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บทน�ำ

สมัยที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อย เมื่อนั่งรถ ฉันชอบมองออกไปนอกหน้ำต่ำง

และอ่ำนป้ำยทะเบียนรถยนต์แต่ละคัน ฉันมักน�ำจ�ำนวนบนป้ำยมำแยก

ตวัประกอบ ซึง่ก็คือกำรแยกให้เหลือแค่เลขพืน้ฐำน หรือจ�ำนวนเฉพำะท่ีคณู

กันได้จ�ำนวนดังกล่ำว อย่ำงเช่น 45 = 3 x 3 x 5 กำรแยกตัวประกอบเป็น

กิจกรรมฆ่ำเวลำสุดโปรดของฉัน ในฐำนะคนบ้ำคณิตศำสตร์ จ�ำนวนเฉพำะ

มีเสน่ห์ส�ำหรับฉันที่สุด

ต่อมำ ควำมรักคณิตศำสตร์ก็พัฒนำเป็นควำมหลงใหล ตอนอำยุ 14 

ฉันเข้ำค่ำยคณิตศำสตร์ และกลับบ้ำนโดยก�ำรูบิกคิวบ์ (Rubik’s Cube) ไว้

แนบอก คณิตศำสตร์คือหลุมหลบภัยจำกโลกภำยนอกแสนยุ่งเหยิง วิชำ

ดังกล่ำวรุดหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง ขอบเขตควำมรู้ของวงกำรคณิตศำสตร์

ขยำยตัวไม่หยุดจำกกำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ที่เกิดขึ้นทุกวัน ตัวฉันเองก็
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ช่วยให้วงกำรเดินหน้ำไปเช่นกัน ฉันเรียนวิชำเอกคณิตศำสตร์ในวิทยำลัย

และจบปริญญำเอกในสำขำเดียวกัน วิทยำนิพนธ์ของฉันเป็นเรื่องทฤษฎี

จ�ำนวนเชงิพชีคณติ ซึง่เป็นสำขำทีมี่รำกฐำนอยูบ่นกำรแยกตวัประกอบแบบ

เดียวกับที่เคยท�ำตอนเป็นเด็ก สุดท้ำยแล้วฉันก็ได้เป็นอำจำรย์ที่วิทยำลัย 

บำร์นำร์ด (Barnard) ซึ่งใช้ภำควิชำคณิตศำสตร์ร่วมกับมหำวิทยำลัย

โคลัมเบีย

หลังจำกนั้นฉันก็ตัดสินใจเปล่ียนแปลงชีวิตคร้ังใหญ่ เพรำะลำออก

แล้วสมัครเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่งนักวิเครำะห์ข้อมูล (quant) ที่ ดี. อี. ชอว์ 

(D. E. Shaw) บริษัทกองทุนบริหำรควำมเสี่ยง (hedge fund) ชั้นน�ำ ฉัน

เปล่ียนจำกกำรใช้คณิตศำสตร์ในเชิงทฤษฎีมำเป็นเชิงปฏิบัติด้วยกำรออก

จำกแวดวงวิชำกำรและเดินหน้ำเข้ำสู่แวดวงกำรเงิน กำรคิดเลขของเรำ 

หมำยถึงเงินหลำยล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐที่ไหลออกจำกบัญชีหนึ่งเข้ำสู่อีก

