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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-SauerYai-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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมของชุ มชนในเขตเมืองเอื้อต่อการเกิ ดอาชญากรรมและมีแนวโน้ม
ของปั ญหาและความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งปัญหาอาชญากรรมได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในชุมชนที่อยูอ่ าศัยนั้นๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่ างกาย
ในเคหะสถานทาให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความสงบสุ ขและความปลอดภัยของประชาชน
ส่ วนใหญ่ในสังคม อาชญากรรมประเภทนี้มกั อาศัยช่ องโอกาสเป็ นสาคัญซึ่ งLee (อ้างใน ปุระชัย
เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) ได้ประมาณว่าร้อยละ85 ของอาชญากรรมซึ่ งมุ่งประทุษร้ายต่อทรัพย์สินใน
เคหะสถานมักเป็ นผูฉ้ วยโอกาสแทนที่จะเป็ นอาชญากรรมมืออาชี พ ซึ่ งอาชญากรรมประเภทนี้ จะ
ตัดสิ นใจประกอบอาชญากรรมเมื่อโอกาสอานวย ทาให้เกิ ดความเดือดร้อนอย่างมาก จากความ
เจริ ญเติบโตของชุมชนในเขตเมืองและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและไร้ทิศทาง
โดยขาดการวางแผนและการควบคุมที่ดีโดยเริ่ มต้นจากการเป็ นชุ มชนขนาดเล็กตามแนวเส้นทาง
ถนนแล้วขยายตัวใหญ่ข้ ึนตามแต่เจ้าของที่ดินจะมีศกั ยภาพในการพัฒนาที่ดินของตัวเองเพื่อสร้าง
เป็ นที่อยูอ่ าศัยตามความสามารถที่มีอยูจ่ นเกิดเป็ นชุมชนย่านพักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็ นสาเหตุที่
สร้ า งปั ญหาความเดื อดร้ อนให้ก ับชุ ม ชนเมืองในภายหลัง อาคารที่อยู่อาศัย กลายสภาพเป็ นย่า น
การค้า ย่านพาณิ ชย์หรื อมี การประกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมในครัวเรื อนท าให้การให้บริ การด้าน
สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมของย่านที่พกั
อาศัย เกิ ดความไม่เหมาะสม ขาดความเป็ นระเบียบ ถนนทางเข้าทางออกคับแคบ แสงสว่างไม่
เพียงพอ เปิ ดช่ องทางจราจรหลายช่ องทาง ทาให้มีช่องโอกาสการกระทาผิดเกี่ ยวกับการลักทรัพย์
การขโมยทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เกิดขึ้นในเขตชุมชนย่านพักอาศัยและร้านค้ามากขึ้น ทั้งๆที่ในความ
เป็ นจริ งที่ พกั อาศัยจัดว่าเป็ นสถานที่ปลอดภัยที่สุดและมีความเป็ นส่ วนตัวมากที่สุดสาหรับผูค้ น
(กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิ จการยุติธรรม, 2550) จากการศึกษาพบว่าอาชญากรรมมากกว่า
ครึ่ งหนึ่ งเกิ ดเหตุในที่พกั อาศัยมากกว่าที่สาธารณะอื่นๆ พบว่าอาชญากรรมส่ วนใหญ่เกิดเหตุที่พกั
อาศัยร้อยละ 66.9 บริ เวณภายในรั้วบ้าน ร้อยละ 50.2 เกิดเหตุบริ เวณพื้นที่เปิ ดโล่งอื่นๆ ถนน ร้อยละ
21.4 บริ เวณซอย ร้อยละ 11.8 และบริ เวณสถานที่สาธารณะ ร้อยละ 8.4 และร้านสะดวกซื้ อ ร้อยละ
1

2
2.9 (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิ จการยุติธรรม, 2550) จากเหตุการณ์ด้านความผิดประเภท
ประทุษร้ ายต่อทรัพย์สินในเคหะสถาน คดีประเภทนี้ กระทบกระเทือนต่อความสงบสุ ขและความ
ปลอดภัยของประชาชนส่ วนใหญ่ในสังคม เมื่ออาชญากรรมประเภทนี้ เกิดขึ้นแม้ผเู้ สี ยหายจะแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจแต่กระบวนการสื บสวนสอบสวนส่ วนมากสิ้ นสุ ดลงในรู ปสานวนไม่มี
ตัวตน เท่ า นั้น ซึ่ ง เป็ นการสิ้ นเปลื องเวลาของประชาชนผูต้ กเป็ นเหยื่ออาชญากรรม โดยไม่ ก่ อ
ประโยชน์แม้แต่น้อย (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) ซึ่ งทางเลื อกที่ดีกว่าการแจ้งความก็คื อ หา
มาตรการป้ องกันและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของย่านที่พกั อาศัยให้ปลอดภัย และลดช่องโอกาสใน
การก่ออาชญากรรมจะดีกว่าการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปั ญหาอาชญากรรมขึ้น ซึ่ งปั ญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนนี้มีนกั วิชาการต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวอ้างว่า ปั ญหาอาชญากรรมสามารถทาให้ลดลง
ได้โดยอาศัยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเข้าช่ วยอาทิ Oscar Newman, Jane Jacobs
และKevin Lynch (อ้างใน ประเสริ ฐ ศักดิ์ ธนากุล, 2527) การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อร่ างกาย ชี วิตและทรัพย์สิน และเสนอแนวทาง
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สามารถลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และ
ร่ างกายของบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมืองกรุ งเทพมหานคร
ดัง นั้นค าถามเพื่ อการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ควรมี ก ารออกแบบอย่า งไรเพื่อลดช่ องโอกาสเกิ ด
อาชญากรรม ประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกาย ในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขต
เมือง (กรุ งเทพมหานคร)
ควำมมุ่งหมำย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมืองที่มีผลต่อช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกาย
2. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิ ด
อาชญากรรมทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกายในชุมชนย่านที่พกั อาศัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะสภาพแวดล้อ มย่ า นที่ พ ัก อาศัย ของชุ ม ชนในเขตเมื อ ง
(กรุ งเทพมหานคร) ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกาย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของ
ชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง
3. เพื่อนาเสนอรู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมือง (Model) ที่ลดช่องโอกาสการ
เกิดอาชญากรรม
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คำถำมกำรวิจัย
1. ลักษณะสภาพแวดล้อมย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) ที่
ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกาย เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อโอกาสเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและร่ างกายของ
ชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง
3. รู ปแบบทัว่ ไปของย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมือง (Model) ที่ลดช่ องโอกาสการเกิ ด
อาชญากรรม เป็ นอย่างไร
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
การออกแบบที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยการให้แสง
สว่าง มุ ม มอง และการมองเห็ น เส้นทางสัญจรที่ เพีย งพอ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการลดช่ อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง(กรุ งเทพมหานคร) พื้นที่ศึกษาซอย
รัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ขอบเขตของกำรศึกษำ
แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ขอบเขตกำรศึกษำด้ ำนพืน้ ที่ ได้กาหนดระดับพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ระดับเขต โดยได้กาหนดนิยามของการเลือกพื้นที่ศึกษาดังนี้
1.1 ระดับเขตเน้นการศึก ษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนย่านพัก อาศัยในเขตเมือง
กรุ งเทพมหานคร ไม่รวมปริ มณฑล
1.2 เลือกเฉพาะเขตที่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่ างกายใน
ย่านที่พกั อาศัยในระดับรุ นแรงหรื อมีอตั ราเกิ ดอาชญากรรมในลาดับต้น ของจานวนเขตพื้นที่เขต
เมืองกรุ งเทพมหานครได้แก่ เขตจตุจกั ร
เหตุผลของการเลือกพื้นที่ศึกษาเขตพื้นที่เกิ ดเหตุอาชญากรรมในกรุ งเทพมหานคร เมื่อ
จัดแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 3 เขต (Zone) (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) คือเขต
พื้นที่ช้ นั ใน ชั้นกลางและชั้นนอก เมื่อศึกษาสภาพการเกิดอาชญากรรมที่มีความสัมพันธ์กบั สภาพ
แว้ดล้อมทางกายภาพ พบว่าพื้นที่ช้ นั กลางของกรุ งเทพมหานครเกิดปั ญหาอาชญากรรมมากที่สุดถึง
ร้ อยละ 46.4 ของเหตุ อาชญากรรมทั้ง หมดที่เกิ ดในพื้นที่ กรุ ง เทพมหานคร (กระทรวงยุติธ รรม,
สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) โดยสอดคล้องกับทฤษฏีนิเวศวิทยาอาชญากรรมของชอร์ และแมค
เคย์ (Shaw & McKay, 1988) แห่ งมหาวิทยาลัยชิ คาโกพบว่าเหตุเกิ ดในพื้นที่ช้ นั กลางมากที่สุด
(กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550)
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ภาพที่ 1.1 การแบ่งเขตพื้นที่เกิดอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2550 โดยจานวนเหตุเกิด
อาชญากรรมที่เหลือเป็ นเหตุอาชญากรรมที่เกิดนอกพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ที่ ม า: สถิ ติ อ าชญากรรมภาคประชาชน เข้า ถึ ง เมื่ อ 10 ตุ ล าคม 2552 เข้า ถึ ง ได้จ าก
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicvs.org/image/map.jpg&imgrefurl=
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2. ระดับชุมชน
พื้นที่ ศึ กษาเป็ นอาณาบริ เวณพื้นที่ที่ไ ด้รับ การเจาะจงเลื อกพื้ นที่ (Specific Random
sampling) จากย่า นที่ พ กั อาศัย ในเขตชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ โอกาสในการเกิ ด
อาชญากรรมต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินในระดับสู งโดยพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครจากสถิติ10
พื้นที่อนั ตรายในกรุ งเทพมหานคร (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) คือ แขวง
จันทรเกษมอยูใ่ นเขตจตุจกั รเป็ นพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ น จากข้อมูล
ของสถิ ติของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ นพบว่า พื้นที่บริ เวณดังกล่าวมีเหตุอาชญากรรมมาก
ที่สุดในพื้นที่รับผิดชอบ (สถานีตารวจนครบาลพหลโยธิน, 2552)

แผนที่ 1.1 ที่ต้ งั พื้นที่ศึกษา เขตจตุจกั ร แขวงจันทรเกษม ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ เข้าถึงจาก Google Earth
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ขอบเขตกำรศึกษำด้ ำนเนือ้ หำ
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมของย่านที่พกั อาศัยบริ เวณ
ชุมชนในเขตเมืองกรุ งเทพมหานคร โดยนาเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในอันที่จะลดโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในย่าน
ที่พกั อาศัยและเสนอแนวทางการป้ องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมหรื อลดช่องโอกาสให้เกิดน้อยที่สุด
จึงมุ่งให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมย่านที่ พกั อาศัยในทุกด้านทั้งที่เป็ นสภาพแวดล้อมในเขต
พื้นที่เคหะสถานที่เป็ นที่พกั อาศัยของประชาชนในชุมชนซึ่ งรวมความถึงพื้นที่ใช้สอยในอาคารและ
อาณาบริ เวณรอบนอกอาคารที่พกั อาศัยตลอดจนพื้นที่โดยรอบย่านที่พกั อาศัยซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อม
ที่เป็ นสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการของชุ มชนเมือง เขตจตุจกั ร ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บรวบรวมมา
ศึ ก ษารายละเอี ย ดคื อ ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบที่ ท าให้เปิ ดช่ อ งโอกาสการเกิ ด
อาชญากรรม ได้แก่
1. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเหยื่ออาชญากรรม (ตัวบุคคลที่ตกเป็ นเหยื่อหรื อผูเ้ คราะห์ร้ายที่
ทาให้เสี ยทรัพย์และอาจถูกประทุษร้ายต่อชีวติ ร่ างกายและทรัพย์สินในเคหะสถาน)
2. ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผูก้ ่ออาชญากรรมหรื อผูก้ ระทาความผิดกฎหมาย
3. ปั จจัยสภาพแวดล้อมของผูท้ ี่พกั อาศัยและอาณาบริ เวณของย่านที่พกั อาศัยที่มี
แนวโน้มในการเปิ ดช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกาย
ขั้นตอนกำรศึกษำ
กระบวนการศึ ก ษาการเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่ อ ง
โอกาสการเกิ ดอาชญากรรมของย่า นที่ พ กั อาศัยในเขตเมื องกรุ ง เทพมหานคร แบ่ ง ขั้นตอนการ
ดาเนินการศึกษาออกเป็ นหลายขั้นตอนดังนี้
1. สื บค้นหาปัจจัยจากแหล่งข้อมูล
1.1 เหยือ่ อาชญากรรม (Victim, V)
การเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเหยื่ออาชญากรรมเพื่อศึกษาว่า สถานที่เกิดเหตุน้ นั ผูท้ ี่ตก
เป็ นเหยื่ออาชญากรรมอยู่ในย่านที่พกั อาศัยในชุ มชนพื้นที่ศึกษามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร เป็ นบริ เวณ
บ้า นที่ พ กั อาศัย หรื อ ภายนอกบ้า น มี ก ารศึ ก ษาอาชี พ รายได้ สถานภาพทางครอบครั ว สั ง คม
ผลกระทบที่ได้รับ เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลของปั จจัยนี้ ส่วนใหญ่จะเก็บได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่ น จาก
เอกสารวิชาการ รายงานการศึกษาวิจยั อื่นๆ
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1.2 ผูก้ ระท าผิดหรื อผูก้ ่ ออาชญากรรม (Criminal, C) การเก็ บ ข้อมูล ของผูก้ ่ อ
อาชญากรรม ในรายละเอียดคล้ายคลึงกับปั จจัยที่ 1 ประเภทอาชญากรรมสถานที่เกิดเหตุ ภาพรวม
การเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สินและอาชญากรรมต่อชีวติ ร่ างกาย อื่นๆ
การเก็ บ ข้อ มู ล ของปั จ จัย นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
เช่นเดียวกับปัจจัยเหยือ่ อาชญากรรม (Victim, V)
1.3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม ย่านที่พกั อาศัย เป็ นการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมของย่าน
ที่พกั อาศัยในเขตชุมชนเมืองกรุ งเทพมหานคร การเก็บข้อมูลของปั จจัยที่ 3 นี้ ถือเป็ นข้อมูลหลักใน
การศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลส่ วนใหญ่จึงต้องเก็บในพื้นที่ศึกษา นับเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
2. การศึกษาปั จจัยที่ เปิ ดช่ องโอกาสการเกิ ดอาชญากรรมของพื้นที่ศึกษา โดยอาศัย
แนวคิดจากความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่ งชาติ กล่าวว่า แนวคิด
วงจรอาชญากรรมนี้มีหลักการสาคัญคือ อาชญากรรมเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ อาชญากรที่จะ
กระทาผิด โอกาสที่เหมาะสมและเหยือ่ ที่เหมาะสมอันเนื่องจากการขาดความสามารถในการปกป้ อง
ทรัพย์สินหรื อร่ างกายซึ่ งเมื่อมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะสามารถเกิดขึ้นได้
(พรชัย ขันตี, 2548) แต่ทางกองวิจยั และวางแผนกรมตารวจได้ให้ความหมายของคาว่า สาเหตุ
อาชญากรรม หมายถึง ต้นเหตุ มูลเหตุ หรื อที่มาต่างๆที่ทาให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ปั จจุบนั ยังไม่อาจ
หาข้อสรุ ปถึ ง สาเหตุ หรื อมู ล เหตุ ที่แท้จริ ง ได้จึง หลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ช้ค าว่า สาเหตุ หันมาใช้คาว่าปั จจัย
(Factor) ที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การประกอบอาชญากรรม
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงได้นาแนวทฤษฏีของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
หลักทฤษฏี และมาตรการ และคู่มือการป้ องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม
(Crime Prevention Through Environment Design) ของกองวิจยั และพัฒนา สานักงานตารวจ
แห่งชาติ มาประยุกต์โดยนาปั จจัยทั้ง3 มาสัมพันธ์กนั ในกรณี ที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ งหรื อทั้ง3ปั จจัยมี
ความบกพร่ อง เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง 3 มาบรรจบกัน ณ จุดวิกฤต (Critical Point) โดยมีเงื่อน
เวลาและจังหวะมาเกี่ยวข้องทาให้เกิด ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม (Crime Opportunity) ขึ้นดัง
ภาพข้างล่ าง ซึ่ งLee ได้กล่ าวว่า อาชญากรรมประเภทมุ่งประทุษร้ ายต่อทรัพย์สินมักอาศัย ช่ อง
โอกาส เป็ นสาคัญถึงร้อยละ 85 ของอาชญากรรม (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) ทาให้เกิดเป็ นวงจร
อุบาทว์ข้ ึน ซึ่ งให้ชื่อวงจรใหม่น้ ี วา่ วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle)
ดังนี้
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ผู้ก่ออาชญากรรม
(Crime, C)

เหยื่ออาชญากรรม
(Victim, V)

สภาพแวดล้ อม
(Environment, E)

ช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
(Crime Opportunity)

