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Crime has become worldwide problems causing damage to life and property. 
Burglary is one of crime aspects showing the highest number of crime scenes. Hence, 
Geographic Information System is designated to be employed in this study so as to 
discover the spatial relationship of burglary aspects. Banpong district, Ratchaburi 
province of Thailand was chosen as study area due to high levels of burglary 
incidents recently. Geo-spatial statistics analysis was applied to investigate followings; 
patterns of burglary incidents over the time of 2012 to 2014 using Moran’s I 
technique, the areas containing high or low levels of robbery cases using hot spot 
analysis based Getis-Ord Gi*, the spatial relationship between hot spots of burglary 
cases and physical aspects (population density and landuse), and distribution pattern 
and trend of burglary incidents using Standard Deviational Ellipse (SDE). 

The results of this research illustrate that burglary incidents over three years 
are distributed dispersedly as Moran’s I of -0.01, -0.16 and -0.01, respectively. The 
values of Getis-Ord Gi* over study time are found as more than 1.96, describing high 
levels of robbery scenes occurred at three sub-districts of Banpong, Nongoo and 
Thapa.  Areas with high levels of burglary incidents are shown in moderate to high 
levels of population density and in the landuse categories of agriculture, urban and 
construction. Directional distribution of burglary incidents are discovered that the 
incidents are distributed in the central part of Banpong district and leaned towards 
eastern direction of the study area. Conclusively, the results retrieved from this 
investigation can enhance police agencies in planning, surveillance of robbery scenes 
and so forth. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวไปอย่างช้าๆ และ
เปราะบาง โดยครัวเรือนและธุรกิจใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ขณะที่การส่งออกสินค้าค่อนข้างซบเซาตาม
การค้าในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2558) สถานประกอบการต่างๆต้องล้มเลิกกิจการหรือปลดพนักงานบางส่วนออก ท าให้
อัตราการว่างงานมากขึ้น จากการส ารวจสถิติอัตราการว่างงานรายเดือน ปีพ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 
โดยกองวิจัยการตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า แนวโน้มเฉลี่ยทั้งปีมีร้อย
ละอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น (กองวิจัยการตลาดแรงงาน, 2558)  

ผลจากการมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ท าให้เกิดการอพยพของประชากร ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยสภาพทางการเงินของแต่ละครัวเรือน และเหตุปัจจัยเสริม เช่น ภาวะ
ความเครียดที่เกิดจากการว่างงาน รายรับรายจ่ายของครอบครัว การเสพสิ่งอบายมุข ความต้องการ
การยอมรับในสังคมและสภาพจิตผิดปกติของบุคคล ซึ่งปัจจัยดั งกล่าวเป็นสาเหตุของการก่อ
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท าช าเรา ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ เป็นต้น  
 จากสถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม โดยกลุ่มงานสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้ังแต่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่า เกิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 4,336 
คดี คดีชีวิต ร่างกายและเพศ 24,126 คดี คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 47,090 คดี คดีที่น่าสนใจ เช่น
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ และโจรกรรมเคร่ืองมือการเกษตร เป็นต้น 29,375 คดี 
และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 515,428 คดี จากจ านวนคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีที่เกิดในภาคกลางและภาค
ตะวันตกมากที่สุดเป็น 205,609 คดี เน่ืองมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 133,064 คดี และภาคใต้เป็น 111,676 คดี (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันตก พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีการก่อ
คดีมากที่สุด รองลงมาคือราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เลือก
พื้นที่จังหวัดราชบุรี เน่ืองจากจังหวัดราชบุรีมีประชากร (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) และ
อัตราการว่างงาน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) สูงกว่าจังหวัดกาญจนบุรี จึงก่อให้เกิดสมมติฐานใน
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การศึกษาคร้ังน้ีที่ว่าจังหวัดราชบุรีมีแนวโน้มที่จะเกิดอาชญากรรมสูงขึ้นในอนาคต เน่ืองจากมี
ประชากรที่สูงขึ้น  
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ ประเภทลักทรัพย์ ในพื้นที่อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุคดี
ลักทรัพย์มากเป็นล าดับต้นๆของจังหวัดราชบุรี (ระบบสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ , 2558) 
โดยน าวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ อัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ Moran's I เพื่อ
ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ 
(Hotspot) ด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* เพื่อระบุพื้นที่ที่มีค่าการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง น าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จุดความร้อนมาหาความสัมพันธ์ร่วมกับกับปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น
ประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากน้ันวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวของเกิดเหตุลักทรัพย์
ด้วยเทคนิค Directional Distribution เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดเหตุในอนาคต แล้วน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบแผนที่ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบของการเกิดเหตุลักทรัพย์ 
2. ศึกษาพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง 
3. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างการเกิดอาชญากรรมและปัจจัยทางกายภาพ  
4. ศึกษาแนวโน้มทิศทางการกระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภทลักทรัพย์ในคร้ังน้ี 

ผู้ ศึกษาไ ด้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ ศึกษาคือ อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย โดย
ท าการศึกษาพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
คม พ.ศ. 2557 ด้วยเทคนิค Moran's I เพื่ออธิบายรูปแบบของการเกิดอาชญากรรม ระบุพื้นที่ที่มีค่า
การเกิดอาชญากรรมสูง ด้วยวิธีสถิติเชิงพื้นที่ Getis-Ord Gi* จากน้ันศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ระหว่างการเกิดอาชญากรรมและปัจจัยทางกายภาพ (ความหนาแน่นประชากร และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน) และคาดการณ์แนวโน้มการเกิดเหตุในอนาคตด้วยวิธี Directional Distribution  
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยคร้ัง น้ีไ ด้ท าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System) ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการเกิดอาชาญกรรมเชิงพื้นที่ของคดี
ลักทรัพย์ในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี โดยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย (1) ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดราชบุรี  ( 2) 
อาชญากรรม (3) ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (4) ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมกับ
การเกิดอาชญากรรม (5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (6) สถิติเชิงพื้นที่ และ(7) การวิเคราะห์ทิศทางการ
กระจายตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี            

2.1 ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี ต้ังอยู่ในภาคกลาง ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย บนระบบพิกัด UTM 
(Universal Transverse Mercator) โซน 47 และใช้พื้นหลักฐาน (Datum) WGS-84 (World 
Geodetic System 1984) มีพื้นที่ทั้งหมด 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ (กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานจังหวัดราชบุรี , 2558) ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด
กาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า แสดงดังรูปที่ 2.1 จังหวัดราชบุรี
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ (อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม  อ าเภอบ้านโปุง อ าเภอ
ด าเนินสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอ
บ้านคา) 104 ต าบล 975 หมู่บ้าน มีการปกครองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 796,745 คน แบ่งเป็น        
ชาย 385,145 คน เป็นหญิง 411,600 คน ประชากรจ านวนครัวเรือน 233,704 ครัวเรือน (กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานจังหวัดราชบุรี , 2558) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ          
อาชีพเกษตรกรรม มีการท านาข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ          
เช่น อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการท าสวนผลไม้หลายชนิด        
เช่น มะม่วง  มะพร้าว องุ่นและชมพู่  มีการท าปศุสั ตว์ที่ ส า คัญ คือ สุกร ไก่  เป็ด โคเ น้ือ                
และโคนม นอกจากน้ันยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดประเภท กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว อุตสาหกรรมที่
ส า คัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดคือ อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา อุตสาหกรรมทอผ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ (วิทยาลัย เทคนิคราชบุ รี , 2556 )
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การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,247,789 ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง 230,493 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.10 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกษตรกรรม 1,649,896 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.80 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปุาไม้ 1,143,437 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของพื้นที่
ทั้งหมด พื้นที่แหล่งน้ า 47,828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ เบ็ดเตล็ด 
176,135 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.42 ของพื้นที่ทั้งหมด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แผนที่ที่ต้ังจังหวัดราชบุรี 

จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 พบว่าจังหวัดราชบุรีมี
อัตราการเกิดเหตุลักทรัพย์มีจ านวนสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านแรงงานพบว่า
อัตราการว่างงานมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และด้านภาระหน้ีสินพบว่ามูลค่าหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)  
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การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการเลือก อ าเภอบ้านโปุงพื้นที่ศึกษา เน่ืองจากมีจ านวนประชากร
สูงสุดเป็นอันดับสองของจังหวัดราชบุรี และได้รับการอ านวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงข้อมูลการ
เกิดอาชญากรรมซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญทางราชการจากเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรบ้านโปุงเป็นอย่างดี   
อ าเภอบ้านโปุงมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 3,488,330 ตารางกิโลเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) แบ่ง
การปกครองออกเป็น 15 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านโปุง ต าบลท่าผา ต าบลกรับใหญ่ ต าบลปากแรต 
ต าบลหนองกบ ต าบลหนองอ้อ ต าบลดอนกระเบื้อง ต าบลสวนกล้วย ต าบลนครชุมน์ ต าบลบ้านม่วง 
ต าบลคุ้งพะยอม ต าบลหนองปลาหมอ ต าบลเขาขลุง ต าบลเบิกไพร และต าบลลาดบัวขาว แสดงดัง
รูปที่ 2.2 เป็นแหล่งรวมตัวด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญหลายๆด้าน เช่น อุตสาหกรรมอู่ต่อรถโดยสาร
ขนาดใหญ่ (เป็นแหล่งรวมอู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ) และตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นต้น 
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2.2 อาชญากรรม 

