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นั

บตั้งแต่นักปรัชญาเริ่มรู้จักกับกล้องเซเลโบรสโคป (อุปกรณ์ลึกลับที่
สามารถแสดงความคิดของมนุษย์บนจอภาพ) นักสังคมศาสตร์ก็เริ่ม
หมกมุ่นกับเครื่องมือที่สามารถเปิดเผยธรรมชาติของมนุษย์ตลอดมา
ตลอดเวลาที่ผมท�ำอาชีพนักจิตวิทยาสายทดลอง ได้ลองใช้อุปกรณ์
ทุกตัวทัง้ ทีย่ งั มีคนใช้อยูแ่ ละเลิกใช้ไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์อย่าง Rating
Scales, Reaction Times, Pupil Dilation, Functional Neuroimaging
หรือแม้แต่ระบบไฟฟ้าฝังตัวในสมองของผู้ป่วยโรคลมชักก็ ไม่เว้น
แต่ก็ยังไม่มีวิธีไหนเลยที่สามารถเจาะเข้าไปอ่านใจคนเราได้อย่าง
กระจ่างแจ้ง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะจิตใจมนุษย์มีความซับซ้อนเกินไปนั่นเอง
เวลาที่ วู๊ดดี้ อัลเลน เล่าถึงตอนที่เขาก�ำลังฝึกอ่านเร็วโดยใช้หนังสือ
War and Peace คนฟังคงไม่ได้คิดแค่ว่า “มันต้องเป็นนิยายรัสเซียแน่ๆ”
แต่สมองของพวกเขาจะเต็มไปด้วยประกายความคิดทีแ่ ย่งพืน้ ทีอ่ ย่างสับสน
ยากต่อการวิเคราะห์ ในยามที่มนุษย์ปลดปล่อยความรู้สึกออกมา จะเต็มไป
ด้วยกระแสแห่งจิตส�ำนึกที่พรั่งพรูออกมาเต็มไปหมด ดังนั้น การตีความสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมเช่นนี้ คงไม่สามารถท�ำแบบตรงไปตรงมาได้
บางครั้งนักวิชาการก็มุ่งเอาแต่จะแปลงทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข
ให้ได้ เช่น การนับจ�ำนวนปฏิกิริยาของผู้อ่านจากตัวอักษรในหนังสือ หรือ
จ�ำนวนครั้งที่ผิวเปลี่ยนสีจากการเห็นภาพทดสอบ เป็นต้น พอเป็นแบบนี้ก็
เลยมีความพยายามบีบบังคับสิ่งที่มีความซับซ้อนอย่างจิตใจของมนุษย์ ให้
กลายเป็นตัวเลข ถึงแม้ว่าระบบการ “ฉายภาพระบบประสาท” จะสามารถ
แสดงความคิดของมนุษย์ออกมาเป็นภาพ 3 มิตไิ ด้กต็ าม แต่มนั ก็ ไม่สามารถ
เป็นตัวแทนความคิดของเราได้อยู่ดี
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หากการพยายามตีความจิตใจของมนุษย์ออกมาเป็นตัวเลขยังแย่
ไม่พอ นักวิทยาศาสตร์ทที่ ำ� งานสายนีย้ งั ต้องเผชิญกับอคติตวั หนึง่ ทีช่ ื่อว่า กฎ
แห่งจ�ำนวนน้อย (ตัง้ ชื่อโดย อามอส ทเวอร์สกีย์ และ แดเนียล คาห์เนมานน์
เป็นกับดักความคิดของมนุษย์ที่ชอบเอาข้อมูลจ�ำนวนเล็กน้อยมาใช้อธิบาย
ข้อมูลทัง้ หมด) แม้แต่นกั วิทยาศาสตร์ทเี่ ชื่อแต่ตวั เลข ก็มปี ญ
ั หาในเรื่องการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกกลุม่ ตัวอย่างมาศึกษากีค่ นจึงจะใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของ
ประชากรชาวอเมริกันทั้งหมดได้ (ยิ่งเป็นข้อมูลของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด
ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีก) นี่ยังไม่นับปัญหาคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างด้วยซ�้ำ
เพราะหลายครั้งนักวิจัยก็มักง่ายเลือกนักศึกษาที่เรียนในคลาสของตนมา
ท�ำการทดสอบแลกกับการเลี้ยงเบียร์
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิถี ในการศึกษาจิตใจรูปแบบใหม่ โดยใช้
