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   กรุงเทพมหานครถกูวิจารณ์เรื องติดตั #งกล้องปลอมไว้จบัโจรว่าเป็นเรื องไม่เข้าท่า         

เป็นการหลอกลวง       เอาสมองสว่นไหนมาคดิ    ฯลฯ       ข้อเขียนวนันี #ขอเอาหลกัวิชาการมาร่วม

วิพากษ์วิจารณ์ด้วย 

  สิ งที ข้อเขียนนี #จะกล่าวถึงคือเรื องของการติดตั #งกล้องถ่ายรูปและ CCTV ปลอม

อย่างตั #งใจเพื อป้องกันอาชญากรรม        มิได้เกี ยวข้องกับข้อกล่าวหาที ว่าได้งบประมาณไปซื #อ

กล้องจริงแตเ่อากล้องปลอม (ไม่มีกล้อง) มาติดตั #งแทน         ซึ งเป็นเรื องคอรัปชั นและไม่เกี ยวกับ

ประเดน็ของข้อเขียนนี #       ข้อกลา่วหานี #ต้องไปพิสจูน์กนัตอ่ไปวา่จริงหรือไมเ่พียงใด 

  ถ้าใครไปเปิดอินเตอร์เน็ตดูเรื องการเสนอขายกล้องถ่ายรูปและกล้อง CCTV 

ปลอมอาจตกใจเพราะมีขายกันเกร่อและโดยบริษัทใหญ่ ๆ มีชื อด้วย       กล้องปลอมพวกนี #คงมี

อะไรดีเป็นแนจ่งึมีคนซื #อกนัมากมายทั วโลก  

  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics)  ซึ งเป็นสาขาใหม่ที ร้อนแรง

ของเศรษฐศาสตร์เนื องจากนักวิชาการรุ่นใหม่ไม่พอใจกับเศรษฐศาสตร์ดั #งเดิม (Traditional 

Economics) ที ถือว่ามนุษย์เป็น Homo economicus   กล่าวคือเป็นมนุษย์ผู้แสวงหากําไรและ

ความพอใจสูงสุดอย่างมีเหตุมีผลเต็มที และอย่าง  “ไร้อารมณ์”  (Unemotional Maximizers)   

โดยนักเศรษฐศาสตร์ดั #งเดิมละเลยไม่คํานึงถึงสิ งที ค้นพบโดยนักจิตวิทยา        นักสังคมวิทยา    

เกี ยวกบัพฤตกิรรมที ขาดเหตผุลในหลายเรื องของมนษุย์ในโลกจริง 

  “เศรษฐศาสตร์ดั #งเดิม”  ถือว่า Homo economicus มีสามลกัษณะของพฤติกรรม    

(ก)  unbounded rationality    กล่าวคือมนษุย์มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไข

ปัญหาที ประสบได้อย่างไม่จํากดั       (ข)  unbounded willpower  กล่าวคือมนษุย์รู้ว่าอะไรดีที สดุ
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สําหรับตนเอง      สามารถควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์     (ค)  unbounded selfishness 

กลา่วคือมีความเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นเจ้าเรือนและเป็นตวัสําคญัที ขบัเคลื อนเศรษฐกิจ 

  นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมบอกว่าทั #งสามข้อนี #ขาดความเป็นจริงในโลก       

ตวัอยา่งง่าย ๆ ที หกัล้างก็คือในข้อ (ก)   หากดตูนเองอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตอบได้เลยว่าบอ่ยครั #งที 

มนุษย์มึนเป็นไอ้หนุ่มเมาหมดั      ในข้อ (ข)  เราเห็นคนเมาทั วบ้านทั วเมืองอย่างขาดสติ     และ 

(ค) โลกยงัมีคนที ต้องการชว่ยเหลือคนอื นอยา่งไมค่าดหวงัสิ งตอบแทนอยูม่ากมาย 

  การใช้กล้องปลอมเพื อป้องกันอาชญากรรมเป็นที ยอมรับกันทั วโลกและทํากัน

อย่างกว้างขวางเพราะประหยัดงบประมาณ       เนื องจากมีงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมที พบว่ามนษุย์มิได้มี unbounded rationality อย่างที นกัเศรษฐศาสตร์ดั #งเดิมเคยเข้าใจ

และนํามาเป็นสมมุติฐานในการตั #งทฤษฎี   กล่าวคือมนุษย์โดยแท้จริงแล้วไม่มีความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งปรุโปร่ง     และแตล่ะคนก็มีความสามารถไมเ่ทา่กนัอีกด้วย 

