
Pixelisation, Digitalisation, Financialization

 When I started living in Bangkok again six months ago, I found that online-shop-
ping had become a norm. The most interesting part of e-commerce in Thailand is how dig-
ital images of merchandise are overly altered and enhanced, so much so that sellers often 
receive complaints from customers. Consumers complain that the items they receive are 
not true to size, or that the colour of the items are slightly different from that of the digital 
image. This scenario implies that we are living in an historical moment where distinction 
between reality and virtual reality vanishes, and everyone is starting to take digital images 
as true representations of reality. In a bigger scale, it means that information has replaced 
facts, which allows justice to be based on groundless lies, rumours, fake news, and con-
spiracy theories. Angkrit Ajchariyasophon is also skeptical about the condition of “reality” 
in contemporary society; especially in the context Thailand’s post-2014 coup d’état, in 
which the military government is attempting to encourage economic growth while freez-
ing the development of democracy. For example, it is doing so by advocating digital econ-
omy while simultaneously monitoring political expression on the Internet. Angkrit created 
his new series of work, entitled Shades of Red, as a question to our current condition with 
quite a simple but effective technique. The artist chose to pixelate an image of a100 baht 
banknote into a raster graphics image. Then, the image of monochrome red with a 500 
pixel resolution was divided into 500 individual prints that will be exhibited in a continu-
ous row. Simple as it sounds, this series of digital prints embodies the dramatic develop-
ment of Thailand’s economy in the era of “Thailand 4.0”. In this new era, the government 
has close ties with financial institutions, and understands digital technology as more of a 
threat to its power than an opportunity for its citizens. 

 The pixelation in this series is reminiscent of another form of digital manipulation, 
what is known as pixelization. Pixelization is a standard technique used for the censorship 
of digital media, it is a blurring effect achieved by pixelating all or portions of a still or mov-
ing image. Pixelization indicates that the censored image might be copyrighted, secret, 
improper, or too violence for the public. In any case, it signifies an inability for the audience 
to see the content of all or some of the image. At the same time pixelation, in a broader 
sense, can refer to a common technique in digitizing visual material by converting it into a 
digital file. This technology is being widely used by museum and art institutions to archive 
paintings, photography and historical records. On the one hand, this technology gives priv-
ilege to the institution in terms of restoration and distribution rights. Visual material is 
preserved eternally without fading or decaying, and the artwork’s digital reproduction can 
be circulated widely in cyberspace. On the other hand, digitized artwork also loses the 
“aura” that comes with its materiality, such as a sense of touch, dimension, direction, and 
smell. Without these material elements, the digital image is sterilized, which is a funda-
mental characteristic of the pixelated image. Nonetheless, in choosing to digitize an image 
of a Thai banknote, Angkrit has added another dimension to the technique.  

Of course, Thailand is not the only country in Asia that rigorously pushes digital finan-
cialisation as a new technology of surveillance and governmentality. On November 
8th, 2016, Narendra Modi, the prime minister of India, announced the demonetization 
of all 500 and 1,000 rupee banknotes. He claimed that the action would cut short 
the use of black money in the market, as well as reduce tax evasion, and corruption. 
Also, he noted that it was the first step in leading Indians to electronic transactions. 
The citizens were given fifty days to exchange their banknotes to the new 500 and 
2,000 rupee banknotes at banks and post offices, but the government also limited 
the distribution of new banknotes (2,000 rupees per person, per day). The withdraw 
of new banknotes from ATMs was also restricted. With this radical change, the gov-
ernment attempted to gain a higher level of control over banknotes circulating in the 
economy. Nonetheless, it should be underlined that the demonetization of banknotes 
did not affect the number of electronic transactions, which were being used by only a 
small number of citizens. Conversely, it resulted in a surge in digital payments, up to a 
300% increase. Furthermore, the shortage of banknotes also increased inequality be-
cause electronic transactions exclude rural area and poor people, who have no means 
to access commercial banks and internet services. Small businesses also had a hard 
time managing their cash flow and paying their day-laborers. Taking into account this 
example from India, the digital financialisation of the economy in Thailand should be 
viewed with caution. The question is: How can artistic practice critically contribute to 
these socio-economic changes? 

