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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้ 
ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีต ารวจของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการผสมผสาน (Merge) และพัฒนาการใช้เทคโนโลยกีล้องโทรทัศน์
วงจรปิดกล้องที่แต่ละสถานตี ารวจในกรุงเทพมหานครตา่งก็มีการตดิตั้งกันอยู่แล้วกับโครงการ Miracle Eyes ของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่เพื่อจะน าผลการศึกษาไปท าให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณจ านวน 316 คน ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรปูของ Yamane ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสถานีต ารวจใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 15 สถานี จากจ านวนทั้งสิ้น 88 สถานแีละประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม      
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดิเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการต ารวจนครบาล
โครงการ Miracle eyes  คณะวิจยัท าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในการเก็บข้อมูล สถิตทิี่ใช้ได้แก่ 
การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาคา่ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ (ปลายเปิด) เปน็การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการ
วิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่เหมาะสมในการผสมผสาน (Merge) 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องที่และสถานีต ารวจในกรุงเทพฯต่างก็มีการติดตั้งกันอยู่แล้ว
กับโครงการ Miracle Eyes ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ที่จะเกิดขึ้นใหม่เพื่อจะน าผลการศึกษาไปท าให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสดุในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ค าส าคัญ : แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการน าเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) /  
             สนับสนนุการบริหารงานของสถานีต ารวจ / กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 

          *รองศาสตราจารย์(สบ 5) ประจ าคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ      
        **รองศาสตราจารย์(สบ 4) ประจ าคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ       
      ***ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ 4) ประจ าคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ       

    ****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
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ABTRACT 
 

This research was qualitative and quantitative research, and was aims to study about 1) the 
ways of suitability about merging and co-development among CCTV technology using in each 
Metropolitan Police Station and Miracle Eyes Project presented by Metropolitan Police Bureau, 
for the most profit and effectiveness of preventing and suppression of crimes. While, the 
sample of the quantitative research was from 316 samples, sample size by using square blocks 
of Yamane and qualitative research was from 15 Metropolitan Police Stations (from total of 88 
Metropolitan Police Stations), peoples who participated in the operating project of CCTV 
innovation installation using for preventing and suppression of crimes in the area of Bangkok 
metropolitan (Miracle Eyes Project), researchers recruited sample by purposive sampling, 
simultaneously with focus group. Content analysis was the statistical methods of this research. 
The results of this research were finding that: in case of the ways of suitability about merging 
and co-development among CCTV technology using in each Metropolitan Police Station and 
Miracle Eyes Project presented by Metropolitan Police Bureau, for the most profit and 
effectiveness of preventing and suppression of crimes, planning and objectives prescribe; 
locate selection criteria for CCTV installation; type and qualification of the CCTV; and setting of 
control center for the CCTV should occur. About staff officer, knowledge; skill; and experience 
towards CCTV technology should be supposed to. Adequate of budget for system installation; 
data control and management center setting; maintenance should occur. Supporting to the 
officer to cooperate between preventing and suppression approach with CCTV technology 
such as: to use of warning sign identified that CCTV installation in some area; the officer is 
always patrol in risky area; warning about careful of crime to resident around risky area; and 
induces to the resident for CCTV installation. 
 