ภาพที่1.2: วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle)
ดัดแปลงจาก: การป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑล: ศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อม สาหรับการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2550
วงจรช่องโอกาสอาชญากรรม (The Opportunity Crime Circle) มีองค์ประกอบที่เป็ น
ปัจจัยหลัก 3ปั จจัย ดังนี้
2.1 ปั จจัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยและทรัพย์สิน หรื อเหยื่ออาชญากรรม (Victim, V) และ
ปัจจัยของสภาพแวดล้อม (Environmental, E) ถือว่าเป็ น “ตัวแปรต้น”
2.2 ปั จจัยของผูก้ ่ออาชญากรรม หรื อผูก้ ระทาผิดกฎหมาย (Crime, C) ถือว่าเป็ น “ตัว
แปรตาม”
3. สารวจพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้น ด้วยแบบสังเกตการณ์ (Observation Checklist) เพื่อ
เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสร้างเครื่ องมือประกอบการศึกษาโดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 7
หัวข้อดังนี้ (สานักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจยั และพัฒนา, 2550)
หัวข้อ 1 เศรษฐกิจ-สังคม
หัวข้อ 2 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของชุมชนเขตเมืองในภาพรวม
หัวข้อ 3 ลักษณะสิ่ งแวดล้อมบ่งบอกความปลอดภัยของผูท้ ี่พกั อาศัย
หัวข้อ 4 ลักษณะสิ่ งแวดล้อมบริ เวณย่านที่พกั อาศัยที่มีแนวโน้มเปิ ดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรม
หัวข้อ 5 ลักษณะสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่เสี่ ยงภัย
หัวข้อ 6 ลักษณะเส้นทางสัญจรเข้าออกของชุมชนย่านที่พกั อาศัย
หัวข้อ 7 ลักษณะระบบไฟส่ องสว่างรอบบริ เวณย่านที่พกั อาศัย
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4.
ออกแบบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล ประชากรศึ ก ษาและกลุ่ ม ตัว อย่า งศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาโดยเครื่ องมือที่ใช้ประกอบการศึกษา คือ แบบสอบถาม
Becker ให้ข ้อคิ ดเกี่ ย วกับ การเก็ บ ข้อ มูล สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ (Physical
Environment) ในชุมชนเมือง (อ้างใน วิชา จาปาวัลย์, 2540) ให้ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั 3 พื้นที่ โดยแบ่ง
การใช้พ้ืนที่เป็ นรู ปแบบใหญ่ตามลักษณะการครอบครองของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล 3ประเภท ดังนี้
4.1 พื้นที่ปฐมภูมิ (Primary Space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งครอบครองและใช้
ประโยชน์โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลจานวนจากัดรวมทั้งสามารถครอบครองพื้นที่ดงั กล่าวได้ใน
ลักษณะถาวร บ้านพักอาศัยคือตัวอย่างของพื้นที่ปฐมภูมิ ซึ่ งBrower (อ้างใน วิชา จาปาวัลย์, 2540)
เรี ยกว่า อาณาเขตส่ วนบุคคล
4.2 พื้นที่สาธารณะ (Public Space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งบุคคลทัว่ ไปสามารถที่
จะเข้าไปได้โดยชอบธรรมหรื อสามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยอิสระภายใต้ขอบเขตของกฏ
ระเบียบที่กาหนดไว้ เช่น สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ที่จอดรถทัว่ ไป เป็ นต้น
4.3 พื้นที่ทุติยภูมิ (Secondary Space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
สามารถแสดงสิ ทธิ การครอบครองพื้นที่รวมทั้งควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของบุคคลแปลกหน้า
ได้ระดับในระดับหนึ่ งกล่าวอีกนัยหนึ่ งพื้นที่ทุติยภูมิจดั เป็ นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ปฐมภูมิและ
พื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ถนน ตรอก ซอยย่านที่พกั อาศัย ทางเดินเท้าหน้าทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น
ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ งนี้ พื้ น ที่ ป ฐมภู มิ (Primary Space) จึ ง หมายรวมไปถึ ง ข้อ มู ล
สภาพแวดล้อมภายในอาคารและรอบนอกบริ เวณบ้าน
5. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แล้วประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติ
6. การวิเคราะห์ผลและแปรผลเพื่อนาเสนอข้อมูลในภาพรวมถึงปั จจัยที่มีความเสี่ ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยมาทาการพิสูจน์สมมุติฐาน
7. การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและเหมาะสม ไม่
สามารถเปิ ดช่ อ งโอกาสการเกิ ด อาชญากรรมหรื อ ป้ องกัน การเกิ ด อาชญากรรมได้ เนื่ อ งจาก
ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ตัว แปรถู ก ท าลายห่ ว งโซ่ สั ม พัน ธ์ ท าให้ ไ ม่ ค รบวงจรของการเกิ ด
อาชญากรรม ขั้นตอนนี้ ได้ผ่านระบบแปรผลข้อมูลและสังเคราะห์แนวคิดของสภาพแวดล้อมที่
นามาแก้ไขดัดแปลง
8. การสรุ ปผลการศึกษาและจัดรายงานการสรุ ปผลการศึกษา นาเสนอข้อมูลใน
ภาพรวมและออกแบบสภาพแวดล้อมย่านที่พกั อาศัยใหม่เพื่อสร้ างรู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยที่
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สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในชุมชนย่านพักอาศัยหลากหลายรู ปแบบไว้เผื่อเลือกเพื่อ
การตัดสิ นใจในการปรับ ปรุ ง ชุ ม ชนเดิ มที่ได้ทาการศึก ษาและเป็ นกรณี ศึ กษาสาหรั บการพัฒนา
ชุมชนใหม่ต่อไป
วิธีกำรศึกษำ
1. ออกสารวจภาคสนามและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data Source) เช่นข้อมูลผลการวิจยั (Documentary Research) เอกสารตาราและเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. สุ่ มตัวอย่างพื้นที่ศึกษาแบบ Specific Random Sampling จากย่านที่พกั อาศัยในเขต
เมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร โดยเลื อ กพื้น ที่ ที่ มี อ ัต ราการเกิ ด คดี อ าชญากรรมต่ อทรั พ ย์สิ น และ
อาชญากรรมต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกายในระดับ สู ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ลัก ษณะกายภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การเกิ ด
อาชญากรรมสู ง
3. เตรี ยมชุ มชนพื้นที่ศึกษาโดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องและ
สารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับมาสร้างเครื่ องมือในการศึกษา
4. ก าหนดหัวข้อข้อมูล สิ่ ง แวดล้อมมาสร้ า งเครื่ องมื อเก็ บ ข้อมูล แบบสัง เกตการณ์
(Observation Checklist) แยกตามประเภทสิ่ งแวดล้อม และทาการทดสอบมาตรฐานแบบสอบถาม
เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
5. จัดทีมออกเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นลงพื้นที่ศึกษาโดยให้สมาชิกคน
ใดคนหนึ่ งในครอบครัวซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชากรเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามในแบบสอบถามแต่
ละฉบับ
6. ประมวลข้อมู ล จากแบบสอบถามและจากข้อมูล แบบสังเกตการณ์ นาข้อมูล มา
วิเคราะห์และแปรผลเพื่อหาศักยภาพและแนวโน้มอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และหาค่าร้อยละ (Percentage) และทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ (Chi-square Test) เพื่อ
หาค่าระดับความสาคัญทางสถิติ (Significant Level) ข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้ ชดั เจนถึงความแตกต่าง
ของปั จจัยเสี่ ยงที่อาจเปิ ดช่องโอกาสให้ก่ออาชญากรรม
7. พิสูจน์สมมุติฐานและเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อ
นาไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิตามสภาพความเป็ นจริ งให้ได้มากที่สุด (Pragmatic Utility)
8. ทารายงานสรุ ปผลการศึกษา
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
สภาพแวดล้อมย่านที่พกั อาศัย หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบบริ เวณย่านที่พกั อาศัย
ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องประชากรในพื้นที่ โดยมีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาชญากรรมใน
ย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง
การออกแบบสภาพแวดล้อม หมายถึง การควบคุมและการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มี
ความสมบู รณ์ มี ค วามเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ง่ า ยต่ อการควบคุ มอาชญากรรม ซึ่ งจะช่ วยลดช่ อง
โอกาสของอาชญากรให้เหลือน้อยที่สุดในการที่จะประกอบอาชญากรรม
เหยื่ออาชญากรรม หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาผิดอาญาหรื อถูกล่วง
ละเมิดและได้รับความเสี ยหายโดยตรงจากการกระทาผิดกฎหมายนั้นรวมทั้งบุคคลที่สามที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาผิดกฎหมาย แม้ว่าการกระทานั้นจะมิได้เกิ ดขึ้นกับเขาโดยตรง แต่เป็ น
เหยื่ออาชญากรรมโดยอ้อมและเป็ นผูต้ อบคาถามในการสัมภาษณ์ดว้ ย (สานักงานตารวจแห่ งชาติ,
กองวิจยั และพัฒนา, 2550)
ผูก้ ่ ออาชญากรรม/ ผูก้ ระทาผิด หมายถึ ง บุคคลที่ถู กระบุว่าเป็ นผูก้ ระท าผิด หรื อมี
ประจักษ์พยานพบเห็ นขณะกาลังกระทาความผิดที่เกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สี ยหาย หรื อพยานอื่นๆ
พบเห็นก็ตาม เช่น มีคนเห็นว่านายแดงขี้เมาประจาซอยกาลังเป็ นผูง้ ดั แงะประตูเข้ามาในบ้านของผู้
ถูกสัมภาษณ์ เป็ นต้น (สานักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจยั และพัฒนา, 2550)
ช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม หมายถึง โอกาส ความเสี่ ยงที่จะเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
ศึกษา
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน หมายถึง การกระทาผิดกฎหมายที่ผกู้ ระทาผิดกระทาต่อ
ทรัพย์สินของผูอ้ ื่นในลักษณะ ดังนี้ 1) การขโมยหรื อพยายามขโมยทรัพย์รวมถึงยานพาหนะ 2) การ
บุกรุ กหรื อพยายามบุกรุ กเข้าเขตภายในรั้วบ้าน/ ที่พกั อาศัย 3) การตั้งใจก่อความเสี ยหาย/ ทาลาย
ทรัพย์สิน/ ทาให้เสี ยทรัพย์
อาชญากรรมต่อชีวติ และร่ างกาย หมายถึง การกระทาผิดกฎหมายที่ผกู้ ระทาผิดมีเจตนา
กระทาต่อชีวติ ร่ างกายต่อผูอ้ ื่นโดยตรง เช่น ทาร้าย พยายามทาร้าย คุกคาม ลอบติดตาม ข่มขู่วา่ จะทา
ร้ายร่ างกายหรื อฆ่า (ไม่รวมถึงการใช้กาลังข่มขืนกระทาชาเรา หรื อทาร้ายเพื่อพยายามข่มขืนกระทา
ชาเรา)
บริ เวณย่านที่พกั อาศัย คือ สภาพแวดล้อมหรื อสภาพชุมชนที่อยูร่ อบๆ หรื อใกล้เคียงกับ
ที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งจาแนกสภาพแวดล้อมของถิ่นที่พกั อาศัยได้โดยสังเขป ดังนี้
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เขตที่ อยู่อาศัย หมายถึ ง สภาพของชุ มชนรอบๆ หรื อใกล้เคียงบ้านพักอาศัยที่ทาการ
สารวจหรื อซอยนั้นๆ มีลกั ษณะเด่นที่แวดล้อมไปด้วยบ้านพักอาศัยของตนและเพื่อนบ้านหรื อระบุ
ได้วา่ มีแนวโน้มหรื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะเขตที่อยูอ่ าศัยนี้เป็ นสาคัญ
เขตธุ รกิ จ หมายถึ ง สภาพของชุ มชนรอบๆ หรื อใกล้เคียงบ้านพักอาศัยที่ทาการสารวจ
หรื อซอยนั้นๆ มี ลกั ษณะเด่ นที่ แวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่ประกอบธุ รกิ จการค้าอย่างเดี ยวหรื อ
หลายอย่างหรื อระบุได้วา่ มีแนวโน้มหรื อได้รับอิทธิพลจากลักษณะเขตที่พกั อาศัยซึ่ งเป็ นเขตธุ รกิจนี้
เป็ นสาคัญ
เขตชุ มชนแออัด หมายถึง สภาพของชุ มชนรอบๆ หรื อใกล้เคียงบ้านพักอาศัยที่ทาการ
ส ารวจหรื อ ซอยนั้นๆ มี ล ัก ษณะเด่ น ที่ แ วดล้อ มไปด้ว ยบ้า นของเพื่ อนบ้า นที่ อ ยู่ก ัน อย่า งแออัด
(หลังคาติดกัน) ทางเดิ นคับแคบ มีปัญหาเรื่ องการระบายน้ าเสี ย ผูพ้ กั อาศัยไม่มีความเป็ นส่ วนตัว
เท่าที่ควร เป็ นแหล่งพักอาศัยของผูก้ ระทาผิด มีปัญหายาเสพติด หรื อระบุได้วา่ มีแนวโน้มหรื อได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะเขตที่พกั อาศัยซึ่ งเป็ นเขตชุมชนแออัดนี้เป็ นสาคัญ
ประเภทของที่ อยู่อาศัย หมายถึ ง ลักษณะของสถานที่ที่ค รัวเรื อนหนึ่ ง ๆ ใช้เป็ นที่อยู่
อาศัยดังนี้
บ้าน หมายถึง บ้านที่ปลูกอยูห่ ลังเดียวโดดๆ พร้อมทั้งเรื อนครัว โรงรถ เรื อนคนใช้ดว้ ย
ถ้ามี และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของบุคคลในครัวเรื อนเดียวกัน โดยนับเป็ น 1 หน่วยหลังคาเรื อน
ตึกแถว หมายถึ ง ตึกที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของครัวเรื อน ปลูกติดต่อกันมากกว่า 2 หน่ วย
ขึ้นไป โดยติ ดกันเป็ นแถว โดยมีฝาร่ วมกันด้านหนึ่ งหรื อสองด้านขึ้นไป อาจจะเป็ นชั้นเดี ยวหรื อ
หลายชั้นก็ได้ ส่ วนใหญ่เป็ นอาคารพาณิ ชย์ มีการขายของหรื อทาธุ รกิจ และไม่มีบริ เวณ โดยนับเป็ น
1 หน่วยหลังคาเรื อน
ห้องแถว หมายถึ ง เรื อนไม้ที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของครัวเรื อน ปลูกติดต่อกันมากกว่า 2
หน่วยขึ้นไป โดยติดกันเป็ นแถว มีฝาร่ วมกันด้านหนึ่ งหรื อสองด้านขึ้นไป อาจจะเป็ นชั้นเดียวหรื อ
หลายชั้นก็ได้ มักมีลกั ษณะอาศัยอยูอ่ ย่างแออัด (สมาชิกทั้งครัวเรื อนอยูใ่ นห้องเดียวกัน) โดยนับเป็ น
1 หน่วยหลังคาเรื อน
หอพัก หมายถึง หอพักที่จดทะเบียน และที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ข้ ึนป้ ายให้ทราบว่าเป็ น
หอพัก โดยนับเป็ น 1 หน่วยหลังคาเรื อน
ทาวน์เฮาส์ หมายถึง ตึกที่ปลูกติดต่อกันมากกว่า 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีผนังร่ วมกันด้าน
หนึ่ งหรื อสองด้านขึ้นไป อาจเป็ นชั้นเดี ยวหรื อหลายชั้นก็ได้ วัตถุประสงค์หลักเป็ นบ้านพักอาศัย
ไม่ใช่อาคารพาณิ ชย์ ตัวตึกอยูล่ ึกเข้ามาจากริ มถนน อาจมีบริ เวณที่วา่ งหน้าบ้าน อาจใช้เป็ นที่จอดรถ
หรื อทาประโยชน์อย่างอื่น โดยนับเป็ น 1 หน่วยหลังคาเรื อน
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ห้ อ งชุ ด หมายถึ ง กลุ่ ม ห้อ งอัน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาคาร ซึ่ งใช้เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของ
ครั วเรื อน โดยกลุ่ มห้องนี้ จะต้องมีห้องครัว ห้องน้ า ตลอดจนทางเข้าออกห้องชุ ดเป็ นของตนเอง
โดยนับเป็ น 1 หน่วยหลังคาเรื อน
หน่วยหลังคาเรื อน หมายถึง เรื อนหรื ออาคารที่ยึดเอาเอกสารทะเบียนบ้านเป็ นหลักใน
การนับ โดยอาคาร 1หลัง นับเป็ น 1 หน่ วยสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ตัวแทนของการศึกษา คือ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูอ้ าศัย หรื อผูเ้ ช่า ซึ่ ง 1 หน่วยหลังคาเรื อนนับเป็ น 1 คน ประกอบด้วย บ้าน
ตึกแถว ห้องแถว หอพัก ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด
กำรนำเสนอผลงำน
นาเสนอรู ปแบบรายงานขั้นสุ ดท้ายขนาด A4 ประกอบด้วย แผนภูมิ ตาราง แผนที่ โดย
สรุ ปเนื้อหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม รู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยที่สามารถนาไปใช้เพื่อ
ลดช่ องโอกาสของการเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สินและอาชญากรรมต่อชี วิตร่ างกายเป็ นการลด
อัตราการเกิดอาชญากรรม