 The dematerialisation of money is the loss of visual representation of state 
power that is maintained by the circulation of cash. It implies the degeneration of 
imagined communities that are originally bound by print capitalism. The abstraction 
of money does not mean that the visual representation of nationhood is dissolved. 
Rather, our societies are entering a post-representation era—a reality that is not only 
captured, but also automatically edited and distorted, by technology. If a 100 baht 
banknote is a representation of Thai governmental power and its economy, the pixel 
prints in Shades of Red are the manifestation of its financial abstraction by digitalisa-
tion. The semiotised image of a banknote is being rematerialised in the form of art. 
Thus, this exhibition of pixelated images of money shows the audience its inability to 
visualize money and its circulation in the current form of economy.  The work reminds 
us of our inability to grasp the reality of economy itself while we are being increasingly 
surveilled. 
 Imagining myself standing in Angkrit’s exhibition, surrounded by monochrome 
prints, I am inspired to speak out against the dematerialisation of money in the econo-
my—a process of oppression that is being monopolised by statesmen, financial insti-
tution, and investors. At least, however, this series of work demonstrates that “digital 
economy” cannot reduce creativity and aesthetic quality into mere numbers for spec-
ulation. This is because semiocapitalism lacks sensuality,

 Shades of Red reduces the power of money into abstraction by pixelation. This 
series reminds us of financialisation, which is the process by which exchange is facilitat-
ed through the intermediation of financial institution. According to Italian media theo-
rist Franco Berardi, financialisation is an economic process in semiocapitalism, in which 
valorization (the definition and addition of value) happens through speculation. This is 
distinct from earlier forms of capitalism, in which valorization was based on production 
and exchange. In order for semiocapitalism to speculate, financialisation shifts the fo-
cus of valorization from the production and exchange of material onto the exchange of 
signs and information. This sign-based valorization occurs before anything is actually 
materialized, or produced. Valorization in semiocapitalism can, therefore happen virtual-
ly, without relying on the production and exchange of goods in reality. By pixelating a 100 
baht banknote, Angkrit’s work is demonstrating the moment in which the materiality of 
money converts into a pure sign. This action is more complex than the process of digitiz-
ing a simple artwork. Moreover, it also indicates that the abstraction of money does not 
render its function as a representation of power obsoleted. On the contrary, it has taken 
another form that is harder to grasp.        

      Sarinee Achavanuntakul, one of the leading critics of digital technology in 
Thailand, has pointed out that the junta government’s “Digital Economy and Society De-
velopment Plan,” which was announced on January 6th, 2015, is not a sincere attempt to 
encourage economic growth. This is because the government passed the Cyber Security 
Protection Act at the same time. This new legislation could potentially abuse the digital 
privacy rights of Internet users in the country by granting more ability to state officers in 
policing and engaging in network surveillance. At the same time, the Act allows the gov-
ernment to be less transparent in its surveillance activities because of its juridical person 
status. However, the digital economy plan is not the only campaign that the     junta 
has pushed forward. A year later, The Ministry of Finance, The Bank of Thailand and 
The Thai Bankers Association launched Promptpay, an electronic funds transfer system 
that would link the user’s account with one’s National Identity Number or mobile phone 
number. Promptpay attempts to encourage e-commerce activity by replacing hard to 
remember bank account numbers with numbers more familiar to consumers. Nonethe-
less, critics have been worried that the campaign was tailored to reduce the informal 
economy and tax evasion. In other words, it was created to optimise transaction surveil-
lance. In short, Promptpay is one of the government’s strategic plans of financialization 
through its alliance with financial institutions. This government, which struggles to pro-
mote economic growth through international relations, therefore has tried to optimise 
its ability to monitor private transactions to ensure that it can fully collect tax money. The 
digitalisation of money is one of the processes by which citizens’ activities become more 
visible to the state while the exercise of state power becomes less and less visible to the 
people. While at this point, use of Promptpay is voluntary, no one knows if it will become 
mandatory in the future, which the government could implement without notice. This is 
the type of violent dictatorial financialisation that Thailand is facing.
      

the ability to feel emotion and connection with others. In other words, it means 
that artistic production has become a possible means to critique financial ab-
straction by materializing its procedure. Old techniques of image production are 
decaying alongside with the value of materiality and previous forms of capital-
ism. In this very moment in time, when reality has become more abstract, we 
need art that, through its very methodology, can question this new complexity.  
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ทำ�ให้เป็นพิกเซล ทำ�ให้เป็นดิจิทัล ทำ�ให้เป็นก�รเงิน

 คว�มเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นตอนย้�ยกลับม�อยู่ที่กรุงเทพมห�นคร เมื่อหกเดือนก่อนคือก�รซื้อ

