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สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา 
ทาํให้ไดรั้บปัจจยัท่ีสามารถออกแบบสภาพแวดลอ้มของชุมชนย่านท่ีพกัอาศยั กรณีศึกษา ซอยรัชดา 36 
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ความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชน ไดแ้ก่ การให้แสงสว่าง มุมมองและการ
มองเห็น เส้นทางสัญจรท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมใน
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 The objectives of this research are to explore the environmental conditions of 

residential area in urban community in Bangkok, which are affected by crimes against 

property, life and person; to investigate factors related to probability of crime commission; and 

to propose the physical environment of residential area in urban community which can 

decrease the opportunity of crime.  The results of the study presents in descriptive pattern.  

Information has been collected from 250 household units by using multi-stage sampling 

method. The questionnaire used in this study gathered general information, questions about 

factors that affect the opportunity of crime commission.  An analysis has been completed by a 

statistic analyzing program to obtain various descriptive statistics such as frequencies, 

percentage, mean, median, standard division, minimum, maximum, and Chi-squared statistics 

test. 

 The result from 96.89% (250 of 258) of respondents (who replied the 

questionnaires) showed that 32.8% have experienced of crime.  It was found from the basic 

relation analysis that some certain characteristics such as age groups, marital status, 

education level, neighborhood area, neighborhood relationship and types of residence were 

related to the probability of crime in urban community with the significant statistic level at 0.05. 

Additionally, the community environment such as non-residential access control, street 

surface maintenance, street accessing, side walk management, road maintenance, street 

lighting, street lighting maintenance, appropriate type of lighting, poor visibility and sightline 

area and the dark and desolate alley way were also considered as crime-related factors.  

 The result from the site analysis of the case study of Soi Ratchada 36 (Soi-Sauer-

Yai-Utit), showed crime-inducing factors which can be reduced by using the proper 

environmental design. The result from case scenario can be applied to other urban 

communities that share similar characteristics, such as increasing the visibility and 

appropriate lighting, circulation managements, which would significantly increase the crime 

prevention opportunity in the urban Bangkok community. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของชุมชนในเขตเมืองเอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรมและมีแนวโน้ม

ของปัญหาและความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมไดส้ร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในชุมชนท่ีอยูอ่าศยันั้นๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย
ในเคหะสถานท าให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขและความปลอดภยัของประชาชน
ส่วนใหญ่ในสังคม อาชญากรรมประเภทน้ีมกัอาศยัช่องโอกาสเป็นส าคญัซ่ึงLee (อา้งใน ปุระชยั 
เป่ียมสมบูรณ์, 2545) ไดป้ระมาณว่าร้อยละ85 ของอาชญากรรมซ่ึงมุ่งประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นใน
เคหะสถานมกัเป็นผูฉ้วยโอกาสแทนท่ีจะเป็นอาชญากรรมมืออาชีพ ซ่ึงอาชญากรรมประเภทน้ีจะ
ตดัสินใจประกอบอาชญากรรมเม่ือโอกาสอ านวย ท าให้เกิดความเดือดร้อนอย่างมาก จากความ
เจริญเติบโตของชุมชนในเขตเมืองและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและไร้ทิศทาง
โดยขาดการวางแผนและการควบคุมท่ีดีโดยเร่ิมตน้จากการเป็นชุมชนขนาดเล็กตามแนวเส้นทาง
ถนนแลว้ขยายตวัใหญ่ข้ึนตามแต่เจา้ของท่ีดินจะมีศกัยภาพในการพฒันาท่ีดินของตวัเองเพื่อสร้าง
เป็นท่ีอยูอ่าศยัตามความสามารถท่ีมีอยูจ่นเกิดเป็นชุมชนยา่นพกัอาศยัท่ีมีขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุท่ี
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนเมืองในภายหลัง อาคารท่ีอยู่อาศยักลายสภาพเป็นย่าน
การคา้ ย่านพาณิชยห์รือมีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือนท าให้การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคและดา้นสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มของยา่นท่ีพกั
อาศยั เกิดความไม่เหมาะสม ขาดความเป็นระเบียบ ถนนทางเขา้ทางออกคบัแคบ แสงสว่างไม่
เพียงพอ เปิดช่องทางจราจรหลายช่องทาง ท าให้มีช่องโอกาสการกระท าผิดเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์
การขโมยทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์เกิดข้ึนในเขตชุมชนยา่นพกัอาศยัและร้านคา้มากข้ึน ทั้งๆท่ีในความ
เป็นจริงท่ีพกัอาศยัจดัว่าเป็นสถานท่ีปลอดภยัท่ีสุดและมีความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุดส าหรับผูค้น 
(กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) จากการศึกษาพบว่าอาชญากรรมมากกว่า
คร่ึงหน่ึงเกิดเหตุในท่ีพกัอาศยัมากกวา่ท่ีสาธารณะอ่ืนๆ พบว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดเหตุท่ีพกั
อาศยัร้อยละ 66.9 บริเวณภายในร้ัวบา้น ร้อยละ 50.2 เกิดเหตุบริเวณพื้นท่ีเปิดโล่งอ่ืนๆ ถนน ร้อยละ 
21.4 บริเวณซอย ร้อยละ 11.8 และบริเวณสถานท่ีสาธารณะ ร้อยละ 8.4 และร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ
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2.9 (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) จากเหตุการณ์ด้านความผิดประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นในเคหะสถาน คดีประเภทน้ีกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขและความ
ปลอดภยัของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม เม่ืออาชญากรรมประเภทน้ีเกิดข้ึนแมผู้เ้สียหายจะแจง้
ความต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวนส่วนมากส้ินสุดลงในรูปส านวนไม่มี
ตวัตน เท่านั้น ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองเวลาของประชาชนผูต้กเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยไม่ก่อ
ประโยชน์แมแ้ต่น้อย (ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์, 2545)  ซ่ึงทางเลือกท่ีดีกว่าการแจง้ความก็คือ หา
มาตรการป้องกนัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของยา่นท่ีพกัอาศยัให้ปลอดภยั และลดช่องโอกาสใน
การก่ออาชญากรรมจะดีกวา่การแกปั้ญหาเม่ือเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ึน ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนน้ีมีนกัวชิาการต่างประเทศหลายท่านไดก้ล่าวอา้งวา่ ปัญหาอาชญากรรมสามารถท าให้ลดลง
ไดโ้ดยอาศยัการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเขา้ช่วยอาทิ Oscar Newman, Jane Jacobs 
และKevin Lynch (อา้งใน ประเสริฐ ศกัด์ิธนากุล, 2527) การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มให้มีความเหมาะสมและปลอดภยัต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพยสิ์น และเสนอแนวทาง
ในการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และ
ร่างกายของบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร  

ดังนั้นค าถามเพื่อการวิจยัคร้ังน้ี คือ ควรมีการออกแบบอย่างไรเพื่อลดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรม ประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกาย ในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขต
เมือง (กรุงเทพมหานคร)  

ควำมมุ่งหมำย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองท่ีมีผลต่อช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกาย 
 2.  เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรมทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกายในชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมย่านท่ีพักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร) ท่ีไดรั้บผลจากอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกาย 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของ
ชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง  
 3.  เพื่อน าเสนอรูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมือง (Model) ท่ีลดช่องโอกาสการ
เกิดอาชญากรรม  
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ค ำถำมกำรวจัิย 
 1.  ลกัษณะสภาพแวดลอ้มยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ท่ี
ไดรั้บผลจากอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกาย เป็นอยา่งไร 
 2.  ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของ
ชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง  
 3.  รูปแบบทัว่ไปของยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมือง (Model) ท่ีลดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรม เป็นอยา่งไร 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 การออกแบบท่ีเพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในพื้นท่ี โดยการให้แสง
สว่าง มุมมอง และการมองเห็น เส้นทางสัญจรท่ีเพียงพอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง(กรุงเทพมหานคร) พื้นท่ีศึกษาซอย
รัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ขอบเขตกำรศึกษำด้ำนพืน้ที่ ไดก้  าหนดระดบัพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ 
 1.  ระดบัเขต โดยไดก้ าหนดนิยามของการเลือกพื้นท่ีศึกษาดงัน้ี 
  1.1 ระดับเขตเน้นการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนย่านพกัอาศยัในเขตเมือง
กรุงเทพมหานคร ไม่รวมปริมณฑล 
  1.2 เลือกเฉพาะเขตท่ีมีปัญหาการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกายใน
ย่านท่ีพกัอาศยัในระดบัรุนแรงหรือมีอตัราเกิดอาชญากรรมในล าดบัตน้ ของจ านวนเขตพื้นท่ีเขต
เมืองกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ เขตจตุจกัร  
 เหตุผลของการเลือกพื้นท่ีศึกษาเขตพื้นท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เม่ือ
จดัแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 3 เขต (Zone) (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) คือเขต
พื้นท่ีชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก เม่ือศึกษาสภาพการเกิดอาชญากรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพ
แวด้ลอ้มทางกายภาพ พบวา่พื้นท่ีชั้นกลางของกรุงเทพมหานครเกิดปัญหาอาชญากรรมมากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 46.4 ของเหตุอาชญากรรมทั้งหมดท่ีเกิดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (กระทรวงยุติธรรม, 
ส านกังานกิจการยติุธรรม, 2550) โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฏีนิเวศวิทยาอาชญากรรมของชอร์และแมค
เคย ์(Shaw & McKay, 1988) แห่งมหาวิทยาลยัชิคาโกพบว่าเหตุเกิดในพื้นท่ีชั้นกลางมากท่ีสุด 
(กระทรวงยติุธรรม, ส านกังานกิจการยติุธรรม, 2550)  
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ภาพท่ี 1.1 การแบ่งเขตพื้นท่ีเกิดอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 โดยจ านวนเหตุเกิด
อาชญากรรมท่ีเหลือเป็นเหตุอาชญากรรมท่ีเกิดนอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สถิติอาชญากรรมภาคประชาชน เข้าถึงเม่ือ10 ตุลาคม 2552 เข้าถึงได้จาก
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicvs.org/image/map.jpg&imgrefurl= 
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 2.  ระดบัชุมชน 
 พื้นท่ีศึกษาเป็นอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีได้รับการเจาะจงเลือกพื้นท่ี (Specific Random 
sampling) จากย่านท่ีพกัอาศัยในเขตชุมชนเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือโอกาสในการเกิด
อาชญากรรมต่อชีวติ ร่างกายและทรัพยสิ์นในระดบัสูงโดยพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครจากสถิติ10 
พื้นท่ีอนัตรายในกรุงเทพมหานคร (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) คือ แขวง
จนัทรเกษมอยูใ่นเขตจตุจกัรเป็นพื้นท่ีรับผดิชอบของสถานี ต ารวจนครบาลพหลโยธิน จากขอ้มูล
ของสถิติของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธินพบว่า พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีเหตุอาชญากรรมมาก
ท่ีสุดในพื้นท่ีรับผดิชอบ (สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน, 2552) 

 
แผนท่ี 1.1 ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา เขตจตุจกัร แขวงจนัทรเกษม ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ เขา้ถึงจาก Google Earth 
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ขอบเขตกำรศึกษำด้ำนเนือ้หำ  
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสภาพแวดลอ้มของย่านท่ีพกัอาศยับริเวณ
ชุมชนในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ในอนัท่ีจะลดโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในยา่น
ท่ีพกัอาศยัและเสนอแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกิดอาชญากรรมหรือลดช่องโอกาสให้เกิดนอ้ยท่ีสุด
จึงมุ่งให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมย่านท่ีพกัอาศยัในทุกด้านทั้งท่ีเป็นสภาพแวดล้อมในเขต
พื้นท่ีเคหะสถานท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของประชาชนในชุมชนซ่ึงรวมความถึงพื้นท่ีใชส้อยในอาคารและ
อาณาบริเวณรอบนอกอาคารท่ีพกัอาศยัตลอดจนพื้นท่ีโดยรอบยา่นท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนเมือง เขตจตุจกัร ขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บรวบรวมมา
ศึกษารายละเอียดคือปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เปิดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรม ไดแ้ก่  
 1.  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหยื่ออาชญากรรม (ตวับุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อหรือผูเ้คราะห์ร้ายท่ี
ท าใหเ้สียทรัพยแ์ละอาจถูกประทุษร้ายต่อชีวติร่างกายและทรัพยสิ์นในเคหะสถาน)  
 2.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก่้ออาชญากรรมหรือผูก้ระท าความผิดกฎหมาย
 3.  ปัจจยัสภาพแวดล้อมของผูท่ี้พกัอาศยัและอาณาบริเวณของย่านท่ีพกัอาศยัท่ีมี
แนวโนม้ในการเปิดช่องโอกาสใหเ้กิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวติและร่างกาย 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 กระบวนการศึกษาการเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรมของย่านท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการศึกษาออกเป็นหลายขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  สืบคน้หาปัจจยัจากแหล่งขอ้มูล  
  1.1 เหยือ่อาชญากรรม (Victim, V)  
         การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเหยื่ออาชญากรรมเพื่อศึกษาวา่ สถานท่ีเกิดเหตุนั้นผูท่ี้ตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมอยู่ในย่านท่ีพกัอาศยัในชุมชนพื้นท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นอย่างไร เป็นบริเวณ
บ้านท่ีพกัอาศัยหรือภายนอกบ้าน มีการศึกษาอาชีพ รายได้  สถานภาพทางครอบครัว สังคม
ผลกระทบท่ีไดรั้บ เป็นตน้   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของปัจจยัน้ีส่วนใหญ่จะเก็บไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  เช่น จาก
เอกสารวชิาการ รายงานการศึกษาวจิยั  อ่ืนๆ    
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  1.2 ผูก้ระท าผิดหรือผูก่้ออาชญากรรม (Criminal, C) การเก็บขอ้มูลของผูก่้อ
อาชญากรรม ในรายละเอียดคลา้ยคลึงกบัปัจจยัท่ี 1 ประเภทอาชญากรรมสถานท่ีเกิดเหตุ ภาพรวม
การเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์นและอาชญากรรมต่อชีวติ ร่างกาย อ่ืนๆ  

การเก็บข้อมูลของปัจจัยน้ีส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เช่นเดียวกบัปัจจยัเหยือ่อาชญากรรม (Victim, V) 

  1.3 ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม ยา่นท่ีพกัอาศยั เป็นการเก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของยา่น
ท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร การเก็บขอ้มูลของปัจจยัท่ี 3 น้ี ถือเป็นขอ้มูลหลกัใน
การศึกษาคร้ังน้ี ขอ้มูลส่วนใหญ่จึงตอ้งเก็บในพื้นท่ีศึกษา นบัเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  
 2.  การศึกษาปัจจยัท่ี เปิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมของพื้นท่ีศึกษา โดยอาศยั
แนวคิดจากความสัมพนัธ์ของวงจรอาชญากรรมของส านกังานต ารวจแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิด
วงจรอาชญากรรมน้ีมีหลกัการส าคญัคือ อาชญากรรมเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ อาชญากรท่ีจะ
กระท าผดิ โอกาสท่ีเหมาะสมและเหยือ่ท่ีเหมาะสมอนัเน่ืองจากการขาดความสามารถในการปกป้อง
ทรัพยสิ์นหรือร่างกายซ่ึงเม่ือมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะสามารถเกิดข้ึนได ้
(พรชยั ขนัตี, 2548)  แต่ทางกองวิจยัและวางแผนกรมต ารวจไดใ้ห้ความหมายของค าว่า สาเหตุ
อาชญากรรม  หมายถึง ตน้เหตุ มูลเหตุ หรือท่ีมาต่างๆท่ีท าใหอ้าชญากรรมเกิดข้ึน ปัจจุบนัยงัไม่อาจ
หาข้อสรุปถึงสาเหตุหรือมูลเหตุท่ีแท้จริงได้จึงหลีกเล่ียงไม่ใช้ค  าว่าสาเหตุหันมาใช้ค  าว่าปัจจยั 
(Factor) ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัการประกอบอาชญากรรม  

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดน้ าแนวทฤษฏีของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม 
หลกัทฤษฏีและมาตรการ และคู่มือการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม 
(Crime Prevention Through Environment Design) ของกองวิจยัและพฒันา ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ มาประยุกตโ์ดยน าปัจจยัทั้ง3 มาสัมพนัธ์กนั ในกรณีท่ีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงหรือทั้ง3ปัจจยัมี
ความบกพร่อง เม่ือองคป์ระกอบครบทั้ง 3 มาบรรจบกนั ณ จุดวิกฤต (Critical Point) โดยมีเง่ือน
เวลาและจงัหวะมาเก่ียวขอ้งท าให้เกิด ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม (Crime Opportunity) ข้ึนดงั
ภาพขา้งล่าง ซ่ึงLee ได้กล่าวว่า อาชญากรรมประเภทมุ่งประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นมกัอาศยั ช่อง
โอกาส เป็นส าคญัถึงร้อยละ 85 ของอาชญากรรม (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) ท าให้เกิดเป็นวงจร
อุบาทวข้ึ์น ซ่ึงให้ช่ือวงจรใหม่น้ีวา่ วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle) 
ดงัน้ี 
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ภาพท่ี1.2: วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle)  
ดดัแปลงจาก: การป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล: ศึกษาการจดั
สภาพแวดลอ้ม ส าหรับการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2550  
 
 วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle) มีองคป์ระกอบท่ีเป็น
ปัจจยัหลกั 3ปัจจยั ดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัของผูอ้ยูอ่าศยัและทรัพยสิ์น หรือเหยื่ออาชญากรรม (Victim, V) และ
ปัจจยัของสภาพแวดลอ้ม (Environmental, E) ถือวา่เป็น “ตวัแปรตน้” 
  2.2 ปัจจยัของผูก่้ออาชญากรรม หรือผูก้ระท าผิดกฎหมาย (Crime, C) ถือวา่เป็น “ตวั
แปรตาม” 
 3.  ส ารวจพื้นท่ีภาคสนามเบ้ืองตน้ ดว้ยแบบสังเกตการณ์ (Observation Checklist) เพื่อ
เก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มเพื่อใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือประกอบการศึกษาโดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 7 
หวัขอ้ดงัน้ี (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, กองวจิยัและพฒันา, 2550) 
 หวัขอ้ 1 เศรษฐกิจ-สังคม  
 หวัขอ้ 2 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพของชุมชนเขตเมืองในภาพรวม  

 หวัขอ้ 3 ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มบ่งบอกความปลอดภยัของผูท่ี้พกัอาศยั 
 หวัขอ้ 4 ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัท่ีมีแนวโนม้เปิดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรม  
 หวัขอ้ 5 ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีเส่ียงภยั 
 หวัขอ้ 6 ลกัษณะเส้นทางสัญจรเขา้ออกของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั 
 หวัขอ้ 7 ลกัษณะระบบไฟส่องสวา่งรอบบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยั 

ผู้ ก่ออาชญากรรม 
(Crime, C)  

 

เหยื่ออาชญากรรม 
(Victim, V) 

สภาพแวดล้อม
(Environment, E) 

ช่องโอกาสเกดิอาชญากรรม 

(Crime Opportunity) 
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 4.  ออกแบบเคร่ืองมือเพื่อเก็บข้อมูลประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่างศึกษา
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีศึกษาโดยเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการศึกษา คือ แบบสอบถาม 

  
 Becker ให้ข้อคิดเก่ียวกับการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
Environment) ในชุมชนเมือง (อา้งใน วชิา จ าปาวลัย,์ 2540) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 3 พื้นท่ี โดยแบ่ง
การใชพ้ื้นท่ีเป็นรูปแบบใหญ่ตามลกัษณะการครอบครองของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 3ประเภท ดงัน้ี
  4.1 พื้นท่ีปฐมภูมิ (Primary Space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงครอบครองและใช้
ประโยชน์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจ านวนจ ากดัรวมทั้งสามารถครอบครองพื้นท่ีดงักล่าวไดใ้น
ลกัษณะถาวร บา้นพกัอาศยัคือตวัอยา่งของพื้นท่ีปฐมภูมิ ซ่ึงBrower (อา้งใน วิชา จ าปาวลัย ,์ 2540) 
เรียกวา่ อาณาเขตส่วนบุคคล  
  4.2 พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงบุคคลทัว่ไปสามารถท่ี
จะเขา้ไปไดโ้ดยชอบธรรมหรือสามารถใช้ในการสัญจรไปมาไดโ้ดยอิสระภายใตข้อบเขตของกฏ
ระเบียบท่ีก าหนดไว ้เช่น สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ ท่ีจอดรถทัว่ไป เป็นตน้  
  4.3 พื้นท่ีทุติยภูมิ (Secondary Space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
สามารถแสดงสิทธิการครอบครองพื้นท่ีรวมทั้งควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีของบุคคลแปลกหนา้
ไดร้ะดบัในระดบัหน่ึงกล่าวอีกนยัหน่ึงพื้นท่ีทุติยภูมิจดัเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพื้นท่ีปฐมภูมิและ
พื้นท่ีสาธารณะ ตวัอยา่งเช่น ถนน ตรอก ซอยยา่นท่ีพกัอาศยั ทางเดินเทา้หนา้ทาวน์เฮา้ส์ เป็นตน้  

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีพื้นท่ีปฐมภูมิ (Primary Space) จึงหมายรวมไปถึงข้อมูล
สภาพแวดลอ้มภายในอาคารและรอบนอกบริเวณบา้น  
 5.  เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แล้วประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ  
 6.  การวเิคราะห์ผลและแปรผลเพื่อน าเสนอขอ้มูลในภาพรวมถึงปัจจยัท่ีมีความเส่ียงต่อ
การเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัมาท าการพิสูจน์สมมุติฐาน  
 7.  การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและเหมาะสม ไม่
สามารถเปิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมหรือป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรถูกท าลายห่วงโซ่สัมพันธ์ ท าให้ไม่ครบวงจรของการเกิด
อาชญากรรม ขั้นตอนน้ีได้ผ่านระบบแปรผลขอ้มูลและสังเคราะห์แนวคิดของสภาพแวดล้อมท่ี
น ามาแกไ้ขดดัแปลง 
 8.  การสรุปผลการศึกษาและจดัรายงานการสรุปผลการศึกษา น าเสนอขอ้มูลใน
ภาพรวมและออกแบบสภาพแวดลอ้มย่านท่ีพกัอาศยัใหม่เพื่อสร้างรูปแบบของย่านท่ีพกัอาศยัท่ี
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สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในชุมชนยา่นพกัอาศยัหลากหลายรูปแบบไวเ้ผื่อเลือกเพื่อ
การตดัสินใจในการปรับปรุงชุมชนเดิมท่ีได้ท าการศึกษาและเป็นกรณีศึกษาส าหรับการพฒันา
ชุมชนใหม่ต่อไป 

 
วธีิกำรศึกษำ 

 1.  ออกส ารวจภาคสนามและศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data Source) เช่นขอ้มูลผลการวิจยั (Documentary Research) เอกสารต าราและเอกสารทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  สุ่มตวัอยา่งพื้นท่ีศึกษาแบบ Specific Random Sampling จากยา่นท่ีพกัอาศยัในเขต
เมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อทรัพย์สินและ
อาชญากรรมต่อชีวิตร่างกายในระดับสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเกิด
อาชญากรรมสูง 
 3.  เตรียมชุมชนพื้นท่ีศึกษาโดยการติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและ
ส ารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับมาสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
 4. ก าหนดหัวขอ้ข้อมูลส่ิงแวดล้อมมาสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลแบบสังเกตการณ์ 
(Observation Checklist) แยกตามประเภทส่ิงแวดลอ้ม และท าการทดสอบมาตรฐานแบบสอบถาม
เพื่อปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 
 5.  จดัทีมออกเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนลงพื้นท่ีศึกษาโดยให้สมาชิกคน
ใดคนหน่ึงในครอบครัวซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรเป็นผูต้อบแบบสอบถามในแบบสอบถามแต่
ละฉบบั 
 6. ประมวลข้อมูลจากแบบสอบถามและจากข้อมูลแบบสังเกตการณ์น าข้อมูลมา
วิเคราะห์และแปรผลเพื่อหาศกัยภาพและแนวโน้มอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) และทดสอบหาความสัมพนัธ์โดยใชค้่าสถิติ (Chi-square Test) เพื่อ
หาค่าระดบัความส าคญัทางสถิติ (Significant Level) ขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งช้ีชดัเจนถึงความแตกต่าง
ของปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเปิดช่องโอกาสใหก่้ออาชญากรรม 
 7. พิสูจน์สมมุติฐานและเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมเพื่อ
น าไปใชใ้นเชิงปฏิบติัตามสภาพความเป็นจริงใหไ้ดม้ากท่ีสุด (Pragmatic Utility)  
 8. ท ารายงานสรุปผลการศึกษา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สภาพแวดลอ้มย่านท่ีพกัอาศยั หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยั 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชากรในพื้นท่ี โดยมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมใน
ยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง  
 การออกแบบสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การควบคุมและการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้มี
ความสมบูรณ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงจะช่วยลดช่อง
โอกาสของอาชญากรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดในการท่ีจะประกอบอาชญากรรม  
 เหยื่ออาชญากรรม หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาหรือถูกล่วง
ละเมิดและไดรั้บความเสียหายโดยตรงจากการกระท าผิดกฎหมายนั้นรวมทั้งบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการกระท าผิดกฎหมาย แมว้่าการกระท านั้นจะมิไดเ้กิดข้ึนกบัเขาโดยตรง แต่เป็น
เหยื่ออาชญากรรมโดยออ้มและเป็นผูต้อบค าถามในการสัมภาษณ์ดว้ย  (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 
กองวจิยัและพฒันา, 2550) 
 ผูก่้ออาชญากรรม/ ผูก้ระท าผิด หมายถึง บุคคลท่ีถูกระบุว่าเป็นผูก้ระท าผิด หรือมี
ประจกัษ์พยานพบเห็นขณะก าลงักระท าความผิดท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหาย หรือพยานอ่ืนๆ 
พบเห็นก็ตาม เช่น มีคนเห็นวา่นายแดงข้ีเมาประจ าซอยก าลงัเป็นผูง้ดัแงะประตูเขา้มาในบา้นของผู ้
ถูกสัมภาษณ์ เป็นตน้ (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, กองวจิยัและพฒันา, 2550) 
 ช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม หมายถึง โอกาส ความเส่ียงท่ีจะเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี
ศึกษา 
 อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น หมายถึง การกระท าผิดกฎหมายท่ีผูก้ระท าผิดกระท าต่อ
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นในลกัษณะ ดงัน้ี 1) การขโมยหรือพยายามขโมยทรัพยร์วมถึงยานพาหนะ 2) การ
บุกรุกหรือพยายามบุกรุกเขา้เขตภายในร้ัวบา้น/ ท่ีพกัอาศยั 3) การตั้งใจก่อความเสียหาย/ ท าลาย
ทรัพยสิ์น/ ท าใหเ้สียทรัพย ์  
 อาชญากรรมต่อชีวติและร่างกาย หมายถึง การกระท าผิดกฎหมายท่ีผูก้ระท าผิดมีเจตนา
กระท าต่อชีวติร่างกายต่อผูอ่ื้นโดยตรง เช่น ท าร้าย พยายามท าร้าย คุกคาม ลอบติดตาม ข่มขู่วา่จะท า
ร้ายร่างกายหรือฆ่า (ไม่รวมถึงการใชก้  าลงัข่มขืนกระท าช าเรา หรือท าร้ายเพื่อพยายามข่มขืนกระท า
ช าเรา) 
 บริเวณยา่นท่ีพกัอาศยั คือ สภาพแวดลอ้มหรือสภาพชุมชนท่ีอยูร่อบๆ หรือใกลเ้คียงกบั
ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจ าแนกสภาพแวดลอ้มของถ่ินท่ีพกัอาศยัไดโ้ดยสังเขป ดงัน้ี  
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 เขตท่ีอยู่อาศยั หมายถึง สภาพของชุมชนรอบๆ หรือใกล้เคียงบา้นพกัอาศยัท่ีท าการ
ส ารวจหรือซอยนั้นๆ มีลกัษณะเด่นท่ีแวดลอ้มไปดว้ยบา้นพกัอาศยัของตนและเพื่อนบา้นหรือระบุ
ไดว้า่มีแนวโนม้หรือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะเขตท่ีอยูอ่าศยัน้ีเป็นส าคญั  
 เขตธุรกิจ หมายถึง สภาพของชุมชนรอบๆ หรือใกลเ้คียงบา้นพกัอาศยัท่ีท าการส ารวจ
หรือซอยนั้นๆ มีลกัษณะเด่นท่ีแวดล้อมไปดว้ยเพื่อนบา้นท่ีประกอบธุรกิจการคา้อย่างเดียวหรือ
หลายอยา่งหรือระบุไดว้า่มีแนวโนม้หรือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะเขตท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นเขตธุรกิจน้ี
เป็นส าคญั 
 เขตชุมชนแออดั หมายถึง สภาพของชุมชนรอบๆ หรือใกลเ้คียงบา้นพกัอาศยัท่ีท าการ
ส ารวจหรือซอยนั้นๆ มีลักษณะเด่นท่ีแวดล้อมไปด้วยบ้านของเพื่อนบ้านท่ีอยู่กันอย่างแออัด 
(หลงัคาติดกนั) ทางเดินคบัแคบ มีปัญหาเร่ืองการระบายน ้ าเสีย ผูพ้กัอาศยัไม่มีความเป็นส่วนตวั
เท่าท่ีควร เป็นแหล่งพกัอาศยัของผูก้ระท าผดิ มีปัญหายาเสพติด หรือระบุไดว้า่มีแนวโนม้หรือไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะเขตท่ีพกัอาศยัซ่ึงเป็นเขตชุมชนแออดัน้ีเป็นส าคญั  
 ประเภทของท่ีอยู่อาศยั หมายถึง ลกัษณะของสถานท่ีท่ีครัวเรือนหน่ึงๆ ใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยัดงัน้ี 
 บา้น หมายถึง บา้นท่ีปลูกอยูห่ลงัเดียวโดดๆ พร้อมทั้งเรือนครัว โรงรถ เรือนคนใชด้ว้ย
ถา้มี และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลในครัวเรือนเดียวกนั โดยนบัเป็น 1 หน่วยหลงัคาเรือน 
 ตึกแถว หมายถึง ตึกท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของครัวเรือน ปลูกติดต่อกนัมากกว่า 2 หน่วย
ข้ึนไป โดยติดกนัเป็นแถว โดยมีฝาร่วมกนัดา้นหน่ึงหรือสองดา้นข้ึนไป อาจจะเป็นชั้นเดียวหรือ
หลายชั้นก็ได ้ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย ์มีการขายของหรือท าธุรกิจ และไม่มีบริเวณ โดยนบัเป็น 
1 หน่วยหลงัคาเรือน 
 ห้องแถว หมายถึง เรือนไมท่ี้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของครัวเรือน ปลูกติดต่อกนัมากกว่า 2
หน่วยข้ึนไป โดยติดกนัเป็นแถว มีฝาร่วมกนัดา้นหน่ึงหรือสองดา้นข้ึนไป อาจจะเป็นชั้นเดียวหรือ
หลายชั้นก็ได ้มกัมีลกัษณะอาศยัอยูอ่ยา่งแออดั (สมาชิกทั้งครัวเรือนอยูใ่นหอ้งเดียวกนั) โดยนบัเป็น 
1 หน่วยหลงัคาเรือน 
 หอพกั หมายถึง หอพกัท่ีจดทะเบียน และท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน แต่ข้ึนป้ายให้ทราบวา่เป็น
หอพกั โดยนบัเป็น 1 หน่วยหลงัคาเรือน 
 ทาวน์เฮาส์ หมายถึง ตึกท่ีปลูกติดต่อกนัมากกวา่ 2 หน่วยข้ึนไป โดยมีผนงัร่วมกนัดา้น
หน่ึงหรือสองดา้นข้ึนไป อาจเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได ้วตัถุประสงค์หลกัเป็นบา้นพกัอาศยั
ไม่ใช่อาคารพาณิชย ์ตวัตึกอยูลึ่กเขา้มาจากริมถนน อาจมีบริเวณท่ีวา่งหนา้บา้น อาจใชเ้ป็นท่ีจอดรถ
หรือท าประโยชน์อยา่งอ่ืน โดยนบัเป็น 1 หน่วยหลงัคาเรือน 
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 ห้องชุด หมายถึง กลุ่มห้องอันเป็นส่วนหน่ึงของอาคาร ซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ครัวเรือน โดยกลุ่มห้องน้ีจะตอ้งมีห้องครัว ห้องน ้ า ตลอดจนทางเขา้ออกห้องชุดเป็นของตนเอง 
โดยนบัเป็น 1 หน่วยหลงัคาเรือน 
 หน่วยหลงัคาเรือน หมายถึง เรือนหรืออาคารท่ียึดเอาเอกสารทะเบียนบา้นเป็นหลกัใน
การนบั โดยอาคาร 1หลงั นบัเป็น 1 หน่วยส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ตวัแทนของการศึกษา คือ 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ หรือผูอ้าศยั หรือผูเ้ช่า ซ่ึง 1 หน่วยหลงัคาเรือนนบัเป็น 1 คน ประกอบดว้ย บา้น 
ตึกแถว หอ้งแถว หอพกั ทาวน์เฮาส์ และหอ้งชุด  

 
กำรน ำเสนอผลงำน 

 น าเสนอรูปแบบรายงานขั้นสุดทา้ยขนาด A4 ประกอบดว้ย แผนภูมิ ตาราง แผนท่ี โดย
สรุปเน้ือหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้ม รูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อ
ลดช่องโอกาสของการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์นและอาชญากรรมต่อชีวิตร่างกายเป็นการลด
อตัราการเกิดอาชญากรรม  
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บทที ่2 
ความรู้ ทฤษฏีและ งานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

  
 การศึกษาวิจยัมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้ความรู้ ทฤษฏี หลกัการ แนวคิดต่างๆ 
รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชท้  าการอา้งอิงและ
กล่าวถึงตามหลกัการและเหตุผลตามแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัต่างๆท่ีได้ท าการศึกษา ได้แก่ 
ความหมายของสภาพแวดล้อม ความหมายของชุมชนในเขตเมือง ความหมายของอาชญากรรม 
ปัจจยัของการเกิดอาชญากรรม การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม สรุปความรู้ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการ
ป้องกนัและการควบคุม  

 

