มติชนรายวัน
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กล้ องปลอมกับการป้องกันอาชญากรรม
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุงเทพมหานครถูกวิจารณ์เรื องติดตังกล้
# องปลอมไว้ จบั โจรว่าเป็ นเรื องไม่เข้ าท่า
เป็ นการหลอกลวง

เอาสมองส่วนไหนมาคิด ฯลฯ

ข้ อเขียนวันนี #ขอเอาหลักวิชาการมาร่ วม

วิพากษ์ วิจารณ์ด้วย
สิงทีข้ อเขียนนี #จะกล่าวถึงคือเรื องของการติดตังกล้
# องถ่ายรู ปและ CCTV ปลอม
อย่างตังใจเพื
#
อป้องกันอาชญากรรม

มิได้ เกี ยวข้ องกับข้ อกล่าวหาที ว่าได้ งบประมาณไปซื อ#

กล้ องจริ งแต่เอากล้ องปลอม (ไม่มีกล้ อง) มาติดตังแทน
#
ประเด็นของข้ อเขียนนี #

ซึงเป็ นเรื องคอรัปชันและไม่เกียวกับ

ข้ อกล่าวหานี #ต้ องไปพิสจู น์กนั ต่อไปว่าจริ งหรื อไม่เพียงใด

ถ้ าใครไปเปิ ดอิ นเตอร์ เ น็ ต ดูเ รื องการเสนอขายกล้ องถ่ ายรู ป และกล้ อ ง CCTV
ปลอมอาจตกใจเพราะมีขายกันเกร่ อและโดยบริ ษัทใหญ่ ๆ มีชือด้ วย

กล้ องปลอมพวกนี #คงมี

อะไรดีเป็ นแน่จงึ มีคนซื #อกันมากมายทัวโลก
เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม (Behavioral Economics) ซึงเป็ นสาขาใหม่ทีร้ อนแรง
ของเศรษฐศาสตร์ เ นื องจากนัก วิ ช าการรุ่ นใหม่ ไ ม่ พ อใจกับ เศรษฐศาสตร์ ดัง# เดิ ม (Traditional
Economics) ทีถือว่ามนุษย์เป็ น Homo economicus

กล่าวคือเป็ นมนุษย์ผ้ แู สวงหากําไรและ

ความพอใจสูงสุดอย่างมี เหตุมีผ ลเต็มที และอย่าง “ไร้ อารมณ์ ” (Unemotional Maximizers)
โดยนักเศรษฐศาสตร์ ดงเดิ
ั # มละเลยไม่คํานึงถึงสิงที ค้ นพบโดยนักจิ ตวิทยา

นักสังคมวิทยา

เกียวกับพฤติกรรมทีขาดเหตุผลในหลายเรื องของมนุษย์ในโลกจริ ง
“เศรษฐศาสตร์ ดงเดิ
ั # ม” ถือว่า Homo economicus มีสามลักษณะของพฤติกรรม
(ก) unbounded rationality
ปั ญหาทีประสบได้ อย่างไม่จํากัด

กล่าวคือมนุษย์มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ ไข
(ข) unbounded willpower กล่าวคือมนุษย์ร้ ู ว่าอะไรดีทีสุด

-2สํ าหรั บตนเอง

สามารถควบคุม ตนเองได้ อย่างสมบูรณ์

(ค) unbounded selfishness

กล่าวคือมีความเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็ นเจ้ าเรื อนและเป็ นตัวสําคัญทีขับเคลือนเศรษฐกิจ
นั ก เศรษฐศาสตร์ พ ฤติ ก รรมบอกว่ า ทั ง# สามข้ อนี ข# าดความเป็ นจริ ง ในโลก
ตัวอย่างง่าย ๆ ทีหักล้ างก็คือในข้ อ (ก) หากดูตนเองอย่างเป็ นธรรมแล้ วก็ตอบได้ เลยว่าบ่อยครัง# ที
มนุษย์มึนเป็ นไอ้ หนุ่มเมาหมัด

ในข้ อ (ข) เราเห็นคนเมาทัวบ้ านทัวเมืองอย่างขาดสติ และ

(ค) โลกยังมีคนทีต้ องการช่วยเหลือคนอืนอย่างไม่คาดหวังสิงตอบแทนอยูม่ ากมาย
การใช้ กล้ องปลอมเพื อป้องกันอาชญากรรมเป็ นที ยอมรั บกันทัวโลกและทํ ากัน
อย่ า งกว้ า งขวางเพราะประหยัด งบประมาณ

เนื องจากมี ง านวิ จัย ของนัก เศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมทีพบว่ามนุษย์มิได้ มี unbounded rationality อย่างทีนักเศรษฐศาสตร์ ดงเดิ
ั # มเคยเข้ าใจ
และนํามาเป็ นสมมุติฐานในการตังทฤษฎี
#
กล่าวคือมนุษย์โดยแท้ จริ งแล้ วไม่มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างปรุโปร่ง และแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันอีกด้ วย
เราเห็ น รถจํ า นวนมากในบ้ า นเราชอบติ ด สติ^ ก เกอร์ ร าชการ
(มหาดไทยไม่ใช่โฆษณาเบียร์ ) หน้ ารถ

