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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ อนัมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยั 
และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพย ์และ 2) 
เพ่ือทราบถึงแนวทางแกไ้ขปัจจยั และอุปสรรคท่ีกระทบต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในการน ามาใช้
ในการป้องกันอาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร โดยด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ห้สัมภาษณ์สองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้หน้าท่ีต ารวจผูมี้หน้าท่ีในการบริหารงานป้องกนัอาชญากรรมและการบริหาร
จดัการกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และกลุ่มอดีตผูต้อ้งหาท่ีเคยก่อเหตุคดีลกัทรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพย ์
ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบพ้ืนฐานและลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการยติุธรรมและ
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรัฐ 3) ปัจจยัดา้นเหยื่อ  4) ปัจจยัดา้นตวัอาชญากรรม และ 5) ปัจจยัอ่ืนๆ อนัเก่ียวขอ้งกบั
ประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการป้องกนัอาชญากรรม เช่น นโยบายในการป้องกนัอาชญากรรม และ
จ านวนและคุณสมบติัของกลอ้งโทรทศัน์จรปิด เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในการป้องกนัอาญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารไดแ้ก่ 1) ควรมีการปรับ
เกล่ียก าลงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหเ้พียงพอต่อปริมาณงาน และการดึงภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น อาสาสมคัร
ต ารวจ  2) ควรมีการปรับปรุงนโยบายป้องกันอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมีแนวทางในการติดตามผลลพัธ์โดยตลอด  3) ควรมีการจดัตั้งชุดสายตรวจพิเศษอนัประกอบดว้ย
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เจา้หนา้ท่ีต ารวจและล่ามเพ่ือใหข้อ้มูลและค าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัอาชญากรรม และขอ้ควรระวงั 4) ติดป้าย
ประกาศทั้งในส่วนของการแจง้เตือนนกัท่องเท่ียวให้ระวงัทรัพยสิ์นของตนและประกาศเก่ียวกบัการมีอยู ่และบริหาร
ความปลอดภยัในพ้ืนท่ีดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 5) การเพ่ิมจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และบริหารจุดติดตั้งและ
ทิศทางใหส้อดคลอ้งกนั เพ่ือลบจุดบอดในพ้ืนท่ีท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถบนัทึกได ้หรือภาพท่ีบนัทึกไดไ้ม่
มีประสิทธิภาพ และ 6) การเปล่ียนประเภทของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีใชง้านอยูจ่ากแบบยึดติดแน่น (Fixed) เป็น
แบบท่ีสามารถควบคุมทิศทางไดจ้ากห้องควบคุม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบนัทึกภาพ เช่น ความคมชดัของภาพท่ี
ได ้และการขยายภาพท่ีบนัทึกไดเ้ป็นตน้ 
 
ค ำส ำคญั: ปัจจัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาชญากรรมประเภททรัพย์ ถนนข้าวสาร 
 

Abstract 
 This qualitative research aims to examine the factors that affect the efficiency of closed-circuit television 
(CCTV) in property crime prevention at Khao San walking street and explore the ways to deal with the obstructions. 
The key informants were drawn from two distinct groups: the first group consisted of the police officers who work at 
Chana Songkhram Metropolitan Police Station in crime prevention and suppression area, and the second group 
consisted of the ex-prisoners which committed in a property crime around Khao San walking street area. In-depth 
interviews were conducted with the aforementioned key informants and data analysis was carried out based up on 
the accumulated contents and materials. The results demonstrated various factors which affected the effectiveness of 
CCTV in property crime control in Khao San walking street area, including: (i) the physical environment of Khao 
San walking street, (ii) the state agency practice and criminal justice systems, (iii) victims, (iv) criminal background 
and (v) other related determinants such as crime prevention policies and CCTV performance. Meanwhile, the 
recommendations of the alternative solutions of those were made, as follows: (i) making a balance between the 
proportion of the officers and crime cases which occurred around Khao San walking street area and make a deal with 
a community police; (ii) improving the crime prevention policies by focusing more on using technology develop 
crime prevention strategies and follow up the results after practices; (iii) establishing a special walking patrol to 
warn the tourists to be  aware of their belongings; (iv) post security notices around the area to set the tourists at ease 
and to remind the criminals when they decide to commit a crime; (v) increasing the amount of CCTV around Khao 
San walking street area and managing trajectory of CCTV’s sight in the appropriate way, and (vi) replacing the fixed 
type cameras around Khao San walking street area with PTZ cameras (pan, tilt and zoom) to improve the quality of 
CCTVs and optimize its visibility. 
 