Big Data ที่มาจากข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต และการตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์เป็นหลัก ถึงแม้เครื่องมือนี้จะไม่ได้แม่นย�ำระดับ
ที่สามารถอ่านจิตมนุษย์ได้ แต่ผู้แต่ง เซท สตีเฟน-เดวิโดวิตซ์ ได้แสดงให้
เห็นถึงวิธีในการใช้เครื่องมือธรรมดาเหล่านี้ในการเจาะเข้าไปดูจิตของผู้คน
ได้อย่างที่ไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อน
เวลาที่มนุษย์อยู่หน้าคีย์บอร์ด จะกล้าท�ำอะไรแปลกๆ บางครั้งก็ท�ำ
ไปโดยรู้ดีว่าจะเจอกับผลลัพธ์อะไร (อย่างการใช้เว็บหาคู่ หรือปรึกษาเรื่อง
งาน) แต่นอกนั้นแล้ว ที่พวกเขากล้าเพราะรู้ดีว่ามันไม่มีผลอะไรกับชีวิตจริง
ในโลกเสมือน ทุกคนจะรูส้ กึ ปลอดภัยจากความอยากและความกลัวที่
มักจะเกิดขึน้ ในยามคุยกับมนุษย์แบบเจอหน้า แต่มนุษย์ก็ ไม่ได้เคาะคียบ์ อร์ด
หรือคลิกเมาส์อย่างไร้จิตส�ำนึก พวกเขาพิมพ์ตัวอักษรนับได้ล้านๆ ตัวก็เพื่อ
ปลดปล่อยความคิดของตนออกมาในจ�ำนวนทีม่ ากมายดัง่ หยดน�ำ้ ในมหาสมุทร
เท่ากับว่าพวกเขาก�ำลังทิ้งร่องรอยบนโลกดิจิทัลไว้อย่างชัดเจน จนง่ายต่อ
การสืบเสาะ และน�ำมาวิเคราะห์ต่อ
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มันเป็นข้อมูลที่มาจากวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกรูปแบบ สามารถน�ำไป
ตอบค�ำถามที่สำ� คัญของมนุษย์ได้แทบทุกข้อ โดยใช้วิธีกระตุ้นผู้ถูกทดสอบ
และเก็บข้อมูลตอบกลับผ่านโจทย์ ในการวิจยั ทีห่ ลากหลาย ทีส่ ำ� คัญ เจ้าของ
ข้อมูลก็เต็มใจแบ่งปันข้อมูลกลับมาในปริมาณระดับมโหระทึก
หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่การทดสอบไอเดีย หรือน�ำเสนอสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้รบั
การพิสูจน์ แต่นี่คือหนังสือที่เขย่าความเชื่อของผมที่เกี่ยวกับประเทศและ
เผ่าพันธุ์ของเราจนกลับหัวกลับหางไปหมด
คะแนนสนับสนุนที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้มาแบบงงๆ มาจากที่ไหน
ความช็อคสุดขีดของ แอนน์ แลนเดอร์ เมื่อได้ค�ำตอบจากผู้อ่านของ
เธอว่า “พวกเขาเสียใจที่ตัดสินใจมีลูก” (ว่าแต่เธอก�ำลังถูก “อคติข้อมูล
ตัวแทน” เล่นงานอยูห่ รือเปล่า เพราะเธอเลือกกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดเองกับมือ)
อินเทอร์เน็ตคือตัวการทีท่ ำ� ให้เกิดพฤติกรรม “การแยกตัว” ของคนใน
สังคมในช่วงปลายทศวรรษ 2010 จริงหรือ
เหยื่อแห่งความเกลียดชังเกิดมาจากอะไร
เวลาคนอยากรู้สึกดีจะเลือกดูรายการตลกหรือไม่
โดยปกติผมเป็นคนที่ไม่คอ่ ยจะตกใจกับอะไรง่าย ๆ แต่อนิ เทอร์เน็ตก็
ท�ำให้ผมต้องช็อคสุดขีดเมื่อได้เห็นข้อมูลเรื่องเพศของมนุษย์ (ทุกๆ เดือนจะ
มีผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งค้นหาในกูเกิลด้วยค�ำว่า “หมาเด้าตุ๊กตา”) ไม่เคยมีการ
ทดลองหรือเครื่องมือใดๆ ที่สามารถเปิดเผยความจริงได้ถึงระดับนี้
หนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้ผอู้ ่านทุกท่านเพลิดเพลิน ด้วยความสอดรูส้ อด