  เราเห็นรถจํานวนมากในบ้านเราชอบติดสติ^กเกอร์ราชการ       ติดตราสิงห์ 

(มหาดไทยไมใ่ชโ่ฆษณาเบียร์)  หน้ารถ        ยอมจ่ายเงินเพื อได้ป้ายทะเบียนรถสวย ๆ      ติดป้าย

เพื อให้เข้าใจผิดว่าเป็นรถตํารวจ (กองปราบดจูะเป็นที นิยม)        วางหมวกตํารวจบนกระจกหลงั        

ติดป้ายหน้าบ้านว่า  “สุนัขดุ”   (ทั #ง ๆ ที ไม่มีหมาเฝ้าบ้าน)         ติดป้ายชื อพร้อมยศหน้าบ้าน     

ฯลฯ        ทั #งหมดนี #ก็เพื อสื อให้คนอื นรู้ว่าตัวเองเป็นคนที หากใครมายุ่งเกี ยวอย่างสร้างความ

รําคาญให้แล้วจะต้องเผชิญกบัสภาวะ  ”ต้นทนุสงู”  

  คนอื น ๆ ที ประสบกบัสถานการณ์ของความสําคญัเช่นนี # (มีทั #งสติ^กเกอร์และป้าย

แสดงความสําคญั)  ก็จะรู้สกึเกรงใจ     หวาดกลวั    ตระหนกัว่าถ้าไปยุ่งเกี ยวด้วยแล้วอาจประสบ

กบัสภาวะ  “ต้นทุนสูง”  (ตํารวจจราจรหากสุ่มสี สุ่มห้าไปจบัเข้าอาจถูกย้ายจากพลบัพลาไชยไป

แก้งคร้อ  จังหวดัชัยภูมิได้)     เช่นหากปีนเข้าบ้านก็จะโดนหมากัด      หากรถไปชนด้วยก็จะมี

ปัญหา     หากขโมยรถก็จะโดนตามบี #ไมรู้่จบ     ฯลฯ 

  สิ งเหล่านี #ได้ผลเพราะมนุษย์ที ประสบกับเครื องมือแสดงความสําคญัเหล่านี #มี

ความสามารถจํากดัในการวิเคราะห์ข้อมลู (มี  bounded rationality) แคเ่ห็นป้ายและสติ^กเกอร์ก็

หวาดผวา   เกรงการมี “ต้นทุนสงู”    ถ้าแม้นว่ามนษุย์เหล่านี #สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
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ถกูต้องก็จะรู้ว่าต้นทุนอาจไม่สงูเท่าที คาดหรือไม่สูงเลย      ไม่มีอะไรที ต้องหวาดหวั น      แตเ่มื อ

มนษุย์มิได้มีความสามารถในการวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตผุลเตม็ที        สิ ง  “บลฟั”  เหลา่นี #จงึได้ผล 

  ถ้าริมรั #วหน้าบ้านของท่านมีกล้อง CCTV  ที ปลอมแตค่นผ่านไปมาเห็นว่ามีกล้อง

อยู ่      และสามารถสื อให้คนที ผา่นไปมาเชื อได้ว่ารอบบริเวณบ้านท่านด้านในก็มีกล้อง CCTV อยู่

เตม็ไปหมด     ทา่นก็สามารถป้องกนัอาชญากรรมได้ด้วยการเสียเงินเพียงเล็กน้อย 

  การป้องกนัอาชญากรรมที เสียเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพ      สามารถทําได้ด้วย

การหาประโยชน์ จากการไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้เป็นเลิศของคน      ตวัอย่างสนกุแตอ่าจ

ได้ผล   (ก) การคุยอย่างขโมงโฉงเฉงที ร้านกาแฟว่าเพิ งซื #อปืน .357 แม็กนั มมาไว้ยิงขโมย                   

(ข) การถือเป้ากระดาษรูปคนที มีรูถกูยิงพรุนเดนิโชว์คนในซอย       (ค) ติดเครื องหมายหน้าบ้านว่า

มีสารกมัมนัตรังสี       (ง) ตดิป้ายชื อบริษัท security วา่มาให้บริการไว้ที หน้าบ้านเพื อให้คนผ่านไป

มาเห็น 

  ในบางประเทศที พฒันาแล้ว      ริมถนนไฮเวย์จะมีกล่องที มีป้ายบอกว่าเป็นกล้อง

ดกัจบัความเร็วอยู่         คนขบัรถที ขบัผ่านกล่องนี #จะพากนัชะลอความเร็วทุกคน      โดยไม่ต้อง

คิดว่ามันมีกล้องอยู่จริงหรือไม่     ทั #งนี #เนื องจากกฎหมายเขาศักดิkสิทธิkและค่าปรับแพงมาก    