ของออนไลน์กล�ยเป็นเรื่องธรรมด� ประเด็นที่น่�สนใจเป็นพิเศษคือก�รผลิตภ�พแสดงแทนแบบดิจิทัล

ของสินค้�ในก�รซื้อของออนไลน์ที่ถูกประดับตกแต่งและแต่งเติมจนผู้ข�ยได้รับข้อติชมจ�กลูกค้� เช่น 

สินค้�ไม่ตรงกับขน�ดม�ตรฐ�นหรือสีไม่เหมือนกับในภ�พ ตัวอย่�งดังกล่�วทำ�ให้ได้เห็นว่�เร�อยู่ในช่วง

ของประวัติศ�สตร์ที่เส้นแบ่งแยกระหว่�งคว�มจริงกับคว�มจริงเสมือนนั้นห�ยไป และทุกคนเริ่มที่จะคิด

ว่�ภ�พดิจิทัลคือภ�พแสดงแทนของคว�มจริง ห�กมองประเด็นนี้ในมุมที่กว้�งขึ้นหม�ยคว�มว่�ข้อมูล

ได้เข้�ไปแทนที่ข้อเท็จจริง ทำ�ให้คว�มถูกต้องชอบธรรมส�ม�รถสร้�งผ่�นคำ�โกหก ข่�วลือ ข่�วลวง 

และทฤษฎีสมคบคิด ซึ่ง อังกฤษ อัจฉริยโสภณ นั้นก็มีข้อกังข�กับสภ�วะของ “คว�มจริง” ในสังคมร่วม

สมัยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในบริบทของประเทศไทยหลังรัฐประห�ร พ.ศ. 2557 ที่รัฐบ�ลทห�รได้พย�ย�ม

สนับสนุนพัฒน�ก�รท�งเศษฐกิจโดยที่แช่แข็งพัฒน�ก�รของประช�ธิปไตยในเวล�เดียวกัน ตัวอย่�งก็

คือก�รที่รัฐบ�ลพย�ย�มจะผลักดันเศษฐกิจดิจิทัลและตรวจสอบคว�มเห็นท�งก�รเมืองในอินเตอร์เน็ต

ในขณะเดียวกัน อังกฤษได้สร้�งผลง�นชุดใหม่ของเข�โดยตั้งคำ�ถ�มถึงสภ�วะดังกล่�วด้วยเทคนิคที่

เรียบง่�ยแต่ได้ผล เข�เลือกนำ�ภ�พของธนบัตรไทยร�ค� 100 บ�ทม�ทำ�ให้เป็นล�ยพิกเซล  (pixeliza-

tion) หลังจ�กนั้นจึงจับจุดสีต่�งๆ จำ�นวน 500 จุดในภ�พธนบัตรม�แยกออกและจัดแสดงในรูปของ

ภ�พพิมพ์จำ�นวนเท่�กัน โดยให้ชื่อผลง�นที่ชื่อ 500 Shades of Red ง�นชุดนี้ของอังกฤษแสดงให้เห็น

ถึงคว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งยิ่งยวดของเศษฐกิจไทยในยุค “ประเทศไทย 4.0” ที่รัฐบ�ลมีคว�มสัมพันธ์ที่

แน่นแฟ้นกับสถ�บันท�งก�รเงิน และเข้�ใจเทคโนโลยีดิจิทัลในฐ�นะของภัยคุกค�มม�กกว่�โอก�ส 

 

 อนึ่งก�รทำ�ให้เป็นล�ยพิกเซลซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยในก�รทำ�เซ็นเซอร์ภ�พใน

ระบบดิจิทัลไม่ว่�จะเป็นในเคลื่อนไหวหรือภ�พนิ่ง แสดงให้เห็นถึงสถ�นะก�รเป็นคว�มลับของภ�พ

ไม่ว่�เนื่องจ�กลิขสิทธิ์ คว�มลับ หรือเพร�ะภ�พมีเนื้อห�ที่รุนแรงเกินกว่�ที่จะเปิดเผยแก่ส�ธ�รณชน 

อย่�งไรก็ต�มภ�พที่ถูกเซ็นเซอร์ยังหม�ยคว�มว่�ภ�พเดิมน้ันส�ม�รถมองเห็นได้จ�กมุมของผู้ทำ�ก�ร

