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บทคดัย่อ 
งานวจิยัฉบบัน้ีเร่ืองการศึกษาสาเหตแุละรูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม ลกัษณะการกระท าความผิดเก่ียวกบั

การปลน้รถขนเงินมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน      
2) สาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน และ 3) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกนัการ
กระท าผิดทางอาญาในกรณีการปลน้รถขนเงินโดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีต ารวจ
ฝ่ายสอบสวน จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีลกัษณะคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีปลน้รถ
ขนเงิน และ ผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผิดในคดีปลน้ทรัพย ์(ปลน้รถขนเงิน) จ านวน 3 ท่าน รวม 6 ท่าน  

จากผลการศึกษาพบวา่ 1) ลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน มีการเตรียม
วางแผนก่อเหตุล่วงหนา้ การสังเกตจ านวนพนกังานรักษาความปลอดภยัรถขนเงิน จ านวนเงิน จ านวนอาวธุ ลกัษณะ
การท างานของเจา้หนา้ท่ีขนเงิน รวมไปถึงการวางแผนหลงัจากก่อเหตุ ซ่ึงผูต้อ้งขงัไดร่้วมกนัก่อเหตุอยา่งนอ้ย 2 คนข้ึน
ไป มีการแบ่งหน้าท่ีกนัเป็นอย่างดี และมีความปรารถนาต่อทรัพยคื์อเงินสดท่ีอยูใ่นรถขนเงิน ซ่ึงอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการน าเงินสดเขา้ไปยงัตูก้ดเงินสด (ATM) ผูต้อ้งขงัไดใ้ชท้ั้งอาวธุท่ีไดเ้ตรียมมาเอง และอาวธุของเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัรถขนเงินข่มขู่ใหก้ลวัเท่านั้น โดยผูต้อ้งขงัทั้งหมดมิไดมี้เจตนาจะท าร้ายร่างกายของเจา้หนา้รักษาความ
ปลอดภยัรถขนเงินจนถึงแก่ชีวติ มีการซกัซอ้มแผนการในการก่อเหตุและส ารวจเสน้ทางหลบหนี ส ารวจบริเวณท่ีมีการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพ่ือหลบเล่ียง 2) โดยสาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน 
พบวา่ มีทั้งหมด 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 2.1) อาชีพท่ีผูต้อ้งขงัประกอบก่อนไดรั้บโทษ เช่น อดีตต ารวจฝ่ายสืบสวน ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ขบัรถตู ้ เป็นตน้ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการขยายผลเพ่ือจบักุม เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
เสน้ทางการหลบหนี โดยไม่ท้ิงพยานหลกัฐาน พยานวตัถุใด ๆ 2.2) สถานภาพทางการเงิน ผูต้อ้งขงัมีปัญหาเร่ืองหน้ีสิน 
ติดหน้ีพนัน และค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ซ่ึงกลายเป็นปัจจัยหลกัท่ีท าให้เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุปลน้รถขนเงิน          
2.3) มูลค่าของทรัพยสิ์น ท่ีมีจ านวนมากดว้ยการประเมินจากการตามสงัเกตล่วงหนา้ ท าใหเ้กิดเป็นแรงจูงใจสร้างความ
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พึงพอใจในทรัพยสิ์นท่ีพึงจะไดจ้ากการกระท าความผิด และ 2.4) มาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยัรถขนเงิน 
ยงัคงมีความหละหลวมเน่ืองจาก จากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีผูต้อ้งหาเลือกก่อเหตุปลน้รถขนเงินเน่ืองจาก รถขนเงิน
ปลน้ง่าย และไดเ้งินจ านวนมาก  

ดงันั้นจากการศึกษาจะเห็นว่าพฤติการณ์การกระท าความผิดในลกัษณะปลน้ทรัพย ์(ปลน้รถขนเงิน) นั้น      
ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และมีโทษทางอาญา ก่อให้เกิดความเสียหายซ่ึงมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสูง อีกทั้งกระทบ
ความเช่ือมัน่ของประชาชนเป็นอยา่งมาก โดยมีสาเหตุหลกัท่ีเกิดจากสภาพสงัคมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดรายไดท่ี้
ไม่เพียงพอ เกิดภาระหน้ีสิน รวมไปถึงมาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีช่องวา่ง ท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจ
ส าคญั และตดัสินใจการกระท าความผิดในลกัษณะปลน้รถขนเงิน ซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามหลกัทฤษฎีอาชญาวิทยา 
และในการศึกษาลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดและสาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะ
การปลน้รถขนเงินคร้ังน้ี ไดน้ าเสนอแนวทางมาตรการในการป้องกนัเหตุปลน้รถขนเงิน และเหตุปลน้ทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีมี
มูลค่าความเสียหายท่ีสูง เช่น การปลน้ธนาคาร การปลน้ร้านทอง เป็นตน้ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: สาเหตแุละรูปแบบการก่อเหตอุาชญากรรม ปล้นรถขนเงิน 
 

Abstract 
This study explores the causal factors and patterns of crime relating to armored truck robbery. The 

objectives of the research are 1) to study characteristics and patterns of the offence in relation to armored truck 
robbery, 2) to study causal factors and motivation for committing armored truck robbery, and 3) to propose 
preventive measures to armored truck robbery. The research employed a qualitative research method, conducting a 
total of six interviews. The interview participants included three police inquiry officers who were involved in the 
investigation of armored truck robbery cases and three prisoners who committed the offence relating to armored 
truck robbery. 