ผู้ เขียนไม่เคยไปปีนดูว่ามีกล้องจริงอยู่หรือไม่      แต่เดาเอาว่าคงมีจริงและปลอมบ้างเป็นแน ่     

ถ้ามีแต่กล้องปลอมทั #งหมดก็จะเป็นเสือกระดาษ     ไม่ช้าไม่นานก็ไม่มีใครกลวั      แต่ถ้ามีกล้อง

จริงทั #งหมดก็สิ #นเปลืองโดยไม่จําเป็น     การมีจริงบ้างปลอมบ้างจึงเป็นกลยุทธ์ที เสียเงินน้อยแต่

ได้ผล 

  การมีกล้องและ CCTV ปลอมของ กทม. ปนอยู่กับของจริงบ้างจึงไม่ใช่ความ               

โง่เขลา      ไมใ่ชก่ารคดิที ไร้สมอง      หากแตมี่หลกัฐานทางวิชาการสนบัสนนุว่าแคทํ่าให้เกิดความ

หวาดหวั นว่าจะมี  “ต้นทุนสูง”  เกิดขึ #นกับตนเองก็เพียงพอแล้ว      เมื อมนุษย์มิได้มีความคิด

วิเคราะห์อยา่งมีเหตมีุผลเตม็ที       การตดิตั #งกล้องจริงทกุตวัจงึเป็นการสิ #นเปลืองโดยใชเ่หต ุ

  วิธีการป้องกนัอาชญากรรมโดยใช้กล้องและ CCTV ที กระทํากนัอย่างกว้างขวาง

ในปัจจุบนั     เชื อกนัว่าส่วนหนึ งมาจากหนงัสือชื อ ”Secrets of a Superthief”  โดย Jack 

Maclean (1983)    ซึ งอธิบายกลไก      วิธีคิด   และการปฏิบตัิงานของอดีตโจรชื อดงั      และอีก
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ส่วนหนึ งมาจากประสบการณ์ป้องกนัผู้ ก่อการร้ายที ได้ผล (ถ้าท่านเดินถนนในลอนดอนเป็นเวลา

ไมถึ่งหนึ งชั วโมง     ภาพของทา่นจะถกูบนัทกึโดยกล้อง CCTV นบัร้อยกล้อง)  

  การถ่ายรูปรถที ทําผิดกฎหมายจราจรตามสี แยกของกรุงเทพ และส่งจดหมายมา

ปรับเงินใน 1-2 ปีที ผ่านมาถือได้ว่าได้ผล  มีคนหวั นเกรงไม่กล้าฝ่าไฟแดงพอควร      อย่างไรก็ดี

เทา่ที ทราบสถานการณ์ในปัจจบุนั         สิ งที กําลงัเกิดขึ #นไมมี่อะไรตา่งอะไรออกไปจากการมีกล้อง

และ CCTV ปลอมของ กทม.  เพราะถึงมีจริงทกุตวัแตก็่ใช้งานได้น้อยแห่งมาก         แตถึ่งกระนั #น

มันก็ยังได้ผลเพราะถึงจะไม่ได้รับรูปถ่ายกําลังฝ่าไฟแดงกันมานานพอควรแล้ว        แต่ความ

หวาดหวั นว่าจะโดนค่าปรับก็ยงัมีอยู่ (ไม่รู้ว่ากลวัคนอื นเห็นภาพว่านั งมากับใครมากกว่าค่าปรับ

หรือไม)่ 

  โจรก็เ ป็นนักธุรกิจเช่นเ ดียวกับเกษตรกรที ต้องตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใด                 

จะมีรายได้     ต้นทุนและกําไรเท่าใด      ถ้าโจรประเมินแล้วว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ก็จะล้มเลิก

ความคิด          อาชญากรรมก็จะไม่เกิด       ต้นทนุสําคญัก็คือโอกาสสงูในการถกูส่งเข้าคกุโดยมี

หลกัฐานพิสจูน์วา่ใครเป็นคนกระทําจากกล้อง 

  เพียงผู้จะเป็นโจรเชื อว่าจะมีหลกัฐานลงโทษเขาจากกล้อง    ก็สามารถป้องกัน

อาชญากรรมได้แล้ว        

  สิ งสําคญัที ต้องกระทําในเรื องนี #ก็คือทําอยา่งไรให้โจรคดิว่ามีกล้องจริงทั #ง ๆ ที ไม่มี   

และทําอยา่งไรให้ผู้ เสียภาษีและผู้ วิพากษ์วิจารณ์เข้าใจว่าการใช้กล้องจริงและปลอมปนกนัโดยไม่

ต้องเสียงบประมาณมากมายก็สามารถป้องกันอาชญากรรมได้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย     

-------------------------------------------- 