บทที่ 2
ความรู้ ทฤษฏีและ งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาวิจยั มี ความจาเป็ นต้องศึกษาค้นคว้าความรู้ ทฤษฏี หลัก การ แนวคิดต่างๆ
รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสการเกิ ด
อาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) เพื่อใช้ทาการอ้างอิงและ
กล่ าวถึ ง ตามหลัก การและเหตุ ผ ลตามแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจยั ต่ างๆที่ ได้ทาการศึ กษา ได้แก่
ความหมายของสภาพแวดล้อม ความหมายของชุ มชนในเขตเมือง ความหมายของอาชญากรรม
ปั จจัยของการเกิ ดอาชญากรรม การป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรม งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม สรุ ปความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการ
ป้ องกันและการควบคุม
แนวคิด และทฤษฏีทใี่ ช้ ในการศึกษา
ความหมายของสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม ซึ่ งตรงกับ ค าในภาษาอัง กฤษ ค าว่า Environment ตามพจนานุ ก รม
Webster’s Dictionary สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่ งต่างๆที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไปที่มีอิทธิ พลหรื ออานาจใน
การก่อให้เกิดและส่ งผลต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตหรื อระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยงั รวมถึงสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่ น ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี กฎหมาย ภาษา ศาสนา เศรษฐกิ จ และ
องค์กรทางการเมือง คาว่า สภาพแวดล้อม หรื อ สิ่ งแวดล้อม ได้มีการนาไปใช้เพื่อการเผยแพร่ ใน
หลายสาขาวิชาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (อ้างใน ดวงกมล จิตวิวฒั นา, 2542)
The Dictionary of Ecology and Environment Science (1993) ได้ให้คาจากัดความว่า
ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ อ ยู่ ร ายรอบสิ่ ง มี ชี วิ ต ชุ ม ชน หรื อสิ่ งของ และเป็ นเงื่ อ นไขของการคงอยู่
สภาพแวดล้อ มเป็ นค าที่ ไ ม่ มี ค วามหมายจ ากัด สิ่ ง มี ชี วิต ชุ ม ชน หรื อ สิ่ ง ของหนึ่ ง ๆ มัก จะเป็ น
สภาพแวดล้อมของสิ่ งมีชีวติ ชุมชน หรื อสิ่ งของ (อ้างใน เอกริ นทร์ สิ ขากูล, 2546)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความหมายไว้ว่า สภาวะ
รอบตัวเราซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องคนเรา (อ้างใน วิสูตร ฉัตรชัยเดช, 2011)
อุทยั หิ รัญโต (2526) ให้ความหมายสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เร้าและมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคนหรื อกลุ่มคน สิ่ งแรกที่มนุษย์ได้อาศัยดารงชีพ และดาเนินชีวิตส่ วนตัว
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หรื อชี วิตสังคมได้แก่ สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหมายถึงสิ่ งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ ทั้งเป็ นสิ่ งที่มีรูปร่ าง
และไม่มีรูปร่ าง รวมทั้งสิ่ งที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น สิ่ งดังกล่าวได้แก่
อากาศ แสงสว่าง ความร้อน ฯลฯ สิ่ งแวดล้อมเป็ นทั้งแหล่งที่มาและค้ าจุนชีวติ มนุษย์ ดังจะเห็นได้วา่
ร่ างกายมนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้อมรอบกายมนุษย์ หากมนุษย์ขาดสิ่ งแวดล้อมก็ไม่สามารถ
ด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ นอกจากนี้ สิ่ ง แวดล้อ มมี อิ ท ธิ พ ลในการปรุ ง แต่ ง นิ สั ย ปรั ช ญาแห่ ง ชี วิ ต และ
สติปัญญาของมนุษย์อีกด้วย (อ้างใน ชนะทิศ แก้วอัมพร, 2538)
มุกดา สุ ขสมาน (2535) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบๆสิ่ งมีชีวิต อาจจะเป็ น
แม่น้ าลาคลอง ทะเลสาบ ภูเขา หรื อป่ า ฯลฯ ซึ่ งเป็ นผลมาจากอิทธิ พลทางด้านกายภาพ และชีวภาพ
ควบคู่กนั (อ้างใน ดวงกมล จิตวิวฒั นา, 2542)
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2549) ได้ให้คาจากัดความของสิ่ งแวดล้อมไว้วา่ ทุก
สิ่ งทุกอย่างที่ อยู่รอบตัวมนุ ษย์ท้ งั มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเป็ นรู ปธรรม (สามารถจับต้องและ
มองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม แบบเผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิ พลเกี่ยว
โยงถึ งกัน เป็ นปั จจัยในการเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน ผลกระทบจากปั จจัยหนึ่ งจะมีส่วนเสริ มสร้าง
หรื อทาลายอีกส่ วนหนึ่ งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่ งแวดล้อมเป็ นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้ง
ระบบ
Andrewartha (1961) ได้นิยาม สภาพแวดล้อม ว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อาจมีอิทธิ พลต่อ
โอกาสที่ส่ิ งชีวติ ตัวใดตัวหนึ่งจะมีชีวติ รอดและเจริ ญพันธุ์ได้ (อ้างใน เอกริ นทร์ สิ ขากูล, 2546)
Nicolson (1975) ได้นิยาม สภาพแวดล้อม ว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็ นส่ วนรวมทั้งหมดซึ่ งมี
อิทธิ พลต่อประชากร (อ้างใน เอกริ นทร์ สิ ขากูล, 2546)
Cunningham (2002) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพหรื อสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่
รอบๆสิ่ งมีชีวติ หรื อกลุ่มของสิ่ งมีชีวติ เช่นการใช้ที่ดิน ถนน แม่น้ า อาคารบ้านเรื อน ต้นไม้ หรื อเป็ น
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตหรื อกลุ่มของสิ่ งมีชีวิต
เช่น ครอบครัว การเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ (อ้างใน เอกริ นทร์ สิ ขากูล, 2546)
สรุ ปแล้วคาว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่
มี ชีวิต ทั้งที่ เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ หรื อสิ่ ง ที่เกิ ดขึ้ นจากมนุ ษ ย์ส ร้ างขึ้ น ซึ่ งมีอิทธิ พลต่ อความ
เป็ นอยูข่ องสิ่ งมีชีวติ ต้องเกื้อหนุนกัน พึ่งพาอาศัยกันเป็ นวงจรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ
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ความหมายของชุ มชนในเขตเมือง
เป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วามหนาแน่ น ของประชากรมาก บางประเทศไม่ ใ ช้เ กณฑ์ ค วาม
หนาแน่นของประชากร แต่ถือเอาจานวน ประชากรในชุมชน เป็ นสาคัญ เช่น ฝรั่งเศสและอิสราเอล
ประชากรต้องมากกว่า 2,000 คน สหรัฐอเมริ กา ประชากรมากกว่า 2,500 คน เบลเยี่ยมมากกว่า
5,000 คน สเปนมากกว่า 10,000 คน และญี่ปุ่นมากกว่า 30,000 คน เป็ นต้น ตัวอาคาร บ้านเรื อน
หนาแน่ น มีความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์
สร้ า งขึ้ น มากกว่า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ อาชี พ มี ค วามหลากหลาย ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
อุตสาหกรรม การค้า ขายและ การบริ การ สมาชิ ก มีความเป็ นอิ สระ เป็ นปั จเจกบุคคลสู ง ท าให้
ความสัมพันธ์ เป็ นแบบทางการมากกว่าส่ วนตัว สามารถอยูร่ ่ วมกันได้เพราะผลประโยชน์ ที่แต่ละ
คนจะได้รับชุ มชนเมืองจะอยู่ภายใต้การปกครองรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง เช่ น เทศบาล มหานคร
และมีชุมชนย่อยๆ รวมอยูใ่ นบริ เวณเหล่านี้ เช่น ตรอก ซอย ถนน หรื อเรี ยกตามชื่อที่ต้ งั ของชุมชน
ต่างๆ เช่ น บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพร้ า ว จันทรเกษม เป็ นต้น (สนธยา พลศรี , 2545)
ชุ มชนเมื อง เป็ นชุ ม ชนที่อาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้ า งสรรค์โดยมนุ ษย์มากกว่า
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมในเมืองที่เพิ่มขึ้น
มีลกั ษณะเป็ นจักรกล และรวมถึ งเครื่ องใช้ภายในบ้านด้วยเช่ นกันมีการติดต่อและสื่ อสารกันมาก
การติ ด ต่ อ และมี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบทุ ติ ย ภู มิ (Secondary relation) ไม่ มี ค วามเป็ นกัน เอง
ความสัมพันธ์คงอยูเ่ พียงระยะเวลาสั้น ๆ รู ปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุง่ ยาก ผิวเผิน และ
มีแบบแผน (เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th/ITCitdb/txt/pop/urban2.htm)
สรุ ป แล้ว ค าว่า ชุ ม ชนในเขตเมื อ ง หมายถึ ง ชุ ม ชนที่ อ าศัย อยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที่
สร้ า งสรรค์โดยมนุ ษย์ม ากกว่า สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีการติ ดต่อ และสื่ อสารกันมาก มี
ความสัมพันธ์แบบ ไม่มีความเป็ นกันเอง รู ปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุง่ ยาก ผิวเผิน และ
มีแบบแผน
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ความหมายของอาชญากรรม
อาชญากรรม ซึ่ งตรงกับค าในภาษาอัง กฤษ คาว่า Crime ตามพจนานุ กรม Lexitron
(2009) ซึ่งหมายความถึง การกระทาที่ผดิ ศีลธรรม การตัดสิ นคาพิพากษา การจับกุม การลงโทษ การ
กล่าวหาหรื อการกระทาความผิดโดยบุคคลหนึ่งต่อบุคคลหนึ่ง
ราชบัญฑิตยสถาน (2493) ให้คาจากัดความของคาว่า อาชญา หมายถึง อานาจโทษ ซึ่ ง
มัก ใช้ก ับ พระเจ้า แผ่นดิ น หรื อเจ้า นายชั้นผูใ้ หญ่ เช่ น พระราชอาญา เป็ นต้น ส่ ว นค าว่า กรรม
หมายถึ ง การกระท าที่ ส นองผลร้ า ยที่ ท าไว้แต่ ป างก่ อน ค าว่า อาชญากรรม จึ ง มี ค วามหมายถึ ง
ปรากฏการณ์หนึ่งทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของบุคคล ซึ่ งการกระทานั้นกฎหมายได้บญั ญัติ
เป็ นข้อห้าม ถือว่าเป็ นความผิดซึ่ งผูก้ ระทาความผิดจะต้องได้รับการลงโทษ
กริ ช ปั จฉิ มสวัสดิ์ (2497) กล่าวว่า อาชญากรรม คือ การกระทาสิ่ งที่กฎหมายในขณะนั้น
บัญญัติห้ามไว้ หรื อการละเว้นสิ่ งที่กฎหมายในขณะนั้นบัญญัติให้ทา และกระทาหรื อละเว้นการ
กระทาด้วยเจตนาในลักษณะที่จงใจหรื อคาดหมายผลแห่ งการกระทานั้นก็ดี ประมาทก็ดี (อ้างใน
สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ, 2545)
Reid (2000) อาชญากรรม หมายถึง การกระทาโดยเจตนาหรื อความประมาทที่ฝ่าฝื น
หรื อละเมิดข้อกาหนด ข้อบังคับของสังคม หรื อกฎหมายอาญา และมีบทลงโทษตามระดับความ
รุ นแรงของการกระทาผิดนั้นๆ โดยองค์กรทางการเมืองในพื้นที่ (อ้างใน เอกริ นทร์ สิ ขากูล, 2546)
สรุ ปแล้วคาว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระทาที่มีลกั ษณะความผิดที่รุนแรง หรื อการ
กระทาโดยเจตนาที่ฝ่าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายที่วางไว้และเป็ นอันตรายต่อสังคม ผูก้ ระทาความผิด
จะต้องได้รับการลงโทษตามกฏและข้อบังคับของสังคมนั้นๆ
กองวิจยั และพัฒนา สานักงานตารวจแห่ งชาติ (2550) ได้แบ่งประเภทของอาชญากรรม
ออกเป็ น 5 กลุ่มคดี ตามลักษณะของการประกอบอาชญากรรมดังนี้
1. กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ประกอบด้วย คดีฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนา คดีปล้น
ทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีลกั พาเรี ยกค่าไถ่ และคดีวางเพลิง
2. กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่ างกาย และเพศ ประกอบด้วย คดีฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนา คดี
ฆ่าผูอ้ ื่ นโดยไม่เจตนา คดี ทาให้ตายโดยประมาท คดี พยายามฆ่า คดี ทาร้ ายร่ างกาย และคดี ข่มขืน
กระทาชาเรา
3. กลุ่มคดีประทุษร้ ายต่อทรัพย์ ประกอบด้วย คดีลกั ทรัพย์ คดีว่งิ ราวทรัพย์ คดีรีดเอา
ทรัพย์ คดี กรรโชกทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร และคดีทาให้เสี ยทรัพย์
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4. กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต์
คดีโจรกรรม โค-กระบือ คดีโจรกรรมเครื่ องมือเกษตร คดีปล้น -ชิงรถโดยสาร คดีปล้นชิงรถแท็กซี่
คดีข่มขืน และฆ่า คดีลกั พาเรี ยกค่าไถ่ และคดียกั ยอกทรัพย์
5. กลุ่มคดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย ประกอบด้วย คดีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปื น พ.ร.บ.การ
พนัน พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.ปราบปรามการค้าประเวณี และพ.ร.บ.มีและเผยแพร่ วตั ถุลามไฟ
กลุ่ ม คดี ที่ ท าการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม คดี ป ระเภทประทุ ษ ร้ า ยต่ อชี วิต ร่ า งกาย และ
ทรั พ ย์สิ น และกลุ่ ม คดี ที่ น่ า สนใจ ประกอบด้ว ย คดี ล ัก ทรั พ ย์ คดี ว่ิง ราวทรั พ ย์ คดี ชิ ง ทรั พ ย์ คดี
กรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ คดี ปล้นทรัพย์ คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต์
เนื่องจากเป็ นคดีที่ประกอบด้วยผูก้ ่ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ที่เอื้อโอกาสให้ก่ออาชญากรรมขึ้นได้
คาจากัดความของคดีอาชญากรรมในการศึกษา
1. คดีลกั ทรัพย์ ประกอบด้วย
1.1 ลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน
1.2 ลักทรัพย์ โดยทาอันตรายสิ่ งกีดกั้นสาหรับคุ ม้ ครองบุคคลหรื อทรัพย์ หรื อผ่าน
สิ่ งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ
1.3 ลักทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่ งได้ทาขึ้นโดยไม่ได้จานงให้เป็ น ทางคนเข้าหรื อ
เข้าทางช่องทางซึ่ งผูเ้ ป็ นใจเปิ ดไว้ให้
1.4 ลักทรัพย์ โดยมีอาวุธ หรื อโดยร่ วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
1.5 ลักทรัพย์ ในเคหสถาน ที่จอดรถสาธารณะ หรื อสถานที่ที่จดั ไว้เพื่อให้บริ การ
สาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อซ่อนตัวอยูใ่ นสถานที่น้ นั ๆ
1.6 ลักทรัพย์ ที่เป็ นของนายจ้างหรื อที่อยูใ่ นความครอบครองของนายจ้าง
2. คดีวงิ่ ราวทรัพย์ หมายถึง ผูใ้ ดที่ลกั ทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ประกอบด้วย
2.1 วิง่ ราวทรัพย์ เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นรับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ
2.2 วิง่ ราวทรัพย์ เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นรับอันตรายสาหัส
2.3 วิง่ ราวทรัพย์ เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นถึงแก่ความตาย
3. คดีชิงทรัพย์ ประกอบด้วย
3.1 การใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายนั้น อาจกระทาด้วยวาจา
หรื อกิริยาท่าทางก็ได้ไม่จาเป็ นต้องกระทาต่อเจ้าทรัพย์โดยตรง อาจกระทาต่อบุคคลอื่นก็ได้ แต่ตอ้ ง
กระทาต่อมนุษย์มิใช่กระทาต่อสัตว์หรื อทรัพย์ส่ิ งของ
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3.2 การใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญนั้น ต้องกระทาให้เจ้าของทรัพย์หรื อบุคคลอื่น
เกิดความกลัวและยอมให้ทรัพย์น้ นั ไปและต้องได้รับทรัพย์ไปในระยะเวลาใกล้กนั นั้น
4. คดีกรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ ประกอบด้วย
4.1 ข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้ยอมให้ หรื อรับว่าจะให้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สิน
จนผูถ้ ูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้น
4.2 การใช้กาลังประทุษร้าย หรื อขู่เข็ญว่าจะทาอันตราย อย่างใดอย่างหนึ่ งจะกระทา
ต่อผูถ้ ูกขู่เข็ญหรื อบุคคลที่สามก็ได้
5. ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิ งทรัพย์โดยผูใ้ ดชิ งทรัพย์โดยร่ วมกันกระทาความผิด
ด้วยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
6. คดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หมายถึง คดีที่เกิดจากการเอารถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์ของผูอ้ ื่นซึ่งเป็ นเจ้าของไปจากการครอบครอง
ปัจจัยของการเกิดอาชญากรรม
อาชญากรรมเกิดจากปั จจัยหลายประการที่เกื้อกูลกันและผลักดันให้เกิดอาชญกรรมขึ้น
โดยแบ่งทฤษฏี และปั จจัยของการเกิดอาชญากรรมทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นเหตุเป็ นผลในการอธิ บาย
ถึงการเกิดอาชญากรรมได้เป็ น 2 ปั จจัย ดังนี้
1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล
เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นจากตัวของอาชญากรเอง อัน
เป็ นผลมาจากลักษณะทางชี ววิทยาของแต่ละบุคคล โดยเชื่ อว่าพฤติกรรมของอาชญากรเป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นจากความบกพร่ องทางชีววิทยา ความเจ็บป่ วย ความผิดปรกติของร่ างกาย และมีลกั ษณะทาง
พัน ธุ ก รรม ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ การท างานของระบบประสาทและต่ อ มต่ า งๆในร่ า งกายให้ท างาน
ผิดปรกติ ทาให้เกิ ดผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยความบกพร่ องดังกล่ าวนี้ ทาให้ไม่สามารถใช้
เหตุผลไตร่ ตรองคิดถึงผลดีผลเสี ยก่อนที่จะกระทาได้นอกจากนี้ยงั มีการนาเอาแนวความคิดทางด้าน
จิตวิทยามาใช้อธิ บายถึ งสาเหตุ การเกิ ดอาชญากรรม โดยความไม่สมดุลของจิตใจจะนาไปสู่ การ
ประกอบอาชญากรรม ซึ่ งเชื่ อว่าอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากการแสดงออกทางอารมณ์ที่ได้รับการ
ปรุ งแต่งจากสภาพแวดล้อมซึ่ งเป็ นการแสดงออกของสัญชาตญาณที่ขาดการควบคุม (Frued, 1930
อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่ เรื องแสง, 2549)
2. ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล หรื อปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม
ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาวิจยั เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับอิทธิ พล
ของสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ นตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ ห้ ป ระกอบอาชญากรรม ทั้ง
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง โดยสิ่ งต่างๆเหล่านี้
จะส่ งผลต่อการรับรู ้ ของมนุ ษย์ ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจ ความปรารถนา ในการประกอบอาชญากรรม
Master (1990) กล่ าวว่า ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จเป็ นปั จจัยสาคัญขั้นพื้ นฐานในการ
ดารงชี วิตของมนุ ษย์ สภาพเศรษฐกิจจะมีผลต่อการประกอบอาชญากรรม โดยบุคคลที่ยากจนจะมี
ความปราถนาหรื อแรงจูงใจให้ประกอบอาชญากรรมเพื่อดารงชีพอยูใ่ นสังคม (อ้างใน สฤษดิ์ สื บ
พงษ์ศิริ, 2545)
Reid (2000) กล่าวว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นจากสถาบันทางสังคมทาหน้าที่ไม่เหมาะสม
หรื อเกิ ดความบกพร่ อง ซึ่ งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่ อมวลชน
ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ ผิ ด ๆจากสถาบัน ทางสั ง คมเหล่ า นั้น รวมถึ ง เรื่ อ งของค่ า นิ ย มในสั ง คม
โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับวัตถุนิยม ทาให้เกิดผลกระทบต่อความคิดจิตใจของบุคคลในการอยากได้
อยากมี นอกจากนี้้ อาชญากรรมยังเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางสังคม โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่าง
ชนชั้นทางสังคม (อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่ เรื องแสง, 2550)
Lynch (1976) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็ นสิ่ งกาหนดลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่
อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้นๆ และบุคคลที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมมีพฒั นาการทาง
พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป โดยอาชญากรจะประกอบอาชญากรรมได้ น้ ั น ต้อ งอาศัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม และเปิ ดช่องโอกาสให้ก่ออาชญากรรมได้ง่าย เช่น ในซอยที่
เปลี่ยว มืด มีโอกาสที่จะถูกชิงทรัพย์หรื อข่มขืนสู ง (อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่ เรื องแสง, 2550)
สุ ดสงวน สุ ธีสร (2546) อธิบายว่า ก่อนการประกอบอาชญากรรมจะต้องมีการตัดสิ นใจ
การได้หรื อเสี ยผลประโยชน์ โดยประเมินจากปัจจัยส่ วนบุคคล ความต้องการเงิน การแก้แค้น ความ
ตื่นเต้น และปั จจัยทางสถานการณ์ เช่ นเป้ าหมายที่เลือกมีการป้ องกันจากเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อไม่
อาชญากรอาจล้ม เลิ กในการคิดที่ จะกระทาผิดเมื่ อพิจารณาเห็ นว่า ผลที่ไ ด้รับอาจมีก ารลงโทษที่
รุ นแรง หรื อได้ไม่คุม้ เสี ย ซึ่ งองค์ประกอบการเลือกของอาชญากร ประกอบด้วย การเลือกสถานที่
ก่ออาชญากรรม และการเลือกเป้ าหมาย โดยในการเลือกสถานที่น้ นั มักจะเลือกสถานที่ที่ทราบว่า
ตนกระทาการสาเร็ จแล้วสามารถพ้นการติดตามจับกุ มจากเจ้าหน้าที่ตารวจได้ หรื อเลือกสถานที่ที่มี
ความบกพร่ องเปิ ดช่ องโอกาสให้สามารถประกอบอาชญากรรมได้ ส่ วนการเลือกเป้ าหมายมักจะ
เลือกเป้ าหมายที่ตนเองสามารถกระทาการได้สาเร็ จ เช่ น สตรี ผูพ้ ิการ เป็ นต้น (อ้างใน บรมศักดิ์
กลัน่ เรื องแสง, 2550)
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ (2545) ได้กล่าวถึงแผนประทุษกรรมอาชญากรรมของอาชญากร
ลักษณะต่างๆทาให้ทราบลักษณะของการประกอบอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ดังนี้
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1. คดีลกั ทรัพย์ เป็ นคดีที่เกิดจากการเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของร่ วมอยูด่ ว้ ยไป
โดยทุจริ ต หรื อการเอาไปจากการครอบครองของผูอ้ ื่น สถานที่เกิดเหตุมกั เป็ นบ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย
ตึกแถว ตลาด ศูนย์การค้า สถานีขนส่ ง บริ เวณงานรื่ นเริ งต่างๆ โดยมีเป้ าหมายเป็ นผูท้ ี่ออกไปทางาน
นอกบ้านโดยไม่มีคนเฝ้ าบ้าน คนรับใช้ คนเฝ้ าบ้าน ผูท้ ี่เก็บเงินหรื อทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในกระเป๋ าถือ
กระเป๋ าเสื้ อผ้าหรื อกระเป๋ ากางเกง
พฤติ กรรมของอาชญากรก่ อนเกิ ดเหตุจะตระเวนไปตามถนนซอยต่ างๆ เพื่อหาช่ อง
โอกาสเข้าลักทรัพย์ เมื่อทราบล่วงหน้าว่าไม่มีคนอยูบ่ า้ นในวันเวลาใด ก็จะใช้เครื่ องมืองัดแงะประตู
หน้าต่างเข้าไป หรื อผ่านเข้าทางประตูหน้าต่างที่เปิ ดไว้ หรื อใช้วิธีโทรศัพท์ตรวจสอบตามบ้าน เมื่อ
พบว่าไม่มีผรู ้ ั บสายแล้วจึ งหาช่ องทางบุกรุ กเข้าไปเพื่อลักทรัพย์ต่อไป หรื อการอ้างเป็ นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ขอเข้าบ้านเพื่อตรวจสอบหรื อแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ แล้วใช้ช่วงเวลาดังกล่าวหาโอกาสลัก
ทรัพย์ หรื อลวงคนรั บใช้หรื อคนเฝ้ าบ้านว่านายจ้างให้มาซ่ อมเครื่ องใช้ภายในบ้าน หรื อให้มารับ
เครื่ องใช้ดงั กล่าวไปซ่ อม แล้วลักทรัพย์ออกไป สาหรับคดีลกั ทรัพย์ที่เกิดในที่ชุมชนมักกระทากัน
เป็ นกลุ่ม โดยคนหนึ่งจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าไปเดินชน กระแทก หรื อยืนบังการสังเกตของบุคคลทัว่ ไป
ไว้เพื่อให้อีกคนหนึ่งกรี ดกระเป๋ าถือ หรื อล้วงกระเป๋ าด้วยความรวดเร็ วและแผ่วเบาจนเป้ าหมายไม่
รู้สึกตัว และถ้าอาชญากรมีความชานาญมักทาการลักทรัพย์เพียงคนเดียว
2. คดีวิง่ ราวทรัพย์ เป็ นคดีที่เกิดจากการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นไป
โดยซึ่ งหน้าหรื อเอาไปในขณะที่เจ้าของทรัพย์รู้เห็นการกระทานั้น โดยผูก้ ระทาเพียงแต่ฉกฉวย แต่
ไม่ได้เจตนาในการทาร้ายเจ้าทรัพย์ สถานที่เกิดเหตุมกั เป็ นที่พกั ผูโ้ ดยสารรถประจาทาง ศูนย์การค้า
ตลาด บริ เวณที่จดั งานรื่ นเริ งต่างๆ สวนสาธารณะ โดยเป้ าหมายส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิงสู งอายุ ผูท้ ี่อุม้
เด็ ก อยู่ ผูท้ ี่ แต่ ง กายด้วยเครื่ องประดับ มี ค่า เช่ น สร้ อยคอทองค า ต่ า งหู เพชร ผูท้ ี่ ส ะพายกระเป๋ า
ด้านข้าง
พฤติกรรมของอาชญากรก่อนเกิดเหตุมกั จะรอสังเกตผูท้ ี่เดินผ่านไปมา เมื่อพบเป้ าหมาย
อาชญากรมักเดิ นตามไปห่ างๆ เพื่อพิจารณาว่าเป้ าหมายมาคนเดียวหรื อมีผอู้ ื่นมาด้วย จากนั้นจึง
พยายามหาช่องโอกาสเพื่อทาการวิง่ ราวทรัพย์ โดยอาจทาการกระชากสร้อยหรื อของมีค่าอื่นๆ หรื อ
อาจใช้ของมีคมตัดสร้ อย หรื อสายกระเป๋ าให้ขาดอย่างรวดเร็ วแล้วหลบหนี ไป บางครั้งอาจทากัน
เป็ นกลุ่ม โดยมีคนเลือกเป้ าหมาย อีกคนหนึ่ งขับมอเตอร์ ไซด์เข้าไปใกล้ และมีคนซ้อนท้ายกระชาก
กระเป๋ า แล้วหลบหนีไปทาให้เป้ าหมายวิง่ ตามไม่ทนั
3. คดีชิงทรัพย์ เป็ นคดีที่เกิดจากการลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรื อขู่เข็ญทันใด
นั้นจะใช้กาลังประทุ ษร้ ายเพื่อให้สามารถนาทรัพย์น้ ันไปได้โดยสะดวก มีลกั ษณะคล้ายกับการ
วิ่งราวทรั พย์แต่มีเจตนาในการทาร้ ายเจ้าทรัพย์ สถานที่เกิ ดเหตุมกั เป็ นร้านค้าต่างๆ เช่ นร้ านทอง
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ร้านเสริ มสวย คลินิก โดยเป้ าหมายส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูส้ ู งอายุที่อยูค่ นเดียวในร้านค้า หรื อผูท้ ี่
อยูอ่ าศัยในระหว่างเตรี ยมจะปิ ดร้าน
พฤติกรรมอาชญากรก่ อนเกิ ดเหตุจะเฝ้ าสังเกตการณ์ เคลื่อนไหวภายในร้านค้าที่จะทา
การชิงทรัพย์ โดยจะทาทีเป็ นผูท้ ี่มาติดต่อธุ รกิจการค้าในร้าน เมื่อได้โอกาสก็จะใช้อาวุธปื นหรื อมีด
จี้บงั คับให้ส่งมอบทรัพย์สินที่มีค่า หรื อใช้อาวุธปื นหรื อมีดจี้บงั คับเอาทรัพย์สินมีค่า จากนั้นอาชญา
กรก็จะวิง่ ไปยังรถจักรยานยนต์ที่จอดติดเครื่ องรออยูเ่ พื่อหลบหนีไป
4. คดีปล้นทรัพย์ เป็ นคดีที่มีลกั ษณะเหมือนการชิงทรัพย์แต่เป็ นคดีที่ร่วมกันกระทา
ความผิดด้วยกันตั้ง แต่ ส ามคนขึ้ นไป สถานที่ เกิ ดเหตุ ม กั เป็ นร้ า นค้า ต่ า งๆ เช่ น ร้ า นทอง คลิ นิ ก
ธนาคาร ที่ จอดรถ อาคารสานักงาน หน้าที่อยู่อาศัย เป้ าหมายมักเป็ นผูท้ างานในร้านค้า ผูท้ ี่อยู่ใน
ระหว่างเตรี ยมจะปิ ดร้ าน ผูท้ ี่ทางานในอาคารสานักงาน ผูท้ ี่เบิกเงินสดใส่ กระเป๋ าหรื อถุงกระดาษ
แล้วเดินออกจากธนาคารเพื่อขึ้นรถยนต์ส่วนตัว
การท างานของอาชญากรจะแบ่ ง หน้า ที่ ก ัน เช่ น การปล้น ทรั พ ย์ผูท้ ี่ เบิ ก เงิ น สดจาก
ธนาคาร อาชญากรคนหนึ่งจะเข้าไปในธนาคารเพื่อสังเกตบุคคลผูท้ ี่เบิกเงินสดมาก เมื่อเป้ าหมาย
เดินถือถุงเงินออกจากธนาคาร อาชญากรคนนั้นจะสะกดรอยตามมาด้วย และส่ งสัญญาณให้อาชญา
กรที่อยูข่ า้ งนอกให้ใช้อาวุธปื นหรื อมีดจี้บงั คับเอาถุงเงินขณะเป้ าหมายกาลังขึ้นรถยนต์ และหลบหนี
ไปโดยมีอาชญากรอีกคนหนึ่ งจอดรถติดเครื่ องรออยูเ่ พื่อหลบหนี ไป หรื อปล่อยให้เป้ าหมายขับรถ
ออกไป แล้วแกล้งขับรถชนหรื อปาดหน้าเพื่อให้เป้ าหมายหยุดรถ จากนั้นจึงทาการปล้นทรัพย์
5. คดี โจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นคดีที่เกิ ดจากการเอารถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์ของผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นเจ้าของไปจากการครอบครอง สถานที่เกิ ดเหตุมกั เป็ นศูนย์การค้า
ริ มถนนใกล้ร้านอาหารทัว่ ๆไป พื้นที่จอดรถหน้าหอพัก หรื อบริ เวณที่อบั สายตาต่างๆของพื้นที่
สาธารณะ เป้ าหมายเป็ นผูท้ ี่จอดรถทิง้ ไว้เป็ นเวลานานโดยไม่มีคนเฝ้ า
พฤติกรรมการโจรกรรมรถยนต์ อาชญากรจะใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะตระเวนหา
รถยนต์รุ่นและยี่ห้อตามที่ตกลงจัดหาให้ผทู้ ี่รับซื้ อ เมื่อพบรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์รุ่นที่ตอ้ งการ
ก็จะซุ่ มคอยสังเกตให้เจ้าของรถยนต์นามาจอดไว้ไปประกอบธุ รกิ จ แล้วจึงทาการโจรกรรมรถไป
โดยมีอาชญากรอีกคนคอยดูตน้ ทางและเจ้าของ การโจรกรรมรถยนต์มกั ใช้กุญแจผีไขประตูรถยนต์
แล้วต่อสายไฟตรงเพื่อติดเครื่ อง สาหรับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ อาชญากรก็จะตระเวนไป
ตามที่จอดรถจักรยานยนต์จากนั้นเฝ้ าสังเกตและหาโอกาสเข้าใกล้รถจักรยานยนต์ ขณะที่เจ้าของรถ
ไปประกอบธุ รกิจหรื อพลั้งเผลอ โดยอาจมีอาชญากรอีกคนหนึ่งคอยดูตน้ ทางหรื อประกบเจ้าของรถ
ไม่ให้รู้ตวั การโจรกรรมรถจักรยานยนต์มีหลายวิธี เช่น การใช้กุญแจผี ไขควง หรื อใช้อุปกรณ์อื่นๆ
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เพื่อไขกุญแจล็อครถ หรื อต่อสายไฟตรงเพื่อติดเครื่ องแล้วขับหลบหนีไป การยกรถจักรยานยนต์ที่
จอดไว้บรรทุกบนรถยนต์ที่นามาจอดเทียบรถจักรยานยนต์แล้วขับหนีไป
การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ได้ทรง
วางรากฐานหรื อ หลัก การท างานในด้า นการป้ องกัน อาชญากรรม คื อ การมุ่ ง เน้น การป้ องกัน
อาชญากรรม (Crime prevention) ก่อนเกิ ดเหตุ (วิสูตร ฉัตรชัยเดช, 2554) การศึกษาทางด้านการ
ป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรม เป็ นการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กบั สาเหตุการเกิ ดอาชญากรรม
การป้ องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็ นกระบวนการขั้นตอนที่มีความแตกต่างกันที่ระยะเวลา แต่
ในทางปฏิบตั ิตอ้ งใช้ควบคู่พร้อมกันเสมอ
1. การป้ องกันอาชญากรรม (Prevention of crime) หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้น
ล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น หรื อลด หรื อมิให้เกิดซ้ าอีก การป้ องกันเป็ นการแสวงหามาตรการ
ต่างๆ ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2541)
2. การควบคุมอาชญากรรม (Crime control) หมายถึง การแสวงหามาตรการ โดยมีการ
จากัดความเสี ยหาย หรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เกิดขึ้นอีก (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2541)
ความแตกต่ า งระหว่ า งการควบคุ ม และการป้ องกัน อาชญากรรมว่า การควบคุ ม เป็ นขั้น ตอน
ระยะเวลาภายหลังการกระทาความผิดเกิดขึ้นแล้ว จะดาเนินการอย่างไรกับผูก้ ระทาความผิด แต่การ
ป้ องกันอาชญากรรมเป็ นการหาทางมิให้เกิดการกระทาความผิดนั้นขึ้น โดยจะมีวิธีการ มาตรการที่
หลากหลาย ขอบเขตของการป้ องกันอาชญากรรมพื้นฐาน นอกจากการพิจารณาในเรื่ องของการ
ป้ องกันก่ อน และหลังจากการเกิ ดอาชญากรรมแล้ว ยังพิจารณาในเรื่ องของการป้ องกันทางตรง
เกี่ ย วกับ การลดช่ องโอกาสในการกระท าผิดจากสภาพแวดล้อ ม กับ การป้ องกัน ทางอ้อ ม เช่ น
การศึกษา การฝึ กอาชีพ การคุมประพฤติ และการจาคุก เป็ นต้น (Clarence R. Jeffery, 1971 อ้างใน
ดวงกมล จิตวิวฒั นา, 2542)
ดัง นั้น ในการศึ ก ษาวิจ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาที่ เน้น การป้ องกัน อาชญากรรมเพื่อ ลดช่ อ ง
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมล่วงหน้าโดยตัดช่ องโอกาสของอาชญากรที่จะกระทาอาชญากรรม
ขึ้ น มิ ใ ห้อาชญากรรมเกิ ดขึ้น ประกอบกับการควบคุ มอาชญากรรมซึ่ ง สามารถใช้เป็ นมาตรการ
ร่ วมกันที่จะช่วยในการลดปั ญหาอาชญากรรม โดยการป้ องกันและควบคุมอาชญากรรม มีทฤษฎีที่
สาคัญที่พ ฒ
ั นามาตามล าดับ คื อ ทฤษฎี บงั คับใช้กฎหมาย ทฤษฎี ชุมชนสัมพันธ์ และทฤษฎี การ
ควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ซึ่ งจะได้กล่าวรายละเอียดในส่ วนต่อไป