ติ ด ตราสิ ง ห์

ยอมจ่ายเงินเพือได้ ป้ายทะเบียนรถสวย ๆ

ติดป้าย

เพือให้ เข้ าใจผิดว่าเป็ นรถตํารวจ (กองปราบดูจะเป็ นทีนิยม)

วางหมวกตํารวจบนกระจกหลัง

ติดป้ายหน้ าบ้ านว่า “สุนัขดุ” (ทัง# ๆ ที ไม่มีหมาเฝ้าบ้ าน)

ติดป้ายชื อพร้ อมยศหน้ าบ้ าน

ฯลฯ

ทัง# หมดนี ก# ็ เ พื อสื อให้ คนอื นรู้ ว่าตัวเองเป็ นคนที หากใครมายุ่ง เกี ยวอย่างสร้ างความ

รํ าคาญให้ แล้ วจะต้ องเผชิญกับสภาวะ ”ต้ นทุนสูง”
คนอืน ๆ ทีประสบกับสถานการณ์ของความสําคัญเช่นนี # (มีทงสติ
ั # ^กเกอร์ และป้าย
แสดงความสําคัญ) ก็จะรู้สกึ เกรงใจ หวาดกลัว ตระหนักว่าถ้ าไปยุ่งเกียวด้ วยแล้ วอาจประสบ
กับสภาวะ “ต้ นทุนสูง” (ตํารวจจราจรหากสุ่มสีสุ่มห้ าไปจับเข้ าอาจถูกย้ ายจากพลับพลาไชยไป
แก้ งคร้ อ จังหวัดชัยภูมิได้ )

เช่นหากปี นเข้ าบ้ านก็ จะโดนหมากัด

หากรถไปชนด้ วยก็ จะมี

ปั ญหา หากขโมยรถก็จะโดนตามบี #ไม่ร้ ูจบ ฯลฯ
สิงเหล่านี ไ# ด้ ผลเพราะมนุษย์ ทีประสบกับเครื องมื อแสดงความสํ าคัญ เหล่านี ม# ี
ความสามารถจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล (มี bounded rationality) แค่เห็นป้ายและสติ^กเกอร์ ก็
หวาดผวา

เกรงการมี “ต้ นทุนสูง”

ถ้ าแม้ นว่ามนุษย์เหล่านี #สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่าง

-3ถูกต้ องก็จะรู้ ว่าต้ นทุนอาจไม่สงู เท่าทีคาดหรื อไม่สูงเลย

ไม่มีอะไรทีต้ องหวาดหวัน

มนุษย์มิได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุผลเต็มที

แต่เมือ

สิง “บลัฟ” เหล่านี #จึงได้ ผล

ถ้ าริ มรัว# หน้ าบ้ านของท่านมีกล้ อง CCTV ทีปลอมแต่คนผ่านไปมาเห็นว่ามีกล้ อง
อยู่

และสามารถสือให้ คนทีผ่านไปมาเชือได้ ว่ารอบบริ เวณบ้ านท่านด้ านในก็มีกล้ อง CCTV อยู่

เต็มไปหมด ท่านก็สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ ด้วยการเสียเงินเพียงเล็กน้ อย
การป้องกันอาชญากรรมทีเสียเงินน้ อยแต่มีประสิทธิ ภาพ
การหาประโยชน์ จากการไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เป็ นเลิศของคน
ได้ ผล

