Weapons of Math Destruction) หรือ
อาจเรียกสัน้ ๆ ว่า WMD ฉันจะลองยกตัวอย่างสักโมเดลเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าสิง่ นี้
มีอานุภาพร้ายกาจเช่นไร
เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ที่ดีเหมือนกับหลายๆ เหตุการณ์ ใน
ปี 2007 เอเดรียน เฟนตี (Adrian Fenty) นายกเทศมนตรีคนใหม่ของกรุง
วอชิงตัน ดี. ซี. ตั้งใจจะยกระดับโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์ นี่เป็น
ประเด็นหนักหนาทีเดียว ในตอนนั้น นักเรียนมัธยมปลายเพียงหนึ่งในสอง
คนจะเรียนจนจบหลังจากพ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามไปแล้ว และนักเรียน
มัธยมศึกษาปีทสี่ องเพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทีส่ อบคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
ได้ตามเกณฑ์ เฟนตีจ้างนักปฏิรูปการศึกษาชื่อมิเชลล์ รี (Michelle Rhee)
ให้เข้าท�ำงานต�ำแหน่งใหม่เอี่ยมอันทรงอ�ำนาจ นั่นคือต�ำแหน่งอธิการบดี
(chancellor) ที่ดูแลโรงเรียนในเขตวอชิงตัน ดี. ซี. ทั้งหมด
ในตอนนัน้ ทฤษฎีทใี่ ช้อธิบายว่าท�ำไมนักเรียนไม่อาจบรรลุจดุ ประสงค์
การศึกษาได้เป็นเรื่องเดิมๆ นั่นคือครูท�ำหน้าที่ของตนเองได้ไม่ดีพอ ดังนั้น
ในปี 2009 รีจึงวางแผนก�ำจัดครูที่ท�ำงานได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ออกจากระบบ
แผนการลั ก ษณะนี้ มัก ถู ก ใช้ ใ นเขตที่ โ รงเรี ย นมี ป ั ญ หาทั่ ว ประเทศ จาก
มุมมองวิศวกรรมเชิงระบบแล้ว วิธีการดังกล่าวดูเป็นเหตุเป็นผลดี เพราะ
บอกว่าเราควรประเมินคุณภาพครู ก�ำจัดครูแย่ๆ ออก และจัดที่ทางให้ครู
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยูใ่ นต�ำแหน่งทีท่ กุ คนจะได้ประโยชน์สงู สุด นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเรียกกระบวนการนี้ว่าการ “ปรับประสิทธิภาพ” ระบบโรงเรียน ซึ่งน่า
จะส่งผลดีตอ่ นักเรียนด้วย ใครจะกล้าคัดค้านแผนการแบบนีก้ นั เล่านอกจาก
พวกครู “แย่ๆ” รีพฒ
ั นาเครือ่ งมือประเมินคุณภาพครูชอื่ IMPACT และในช่วง
ท้ายปีการศึกษา 2009-2010 ครูทไี่ ด้คะแนนน้อยสุด 2 เปอร์เซ็นต์กถ็ กู ไล่ออก
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