แนวคิด และทฤษฏีทีใ่ช้ในการศึกษา 
ความหมายของสภาพแวดล้อม  
 สภาพแวดล้อม ซ่ึงตรงกับค าในภาษาอังกฤษ ค าว่า Environment ตามพจนานุกรม 
Webster’s Dictionary สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลหรืออ านาจใน
การก่อใหเ้กิดและส่งผลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตหรือระบบนิเวศน์ นอกจากน้ียงัรวมถึงสภาพ
ทางสังคมและวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย ภาษา ศาสนา เศรษฐกิจ และ
องค์กรทางการเมือง ค าว่า สภาพแวดลอ้ม หรือ ส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การน าไปใช้เพื่อการเผยแพร่ใน
หลายสาขาวชิาในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั (อา้งใน ดวงกมล จิตววิฒันา, 2542) 
 The Dictionary of Ecology and Environment Science (1993) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ 
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รายรอบส่ิงมีชีวิต ชุมชน หรือส่ิงของ และเป็นเ ง่ือนไขของการคงอยู ่
สภาพแวดล้อมเป็นค าท่ีไม่มีความหมายจ ากัด ส่ิงมีชีวิต ชุมชน หรือส่ิงของหน่ึงๆ มักจะเป็น
สภาพแวดลอ้มของส่ิงมีชีวติ ชุมชน หรือส่ิงของ (อา้งใน เอกรินทร์ สิขากลู, 2546) 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความหมายไวว้่า สภาวะ
รอบตวัเราซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องคนเรา (อา้งใน วสูิตร ฉตัรชยัเดช, 2011) 
 อุทยั หิรัญโต (2526) ให้ความหมายสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเร้าและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนหรือกลุ่มคน ส่ิงแรกท่ีมนุษยไ์ดอ้าศยัด ารงชีพ และด าเนินชีวิตส่วนตวั
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หรือชีวิตสังคมไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึงส่ิงทั้งหลายท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์ทั้งเป็นส่ิงท่ีมีรูปร่าง 
และไม่มีรูปร่าง รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงดงักล่าวได้แก่ 
อากาศ แสงสวา่ง ความร้อน ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มเป็นทั้งแหล่งท่ีมาและค ้าจุนชีวติมนุษย ์ดงัจะเห็นไดว้า่ 
ร่างกายมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มรอบกายมนุษย ์หากมนุษยข์าดส่ิงแวดลอ้มก็ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ นอกจากน้ีส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลในการปรุงแต่งนิสัยปรัชญาแห่งชีวิต และ
สติปัญญาของมนุษยอี์กดว้ย (อา้งใน ชนะทิศ แกว้อมัพร, 2538) 
 มุกดา สุขสมาน (2535) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบๆส่ิงมีชีวิต อาจจะเป็น
แม่น ้าล าคลอง ทะเลสาบ ภูเขา หรือป่า ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลทางดา้นกายภาพ และชีวภาพ
ควบคู่กนั (อา้งใน ดวงกมล จิตววิฒันา, 2542) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2549) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษยท์ั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเป็นรูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและ
มองเห็นได)้ และนามธรรม (ตวัอยา่งเช่น วฒันธรรม แบบเผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียว
โยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้าง
หรือท าลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้ง
ระบบ 
 Andrewartha (1961) ได้นิยาม สภาพแวดลอ้ม ว่า ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอาจมีอิทธิพลต่อ
โอกาสท่ีส่ิงชีวติตวัใดตวัหน่ึงจะมีชีวติรอดและเจริญพนัธ์ุได ้(อา้งใน เอกรินทร์ สิขากลู, 2546) 
 Nicolson (1975) ไดนิ้ยาม สภาพแวดลอ้ม วา่ ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นส่วนรวมทั้งหมดซ่ึงมี
อิทธิพลต่อประชากร (อา้งใน เอกรินทร์ สิขากลู, 2546) 
 Cunningham (2002) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้ม หมายถึง สภาพหรือส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท่ีอยู่
รอบๆส่ิงมีชีวติหรือกลุ่มของส่ิงมีชีวติ เช่นการใชท่ี้ดิน ถนน แม่น ้า อาคารบา้นเรือน ตน้ไม ้หรือเป็น
สภาพทางสังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตหรือกลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
เช่น ครอบครัว การเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ (อา้งใน เอกรินทร์ สิขากลู, 2546) 
 สรุปแลว้ค าวา่ สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งมีชีวิตและไม่
มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความ
เป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติ ตอ้งเก้ือหนุนกนั พึ่งพาอาศยักนัเป็นวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งระบบ  
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ความหมายของชุมชนในเขตเมือง  
 เป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมาก บางประเทศไม่ใช้เกณฑ์ความ
หนาแน่นของประชากร แต่ถือเอาจ านวน ประชากรในชุมชน เป็นส าคญั เช่น ฝร่ังเศสและอิสราเอล 
ประชากรตอ้งมากกว่า 2,000 คน สหรัฐอเมริกา ประชากรมากกว่า 2,500 คน  เบลเยี่ยมมากกว่า 
5,000 คน  สเปนมากกว่า 10,000 คน และญ่ีปุ่นมากกว่า 30,000 คน เป็นตน้ ตวัอาคาร บา้นเรือน
หนาแน่น มีความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนมากกว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อาชีพมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม การค้าขายและ การบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ เป็นปัจเจกบุคคลสูง ท าให้
ความสัมพนัธ์ เป็นแบบทางการมากกวา่ส่วนตวั สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้พราะผลประโยชน์ ท่ีแต่ละ
คนจะไดรั้บชุมชนเมืองจะอยู่ภายใตก้ารปกครองรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น  เทศบาล มหานคร 
และมีชุมชนยอ่ยๆ  รวมอยูใ่นบริเวณเหล่าน้ี เช่น ตรอก ซอย ถนน หรือเรียกตามช่ือท่ีตั้งของชุมชน
ต่างๆ เช่น บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพร้าว จนัทรเกษม เป็นตน้ (สนธยา พลศรี, 2545)
 ชุมชนเมือง เป็นชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์โดยมนุษยม์ากกว่า
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มในเมืองท่ีเพิ่มข้ึน
มีลกัษณะเป็นจกัรกล และรวมถึงเคร่ืองใช้ภายในบา้นดว้ยเช่นกนัมีการติดต่อและส่ือสารกนัมาก 
การติดต่อและมีความสัมพนัธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็นกันเอง 
ความสัมพนัธ์คงอยูเ่พียงระยะเวลาสั้น ๆ รูปแบบความสัมพนัธ์มีความซบัซ้อน ยุง่ยาก ผิวเผิน และ 
มีแบบแผน (เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dpt.go.th/ITCitdb/txt/pop/urban2.htm)  
 สรุปแล้วค าว่า ชุมชนในเขตเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
สร้างสรรค์โดยมนุษยม์ากกว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีการติดต่อ และส่ือสารกันมาก มี
ความสัมพนัธ์แบบ ไม่มีความเป็นกนัเอง รูปแบบความสัมพนัธ์มีความซบัซ้อน ยุง่ยาก ผิวเผิน และ 
มีแบบแผน 
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ความหมายของอาชญากรรม 
 อาชญากรรม ซ่ึงตรงกบัค าในภาษาองักฤษ ค าว่า Crime ตามพจนานุกรม Lexitron 
(2009) ซ่ึงหมายความถึง การกระท าท่ีผดิศีลธรรม การตดัสินค าพิพากษา การจบักุม การลงโทษ การ
กล่าวหาหรือการกระท าความผดิโดยบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง  
 ราชบญัฑิตยสถาน (2493) ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ อาชญา หมายถึง อ านาจโทษ ซ่ึง
มกัใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายชั้นผูใ้หญ่ เช่น พระราชอาญา เป็นต้น ส่วนค าว่า กรรม 
หมายถึง การกระท าท่ีสนองผลร้ายท่ีท าไวแ้ต่ปางก่อน ค าว่า อาชญากรรม จึงมีความหมายถึง 
ปรากฏการณ์หน่ึงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยการกระท าของบุคคล ซ่ึงการกระท านั้นกฎหมายไดบ้ญัญติั
เป็นขอ้หา้ม ถือวา่เป็นความผดิซ่ึงผูก้ระท าความผดิจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ 
 กริช ปัจฉิมสวสัด์ิ (2497) กล่าววา่ อาชญากรรม คือ การกระท าส่ิงท่ีกฎหมายในขณะนั้น
บญัญติัห้ามไว ้หรือการละเวน้ส่ิงท่ีกฎหมายในขณะนั้นบญัญติัให้ท า และกระท าหรือละเวน้การ
กระท าดว้ยเจตนาในลกัษณะท่ีจงใจหรือคาดหมายผลแห่งการกระท านั้นก็ดี ประมาทก็ดี (อา้งใน 
สฤษด์ิ สืบพงษศิ์ริ, 2545) 
 Reid (2000) อาชญากรรม หมายถึง การกระท าโดยเจตนาหรือความประมาทท่ีฝ่าฝืน
หรือละเมิดขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัของสังคม หรือกฎหมายอาญา และมีบทลงโทษตามระดบัความ
รุนแรงของการกระท าผดินั้นๆ โดยองคก์รทางการเมืองในพื้นท่ี (อา้งใน เอกรินทร์ สิขากลู, 2546) 
 สรุปแลว้ค าวา่ อาชญากรรม หมายถึง การกระท าท่ีมีลกัษณะความผิดท่ีรุนแรง หรือการ
กระท าโดยเจตนาท่ีฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีวางไวแ้ละเป็นอนัตรายต่อสังคม ผูก้ระท าความผิด
จะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฏและขอ้บงัคบัของสังคมนั้นๆ 
 กองวิจยัและพฒันา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (2550) ไดแ้บ่งประเภทของอาชญากรรม 
ออกเป็น 5 กลุ่มคดี ตามลกัษณะของการประกอบอาชญากรรมดงัน้ี 
 1.  กลุ่มคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั ประกอบดว้ย คดีฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา คดีปลน้
ทรัพย ์คดีชิงทรัพย ์คดีลกัพาเรียกค่าไถ่ และคดีวางเพลิง 
 2.  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ ประกอบดว้ย คดีฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา คดี
ฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา คดีท าให้ตายโดยประมาท คดีพยายามฆ่า คดีท าร้ายร่างกาย และคดีข่มขืน
กระท าช าเรา 
 3.  กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ประกอบดว้ย คดีลกัทรัพย ์คดีวิ่งราวทรัพย ์คดีรีดเอา
ทรัพย ์คดี กรรโชกทรัพย ์คดีชิงทรัพย ์คดีปลน้ทรัพย ์คดีรับของโจร และคดีท าใหเ้สียทรัพย  ์
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 4.  กลุ่มคดีท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย คดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์คดีโจรกรรมรถยนต ์
คดีโจรกรรม โค-กระบือ คดีโจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร คดีปลน้-ชิงรถโดยสาร คดีปลน้ชิงรถแท็กซ่ี 
คดีข่มขืน และฆ่า คดีลกัพาเรียกค่าไถ่ และคดียกัยอกทรัพย ์
 5.  กลุ่มคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย ประกอบดว้ย คดีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ร.บ.การ
พนนั พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี และพ.ร.บ.มีและเผยแพร่วตัถุลามไฟ 
 กลุ่มคดีท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคดีประเภทประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินและกลุ่มคดีท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดี
กรรโชกทรัพย ์คดีรีดเอาทรัพย ์คดีปลน้ทรัพย ์คดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต ์
เน่ืองจากเป็นคดีท่ีประกอบดว้ยผูก่้ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และสภาพแวดลอ้มของชุมชน
ท่ีเอ้ือโอกาสใหก่้ออาชญากรรมข้ึนได ้
 ค าจ ากดัความของคดีอาชญากรรมในการศึกษา 
 1.  คดีลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 
  1.1 ลกัทรัพย ์ในเวลากลางคืน  
  1.2 ลกัทรัพย ์โดยท าอนัตรายส่ิงกีดกั้นส าหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย ์หรือผ่าน
ส่ิงเช่นวา่นั้นเขา้ไปดว้ยประการใด ๆ  
  1.3 ลกัทรัพย ์โดยเขา้ทางช่องทางซ่ึงไดท้  าข้ึนโดยไม่ไดจ้  านงให้เป็น ทางคนเขา้หรือ
เขา้ทางช่องทางซ่ึงผูเ้ป็นใจเปิดไวใ้ห ้ 
  1.4 ลกัทรัพย ์โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป
  1.5 ลกัทรัพย ์ในเคหสถาน ท่ีจอดรถสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อให้บริการ
สาธารณะท่ีตนไดเ้ขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือซ่อนตวัอยูใ่นสถานท่ีนั้น ๆ  
  1.6 ลกัทรัพย ์ท่ีเป็นของนายจา้งหรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของนายจา้ง  
 2.  คดีวิง่ราวทรัพย ์หมายถึง ผูใ้ดท่ีลกัทรัพยโ์ดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ ประกอบดว้ย 
  2.1 วิง่ราวทรัพย ์เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นรับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ  
  2.2 วิง่ราวทรัพย ์เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นรับอนัตรายสาหสั  
  2.3 วิง่ราวทรัพย ์เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย  
 3.  คดีชิงทรัพย ์ประกอบดว้ย 

 3.1 การใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้ายนั้น อาจกระท าดว้ยวาจา
หรือกิริยาท่าทางก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งกระท าต่อเจา้ทรัพยโ์ดยตรง อาจกระท าต่อบุคคลอ่ืนก็ได ้แต่ตอ้ง
กระท าต่อมนุษยมิ์ใช่กระท าต่อสัตวห์รือทรัพยส่ิ์งของ 
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  3.2 การใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็นั้น ตอ้งกระท าใหเ้จา้ของทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน
เกิดความกลวัและยอมใหท้รัพยน์ั้นไปและตอ้งไดรั้บทรัพยไ์ปในระยะเวลาใกลก้นันั้น  
 4.  คดีกรรโชกทรัพย ์คดีรีดเอาทรัพย ์ประกอบดว้ย 
  4.1 ข่มขืนใจผูอ่ื้นให้ยอมให้ หรือรับวา่จะให้ประโยชน์ ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
จนผูถู้กข่มขืนใจยอมเช่นนั้น  
  4.2 การใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือขู่เข็ญวา่จะท าอนัตราย อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะกระท า
ต่อผูถู้กขู่เขญ็หรือบุคคลท่ีสามก็ได ้  
 5.  ปลน้ทรัพย  ์ หมายถึง การชิงทรัพยโ์ดยผูใ้ดชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระท าความผิด
ดว้ยกนัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
 6.  คดีโจรกรรมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ หมายถึง คดีท่ีเกิดจากการเอารถยนตห์รือ
รถจกัรยานยนตข์องผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเจา้ของไปจากการครอบครอง 

 
ปัจจัยของการเกดิอาชญากรรม 
 อาชญากรรมเกิดจากปัจจยัหลายประการท่ีเก้ือกูลกนัและผลกัดนัให้เกิดอาชญกรรมข้ึน 
โดยแบ่งทฤษฏี และปัจจยัของการเกิดอาชญากรรมทางวทิยาศาสตร์มาเป็นเหตุเป็นผลในการอธิบาย
ถึงการเกิดอาชญากรรมไดเ้ป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัภายในตวับุคคล  
 เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเกิดข้ึนจากตวัของอาชญากรเอง อนั
เป็นผลมาจากลกัษณะทางชีววิทยาของแต่ละบุคคล โดยเช่ือว่าพฤติกรรมของอาชญากรเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากความบกพร่องทางชีววิทยา ความเจ็บป่วย ความผิดปรกติของร่างกาย และมีลกัษณะทาง
พนัธุกรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างานของระบบประสาทและต่อมต่างๆในร่างกายให้ท างาน
ผิดปรกติ ท าให้เกิดผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์โดยความบกพร่องดงักล่าวน้ีท าให้ไม่สามารถใช้
เหตุผลไตร่ตรองคิดถึงผลดีผลเสียก่อนท่ีจะกระท าไดน้อกจากน้ียงัมีการน าเอาแนวความคิดทางดา้น
จิตวิทยามาใช้อธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม โดยความไม่สมดุลของจิตใจจะน าไปสู่การ
ประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเช่ือวา่อาชญากรรมมีสาเหตุมาจากการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีไดรั้บการ
ปรุงแต่งจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นการแสดงออกของสัญชาตญาณท่ีขาดการควบคุม (Frued, 1930 
อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่เรืองแสง, 2549) 
 2.  ปัจจยัภายนอกตวับุคคล หรือปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัอิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้ประกอบอาชญากรรม ทั้ ง
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยส่ิงต่างๆเหล่าน้ี
จะส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ความปรารถนา ในการประกอบอาชญากรรม
 Master (1990) กล่าวว่า ลกัษณะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญัขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์สภาพเศรษฐกิจจะมีผลต่อการประกอบอาชญากรรม โดยบุคคลท่ียากจนจะมี
ความปราถนาหรือแรงจูงใจให้ประกอบอาชญากรรมเพื่อด ารงชีพอยูใ่นสังคม (อา้งใน สฤษด์ิ สืบ
พงษศิ์ริ, 2545) 
 Reid (2000) กล่าววา่ อาชญากรรมเกิดข้ึนจากสถาบนัทางสังคมท าหนา้ท่ีไม่เหมาะสม
หรือเกิดความบกพร่อง ซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชน 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผิดๆจากสถาบันทางสังคมเหล่านั้น รวมถึงเร่ืองของค่านิยมในสังคม
โดยเฉพาะค่านิยมเก่ียวกบัวตัถุนิยม ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความคิดจิตใจของบุคคลในการอยากได ้
อยากมี นอกจากน้้ีอาชญากรรมยงัเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ทางสังคม โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่ง
ชนชั้นทางสังคม (อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่เรืองแสง, 2550) 
 Lynch (1976) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงก าหนดลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ี
อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นๆ และบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีพฒันาการทาง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป โดยอาชญากรจะประกอบอาชญากรรมได้นั้ นต้องอาศัย
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสม และเปิดช่องโอกาสใหก่้ออาชญากรรมไดง่้าย เช่น ในซอยท่ี
เปล่ียว มืด มีโอกาสท่ีจะถูกชิงทรัพยห์รือข่มขืนสูง (อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่เรืองแสง, 2550) 
 สุดสงวน สุธีสร (2546) อธิบายวา่ ก่อนการประกอบอาชญากรรมจะตอ้งมีการตดัสินใจ
การไดห้รือเสียผลประโยชน์ โดยประเมินจากปัจจยัส่วนบุคคล ความตอ้งการเงิน การแกแ้คน้ ความ
ต่ืนเตน้ และปัจจยัทางสถานการณ์ เช่นเป้าหมายท่ีเลือกมีการป้องกนัจากเจา้หน้าท่ีต ารวจหรือไม่ 
อาชญากรอาจล้มเลิกในการคิดท่ีจะกระท าผิดเม่ือพิจารณาเห็นว่าผลท่ีได้รับอาจมีการลงโทษท่ี
รุนแรง หรือไดไ้ม่คุม้เสีย ซ่ึงองคป์ระกอบการเลือกของอาชญากร ประกอบดว้ย การเลือกสถานท่ี
ก่ออาชญากรรม และการเลือกเป้าหมาย โดยในการเลือกสถานท่ีนั้นมกัจะเลือกสถานท่ีท่ีทราบว่า
ตนกระท าการส าเร็จแลว้สามารถพน้การติดตามจบักุมจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้หรือเลือกสถานท่ีท่ีมี
ความบกพร่องเปิดช่องโอกาสให้สามารถประกอบอาชญากรรมได ้ส่วนการเลือกเป้าหมายมกัจะ
เลือกเป้าหมายท่ีตนเองสามารถกระท าการไดส้ าเร็จ เช่น สตรี ผูพ้ิการ เป็นตน้  (อา้งใน บรมศกัด์ิ 
กลัน่เรืองแสง, 2550) 
 ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงแผนประทุษกรรมอาชญากรรมของอาชญากร
ลกัษณะต่างๆท าใหท้ราบลกัษณะของการประกอบอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1.  คดีลกัทรัพย ์เป็นคดีท่ีเกิดจากการเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือผูเ้ป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยไป
โดยทุจริต หรือการเอาไปจากการครอบครองของผูอ่ื้น สถานท่ีเกิดเหตุมกัเป็นบา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั 
ตึกแถว ตลาด ศูนยก์ารคา้ สถานีขนส่ง บริเวณงานร่ืนเริงต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นผูท่ี้ออกไปท างาน
นอกบา้นโดยไม่มีคนเฝ้าบา้น คนรับใช ้คนเฝ้าบา้น ผูท่ี้เก็บเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีค่าไวใ้นกระเป๋าถือ 
กระเป๋าเส้ือผา้หรือกระเป๋ากางเกง 
 พฤติกรรมของอาชญากรก่อนเกิดเหตุจะตระเวนไปตามถนนซอยต่างๆ เพื่อหาช่อง
โอกาสเขา้ลกัทรัพย ์เม่ือทราบล่วงหนา้วา่ไม่มีคนอยูบ่า้นในวนัเวลาใด ก็จะใชเ้คร่ืองมืองดัแงะประตู
หนา้ต่างเขา้ไป หรือผา่นเขา้ทางประตูหนา้ต่างท่ีเปิดไว ้หรือใชว้ิธีโทรศพัทต์รวจสอบตามบา้น เม่ือ
พบว่าไม่มีผูรั้บสายแล้วจึงหาช่องทางบุกรุกเขา้ไปเพื่อลกัทรัพยต่์อไป หรือการอา้งเป็นพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ ขอเขา้บา้นเพื่อตรวจสอบหรือแกไ้ขอุปกรณ์ต่างๆ แลว้ใชช่้วงเวลาดงักล่าวหาโอกาสลกั
ทรัพย ์หรือลวงคนรับใช้หรือคนเฝ้าบา้นว่านายจา้งให้มาซ่อมเคร่ืองใช้ภายในบา้น หรือให้มารับ
เคร่ืองใชด้งักล่าวไปซ่อม แลว้ลกัทรัพยอ์อกไป ส าหรับคดีลกัทรัพยท่ี์เกิดในท่ีชุมชนมกักระท ากนั
เป็นกลุ่ม โดยคนหน่ึงจะใชเ้ล่ห์เหล่ียมเขา้ไปเดินชน กระแทก หรือยนืบงัการสังเกตของบุคคลทัว่ไป
ไวเ้พื่อให้อีกคนหน่ึงกรีดกระเป๋าถือ หรือลว้งกระเป๋าดว้ยความรวดเร็วและแผว่เบาจนเป้าหมายไม่
รู้สึกตวั และถา้อาชญากรมีความช านาญมกัท าการลกัทรัพยเ์พียงคนเดียว 
 2.  คดีวิ่งราวทรัพย ์เป็นคดีท่ีเกิดจากการลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไป
โดยซ่ึงหนา้หรือเอาไปในขณะท่ีเจา้ของทรัพยรู้์เห็นการกระท านั้น โดยผูก้ระท าเพียงแต่ฉกฉวย แต่
ไม่ไดเ้จตนาในการท าร้ายเจา้ทรัพย ์สถานท่ีเกิดเหตุมกัเป็นท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ าทาง ศูนยก์ารคา้ 
ตลาด บริเวณท่ีจดังานร่ืนเริงต่างๆ สวนสาธารณะ โดยเป้าหมายส่วนมากเป็นผูห้ญิงสูงอายุ ผูท่ี้อุม้
เด็กอยู่ ผูท่ี้แต่งกายด้วยเคร่ืองประดับมีค่า เช่น สร้อยคอทองค า ต่างหูเพชร ผูท่ี้สะพายกระเป๋า
ดา้นขา้ง 
 พฤติกรรมของอาชญากรก่อนเกิดเหตุมกัจะรอสังเกตผูท่ี้เดินผา่นไปมา เม่ือพบเป้าหมาย
อาชญากรมกัเดินตามไปห่างๆ เพื่อพิจารณาว่าเป้าหมายมาคนเดียวหรือมีผูอ่ื้นมาด้วย จากนั้นจึง
พยายามหาช่องโอกาสเพื่อท าการวิง่ราวทรัพย ์โดยอาจท าการกระชากสร้อยหรือของมีค่าอ่ืนๆ หรือ
อาจใช้ของมีคมตดัสร้อย หรือสายกระเป๋าให้ขาดอย่างรวดเร็วแลว้หลบหนีไป บางคร้ังอาจท ากนั
เป็นกลุ่ม โดยมีคนเลือกเป้าหมาย อีกคนหน่ึงขบัมอเตอร์ไซด์เขา้ไปใกล ้และมีคนซ้อนทา้ยกระชาก
กระเป๋า แลว้หลบหนีไปท าใหเ้ป้าหมายวิง่ตามไม่ทนั 
 3.  คดีชิงทรัพย ์เป็นคดีท่ีเกิดจากการลกัทรัพยโ์ดยใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญทนัใด
นั้นจะใช้ก าลงัประทุษร้ายเพื่อให้สามารถน าทรัพยน์ั้นไปได้โดยสะดวก มีลกัษณะคล้ายกบัการ
วิ่งราวทรัพยแ์ต่มีเจตนาในการท าร้ายเจา้ทรัพย ์สถานท่ีเกิดเหตุมกัเป็นร้านคา้ต่างๆ เช่นร้านทอง 
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ร้านเสริมสวย คลินิก โดยเป้าหมายส่วนมากเป็นผูห้ญิงหรือผูสู้งอายุท่ีอยูค่นเดียวในร้านคา้ หรือผูท่ี้
อยูอ่าศยัในระหวา่งเตรียมจะปิดร้าน 
 พฤติกรรมอาชญากรก่อนเกิดเหตุจะเฝ้าสังเกตการณ์เคล่ือนไหวภายในร้านคา้ท่ีจะท า
การชิงทรัพย ์โดยจะท าทีเป็นผูท่ี้มาติดต่อธุรกิจการคา้ในร้าน เม่ือไดโ้อกาสก็จะใชอ้าวุธปืนหรือมีด
จ้ีบงัคบัใหส่้งมอบทรัพยสิ์นท่ีมีค่า หรือใชอ้าวุธปืนหรือมีดจ้ีบงัคบัเอาทรัพยสิ์นมีค่า จากนั้นอาชญา
กรก็จะวิง่ไปยงัรถจกัรยานยนตท่ี์จอดติดเคร่ืองรออยูเ่พื่อหลบหนีไป 
 4.  คดีปลน้ทรัพย ์เป็นคดีท่ีมีลกัษณะเหมือนการชิงทรัพย์แต่เป็นคดีท่ีร่วมกนักระท า
ความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนข้ึนไป สถานท่ีเกิดเหตุมกัเป็นร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านทอง คลินิก 
ธนาคาร ท่ีจอดรถ อาคารส านกังาน หน้าท่ีอยู่อาศยั เป้าหมายมกัเป็นผูท้  างานในร้านคา้ ผูท่ี้อยู่ใน
ระหว่างเตรียมจะปิดร้าน ผูท่ี้ท  างานในอาคารส านกังาน ผูท่ี้เบิกเงินสดใส่กระเป๋าหรือถุงกระดาษ
แลว้เดินออกจากธนาคารเพื่อข้ึนรถยนตส่์วนตวั 
 การท างานของอาชญากรจะแบ่งหน้าท่ีกัน เช่น การปล้นทรัพย์ผูท่ี้เบิกเงินสดจาก
ธนาคาร อาชญากรคนหน่ึงจะเขา้ไปในธนาคารเพื่อสังเกตบุคคลผูท่ี้เบิกเงินสดมาก เม่ือเป้าหมาย
เดินถือถุงเงินออกจากธนาคาร อาชญากรคนนั้นจะสะกดรอยตามมาดว้ย และส่งสัญญาณให้อาชญา
กรท่ีอยูข่า้งนอกใหใ้ชอ้าวธุปืนหรือมีดจ้ีบงัคบัเอาถุงเงินขณะเป้าหมายก าลงัข้ึนรถยนต ์และหลบหนี
ไปโดยมีอาชญากรอีกคนหน่ึงจอดรถติดเคร่ืองรออยูเ่พื่อหลบหนีไป หรือปล่อยให้เป้าหมายขบัรถ
ออกไป แลว้แกลง้ขบัรถชนหรือปาดหนา้เพื่อใหเ้ป้าหมายหยดุรถ จากนั้นจึงท าการปลน้ทรัพย ์
 5.  คดีโจรกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เป็นคดีท่ีเกิดจากการเอารถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต์ของผูอ่ื้นซ่ึงเป็นเจา้ของไปจากการครอบครอง สถานท่ีเกิดเหตุมกัเป็นศูนยก์ารคา้ 
ริมถนนใกล้ร้านอาหารทัว่ๆไป พื้นท่ีจอดรถหน้าหอพกั หรือบริเวณท่ีอบัสายตาต่างๆของพื้นท่ี
สาธารณะ เป้าหมายเป็นผูท่ี้จอดรถทิ้งไวเ้ป็นเวลานานโดยไม่มีคนเฝ้า 
 พฤติกรรมการโจรกรรมรถยนต ์อาชญากรจะใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะตระเวนหา
รถยนตรุ่์นและยี่ห้อตามท่ีตกลงจดัหาให้ผูท่ี้รับซ้ือ เม่ือพบรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตรุ่์นท่ีตอ้งการ 
ก็จะซุ่มคอยสังเกตให้เจา้ของรถยนต์น ามาจอดไวไ้ปประกอบธุรกิจ แลว้จึงท าการโจรกรรมรถไป 
โดยมีอาชญากรอีกคนคอยดูตน้ทางและเจา้ของ การโจรกรรมรถยนตม์กัใชกุ้ญแจผีไขประตูรถยนต ์
แลว้ต่อสายไฟตรงเพื่อติดเคร่ือง ส าหรับการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ อาชญากรก็จะตระเวนไป
ตามท่ีจอดรถจกัรยานยนตจ์ากนั้นเฝ้าสังเกตและหาโอกาสเขา้ใกลร้ถจกัรยานยนต ์ขณะท่ีเจา้ของรถ
ไปประกอบธุรกิจหรือพลั้งเผลอ โดยอาจมีอาชญากรอีกคนหน่ึงคอยดูตน้ทางหรือประกบเจา้ของรถ
ไม่ใหรู้้ตวั การโจรกรรมรถจกัรยานยนตมี์หลายวิธี เช่น การใชกุ้ญแจผี ไขควง หรือใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ 
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เพื่อไขกุญแจล็อครถ หรือต่อสายไฟตรงเพื่อติดเคร่ืองแลว้ขบัหลบหนีไป การยกรถจกัรยานยนต์ท่ี
จอดไวบ้รรทุกบนรถยนตท่ี์น ามาจอดเทียบรถจกัรยานยนตแ์ลว้ขบัหนีไป 
 
การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม 
 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ไดท้รง
วางรากฐานหรือหลักการท างานในด้านการป้องกันอาชญากรรม คือการมุ่งเน้นการป้องกัน
อาชญากรรม (Crime prevention) ก่อนเกิดเหตุ (วิสูตร ฉตัรชยัเดช, 2554) การศึกษาทางดา้นการ
ป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม เป็นการศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรม 
การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมเป็นกระบวนการขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระยะเวลา แต่
ในทางปฏิบติัตอ้งใชค้วบคู่พร้อมกนัเสมอ 
 1.  การป้องกนัอาชญากรรม (Prevention of crime) หมายถึง ความพยายามท่ีจะสกดักั้น
ล่วงหนา้มิใหอ้าชญากรรมเกิดข้ึน หรือลด หรือมิใหเ้กิดซ ้ าอีก การป้องกนัเป็นการแสวงหามาตรการ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (นวลจนัทร์ ทศันชยักุล, 2541) 
 2.  การควบคุมอาชญากรรม (Crime control) หมายถึง การแสวงหามาตรการ โดยมีการ
จ ากดัความเสียหาย หรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้มิให้เกิดข้ึนอีก (นวลจนัทร์ ทศันชยักุล, 2541) 
ความแตกต่างระหว่างการควบคุมและการป้องกันอาชญากรรมว่า การควบคุมเป็นขั้นตอน
ระยะเวลาภายหลงัการกระท าความผดิเกิดข้ึนแลว้ จะด าเนินการอยา่งไรกบัผูก้ระท าความผิด แต่การ
ป้องกนัอาชญากรรมเป็นการหาทางมิให้เกิดการกระท าความผิดนั้นข้ึน โดยจะมีวิธีการ มาตรการท่ี
หลากหลาย ขอบเขตของการป้องกนัอาชญากรรมพื้นฐาน นอกจากการพิจารณาในเร่ืองของการ
ป้องกนัก่อน และหลงัจากการเกิดอาชญากรรมแล้ว ยงัพิจารณาในเร่ืองของการป้องกนัทางตรง
เก่ียวกับการลดช่องโอกาสในการกระท าผิดจากสภาพแวดล้อม กับการป้องกันทางอ้อม เช่น 
การศึกษา การฝึกอาชีพ การคุมประพฤติ และการจ าคุก เป็นตน้(Clarence R. Jeffery, 1971 อา้งใน 
ดวงกมล จิตววิฒันา, 2542) 
 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาท่ีเน้นการป้องกันอาชญากรรมเพื่อลดช่อง
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมล่วงหน้าโดยตดัช่องโอกาสของอาชญากรท่ีจะกระท าอาชญากรรม
ข้ึน มิให้อาชญากรรมเกิดข้ึน ประกอบกบัการควบคุมอาชญากรรมซ่ึงสามารถใช้เป็นมาตรการ
ร่วมกนัท่ีจะช่วยในการลดปัญหาอาชญากรรม โดยการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม มีทฤษฎีท่ี
ส าคญัท่ีพฒันามาตามล าดับ คือ ทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย ทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ และทฤษฎีการ
ควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดในส่วนต่อไป 
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 ทฤษฎกีารป้องกนั และการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 
 แนวทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ท่ีใช้ปฏิบติักนัมาและมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามล าดบัท่ีจะกล่าวถึง ไดแ้ก่แนวทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law enforcement 
approach) แนวทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ (Community relations approach) และแนวทฤษฎีควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม (Theory of crime control environmental design) โดยมีรายละเอียด
โดยสังเขปของแต่ละทฤษฎี ดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 เม่ือความตอ้งการของมนุษยเ์กินกวา่การยบัย ั้งชัง่ใจการฝ่าฝืนกฏระเบียบก็จะเกิดข้ึน จึง
มีมาตรฐานของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้น ๆ ปฏิบติัตามท่ีเราเรียกวา่ กฎหมาย หากวา่ผูใ้ดฝ่าฝืน
ระเบียบ หรือมาตรฐานของสังคมท่ีวางไว ้การกระท าเช่นนั้นถือวา่เป็นการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
อาชญากรรม (ชนะทิศ แกว้อมัพร, 2538) ทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีมีหลกัการวา่ การปรากฏตวัของ
ต ารวจยอ่มมีผลในการยบัย ั้งผูท่ี้มีแนวโนม้จะประกอบอาชญากรรม เพราะเกรงกลวัต่อการถูกจบักุม 
(ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545)  ทั้งการแต่งเคร่ืองแบบท่ีทะมดัทะแมง เห็นเด่นชดั ยานพาหนะ สาย
ตรวจ ท าการตรวจทอ้งท่ี ตั้งตูย้ามรวมทั้งการจดัยามเฝ้าสถานท่ีส าคญั มุ่งกระจายก าลงัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจใหค้รอบคลุมพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง เพื่อเป็นการข่มขวญัอาชญากร สร้างความมัน่ใจให้ชุมชนวา่มี
ต ารวจอยู่ทัว่ไปและตลอดเวลา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารกบัประชาชนทางเดียวท่ีเรียกว่า การ
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเขา้ใจ มัน่ใจ และให้สาธารณชนมุ่งสนบัสนุนต่อ
งานต ารวจ แต่จากการศึกษาคน้ควา้ตามแนวทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมายถึงวิธีการใชต้  ารวจสายตรวจท่ี
มีต่อการป้องกนัอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา และองักฤษ สรุปไดว้่า การใช้สายตรวจนั้นท าให้
สถิติในคดีอาชญากรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และในทศันะของประชาชนก็มิไดท้  าให้ประชาชน
รู้สึกปลอดภยัจากอาชญากรรมไดเ้ช่นกนั หรือแมแ้ต่การศึกษาผลกระทบของต ารวจสายตรวจเดิน
เทา้ขององักฤษเองจะพบวา่ การเพิ่มก าลงัต ารวจสายตรวจเดินเทา้เป็นจ านวนมากต่อหน่ึงเขต จะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะจะช่วยลดการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพยใ์นบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
เท่านั้น แต่ในสถานท่ีรโหฐาน หรือเคหสถานยงัไม่ปรากฏแน่ชดั แต่ก็ไม่สามารถสรุปไดว้า่ การลด
อาชญากรรมนั้นจะเป็นไปไดใ้นช่วงเวลานานเท่าใด อีกทั้งในประเทศไทยเองมีขอ้จ ากดัในการใช้
ต ารวจสายตรวจ คือ งบประมาณค่าใชจ่้าย จ านวนเจา้หนา้ท่ีต่อสัดส่วนจ านวนประชากร เป็นตน้ 
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 2.  ทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์  
 ทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์เป็นการจดัสภาพทัว่ไป ไม่วา่จะในระดบัเมือง ชุมชน หรือละแวก
บา้นให้มีลกัษณะเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นทั้งของตนเอง และผูอ่ื้นให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม ความ
ผกูพนัทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมได ้ไม่วา่จะเป็นความผกูพนัต่อครอบครัว  
ความผูกพนัต่อชุมชนท่ีอยู่อาศยั และความผูกพนัต่อสังคมโดยรวม แนวคิดชุมชนสัมพนัธ์ได้
พยายามแสวงหาค าตอบส าหรับการป้องกนัอาชญากรรมในปัจจุบนั โดยมุ่งลดช่องวา่งและโอกาส
ของการประกอบอาชญากรรมท่ีเกิดในชุมชน โดยมีรากฐานแนวความคิดและผลการวิจยัของนัก
อาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก หรือส านกันิเวศวิทยาอาชญากรรมภายใตก้ารน าของ Robert E. Park ซ่ึง
ทฤษฎีน้ีพอสรุปไดว้า่ อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ถาวรตามลกัษณะพื้นท่ีบริเวณใดท่ีขาดระเบียบ
ในสังคม หรือเกิดมลภาวะแตกแยกของกลไกทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ีค  ้าจุนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
หรือของสมาชิกในสังคมก็จะก่อใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย และมีสถิติสูงกวา่พื้นท่ีอ่ืน 
 Herbert Gans (1962) ไดแ้สดงแนวความคิดท่ีเรียกวา่ “หมู่บา้นในเมือง (Urban village)” 
(อา้งใน ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) ท่ีให้ความส าคญักบัสังคมหน่วยยอ่ยคือระดบัชุมชน คือเม่ือมี
การจดัสภาพพื้นท่ีในชุมชนให้เอ้ือต่อการพบปะสังสรรค์ มีลกัษณะท่ีง่ายต่อการสังเกตตรวจตรา
แลว้ ก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงจะ
ช่วยป้องกนัอาชญากรรมภายในชุมชนโดยปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 Jane Jacobs (1965) ไดแ้สดงแนวความคิดต่อเน่ืองจาก Gans เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผูค้นสัญจรไปมา 
โดยการเพิ่ม “ดวงตา” ท่ีคอยสอดส่องดูแลในพื้นท่ีส่วนรวม เช่น ทางเดินเทา้ ถนน สวนสาธารณะ 
โดยการเพิ่มกิจกรรมท่ีหลากหลายตลอด 24 ชัง่โมง ยอ่มจะเป็นการเพิ่มสายตาท่ีคอยเฝ้าระวงัการ
เคล่ือนไหวของกนัและกนั ซ่ึงเป็นการตดัช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมให้ลดนอ้ยลงได ้Gardiner 
(1978) ไดแ้สดงความคิดต่อเน่ืองจาก Jacobs วา่สายตาท่ีเฝ้าสังเกตหากปราศจากความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมก็จะไม่มีความหมาย เพราะการสังเกตสอดส่องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยบัย ั้งการเกิด
อาชญากรรมไดแ้ต่ตอ้งกระท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีอยา่งพอเพียง เช่น การแจง้ความต่อเจา้หน้าท่ีเม่ือ
พบเห็นเหตุอาชญากรรม เป็นตน้ (อา้งใน ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) 
 Oscar Newman (1972) ไดเ้สนอแนะให้ออกแบบชุมชนและบริเวณเคหะสถานให้มี
ลกัษณะท่ีง่ายต่อการสังเกตตรวจตราและจะตอ้งควบคู่ไปกบัพฤติกรรมการตอบสนองของผูเ้ฝ้า
สังเกตในกรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยในแง่ของ “ความเป็นเจ้าของพื้นท่ี (Sense of 
territoriality) ” ซ่ึงบุคคลตอ้งมีความรู้สึกถึงสิทธิในการครอบครองพื้นท่ีซ่ึงอยูร่อบบริเวณท่ีอยูอ่าศยั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26 

 

 

 

ท่ีตนครอบครอง เม่ือมีบุคคลภายนอกเขา้มายงับริเวณพื้นท่ีท่ีจดัให้อยูใ่นความรับผิดชอบดูแลของผู ้
พกัอาศยัแต่ละรายจะตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ ซ่ึงเรียกว่า “พื้นท่ีป้องกนัตวัเอง (Defensible Space)” 
หรือพื้นท่ีท่ีสามารถป้องกนัตนเอง หรือเตรียมตวัได้ทนัก่อนท่ีคนร้ายจะเขา้ประชิดตวั (ปุระชัย 
เป่ียมสมบูรณ์, 2545) โดยแบ่งสภาพแวดลอ้มออกตามลกัษณะการครอบครองความเป็นเจา้ของ
พื้นท่ีเป็น 4 ประเภทคือ 
  1.1 อาณาเขตส่วนตวั (Private space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงครอบครองและใช้
ประโยชน์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจ านวนจ ากดั สามารถรับรู้ความเป็นเจา้ของและควบคุมพื้นท่ี
ดงักล่าวไดช้ดัเจนอยา่งถาวร เช่น หอ้งพกัส่วนตวั บา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 
  1.2 อาณาเขตก่ึงส่วนตวั (Semi-private space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลครอบครอง ใชป้ระโยชน์หรือ ท ากิจกรรมร่วมในจ านวนจ ากดัจ านวนหน่ึง โดยสามารถ
แสดงสิทธิในพื้นท่ีกบับุคคลแปลกหนา้ได ้เช่น สวนภายในร้ัวบา้น สระวา่ยน ้าในหอพกั เป็นตน้ 
  1.3 อาณาเขตก่ึงสาธารณะ (Semi public space) หมายถึง อาณาบริเวณซ่ึงบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลครอบครอง สามารถแสดงสิทธิรวมทั้งควบคุมสิทธิการใชป้ระโยชน์กบับุคคลแปลกหนา้
ในพื้นท่ีไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น ตรอก ซอย ถนนในชุมชนท่ีพกัอาศยั ทางเดินหนา้อาคาร เป็นตน้ 
  1.4 อาณาเขตสาธารณะ (Public space) หมายถึง อาณาบริเวณท่ีบุคคลโดยทัว่ไปมี
อิสระในการใช้พื้นท่ี เป็นสถานท่ีเปิดส าหรับทุกคนซ่ึงมีฐานะเป็นประชาชนเจา้ของพื้นท่ีนั้นๆ 
ภายใตข้อบเขตของระเบียบกฎเกณฑข์องสังคมท่ีวางไว ้เช่น ทางหลวง สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง 
เป็นตน้ 
 

 3.  ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม  
 โดยมีหลกัการพื้นฐานด้วยการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้เกิดความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสามารถลดอตัราการเกิดอาชญากรรม และความหวาดกลวัภยัของผูท่ี้อยู่
อาศยัลงได้ ส่งผลต่อการปรับปรุงมาตราฐานชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน อนัน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวติของประชาชน (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, กองวิจยัและพฒันา, 2550) โดยทฤษฎีน้ีเป็น
แนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงประชาชน
และชุมชนตอ้งให้ความส าคญัและร่วมมือกนัในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมด้วยวิธีการ
ออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั ภายใตช่ื้อ “ทฤษฏีการควบคุมจากสภาพแวดลอ้ม Theory of 
Crime Control Through Environmental Design-CED” (กองวิจยัและพฒันา ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ, 2550) โดยอาศยัแนวคิดจากความสัมพนัธ์ของวงจรอาชญากรรมมีหลกัการส าคญั คือ 
อาชญากรรมเกิดจากปัจจยั 3 ประการ คือ อาชญากรท่ีจะกระท าผิด โอกาสท่ีเหมาะสมและเหยื่อท่ี
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เหมาะสมอันเน่ืองจากการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือร่างกายซ่ึงเม่ือมี
องคป์ระกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะสามารถเกิดข้ึนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี2.1 องคป์ระกอบของการเกิดอาชญากรรม 
ท่ีมา: การป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล: ศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ส าหรับการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2550  
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อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับทฤษฏีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดย “ทฤษฎีสามเหล่ียม
อาชญากรรม (Crime Triangle Theory)” (วสูิตร ฉตัรชยัเดช, 2554) 