เห็นแบบไร้ลิมิต และสติปัญญาที่น่ารักของผู้เขียนจะช่วยเปิดมิติใหม่ให้กับ
วิชาสังคมศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
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เมื่อมีคนที่หมกมุ่นกับการเปิดประตูใจของมนุษย์ระดับนี้ เราคงไม่
จ�ำเป็นต้องมีกล้องเซเลโบรสโคปแล้วมั้งครับ
สตีเฟน พินเกอร์

6  Everybody Lies

คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

ท�ำ

ไมผู้ชายไทยจึงมีชู้มากที่สุดในโลก
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดจ�ำนวนการมีกิ๊กในสังคมไทย
แต่กอ่ นทีเ่ ราจะไปถึงค�ำตอบทีแ่ ม้แต่พฉี่ อดหรือพีอ่ อ้ ยก็ยงั ไม่รู้ เรามา
ดูสาเหตุกันดีมั้ยว่า เพราะเหตุใดคนไทยถึงชอบมีชู้
มันเป็นเพราะสันดานชายไทยต้องมีหลายเมีย หรือเป็นเพราะแค่ว่า
ชายไทยไม่รจู้ กั พอ หรือผูห้ ญิงไทยสมัยใหม่รกั เสรี จนคิดว่าการแต่งงานเป็น
เรื่องล้าสมัยจนไม่ต้องแคร์
เอ๊ะ หรือเป็นเพราะว่า ตัวเอกในวรรณกรรมไทยทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็น
พระอภัยมณี หรือขุนช้าง ขุนแผน ต่างก็มีเมียมากกันทั้งนั้น
ดูๆ แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสือกไม่ใช่น้อย
แต่ไหนๆ จะเสือกทัง้ ที ผมคิดว่า มันต้องเสือกให้จริงจัง ให้สมกับการ
ทีเ่ กิดมาในประเทศทีร่ กั การ “มุง” มากทีส่ ดุ ในโลกอย่างประเทศไทยของเรา
หากเราจะเสือกเรื่องไหน เราต้องเสือกเพื่อให้ได้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ
เราจะไม่เป็นนักเสือกชั้นต�ำ่ ที่แค่เสือกแบบผิวเผิน แล้วเอาเรื่องไป
เม้าท์กบั เพื่อนตอนเช้า จากนัน้ ชีวติ ก็อยูท่ เี่ ดิม (เพิม่ เติมคือปากเสียกว่าเดิม)
แต่เราต้องเสือกอย่างมีหลักการ เป็นวิทยาศาสตร์ และท�ำให้สงั คมดีขนึ้
นี่สิถึงจะเรียกว่า นักเสือก 4.0
ค�ำถามข้างต้นเรื่องความเจ้าชู้ติดอันดับโลกของชายไทยนั้น ผมขอ
ติดคุณผู้อ่านไว้ก่อน เพราะผมก�ำลังจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการเสือกที่ดี
ที่สุดในโลก ที่สามารถตอบค�ำถามต่อไปนี้ ได้…
ค�ำนิยมผู้เรียสารบั
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เวลาผู้ชายมีเซ็กส์ ในหัวของพวกเขาคิดเรื่องอะไรอยู่
แล้วผู้หญิงล่ะ กลัวเรื่องอะไรที่สุดจนไม่กล้ามีเซ็กส์
มนุษย์ โลกได้ยกระดับจิตใจตัวเองจนเลือกท�ำเรื่องโง่ๆ อย่างการ
เหยียดสีผิวและเชื้อชาติแล้วจริงหรือ
คุณเชื่อมั้ยว่า โลกใบนี้ ไม่มีคนดีหรอก จะมีก็แต่คนที่ไม่รู้วิธีโกง
หากอยากให้ลูกของเราประสบความส�ำเร็จแบบสุดขีด เราในฐานะ
พ่อแม่ต้องท�ำอะไร
คุณคิดว่าเฟซบุ๊คประสบความความส�ำเร็จเพราะอะไร บอกใบ้ ให้
หน่อยว่า มันไม่ได้เป็นแบบที่ใครๆ บอกกัน
อะไรเป็นตัวบอกว่า คุณจะได้เดตกับสาวตรงหน้า
เป็นไปได้อย่างไรทีภ่ าพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาเต็มไปด้วยความรุนแรง กลับ
ช่วยลดอาชญากรรมในสังคม
ยิ่งเคร่งศาสนา คนยิ่งท�ำแท้งเยอะขึ้น
ทฤษฎีทบี่ อกว่า จิตใต้สำ� นึกเราถูกผลักดันโดยเซ็กส์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่
ฯลฯ