Keywords : Effective Development in Using CCTV Technology / Support Police Station  
                Administration / Metropolitan Police Bureau 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  จากสภาพการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้หล่อหลอมสภาพ
จิตใจของคนในสังคมให้เปลีย่นแปลงตามไปด้วย จากเดิมที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน กลายมาเป็นการต่อสู้
แข่งขันเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมหรือพยายามยกฐานะทางสังคมของตนให้สูงข้ึน โดยไม่ค านึงถึงวิธีการว่าถูก
หรือผิด ซึ่งเป็นสาเหตสุ าคัญประการหนึ่งที่ท าให้อาชญากรรมยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่คนกรุงเทพต้องเผชิญ อีกทั้งมี
แนวโน้มที่จะเกดิความรุนแรงมากขึ้นในสังคม  ท าให้สังคมและประชาชนมีความต้องการและความคาดหวังท่ีจะ
ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐมากขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักใน
การดูแลรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชนจ าเป็นจะต้องประเมิน
แนวโน้มของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตโดยจะต้องระดมสรรพก าลงัที่มีอยู่
ทั้งหมดมาในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ แต่เนื่องด้วยปจัจุบันปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มสูงขึ้นและขยายไปท่ัวทุกมุมโลกใน
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ลักษณะไร้พรมแดน หากใช้ก าลังพลที่มีอยู่ในการบรหิารจดัการอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสดุต่อทางราชการ ดังน้ัน
การน าเครื่องมือบริหารจัดการต่างๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ น่าจะเป็นแนวทาง
หนึ่งในการที่จะช่วยให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยการบริหารจดัการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนั้น
จะต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างเต็มศักยภาพ
วิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมรีาคาถูกลงเมื่อเทียบกับในอดีต จึงท าให้
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าวิทยาการและเทคโนโลยเีหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) เป็นวิทยาการและเทคโนโลยีประเภท
หนึ่งที่ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัย จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า
สถานีต ารวจนครบาลเกือบทุกแห่งได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและส่วนใหญไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการต ารวจชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวถูกจ ากัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิดให้แก่สถานตี ารวจท่ัวประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป ด้วยเงื่อนไขของงบประมาณที่ประชาชน
สนับสนุน จึงท าให้การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในแตล่ะสถานีเป็นลักษณะต่างคนต่างท า มรีูปแบบ แนวทางที่
แตกต่างกันออกไปแทนท่ีจะตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์และความจ าเป็นท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ท้ังนี้สาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งก็คือยังมิได้มีการศึกษาอย่างจริงจังถึงมาตรฐานขัน้ต่ า รูปแบบในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในพื้นที่ของสถานีต ารวจ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงรูปแบบแนวทางการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในแตล่ะสถานีต ารวจท่ัวกรุงเทพมหานคร เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดให้แก่สถานตี ารวจท่ัวประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป อันจะเป็นไปตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันในเชิงรุกของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ 
คือประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและมีความศรัทธาต่อการปฏิบตัิงานของต ารวจ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(บช.น.)ได้ใช้กล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งประกอบด้วย ดังนี้ 1) กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เปน็หนึ่งในวิธีการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบปลอดภัยทีส่ากลให้การ
ยอมรับ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มีการจดัตั้งโครงการมาตั้งแต่ ปี 2551 เพื่อสร้างความปลอดภยัแกชี่วิต ร่างกาย
และทรัพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไปในตวัอีกด้วย 
จ านวน 13,923 ตัว 2) ส่วนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในส่วนของสถานีต ารวจ ได้จัดท าโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์
วงจรปิด โดย รอง  ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการน ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในราชการต ารวจเพื่อ
ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยและส่งเสริมประสิทธิภาพโครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจ โดยมอบให้
สถานีต ารวจนครบาลใช้ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 88 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งได้จ านวนกล้อง โทรทัศน์
วงจรปิด จ านวน 10 ตัวหรือตามความเหมาะสม รวมจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในส่วนของสถานีต ารวจ จ านวน 
880 ตัว 3) กล้องโทรทัศน์วงจรปดิโครงการ Safety Zone ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมและสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบสายตรวจเชิงรุกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมโดยบรูณาการกองก าลังทุกฝ่ายจ านวนประมาณ 1,000 ตัว และ 4) กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล (บช.น.) ก าลังจะจัดท าโครงการนวัตกรรมการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (Miracle Eyes) ซึ่งเป็นการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 1,000,000 ตัว เพื่อช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ
ดังนี ้ระยะที่ 1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดทุกตัวของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร อาทิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่ว
ในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2-4 ร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์แห่ง
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ประเทศไทย (TOT) ในการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะติดตั้งกล้องเพื่อ
เช่ือมโยงกับระบบของศูนย์ Miracle Eyes ระยะที ่5 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ครบจ านวน 1,000,000 ตัว สามารถเชื่อมโยงกันท้ังระบบและหากด าเนินการเสร็จสิ้นท้ัง 5 ระยะ จะสามารถใช้
กล้องในการยับยั้ง ข่มขู่ผู้กระท าผดิและน าผู้กระท าผดิมาลงโทษซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิภารกิจในด้านปอ้งกัน
ปราบปราม สืบสวนและการจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นต้นแบบ
ให้กับจังหวัดต่างๆ น ามาปรับมาใช้ในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมกีารศึกษาความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสีย ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ โดยศึกษาเปรียบเทียบจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของสถานตี ารวจท่ีไดม้ี
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาก่อนหน้านีใ้นพื้นที่สาธารณะทีอ่ยู่ในเขตอ านาจความรับผดิชอบของสถานี
ต ารวจนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการนวัตกรรมการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อปอ้งกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตกรงุเทพมหานคร (Miracle Eyes) ต่อไป เช่น เพื่อใช้ในการพิจารณาพืน้ท่ีที่จะต้อง
ติดตั้ง จ านวนและวิธีการติดตั้ง การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา ฯลฯ ซึ่งจะท าให้การป้องกันและปราบ
อาชญากรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อองค์กรต ารวจและประชาชนทั่วไปได้อย่าง
แท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

 มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานีต ารวจ ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย  
  - การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study)  
  โดยการศึกษาจากหนังสือวารสาร เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

รวมทั้งศึกษาจากงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ต่างๆ เพื่อท าให้ทราบถึงรูปแบบการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มปีระสิทธิภาพของต่างประเทศ 

  - การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เจ้าหน้าที่ต ารวจสายป้องกันและปราบปราม จ านวน 

15 สถานี จากจ านวนทั้งสิ้น 88 สถานี ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่อยู่ในเขต
อ านาจของแต่ละกองบังคับการต ารวจนครบาล (บก.น.) ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 บก.น. ต้องเป็นสถานีท่ีมีการใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและด าเนินโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (Miracle Eyes) ซึ่งมีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจสายป้องกันและปราบปราม 1,419คน 
(กองบัญชาการต ารวจนครบาล, 2556) ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 316 คน  

  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เจ้าหน้าท่ีสถานตี ารวจในกรุงเทพมหานครจ านวน 
15 สถานี จากจ านวนทั้งสิ้น 88 สถานี ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างคัดเลือกจากสถานตี ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจของแต่ละกองบงัคับการต ารวจนครบาล (บก.น.) ซึ่งมีท้ังสิ้น 
9 บก.น. และต้องเป็นสถานทีีม่ีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและด าเนินโครงการพื้นท่ีปลอดภยั (Safety Zone) 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรมการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันและปราบปราม



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
47

อาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (Miracle Eyes)  และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการนวัตกรรมการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
กรุงเทพมหานครของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (Miracle Eyes) จ านวน 3 คน ซึ่งสมัครใจให้ข้อมูลจาก
จ านวนทั้งสิ้น 4 คน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วจิัยการวเิคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ปลายเปิด) เปน็การ
วิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มเนื้อหาท่ีมีลักษณะเดียวกัน/ใกลเ้คียงกัน วิเคราะห์โดย  
การแจกแจงความถี่และหาคา่ร้อยละเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการน าข้อมูลที่ไดม้าท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) เพื่อก าหนดหัวข้อ กลุ่มหัวข้อแนวคิดส าคัญ 
(Topic/Category) และแบบแผนแนวคิดส าคญัอันเป็นแก่นสารของการวิจัย (Pattern/Themes) เพือ่ถอด
บทเรียน ข้อค้นพบจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบการพรรณนา ตาราง 
แผนภูมิและรูปภาพเพื่อให้เกดิระบบและองค์ความรู้ได้มากยิ่งข้ึน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   

มาใช้ในการสนับสนุนการบรหิารฯ พบว่า 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   1. การวางแผนและก าหนดวตัถปุระสงค์การตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต ารวจและผู้เชี่ยวชาญ

ต้องมีการวางแผนการติดตั้งกล้องในพื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อให้ไดภ้าพที่มีความต่อเนื่อง ลักษณะในการติดตั้ง
และต้องจ านวนกล้องจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนการก าหนดวัตถุประสงค์ว่า
ต้องการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด  