24
ทฤษฎีการป้องกัน และการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
แนวทฤษฎี ว่า ด้วยการป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรม ที่ ใช้ปฏิ บตั ิ กนั มาและมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องตามลาดับที่จะกล่าวถึง ได้แก่แนวทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย (Law enforcement
approach) แนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community relations approach) และแนวทฤษฎีควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Theory of crime control environmental design) โดยมีรายละเอียด
โดยสังเขปของแต่ละทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย
เมื่อความต้องการของมนุษย์เกินกว่าการยับยั้งชัง่ ใจการฝ่ าฝื นกฏระเบียบก็จะเกิดขึ้น จึง
มีมาตรฐานของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้น ๆ ปฏิบตั ิตามที่เราเรี ยกว่า กฎหมาย หากว่าผูใ้ ดฝ่ าฝื น
ระเบียบ หรื อมาตรฐานของสังคมที่วางไว้ การกระทาเช่นนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย หรื อ
อาชญากรรม (ชนะทิศ แก้วอัมพร, 2538) ทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมายนี้มีหลักการว่า การปรากฏตัวของ
ตารวจย่อมมีผลในการยับยั้งผูท้ ี่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม เพราะเกรงกลัวต่อการถูกจับกุม
(ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) ทั้งการแต่งเครื่ องแบบที่ทะมัดทะแมง เห็นเด่นชัด ยานพาหนะ สาย
ตรวจ ทาการตรวจท้องที่ ตั้งตูย้ ามรวมทั้งการจัดยามเฝ้ าสถานที่สาคัญ มุ่งกระจายกาลังเจ้าหน้าที่
ตารวจให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นการข่มขวัญอาชญากร สร้างความมัน่ ใจให้ชุมชนว่ามี
ตารวจอยู่ทว่ั ไปและตลอดเวลา เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารกับประชาชนทางเดียวที่เรี ยกว่า การ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมุ่งหมายในการเสริ มสร้างความเข้าใจ มัน่ ใจ และให้สาธารณชนมุ่งสนับสนุนต่อ
งานตารวจ แต่จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมายถึงวิธีการใช้ตารวจสายตรวจที่
มีต่อการป้ องกันอาชญากรรมในสหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ สรุ ปได้ว่า การใช้สายตรวจนั้นทาให้
สถิติในคดีอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และในทัศนะของประชาชนก็มิได้ทาให้ประชาชน
รู ้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมได้เช่ นกัน หรื อแม้แต่การศึกษาผลกระทบของตารวจสายตรวจเดิน
เท้าของอังกฤษเองจะพบว่า การเพิ่มกาลังตารวจสายตรวจเดินเท้าเป็ นจานวนมากต่อหนึ่ งเขต จะมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยเฉพาะจะช่วยลดการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในบริ เวณพื้นที่สาธารณะ
เท่านั้น แต่ในสถานที่รโหฐาน หรื อเคหสถานยังไม่ปรากฏแน่ชดั แต่ก็ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การลด
อาชญากรรมนั้นจะเป็ นไปได้ในช่ วงเวลานานเท่าใด อีกทั้งในประเทศไทยเองมีขอ้ จากัดในการใช้
ตารวจสายตรวจ คือ งบประมาณค่าใช้จ่าย จานวนเจ้าหน้าที่ต่อสัดส่ วนจานวนประชากร เป็ นต้น
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2. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เป็ นการจัดสภาพทัว่ ไป ไม่วา่ จะในระดับเมือง ชุมชน หรื อละแวก
บ้านให้มีลกั ษณะเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันชี วิต ร่ างกาย และทรัพย์สินทั้งของตนเอง และผูอ้ ื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ความ
ผูกพันทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมได้ ไม่วา่ จะเป็ นความผูกพันต่อครอบครัว
ความผูก พันต่ อชุ ม ชนที่ อยู่อาศัย และความผูก พันต่ อสัง คมโดยรวม แนวคิ ด ชุ ม ชนสัม พันธ์ ไ ด้
พยายามแสวงหาคาตอบสาหรับการป้ องกันอาชญากรรมในปั จจุบนั โดยมุ่งลดช่ องว่างและโอกาส
ของการประกอบอาชญากรรมที่เกิ ดในชุ มชน โดยมีรากฐานแนวความคิดและผลการวิจยั ของนัก
อาชญาวิทยากลุ่มชิ คาโก หรื อสานักนิเวศวิทยาอาชญากรรมภายใต้การนาของ Robert E. Park ซึ่ ง
ทฤษฎีน้ ีพอสรุ ปได้วา่ อาชญากรรมเป็ นปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพื้นที่บริ เวณใดที่ขาดระเบียบ
ในสังคม หรื อเกิดมลภาวะแตกแยกของกลไกทางสังคมที่มีหน้าที่ค้ าจุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรื อของสมาชิกในสังคมก็จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย และมีสถิติสูงกว่าพื้นที่อื่น
Herbert Gans (1962) ได้แสดงแนวความคิดที่เรี ยกว่า “หมู่บา้ นในเมือง (Urban village)”
(อ้างใน ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) ที่ให้ความสาคัญกับสังคมหน่วยย่อยคือระดับชุมชน คือเมื่อมี
การจัดสภาพพื้นที่ ในชุ มชนให้เอื้อต่อการพบปะสังสรรค์ มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตรา
แล้ว ก็จะเป็ นการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของชุ มชนนั้นๆ ซึ่ งจะ
ช่วยป้ องกันอาชญากรรมภายในชุมชนโดยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
Jane Jacobs (1965) ได้แสดงแนวความคิดต่อเนื่องจาก Gans เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับปั ญหาอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะที่มีผคู้ นสัญจรไปมา
โดยการเพิ่ม “ดวงตา” ที่คอยสอดส่ องดูแลในพื้นที่ส่วนรวม เช่ น ทางเดินเท้า ถนน สวนสาธารณะ
โดยการเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 24 ชัง่ โมง ย่อมจะเป็ นการเพิ่มสายตาที่คอยเฝ้ าระวังการ
เคลื่อนไหวของกันและกัน ซึ่ งเป็ นการตัดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมให้ลดน้อยลงได้ Gardiner
(1978) ได้แสดงความคิดต่อเนื่องจาก Jacobs ว่าสายตาที่เฝ้ าสังเกตหากปราศจากความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวมก็จะไม่มีความหมาย เพราะการสังเกตสอดส่ องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยั้งการเกิ ด
อาชญากรรมได้แต่ตอ้ งกระทาหน้าที่พลเมืองที่ดีอย่างพอเพียง เช่ น การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เมื่อ
พบเห็นเหตุอาชญากรรม เป็ นต้น (อ้างใน ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์, 2545)
Oscar Newman (1972) ได้เสนอแนะให้ออกแบบชุ มชนและบริ เวณเคหะสถานให้มี
ลักษณะที่ ง่ายต่อการสังเกตตรวจตราและจะต้องควบคู่ไปกับพฤติกรรมการตอบสนองของผูเ้ ฝ้ า
สั ง เกตในกรณี ที่ พ บเห็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สงสั ย ในแง่ ข อง “ความเป็ นเจ้า ของพื้ น ที่ (Sense of
territoriality) ” ซึ่ งบุคคลต้องมีความรู้สึกถึงสิ ทธิในการครอบครองพื้นที่ซ่ ึ งอยูร่ อบบริ เวณที่อยูอ่ าศัย
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ที่ตนครอบครอง เมื่อมีบุคคลภายนอกเข้ามายังบริ เวณพื้นที่ที่จดั ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบดูแลของผู้
พักอาศัยแต่ละรายจะต้องมีเหตุผลเพียงพอ ซึ่ งเรี ยกว่า “พื้นที่ป้องกันตัวเอง (Defensible Space)”
หรื อพื้นที่ที่ส ามารถป้ องกันตนเอง หรื อเตรี ยมตัวได้ทนั ก่ อนที่คนร้ ายจะเข้า ประชิ ดตัว (ปุระชัย
เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมออกตามลักษณะการครอบครองความเป็ นเจ้าของ
พื้นที่เป็ น 4 ประเภทคือ
1.1 อาณาเขตส่ วนตัว (Private space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งครอบครองและใช้
ประโยชน์โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลจานวนจากัด สามารถรับรู้ความเป็ นเจ้าของและควบคุมพื้นที่
ดังกล่าวได้ชดั เจนอย่างถาวร เช่น ห้องพักส่ วนตัว บ้านพักอาศัย เป็ นต้น
1.2 อาณาเขตกึ่งส่ วนตัว (Semi-private space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลครอบครอง ใช้ประโยชน์หรื อ ทากิจกรรมร่ วมในจานวนจากัดจานวนหนึ่ ง โดยสามารถ
แสดงสิ ทธิ ในพื้นที่กบั บุคคลแปลกหน้าได้ เช่น สวนภายในรั้วบ้าน สระว่ายน้ าในหอพัก เป็ นต้น
1.3 อาณาเขตกึ่งสาธารณะ (Semi public space) หมายถึง อาณาบริ เวณซึ่ งบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลครอบครอง สามารถแสดงสิ ทธิรวมทั้งควบคุมสิ ทธิการใช้ประโยชน์กบั บุคคลแปลกหน้า
ในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง เช่น ตรอก ซอย ถนนในชุมชนที่พกั อาศัย ทางเดินหน้าอาคาร เป็ นต้น
1.4 อาณาเขตสาธารณะ (Public space) หมายถึง อาณาบริ เวณที่บุคคลโดยทัว่ ไปมี
อิ สระในการใช้พ้ืนที่ เป็ นสถานที่ เปิ ดสาหรั บทุกคนซึ่ งมี ฐานะเป็ นประชาชนเจ้าของพื้นที่น้ นั ๆ
ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมที่วางไว้ เช่น ทางหลวง สวนสาธารณะ สถานีขนส่ ง
เป็ นต้น
3. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
โดยมีหลักการพื้นฐานด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิ ดความเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรม และความหวาดกลัวภัยของผูท้ ี่อยู่
อาศัยลงได้ ส่ ง ผลต่อการปรั บ ปรุ งมาตราฐานชี วิตของประชาชนให้ดีข้ ึ น อันนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน (สานักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจยั และพัฒนา, 2550) โดยทฤษฎีน้ ีเป็ น
แนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย และทฤษฎี ชุมชนสัมพันธ์ ซึ่ งประชาชน
และชุ มชนต้องให้ค วามสาคัญและร่ วมมือกันในการป้ องกันตนเองจากอาชญากรรมด้วยวิธีการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อ “ทฤษฏีการควบคุมจากสภาพแวดล้อม Theory of
Crime Control Through Environmental Design-CED” (กองวิจยั และพัฒนา สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ, 2550) โดยอาศัยแนวคิดจากความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรมมีหลักการสาคัญ คือ
อาชญากรรมเกิดจากปั จจัย 3 ประการ คือ อาชญากรที่จะกระทาผิด โอกาสที่เหมาะสมและเหยื่อที่
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เหมาะสมอัน เนื่ อ งจากการขาดความสามารถในการปกป้ องทรั พ ย์สิ น หรื อ ร่ า งกายซึ่ งเมื่ อ มี
องค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการอาชญากรรมก็จะสามารถเกิดขึ้นได้