 
ภาพท่ี2.2 ทฤษฎีสามเหล่ียอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 
ท่ีมา: วิสูตร ฉัตรชัยเดช เขา้ถึงได้จาก http://ooty191-thai-cop.blogspot.com/2011/02/proactive-
crime-prevention-by-crime.html 

 
 สาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของ
สามเหล่ียม 3 ดา้น คือ 
 1.  ผูก้ระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผูท่ี้มีความตอ้งการ (Desire) จะก่อเหตุหรือ
ลงมือกระท าความผดิ 
 2.  เหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานท่ี หรือวตัถุส่ิงของ ท่ี
ผูก้ระท าผดิหรือคนร้าย มุ่งหมายกระท าต่อ หรือเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานท่ี (Place) ท่ีเหมาะสมท่ี
ผูก้ระท าผดิหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท าความผดิหรือก่ออาชญากรรม         
 เม่ือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ จะท าให้เกิด
อาชญากรรมข้ึน ทฤษฏีดงักล่าวไดเ้สนอแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม หรือการป้องกนั
ไม่ให้เกิดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท าอย่างไรก็ตามท่ีจะให้องค์ประกอบของสามเหล่ียม
อาชญากรรม ดา้นใดดา้นหน่ึงหายไปก็จะท าใหอ้าชญากรรมไม่เกิดข้ึน (วสูิตร ฉตัรชยั, 2554) 
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 โดยท่ีทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) มี
ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 1.  มุ่งลดช่องโอกาสส าหรับประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดลอ้ม แต่มิไดล้ะเลย
ความส าคญัของตวับุคคลซ่ึงมีแนวโนม้หรือส านึกท่ีจะละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย 
 2.  มีความพอเพียงในการควบคุมอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย ์ให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้
 3.  มีคุณค่าทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัสูง รวมทั้งส่งเสริมหลกัศีลธรรมและมนุษยธรรม 
 4.  มุ่งสนบัสนุนการรวมตวัและสัมพนัธภาพระหวา่งสุจริตชนในสังคม เพื่อให้เกิดแรง
ตา้นทุจริตชน ซ่ึงเป็นกลุ่มนอ้ย โดยอาศยัวธีิการท่ีมีอยูภ่ายในกรอบของกฎหมาย  
 5.  ตามหลักทฤษฎี กฎหมาย หมายถึง กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  
 แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการจดัสภาพแวดล้อมได้เสนอมาตรการท่ีจะ
น าไปสู่การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอ้มรูปธรรม และสภาพแวดลอ้มนามธรรม (ปุระชยั 
เป่ียมสมบูรณ์, 2545) มี 2 มิติ คือ 
 1.  สภาพแวดล้อมรูปธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมมีตวัตนสัมผสัได้และห้อม
ลอ้มรอบบุคคลโดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรม
ได ้มาตรการของสภาพแวดลอ้มรูปธรรมแยกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
  1.1 มาตรการระดบัชุมชน เช่น การวางผงัเมือง และการออกแบบชุมชน การติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสวา่งตามทอ้งถนน การออกแบบอาคารและสาธารณสถาน เป็นตน้ 
  1.2 มาตรการระดบับา้นเรือน เช่นความมัน่คงแข็งแรงของประตูหน้าต่าง การใช้
สัญญาณเตือนภยั การใชอุ้ปกรณ์เปิดปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
 2.  สภาพแวดลอ้มนามธรรม หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีรูปร่างตวัตน แต่สามารถ
รับรู้ไดโ้ดยบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม สามารถน าไปใชใ้นการลดช่องโอกาสของการประกอบ
อาชญากรรม ตวัอย่างเช่น ความสัมพนัธ์อนัดีของสมาชิกในชุมชน ความรับผิดชอบร่วมกนัของ
ประชาชน และบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเองของชุมชน เป็นตน้ มาตรการของสภาพแวดล้อม
นามธรรม ไดแ้ก่ 
 2.1 มาตรการเพื่อนบา้นเตือนภยั มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในย่านท่ี
พกัอาศยัเดียวกนั โดยร่วมมือกนัสังเกตสอดส่องพฤติกรรมหรือสถานการณ์ท่ีน่าสงสัยภายในยา่นท่ี
พกัอาศยัรวมทั้งการตดัสินใจแจง้พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย รวมทั้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่อเจา้หนา้ท่ีและต่อ
เพื่อนบา้นท่ีรับผดิชอบร่วมกนั 
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  2.2 มาตรการสายตรวจประชาชน มุ่งส่งเสริมความสัมพนัธ์และความรับผิดชอบ
ระหว่างสมาชิกในยา่นท่ีพกัอาศยัเดียวกนัโดยการจดัสายตรวจผลดัเปล่ียนสอดส่องตรวจตราพื้นท่ี
บริเวณท่ีพกัอาศยัในแต่ละแวกบา้นหรือชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภยั รวมทั้งการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัส าหรับสมาชิกซ่ึงอยูอ่าศยัในบริเวณเดียวกนัภายใตข้อบเขตท่ีเหมาะสม 
  2.3 มาตรการตรวจตราบา้นเรือน มุ่งท่ีการช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาแทนกนัระหว่าง
เพื่อนบา้นใกลเ้คียงเดินทางไปธุระ โดยเฉพาะเม่ือไม่มีคนดูแลบา้น ซ่ึงนอกจากเพื่อนบา้นจะเป็น
หลกัในการช่วยดูแลเคหสถานแลว้ ยงัสามารถร้องขอให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจช่วยตรวจตรา
เพื่อนบา้รเสริมการดูแลของเพื่อนบา้นไดด้ว้ย 
 ทุกมาตราการต่างมีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกันรวมทั้งการก าหนดบทบาทของ
เจา้หน้าท่ีของรัฐกบัประชาชนโดยชดัเจนโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม
เพื่อลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ภายใตท้ฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม 
สามารถปฏิบติัไดต้ามลกัษณะกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงประชาชนส่วนรวมและวางผงัเมืองให้มีการใช้
พื้นท่ีอย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน เพื่อลดการแก่งแย่งการใช้บริการสาธารณะโดยการเพิ่ม
สมรรถภาพในการสอดส่องตรวจตรา  เพิ่มการควบคุมพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 ขั้นตอนท่ี 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีแต่ละประเภทให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ี
ก าหนดไว ้เช่น ในพื้นท่ีสาธารณะควรมีการสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ริการสาธารณะและบริการต่างๆ
ส าหรับประชาชนจ านวนมากท่ีสุดเพื่อเพิ่มดวงตาในการเฝ้ามองพื้นท่ีสาธารณะการจดัสัดส่วนของ
พื้นท่ีให้เป็นกลุ่มหรือหมู่เดียวกนั เช่น ยา่นการคา้จะมีการแข่งขนัและประชาชนท่ีมุ่งไปยงัยา่นนั้น
จะมีวตัถุประสงค์เดียวกนัและมีทางเลือกมากข้ึน ย่านธุรกิจ ย่านท่ีอยู่อาศยัก็จะมีการจ ากดัการใช้
พื้นท่ีสาธารณะ การจดับริการสาธารณะส าหรับประชาชนท่ีอยูอ่าศยั สนามเด็กเล่น ถนน ร้ัว ไฟฟ้า 
ประปา จึงตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอดส่องดูแลตรวจตรา ลดจุด
อบัสายตา  ต ารวจทอ้งท่ีควรจะได้รับเชิญเขา้ร่วมวางผงัชุมชนในฐานะท่ีปรึกษาด้านการป้องกนั
อาชญากรรม เป็นตน้  
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการฝึกอบรมให้ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา
อาชญากรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยสร้างความผกูพนัซ่ึงกนัและกนัเหมือนเป็นพี่ เป็นนอ้ง
กนั การรับผิดชอบร่วมกนัต่อการป้องกนัอาชญากรรม และสามารถท่ีจะปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือ
เกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ควบคุมการใช้พื้นท่ีแต่ละประเภทโดยกลุ่มผูรั้บผิดชอบหลกัสาธารณะไม่
วา่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่งต ารวจควรเป็นผูรั้บผิดชอบปรับปรุงงานดา้นสายตรวจ
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ทุกประเภท  การตั้งจุดตรวจ  และกลุ่มผูส้นบัสนุนให้เหมาะสมกบันโยบายท่ีก าหนดไวท้ั้งดา้นการ
วางแผนและขอ้มูลเก่ียวกบัแนวพฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนแนะน าการรักษาความปลอดภยัใน
เคหสถานบา้นเรือน การควบคุมพื้นท่ี ส่วนประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะผูใ้ช้พื้นท่ีสาธารณะในการ
ประกอบอาชีพ  ควรเป็นฝ่ายสนบัสนุนเป็นหูเป็นตาใหส้ังคม นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเป็นฝ่าย
สนบัสนุนการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม เน้นความส าคญัของการลดช่องโอกาสใน
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เน่ืองจากผลความสลับซับซ้อนของสังคมและสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) 

 
 องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกบัการป้องกนัอาชญากรรม   
 Park (1952) ซ่ึงผสมผสานกบัแนวความคิดของBurgess (1929) เจา้ของ “ทฤษฏีวงรอบ 
(Concentric Circles Theory)” เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในศูนยก์ลางเมืองโดยท่ีปัญหา
อาชญากรรมจะลดลงทุกขณะเม่ือถอยออกห่างจากกลางเมืองออกไป ซ่ึงบริเวณท่ีเคยเกิด
อาชญากรรมข้ึนบ่อยคร้ังจะเกิดข้ึนซ ้ าอีกในท่ีเดิม (อา้งใน วิชา จ าปาวลัย ,์ 2540) สถานท่ีส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเมืองท่ีควรได้รับการพิจารณาและความสนใจเป็นพิเศษ ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชนผูใ้ชส้อย สามารถจ าแนกตามพื้นท่ีอนัตรายท่ี
ตอ้งระวงั (การป้องกันอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ, 2550) คือ 
 1. เส้นทางเปล่ียว เน่ืองจากเป็นเส้นทางอนัตราย การรับรู้สภาพเส้นทางสัญจร เช่น การ
ใช้เคร่ืองหมาย  ป้าย สัญลกัษณ์ เพื่อบอกต าแหน่งท่ีก าลงัอยู่ สามารถทราบล่วงหน้าวา่ตอ้งพบกบั
สภาพเส้นทางสัญจรอยา่งไร จะเป็นเส้นทางท่ีปลอดภยั เส้นทางอนัตรายหรือเป็นเส้นทางท่ีเปล่ียว 
เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจของผูใ้ชเ้ส้นทางนั้นๆ โดยเพิ่มทางเลือกของเส้นทางสัญจรให้แก่
ผูใ้ชเ้ส้นทางเพื่อสามารถหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงเส้นทางสัญจรควรมีลกัษณะท่ีชดัเจน
มองเห็นไดป้ลอดโปร่งตลอดเส้นทาง มีแสงสว่างท่ีเพียงพอทั้งกลางวนัและกลางคืน มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูส้ัญจร เช่น โทรศพัท ์เป็นตน้ หากพบวา่มีพื้นท่ีรกร้าง
วา่งเปล่า หรือพื้นท่ีอนัตรายในระยะ 50 - 100 เมตร ตอ้งท าการปิดถนน หรือยา้ยไปใช้เส้นทาง
สัญจรอ่ืนแทน 
 2. การเฝ้าระวงัจากสภาพแวดลอ้มบนพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ถนนท่ีมีส่ิงบดบงั ทางเล้ียว
ของถนนท่ีเป็นมุมหักศอก รวมทั้งพื้นท่ีเปล่ียว หรือพื้นท่ีโดดเด่ียว ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีแยกตวัออกจาก
บริเวณหมู่บา้น ชุมชน เช่น ท่ีรกร้างวา่งเปล่า ซ่ึงอาจเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลท่ีไม่มีผูค้นอาศยัอยูแ่ละถูก
ปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้างหรือพื้นท่ีสาธารณะท่ีไม่มีผูท่ี้เขา้มาใชห้รือสร้างกิจกรรม มีตน้ไมข้ึ้นปกคลุม 
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ท าให้มองไม่เห็นพื้นท่ีดงักล่าวไดช้ดัเจน การมองเห็นไดจ้ากผูอ่ื้นมีส่วนช่วยให้ผูใ้ช้สอยปลอดภยั 
ไม่ถูกโดดเด่ียว เปรียบเสมือนมีสายตาเฝ้ามองบริเวณนั้นอยู ่ ประชาชนในชุมชนสามารถมองเห็น
และเตือนภยัได้ เช่น หน้าต่างอาคารท่ีมีส่วนมองเห็นทางเทา้ ป้ายรอรถเมล์ท่ีตั้งอยู่ในท่ีชุมชนใน
เส้นทางสัญจร หรือพื้นท่ีท่ีมีผูใ้ชส้อยหนาแน่นควรจดัให้มีเจา้หน้าท่ี ร.ป.ภ. การใชอุ้ปกรณ์ช่วยใน
การสอดส่องดูแล ท่ีส าคญัคือการเพิ่มกิจกรรมท่ีหลากหลายในพื้นท่ีสาธารณะเพื่อเพิ่มดวงตาในการ
มองเห็น 
  2.1 การเฝ้าระวงัจากสภาพแวดลอ้มจากพื้นท่ีส่วนตวั หากมีการมองเห็นไดจ้ากผูอ่ื้น
มีส่วนช่วยให้ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีมีความรู้สึกปลอดภยั ไม่โดดเด่ียว เปรียบเสมือนมีสายตาเฝ้ามองพื้นท่ี
บริเวณนั้นอยู่ ในบริเวณท่ีมีความส าคญั ทั้งแบบเป็นทางการคือ มีเจา้หน้าท่ีสายตรวจ เจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัในชุมชน การใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการสอดส่อง เช่น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดใน
การเฝ้าระวงั รวมถึงแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การดูแลการจดัภูมิทศัน์ ร้ัวอาคาร บา้น ควรมีความ
โปร่ง โล่ง มองเห็นไดจ้ากภายนอกโดยอาศยัผูท่ี้อยูอ่าศยับริเวณโดยรอบช่วยสอดส่องดูแลและจาก
ภายในท่ีมองเห็นสภาพทัว่ไปภายนอก เป็นตน้ 
  2.2 ทศันวิสัยและมุมมอง โดยตอ้งมีการปรับปรุงส่ิงท่ีอาจมีผลต่อการบดบงัมุมมอง
ของผูใ้ชส้อย เช่น ก าแพงทึบ พุ่มไม ้การเปล่ียนระดบัของทางเทา้ เป็นตน้ ทางเขา้ออกของอาคารท่ี
พกัอาศยั ควรมองเห็นไดช้ดัเจนและเขา้ถึงไดส้ะดวกไม่มีมุมอบัซ่อนเร้น หรือบดบงัสายตา อีกทั้ง
พื้นท่ีท่ีต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีสาธารณะควรหลีกเล่ียงการแสดงขอบเขตพื้นท่ีดว้ยแนวก าแพง หรือร้ัวกั้น
ท่ีสูงทึบ บดบงัมุมมองของผูท่ี้อยูอ่าศยัภายในและผูท่ี้สัญจรไปมาจากภายนอกโดยในพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อภยัอาชญากรรมสูงควรไดรั้บการค านึงถึงเร่ืองมุมมองและการมองเห็นเป็นพิเศษ เช่น การ
เสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตามมุมต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจดัภูมิทศัน์ของผูท่ี้อยู่
อาศยัในพื้นท่ี ควรค านึงถึงการเลือกใช้วสัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสม หรืออุปกรณ์ประกอบท่ีไม่บดบงั
มุมมองไม่วา่จะเป็น กระถางตน้ไม ้ประติมากรรมประดบั มา้นัง่ เป็นตน้ 
  2.3 แสงสวา่งท่ีเพียงพอ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ในช่วงเวลากลางคืน ความกลวัเร่ือง
เหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความรู้สึกเส่ียงต่อภยัอาชญากรรมจะเพิ่มสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นชายหรือ
หญิง พื้นท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอจะเป็นการเสนอโอกาสส าหรับอาชญากรรม และสะทอ้นให้เห็น
วา่เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บการดูแล แมว้า่แสงสวา่งท่ีไม่เพียงพอจะไม่ใช่ปัจจยัหลกัของเหตุร้ายท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีสาธารณะในช่วงเวลากลางคืน แต่อาจเป็นเพราะสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เวลากลางคืนไม่ใช่เวลา
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามปกติของสังคม ความจ าเป็นในการเดินทางในเวลากลางคืน เป็นตน้ 
การปรับปรุงแสงสว่างจะช่วยลดความกลัวอาชญากรรม และอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชนใชส้อยพื้นท่ีสาธารณะในเวลากลางคืนไดอ้ยา่งปลอดภยั การให้
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แสงสว่างควรเน้นแก่คนเดินเทา้ดว้ย ไม่ใช่เฉพาะแก่ผูข้บัข่ีรถยนต์ ระดบัความสว่างหรือคุณภาพ
ของแสงสวา่งในท่ีสาธารณะควรจะสามารถมองเห็นแยกแยะลกัษณะและใบหนา้บุคคลไดใ้นระยะ
มองเห็นปกติตามมาตรฐาน 15 เมตร นอกจากความส่องสวา่งท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานแลว้ ความ
คงทนและการบ ารุงรักษาก็เป็นส่ิงส าคญั การใหแ้สงท่ีสวา่งเกิน หรือการใหแ้สงสวา่งท่ีไม่เหมาะสม
ก็เป็นปัญหาไดเ้หมือนกนั ตวัอย่างเช่น ต าแหน่งดวงโคมท่ีส่องสว่างในระดบัสายตาผูใ้ช้สอยเดิน
เทา้ ถา้หากสว่างมากเกินไปก็จะรบกวนการมองเห็นในระยะไกล และท าให้สายตาพร่ามวั อีกทั้ง
ควรส่งเสริม หรือชกัชวนให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆในพื้นท่ีเปิดไฟหนา้ร้านเพื่อเพิ่มความสวา่ง
ส าหรับพื้นท่ี 
  2.4 การติดตั้ งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ช่วยในการป้องกัน
อาชญากรรม ตอ้งครอบคลุมพื้นท่ีเส่ียงภยัยงัจุดต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงจุดท่ีมีการช ารุด หรือไม่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ เช่น กลอ้งCCTV โทรศพัทฉุ์กเฉิน หรือสัญญาณเตือนภยั
ต่าง ๆ 
  2.5 เพิ่มจุดเฝ้าระวงัในบริเวณพื้นท่ีเส่ียงภยัต่างในชุมชน หรือจุดท่ียงัขาดการเฝ้า
ระวงัอยา่งเป็นทางการ เช่น จุดตรวจตราของเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่ทัว่ถึงในพื้นท่ี เป็นตน้ 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม
 ญาณพล ย ัง่ยืน (2524) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาเพื่อการ
วางแผนป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝ่ังพระนคร)” โดยท าการศึกษาความสัมพนัธ์
ของการใช้ท่ีดินและความหนาแน่นของประชากรกบัการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี พบว่าอตัราการ
เกิดอาชญากรรมนั้นเพิ่มข้ึนตามอตัราความหนาแน่นของประชากร ในเขตชั้นในของเมืองมีอตัรา
การเกิดอาชญากรรมสูงกวา่ในเขตชั้นนอก และอาชญากรรมทุกประเภทมีความสัมพนัธ์อยา่งเด่นชดั
กบัการใชท่ี้ดินเป็นยา่นพาณิชยกรรมการคา้ โดยการใชท่ี้ดินท่ีต่างกนัประเภทคดีเด่นในแต่ละพื้นท่ี
ก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชิระ ชอบแต่ง (2524) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาใน
หวัขอ้ “การศึกษาทางดา้นนิเวศวิทยาเพื่อวางแผนป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝ่ัง
ธนบุรี)” โดยไดผ้ลของการศึกษาตรงกนั  
 ประเสริฐ ศกัด์ิธนากูล (2527) ไดท้  าการศึกษาในหวัขอ้เร่ือง “การป้องกนัอาชญากรรม
ส าหรับเคหะชุมชนในกรุงเทพมหานครด้วยการวางผงัทางกายภาพ : การศึกษากรณีตวัอย่าง
โครงการเคหะสงเคราะห์ดินแดง ห้วยขวาง และบ่อนไก่” ท าการศึกษาโดยการสุ่มตวัอยา่ง และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากผูอ้าศยัในโครงการ  ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า 
โครงการท่ีมีจ านวนครัวเรือนมากกวา่ 1,000 ครัวเรือน จะมีอาชญากรรมเกิดข้ึนมากกวา่ และท าให้ผู ้
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อาศยัมีความรู้สึกปลอดภยัน้อยกว่าโครงการท่ีมีครัวเรือนน้อย จ านวนการเกิดอาชญากรรม ไม่มี
ความแตกต่างกนัในอาคารท่ีมีความสูงต่างกนั แต่ความรู้สึกปลอดภยัของผูอ้าศยัในอาคารสูงมาก 
(12 ชั้น) จะมีนอ้ยกวา่ผูอ้าศยัในอาคารท่ีสูงนอ้ย (5 ชั้น) 
 เจียมจิต ดวงอุไร (2532) ท าการศึกษาในหัวข้อเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ของ
สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพกบัการเกิดคดีอาชญากรรม: กรณีศึกษา เขต สน.บางซ่ือ”  ท าการศึกษา
ลกัษณะการใชท่ี้ดินในระดบัพื้นท่ีสาธารณะระดบัเมือง ไดแ้ก่ สถานีขนส่งสายเหนือ ตลาดนดัสวน
จตุจกัร ย่านการคา้สะพานควาย และพื้นท่ีชุมชนพกัอาศยัในบริเวณชุมชนวดัไผ่ตนั ยา่นสุทธิสาร 
และบา้นพกัรถไฟ กม.11 ผลการวจิยัโดยสรุปพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีสาธารณะ
ระดบัเมือง มีผลต่อการเกิดคดีอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งดา้นจ านวน และความถ่ีการเกิดคดี ส่วน
สภาพแวดลอ้มกายภาพของพื้นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมือง มีการเกิดคดีอาชญากรรมแตกต่างกนัไป
ตามความหนาแน่นและลกัษณะประชากรในพื้นท่ี 
 สหรัฐ รัตนละออง (2538) ท าการศึกษาในหัวขอ้เร่ือง “การศึกษาสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพของเมือง เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนป้องกนัอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขต 
สน.ตล่ิงชนั” ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า สภาพแวดลอ้มกายภาพในระดบัทุติยภูมิ ได้แก่ ถนน 
ตรอก ซอย มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมประเภทลกัทรัพยร์ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์วิ่งราว
ทรัพย์และปล้นทรัพย์ ส่วนสภาพแวดล้อมกายภาพในระดับปฐมภูมิ ได้แก่ เคหสถาน มี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมประเภทลกัทรัพย ์และข่มขืนกระท าช าเรา และยงัพบอีกว่า
อาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กับสภาพการใช้ท่ีดิน โดยการใช้ท่ีดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก  มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาชญากรรมเก่ียวกบั
ทรัพยสู์ง 
 จกัรี ภู่พนัธ์ศรี (2536) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “อาชญากรรมเมืองกบัมาตราการป้องกนั” 
ศึกษากรณีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการป้องกนัระดบัพื้นท่ีของสถานีต ารวจนครบาลหวัหมาก 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ีนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกนั พิจารณาทั้งในดา้นเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผิด
หรืออาชญากรรม ตลอดจนปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ี เก่ียวข้องกับการเกิดอาชญากรรมซ่ึง
มาตราการท่ีควรกระท าคือการจดัสายตรวจ และตั้งจุดตรวจคน้ให้กระชั้นในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ
อาชญากรรมมากท่ีสุด และมาตราการรองคือ การจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ให้เหมาะกบักลุ่มบุคคล
ในแต่ละพื้นท่ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแจง้เหตุแก่เจา้หน้าท่ี และการป้องกนัตนเองของ
ประชาชน โดยมีมาตราการเสริมคือ จดักิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความศรัทธาและความร่วมมือของ
ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรมใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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 ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  “ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเกิดคดีอาชญากรรม  กรณีศึกษาเขต สถานีต ารวจนครบาล
พญาไท” โดยท าการศึกษาปัญหาอาชญากรรมในเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของพื้นท่ีทัว่ไป ไดแ้ก่ การใช้ท่ีดิน สภาพแวดลอ้มกายภาพในชุมชน ส่ิงปลูกสร้าง การเขา้ถึง แสง
สวา่ง ฯลฯ ผลการศึกษา คือ ในระดบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไป พบวา่มีการกระจุกตวัของส่ิงปลูกสร้างท่ี
หนาแน่น เช่น ชุมชนแออดั จะมีสถิติสูง และความสัมพนัธ์ของคดีกบัการใชท่ี้ดินมีความสัมพนัธ์ใน
การเกิดคดีมาก นอ้ย แตกต่างกนั บริเวณยา่นการคา้จะมีโอกาสเกิดคดีไดม้ากกวา่ในยา่นท่ีพกัอาศยั 
และย่านสถานท่ีราชการ ตามล าดบั  อีกทั้งยงัพบว่ายงัมีปัจจยัแฝงท่ีส าคญัในการเปิดหรือปิดช่อง
โอกาสส าหรับอาชญากรท่ีฉวยโอกาสคือปัจจยัดา้นแสงสวา่ง การเขา้ถึง การออกแบบผงัชุมชน และ
ประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นท่ี โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ การปรับปรุงฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อให้เกิดลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชญากรรมมากท่ีสุด  เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงพื้นท่ี ความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน การจดัระเบียบพื้นท่ีให้มีความชดัเจน การปลูกฝังทศันคติ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน เป็นตน้ 
 วิชา จ าปาวลัย์ (2540) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “แนวทางด้านผงัเมืองเพื่อการป้องกนั
อาชญากรรมในเขตชุมชนชานเมืองของกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหา
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขด้วยมาตราการต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน
อาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรม ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ของอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนกบัการใช้ท่ีดินจะมีความสัมพนัธ์ในการเกิดคดีมากน้อยแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัดา้นแสง
สวา่ง การออกแบบผงัชุมชนเมือง การเขา้ถึง ประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
เพิ่มหรือลดการช่องโอกาสของอาชญากรท่ีจะประกอบอาชญากรรมได ้โดยท่ีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนท่ีแสดงออกในการควบคุมพื้นท่ี มาตราการรักษาความปลอดภัย 
รวมถึงมาตราการดา้นต่างๆเป็นปัจจยัแฝงท่ีสามารถบ่งบอกไดว้่าควบคุมอาชญากรรมท่ีเกิดข้ีนใน
ชุมชนไดห้รือไม่ โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูไ่ดแ้ก่ 
การเพิ่มแสงสวา่งในพื้นท่ี เพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงพื้นท่ี การสร้างระเบียบภายในพื้นท่ี รวมถึง
การสร้างทศันคติความรู้สึกของประชาชนภายในชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งผลต่อการควบคุม
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 สฤษด์ิ สืบพงษศิ์ริ (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  “ความรู้และทศันะของผูเ้สียหายต่อการ
จดัสภาพแวดลอ้มเพื่อป้องกนัอาชญากรรม” ศึกษากรณีลกัทรัพยใ์นเคหสถานของกรุงเทพมหานคร
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ได้ท าการสรุปสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมไว้ว่า การเกิด
อาชญากรรมนั้นไม่ไดป้ระกอบดว้ยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงแต่สาเหตุทางดา้นภาพแวดลอ้มและสังคม
เป็นสาเหตุท่ีผลกัดนัให้บุคคลนั้นกระท าผิดไดแ้ละเม่ือศึกษาทางดา้นนิเวศวิทยาอาชญากรรมพบวา่
สภาพของสังคมเมืองในกรุงเทพมหานครมีแหล่งท่ีประชาชนหนาแน่น มีการอพยพหลัง่ไหลจาก
ต่างจงัหวดัเขา้มาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยั แหล่งเส่ือมโทรมและ
ปัญหาอาชญากรรม 
 ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอาชญากรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ดา้นขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นวธีิการท่ีใชศึ้กษาวจิยั ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 
 

สรุปความรู้ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาความรู้ และทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ
ของชุมชน  เพื่อป้องกันอาชญากรรม  ท่ีส าคัญท่ีกล่าวถึง คือ ความหมายของสภาพแวดล้อม 
ความหมายของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม ปัจจยัของการเกิดอาชญากรรม การป้องกนั
และการควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมองค์ประกอบ
สภาพแวดลอ้มกายภาพกบัการป้องกนัอาชญากรรม โดยมีสาระท่ีส าคญัโดยสังเขป ดงัน้ี 
 สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของ
ส่ิงมีชีวติ ตอ้งเก้ือหนุนกนั พึ่งพาอาศยักนัเป็นวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งระบบ 
 อาชญากรรม หมายถึง การกระท าท่ีมีลกัษณะความผิดท่ีรุนแรง หรือการกระท าโดย
เจตนาท่ีฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีวางไวแ้ละเป็นอนัตรายต่อสังคม ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งไดรั้บ
การลงโทษตามกฎและขอ้บงัคบัของสังคมนั้นๆ 
 กลุ่มคดีท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มคดีประเภทประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินและกลุ่มคดีท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดี
กรรโชกทรัพย ์คดีรีดเอาทรัพย ์คดีปลน้ทรัพย ์คดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต ์
เน่ืองจากเป็นคดีท่ีประกอบดว้ยผูก่้ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และสภาพแวดลอ้มของชุมชน
ท่ีเอ้ือโอกาสใหก่้ออาชญากรรมข้ึนได ้
 ปัจจยัของการเกิดอาชญากรรม แบ่งทฤษฏี และปัจจยั คือ ปัจจยัภายในตวับุคคลโดย
เกิดข้ึนจากตวัของอาชญากรเอง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่องทางชีววทิยา ความเจบ็ป่วย ความ
ผิดปรกติของร่างกาย มีสาเหตุมาจากการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีได้รับการปรุงแต่งจาก
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สภาพแวดลอ้ม มีการแสดงออกของสัญชาตญาณท่ีขาดการควบคุม และอีกปัจจยัคือ ปัจจยัภายนอก
ตวับุคคล หรือปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั เป็นแนวคิดท่ี
ให้ความส าคญักบัอิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์ห้ประกอบ
อาชญากรรม ทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดย
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ความปรารถนา ในการประกอบ
อาชญากรรมโดยอาศยัช่องโอกาสของสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชญากรรม 
 การป้องกันอาชญากรรม คือ ความพยายามท่ีจะตดัช่องโอกาสของอาชญากรท่ีจะ
กระท าอาชญากรรมข้ึน หรือลด หรือมิให้เกิดซ ้ าอีก ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ส่วนการ
ควบคุมอาชญากรรม คือ การแสวงหามาตรการในการจ ากดัความเสียหาย หรือความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนแลว้มิให้เกิดข้ึนอีก โดยความแตกต่างระหวา่งการควบคุม และการป้องกนัอาชญากรรมนั้น 
เป็นกระบวนการขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระยะเวลา แต่ในทางปฏิบติัตอ้งใช้ควบคู่พร้อมกนั
เสมอ  
 ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม ท่ีใช้ปฏิบติักนัมาและมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ แนวทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นมาตรฐานของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นๆ
ปฏิบติั แนวทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ เป็นการจดัสภาพทัว่ไป ให้มีลกัษณะเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่วมในการป้องกนัชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นทั้งของ
ตนเองและผูอ่ื้นให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม ความผูกพนัทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรม
อาชญากรรมได้ โดยแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหาค าตอบส าหรับการป้องกัน
อาชญากรรมในปัจจุบนั โดยมุ่งลดช่องวา่งและโอกาสของการประกอบอาชญากรรมท่ีเกิดในชุมชน 
และแนวทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิด
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสามารถลดอตัราการเกิดอาชญากรรม ทฤษฎีน้ีเป็น
แนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงประชาชน
และชุมชนตอ้งใหค้วามส าคญั และร่วมมือกนัในการป้องกนัตนเองจากอาชญากรรม  
 จากทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัต่าง ๆ จะน าไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิจยัใน
บทต่อไป 
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บทที ่3 
การออกแบบการวจัิย  
  

 การศึกษาวิจยัมีวิธีการในการด าเนินการวิจยัโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ คือ กรอบทฤษฎี 
และแนวความคิด กระบวนการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั ตวัแปรของการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 
กรอบทฤษฎ ีและแนวความคิด 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรของการวิจยัตามกรอบแนวความคิดและการ
ทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม จึงได้
น าแนวทฤษฏีของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม “หลกัทฤษฏีและมาตรการ และคู่มือ
การป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through 
Environment Design)” ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ กองวิจยัและพฒันา มาประยุกตโ์ดยน าปัจจยั
ทั้ง 3 ประกอบด้วย เหยื่ออาชญากรรม อาชญากร และสภาพแวดล้อม มาสัมพนัธ์กัน เม่ือ
องคป์ระกอบครบทั้ง 3 มาบรรจบกนั ณ จุดวิกฤต (Critical point) โดยมีเง่ือนเวลาและจงัหวะมา
เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีท่ีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงหรือทั้ง 3 ปัจจยัมีความบกพร่อง ท าให้เกิด “ช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรม (Crime opportunity)” ซ่ึงมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัแนวคิดจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาการป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล
โดยศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้ม ส าหรับการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชน  
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสเกดิอาชญากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากกรอบแนวความคิดในการศึกษาการป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมลฑล: ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, กองวจิยัและพฒันา, 2550 
 

 

ปัจจยัทางคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- สถานะผูต้อบแบบสอบถาม     - จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
- เพศ     - อาย ุ 
- สถานภาพสมรส    - การศึกษา  
- อาชีพ     - รายไดเ้ฉล่ีย 
- การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยั   - ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่
- จ านวนเพื่อนบา้นท่ีรู้จกั 

ปัจจยัทางสภาพแวดล้อม 
- จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม         - สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม 
-ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั              - ประเภทของท่ีพกัอาศยั 
- ช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรม       - ลกัษณะทัว่ไปของท่ีพกัอาศยั 
- ใชส้ถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นท่ีพกัอาศยั   - พ้ืนท่ีเส่ียงภยั  
- ถนนและเสน้ทางสญัจร            -ระบบเฝ้าระวงัภายในชุมชน 
- ไฟส่องสวา่งภายในบริเวณท่ีวา่งของบา้น 

โอกาสในการเกดิอาชญากรรม 

-เคยประสบอาชญากรรม 
- ไม่เคยประสบอาชญากรรม 

 

อาชญากร 
ท่ีจะกระท ำ

ผิด 
 

เหยือ่ 
ท่ีเหมำะสม 

โอกาสทีเ่หมาะสม โอกาสในการเกดิอาชญากรรม 
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กระบวนการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการหาค าตอบของความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้เท็จจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีกรณีศึกษา โดยเป็นการน าผลของการวิจยัท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา
ใกลเ้คียงกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม โดยการวิจยัน้ีจดัเป็นการวิจยัเชิงอธิบาย (Explanatory 
research) มีวตัถุประสงค์ในการมุ่งหาค าตอบ และอธิบายตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัภายใตห้ลกั
ทฤษฏี และเหตุผล โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ซ่ึงใชข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามและการสังเกตลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
พื้นท่ีศึกษา และตวัเลขจากสถิติท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปในการหาปัจจยัท่ี
มีส่วนสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง 
 
ตัวแปรการวจัิย  
 ตวัแปรการวจิยัโดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเชิงเหตุผล ในการเกิดช่อง
โอกาสในการประกอบอาชญากรรมในพื้นท่ี จ  าแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) โดยตวัแปรหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยั
คือ ตวัแปรดา้นองคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชน เป็นตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเหตุ
ท่ีส่งผลต่อการเกิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรมของอาชญากรท่ีลงมือกระท ากบัเหยือ่
อาชญากรรมในพื้นท่ี ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยในการศึกษาดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะผูท่ี้ประสบเหตุอาชญากรรม 
  1.2 ประเภทท่ีพกัอาศยั 
  1.3 ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั  
  1.4 การถือครองกรรมสิทธ์ิ 
  1.5 ลกัษณะทางกายภาพท่ีพกัอาศยั 
  1.6 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลอยูอ่าศยัในชุมชน 
  1.7 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีพกัอาศยั 
  1.8 สภาพถนนและเส้นทางสัญจรในชุมชน 
  1.9 ลกัษณะพื้นท่ีเปล่ียวหรือพื้นท่ีเส่ียงภยั 
  1.10 แสงไฟส่องสวา่งในพื้นท่ี 
  1.11 ประเภทของการเกิดอาชญากรรม 
  1.12 ช่วงเวลาท่ีเกิดอาชญากรรม 
  1.13 ความถ่ีของการเกิดอาชญกรรม 
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  1.14 สถานท่ีเกิดอาชญากรรม  
  1.15 ระบบเฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยัภายในชุมชน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อ
ทรัพยสิ์น ร่างกาย และชีวติ ไดแ้ก่  
  2.1 การเกิดอาชญากรรม  
  2.2 การไม่เกิดอาชญากรรม 
 
ตัวแปรและการวดัผล 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นตวัแปรไม่ต่อเน่ือง (Discontinuous Variable) ทั้งหมด 
กล่าวคือเป็นตวัแปรท่ีมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาดระหว่างตวัแปร
หน่ึงไปยงัอีกตวัแปรหน่ึง แต่ละค่าของตวัแปรไม่สามารถแยกแต่ละส่วนได ้ตอ้งมีจ านวนเต็มเสมอ 
โดยมีการวดัดงัน้ี 
 การวดัตัวแปรต้น 
 1.  สถานะผูต้อบแบบสอบถาม   มีค่าเป็น หวัหนา้ครอบครัว, ผูอ้าศยั 
 2.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน    มีค่าเป็น 0, 1, 2 … 
 3.  เพศ             มีค่าเป็น ชาย, หญิง 
 4.  อาย ุ            มีค่าเป็น 15-25 ปี, 26-40 ปี, 40-60 ปี, 61 ปีข้ึนไป  
 5.  สถานภาพสมรส     มีค่าเป็น โสด, สมรส, หยา่ร้าง, หมา้ย, แยกกนัอยู,่ 
            แยกกนัอยูด่ว้ยเหตุจ าเป็นทางอาชีพ 
 6.  การศึกษา            มีค่าเป็น ไม่ไดรั้บการศึกษา, ประถมศึกษา,  
            มธัยมศึกษา, ปวช., ปวส., ปวท. อนุปริญญา, 
            ปริญญาตรี, สูงกวา่ปริญญาตรี 
 7.  อาชีพ      มีค่าเป็น ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ, พนกังาน / ลูกจา้ง
           เอกชน, คา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั,  
           รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร, นกัเรียน / นกัศึกษา, 
           แม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

 8.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    มีค่าเป็น ต ่ากวา่ 4,000 บาท, 4,000 – 8,000 บาท,  
           8,000– 15,000 บาท, 15,000 – 24,000 บาท, 
           24,000 บาทข้ึนไป      

 9.  ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั       มีค่าเป็น ยา่นท่ีพกัอาศยั, ยา่นชุมชนแออดั, ยา่นธุรกิจ  
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 10.  ประเภทของท่ีพกัอาศยั    มีค่าเป็น บา้น, หอ้งแถว (อาคารสร้างดว้ยไม)้, ตึกแถว 
           (อาคารสร้างดว้ยคอนกรีต), หอพกั, ทาวน์
           เฮา้ส์, หอ้งชุด 

 11.  การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยั มีค่าเป็น เจา้ของกรรมสิทธ์ิ, ผูอ้าศยั, ผูเ้ช่า 
 12.  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่ณ สถานท่ีน้ี มีค่าเป็น นอ้ยกวา่ 1 ปี, 1-5 ปี, มากกวา่ 5 ปี 
 13.  ความรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน      มีค่าเป็น นอ้ยกวา่5 หลงั, 5 – 10 หลงั, 10 – 15 

             หลงั, 15 – 20 หลงั, 20 – 25 หลงั,  
             มากกวา่ 25 หลงั 

 14.  จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ  มีค่าเป็น 1 คร้ัง, 2 คร้ัง, มากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไป 
 15.  สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม มีค่าเป็น ภายในท่ีพกัอาศยั, มุมอบัลบัตาคน, มุมมืดไม่

            มีแสงส่องสวา่ง, เส้นทางเปล่ียวในซอย,  
            เส้นทางเปล่ียวบนถนนสายหลกั, ลานจอด
            รถ, ท่ีวา่งรกทึบ 

 16.  ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม มีค่าเป็น 06.01-12.00 น.,12.01-18.00 น.,18.01-
                24.00น., 00.01-06.00 น. 