   2. เกณฑ์ในการเลือกสถานที่ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตดิตั้งในพื้นที่สาธารณะ   
ควรติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมตา่งๆ หรือพ้ืนท่ีที่มีสถติิอาชญากรรมสูง ควรติดตั้งกล้องในบริเวณจุด
ห่างไกลจะช่วยแบ่งเบาภาระของต ารวจในการตรวจตราพื้นที่ เพราะสามารถตรวจตราได้จากภาพภายใน
ห้องควบคุม นอกจากนั้นควรมีการติดตั้งตาม ถนนสายหลัก ตรอก/ซอย ทางเข้า-ออกภายในชุมชน ทางแยก 
จุดตัดต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้ติดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายและสามารถใช้ประโยชน์ในการตดิตามจับกมุ
คนร้ายหรือใช้ดูภาพการเกดิอุบัติเหตุทางจราจร การตดิตั้งในบริเวณสถานีต ารวจได้แก่ ทางเข้า-ออกประตู ห้อง
รับแจ้งความ ห้องพนักงานสืบสวน พื้นที่เก็บรถยนต-์รถจักรยานยนต์ของกลาง ห้องขังผู้ต้องหา เป็นตน้ เพื่อดูแล
เรื่องความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนท่ีมาติดต่อใช้บริการ การติดตั้งในบริเวณพื้นท่ีสว่นบุคคล 
เป็นการตดิตั้งกล้องเพื่อระบบการแจ้งเหตุร้าย ผู้เช่ียวชาญจะตดิตั้งกล้องภายในอาคาร บ้านเรือน จุดทีเ่หมาะสม
ในการติดตั้งคือ พื้นที่ต้องห้ามส่วนบุคคล พื้นที่ท่ีต้องการความปลอดภัยสูง จุดเก็บทรัพยส์ินมีค่า พ้ืนที่ท่ีมีการเข้า
ออกของผู้คน 

    3. ประเภทและคณุสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องต้องมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีความ
คมชัดของภาพสูง กล้องต้องมีคณุสมบัติทีส่ามารถปรับใช้ได้กับเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
มีความทนทาน สามารถใช้งานไดย้าวนาน ภาครัฐควรลงทุนตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทีม่ีคุณภาพซึง่มีราคา
ค่อนข้างสูง แต่มีความคุ้มค่ามากกว่าในเรื่องระยะเวลาของการใช้งาน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไรส้าย 
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เพื่อความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายไปตดิตั้งในจุดอื่น ซึ่งสามารถเคลือ่นย้ายกล้องไปติดตั้งในพ้ืนท่ีอื่นที่มีปัญหา
อาชญากรรมได ้ 

   4. การจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรมีการเชื่อมโยงกล้องจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนและเชื่อมโยงภาพไปยงัศูนย์ควบคุมเพียงแห่งเดยีว เพราะจะสามารถช่วยสนับสนุนการปฏบิัติหน้าที่
ของต ารวจท้ังในด้านการป้องกันและยับยั้งอาชญากรรมได้อย่างทันท่วงที ต ารวจจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
เฝ้าดูและติดตามเหตุการณ์ตามเวลาจริง (Real Time) เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้กับประชาชนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง สามารถเรียกดูภาพแบบย้อนหลังเพื่อน าภาพมาใช้เป็นหลักฐานได้ทันที  
โดยไม่ต้องท าการขอส าเนาภาพจากหน่วยงานอื่นซึ่งท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ห้องควบคุมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมผูต้้องสงสัย   
และเหตุการณ์ที่ผดิปกตติ่างๆ ได้ จ านวนเจ้าหน้าท่ีต้องมีความเหมาะสมกับจ านวนกล้องนอกจากจะม ี        
ศูนย์ควบคุมกล้องส่วนกลางแล้วควรจัดตั้งศูนยค์วบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรแบบเบ็ดเสรจ็ในสถานีต ารวจนครบาล
ทุกแห่ง และมีเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแล หากไมส่ามารถจัดตั้งศูนย์ควบคมุและสั่งการกลอ้งวงจรปิด
ส่วนกลางได้ ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถใช้ได้กับกล้องทุก
ยี่ห้อ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  