บัญชี ในตอนแรก ฉันท้ังตื่นเต้นและพิศวงที่ได้ท�ำงำนในห้องทดลองใหม่  

ซึ่งคือระบบเศรษฐกิจโลกแห่งนี้ แต่ในฤดูใบไม้ผลิปี 2008 หลังจำกท่ีฉัน

ท�ำงำนเกินหนึ่งปีไปไม่นำน ทุกอย่ำงก็พังครืน

กำรล้มระเนระนำดในครั้งนี้แสดงชัดเจนว่ำ คณิตศำสตร์ซึ่งเคยเป็น

เสมือนหลมุหลบภยัของฉนั ไม่เพยีงพวัพนักบัปัญหำทัง้หลำยท้ังปวงของโลก 

แต่ยงัเป็นเชือ้เพลงิทีโ่หมไฟปัญหำเหล่ำนัน้ด้วย ทัง้วกิฤตท่ีิอยู่อำศัย กำรล่ม

สลำยของสถำบันกำรเงนิหลัก และกำรทะยำนขึน้ของอตัรำกำรว่ำงงำน ต่ำง

ถกูกระตุน้โดยมำยำกลของคณติกรทัง้ส้ิน ย่ิงไปกว่ำนัน้ คณิตศำสตร์ซ่ึงมีพลัง

แสนวเิศษท่ีเคยท�ำให้ฉนัหลงรักนัน้ เม่ือผสมผสำนกบัเทคโนโลย ีจะสำมำรถ

ทวีควำมปั่นป่วนและกระพือควำมร้ำยกำจให้หนักหนำขึ้น เพรำะไปเพิ่มทั้ง

ประสทิธภิำพและขอบเขตอ�ำนำจให้แก่ระบบท่ีตอนนีฉ้นัเหน็แล้วว่ำบกพร่อง

หำกตอนนั้นเรำมีสติสักหน่อย เรำอำจยอมถอยหลังมำสักก้ำวหนึ่ง

เพือ่พจิำรณำว่ำใช้คณิตศำสตร์ผดิไปอย่ำงไร และจะป้องกันหำยนะเช่นนีไ้ม่

ให้เกิดขึ้นอีกในอนำคตได้ด้วยวิธีไหน แต่แทนที่จะเป็นอย่ำงนั้น เมื่อวิกฤติ

สิ้นสุดลง กำรใช้เทคนิคทำงคณิตศำสตร์ใหม่ๆ กลับได้รับควำมนิยมเพิ่ม
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ขึ้น และยังแผ่กิ่งก้ำนเข้ำไปสู่แวดวงต่ำงๆ มำกกว่ำเดิมด้วย เทคนิคเหล่ำนี้

ช่วยประมวลข้อมูลท่ีส่วนมำกได้จำกโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

หลำยเพตำไบต์ทุกวัน วันละ 24 ชั่วโมง และแทนที่จะสนใจข้อมูลตลำดกำร

เงินระดับโลกเพียงอย่ำงเดียว กำรค�ำนวณเหล่ำนี้ก็กลับพุ่งเป้ำมำท่ีข้อมูล

ของมนุษย์หรือข้อมูลของพวกเรำมำกขึน้เร่ือยๆ ทัง้คณติกรและนกัสถติต่ิำง

ศกึษำควำมปรำรถนำ กิจกรรม และพลงักำรจบัจ่ำยของเรำ พวกเขำท�ำนำย

ควำมน่ำไว้ใจของเรำ และยังค�ำนวณศักยภำพของเรำในฐำนะนักเรียน คน

ท�ำงำน คนรัก หรืออำชญำกร

นี่คือระบบเศรษฐกิจบิ๊กดำต้ำ (Big Data economy) ซึ่งเชื่อกันว่ำจะ

น�ำประโยชน์โพดผลมำให้เรำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนใบสมัคร

งำนหรือใบขอกู้เงินเป็นพนัฉบับได้ในเวลำหนึง่หรือสองวินำที ท้ังยงัจดัเรียง

ข้อมูลเป็นระบบระเบียบโดยแสดงผูส้มัครท่ีน่ำเชือ่ถอืไว้ด้ำนบน กำรท�ำเช่นนี ้

ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลำเท่ำนั้น แต่ยังถูกโฆษณำว่ำท้ังยุติธรรมและเป็น 

กลำงด้วย กระบวนกำรนีไ้ม่มีมนษุย์เป่ียมอคตเิข้ำไปค้นอ่ำนเอกสำร จะมีก็แต่ 

เพียงเครื่องจักรที่ค�ำนวณตัวเลขไปตำมกลไกเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงรำว

ปี 2010 คณติศำสตร์จึงสอดแทรกอยู่ในกจิกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์อยำ่งที่ไม่

เคยมำก่อน และสำธำรณชนก็อ้ำแขนรับกำรเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

แต่ฉันมองเห็นปัญหำ กำรใช้คณิตศำสตร์เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจ

ข้อมูล <data economy - กำรใช้บ๊ิกดำต้ำและเคร่ืองมือเชงิสถติสิร้ำงกลยทุธ์

และผลก�ำไรทำงธุรกิจ> นั้นมีรำกฐำนอยู่บนกำรตัดสินใจของมนุษย์ซึ่ง 

ผดิพลำดได้ แน่นอนว่ำบำงครัง้กำรตดัสนิใจก็ท�ำไปด้วยควำมหวังดี อย่ำงไร

ก็ตำม โมเดลบำงโมเดลก็ได้น�ำอคติ ควำมเข้ำใจผิด และควำมเอนเอียง

ของมนุษย์เข้ำไปสู่ระบบซอฟต์แวร์ที่เข้ำมำจัดกำรชีวิตของพวกเรำมำก

ขึ้นทุกที เรำไม่อำจเข้ำถึงกำรท�ำงำนของโมเดลคณิตศำสตร์เหล่ำน้ีได้ง่ำย

นัก ระบบดังกล่ำวมีสถำนะรำวพระเจ้ำ และมีเพียงนักบวชระดับสูงเท่ำนั้น

ที่เข้ำถึงได้ ส�ำหรับโมเดลคณิตศำสตร์ นักบวชเหล่ำนี้ก็คือนักคณิตศำสตร์

และนักวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์นั่นเอง แม้กำรตัดสินใจของบุคคลเหล่ำนี้
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จะผิดพลำดหรือก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงไร เรำก็ไม่อำจคัดค้ำนหรืออุทธรณ์