 17.  บุคคลภายนอกสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยั มีค่าเป็น สะดวก, ไม่สะดวก 
 18.  การประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยั มีค่าเป็น ใช่, ไม่ใช่ 
 19.  ถนนและเส้นทางสัญจร มีค่าเป็น  ถนนในชุมชนมีสภาพ, ถนนมีการบ ารุงรักษา 

จากหน่วยงานราชการ, พื้นผิวถนน, ร่องระบาย
น ้า, ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน, สภาพการใช้
งาน, ถนนมีตน้ไมบ้ดบงัสายตา, ฟุตบาทมีส่ิง
กีดขวางบดบงัสายตา, ถนนมีการดูแลรักษา, 
ทางโคง้บริเวณถนน, ป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง
ถนน, ระบบไฟส่องสวา่งบริเวณถนน, การซ่อม
บ ารุงไฟส่องสวา่ง   

 20.  พื้นท่ีเส่ียงภยับริเวณท่ีอยูอ่าศยั มีค่าเป็น มุมอบัลบัตาคน, เส้นทางเปล่ียวในซอย,  
        เส้นทางเปล่ียวบน ถนนสายหลกั,  
        ลานจอดรถ, ท่ีวา่งรกทึบ, มุมมืดไม่มีแสง       
        ส่องสวา่ง, ตน้ไมบ้ริเวณทางเทา้บดบงั  
        มุมมอง  
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 21.  ไฟส่องสวา่งภายในบริเวณท่ีวา่งของบา้น มีค่าเป็น สวา่งพอเพียงดี, สวา่งพอใช,้ 
                   ไม่มีเลย 

 22.  ระบบเฝ้าระวงัภายในชุมชน มีค่าเป็น ป้อมต ารวจ, การจดัเวรยามดูแล, มีการติดทีวี 
     วงจรปิด 
 

 การวดัตัวแปรตาม  
 โอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านท่ีพกัอาศัยของชุมชนในเขตเมือง มีค่าเป็น ไม่เคย
ประสบอาชญากรรม และเคยประสบอาชญากรรมในรอบปีท่ีผ่านมาโดยมีสมาชิกในครอบครัว
ประสบเหตุอาชญากรรมจากเหตุการณ์ท่ีประกอบดว้ย อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น อาชญากรรมต่อ
ชีวติและร่างกาย อาชญากรรมทางเพศ 

 
การเลอืกพืน้ทีก่รณศึีกษา 

ขอบเขตการศึกษาดา้นพื้นท่ี ไดก้ าหนดระดบัพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ 
ระดับเขต 
 1. ระดับเขตเน้นการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนย่านพกัอาศัยในเขตเมือง
กรุงเทพมหานคร ไม่รวมปริมณฑล 
 2.  เลือกเฉพาะเขตท่ีมีปัญหาการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกาย ในยา่น
ท่ีพักอาศัยในระดับรุนแรงหรือมีอัตราเกิดอาชญากรรมในล าดับต้นเขตพื้นท่ี เกิดเหตุใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือจดัแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 3 เขต (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 
2550) คือเขตพื้นท่ีชั้ นใน ชั้ นกลางและชั้ นนอก เม่ือศึกษาสภาพการเกิดอาชญากรรมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่าพื้นท่ีชั้นกลางของกรุงเทพมหานครเกิดปัญหา
อาชญากรรมมากท่ีสุดถึงร้อยละ 46.4 โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฏีนิเวศวิทยาอาชญากรรม พบว่า เหตุ
อาชญากรรมเกิดในพื้นท่ีชั้นกลางมากท่ีสุด (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) 
จากขอ้มูลสถิติพบ 10 พื้นท่ีอนัตรายในกรุงเทพมหานคร พบปัญหาการเกิดอาชญากรรมในบริเวณ
พื้นท่ีชั้นกลางมากเป็นอนัดบัตน้คือ เขตพื้นท่ีจตุจกัร  
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ภาพท่ี 3.2 การแบ่งเขตพื้นท่ีเกิดอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 โดยจ านวนเหตุเกิด
อาชญากรรมท่ีเหลือเป็นเหตุอาชญากรรมท่ีอยูน่อกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สถิติอาชญากรรมภาคประชาชน เขา้ถึงเม่ือ10 ตุลาคม 2552 เขา้ถึงจาก 
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicvs.org/image/map.jpg&imgrefurl 

 
ระดับชุมชน 

 พื้นท่ีศึกษาเป็นอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีได้รับการเจาะจงเลือกพื้นท่ี (Specific Random 
sampling) จากย่านท่ีพกัอาศัยในเขตชุมชนเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือโอกาสในการเกิด
อาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ในระดบัสูงในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร เขต
จตุจักร แขวงจันทรเกษม สถานีต ารวจนครบาลท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีคือสถานีต ารวจนครบาล
พหลโยธิน เน่ืองจากกองบญัชาการต ารวจนครบาลได้จดัล าดบัพื้นท่ีจุดเส่ียงจุดอนัตรายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีมีปัญหาความรุนแรงในการก่อออาชญากรรมโดยพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจนครบาลพหลโยธินอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีเหตุอาชญากรรมสูงมาก เน่ืองจากมีจุดล่อแหลมมาก เป็น
พื้นท่ีใจกลางเมืองท่ีมีแหล่งธุรกิจและมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นเมือง (หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต์, 
วนัพุธท่ี 12 มกราคม 2554 00:00:30 น. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ryt9.com/s/tpd/1065089) จาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.ryt9.com/s/tpd/1065089,หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
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สถิติของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธินพบวา่พื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญิอุทิศ) แขวงจนัทร
เกษม มีเหตุอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย ์ร่างกายและชีวิต สูงถึงร้อยละ 16.5 ของ
จ านวนท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมทั้งหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน อีก
ทั้งยงัไม่มีผูท่ี้ท  าการศึกษาวิจยัในบริเวณพื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) และพื้นท่ีโดยรอบ 
ดงันั้นจึงด าเนินการเลือกพื้นท่ีน้ี ส าหรับการศึกษา การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
เพื่อลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) 

 
แผนท่ี 3.1 ขอบเขตพื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) และพื้นท่ีโดยรอบ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม เขา้ถึงจาก Google earth 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ประชากรในการวจิยั คือ ประชากรท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตจตุจกัร แขวงจนัทรเกษม ซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ซ่ึงมีความคุน้เคย และใกลชิ้ดกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนยา่นท่ีพกั
อาศยั เป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีไดดี้ท่ีสุด เพื่อให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความ
เท่ียงตรงกบัความเป็นจริงท่ีสุด อีกทั้งไดข้อ้มูล สาระ ครบถว้นตามการศึกษาวจิยั 
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 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ประชากรท่ีอยูอ่าศยัในเขตจตุจกัร แขวงจนัทรเกษม ซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) มีความคุน้เคย และใกลชิ้ดกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั 
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) เป็นตวัแทนของกลุ่มในการตอบค าถาม ซ่ึงเป็นผูท่ี้ประสบเหตุ
อาชญากรรม ญาติของผูท่ี้เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผูท่ี้เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรือ
เคยไดย้นิเร่ืองราวของอาชญกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาวจิยั  
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการก าหนดกรอบของตวัอย่าง และวิธีการเลือกตวัอยา่งดงัท่ีไดก้ล่าวมา ดงันั้นการ
ก าหนดขนาดตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั จึงมีขั้นตอนตามวิธีการ
การเลือกตวัอย่างท่ีก าหนด คือ การประมาณขนาดของประชากรกลุ่มตวัอย่างหรือกรอบตวัอย่าง
ส าหรับการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การค านวนหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และขนาดตวัอยา่งตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามวธีิการเลือกท่ีก าหนดไวโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรผูท่ี้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน/ทรัพยสิ์น หรือผูอ้าศยั หรือผูเ้ช่า พื้นท่ีซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) เป็นประชากรท่ีจะให้ขอ้มูลดา้นลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี
ศึกษา โดยมีจ านวนหน่วยหลงัคาเรือนท่ีสามารถนบัได ้ดงันั้นการก าหนดขนาดของประชากรเพื่อ
เป็นกรอบในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดท้  าการประมาณค่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยตวัแทนของ
ประชากรผูท่ี้พกัอาศยัในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงก าหนดให้ตวัอาคารบา้นเรือน 1หลงั นับเป็น 1 
หน่วยหลงัคาเรือน การศึกษาในคร้ังน้ี 1 หน่วยหลงัคาเรือนใชต้วักลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 คน จาก
จ านวนหน่วยหลงัคาเรือนบริเวณรัชดาซอย 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ทั้งส้ิน 719 หลงัคาเรือน ซ่ึง
สามารถค านวนขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณ ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และให้
มีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% โดยสูตร ทาโร  ยามาเน (Yamane, 1970) คือ   

    n     =       N  
                1+N e2 
  

n คือ จ านวนตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ ขนาดของประชากรท่ีทราบค่า 
  e คือ  ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้
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 วิธีการค านวณสูตรน้ีผูว้ิจยัตอังทราบขนาดของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (N) และ
ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ (e) เช่น ถา้ประชากรท่ีใชใ้นการ
วจิยัมีจ านวน 719 หลงัคาเรือน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากตวัอยา่งได ้ 5% ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั               

n     =      719  
            1+719 (0.05)2 

n     = 257.0151921358356  258 หลงัคาเรือน 
 ดังนั้ นขนาดของประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ินจ านวน 258 
หน่วยหลงัคาเรือน เท่ากบั ตวัแทนของการศึกษา คือ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ผูอ้าศยั หรือผูเ้ช่า ในบริเวณ
พื้นท่ีนั้น 

การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) 
พิจารณาการแบ่งพื้นท่ีศึกษาแลว้ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 2 แบบ คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นเป็น
สัดส่วนและการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ มีรายละเอียด คือ  
 1.  การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน (Proportionate stratified random sampling) 
โดยใช้การสุ่มตวัอยา่งจากหลกัการยึดสัดส่วนเพื่อให้ไดต้วัแทนท่ีแทจ้ริง หมายความวา่ ตวัอย่างท่ี
ถูกเลือกในแต่ละระดบัชั้นควรจะเป็นการเลือกอยา่งมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อจ านวนของประชากร
ทั้งหมด ซ่ึงประชากรศึกษา คือ ประชากรเจา้ของท่ีดินและทรัพยสิ์นในพื้นท่ีศึกษาวิจยั ท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณพื้นท่ีศึกษายา่นท่ีพกัอาศยัซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ใชว้ิธีการนบัจ านวนตามหลงัคา
เรือน ซ่ึงใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนท่ีจากแฟ้มขอ้มูลของส านักงานโยธาธิการ และผงัเมือง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท าการก าหนดพื้นท่ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 719 หลงัคาเรือน จากนั้นท าด าเนินการ
แบ่งออกเป็นบล็อค จ านวนทั้งหมด 4 บล็อค ซ่ึงแต่ละบล็อกก าหนดเขตพื้นท่ีประมาณ กวา้งเท่ากบั 
400 เมตร และยาวประมาณ 400 เมตร หรือ (160,000 ตร.ม.) เน่ืองจากเป็นระยะท่ีสามารถเดินเทา้ใน
เขตชุมชน (เมืองประหยดัพลงังาน, 2551) เพื่อใช้ประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา 
เพื่อให้ไดก้ารกระจายของประชากรศึกษาให้มากท่ีสุด ส าหรับขนาดตวัอยา่งในการเก็บของแต่ละ
บล็อค หาไดจ้าก 

จ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บในบล็อก =  
ขนาดตวัอยา่งทั้งหมดท่ีค านวณได ้X จ านวนหน่วยหลงัคาเรือนของแต่ละบล็อก 
           จ  านวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นท่ี (719 หลงัคาเรือน)  

โดยมีรายละเอียด คือ  
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  1.1 จ  านวนขนาดตวัอย่างท่ีเก็บบล็อคท่ี 1 มีจ  านวนหน่วยหลงัคาเรือน เท่ากบั 42 
หน่วย เม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรทั้งหมดเท่ากบั (258 X 42 หลงัคาเรือน)/719 = 15.07 ดงันั้น
ขนาดตวัอยา่งของการศึกษาบล็อคน้ีคือ 15 หน่วยหลงัคาเรือน 
  1.2 จ  านวนขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บบล็อคท่ี 2 มีจ  านวนหน่วยหลงัคาเรือน เท่ากบั 144 
หน่วย หน่วย เม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรทั้งหมดเท่ากบั (258 X 144 หลงัคาเรือน)/719 = 
51.67 ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของการศึกษาบล็อกน้ีคือ 51 หน่วยหลงัคาเรือน 
  1.3 จ  านวนขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บบล็อคท่ี 3 มีจ  านวนหน่วยหลงัคาเรือน เท่ากบั 240 
หน่วย หน่วย เม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรทั้งหมดเท่ากบั (258 X 240 หลงัคาเรือน)/719 = 
86.12 ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของการศึกษาบล็อกน้ีคือ 86 หน่วยหลงัคาเรือน 
  1.4 จ  านวนขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บบล็อคท่ี 4 มีจ  านวนหน่วยหลงัคาเรือน เท่ากบั 302 
หน่วย หน่วย เม่ือเทียบอตัราส่วนของประชากรทั้งหมดเท่ากบั (258 X 302 หลงัคาเรือน)/719 = 
108.36 ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของการศึกษาบล็อกน้ีคือ 108 หน่วยหลงัคาเรือน 

 

แผนท่ี 3.2 การแบ่งพื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) เพื่อเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน 

ล าดบับลอ็ค จ านวนประชากร
ทั้งหมดแต่ละบลอ็ค  

Number  of  Subjects  in  the  Sample 
n X Nn 

N 
ขนาดตวัอย่างทีเ่กบ็ 

1 N1  =  42 (258 X 42)/719 = 15.07 14 

2 N2  = 144 (258 X 144)/719 = 51.67 51 

3 N3  = 240 (258 X 240)/719 = 86.12 85 

4 N4  = 302 (258 X 302)/719 = 108.36 108 

รวม 719  258 

หมายเหตุ  N แทน จ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นท่ี   
 n แทน ขนาดตวัอยา่งทั้งหมดท่ีค านวณได ้
 Nn แทน จ านวนประชากรในแต่ละบล็อค  
 
 2.  การสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เม่ือแบ่งกลุ่มตวัอยา่งประชากรในแต่ละ
บล็อคแลว้จึงด าเนินการสุ่มตวัอย่าง ดว้ย ตามความเหมาะสมของการด าเนินงานเพื่อเก็บขอ้มูลใน
พื้นท่ีใหไ้ดข้นาดของตวัอยา่งตามท่ีค านวณไว ้มีล าดบัขั้นตอนการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
  2.1 ขั้นตอนการก าหนดประชากรในพื้นท่ี โดยให้สมาชิกคนใดคนหน่ึงในหน่ึง
หน่วยหลงัคาเรือนเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.2 ก าหนดพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 4 บล็อก ในขอบเขตของพื้นท่ีจริง ซ่ึงแต่ละบล็อคมี
พื้นท่ีประมาณ 400 X 400 เมตร โดยประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ หน่วยเรือนหรืออาคารท่ียึดเอา
เอกสารทะเบียนบา้นเป็นหลกัในการนบั โดยตวัอาคาร 1หลงั นบัเป็น 1 หน่วย ส าหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี ตวัแทนของการศึกษา คือ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ หรือผูอ้าศยั หรือผูเ้ช่า ตามลกัษณะของท่ีพกั
อาศยั ประกอบดว้ย บา้น ตึกแถว หอ้งแถว หอพกั ทาวน์เฮาส์ และหอ้งชุด 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแผนท่ีส ารวจ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัน้ี ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
ของประชากรเจา้ของท่ีดินและทรัพยสิ์นโดยเป็นตวัแทนของผูท่ี้พกัอาศยัในพื้นท่ีซอยรัชดา 36 
(ซอยเสือใหญ่อุทิศ) มีขั้นตอนและรายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 
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 1.  ก าหนดวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม เพื่อส ารวจและเก็บขอ้มูลมาศึกษาถึง
ลกัษณะสภาพแวดลอ้มโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฏีท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
หยิบยกเอาแนวคิดเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรมโดยใช้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมเป็นประเด็นหลกั 
 2.  ตั้งค  าถามในแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั สมมุติฐานการวิจยั และตวั
แปรท่ีจะท าการศึกษา ด้านปัญหาอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย ย่านท่ีพกัอาศยัใน
ชุมชนเมืองในบริเวณพื้นท่ีศึกษาโดยอาศยัองคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจจยัเอ้ือต่อการ
เกิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ทั้งขอ้เสนอแนะ และแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญกรรมได ้
 3.  ท าการแบ่งประเด็นค าถามหลกั ประเด็นค าถามยอ่ย และแนะแนวทางการป้องกนั
อาชญกรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ตาม
ลกัษณะของปัจจยัดงัน้ี  

ปัจจยัทางคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย สถานะผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน เพศ อายุ สถานภาพสมรส  การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย การถือครองกรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่จ  านวนเพื่อนบา้นท่ีรู้จกั 

 ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั  ประเภทของท่ีพกั
อาศยั จ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม ช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรม 
ลกัษณะทัว่ไปของท่ีพกัอาศยั การใชส้ถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นท่ีพกัอาศยั พื้นท่ีเส่ียงภยั ถนนและ
เส้นทางสัญจร ไฟส่องสวา่งภายในบริเวณท่ีวา่งของบา้น ระบบเฝ้าระวงัภายในชุมชน 

 1.  การตั้งค  าถามตอ้งมีเน้ือหาครอบคลุมถึงองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกบัการ
ป้องกนัอาชญากรรมทุกปัจจยัท่ีก าหนดไว ้ส่วนการก าหนดจ านวนค าถามไดพ้ิจารณาปริมาณค าถาม
ตามสาระความส าคญัของเน้ือหา ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชใ้นการตอบค าถามจากแบบสอบถาม 

 2.  แบบสอบถามน้ีเป็นลกัษณะค าถามแบบปิด (Close-end Questions) โดยเป็นค าถามท่ี
ตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบตามค าตอบท่ีไดท้  าการก าหนดไว ้โดยให้โอกาสผูต้อบมีอิสระ
ในการเลือกตอบค าถามโดยมีรูปแบบค าถามท่ีใช้ คือ แบบเลือกตอบไดห้ลายตวัเลือกในหน่ึงขอ้ 
และ แบบเลือกตอบไดต้วัเลือกเดียว 

 3.  การจดัท าร่างแบบสอบถามใชเ้พื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อปรับปรุงส าหรับให้ผูต้อบ
ค าถามสามารถตอบค าถามไดต้รงและถูกวธีิเพื่อความถูกตอ้งและแม่นย  าของค าตอบในแต่ละค าถาม 
(ดูภาคผนวก) 
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 4.  เม่ือได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ จึงท าการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี
ศึกษา ตามจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งเจา้ของท่ีดินและทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นตวัแทนของผูท่ี้พกัอาศยั
ในพื้นท่ี โดยท าการช้ีแจง วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยให้เวลาแก่
ผูต้อบค าถามไดใ้ชดุ้ลพินิจในการตอบค าถามซ่ึงจากการทดสอบผูต้อบค าถามใชเ้วลาประมาณ 8-12 
นาที ในการรอรับแบบสอบถามกลับคืน และในทางปฏิบติัอาจนัด เวลาท่ีสะดวกในการมารับ
แบบสอบถามคืน 
 ภายหลังจากรวบรวมแบบสอบถามครบตามจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ี
เรียบร้อยแลว้ การจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดมี้ขั้นตอนดงัน้ี 
 ก าหนดรหัสของค าถาม ค าตอบของแต่ละขอ้ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ป้อนขอ้มูลของค าตอบ ตามรหัสของค าถาม และตวัแปรท่ีท าการวิเคราะห์ 
วเิคราะห์ขอ้มูล และแปรผลขอ้มูล 

 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การทดสอบแบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์ท่ีสร้างข้ึน ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัน้ี ตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ค  าถามในแต่ละขอ้สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการ
วจิยัโดยแต่ละตวัแปรท่ีท าการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ โดยขอ้ค าถามตอ้งมีขอ้ความครอบ
คุลมเน้ือหาครบถว้นตามท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปทดสอบกบัประชากรท่ีมีลกัษณะเดียวกันกับกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนท่ีจะน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลยงัสถานท่ีจริง (Pre-Test) จ านวน 30 ชุด ในพื้นท่ีท่ีมีคุณลกัษณะ
ทางประชากรคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีเขตรับผดิชอบของสถานีต ารวจนคร
บาลทุ่งสองหอ้ง แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ในการทดสอบแบบสอบถามไดท้  า
การตรวจสอบระยะเวลาท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม โดยการตอบค าถามจะไดผ้ลของการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อน ามาปรับปรุงค าถามและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มาก
ข้ึนก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีศึกษาจริง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลของตวัแปรต่างๆท่ีก าหนด ท าการเก็บโดยใช้แบบสอบถาม 
โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามขอ้มูลของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
ผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเหยือ่ หรือผูท่ี้เคยพบเห็นและไดย้นิการประกอบอาชญกรรมในพื้นท่ี โดยมีชุดค าถาม-
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ค าตอบ ของแต่ละตวัแปรบรรจุอยู่ในแบบสอบถามจ านวน 258 ชุด โดยไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มโดยการสังเกตพื้นท่ีประกอบ มีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
รวมทั้งเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตอบแบบสอบถามในวนัและเวลาท่ีสะดวกในการเขา้ไปขอเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ี 
 2.  แจง้รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลให้แก่กลุ่มตวัอยา่งใน
เขตพื้นท่ี รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาจนครบทั้งส้ิน 258 ชุด 
 3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมโดยใชแ้บบสังเกตการณ์กบัผูพ้กัอาศยัเพื่อความสมบูรณ์
ของขอ้มูลและเน้ือหาประกอบการวจิยั 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มชุมชนยา่นท่ีพกั
อาศยั รัชดาซอย 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) จากนั้นจึงท าการบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงแบบ
รหัส (Coding Sheet) โดยท่ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์ และการจดัท าตารางการ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั โดยใช้ค่าทางสถิติท่ีใช้
ในการค านวน ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Means) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) โดยใช ้Chi-
Square Test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้  
 การใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square test) 
 การทดสอบวา่ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) มีความสัมพนัธ์กบั
เคยประสบอาชญากรรม และไม่เคยประสบอาชญากรรมในรอบปีท่ีผา่นมา ซ่ึงการทดสอบดงักล่าว 
โดยขอ้มูลท่ีไดอ้ยูใ่นรูปของความถ่ี สามารถทดสอบไดโ้ดยใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi – square test: 
x2) ส าหรับการทดสอบกรณีสองตวัแปรนั้น (the x2 two – variable case) เป็นการทดสอบตวัแปร
สองตวัมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ ถา้ไม่มีความสัมพนัธ์กนั หมายความว่าเป็นอิสระ
จากกนั ดงันั้นบางทีจึงเรียกวา่การทดสอบความเป็นอิสระ (the x2 test for independence) 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ะอยู่ในระดบันามบญัญติั  (Nominal scale) ซ่ึงก าหนดเป็นจ านวนความถ่ี 
ร้อยละ โดยแต่ละตวัแปรจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหรือประเภทข้ึนไป เช่น ตวัแปรเพศ (ชาย – หญิง) กบั
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การประสบเหตุอาชญากรรม (เคยประสบเหตุอาชญากรรม-ไม่เคยประสบเหตุอาชญากรรม) ซ่ึงจะ
ไดรู้ปแบบตาราง 2 x 2 โดยมีตวัอยา่งขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 1.  การก าหนดสมมติฐาน  
  1.1 สมมติฐานวา่ง H0  

  1.2 สมมติฐานรอง หรือ สมมติฐานแยง้ H1 

 2.การก าหนดเกณฑห์รือพื้นท่ีส าหรับการปฏิเสธ H0 

 3.เลือกวธีิการทางสถิติ/ตวัสถิติท่ีเหมาะสม 

 4.สร้างขอบเขตของการตดัสินใจ คือ การเลือกระดบันยัส าคญั เช่น   0.05 

 5. ค  านวณค่าสถิติจากขอ้มูลตวัอยา่ง 

 6. ตดัสินใจเก่ียวกบั H0  ยอมรับหรือปฏิเสธ  

 7. การสรุปผล 

 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 

 ขั้นท่ี 1 การก าหนดสมมติฐาน 

 สมมติฐานหลกัH0 :  เพศชายมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ร่างกาย และ
                   ชีวติเท่ากบัเพศหญิง   

  ชาย  =  หญิง       (โอกาสในการเกิดอาชญากรรมไม่ข้ึนกบัเพศ) 

 สมมติฐานรองH1   : เพศชายมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ร่างกาย และ
               ชีวติ แตกต่างจากเพศหญิง 

  ชาย    หญิง   (โอกาสในการเกิดอาชญากรรมข้ึนกบัเพศ) 

 ขั้ นท่ี  2 การก าหนดเกณฑ์หรือพื้นท่ีส าหรับการปฏิ เสธ H0  โอกาสในการเกิด
อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ร่างกาย และชีวติของเพศชาย และเพศหญิงเท่ากนั 

 ขั้นท่ี 3 เลือกวธีิการทางสถิติ/ตวัสถิติท่ีเหมาะสม 

 การวดัโดยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)  
 ขั้นท่ี 4 สร้างขอบเขตของการตดัสินใจ 

 ก าหนดระดบันยัส าคญั       =  0.05 

 ขั้นท่ี 5 ค  านวณค่าสถิติจากขอ้มูลตวัอยา่ง 

 ค าสั่ง Analyze         Descriptive Statistics         Crosstab 

 เลือก Chi-square และสถิติการหาความสัมพนัธ์ดา้น Nominal 

 ขั้นท่ี 6  ตดัสินใจเก่ียวกบั H0  ยอมรับหรือปฏิเสธ  
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 การแสดงข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี 3.2 ตวัอยา่งตารางCase Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N 
Per

cent N 
Per

cent N 
Per

cent 
sex * 

sum1 
250 100

.0% 
0 .0

% 
250 100

.0% 

  
  การแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวม  
  โดยน ามาใชใ้นการอธิบายพรรณนาลกัษณะของขอ้มูล 
ตารางท่ี 3.3  ตัวอย่าง sex * sum1 Cross tabulation 
 

 sum1 Total 
1 2 

sex 1 Count 42 97 139 
% within sex 30.2% 69.8% 100.0% 

2 Count 40 71 111 
% within sex 36.0% 64.0% 100.0% 

Total Count 82 168 250 
% within sex 32.8% 67.2% 100.0% 
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 การแสดงค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลและค่าความน่าจะเป็นที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
ตารางท่ี 3.4 ตัวอย่างการพจิารณาค่า ไควสแควร์ และค่า Asymp.Sig (2-sided) 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact 

Sig. (2-sided) 
Exact 

Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square .948a 1 .330   
Continuity Correctionb .703 1 .402   
Likelihood Ratio .946 1 .331   
Fisher's Exact Test    .345 .201 
Linear-by-Linear Association .945 1 .331   
N of Valid Cases 250     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.41. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 การพจิารณาจากผลการศึกษา 
 ค่าไควสแควร์ เท่ากบั 0.948 และค่าความน่าจะเป็น Asymp.Sig (2-sided) เท่ากบั 0.330 
มีค่ามากกวา่ค่า       0.05 ดงันั้นจึงตดัสินใจยอมรับสมมติฐานหลกั H0 

 H0 : เพศชาย  มีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย เท่ากบั
เพศหญิง    

 ชาย  =  หญิง โอกาสในการเกิดอาชญากรรมข้ึนกบัเพศ 
 

สรุปวธีิด าเนินงานวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวทฤษฏีการควบคุมอาชญากรรมโดยการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มมาประยุกต์โดยน าปัจจยัดา้น เหยื่ออาชญากรรม อาชญากร และสภาพแวดลอ้ม มา
สัมพนัธ์กนัโดยมีเง่ือนเวลา และจงัหวะมาเก่ียวขอ้ง โดยท่ีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึง หรือทั้ง 3 ปัจจยัเกิด
ความบกพร่องท าให้เกิด “ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม” ซ่ึงการวิจยัน้ีจดัเป็นการวิจยัเชิงอธิบาย 
มีวตัถุประสงคใ์นการมุ่งหาค าตอบ ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยท าการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม และตวัเลขจากสถิติท่ีไดจ้ากเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง โดยตวัแปร
หลกัของการศึกษาวิจยั คือ องคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อช่อง
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โอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี โดยท่ีตวัแปรตาม คือ ช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น 
ร่างกาย และชีวิต ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาการเจาะจงเลือกพื้นท่ี จากย่านท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนเมือง เขต
จตุจักร แขวงจันทรเกษมสถานีต ารวจนครบาลท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีคือ สถานีต ารวจนครบาล
พหลโยธิน โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ ประชากรท่ีอยู่อาศยัอยู่ในพื้นท่ีศึกษา
จ านวน ทั้งส้ิน 719 หลงัคาเรือน เป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีไดดี้ท่ีสุด โดยตวัแทน
ของกลุ่มตวัอย่างในการตอบค าถามคือ ผูท่ี้ประสบเหตุอาชญากรรม ญาติของผู ้ท่ีเคยตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ผูท่ี้เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรือเคยไดย้ินเร่ืองราวของอาชญกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีศึกษาวจิยั มีจ  านวน 258 หน่วยหลงัคาเรือน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม โดยไดท้  า
การแบ่งประชากรกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 บล็อค แลว้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี
ใหไ้ดต้ามขนาดของตวัอยา่งตามท่ีค านวน โดยท าการทดสอบเคร่ืองมือกบัพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
กบัพื้นท่ีศึกษา ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลยงัสถานท่ีจริง เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ จึงใช้
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาณ และน ามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาณ โดยใช ้Chi-Square Test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 
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บทที ่4 
สภาพทัว่ไปของพืน้ทีย่่านที่พกัอาศัยในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร 

พืน้ทีรั่บผดิชอบสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 
 

 การศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้ น ท่ีย่าน ท่ีพักอาศัยในเขตชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีรับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน เขตจตุจกัร แขวงจนัทรเกษม 
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพื้นท่ีศึกษา อีกทั้งไดล้งส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีศึกษาในเบ้ืองตน้ รวมทั้ง
ไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสาร ซ่ึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลจากแบบสอบถาม บทน้ีเป็นการ
อธิบายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และบริบทของพื้นท่ียา่นท่ีพกัอาศยั ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือ
ใหญ่อุทิศ) มีเน้ือหาท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
ประวตัิความเป็นมาและความส าคัญของพืน้ทีศึ่กษา 

ระดับเขต  
 เขตจตุจกัรตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยาหรือฝ่ังพระนคร เป็น 1 ใน 50 
เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จดัอยูใ่นกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ชั้นกลาง (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) ซ่ึงถือเป็นแหล่งการคา้ การบริการ 
และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก มีการแบ่งแขวงรับผิดชอบออกเป็น 5 แขวงไดแ้ก่ ลาดยาว เสนา
นิคม จนัทรเกษม จอมพล และจตุจกัรเพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและการให้บริการของ
เขต (เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kodmhai.com/m7/New4/N67.html) มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีการ
ปกครองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั เขตหลกัส่ี มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต  
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน มีคลองบางบวั 
        และคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศใต ้   ติดต่อกบั เขตหว้ยขวาง เขตดินแดง และเขตพญาไทมี 
        คลองน ้าแกว้ คลองพระยาเวกิ และคลองบางซ่ือ 
        เป็นเส้นแบ่งเขต 
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 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั เขตบางซ่ือ มีทางรถไฟสายเหนือและคลองประปาเป็น
        เส้นแบ่งเขต 

 
แผนท่ี 4.1 แสดงขอบเขตของพื้นท่ีเขตจตุจกัร 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก แผนท่ีเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร เขา้ถึงเม่ือ10 ตุลาคม 2552 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
ระดับแขวง  
 แขวงจนัทรเกษม เป็นแขวงท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตจตุจกัร มีจ านวนประชากรในแขวงทั้งส้ิน 
38,492 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 18,052 คน และเพศหญิงจ านวน 20,440 คน โดยมีจ านวน
หลงัคาเรือนทั้งส้ิน 20,321 หลงัคาเรือน (รายงานสถิติจ านวนประชากร, 2553 เขา้ถึงได้จาก 
http://stat.dopa.go.th/xstat/pop53_1.html) ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สถานีต ารวจนครบาล
พหลโยธิน  
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 แนวเขตการปกครองของแขวงจันทรเกษม 
 ทิศเหนือ เร่ิมตน้จากจุดบรรจบระหวา่งขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวนัออกกบัขอบ
ทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือไปทางทิศตะวนัออกตามแนวขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟาก
เหนือ ส้ินสุดท่ีจุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกับคลองลาดพร้าวฝ่ัง
ตะวนัออก 
 ทิศตะวนัออก เร่ิมตน้จากจุดบรรจบระหวา่งขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือกบั
คลองลาดพร้าวฝ่ังตะวนัออกไปทางทิศใตต้ามแนวคลองลาดพร้าวฝ่ังตะวนัออก ส้ินสุดท่ีจุดบรรจบ
ระหวา่งคลองลาดพร้าวฝ่ังตะวนัออกกบัคลองน ้าแกว้ฝ่ังเหนือ 
 ทิศใต ้เร่ิมตน้จากจุดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝ่ังตะวนัออกกบัคลองน ้ าแกว้ฝ่ัง
เหนือไปทางทิศตะวนัตกตามแนวคลองน ้ าแกว้ฝ่ังเหนือ ส้ินสุดท่ีจุดบรรจบระหวา่งคลองน ้ าแกว้ฝ่ัง
เหนือกบัขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวนัออก 
 ทิศตะวนัตก เร่ิมต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองน ้ าแก้วฝ่ังเหนือกับขอบทางถนน
รัชดาภิเษกฟากตะวนัออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวนัออก ถึงจุด
บรรจบระหว่างขอบทางของถนนรัชดาภิเษกฟากตะวนัออกกับขอบทางถนนพหลโยธินฟาก
ตะวนัออกไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวนัออก ส้ินสุดท่ีจุดบรรจบ
ระหวา่งขอบทางถนนพหลโยธินฟากตะวนัออกกบัขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ  
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แผนท่ี 4.2 แสดงขอบเขตของพื้นท่ีแขวงจนัทรเกษม 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก แผนท่ีเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร เขา้ถึงเม่ือ10 ตุลาคม 2552 เขา้ถึงจาก 
http://piyatida.igetweb.com/?mo=3&art=468856 
 

ระดับชุมชน 
 ท่ีตั้งของพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) เป็นชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั แขวง
จนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สถานีต ารวจนครบาล
พหลโยธิน 

 
แผนท่ี 4.3 แสดงขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) และบริเวณขา้งเคียง 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ เขา้ถึงจาก Google Earth 
 บริเวณพื้นท่ีศึกษาย่านท่ีพกัอาศยัซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) พื้นท่ีประมาณ
364,980.76 ตารางเมตร จากการสังเกตโดยผูว้จิยัพบวา่ เส้นทางในซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 
ประกอบดว้ยซอยยอ่ยคดเค้ียวไปมาเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นท่ีพกัอาศยัของประชาชนมานาน 
จากการพฒันาและการขยายตวัของพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมบริเวณใกลเ้คียง
กบัพื้นท่ีศึกษา น ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของชุมชนท่ีมีอยูเ่ดิม ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั
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เพิ่มมากข้ึนจากจ านวนของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม การประกอบธุรกิจร้านคา้
ต่างๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับความต้องการของจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยขาดการ
วางแผนดา้นสาธรารณูปโภคและสาธารณูปการล่วงหน้าท าให้เส้นทางจราจรคบัแคบ ตวัอาคาร 
ร้านคา้ พื้นท่ีว่างในพื้นท่ี หรืออาคารประเภทบา้น ถูกเปล่ียนแปลงเป็นหอพกั โดยสร้างอยู่ชิดกบั
ทางเดินเทา้ซ่ึงส่งผลให้มีความคบัแคบ บางช่วงมีเพียงทางเดินเทา้บนฝาท่อระบายน ้ าสาธารณะ
เท่านั้ น โดยบางบริเวณเป็นเขตพื้นท่ีท่ีก าลังก่อสร้าง มีการปลูกบ้านพกัคนงานชั่วคราว เกิด
ความรู้สึกเส่ียงภยัของผูท่ี้พกัอาศยัและสัญจรในพื้นท่ี อีกทั้งซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ยงัถูก
ใช้เป็นเส้นทางลดัการจราจรคบัคัง่อย่างมากในเวลาเร่งด่วน แต่หลงัเวลาเร่งด่วน กลบัเป็นพื้นท่ี
เปล่ียวในบางซอย ขาดการวางแผน แต่มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีความหนาแน่นของพื้นท่ี
อยา่งมาก ซ่ึงเป็นตน้เหตุและสภาพพื้นท่ีของการเกิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา 
 
อาณาเขตของพืน้ที่ศึกษา              
 อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน อาณาเขตของพื้นท่ีศึกษา 
เป็นอาณาบริเวณท่ีพบเหตุอาชญากรรมมากท่ีสุด โดยขอ้มูลสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นท่ี
รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีผูอ้ยูอ่าศยัอยูค่่อนขา้ง
หนาแน่น รวมถึงมีชุมชนหลงัจนัทรเกษม ใกล้กบับริเวณริมคลองลาดพร้าว ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่
ของพื้นท่ี มีความหลากหลายของสภาพแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนใน
การประกอบเหตุอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา              
 ทิศเหนือ   ซอยรัชดา 36 แยก 9-3-4                             
 ทิศใต ้    ซอยรัชดา 36 แยก 11 
 ทิศตะวนัออก   คลองลาดพร้าว ตลอดจน เทสโกโ้ลตสั สาขาวงัหิน 
 ทิศตะวนัตก    ถนนรัชดาภิเษก ปากทางเขา้ถนน ซอยรัชดา36   
     (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 
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แผนท่ี 4.4 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานครและภาพถ่ายดาวเทียม เขา้ถึงจาก: Google 
earth 
 
 การก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา จากบริเวณพื้นท่ีศึกษามีทางเขา้ออก2 เส้นทาง มี
แนวคลองลาดพร้าวเป็นขอบเขตของ พื้นท่ีด้านทิศตะวนัออก โดยใช้ถนนรัชดาภิเษกทางทิศ
ตะวนัตกเป็นขอบเขตของพื้นท่ี ซ่ึงทางทิศเหนือใชซ้อยรัชดา 36 แยก 9-3-4 เป็นแนวแบ่งทาง และ
ทางทิศใต ้มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาดว้ยซอยรัชดา 36 แยก 11 เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีพบ
เหตุอาชญากรรมบ่อยคร้ัง จากรายงานเหตุอาชญากรรมของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน จึงเป็น
เหตุผลในการก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา 