เหยือ่
ทีเ่ หมาะสม

อาชญากร
ทีจ่ ะกระทาผิด

โอกาสทีเ่ หมาะสม

การเกิดอาชญากรรม

ภาพที่2.1 องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม
ที่มา: การป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑล: ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม
สาหรับการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2550
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อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้องกับ ทฤษฏี ก ารป้ องกัน อาชญากรรมเชิ ง รุ ก โดย “ทฤษฎี ส ามเหลี่ ย ม
อาชญากรรม (Crime Triangle Theory)” (วิสูตร ฉัตรชัยเดช, 2554)

ภาพที่2.2 ทฤษฎีสามเหลี่ยอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)
ที่มา: วิสูตร ฉัตรชัยเดช เข้า ถึ งได้จาก http://ooty191-thai-cop.blogspot.com/2011/02/proactivecrime-prevention-by-crime.html
สาเหตุ ห รื อ องค์ป ระกอบของการเกิ ด อาชญากรรม ประกอบด้ว ยด้า นต่ า ง ๆ ของ
สามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ
1. ผูก้ ระทาผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผูท้ ี่มีความต้องการ (Desire) จะก่อเหตุหรื อ
ลงมือกระทาความผิด
2. เหยื่อ (Victim)/เป้ าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรื อวัตถุ ส่ิ งของ ที่
ผูก้ ระทาผิดหรื อคนร้าย มุ่งหมายกระทาต่อ หรื อเป็ นเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่
ผูก้ ระทาผิดหรื อคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระทาความผิดหรื อก่ออาชญากรรม
เมื่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะทาให้เกิด
อาชญากรรมขึ้น ทฤษฏี ดงั กล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม หรื อการป้ องกัน
ไม่ ใ ห้เกิ ดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท าอย่า งไรก็ ตามที่ จะให้องค์ป ระกอบของสามเหลี่ ย ม
อาชญากรรม ด้านใดด้านหนึ่งหายไปก็จะทาให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น (วิสูตร ฉัตรชัย, 2554)
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โดยที่ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) มี
ข้อกาหนดเบื้องต้น ดังนี้
1. มุ่งลดช่ องโอกาสสาหรับประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดล้อม แต่มิได้ละเลย
ความสาคัญของตัวบุคคลซึ่ งมีแนวโน้มหรื อสานึกที่จะละเมิดหรื อไม่ละเมิดกฎหมาย
2. มีความพอเพียงในการควบคุมอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ให้อยูใ่ น
ขอบเขตที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้
3. มีคุณค่าทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับสู ง รวมทั้งส่ งเสริ มหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม
4. มุ่งสนับสนุ นการรวมตัวและสัมพันธภาพระหว่างสุ จริ ตชนในสังคม เพื่อให้เกิดแรง
ต้านทุจริ ตชน ซึ่ งเป็ นกลุ่มน้อย โดยอาศัยวิธีการที่มีอยูภ่ ายในกรอบของกฎหมาย
5.
ตามหลัก ทฤษฎี กฎหมาย หมายถึ ง กฎหมายที่ตราขึ้ นเพื่อผลประโยชน์ข อง
ประชาชนเป็ นส่ วนรวม
แนวทางการป้ องกันอาชญากรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อมได้เสนอมาตรการที่ จะ
นาไปสู่ การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมรู ปธรรม และสภาพแวดล้อมนามธรรม (ปุระชัย
เปี่ ยมสมบูรณ์, 2545) มี 2 มิติ คือ
1. สภาพแวดล้อมรู ปธรรม หมายถึ ง สภาพแวดล้อมมีตวั ตนสัมผัส ได้และห้อม
ล้อมรอบบุคคลโดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรม
ได้ มาตรการของสภาพแวดล้อมรู ปธรรมแยกได้เป็ น 2 ระดับ คือ
1.1 มาตรการระดับชุ มชน เช่ น การวางผังเมือง และการออกแบบชุ มชน การติดตั้ง
ไฟฟ้ าส่ องสว่างตามท้องถนน การออกแบบอาคารและสาธารณสถาน เป็ นต้น
1.2 มาตรการระดับบ้านเรื อน เช่ นความมัน่ คงแข็งแรงของประตูหน้าต่าง การใช้
สัญญาณเตือนภัย การใช้อุปกรณ์เปิ ดปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
2. สภาพแวดล้อมนามธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ไม่มีรูปร่ างตัวตน แต่สามารถ
รับรู ้ได้โดยบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถนาไปใช้ในการลดช่องโอกาสของการประกอบ
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่ น ความสัมพันธ์อนั ดีของสมาชิ กในชุ มชน ความรับผิดชอบร่ วมกันของ
ประชาชน และบรรยากาศที่ อบอุ่นเป็ นกันเองของชุ ม ชน เป็ นต้น มาตรการของสภาพแวดล้อม
นามธรรม ได้แก่
2.1 มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย มุ่งเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในย่านที่
พักอาศัยเดียวกัน โดยร่ วมมือกันสังเกตสอดส่ องพฤติกรรมหรื อสถานการณ์ที่น่าสงสัยภายในย่านที่
พักอาศัยรวมทั้งการตัดสิ นใจแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัย รวมทั้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่และต่อ
เพื่อนบ้านที่รับผิดชอบร่ วมกัน