Keywords: Factors, CCTV, Property crime, Khao San walking street 
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1. บทน า 
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีหนาแน่นตามแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีการด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ผสมอยู ่กลายเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีดึงดูดมิจฉาชีพและนกัฉกฉวยโอกาส เพื่อหาประโยชน์จาก
การก่ออาชญากรรมและฉกฉวยทรัพยสิ์นและของมีค่าจากเหยื่อ ถนนขา้วสาร คือหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีช่ือเสียง ไม่แต่เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงส าหรับ
ชาวไทยเช่นกนั (นครินทร์, 2557) ดว้ยความมีช่ือเสียงและความนิยมของถนนขา้วสารนอกจากจะเป็นแรงดึงดูดนัก
เท่ียวจากชนชาติต่างๆแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่ีอาชญากรเขา้มากอบโกย และฉกฉวยผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรม
ในพ้ืนท่ีเช่นกนั อาทิ การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์เป็นตน้ โดยจากสถิติคดีอาญาเก่ียวกบัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีถนน
ขา้วสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2560 ของสถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามแสดงให้เห็นวา่ ปริมาณอาชญากรรม
ประเภททรัพยท่ี์เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในห้วงตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2555 สถานี
ต ารวจนครบาลชนะสงครามไดรั้บแจง้เหตุลกัทรัพยท์ั้งส้ินจ านวน 70 คดี, ในปี พ.ศ.2556 ไดรั้บแจง้เหตุลกัทรัพย ์65 
คดี, ปี พ.ศ.2557 ไดรั้บแจง้เหตุลกัทรัพย ์79 คดี, ปี พ.ศ.2558 ไดรั้บแจง้เหตุลกัทรัพย ์88 คดี และ ปี พ.ศ.2559 ไดรั้บ
แจง้เหตุลกัทรัพย ์107 คดี การท่ีตวัเลขของการรับแจง้เหตุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อาจสะทอ้นถึงปัญหาการควบคุมอาชญากรรม 
และนโยบายการรักษาความปลอดภยั ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นการป้องกนัอาชญากรรมจะตอ้งบริหารจดัการ
งานป้องกนัเพ่ือลดการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี อนัตอ้งหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือลดปริมาณอาชญากรรมประเภททรัพยท่ี์
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลง 

ทั้งน้ี ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Close Circuit Television System : CCTV) ไดเ้ขา้มา
มีส่วนส าคญัในการตอบสนองต่อนโยบายการรักษาความปลอดภยัให้แก่ชุมชน อาทิ ระบบการป้องกนัอาชญากรรม 
การสอดส่องตรวจตราในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง และเฝ้าระวงัในพ้ืนท่ีเป้าหมายในหลายประเทศ (Welsh and 
Farrington, 2011) ทั้งในประเทศแถบตะวนัตก ประเทศสหรัฐอเมริกา และในกลุ่มประเทศทางแถบยโุรป (Welsh and 
Farrington, 2009) ซ่ึงรัฐไดด้ าเนินการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชุมชน
เมือง แหล่งการค้า แหล่งท่องเท่ียว ย่านท่ีคาคลั่งไปด้วยผูค้น หรือในบริเวณพ้ืนท่ีเป้าหมายอันมีประวติัการก่อ
อาชญากรรมบ่อยคร้ัง หรือพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม (Ryberg, 2007) โดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกมองวา่มี
คุณสมบัติในการระงับและควบคุม “โอกาส” ของการเกิดอาชญากรรมและพฤติกรรมท่ีขดัต่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และลดความเกรงกลวัต่ออาชญากรรมของผูค้นในชุมชน (Brantingham & Faust, 1976) เน่ืองจากผูก้ระท า
ความผิดจะถูกขดัขวาง และยบัย ั้งโดยอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนของความเป็นไปไดท่ี้จะถูกตรวจพบการกระท าความผิดนั้น ๆ 
(Welsh and Farrington, 2009) รัฐบาลประเทศองักฤษได้เล็งเห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนให้มี
การน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาติดตั้ง และใชต้รวจตรา เฝ้าระวงัในพ้ืนท่ีสาธารณะ กวา่ 450 ลา้นปอนด์ (Nieto et al., 
2002) ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศองักฤษมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดกวา่ 4.2 ลา้นตวั ถูกติดตั้งตามพ้ืนท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ บริเวณถนน ตามสถานท่ีสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะ และจุดท่ีมีความเส่ียงสูงภายในประเทศ โดยเป็นกลอ้งท่ี
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการตรวจตรา เฝ้าระวงัในงานป้องกนัชุมชนโดยเฉพาะจ านวนกวา่ 500,000 ตวั (Myers, 2007) 
ทั้งน้ี แนวคิดการน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาใชใ้นการบริหารจดัการอาชญากรรม ไดก้ระจายไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่โลก
ในการน ามาใชใ้นการบริหารความปลอดภยัให้กบัชุมชนตามท่ีต่าง ๆอย่างแพร่หลาย โดนเฉพาะตามเมืองท่ีมีขนาด
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ใหญ่ ไม่วา่เป็น เมืองชิคาโก ้เมืองนิวยอร์ก เมืองแมนฮตัตนั และ เมืองบอลทิมอร์ เป็นตน้ การท่ีประเทศต่าง ๆ น าเอา
เทคโนโลยีการบนัทึกภาพมาปรับใชก้บังานป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของตนเองอยา่งแพร่หลาย เป็นส่ิงเช่ือมโยง
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ ระหวา่งบทบาทของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และการควบคุมอาชญากรรมในชุมชน   