The study has found that 1) the patterns of the offence in relation to armored truck robbery were often 
premeditated. The offenders usually observed the number of security personnel, vehicles, the amount of money, the 
number of weapons, and the behavior of the security officers working on the armored truck. The offenders also made 
a plan of fleeing after committing a crime. The inmates reported that the robbery contained at least two or more 
perpetrators to perform their deliberately planned duties. They all had a desire to get considerable cash in the 
armored truck, which was in the process of cash transferring to the cash dispensing machines (ATMs). The offenders 
had used both their own prepared weapons and the weapons from the security officers to merely threaten them to 
fear, without the intent of assault or murder. Furthermore, there were rehearsals for the robbery and surveys for the 
escape routes, such as exploring the area where CCTVs are installed to avoid them. Therefore, the offenders were 
able to get familiar with the robbery plan and escape routes. It has also been found that 2) the causes and motivation 
for committing armored truck robbery were attributed to four main contributing factors including: 2.1) Offenders’ 
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Former Careers, such as former police detectives, tourism businesspersons, van drivers etc. - The occupation of the 
offenders caused difficulties in the investigation for arresting robbery members because they had expertise in the 
escape routes and were capable of leaving no traces of evidence or witnesses after the robbery. 2.2) Financial Status 
– The perpetrators often had troubles with debts, gambling debts, and insufficient expenses, which became the main 
factor that gave incentives to rob the armored truck. 2.3) Value of Cash – According to the offenders’ observation, 
they could evaluate a large amount of cash in the armored truck, resulting in the motivation for the robbery that 
provided them with a satisfying amount of money. 4) Security Mechanisms – It has been found that the company 
still lacked robust security mechanisms for the armored truck. This study has found that a reason that the offenders 
chose to rob the armored truck was due to the fact that it was easily robbed, and the perpetrators could get a 
substantial amount of money. It is concluded that the armored truck robbery causes significant damage to the 
property with high values and has a drastic impact on the public confidence in financial institutions. Therefore, the 
study of the causal factors and patterns of crime in relation to armored truck robbery can help understand the real 
contributing factors which can be explained by criminological theories. This research can also propose guidelines 
and approaches to preventing armored truck robbery and other kinds of robbery, such as bank robbery and gold shop 
robbery that may occur in the future. 
 Therefore, according to the study, it can be seen that armored truck robbery is considered illegal and 
criminally punishable as it causes considerable damage to the property with high values and has negative effects on 
public confidence. The main contributing factor is related to economic situations that result from insufficient income 
and debts. Furthermore, a lack of preventive measures in the company results in offenders’ motivation that makes 
them decide to commit robbery. This situation can be explained further by criminological theories that help indicate 
patterns, contributing factors, and motivation for committing armored truck robbery. This research also proposes 
preventive measures to armored truck robbery and other kinds of robbery such as bank and gold shop robbery which 
may occur in the future. 
 
Keywords: Causal factors and patterns, Armored truck robbery 
 

1. บทน า 
สภาพปัญหาทางสังคมไทยในปัจจุบนัประสบพบกบัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากยงัเกิด

ความเหล่ือมล ้ าทางสังคม สถานภาพทางการเงินของบุคคลยงัไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ยิ่งในปัจจุบันสถานะหน้ี
ครัวเรือนในประเทศไทย สูงติดอนัดบั 3 ของเอเชีย-แปซิฟิก และอนัดบัตน้ของโลก เฉล่ียหน้ีต่อหวั 1.47 แสนบาท เป็น
หน้ีตั้งแต่เร่ิมท างานจนเกษียณ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) ปัจจยัเหล่าน้ีท าใหเ้กิดความตอ้งการแสวงหารายไดจ้ากรายจ่าย
ท่ีมากข้ึน อีกทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่ิงย ัว่ยจุากส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ท าให้เกิดความอยากไดอ้ยากมี โดยไม่ค านึงถึง
ความพอเพียงในฐานะของตน บา้งก็อยากรวยทางลดั เพ่ือเสพความสุขตามความตอ้งการของตนเอง บา้งก็อยากหาเงิน
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ทุกวิถีทาง โดยไม่ค านึงถึงความสุจริตในท่ีมาของเงิน จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมท าให้เกิดอาชญากรรมในสังคมไทยมาก
ข้ึน โดยเป็นอาชญากรรมท่ีมาไดรู้ปแบบต่าง ๆ เช่น การคา้ยาเสพติด การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ 
เป็นตน้ อนัเป็นเหตุให้เป็นวฏัจกัรหรือวงจรของอาชญากรรมท่ีไม่จบส้ิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพยสิ์น และความเสียหายท่ีจะข้ึนต่อคนในสังคมเป็นวงกวา้ง ผูว้ิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัรูปแบบอาชญากรรมใน
ลกัษณะเฉพาะของกระท าความผิดฐานปลน้ทรัพย์ หรือ ปลน้รถขนเงิน โดยพบว่าจากสถิติในปี พ.ศ.2559 เจาะจง
เฉพาะในคดีปลน้ชิงทรัพยร์ถขนเงิน รวมถึงธนาคารเฉพาะในพ้ืนท่ีต ารวจภูธรภาค 1 ไดแ้ก่ พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี 
ชัยนาท สิงห์ อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ เกิดข้ึนรวมทั้ งหมด 10 คร้ัง ความเสียหาย
ประมาณ 10 ลา้นบาท โดยในปี พ.ศ. 2550 – 2559 รถขนเงินบริษทั สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมน้ท์ จ ากัด 
(SAMCO) ทั้งหมด 7 คร้ัง รวมมูลค่าทั้งหมดกวา่ 100,000,000 บาท (ส านกัข่าวไทย, 2561) จากสถิติขา้งตน้พบวา่มูลค่า
ความเสียหายมีมากกว่าการกระท าความผิดฐานการลกัทรัพย ์และเป็นอาชญากรรมท่ีในประเทศไทยยงัไม่เคยได้มี
การศึกษามาก่อน อีกทั้งการประกอบอาชญากรรมในประเภทน้ี มีการวางแผนเป็นอยา่งดี ผูต้อ้งหาไดท้รัพยสิ์นไปเป็น
จ านวนมาก เจา้หน้าท่ีตอ้งใช้เวลามากในการสืบสวน สอบสวน และการหาพยานหลกัฐาน โดยการวิจัยในคร้ังน้ี
สามารถน าผลการวิจัยมาอธิบายสาเหตุและแรงจูงใจในการปลน้รถขนเงินตามหลกัทฤษฎีอาชญาวิทยา และเพื่อ
พฒันาการแนวทางการป้องกนัเหตุปลน้รถขนเงินและการปลน้ทรัพยใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน  
2.2 สาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน  
2.3 เพ่ือเสนอมาตรการป้องกนัการกระท าผิดทางอาญาในกรณีการปลน้รถขนเงิน 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษารูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม: ลกัษณะการกระท าความผิดเก่ียวกบัการปลน้รถขนเงิน ในการ

วจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชรู้ปแบบการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทกรณีศึกษา (Case Study) 
โดยแบ่งหวัขอ้ระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี  

3.1 รูปแบบการวจิยั  
ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary Survey) ได้แก่ การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สถิติข่าวการปล้นรถขนเงิน ประเภทกรณีศึกษา                    
(Case Study) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งปลน้รถขนเงินทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นตน้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก      
(In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นจริง (Real or Reality) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี เป็นการใชเ้คร่ืองมือการวิจยัในแบบใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติ เป็น
เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีปลน้รถขนเงิน และผูต้อ้งขงัคดีปลน้รถขนเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ี

http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
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ต ารวจฝ่ายสอบสวน จ านวน 3 ท่าน และผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผิดในคดีปลน้ทรัพย ์(ปลน้รถขนเงิน) จ านวน 3 ท่าน 
จ านวน 6 ท่าน 

3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั 
ใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) มาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

และจดัท าแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์แบบเชิงลึก น าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ท าหนังสือขออนุญาต
สมัภาษณ์ไปยงักรมราชทณัฑ ์โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรงเป็นหลกั (Key Information) โดยเป็น

การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัตามท่ีไดน้ดัหมาย ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ  

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูศึ้กษาวิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์มาใชว้ิธีวิเคราะห์จากเน้ือหา (Content Analysis)  สถิติ ข่าวท่ี
เก่ียวกับการปลน้รถขนเงิน บทบัญญัติขอ้กฎหมายประมวลคดีอาญา แนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์แบบแยกประเด็นขอ้มูล โดยน าเสนอผลการวิจยัในลกัษณะการเขียนขอ้มูลในเชิง
พรรณนา  

4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการวจิยั 
4.1.1 ลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดในลกัษณะการก่อเหตุปลน้รถขนเงิน จากการศึกษาพบว่า