ผจงจิตต์ (2525) ให้ความหมายของอาชญากรรมว่า เป็นการกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดทาง
อาญา โดยมีกฎห้ามไว้ซึ่งมีผลร้ายมากกว่าผลดี สุดสงวน (2547) ได้กล่าวไว้ว่าอาชญากรรม หมายถึง 
การกระท าที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่น่ากลัว และร้ายแรง 
และวรยา (2543) ได้กล่าวว่า อาชญากรรม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยบุคคลได้กระท า
ผิดกฎข้อบังคับ ซึ่งผู้กระท าผิดจะได้รับการลงโทษตามกฎข้อบังคับของสังคมน้ันก าหนดไว้ หรือกล่าว
สรุปได้ว่า อาชญากรรม คือ การกระท าใดๆที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาชญากรรม มีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี (1) ตัวผู้กระท าความผิดหรืออาชญากรต้องมีความ
ต้องการในการประกอบอาชญากรรม (2) มีทักษะในการประกอบอาชญากรรม หากผู้กระท าความผิด
มีทักษะความสามารถความช านาญ โอกาสที่จะประสบผลส าเร็จยิ่งมีสูง เช่น เป็นคนพูดเก่ง รู้หลัก
จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวจิตใจ (3) โอกาส ถือเป็นองค์ประกอบที่ส า คัญที่สุด เพราะหาก
องค์ประกอบอื่นๆพร้อม แต่ขาดโอกาส อาชญากรรมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (สุดสงวน, 2547)      
อัจฉรียา (2555) กล่าวว่าอาชญากรรมเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อสังคม  แต่ก็มีบทบาทกับสังคม คือ (1) 
อาชญากรรมเป็นเคร่ืองก าหนดชนชั้นของสังคม ก าหนดชนชั้นของคนดี และคนร้าย (2) อาชญากรรม
จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีอาชญากร เมื่อมีอาชญากรเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิ ดกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และสถาบันต่างๆ ทางสังคม ระบบสารสนเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2558) 
ได้แบ่งคดีอาญาออกเป็น 5 ประเภท โดยเน้นคดีที่ส่งผลต่อความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ดังน้ี (1) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง (2) คดีที่เป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกาย 
และเพศ ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย พยายามฆ่า ท าร้ายร่างกาย และข่มขืนกระท าช าเรา (3) คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ ประกอบด้วย ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของ
โจร และท าให้เสียทรัพย์ (4) คดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ 
โจรกรรมโค-กระบือ โจรกรรมเคร่ืองมือการเกษตร ปล้น-ชิงทรัพย์รถยนต์โดยสาร ปล้น-ชิงทรัพย์รถ
แท็กซี่  ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
และ(5) คดีที่ รัฐเป็นผู้เสียหาย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติอาวุธปืน  พระราชบัญญัติการพนัน 
พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พระราชบัญญัติสถานบริการ 
พระราชบัญญัติโรงแรม และมีหรือเผยแพร่วัตถุลามกอนาจาร 

สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความเจริญในด้านต่างๆ  มากมาย เช่น ด้านเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ เป็นต้น แต่ด้านจิตใจน้ันกลับถอยต่ าลง ผู้คนเห็นแก่ตัว ไม่มีความเสียสละ 
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่จะน าไปสู่การเกิดอาชญากรรมต่างๆ  ได้  
ซึ่งอัจฉรียา (2555) ได้แบ่งปัญหาสังคมที่น าไปสู่อาชญากรรม ดังน้ี (1) ปัญหาความยากจน เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆขึ้นในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น คนในครอบครัว
ทะเลาะเบาะแว้งกันจนท าให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปัญหา
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การค้าประเวณี การเล่นการพนัน และปัญหาขอทานคนจรจัด  (2) ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่
ส าคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม เพราะยาเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ และ
ยังก่อให้เกิดความไม่สงบสุขภายในครอบครัวอีกด้วย (3) ปัญหาการค้าประเวณี เช่น การล่อลวงหญิง
มาค้าประเวณีในสถานประกอบการ บ่อนพนัน เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่าน้ีเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การจ าหน่ายยาเสพติด และโรคร้ายต่างๆอีกด้วย (4) ปัญหาการพนัน ก่อให้เกิดความแตกแยก การ
ทะเลาะวิวาทในครอบครัว เช่น นักพนันบางคนเล่นจนทรัพย์สมบัติหมดจนต้องไปติดหน้ีกับบ่อนพนัน 
ท าให้ครอบครัวต้องเดือนร้อนในด้านความเป็นอยู่ บางคนติดการพนันจนเสียหน้าที่การงาน สุดท้าย
เมื่อปัญญาหาเงินไปใช่หน้ี ก็จะเริ่มหาวิธีต่างๆ ที่จะท าให้ได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดก็ตาม 
(5) ปัญหาคนจรจัดและขอทาน บุคคลคนพวกน้ีมักจะกระท าความผิดอย่างอื่นด้วย เช่น เสพยาเสพติด 
ลักขโมยสิ่งของและทรัพย์สิน เป็นต้น (6) ปัญหาการติดสุรา เน่ืองจากสุราท าให้ผู้ที่ด่ืมขาดสติ ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ และท าให้ผู้ที่ ด่ืมเกิดความกล้าที่จะกระท าความผิด ซึ่งจะเห็นได้มาก
โดยเฉพาะบนท้องถนนที่เกิดจากการขับรถขณะมึนเมา หรือเมาแล้วขับ และการท าร้ายร่างกายผู่อื่น
จนท าให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและสังคม และ(7) ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิด เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่อ่อนความรู้ ด้อยประสบการณ์ อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ชอบเลียนแบบ มี
อารมณ์รุนแรง และขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงมักถูกชักจูงให้กระท าผิดได้ง่าย บางครอบครัวพ่อแม่ไม่มี
เวลาอบรมสั่งสอนลูก เน่ืองจากต้องท างานหาเงิน ท าให้เด็กขาดการขัดเกลาจิตใจและตกเป็นเหยื่อ
ของความชั่วร้ายได้ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่าคดีอาญาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี คือ คดี
ที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รองลงมาคือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีที่น่าสนใจ ตามล าดับ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2558) คดีที่รัฐเป็นผู้ เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพระ ราชบัญญัติ เช่น 
พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เลือกศึกษาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภทลักทรัพย์ จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าปัญหาที่ก่อให้เกิด
อาชญากรรมในพื้นที่อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรีน้ันตรงกับที่อัจฉรียา (2555) ได้กล่าวไว้ เช่น 
ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้าประเวณี เป็นต้น 

2.3 ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท  
(สมชายและเผ่าพันธุ์, 2554) องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 334 แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
(1) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เอาไป หมายถึง เอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้อื่น และ
ทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และ(2) องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
เจตนา ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 ซึ่งเจตนาดังกล่าวน้ีจะต้องครอบคลุมถึงการเอาไป คือ
ผู้กระท าต้องมีเจตนา เอาไป และคลุมถึงทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของของรวมอยู่ด้วย และ
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มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต ตามมาตรา 1 (1) บัญญัติว่า โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น (สุวัฒน์, 2549) 

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์
และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 335 สมชายและเผ่าพันธุ์ (2554) กล่าวว่าผู้ใดลักทรัพย์ (1) ในเวลากลางคืน 
(2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกข์
ภัยแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นท านองเดียวกันหรืออาศัยโอกาส
ที่มีเหตุเช่นว่าน้ัน หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังต่ืนกลัวภัยอันตรายใดๆ (3) โดยท าอันตรายสิ่งกีด
กั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่าน้ันเข้าไปด้วยประการใดๆ (4) โดยเข้าทาง
ช่องทางซึ่งได้ท าขึ้นโดยไม่ได้จ านงให้เป็นทางคนเข้า หรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้  (5) โดย
แปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น มอมหน้าหรือท าด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจ าหน้าได้  (6) โดย
ลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน (7) โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป (8) ใน
เคหะสถาน สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้ เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่น้ันๆ (9) ในสถานที่บูชาสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่
จอดรถ หรือเรือสาธารณะ สาธารณสถานส าหรับขนถ่ายสินค้า หรือในยวดยานสาธารณะ (10) ที่ใช้
หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ (11) ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง และ
(12) ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรม บรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์ สัตว์หรือเคร่ืองมืออันมีไว้ส าหรับ
ประกอบกสิกรรม หรือได้มาจากการกสิกรรมน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับต้ัง
แต่สองพันบาท ถึงหน่ึงหมื่นบาท ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท าที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่
บัญญัติไว้ในอนุมาตราดังกล่าวแล้วต้ังแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึง
ปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นสี่พันบาท ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท า
ต่อทรัพย์ที่เป็นโค กระบือ เคร่ืองกล หรือเคร่ืองจักร ที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส าหรับประกอบกสิกรรม 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบไป และปรับต้ังแต่หกพันบาทถึงสองหมื่นบาท ถ้าการ
กระท าความผิดดังกล่าวในมาตราน้ี เป็นการกระท า โดยความจ าใจ หรือความยากจน เหลือทนทาน 
และทรัพย์น้ันมีราคา เล็กน้อย ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ก็ได้  

2.4 ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมกับการเกิดอาชญากรรม (The theory of social structure with a 
crime) 

สุดสงวน (2547) ได้กล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาอาชญากรรม และได้จัดกลุ่มคนในสังคมออกเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มคน
ชั้นสูง (กลุ่มคนที่มีหลักทรัพย์และรายได้สูง)  กลุ่มคนชั้นกลาง (กลุ่มคนที่มีหลักทรัพย์และรายได้ปาน
กลาง) และกลุ่มคนชั้นต่ า (กลุ่มคนที่มีหลักทรัพย์และรายได้ต่ า) โดยกลุ่มคนชั้นต่ าจะเป็นกลุ่มคนที่มี
โอกาสประกอบอาชญากรรมสูงกว่ากลุ่มคนชั้นกลางและกลุ่มคนชั้นสูง โดยทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม
แบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี ดังน้ี 
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2.4.1 ทฤษฎีความกดดันทั่วไป (General strain theory) 
        ทฤษฎีน้ีอธิบายพฤติกรรมของคนที่กระท าผิดไว้ว่า (1) ถูกกดดันจากความล้มเหลวเด็ก 

หรือเยาวชนมีความต้องการร่ ารวย มีชื่อเสียงแต่ขาดการสนับสนุนทางด้านศึกษาและด้านการเงิน    
จึงไม่สามารถท าความต้องการให้เป็นจริงได้ (2) ถูกกดดันจากความขาดหวังและความไม่ส าเร็จ เช่น 
การเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่มีฐานะและการศึกษาที่ดีกว่า ท าให้รู้สึกกดดันว่าตัวเองต้อยต่ ากว่า
เพื่อน (3) ความกดดันจากการขาดแรงกระตุ้นทางบวก เช่น การสูญเสียคนรัก การย้ายโรงเรียน จะท า
ให้คนกลุ่มน้ีพยายามหาสิ่งทดแทนมาชดเชยให้แก่ ตนเอง หรือหาทางแก้แค้นกับบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่ตนได้รับ (4) ความกดดันที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นทางลบ เช่น เด็กที่ถูกท าร้าย 
เด็กที่ถูกพ่อแม่ทุบตีท าร้ายร่างกายจะเกิดความโกรธ ความโมโห และความกดดัน มักจะไประบาย
ความโกรธกับเด็กที่เล็กกว่าหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเด็กเกเรที่ชอบใช้ความรุนแรง   
        ผลในทางลบของความกดดันที่ เกิดขึ้น ท าให้เกิดความโกรธ หมดก าลังใจ สิ้นหวัง 
ผิดหวัง และความกลัว ในที่สุดจะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม อาจหาทางออกโดยการติด
ยาเสพติด ติดสุรา มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ชอบใช้ความรุนแรง เป็นต้น 