 
ลกัษณะสภาพปัจจุบันของพืน้ที่ศึกษา 

 พื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) เป็นพื้นท่ียา่นพกัอาศยั มีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียวท่ี
มีอาณาเขตของตวัเองชดัเจน มีร้ัวรอบขอบชิด ขนาดพื้นท่ีกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นชุมชนพื้นท่ีอาศยั
มานาน การจดัแบ่งแปลงท่ีดินเท่าๆกนับนถนนซอยท่ีตดัข้ึนใหม่ในพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากการแบ่ง
ถนนลกัษณะตารางออกเป็นบล็อคๆ เจา้ของท่ีดินบางพื้นท่ียงัไม่เขา้มาพฒันาหรือใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
จึงปล่อยใหมี้สภาพรกร้าง มีตน้ไมใ้หญ่ข้ึน บดบงัสายตาของผูส้ัญจรผา่นไปมา โดยบางพื้นท่ีไดถู้ก
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ปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีส าหรับจอดรถ ซ่ึงตั้งอยู่ริมถนนสายหลกั และถนนซอยต่างๆในพื้นท่ีศึกษา 
สลบักบัหอพกั บา้น หอ้งแถว หรือตึกแถว ทั้งแบบชั้นเดียวท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างแบบง่ายๆ มีการ
ต่อเติมหลายคร้ังตามแต่วตัถุประสงคข์องผูเ้ช่าจะเขา้มาใชป้ระโยชน์ท่ีอาคาร เช่น ท าการคา้ขาย ใช้
เป็นพื้นท่ีเก็บของหรือเพื่อท าการคา้ และอยูพ่กัอาศยัหลงัเวลาร้านปิด เป็นตน้ ซ่ึงตึกแถว ห้องแถว 
ริมถนน ไม่มีพื้นท่ีส าหรับจอดรถเน่ืองจากได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานก่อนท่ีกฏหมายจะ
ก าหนดใหมี้ระยะถอยร่น เพื่อรองรับการขยายพื้นท่ีผวิการจราจร ซ่ึงผูท่ี้อยูอ่าศยัในอาคารประเภทน้ี
เป็นจ านวนมาก ไดต้ั้งกระถางตน้ไมบ้ริเวณดา้นหนา้อาคารล ้าแนวเขตท่ีดินออกมายงัทางสาธารณะ 
เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีส่วนตัว จึงยิ่งท าให้ผิวการจราจรคับแคบ ทางเดินเท้ามี
ลกัษณะคดเค้ียวไปมาไม่สะดวกต่อการเดินสวนกนั ทั้งเกิดมุมมืดท่ีไม่สามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไกล เส้นทางเปล่ียวบางช่วงของถนนท าให้เกิดความยากล าบากในการสัญจรทางเทา้ บางช่วง
ของถนนยงัมีมุมโคง้ท่ีค่อนขา้งจะอนัตรายเน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นเส้นทางขา้งหนา้ไดเ้พราะมี
ก่ิงไมแ้ละตน้ไมใ้หญ่ขวางทาง บดบงัวิสัยทศัน์ของผูใ้ช้เส้นทาง เกิดการจราจรติดขดัในชั่วโมง
เร่งด่วน รวมถึงผูท่ี้สัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืน ประกอบกบัไฟดวงโคมแสงสว่างบริเวณริม
ถนนมีจ านวนน้อย ท าให้รถยนต์ไม่สามารถมองเห็นผูท่ี้สัญจรทางเทา้ในเวลากลางคืนชดัเจน ซ่ึง
โดยมากจะเป็นผูท่ี้พกัอาศยัในพื้นท่ี รวมถึงผูพ้กัอาศยัในหอพกัท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงมหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม ซ่ึงอาศยัการเดินเทา้และรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกั 

 
แผนท่ี 4.5 จ านวนประชากรในพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
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 จากภาพท่ี 4.5 พบวา่มีจ านวนหลงัคาเรือนในพื้นท่ีศึกษาทั้งส้ิน 719 หลงัคาเรือน โดย
แบ่งเป็น  

ตึกแถว   จ านวน      35  หลงัคาเรือน 
บา้น    จ านวน  589  หลงัคาเรือน 
ทาวเฮา้ส์  จ านวน     10  หลงัคาเรือน 
หอพกั   จ านวน     32  หลงัคาเรือน 
หอ้งแถว   จ านวน     61  หลงัคาเรือน 
หอ้งชุด  จ านวน       2  หลงัคาเรือน  

 จากลกัษณะสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษาพบว่า ไดข้าดการควบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีดี
เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั จึงเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นท่ี ซ่ึงจากสถิติของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธินพบว่าเกิดเหตุอาชญากรรมเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากพื้นท่ีมีความหนาแน่นของส่ิงปลูกสร้างจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน โดยขาดการ
วางแผนและควบคุมตั้ งแต่แรกรวมถึงจ านวนหอพัก ท่ี เพิ่มมากข้ึน เ น่ืองจากอยู่ใกล้กับ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงเจา้ของท่ีดินไดเ้ปล่ียนแปลงจากท่ีอยู่อาศยั ประเภทบา้นเป็นหอพกั หรือท่ีดิน
วา่งเปล่าเดิมถูกก่อสร้างเป็นหอพกั อาคารพานิชยกรรม ทาวน์เฮา้ส์ รวมถึงหอ้งชุด ท าให้มีประชากร
แฝงเขา้มายงัพื้นท่ีเพิ่มเป็นจ านวนมาก ถนนและเส้นทางสัญจรแต่เดิมมีขนาดท่ีเอ้ืออ านวยเพื่อผูท่ี้อยู่
อาศยัในลกัษณะท่ีพกัอาศยัประเภทบา้น เคหะสถาน แต่เน่ืองจากการขยายตวัของพื้นท่ีขาดการ
วางแผนล่วงหนา้ จึงท าให้เกิดความแออดัของพื้นท่ีบริเวณปากทางเขา้ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่
อุทิศ) โดยเฉพาะการจราจรท่ีติดขดัในชัว่โมงเร่งด่วนซ่ึงมีผูท่ี้ใชเ้ส้นทางซอยรัชดา 36 เพื่อเป็นทาง
ลดัจากถนนลาดพร้าววงัหินมายงัถนนรัชดาภิเษก แต่ในยามวิกาลกลับเงียบและมีสภาพถนนท่ี
เปล่ียวในบางซอย ท าใหเ้อ้ือต่อการเกิดช่องโอกาสอาชญากรรมไดง่้าย โดยจากการศึกษาดว้ยวิธีการ
ลงส ารวจในพื้นท่ีศึกษา พบวา่  
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แผนท่ี 4.6 เส้นทางสัญจรในพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
  
 1.  ถนนและเส้นทางสัญจรในพื้นท่ี มีลกัษณะคบัแคบ ตวัอาคารตั้งอยูชิ่ดกบัทางเดินเทา้
โดยบางช่วงแทบจะไม่มีทางส าหรับเดิน ประกอบกบัเส้นทางจราจรค่อนขา้งคดเค้ียว เป็นโคง้มุม
และมีซอกซอยเป็นระยะ ท าให้ถนนเพิ่มความแคบ สภาพทางเดินเท้าในพื้นท่ีค่อนขา้งคบัแคบ
เน่ืองจากมีส่ิงกีดขวางทางเดินเทา้ รวมถึงการปลูกตน้ไม ้และวางกระถางตน้ไมบ้ริเวณดา้นหน้า
อาคารพานิชย กรรมแต่ละห้องเป็นระยะตลอดแนว 2 ขา้งทางของถนน การตั้งร้านคา้แผงลอยริม
ทาง ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณดา้นหน้าร้านคา้ประเภทตึกแถวชั้นเดียว ประกอบกบั
ถนนในพื้นท่ีศึกษายงัถูกใช้เป็นเส้นทางลดั เน่ืองจากมีทางเขา้ออกหลายเส้นทาง ในการหลีกหนี
การจราจรท่ีติดขดับนถนนสายหลกัคือ ถนนรัชดาภิเษก และถนนลาดพร้าววงัหินในเวลาเร่งด่วน 
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แผนท่ี 4.7 ช่วงเวลาการใชเ้ส้นทางในพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
  
 2.  ลกัษณะของรูปแบบอาคารในพื้นท่ีศึกษา มีความหลากหลาย โดยมากเป็นอาคาร
ประเภทท่ีพกัอาศยั ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ห้องแถวชั้นเดียว ตึกแถวชั้นเดียว ตึกแถวสองชั้นริมถนน 
บา้นพกัอาศยั ทาวเฮา้ส์ และหอพกัท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในพื้นท่ี ตลอดสองขา้งทางร้ัวบา้นสูงทึบ 
สลบักบัพื้นท่ีรกร้างท่ีขาดการปรับปรุง และร้านคา้ทัว่ไป ทั้งท่ีมีการปรับปรุงตวัอาคารเดิมท่ีมีสภาพ
ทรุดโทรมริมถนน อาคารโดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มอาคารพานิชยริ์มถนน ประกอบกบัพื้นท่ีวา่งรก
ร้างเป็นระยะ อีกทั้งยงัมีอาคารหอพกัส าหรับนกัศึกษาตั้งเรียงราย ตลอดสองขา้งทางโดยรวมสภาพ
อาคารภายนอกภาพรวมอยูใ่นสภาพดี  
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แผนท่ี 4.8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและกิจกรรมในพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
  
 3.  ลกัษณะประชากรในพื้นท่ีศึกษา แต่เดิมเป็นชุมชนริมคลองลาดพร้าวท่ีก่อสร้าง
อาคารบา้นเรือนขนานกบัแนวคลอง และไดมี้การขยายตวัของพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงมีการจดัสรรท่ีดิน
แบ่งเป็นบล็อคๆ ท าให้มีประชาชนท่ียา้ยเขา้มาอาศยัอยู่ในระยะแรก มีอาณาเขตของบา้นและท่ีดิน
ชดัเจน มีขนาดพื้นท่ีมาก เน่ืองจากราคาท่ีดินยงัไม่สูงมาก จึงท าให้เกิดเป็นย่านชุมชนท่ีพกัอาศยั 
โดยมีการคา้ขายให้กบัผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชน โดยอาศยัร้านคา้เป็นท่ีพกัอาศยัหลงัปิดร้านในเวลา
กลางคืน จากความเปล่ียนแปลงจนถึงปัจจุบนั ไดมี้สถานบนัการศึกษาอยู่บริเวณใกลเ้คียงท าให้
ประชาชนตอ้งเปล่ียนแปลงประเภทของกิจกรรมร้านคา้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูท่ี้เขา้
มาใช้งานในพื้นท่ี ซ่ึงมีการให้เช่าพื้นท่ีอาคารบา้น ตึกแถว ห้องแถวริมถนนสายหลกับริเวณรอบ
สถานศึกษา โดยมีเวลาเปิดปิดท่ีชัดเจนตามเวลาของการเรียนการสอน ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเกิด
ความสะดวกในการเปิดกิจการร้านคา้ในเวลาเชา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง และพกัอาศยั
อยู ่และอีกประเภทคือผูท่ี้มาพกัอาศยัในหอพกัโดยรอบมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีอายุเฉล่ีย
ประมาณ 18-25ปีส่วนมากจะเป็นประชากรต่างถ่ินท่ียา้ยมาอาศยัอยูช่ัว่คราวในเวลาเปิดภาคการเรียน
และกลบัภูมิล าเนาช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา  
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 4.  การประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นท่ีส่วนมากเป็นการประกอบอาชีพดา้นอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด ซ่ึงให้บริการแก่ผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนละแวกน้ี ร้านบริการ
อินเตอร์เนต ร้านสะดวกซ้ือ เพื่อบริการนกัศึกษา ผูท่ี้อาศยัอยู่บริเวณหอพกั และผูท่ี้เดินทางมายงั
มหาวิทยาลยัจนัทรเกษมในเวลากลางวนัซ่ึงมีความหลากหลายในอาชีพและการบริการ แต่ในเวลา
กลางคืนจะเหลือเพียงร้านอาหารประเภทแผงลอย ร้านอินเตอร์เน็ต ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใกลร้้านสะดวก
ซ้ือเท่านั้น 
 5.  ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในบริเวณพื้นท่ียา่นท่ีพกัอาศยัรัชดาซอย 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) 
ในเวลาช่วงเชา้และกลางวนัจะมีความหนาแน่นสูงของจ านวนผูท่ี้เขา้มายงัพื้นท่ีโดยส่วนมากจะเป็น
นกัศึกษาท่ีเดินทางเขา้มาเรียนหนงัสือท่ีมหาวิทยาลยัจนัทรเกษม ร้านคา้ แผงลอย แม่คา้มาขายของ
สองขา้งทางถนน อาคารพานิชยกรรมจะเปิดให้บริการอย่างคึกคกัตลอดเส้นทาง แต่จะเบาบางลง
ในช่วงเย็น และจะเร่ิมเงียบเหงาลงช่วงเวลาหัวค ่า ร้านคา้ บางร้านค้าจะยงัคงเปิดท าการค้าขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม แต่ไม่มากเท่าเวลากลางวนั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั และจะเร่ิมเงียบเหงา
หลงัเวลา 21.00นาฬิกา  
 6.  ในพื้นท่ีศึกษามีพื้นท่ีวา่ง และพื้นท่ีจอดรถของหอพกัจ านวนมาก เน่ืองจากบริเวณน้ี
มีพื้นท่ีจอดรถไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณรถยนตข์องผูพ้กัอาศยัในหอพกั อีกทั้งบางพื้นท่ีวา่ง
ถูกเปล่ียนเป็นพื้นท่ีก าลงัก่อสร้างอาคารหอพกัข้ึน จนเกิดเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีเปิดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ี โดยคนร้ายอาจอาศยัพื้นท่ีก่อสร้างซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามในการหลบซุ่มรอเหยื่อ
ท่ีผา่นเขา้มาในพื้นท่ี รวมถึงพื้นท่ีวา่งขา้งเคียงของพื้นท่ีก่อสร้างมีตน้ไมใ้หญ่ข้ึนรกทึบ ท าให้เกิดมีผู ้
ฉวยโอกาสท าการขนขยะจากพื้นท่ีก่อสร้างมาทิ้ง ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเปิดช่องโอกาสให้
เกิดอาชญากรรมข้ึน 
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แผนท่ี 4.9 พื้นท่ีเส่ียงภยัในพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 

สรุป 
 พื้นท่ีศึกษายา่นท่ีพกัอาศยัซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญอุทิศ) ตั้งอยูใ่นเขตจตุจกัร แขวง
จนัทรเกษม พื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน มีจ านวนประชากรนับตาม
หลงัคาเรือนจ านวน 719หลงัคาเรือน อาณาเขตเร่ิมจากซอยรัชดา 36 แยก 9-3-4 ทางทิศเหนือ จรด
ทางทิศตะวนัออกโดยมีคลองลาดพร้าว ตลอดจน เทสโกโ้ลตสั สาขาวงัหินเป็นแนวแบ่ง ทางทิศใต้
ติดซอยรัชดา 36 แยก 11และทิศตะวนัตกติดกบัถนนรัชดาภิเษก ปากทางเขา้ถนน ซอยรัชดา36 
(ซอยเสือใหญ่อุทิศ) โดยมีเส้นทางสัญจรคือ ทางรถยนต์ และทางเทา้ มีลกัษณะการใช้ประโยชน์
ท่ีดินและอาคารส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ของพื้นท่ีคือ การคา้และการบริการ
เพื่อประชากรในพื้นท่ีศึกษาและประชากรผูท่ี้เขา้มายงัสถานศึกษาคือมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทร
เกษม ประเภทของส่ิงก่อสร้างคือ บา้น ตึกแถว ห้องแถว ทาวเฮา้ส์ หอพกัและห้องชุด โดยมีถนน
และซอยต่างๆเป็นเส้นทางสัญจรหลกัในพื้นท่ี ซ่ึงมีขนาดคบัแคบ มีพื้นท่ีรกทึบสลบักบัส่ิงปลูก
สร้างในพื้นท่ี  
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีศึกษา ท าให้เกิดความเขา้ใจถึงองคป์ระกอบและ
บริบทของพื้นท่ีศึกษา เช่น ท่ีตั้ง และอาณาเขตของพื้นท่ีศึกษา ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั
ของพื้นท่ี ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนย่านน้ี ลว้นเป็นส่วน
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ส าคญัท่ีไดม้าถึงปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดช่องโอกาสอาชญากรรม  ซ่ึงการเขา้ใจบริบทของพื้นท่ีศึกษาเป็น
อยา่งดี จะสามารถท าใหก้ารลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด 
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บทที ่5 
การวเิคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งการอภิปรายผลในพื้นท่ีศึกษา สามารถหาปัจจยัท่ีเช่ือมโยง
ไปสู่แนวทางการศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม
ของยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

 
การด าเนินการวจัิย 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ด าเนินการสุ่มตวัอยา่ง จากการแบ่งพื้นท่ีใน
การเขตการศึกษาออกเป็น 4 บล็อค ซ่ึงเป็นขอบเขตรับผดิชอบเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล จาก
ประชากรจ านวนทั้งส้ิน 719 หน่วยครัวเรือน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 250 หน่วยครัวเรือน 
ผลการวจิยัน าเสนอโดยล าดบัต่อไปน้ี 
อธิบายคุณลกัษณะทัว่ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การประสบอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่งในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 3.  ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง 
วเิคราะห์หาปัจจัยทีม่ีผลต่อโอกาสเกดิอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวติและร่างกายของชุมชนย่านที่
พกัอาศัยในเขตเมือง 
 1.  การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ (Chi-square Test) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปราย
ผล มีดงัน้ี  
 ข้อมูลทัว่ไปของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นการคดัเลือกมา
จากบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโดยให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ตามแบบสอบถามท่ีใช้
ประกอบการวิจยั ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย สถานะผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั 
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ประเภทของท่ีพกัอาศยั การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยั ระยะเวลาท่ีพกัอาศยั การรู้จกัเพื่อน
บา้นในเขตชุมชนท่ีพกัอาศยั โดยมีรายละเอียดของการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
 1.  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมดมีจ านวน 258 ชุด ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2554 ถึง วนัท่ี 14 กนัยายน 2554  ตามวิธีการเลือกตวัอยา่งท่ีไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงใชร้ะยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 1 เดือน และไดรั้บอตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน
จ านวน 250 ชุด โดยจ านวนแบบสอบถามท่ีขาดไม่สามารถเก็บกลบัมาคืนนั้นเน่ืองไม่สามารถเขา้ถึง
ท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่างได้ทุกหลังคาเรือน เป็นจ านวน 8 ชุดโดยมีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 คือ 
ตารางท่ี 5.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน (n=258) 

รายการ เพศ (%) จ านวน (n) ร้อยละ 

ชาย หญงิ 
จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด - - 258 100 
จ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน 139 

(55.6) 
111 
(44.4) 

 
250 

 
96.89 

จ านวนแบบสอบถามท่ีขาด - -     8   3.11 
 จากตารางท่ี 5.1 มีแบบสอบถามท่ีได้รับคืนรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 96.89 ของ
จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง แยกเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 55.6 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.4 โดยไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของ
จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 2.  สถานะ 
 ขอ้มูลสถานะของผูต้อบแบบสอบถามแสดงถึงอายุของประชากรกลุ่มตวัอย่าง การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองสถานะ มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 คือ 
ตารางท่ี 5.2 สถานะของกลุ่มตวัอยา่ง (n=250) 

สถานผู้ตอบ จ านวน (n) ร้อยละ 
หวัหนา้ครอบครัว   67    26.8 
ผูอ้าศยั 183    73.2 

รวม 250 100 
 จากตารางท่ี 5.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผูอ้าศยั จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.2 และมีสถานะเป็นหวัหนา้ครอบครัว จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73 

 

 3.  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 ขอ้มูลจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแสดงถึงจ านวนสมาชิกของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดง
ในตารางท่ี 5.3 คือ 
ตารางท่ี 5.3 ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (n=250) 

ค่าสถิติ รวม 
Mean ค่าเฉล่ียของจ านวนสมาชิก (คน) 3.18 
Minimum ค่าจ านวนสมาชิกต ่าสุด (คน) 1 
Maximum ค่าจ านวนสมาชิกสูงสุด (คน) 10 
S.D. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.072 

 จากตารางท่ี 5.3 กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ต ่าสุดเพียง 1 คน มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 10 คน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.18 (3) คน และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.072  
 4.  อาย ุ
 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างแสดงถึงอายุของกลุ่มประชากรในพื้นท่ีศึกษา การวิเคราะห์
ขอ้มูลอายุของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.4 
คือ 
ตารางท่ี 5.4 อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ (n=250) 

อายุ 
 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ช่วงอาย ุ15-25 ปี 55 22.0 56 22.4 111 44.4 
ช่วงอาย ุ26-40 ปี 34 13.6 40 16.0  74 29.6 
ช่วงอาย ุ 40-60 ปี 50 20.0 15 6.0  65 26.0 

รวม 139 55.6 111 44.4 250   100 
 จากตารางท่ี 5.4 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดในช่วงอายุ 15-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 และช่วงอายุ 40-60 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 26.0 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิง ช่วงอายุ 15-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.0 
รองลงมา คือ เพศชายช่วงอาย ุ15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 และช่วงอายุ  40-60 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
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 5.  สถานภาพสมรส 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.5 คือ 
ตารางท่ี 5.5 สถานภาพสมรส (n=250) 

สถานภาพสมรส จ านวน (n) ร้อยละ 

โสด 145 58.0 

สมรส   80 32.0 

หยา่ร้าง   10  4.0 

หมา้ย    8  3.2 

แยกกนัอยู ่    7  2.8 

รวม 250 100 

 จากตารางท่ี 5.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีสถานภาพโสด จ านวน 145 คน  คิด
เป็นร้อยละ  58.0 มากท่ีสุด รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
สถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 สถานภาพหมา้ย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.2 และพบนอ้ยท่ีสุด คือ สถานภาพแยกกนัอยู ่จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 6.  ระดบัการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองระดับการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.6 คือ 
ตารางท่ี 5.6 ระดบัการศึกษา (n=250) 

ระดบัการศึกษา 
 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ไม่ไดรั้บการศึกษา         5   2.0  8   3.2 13   5.2 
ประถมศึกษา 14   5.6 26 10.4 40 16.0 
มธัยมศึกษา, ปวช. 31 12.4 15   6.0 46 18.4 
ปวส.   ปวท. อนุปริญญา 15   6.0 37 14.8 52 20.8 
ปริญญาตรี  56 22.4 23   9.2 82 32.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 15   6.0  2   0.8 17   6.8 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
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 จากตารางท่ี 5.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
และระดับการศึกษาท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
ตามล าดบั พิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
22.4 รองลงมา คือ เพศหญิง มีการศึกษาระดบั อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ
เพศหญิง มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั  
 7.  อาชีพ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม
ดงัแสดงในตารางท่ี 5.7 คือ 
ตารางท่ี 5.7 อาชีพ (n=250)  

อาชีพ 
 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ขา้ราชการ,รัฐวสิาหกิจ    9   3.9  6   2.1 15   6.0 
พนกังาน,ลูกจา้งเอกชน 46 18.4 37 14.8 83 33.2 
คา้ขาย,ประกอบธุรกิจส่วนตวั 41 16.4 21   8.4 62 24.8 
รับจา้งทัว่ไป,กรรมกร 20   8.0 16   6.4 36 14.4 
นกัเรียน นกัศึกษา 16   6.4 24   9.6 40 16.0 
แม่บา้น,ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   7   2.8  7   2.8 14   5.6 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.7 อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท างานพนกังาน หรือลูกจา้งเอกชน
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ คา้ขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนอาชีพท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ แม่บา้นหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดบั 
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 8.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ

แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.8 คือ 
ตารางท่ี 5.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (n=250) 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ต ่ากวา่ 4,000 บาท   5   2.0   4   1.6  9   3.6 
4,001 – 8,000 บาท 38 15.2 34 13.6 72 28.8 
8,001 – 15,000 บาท 42 16.8 44 17.6 86 34.4 
15,001 – 24,000 บาท 38 15.2 23   9.2 61 24.4 
24,001 บาทข้ึนไป 16   6.4   6   2.4 22   8.8 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 
8,001 – 15,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ รายไดร้ะหวา่ง 4,001 – 8,000 
บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 24,000 บาท จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.4 ส่วนท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ รายได ้24,001 บาทข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
ตามล าดบั 
 9.  บริเวณท่ีพกัอาศยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองบริเวณท่ีพกัอาศยั ของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.9 คือ 
ตารางท่ี 5.9 บริเวณท่ีพกัอาศยั (n=250) 

 
บริเวณทีพ่กัอาศัย 

 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ยา่นท่ีพกัอาศยั 94 37.6 73 29.2 167 66.8 
ยา่นชุมชนแออดั 24   9.6 27 10.8 51 20.4 
ยา่นธุรกิจ  21   8.4 11   4.4 32 12.8 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
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 จากตารางท่ี 5.9 บริเวณท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ พกัอาศยัในยา่นท่ี
พกัอาศยั จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา คือ ยา่นชุมชนแออดั จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.4 ส่วนท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ พกัอาศยัในย่านธุรกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
ตามล าดบั 
 10.  ประเภทท่ีพกัอาศยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองประเภทท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.10 คือ 
ตารางท่ี 5.10 ประเภทท่ีพกัอาศยั (n=250) 

ประเภททีพ่กัอาศัย 
 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

บา้น  71 28.4 44 17.6 115 46.0 
หอ้งแถว  21   8.4 20   8.0  41 16.4 
ตึกแถว 23   9.2 24   9.6  47 18.8 
หอพกั   13   5.2 16   6.4  29 11.6 
ทาวน์เฮา้ส์   9   3.6   5   2.0  14   5.6 
หอ้งชุด     2   0.8   2   0.8   4   1.6 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.10 ประเภทท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ บา้น จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ ตึกแถว จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ห้องแถว จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ส่วนท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ ห้องชุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 
ตามล าดบั 
 11.  การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.11 คือ 
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ตารางท่ี 5.11 การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั (n=250) 
การถือครองกรรมสิทธ์ิ 

ในทีอ่ยู่อาศัย 
เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 51 20.4 14   5.6 65 26.0 
ผูอ้าศยั 55 22.0 66 26.4 121 48.4 
ผูเ้ช่า 33 13.2 31 12.4  64 25.6 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.11 การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ 
เป็นผูอ้าศยั จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมา คือ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.0 และผูเ้ช่าจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ตามล าดบั  
 12.  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่ณ สถานท่ีอยูปั่จจุบนั  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองระยะเวลาท่ีอาศยัอยูข่องกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.12 คือ 
ตารางท่ี 5.12 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่ณ สถานท่ีอยูปั่จจุบนั (n=250) 

 
ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ 

เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี  19   7.6 15  6.0 34 13.6 
ระยะเวลา 1-5 ปี  71 28.4 63 25.2 134 53.6 
ระยะเวลามากกวา่ 5 ปี 49 19.6 33 13.2 82 32.8 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.12 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ ช่วงระยะเวลา 
1-5 ปี จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ระยะเวลามากกวา่ 5 ปี จ  านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.8 และระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดบั 
 13.  การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองการรู้จกัเพื่อนบ้านในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ของกลุ่มตวัอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางท่ี 5.13 คือ 
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ตารางท่ี 5.13 การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีอาศยัอยู ่(n=250) 
การรู้จักเพือ่นบ้านในชุมชน เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

รู้จกันอ้ยกวา่ 5 หลงั  46 18.4 46  18.4 92 36.8 
รู้จกั   5 – 10 หลงั 34 13.6 31 12.4 65 26.0 
รู้จกั 10 – 15 หลงั 13   5.2 12   4.8 25 10.0 
รู้จกั 15 – 20 หลงั 14   5.6   4   1.6 18   7.2 
รู้จกั 20 – 25 หลงั   5   2.0   7   2.8 12   4.8 
รู้จกัมากกวา่ 25 หลงัข้ึนไป 27 10.8 11   4.4 38 15.2 

รวม 139 55.6 111 44.4 250 100 
 จากตารางท่ี 5.13 การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
พบวา่ การรู้จกัเพื่อนบา้นนอ้ยกวา่ 5 หลงั จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ รู้จกั 5 – 
10 หลงั จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รู้จกัมากกวา่ 25 หลงัข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.8 และการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีอาศยัอยู ่นอ้ยท่ีสุด คือ รู้จกั 20 – 25 หลงั จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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ข้อมูลการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบปีท่ีผา่นมา (1 มกราคม – ธนัวาคม 2553) มีสมาชิกใน
ครอบครัวประสบเหตุอาชญากรรม  
 1.  การประสบอาชญากรรม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดของ
ผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.14 คือ 
ตารางท่ี 5.14 การประสบอาชญากรรมจ าแนกตามการประสบอาชญากรรม (n=250) 

การประสบอาชญากรรม เคยประสบ
อาชญากรรม 

ไม่เคยประสบ
อาชญากรรม 

รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น                
อาชญากรรมต่อชีวิตและ
ร่างกายอาชญากรรมทางเพศ 

64 
15 
  3 

25.6 
 6.0 
 1.2 

 
168 

 
76.2 

 
250 

 
100 

รวม 82 32.8 168 76.2 250 100 
 จากตารางท่ี 5.14 การประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เคยประสบ
อาชญากรรม จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบอาชญากรรม จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.2 เม่ือพิจารณาตามประเภทของอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบ
อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ อาชญากรรมต่อชีวิต
และร่างกาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอาชญากรรมทางเพศ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.2 ตามล าดบั 
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 2.  จ านวนคร้ังท่ีเกิดอาชญากรรม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองจ านวนคร้ังท่ีเกิดอาชญากรรมของกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียด
ของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.15 คือ 
ตารางท่ี 5.15 จ านวนคร้ังท่ีเกิดอาชญากรรม (n=82) 
จ านวนคร้ังทีเ่กดิอาชญากรรม เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

เกิด 1 คร้ัง 27 33.0 24 29.2 51 62.2 
เกิด 2 คร้ัง 12 14.6 13 15.9 25 30.5 
ตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป   3   3.6  3   3.6 6   7.3 

รวม 42 51.2 40 48.8 82 100 

 จากตารางท่ี 5.15 จ านวนคร้ังท่ีเกิดอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ เกิด 1 
คร้ังจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ เกิด 2 คร้ัง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5  
และเกิดมากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 
 3.  สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดของ
ผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.16 คือ 
ตารางท่ี 5.16 สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

สถานทีเ่กดิเหตุอาชญากรรม จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
ภายในท่ีพกัอาศยั                                   (n=82) 19 23.17 
มุมอบัลบัตาคน                                      (n=82) 38 46.34 
มุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง                       (n=82) 33 40.24 
เสน้ทางเปล่ียวในซอย                            (n=82) 22 26.82 
เสน้ทางเปล่ียวบนถนนสายหลกั            (n=82) 14 17.07 
ลานจอดรถ                                            (n=82) 6   7.31 
ท่ีวา่งรกทึบ                                            (n=82) 3   3.65 

 จากตารางท่ี 5.16 สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมในกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ โดยพิจาณา 3 
อนัดบัแรก พบวา่ มุมอบัลบัตาคนจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมา คือ มุมมืดไม่มีแสง
ส่องสวา่ง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24 เส้นทางเปล่ียวในซอย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.82 ตามล าดบั ส่วนสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมนอ้ยท่ีสุด คือ ท่ีวา่งรกทึบ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.65 
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 4.  ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียด
ของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.17 คือ 
ตารางท่ี 5.17 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม (n=82) 

ช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุอาชญากรรม จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
เวลา 06.01-12.00 น.     1   1.21 
เวลา 12.01-18.00 น.  15 18.30 
เวลา 18.01-24.00 น.  56 68.29 
เวลา 00.01-06.00 น. 10 12.20 

รวม 82 100 
 จากตารางท่ี 5.17 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ 
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 68.29 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 
น.จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 ช่วงเวลา 00.01-06.00 น. จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 
ส่วนช่วงเวลาท่ีเกิดน้อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 06.01-12.00 น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 
ตามล าดบั 
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ลกัษณะทีพ่กัอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองความสะดวกของบุคคลภายนอกท่ีสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยั ของ
กลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.18 คือ 
ตารางท่ี 5.18 ความสะดวกของบุคคลภายนอกท่ีสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยั (n=250) 
ความสะดวกของบุคคลภายนอกทีส่ามารถเข้าทีพ่กัอาศัย จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

สะดวก 
ไม่มีร้ัวกั้น            
มีร้ัวกั้นแต่สามารถเขา้ออกไดง่้ายและสะดวก 
เป็นสถานประกอบการ ร้านคา้    
เป็นหอพกั บา้นเช่าท่ีบุคคลภายนอกเขา้ถึงได ้

100 
  21 
  36 
  18 
  25 

40.0 
  8.4 
14.4 
  7.2 
10.0 

ไม่สะดวก 
มีร้ัวกั้น 
เป็นชุมชนหรือหมู่บา้นท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้ 
เป็นหอพกัหรือบา้นเช่าท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้  

150 
  19 
  59 
  72 

60.0 
  7.6 
23.6 
28.8 

รวม 250 100 
 จากตารางท่ี 5.18 ความสะดวกของบุคคลภายนอกท่ีสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยัของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวก จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 เน่ืองจาก เป็นหอพกัหรือบา้นเช่าท่ีห้ามบุคคลภายนอกเขา้ คิดเป็นร้อยละ 28.8 เป็น
ชุมชนหรือหมู่บา้นหา้มบุคคลภายนอกเขา้ คิดเป็นร้อยละ 23.6 และมีร้ัวกั้น คิดเป็นร้อยละ 7.6 ส่วน 
บุคคลภายนอกสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 เน่ืองจาก ส่วน
ใหญ่ มีร้ัวกั้นแต่สามารถเขา้ออกไดง่้ายและสะดวก คิดเป็นร้อยละ 14.4 และเป็นหอพกับา้นเช่าท่ี
บุคคลภายนอกเขา้ถึงได ้คิดเป็นร้อยละ 10.0 
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 1.  การประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยั 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยั ของกลุ่มตวัอยา่ง มี
รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.19 คือ 
ตารางท่ี 5.19 การประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยั (n=250) 

การประกอบธุรกจิโดยใช้สถานทีพ่กัอาศัย จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

ใช้ 
โดยมีสัญลกัษณ์แสดงไดช้ดัเจน 
โดยไม่มีสัญลกัษณ์แสดง 

 12 
   9 
   3 

  4.8 
  3.6 
  1.2 

ไม่ใช้ 238 95.2 
รวม 250 100 

 จากตารางท่ี 5.19 การประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
พบว่า ไม่ใชส้ถานท่ีพกัอาศยัเพื่อการประกอบธุรกิจ จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 และใช้
สถานท่ีพกัอาศยัเพื่อการประกอบธุรกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 2.  ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.20 คือ 
ตารางท่ี 5.20 ถนน และเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอยา่ง (n=250)  

ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณทีอ่ยู่อาศัย จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

สภาพถนนภายในชุมชน 
เป็นระเบียบ  
ค่อนขา้งมีระเบียบ  
ไม่เป็นระเบียบ 

 
  71 
118 
  61 

 
28.4 
47.2 
24.4 

ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐ 
ดีมาก 
พอใช ้
ไม่ดี 

 
  55 
160 
  35 

 
22.0 
64.0 
14.0 

สภาพพืน้ผวิถนน 
คอนกรีต 
ลาดยางมะตอย 
ถนนลูกรัง 

 
158 
 84 
   8 

 
63.2 
33.6 
  3.2 
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ตารางท่ี 5.20 ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอยา่ง (n=250) (ต่อ) 
ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณทีอ่ยู่อาศัย จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

สภาพร่องระบายน า้ 
ดีมาก 
พอใช ้
ไม่ดี 

 
 55 
126 
 69 

 
22.0 
50.4 
27.6 

ลกัษณะทางเข้าออกของบริเวณถนน 
ทางตนั  
ทางเขา้ออกทางเดียว 
ทางเขา้ออกหลายทาง 

 
 47 
103 
100 

 
18.8 
41.2 
40.0 

สภาพการใช้งานของผู้คนในชุมชน   
มีคนสัญจรมาก  
มีคนสัญจรนอ้ย  
ค่อนขา้งเปล่ียว 

 
128 
101 
  21 

 
51.2 
40.4 
  8.4 

บริเวณถนนมีต้นไม้บดบังสายตาน่ากลวัอนัตราย  
ตน้ไมใ้หญ่ 
ตน้ไมพุ้ม่เต้ีย  
ตน้ไมก้ระถางริมทาง 

 
 49 
119 
 82 

 
19.6 
47.6 
32.8 

ทางเดินเท้าของสองฝ่ังถนนมีส่ิงกดีขวางบดบังตา 
จดัเป็นระเบียบมาก 
จดัเป็นระเบียบปานกลาง 
จดัเป็นระเบียบนอ้ย 

 
  48 
155 
  47 

 
19.2 
62.0 
18.8 

สภาพถนนมีการดูแลรักษา 
มีการดูแลอยา่งดี 
มีการดูแลบา้ง 
ไม่มีการดูแล 

 
  51 
169 
  30 

 
20.4 
67.6 
12.0 

ถนนมีระบบป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง 
มี 
ไม่มี 

 
170 
  80 

 
68.0 
32.0 
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ตารางท่ี 5.20 ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอยา่ง (n=250) (ต่อ) 
ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณทีอ่ยู่อาศัย จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนนมีจ านวน 
มีเพียงพอต่อสภาพการใชง้านดี 
มีแต่สภาพใชง้านไม่ดี 
ไม่มี 

 
139 
104 
   7 

 
55.6 
41.6 
  2.8 

แสงไฟส่องสว่างซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
ดี 
ไม่ดี 
ไม่มี 

 
144 
 99 
  7 

 
57.6 
39.6 
  2.8 

 จากตารางท่ี 5.20 ขอ้มูลดา้นถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอยา่ง 
มีรายละเอียดดงัน้ี   
 1.  สภาพถนนภายในชุมชนส่วนใหญ่ ค่อนขา้งมีระเบียบและค่อนขา้งมีระเบียบ 
 2.  ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่ พอใชแ้ละดีมาก  
 3.  สภาพพื้นผวิถนน ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต 
 4.  สภาพร่องระบายน ้า ส่วนใหญ่ พอใช ้
 5.  ลกัษณะทางเขา้ออกของบริเวณถนน ส่วนใหญ่เป็นทางเขา้ออกทางเดียว 
 6.  สภาพการใชง้านถนนของผูค้นในชุมชน ส่วนใหญ่มีคนสัญจรมาก 
 7.  บริเวณถนนมีตน้ไมบ้ดบงัสายตาน่ากลวัอนัตราย ส่วนใหญ่เป็นตน้ไมพุ้ม่เต้ีย  
 8.  บริเวณทางเดินเทา้ของสองฝ่ังถนนมีส่ิงกีดขวางบดบงัตา จดัเป็นระเบียบปานกลาง 
 9.  สภาพถนนมีการดูแลรักษา ส่วนใหญ่มีการดูแลบา้ง 
 10.  ถนนมีระบบป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง ส่วนใหญ่มีระบบป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง 
 11.  ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนนมีจ านวน ส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อสภาพการใช้
งานดี 
 12.  แสงไฟส่องสวา่ง ส่วนใหญ่มีการซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 
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 3.  บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีพื้นท่ีเส่ียงภยั   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีพื้นท่ีเส่ียงภยัของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียด
ของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.21 คือ 
ตารางท่ี 5.21 บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีพื้นท่ีเส่ียงภยั   