30
2.2 มาตรการสายตรวจประชาชน มุ่งส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
ระหว่างสมาชิ กในย่านที่พกั อาศัยเดียวกันโดยการจัดสายตรวจผลัดเปลี่ยนสอดส่ องตรวจตราพื้นที่
บริ เวณที่พกั อาศัยในแต่ละแวกบ้านหรื อชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันสาหรับสมาชิกซึ่ งอยูอ่ าศัยในบริ เวณเดียวกันภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม
2.3 มาตรการตรวจตราบ้านเรื อน มุ่งที่การช่วยเหลือเป็ นหู เป็ นตาแทนกันระหว่าง
เพื่อนบ้านใกล้เคียงเดิ นทางไปธุ ระ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีคนดูแลบ้าน ซึ่ งนอกจากเพื่อนบ้านจะเป็ น
หลักในการช่ วยดูแลเคหสถานแล้ว ยังสามารถร้ องขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจช่ วยตรวจตรา
เพื่อนบ้ารเสริ มการดูแลของเพื่อนบ้านได้ดว้ ย
ทุ กมาตราการต่ างมี ลกั ษณะที่สัม พันธ์ ซ่ ึ ง กันและกันรวมทั้งการกาหนดบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนโดยชัดเจนโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรม
เพื่อลดช่ องโอกาสในการเกิ ดอาชญากรรม ภายใต้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
สามารถปฏิบตั ิได้ตามลักษณะกระบวนการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดนโยบายโดยคานึงถึงประชาชนส่ วนรวมและวางผังเมืองให้มีการใช้
พื้ น ที่ อ ย่า งเป็ นสั ด ส่ ว นไม่ ป ะปนกัน เพื่ อ ลดการแก่ ง แย่ง การใช้บ ริ ก ารสาธารณะโดยการเพิ่ ม
สมรรถภาพในการสอดส่ องตรวจตรา เพิ่มการควบคุมพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับนโยบายที่
กาหนดไว้ เช่น ในพื้นที่สาธารณะควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้บริ การสาธารณะและบริ การต่างๆ
สาหรับประชาชนจานวนมากที่สุดเพื่อเพิ่มดวงตาในการเฝ้ ามองพื้นที่สาธารณะการจัดสัดส่ วนของ
พื้นที่ให้เป็ นกลุ่มหรื อหมู่เดี ยวกัน เช่น ย่านการค้าจะมีการแข่งขันและประชาชนที่มุ่งไปยังย่านนั้น
จะมีวตั ถุ ประสงค์เดี ยวกันและมีทางเลือกมากขึ้น ย่านธุ รกิ จ ย่านที่อยู่อาศัยก็จะมีการจากัดการใช้
พื้นที่สาธารณะ การจัดบริ การสาธารณะสาหรับประชาชนที่อยูอ่ าศัย สนามเด็กเล่น ถนน รั้ว ไฟฟ้ า
ประปา จึงต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสอดส่ องดูแลตรวจตรา ลดจุด
อับสายตา ตารวจท้องที่ ควรจะได้รับเชิ ญเข้าร่ วมวางผังชุ มชนในฐานะที่ปรึ กษาด้านการป้ องกัน
อาชญากรรม เป็ นต้น
ขั้น ตอนที่ 3 ท าการฝึ กอบรมให้ป ระชาชนให้มี ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ปั ญ หา
อาชญากรรมในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยสร้างความผูกพันซึ่ งกันและกันเหมือนเป็ นพี่ เป็ นน้อง
กัน การรับผิดชอบร่ วมกันต่อการป้ องกันอาชญากรรม และสามารถที่จะปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมที่น่าสงสัยขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการใช้พ้ืนที่แต่ละประเภทโดยกลุ่มผูร้ ับผิดชอบหลักสาธารณะไม่
ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตารวจควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบปรับปรุ งงานด้านสายตรวจ
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ทุกประเภท การตั้งจุดตรวจ และกลุ่มผูส้ นับสนุนให้เหมาะสมกับนโยบายที่กาหนดไว้ท้ งั ด้านการ
วางแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแนวพฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนแนะนาการรักษาความปลอดภัยใน
เคหสถานบ้านเรื อน การควบคุ มพื้นที่ ส่ วนประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะผูใ้ ช้พ้ืนที่สาธารณะในการ
ประกอบอาชีพ ควรเป็ นฝ่ ายสนับสนุนเป็ นหูเป็ นตาให้สังคม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็ นฝ่ าย
สนับสนุ นการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม เน้นความสาคัญของการลดช่ องโอกาสใน
สภาพแวดล้อมให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้เนื่ อ งจากผลความสลับ ซับ ซ้อนของสัง คมและสิ ท ธิ
เสรี ภาพของบุคคล (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์, 2545)
องค์ ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการป้องกันอาชญากรรม
Park (1952) ซึ่ งผสมผสานกับแนวความคิดของBurgess (1929) เจ้าของ “ทฤษฏีวงรอบ
(Concentric Circles Theory)” เกี่ยวกับปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางเมืองโดยที่ปัญหา
อาชญากรรมจะลดลงทุ ก ขณะเมื่ อ ถอยออกห่ า งจากกลางเมื อ งออกไป ซึ่ งบริ เ วณที่ เ คยเกิ ด
อาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งจะเกิ ดขึ้นซ้ าอีกในที่เดิม (อ้างใน วิชา จาปาวัลย์, 2540) สถานที่สาหรับ
กิ จกรรมต่า งๆ ในชุ ม ชนเมื องที่ ควรได้รับการพิ จารณาและความสนใจเป็ นพิเศษ ในเรื่ องความ
ปลอดภัยในชี วิต ร่ างกายและทรัพย์สินของประชาชนผูใ้ ช้สอย สามารถจาแนกตามพื้นที่อนั ตรายที่
ต้องระวัง (การป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ลฑล ส านัก งานตารวจ
แห่งชาติ, 2550) คือ
1. เส้นทางเปลี่ยว เนื่องจากเป็ นเส้นทางอันตราย การรับรู้สภาพเส้นทางสัญจร เช่น การ
ใช้เครื่ องหมาย ป้ าย สัญลักษณ์ เพื่อบอกตาแหน่ งที่กาลังอยู่ สามารถทราบล่วงหน้าว่าต้องพบกับ
สภาพเส้นทางสัญจรอย่างไร จะเป็ นเส้นทางที่ปลอดภัย เส้นทางอันตรายหรื อเป็ นเส้นทางที่เปลี่ยว
เพื่อเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้เส้นทางนั้นๆ โดยเพิ่มทางเลือกของเส้นทางสัญจรให้แก่
ผูใ้ ช้เส้นทางเพื่อสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ งเส้นทางสัญจรควรมีลกั ษณะที่ชดั เจน
มองเห็ นได้ปลอดโปร่ งตลอดเส้นทาง มีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผสู้ ัญจร เช่น โทรศัพท์ เป็ นต้น หากพบว่ามีพ้ืนที่รกร้าง
ว่างเปล่า หรื อพื้นที่อนั ตรายในระยะ 50 - 100 เมตร ต้องทาการปิ ดถนน หรื อย้ายไปใช้เส้นทาง
สัญจรอื่นแทน
2. การเฝ้ าระวังจากสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สาธารณะ เช่ น ถนนที่มีสิ่งบดบัง ทางเลี้ยว
ของถนนที่เป็ นมุมหักศอก รวมทั้งพื้นที่เปลี่ยว หรื อพื้นที่โดดเดี่ยว ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่แยกตัวออกจาก
บริ เวณหมู่บา้ น ชุมชน เช่น ที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่ งอาจเป็ นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่มีผคู้ นอาศัยอยูแ่ ละถูก
ปล่อยเป็ นพื้นที่รกร้างหรื อพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีผทู้ ี่เข้ามาใช้หรื อสร้างกิจกรรม มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุม
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ทาให้มองไม่เห็นพื้นที่ดงั กล่าวได้ชดั เจน การมองเห็นได้จากผูอ้ ื่นมีส่วนช่วยให้ผใู้ ช้สอยปลอดภัย
ไม่ถูกโดดเดี่ยว เปรี ยบเสมือนมีสายตาเฝ้ ามองบริ เวณนั้นอยู่ ประชาชนในชุ มชนสามารถมองเห็น
และเตือนภัยได้ เช่ น หน้าต่างอาคารที่มีส่วนมองเห็ นทางเท้า ป้ ายรอรถเมล์ที่ต้ งั อยู่ในที่ชุมชนใน
เส้นทางสัญจร หรื อพื้นที่ที่มีผใู ้ ช้สอยหนาแน่นควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. การใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การสอดส่ องดูแล ที่สาคัญคือการเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มดวงตาในการ
มองเห็น
2.1 การเฝ้ าระวังจากสภาพแวดล้อมจากพื้นที่ส่วนตัว หากมีการมองเห็นได้จากผูอ้ ื่น
มีส่วนช่วยให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นพื้นที่มีความรู้สึกปลอดภัย ไม่โดดเดี่ยว เปรี ยบเสมือนมีสายตาเฝ้ ามองพื้นที่
บริ เวณนั้นอยู่ ในบริ เวณที่ มีความสาคัญ ทั้งแบบเป็ นทางการคือ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในชุ มชน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสอดส่ อง เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดใน
การเฝ้ าระวัง รวมถึงแบบที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การดูแลการจัดภูมิทศั น์ รั้วอาคาร บ้าน ควรมีความ
โปร่ ง โล่ง มองเห็นได้จากภายนอกโดยอาศัยผูท้ ี่อยูอ่ าศัยบริ เวณโดยรอบช่วยสอดส่ องดูแลและจาก
ภายในที่มองเห็นสภาพทัว่ ไปภายนอก เป็ นต้น
2.2 ทัศนวิสัยและมุมมอง โดยต้องมีการปรับปรุ งสิ่ งที่อาจมีผลต่อการบดบังมุมมอง
ของผูใ้ ช้สอย เช่น กาแพงทึบ พุ่มไม้ การเปลี่ยนระดับของทางเท้า เป็ นต้น ทางเข้าออกของอาคารที่
พักอาศัย ควรมองเห็นได้ชดั เจนและเข้าถึงได้สะดวกไม่มีมุมอับซ่ อนเร้น หรื อบดบังสายตา อีกทั้ง
พื้นที่ที่ต่อเนื่ องกับพื้นที่สาธารณะควรหลีกเลี่ยงการแสดงขอบเขตพื้นที่ดว้ ยแนวกาแพง หรื อรั้วกั้น
ที่สูงทึบ บดบังมุมมองของผูท้ ี่อยูอ่ าศัยภายในและผูท้ ี่สัญจรไปมาจากภายนอกโดยในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ ยงต่อภัยอาชญากรรมสู งควรได้รับการคานึ งถึงเรื่ องมุมมองและการมองเห็นเป็ นพิเศษ เช่ น การ
เสริ มอุปกรณ์ ที่ช่วยในการมองเห็ น เช่ น กระจกตามมุมต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการจัดภูมิทศั น์ของผูท้ ี่อยู่
อาศัยในพื้นที่ ควรคานึ งถึ งการเลื อกใช้วสั ดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสม หรื ออุปกรณ์ประกอบที่ไม่บดบัง
มุมมองไม่วา่ จะเป็ น กระถางต้นไม้ ประติมากรรมประดับ ม้านัง่ เป็ นต้น
2.3 แสงสว่างที่เพียงพอ รวมทั้งการบารุ งรักษา ในช่วงเวลากลางคืน ความกลัวเรื่ อง
เหตุร้ายที่อาจจะเกิ ดขึ้น และความรู้สึกเสี่ ยงต่อภัยอาชญากรรมจะเพิ่มสู งขึ้นไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อ
หญิง พื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจะเป็ นการเสนอโอกาสสาหรับอาชญากรรม และสะท้อนให้เห็น
ว่าเป็ นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแล แม้วา่ แสงสว่างที่ไม่เพียงพอจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่สาธารณะในช่วงเวลากลางคืน แต่อาจเป็ นเพราะสาเหตุอื่นๆ เช่น เวลากลางคืนไม่ใช่เวลา
สาหรับการดาเนินกิจกรรมตามปกติของสังคม ความจาเป็ นในการเดินทางในเวลากลางคืน เป็ นต้น
การปรั บ ปรุ ง แสงสว่า งจะช่ วยลดความกลัวอาชญากรรม และอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้ น กับ บุ ค คล
ตลอดจนช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้สอยพื้นที่สาธารณะในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัย การให้
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แสงสว่างควรเน้นแก่คนเดิ นเท้าด้วย ไม่ใช่ เฉพาะแก่ผขู้ บั ขี่รถยนต์ ระดับความสว่างหรื อคุณภาพ
ของแสงสว่างในที่สาธารณะควรจะสามารถมองเห็นแยกแยะลักษณะและใบหน้าบุคคลได้ในระยะ
มองเห็นปกติตามมาตรฐาน 15 เมตร นอกจากความส่ องสว่างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแล้ว ความ
คงทนและการบารุ งรักษาก็เป็ นสิ่ งสาคัญ การให้แสงที่สว่างเกิน หรื อการให้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม
ก็เป็ นปั ญหาได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่ น ตาแหน่ งดวงโคมที่ส่องสว่างในระดับสายตาผูใ้ ช้สอยเดิน
เท้า ถ้าหากสว่างมากเกิ นไปก็จะรบกวนการมองเห็นในระยะไกล และทาให้สายตาพร่ ามัว อีกทั้ง
ควรส่ งเสริ ม หรื อชักชวนให้ผปู้ ระกอบการร้านค้าต่างๆในพื้นที่เปิ ดไฟหน้าร้านเพื่อเพิ่มความสว่าง
สาหรับพื้นที่
2.4 การติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภัย หรื อ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการป้ องกัน
อาชญากรรม ต้องครอบคลุมพื้นที่เสี่ ยงภัยยังจุดต่าง ๆ รวมทั้งการซ่ อมบารุ งจุดที่มีการชารุ ด หรื อไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เช่น กล้องCCTV โทรศัพท์ฉุกเฉิ น หรื อสัญญาณเตือนภัย
ต่าง ๆ
2.5 เพิ่มจุ ดเฝ้ าระวังในบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงภัยต่างในชุ มชน หรื อจุดที่ยงั ขาดการเฝ้ า
ระวังอย่างเป็ นทางการ เช่น จุดตรวจตราของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทว่ั ถึงในพื้นที่ เป็ นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบสภาพแวดล้ อมเพื่อลดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
ญาณพล ยัง่ ยืน (2524) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาทางด้านนิ เวศวิทยาเพื่อการ
วางแผนป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)” โดยทาการศึกษาความสัมพันธ์
ของการใช้ที่ดินและความหนาแน่ นของประชากรกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ พบว่าอัตราการ
เกิ ดอาชญากรรมนั้นเพิ่มขึ้นตามอัตราความหนาแน่ นของประชากร ในเขตชั้นในของเมืองมีอตั รา
การเกิดอาชญากรรมสู งกว่าในเขตชั้นนอก และอาชญากรรมทุกประเภทมีความสัมพันธ์อย่างเด่นชัด
กับการใช้ที่ดินเป็ นย่านพาณิ ชยกรรมการค้า โดยการใช้ที่ดินที่ต่างกันประเภทคดีเด่นในแต่ละพื้นที่
ก็จะแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของวชิ ระ ชอบแต่ง (2524) ซึ่ งได้ทาการศึกษาใน
หัวข้อ “การศึกษาทางด้านนิ เวศวิทยาเพื่อวางแผนป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร (ฝั่ง
ธนบุรี)” โดยได้ผลของการศึกษาตรงกัน
ประเสริ ฐ ศักดิ์ธนากูล (2527) ได้ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง “การป้ องกันอาชญากรรม
ส าหรั บ เคหะชุ ม ชนในกรุ ง เทพมหานครด้วยการวางผัง ทางกายภาพ : การศึ ก ษากรณี ตวั อย่า ง
โครงการเคหะสงเคราะห์ดินแดง ห้วยขวาง และบ่อนไก่” ทาการศึกษาโดยการสุ่ มตัวอย่าง และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ าศัยในโครงการ ผลการศึกษาโดยสรุ ป พบว่า
โครงการที่มีจานวนครัวเรื อนมากกว่า 1,000 ครัวเรื อน จะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากกว่า และทาให้ผู้
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อาศัยมีความรู ้ สึกปลอดภัยน้อยกว่าโครงการที่มีครัวเรื อนน้อย จานวนการเกิ ดอาชญากรรม ไม่มี
ความแตกต่างกันในอาคารที่มีความสู งต่างกัน แต่ความรู้สึกปลอดภัยของผูอ้ าศัยในอาคารสู งมาก
(12 ชั้น) จะมีนอ้ ยกว่าผูอ้ าศัยในอาคารที่สูงน้อย (5 ชั้น)
เจี ย มจิ ต ดวงอุ ไ ร (2532) ท าการศึ ก ษาในหัว ข้อเรื่ อง “การศึ ก ษาความสัมพันธ์ ของ
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพกับการเกิดคดีอาชญากรรม: กรณี ศึกษา เขต สน.บางซื่ อ” ทาการศึกษา
ลักษณะการใช้ที่ดินในระดับพื้นที่สาธารณะระดับเมือง ได้แก่ สถานีขนส่ งสายเหนือ ตลาดนัดสวน
จตุจกั ร ย่านการค้าสะพานควาย และพื้นที่ชุมชนพักอาศัยในบริ เวณชุ มชนวัดไผ่ตนั ย่านสุ ทธิ สาร
และบ้านพักรถไฟ กม.11 ผลการวิจยั โดยสรุ ปพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะ
ระดับเมือง มีผลต่อการเกิดคดีอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งด้านจานวน และความถี่การเกิดคดี ส่ วน
สภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่พกั อาศัยในชุ มชนเมือง มีการเกิดคดีอาชญากรรมแตกต่างกันไป
ตามความหนาแน่นและลักษณะประชากรในพื้นที่
สหรัฐ รัตนละออง (2538) ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง “การศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเมือง เพื่อเป็ นแนวทางการวางแผนป้ องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณี ศึกษาเขต
สน.ตลิ่ งชัน” ผลการศึ กษาโดยสรุ ปพบว่า สภาพแวดล้อมกายภาพในระดับทุติยภูมิ ได้แก่ ถนน
ตรอก ซอย มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ วิ่งราว
ทรั พ ย์ แ ละปล้ น ทรั พ ย์ ส่ ว นสภาพแวดล้อ มกายภาพในระดับ ปฐมภู มิ ได้แ ก่ เคหสถาน มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิ ดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ และข่มขืนกระทาชาเรา และยังพบอีกว่า
อาชญากรรมเกี่ ยวกับ ทรั พย์สินส่ วนใหญ่ มีความสัม พันธ์ก ับสภาพการใช้ที่ดิน โดยการใช้ที่ดิน
ประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สูง
จักรี ภู่พนั ธ์ศรี (2536) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “อาชญากรรมเมืองกับมาตราการป้ องกัน”
ศึกษากรณี การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการป้ องกันระดับพื้นที่ของสถานีตารวจนครบาลหัวหมาก
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาของอาชญากรรมที่ เกิ ดขี้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการป้ องกัน พิจารณาทั้งในด้านเหยื่ออาชญากรรมหรื อผูเ้ สี ยหาย ผูก้ ระทาผิด
หรื อ อาชญากรรม ตลอดจนปั จ จัย ทางสภาพแวดล้อ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเกิ ด อาชญากรรมซึ่ ง
มาตราการที่ ควรกระทาคื อการจัดสายตรวจ และตั้งจุดตรวจค้นให้กระชั้นในช่ วงเวลาที่เกิ ดเหตุ
อาชญากรรมมากที่สุด และมาตราการรองคือ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มบุคคล
ในแต่ละพื้ นที่ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแจ้งเหตุแก่ เจ้าหน้าที่ และการป้ องกันตนเองของ
ประชาชน โดยมีมาตราการเสริ มคือ จัดกิ จกรรมต่างๆเพื่อสร้างความศรัทธาและความร่ วมมือของ
ประชาชนในการป้ องกันอาชญากรรมให้เกิดประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ชนะทิศ แก้วอัมพร (2538) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในกรุ งเทพมหานคร ที่เอื้ออานวยต่อการเกิดคดีอาชญากรรม กรณี ศึกษาเขต สถานีตารวจนครบาล
พญาไท” โดยทาการศึกษาปั ญหาอาชญากรรมในเมืองที่เกี่ ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของพื้นที่ทว่ั ไป ได้แก่ การใช้ที่ดิน สภาพแวดล้อมกายภาพในชุมชน สิ่ งปลูกสร้าง การเข้าถึง แสง
สว่าง ฯลฯ ผลการศึกษา คือ ในระดับสภาพแวดล้อมทัว่ ไป พบว่ามีการกระจุกตัวของสิ่ งปลูกสร้างที่
หนาแน่น เช่น ชุมชนแออัด จะมีสถิติสูง และความสัมพันธ์ของคดีกบั การใช้ที่ดินมีความสัมพันธ์ใน
การเกิดคดีมาก น้อย แตกต่างกัน บริ เวณย่านการค้าจะมีโอกาสเกิดคดีได้มากกว่าในย่านที่พกั อาศัย
และย่านสถานที่ราชการ ตามลาดับ อีกทั้งยังพบว่ายังมีปัจจัยแฝงที่สาคัญในการเปิ ดหรื อปิ ดช่ อง
โอกาสสาหรับอาชญากรที่ฉวยโอกาสคือปัจจัยด้านแสงสว่าง การเข้าถึง การออกแบบผังชุมชน และ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม พื้ น ที่ โดยมี ข ้อ เสนอแนะจากการศึ ก ษา คื อ การปรั บ ปรุ ง ฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ เพื่ อ ให้เ กิ ด ลัก ษณะทางกายภาพที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การประกอบ
อาชญากรรมมากที่สุด เช่ น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งพื้นที่ ความสะอาดเรี ยบร้ อยของ
ชุ มชน การจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความชัดเจน การปลูกฝังทัศนคติ การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ชุมชน เป็ นต้น
วิชา จาปาวัลย์ (2540) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “แนวทางด้านผังเมืองเพื่อการป้ องกัน
อาชญากรรมในเขตชุมชนชานเมืองของกรุ งเทพมหานคร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั ญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนชานเมืองกรุ งเทพมหานคร ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เพื่ อ เสนอแนวทางแก้ไ ขด้ว ยมาตราการต่ า งๆ เพื่ อ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกัน
อาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมที่
เกิ ดขึ้นกับการใช้ที่ดินจะมีความสัมพันธ์ในการเกิ ดคดีมากน้อยแตกต่างกัน พบว่าปั จจัยด้านแสง
สว่าง การออกแบบผังชุ มชนเมือง การเข้าถึง ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมพื้นที่เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่จะ
เพิ่มหรื อลดการช่องโอกาสของอาชญากรที่จะประกอบอาชญากรรมได้ โดยที่พฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในชุ ม ชนที่ แ สดงออกในการควบคุ ม พื้ น ที่ มาตราการรั ก ษาความปลอดภัย
รวมถึงมาตราการด้านต่างๆเป็ นปั จจัยแฝงที่สามารถบ่งบอกได้ว่าควบคุมอาชญากรรมที่เกิ ดขี้นใน
ชุมชนได้หรื อไม่ โดยมีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่มีอยูไ่ ด้แก่
การเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงพื้นที่ การสร้างระเบียบภายในพื้นที่ รวมถึง
การสร้างทัศนคติความรู้สึกของประชาชนภายในชุมชนในการมีส่วนร่ วมเพื่อส่ งผลต่อการควบคุม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ (2545) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ความรู้และทัศนะของผูเ้ สี ยหายต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้ องกันอาชญากรรม” ศึกษากรณี ลกั ทรัพย์ในเคหสถานของกรุ งเทพมหานคร
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ได้ท าการสรุ ป สาเหตุ ข องการเกิ ด อาชญากรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาพแวดล้อ มไว้ว่ า การเกิ ด
อาชญากรรมนั้นไม่ได้ประกอบด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ งแต่สาเหตุทางด้านภาพแวดล้อมและสังคม
เป็ นสาเหตุที่ผลักดันให้บุคคลนั้นกระทาผิดได้และเมื่อศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาอาชญากรรมพบว่า
สภาพของสังคมเมืองในกรุ งเทพมหานครมีแหล่งที่ประชาชนหนาแน่น มีการอพยพหลัง่ ไหลจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก ก่อให้เกิ ดปั ญหาด้านที่อยู่อาศัย แหล่ งเสื่ อมโทรมและ
ปัญหาอาชญากรรม
ตัวอย่างงานวิจยั ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
เมืองในเขตกรุ งเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอาชญากรรม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ดา้ นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องด้านวิธีการที่ใช้ศึกษาวิจยั ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
สรุ ปความรู้ และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาความรู ้ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ
ของชุ ม ชน เพื่ อ ป้ องกัน อาชญากรรม ที่ ส าคัญ ที่ ก ล่ า วถึ ง คื อ ความหมายของสภาพแวดล้อ ม
ความหมายของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม ปั จจัยของการเกิดอาชญากรรม การป้ องกัน
และการควบคุ ม อาชญากรรม ทฤษฎี ว่า ด้วยการป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรมองค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมกายภาพกับการป้ องกันอาชญากรรม โดยมีสาระที่สาคัญโดยสังเขป ดังนี้
สภาพแวดล้อม หมายถึ ง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่
เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ หรื อสิ่ ง ที่เกิ ดขึ้นจากมนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง มีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยู่ข อง
สิ่ งมีชีวติ ต้องเกื้อหนุนกัน พึ่งพาอาศัยกันเป็ นวงจรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ
อาชญากรรม หมายถึ ง การกระทาที่มีลกั ษณะความผิดที่รุนแรง หรื อการกระทาโดย
เจตนาที่ฝ่าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายที่วางไว้และเป็ นอันตรายต่อสังคม ผูก้ ระทาความผิดจะต้องได้รับ
การลงโทษตามกฎและข้อบังคับของสังคมนั้นๆ
กลุ่ ม คดี ที่ ท าการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม คดี ป ระเภทประทุ ษ ร้ า ยต่ อชี วิต ร่ า งกาย และ
ทรั พ ย์สิ น และกลุ่ ม คดี ที่ น่ า สนใจ ประกอบด้ว ย คดี ล ัก ทรั พ ย์ คดี ว่ิง ราวทรั พ ย์ คดี ชิ ง ทรั พ ย์ คดี
กรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ คดี ปล้นทรัพย์ คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต์
เนื่องจากเป็ นคดีที่ประกอบด้วยผูก้ ่ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ที่เอื้อโอกาสให้ก่ออาชญากรรมขึ้นได้
ปั จจัยของการเกิ ดอาชญากรรม แบ่งทฤษฏี และปั จจัย คือ ปั จจัยภายในตัวบุคคลโดย
เกิดขึ้นจากตัวของอาชญากรเอง เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่ องทางชีววิทยา ความเจ็บป่ วย ความ
ผิ ด ปรกติ ข องร่ า งกาย มี ส าเหตุ ม าจากการแสดงออกทางอารมณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การปรุ งแต่ ง จาก
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สภาพแวดล้อม มีการแสดงออกของสัญชาตญาณที่ขาดการควบคุม และอีกปั จจัยคือ ปั จจัยภายนอก
ตัวบุคคล หรื อปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาวิจยั เป็ นแนวคิดที่
ให้ความสาคัญกับอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้ประกอบ
อาชญากรรม ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดย
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่ งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ความปรารถนา ในการประกอบ
อาชญากรรมโดยอาศัยช่องโอกาสของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบอาชญากรรม
การป้ องกัน อาชญากรรม คื อ ความพยายามที่ จะตัด ช่ อ งโอกาสของอาชญากรที่ จ ะ
กระทาอาชญากรรมขึ้น หรื อลด หรื อมิให้เกิ ดซ้ าอีก ทั้งเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ส่ วนการ
ควบคุ มอาชญากรรม คือ การแสวงหามาตรการในการจากัดความเสี ยหาย หรื อความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นแล้วมิให้เกิดขึ้นอีก โดยความแตกต่างระหว่างการควบคุม และการป้ องกันอาชญากรรมนั้น
เป็ นกระบวนการขั้นตอนที่มีความแตกต่างกันที่ระยะเวลา แต่ในทางปฏิบตั ิตอ้ งใช้ควบคู่พร้อมกัน
เสมอ
ทฤษฎี ว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมอาชญากรรม ที่ใช้ปฏิบตั ิกนั มาและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แนวทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย เป็ นมาตรฐานของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นๆ
ปฏิ บตั ิ แนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ เป็ นการจัดสภาพทัว่ ไป ให้มีลกั ษณะเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลให้ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่ วมในการป้ องกันชี วิต ร่ างกายและทรัพย์สินทั้งของ
ตนเองและผูอ้ ื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ความผูกพันทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรม
อาชญากรรมได้ โดยแนวคิ ด ชุ ม ชนสั ม พัน ธ์ ไ ด้พ ยายามแสวงหาค าตอบส าหรั บ การป้ องกัน
อาชญากรรมในปั จจุบนั โดยมุ่งลดช่องว่างและโอกาสของการประกอบอาชญากรรมที่เกิดในชุมชน
และแนวทฤษฎีควบคุ มอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิ ด
ความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรม ทฤษฎีน้ ีเป็ น
แนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย และทฤษฎี ชุมชนสัมพันธ์ ซึ่ งประชาชน
และชุมชนต้องให้ความสาคัญ และร่ วมมือกันในการป้ องกันตนเองจากอาชญากรรม
จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ต่าง ๆ จะนาไปสู่ กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิจยั ใน
บทต่อไป

บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั มีวิธีการในการดาเนิ นการวิจยั โดยแบ่งเป็ นหัวข้อต่างๆ คือ กรอบทฤษฎี
และแนวความคิด กระบวนการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ตัวแปรของการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
กรอบทฤษฎี และแนวความคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรของการวิจยั ตามกรอบแนวความคิดและการ
ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม จึงได้
นาแนวทฤษฏีของการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม “หลักทฤษฏีและมาตรการ และคู่มือ
การป้ องกัน อาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through
Environment Design)” ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ กองวิจยั และพัฒนา มาประยุกต์โดยนาปั จจัย
ทั้ง 3 ประกอบด้วย เหยื่ออาชญากรรม อาชญากร และสภาพแวดล้อม มาสัม พันธ์ ก ัน เมื่ อ
องค์ประกอบครบทั้ง 3 มาบรรจบกัน ณ จุดวิกฤต (Critical point) โดยมีเงื่อนเวลาและจังหวะมา
เกี่ยวข้อง โดยในกรณี ที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ งหรื อทั้ง 3 ปั จจัยมีความบกพร่ อง ทาให้เกิด “ช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรม (Crime opportunity)” ซึ่ งมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับแนวคิดจากสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ ซึ่ งได้ทาการศึกษาการป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มลฑล
โดยศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม สาหรับการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
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อาชญากร
ที่จะกระทำ
ผิด

เหยือ่
ที่เหมำะสม

โอกาสทีเ่ หมาะสม

โอกาสในการเกิดอาชญากรรม

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการลดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
ปัจจัยทางคุณลักษณะส่ วนบุคคล
- สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม
- จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ย
- การถือครองกรรมสิ ทธิ์ที่อยูอ่ าศัย - ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
- จานวนเพื่อนบ้านที่รู้จกั
ปัจจัยทางสภาพแวดล้ อม
- จานวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม
- สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม
-ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย
- ประเภทของที่พกั อาศัย
- ช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรม
- ลักษณะทัว่ ไปของที่พกั อาศัย
- ใช้สถานที่ประกอบธุรกิจเป็ นที่พกั อาศัย - พื้นที่เสี่ ยงภัย
- ถนนและเส้นทางสัญจร
-ระบบเฝ้ าระวังภายในชุมชน
- ไฟส่องสว่างภายในบริ เวณที่วา่ งของบ้าน