เราสามารถตอบค�ำถามทั้งหมดนี้ ได้หมดแล้ว และเป็นค�ำตอบที่ถูก
ต้องกว่าหลักวิชาการสมัยโบราณด้วยซ�ำ้ ไป
เราก�ำลังเข้าสู่ยุคของโลกใหม่ โลกที่เราทุกคนได้ครอบครอง “ยักษ์
จีนี่” ที่ออกมาจากตะเกียงแล้ว เพียงแต่เรายังไม่รู้ตัว
“ยักษ์จีนี่” ตัวนี้ จะมอบพรให้คุณกลายเป็นสัพพัญญู ที่ล่วงรู้ทุก
ค�ำตอบของค�ำถามชวนเสือกข้างต้น จนท�ำให้คุณกลายเป็นนักเสือกรุ่นใหม่
ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองและสังคมให้ดีขึ้นได้
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“ยักษ์จีนี่” ตัวนี้ชื่อว่า Big Data ค�ำอันสุดแสนเซ็กซี่ที่หลายคนชอบ
เอามาพูดเท่ๆ แต่ไม่รู้ว่ามันหมายความอะไร ยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิธีการท�ำให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมเลย
ลองคิดดูนะครับว่า หาก Big Data สามารถตอบค�ำถามข้างต้นได้
ทั้งหมด ท�ำไมมันจะตอบค�ำถามง่ายๆ ที่ว่า “ท�ำไมชายไทยถึงเจ้าชู้ที่สุดใน
โลก” ไม่ได้
ลองคิดดูสวิ า่ หากเราหาสาเหตุทแี่ ท้จริงของความเจ้าชูข้ องชายไทย
ได้ คุณก็สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ทำ� สิ่งที่จะท�ำลายครอบครัวของตัวเอง
(หากคุณผู้อ่านเป็นผู้ชาย) ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำ� ให้ชีวิตทั้งชีวิตพัง
ครืนลงมาได้
หรือหากคุณผู้อ่านเป็นผู้หญิง คุณก็จะได้รู้วิธีป้องกันที่สาเหตุอย่าง
แท้จริง ไม่ใช่แค่ “ไว้ ใจ แล้วต้องมาเสียใจ” จากนั้นก็ ได้แต่ด่าว่า “ผู้ชาย
มันเลวเหมือนกันหมด” ซักที เพราะคุณมีวิธีที่จะจัดการกับคนของคุณได้
อย่างอยู่หมัด
แน่นอนว่า ยังไม่มีงานวิจัยหรือนักวิจัยในเมืองไทยที่ลงแรงไปหา
ค�ำตอบในเรื่องนี้ แต่จากที่ผมกล่าวมาข้างต้น Big Data คือทางออก
นี่คือนวัตกรรมที่แท้จริง เพราะมันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาชีวิตของเราได้
อย่างถึงรากถึงโคน
คุณพร้อมจะรู้จักกับ Big Data หรือยัง
หากพร้อมแล้ว
พลิกไปอ่านหน้าต่อไปได้เลยครับ
ด้วยรัก

ธนกร น�ำรับพร

https://www.facebook.com/MachineReading
ค�ำนิยมผู้เรียสารบั
บเรียญง  9
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บทนำ�

เค้าลางการปฏิวัติ

เ

ขาแพ้แน่ พวกเขาพูด ในการเลือกตั้งขั้นต้น ภายในพรรครีพับลิกัน
(Republican Primary) ในปี 2016 โพลล์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า โดนัลด์
ทรัมป์ ไม่มีทางได้รับเลือกแน่ เพราะทรัมป์ชอบไล่ด่าคนในกลุ่มย่อยต่างๆ
หลายต่อหลายกลุ่ม จึงมีการตีความโพลล์ออกมาว่า ชาวอเมริกันรับกับ
พฤติกรรมสุดห่ามนี้ ไม่ได้
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็คิดว่าทรัมป์จะแพ้ ในการเลือกตั้งทั่วไป
มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ�ำนวนมากมายเหลือเกินที่บอกว่าไม่ชอบนิสัย
และมุมมองของทรัมป์
แต่สดุ ท้าย ทรัมป์กช็ นะทัง้ ในการเลือกตัง้ ขัน้ ต้นและการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ซึ่งถือเป็นการตบหน้าข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญแทบทุกโพลล์ แต่ก็มีพื้นที่หนึ่ง