เซ็นเซอร์ ในขณะเดียวกันก�รทำ�ให้เป็นล�ยพิกเซล (pixelation) ก็เป็นกระบวนก�รในก�รทำ�ให้เป็น

ดิจิทัล (Digitalisation) ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปกับภ�พแสดงแทนอื่นๆ ในโลกศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่�จะ

เป็นภ�พจิตรกรรม ภ�พถ่�ย และเอกส�รประวัติศ�สตร์ ก�รทำ�ให้เป็นดิจิทัลช่วยให้พิพิธภัณฑ์ส�ม�รถ

อนุรักษ์และเผยแพร่ของสะสมได้อย่�งง่�ยด�ยขึ้น อย่�งไรก็ต�มผลง�นศิลปะที่ถูกให้เป็นดิจิทัลก็ก�ร

สูญเสีย “อูร่�” ของผลง�นรวมไปถึงมิติและพื้นผิวที่เต็มไปด้วยอ�รมณ์และคว�มรู้สึกเนื่องจ�กในคว�ม

เป็นวัตถุ อย่�งไรก็ต�มผมคิดว่�อังกฤษได้เพิ่มเติมอีกมิติคว�มซับซ้อนเข้�ไปในเทคนิคดังกล่�วเมื่อภ�พ

ดังเดิมของผลง�นศิลปะคือภ�พจ�กธนบัตร 

กล่�วอีกว่�นี่เป็นก้�วแรกของก�รนำ�พ�อินเดียไปสู่ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์5 ในเวล�ห้�สิบวันหลังจ�ก

ก�รประก�ศประช�ชนทุกคนท่ีมีธนบัตรดังกล่�วไว้ในครอบครองจะต้องนำ�ม�แลกท่ีธน�ค�รหรือท่ีทำ�ก�ร

ไปรษณีย์โดยให้แรกในจำ�นวนที่จำ�กัด (คนละ 2,000 รูปี/คน/วัน) และส�ม�รถเบิกเงินจ�กธน�ค�รและจ�ก

ตู้เอทีเอ็มได้ในจำ�นวนที่จำ�กัด ซึ่งหม�ยคว�มว่�รัฐบ�ลจะส�ม�รถตรวจสอบจำ�นวนที่แท้จริงของเงินนอก

ระบบจ�กนโยบ�ยดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�มข้อสังเกตที่สำ�คัญอีกประก�รคือ ก�รยกเลิกธนบัตรดังกล่�วไม่

ได้กระทบกระเทือนต่อต่อก�รดำ�เนินธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผู้ใช้อยู่เพียงเล็กน้อยในประเทศ ในท�ง

ตรงกันข้�มนโยบ�ยดังกล่�วกลับทำ�ให้ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นกว่� 300 เปอร์เซ็นต์ 6  แต่ขณะ

เดียวกันนโยบ�ยดังกล่�วก็ทำ�ให้คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรฐกิจสูงขึ้นไปอีก เนื่องจ�กธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

ได้จำ�กัดไม่ให้ผู้ที่อยู่ห่�งไกลจ�กธน�ค�ร และไม่มีคว�ม�ส�ม�รถในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีก�รสื่อส�รเพื่อ

ก�รทำ�ธุรกรรม ผู้ประกอบก�รร�ยย่อยและลูกจ้�งร�ยวันก็ไม่ส�ม�รถพึ่งพ�กระแสเงินสดได้อีกต่อไป7 เมื่อดู

ตัวอย่�งจ�กอินเดียแล้ว ก�รทำ�ให้เศษฐกิจเป็นก�รเงินดิจิทัลในประเทศไทยควรจะถูกจับต�มองอย่�งระวัง 

คำ�ถ�มคือก�รทำ�ง�นศิลปะจะส�ม�รถนำ�เสนอมุมมองเชิงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ให้กับคว�มเปลี่ยนแปลงท�ง

เศษฐกิจและสังคมนี้อย่�งไร

 ก�รที่คว�มเป็นวัตถุของเงินตร�ห�ยไปก็คือก�รดับสูญของภ�พแสดงแทนอำ�น�จรัฐท่ีหมุนเวียน

อยู่ในสังคมผ่�นก�รใช้เงินสด นั้นหม�ยถึงก�รเสื่อมถอยของชุมชนจินตกรรมแบบเดิม ที่เชื่อมต่อโดยทุนนิยม