โอกาสในการเกิดอาชญากรรม
-เคยประสบอาชญากรรม
- ไม่เคยประสบอาชญากรรม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ที่มา: ดัดแปลงจากกรอบแนวความคิดในการศึกษาการป้ องกันอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มลฑล: สานักงานตารวจแห่งชาติ, กองวิจยั และพัฒนา, 2550
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กระบวนการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการหาคาตอบของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริ งของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
ในพื้นที่ กรณี ศึกษา โดยเป็ นการนาผลของการวิจยั ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ที่เกิ ดปั ญหา
ใกล้เคียงกันเพื่อแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม โดยการวิจยั นี้ จดั เป็ นการวิจยั เชิ งอธิ บาย (Explanatory
research) มีวตั ถุ ประสงค์ในการมุ่งหาคาตอบ และอธิ บายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ภายใต้หลัก
ทฤษฏี และเหตุผล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ เป็ นการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ (Quantitative research)
ซึ่ งใช้ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามและการสังเกตลักษณะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ศึกษา และตัวเลขจากสถิติที่ได้เก็บรวบรวมมาทาการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปในการหาปั จจัยที่
มีส่วนสัมพันธ์กบั โอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง
ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรการวิจยั โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุผล ในการเกิดช่อง
โอกาสในการประกอบอาชญากรรมในพื้นที่ จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยตัวแปรหลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั
คือ ตัวแปรด้านองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน เป็ นตัวแปรที่เป็ นปัจจัยเหตุ
ที่ส่งผลต่อการเกิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรมของอาชญากรที่ลงมือกระทากับเหยือ่
อาชญากรรมในพื้นที่ ประกอบด้วยตัวแปรย่อยในการศึกษาดังนี้
1.1 ลักษณะผูท้ ี่ประสบเหตุอาชญากรรม
1.2 ประเภทที่พกั อาศัย
1.3 ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย
1.4 การถือครองกรรมสิ ทธิ์
1.5 ลักษณะทางกายภาพที่พกั อาศัย
1.6 ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลอยูอ่ าศัยในชุมชน
1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่พกั อาศัย
1.8 สภาพถนนและเส้นทางสัญจรในชุมชน
1.9 ลักษณะพื้นที่เปลี่ยวหรื อพื้นที่เสี่ ยงภัย
1.10 แสงไฟส่ องสว่างในพื้นที่
1.11 ประเภทของการเกิดอาชญากรรม
1.12 ช่วงเวลาที่เกิดอาชญากรรม
1.13 ความถี่ของการเกิดอาชญกรรม
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1.14 สถานที่เกิดอาชญากรรม
1.15 ระบบเฝ้ าระวังและรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อ
ทรัพย์สิน ร่ างกาย และชีวติ ได้แก่
2.1 การเกิดอาชญากรรม
2.2 การไม่เกิดอาชญากรรม
ตัวแปรและการวัดผล
ตัวแปรที่ ใ ช้ในการวิจยั เป็ นตัวแปรไม่ต่อเนื่ อง (Discontinuous Variable) ทั้งหมด
กล่าวคือเป็ นตัวแปรที่มีคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดระหว่างตัวแปร
หนึ่งไปยังอีกตัวแปรหนึ่ง แต่ละค่าของตัวแปรไม่สามารถแยกแต่ละส่ วนได้ ต้องมีจานวนเต็มเสมอ
โดยมีการวัดดังนี้
การวัดตัวแปรต้ น
1. สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าเป็ น หัวหน้าครอบครัว, ผูอ้ าศัย
2. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน มีค่าเป็ น 0, 1, 2 …
3. เพศ
มีค่าเป็ น ชาย, หญิง
4. อายุ
มีค่าเป็ น 15-25 ปี , 26-40 ปี , 40-60 ปี , 61 ปี ขึ้นไป
5. สถานภาพสมรส
มีค่าเป็ น โสด, สมรส, หย่าร้าง, หม้าย, แยกกันอยู,่
แยกกันอยูด่ ว้ ยเหตุจาเป็ นทางอาชีพ
6. การศึกษา
มีค่าเป็ น ไม่ได้รับการศึกษา, ประถมศึกษา,
มัธยมศึกษา, ปวช., ปวส., ปวท. อนุปริ ญญา,
ปริ ญญาตรี , สู งกว่าปริ ญญาตรี
7. อาชีพ
มีค่าเป็ น ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงาน / ลูกจ้าง
เอกชน, ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่ วนตัว,
รับจ้างทัว่ ไป/กรรมกร, นักเรี ยน / นักศึกษา,
แม่บา้ น/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีค่าเป็ น ต่ากว่า 4,000 บาท, 4,000 – 8,000 บาท,
8,000– 15,000 บาท, 15,000 – 24,000 บาท,
24,000 บาทขึ้นไป
9. ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย มีค่าเป็ น ย่านที่พกั อาศัย, ย่านชุมชนแออัด, ย่านธุรกิจ
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มีค่าเป็ น บ้าน, ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้), ตึกแถว
(อาคารสร้างด้วยคอนกรี ต), หอพัก, ทาวน์
เฮ้าส์ , ห้องชุด
การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่อยูอ่ าศัย มีค่าเป็ น เจ้าของกรรมสิ ทธิ์, ผูอ้ าศัย, ผูเ้ ช่า
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่น้ ี มีค่าเป็ น น้อยกว่า 1 ปี , 1-5 ปี , มากกว่า 5 ปี
ความรู้จกั เพื่อนบ้านในชุมชน มีค่าเป็ น น้อยกว่า5 หลัง, 5 – 10 หลัง, 10 – 15
หลัง, 15 – 20 หลัง, 20 – 25 หลัง,
มากกว่า 25 หลัง
จานวนครั้งที่เกิดอุบตั ิเหตุ มีค่าเป็ น 1 ครั้ง, 2 ครั้ง, มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม มีค่าเป็ น ภายในที่พกั อาศัย, มุมอับลับตาคน, มุมมืดไม่
มีแสงส่ องสว่าง, เส้นทางเปลี่ยวในซอย,
เส้นทางเปลี่ยวบนถนนสายหลัก, ลานจอด
รถ, ที่วา่ งรกทึบ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม มีค่าเป็ น 06.01-12.00 น.,12.01-18.00 น.,18.0124.00น., 00.01-06.00 น.
บุคคลภายนอกสามารถเข้าที่พกั อาศัย มีค่าเป็ น สะดวก, ไม่สะดวก
การประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัย มีค่าเป็ น ใช่, ไม่ใช่
ถนนและเส้นทางสัญจร มีค่าเป็ น ถนนในชุมชนมีสภาพ, ถนนมีการบารุ งรักษา
จากหน่วยงานราชการ, พื้นผิวถนน, ร่ องระบาย
น้ า, ลักษณะทางเข้าออกของถนน, สภาพการใช้
งาน, ถนนมีตน้ ไม้บดบังสายตา, ฟุตบาทมีส่ิ ง
กี ดขวางบดบังสายตา, ถนนมีการดูแลรักษา,
ทางโค้งบริ เวณถนน, ป้ ายสัญลักษณ์บอกทาง
ถนน, ระบบไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน, การซ่ อม
บารุ งไฟส่ องสว่าง
พื้นที่เสี่ ยงภัยบริ เวณที่อยูอ่ าศัย มีค่าเป็ น มุมอับลับตาคน, เส้นทางเปลี่ยวในซอย,
เส้นทางเปลี่ยวบน ถนนสายหลัก,
ลานจอดรถ, ที่วา่ งรกทึบ, มุมมืดไม่มีแสง
ส่ องสว่าง, ต้นไม้บริ เวณทางเท้าบดบัง
มุมมอง

10. ประเภทของที่พกั อาศัย

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
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21. ไฟส่ องสว่างภายในบริ เวณที่วา่ งของบ้าน มีค่าเป็ น สว่างพอเพียงดี, สว่างพอใช้,
ไม่มีเลย
22. ระบบเฝ้ าระวังภายในชุมชน มีค่าเป็ น ป้ อมตารวจ, การจัดเวรยามดูแล, มีการติดทีวี
วงจรปิ ด
การวัดตัวแปรตาม
โอกาสเกิ ด อาชญากรรมในย่า นที่ พ กั อาศัย ของชุ ม ชนในเขตเมื อ ง มี ค่ า เป็ น ไม่ เ คย
ประสบอาชญากรรม และเคยประสบอาชญากรรมในรอบปี ที่ผ่านมาโดยมีสมาชิ กในครอบครัว
ประสบเหตุอาชญากรรมจากเหตุการณ์ที่ประกอบด้วย อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมต่อ
ชีวติ และร่ างกาย อาชญากรรมทางเพศ
การเลือกพืน้ ทีก่ รณีศึกษา
ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ ได้กาหนดระดับพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับเขต
1. ระดับ เขตเน้น การศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มของชุ ม ชนย่า นพัก อาศัย ในเขตเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร ไม่รวมปริ มณฑล
2. เลือกเฉพาะเขตที่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกาย ในย่าน
ที่ พ ัก อาศัย ในระดั บ รุ นแรงหรื อมี อ ัต ราเกิ ด อาชญากรรมในล าดับ ต้น เขตพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ ใ น
กรุ งเทพมหานคร เมื่อจัดแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 3 เขต (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม,
2550) คื อ เขตพื้ น ที่ ช้ ัน ใน ชั้น กลางและชั้น นอก เมื่ อ ศึ ก ษาสภาพการเกิ ด อาชญากรรมที่ มี
ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าพื้นที่ช้ นั กลางของกรุ งเทพมหานครเกิ ดปั ญหา
อาชญากรรมมากที่สุดถึงร้อยละ 46.4 โดยสอดคล้องกับทฤษฏีนิเวศวิทยาอาชญากรรม พบว่า เหตุ
อาชญากรรมเกิ ดในพื้นที่ช้ นั กลางมากที่สุด (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิ จการยุติธรรม, 2550)
จากข้อมูลสถิติพบ 10 พื้นที่อนั ตรายในกรุ งเทพมหานคร พบปั ญหาการเกิ ดอาชญากรรมในบริ เวณ
พื้นที่ช้ นั กลางมากเป็ นอันดับต้นคือ เขตพื้นที่จตุจกั ร
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ภาพที่ 3.2 การแบ่งเขตพื้นที่เกิดอาชญากรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2550 โดยจานวนเหตุเกิด
อาชญากรรมที่เหลือเป็ นเหตุอาชญากรรมที่อยูน่ อกพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ที่มา: สถิติอาชญากรรมภาคประชาชน เข้าถึงเมื่อ10 ตุลาคม 2552 เข้าถึงจาก
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicvs.org/image/map.jpg&imgrefurl
ระดับชุ มชน
พื้นที่ ศึ กษาเป็ นอาณาบริ เวณพื้นที่ที่ไ ด้รับ การเจาะจงเลื อกพื้ นที่ (Specific Random
sampling) จากย่า นที่ พ กั อาศัย ในเขตชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ โอกาสในการเกิ ด
อาชญากรรมต่อชี วิต ร่ างกายและทรัพย์สิน ในระดับสู งในเขตชุ มชนเมืองกรุ งเทพมหานคร เขต
จตุ จ ัก ร แขวงจัน ทรเกษม สถานี ต ารวจนครบาลที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ คื อ สถานี ต ารวจนครบาล
พหลโยธิ น เนื่ องจากกองบัญชาการตารวจนครบาลได้จดั ลาดับพื้นที่จุดเสี่ ยงจุดอันตรายในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครที่มีปัญหาความรุ นแรงในการก่ อออาชญากรรมโดยพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตารวจนครบาลพหลโยธิ นอยูใ่ นพื้นที่ที่มีเหตุอาชญากรรมสู งมาก เนื่องจากมีจุดล่อแหลมมาก เป็ น
พื้นที่ใจกลางเมืองที่มีแหล่งธุ รกิ จและมีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นเมือง (หนังสื อพิมพ์ไทยโพสต์,
วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 00:00:30 น. เข้าถึงได้จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1065089) จาก
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สถิติของสถานีตารวจนครบาลพหลโยธินพบว่าพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญิอุทิศ) แขวงจันทร
เกษม มีเหตุอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ร่ างกายและชี วิต สู งถึงร้อยละ 16.5 ของ
จานวนที่เกิดเหตุอาชญากรรมทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ น อีก
ทั้งยังไม่มีผทู ้ ี่ทาการศึกษาวิจยั ในบริ เวณพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) และพื้นที่โดยรอบ
ดังนั้นจึงดาเนิ นการเลื อกพื้นที่น้ ี สาหรับการศึกษา การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร)

แผนที่ 3.1 ขอบเขตพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) และพื้นที่โดยรอบ
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม เข้าถึงจาก Google earth
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั คือ ประชากรที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตจตุจกั ร แขวงจันทรเกษม ซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ซึ่ งมีความคุน้ เคย และใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมของชุ มชนย่านที่พกั
อาศัย เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ได้ดีที่สุด เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ
เที่ยงตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด อีกทั้งได้ขอ้ มูล สาระ ครบถ้วนตามการศึกษาวิจยั
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ประชากรที่อยูอ่ าศัยในเขตจตุจกั ร แขวงจันทรเกษม ซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) มีความคุน้ เคย และใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมของชุมชนย่านที่พกั อาศัย
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) เป็ นตัวแทนของกลุ่มในการตอบคาถาม ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ประสบเหตุ
อาชญากรรม ญาติของผูท้ ี่เคยตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม หรื อผูท้ ี่เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรื อ
เคยได้ยนิ เรื่ องราวของอาชญกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาวิจยั
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
จากการกาหนดกรอบของตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมา ดังนั้นการ
กาหนดขนาดตัวอย่างซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั จึงมีข้ นั ตอนตามวิธีการ
การเลื อกตัวอย่างที่กาหนด คือ การประมาณขนาดของประชากรกลุ่ มตัวอย่างหรื อกรอบตัวอย่าง
สาหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การคานวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และขนาดตัวอย่างตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีการเลือกที่กาหนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรผูท้ ี่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน/ทรัพย์สิน หรื อผูอ้ าศัย หรื อผูเ้ ช่า พื้นที่ซอยรัช
ดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) เป็ นประชากรที่จะให้ขอ้ มูลด้านลักษณะของสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ศึกษา โดยมีจานวนหน่ วยหลังคาเรื อนที่สามารถนับได้ ดังนั้นการกาหนดขนาดของประชากรเพื่อ
เป็ นกรอบในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประมาณค่าจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยตัวแทนของ
ประชากรผูท้ ี่พกั อาศัยในบริ เ วณพื้นที่ศึกษา ซึ่ งกาหนดให้ตวั อาคารบ้านเรื อน 1หลัง นับเป็ น 1
หน่ วยหลังคาเรื อน การศึกษาในครั้งนี้ 1 หน่วยหลังคาเรื อนใช้ตวั กลุ่มตัวอย่างจานวน 1 คน จาก
จานวนหน่ วยหลังคาเรื อนบริ เวณรัชดาซอย 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ทั้งสิ้ น 719 หลังคาเรื อน ซึ่ ง
สามารถคานวนขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณ ซึ่ งกาหนดระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% และให้
มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% โดยสู ตร ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970) คือ
n = N
1+N e2
n คือ จานวนตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรที่ทราบค่า
e คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้
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วิธีการคานวณสู ตรนี้ ผูว้ ิจยั ตัองทราบขนาดของประชากรที่ตอ้ งการศึกษา (N) และ
กาหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (e) เช่ น ถ้าประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั มีจานวน 719 หลังคาเรื อน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการเท่ากับ
n = 719
1+719 (0.05)2
n = 257.0151921358356  258 หลังคาเรื อน
ดัง นั้นขนาดของประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จึง ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สิ้ น จานวน 258
หน่วยหลังคาเรื อน เท่ากับ ตัวแทนของการศึกษา คือ เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ผูอ้ าศัย หรื อผูเ้ ช่า ในบริ เวณ
พื้นที่น้ นั
การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (Multistage sampling)
พิจารณาการแบ่งพื้นที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง 2 แบบ คือ การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็ น
สัดส่ วนและการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ มีรายละเอียด คือ
1. การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็ นสัดส่ วน (Proportionate stratified random sampling)
โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างจากหลักการยึดสัดส่ วนเพื่อให้ได้ตวั แทนที่แท้จริ ง หมายความว่า ตัวอย่างที่
ถูกเลื อกในแต่ละระดับชั้นควรจะเป็ นการเลือกอย่างมีสัดส่ วนที่เหมาะสมต่อจานวนของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งประชากรศึกษา คือ ประชากรเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่ศึกษาวิจยั ที่อาศัยอยูใ่ น
บริ เวณพื้นที่ศึกษาย่านที่พกั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ใช้วิธีการนับจานวนตามหลังคา
เรื อน ซึ่ งใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่จากแฟ้ มข้อมูลของสานักงานโยธาธิ การ และผังเมือง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทาการกาหนดพื้นที่มีจานวนทั้งสิ้ น 719 หลังคาเรื อน จากนั้นทาดาเนินการ
แบ่งออกเป็ นบล็อค จานวนทั้งหมด 4 บล็อค ซึ่ งแต่ละบล็อกกาหนดเขตพื้นที่ประมาณ กว้างเท่ากับ
400 เมตร และยาวประมาณ 400 เมตร หรื อ (160,000 ตร.ม.) เนื่องจากเป็ นระยะที่สามารถเดินเท้าใน
เขตชุ มชน (เมืองประหยัดพลังงาน, 2551) เพื่อใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา
เพื่อให้ได้การกระจายของประชากรศึกษาให้มากที่สุด สาหรับขนาดตัวอย่างในการเก็บของแต่ละ
บล็อค หาได้จาก
จานวนขนาดตัวอย่างที่เก็บในบล็อก =
ขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่คานวณได้ X จานวนหน่วยหลังคาเรื อนของแต่ละบล็อก
จานวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่ (719 หลังคาเรื อน)
โดยมีรายละเอียด คือ
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1.1 จานวนขนาดตัวอย่างที่เก็บบล็อคที่ 1 มี จานวนหน่ วยหลังคาเรื อน เท่ากับ 42
หน่วย เมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรทั้งหมดเท่ากับ (258 X 42 หลังคาเรื อน)/719 = 15.07 ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างของการศึกษาบล็อคนี้คือ 15 หน่วยหลังคาเรื อน
1.2 จานวนขนาดตัวอย่างที่เก็บบล็อคที่ 2 มีจานวนหน่วยหลังคาเรื อน เท่ากับ 144
หน่วย หน่วย เมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรทั้งหมดเท่ากับ (258 X 144 หลังคาเรื อน)/719 =
51.67 ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการศึกษาบล็อกนี้คือ 51 หน่วยหลังคาเรื อน
1.3 จานวนขนาดตัวอย่างที่เก็บบล็อคที่ 3 มีจานวนหน่วยหลังคาเรื อน เท่ากับ 240
หน่วย หน่วย เมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรทั้งหมดเท่ากับ (258 X 240 หลังคาเรื อน)/719 =
86.12 ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการศึกษาบล็อกนี้คือ 86 หน่วยหลังคาเรื อน
1.4 จานวนขนาดตัวอย่างที่เก็บบล็อคที่ 4 มีจานวนหน่วยหลังคาเรื อน เท่ากับ 302
หน่วย หน่วย เมื่อเทียบอัตราส่ วนของประชากรทั้งหมดเท่ากับ (258 X 302 หลังคาเรื อน)/719 =
108.36 ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการศึกษาบล็อกนี้คือ 108 หน่วยหลังคาเรื อน

แผนที่ 3.2 การแบ่งพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 3.1 การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็ นสัดส่ วน
ลาดับบล็อค

จานวนประชากร
ทั้งหมดแต่ ละบล็อค

N1 = 42
N2 = 144
N3 = 240
N4 = 302

1
2
3
4
รวม

Number of Subjects in the Sample
n X Nn
ขนาดตัวอย่ างทีเ่ ก็บ
N
(258 X 42)/719 = 15.07
14
(258 X 144)/719 = 51.67