ที่แสดงสัญญาณนี้มาก่อน นั่นคือ อินเทอร์เน็ต
ผมเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์ขอ้ มูลออนไลน์ งานของผมคือติดตาม
ร่องรอยบนโลกดิจิทัลของแต่ละคน ตั้งแต่พฤติกรรมการท่องเว็บ ไปจนถึง
การกดปุ่ม การพิมพ์ การสัมผัสหน้าจอมือถือ รวมไปถึงตัวตนของเราทุกคน
ขออนุญาตให้ผมได้อธิบายหน่อยนะครับว่า ผมจับพลัดจับผลูมาเดินบนเส้น
ทางประหลาดนี้ ได้อย่างไร
บทน�ำ เค้าลางการปฏิวัต  
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มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว - ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ปี 2008 มีการถกเถียงกันอย่างหนักถึงปัญหาหนึ่ง สถานการณ์การเหยียด
สีผิวในอเมริกันรุนแรงแค่ไหน
บารัค โอบามา คือผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรคการเมืองหลักที่
เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ และเขาก็ ได้รับชัยชนะ
(อย่างง่ายดายเสียด้วย) โพลล์ ได้แสดงให้เห็นว่า เชื้อชาติไม่ได้มีผลต่อ
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงของชาวอเมริกัน บริษัทกัลล์อัปได้จัดท�ำโพลล์
มากมายภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกของโอบามา แล้วผลโพลล์ก็แสดง
ให้เห็นว่า ชาวอเมริกันจ�ำนวนมากไม่ได้แคร์สีผิวของ บารัค โอบามา เลย
และภายหลังจากการเลือกตั้งไม่นาน ก็มีอาจารย์จากสองมหาวิทยาลัยชื่อ
ดัง (แคลิฟอร์เนียและเบิร์กเลย์) ได้ท�ำการศึกษาข้อมูลจากการส�ำรวจโดย
ใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูลระดับพิสดาร และผลลัพธ์ที่ได้ก็ ไม่ต่างกัน
ในสมัยของประธานาธิบดีโอบามา ข้อมูลนี้จึงกลายมาเป็นความรู้
พื้นฐานที่แพร่กระจายไปทั่ว ทั้งในสื่อต่างๆ และในพื้นที่ของแวดวงวิชาการ
ซึง่ เป็นผลมาจากวิธที ำ� ความเข้าใจโลกทีส่ ื่อสารมวลชนและนักสังคมศาสตร์
ใช้กันมากว่า 80 ปี และวิธีการนี้ก็บอกกับพวกเขาว่า ประชากรเพศชายชาว
อเมริกนั จ�ำนวนมหาศาลไม่สนใจเรื่องสีผวิ ของโอบามา และเลือกให้เขาเป็น
ประธานาธิบดี
ประเทศที่มีพื้นเพมาอย่างยาวนานในเรื่องของทาสและกฎหมาย
จิม โครว์ (Jim Crow laws - กฎหมายทีย่ กคนขาวให้สงู แล้วเหยียดชนชาติ
อื่นให้อยู่ในสถานะต�ำ่ กว่า) อย่างอเมริกัน ก�ำลังจะหยุดตัดสินผู้คนจากสีผิว
แล้ว ดูเหมือนยุคแห่งการเหยียดเชื้อชาติกำ� ลังจะจบลง ถึงกับมีกูรูบางคน
ประกาศอย่างมั่นใจว่าเราก�ำลังมีชีวิตอยู่ในโลกหลังยุคเหยียดเชื้อชาติแล้ว
ในปี 2012 ผมเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ ตอนนั้นผมรู้สึกชีวิต
มันล่องลอย หมดหวังกับสายวิชาที่ตัวเองจบมา แต่ดันเชื่อมั่นแบบโง่ๆ ว่า
ผมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคนในศตวรรษที่ 21 คิดและสนใจเรื่องอะไร
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ส�ำหรับปัญหาเรื่องอคติด้านเชื้อชาติ ผมก็ปล่อยให้ตัวเองหลงเชื่อว่าพวก
เหยียดผิวคือคนกลุ่มน้อยในสังคมอเมริกัน (เป็นความเชื่อจากการอ่านจาก