ผูต้อ้งขงัในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดคดีปลน้รถขนเงินมีลกัษณะพฤติการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั สามารถอธิบาย
ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะรูปแบบการก่อเหตุ มีการเตรียมวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า การสังเกตจ านวนพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัรถขนเงิน จ านวนเงิน จ านวนอาวธุ ลกัษณะการท างานของเจา้หนา้ท่ีขนเงิน รวมไปถึงการวางแผนหลงัจากก่อ
เหตุ ซ่ึงผูต้อ้งขงัไดร่้วมกนัก่อเหตุอยา่งนอ้ย 2 คนข้ึนไป มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัเป็นอยา่งดี และมีเป้าหมายคือเงินสดท่ีอยู่
ในรถขนเงินซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการน าเงินสดเขา้ไปยงัตูก้ดเงินสด (ATM) ผูต้อ้งขงัไดใ้ชท้ั้งอาวธุท่ีไดเ้ตรียม
มาเอง และอาวธุของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัรถขนเงินเพ่ือข่มขู่ใหก้ลวัเท่านั้น  

2. วิธีการวางแผนก่อเหตุปลน้รถขนเงิน มีการซักซ้อมแผนการในการก่อเหตุและส ารวจเส้นทางหลบหนี 
ส ารวจบริเวณท่ีมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพ่ือหลบเล่ียงการจบักุม มีความเช่ียวชาญและความคุน้เคยในเส้นทางเป็น
อยา่งดี และการใชชี้วติตามปกติไม่ให้มีผูใ้ดสงสัย การวางแผนก่อเหตุจะอยูใ่นลกัษณะตระเตรียมการโดยรอให้รถขน
เงินมายงัจุดท่ีก่อเหตุ การแฝงตวัเขา้ไปเป็นพอ่คา้ในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ มีการตระเตรียมอุปกรณ์ในการก่อเหตุ เช่น 
อาวธุปืน เส้ือเกราะกนักระสุน หมวกซบัพอร์ทสีด าเพ่ือปกคลุมใบหนา้และศีรษะ การเปล่ียนป้ายทะเบียนปลอมเพ่ือ  
อ าพลาง วทิยส่ืุอสารใชใ้นการสอดแนมเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการขยายผลเพื่อจบักุม ในพฤติการณ์การปลน้รถขนเงิน ซ่ึงผูต้อ้งหาจึงไดว้างแผน
อยา่งรัดกมุ ไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจนั้นจบักมุไดโ้ดยง่าย การหลบหนีไปในเสน้ทางท่ีไม่มีกลอ้งวงจรปิดท าใหย้ากต่อการ
ขยายผลจบักมุ รวมไปถึงไม่ท้ิงหลกัฐานหรือวตัถุพยานใด ๆไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.1.2 สาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน จากการศึกษาพบวา่ มีสาเหตุ
และแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน ทั้งหมด 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1. อาชีพท่ีผูต้อ้งขงัประกอบก่อนไดรั้บโทษ ไดแ้ก่ คา้ขาย ซ่อมจกัรยานยนต ์อดีตต ารวจฝ่ายสืบสวน และการ
ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว รถบสั รถตู ้ซ่ึงเห็นวา่การประกอบอาชีพดงักล่าวถือไดว้า่มีความเช่ียวชาญ ท าให้ไม่มีการไม่
ท้ิงร่องรอยพยานวตัถุ พยานหลกัฐาน จึงส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจขยายผลจบักมุไดย้าก 

2. สถานภาพทางการเงิน โดยผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
รวมไปถึงการมีหน้ีสินส่วนตวั เช่น การติดหน้ีพนนั เป็นตน้ โดยพบวา่จุดประสงคใ์นการกระท าความผิดในนั้นมีความ
ตอ้งการเงินมาใชจ่้ายในกิจการ และใชจ่้ายส่วนตวั จากการวจิยัพบวา่ผูต้อ้งขงัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการกระท าความผิดมา
แบ่งเป็นส่วนเท่าๆ กนั โดยแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เช่น เก็บเงินสดไวก้บัตวั ฝากเงินสดในบญัชีส่วนตวั ซ้ือหุ้นบริษทั
หลกัทรัพย ์ซ้ือทองค า เป็นตน้ 

3. มูลค่าของทรัพยสิ์น ถึงแมว้่าทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการการกระท าความผิดนั้นรวมมูลค่าท่ีมากถึง 60 ลา้น
บาท แต่จากการวิจยัพบวา่ ทรัพยสิ์นท่ีผูต้อ้งขงัไดม้าจากการกระท าความผิดก็ยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย และคิดเห็น
วา่การกระท าของผูต้อ้งขงัท่ีไดก้ระท าไปนั้นมีความเส่ียงท่ีจะถูกเจา้หน้าท่ีต ารวจจบักุมเพ่ือด าเนินคดี และไม่มีความ
คุม้ค่าเม่ือถูกศาลพพิพากษาโทษ 

4. มาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยัรถขนเงิน  
ผูต้อ้งขงัไดท้ าการปลน้ทรัพยจ์ากรถขนเงิน จากการวิจยัพบวา่สาเหตุท่ีผูต้อ้งหาเลือกก่อเหตุปลน้รถขนเงิน

เน่ืองจากรถขนเงินปลน้ง่าย ไดเ้งินจ านวนมาก รถขนเงินจะมาในเวลาท่ีแน่นอน มีเพียงกญุแจคลอ้งดา้นหลงั เปิดประตู
ไดง่้าย และไม่มีทีมรักษาความปลอดภยัเพ่ือคุม้กนัรถขนเงินโดยเฉพาะ 

4.2 อภิปรายผล  
ด้วยลกัษณะทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบันส่งผล

โดยตรงกบัการด ารงชีวิตในเร่ืองค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการหาเงินทางลดั ท าให้การก่อเหตุ
อาชญากรรมเป็นเร่ืองง่าย โดยมุมมองต่อสาเหตุอาชญากรรมในมิติทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยอา้งอิง
กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เช่ือว่า 
บุคคลจะมีกระบวนการตดัสินใจในการก่ออาชญากรรมอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่เป็นธรรมชาติของมนุษย์
ท่ีตอ้งการมีก าไรให้มากท่ีสุดและขาดทุนน้อยท่ีสุด (พรชัย ขนัตี และคณะ, 2558) ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เช่ือว่า 
อาชญากรเป็นนกัคิดท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหน้า ดงันั้นการก่ออาชญากรรมท่ีไดผ้ลก าไรมากและรวดเร็วมากท่ีสุด คือ 
การปลน้รถขนเงิน จากการวจิยัพบวา่ลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดในลกัษณะการก่อเหตุปลน้รถขนเงินนั้น 
จะตอ้งมีการวางแผนมาก่อนท่ีจะก่อเหตุ รวมไปถึงแผนการหลบหนี ไม่วา่จะเป็นเส้นทางหรือวธีิการท่ีจะท าให้ไม่ตก
เป็นผูต้อ้งสงสยั การไม่ท้ิงพยานหลกัฐาน ส่งผลใหก้ารขยายผลในการจบักมุเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
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การก่อเหตุลกัษณะการกระท าความผิดเก่ียวกบัการปลน้รถขนเงินมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคิดก่อนกระท า
ความผิด (Rational Choice Theory) ก่อนท่ีจะกระท าการปล้นรถขนเงิน ตอ้งค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ 
โอกาสในการกระท าความผิด เสียผลประโยชน์ ตลอดจนความเส่ียง ซ่ึงหลกัจากท่ีบุคคลไดคิ้ดค านวณถึงปัจจยัต่าง ๆ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรม จึงตดัสินใจวา่จะประกอบอาชญากรรมหรือไม่ (พรชยั ขนัตี และคณะ, 2558) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพย ์จากการ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิง่ราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย)์ (ฉตัรกลุ พงษธ์รรม, 2556)  

จากการศึกษาพบว่า มีสาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงิน ทั้ งหมด         
4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) อาชีพท่ีผูต้อ้งขงัประกอบก่อนไดรั้บโทษ มีความเอ้ือประโยชน์ต่อการกระท าความผิด เน่ืองจาก
อาชีพท่ีไดป้ระกอบอยูน่ั้นสามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญมาใชใ้นการวางแผนก่อเหตุและหลบหนีจากการจบักมุจาก
เจา้หนา้ท่ีไดดี้กวา่ จึงกลายเป็นปัจจยัท่ีท าให้เลือกท่ีจะก่อเหตุ และเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัการก่อเหตุไดม้ากข้ึน และไม่
คิดว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจขยายผลจบักุมได ้โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคิดก่อนกระท าความผิด (Rational Choice Theory) 
แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคล ไดรั้บความพึงพอใจทางดา้นจิตใจ หรือ ผลประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงความพึงพอใจ หรือ ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการนั้นไม่จ ากดัเฉพาะในรูปแบบของทรัพยสิ์นเงิน (พรชยั ขนัตี และ
คณะ, 2558) เม่ือเกิดความมั่นใจแลว้ การก่อเหตุย่อมกระท าได้อย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว จากผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อ้งขงัในกรณีตวัอยา่ง ปลน้รถขนเงินอยา่งต่อเน่ืองจ านวน 22 คร้ัง เป็นจ านวนการกระท าความผิดท่ีมีความต่อเน่ือง
ในระยะเวลาท่ีติดต่อกันนานนับเกือบ 10 ปี โดยเจา้หน้าท่ีตามขายผลจบักุมไดอ้ย่างยากล าบาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ความรู้ความเช่ียวชาญจากปัจจยัดา้นอาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจในการกระท าความผิดปลน้รถขนเงิน ในเร่ืองความพึง
พอใจและความมัน่ใจ 