   5. ด้านบุคลากร เจ้าหนา้ที่ต ารวจควรมีความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดังน้ี สามารถวางแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้อยา่งครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีต ารวจผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เฝ้าดูและติดตามเหตุการณต์ามเวลาจริง (Real Time) จะต้องได้รับ     
การฝึกอบรมจนเกดิความเช่ียวชาญในด้านเทคนิคการใช้งาน และมทีักษะในการสังเกตเหตุการณ์ซึ่งมคีวาม
ผิดปกติ ทราบถงึลักษณะและพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย หรืออาจว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนต ารวจในส่วนนี้ สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอาชญากรรมต่อไป การคัดเลือกต ารวจที่จะปฏบิัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลย ีจะต้องมี
อายุไม่เกิน 35 ปี เพราะอยู่ในช่วงอายุท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีและน ามาพัฒนาการท างานๆ ได้ การพัฒนาและ
ฝึกอบรมจะต้องมีการแยกกลุม่คนที่จะต้องท าการฝึกอบรมให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับเปา้ประสงค์ทีต่้องการ 
ดังนี ้1) กลุ่มเจ้าหน้าทีบ่ริการ คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจซึ่งเป็นจุดบริการหน่วยแรก ต้องจัดอบรมเรื่อง
ทัศนคติการให้บริการแก่ประชาชน เทคนิคการใช้อุปกรณ์ให้เกดิความเช่ียวชาญ เทคนิคการเฝา้ดูภาพเพื่อท าให้
สามารถสังเกตเหตุการณซ์ึ่งมีความผิดปกติได้ พฤติกรรมและลักษณะของผู้ต้องสงสัย 2) กลุ่มผู้บรหิารคือ 
ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ไปจนถึงกองบัญชาการที่จะต้องมีความเขา้ใจหลักการบริหารโครงการเป็นอย่างดี และ
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนในการสั่งการระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดอย่างมีประสิทธิภาพคอื การ
ติดตามประเมินผลและน าปญัหาทีพ่บมาแก้ไขอยู่เสมอเพื่อท าให้การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน 

  6. งบประมาณ ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งในด้านการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ
และการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  

  7. การบริหารข้อมลูและสิทธิส่วนบุคคล การจดัตั้งศูนย์การจัดการและบรหิารข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการสืบค้น การน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห ์พัฒนา เพื่อวางแผนการป้องกัน
อาชญากรรมต่อไป การให้หลักประกันเรื่องสิทธิส่วนบุคคลต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างคณะท างานด้าน
เทคนิคระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อท าให้การติดตั้งกล้องภายในพ้ืนที่ส่วนตัว
ของเอกชนและในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนกระบวนการน าภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน   
การเผยแพร่ข้อมลูมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอยา่งมีระบบและไมเ่ป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
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   8. การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษากล้องอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้ ดังนั้นควร
มีการตรวจตราสภาพของกล้องให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนั้นต้องท าการดูสภาพแวดล้อมในบริเวณที่
ติดตั้งกล้อง เช่น การตดักิ่งไม้หรือสิ่งอื่นๆ ที่บดบังหน้ากล้อง ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เป็นต้น โครงการ Miracle 
Eyes มีเมื่อกล้องช ารุดเสยีหายจะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมาที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ เมือ่เจ้าหน้าที่
เทคนิคทราบจะประสานงานให้เจา้หน้าท่ีประจ าพื้นท่ีนั้นๆ ทราบเพือ่ไปด าเนินการแก้ไข 

    9. การใช้รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมแบบอื่นๆ ร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ควรใช้วิธีการ
ป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ ร่วมกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น การท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปทราบว่าพ้ืนท่ีแห่งนี้มกีารใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันอาชญากรรม การให้สายตรวจ 
แสดงตนในพ้ืนท่ีล่อแหลมและท าการแนะน าประชาชนให้ระมดัระวังทรัพย์สินของตนเอง  

   10. สนับสนุนให้ประชาชนติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การสนับสนุนให้ประชาชนตดิตั้งกล้องเอง 
โดยทางภาครัฐสนับสนุนเครื่องบันทึกภาพ DVR (Digital Video Records) ให้กับแต่ละชุมชนน าไปเชื่อมโยงกับ
กล้องของประชาชน โดยไมจ่ าเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลไปท่ีศูนย์ควบคมุส่วนกลาง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้าน
เทคนิค เช่น ระบบลม่ ไฟฟ้าขัดขอ้ง อาจจะท าให้ข้อมูลสญูหายทั้งหมดและเป็นการแก้ปัญหาเรื่องคา่ใช้จ่ายใน
การจัดเก็บข้อมูลซึ่งมรีาคาสูง ส าหรับประชาชนท่ีมีฐานะยากจนซึ่งอยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ประมาณ 1,600 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยการใช้งบประมาณการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบกองทุนต่างๆ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 