ต�ำราจิตวิทยาและสังคมศาสตร์) และคนกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่แล้วจะเป็นพวกสาย
อนุรกั ษ์นยิ มผูส้ นับสนุนพรรครีพบั ลิกนั และอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของประเทศ
และผมก็ ได้รู้จักกับ Google Trend
Google Trends คือ เครื่องมือทีถ่ กู ปล่อยออกมาให้ ใช้งานอย่างเงียบๆ
ในปี 2009 ท�ำหน้าที่ในการบอกผู้ ใช้ว่า ค�ำ หรือประโยคค้นหาใดที่มีการใช้
บ่อยที่สุด โดยสามารถแยกดูได้ทั้งสถานที่และช่วงเวลา กูเกิลโฆษณาว่า
มันเป็นของเล่นที่ให้กลุ่มเพื่อนมานั่งทายเล่นกันว่า ตอนนี้แฟชั่นอะไรก�ำลัง
มา และดาราคนไหนก�ำลังฮอต เวอร์ชันแรกๆ จะมีฟีเจอร์สนุกๆ อย่างการ
บอกว่าผู้ ใช้ “ไม่อยากเขียนบทคัดย่องานวิจัยปริญญาเอกด้วยข้อมูล” ซึ่ง
กระตุ้นให้ผมอยากท�ำวิจัยด้วยข้อมูลในทันที*
ในตอนนัน้ ข้อมูลการค้นหาในกูเกิลดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับการน�ำ
มาใช้ ในเรื่อง “ซีเรียส” อย่างงานวิจัยทางวิชาการ เพราะข้อมูลของกูเกิล
ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ท�ำความเข้าใจจิตใจของมนุษย์ (ซึ่งข้อมูลจาก
การส�ำรวจตอบโจทย์ตรงนี้) กูเกิลสร้างระบบมาเพื่อช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจ
โลก แต่ไม่ใช่เพื่อช่วยให้นักวิจัยเข้าใจมนุษย์ แต่สุดท้ายข้อมูลเหล่านี้ กลับ
กลายเป็นร่องรอยทีช่ ว่ ยให้เราสืบสาวเข้าไปยังองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่ได้รบั การ
เปิดเผยบนอินเทอร์เน็ต
* Google Trends เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญของผม แต่เนื่องจากเครื่องมือตัวนี้ท�ำได้แค่เปรียบเทียบ
ได้วา่ ค�ำไหนคนค้นหามากกว่ากัน แต่ไม่บอกจ�ำนวนตัวเลขของแต่ละค�ำ ผมจึงต้องใช้เครื่องมืออย่าง
Google AdWords มาช่วย เพราะมันบอกตัวเลขจ�ำนวนการค้นหาของแต่ละค�ำให้ เวลาผมจะท�ำความ
เข้าใจในเรื่องอะไรก็ตาม ผมจะใช้อลั กอริทมึ วิเคราะห์เทรนด์ของผม (ซึง่ ผมได้อธิบายอย่างละเอียดใน
งานวิจัยของผม “Essays Using Google Data” และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน Journal of
Public Economics ชื่อว่า “The Cost of Racial Animus on a Black Candidate : Evidence
Using Google Search Data” ทั้งเนื้อหางานวิจัย ลิงก์ดาวน์ โหลดเอกสาร และค�ำอธิบายถึงข้อมูล
และโค้ดโปรแกรมที่ผมใช้ ในงานวิจัยของผม สามารถไปดูได้ที่ sethsd.com
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มองอีกมุมหนึ่ง พฤติกรรมการค้นหาของมนุษย์ก็ถือเป็นข้อมูลด้วย
เช่นกัน ทั้งเวลาและสถานที่ที่พวกเขาใช้ค้นหา ค�ำคม มุกตลก ชื่อสถานที่
ผู้คน สิ่งของ หรือขอความช่วยเหลือ ที่ช่วยให้เราล่วงรู้ถึงความคิดของคน
เหล่านั้นได้มากขึ้น (และอาจจะมากกว่าที่คุณคิดไว้ก็ ได้) ยิ่งในยุคนี้ที่คน
ทั่วไปเริ่มไว้วางใจกูเกิล จนถึงขนาดพิมพ์ค�ำว่า “กรูเกลียดบอส” “ฉันเมา
แล้ว” “พ่อตีผม” ยิ่งท�ำให้ข้อมูลเหล่านี้ยิ่งทวีความส�ำคัญ
พฤติกรรมการพิมพ์ข้อความเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวเล็กๆ ใน