ในส่วนสถานการณ์ของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในประเทศไทย กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดก าลงัเป็นท่ีนิยมใน
ฐานะอุปกรณ์ท่ีใชส้อดส่อง เฝ้าระวงัพ้ืนท่ี และสังเกตเหตุการณ์ไม่ปกติ รวมถึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชบ้นัทึกเหตุการณ์ใน
เวลาขณะเกิดเหตุอนัผ่านมาแลว้ได ้(นางสาวณัชชารีย,์ 2558) ซ่ึงไดถู้กน าติดตั้งตามสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือใชต้รวจสอบ 
บนัทึกและใชเ้ป็นหลงัฐาน หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน ในส่วนของภาครัฐ ไดมี้การจดัสรรงบประมาณในการ
ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัของการ
ติดตั้งกลอ้งบนัทึกนั้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรเป็นหลกั โดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมกัถูกติดตั้งบริเวณแยกและถนน
ต่าง ๆ เพ่ือใช้บริหารงานด้านการจราจรเป็นหลัก (กองวิจัย ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2555 : 
ออนไลน์) ทั้งน้ีในเวลาต่อมา ไดมี้นโยบายการน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาใชใ้นการบริหารงานป้องกนัอาชญากรรม 
โดยเป็นความร่วมมือระหวา่งกองบญัชาการต ารวจนครบาล บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากดั และบริษทั ลอว ์เอนฟอร์ซ
เมน้ท์ เทคโนโลยี โซลูชัน่ส์ จ ากดั ไดร่้วมมือกนัภายใตโ้ครงการช่ือ พ้ืนท่ีปลอดภยั (Safety Zone)  โดยมีเป้าหมายคือ 
ด าเนินการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามบริเวณพ้ืนสาธารณะทัว่กรุงเทพมหานครกวา่ 120 แห่ง (ทรูอินเตอร์เน็ต, 
2549) โดยการติดตั้งเนน้ไปท่ี สถานท่ีศึกษา แหล่งชุมชน และสถานประกอบการ แต่ในภายหลงั กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดท่ีถูกผลกัดันตามแนวคิดของโครงการน้ีบางส่วน ได้ถูกโอนยา้ยให้ไปอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากกองบญัชาการต ารวจนครบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (Trimek, 2015) จึงท าให้กลอ้งโทรทัศน์ไม่ได้ถูกผลักดันให้เขา้มามีบทบาทในการยกระดับของการป้องกัน
อาชญากรรม และใชรั้กษาความปลอดภยัใหก้บัชุมชนเท่าท่ีควร  

ทั้ งน้ี ในพ้ืนท่ีถนนข้าวสารเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการติดตั้ ง
กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่าง ๆ เพ่ือสอดส่อง และบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภายใตโ้ครงการพ้ืนท่ีปลอดภยั 
(Safety Zone) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผลกัดนัการน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด มาปรับใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวงั และป้องกนัอาชญากรรม โดยมีจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีถูกติดตั้งจ านวน 20 กลอ้ง ถึงแมว้า่ พ้ืนท่ีถนน
ขา้วสารมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเพ่ือเพ่ือตรวจตรา สอดส่อง และควบคุมอาชญากรรม กอปรกบัมีการตรวจ
ตราจากเจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจ ปัญหาการเกิดอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสารมีอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ใชช่้วงระยะเวลา 5 ปี จากอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนของสถิติอาชญากรรมประเภททรัพยท่ี์ถูกกล่าวไวข้า้งตน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั ท่ีนักท่องเท่ียวมีต่อประเทศไทย และส่งผลถึงเศรษฐกิจในภาพรวม
จากความเช่ือมัน่ดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีลดลง และความเช่ือมัน่ในการรักษาความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัอาชญากรรมท่ีประชาชนมีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

การวจิยัน้ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของผลกระทบดา้นอาชญากรรมท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ และความปลอดภยัของ
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร จึงมุ่งศึกษาการป้องกนัอาชญากรรมใน
ขอบเขตของการควบคุมอาชญากรรมโดยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดท่ีถูกติดตั้ งในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ในการควบคุมอาชญากรรม
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ประเภททรัพย์ นอกจากน้ียงัได้ศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุง และแก้ไข ปัจจัยท่ีกระทบต่อบทบาทของ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการควบคุมอาชญากรรม อนัน ามาสู่แนวทางในการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การ
น ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาใชค้วบคุมอาชญากรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมายิง่ข้ึน  
 
2. วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัย และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกัน
อาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
 2. เพ่ือทราบถึงแนวทางแกไ้ขปัจจยั และอุปสรรคท่ีกระทบต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ใน
การน ามาใชใ้นการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ/วธีิการด าเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกนัการเกิด

อาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ใชว้ธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกัในการศึกษา
ถึงปัจจัยและ อุปสรรค ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในการน ามาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมประเภททรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข ปัจจยัและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในการน ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาใชใ้นงานป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
การศึกษาประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมประเภท

ทรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกคดัเลือกจ านวน 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจประจ าสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม จ านวน 6 นาย ประกอบดว้ย  

1) ผูก้  ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม   จ านวน 1 นาย 
2) รองสารวตัป้องกนัปราบปราม จ านวน 1 นาย 
3) เจา้หนา้ท่ีต ารวจสายตรวจ จ านวน 2 นาย 
4) เจา้หนา้ท่ีต ารวจประจ าศูนยว์ทิยจุ  านวน 2 นาย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คือ ผูท่ี้เคยก่อเหตุลกัทรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 03.50 น. ของปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ.2559 โดยไม่จ ากัดปัจจัยพ้ืนฐานอันได้แก่ ด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา ในการเป็นผูถู้กเลือก 
จ านวน  4 คน 