2.4.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมของผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Cultural deviance theory) 
             กลุ่มทฤษฎีน้ีมองว่าในแต่ชนชั้นน้ันจะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีเอกลักษณ์ที่

แตกต่างจากคนชนชั้น โดยทั้งสามชนชั้นน้ันต่างมีวิธีอบรมและขัดเกลาลูกหลานตามวัฒนธรรมของ
ตนเอง  เช่น ชนชั้นต่ าจะสั่งสอนให้ท าตัวตามสบาย ไม่มีการวางแผน ขาดระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา 
ส่วนชนชั้นกลางจะสั่งสอนให้มีการควบคุมตัวเอง มีการวางแผนอนาคต เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบ และทะเยอทะยาน เป็นต้น 

        2.4.3 ทฤษฎีการไม่เป็นระเบียบของสังคม (Social disorganization theory) 
        สังคมที่ไม่มีระเบียบมักมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรม โดยสามารถสรุปได้

ดังน้ี (1) สภาพชุมชนมีความสัมพันธ์กับอัตราของผู้กระท าความผิด เช่น สังคมที่ขาดระเบียบวินัย
มักจะมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง (2) ชุมชนที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงมักมีสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมแตกต่างจากชุมชนที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ า (3) ชุมชนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สูงจะมีความมั่นคงมากกว่าชุมชนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ า เพราะบรรทัดฐานและค่านิยมมีความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ท าให้ในชุมชนมีอัตราผู้กระท าความผิดน้อยกว่า (4) ชุมชนที่มีกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาก มีวัฒนธรรมที่หลากหลายรูปแบบ จะมีอัตราของผู้กระท าคามผิดสูง และ
(5) ผู้กระท าความผิดจะคบหาสมาคมกับผู้กระท าความผิดด้วยกัน 
        ความเหลื่อมล้ าทางสังคมน้ันมีให้เห็นอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงจังหวัด
ราชบุรี จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดราชบุรีน้ันพบว่ามีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการไม่
เป็นระเบียบของสังคม เน่ืองจากอัตราการว่างงาน และภาระหน้ีสินต่อครัวเรือนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ท าให้เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย ส่งผลให้มีการแบ่งชนชั้นวรรณะเกิดขึ้นซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับทฤษฎีวัฒนธรรมของผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และส าหรับทฤษฎีความกดดันทั่วไปน้ัน ถือ
ได้ว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกๆสังคมไทย 
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2.5 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นการน าความรู้และเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System ; GIS) การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing ; 
RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System ; GPS) มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ในงานด้านต่างๆ เช่น การน าไปใช้ในด้านอาชญากรรม โดยการน าภาพถ่ายดาวเทียมมาศึกษาบริเวณ
ที่เกิดอาชญากรรม เช่น ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น เพื่อวางแผนงานก่อนการ
ออกศึกษาพื้นที่จริงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล การออกศึกษาพื้นที่จริงจะน าระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลกมาช่วยในการเก็บต าแหน่งพิกัดจุดเกิดอาชญากรรม หลังจากน้ันน าข้อมูลที่ได้เข้าสู่
ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล         
2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงต าแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ และ
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้แก่ ข้อมูลที่อธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น        
ชื่อสถานที่ เวลาและวันที่เกิดอาชญากรรม เป็นต้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถช่วยในการ
สนับสนุนและเฝูาระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม นอกจากน้ันยังน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในหลายๆ ด้านเช่น 

2.5.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว 
        ใจสิภาและคณะ (2555) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์

ต าแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม พื้นที่อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี และอ าเภอหนองโพ จังหวัดราชบุรี เน่ืองจากพื้นที่ทั้งสองมีปริมาณโคนมใกล้เคียงกัน เพื่อ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะท าการพิจารณาจากระยะทางการขนส่งในแต่ละพื้นที่
โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(Benefit-Cost) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of Return) ของทั้ง 2 
จังหวัด ณรงค์ (2556) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการการท่องเที่ยวชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี โดยรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และเชิงนิเวศ 
และท าการเก็บข้อมูลค่าพิกัดโดยใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบน  และข้อมูลคุณลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน จัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามให้อยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) ท าการวิเคราะห์เส้นทางที่สั้นที่สุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network analysis) โดยใช้ข้อมูลต าแหน่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และข้อมูลโครงข่ายถนน  

2.5.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านสาธารณสุข 
        กีรติ (2551) ศึกษาการวางแผนปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบุรีปี 

พ.ศ.2546-2550 โดยหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ วิธี Stepwise พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด คือ ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ความหนาแน่น
ประชากร ปริมาณน้ าฝนรวม จากน้ันจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเพื่อให้คะแนนค่าน้ าหนักด้วย
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับขั้น (Analytic Hierarchy Process ; AHP) โดยการเปรียบเทียบ
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ปัจจัยเป็นคู่ของปัจจัยหลัก (ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ความหนาแน่นประชากร ปริมาณน้ าฝนรวม) และ
ปัจจัยทางเลือก (ต าบล) ท าให้ได้ค่าน้ าหนักในแต่ละต าบล หลังจากน้ันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง โดยพบว่ามี
พื้นที่เสี่ยงมากคิดเป็นร้อยละ 14.13 พื้นที่เสี่ยงปานกลางคิดเป็นร้อยละ 20.65 พื้นที่เสี่ยงน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 65.22 และท าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยน าแผนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ AHP 
เทียบกับแผนที่ผู้ปุวยไข้เลือดออกในปี พ .ศ.2551 มีค่าความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.13 จิรัติวัล 
(2549) ได้ท าการศึกษารูปแบบการกระจายและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกจังหวัด
นครราชสีมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2548 ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการ
รับรู้ระยะไกล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดความร้อน (Hotspot) เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของ
โรคไข้เลือดออก และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมกับอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออก
ด้วยสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นเพื่อน าไปใช้ในการพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค ฐาปณี (2550) 
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก จากการวิเคราะห์หาพื้นที่
เสี่ยงตามแบบจ าลอง โดยก าหนดและน าปัจจัยจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(ระยะห่างจาก
พื้นที่ที่เคยเกิด (C) ระยะห่างจากฟาร์มสัตว์ปีก (F) ความหนาแน่นของจ านวนสัตว์ปีก (D) ระยะห่าง
จากชนิดของเส้นทางคมนาคม (T) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (L) มาวิเคราะห์ด้วยการก าหนดเกณฑ์
แบบหลายปัจจัย (Multiple criteria analysis ; MCA) โดยก าหนดค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย
จากค่าระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกจากผู้เชี่ยวชาญ โดยความเสี่ยงสูงมาก (VH) มีค่า
คะแนนเท่ากับ 1.0 ความเสี่ยงสูง (H) มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.6 ความเสี่ยงปานกลาง (M) มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0.4 และความเสี่ยงต่ า (L) มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.2  หลังจากน้ันน าค่าคะแนนปัจจัยมา
วิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยใช้แบบจ าลองพื้นที่เสี่ยง (R = C*F*D*T*L) และตรวจสอบความถูกต้องโดยการ
เปรียบเทียบแบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับรายงานสรุปผลการเฝูาระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนกของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และรายงานจ านวนผู้ปุวยเฝูาระวังโรคในพื้นที่ของ
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับต าแหน่งเกิดโรคที่สุ่มแยกเก็บไว้ 30% จาก
ต าแหน่งเกิดโรคทั้งหมด พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 75 Nakhapakorn and Jirakajohnkool 
(2006) ศึกษาการการเกิดโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่ปี ค .ศ. 1999 ถึง 2003 โดยน า
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการหารูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการเกิดโรค
ไข้เลือดออก ด้วยวิธีดัชนีของ Moran’s I และGeary’s C (หาความแตกต่างของค่าตัวแปรที่อยู่ใกล้
กัน) เพื่อระบุลักษณะรูปแบบเชิงพื้นที่ของการเกิดโรคไข้เลือดออก (แบบเกาะกลุ่ม แบบกระจาย หรือ
แบบสุ่ม) จากผลการศึกษาพบว่าจ านวนการเกิดโรคไข้เลือดออกในปี ค.ศ. 1999 ถึง 2003 มีจ านวน 
168, 107, 1511, 752 และ114 คนตามล าดับ พบว่าปีที่มีค่าของรูปแบบเชิงพื้นที่ของการเกิดโรค
ไข้เลือดออกเป็นแบบเกาะกลุ่ม ได้แก่ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งมีค่า Moran’s I เท่ากับ 0.417 (เน่ืองจากมีค่า
อยู่ในช่วง 0 ถึง 1) และค่า Geary’s C เท่ากับ 0.525 (เน่ืองจากมีค่าอยู่ใกล้ 0)  ส่วนในปีอื่นๆพบว่า
การเกิดโรคไข้เลือดออกน้ันมีการกระจายออกไป Jeefoo (2014) ศึกษารูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่
และช่วงเวลาของโรคท้องร่วงด้วยกระบวนการสถิติสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่จากซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา ปี ค.ศ. 2009-2011 โดยใช้การวิเคราะห์วิธีสถิติเชิงพื้นที่
แบบครอบคลุม (Global geostatistic analysis) ด้วย Moran’s I และวิธีแบบเฉพาะที่ (Local 
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geostatistic analysis) ด้วยการวิเคราะห์ค่า Getis-Ord (ที่ใช้ Global และLocal เน่ืองจากต้องการ
ศึกษาการกระจายตัวโดยรวมของพื้นที่ก่อนว่ามีการกระจายตัวโดยรวมในลักษณะใด แล้วจึงค่อย
เจาะจงลงเฉพาะที่ว่ามีบริเวณใดบ้างที่มีการเกิดสูงและต่ า) ได้ท าการสรุปจ านวนการเกิดโรคโดยแบ่ง
ตามช่วงอายุ (ช่วงละ 5 ปี ต้ังแต่ 0 จนถึงมากกว่า 65 ปี) และเพศ (ชาย หญิง) หลังจากน้ันวิเคราะห์
การกระจายตัวตามช่วงเวลารายเดือนในแต่ละปี โดยน าปัจจัยทางด้าน อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และ
ความชื้นสัมพัทธ์เข้ามาร่วมการวิเคราะห์ พบว่ามีการเกิดโรคมากในช่วงอายุ 0-5 ปี และช่วงมากกว่า 
65 ปี มีกระจายของโรคท้องร่วงสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน) เมื่อความชื้น
สัมพัทธ์มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย และลดลงในช่วงฤดูหนาว (เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ส าหรับ
รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่แบบครอบคลุม พบว่าการเกิดโรคเป็นแบบเกาะกลุ่มกันทุกปี และแบบ
เฉพาะที่พบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดสูงสุดได้แก่ ต าบล ผาช้างน้อย งิม ออย และขุนควร ใน
อ าเภอปง จากการศึกษาของ Nakhapakorn and Jirakajohnkool (2006) และJeefoo (2014) จะ
เห็นได้ว่าเป็นการศึกษาสถิติเชิงพื้นที่แบบครอบคลุม เพื่อดูรูปแบบลักษณะของการเกิดเหตุการณ์
เหมือนกัน แต่ส าหรับ Jeefoo (2014) น้ันจะละเอียดกว่า เน่ืองจากได้ท าการศึกษาสถิติเชิงพื้นที่แบบ
เฉพาะที่ เพื่อหาพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์สูงด้วย  

