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 การแพรระบาดของโควิด 19 สงผลกระทบและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ไดแก 

ดานสาธารณสุข การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน ผลกระทบทางดานสังคมประการหนึ่งซ่ึงพบ

ในหลายประเทศก็คือ จํานวนอาชญากรรมลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงท่ีประเทศดําเนินมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการใชมาตรการล็อกดาวน เนื่องจาก

ปจจัยท่ีมีผลตอการกออาชญากรรม ไดแก ผลประโยชนท่ีไดรับจากการกออาชญากรรม ตนทุนในการ

กออาชญากรรม และโอกาสในการถูกจับกุมตามทฤษฎีการกออาชญากรรมของ Becker (1968) 

เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลาท่ีมีการใชมาตรการปองกันการแพรระบาด 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาผลกระทบของการดําเนินมาตรการเพ่ือควบคุมการระบาด

ท่ีมีตออาชญากรรมประเภทตางๆ ในประเทศไทย โดยการคาดประมาณสมการปจจัยท่ีกําหนดอัตรา

อาชญากรรมตางๆ 8 ประเภท ไดแก อาชญากรรมรวม อาชญากรรมความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศ อาชญากรรมความผิดเก่ียวกับทรัพย อาชญากรรมความผิดพิเศษ อาชญากรรมความผิดท่ีรัฐ

เปนผูเสียหาย อาชญากรรมความผิดโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต อาชญากรรมความผิดตาม 

พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร และ อาชญากรรมความผิดยาเสพติด โดยใชขอมูล

พาแนลของ 77 จังหวัด ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 1,464 

ตัวอยาง 

 

 ผลการคาดประมาณพบวา มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโควิด 19 โดยการปดสถานท่ี

เสี่ยงตอการติดตอโรค เชน ผับ บาร และสถานบันเทิงตางๆ มีผลใหอาชญากรรมความผิดยาเสพติด

ลดลง  สวนการประกาศหามออกนอกเคหสถาน (เคอรฟว) มีผลทําใหอาชญากรรมความผิดเก่ียวกับ

ทรัพย อาชญากรรมความผิดโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต และอาชญากรรมความผิดยาเสพ

ติดลดลง อยางไรก็ตาม การประกาศเคอรฟวทําใหมีผูกระทําผิดฝาฝนประกาศเคอรฟวซ่ึงเปนความผิด

ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จํานวนมาก จึงทําใหอัตรา

อาชญากรรมรวมท้ังหมดเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตออัตราอาชญากรรมบาง

ประเภท ไดแก การวางงาน จํานวนแรงงานตางดาว และการเปนเมืองทองเท่ียว มีผลใหอัตรา

อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน สวนอัตราจับกุมสําเร็จของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีสูงข้ึนจะชวยใหอาชญากรรมลดลง 

  

  



Abstract 

 

 

 The COVID-19 pandemic has affected and caused change in various areas, 

including public health, politics, economy and society, among others. One of the social 

impacts seen in many countries is the number of crimes dropped markedly as the 

country takes measures to prevent the spread of COVID-19, especially during 

lockdowns. Because the factors affecting crime, which are the benefits received from 

the crime, cost of committing the crime, and the likelihood of arrest according to 

Becker's crime theory (1968), changed during the time pandemic-prevention measures 

were taken. 

 

 The objective of this research is to study the impact of pandemic control 

measures on various crimes in Thailand by estimating the equations of determinants 

of eight different crime rates, namely total crime, crimes related to life, bodily injury 

and sex crimes, offenses related to property, special crime, crimes in which the state 

is the victim, car and motorcycle theft offences, offense based crime the Act on 

Computer Crimes, and drug offenses. Panel data for 77 provinces from January 2020 

to December 2021, a total of 1,464 samples are used. 

 

 The estimated results show that measures to control the spread of COVID-19 

by closing places that are at risk of contracting the disease such as pubs, bars and 

entertainment places, as a result, the crime of drug offenses decreased. The curfew 

resulted in the crime of property offenses, car and motorcycle theft offences, and the 

crime of drug offenses decreased. However, the announcement of the curfew made a 

large number of people violating it, which is an offense according to the Government 

Administration in Emergency Situations Act of 2005, thus increasing the total crime rate. 

It also found that other factors that affect some crime rates include unemployment, 

the number of immigrant workers, and being a tourist city. Their Increases result in 

increased crime rates. While a higher police clear-up crime rate will help reduce crime. 

 