3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันการเกิด

อาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนข้าวสาร ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่การตอบค าถามในการวจิยั 
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4. ผลการวจิยั 
 ผลจากการปฏิบติัภาคสนามแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดใน
ป้องกนัการเกิดอาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร อนัไดแ้ก่  
 1) ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบพ้ืนฐานและลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
 จากสภาพถนนขา้วสารเป็นแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนท่ีมีเช่ือเสียงจึงมีปริมาณนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีจ านวนมาก กอปรกบันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ผสมอยู ่ท าใหก้ารป้องกนัและความ
ระมดัระวงัตนเองและทรัพยสิ์นลดลง อีกทั้งปัจจยัทั้งสององคป์ระกอบเป็นการกระตุน้พฤติกรรมอาชญากรรม ส่งผลให้
ไม่สามารถยบัย ั้งการเกิดอาชญากรรมประเภททรัพยไ์ด ้ถึงแมบ้ริเวณดงักล่าวมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดคอยตรวจตราอยู ่ 
 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการยติุธรรมและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
 การขาดก าลงัเจา้หน้าท่ีต ารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรมและในส่วนท่ีปฏิบัติ
หนา้ท่ีประจ าห้องศูนยค์วบคุมกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมของ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร เน่ืองจากสถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจประจ าอยู่
ภายในห้องศูนยว์ิทยุเพียง 1 นาย ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในหลายหน้าท่ี อนัไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัและตรวจสอบเหตุการณ์
ภาพจากกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด การรับแจง้เหตุทางวิทยุ และรับแจ้งเหตุทางโทรศพัท์ ซ่ึงจ านวนผูป้ฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการตรวจตราเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีผ่านจอแสดงภาพภายในห้องศูนยค์วบคุมฯอย่างละเอียด ทั้งยงัขาดก าลงั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการเขา้ระงบัเหตุ และตอบสนองต่อการตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติจากห้องศูนยค์วบคุมฯ เน่ืองจาก
มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจสายตรวจนอกเคร่ืองแบบเพียง 1 ชุด (ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  3  นาย) คอยตรวจตราในพ้ืนท่ี
ถนนขา้วสารในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 03.30 น. อีกทั้ง สถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามขาดแคลนพนกังานสอบสวน 
จึงส่งผลให้การด าเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐาน และติดตามตวัอาชญากรท่ีก่อเหตุมาลงโทษตาม
กระบวนการยติุธรรมมีความล่าชา้ อนัส่งผลต่อความมัน่ใจท่ีเพ่ิมข้ึนของอาชญากร ในการลงมือก่อเหตุลกัทรัพย ์ 
 3) ปัจจยัดา้นเหยือ่ 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้านภาษา การ
ส่ือสาร ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการเขา้มาอยูอ่าศยัภายในประเทศ และขอ้จ ากดัในความเขา้ใจในการติดตามคดี อีก
ทั้งนักท่องเท่ียวบางส่วนไดท้ าประกนัภยัซ่ึงครอบคลุมถึงเหตุกรณีทรัพยสิ์นหายไวก่้อนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีตกเป็นเหยื่อมกัเขา้มาแจง้ความเพียงเพื่อน าไปประกอบกบัเอกสารเพื่อเรียกร้องต่อ
บริษัทประกันภัย โดยมิได้มีจุดประสงค์ในการแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับคนร้าย ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน มิไดรั้บแจง้ความเป็นคดีความ ดว้ยองค์ขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีเพ่ิมความมัน่ใจ ท่ีจะไม่ถูก
จบักมุ และลงโทษ จึงส่งผลต่อการยบัย ั้งอาชญากรรม แมบ้ริเวณดงักล่าวมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดติดตั้งอยู ่  
 4) ปัจจยัดา้นตวัอาชญากร 
 องคป์ระกอบพ้ืนฐานของตวัอาชญากรเองกลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด ในการยบัย ั้งการเกิดอาชญากรรม แมบ้ริเวณดงักล่าวมีจะมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดติดตั้งอยู ่แต่ดว้ยสถานะทาง
การเงิน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต และองค์ประกอบพ้ืนฐานดา้นการศึกษาท่ี และโอกาสใน
ชีวติ ท าใหผู้ค้นบางกลุ่มก่อเหตุลกัทรัพย ์แมว้า่จะถูกตรวจพบการกระท าความผิด หรือจะตอ้งถูกจบักมุก็ภายหลงั 
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 5) ปัจจยัอ่ืนๆ 
 5.1 ดา้นนโยบาย 
 ปัจจุบนันโยบายในการป้องกันอาชญากรรมมุ่งให้ความส าคญักบัจ านวนตวัเลข และสถิติอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึน มากกวา่การวิเคราะห์ถึงปัจจยั ท่ีส่งผลให้การป้องกนัอาชญากรรมในพ้ืนท่ี มีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการน าวทิยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชร่้วมสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรม 
ดงันั้นจึงไม่มีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ในการสนบัสนุนการใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรมจึงไม่มี เช่น งบประมาณในการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
งบประมาณการซ่อมบ ารุง รวมถึงงบประมาณในการพฒันาระบบกลอ้ง และการปรับเปล่ียนกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดรุ่น
ใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 5.2 ดา้นเทคโนโลย ี
 ขอ้จ ากดัดา้นสมรรถณะของตวักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเอง เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การป้องกนัอาชญากรรมในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีถูกติดตั้งบริเวณดงักล่าวเป็นกลอ้งโทรทศัน์
แบบยึดติดแน่น(Fixed) ไม่สามารถควบคุมให้สอดส่ายไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการไดจ้ากห้องศูนยค์วบคุมฯ อีกทั้งทิศทาง
และระยะระหวา่งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารมีระยะห่างกนั(ประมาณ 100 – 150 เมตร) อนัเป็นจุด
บอดท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถตรวจตรา หรือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถบนัทึกภาพท่ีชดัเจนไดใ้น
ระยะห่างดงักล่าว อนัส่งผลต่อความกลา้และความมัน่ใจของอาชญากรในการตดัสินใจก่อเหตุลกัทรัพยม์ากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากไม่ถูกบนัทึกพฤติการณ์การกระท าผิด นอกจากน้ีสมรรถณะดา้นการบนัทึกภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ี
ถูกติดตั้งในพ้ืนท่ี ยงัส่งผลต่อการน าภาพท่ีบนัทึกไดม้าใชเ้ป็นพยานหลกัฐานเพ่ือยืนยนัตวัคนร้ายและพฤติการณ์การ
กระท าผิดในทางกระบวนการยติุธรรม  