2.5.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านอาชญากรรม 
        ปิยนุช (2553) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางอาชญากรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ 

ArcView 3.3 โดยท าการน าข้อมูลต าแหน่งการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2546 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 และพื้นที่อ าเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนมกราคม ปี  พ.ศ. 2546 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 มา
ประเมินหาพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอาชญากรรม โดยแบ่งประเภทอาชญากรรมออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีที่
น่าสนใจ และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จากน้ันซ้อนทับข้อมูลจุดเกิดของอาชญากรรมแต่ละประเภทกับ
ช่วงเวลาเกิดเหตุ มาศึกษาความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ (การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความ
หนาแน่นประชากร) จากน้ันท าการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ต้ังจุดตรวจที่เหมาะสมโดยสัมพันธ์กับช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุ เพื่อลดอัตราการเกิดเหตุ และหาแนวทางการปูองกันการก่ออาชญากรรม ทับทิม (2556) 
วิเคราะห์รูปแบบด้านเวลาและสถานที่ของอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อหาบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากหรือบริเวณเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์ความหนาแน่นแบบ Kernel (Dale and Fortin, 2014) 
ซึ่งเป็นการวัดการกระจายตัวของจุดเกิดอุบัติเหตุ และวิเคราะห์การเกิดเหตุร่วมกับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ด้านพื้นที่ ฤดูกาล และช่วงเวลา เพื่อหาต าแหน่งที่ต้ังที่เหมาะสมในการต้ังด่านตรวจเมาแล้วขับบริเวณ
ถนนสายหลัก เพิ่มสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก หรือปรับเส้นทางการจราจรในบริเวณที่เกิดเหตุ
จ านวนมาก มณฑล (2553) วิเคราะห์ความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรม กรณีศึกษาเขต
พระนคร กรุงเทพมหานครต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546-2550 โดยใช้วิธีการคาดประมาณความหนาแน่นเชิง
พื้นที่แบบ Kernel ในการวัดการกระจายตัวของจุดเกิดเหตุ มีหลักการคือ ค านวณระยะห่างระหว่าง
จุดแต่ละจุดที่จะน ามาใช้ในการหาความหนาแน่น หลังจากน้ันท าการปรับฐานค่าความหนาแน่นให้อยู่
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ในช่วงเดียวกัน เน่ืองจากอัตราการเกิดของแต่ละคดีมีความถี่ไม่เท่ากัน เมื่อได้ค่าความหนาแน่นของ
แต่ละประเภทคดีที่อยู่ในช่วงฐานเดียวกันแล้ว ท าการรวมหลักเกณฑ์แบบถ่วงน้ าหนัก โดยค านวณจาก
ผลคูณระหว่างค่าน้ าหนักความส าคัญของประเภทคดีกับค่าความหนาแน่นมาตรฐานของแต่ละ
ประเภทคดี  จากการศึกษาเมื่อพิจารณาตามประเภทคดีพบว่า คดีฆ่าคนตายพบมากบริเวณพื้นที่โล่ง
สาธารณะ คดีท าร้ายร่างกายพบมากบริเวณย่านสถานบันเทิง คดียาเสพติดพบในพื้นที่สาธารณะที่ขาด
การสอดส่องดูแล คดีลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์เกิดในพื้นที่ย่านพาณิชยกรรม พิจารณาตามเวลารายปี 
พบว่าปี พ.ศ. 2550 มีแนวโน้มในการเกิดอาชญากรรมลดลงจากปี พ.ศ. 2549 พิจารณาตามช่วงเวลา
รายชั่วโมง ช่วงที่เกิดเหตุมากคือ ช่วง 00.01 – 06.00 น. ไกรศรี (2556) วิเคราะห์การเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ใน 3 รูปแบบคือ การยิง การวางระเบิด และการวางเพลิงในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 ด้วยวิธีสถิติเชิง
พื้นที่ในการอธิบายรูปแบบของการเกิดเหตุและความถี่ในการเกิดสถานการณ์ความรุนแรง โดยน า
ข้อมูลจุดเกิดเหตุทั้ง 3 รูปแบบมาท าการหาความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ (จ านวนประชากร 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานที่ตั้งส าคัญ และลักษณะภูมิประเทศ) หลังจากน้ันน าข้อมูลจุดเกิดเหตุมา
ถ่วงน้ าหนักแบบ Euclidean distance เพื่อท าการวิเคราะห์รูปแบบของการเกิดเหตุว่าเป็นแบบเกาะ
กลุ่มหรือแบบกระจาย ด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ Moran’s I (เป็นการเปรียบเทียบ
ค่าตัวแปรที่สนใจในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง กับค่าตัวแปรที่สนใจในต าแหน่งอื่นๆ  ทั้งหมด) วิธี
แบบจ าลองค่าความสัมพันธ์ Anselin Local Moran’s I (LISA) (เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์การ
เกิดเหตุที่มีค่าอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน และค่าตัวแปรอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่รอบๆทั้งหมด) 
และวิธีการวิเคราะห์จุดร้อนแรง (เป็นการบอกถึงกลุ่มของการเกิดเหตุที่เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งที่มีค่าสูง
และค่าต่ า) ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการเกิดเหตุจากการวางระเบิด 
การยิง และการวางระเบิดน้ัน พบว่าจะเกิดขึ้นในเขตต าบลที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ 
มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือเขตชุมชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงเรียน ธนาคาร หรือย่าน
ชุมชน และมีกระจายตัวในพื้นที่เกษตรกรรม ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติเชิงพื้นที่พบว่าการเกิด
เหตุจากการยิงมีการเกาะกลุ่มกัน ทั้ง 2 ปี และมีพื้นที่ที่มีค่าจุดความร้อนลดลง การเกิดเหตุจากการ
วางระเบิดมีการเกาะกลุ่มกัน ทั้ง 2 ปี และมีพื้นที่ที่มีค่าจุดความร้อนลดลง การเกิดเหตุจากการ
วางเพลิงมีการเกาะกลุ่มกัน ทั้ง 2 ปี และมีพื้นที่ที่มีค่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้น และผลจากการศึกษา
ภาพรวมทั้ง 3 เหตุการณ์พบว่าลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบเกาะกลุ่มทั้ง  2 ปี และมีพื้นที่ที่มีค่าจุด
ร้อนสูงใกล้เคียงกัน Rossen (2013) ศึกษาจุดความร้อนของการเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2007 – 2009 ด้วยสถิติเชิงพื้นที่แบบครอบคลุม คือ Moran’s I 
เพื่อดูรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของข้อมูล และแบบเฉพาะที่ Getis-Ord เพื่อดูพื้นที่ที่มีการเกิด
เหตุสูงและต่ า จากผลการศึกษาพบว่าการเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดมีรูปแบบการเกิด เป็นแบบ
เกาะกลุ่ม มีการเกิดเหตุสูงบริเวณเลียบชายฝั่งแปซิฟิกเหนือ (เช่น ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย 
และวอชิงตัน) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (เช่น เนวาดา แอริโซนา และนิวเม็กซิโก)  โอคลาโฮมา (เช่น 
เคนต๊ักกี้ เวสต์เวอร์จิเนีย เวอร์จิเนีย และนอร์ทแคโรไลนา) และชายฝั่งกัลฟ์ (เช่น ชายฝั่งของรัฐ
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ลุยเซียนามิสซิสซิปปี และฟลอริดา) และมีการเกิดเหตุต่ าในที่ราบลุ่มภาคกลาง (เช่น ตอนเหนือและ
ตอนใต้ของดาโกตา เนบราสก้า แคนซัส) เท็กซัส และอลาสก้า  

2.5.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านอื่นๆ  
        ทนงศักด์ิ (2556) ได้ท าการประเมินพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ าห้วยแอกบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพื้นที่ (Potential Surface Analysis ; PSA) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ ามาช่วยในการก าหนดค่าน้ าหนักปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน จ านวนวัน
ฝนตก แหล่งน้าธรรมชาติและชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของล าน้ า ชนิดของ
เน้ือดิน ปริมาณน้ าใต้ดิน และความลาดชันของพื้นที่ และสร้างแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภั ยแล้งออกมา 
Kuletz et al. (2015) ศึกษารูปแบบการกระจายตัวตามฤดูกาลของนกทะเลและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมในทางตะวันออกของทะเล Chukchi และทางตะวันตกของทะเล Beaufort ในช่วงฤดูร้อน 
(15 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2007 - 31 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2012) และฤดูใบไม้ร่วง (1 กันยายน ปี ค.ศ. 
2007 - 20 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2012) แบ่งพื้นที่ศึกษา 40x40 กิโลเมตรต่อหน่ึงเซลล์ และท าการ
วิเคราะห์เซลลท์ี่มีค่าการรวมตัวกันของสัตว์ทะเลที่มากเมื่อเทียบกับเซลล์ทั้งหมดในพื้นที่การศึกษา 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดความร้อน จากการศึกษาพบว่าจุดความร้อนของนกทะเล วอลรัส และ
ปลาวาฬสีเทาส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ทะเล Chukchi จุดความร้อนส าหรับวาฬโบเฮด และสัตว์ทะเลเท้า
ครีบที่เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ (เช่นแมวน้ า) เกิดขึ้นใกล้กับหุบเขา  Barrow และตามแนวไหล่ทะเล จุด
ความร้อนส าหรับวาฬขาว (Belugas) เกิดขึ้นทั้งทะเล Chukchi และBeaufort และพบว่ามีจุดความ
ร้อนที่นกทะเลและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอยู่ด้วยกันในฤดูร้อน คือ บริเวณ  Wainwright ทาง
ตะวันออกของทะเล Chukchi ทางตอนใต้ของหาดต้ืน Hanna และบริเวณปากหุบเขา Barrow ส่วน
ฤดูใบไม้ร่วงจะมีจุดความร้อนที่ใช้ร่วมกัน คือ บริเวณปากหุบเขาลึก Barrow เน่ืองจากบริเวณที่พบนก
ทะเลและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอาศัยอยู่ร่วมกันมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
สัตว์ค่อนข้างสูง ดังน้ันน้ีจึงเป็นพื้นที่ที่ส าคัญอย่างชัดเจนส าหรับการรวมตัวกันของนกทะเลและสัตว์
ทะเล จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาการจัดการและส่งเสริมให้มีแผนอนุรักษ์ ดังน้ัน
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์จุดความร้อนสามารถน ามาใช้ในการหาบริเวณที่มีการกระจุกหรือรวมตัว
กันมากของนกทะเลและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