จากการตอบแบบสอบถามได้รับการตอบกลับจ านวน 316 ชุด กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 316 คน และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 มีอายุระหว่าง 
30-35 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.8 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และอายุ
มากกว่า 41 ปีขึ้นไป จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรส จ านวน 
228 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือโสด จ านวน  85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 และหม้าย จ านวน 3 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 198  
คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และระดับปริญญาโท 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ด้านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัด บก.น. 6 จ านวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.4 
รองลงมาคือ บก.น. 7 บก.น. 5 และบก.น. 8 จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.7 บก.น. 1 บก.น. 2 บก.น. 3 
บก.น. 4 และบก.น. 9 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ด้านระดับเงินเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 172 คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ 
6,160-15,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.3 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ันประทวน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ
ระดับช้ันสัญญาบตัร จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการ 13 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ 1-8 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 และ 9-10 ปี 
จ านวน 21 คน คิดเปน็ร้อยละ 6.6 และ 11-12 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

การทราบรายละเอียดของโครงการ จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 และไมเ่คยทราบรายละเอียด
ของโครงการ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 โดยส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาสถานีต ารวจ จ านวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือกองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
สื่อมวลชน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ไม่ทราบ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และเพื่อนร่วมงาน 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการ Miracle Eyes          
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มีประโยชน์ จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 และโครงการ Miracle Eyes ไม่มีประโยชน์ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการผสมผสาน (Merge) การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ของสถานีต ารวจในปัจจุบันกับโครงการ Miracle Eyes ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการใช้กล้องวงจรปิดของประเทศ
อังกฤษคือ ในเมืองลอนดอนมีการใช้กล้องวงจรปิดมาตั้งแต่สมัยพระราชินีอลิซาเบทที่ 2 ในขณะนั้นกล้องวงจรปิด
ใช้เพื่อจับภาพงานพระราชพิธีเพื่อการอ านวยความสะดวกภายในงานเท่านั้น (Lepon & Popkin, 2007) แต่
กล้องโทรทัศนว์งจรปิดก็ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งช่วงปีศตวรรษที่ 19 และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเอง
ได้รับความนิยมและกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างในปัจจุบัน ทุกวันนี้กรุงงลอนดอนเป็นเมืองที่มีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากที่สุดถึง 500,000 ตัว (Myers, 2007) ในประเทศอังกฤษกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดจะเป็น
วิธีการป้องกันอาชญากรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมากที่สุด เช่น ในปี ค.ศ.1990 งบประมาณเพื่อ
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณทั้งหมดหรือมากกว่า 990 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ที่ใช้เพื่อการป้องกันอาชญากรรม (Wood, 2007) ในการจัดการข้อมูลหรือภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ทั้งหลายจะถูกตรวจสอบดูแลจากห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกช้ันหนึ่งและด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจึง
สามารถแจ้งเหตุที่เกดิขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงใน  
แต่ละวัน (Parliament Office of Science and Technology, 2002) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในประเทศ
อังกฤษได้รับการยอมรับด้านศักยภาพในรายละเอียดความคมชัดของภาพที่ได้มาตรฐานสูงมากที่สุดจึงเป็นที่
คาดหวังว่าจะสามารถน ามาใช้แสดงเป็นหลักฐานทางช้ันศาลได้ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่ว่ากล้องโทรทัศน์   
วงจรปิดสามารถช่วยลดอาชญากรรมและในปัจจุบันมีการออกกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อใช้ควบคุมดูแล
อย่างเหมาะสมยังคงเป็นค าถามที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดมา (Parliament Office of Science and Technology, 
2002) รัฐบาลองักฤษมีความพยายามเพื่อสร้างความมั่นใจถึงผลของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการลดการเกิด
อาชญากรรม จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะทบทวนงานวิจัยเรื่องการประเมินผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนและเช่ือถือได้จ านวน 24 งานวิจัย โดยสรุปผลจากการทบทวนงานวจิัยต่างๆ แสดงให้เห็น
ว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่มีผลตอ่อาชญากรรมที่รุนแรง แต่มีผลต่ออาชญากรรมเกี่ยวกับยานพาหนะ (Vehicle 
Crime) และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ในที่จอดรถ (Armitage, 2002)  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีสาธารณะ

และด้านการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
    2. ควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มกีารเช่ือมโยงข้อมลูจากกล้องของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มผีู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสังเกตเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ 
หรือบุคคลต้องสงสัย ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง และจัดจ านวนเจ้าหน้าที่ให้มีความพอเหมาะกับ
จ านวนกล้อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ย่อยในสถานีต ารวจ ควบคุมดูแลโดยคดัเลือกต ารวจท่ีมคีวามรูด้้านเทคโนโลยี
และเทคนิคการเฝ้าดภูาพ หรืออาจจ้างงานบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในด้านนี้มาด าเนินการแทนต ารวจ เพื่อแก้ไข
ปัญหา ก าลังพลไมเ่พียงพอ 
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    3. พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในด้านการบริหารจดัระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การวางแผนและก าหนดจุดติดตั้ง การจดัเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน
อาชญากรรม ความรูด้้านการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการเฝา้ดูภาพ ตลอดจนการจัดท าคู่มือเผยแพร่ความรู้
ให้กับสถานีต ารวจแตล่ะแห่ง เพื่อให้ทราบขั้นตอนวิธีการน าเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. ควรพัฒนาโปรแกรมที่สามารถน ามาใช้ในการเรยีกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ 
ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิงานด้านการสืบค้นเพื่อติดตามผู้กระท าความผิดมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

   5. ส าหรับโครงการ Miracle Eyes ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการ ดังนี้         
5.1 ควรลดราคาการติดตั้งและค่าบริการรายเดือน หรือภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง

และให้ประชาชนรับผดิชอบเพียงค่าบริการรายเดือน ควรเพิ่มปริการเสริมหรือสิทธิพิเศษอ่ืนให้กับประชาชนท่ี
ร่วมโครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้มาเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึน้  

5.2 บริษัท ทีโอที ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจประชาสัมพันธ์แบบคู่ขนาน ควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์
ให้มากยิ่งขึ้นและมคีวามต่อเนื่อง มีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) จะท าให้ข้อมลูไปถึงประชาชนได้อย่างแพรห่ลายและรวดเร็ว  

5.3 เพื่อแก้ไขประเด็นการให้บริการที่ไมเ่ท่าเทียม ควรมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ี
สาธารณะและพิจารณาจัดสรรให้งบประมาณการบริหารจัดการแก่สถานีต ารวจแตล่ะแห่ง  

5.4 ควรมีการทดลองโครงการก่อนน ามาปฏิบตัิจริง ซึ่งจะท าให้ทราบจุดบกพร่องและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา เพื่อน ามาพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เมื่อโครงการประสบผลส าเรจ็จงึบรรจุ
เป็นภาระงานแก่ต ารวจ หลังจากด าเนินโครงการควรรับฟังความคดิเห็นจากผู้ปฏิบตัิ เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไป
พัฒนาโครงการต่อไป  

5.5 ควรจัดท าคู่มือประชาชนท่ีมีข้อมูลรูปแบบการให้บริการ ค่าใช้จา่ยในการติดตั้งและค่าบริการ 
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ หรอืตัวอย่างเหตุการณ์จริง เช่น การจับคนร้ายได้โดยระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติของ
โครงการ Miracle Eyes จัดท าเปน็สื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เว็บไซตห์รือสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ  

5.6 ควรจัดฝึกอบรมและซักซ้อมการใช้ระบบ Miracle Eyes ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

5.7 ควรเช่ือมโยงระบบ C3I กับโครงการ Miracle Eyes  
5.8 ควรมีบริการสายด่วนเพื่อให้บริการรับแจ้งปัญหาการขัดข้องด้านเทคนิค การใช้งานจาก

ผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง ควรมีบริการแจ้งเตือนด้วยข้อความเพราะผู้ใช้บริการอาจไม่ไดเ้ชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ตลอดเวลา  

5.9 ต ารวจในระดับผู้บังคับบัญชา เช่น ผบ.ตร. หรือ ผบ.ชน. ควรขอความร่วมมือกับผู้บริหาร
ของภาคเอกชที่มีอ านาจตัดสินใจเชิงนโยบายในการเข้าร่วมโครงการ Miracle Eyes  

5.10 ควรจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผูเ้ชี่ยวชาญกฎหมาย
ร่วมกันพัฒนาหลักประกันเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูล ท้ังนี้เพื่อเป็นการสรา้ง       
ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ศึกษารูปแบบในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์งวงจรปิดในพ้ืนท่ีสาธารณะและระบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
   2. ศึกษาการวางหลักเกณฑ์และเทคนิคการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีสาธารณะและพื้นท่ี

ส่วนบุคคลซึ่งเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการน าข้อมูลไปเผยแพร่และศึกษาการน า
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีผลท าให้อาชญากรรมลดลง 
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