2) สถานภาพทางการเงิน เช่น เป็นหน้ีการพนนั ค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอ เป็นตน้ จึงกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
เป็นสาเหตุในการเลือกกระท าความผิด โดยมีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีคิดก่อนกระท าความผิด (Rational Choice 
Theory) จากแนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาดั้ งเดิม คือ การท่ีบุคคลได้ค  านวณถึงผลท่ีจะตามมาหลงัจากการ
ประกอบอาชญากรรม ไม่วา่เป็นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความเป็นไปไดท่ี้จะถูกจบักมุ อตัราโทษท่ีจะไดรั้บหากถูกจบักุม 
ตลอดจนถึงหนทางอ่ืนท่ีถูกกฎหมาย (Sullivan, 1973 อา้งถึงใน พรชัย ขนัตี และคณะ, 2558) จากการศึกษาพบว่า 
ทรัพยสิ์นท่ีถูกปลน้จากรถขนเงินมีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงินท่ีสูง  และมีการวางแผนก่อเหตุและแผนหลบหนีเป็นอยา่ง
ดี จึงท าให้การตดัสินใจก่อนท่ีจะกระท าความผิดเกิดการคิดไตร่ตรอง โดยการประเมินถึงความเป็นไปไดท่ี้จะก่อเหตุ
ส าเร็จ ร่วมกบัความเส่ียงและความคุม้ค่าท่ีจะการกระท าความผิด โดยไม่ไดนึ้กถึงผลท่ีจะตามมาวา่อาจจะถูกเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจสืบจบัและด าเนินคดีตามกฎหมาย  

3) มูลค่าของทรัพยสิ์น จากการวิจยัพบวา่มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีผูต้อ้งขงัไดป้ลน้รถขนเงินมีรวมเป็นจ านวนท่ีสูง 
รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีถูกปลน้จากรถขนเงินทั้งสองกรณีศึกษา แลว้รวมแลว้ไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นบาท ดังนั้นเม่ือมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีสูง จึงกลายเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ผูต้อ้งขงัตดัสินใจในการกระท าความผิด กลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีมากกว่า
การรู้สึกผิดและขาดความยบัย ั้งชั่งใจในการกระท าความผิด ท าให้สอดคล้องกับทฤษฎีคิดก่อนกระท าความผิด 
(Rational Choice Theory) ซ่ึงหลกัจากท่ีบุคคลไดคิ้ดค านวณถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรม   
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จึงตัดสินใจว่าจะประกอบอาชญากรรม จากผลประโยชน์จากการกระท าความผิด (พรชัย ขนัตี และคณะ , 2558)           
แต่ในทางกลบักนัผูต้อ้งขงัคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ แมจ้ะไดท้รัพยสิ์นจ านวนมากท่ีไดม้าจากการปลน้รถขนเงิน 
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายของตนเองและไม่คุม้ค่ากบัการไดรั้บโทษจ าคุก  

4) มาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยัรถขนเงิน จากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีผูต้อ้งหาเลือกก่อเหตุปลน้
รถขนเงิน เน่ืองจากรถขนเงินสามารถปลน้ง่าย โดยรถขนเงินจะมาในเวลาท่ีแน่นอนตามท่ีผูต้อ้งขงัไดท้ าการสังเกต
อยา่งต่อเน่ือง ดา้นหลงัของรถขนเงินมีเพียงกุญแจคลอ้งดา้นหลงั สามารถเปิดประตูไดง่้าย เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอด
รถขนเงินมีเพียง 2-3 คนต่อรถขนเงิน 1 คนั โดยจะมีเพียงเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัรถขนเงินเพียงคนเดียวท่ีมีอาวธุ
ปืนไวส้ าหรับป้องกนัเหตุ ท าให้ผูต้อ้งหาสามารถควบคุมสถานการณ์ไดง่้ายและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีปกตินิสัย 
(Routine Activity Theory) มีหลกัท่ีส าคญัคือ อาชญากรรมเกิดจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ อาชญากรท่ีจะกระท า
ผิด เหยื่อท่ีเหมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพยสิ์น หรือชีวิตและร่างกาย (Cohen and Felson, 
1979) เน่ืองจากผูก่้อตั้ งสมมติฐานว่า การเกิดอาชญากรรมนั้ นเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีเป็นนิสัยประจ าของเหยื่อ
อาชญากรรม (พรชยั ขนัตี และคณะ, 2558) ดงันั้นมาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยันั้นอาจจะยงัไม่สามารถ
ป้องกนัการก่อเหตุปลน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร โดยเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งหาก่อเหตุปลน้รถขนเงิน
ได้ง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอ้ม (Theory of Crime Prevention though 
Environmental Design) การท่ีอาชญากรจะตดัสินใจไม่กระท าผิดนั้น ข้ึนอยูก่บั “โอกาส” ในขณะกระท าความผิดวา่มี
โอกาสถูกจบัสูง หรือถูกตรวจสอบพบไดง่้าย พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลก่ออาชญากรรมนั้น มาจากสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ โดยเฉพาะดา้นโอกาสท่ีท าใหบุ้คคลสามารถก่ออาชญากรรมได ้โดยไม่เกรงกลวัต่ออ านาจทางกฎหมาย เช่น 
การไม่ระมดัระวงั ความประมาท หรือสภาพอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวยในความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ขนส่งทรัพยสิ์น ท าใหผู้ก่้อเหตุมีโอกาสหาจงัหวะเพ่ือก่อเหตุได ้เป็นตน้ (พรชยั ขนัตี และคณะ, 2558) 
 