 
บริเวณทีอ่ยู่อาศัยมีพืน้ทีเ่ส่ียงภัย 

มี ไม่มี รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

มุมอบัลบัตาคน 217 86.8   33 13.2 250 100 
เส้นทางเปล่ียวในซอย                      229 91.6   21   8.4 250 100 
เส้นทางเปล่ียวบนถนนสายหลกั                   43 17.2 207 82.2 250 100 
ลานจอดรถ                                                    34 13.6 216 86.4 250 100 
ท่ีวา่งรกทึบ                                                    31 12.4 219 87.6 250 100 
มุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง                            223 89.2   27 10.2 250 100 
ตน้ไมบ้ริเวณทางเทา้บดบงั
มุมมอง              

  47 18.8 203 81.2 250 100 

 จากตารางท่ี 5.21 บริเวณท่ีอยู่อาศยัมีพื้นท่ีเส่ียงภยัส าหรับบุคคลในชุมชนของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก พบวา่ บริเวณท่ีเส้นทางเปล่ียวในซอย จ านวน 229 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.6 รองลงมา คือ บริเวณท่ีมีมุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.2 และบริเวณท่ีมุมอบัลบัตาคน จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8 ส่วนบริเวณท่ีพบนอ้ย
ท่ีสุด คือ บริเวณท่ีวา่งรกทึบ มีเพียง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4                                                
 4.  ความสวา่งของไฟภายในบริเวณบา้น ร้ัวหนา้บา้น ริมถนนและเส้นทางสัญจร  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองความสวา่งของไฟภายในบริเวณบา้น ร้ัวหนา้บา้น ริมถนนและ
เส้นทางสัญจร มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.22 คือ 
ตารางท่ี 5.22 ความสวา่งของไฟภายในบริเวณบา้น ร้ัวหนา้บา้น ริมถนนและเส้นทางสัญจร (n=250) 

ความสว่างของไฟ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
สวา่งพอเพียงดี   78 31.2 
สวา่งพอใช ้ 166 66.4 
ไม่มีเลย    6   2.4 

รวม 250 100 
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 จากตารางท่ี 5.22 ความสว่างของไฟภายในบริเวณบ้าน ร้ัวหน้าบ้าน ริมถนนและ
เส้นทางสัญจร ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ มีสวา่งพอใช ้จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 
รองลงมา คือ สวา่งพอเพียงดี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และไม่มีแสงสวา่งเลย จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั                              
 5.  ระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัภายในชุมชน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัภายในชุมชน ของกลุ่มตวัอยา่ง มี
รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.23 คือ 
ตารางท่ี 5.23 ระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัภายในชุมชน (n=250) 

ระบบเฝ้าระวงั มี ไม่มี รวม 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

จ านวน 
(n) 

ร้อยละ 
(%) 

มีป้อมต ารวจ 31 12.4 219 87.6 250 100 
จดัเวรยามดูแล 46 18.4 204 81.6 250 100 
ติดตั้งทีว-ีกลอ้งวงจรปิด 67 26.8 183 73.2 250 100 

 จากตารางท่ี 5.23 ระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัภายในชุมชนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
พบวา่ ไม่มีป้อมต ารวจจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 ไม่มีจดัเวรยามดูแลจ านวน 204 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.6และไม่มีการติดตั้ งทีวี-กล้องวงจรปิด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 
ตามล าดบั 
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การวเิคราะห์หาปัจจัยทีม่ีผลต่อโอกาสเกดิอาชญากรรม 
 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของ
ชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง เป็นการวิเคราะห์ระดบั 2 ตวัแปร (Bi-aviate analysis) ซ่ึงใชก้าร
วิเคราะห์ด้วยตารางไขว ้(Cross tabulation) และใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square Test) ในการ
ทดสอบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ทั้งน้ีในการวเิคราะห์ตารางไขว ้
ตวัแปรท่ีน าเขา้สู่การวเิคราะห์ตอ้งมีการวดัระดบัแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) และการวดัระดบัอนัดบั 
(Ordinal scale) เท่านั้น ถา้หากตวัแปรใดท่ีเป็นการวดัระดบัช่วง (Interval scale) หรือเป็นการวดั
ระดบัอตัราส่วน (Ratio scale) ตอ้งน ามาจดักลุ่มใหม่ เพื่อให้เป็นการวดัระดบักลุ่ม ผลการวิเคราะห์
มีดงัน้ี 
การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์เบือ้งต้น (Chi-square Test) 
 1.  การวิเคราะห์หาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิด
อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง มีรายละเอียดของ
ผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.24 คือ 
ตารางท่ี 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  

 
ปัจจยัทางด้าน 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

อาชญากรรม  
สถิตทิีใ่ช้  

 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   
Pearson  

Chi-square 
2.335 0.127 หวัหนา้ครอบครัว   27 (40.3)  40 (59.7) 

ผูอ้าศยั 55 (30.1) 128 (69.9) 
เพศ    Pearson  

Chi-square 
0.948 0.33 

ชาย 42 (30.2) 79 (69.8) 
หญิง 40 (36.0) 71 (64.0) 

อายุ   Pearson  
Chi-square 

 
9.567 

 
0.002* ช่วงอาย ุ15-25 ปี 25 (22.5) 86  (77.5) 

ช่วงอาย ุ26 ปีข้ึนไป 57 (41.0) 82 (59.0) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้าน 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

อาชญากรรม  
สถิตทิีใ่ช้  

 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

สถานภาพสมรส   Pearson  
Chi-square 

 
9.955 

 
0.002* โสด 36 (24.8) 109 (75.2) 

ไม่โสด 46 (43.8)  59 (56.2) 
ระดบัการศึกษา   Pearson 

Chi-square 
 

5.446 
 

0.020* < ปริญญาตรี 58 (38.4) 93 (61.6) 
> ปริญญาตรี 24 (24.2) 75 (75.8) 

อาชีพ   Pearson 
Chi-square 

 
0.056 

 
0.813 เป็นพนกังานรัฐ, เอกชน 33 (33.7) 65 (66.3) 

ไม่เป็นพนกังานรัฐ, เอกชน 49 (32.2) 103 (67.8) 
รายได้เฉลีย่   Pearson 

Chi-square 
 

2.569 
 

0.109 < 8,000 บาท 21 (25.9)  60 (74.1) 
> 8,000 บาท 61 (36.1) 108 (63.9) 

บริเวณทีพ่กัอาศัย   
Pearson 

Chi-square 
6.302 0.012* เป็นยา่นท่ีพกัอาศยั 46 (27.5) 121 (72.5) 

ไม่เป็นยา่นท่ีพกัอาศยั 36 (43.4)  47 (56.6) 
ประเภททีพ่กัอาศัย   Pearson 

Chi-square 
 

7.721 
 

0.005* บา้น 48 (41.7)  67 (58.3) 
ไม่ใช่บา้น 34 (25.2) 101 (74.8) 

การถือครองกรรมสิทธ์ิ   Pearson 
Chi-square 

 
2.066 

 
0.151 เป็นเจา้ของ 26 (40.0)  39 (60.0) 

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 56 (30.3) 129 (69.7) 
ระยะเวลาทีอ่ยู่อาศัยในชุมชน   Pearson 

Chi-square 
 

1.534 
 

0.215 <  1 ปี   8 (23.5)   26 (76.6) 
>  1 ปี 74 (34.3) 142 (65.7) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้าน 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

อาชญากรรม  
สถิตทิีใ่ช้  

 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

การรู้จกัเพือ่นบ้านในชุมชน   Pearson 
Chi-square 

 
6.076 

 
0.014* รู้จกั < 5 หลงั 39 (42.4)  53 (57.6) 

รู้จกั > 5 หลงั 43 (27.2) 115 (72.8) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5.24 ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ช่วงอาย ุ
(P-value=0.002) สถานภาพสมรส (P-value=0.002) ระดบัการศึกษา (P-value=0.020) บริเวณท่ีพกั
อาศยั (P-value=0.012) ประเภทท่ีพกัอาศยั (P-value=0.005) และการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน (P-
value=0.014) มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของชุมชน
ยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.  การวิเคราะห์หาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาส
เกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง มีรายละเอียด
ของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.25 คือ 
ตารางท่ี 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

อาชญากรรม  
สถิตทิีใ่ช้  

 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

การเข้าออกทีพ่กัอาศัยบุคคลนอก   
Pearson 

Chi-square 
22.370 < 0.001* สะดวก 50 (50.0)  50 (50.0) 

ไม่สะดวก 32 (21.3) 118 (78.7) 
การใช้สถานทีพ่กัตนประกอบธุรกจิ   Pearson 

Chi-square  3.728 0.053 ใชป้ระกอบธุรกิจ  7 (58.3)   5 (41.7) 
ไม่ไดใ้ชป้ระกอบธุรกิจ 75 (31.5) 163 (68.5) 

สภาพถนนของชุมชน   Pearson 
Chi-square 

 
 0.965 

 
0.326 เป็นระเบียบ 20 (28.2)   51 (71.8) 

ไม่เป็นระเบียบ 62 (34.6) 117 (65.4) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
อาชญากรรม  

สถิตทิีใ่ช้  
 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

การดูแลบ ารุงรักษาพืน้ถนน   Pearson 
Chi-square 

 
8.642 

 
0.003* ดี  9 (16.4)  46 (83.6) 

ไม่ดี 73 (37.4) 122 (62.6) 
พืน้ผวิถนน   Pearson 

Chi-square 
 

0.369 
 

0.543 เป็นคอนกรีต 54 (34.2) 104 (65.8) 
ไม่เป็นคอนกรีต 28 (30.4)  64 (69.6) 

สภาพร่องระบายน า้   Pearson 
Chi-square 

 
3.858 

 
0.054 ดี 12 (21.8)  43 (78.2) 

ไม่ดี 70 (35.9) 125 (64.1) 
ลกัษณะทางเข้าออกของถนน    Pearson 

Chi-square 
 

9.485 
 

0.002* ทางเขา้ออกทางเดียว 38 (25.3) 112 (74.7) 
ทางเขา้ออกหลายทาง 44 (44.0)  56 (56.0) 

จ านวนผู้สัญจรผ่านไปมา   Pearson 
Chi-square 

 
0.295 

 
0.587 มีคนสญัจรมาก 44 (34.4) 84 (65.6) 

มีคนสญัจรนอ้ย 38 (31.1) 84 (68.9) 
ขนาดต้นไม้ทีบ่ดบงั   Pearson 

Chi-square 
1.087 0.297 

ตน้ไมใ้หญ่ 13 (26.5)  36 (73.5) 
ตน้ไมเ้ลก็ 69 (34.3) 132 (65.7) 

การดูแลจดัการบริเวณทางเดนิเท้า   
Pearson 

Chi-square 
11.107 0.001* เป็นระเบียบมาก  6 (12.5)  42 (87.5) 

ไม่เป็นระเบียบ 76 (37.6) 126 (62.4) 
การดูแลรักษาสภาพถนน   Pearson 

Chi-square 
 

10.576 
 

0.001* ดูแลเป็นอยา่งดี  7 (13.7)  44 (86.3) 
ไดรั้บการดูแลบา้ง 75 (37.7) 124 (62.3) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
อาชญากรรม  

สถิตทิีใ่ช้  
 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

ถนนมป้ีายสัญลกัษณ์บอกทาง   Pearson 
Chi-square 

 
2.767 

 
0.096 มี 50 (29.4) 120 (70.6) 

ไม่มี 32 (40.0) 48 (60.0) 
ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน   Pearson 

Chi-square 
 

15.653 
 

<0.001* เพียงพอ 31 (22.3) 108 (77.7) 
ไม่มีเพียงพอ 51 (45.9)  60 (54.1) 

การซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง   Pearson 
Chi-square 

 
9.374 

 
0.002* มีระบบการซ่อมเป็นอยา่งดี 36 (25.0) 108 (75.0) 

ไม่มีระบบการซ่อมใดๆ 46 (43.4)  60 (56.6) 
พืน้ทีเ่ส่ียง   Pearson 

Chi-square 
 

5.372 
 

0.020* มุมอบัลบัตาคน   
มี 77 (35.5) 140 (64.5) 
ไม่มี  5 (15.2)  28 (84.8) 

เส้นทางเปลีย่วในซอย                        Pearson 
Chi-square 

 
5.635 

 
0.018* มี 80 (34.9) 149 (65.1) 

ไม่มี 2 (9.5) 19 (90.5) 
ทางเปลีย่วถนนสายหลกั                   Pearson 

Chi-square 
 

0.564 
 

0.453 มี 12 (27.9)  31 (72.1) 
ไม่มี 70 (33.8) 137 (66.2) 

ลานจอดรถ                                                    Pearson 
Chi-square 

 
0.111 

 
0.739 มี 12 (35.3)  22 (64.7) 

ไม่มี 70 (32.4) 146 (67.6) 
ทีว่่างรกทบึ                                                    Pearson 

Chi-square 
 

0.116 
 

0.734 มี 11 (35.5)  20 (64.5) 
ไม่มี 71 (32.4) 148 (67.6) 

มุมมดืไม่มแีสงส่องสว่าง                               Pearson 
Chi-square 

 
6.460 

 
0.011* มี 79 (35.4) 144 (64.6) 

ไม่มี  3 (11.1)  24 (88.9) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
อาชญากรรม  

สถิตทิีใ่ช้  
 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

ต้นไม้บริเวณทางเท้าบดบัง          Pearson 
Chi-square 

 
2.318 

 
0.128 มี 11 (23.4) 36 (76.6) 

ไม่มี 71 (35.0) 132 (65.0) 
ระบบแสงไฟทีส่่องสว่างในชุมชน   Pearson 

Chi-square 
 

9.471 
 

0.002* เพียงพอ 15 (19.2) 63 (80.8) 
ไม่เพียงพอ 67 (39.0) 105 (61.0) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5.25 ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้ม ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเขา้ออกท่ีพกั
อาศยัของบุคคลนอก (P-value=<0.001) การดูแลบ ารุงรักษาพื้นถนน (P-value=0.003) ลกัษณะ
ทางเขา้ออกของถนน (P-value=0.002) การดูแลจดัการบริเวณทางเดินเทา้ (P-value=0.001) การดูแล
รักษาสภาพถนน (P-value=0.001) ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน (P-value=<0.001) การซ่อม
บ ารุงระบบไฟส่องสวา่ง (P-value=0.002) พื้นท่ีเส่ียงกรณีมุมอบัลบัตาคน (P-value=0.020) พื้นท่ี
เส่ียงกรณีเส้นทางเปล่ียวในซอย (P-value=0.018) พื้นท่ีเส่ียงกรณีมุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง (P-
value=0.011) และระบบแสงไฟท่ีส่องสวา่งในชุมชน (P-value=0.002) มีความสัมพนัธ์กบัโอกาส
เกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของชุมชนย่านท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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 3.  การวิเคราะห์หาด้านระบบเฝ้าระวงัดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัใน
เขตเมือง มีรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถามดงัแสดงในตารางท่ี 5.26 คือ 
ตารางท่ี 5.26 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จ าแนกตามปัจจยัด้านระบบเฝ้าระวงัดูแลรักษาความ
ปลอดภยัในชุมชน 

 
ด้านระบบเฝ้าระวงัดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชุมชน 

อาชญากรรม  
สถิตทิีใ่ช้  

 
2  

 
P-value เคยประสบ 

n (%) 
ไม่เคยประสบ 

n (%) 

ป้อมต ารวจ   
Pearson 

Chi-square 
0.228 0.633 มี  9 (29.0)  22 (71.0) 

ไม่มี 73 (33.3) 146 (66.7) 
การจดัเวรยามดูแล   Pearson 

Chi-square 
0.527 0.468 

มี 13 (28.3)  33 (71.7) 
ไม่มี 69 (33.8) 135 (66.2) 

การตดิตั้งทวี-ีกล้องวงจรปิด   Pearson 
Chi-square 

0.361 0.548 
มี 20 (29.9)  47 (70.1) 
ไม่มี 62 (33.9) 121 (66.1) 

หมายเหตุ * หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 5.26 ด้านระบบเฝ้าระวงัดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ไม่ตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและ
ร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผูอ้าศยั ร้อยละ 73.2 ซ่ึง
มีสถานะเป็นหวัหนา้ครอบครัว ร้อยละ 26.8 มีอายุช่วง 15-25 ปี ร้อยละ 44.4 เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ
15-25 ปี ร้อยละ 26.0 และเพศชายช่วงอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 22.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ  58.0 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 32.8 มีอาชีพเป็นพนกังาน ร้อยละ 33.2 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 8,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 34.4 มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นยา่นท่ีพกัอาศยั 
ร้อยละ 66.8 ส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่าง เป็นผูอ้าศยั ร้อยละ 48.4 
อาศยัอยู่ช่วงระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 53.6 และการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ การรู้จกัเพื่อนบา้นนอ้ยกวา่ 5 หลงั ร้อยละ 36.8  
 ส าหรับการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตวัอย่างในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมานั้น พบวา่ เคย
ประสบอาชญากรรม ร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบอาชญากรรม ร้อยละ 76.2 เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทของอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น อาชญากรรมต่อ
ชีวิตและร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ ส่วนจ านวนคร้ังท่ีเกิดอาชญากรรม พบว่า เกิด 1 คร้ัง 
ร้อยละ 62.2 ซ่ึงมีสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม พิจาณา 3 อนัดบัแรก คือ มุมอบัลบัตาคน มุมมืดไม่มี
แสงส่องสวา่ง และเส้นทางเปล่ียวในซอย  ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 
18.01-24.00 น. ร้อยละ 68.29 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ร้อยละ 18.30 
 ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นความสะดวกของบุคคลภายนอกท่ีสามารถ
เขา้ท่ีพกัอาศยั พบว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวก ร้อยละ 60 เน่ืองจากเป็น
หอพกัหรือบา้นเช่าท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้ เป็นชุมชน หรือหมู่บา้นห้ามบุคคลภายนอกเขา้ ร้อยละ 
23.6 และมีร้ัวกั้น เพียงร้อยละ 7.6 ส่วนบุคคลภายนอกสามารถเขา้ท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวก ร้อยละ 40.0 
เน่ืองจากมีร้ัวกั้นแต่สามารถเขา้ออกได้ง่ายและสะดวก และเป็นหอพกับา้นเช่าท่ีบุคคลภายนอก
เขา้ถึงได ้ส่วนในการประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีพกัอาศยันั้น ส่วนใหญ่ไม่ใชส้ถานท่ีพกัอาศยัเพื่อ
การประกอบธุรกิจ ด้านถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างมีระเบียบ มีการ
บ ารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐบา้ง และเป็นถนนคอนกรีต ซ่ึงมีร่องระบายน ้ า ลกัษณะทางเขา้ออก
ของบริเวณถนนเป็นทางเขา้ออกทางเดียวภายในชุมชน และมีผูค้นสัญจรจ านวนมาก มีตน้ไมบ้ดบงั
สายตาเป็นตน้ไมพุ้ม่เต้ีย บริเวณทางเดินเทา้ของสองฝ่ังถนนมีส่ิงกีดขวางบดบงัตา สภาพถนนมีการ
ดูแลรักษาบา้ง ระบบสัญลกัษณ์บอกทางเป็นป้าย ส่วนระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนนมีจ านวน
เพียงพอต่อสภาพการใชง้าน แสงไฟส่องสวา่ง ไดมี้การซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ ส าหรับ
บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีพื้นท่ีเส่ียงภยัของบุคคลในชุมชนเป็นบริเวณท่ีเส้นทางเปล่ียวในซอย มีมุมมืดไม่
มีแสงส่องสว่าง และมุมอบัลบัตาคน ส่วนความสว่างของไฟภายในบริเวณบา้น ร้ัวหน้าบา้น ริม
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ถนนและเส้นทางสัญจร พบวา่ มีสวา่งพอใช ้และระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัภายในชุมชน ส่วน
ใหญ่ไม่มีป้อมต ารวจ ไม่มีจดัเวรยามดูแล และไม่มีการติดตั้งทีว-ีกลอ้งวงจรปิด  
 ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
บริเวณท่ีพักอาศัย ประเภทท่ีพักอาศัย และการรู้จักเพื่อนบ้านในชุมชน รวมทั้ งปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน ประกอบด้วย การเข้าออกท่ีพักอาศัยของบุคคลนอก การดูแล
บ ารุงรักษาพื้นถนน ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน การดูแลจดัการบริเวณทางเดินเทา้ การดูแลรักษา
สภาพถนน ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน การซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสวา่ง พื้นท่ีเส่ียงกรณี
มุมอบัลบัตาคน พื้นท่ีเส่ียงกรณีเส้นทางเปล่ียวในซอย พื้นท่ีเส่ียงกรณีมุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง และ
ระบบแสงไฟท่ีส่องสวา่ง มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกาย
ของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่6 
สรุปการวเิคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การน าเสนอบทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษากรณีพื้นท่ีศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือ
ใหญ่อุทิศ) โดยการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผล ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั สมมุติฐาน
ของการวจิยั วธีิการด าเนินการวจิยั และขอ้เสนอแนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
สรุปการวเิคราะห์ 

 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีส าคญัโดยสังเขป คือ เพื่อศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ท่ีไดรั้บผลจากอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น 
ชีวิต และร่างกาย กรณีศึกษาพื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกาย ของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง ซ่ึงจะ
เช่ือมโยงไปสู่การศึกษาองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม 
และน าเสนอรูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมืองท่ีลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในยา่น
ท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) โดยมีสมมติฐานของการศึกษา คือ การ
ออกแบบท่ีเพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การให้แสงสวา่ง มุมมอง
และการมองเห็น เส้นทางสัญจรท่ีเพียงพอ ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมในย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) โดยมีส่วนของการ
ด าเนินการศึกษาวจิยัท่ีส าคญั คือ ตวัแปรของการศึกษา ประชากรศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั และวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใช ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ไดต้วัแปรการวิจยัเพื่อ
ศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ ซ่ึงตวัแปรหลกัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจยั คือ ตวัแปรด้าน
องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน โดยตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อช่อง
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมของอาชญากรท่ีลงมือกระท ากับเหยื่ออาชญากรรมในพื้นท่ี 
ประกอบดว้ย   
 1.  ลกัษณะผูท่ี้ประสบเหตุอาชญากรรม   
 2.  ประเภทท่ีพกัอาศยั  
 3.  ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั    
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 4.  การถือครองกรรมสิทธ์ิ  
 5.  ลกัษณะทางกายภาพท่ีพกัอาศยั    
 6.  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในชุมชน   
 7.  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา  
 8.  สภาพถนน และเส้นทางสัญจรในชุมชน    
 9.  พื้นท่ีเปล่ียว หรือพื้นท่ีเส่ียงภยั    
 10.  แสงไฟส่องสวา่งในพื้นท่ี     
 11.  ประเภทของอาชญากรรม    
 12.  ช่วงเวลาท่ีเกิดอาชญากรรม     
 13.  ความถ่ีของการเกิดอาชญกรรม   
 14.  สถานท่ีเกิดอาชญากรรม     
 15.  ระบบเฝ้าระวงั และรักษาความปลอดภยัภายในชุมชน   

 
 ตวัแปรตามคือ ช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ร่างกาย และชีวิต คือ 
เคยประสบอาชญากรรม และไม่เคยประสบอาชญากรรม 
 
 ประชากรศึกษา คือ ประชากรท่ีอยู่อาศยัอยู่ในเขตจตุจกัร แขวงจนัทรเกษม ซอยรัชดา 
36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) จ านวน 719 หลงัคาเรือน เป็นบุคคลท่ีพกัอาศยั และมีความคุน้เคยกบัพื้นท่ี
เป็นอย่างดี โดยเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูท่ี้ประสบเหตุ
อาชญากรรม ญาติของผูท่ี้เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผูท่ี้เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรือ
เคยไดย้ินเร่ืองราวของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาวิจยั โดยการค านวณขนาดตวัอย่างของ
การศึกษาไดจ้  านวนทั้งส้ิน 258 หน่วยหลงัคาเรือน แลว้จึงด าเนินการสุ่มตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฎีตาม
แบบความน่าจะเป็น และแบบความไม่น่าจะเป็น โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัแบบสังเกตการณ์ในการตั้งค  าถามเพื่อใช้รวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรศึกษา โดยท าการทดสอบเคร่ืองมือกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีศึกษา
ก่อนน าไปใชจ้ริง โดยไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 ถึง วนัท่ี 14 กนัยายน 
2554  ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 1 เดือน และได้รับการตอบกลบัของ
แบบสอบถามรวมทั้งส้ินจ านวน 250 ชุด ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 258 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
96.89  
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยั รัชดาซอย 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) โดย
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาท าการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วเิคราะห์ทางสถิติ ในการประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์ และการจดัท าตารางการวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึง
ค่าทางสถิติท่ีใช้ในการค านวณ ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อ
ทดสอบค่าความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการวจัิย 
 จากลกัษณะของสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกิดช่องโอกาสของผูท่ี้จะกระท า
อาชญากรรมกบัเหยื่อในพื้นท่ี โดยเรียงล าดบัความถ่ีของการเกิดเหตุอาชญากรรมจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น อาชญากรรมต่อชีวติและร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ มีจ านวน
ทั้งส้ิน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการเกิดอาชญากรรมของสถานีต ารวจนคร
บาลพหลโยธิน ซ่ึงจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพบวา่ 
 1.  บริเวณท่ีพกัอาศยั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาสในการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สฤษด์ิ สืบพงษศิ์ริ (2545) พบวา่ ปัจจยับริเวณท่ีพกัอาศยั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการลกั
ทรัพยใ์นเคหสถานของกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบักระทรวงยุติธรรม ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม (2550) พบว่า เกิดเหตุอาชญากรรมบริเวณท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 66.9 ของพื้นท่ีในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีประสบเหตุอาชญากรรม 
 2.  ประเภทท่ีพกัอาศยั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาสในการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สฤษด์ิ สืบพงษศิ์ริ (2545) พบวา่ ปัจจยับริเวณท่ีพกัอาศยั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการลกั
ทรัพยใ์นเคหสถานของกรุงเทพมหานคร 
 3.  การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน มีระดับนัยส าคญัทางสถิติกับโอกาสในการเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value นอ้ย
กว่า 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สฤษด์ิ สืบพงษ์ศิริ (2545) พบว่า ปัจจยับริเวณท่ีพกัอาศยั เป็นปัจจยัท่ี
ส าคัญในการลักทรัพย์ในเคหสถานของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ประเสริฐ ศกัด์ิธนากลู (2527) เก่ียวกบัการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 4.  บุคคลภายนอกสามารถเขา้ออกบริเวณท่ีพกัอาศยั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบั
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มี
ค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 
 5.  ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย 
Chi-Square Test มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 
 6.  ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square 
Test มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 
 7.  การจดับริเวณทางเดินเทา้มีส่ิงกีดขวางบงัสายตา มีค่า Significance ของการทดสอบ
โดย Chi-Square Test มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 
 8.  ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-
Square Test มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) 
พบว่า การออกแบบให้มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 9.  แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุงให้อยูใ่นสภาพใชง้านได ้สายตา มีค่า Significance
ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 
 10.  พื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมีมุมอบัลบัตาคน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาสในการ
เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value 
นอ้ยกว่า 0.05 จากปัจจยัดา้นมุมอบัลบัตาคน รวมถึงมุมมอง และการมองเห็นท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง
กับการวิจัยหลายฉบับท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางสภาพแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลต่อการเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ีพกัอาศยั โดย ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) พบวา่ ปัจจยัดา้นการมองเห็น เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการเปิดหรือปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรท่ีฉวยโอกาสจากสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ านวย ซ่ึง วิชา จ าปาวลัย ์(2540) พบว่า ปัจจยัด้านแสงสว่าง การออกแบบผงัชุมชนท่ีดี การ
เขา้ถึง และประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นท่ีเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีจะเพิ่มหรือลดช่องโอกาสของ
อาชญากรท่ีจะประกอบอาชญากรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สันติ รัชตะวรรณ (2550) 
พบวา่ มุมอบัลบัตาคน และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 11.  พื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมีมุมมืดไม่มีแสงสวา่ง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาสใน
การเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value 
นอ้ยกวา่ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิชา จ  าปาวลัย ์(2540) พบวา่ ปัจจยัดา้นแสงสวา่ง เป็นปัจจยัอยา่ง
หน่ึงท่ีจะเพิ่ม หรือลดช่องโอกาสของอาชญากรท่ีจะประกอบอาชญากรรม และชนะทิศ แกว้อมัพร 
(2538) พบวา่ แสงสวา่ง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเปิดหรือปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรท่ีฉวย
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โอกาสจากสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั สันติ รัชตะวรรณ (2550) พบวา่ แสง
สวา่ง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเกิดอาชญากรรมท่ีเปิดช่องโอกาสจากสภาพแวดลอ้ม อาชญากรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบวา่ แสงสวา่งท่ีเพียงพอ และโอกาส
ในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 12.  พื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมีเส้นทางเปล่ียวในซอย มีระดบันยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาส
ในการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-
value นอ้ยกวา่ 0.05 โดย ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) พบวา่ เส้นทางการเขา้ถึง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัใน
การเปิดหรือปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรท่ีฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย และ
สอดคลอ้งกบั สันติ รัชตะวรรณ (2550) พบวา่ เส้นทางเปล่ียว เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อโอกาสในการ
เกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั กระทรวงยุติธรรม, 
ส านกังานกิจการยุติธรรม (2550) พบว่า เกิดเหตุอาชญากรรมบริเวณถนนสาธารณะ/ซอย ร้อยละ
21.4 ของพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบเหตุอาชญากรรม 
 จากตวัแปรซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ในการวิเคราะห์ถือเป็นตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัต่อช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรม โดยสอดคลอ้งกบั กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม (2550) 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ, กองวิจยัและพฒันา (2550) พบว่า บริเวณพื้นท่ีใดท่ีเคยเกิดเหตุ
อาชญากรรมมกัเกิดเหตุซ ้ าซาก ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีใดท่ีเคยเกิดเหตุอาชญากรรมมกัเกิดเหตุซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก
อยู่เช่นนั้น (อ้างจาก ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ , 2545) อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับแนวคิดการป้องกัน
อาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม และวงกลมอาชญากรรม การตดัตวัแปรช่องโอกาส
ในการกระท าความผดิ จะส่งผลต่อการตดัสินใจกระท าความผิดของอาชญากร การทราบขอ้มูลของ
การเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นท่ี จะท าให้สามารถลดช่องโอกาสของการเกิดเหตุอาชญากรรม
ประเภทต่างๆได้ตรงตามเป้าหมาย เน่ืองจากเหตุอาชญากรรมร้อยละ 63.3 ไม่ได้รายงานต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ (กระทรวงยุติธรรม, ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2550) ดงันั้นผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ี 
ตอ้งตระหนกัถึงการป้องกนัตวัเอง และชุมชน โดยการจดัสภาพแวดลอ้มให้มีลกัษณะง่ายต่อการ
สอดส่องดูแล และเพิ่มความสามารถในการมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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การอภิปรายผลทีไ่ด้จากการวิจัย 
 จากการด าเนินการศึกษาการวิจยัตามล าดบัขั้นตอนพบอาชญกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีพกั
อาศยัซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีนิเวศวิทยาอาชญากรรมของชอร์ 
และแมคเคย ์ไดแ้บ่งพื้นท่ีตามความหนาแน่นของประชากรและท่ีพกัอาศยั สัมพนัธ์กบัแนวโนม้การ
เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีเขตท่ีพกัอาศยั พื้นท่ีธุรกิจ พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง และ
เกิดการอพยพเพิ่มจ านวนประชากรในเขตเมืองท าให้เกิดสภาพสังคมไร้ระเบียบไดง่้าย สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ญาณพล ย ัง่ยืน เม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งแนวคิดวงกลมอาชญากรรม 
และแนวคิดการป้องกนัอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม พบว่า การขาดการควบคุม
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกท่ีพกัอาศยั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะ กบับริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง
บา้นกบับริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ตลอดจนบริเวณภายในบา้น หรือบริเวณท่ีพกัอาศยัเอง ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ส่วนบุคคล อาจก่อใหเ้กิดช่องโอกาสในการกระท าผดิของอาชญากร เม่ือพิจารณาช่องโอกาสในการ
ลงมือกระท าผิด และโอกาสในการถูกพบเห็นขณะกระท าผิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการป้องกนั
อาชญากรรมโดยการออกแบบ พบวา่ การลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม โดยการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มตามแนวคิดน้ี ท าให้เพิ่มโอกาสในการกระท าความผิดน้อยลงและถูกพบเห็นการ
กระท าผิดมากข้ึน ด้วยการควบคุมส่ิงปิดกั้นบดบงัสายตา ควบคุมแสงสว่างในพื้นท่ี อุปกรณ์
ตรวจจับและเตือนภัย รวมถึงการป้องกันด้วยบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นท่ีเอง หรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกับการรับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ โดยมี
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 ขอ้มูลจากการศึกษาสภาพแวดลอ้มของย่านท่ีพกัอาศยัพื้นท่ีศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอย
เสือใหญ่อุทิศ) พบว่า เกิดเหตุอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น โดยอาชญากรรมมกั
ฉวยช่องโอกาสในการลงมือกระท ากบัเหยื่ออาชญากรรมบริเวณมุมอบัลบัตาคน มุมมืดไม่มีแสง
สวา่ง และบนเส้นทางเปล่ียว โดยเรียงล าดบัความถ่ีของบริเวณท่ีประสบเหตุอาชญากรรมจากมาก
ไปน้อย โดยช่วงเวลาท่ีพบเหตุอาชญากรรมท่ีเกิดในพื้นท่ีคือ เวลา 18.01 นาฬิกา ถึง เวลา 24.00 
นาฬิกา ซ่ึงเป็นเวลาท่ีอาชญากรลงมือกระท ากบัเหยือ่อาชญากรรม ซ่ึงเหยื่ออาชญากรรมจ านวนมาก
อยูใ่นช่วงอาย ุ 26 ปีข้ึนไป จดัอยูใ่นช่วงกลุ่มอายขุองวยัท างาน มีสถานภาพไม่โสด การศึกษาต ่ากวา่
ระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 8,000 บาท ถึง 15,000 บาท 
จากลกัษณะของผูท่ี้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นผูท่ี้มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัเส้นทางเดินเทา้เพื่อ
สัญจรในพื้นท่ีในการเดินทางไปและกลบัยงัท่ีพกัอาศยั รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการจดัหายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทาง โดยมีสถานะเป็นผูอ้ยู่อาศยัในบา้น มิใช่เจา้ของบา้นเป็นส่วนใหญ่ อาจจะท า
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ความรู้จกักบัเพื่อนบา้นนอ้ยกวา่ 5 หลงั อีกทั้งบริเวณ บา้นท่ีอยู่อาศยัไม่ไดต้ั้งอยู่ในบริเวณชุมชนท่ี
พกัอาศยั อาจเป็นเหตุใหต้กเป็นเหยือ่อาชญากรรม  
 จากบริบทของพื้นท่ีพบว่า สถานะทางเศรษฐกิจของผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ี อยู่ในระดบั
ปานกลาง ลกัษณะทางกายภาพของบริเวณท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว ห้องแถว ตึกแถว ทาว
เฮา้ส์ หอพกั ห้องชุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยตามล าดบั มีการก่อสร้างก าแพงบา้นท่ีสูงทึบ 
ขาดความสามารถในการมองเห็นจากพื้นท่ีสาธารณะไปยงัอาณาเขตส่วนตวั หรือจากอาณาเขต
ส่วนตวั ออกมายงัพื้นท่ีสาธารณะ มีเส้นทางสัญจรท่ีค่อนขา้งคบัแคบ และขาดการดูแล รักษาจาก
หน่วยงานราชการ บางเส้นทางเป็นถนนซอยเล็ก และแคบเขา้ไปยงัท่ีบริเวณท่ีพกัอาศยั เส้นทางมี
มุมหักศอก และคดเค้ียวไปมาในบางพื้นท่ี เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอาศยัอยูเ่ดิม ท าให้ขาด
การวางแผนเพื่อรองรับความเจริญของพื้นท่ีในอนาคต ท าให้บุคคลภายนอกสามารถผ่านเขา้ออก
พื้นท่ีได้โดยง่าย เน่ืองจากมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง สอดล้องกับแนวคิดท่ีว่า ชุมชนท่ีมี
ทางเขา้ออกหลายแห่ง เป็นการสูญเสียพื้นท่ีป้องกนัตนเองท าให้มีโอกาสเกิดอาชญากรรมสูง โดย
บางเส้นทางถูกใชเ้ป็นเส้นทางลดั เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและเล่ียงเส้นทางท่ีติดขดัในเวลา
เร่งด่วน การจราจรในเส้นทางสัญจรค่อนขา้งหนาแน่นในเวลาเร่งด่วน และเบาบางลงในเวลาเลิก
งาน เส้นทางเดินเทา้ไม่ค่อยมีระเบียบ เน่ืองจากการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะเพื่อแสดงอาณาเขตของ
เจา้ของท่ีดินริมถนน ท าให้เกิดมุมอบัลบัตาตน เป็นท่ีหลบซ่อนของคนร้าย หรือผูท่ี้ก าลงัจะลงมือ
ประกอบอาชญากรรม การติดตั้งดวงโคม หรือไฟส่องสวา่งตามเส้นทางการเดินเทา้ยงัไม่ครอบคลุม
พื้นท่ี เน่ืองจากไม่สามารถพฒันาได้ทนัการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเจา้ของพื้นท่ีว่างบางแห่งได้
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีเป็นอาคารหอพกั ท าให้จ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ลกัษณะของ
พื้นท่ีสาธารณะยงัไม่ตอบสนองต่อการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีวา่งขา้งเคียงไดถู้กปล่อยเป็นท่ีรกร้าง มี
ตน้ไมใ้หญ่ข้ึนรกร้าง และบดบงัทศันียภาพ บางบริเวณถูกใชเ้ป็นท่ีทิ้งขยะจากพื้นท่ีก่อสร้างขา้งเคียง
ดว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากขาดการดูแลบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้ของพื้นท่ีเอง 
พื้นท่ีวา่งบางแห่งถูกเปล่ียนเป็นพื้นท่ีจอดรถของสมาชิกท่ีพกัอาศยัในหอพกั ท าให้กลายเป็นพื้นท่ี
โดดเด่ียวมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยั ส าหรับผูท่ี้สัญจรผ่านไปมายงัพื้นท่ี การด าเนินชีวิตของผูท่ี้
อาศยัในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นแบบผสมผสาน และไม่เป็นแบบแผนเดียวกนั มีการก่อสร้าง และต่อ
เติมพื้นท่ีข้ึนใหม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความแตกต่าง และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บางแห่งมีอาณา
เขตของพื้นท่ีชดัเจน มีร้ัวรอบขอบชิด เป็นการแบ่งแยกอาณาเขตอยา่งชดัเจน แต่บางแห่งไม่สามารถ
ท าไดเ้น่ืองจากเป็นหอพกั มีผูย้า้ยมาอยูอ่าศยัเป็นคนต่างถ่ิน เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูท่ี้อยูอ่าศยัไม่
มีกิจกรรมร่วมกนัในพื้นท่ี ท าใหข้าดความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนบา้นและกบัคนในชุมชน 
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 จากปัจจยัทั้งทางดา้นบุคคลท่ีอยูอ่าศยัและปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ท าให้ทราบถึง
ช่องโอกาสท่ีอาชญากรอาศยัสภาพแวดลอ้มลงมือกระท ากบัเหยื่ออาชญากรรม โดยพื้นท่ีเส่ียงภยัใน
พื้นท่ี คือ มุมอบัลบัตาคนบนเส้นทางเปล่ียวในซอย โดยเป็นมุมมืดไม่มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ อีกทั้งยงั
ขาดการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี ซ่ึงปัจจัยทั้ งหมดท่ีได้จากการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย ของชุมชนย่านท่ีพกั
อาศยัในซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี
ศึกษา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิย 
 การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้ม ให้อยู่ในสภาพท่ีดี และเหมาะสม เพื่อ
ปิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม หรือเป็นการตดัช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรถูกท าลายห่วงโซ่สัมพันธ์  ด้วยลักษณะองค์ประกอบทาง
สภาพแวดลอ้มส าหรับการป้องกนัอาชญากรรม ตวัอาชญากรรม และเหยื่ออาชญากรรม โดยอาศยั
ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติของการวิเคราะห์ท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย บริเวณท่ีพกัอาศยั ประเภทท่ี
พกัอาศยั คือ บา้น การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน บุคคลภายนอกสามารถเขา้ออกบริเวณท่ีพกัอาศยั 
ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน การจดับริเวณทางเดินเทา้
มีส่ิงกีดขวางบงัสายตา ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน  แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุงให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ พื้นท่ีเส่ียงภยัในกรณีท่ีมีมุมอบัลบัตาคน  พื้นท่ีเส่ียงภยัในกรณีท่ีมีมุมมืดไม่มี
แสงสว่าง และพื้นท่ีเส่ียงภยัในกรณีท่ีมีเส้นทางเปล่ียวในซอย เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการน าเสนอ
รูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัท่ีลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม อาศยั
แนวทางการป้องกนัอาชญากรรม 2 มิติ คือ สภาพแวดลอ้มรูปธรรม และสภาพแวดลอ้มนามธรรม 
(ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ , 2545) ซ่ึงจะน าไปสู่การควบคุมอาชญากรรมด้วยการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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สภาพแวดล้อมรูปธรรม  
 สภาพแวดลอ้มรูปธรรมเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีตวัตนสัมผสัได ้ของบริเวณ
ท่ีพกัอาศยัในบริเวณพื้นท่ีศึกษา โดยมีการแบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมรูปธรรมออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มรูปธรรมประเภทพื้นท่ีอาณาเขตส่วนตวั และสภาพแวดลอ้มรูปธรรม
ประเภทพื้นท่ีอาณาเขตสาธารณะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พืน้ทีอ่าณาเขตส่วนตัว หมายถึง พื้นท่ีใชส้อยภายในท่ีพกัอาศยั ตวัอาคาร ส่ิงก่อสร้างท่ี
พกัอาศยั สวนหย่อม หรือพื้นท่ีบริเวณโดยรอบตวัท่ีพกัอาศยั  จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภยัท่ีสุด 
และมีความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีสาธารณะ ดงันั้น ลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีของ
บา้นท่ีลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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 1.  จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา พบวา่ มีแนวร้ัว ก าแพงสูงทึบ บดบงั
ทศันวิสัย จากภายในท่ีพกัอาศยัออกมายงัถนนสาธารณะ และขาดความสามารถในการเฝ้าระวงัภยั
จากเพื่อนบ้านเน่ืองจาก แนวร้ัวและก าแพงท่ีสูงและทึบเกินไป  โดยข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม คือ ควร
หลีกเล่ียงการแสดงขอบเขตพื้นท่ีด้วย แนวก าแพง หรือร้ัวกั้นท่ีทึบสูงบดบังมุมมองในพื้นท่ี
สาธารณะ โดยผูอ้ยูอ่าศยัสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกไดอ้ย่างชดัเจน อีกทั้งการมองเห็นไดจ้าก
ผูอ่ื้นมีส่วนช่วยให้ผูท่ี้อยูอ่าศยัรู้สึกปลอดภยั ไม่ถูกโดดเด่ียว เปรียบเสมือนมีดวงตาในการเฝ้ามอง
พื้นท่ีบริเวณนั้นอยู่ (Jane Jacobs, 1965 อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่เรืองแสง, 2549) เป็นการสอดส่อง
ดูแลแบบไม่เป็นทางการ (Informal surveillance)  