5.3 ดา้นจ านวนของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
 จ านวนของกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดท่ีไม่เพียงพอส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรม ดว้ย
ขนาดของพ้ืนท่ีและปริมาณของประชากรนกัท่องเท่ียว ท าใหก้ารสอดส่อง ตรวจตราใหค้รบถว้นครอบคลุม จ าเป็นตอ้ง
ใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการติดตั้งมากกวา่ท่ีมีอยู ่การท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกติดตั้งไม่ทัว่พ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
โดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดถูกจดัสรรใหติ้ดตั้งบริเวณทางเขา้-ออกของถนนขา้วสารและตามซอยท่ีเช่ือไปยงัถนนเส้น
อ่ืนเป็นหลกั ท าให้การสอดส่องตรวจตราและบันทึกภาพ ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจาก
อาชญากรอาจเลง็เห็นช่องโอกาสท่ีจะกระท าความผิดส าเร็จมากข้ึน จากจุดท่ีไม่มีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดคอยสอดส่อง 
เน่ืองจากมีความเสียงลดลงในการถูกตรวจพบการกระท าความผิด  
  ผลจากการปฏิบัติภาพสนามแสดงให้ เห็นถึงแนวทางแก้ไข ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในป้องกนัการเกิดอาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร อนัไดแ้ก่ 
 1 การติดป้ายประกาศแจง้เตือนตามจุดต่างๆ 
 การติดป้ายประกาศเตือนนกัท่องเท่ียวใหท้ราบถึงสถานการณ์ของอาชญากรรมประเภททรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนน
ขา้วสาร ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวมีความระมดัระวงัทรัพยสิ์นของตนมากยิง่ข้ึน กอปรกบับริเวณดงักล่าวถูกตรวจตรา และ
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บนัทึกโดยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด รวมถึงการติดป้ายเตือนวา่บริเวณถนนขา้วสารมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดติดตั้งอยู ่อนั
ส่งผลใหอ้าชญากรไม่กลา้ลงมือก่ออาชญากรรม จากรู้สึกเกรงกลวัวา่จะถูกตรวจพบและบนัทึกภาพหากลงมือก่อเหตุ  
 2 การจดัเจา้หนา้ท่ีต ารวจเดินเทา้คู่กบัล่ามในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
 การจดัเจา้หนา้ท่ีต ารวจเดินเทา้คอยใหข้อ้มูลและค าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวควบคู่กบัล่ามเป็นตวักลางในการ
ส่ือสาร ส่งผลให้นักท่องเท่ียวได้รับขอ้มูลท่ีครบถว้นเพ่ือใชใ้นการระมดัระวงัตนเองอาจการตกเป็นเป้าหมายของ
อาชญากร เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีภูมิคุ ้มกันตนเองต่ออาชญากรรมต ่ ากว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยคือ ขอ้จ ากดัทางดา้นภาษา การส่ือสาร และความคุน้ชินต่อสภาพสังคม เม่ือนักท่องเท่ียวมีความ
ระมดัระวงัมากข้ึน ประกอบกบัพ้ืนท่ีดงักล่าวมีการตรวจตราจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด โอกาสท่ีอาชญากรจะก่อ
อาชญากรรมจึงลดลง  
 3 การเพ่ิมก าลงัเจา้หนา้ท่ีชั้นปฏิบติังานและการดึงอาสาสมคัรชุมชนเอามาร่วมในงานสายตรวจ 
 การขอเพ่ิมก าลงัเจา้หน้าท่ีต ารวจและการขอปรับเกล่ียก าลงัพลเพ่ิม เป็นการแกไ้ขหลกัและปฏิบติัควบคู่กบั
การจดัโครงการต ารวจอาสา เพ่ือเพ่ิมก าลงัชุดปฏิบติังานชุดสายตรวจเดินเทา้บริเวณถนนขา้วสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่จุด
ท่ีไม่มีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดติดตั้ง และปรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจมาปฏิบติัหนา้ท่ีเสริมก าลงัเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งควบคุม
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในการตรวจตรา และเฝ้าระวงัเหตุ อนัส่งผลให้มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพียงพอในการเฝ้าระวงัเหตุ
และตรวจตราเหตุการณ์ผ่านจอแสดงภาพท่ีถูกส่งมาจากกลอ้งโทรทันศยว์งจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัมี
เจา้หนา้ท่ีสายตรวจเดินเทา้เดินตรวจตราในพ้ืนท่ี และเขา้ระงบัเหตุไดท้นัท่วงทีหากไดรั้บแจง้เหตุจากศูนยค์วบคุมฯ  
 4 การปรับเกล่ียและเพ่ิมก าลงัพนกังานสอบสวน 
 เน่ืองจากความรวดเร็วในการด าเนินคดี และติดตามตวัคนร้ายมาลงโทษ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้อาชญากรไม่
กล้าลงมือกระท าความผิด ในส่วนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เปรียบเสมือนเป็นพยานหลักฐานในการยืนยนั
พฤติการณ์การกระท าความผิดของคนร้าย เม่ือพนักงานสอบสวนมีจ านวนเพียงพอในการรองรับปริมาณคดีในพ้ืนท่ี
และสอบสวนรายละเอียดและส่งส านวนการสอบสวนสั่งฟ้องโดยไม่ล่าชา้ ทั้ งผูต้อ้งหาถูกลงโทษดว้ยถูกยืนยนัการ
กระท าผิดดว้ยภาพท่ีถูกบนัทึกไดจ้ากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด คนร้ายยอ่มเกรงกลวัเม่ือคิดท่ีจะลงมือกระท าผิด และ
เน่ืองจากความรวดเร็วในการถูกลงโทษทางกระบวนการยติุธรรม และความแน่นอนจากการถูกยนืยนัความผิดดว้ยภาพ
จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ส่งผลใหอ้าชญากรไม่กลา้ลงมือก่อเหตุในจุดท่ีมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดติดตั้งอยู ่
 5 การปรับเปล่ียนนโยบายในการป้องกนัอาชญากรรมโดยใหค้วามส าคญัต่อเทคโนโลย ี
 นโยบายการป้องกนัอาชญากรรมควรมุ่งวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ลดปริมาณอาชญากรรม 
โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นการสนับสนุน และพฒันางานป้องกนัอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และปรับเปล่ียนแนวนโยบายท่ีมุ่งใช้ก าลงัของเจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นหลกั เป็นการเล็งเห็นถึงความส าคญัในการน า
เทคโนโลยมีาปรับใช ้มากกวา่การดูเพียงแค่ตวัเลขของการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีเพ่ือบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัอาชญากรรมเพียงส่วนเดียว ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมทั้งตวักลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด และการป้องกนัอาชญากรรมในภาพรวม 
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 6) การเพ่ิมปริมาณกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และการติดตั้ง 
 ปริมาณท่ีเพียงพอยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด การ
เพ่ิมปริมาณกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดใหเ้พียงพอต่อการใชป้้องกนัอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรม ทั้งจุดในการติดตั้งและทิศทางการบนัทึกภาพตอ้งสอดคลอ้งกนัเพ่ือ
ลบพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดจุดบอด อนักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสอดส่องไปไม่ถึง หรือไม่สามารถบนัทึกได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัเสริม
ความมัน่ใจ และวามกลา้ในการลงมือก่อเหตุของอาชญากร   
 