แต่ละวัน คือการทิ้งข้อมูลและร่องรอย เมื่อน�ำมาคูณด้วยจ�ำนวนหลายล้าน
คนด้วยแล้ว ความจริงที่รอวันเปิดเผยยิ่งน่าสนใจ ค�ำแรกที่ผมพิมพ์ลงไป
ใน Google Trends คือค�ำว่า “พระเจ้า” ท�ำให้ผมรู้ว่า พื้นที่ที่เข้าไปค้นหา
เรื่องเกี่ยวกับ “พระเจ้า” ในกูเกิลมากที่สุดคือรัฐแอละแบมา มิสซิสซิปปี
และอาร์คันซอ (สามมลรัฐที่ได้รับฉายาว่า “เข็มขัดพระคัมภีร์”) และมัก
จะถูกค้นหามากที่สุดในวันอาทิตย์ ซึ่งไม่น่าแปลกใจ แต่ที่ท�ำให้มันน่าสนใจ
เพราะข้อมูลเหล่านีแ้ สดงให้เราเห็นถึงรูปแบบซ�ำ้ ๆ ของพฤติกรรมการค้นหา
ผมลองค�ำว่า “นิกส์” (ทีมบาสเกตบอลของนิวยอร์ก) ก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์ก (อันนี้ก็ตรงไปตรงมา) จากนั้นผมก็พิมพ์คำ� ว่า “เรา
เสียใจ” Google Trends ก็บอกผมว่า “ข้อมูลไม่เพียงพอ” ส�ำหรับการแสดง
ผล ซึ่งท�ำให้ผมได้รู้ว่า Google Trends จะเลือกท�ำงานเฉพาะกับค�ำที่มีคน
จ�ำนวนมากใช้ค้นหาเท่านั้น
แต่กเู กิลไม่ได้มปี ระโยชน์แค่การบอกว่าพระเจ้าเป็นทีน่ ยิ มในแดนใต้
และทีมนิวยอร์คนิกส์คอื ทีมทีส่ ดุ ป๊อบในเมืองนิวยอร์ก ส่วนผมเป็นคนที่ไม่มี
สาวมองเลย เพราะเรื่องพวกนี้การส�ำรวจสถิติที่ไหนก็ท�ำได้ แต่พลังที่ซ่อน
เร้นอยู่ในกูเกิลนั้นก็คือ ผู้ ใช้จะกล้าบอกสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าพูดกับคนอื่น
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ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง เซ็กส์ (ไม่ตอ้ งห่วงครับ เรื่องนีผ้ มพูดยาวแน่ แต่
เป็นเรื่องของบทถัดๆ ไป) เราไม่เคยเชื่อข้อมูลจากการส�ำรวจในเรื่องเซ็กส์
เลย ผมได้ลองวิเคราะห์ข้อมูลจากงานส�ำรวจของ General Social Survey
(สถาบันส�ำรวจพฤติกรรมชาวอเมริกัน ที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลและความน่าเชื่อ
ถือสูงทีส่ ดุ ในประเทศ) แล้วพบว่า ผูห้ ญิงพูดว่า พวกเธอมีเซ็กส์กบั ผูช้ ายโดย
เฉลี่ย 55 ครั้งต่อปี ในจ�ำนวนนี้จะใช้ถุงยาง 16 เปอร์เซ็นต์ แปลว่าจะมีการ
ใช้ถุงยางถึง 1,100 ล้านชิ้นในแต่ละปี แต่ผู้ชายจะใช้ถุงยาง 1,600 ล้านชิ้น
ในแต่ละปี ซึง่ หากว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว ตัวเลขของทัง้ สองฝัง่ ควรจะ
เท่ากัน แสดงว่าต้องมีใครซักคนโกหก ค�ำถามคือ ผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่
ทั้งสองฝ่ายโกหกทั้งคู่ เพราะผลส�ำรวจจากเนลสันบอกว่า ทุกๆ ปี
จะมีถุงยางขายออกไปน้อยกว่า 600 ล้านชิ้น สรุปคือ ทุกคนก�ำลังโกหก
เพียงแต่จะโกหกด้วยจ�ำนวนมากหรือจ�ำนวนน้อยก็เท่านั้น
จริงๆ แล้ว การโกหกก�ำลังระบาดไปทัว่ สุภาพบุรษุ ทีย่ งั ไม่แต่งงานอ้าง
ว่ามีการใช้ถุงยางโดยเฉลี่ยปีละ 29 ชิ้น ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวเมื่อน�ำไปรวมกับ
ชายหญิงทีแ่ ต่งงานแล้วก็ยงิ่ ท�ำให้ตวั เลขยอดขายรวมของถุงยางในอเมริกนั
มากขึ้นไปอีก คนที่แต่งงานแล้วอาจจะพูดถึงจ�ำนวนการมีเซ็กส์ที่เกินจริงไป