ได้ นอกจำกนี้ ผู้ได้รับบทลงโทษส่วนใหญ่มักเป็นคนยำกไร้หรือผู้ถูกกดขี่ใน

สังคม ขณะที่คนรวยนั้นก็รังแต่จะรวยขึ้นด้วยกำรตัดสินดังกล่ำว

ฉันตั้งชื่อโมเดลคณิตศำสตร์ที่ก่อให้เกิดอันตรำยเช่นนี้ว่ำ อำวุธ

คณิตศำสตร์อำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง (Weapons of Math Destruction) หรือ

อำจเรยีกสัน้ๆ ว่ำ WMD ฉนัจะลองยกตวัอย่ำงสกัโมเดลเพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่ำส่ิงนี้

มีอำนุภำพร้ำยกำจเช่นไร

เร่ืองนี้เร่ิมต้นด้วยจุดประสงค์ที่ดีเหมือนกับหลำยๆ เหตุกำรณ์ ใน

ปี 2007 เอเดรียน เฟนตี (Adrian Fenty) นำยกเทศมนตรีคนใหม่ของกรุง

วอชิงตัน ดี. ซี. ตั้งใจจะยกระดับโรงเรียนที่มีคุณภำพต�่ำกว่ำเกณฑ์ นี่เป็น

ประเด็นหนักหนำทีเดียว ในตอนนั้น นักเรียนมัธยมปลำยเพียงหนึ่งในสอง

คนจะเรียนจนจบหลังจำกพ้นชั้นมัธยมศึกษำปีท่ีสำมไปแล้ว และนักเรียน

มัธยมศกึษำปีทีส่องเพยีง 8 เปอร์เซน็ต์เท่ำนัน้ท่ีสอบคะแนนวชิำคณติศำสตร์

ได้ตำมเกณฑ์ เฟนตีจ้ำงนักปฏิรูปกำรศึกษำชื่อมิเชลล์ รี (Michelle Rhee) 

ให้เข้ำท�ำงำนต�ำแหน่งใหม่เอี่ยมอันทรงอ�ำนำจ นั่นคือต�ำแหน่งอธิกำรบดี 

(chancellor) ที่ดูแลโรงเรียนในเขตวอชิงตัน ดี. ซี. ทั้งหมด

ในตอนนัน้ ทฤษฎทีีใ่ช้อธบิำยว่ำท�ำไมนกัเรียนไม่อำจบรรลจุดุประสงค์

กำรศึกษำได้เป็นเรื่องเดิมๆ นั่นคือครูท�ำหน้ำที่ของตนเองได้ไม่ดีพอ ดังนั้น  

ในปี 2009 รีจึงวำงแผนก�ำจัดครูท่ีท�ำงำนได้ต�่ำกว่ำเกณฑ์ออกจำกระบบ 

แผนกำรลักษณะนี้มักถูกใช้ในเขตที่โรงเรียนมีปัญหำท่ัวประเทศ จำก 

มุมมองวิศวกรรมเชิงระบบแล้ว วิธีกำรดังกล่ำวดูเป็นเหตุเป็นผลดี เพรำะ

บอกว่ำเรำควรประเมินคุณภำพครู ก�ำจัดครูแย่ๆ ออก และจัดท่ีทำงให้คร ู

ทีมี่ประสทิธภิำพอยู่ในต�ำแหน่งทีท่กุคนจะได้ประโยชน์สูงสดุ นกัวิทยำศำสตร์

ข้อมูลเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำกำร “ปรับประสิทธิภำพ” ระบบโรงเรียน ซึ่งน่ำ

จะส่งผลดีต่อนกัเรยีนด้วย ใครจะกล้ำคดัค้ำนแผนกำรแบบนีก้นัเล่ำนอกจำก

พวกคร ู“แย่ๆ” รพีฒันำเคร่ืองมือประเมินคุณภำพครชูือ่ IMPACT และในช่วง

ท้ำยปีกำรศึกษำ 2009-2010 ครท่ีูได้คะแนนน้อยสดุ 2 เปอร์เซน็ต์ก็ถกูไล่ออก 