5. อภิปรายผล 
 ถนนขา้วสารเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง แต่ดว้ยสถานการณ์ของการเกิดอาชญากรรมประเภททรัพยใ์น
พ้ืนท่ีถนนข้าวตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ.2560 มีอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ การศึกวิจยัเร่ือง “การศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมประเภททรัพย ์ใน
พ้ืนท่ีถนนขา้วสาร” มีประเด็นในการอภิปรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบพ้ืนฐานและลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 
 ดว้ยเหตุท่ีมีประชากรนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมกัจะมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร์ เป็นการเพ่ิมความเหมาะสมในองคป์ระกอบของเหยื่อท่ีจะตกเป็นเหยื่อท่ีถูกลกัเอาทรัพยสิ์นไป ตามท่ีทฤษฎีปกติ
นิสัย (Routine Activity Theory) ท่ีได้กล่าวถึงการเกิดอาชญากรรมประกอบข้ึนดว้ยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่     
เหยื่อท่ีเหมาะสมขาดความสามารถในการป้องกนัตวั สถานท่ีท่ีเหมาะสม และตวัอาชญากรเอง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมีความ
ระมดัระวงัตนเองต่ออาชญากรรมลดลง จากการด่ืมเท่ียว ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่กอปรกบัสภาพพ้ืนท่ีท่ีมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก อนัส่งผลให้การตรวจตรา สังเกตพฤติกรรมอาชญากรรมมีความยากล าบาก อนัเป็นสภาวะ
ส่งเสริมขององคป์ระกอบในการเกิดอาชญากรรมดา้นสถานท่ี เม่ือมีองคป์ระกอบพร้อมทั้งสององคป์ระกอบ ยอ่มเป็น
ปัจจยักระตุน้ให้เกิดอาชญากรรม ถึงแมว้า่บริเวณดงักล่าวถูกบนัทึกภาพจากกลอ้งโทรทศัน์ ทั้ งน้ี การเอ้ือต่อการก่อ
อาชญากรรมตามองคป์ระกอบทางทฤษฎีปกติวสิัย ของสภาวะปัญหาอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร
ในการศึกษาน้ี สามารถปรับปรุงและแกไ้ขไดโ้ดยการจดัชุดสายตรวจเดินเทา้อนัประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีต ารวจและล่าม 
คอยเดินตรวจตรวจเฝ้าระวงั และคอยใหค้  าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวใหค้อยระวงัทรัพยสิ์นของตนเอง อีกทั้งการประกาศ
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ และสามารถมองเห็นไดง่้ายโดยการติดป้ายประกาศเตือนภยัเหตุลกัทรัพย ์และป้ายประกาศถึงการ
ควบคุมดูแลและตรวจตราดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อเพ่ิมการป้องกนัตวัเองแก่เหยื่อ และปรับปรุงองคป์ระกอบ
ดา้นสถานท่ีจากการปรากฎกายและตรวจตรา ควบคู่กบัคุณสมบติัดา้นการบนัทึกและสอดส่องจากกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด เม่ือองคป์ระกอบไม่เอ้ืออ านวย อาชญากรรมจึงไม่เกิดข้ึน  

2. ปัจจยัดา้นกระบวนการยติุธรรมและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
จ านวนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจริงอนัไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงาน และหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