 
แผนท่ี 6.1 ขอ้เสนอแนะการหลีกเล่ียงแนวก าแพง หรือร้ัวกั้นท่ีทึบสูงบดบงัมุมมอง 
(ก) ร้ัว แนวก าแพง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) ร้ัว แนวก าแพง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2  
(ค) ร้ัว แนวก าแพง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3  (ง) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงร้ัว แนวก าแพงบา้น1 
(จ) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงร้ัว แนวก าแพงบา้น2 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 2.  สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษา พบวา่ ร้ัวบา้นมีลกัษณะท่ีทึบ เกิดมุมมืดซ่ึงอาจเป้นท่ี
หลบซ่อนตัวของคนร้ายได้ ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อลดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา คือ ควรออกแบบสภาพแวดลอ้มในบริเวณบา้นให้สามารถมองเห็นจาก
ภายนอกไดโ้ดยง่าย เช่น ร้ัวบา้นควรมีความสูงท่ีพอเหมาะ มีลกัษณะของร้ัวท่ีโปร่ง มีช่องว่างเพื่อ
มองลอดออกไปภายนอกได้ และเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นการเคล่ือนไหวภายใน
สนาม หรือดา้นขา้งของบา้นได ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัคนร้ายหลบซุ่มซ่อนตวัอยู่บริเวณริมก าแพง หรือ
พุม่ไมภ้ายในบา้น โดยท่ีบริเวณเคหะสถานควรมีลกัษณะท่ีง่ายต่อการสังเกตตรวจตรา และควบคู่ไป
กบัพฤติกรรมการตอบสนองของผูเ้ฝ้าสังเกต ในกรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยในแง่ของความ
เป็นเจา้ของพื้นท่ี (Oscar Newman, 1972 อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่เรืองแสง)  

 
แผนท่ี 6.2 ขอ้เสนอแนะพื้นท่ีภายในบริเวณบา้นใหส้ามารถมองเห็นจากภายนอก 
 (ก) ร้ัว แนวก าแพง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1  (ข) ร้ัว แนวก าแพง บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2  
(ค) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงร้ัว แนวก าแพงบา้น2 (ง) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงร้ัว แนวก าแพงบา้น1 
(จ) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงร้ัว แนวก าแพงบา้น2 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 3.  สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษา พบวา่ ทางเขา้หลกัตวัอาคาร และท่ีพกัอาศยั มีทางเขา้
จากดา้นขา้งของบา้น และเป็นมุมอบั ยากแก่การมองเห็น การสอดส่องดูจากเพื่อนบา้น หรือแมก้ระ
ทั้งผูท่ี้อาศยัอยู่ในตวับา้นเอง  เม่ือตอ้งท าการเปิดประตูบา้นเพื่อเขา้หรือออกสู่พื้นท่ีบา้น ท าให้เกิด
ช่องโอกาสส าหรับผูท่ี้ประสงคร้์าย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชญากรรม  
ดงันั้น ขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม คือ ทางเขา้หลกั
ของพื้นท่ี อาคาร หรือท่ีพกัอาศยั ควรหันออกสู่ตวัถนน เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และเขา้ถึงได้
สะดวกไม่มีบริเวณพื้นท่ีซ่อนเร้น หรือเป็นมุมอบัลบัตาคน  

 
แผนท่ี 6.3 ขอ้เสนอแนะการออกแบบทางเขา้หลกัควรหนัออกสู่ตวัถนน 
(ก) ทางเขา้หลกัของบา้น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) ทางเขา้หลกัของบา้น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) ทางเขา้หลกัของบา้น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 (ง) ทางเขา้หลกัของบา้น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 4 
(จ) ทางเขา้หลกัของบา้น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 5 (ฉ) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงทางเขา้หลกั ของบา้น 1 
(ช) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงทางเขา้หลกั ของบา้น 2  

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 4.  จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา พบวา่ ดวงโคมส่องสวา่งภายบริเวณ
ตวับา้นมีความสวา่งท่ีไม่เพียงพอ ขาดการซ่อมบ ารุงจากเจา้ของพื้นท่ีเอง หรือการละเลยเร่ืองความ
สวา่งภายในบริเวณพื้นท่ีพกัอาศยัของตน ท าให้เกิดช่องโอกาสในการท่ีคนร้ายอาศยัความมืด หรือ
เงาของตน้ไม ้เงาของอาคารเป็นท่ีหลบซ่อนตวัภายในบริเวณบา้น ในการประกอบอาชญากรรมได้ 
ดงันั้น แนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม คือ การติดตั้งดวงโคม
ส่องสวา่งภายในตวับา้น บริเวณโรงรถ สนามหนา้บา้น และบริเวณท่ีเป็นจุดอบัลบัตาคน ควรท าการ
ติดตั้งดวงโคมแสงสวา่งให้มีความสวา่งท่ีเพียงพออยา่งเหมาะสม รวมถึงต าแหน่งท่ีง่ายแก่การซ่อม
บ ารุงเม่ือมีการช ารุดตวัหลอดไฟ และตวัวสัดุดวงโคมตอ้งทนต่อสภาพอากาศ และมีลกัษณะท่ียาก
ต่อการท าใหเ้กิดความเสียหายของผูท่ี้ประสงคร้์าย 

 
แผนท่ี 6.4 ขอ้เสนอแนะการติดตั้งดวงโคมส่องสวา่งภายในตวับา้น 
(ก) ดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) ดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) ดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 3  
(ง) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 1     
(จ) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 2     
(ฉ) ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงดวงโคมส่องสวา่ง บริเวณบา้นของพ้ืนท่ีศึกษา 3 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 5.  สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษา พบว่า ขาดการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการ
มองเห็น หรือบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น บริเวณร้ัว มุมอบัลบัตาคนในบริเวณอาคาร 
พื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองมุมมองของท่ีพกัอาศยั ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการลดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองมุมมอง และการมองเห็น ควรเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
มองเห็น เช่น กระจกนูนตามมุมต่าง ๆ กล้องวงจรปิด สัญญาณกนัขโมย เป็นตน้ ซ่ึงถือว่ามีการ
สอดส่อง และเฝ้าระวงัแบบเป็นทางการ (Formal surveillance) ในพื้นท่ีของตนเองดว้ย 
 

แผนท่ี 6.5 ขอ้เสนอแนะการเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น 
(ก) มุมมอง และการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) มุมมอง และการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) มุมมอง และการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3  
(ง) ขอ้เสนอแนะการเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1     
(จ) ขอ้เสนอแนะการเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2     
(ฉ) ขอ้เสนอแนะการเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 6.  จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา พบว่า มีการแสดงอาณาเขตพื้นท่ี
ส่วนบุคคลโดยการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ มีสภาพรกทึก การวางส่ิงของวางเกะกะ บนเส้นทางเดิน
เทา้สาธารณะ  บดบงัทศันวิสัย เป็นมุมอบัลบัตาคน เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่ออาชญากรประเภท
ฉวยโอกาสกบัเหยือ่อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น โดยเฉพาะผูท่ี้ใชเ้ส้นทางเดินเทา้
สัญจรผา่นไปมายงัพื้นท่ีศึกษา ดงันั้น แนวทางการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ตอ้งค านึงถึงจดั
ภูมิทศัน์บนเส้นทางสัญจร และรวมทั้งการเลือกใช้วสัดุ พนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสม หรืออุปกรณ์ประดบั
ความงาม เช่น ประติมากรรมประดบั มา้นัง่ เคร่ืองเล่นของเด็กท่ีไม่บดบงัทศันวิสัย การใช้พื้นผิว  
(Texture)  ของทางเดินเทา้ท่ีแตกต่างกนั  จะช่วยในการแบ่งอาณาเขต  หรือการเปล่ียนระดบัของ
ทางเทา้  เป็นการส่ือให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของพื้นท่ี ท าให้คนแปลกหน้าไม่กลา้เขา้มาเดินใน
พื้นท่ีแทนการวางส่ิงของเพื่อบอกอาณาเขตพื้นท่ีแทน 

 
แผนท่ี 6.6 ขอ้เสนอแนะการจดัภูมิทศัน์โดยค านึงถึงการเลือกใชว้สัดุ 
(ก) สภาพทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) สภาพทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) สภาพทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 (ง) ขอ้เสนอแนะทางเดินเทา้ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1  
(จ) ขอ้เสนอแนะทางเดินเทา้ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2  (ฉ) ขอ้เสนอแนะทางเดินเทา้ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 พื้นที่อาณาเขตสาธารณะ  เป็นพื้นท่ีท่ีบุคคลภายนอกพื้นท่ีศึกษา หรือบุคคลทัว่ไป
สามารถใชพ้ื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้โดยไม่มีผูใ้ดถือครองกรรมสิทธ์ิ ประกอบดว้ย เส้นทาง
สัญจร ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน เส้นทางเดินเทา้ในชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  เส้นทางสัญจร จากตวัแปรส าคญั ท่ีมีปัจจยัก่อให้เกิดช่องโอกาสในการก่อเหตุ
อาชญากรรม ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติพบวา่ มีความสอดคลอ้งกนักบัการลด หรือเพิ่มช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมบนพื้นท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจร ซ่ึงอาชญากรประเภทฉวยโอกาสลงมือ
กระท ากบัเหยือ่ท่ีอาศยัเส้นทางเดินเทา้เพื่อการสัญจรในพื้นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
  1.1 จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา พบว่า บางเส้นทางมีสภาพ
เปล่ียว แคบ และคดเค้ียวไปมา อีกทั้งเส้นบางทางเขา้ออกของถนนในพื้นท่ีศึกษา  ยากต่อการคบคุม
จากบุคคลภายนอกท่ีเขา้มายงัพื้นท่ีศึกษา จากลกัษณะของพื้นท่ีท่ีทางเขา้ออกของถนน เน่ืองจาก
เส้นทางบางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลดัในชัว่โมงเร่งด่วน โดยเฉพาะ จากถนนลาดพร้าววงัหิน 
ลดัมาถนนรัชดาภิเษก โดยผา่นเส้นทางในพื้นท่ี จากแนวคิด Oscar Newman (อา้งใน บรมศกัด์ิ กลัน่
เรืองแสง, 2549) หากพื้นท่ีใดมีทางเขา้ออกหลายเส้นทาง และบุคคลภายนอกสามารถผา่นเขา้ออก
บริเวณพื้นท่ีได้โดยง่าย จะท าให้ชุมชนสูญเสียพื้นท่ีป้องกันตนเอง ท าให้เปิดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมไดสู้ง ดงันั้นแนวทางการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม หากมีการควบคุมรักษาอาณา
เขตส่วนบุคคลและอาณาเขตสาธารณะ โดยการปิดช่องทางเขา้ออกของพื้นท่ี เส้นทางลดัเช่ือมต่อ
ระหวา่งถนนสายใหญ่  เพื่อลดความคบัคัง่ของการจราจร  โดยควบคุมเวลาผา่นเขา้มายงัพื้นท่ีเปล่ียว
บางเส้นทาง หรือควบคุมประเภทของรถยนตบ์างประเภท รวมทั้งการติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์บอกให้
เลือกใชเ้ส้นทาง จะสามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม จากการท่ีอาชญากรจะอาศยัเส้นทางเพื่อ
การหลบหนี เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการหลบหนีไดห้ลายเส้นทางได ้ 
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แผนท่ี 6.7 ขอ้เสนอแนะการควบคุมช่องทางเขา้ออกของพื้นท่ี  
(ก) สภาพเสน้ทางสญัจรปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) สภาพเสน้ทางสญัจรปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) สภาพเสน้ทางสญัจรปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 (ง) ขอ้เสนอแนะเสน้ทางสญัจร บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 
(จ) ขอ้เสนอแนะเสน้ทางสญัจร บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 (ฉ) ขอ้เสนอแนะเสน้ทางสญัจร บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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  1.2 การจดับริเวณทางเดินเทา้ท่ีมีส่ิงกีดขวางบงัสายตา เช่น บริเวณดา้นหน้าของ
อาคาร ห้องแถว ตึกแถว ทาวเฮา้ส์ หอพกั หรือห้องชุด ท่ีบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อแสดงอาณาเขต
ส่วนตวั และปล่อยรกร้าง ขาดการดูแล จนเป็นจุดเส่ียงท่ีท าให้เกิดช่องโอกาสท่ีผูก้ระท าผิดใช้
สภาพแวดล้อมเพื่อประกอบอาชญากรรม  โดยข้อเสนอแนะส าหรับการลดช่องโอกาสเกิด
อาชญากรรมบนเส้นทางเดินเทา้ อาจใช้การเปล่ียนพื้นผิวของทางเดินเทา้ท่ีแตกต่างกนัในการแบ่ง
อาณาเขต  ช่วยในการส่ือสารใหผู้ใ้ชเ้ส้นทางเทา้เขา้ใจวา่พื้นท่ีบริเวณทางเดินเทา้มีเจา้ของ ท าให้คน
แปลกหนา้ไม่กลา้บุกรุกพื้นท่ี 
 

แผนท่ี 6.8 ขอ้เสนอแนะการจดับริเวณทางเดินเทา้ท่ีมีส่ิงกีดขวางบงัสายตา 
(ก) สภาพเสน้ทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) สภาพเสน้ทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) สภาพเสน้ทางเดินเทา้ปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 3 (ง) ขอ้เสนอแนะเสน้ทางเดินเทา้ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 
(จ) ขอ้เสนอแนะเสน้ทางเดินเทา้ บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2  

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116 

 

 

 

  1.3  จากสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษาพบวา่ พื้นผวิจราจรมีสภาพช ารุด เส้นทางเดิน
เทา้ขาดการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่ดียามท่ีมีผูส้ัญขรผา่นไป
มา รวมถึงความยากล าบากในการใชเ้ส้นทาง บางเส้นทางถูกปล่อยไว ้ รกร้าง ไม่มีผูส้ัญจรในพื้นท่ี 
ท าใหเ้กิดความเปล่ียวโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ดงันั้นขอ้เสนอแนะบริเวณพื้นผวิถนนมีการ
บ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การซ่อมบ ารุงพื้นผวิการจราจรให้
อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ใชง้านไดป้รกติ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่ึงอาชญากรอาจอาศยัช่วงเวลาการชลอ
ของยานพาหนะท่ีผูส้ัญจรผา่นมาประกอบอาชญากรรมได ้ รวมถึงการปรับปรุง ป้ายสัญลกัษณ์และ
ขอ้ความ ท่ีช ารุด และติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม จะส่งผลต่อโอกาสในการเกิดอาชญากรรม 
หากผูข้บัข่ีรถไม่สามารถมองเห็นป้าย หรือเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ ไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้
เกิดความสับสนในเส้นทาง และอาจท าใหค้นร้ายท่ีแฝงตวัอยูใ่นบริเวณนั้นเขา้ประทุษร้ายทรัพยสิ์น 
ชีวติ และร่างกายได ้

 
แผนท่ี 6.9 ขอ้เสนอแนะการบ ารุงรักษาพื้นผวิการจราจรใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
(ก) สภาพผิวการจราจรปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 1 (ข) สภาพผิวการจราจรปัจจุบนั บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 2 
(ค) แนวทางการปรับปรุงผิวการจราจร พ้ืนท่ีศึกษา 1 (ง) แนวทางการปรับปรุงผิวการจราจร พ้ืนท่ีศึกษา 2

ท่ีมา: ดดัแปลงจากภาพถ่ายบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน  
 แสงสวา่งในช่วงเวลากลางคืน หากมีไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ี สร้าง
ความรู้สึกท่ีไม่ปลอดภัยแก่ผู ้ท่ีสัญจร เป็นการเปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรโดยอาศัย
สภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยในการหลบซุ่ม อ าพรางตวั เพื่อลงมือกระท ากบัเหยื่ออาชญากรรม จากตวั
แปรท่ีไดจ้ากการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัของช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่
เพียงพอท าให้เกิดช่องโอกาสในการก่อเหตุอาชญากรรม โดยแนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ คือ 
ควรท าการเพิ่มปริมาณต าแหน่งติดตั้งดวงโคมแสงสว่างให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ี 
การปรับปรุงคุณภาพของแสงสว่างท่ีเหมาะสม จะช่วยลดอตัราการเกิดเหตุอาญากรรม รวมทั้ง
ความรู้สึกยบัย ั้งชัง่ใจของผูท่ี้ก าลงัจะกลายเป็นอาชญากรซ่ึงเป็นการปิดช่องโอกาสก่อนท่ีจะลงมือ
ประกอบเหตุอาชญากรรมกบัเหยื่อ ตลอดจนการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สอยพื้นท่ี
สาธารณะในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภยั และช่วยสนับสนุนการสอดส่องดูแลแบบไม่เป็น
ทางการของชุมชนได้ โดยระดบัความสว่างหรือคุณภาพของแสงสว่างในพื้นท่ีสาธารณะ ควรมี
ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการแยกแยะ ลกัษณะ และใบหนา้ของบุคคลได ้ใน
ระยะมองเห็นปกติ 15 เมตร (กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550) การให้
แสงสวา่งท่ีมากเกิน หรือการให้แสงสวา่งท่ีไม่เหมาะสม จะรบกวนการมองเห็นในระยะไกล และ
ท าให้สายตาพร่ามวั โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้งดวงโคม การเสริมอุปกรณ์เพื่อป้องกนัดวงโคม
ส่องสว่าง ควรมีความทนทาน ใช้งานได้นาน รวมถึงต าแหน่งท่ีท าการติดตั้ง ควรอยู่ในระยะท่ี
สามารถซ่อมบ ารุงไดโ้ดยง่าย และสะดวก ซ่ึงการบ ารุงรักษาถือเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากอุปกรณ์ต่าง 
ๆ มีอายุการใชง้าน หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงในพื้นท่ี ควรตอ้งท าการซ่อมบ ารุง
ทุก 5 ปี และเปล่ียนใหม่ทุก 25 ปี โดยการออกแบบแสงสว่างตอ้งค านึงถึง ประชาชนท่ีสัญจร
ทางเดินเท้า และผูท่ี้ใช้ยานพาหนะควบคู่กันไป โดยมีมาตรฐานการส่องสว่างของโคมไฟ ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
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แผนท่ี 6.10 มาตรฐานการติดตั้งดวงโคมส่องสวา่งบนถนนสาธารณะ 1  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากมาตรฐานไฟสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 
แผนท่ี 6.11 มาตรฐานการติดตั้งดวงโคมส่องสวา่งบนถนนสาธารณะ 2 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากมาตรฐานไฟสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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 พืน้ทีเ่ส่ียงภัย  
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ พบตวัแปรพื้นท่ีเส่ียงภยั ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมสูง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีไม่ค่อยมีผูค้นสัญจรผา่นไปมา ในบางเวลา หรือตลอดเวลา โดยท่ีผูท่ี้เป็นอาชญากรอาศยัช่อง
โอกาสจากสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการหลบซ่อน อ าพรางตนเอง ท าให้เพิ่มโอกาส ความสามารถใน
การคาดเดา และท าการเตรียมตวัล่วงหน้าในการลงมือกระท ากบัเหยื่ออาชญากรรม  อาจจะอาศยั
การแอบซุ่มอยูบ่ริเวณพื้นท่ีล่อแหลม ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมอยูแ่ลว้ และยากต่อการ
ขอความช่วยเหลือ โดยรวมถึงพื้นท่ีโดดเด่ียวบนเส้นทางเปล่ียวในซอย ซ่ึงแยกตวัออกจากบริเวณท่ี
พกัอาศยั พื้นท่ีรกร้าง และไม่ถูกใชป้ระโยชน์ โดยแนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับลดช่องโอกาส
เกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีเส่ียงภยั ประกอบดว้ย 
 1.  พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีมุมอบัลบัตาคน เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองมุมมอง และการมองเห็น 
ทั้งจากบุคคลภายนอก หรือผูท่ี้อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ทั้งมีความยากล าบากหากเกิดเหตุการ
ประทุษร้ายทั้งต่อทรัยพสิ์น ชีวติ และร่างกายซ่ึงยากต่อการขอความช่วยเหลือของเหยื่ออาชญากรรม  
ดงันั้นจงควรเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตามมุมในพื้นท่ี เช่น ป้ายบอกทางทาง
ตนัขา้งหน้า ต าแหน่งท่ีก าลงัอยู่ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูใ้ช้เส้นทางทราบล่วงหน้าว่าตอ้งพบกบั
สภาพเส้นทางสัญจรอยา่งไร ซ่ึงเป็นการป้องกนัรวมทั้งการเฝ้าระวงัภยัแบบเป็นทางการ รวมถึงท า
ใหผู้ท่ี้ตั้งใจประกอบอาชญากรรมเกิดความยบัย ั้งชัว่ใจก่อนลงมือกระท า เน่ืองจากกลวัถูกพบเห็นได้
ง่าย รวมทั้งเพื่อทศันวสิัยใหก้บัผูท่ี้อาศยัอยูร่อบขา้ง หรือผูท่ี้สัญจรผา่นไปมายงัพื้นท่ีศึกษา 
 2.  พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีมุมมืดไม่มีแสงสวา่ง จากสภาพพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ การ
ติดตั้งดวงโคมแสงสวา่งไม่เพียงพอ ขาดการดูแล บ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี หรือเจา้ของพื้นท่ีส่วนบุคคลเอง ท าให้เปิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ซ่ึง
อาชญากรได้อาศัยสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือโอกาสน้ี ท าการประกอบอาชญากรรมทั้ งประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัยพสิ์น ชีวติ และร่างกาย แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพื้นท่ีศึกษา คือ 
ควรมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอทั้งกลางวนั และกลางคืน ในตอนกลางวนัควรไดรั้บแสงธรรมชาติ  ดงันั้น
จึงไม่ควรปล่อยให้ตน้ไมใ้หญ่ข้ึนรกทึบ ทั้งการลดช่องโอกาสในการเป็นพื้นท่ีก าบงั หลบซ่อนของ
คนร้ายไดอี้กดว้ย ซ่ึงหน่วยงานต่างๆหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลรักษาอยูเ่สมอ จึงควรติดต่อประสานงาน
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง และท าการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น 
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้  
 3.  พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีเส้นทางเปล่ียวในซอย จากสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีปัจจุบนั พบวา่ 
มีลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือโอกาสเกิดอาชญากรรม มีซอก ซอย ทางเปล่ียวทั้งเวลากลางวนั 
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ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้อาศยัเส้นทางเดินเทา้ในเวลากลางคืน แนวทางการลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีเส่ียงภยั ส าหรับพื้นท่ีศึกษา จึงควรเพิ่มความสามารถในการ
มองเห็นไดช้ดัเจน ปลอดโปร่งตลอดเส้นทาง ไม่มีส่ิงกีดขวาง บดบงัสายตา ทั้งจากแนวร้ัวของท่ีพกั
อาศยั 2 ขา้งทางนน แนวก าแพงทึบ พุม่ไมจ้ากตน้ไมใ้หญ่ หรือส่ิงกีดขวางสองขา้งทางถนน ควรท า
การติดตั้งดวงโคมแสงสวา่งอยา่งพอเพียงและเหมาะสม และตอ้งไดรั้บการดูแล บ ารุงรักษาอยูเ่สมอ
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีศึกษา หากเป็นเส้นทางเปล่ียวอยู่ติดกับพื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ี
อนัตรายในระยะ 50-100 เมตร ควรปิดเส้นทางนั้นและหลีกเล่ียงไปใช้ยงัเส้นทางอ่ืน (สันติ รัช
ตะวรรณ, 2550) โดยท าการติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์ หรือป้ายบอกเส้นทาง เพื่อสามารถหลีกเล่ียง
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รวมถึงการรับรู้สภาพเส้นทางสัญจรของผูใ้ช้สอยบริเวณพื้นท่ี ว่ามีความ
ปลอดภยั หรือมีอนัตรายต่อผูท่ี้ใช้เส้นทางในพื้นท่ีศึกษาหรือไม่ โดย การใช้เคร่ืองหมาย ป้าย 
สัญลกัษณ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจของผูท่ี้สัญจรผา่นไปมา รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูส้ัญจร เช่น โทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้  

 
สภาพแวดล้อมนามธรรม  
 การรู้จักเพือ่นบ้านในชุมชน จากการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม
ต่อทรัยพสิ์น ชีวิต และร่างกาย ท าให้พบวา่ พื้นท่ีศึกษามีความบกพร่องในเร่ืองของความสัมพนัธ์
ระหว่างผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนั ท าให้เกิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมข้ึนภายในพื้นท่ีศึกษา 
หากมีการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้กบัสมาชิกในชุมชน โดยท าการปลูกฝังให้สมาชิกแต่ละ
คนในชุมชมจะเกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนร่วมกนั สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นกนัเองให้แก่
ชุมชน จะท าให้สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได ้โดยจากทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดลอ้ม (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2545) พบวา่ การมุ่งเนน้สภาพแวดลอ้มรูปธรรมเพียงอยา่ง
เดียว ไม่สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ แต่ตอ้งอาศยั สภาพแวดลอ้ม
นามธรรมท่ีสามารถรับรู้ไดโ้ดยบุคคลทั้งทางตรง และทางออ้ม โดยมาตรการของสภาพแวดลอ้ม
นามธรรม ไดแ้ก่  
 1.  การส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานท่ี ในการเพิ่มความปลอดภยัให้กบัพื้นท่ี
ชุมชนย่านท่ีพกัอาศยั ควรมุ่งส่งเสริมให้ความรู้สึกเป็นเจา้ของพื้นท่ี หรือการหวงแหนรักษาอาณา
เขต การเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นร่วมกนั มีการท าความรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน ท า
ให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิด ช่วยระแวดระวงัภยัในชุมชน ช่วยดูแลตรวจตราสอดส่องพื้นท่ีทางออ้ม 
เช่น การจดัแบ่งพื้นท่ีชุมชนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ เพื่อจ ากดัจ านวนครัวเรือน ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
พื้นท่ีในขนาดพอเหมาะ ส่งเสริมการควบคุมกนัทางสังคม ซ่ึงจะเป็นการแสดงออกถึงพื้นท่ีท่ีมี
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ผูดู้แลรับผดิชอบ โดยการไม่ปล่อยปละละเลยใหมี้การวางส่ิงของกองรกรุงรังบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ  
หรือการไม่ปล่อยให้พื้นท่ีรกร้าง ท าให้ผูอ้ยู่อาศยัเกิดความรู้สึกในความเป็นเจา้ของต่อพื้นท่ีท่ีกลุ่ม
ใชร่้วมกนัมากข้ึน  เพิ่มความสามารถในการจดจ าสมาชิกในกลุ่มเดียวกนัได ้ ซ่ึงจะช่วยกนัคนแปลก
หนา้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบวา่ การส่งเสริมความรู้สึก
เป็นเจา้ของสถานท่ี และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 2.  กิจกรรมการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน ซ่ึงหากแบ่งแยกประเภทการใชท่ี้ดินออกจาก
กนัมากเกินไป จะก่อใหเ้กิดบริเวณพื้นท่ีใชส้อยสาธารณะท่ีไม่มีกิจกรรมการใชส้อยในบางช่วงเวลา 
เช่น บริเวณพื้นท่ีย่านธุรกิจ ส านกังานในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน อาคารต่างปิดท าการ ท าให้บริเวณ
ทางเดินเทา้ปลอดผูค้นใช้สอยพื้นท่ี และกิจกรรมอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดช่องโอกาสท่ีเหมาะต่อการ
ประกอบอาชญากรรมของอาชญากร ในการบุกรุก เพื่อลักทรัพย์ เน่ืองจากไม่มีสายตาในการ
สอดส่องดูแล  หรือการไม่มีผูดู้แลพื้นท่ี เป็นตน้ ดงันั้นการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน จึงเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสมทั้งเหตุผลทางดา้นสังคมต่อชุมชน และสภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงความกลมกลืน ของ
การใช้ท่ีดินแต่ละประเภทในพื้นท่ี เช่น ย่านพกัอาศยักบัสถานศึกษา หรือยา่นพาณิชยกรรมบริเวณ
ชุมชน ยา่นธุรกิจ ยา่นศูนยก์ารคา้ กบัท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ จะท าให้เกิดการสอดส่องดูแลแบบไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) ซ่ึงพบวา่ กิจกรรมการใชท่ี้ดิน
แบบผสมผสาน และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 3.  การเสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนเมือง ควรมีกิจกรรมท่ี
ดึงดูดกลุ่มคนท่ีหลากหลาย จะท าให้เป็นบริเวณท่ีมีความปลอดภัยกว่าพื้นท่ีสาธารณะท่ีถูก
ครอบครอง หรือใช้สอยโดยกลุ่มบุคคลเดียว เช่น พื้นท่ีสาธารณะท่ีถูกยึดเป็นพื้นท่ีจอดรถบรรทุก 
รถแทก็ซ่ี ซ่ึงกิจกรรมการใชส้อยท่ีหลากหลาย จะช่วยเพิ่มความมีชีวติชีวาให้แก่พื้นท่ีสาธารณะ เช่น 
ร้านอาหารขนาดเล็ก ริมทางเดิน ร้านคา้ยอ่ย ในยา่นท่ีพกัอาศยั โดยเป้าหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมท่ี
หลากหลายก็คือ เพื่อเพิ่มสายตาของผูค้นบนเส้นทางสัญจร ความสนิทสนมกนัของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี 
เม่ือมีกิจกรรมร่วมกนับนพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมไดโ้ดยทางออ้ม  
 4.  การออกแบบสภาพแวดลอ้มในภาพรวมของชุมชน ในพื้นท่ีสาธารณะ หรือพื้นท่ีก่ึง
สาธารณะ ตอ้งค านึงถึงคุณค่าทางความงาม เพื่อให้ประชาชนเจา้ของพื้นท่ีมีความพึงพอใจ และ
ความรู้สึกหวงแหน และอยากท่ีจะดูแลพื้นท่ีร่วมกนั โดยสร้างความรู้สึกท่ีปลอดภยัให้แก่ผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
เช่น การออกแบบเส้นทางเดินเทา้ท่ีสวยงาม เป็นสัดส่วนแยกจากเส้นทางเดินรถชดัเจน มีแสงสวา่ง
ท่ีเพียงพอ มีเคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ เพื่อช่วยให้ขอ้มูล ข่าวสารแก่ผูท่ี้ใช้เส้นทางนั้น เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า การเสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมใน
พื้นท่ี และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลด หรือ ตดัช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้มไดน้ั้น 
ไดอ้าศยัหลกัการ ทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีป้องกนัพื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ โดย
น าช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมของพื้นท่ีศึกษา มาวิเคราะห์และท าการสังเคราะห์ขอ้มูล จนเกิดเป็น
แนวทางแกไ้ข เพื่อป้องกนัอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา 
 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีศึกษา มีอาณาบริเวณใกลเ้คียงกบัสถาบนัการศึกษา 
คือ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ท าให้มีประชากรต่างถ่ินเขา้มายงัพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้
พื้นท่ีขาดความสามารถในการป้องกนัตนเอง อีกทั้งอาคารบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั รวมถึงพื้นท่ีท่ีวา่ง 
รกร้างบางแห่งถูกปรับเปล่ียนเป็นอาคารประเภทท่ีอยูอ่าศยัรวม หรือ หอพกัเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง
จ  านวนกรรมกร คนงานก่อสร้าง ท่ีอาศยัในเรือนพกัอาศยัชัว่คราวบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอาคารหอพกั 
ลว้นเป็นปัจจยัในการเพิ่มช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม อาจจะมีผูฉ้วยโอกาส จากสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ านวย หรือ ความไม่ตั้งใจ และขาดความยบัย ั้งชัง่ใจชัว่ขณะ จึงไดล้งมือประกอบอาชญากรรม
ในพื้นท่ี ซ่ึงเกิดข้ีนได้หลายรูปแบบ โดยจากตัวแปรประเภทท่ีอยู่อาศัย คือ บ้าน มักเกิดเหตุ
อาชญากรรมมากท่ีสุด ทั้งท่ีบา้นเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัท่ีสุด ดงันั้นการป้องกนัอาชญากรรมบริเวณ
บา้นท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัสถานศึกษา รวมทั้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีลอ้มรอบดว้ยหอพกัทั้งท่ีก าลงัก่อสร้าง 
หรือสร้างเสร็จแล้วก็ดี ควรมีการป้องกัน และการเฝ้าระวงัภัยอาชญากรรมด้วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมรูปธรรม และสภาพแวดล้อมนามธรรม ซ่ึงตวัอย่างการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุ
อาชญากรรมน้ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกนัพื้นท่ีศึกษาได ้
ประกอบดว้ย  