        กระบวนการท างานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยการน าเข้าข้อมูล 
การวิเคราะห์ และการแสดงผล ในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงการเกิดอาชญากรรมน้ันจะเป็น
การน าข้อมูลการเกิดอาชญากรรม ข้อมูลปัจจัยภูมิศาสตร์ทางกายภาพมาท าการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดอาชญากรรมกับปัจจัยทางกายภาพ และแสดงผลในรูปของแผนที่พื้นที่
เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยประกอบในการ
วิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีการเกิดอาชญากรรมสูงและลักษณะ
รูปแบบการกระจายตัวในพื้นที่ที่เกิดอาชญากรรม โดยน าวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยประกอบ
ในการวิเคราะห์ 
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          จากงานวิจัยข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ จึง
เกิดแนวคิดที่จะน าวิธีการทางสถิติเชิงพื้นที่มาประยุกต์ใช้ทางด้านอาชญากรรม ประเภทลักทรัพย์ โดย
น าสถิติเชิงพื้นที่แบบครอบคลุม Moran’s I และแบบเฉพาะที่ Getis-Ord Gi* มาท าการศึกษาบริเวณ
ของการเกิดอาชญากรรม 

 2.6 สถิติเชิงพ้ืนท่ี (Geo-spatial statistics)  

การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ เช่น การวิเคราะห์อัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่  การวิเคราะห์การเกาะ
กลุ่ม และการวิเคราะห์เชิงเวลา จะใช้เพื่อทดสอบลักษณะรูปแบบของการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
ศึกษา (Jeefoo, 2014) ซึ่งการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับครอบคลุม 
(Global) เป็นการวิเคราะห์ในบริเวณกว้างไม่จ ากัดขอบเขตการศึกษา เช่น Moran’s I และ Geary’s C 
เป็นต้น และระดับเฉพาะที่ (Local) เป็นการวิเคราะห์ในบริเวณเฉพาะเจาะจง เช่น Anselin Local 
Moran's I (LISA) และGetis-Ord Gi* เป็นต้น (จิรัติวัล, 2549) ในการศึกษาน้ีได้เลือกใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงพื้นที่ระดับครอบคลุม วิธี Moran's I เน่ืองจากสามารถทดสอบการเกาะกลุ่มของการเกิด
อาชญากรรมได้บริเวณกว้างหรือครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา ส่วน Geary’s C น้ันเป็นการอธิบายความ
แตกต่างของพื้นที่บริเวณรอบข้างที่มีขนาดเล็กเท่าน้ัน (Getis, 2007) เช่น พื้นที่ศึกษาเพียงหน่ึงถึงสอง
ต าบล เป็นต้น และการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ระดับเฉพาะที่ วิธี Getis-Ord  Gi* เพื่อใช้ในการระบุ
พื้นที่ที่มีการเกิดอาชญากรรมสูงและพื้นที่ที่มีการเกิดอาชญากรรมต่ า โดยแสดงรายละเอียดดังน้ี  

2.6.1 อัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่มอแรน (Moran's I) 

        Moran's I เป็นสถิติเชิงพื้นที่ระดับครอบคลุม ใช้ในการระบุลักษณะรูปแบบเชิงพื้นที่
ของการเกิดอาชญากรรม (แบบเกาะกลุ่ม แบบกระจาย หรือแบบสุ่ม) (Jeefoo, 2014) เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบค่าของจุดเกิดอาชญากรรมในต าแหน่งที่สนใจ
กับค่าของจุดเกิดอาชญากรรมในต าแหน่งอื่นๆ (Junior et al., 2009) โดยการเกิดอาชญากรรมต้องมี
การกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 1 

 …………………………………… (1) 

โดยที่     I     คือ ค่าความสัมพันธ์ Moran's I 

  คือ ค่าจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง i และ j 

      คือ ค่าเฉลี่ยของการเกิดอาชญากรรม 

 W  คือ ผลรวมของ  

      n       คือ จ านวนการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด   
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  คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของต าแหน่ง i และ j  

ต าแหน่งใดๆที่ i และ jอยู่ใกล้กันหรือมีขอบเขตร่วมกัน  จะมีค่าเป็น 1 และมี

ค่าเป็น 0 เมื่อ i และ j อยู่ห่างกันหรือไม่มีขอบเขตร่วมกัน 

        ความสัมพันธ์ Moran's I มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยค่าที่เป็นบวก หมายถึงการมี
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในทิศทางเดียวกันหรืออาชญากรรมมีการเกาะกลุ่มกัน (อยู่ในช่วง 0 ถึง +1) 
ค่าที่เป็นลบ หมายถึงการมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในทิศทางตรงข้ามหรืออาญากรรมมีการกระจายตัว 
(อยู่ในช่วง 0 ถึง -1) และค่าเป็น 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่หรือไม่มีรูปแบบที่แน่นอน 
(Dale and Fortin, 2014) 

2.6.2 ค่าสัมประสิทธิ์เกียร่ี (Geary's coefficient) 

        Geary's coefficient เป็นการวิเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงการหารูปแบบเชิงพื้นที่ที่ขึ้นกับ
ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย กล่าวคือจะท าการค านวณจุดที่สนใจเทียบกับจุดอื่นบริเวณข้างเคียง ดังน้ัน 
Geary (Dale and Fortin, 2014) จึงเสนอวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ขึ้น เรียกว่า 
Geary's coefficient ใช้ในการหาความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปรที่มีต าแหน่งใกล้กัน เช่น ต าบล 
a b c อยู่เรียงกันตามล าดับ เมื่อท าการค านวณต าบล  a (จุดสนใจ) ก็จะเทียบกับต าบล b ที่อยู่
ข้างเคียงเท่าน้ัน จะไม่น าต าบล c มาค านวณ ถ้าค านวณต าบล b (จุดสนใจ) จะเทียบกับต าบลที่อยู่
ข้างเคียงคือต าบล a และ c ทีละคู่ตามล าดับเป็นต้น ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 2   

C =  ……………………………………… (2)  

โดยที่     C     คือ Geary's coefficient 

  คือ ค่าจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง i และ j 

      คือ ค่าเฉลี่ยของการเกิดอาชญากรรม 

 W  คือ ผลรวมของ  

       n       คือ จ านวนการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด   

  คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของต าแหน่ง i และ j  

        Geary's coefficient มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2 โดยค่าเท่ากับ 0 หมายถึง                
มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรืออาชญากรรมมีการเกาะกลุ่ม ค่าเท่ากับ 1 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือ
อาชญากรรมมีการกระจายแบบสุ่ม และค่าเท่ากับ 2 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบหรืออาชญากรรมมี
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การกระจายตัว ค่าประมาณของ Geary's coefficient จะมีแนวโน้มในการแสดงข้อมูลที่บิดเบือน 
เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างค่าของต าแหน่งที่อยู่ติดกันมีการยกก าลังสอง ผลต่างก าลังสองระหว่าง
ขอบเขตที่มีค่ามากและค่าอื่นๆ จะมีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์และอาจบิดเบือนการประมาณค่า
ของอัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Dale and Fortin, 2014 ) 

2.6.3 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* (Hot Spot Analysis based Getis-
Ord Gi*) 

        เน่ืองจากสถิติเชิงพื้นที่ระดับครอบคลุมเป็นการศึกษารูปแบบการเกาะกลุ่มของข้อมูล
ในแบบภาพรวมทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาเท่าน้ันแต่ไม่สามารถระบุว่ากลุ่มของข้อมูลบริเวณใดมีค่าการเกิด
อาชญากรรมสูงและต่ า ดังน้ันจึงน าสถิติเชิงพื้นที่ระดับเฉพาะมาใช้ในการระบุกลุ่มของข้อมูลที่มีค่า
การเกิดอาชญากรรมสูงและค่าต่ า (Peeters et al., 2014) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 3  

=  ……………….…………….…… (3) 

โดยที่   คือ ค่าคะแนนมาตรฐานความสัมพันธ์ของ Getis-ord ที่ต าแหน่งใดๆ  

  คือ ค่าจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง j  

   คือ ค่าเฉลี่ยของการเกิดอาชญากรรม 

  คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของต าแหน่ง i และ j 

n   คือ จ านวนการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด    

S คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค านวณได้จาก  S =  

        บริเวณที่มีการเกิดอาชญากรรมสูง (Hot Spots) จะมีค่า Gi* มากกว่า 1.96 และ
บริเวณที่มีการเกิดอาชญากรรมต่ า (Cold Spots) จะมีค่า Gi* น้อยกว่า -1.96 ในแต่ละพื้นที่ย่อยของ
พื้นที่รวมทั้งหมด (Rossen et al., 2013) 
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2.6.4 ค่าความสัมพันธ์แอนซิลินโลคัลของมอแรน (Anselin Local Moran's I : LISA) หรือการ
วิเคราะห์การเป็นกลุ่มและส่วนที่อยู่นอก (Cluster and Outlier Analysis) 

        ความสัมพันธ์ LISA เป็นการบ่งชี้กลุ่มของตัวแปรอิสระที่มีค่าเป็นกลุ่มเดียวกัน รวมทั้ง
บ่งชี้ค่าตัวแปรอิสระที่อยู่นอกกลุ่มในแต่ละพื้นที่ย่อยของพื้นที่รวมทั้งหมด  ค่า LISA ที่ต าแหน่งใดๆ 
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 4 

 = ………………………… (4) 