งานป้องกนัอาชญากรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพยใ์นพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร อนั
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ไดแ้ก่ ไม่มีเจา้หน้าท่ีต ารวจประจ าศูนยค์วบคุมฯ เพียงพอต่อการตรวจตรา สังเกตการณ์ผ่านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ตลอดเวลา ไม่มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งในดา้นกระบวนการยติุธรรมอนัมีพนกังาน
สอบสวนไม่เพียงพอการด าเนินคดี และล่าชา้ อนัส่งผลต่อการจบักมุและลงโทษผูก่้อเหตุตามกระบวนการยติุธรรม อนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการก่ออาชญากรรม ดงัหลกัของทฤษฎีป้องกนั (Deterrence Theory) กล่าวถึง การ
ยบัย ั้งการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมมาจากอิทธิพลของกฎหมายและการลงโทษในสังคม ท่ีมีการลงโทษท่ีรวดเร็ว 
และผูก้ระท าผิดมีโอกาสในการถูกจบักุมสูง โดยการปรับเพ่ิมก าลงัพลและการขอปรับเกล่ียก าลงัเจา้หน้าท่ีเพ่ือเพ่ิม
ก าลงัเจา้หน้าท่ีต ารวจชั้นปฏิบติังานเป็นแนวทางหลกัในการปฏิบติั เพ่ือให้มีปริมาณเจา้หน้าท่ีท่ีเหมาะสมรองรับกบั
ปริมาณงานท่ีมี อนัส่งผลใหท้ั้งการเฝ้าระวงัตรวจตราระวงัเหตุอาชญากรรมท าไดอ้ยา่งถ่ีถว้นและตลอดเวลา และความ
ล่าชา้ในการด าเนินการจบักุมและลงโทษคนร้ายตามกระบวนการยติุธรรมลดลง ส่งผลใหอ้าชญากรเกรงกลวัไม่กลา้ลง
มือก่อเหตุ เน่ืองจากเกรงกลวัจะถูกจบักมุและลงโทษตามกฎหมาย  

3. ดา้นเทคโนโลย ี
ขีดความสามารถของเทคโนโลยีย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพและขอ้จ ากดัในการใชง้าน ซ่ึงกลอ้งโทรทัศน์

วงจรปิดท่ีถูกน ามาติดตั้งตามจุดต่างๆ บริเวณถนนขา้วสาร เป็นแบบยดึติดแน่น (Fixed) ทั้งปริมาณท่ีไม่เพียงพอส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการตรวจตราไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง จึงเกิดจุดบอดในจุดท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงรปิดไม่หันไป 
หรือจุดท่ีไม่มีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเฝ้าจรวจตราอยู่ หรือบริเวณท่ีระยะบนัทึกภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่
สามารถบันทึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาชญากรสามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการตดัสินใจก่ออาชญากรรม
เน่ืองจากเล็งเห็นถึงอตัราความส าเร็จในการก่อเหตุเพ่ิมข้ึน จากการไม่ถูกตรวจพบและบนัทึกภาพการกระท าผิด ทั้ง
ประสิทธิภาพความคมชดัของภาพท่ีถูกบนัทึกมีคุณภาพต ่า และปริมาณกลอ้งท่ีตรวจตราไดไ้ม่ครอบคลุม อนัมีผลต่อ
การสอดส่องตรวจตรา และใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการยนืยนัพฤติการณ์การกระท าความผิดของคนร้าย ซ่ึงโดยทัว่ไป
การเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการใด จะข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการกระท านั้น ซ่ึงตวัอาชญากรยอ่ม
ตดัสินใจลงมือก่ออาชญากรรมก็ต่อเม่ือประโยชน์ท่ีไดจ้ากพฤติกรรมอาชญากรรมมีความคุม้ค่า เม่ือเทียบกบัความเส่ียง
ท่ีต้องจ่ายจากการถูกตรวจพบ จับกุมและลงโทษ ดังนั้ นการวางนโยบายจะจัดสรรงบประมาณ และติดตั้ ง
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี และปรับเปล่ียนโดยน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้อาทิ กลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดท่ีสามารถควบคุมสอดส่ายไดจ้ากหอ้งศูนยค์วบคุมฯ และกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีใหป้ระสิทธิภาพในการบนัทึกสูง 
ภาพท่ีไดมี้ความคมชดั และสามารถขยายภาพได ้เป็นตน้ เม่ือเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพสูง ประกอบกบัมีการตรวจตรา
ครอบคลุมทุกบริเวณถนนขา้วสารอย่างทัว่ถึง และคุณภาพของหลกัฐานท่ีใช้ยืนยนัตวัผูก้ระท าผิด และพฤติการณ์
กระท าผิดท่ีชดัแจง้และมีประคุณภาพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด อาชญากรยอ่มเกรงกลวั และไม่กลา้ลงมือกระท าผิด  