เช่นเดียวกับคนโสด โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ชายอายุตำ�่ กว่า 65 ปีที่แต่งงานแล้ว
ตอบแบบสอบถามว่า พวกเขามีเซ็กส์สัปดาห์ละครั้ง มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นที่บอกว่าปีที่แล้วทั้งปีไม่ได้มีเซ็กส์เลย ส่วนผู้หญิงก็บอกจ�ำนวนการมี
เซ็กส์น้อยกว่าฝ่ายชายนิดหน่อย (นิดหน่อยจริงๆ)
แต่กูเกิลกลับฉายภาพเซ็กส์ ในชีวิตแต่งงานในโทนที่ซึมเซากว่า
(แต่แม่นย�ำกว่าการส�ำรวจ) เพราะค�ำร้องทุกข์เรื่องชีวิตแต่งงานที่มีปริมาณ
มากทีส่ ดุ บนกูเกิล ก็คอื การไม่มเี ซ็กส์ ลองไปค้นค�ำว่า “Sexless Marriage”
(ชีวติ แต่งงานที่ไร้เซ็กส์) ดูก็ ได้ครับ แล้วจะพบว่ามันเป็นค�ำทีพ่ บได้บอ่ ยกว่า
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“Unhappy Marriage” (แต่งงานไร้สุข) ถึงสามเท่าครึ่ง และมากกว่าค�ำว่า
“Loveless Marriage” (แต่งงานโดยไม่รัก) ถึงแปดเท่า และแม้แต่คู่ที่อยู่
กินกันแบบไม่ได้แต่งงานก็มีปัญหาเรื่องไม่มีเซ็กส์เช่นกัน จ�ำนวนค้นหาด้วย
ค�ำว่า “Sexless Relationship” (ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเซ็กส์) จะเป็นรองก็
แค่ “Abusive Relationship” (ความสัมพันธ์แบบท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ)
ผมอยากเน้นไว้ตรงนี้ซักหน่อยนะครับว่า ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้
เป็นข้อมูลจากบุคคลนิรนาม เพราะกูเกิลจะไม่ยอมบอกชื่อของผูค้ น้ หาเด็ดขาด
และกูเกิลนี่แหละที่แสดงภาพของสหรัฐอเมริกาในแบบที่แตกต่าง
จากภาพของยุคที่ไร้ซงึ่ การเหยียดชาติพนั ธุท์ ี่ใครๆ ก็เชื่อกัน ผมยังจ�ำได้ดถี งึ
ตอนที่ผมพิมพ์ค�ำว่า “Nigger” (นิโกร) ลงไปใน Google Trends ตอนนั้น
ผมคาดหวัง (อย่างไร้เดียวสา) ว่าจ�ำนวนการค้นหาต้องต�ำ่ เตีย้ ติดดินเป็นแน่
แต่ผิดถนัดครับ ยอดการค้นหาค�ำว่า “Nigger” (เอกพจน์) และ “Niggers”
(พหูพจน์) มีปริมาณพอๆ กับค�ำยอดนิยมอย่างค�ำว่า “Migraine” (ไมเกรน)
“Economist” และ “Lakers” ผมก็พยายามจะเข้าข้างตัวเองด้วยการคิดว่า
“หรือทีค่ ำ� นีม้ นั ติดอันดับเพราะเนือ้ เพลงแรพมันมีคำ� นีเ้ ยอะหว่า” ซีง่ ก็ ไม่ใช่
อีกนั่นแหละครับ เพราะในเพลงแรพเขาใช้ค�ำว่า “Nigga”
ค�ำถามก็คือ อะไรคือตัวกระตุ้นให้ชาวอเมริกันต้องค้นหาค�ำว่า
“Nigger” ค�ำตอบก็คือ ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาใช้ส�ำหรับค้นหามุกตลก
ล้อพวกลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน 20 เปอร์เซ็นต์ของการค้นด้วยค�ำว่า
“Nigger” จะพ่วงมาด้วยค�ำว่า “Jokes” (มุก) นอกจากนั้น ค�ำที่มักจะมี
การค้นบ่อยๆ ก็ยังมี “Stupid Niggers” (ไอ้พวกโง่นิโกร) และ “I hate
Niggers” (กูเกลียดนิโกร)
ในแต่ละปี จะมีการค้นหาค�ำเหล่านี้นับหลายล้านครั้ง บอกได้เลยว่า
คนอเมริกันจ�ำนวนมากเป็นพวกเหยียดผิวอย่างฝังลึก (เพียงแต่จะไม่แสดง
พฤติกรรมในที่สาธารณะเท่านั้น) ยิ่งผมวิจัยลงไปมากเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งเจอ
ข้อมูลที่รบกวนจิตใจผมมากแค่นั้น
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