โดยที่   คือ ค่าความสัมพันธ์ LISA 

  คือ ค่าจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง i 

  คือ ค่าเฉลี่ยของการเกิดอาชญากรรม 

  คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของต าแหน่ง i และ j 

n  คือ จ านวนการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด   

      คือ ค่าความแปรปรวน ค านวณได้จาก  =  -     

        ความสัมพันธ์ LISA ที่มีค่าบวก หมายถึงพื้นที่ที่เราสนใจมีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่อยู่รอบๆ 
และมีการจัดตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสูง-สูง (HH) คือ พื้นที่ที่มีความถี่ในการการเกิดเหตุการณ์สูงใน
กลุ่มพื้นที่ที่มีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์สูง (บริเวณที่สนใจมีการเกิดอาชญากรรมมาก ขณะที่พื้นที่
บริเวณรอบข้างน้ันก็มีการเกิดอาชญากรรมมากเช่นกัน) และกลุ่มต่ า-ต่ า (LL) คือ พื้นที่ที่มีความถี่ใน
การการเกิดเหตุการณ์ต่ าในกลุ่มพื้นที่ที่มีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่ า (บริเวณที่สนใจมีการเกิด
อาชญากรรมน้อย ขณะที่พื้นที่บ ริเวณรอบข้าง น้ันก็มีการเกิดอาชญากรรมน้อยเช่นกัน) ส่วน
ความสัมพันธ์ LISA ที่มีค่าเป็นลบหมายถึง ค่าของต าแหน่งการเกิดเหตุแตกต่างกัน และอยู่นอกกลุ่ม
หรือไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น กลุ่มสูง-ต่ า (HL) คือ พื้นที่ที่มีความถี่ในการการเกิดเหตุการณ์สูงในกลุ่มพื้นที่ที่
มีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่ า (บริเวณที่สนใจมีการเกิดอาชญากรรมสูง ในขณะที่พื้นที่บริเวณ
โดยรอบน้ันมีการเกิดอาชญากรรมต่ า) และกลุ่มต่ า -สูง (LH) คือ พื้นที่ที่มีความถี่ในการการเกิด
เหตุการณ์ต่ าในกลุ่มพื้นที่ที่มีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์สูง (บริเวณที่สนใจมีการเกิดอาชญากรรมต่ า 
ในขณะที่พื้นที่บริเวณโดยรอบน้ันมีการเกิดอาชญากรรมสูง) (Zhang et al., 2008)  

ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีได้เลือกใช้สถิติเชิงพื้นที่วิธี Moran’s I เพื่อใช้ในการศึกษารูปแบบ
การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรม เน่ืองจากสามารถบอกถึงรูปแบบของการเกิด
อาชญากรรมโดยเปรียบเทียบค่าการเกิดอาชญากรรมบริเวณที่สนใจกับบริเวณอื่นทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา 
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และวิธีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* เพื่อใช้ในการระบุบริเวณพื้นที่ที่มีค่าการ
เกิดอาชญากรรมสูง เน่ืองจากสามารถระบุบริเวณที่มีค่าความถี่ของการเกิดอาชญากรรมสูง ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้เลือกใช้วิธี LISA เน่ืองจากมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเพียงจุดความความร้อนหรือ
บริเวณที่มีการเกิดเหตุสูงเท่าน้ัน ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับพื้นที่โดยรอบของ
การเกิดเหตุ แสดงดังรูปที่ 2.3 จากเหตุผลข้างต้นหลังจากน้ันน าการวิเคราะห์จุดความร้อนมาศึกษา
ความสัมพันธ์ร่วมกับปัจจัยทางกายภาพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างบริเวณที่มีการเกิดเหตุสูงกับ
ปัจจัยทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 สถิติเชิงพื้นที่ 

2.7 การวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัว (Directional Distribution)   

การวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวเป็นการวัดแนวโน้มของจุดข้อมูล โดยการค านวณ
ระยะทางแยกกันในทิศทางตามแนวแกน x และแกน y ซึ่งทั้งสองแกนน้ีจะเป็นตัวก าหนดขนาดของ
วงรี หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวงรี (Standard deviational ellipse ; SDE) ค่าที่ได้จากการ
ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดพิกัด x และจุดพิกัด y จากค่าเฉลี่ยศูนย์กลางจะเป็นตัวก าหนด
ขนาดแกนของวงรี และท าให้เห็นการกระจายตัวของการเกิดเหตุจากรูปทรงของส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานวงรี สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 5 และสมการที่ 6 อีกทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวงรียัง
สามารถบ่งบอกมุมการหมุนของวงรีหรือทิศทางการกระจายตัวของการข้อมูล (ESRI, 2009) ซึ่ง
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 7  

SDEy   =   ……………….……………….. (5) 

SDEx   =   ……………………………..... (6) 

โดยที่   คือ พิกัดจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง I แนวแกน X 

  คือ พิกัดจุดเกิดอาชญากรรมที่ต าแหน่ง I แนวแกน Y 

X  คือ ค่าเฉลี่ยศูนย์กลางของการเกิดอาชญากรรมแนวแกน X 

Y  คือ ค่าเฉลี่ยศูนย์กลางของการเกิดอาชญากรรมแนวแกน Y 

n  คือ จ านวนการเกิดอาชญากรรมทั้งหมด   

มุมการหมุนของวงรีสามารถค านวณได้ดังน้ี 

= ………………………………..……...….. (7) 

A = …………………….……….. (8) 

B = ……... (9) 

C = 2 ………………………….………… (10) 

โดยที่  คือ การเบี่ยงเบนของต าแหน่งพิกัด x จากค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 

  คือ การเบี่ยงเบนของต าแหน่งพิกัด Y จากค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 

องศาวงรีของข้อมูลที่ได้จากการค านวณจะมีทิศทางการหมุนของแนวแกนยาว (Rotation) 
โดยเริ่มต้นวัดตามเข็มนาฬิกาต้ังแต่เที่ยงวัน (ArcGIS, 2016) เช่น องศาเท่ากับ 90° จะมีทิศทางการ
กระจายตัวไปทางทิศตะวันออก องศาเท่ากับ 180° จะมีทิศทางการกระจายตัวไปทางทิศใต้ ดังรูปที่ 
2.4 
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รูปที่ 2.4 ทิศทางการหมุนของวงรี 

ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีได้จึงได้น าการวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวเข้ามาช่วยในการ
คาดการณ์การเกิดลักทรัพย์ในอนาคต เน่ืองจากสามารถบอกทิศทางและระยะการกระจายตัวของการ
เกิดลักทรัพย์ 

 

 

Noon 

90° 

Noon 

180° 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 บทน า 

 การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรม 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภทลักทรัพย์ พื้นที่ศึกษา อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ที่แบ่งขอบเขต
พื้นที่การปกครองระดับต าบลออกเป็น 15 ต าบล คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 348,750 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 227,541 ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโปุง , 2558 ) ภาพถ่ายดาวเทียม Thailand 
Earth Observation Satellite (THEOS) ระบบ Multispectral ที่ครอบคลุมจังหวัดราชบุรี ในช่วงปี 
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ได้น ามาศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อน าไปศึกษาความสัมพันธ์ทาง
กายภาพร่วมกับความหนาแน่นประชากรและปริมาณการเกิดอาชญากรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินจะมี
การแปลภาพด้วยสายตากับคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood Classification น าเข้าชั้น
ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ขอบเขตการปกครองพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ความหนาแน่นประชากร) และข้อมูลต าแหน่งของการเกิดเหตุลักทรัพย์ ท าการวิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบเชิงพื้นที่ของการเกิดเหตุลักทรัพย์ (แบบเกาะกลุ่ม แบบกระจาย หรือแบบสุ่ม) โดยใช้  
Moran’s I วิเคราะห์พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงด้วยวิธี Getis-Ord Gi* แล้วน าผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Getis-Ord Gi* มาหาความสัมพันธ์ร่วมกับปัจจัยทางกายภาพ (ความหนาแน่น
ประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน) หลังจากน้ันน าต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์มาวิเคราะห์ด้วยวิธี 
Directional Distribution เพื่อศึกษาการกระจายตัวและใช้คาดการณ์การการเกิดเหตุ ทั้งน้ีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการคาดการณ์จะด าเนินการโดยน าผลการศึกษาของการคาดการณ์ในปี 
พ.ศ. 2558 เทียบกับผลการเกิดเหตุจริงในปี พ .ศ. 2558 เพื่อหาค่าความถูกต้องของการคาดการณ์ 
และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงออกมาในรูปแผนที่อาชญากรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปูองกันหรือ
รับมือกับการเกิดเหตุลักทรัพย์ในอนาคต และใช้ประกอบแผนการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งน้ี
การศึกษาหาพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการการเกิดอาชญากรรม ประเภทลักทรัพย์ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (2) ขั้นตอนการปรับให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (4) ขั้นตอนการแสดงผล โดยมีวิธีการศึกษาตามกรอบ
แนวความคิดการวิจัยดังรูปที่ 3.1 และมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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รูปที่ 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
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3.2 ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยข้อมูลการเกิดเหตุลักทรัพย์ ภาพถ่าย
ดาวเทียม THEOS ขอบเขตการปกครอง และความหนาแน่นของประชากร โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล แหล่งข้อมูล / ป ี
ข้อมูลการเกิดเหตุลักทรัพย์ ต าแหน่งการเกิดอาชญากรรม 

ประเภทลักทรัพย์ อ าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุรี รูปแบบ (.xls) 

สถานีต ารวจภูธรบ้านโปุง / ปี 
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558 

ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระบบ Multispectral (15 m) 
ครอบคลุมอ าเภอบ้านโปุง จังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ / ปี 
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 

ขอบเขตการปกครอง เส้นแบ่งขอบเขตต าบล ในอ าเภอ
บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
รูปแบบ (.shp) 

กรมพัฒนาที่ดิน / ปี พ.ศ. 
2554 

ความหนาแน่นประชากร จ านวนประชากรรายต าบล ใน
อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
รูปแบบ (.xls) 

ที่ว่าการอ าเภอบ้านโปุง จังหวัด
ราชบุรี/ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 
2557 

 
3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) เคร่ือง GPS รุ่น Garmin eTrex Vista CX          
(2) ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcMap 10.0 (3) โปรแกรมไมโครซอฟท์ Excel 2010 
(4) ซอฟต์แวร์รีโมตเซนซิง ENVI 4.3 และ(5) คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows7 Ultimate 
core i5 RAM 8 GB  

3.4 วิธีการศึกษา       

     3.4.1 การรวบรวมข้อมูล 

   (1) ข้อมูลอาชญากรรม ประกอบไปด้วย ข้อมูลการเกิดเหตุลักทรัพย์ฐานข้อมูลในรูปแบบ
เล่มเอกสารจากสถานีต ารวจภูธรบ้านโปุง ข้อมูลขอบเขตการปกครองรายต าบลอ า เภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุรีรูปแบบ Shape file (.shp) (2) ข้อมูลทางกายภาพ ประกอบไปด้วย ข้อมูลความ
หนาแน่นของประชากร จากที่ว่าการอ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี และภาพถ่ายดาวเทียม THEOS 
ในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินอ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี        
จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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     3.4.2 ขั้นตอนการปรับให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