 
6. บทสรุป  
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพยใ์นพ้ืนท่ี
ถนนขา้วสาร ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบพ้ืนฐานและลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ยุติธรรมและการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีรัฐ 3) ปัจจยัด้านเหยื่อ 4) ปัจจัยด้านตวัอาชญากรรม และ 5) ปัจจัยอ่ืน ๆ      
อนัเก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในการป้องกนัอาชญากรรม เช่น นโยบายในการป้องกัน
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อาชญากรรม และจ านวนและคุณสมบัติของกลอ้งโทรทัศน์จรปิด เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในการป้องกนัอาญากรรมประเภททรัพย ์ในพ้ืนท่ีถนนขา้วสาร
ไดแ้ก่ 1) ควรมีการปรับเกล่ียก าลงัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และการท างานร่วมกบัชุมชนโดย
อาสาสมคัรต ารวจ 2) ควรมีการปรับปรุงนโยบายป้องกนัอาชญากรรมโดยมุ่งเนน้การน าเทคโนโลยมีาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมีแนวทางในการติดตามผลลพัธ์โดยตลอด  3) ควรมีการจดัตั้งชุดสายตรวจพิเศษอนัประกอบดว้ย
เจา้หนา้ท่ีต ารวจและล่ามเพ่ือใหข้อ้มูลและค าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัอาชญากรรม และขอ้ควรระวงั 4) ติดป้าย
ประกาศทั้งในส่วนของการแจง้เตือนนกัท่องเท่ียวให้ระวงัทรัพยสิ์นของตนและประกาศเก่ียวกบัการมีอยู ่และบริหาร
ความปลอดภยัในพ้ืนท่ีดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 5) การเพ่ิมจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และบริหารจุดติดตั้งและ
ทิศทางใหส้อดคลอ้งกนั เพ่ือลบจุดบอดในพ้ืนท่ีท่ีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไม่สามารถบนัทึกได ้หรือภาพท่ีบนัทึกไดไ้ม่
มีประสิทธิภาพ และ 6) การเปล่ียนประเภทของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีใชง้านอยูจ่ากแบบยึดติดแน่น (Fixed) เป็น
แบบท่ีสามารถควบคุมทิศทางไดจ้ากห้องควบคุม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบนัทึกภาพ เช่น ความคมชดัของภาพท่ี
ได ้และการขยายภาพท่ีบนัทึกได ้เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมประเภททรัพยโ์ดยกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด ไดแ้ก่ 1) ควรมีการเพ่ิมจ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีถนนขา้วสารให้เพียงพอต่อการสอดส่องตรวจ
ตราพ้ืนท่ีใหค้รอบคลุมทุกจุดของถนนขา้วสาร และจดัสรรมุมกลอ้งให้สอดส่ายไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัเพ่ือขจดั
พ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดบอดอนักลอ้งโทรทศัน์ไม่สามารถบนัทึกภาพได ้เพื่อการเพ่ิมการป้องกนัใหก้บัสถานท่ี 2) ควรมีการเพ่ิม
ก าลงัเจา้หนา้ท่ีทั้งในส่วนของสายตรวจเดินเทา้และเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องศูนยค์วบคุมโดยเฉพาะช่วงเวลาปิดของถนน
ขา้วสารเพ่ือเพ่ิมการป้องกนัตรวจตรา และปรากฏกาย และเฝ้าระวงัเหตุและระงบัเหตุโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในอาการมึนเมา  3) ควรมีการเปล่ียนและติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดท่ี
สามารถควบคุมทิศทางกลอ้งไดจ้ากศูนยค์วบคุมกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเพื่อสามารถปรับเปล่ียนมุมกลอ้งไปยงัทิศท่ี
ตอ้งการได ้และติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีมีความคมชดัของภาพสูงอนัส่งผลต่อประสิทธิภาพของภาพท่ีบนัทึกได ้
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยการไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากสถาบนั
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม วิทยาลยัรัฐกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดใ้ห้ความกระจ่าง ความช่วยเหลือ และ
ให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัไดก่้อข้ึน เพ่ือให้งานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ อนัผูว้จิยัถือเป็นพระคุณ
อยา่งสูง จึงกราบขอบคุณอาจารยแ์ละผูใ้หค้  าปรึกษาทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหค้  าปรึกษา และค าแนะน าเพื่อให้
งานวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กองวจิยั ส านกัยทุธศาสตร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. (2555). การวเิคราะห์ระบบการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพ่ือลดช่อง 

โอกาสในการก่ออาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ: กรุงเทพฯ. 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1287 

ณชัชารีย ์บวรชยักุลพฒัน์. (2558). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ทรูอินเตอร์เน็ต. (2549). งานแถลงข่าวโครงการต ารวจนครบาลยคุดิจิทลั ใชอิ้เลก็ทรอนิกส์อายส์สร้างพ้ืนท่ีปลอดภยั  
(Safety Zone). แหล่งท่ีมา http://www.trueinternet.co.th/ENG/newsevents_2549_05.html [25 มี.ค. 58] 

นครินทร์ ชยัสมบูรณ์พนัธ์. (2557). สถาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมถนนคนเดินกรณีศึกษาถนน 
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร แหล่งท่ีมา, วทิยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาการออกแบบ

 และวางผงัชุมชนเมือง มหาวทิยาลยัศิลปกร 
Brantingham, P.J. and Faust, F.L. (1976). A Conceptual Model of Crime Prevention, Crime and Delinquency, 
 22(3), 284–296. Doi: 10.1177/001112877602200302 
Myers, Jill J. (2007). Surveillance Camera. Encyclopedia of Privacy. Westport: Greenwood,  Parliamentary office of  

Science and Technology. (2002). CCTV. London, Parliamentary. 
Nieto, M., Johnston-Dodds, K. and Simmons, C. (2002). Public and private applications of video surveillance and  

biometric technologies, Sacramento, CA: California Research Bureau, California Public Library. 
Ryberg, J. (2007). PRIVACY RIGHTS, CRIME PREVENTION, CCTV, AND THE LIFE OF MRS AREMAC, 
 Res Publica (2007), 13, PP. 127-143. Doi: 10.1007/s11158-007-9035-x  
Trimek, J. (2015). Public confidence in CCTV and public fear of crime in Bangkok. Unpublished  

doctoral dissertation, Mahidol University, Nakornpathom, Thailand.   
Welsh, B. C. and Farrington, D. P. (2009). Public area CCTV and crime prevention: An updated systematic  

review and meta-analysis, Justice Quarterly, 26(4), 716-745. 
Welsh, B. C. and Farrington, D. P. (2011). Evidence-based crime policy. The Oxford handbook of crime and  

criminal justice, 60-92. 
 