ก�รพิมพ์ (Printed Capitalism) อย่�งไรก็ต�มสิ่งนี้ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ภ�พแสดงแทนของคว�มเป็นช�ติจะ

จ�งห�ยไป แต่สังคมของเร�อ�จจะกำ�ลังเข้�สู่ยุคหลังก�รแสดงแทน (post-representation) ซึ่งคว�มเป็น

จริงนั้นไม่ได้ถูกเพียงแค่แสดงแทนแต่ผ่�นก�รตัดต่อและบิดเบือนให้เกินคว�มจริงไป8 ดังนั้นถ้�ห�กธนบัตร 

100 บ�ท เป็นภ�พแสดงแทนของอำ�น�จรัฐและเศษฐกิจภ�ยในแบบหนึ่ง ภ�พพิมพ์จุดสีพิกเซล Shades 

of Red คือก�รแสดงให้เห็นถึงสภ�วะน�มธรรมท�งก�รเงิน (financial abstraction) ของธนบัตรด้วยก�ร

ทำ�ให้เป็นดิจิทัล ภ�พที่ถูกทำ�ให้เป็นสัญญะนั้นทำ�ให้วัตถุอีกครั้งในรูปแบบของผลง�นศิลปะ ดังนั้นนิทรรก�ร

ของภ�พที่ถูกทำ�ให้เป็นพิกเซลจึงกำ�ลังแนะให้ผู้ชมเห็นถึงคว�มไม่ส�ม�รถท่ีจะนึกภ�พของเงินตร�และก�ร

หมุนเวียนของมันในรูปแบบท�งเศษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งทำ�ให้เร�ไม่ส�ม�รถหยิบฉวยคว�มเป็นจริงของสถ�พ

เศษฐกิจได้ในขณะตนเองถูกสอดส่องดูแลม�กขึ้นเรื่อยๆ

 เมื่อจินตน�ก�รถึงตนเองยืนอยู่ในนิทรรศก�รของอังกฤษโดยร�ยล้อมโดยภ�พพิมพ์จุดสี ผมคิด

ว่�เร�ไม่ควรทำ�ให้ก�รห�ยไปของวัตถุสภ�วะของเงินตร�ในเศษฐกิจที่ถูกผูกข�ดโดยเหล่�รัฐบุรุษ สถ�บัน

ท�งก�รเงิน และนักลงทุน ทำ�ให้หดหู่ใจไปม�กกว่�นี้ อย่�งน้อยที่สุดแล้วผลง�นชุดนี้แสดงให้เห็นว่� “เศษ

ฐกิจดิจิทัล” ไม่ส�ม�รถลดทอนคว�มคิดสร้�งสรรค์และคุณค่�ท�งสุนทรีย์ศ�สตร์ไปเป็นแค่ตัวเลขสำ�หรับ

เก็งกำ�ไรเพร�ะว่�ทุนนิยมสัญญะนั้นข�ดคว�มละเอียดอ่อนและคว�มส�ม�รถที่จะเข้�ถึงคว�มรู้สึกของผู้อื่น 

ในอีกแง่หนึ่ง หม�ยคว�มว่�ก�รผลิตศิลปะนั้นกล�ยเป็นหนท�งที่เป็นไปได้ในก�รวิพ�กษ์สภ�วะน�มธรรม

ท�งก�รเงินด้วยก�รทำ�ให้กระบวนก�รดังกล่�วกล�ยเป็นวัตถุ 

 Shades of Red แสดงให้เห็นถึงก�รลดทอนภ�พเป็นก�รแสดงแทนของอำ�น�จในธนบัตรให้เป็นน�มธรรมด้วยทำ�ให้

เป็นล�ยพิกเซล ผลง�นชุดดังกล่�วทำ�ให้ผมนึกถึงกระบวนก�รก�รแปลงทุกอย่�งเป็นก�รเงิน (Fiancialisation) ซึ่ง

เป็นกระบวนก�รที่ก�รซื้อข�ยแลกเปลี่ยนนั้นถูกทำ�ให้สะดวกขึ้นโดยสถ�บันท�งก�รเงิน Franco “Bifo” Berardi นัก

ทฤษฏีด้�นสื่อกลุ่ม autonomist ช�วอิต�เลี่ยนตั้งข้อสังเกตว่�กระบวนก�รก�รแปลงทุกอย่�งเป็นก�รเงินนั้นเป็น 