   (1) ปรับข้อมูลการเกิดเหตุลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2557 ของอ าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุรี จากรูปแบบเล่มเอกสารให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบ
พิกัด UTM WGS 1984 เพื่อแสดงต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์ลงบนโปรแกรม ArcMap 10.0   

  (2) น าต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลขอบเขตการปกครองอ าเภอบ้าน
โปุง จังหวัดราชบุรีด้วยเคร่ืองมือ Join Attribute From a Table เพื่อแสดงฐานข้อมูลการเกิดเหตุลัก
ทรัพย์บนโปรแกรม ArcMap 10.0  

  (3) น าค่าข้อมูลความหนาแน่นของประชากรลงในตารางคุณลักษณะของขอบเขตการ
ปกครองอ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี เพื่อแสดงความหนาแน่นของประชากรรายต าบลของแต่ละปี  

  (4) จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 
2557 ด้วยเทคนิคการแปลภาพแบบ Maximum Likelihood Classification และท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาพที่แปลด้วยวิธี Confusion Matrix โดยการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บจุดตัวอย่างของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างน้อยประเภทละ 40 จุด (จ านวนจุดตัวอย่างของแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน 
= 10 * NBand โดยที่ NBand คือ จ านวนแบนด์ของดาวเทียมที่น ามาวิเคราะห์) รวมทั้งสิ้น 200 จุด 
เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้องกับภาพที่แปล โดยใช้ซอฟต์แวร์รีโมตเซนซิง ENVI 4.3 หลังจากน้ัน
น าข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเข้าสู่โปรแกรม ArcMap 10.0   

     3.4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่วิธี Moran’s I เป็นการศึกษา
รูปแบบของการเกิดลักทรัพย์ ค านวณความถี่ของการเกิดเหตุลงในข้อมูลคุณลักษณะของขอบเขตการ
ปกครองระดับต าบลเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยเทคนิค 
Getis-Ord Gi* เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง จากน้ันน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์จุด
ความร้อนมาหาความสัมพันธ์กับร่วมกับปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ล าดับสุดท้ายการวิเคราะห์วิธี Directional Distribution เพื่อศึกษาแนวโน้มของ
ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดลักทรัพย์ และท าการตรวจสอบความถูกต้องของการคาดการณ์โดย
น าผลการศึกษาของการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2558 เทียบกับผลการเกิดเหตุจริงในปี พ .ศ. 2558 เพื่อ
หาค่าความถูกต้องของการ ถ้าถูกต้องสามารถน าไปใช้คาดการณ์การเกิดเหตุลักทรัพย์ในอนาคต แต่
ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปเริ่มต้นวิเคราะห์ใหม่ 
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     3.4.4 ขั้นตอนการแสดงผล 

   ขั้นตอนการแสดงผลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ผลจากการวิธี Moran’s I แสดงรูปแบบ
ลักษณะการกระจายตัวที่เกิดขึ้นของการเกิดลักทรัพย์ในพื้นที่ศึกษาโดยรวมว่าข้อมูลมีการกระจาย
แบบเกาะกลุ่ม กระจายตัว หรือแบบสุ่ม (2) ผลจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วย
เทคนิค Getis-Ord Gi* บ่งบอกบริเวณที่มีค่าการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่
มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงกับปัจจัยทางกายภาพ แสดงให้ทราบว่าช่วงความหนาแน่นของประชากร
แบบใดที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง และบริเวณที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ใด และ(4) ผลจากวิธี Directional Distribution แสดงถึงทิศทางการกระจายตัวของการเกิดเหตุลัก
ทรัพย์ แล้วน าเสนอออกมาในรูปแบบแผนที่พื้นที่เสี่ยงของการเกิดเหตุลักทรัพย์  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การประเมินความเสี่ยงการเกิดอาชาญกรรมเชิงพื้นที่ของคดีลักทรัพย์ อ าเภอบ้านโปุง จังหวัด
ราชบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 ด้วยเคร่ืองมือทางสถิติเชิงภูมิศาสตร์ (Geostatistics) 
วิธี Moran’s I วิธี Getis-Ord Gi* และวิธี Directional Distribution สามารถแสดงผลการศึกษาดังน้ี   

4.1 รูปแบบของการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยวิธี Moran’s I 

จากผลการศึกษาในช่วงปีพ.ศ. 2555-2557 พบว่าอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์มีรูปแบบ
การเกิดเหตุการณ์เป็นแบบกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา เน่ืองจากอ าเภอบ้านโปุงมีจ านวนประชากร 
สูงสุดเป็นอันดับสองของจังหวัดราชบุรี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีค่า Moran's I เท่ากับ -0.01 แสดงดัง
รูปที่ 4.1 ปี พ.ศ. 2556 มีค่า Moran's I เท่ากับ -0.16 แสดงดังรูปที่ 4.2 และปี พ.ศ. 2557 มีค่า 
Moran's I เท่ากับ -0.01 แสดงดังรูปที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 ต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2555

Moran's I  -0.01 
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รูปที่ 4.2 ต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ต าแหน่งการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2557 

Moran's I  -0.16 

Moran's I  -0.01 
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4.2 การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* 

การศึกษาพื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยเทคนิค Getis-Ord Gi* ปี พ.ศ. 2555 พบว่า
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ที่มีค่า Gi* มากกว่า 1.96 มีอยู่ 2 ต าบล คือ ต าบลท่าผา และ
ต าบลบ้านโปุง แสดงดังรูปที่ 4.4 เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ปี พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ที่มี
ค่า Gi* มากกว่า 1.96 คือ ต าบลหนองอ้อ เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในบริเวณต าบลหนอง
อ้อจ านวนมาก ท าให้ประชาชนเดินทางเข้ามาท างานกันเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเลื่อมล้ าทางสังคมและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสูง แสดงดังรูปที่ 4.5 และปี พ.ศ. 
2557 พบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ที่มีค่า Gi* มากกว่า 1.96 คือ ต าบลบ้านโปุง 
เน่ืองจากต าบลบ้านโปุงมีความเจริญทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นมากที่สุดในอ าเภอบ้านโปุง แสดงดังรูปที่ 4.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2555 
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รูปที่ 4.5 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2557 
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4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีท่ีมีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงกับปัจจัยทางกายภาพ 

4.3.1 พื้นที่เกิดเหตุลักทรัพย์สูงกับความหนาแน่นประชากร 

        การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและความ
หนาแน่นประชากร ผู้วิ จัยได้ท าการแบ่งความหนาแน่นประชากรออกเป็นสามระดับจากจ านวน
ประชากรทั้งหมด (เฉพาะพื้นที่อ าเภอบ้านโปุงเท่าน้ัน) ด้วยเกณฑ์การแบ่งแบบช่วงระยะห่างเท่ากัน 
(Equal interval) ได้แก่ ความหนาแน่นประชากรต่ า (1,780-7,300 คน) ความหนาแน่นประชากร
ปานกลาง (7,301-12,800 คน) และความหนาแน่นประชากรสูง (12,801 -18,300 คน) ในปี พ.ศ. 
2555 พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบลท่าผาและต าบลบ้านโปุง ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามข้อมูลความหนาแน่นประชากรรายต าบล พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงน้ันเกิดขึ้นใน
บริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงทั้งสองต าบล แสดงดังรูปที่ 4.7 ป ีพ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ที่
มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบลหนองอ้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อมูลความหนาแน่นประชากร
รายต าบล พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงน้ันเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากร
ปานกลาง แสดงดังรูปที่ 4.8 และปี พ.ศ. 2557 พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบล
บ้านโปุง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อมูลความหนาแน่นประชากรรายต าบล พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลัก
ทรัพย์สูงน้ันเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง แสดงดังรูปที่ 4.9 กล่าวได้ว่าการเกิด
เหตุลักทรัพย์สูงน้ันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ความหนาแน่นปานกลางจนถึงสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและความหนาแน่นประชากรปี พ.ศ. 2555 
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รูปที่ 4.8 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและความหนาแน่นประชากรปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและความหนาแน่นประชากรปี พ.ศ. 2557 
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4.3.2 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

         การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรีในปี พ.ศ. 2555 ถึง
พ.ศ. 2557 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ปุาไม้ พื้นที่ เกษตรกรรม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ า และพื้นที่อื่นๆ  (บ่อขุดทราย) แสดงดังรูปที่ 4.10-4.12 
โดยพื้นที่โดยรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 5 ประเภทในปี พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2557 สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10 การใช้ประโยชน์ที่ดินอ าเภอบ้านโปุง ปี พ.ศ. 2555 
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รูปที่ 4.11 การใช้ประโยชน์ที่ดินอ าเภอบ้านโปุง ปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 การใช้ประโยชน์ที่ดินอ าเภอบ้านโปุง ปี พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 

หน่วย : ตร.กม. 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
พื้นที่ปุาไม้ 40.31 51.43 32.13 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 18.93 28.58 30.27 
พื้นที่แหล่งน้ า 74.41 26.70 13.78 
พื้นที่เกษตรกรรม 214.08 240.43 269.85 
พื้นที่อื่นๆ 1.02 1.61 2.72 

รวม 348.75 348.75 348.75 
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รูปที่ 4.13 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตร.กม.) ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 
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หลังจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของภาพที่แปลโดยการ
ใช้วิธี Confusion matrix โดยเก็บจ านวนจุดตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จ าแนกแต่ละ
ประเภทเป็นจ านวนสิบเท่าของจ านวนแบนด์ของดาวเทียมที่น ามาวิเคราะห์ ในการศึกษาน้ีได้ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ซึ่งมีจ านวน 4 แบนด์ ดังน้ันจึงเก็บจ านวนจุดตัวอย่างทั้งสิ้น 200 จุด โดย
แบ่งออกเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทละ 40 จุด ซึ่งผลการตรวจสอบสอบความถูกต้องพบว่าปี
พ.ศ. 2555 มีค่าความถูกต้อง Overall Accuracy เท่ากับ 87.78% ปี พ.ศ. 2556 มีค่าความถูกต้อง  
Overall Accuracy เท่ากับ 97.04% และปี พ.ศ. 2557 มีค่าความถูกต้อง Overall Accuracy 
เท่ากับ 98.52% 