สามารถทําได้ ด้วย
ตัวอย่างสนุกแต่อาจ

(ก) การคุยอย่างขโมงโฉงเฉงที ร้ านกาแฟว่าเพิงซื อ# ปื น .357 แม็กนัมมาไว้ ยิงขโมย

(ข) การถือเป้ากระดาษรูปคนทีมีรูถกู ยิงพรุนเดินโชว์คนในซอย
มีสารกัมมันตรังสี

(ค) ติดเครื องหมายหน้ าบ้ านว่า

(ง) ติดป้ายชือบริ ษัท security ว่ามาให้ บริ การไว้ ทีหน้ าบ้ านเพือให้ คนผ่านไป

มาเห็น
ในบางประเทศทีพัฒนาแล้ ว
ดักจับความเร็ วอยู่

ริ มถนนไฮเวย์จะมีกล่องทีมีป้ายบอกว่าเป็ นกล้ อง

คนขับรถทีขับผ่านกล่องนี #จะพากันชะลอความเร็ วทุกคน

โดยไม่ต้อง

ทัง# นี เ# นื องจากกฎหมายเขาศัก ดิkสิ ท ธิk แ ละค่า ปรั บแพงมาก

คิด ว่ า มันมี ก ล้ อ งอยู่จ ริ ง หรื อ ไม่

ผู้เ ขี ยนไม่เ คยไปปี นดูว่ามี กล้ องจริ งอยู่หรื อไม่

แต่เดาเอาว่าคงมี จ ริ ง และปลอมบ้ างเป็ นแน่

ถ้ ามีแต่กล้ องปลอมทังหมดก็
#
จะเป็ นเสือกระดาษ ไม่ช้าไม่นานก็ไม่มีใครกลัว

แต่ถ้ามีกล้ อง

จริ งทังหมดก็
#
สิ #นเปลืองโดยไม่จําเป็ น การมีจริ งบ้ างปลอมบ้ างจึงเป็ นกลยุทธ์ ทีเสียเงินน้ อยแต่
ได้ ผล
การมี กล้ องและ CCTV ปลอมของ กทม. ปนอยู่กับของจริ ง บ้ างจึงไม่ใ ช่ความ
โง่เขลา

ไม่ใช่การคิดทีไร้ สมอง

หากแต่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าแค่ทําให้ เกิดความ

หวาดหวันว่าจะมี “ต้ นทุนสูง ” เกิ ดขึน# กับตนเองก็ เพี ยงพอแล้ ว
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเต็มที

เมื อมนุษย์ มิไ ด้ มี ความคิด

การติดตังกล้
# องจริ งทุกตัวจึงเป็ นการสิ #นเปลืองโดยใช่เหตุ

วิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ กล้ องและ CCTV ทีกระทํากันอย่างกว้ างขวาง
ในปั จจุบนั

เชือกันว่าส่วนหนึงมาจากหนังสือชือ ”Secrets of a Superthief” โดย Jack

Maclean (1983) ซึงอธิบายกลไก

วิธีคิด และการปฏิบตั ิงานของอดีตโจรชือดัง

และอีก

-4ส่วนหนึงมาจากประสบการณ์ ป้องกันผู้ก่อการร้ ายทีได้ ผล (ถ้ าท่านเดินถนนในลอนดอนเป็ นเวลา
ไม่ถึงหนึงชัวโมง ภาพของท่านจะถูกบันทึกโดยกล้ อง CCTV นับร้ อยกล้ อง)
การถ่ายรู ปรถทีทําผิดกฎหมายจราจรตามสีแยกของกรุ งเทพ และส่งจดหมายมา
ปรับเงินใน 1-2 ปี ทีผ่านมาถื อได้ ว่าได้ ผล มีคนหวันเกรงไม่กล้ าฝ่ าไฟแดงพอควร
เท่าทีทราบสถานการณ์ในปั จจุบนั

อย่างไรก็ ดี

สิงทีกําลังเกิดขึ #นไม่มีอะไรต่างอะไรออกไปจากการมีกล้ อง

และ CCTV ปลอมของ กทม. เพราะถึงมีจริ งทุกตัวแต่ก็ใช้ งานได้ น้อยแห่งมาก
มันก็ ยังได้ ผ ลเพราะถึง จะไม่ไ ด้ รับรู ปถ่ ายกํ าลังฝ่ าไฟแดงกันมานานพอควรแล้ ว

แต่ถึงกระนัน#
แต่ความ

หวาดหวันว่าจะโดนค่าปรับก็ยงั มีอยู่ (ไม่ร้ ู ว่ากลัวคนอืนเห็นภาพว่านังมากับใครมากกว่าค่าปรับ
หรื อไม่)
โจรก็ เ ป็ นนั ก ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย วกั บ เกษตรกรที ต้ องตั ด สิ น ใจว่ า จะปลู ก พื ช ใด
จะมีรายได้

ต้ นทุนและกํ าไรเท่าใด

ความคิด

อาชญากรรมก็จะไม่เกิด

ถ้ าโจรประเมินแล้ วว่าต้ นทุนสูงกว่ารายได้ ก็จะล้ มเลิก
ต้ นทุนสําคัญก็คือโอกาสสูงในการถูกส่งเข้ าคุกโดยมี

หลักฐานพิสจู น์วา่ ใครเป็ นคนกระทําจากกล้ อง
เพียงผู้จะเป็ นโจรเชื อว่าจะมีหลักฐานลงโทษเขาจากกล้ อง ก็ สามารถป้องกัน
อาชญากรรมได้ แล้ ว
สิงสําคัญทีต้ องกระทําในเรื องนี #ก็คือทําอย่างไรให้ โจรคิดว่ามีกล้ องจริ งทัง# ๆ ทีไม่มี
และทําอย่างไรให้ ผ้ เู สียภาษี และผู้วิพากษ์ วิจารณ์เข้ าใจว่าการใช้ กล้ องจริ งและปลอมปนกันโดยไม่
ต้ องเสียงบประมาณมากมายก็สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ด้ วย
--------------------------------------------