กระบวนก�รท�งเศษฐกิจของทุนนิยมสัญญะ (Simiocapitalism) ที่ก�รกำ�หนดร�ค�นั้นเกิดขึ้นผ่�นก�รเก็งกำ�ไร ใน

โลกของทุนนิยมสัญญะ กระบวนก�รก�รแปลงทุกอย่�งเป็นก�รเงินนั้นเปลี่ยนจุดสนใจจ�กก�รผลิตและซื้อข�ยแลก

เปลี่ยนสินค้�ในระบบทุนนิยมแบบเดิมม�สู่ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัวเลขซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่สินค้�จะถูกผลิต นั้น

หม�ยคว�มว่�ก�รกำ�หนดร�ค�ด้วยก�รเก็งกำ�ไรส�ม�รถเกิดข้ึนในโลกเสมือนโดยไม่จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รผลิตและ

แลกเปลี่ยนในคว�มเป็นจริงเลย1 ดังนั้นก�รทำ�ให้เป็นน�มธรรมดังกล่�วลดทอนคว�มเป็นวัตถุของเงินตร�ลง ยัง

สุดโต่งกว่�ผลง�นศิลปะเพร�ะคว�มเป็นวัตถุในเงินตร�นั้นถูกทำ�ล�ยอย่�งสิ้นเชิง ด้วยก�รทำ�ให้เป็นสัญญะบริสุทธิ์ 

(pure sign) ซึ่งอ�จจะถูกซื้อเก็งกำ�ไรและซื้อข�ยแลกเปลี่ยนภ�ยในเครือข่�ยออนไลน์โดยไม่ได้ถูกแปลสภ�พให้เป็น

วัตถุแม้แต่นิดเดียว อย่�งไรก็ต�ม ก�รทำ�ให้เงินตร�เป็นดิจิทัลไม่ได้หม�ยคว�มว่�ภ�พแสดงแทนอำ�น�จรัฐได้สล�ย

ไปแต่อย่�งใด แต่อำ�น�จรัฐนั้นกลับแสดงออกในรูปแบบใหม่ที่จับต้องได้ย�กขึ้น

 
สฤณี อ�ชว�นันทกุล นักเขียน นักแปล และหนึ่งในนักวิจ�รณ์ชั้นนำ�ของเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ตั้งข้อสังเกต

ว่�แผนพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบ�ลทห�รที่ประก�ศใช้เมื่อวันที่ 6 มกร�คม oพ.ศ. 2558 นั้น

ไม่ได้เป็นนโยบ�ยที่ตั้งใจพัฒน�เศษฐกิจอย่�งแท้จริง เพร�ะว่�ในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ได้ผ่�นร่�งพระร�ช

บัญญัติว่�ด้วยก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งช�ติ พระร�ชบัญญัติดังกล่�วมีคว�มเป็นไปได้ที่จะถูกใช้

เพื่อก�รละเมิดสิทธิคว�มเป็นส่วนตัวของประช�ชน เพร�ะได้เพิ่มอำ�น�จให้กับเจ้�หน้�ที่รัฐในก�รสอดส่องดูแลใน

เครือข่�ยอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็ลดทอนคว�มส�ม�รถของภ�คประช�ชนในก�รตรวจสอบสถ�บันของรัฐบ�ล 

เนื่องจ�กสำ�นักง�นที่รับผิดชอบด้�นดังกล่�วมีสถ�นะท�งกฏหม�ยเป็นนิติบุคคล2 อย่�งไรก็ต�มปฏิบัติก�รของ

รัฐบ�ลที่เกี่ยวของกับเศษฐกิจและก�รเงินในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น 

 หนึ่งปีผ่�นไป กระทรวงก�รคลัง ธน�ค�รแห่งประเทศไทย และสม�คมธน�ค�รไทย ได้ร่วมมือกันเปิด

บริก�รรับเงินและโอนเงินโดยก�รผูกบัญชีกับเลขประจำ�ตัวบัตรประช�ชนและหม�ยเลขโทรศัพย์มือถือท่ีชื่อว่� 

“พร้อมเพย์” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันม�ทำ�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ม�กขึ้น3 แต่ในขณะเดียวนักวิจ�รณ์จ�กหล�ย

ส�ข�ก็ตั้งข้อสังเกตว่�เป็นก�รตรวจสอบและสอดส่องดูแลก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินของประช�ชนและลดปัญห�

เงินนอกระบบเสียม�กกว่�4 กล่�วโดยย่อแล้วพร้อมเพย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในก�รก�รแปลงทุกอย่�งเป็นก�รเงิน