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบลท่าผาและต าบลบ้านโปุง ซึ่ง
เมื่อพิจารณาตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง แสดงดังรูปที่ 4.14      
ปี พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบลหนองอ้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง แสดงดังรูปที่ 4.15 และปี พ.ศ. 2557 
พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูง ได้แก่ ต าบลบ้านโปุง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน พบว่าพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักท รัพย์สูงมีการใช้ประโยชน์ที่ ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง แสดงดังรูปที่ 4.16 จากผลการศึกษาทั้งสามปีพบว่าพื้นที่ที่มี
การเกิดเหตุสูงจะเกิดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม เน่ืองจากเป็นบริเวณพื้นที่
ส่วนบุคคลจึงมีผู้คนสัญจรไปมาน้อย ท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการก่อเหตุสูง พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง เน่ืองจากเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ท าให้มีความหลาหลายทางสังคมซึ่ง
เป็นต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรม อีกทั้งเมื่อมีประชากรมากจะท าให้ผู้ก่อเหตุสามารถ เลือกเหยื่อ
หรือเปูาหมายได้อย่างอิสระ 
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รูปที่ 4.14 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2555
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รูปที่ 4.15 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2556
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รูปที่ 4.16 พื้นที่ที่มีการเกิดเหตุลักทรัพย์สูงและการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2557 
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4.4 ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์  

การวิเคราะห์ Directional Distribution เป็นการศึกษาทิศทางการกระจายตัวของการเกิด
เหตุลักทรัพย์ เพื่อน าไปใช้ในคาดการณ์การเกิดเหตุในอนาคต โดยจากการศึกษาพบว่าการเกิดเหตุลัก
ทรัพย์ในปี พ.ศ. 2555 มีค่า Rotation = 92.32 กล่าวคือ ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดเหตุลัก
ทรัพย์ไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลลาดบัวขาว ต าบลหนองปลาหมอ ต าบล
เบิกไพร ต าบลปากแรต ต าบลคุ้งพะยอม ต าบลบ้านโปุง ต าบลสวนกล้วย ต าบลหนองอ้อ และต าบล
หนองกบ แสดงดังรูปที่ 4.17 ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลักๆ คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของประชากรปานกลางถึงสูง ยกเว้นต าบลลาดบัวขาวที่
มีความหนาแน่นประชากรต่ า ต่อมาปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีค่า Rotation = 92.99 กล่าวคือ ทิศทาง
การกระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์ไปทางทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ต าบลลาดบัวขาว ต าบล
เบิกไพร ต าบลปากแรต ต าบลคุ้งพะยอม ต าบลบ้านโปุง ต าบลสวนกล้วย ต าบลหนองอ้อ และต าบล
หนองกบ แสดงดังรูปที่ 4.18 ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลักๆ คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของประชากรปานกลางถึงสูง ยกเว้นต าบลลาดบัวขาวที่
มีความหนาแน่นประชากรต่ า และในปี พ.ศ. 2557 มีค่า Rotation = 97.80 กล่าวคือ ทิศทางการ
กระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์ไปทางทิศ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลลาดบัวขาว ต าบลหนองปลา
หมอ ต าบลเบิกไพร ต าบลปากแรต ต าบลคุ้งพะยอม ต าบลบ้านโปุง ต าบลสวนกล้วย ต าบลหนองอ้อ 
และต าบลหนองกบ แสดงดังรูปที่ 4.19 ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลักๆ คือ พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของประชากรปานกลางถึงสูง ยกเว้นต าบลลาด
บัวขาวที่มีความหนาแน่นประชากรต่ า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ของทั้งสามปีสามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                รูปที่ 4.17 ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดอาชญากรรม ปี พ.ศ. 2555

ทิศทางการกระจายตวั ปี พ.ศ. 2555 

 92.32˚ 

ทิศทางการกระจายตวั ปี พ.ศ. 2555 

0˚ 
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               รูปที่ 4.18 ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดอาชญากรรม ปี พ.ศ. 2556

ทิศทางการกระจายตวั ปี พ.ศ. 2556 

 92.99˚ 

ทิศทางการกระจายตวั ปี พ.ศ. 2556 

0˚ 
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                 รูปที่ 4.19 ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดอาชญากรรม ปี พ.ศ. 2557 

ทิศทางการกระจายตวั ปี พ.ศ. 2557 

 97.80˚ 

0˚ 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์วิธี Directional Distribution 

ป ี Center X Center Y X StdDist Y StdDist Rotation 

2555 593034.08 1527520.40 9246.84 4395.11 92.32 

2556 593967.46 1527294.09 6391.40 4851.12 92.99 

2557 593341.25 1526960.27 8383.53 4371.69 97.80 

 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้น าผลการศึกษาทิศทางการกระจายตัวในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2557 มาใช้
คาดการณ์การเกิดเหตุในปี พ.ศ. 2558 พบว่าทิศทางการกระจายตัวการเกิดเหตุลักทรัพย์มีแนวโน้ม
ทิศทางการเกิดเหตุในทางทิศตะวันออกท ามุม 94.00° (เฉลี่ยจากค่า Rotation ทั้งสามปี) ของพื้นที่
ศึกษามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากมีถนนสายหลักเส้นเพชรเกษมเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่ าง
ขอบเขตพื้นที่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และมี
ความหนาแน่นของประชากรปานกลางถึงสูง และผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของการ
คาดการณ์ โดยน าผลการศึกษาของการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2558 ดังกล่าวข้างต้น เทียบกับผลการ
เกิดเหตุจริงในปี พ.ศ. 2558 (สถานีต ารวจภูธรบ้านโปุง) ผลการตรวจสอบความถูกต้องพบว่า การเกิด
เหตุลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2558 มีทิศทางการเกิดเหตุลักทรัพย์ไปทางทิศตะวันออกท ามุม 99.31° (ค่า 
Rotation = 99.31) ของพื้นที่ศึกษา แสดงดังรูปที่ 4.20 และตารางที่ 4.3 ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากผล
การคาดการณ์ 5° หรือคิดเป็นความถูกต้อง 98.61%  

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์วิธี Directional Distribution 

ปี ทิศทางการกระจายตัว (องศา) 

คาดการณ์ (2558) 94.00 

เกิดเหตุจริง (2558) 99.31 

 



 
 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            รูปที่ 4.20 ทิศทางการกระจายตัวของการเกิดอาชญากรรม ปี พ.ศ. 2558 

0˚ 

 99.31˚ 
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษารูปแบบลักษณะการกระจายตัวของการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยวิธี Moran’s I 
พบว่าการเกิดเหตุลักทรัพย์มีลักษณะการเกิดเป็นแบบกระจายตัวในพื้นที่อ าเภอบ้านโปุงเหมือนกันทั้ง 
3 ปี กล่าวคือการเกิดเหตุลักทรัพย์มีกระจายตัวครอบคลุมทั่วทั้งต าบลของอ าเภอบ้านโปุง จาก
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ด้วยวิธี Getis-Ord Gi* พบว่าในปี พ.ศ. 2555 มีพื้นที่เสี่ยง
การเกิดเหตุลักทรัพย์อยู่ 2 ต าบล คือ ต าบลท่าผา และต าบลบ้านโปุง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกับปี 
พ.ศ. 2556 และ 2557 พบว่ามีจ านวนลดลงเหลือปีละ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองอ้อ และต าบลบ้าน
โปุง ตามล าดับ จากผลการศึกษาทั้งสามปีพบพื้นที่เสี่ยงการเกิดเหตุลักทรัพย์ คือ ต าบลบ้านโปุง 
ต าบลหนองอ้อ และต าบลท่าผา โดยพื้นที่ที่มีการเกิดมากที่สุดคือ ต าบลบ้านโปุง (เกิดในปี พ.ศ.2555 
และ 2557) เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางด้านการค้า อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างมากอย่างมาก จึงท าให้มีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมาก 
เช่นเดียวกับต าบลท่าผา ส่วนต าบลหนองอ้อน้ันถือเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น อู่ต่อรถ
ประจ าทาง (ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) และตลาดปลาสวยงาม (ใหญ่ที่สุดในอาเซียน) ท าให้ มี
ประชากรจากต่างถิ่นย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางเข้ามาท างานกันเป็นจ านวนมาก เมื่อมีประชากรต่างถิ่น
จ านวนมากเข้ามาอยู่ร่วมกันย่อมท า ให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมที่เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากคนต่างมีวัฒนธรรมและการเป็นอยู่ที่ต่างกัน ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรม
ประเภทต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปัจจัยกายภาพด้านจ านวนประชากร พบว่าพื้นที่ที่มี
การเกิดเหตุสูงจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความหนาแน่นประชากรปานกลางถึงสูง และเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้างและชุมชน การเกิดเหตุลักทรัพย์ทั้งสาม
ปีมีทิศทางกระจายตัวไปทางตะวันออกครอบคลุมพื้นที่บริเวณตอนกลางของอ าเภอบ้านโปุง ท าให้
คาดการณ์ได้ว่าการเกิดเหตุในอนาคตมีแนวโน้มไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาเข้าสู่จังหวัด
นครปฐม 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ในแง่ของการวางแผนงาน การเฝูาระวัง และการต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัดในพื้นที่ที่มี
การเกิดเหตุสูง การศึกษาคร้ังน้ีมีปัญหาในด้านการเข้าถึงข้อมูลการเกิดอาชญากรรม เน่ืองจากการ
ติดต่อประสานขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะข้อมูลการเกิด
อาชญากรรมเป็นเอกสารลับของทางราชการ อีกทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลของการเกิดอาชญากรรม
ยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่สามารถระบุต าแหน่งที่แท้จริงของการเกิดเหตุการณ์ได้ จึงแสดง
ต าแหน่งของการเกิดอาชญากรรมโดยอ้างอิงจากต าแหน่งหมู่บ้านแทนเท่าน้ัน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมจากสถานีต ารวจควรมีการระบุต าแหน่งหรือรายละเอียดที่ชัดเจน
และถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าถึงพื้นที่จริงของบริเวณที่มีการเกิดเหตุสูงว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เช่น 
เป็นจุดที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟ พื้นที่รกร้าง ท าให้สามารถวางแผนงานและเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มปัจจัยด้านกายภาพประเภทอื่นๆ เช่น เส้นถนน 
สถานที่ส าคัญ และด้านเวลา เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถระบุต าแหน่งและช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุได้ และควรน าอัตราประชากรมาใช้แทนความหนาแน่นประชากร เน่ืองจากความหนาแน่น
ประชากรเป็นจ านวนประชากรที่ได้จากการแจ้งเกิด ตาย หรือย้ายของทะเบียนราษฎร์  ไม่รวม
ประชากรแฝง เช่น แรงงานต่างด้าว แต่อัตราประชากรจะเป็นจ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในพื้นที่น้ันๆ 
ซึ่งจะมีความแม่นย าในการวิเคราะห์สูงกว่า 
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