 
 ข้อ เสนอแนะการป้องกันอาชญากรรมของบ้านพักอาศัย ด้วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางรูปธรรมในพืน้ทีศึ่กษา 
 1.  การเลือกใช้อุปกณ์กลอนประตู หน้าต่าง ควรเลือกชนิดท่ีมีความมัน่คง แข็งแรง 
รวมทั้งการติดลูกกรง เหล็กดัด ซ่ึงจะท าให้อาชญากรใช้เวลาในการบุกรุกเขา้ไปยงัเคหะสถาน
เพิ่มข้ึน แต่ตอ้งท าการเวน้ช่องไวส้ าหรับท าการเปิดออก หากเกิดเหตุเพลิงไหม ้และท่ีส าคญัก่อน
ออกจากบา้น หรือท่ีพกัอาศยั ควรปิดประตู หนา้ต่างและใส่กลอนล็อคใหแ้น่นหนาทุกคร้ัง 
 2.  พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณท่ีพกัอาศยั ไม่ควรปล่อยให้มีตน้ไมห้รือหญา้ข้ึนสูง ซ่ึง
คนร้ายอาจอาศยัมุมมองจากหอพกั หรือต าแหน่งมุมมองท่ีสูงกวา่บา้น ในการสอดส่องดูทรัพยสิ์น 
เม่ือสบช่องโอกาสคนร้าย อาจปีนเขา้มาในบริเวณบา้นจากตน้ไมใ้หญ่ และใช้พื้นท่ีรกร้างเป็นท่ี
ก าบงัก่อนเขา้ท าการประทุษร้ายต่อทรัพย ์อีกทั้งยงัใช้เป็นท่ีซ่อนตวั หรือหลบหนีไดง่้ายในเวลา
กลางคืน ท่ีส าคญัควรติดตั้งดวงโคมส่องสวา่งให้มีแสงสวา่งทัว่บริเวณบา้น โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นมุม
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อบัลับตาคนเน่ืองจากถนน และเส้นทางสัญจรในพื้นท่ี มีทางเข้าออกหลายทางซ่ึงง่ายแก่การ
หลบหนี  
 3.  ร้ัวบา้นควรมีลกัษณะท่ีโปร่ง มีความแข็งแรง และมีความสูงไม่มาก เป็นการเพิ่ม
มุมมองใหแ้ก่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีโดยรอบช่วยสอดส่องดูแล รวมถึงผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นหอพกัจ านวน
หลายชั้น สามารถเพิ่มมุมมองจากมุมสูงได้ท าให้ง่ายต่อการสังเกตหากมีส่ิงผิดปรกติเกิดข้ึนใน
บริเวณบา้น  
 4.  ติดตั้งสัญญาณเตือนภยั และเฝ้าระวงัตามจุดต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัในบริเวณบา้น 
โดยเพิ่มคุณภาพของเสียงให้มีความดัง เพื่อให้เพื่อนบ้านในพื้นท่ีชุมชนใกล้เคียงทราบถึงเหตุ
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งควรท าการติดตั้งป้ายสัญลกัษณ์บอกให้ผูท่ี้ผา่นไปมาทราบวา่ บา้นหลงั
น้ีติดตั้ งสัญญาณกันขโมย และกล้องวงจรปิด เป็นการย ับย ั้ งชั่งใจของผู ้ท่ีก  าลังจะก่อเหตุ
อาชญากรรมได ้(อา้งใน กองวิจยัและพฒันา, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2550) จะไดช่้วยเหลือแจง้
ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจทราบ  
 5.  ท าการเปิดไฟส่องสวา่งทิ้งไวใ้นบางห้องเม่ือไม่มีผูอ้ยูบ่า้น และท าการรูดม่านเพื่อ
ป้องกนัให้คนภายนอกมองเห็น อีกทั้งยงัสามารถอ าพรางให้คนภายนอกคิดว่ายงัมีผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
บา้น เม่ือมีผูท่ี้อาศยัอยู่ในบา้นควรเปิดไฟส่องสว่างเท่าท่ีจ  าเป็นในแต่ละห้อง เพราะคนร้ายอาจจะ
มองเห็นทรัพยสิ์นภายในบา้น โดยตอ้งท าการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณรอบบา้นแทน ซ่ึงจะช่วยให้
มองจากภายในบา้นเห็นการเคล่ือนไหวภายนอกบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ข้อเสนอแนะการป้องกนัอาชญากรรมของบ้านพกัอาศัยด้วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางนามธรรมในพืน้ที่ศึกษา 
 1.  ไม่ควรทิ้งบา้นไวโ้ดยไม่มีคนเฝ้าดูแล ควรให้มีคนท่ี เช่ือถือ หรือวางใจได ้อยูเ่ฝ้า
ดูแลบ้าน หรือท่ีพกัอาศยั รวมทั้งควรร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการดูแลบ้าน เม่ือออกนอกบ้าน
สามารถฝากเพื่อนบา้นใหช่้วยดูแลได ้
 2.  ควรผกูมิตร และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนบา้นใกลเ้คียง เพื่อช่วยเป็นหูเป็น
ตา และให้ความช่วยเหลือแก่กันและกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างแบบแผน
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั เช่น กิจกรรมตกั
บาตร การก าหนดวนัเวลาในการรวมตวักนัเพื่อท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะหนา้หนา้ตนเอง และ
ชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ 
 3.  การจา้งคนงาน คนรับใช้ หรือพนกังาน ควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั 
ญาติพี่นอ้ง หรือคนรู้จกัท่ีสามารถติดต่อในภายหลงั เพื่อทราบท่ีอยู ่ความเป็นมา อาชีพดั้งเดิม ความ
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ประพฤติ โดยขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ีศึกษา ท าการเก็บตวัอยา่งพิมพล์ายน้ิวมือ
เพื่อท าการตรวจสอบประวติัก่อนรับเขา้ท างาน  
 4.  การร่วมกนัจดัระบบการป้องกนัตนเองของชุมชนในละแวกบา้น เช่น การจดั
แบ่งกลุ่มยอ่ยของชุมชนละแวกบา้น การจดัตั้งตวัแทนพื้นท่ีเพื่อตรวจพื้นท่ี กรรมการชุมชน การจดั
จา้งเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภยัให้กบัละแวกบา้นเป็นระยะ โดยขอ้เสนอส าหรับพื้นท่ีศึกษา 
สามารถใชก้ารจดัแบ่งพื้นท่ีออกเป็นบล็อค โดยท าการแบ่งออกเป็นบล็อคละ 400 เมตร x 400 เมตร 
เน่ืองจากเป็นระยะท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถใชเ้วลาในการเดินดว้ยเทา้ใน เวลา 5 นาที และง่ายต่อ
การท าความรู้จกักนัระหวา่งเพื่อนบา้นขา้งเคียง อีกทั้งยงัสร้างกิจกรรม ความสัมพนัธ์อนัดีแก่คนใน
ชุมชนดว้ย 

 
แผนท่ี 6.12 การแบ่งพื้นท่ีป้องกนัตนเองของชุมชนในละแวกบา้น 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแฟ้มขอ้มูลแผนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
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การน าเสนอรูปแบบ (Model) ส าหรับลดช่องโอกาสเกดิอาชญากรรม 
 รูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ท่ีลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มในย่านท่ีพกัอาศยั กรณีศึกษาซอยรัชดา 36 
(ซอยเสือใหญิอุทิศ) โดยอาศยัปัจจยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1 รูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ท่ีลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอ้ม 

การรู้จักเพือ่นบ้านในชุมชน  
1) การส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจา้ของสถานท่ี 
- ให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี และช่วยกนั
บ ารุงรักษาทรัยพสิ์นสาธารณะ  
2) กิจกรรมการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน 
- ผลดัเปล่ียนกิจกรรมในพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 
- จดัพ้ืนท่ีเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกนัใกลพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
  เพ่ือสอดส่องดูพฤติกรรมได ้
3) การเสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
- ประชาชนในชุมชนร่วมกนัสอดส่องดูแลพ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
- สร้างร้านคา้ และกิจกรรมใกลพ้ื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อาชญากรรม 
4)การออกแบบสภาพแวดลอ้มในภาพรวมของชุมชน 
- ประชาชนเจา้ของพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจ และความรู้สึก
หวงแหน และอยากท่ีจะดูแลพ้ืนท่ีร่วมกนั 

 
 

การลดช่องโอกาสเกดิอาชญากรรม 
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อม 

 

ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน  
- ติดตั้งแสงสวา่งให้เพียงพอและเหมาะสม  
- มีสภาพคงทนใชง้านไดน้าน 
- ต  าแหน่งท่ีติดตั้งควรอยูใ่นระยะท่ีซ่อมบ ารุงได ้
- การบ ารุงรักษาตอ้งมีการซ่อมบ ารุงทุก 5 ปี และ   
  เปล่ียนใหม่ทุก 25 ปี 

 

พืน้ทีอ่าณาเขตส่วนตวั  
 

สภาพแวดล้อมรูปธรรม 

สภาพแวดล้อมนามธรรม 

 

พืน้ทีอ่าณาเขตสาธารณะ  
 

 
เส้นทางสัญจร 
1) ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน 
- ควบคุมช่องทางเขา้ออกของพ้ืนท่ี 
- ติดตั้งป้ายสญัลกัษณ์บอกให้เลือกใชเ้ส้นทาง 
2) การจดับริเวณทางเดินเทา้มีส่ิงกีดขวางบงัสายตา 
- ห้ามบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือแสดงอาณาเขตส่วนตวั 
3) ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ 
- การซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวการจราจรให้ดี 
-ปรับปรุง ป้ายสญัลกัษณ์และขอ้ความท่ีช ารุดและ   
  ต  าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม 

 

ที่พกัอาศัย 
- ร้ัวบา้นไม่สูงเกินไป  
- ไม่ควรสร้างร้ัวบา้นท่ีมีลกัษณะทึบ 
- หนา้บา้นหนัออกสู่ตวัถนน  
- ติดหลอดไฟส่องสว่างภายในตวับา้น 
- ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด สญัญาณกนัขโมย 
- ไม่ควรปลูกตน้ไมบ้ดบงัทศันวิสยัและการมองเห็น 

 

พืน้ที่เส่ียงภยั  
1) มุมอบัลบัตาคน  
- ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตาม
มุมในพ้ืนท่ี  
- ป้ายบอกทาง เช่น ทางตนัขา้งหน้า ต  าแหน่งท่ีอยู ่
2) มุมมืดไม่มีแสงสวา่ง 
- ติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง ตามมุมมืด 
- ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  
3) เส้นทางเปล่ียวในซอย 
- มีการมองเห็นไดช้ดัเจน ปลอดโปร่งตลอดเส้นทาง 
- การติดตั้งแสงสว่างอยา่งพอเพียง 
- ควรปิดเส้นทางนั้นและหลีกเล่ียงไปใชย้งัเส้นทางอ่ืน 
- การใชเ้คร่ืองหมาย ป้าย สญัลกัษณ์ เพื่อเป็นทางเลือก 
  ในการตดัสินใจของผูท่ี้สญัจร 
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สรุป 
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีส าคญั เพื่อศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มยา่นท่ีพกัอาศยั
ของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) กรณีศึกษาพื้นท่ีซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ท่ี
ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสเกิด
อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง และเพื่อน าเสนอ
รูปแบบทั่วไปของย่านท่ีพกัอาศัยในชุมชนเมืองท่ีลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมโดยมี
สมมติฐานของการศึกษา คือ การออกแบบท่ีเพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนใน
พื้นท่ี การใหแ้สงสวา่ง มุมมองและการมองเห็น เส้นทางสัญจรท่ีเพียงพอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) จาก
ตวัแปรของการวิจยั ท่ีพบคือ บริเวณท่ีพกัอาศยั ประเภทท่ีพกัอาศยั การรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกบริเวณท่ีพกัอาศยั ถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ 
ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน การจดับริเวณทางเดินเทา้มีส่ิงกีดขวางบงัสายตา ระบบแสงไฟส่อง
สวา่งบริเวณถนน แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุง ให้อยูใ่นสภาพใชง้านได ้พื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมี
มุมอบัลบัตาคน พื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมีมุมมืดไม่มีแสงสวา่ง และพื้นท่ีเส่ียงในกรณีท่ีมีเส้นทางเปล่ียว
ในซอย โดยน าตวัแปรทั้งหมดมาสร้างรูปแบบตามแนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) กรณีศึกษา 
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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บทที ่7   
บทสรุป 

 
 การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้กรอบทฤษฎี และเหตุผลในการวเิคราะห์ ภายใตข้อ้จ ากดั
ท่ีมีอยู ่ให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปของการวิจยัส าหรับแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ียา่นพกัอาศยัในเขตเมือง โดยท าการตดัช่องโอกาสของอาชญากรท่ี
อาศยัสภาพแวดลอ้มในการประกอบอาชญากรรมให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเพื่อให้สังคมในชุมชนนั้นเกิด
ความสงบสุข 

 
สรุปสาระส าคัญและผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั  คือ  
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมย่านท่ีพกัอาศัยของชุมชนในเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร) ท่ีไดรั้บผลจากอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย โดยผลการศึกษา 
พบวา่ 
  1.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูใ่นยา่นท่ีพกัอาศยั 
มีสถานะเป็นผูอ้าศยั สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 8,001 – 15,000 บาท ซ่ีงไดพ้  านกัในพื้นท่ีศึกษาอยู่ระหว่างช่วง
ระยะเวลา 1-5 ปี พบวา่ มีการรู้จกักบัเพื่อนบา้นจ านวนนอ้ยกวา่ 5 หลงั  
 ส าหรับการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตวัอยา่งในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมานั้นพบว่า เกิด
เหตุอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 82 คน ส่วนใหญ่เคยประสบอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น 
ซ่ึงสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม คือ มุมอบัลบัตาคน มุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง และ เส้นทางเปล่ียว
ในซอยโดยช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 18.01 - 24.00 นาฬิกา 
  1.2 ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เป็นสถานท่ีพกัอาศยั โดยท่ี
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าท่ีพักอาศัยได้สะดวก เน่ืองจากเป็นหอพกัหรือบ้านเช่าท่ีห้าม
บุคคลภายนอกเขา้ ถนน และเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัเป็นถนนคอนกรีต ค่อนขา้งมีระเบียบ 
ซ่ึงมีร่องระบายน ้ า โดยมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานของรัฐบา้ง ลกัษณะทางเขา้ออกของบริเวณ
ถนนเป็นทางเขา้ออกทางเดียวภายในชุมชน และมีผูค้นสัญจรจ านวนมาก มีตน้ไมบ้ดบงัสายตาเป็น
ตน้ไมพุ้่มเต้ีย บริเวณทางเดินเทา้ของสองฝ่ังถนนมีส่ิงกีดขวางบดบงัตา ระบบสัญลกัษณ์บอกทาง
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เป็นป้าย ส่วนระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนนมีจ านวนเพียงพอต่อสภาพการใชง้าน แสงไฟส่อง
สว่าง ได้มีการซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภยัในชุมชนเป็นบริเวณท่ี
เส้นทางเปล่ียวในซอย มีมุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง และมุมอบัลบัตาคน ส่วนความสว่างของไฟ
ภายในบริเวณบา้น ร้ัวหน้าบา้น ริมถนนและเส้นทางสัญจร พบว่า มีสว่างพอใช้ โดยท่ีระบบเฝ้า
ระวงัความปลอดภยัภายในชุมชน ไม่มีป้อมต ารวจ ไม่มีจดัเวรยามดูแล และไม่มีการติดตั้งทีวี-กลอ้ง
วงจรปิด  
 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกายของ
ชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง โดยผลการศึกษา พบวา่ 
  2.1 ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา บริเวณท่ีพกัอาศยั ประเภทท่ีพกัอาศยั และการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน  
  2.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน ประกอบดว้ย การเขา้ออกท่ีพกัอาศยัของ
บุคคลนอก การดูแลบ ารุงรักษาพื้นถนน ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน การดูแลจดัการบริเวณ
ทางเดินเทา้ การดูแลรักษาสภาพถนน ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน การซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสวา่ง พื้นท่ีเส่ียงกรณีมุมอบัลบัตาคน พื้นท่ีเส่ียงกรณีเส้นทางเปล่ียวในซอย พื้นท่ีเส่ียงกรณีมุม
มืดไม่มีแสงส่องสวา่ง และระบบแสงไฟท่ีส่องสวา่ง มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อ
ทรัพยสิ์น ชีวติ และร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
 3.  เพื่อน าเสนอรูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมือง (Model) ท่ีลดช่องโอกาสการ
เกิดอาชญากรรม โดยผลการศึกษา พบวา่ 
 ลกัษณะสภาพแวดล้อมมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น 
ชีวิต และร่างกายในพื้นท่ีศึกษา ประกอบดว้ย บริเวณท่ีพกัอาศยั ประเภทท่ีพกัอาศยั การรู้จกัเพื่อน
บา้นในชุมชน บุคคลภายนอกสามารถเขา้ออกบริเวณท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวก การบ ารุงรักษาถนนจาก
หน่วยงานราชการ ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน บริเวณทางเดินเทา้มีส่ิงกีดขวางบงัสายตา ระบบ
แสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนน แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุงให้อยูใ่นสภาพใชง้านได ้ พื้นท่ีเส่ียง
ภยัในกรณีท่ีมีมุมอบัลบัตาคน พื้นท่ีเส่ียงภยัในกรณีท่ีมีมุมมืดไม่มีแสงสวา่ง พื้นท่ีเส่ียงภยัในกรณีท่ี
มีเส้นทางเปล่ียวในซอย ซ่ึงตวัแปรดงักล่าว น าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัพื้นท่ีซ่ึงสามารถลด
ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมของชุมชนย่านท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) พื้นท่ี
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
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 จากสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีศึกษา มีอาณาบริเวณใกล้เคียงกบั มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม มีประชากรต่างถ่ินเขา้มายงัพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นท่ีขาดความสามารถในการ
ป้องกนัตนเอง อาคาร ท่ีพกัอาศยั รวมถึงพื้นท่ีท่ีวา่ง รกร้างบางแห่งถูกปรับเปล่ียนเป็น หอพกัเป็น
จ านวนมาก อาจจะมีผูฉ้วยโอกาส จากสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย ซ่ึงหาโอกาสลงมือประกอบ
อาชญากรรมในพื้นท่ีท าให้เกิดเหตุอาชญากรรมมากในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาล
พหลโยธินท่ีสุด ดงันั้นการป้องกนัอาชญากรรมบริเวณบา้น ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กบัสถานศึกษา ควรมี
มาตราในการป้องกนั และการเฝ้าระวงัภยัจากอาชญากรรมดว้ยสภาพแวดลอ้มทั้งทางรูปธรรม และ
นามธรรม ซ่ึงตวัอย่างการป้องกนั และเฝ้าระวงัเหตุอาชญากรรมน้ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั
พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนัพื้นท่ีศึกษาได ้การศึกษาน้ีจึงน าเสนอ ขอ้เสนอแนะ  

 
 การป้องกันอาชญากรรมของบ้านพักอาศัยด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
รูปธรรมในพืน้ทีศึ่กษา 
 1.  อุปกณ์กลอนประตู หนา้ต่าง ควรมีความแข็งแรง และท าการติดตั้งเหล็กดดัควบคู่
ดว้ย  
 2.  พื้นท่ีวา่งเปล่าบริเวณท่ีพกัอาศยั ไม่ควรปล่อยให้มีตน้ไม ้หรือหญา้ข้ึนสูง และควร
ติดตั้งดวงโคมส่องสวา่งใหท้ัว่บริเวณบา้น โดยเฉพาะมุมอบัลบัตาคน  
 3.  ร้ัวบา้นควรมีลกัษณะท่ีโปร่ง มีความแขง็แรง และมีความสูงไม่มาก  
 4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภยั และเฝ้าระวงัตามจุดต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัในบริเวณบา้น 
และการติดตั้งป้ายใหท้ราบวา่ บา้นหลงัน้ีติดตั้งสัญญาณกยัขโมย และกลอ้งวงจร  
 5.  เปิดไฟส่องสวา่งทิ้งไวใ้นบางหอ้ง และรูดม่าน โดยควรเปิดไฟส่องสวา่งเท่าท่ีจ  าเป็น 
แต่เพิ่มไฟส่องสวา่งบริเวณรอบบา้นแทน  

 
 การป้องกนัอาชญากรรมของบ้านพกัอาศัยด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
นามธรรมในพืน้ที่ศึกษา 
 1.  ไม่ควรทิ้งบา้นไวโ้ดยไม่มีคนเฝ้าดูแล โดยให้มีคนท่ีวางใจได ้รวมทั้งเพื่อนบา้นใน
การดูแลบา้น 
 2.  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  
 3. การจา้งคนงาน คนรับใช้ หรือพนกังาน ควรขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีต ารวจ
ตรวจสอบประวติัก่อนรับเขา้ท างาน  
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 4.  ร่วมกนัจดัระบบการป้องกนัตนเองของชุมชนในระแวกบา้น โดยการจดัแบ่งกลุ่ม
ยอ่ยของชุมชน โดยสร้างกิจกรรมความสัมพนัธ์อนัดีในชุมชน 
 จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวสามารถน ามาสร้างรูปแบบของยา่นท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมือง 
ท่ีลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) พื้นท่ี
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.1 แบบจ าลองการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ)  
 

ข้อบกพร่องในการวจัิย 
 เน่ืองจากการท่ีมีเง่ือนไขต่างๆของการวิจยั ทั้งดา้นเวลา งบประมาณและก าลงัคนท าให้
เกิดขอ้จ ากดัในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.  ขอ้บกพร่องด้านกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัมีความ
หลากหลายในพื้นท่ีสูง เน่ืองจากในเขตกรุงเทพมหานคร มีการพฒันาท่ีขาดการวางแผนรองรับการ
เจริญเติบโตไม่ทนัในพื้นท่ี รวมถึงการผสมผสานของลกัษณะการใช้พื้นท่ี เช่น ทาวเฮา้ส์ ตึกแถว 
ห้องแถวหลายคูหาติดกัน แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกัน

การออกแบบสภาพแวดล้อม 
 

- ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน  
 

พืน้ทีอ่าณาเขตส่วนตัว  
 

สภาพแวดล้อมรูปธรรม สภาพแวดล้อมนามธรรม 

 
พืน้ทีอ่าณาเขตสาธารณะ  
 
 
- เส้นทางสัญจร 
 

- ทีพ่กัอาศัย 
 

- พืน้ทีเ่ส่ียงภัย  
 

- การรู้จกัเพือ่นบ้านในชุมชน  
 
 

การลดช่องโอกาสเกดิอาชญากรรม 
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อม 
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ทางดา้นการใช้ท่ีดิน รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัแมรู้ปแบบอาคารจะคลา้ยคลึงกนั รวมถึง
ลกัษณะการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างในแต่ละคูหา ท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถตดัสินใจในการกรอกขอ้มูลท่ี
ละเอียดในเชิงลึก รวมถึงการตั้งค  าถามไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 2.  ขอ้บกพร่องในการเขา้พื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล หลายพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีปิดเน่ืองจากเป็น
ชุมชนท่ีตั้งอยู่ในลกัษณะชุมชนแออดับริเวณริมคลองลาดพร้าว ซ่ึงบางคร้ังไม่ให้ความร่วมมือใน
การเปิดเผยขอ้มูล ทั้งการไม่ไวใ้จในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยั แมว้่าผูว้ิจยัจะเขา้ไปขอความ
ร่วมมือจากผูน้ าชุมชนล่วงหน้าแลว้ก็ตาม เพราะเกรงว่าการเปิดเผยขอ้มูลจะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท่ีพกัอาศยัได ้ท าให้อาจไดรั้บขอ้มูลท่ีมีขอ้บกพร่อง หรือบิดเบือน
จากความเป็นจริงได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัมิไดน้ าขอ้มูลใดๆท่ีเป็นผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัในชุมชนในทาง
เสียหายแต่อยา่งใด 
 3.  ขอ้บกพร่องทางดา้นสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมี
การก่อสร้างหอพกัข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งการร้ือถอนอาคาร บา้นท่ีมีอยู่เดิม หรือพื้นท่ีว่าง รกร้างใน
พื้นท่ีศึกษา ซ่ึงไม่สามารถน าผลของสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการด าเนินงานก่อสร้าง
ไปท าการวิเคราะห์ได้ ซ่ึงผลของสภาพพื้นท่ีดงักล่าวอาจเอ้ือต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมซ่ึง
ส่งผลต่อการใหข้อ้มูลและผลการวจิยัได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยขั้นต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในขั้นต่อไปท่ีต่อเน่ืองกบัการวิจยัน้ี สามารถน าไปคิดเพื่อ
ต่อยอดใหเ้กิดความสมบูรณ์ของเน้ือหา และหาปัจจยัท่ีสามารถออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัไดม้ากยิง่ข้ึน โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1.  ควรท าการศึกษาถึงความหลากหลายของลกัษณะองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม
จากหลายๆพื้นท่ี เพื่อให้ขอ้มูลท่ีได้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และเปรียบเทียบว่ามี การออกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในยา่นท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนัหรือไม่ 
 2.  ควรท าการทดลองและการปฏิบติัในพื้นท่ีศึกษา รวมทั้งการติดตามผลของการศึกษา
และวจิยัในระยะยาวเป็นประจ าเพื่อให้เกิดผลท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ตามหลกัการและเหตุผล
ท่ีไดต้ามปัจจยัของตวัแปรต่างๆจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ว่าไดผ้ลลพัธ์อยา่งไร และสามารถลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรมไดห้รือไม่  
 3.  ขยายพื้นท่ีศึกษาให้มีขอบเขตท่ีกวา้งมากข้ึน เพื่อเพิ่มขนาดของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติท่ีสูง และมีความแม่นย  ามากยิ่งข้ึนแต่
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา และงบประมาณในการศึกษา  
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 จากการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตร การวางแผนชุมชน
และสภาพแวดล้อม มหาบณัฑิต ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบวิจยั โดยท าการสรุป
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษารวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการรวบรวมขอ้มูล นอกจากน้ียงัได้เสนอ
ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป อีกทั้งยงัระบุขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาในคร้ังน้ี คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาปัญหาของการวิจยัเร่ืองการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อลดช่องโอกาส
เกิดอาชญากรรม ทา้ยท่ีสุดน้ีการป้องกนัและการออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้น คือ การ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ผูอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ี รวมทั้งการมีส่วนร่วมต่อสังคมในชุมชน ท าให้เกิด
ความรู้สึกมัน่ใจในความปลอดภยัในพื้นท่ี ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมเปรียบเสมือนโรคร้ายท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมและชุมชน ดงันั้นการป้องกนัโดยการลดช่องโอกาสก่อนการเกิดปัญหาอาชญากรรม ย่อม
ดีกวา่การแกไ้ข หรือเยยีวยารักษาโรคร้าย เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในสังคม และจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากประชาชนทุกคน และทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงาน เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งประกอบกนัใน
การลดช่องโอกาสท่ีเอ้ือต่การเกิดอาชญากรรมดว้ยสภาพแวดลอ้มของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบส ารวจพืน้ที ่ประกอบการวจัิย 
เร่ือง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ลดช่องโอกาสการเกดิอาชญากรรมในย่านที่
พกัอาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) พืน้ที่ศึกษา พืน้ที่รับผดิชอบสถานีต ารวจนคร

บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร  
ย่านทีพ่กัอาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทศิ) 

 
 
 
 
 
 

ของ 
นายคณทิธ์   เนียรวฑูิรย์  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา 50058304 
 
 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีพ่กัอาศัย 
1. ประเภทของบา้น (อาคาร) 

   1)  เป็นท่ีพกัอาศยัลว้นๆ             
   2) เป็นบา้นและร้านคา้ 
   3) เป็นบา้นและท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน    
   4) เป็นบา้นแต่เปิดท าธุรกิจอ่ืน เช่น ซ่อมรถ โรงเรียนกวดวชิา เป็นตน้         
  5) ท าธุรกิจระบุ ………………………………………………………. 

2. บา้นเด่ียว         
  1) 1 ชั้น  2) 2 ชั้น 3) มากกวา่ 2 ชั้น  
3. ลกัษณะอาคารก่อสร้างดว้ย    
   1) สร้างดว้ยไม ้   2) สร้างดว้ยคอนกรีต  
4. บา้นเด่ียวมีพื้นท่ีวา่งรอบร้ัวบา้น 
  1)  มีบริเวณรอบอาคาร   2) ไม่มีบริเวณรอบอาคาร 
5. ท่ีพกัอาศยัมีลกัษณะความปลอดภยัของการระวงัภยั 

   1) โดยตวัอาคาร เช่น กุญแจล็อคแน่นหนา ปิดประตูทุกคร้ังท่ีออกจากบา้น 
   2) บริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ร้ัวสูงโปร่ง ตน้ไมไ้ม่เป็นมุมอบั  

6. บา้นติดถนนทาง   
   1) สายหลกั (มีการจราจรหนาแน่น)     
   2) ทางสายรอง (มีการจราจรไม่หนาแน่น) 

7. บา้นติดถนนซอย  
   1) สายหลกั (มีการจราจรหนาแน่น)       
   2) ทางสายรอง (มีการจราจรไม่หนาแน่น) 
8. บา้นเป็นทางเขา้ออกแคบๆ 
   1) มีทางเดินเทา้ท่ีรถจกัรยานยนตเ์ขา้ออกได้ 
   2) ทางเดินเทา้ท่ีรถยนตเ์ขา้ออกได ้
9. ไฟส่องสวา่งบริเวณถนน   
   1) สวา่งพอเพียงดี  2) สวา่งพอใช ้ 3) ไม่มีเลย 
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ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปบริเวณพืน้ทีส่าธารณะ 
10. บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีลกัษณะเช่นน้ีหรือไม่ 
  - บริเวณรกร้างวา่งเปล่า    1) มี  2) ไม่มี 
  - มีจุดวา่งบริเวณกวา้งโนม้เอียงใหเ้กิดอาชญากรรม 1) มี  2) ไม่มี 
  - มีการปิดพื้นท่ีเส่ียงภยัก่อน 18.00 นาฬิกา  1) มี  2) ไม่มี 
11. ถนนในชุมชนมีสภาพ 
  11.1 สภาพของถนนในชุมชน 

1) เป็นระเบียบ  2) ค่อนขา้งมีระเบียบ  3) ไม่เป็นระเบียบ 
  11.2 เป็นถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ      

1) ดีมาก  2) พอใช ้   3) ไม่ดี 
  11.3 พื้นผวิถนนเป็น      

1) คอนกรีต  2) ลาดยางมะตอย  3) ถนนลูกรัง 
  11.4 ร่องระบายน ้า      

1) ดีมาก  2) พอใช ้  3) ไม่ดี 
  11.5 ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน      

1) ทางตนั   

2) ทางเขา้ออกทางเดียว 

3) ทางเขา้ออกหลายทาง 
  11.6 สภาพการใชง้าน      

1) มีคนสัญจรมาก 2) มีคนสัญจรนอ้ย  3) ค่อนขา้งเปล่ียว 
  11.7 ถนนมีตน้ไมบ้ดบงัสายตาน่ากลวัอนัตราย   

1) ตน้ไมใ้หญ่  
2) ตน้ไมพุ้ม่เต้ีย  

3) ตน้ไมก้ระถางริมทาง 
  11.8 สองฝ่ังถนนฟุตบาทมีส่ิงกีดขวาง- บงัสายตา   

1) จดัเป็นระเบียบมาก 

2) จดัเป็นระเบียบปานกลาง 

3) จดัเป็นระเบียบนอ้ย 
11.9 สภาพถนนมีการดูแลรักษา     

1) มีการดูแลอยา่งดี 2) มีการดูแลบา้ง  3) ไม่มีการดูแล 
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  11.10 ถนนมีระบบป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง        
1) มี   2) ไม่มี 

  11.11 ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนนมีจ านวน   
1) มีเพียงพอต่อสภาพการใชง้านดี  

2) มีแต่สภาพใชง้านไม่ดี  
3) ไม่มี 

12. ชุมชนมีพื้นท่ีเปล่ียวและทางเดินเส่ียงภยั    
1) มี    2) ไม่มี 

  12.1 มีสะพานลอยส าหรับคนเดินขา้ม    
1) มี ปลอดภยั  2) มี ไม่ปลอดภยั 3) ไม่มี 

  12.2สามารถใชเ้ส้นทางอ่ืนหลีกเล่ียงพื้นท่ีเปล่ียว    
1) ได ้   2) ไม่ได ้

  12.3 แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้  
1) ดี    2) ไม่ดี  3) ไม่มี 

  12.4 มีระบบเฝ้าระวงั เช่น 
ป้อมต ารวจ    1) มี   2) ไม่มี  
การจดัเวรยามดูแล  1) มี   2) ไม่มี 
มีการติดทีวีวงจรปิด  1) มี   2) ไม่มี 
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ภาคผนวก ข. 

 
 

แบบสอบถาม ประกอบการวิจัย 
เร่ือง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ลดช่องโอกาสการเกดิอาชญากรรมในย่านที่
พกัอาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) พืน้ที่ศึกษา พืน้ที่รับผดิชอบสถานีต ารวจนคร

บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร  
ย่านทีพ่กัอาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทศิ) 

 
 
 
 
 
 

ของ 
นายคณทิธ์   เนียรวฑูิรย์  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา 50058304 
 

 
การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม
ชุดท่ี………… 

แบบสอบถาม ประกอบการวิจัย 
เร่ือง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ลดช่องโอกาสการเกดิอาชญากรรมในย่านที่
พกัอาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) พืน้ที่ศึกษา พืน้ที่รับผดิชอบสถานีต ารวจนคร

บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร  
ย่านทีพ่กัอาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสือใหญ่อุทศิ) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1 สถานะผูต้อบแบบสอบถาม 1) หวัหนา้ครอบครัว  2) ผูอ้าศยั 
2. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน …..………….คน 
3. เพศ     1) ชาย  2) หญิง 
 
4. อาย ุ    1) 15-25 ปี  2) 26-40 ปี  

3) 40-60 ปี  4) 61 ปีข้ึนไป 
 
5.สถานภาพสมรส 1) โสด   2) สมรส 3) หยา่ร้าง 4) หมา้ย

     5) แยกกนัอยู ่   6) แยกกนัอยูด่ว้ยเหตุจ าเป็นทางอาชีพ 
 
6. การศึกษา 1) ไม่ไดรั้บการศึกษา 2) ประถมศึกษา  

3) มธัยมศึกษา 4) ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา. 
5) ปริญญาตรี 6) สูงกวา่ปริญญาตรี  

    7) อ่ืนๆระบุ……………………… 
 

7. อาชีพ  1) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
2) พนกังาน / ลูกจา้งเอกชน 

    3) คา้ขาย /ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

4) รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 
    5) นกัเรียน / นกัศึกษา   

6) แม่บา้น/ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
    7) อ่ืนๆระบุ…………………….. 
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8. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1) ต ่ากวา่ 4,000 บาท  2) 4,000 – 8,000 บาท 
     3) 8,000 – 15,000 บาท 4) 15,000 – 24,000 บาท 

5) 24,000 บาทข้ึนไป  
 

9. ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั 1) ยา่นท่ีพกัอาศยั  
2) ยา่นชุมชนแออดั 
3)  ยา่นธุรกิจ   

4) อ่ืนๆระบุ………………………..     
 

10. ประเภทของท่ีพกัอาศยั 1) บา้น  
2) หอ้งแถว (อาคารสร้างดว้ยไม)้   
3) ตึกแถว (อาคารสร้างดว้ยคอนกรีต)   
4) หอพกั      

5) ทาวน์เฮา้ส์  
6) หอ้งชุด      

 7) อ่ืนๆระบุ………………………… 
 

11. การถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั  
 1) เจา้ของกรรมสิทธ์ิ  2) ผูอ้าศยั 

 3) ผูเ้ช่า            4) อ่ืนๆระบุ…………………… 
 
12. ท่านอาศยัอยู ่ณ สถานท่ีแห่งน้ี/ท่ีอยูแ่ห่งน้ีนานเท่าใด 

 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี 2) 1-5 ปี  3) มากกวา่ 5 ปี 
 
13. ท่านรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชนทั้งหมดก่ีหลงั 
 1) นอ้ยกวา่ 5 หลงั 2) 5 – 10 หลงั 3) 10 – 15 หลงั 4) 15 – 20 หลงั

 5) 20 – 25 หลงั 6) มากกวา่ 25 หลงั 
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14. ในรอบปีทีผ่่านมา (1 มกราคม – ธันวาคม 2553) มีสมาชิกในครอบครัวประสบเหตุ
อาชญากรรมต่อไปน้ี   
 1) ไม่เคยเกิดอาชญากรรม   

 2) เคยเกิดอาชญากรรม (กรณีท่ีเกิดคือ…….) 
 1) อาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น 2) อาชญากรรมต่อชีวติและร่างกาย 
 3) อาชญากรรมทางเพศ  4) ถูกแอบอา้งใชข้อ้มูล/เอกสารส่วนตวั 

 
15. จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ 1) 1 คร้ัง  

2) 2 คร้ัง  
3) มากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไป 

  
16. สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

1) ภายในท่ีพกัอาศยั    2) มุมอบัลบัตาคน                   

3) มุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง  4) เส้นทางเปล่ียวในซอย 

5) เส้นทางเปล่ียวบนถนนสายหลกั 6) ลานจอดรถ 
7) ท่ีวา่งรกทึบ         8) อ่ืนๆระบุ………………………………. 

  
17. ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม 

  1) 06.01-12.00 น.   2) 12.01-18.00 น.  
  3) 18.01-24.00 น.   4) 00.01-06.00 น. 
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2. ลกัษณะทัว่ไปของทีพ่กัอาศัย 
 18. บุคคลภายนอกสามารถเขา้บริเวณท่ีพกัอาศยัไดส้ะดวกหรือไม่ 
  18.1) สะดวกเน่ืองจาก  
  1) ไม่มีร้ัวกั้น                           
  2) มีร้ัวกั้นแต่สามารถเขา้ออกไดง่้ายและสะดวก 
  3) เป็นสถานประกอบการ/ร้านคา้     
  4) เป็นหอพกั/บา้นเช่าท่ีบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงได ้

  5) อ่ืนๆระบุ………………………… 
 18.2) ไม่สะดวกเน่ืองจาก  
  1) มีร้ัวกั้น 
  2) เป็นชุมชน/หมู่บา้นท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้ เช่น มีป้อมยามตรวจการ 
            เขา้-ออก 
  3) เป็นหอพกั/บา้นเช่าท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้ เช่น ใชคี้ยก์าร์ดในการเขา้ 
  4) อ่ืนๆระบุ………………………… 
  

19. ท่านประกอบธุรกิจโดยใชส้ถานท่ีของท่ีพกัอาศยัหรือไม่ 
  1) ใช่โดย 

  1.1) มีสัญลกัษณ์แสดงการประกอบอาชีพไดช้ดัเจน 
  1.2) ไม่มีสัญลกัษณ์แสดงการประกอบอาชีพไดช้ดัเจน 
  2) ไม่ใช่ 
 

20. ถนนและเส้นทางสัญจรบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีลกัษณะอยา่งไร 
  20.1 ถนนในชุมชนมีสภาพ 

  1)  เป็นระเบียบ   

  2) ค่อนขา้งมีระเบียบ   

 3) ไม่เป็นระเบียบ 

20.2 เป็นถนนมีการบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการ     
   1) ดีมาก  2) พอใช ้   3) ไม่ดี 
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  20.3 พื้นผวิถนนเป็น      
1) คอนกรีต 2) ลาดยางมะตอย  3) ถนนลูกรัง 

  20.4 ร่องระบายน ้า      
1) ดีมาก 2) พอใช ้  3) ไม่ดี 

  20.5 ลกัษณะทางเขา้ออกของถนน      
1) ทางตนั            

2) ทางเขา้ออกทางเดียว  
3) ทางเขา้ออกหลายทาง 

  20.6 สภาพการใชง้าน      
1) มีคนสัญจรมาก 2) มีคนสัญจรนอ้ย 3) ค่อนขา้งเปล่ียว 

  20.7 ถนนมีตน้ไมบ้ดบงัสายตาน่ากลวัอนัตราย   
1) ตน้ไมใ้หญ่  
2) ตน้ไมพุ้ม่เต้ีย  

3) ตน้ไมก้ระถางริมทาง 
  20.8 สองฝ่ังถนนฟุตบาทมีส่ิงกีดขวาง- บงัสายตา   

1) เป็นระเบียบมาก  
2) เป็นระเบียบปานกลาง  

3) เป็นระเบียบนอ้ย 
20.9 สภาพถนนมีการดูแลรักษา     

1) มีการดูแลอยา่งดี 2) มีการดูแลบา้ง 3) ไม่มีการดูแล 
  20.10 ถนนมีระบบป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง        

1) มี   2) ไม่มี 
20.11 ระบบแสงไฟส่องสวา่งบริเวณถนนมีจ านวน   

1) เพียงพอต่อสภาพการใชง้านดี  
2) มีแต่สภาพใชง้านไม่ดี  
3) ไม่มี 

20.12 แสงไฟส่องสวา่งมีการซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้  
1) ดี   2) ไม่ดี  3) ไม่มี 
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21. บริเวณท่ีอยูอ่าศยัของท่านมีพื้นท่ีเส่ียงภยัตามลกัษณะดงัต่อไปน้ีหรือไม่  
1) มุมอบัลบัตาคน   1) มี  2) ไม่มี 

2) เส้นทางเปล่ียวในซอย   1) มี  2) ไม่มี 
3) เส้นทางเปล่ียวบนถนนสายหลกั 1) มี  2) ไม่มี 
4) ลานจอดรถ    1) มี  2) ไม่มี 
5) ท่ีวา่งรกทึบ    1) มี  2) ไม่มี 

6) มุมมืดไม่มีแสงส่องสวา่ง  1) มี  2) ไม่มี 
7) ตน้ไมบ้ริเวณทางเทา้บดบงัมุมมอง 1) มี  2) ไม่มี 

 
22. ไฟส่องสวา่งภายในบริเวณท่ีวา่งของบา้น ร้ัวหนา้บา้นริมถนนและเส้นทางสัญจรมี
ลกัษณะเช่นไร 

1) สวา่งพอเพียงดี 
2) สวา่งพอใช ้  
3) ไม่มีเลย 

 
23. มีระบบเฝ้าระวงัภายในชุมชนหรือไม่ เช่น 

  23.1 ป้อมต ารวจ     1) มี  2) ไม่มี 
23.2 การจดัเวรยามดูแล   1) มี  2) ไม่มี 
23.3 มีการติดทีวีวงจรปิด   1) มี  2) ไม่มี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล    นายคณิทธ์ เนียรวฑูิรย ์
ท่ีอยู ่    63 หมู่ 2 ถนนแจง้สนิท ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง   
    จงัหวดัมหาสารคาม 
ท่ีท างาน    63 หมู่ 2 ถนนแจง้สนิท ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง   
    จงัหวดัมหาสารคาม 
ประวติัการศึกษา   
พ.ศ. 2540    ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 
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