5. บทสรุป 

จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปท าให้ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพไม่เพียงพอ รายจ่ายมากว่ารายรับ ท าให้
เกิดสภาวะท่ีบีบคั้นเพ่ือหารายไดเ้พ่ิม ซ่ึงตามสุจริตชนคนธรรมดาแลว้ต่างตั้งหนา้ตั้งตาท ามาหากินอยา่งถูกกฎหมายไม่
เบียดเบียนคนในสงัคม แต่อาชญากรนั้นไม่เป็นเช่นนั้น ยอ่มหาวิธีการอนัรวบรัดตดัตอน กระท าการอนัเป็นการละเมิด
ต่อกฎหมาย โดยอาชญากรรมมีมากมายหลากหลายประเภทของความผิดโดยเฉพาะการกระท าความผิดในลกัษณะ     
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลน้รถขนเงินเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยท่ี์มี
มูลค่าสูงและรวดเร็ว จากการศึกษาพบวา่รูปแบบหรือพฤติการณ์ของการกระท าความผิดในลกัษณะการก่อเหตุปลน้รถ
ขนเงิน มีจ านวนมูลค่าของทรัพยสิ์นเป็นมูลค่าท่ีสูงเช่นเดียวกบัการปลน้ร้านทอง หรือปลน้ธนาคาร โดยจะตอ้งมีผูร่้วม
กระท าความผิดอยา่งนอ้ย 2 คนข้ึนไป มีการวางแผนท่ีจะก่อเหตุรวมไปถึงการหลบหนีมาอยา่งดี ท าใหก้ารขยายผลใน
การจบักมุเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  

จากการศึกษาพบอีกว่าสาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะการปลน้รถขนเงินมีทั้งหมด      
4 ปัจจัยหลกั ได้แก่ 1) อาชีพท่ีผูต้ ้องขังประกอบก่อนได้รับโทษ กลายเป็นปัจจัยท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
เน่ืองจาก อาชีพของผูต้อ้งขงัเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เช่น อดีตต ารวจ ซ่ึงจะทราบถึงกระบวนการของการสืบจบักุมเป็นอยา่งดี  
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ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว ขบัรถบสัหรือรถตูโ้ดยสาร ซ่ึงมีความช านาญในเร่ืองเส้นทาง จึงท าให้การขยายผลจบักมุของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดความยากล าบาก 2) สถานภาพทางการเงิน เม่ือค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอ และติดหน้ีพนนั ท าให้เลือกท่ี
จะก่อเหตุโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 3) มูลค่าของทรัพยสิ์น แมว้่าจะไดท้รัพยไ์ปมากเพียงใด แต่พบว่าทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าจากกระท าความผิดก็ยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย และเม่ือถูกจบักมุก็คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ไม่คุม้ค่า และ 
4) มาตรการของบริษทัรักษาความปลอดภยัรถขนเงิน ยงัคงมีช่องวา่งท่ีเป็นช่องทางใหอ้าชญากรก่อเหตุปลน้รถขนเงิน 
โดยจะตอ้งมีการก าหนดนโยบายในการออกกฎระเบียบในการปฏิบติังานให้กบัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัรถขน
เงินอยา่งจริงจงั ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการด าเนินงานหน้างานจริงไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียทั้งทรัพยสิ์นและ
บุคลากรขององค์กร จึงเห็นได้ว่าจากการศึกษาพบว่าปัจจัยเหล่าน้ีเป็นปัจจัยหลกัท่ีเอ้ือต่อการกระท าความผิดใน
ลกัษณะปลน้รถขนเงิน  