ผ่�นก�รร่วมมือระหว่�งรัฐกับสถ�บันท�งก�รเงิน ซึ่งมีมีบทบ�ทและอำ�น�จม�กขึ้นเรื่อยๆ รัฐบ�ลที่ไม่ส�ม�รถสร้�ง

ร�ยได้ด้วยหนท�งอื่นก็จำ�เป็นที่จะต้องก�รพย�ย�มสอดส่องดูแลตัวเลขธุรกรรมก�รเงินของประช�ชน เพื่อทำ�คว�ม

เข้�ใจคว�มเคลื่อนไหวของเครือข่�ยท�งก�รเงินในประเทศ และสร้�งคว�มมั่นใจให้กับตนเองว่�จะส�ม�รถเก็บ

ภ�ษีได้อย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วยในระบบเศษฐกิจที่เป็นน�มธรรมม�กขึ้น ก�รทำ�ให้เงินตร�กล�ยเป็นดิจิทัลเป็นหนึ่ง

ในกระบวนก�รที่ทำ�ให้รัฐส�ม�รถตรวจสอบกิจกรรมของประช�ชนได้ม�กขึ้นในขณะที่ก�รใช้อำ�น�จของรัฐส�ม�รถ

เป็นที่มองเห็นได้น้อยลง แม้ว่�ในปัจจุบันพร้อมเพย์จะยังเป็นแค่ท�งเลือกท�งก�รทำ�ธุรกรรม แต่ไม่มีใครทร�บว่�กฏ

ระเบียบดังกล่�วจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไรและส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีก�รแจ้งเตือน สิ่งนี้คือคว�มรุนแรงของ

ก�รทำ�ให้ทุกอย่�งเป็นก�รเงินในรูปแบบของเผด็จก�รที่เร�กำ�ลังเผชิญหน้�อยู่

ทำ�ให้เร�มองเห็นภ�พสังคมที่เร�คิดว่�ไม่ส�ม�รถมองเห็นอน�คตอีกต่อไป เนื่องจ�กโลกของสัญญะทุนนิยม

ที่ทุกอย่�งถูกทำ�ให้เป็นก�รเงินนั้นไม่มีอ�รมณ์คว�มรู้สึก มิติคว�มเป็นมนุษย์จึงถูกละเลยในก�รเมืองและ

เศษฐกิจที่ทุกอย่�งขึ้นอยู่กับก�รผูกข�ดของสถ�บันก�รเงิน นักลงทุน และภ�ครัฐ ท�งตรงกันข้�มผมคิดว่�

ผลง�นของอังกฤษทำ�ให้เร�ไม่อ�จละเลยคว�มเหล่ือมลำ้�ท�งเศษฐกิจที่สูงข้ึนและคว�มเป็นมนุษย์ละเมิด

ม�กขึ้นเรื่อยๆ ผลง�นชุดนี้แสดงให้เห็นว่�อย่�งน้อยเศษฐกิจดิจิทัลก็ไม่ ไม่ส�ม�รถลดทอนคุณค่�คว�ม

คิดสร้�งสร้�งสรรค์ให้กล�ยเป็นเพียงตัวเลขได้ เหมือนกับที่ท�งภ�ครัฐพย�ย�มที่จะสนับสนุนเพียงเพร�ะ

คว�มส�ม�รถในก�รเก็งกำ�ไร ในเมื่อผลง�นศิลปะของอังกฤษส�ม�รถทำ�ให้ผู้ชมย้อนกลับม�ตั้งคำ�ถ�มถึง

นโยบ�ยท�งเศษฐกิจของรัฐ ผมคิดว่�ในสภ�วะปัจจุบันที่ก�รเมืองแบบภ�พแสดงแทนกำ�ลังกำ�ลังถูกทำ�ให้

เป็นน�มธรรมด้วยก�ร “ปรองดอง” เร�ต้องก�รศิลปะที่สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์สภ�วะ

สังคมในแบบหลังภ�พแสดงแทน ซึ่งใช้กระบวนก�รเดียวกับสิ่งที่กำ�ลังวิจ�รณ์ เมื่อภ�พแสดงแทนที่เคยเป็น

ภ�ษ�ของศิลปะกำ�ลังห�ยไปเรื่อยๆ พร้อมกับคว�มเป็นวัตถุและทุนนิยมแบบดังเดิม
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