การศึกษาลกัษณะรูปแบบของการกระท าความผิดและสาเหตุและแรงจูงใจในการกระท าความผิดในลกัษณะ
การปลน้รถขนเงิน เป็นการมุ่งเน้นหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามหลกัทฤษฎีอาชญาวิทยา โดยผูต้อ้งขงัมี
ปัจจัยส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงเร้า เช่น การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั       
การมีหน้ีสิน เป็นต้น จึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้อย่างชัดเจน             
จนน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้กระท าความผิด และตดัสินใจกระท าผิด ท่ีค  านึงถึงความตอ้งการในทรัพยสิ์นมากกว่า
ความเส่ียงท่ีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

ดงันั้นจากการศึกษาเห็นวา่ควรน าเสนอแนวทางมาตรการป้องกนัเหตุปลน้รถขนเงิน เพ่ือเป็นการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพย์สินให้ มี เข้มงวดมากข้ึน เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินท่ี มี มูลค่าความเสียหายท่ี สูง เช่น                     
การปรับเปล่ียนยานพาหนะใหรั้ดกุมมากยิง่ข้ึน มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในทรัพยสิ์นใหเ้หมาะสม การปรับเปล่ียน
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี การใส่ใจเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในทุกมิติให้มากข้ึน เป็นตน้ รวมไปถึงเพื่อสร้างแนวทางใน
การป้องกนัเหตุปลน้ทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีมีมูลค่าความเสียหายท่ีสูง เช่น การปลน้ธนาคาร การปลน้ร้านทอง เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะ
มีการพฒันารูปแบบการก่อเหตุอนัซบัซอ้นยากต่อการขยายผลจบักมุในอนาคต 

5.1 ขอ้เสนอแนะ 
5.1.1 ควรจะตอ้งมีการด าเนินการปรับเปล่ียนคุณภาพของยานพาหนะในการด าเนินการรักษาความปลอดภยั

ของทรัพยสิ์นในมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึนให้เทียบเท่ามาตรฐานของต่างประเทศ เช่น ยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับขนเงิน 
เป็นตน้ หรือใชร้ะบบรหสัปลดลอ๊คท่ีสัง่ตรงจากบริษทัและปรับเปล่ียนตามช่วงเวลา  

5.1.2 เสนอให้มีการด าเนินการเพื่อพฒันาหรือปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะ
กลอ้งวงจรปิดท่ีติดกบัตวัรถขนเงินให้มีความคมชดัและสามารถบนัทึกภาพแบบ 360 องศา เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ และ
เก็บสถิติปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีสุ่มเส่ียงในการเกิดเหตุ 

5.1.3 เสนอใหมี้ปรับเปล่ียนเสน้ทางการเดินทางและเวลาในการปฏิบติัใหเ้กิดการหมุนเวยีนไม่ซ ้ าทั้งวนั และ
เวลา เพ่ือไม่ใหเ้กิดการสงัเกตและจบัทางได ้

5.1.4 ควรเพ่ิมจ านวนเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ควรจะตอ้งมีทีมรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะการ
พกพาอาวุธให้เหมาะสมกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน และจดัหน้าท่ีให้มีเจา้หน้าท่ีเป็นผูคุ้ม้กนัทรัพยสิ์นระหว่าง
ปฏิบติังานใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
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5.1.5 ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั สถานการณ์ความเป็นอยูข่องเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ในทุกไตรมาส เพ่ือลดความเส่ียงจากการก่อเหตุจากคนใน รวมไปถึงก าหนดคุณสมบติัการรับเขา้สมคัรเป็นพนกังาน
ใหมี้มาตรฐานสากล  

5.1.6 ควรจัดการอบรมเจา้หน้าท่ีให้มีความผูกพนัในสายงานและองค์กร และจัดแบบประเมินพฤติกรรม
ความเส่ียงโดยจิตแพทยอ์ยา่สม ่าเสมอ 

5.1.7 ควรหลีกเล่ียงการปฏิบติังานในเวลาค ่า เน่ืองจากทศันวสิยัในยามค ่า การสงัเกตรายละเอียดผูก่้อเหตุอาจ
ไม่คมชดัและไม่มีประสิทธิภาพเท่าในช่วงเวลากลางวนั 

5.1.8 เสนอให้มีความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รบริษทัรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์น เพ่ือร่วมกนัหารือจดัหา
แนวทางในการป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงในการสูญเสียทรัพยสิ์น  
 
6. กติตกิรรมประกาศ 

การวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ร.ต.อ.ดร. จอมเดช ตรีเมฆ ท่ีได้
ให้ความกรุณาช้ีแนะและให้ค  าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์ก
ท่านในหลกัสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีมอบความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปต่อยอดในอาชีพการงาน ขอกราบขอบพระคุณทางกรมราชทณัฑ์ รวมทั้งเรือนจ ากลางบางขวาง และเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพ ท่ีอนุญาตในขอการเก็บขอ้มูล และขอขอบพระคุณผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใน การใหข้อ้มูล 
จนท าใหว้ทิยานิพนธ์คร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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