51

(258 X 240)/719 = 86.12

85

(258 X 302)/719 = 108.36

108

719

258

หมายเหตุ N แทน จานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่
n แทน ขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่คานวณได้
Nn แทน จานวนประชากรในแต่ละบล็อค
2. การสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชากรในแต่ละ
บล็อคแล้วจึงดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่าง ด้วย ตามความเหมาะสมของการดาเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ให้ได้ขนาดของตัวอย่างตามที่คานวณไว้ มีลาดับขั้นตอนการได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1 ขั้นตอนการกาหนดประชากรในพื้นที่ โดยให้สมาชิ กคนใดคนหนึ่ งในหนึ่ ง
หน่วยหลังคาเรื อนเป็ นตัวแทนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2.2 กาหนดพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 4 บล็อก ในขอบเขตของพื้นที่จริ ง ซึ่ งแต่ละบล็อคมี
พื้นที่ประมาณ 400 X 400 เมตร โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ หน่ วยเรื อนหรื ออาคารที่ยึดเอา
เอกสารทะเบียนบ้านเป็ นหลักในการนับ โดยตัวอาคาร 1หลัง นับเป็ น 1 หน่วย สาหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้ ตัวแทนของการศึกษา คื อ เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูอ้ าศัย หรื อผูเ้ ช่ า ตามลักษณะของที่พกั
อาศัย ประกอบด้วย บ้าน ตึกแถว ห้องแถว หอพัก ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแผนที่สารวจ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญนี้ ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ของประชากรเจ้าของที่ ดินและทรั พย์สินโดยเป็ นตัวแทนของผูท้ ี่พกั อาศัยในพื้นที่ซ อยรัชดา 36
(ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) มีข้ นั ตอนและรายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามดังนี้
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1. กาหนดวัตถุ ประสงค์ของแบบสอบถาม เพื่อสารวจและเก็บข้อมูลมาศึกษาถึ ง
ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฏีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย
หยิบยกเอาแนวคิ ดเรื่ องการป้ องกันอาชญากรรมโดยใช้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่ อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมเป็ นประเด็นหลัก
2. ตั้งคาถามในแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมุติฐานการวิจยั และตัว
แปรที่จะทาการศึกษา ด้านปั ญหาอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิต และร่ างกาย ย่านที่พกั อาศัยใน
ชุมชนเมืองในบริ เวณพื้นที่ศึกษาโดยอาศัยองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่เป็ นปั จจจัยเอื้อต่อการ
เกิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ทั้งข้อเสนอแนะ และแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญกรรมได้
3. ทาการแบ่งประเด็นคาถามหลัก ประเด็นคาถามย่อย และแนะแนวทางการป้ องกัน
อาชญกรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อลดช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรม ตาม
ลักษณะของปั จจัยดังนี้
ปั จจัยทางคุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม จานวนสมาชิก
ในครัวเรื อน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย การถื อครองกรรมสิ ทธิ์
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ จานวนเพื่อนบ้านที่รู้จกั
ปั จจัยทางสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย ประเภทของที่พกั
อาศัย จานวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรม
ลักษณะทัว่ ไปของที่พกั อาศัย การใช้สถานที่ประกอบธุ รกิจเป็ นที่พกั อาศัย พื้นที่เสี่ ยงภัย ถนนและ
เส้นทางสัญจร ไฟส่ องสว่างภายในบริ เวณที่วา่ งของบ้าน ระบบเฝ้ าระวังภายในชุมชน
1. การตั้งคาถามต้องมีเนื้ อหาครอบคลุมถึงองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการ
ป้ องกันอาชญากรรมทุกปั จจัยที่กาหนดไว้ ส่ วนการกาหนดจานวนคาถามได้พิจารณาปริ มาณคาถาม
ตามสาระความสาคัญของเนื้อหา ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคาถามจากแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามนี้เป็ นลักษณะคาถามแบบปิ ด (Close-end Questions) โดยเป็ นคาถามที่
ต้องการให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบตามคาตอบที่ได้ทาการกาหนดไว้ โดยให้โอกาสผูต้ อบมีอิสระ
ในการเลือกตอบคาถามโดยมีรูปแบบคาถามที่ใช้ คือ แบบเลือกตอบได้หลายตัวเลือกในหนึ่ งข้อ
และ แบบเลือกตอบได้ตวั เลือกเดียว
3. การจัดทาร่ างแบบสอบถามใช้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อปรับปรุ งสาหรับให้ผตู้ อบ
คาถามสามารถตอบคาถามได้ตรงและถูกวิธีเพื่อความถูกต้องและแม่นยาของคาตอบในแต่ละคาถาม
(ดูภาคผนวก)
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4. เมื่ อได้ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว จึงทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่
ศึกษา ตามจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูท้ ี่พกั อาศัย
ในพื้นที่ โดยทาการชี้ แจง วัตถุ ป ระสงค์ของการศึกษาวิจยั ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยให้เวลาแก่
ผูต้ อบคาถามได้ใช้ดุลพินิจในการตอบคาถามซึ่งจากการทดสอบผูต้ อบคาถามใช้เวลาประมาณ 8-12
นาที ในการรอรั บ แบบสอบถามกลับคื น และในทางปฏิ บตั ิ อาจนัด เวลาที่ ส ะดวกในการมารั บ
แบบสอบถามคืน
ภายหลังจากรวบรวมแบบสอบถามครบตามจานวนประชากรกลุ่ ม ตัวอย่างในพื้นที่
เรี ยบร้อยแล้ว การจัดการกับข้อมูลที่ได้มีข้ นั ตอนดังนี้
กาหนดรหัสของคาถาม คาตอบของแต่ละข้อ เพื่อเตรี ยมการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ป้ อนข้อมูลของคาตอบ ตามรหัสของคาถาม และตัวแปรที่ทาการวิเคราะห์
วิเคราะห์ขอ้ มูล และแปรผลข้อมูล
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การทดสอบแบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้น สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั นี้ ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คาถามในแต่ละข้อสอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจยั โดยแต่ละตัวแปรที่ทาการศึกษามีความสอดคล้องกันหรื อไม่ โดยข้อคาถามต้องมีขอ้ ความครอบ
คุ ลมเนื้ อหาครบถ้วนตามที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามเรี ย บร้ อยแล้ว จึ งนาไปทดสอบกับ ประชากรที่มี ลกั ษณะเดี ยวกันกับกลุ่ มตัวอย่า ง
ก่อนที่จะนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลยังสถานที่จริ ง (Pre-Test) จานวน 30 ชุด ในพื้นที่ที่มีคุณลักษณะ
ทางประชากรคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจนคร
บาลทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ในการทดสอบแบบสอบถามได้ทา
การตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม โดยการตอบคาถามจะได้ผลของการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อนามาปรับปรุ งคาถามและปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มาก
ขึ้นก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาจริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลของตัวแปรต่างๆที่กาหนด ทาการเก็บโดยใช้แบบสอบถาม
โดยนาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
ผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเหยือ่ หรื อผูท้ ี่เคยพบเห็นและได้ยนิ การประกอบอาชญกรรมในพื้นที่ โดยมีชุดคาถาม-
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คาตอบ ของแต่ละตัวแปรบรรจุอยู่ในแบบสอบถามจานวน 258 ชุ ด โดยได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมโดยการสังเกตพื้นที่ประกอบ มีการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ติ ดต่อประสานงานและขอความร่ วมมื อจากผูน้ าชุ มชน ประชาชนในเขตพื้นที่
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อตอบแบบสอบถามในวันและเวลาที่สะดวกในการเข้าไปขอเก็บ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่
2. แจ้งรายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มตัวอย่างใน
เขตพื้นที่ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาจนครบทั้งสิ้ น 258 ชุด
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้แบบสังเกตการณ์กบั ผูพ้ กั อาศัยเพื่อความสมบูรณ์
ของข้อมูลและเนื้อหาประกอบการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
พรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนย่านที่พกั
อาศัย รัชดาซอย 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) จากนั้นจึงทาการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงแบบ
รหัส (Coding Sheet) โดยที่ผวู้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิติ ในการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ และการจัดทาตารางการ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั โดยใช้ค่าทางสถิติที่ใช้
ในการคานวน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Means) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) โดยใช้ ChiSquare Test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้น
การใช้ สถิติไค-สแควร์ (Chi-square test)
การทดสอบว่าตัวแปรต้น หรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มีความสัมพันธ์กบั
เคยประสบอาชญากรรม และไม่เคยประสบอาชญากรรมในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งการทดสอบดังกล่าว
โดยข้อมูลที่ได้อยูใ่ นรู ปของความถี่ สามารถทดสอบได้โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi – square test:
x2) สาหรับการทดสอบกรณี สองตัวแปรนั้น (the x2 two – variable case) เป็ นการทดสอบตัวแปร
สองตัวมีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกันหรื อไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กนั หมายความว่าเป็ นอิสระ
จากกัน ดังนั้นบางทีจึงเรี ยกว่าการทดสอบความเป็ นอิสระ (the x2 test for independence)
ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) ซึ่ งกาหนดเป็ นจานวนความถี่
ร้อยละ โดยแต่ละตัวแปรจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหรื อประเภทขึ้นไป เช่น ตัวแปรเพศ (ชาย – หญิง) กับ
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การประสบเหตุอาชญากรรม (เคยประสบเหตุอาชญากรรม-ไม่เคยประสบเหตุอาชญากรรม) ซึ่ งจะ
ได้รูปแบบตาราง 2 x 2 โดยมีตวั อย่างขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. การกาหนดสมมติฐาน
1.1 สมมติฐานว่าง H0
1.2 สมมติฐานรอง หรื อ สมมติฐานแย้ง H1
2.การกาหนดเกณฑ์หรื อพื้นที่สาหรับการปฏิเสธ H0
3.เลือกวิธีการทางสถิติ/ตัวสถิติที่เหมาะสม
4.สร้างขอบเขตของการตัดสิ นใจ คือ การเลือกระดับนัยสาคัญ เช่น 0.05
5. คานวณค่าสถิติจากข้อมูลตัวอย่าง
6. ตัดสิ นใจเกี่ยวกับ H0 ยอมรับหรื อปฏิเสธ
7. การสรุ ปผล
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน
ขั้นที่ 1 การกาหนดสมมติฐาน
สมมติฐานหลักH0 : เพศชายมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร่ างกาย และ
ชีวติ เท่ากับเพศหญิง
ชาย = หญิง (โอกาสในการเกิดอาชญากรรมไม่ข้ ึนกับเพศ)
สมมติฐานรองH1 : เพศชายมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร่ างกาย และ
ชีวติ แตกต่างจากเพศหญิง
ชาย  หญิง (โอกาสในการเกิดอาชญากรรมขึ้นกับเพศ)
ขั้น ที่ 2 การก าหนดเกณฑ์ ห รื อพื้ น ที่ ส าหรั บ การปฏิ เ สธ H 0 โอกาสในการเกิ ด
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร่ างกาย และชีวติ ของเพศชาย และเพศหญิงเท่ากัน
ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการทางสถิติ/ตัวสถิติที่เหมาะสม
การวัดโดยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
ขั้นที่ 4 สร้างขอบเขตของการตัดสิ นใจ
กาหนดระดับนัยสาคัญ  = 0.05
ขั้นที่ 5 คานวณค่าสถิติจากข้อมูลตัวอย่าง
คาสั่ง Analyze Descriptive Statistics Crosstab
เลือก Chi-square และสถิติการหาความสัมพันธ์ดา้ น Nominal
ขั้นที่ 6 ตัดสิ นใจเกี่ยวกับ H0 ยอมรับหรื อปฏิเสธ
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การแสดงข้ อมูลทีน่ ามาใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตารางCase Processing Summary
Cases
Valid

Missing
Per

N cent
250
.0%

sex *
sum1

100

Total
Per

N cent
0
%

Per
N cent
250
.0%

.0

100

การแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับจานวนข้ อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม
โดยนามาใช้ในการอธิบายพรรณนาลักษณะของข้อมูล
ตารางที่ 3.3 ตัวอย่าง sex * sum1 Cross tabulation

sex

1
2
Total

Count
% within sex
Count
% within sex
Count
% within sex

sum1
1
42
30.2%
40
36.0%
82
32.8%

Total
2
97
69.8%
71
64.0%
168
67.2%

139
100.0%
111
100.0%
250
100.0%
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การแสดงค่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล และค่ า ความน่ า จะเป็ นที่ ใ ช้ ในการทดสอบ
สมมติฐาน
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างการพิจารณาค่ า ไควสแควร์ และค่ า Asymp.Sig (2-sided)
Chi-Square Tests
Value
df Asymp. Sig. (2Exact
Exact
sided)
Sig. (2-sided) Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square
.948a
1
.330
Continuity Correctionb
.703
1
.402
Likelihood Ratio
.946
1
.331
Fisher's Exact Test
.345
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

.201

การพิจารณาจากผลการศึกษา
ค่าไควสแควร์ เท่ากับ 0.948 และค่าความน่าจะเป็ น Asymp.Sig (2-sided) เท่ากับ 0.330
มีค่ามากกว่าค่า   0.05 ดังนั้นจึงตัดสิ นใจยอมรับสมมติฐานหลัก H0
H0 : เพศชาย มีโอกาสในการเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิต และร่ างกาย เท่ากับ
เพศหญิง
ชาย = หญิง โอกาสในการเกิดอาชญากรรมขึ้นกับเพศ
สรุ ปวิธีดาเนินงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทฤษฏี การควบคุมอาชญากรรมโดยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมมาประยุกต์โดยนาปั จจัยด้าน เหยื่ออาชญากรรม อาชญากร และสภาพแวดล้อม มา
สัมพันธ์กนั โดยมีเงื่อนเวลา และจังหวะมาเกี่ยวข้อง โดยที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง หรื อทั้ง 3 ปั จจัยเกิ ด
ความบกพร่ องทาให้เกิด “ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม” ซึ่ งการวิจยั นี้ จดั เป็ นการวิจยั เชิงอธิ บาย
มีวตั ถุประสงค์ในการมุ่งหาคาตอบ ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั โดยทาการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
จากข้อมูลการตอบแบบสอบถาม และตัวเลขจากสถิติที่ได้จากเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อหาปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิ ดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง โดยตัวแปร
หลักของการศึกษาวิจยั คือ องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อช่อง
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โอกาสเกิ ดอาชญากรรมในพื้นที่ โดยที่ตวั แปรตาม คือ ช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
ร่ างกาย และชี วิต ซึ่ งพื้นที่ ศึกษาการเจาะจงเลือกพื้นที่ จากย่านที่พกั อาศัยในเขตชุ มชนเมือง เขต
จตุ จ ัก ร แขวงจัน ทรเกษมสถานี ต ารวจนครบาลที่ รั บ ผิด ชอบพื้ น ที่ คื อ สถานี ต ารวจนครบาล
พหลโยธิ น โดยประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั คือ ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา
จานวน ทั้งสิ้ น 719 หลังคาเรื อน เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ได้ดีที่สุด โดยตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบคาถามคือ ผูท้ ี่ประสบเหตุอาชญากรรม ญาติของผู้ที่เคยตกเป็ นเหยื่อ
อาชญากรรม ผูท้ ี่เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรื อเคยได้ยินเรื่ องราวของอาชญกรรมที่เกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ศึกษาวิจยั มีจานวน 258 หน่วยหลังคาเรื อน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม โดยได้ทา
การแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 4 บล็อค แล้วจึงดาเนินการเก็บรวบรวมเก็บข้อมูลในพื้นที่
ให้ได้ตามขนาดของตัวอย่างตามที่คานวน โดยทาการทดสอบเครื่ องมือกับพื้นที่ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
กับพื้นที่ศึกษา ก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลยังสถานที่จริ ง เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว จึง ใช้
การวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณา และสถิ ติเชิ งอนุ มาณ และนามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ทางสถิ ติ โดยใช้ค่า ทางสถิ ติ ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาณ โดยใช้ Chi-Square Test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้น

บทที่ 4
สภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีย่ ่านที่พกั อาศัยในเขตชุ มชนเมืองกรุ งเทพมหานคร
พืน้ ทีร่ ับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลพหลโยธิน ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ย่ า นที่ พ ัก อาศั ย ในเขตชุ ม ชนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่รับผิดชอบสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร แขวงจันทรเกษม
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ศึกษา อีกทั้งได้ลงสารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษาในเบื้องต้น รวมทั้ง
ได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ซึ่ งนาไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแบบสอบถาม บทนี้ เป็ นการ
อธิ บายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และบริ บทของพื้นที่ยา่ นที่พกั อาศัย ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อ
ใหญ่อุทิศ) มีเนื้อหาที่สาคัญดังนี้
ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของพืน้ ทีศ่ ึกษา
ระดับเขต
เขตจตุจกั รตั้งอยูบ่ ริ เวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาหรื อฝั่งพระนคร เป็ น 1 ใน 50
เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร จัดอยูใ่ นกลุ่มเขตกรุ งเทพเหนือ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ชั้นกลาง (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) ซึ่ งถือเป็ นแหล่งการค้า การบริ การ
และแหล่งที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก มีการแบ่งแขวงรับผิดชอบออกเป็ น 5 แขวงได้แก่ ลาดยาว เสนา
นิคม จันทรเกษม จอมพล และจตุจกั รเพื่อความสะดวกในการติด ต่อสื่ อสารและการให้บริ การของ
เขต (เข้าถึงได้จาก http://www.kodmhai.com/m7/New4/N67.html) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การ
ปกครองต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เขตหลักสี่ มีคลองบางเขนเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน มีคลองบางบัว
และคลองลาดพร้าวเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตพญาไทมี
คลองน้ าแก้ว คลองพระยาเวิก และคลองบางซื่อ
เป็ นเส้นแบ่งเขต
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ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ เขตบางซื่อ มีทางรถไฟสายเหนือและคลองประปาเป็ น
เส้นแบ่งเขต

แผนที่ 4.1 แสดงขอบเขตของพื้นที่เขตจตุจกั ร
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่เขตการปกครองกรุ งเทพมหานคร เข้าถึงเมื่อ10 ตุลาคม 2552 เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/
ระดับแขวง
แขวงจันทรเกษม เป็ นแขวงที่อยูใ่ นพื้นที่เขตจตุจกั ร มีจานวนประชากรในแขวงทั้งสิ้ น
38,492 คน แบ่งเป็ นเพศชายจานวน 18,052 คน และเพศหญิงจานวน 20,440 คน โดยมีจานวน
หลังคาเรื อนทั้งสิ้ น 20,321 หลังคาเรื อน (รายงานสถิ ติจานวนประชากร, 2553 เข้าถึ งได้จาก
http://stat.dopa.go.th/xstat/pop53_1.html) ซึ่ งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานี ตารวจนครบาล
พหลโยธิน
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แนวเขตการปกครองของแขวงจันทรเกษม
ทิศเหนือ เริ่ มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางถนนพหลโยธิ นฟากตะวันออกกับขอบ
ทางซอยพหลโยธิ น 32 ฟากเหนื อไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางซอยพหลโยธิ น 32 ฟาก
เหนื อ สิ้ นสุ ดที่ จุดบรรจบระหว่า งขอบทางซอยพหลโยธิ น 32 ฟากเหนื อกับ คลองลาดพร้ า วฝั่ ง
ตะวันออก
ทิศตะวันออก เริ่ มต้นจากจุดบรรจบระหว่างขอบทางซอยพหลโยธิ น 32 ฟากเหนือกับ
คลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก สิ้ นสุ ดที่จุดบรรจบ
ระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกกับคลองน้ าแก้วฝั่งเหนือ
ทิศใต้ เริ่ มต้นจากจุ ดบรรจบระหว่างคลองลาดพร้าวฝั่ งตะวันออกกับคลองน้ าแก้วฝั่ ง
เหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองน้ าแก้วฝั่งเหนือ สิ้ นสุ ดที่จุดบรรจบระหว่างคลองน้ าแก้วฝั่ง
เหนือกับขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก
ทิ ศ ตะวันตก เริ่ ม ต้น จากจุ ดบรรจบระหว่า งคลองน้ า แก้วฝั่ ง เหนื อกับ ขอบทางถนน
รัชดาภิเษกฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนื อตามแนวขอบทางถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันออก ถึงจุด
บรรจบระหว่า งขอบทางของถนนรั ช ดาภิ เษกฟากตะวันออกกับ ขอบทางถนนพหลโยธิ น ฟาก
ตะวันออกไปทางทิศเหนื อ ตามแนวขอบทางถนนพหลโยธิ นฟากตะวันออก สิ้ นสุ ดที่จุดบรรจบ
ระหว่างขอบทางถนนพหลโยธิ นฟากตะวันออกกับขอบทางซอยพหลโยธิน 32 ฟากเหนือ
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แผนที่ 4.2 แสดงขอบเขตของพื้นที่แขวงจันทรเกษม
ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนที่เขตการปกครองกรุ งเทพมหานคร เข้าถึงเมื่อ10 ตุลาคม 2552 เข้าถึงจาก
http://piyatida.igetweb.com/?mo=3&art=468856
ระดับชุ มชน
ที่ต้ งั ของพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) เป็ นชุมชนย่านที่พกั อาศัย แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งอยู่ในพื้นที่รับ ผิดชอบของ สถานี ตารวจนครบาล
พหลโยธิน

แผนที่ 4.3 แสดงขอบเขตของพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) และบริ เวณข้างเคียง
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ เข้าถึงจาก Google Earth
บริ เวณพื้นที่ ศึกษาย่านที่พกั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) พื้นที่ประมาณ
364,980.76 ตารางเมตร จากการสังเกตโดยผูว้ จิ ยั พบว่า เส้นทางในซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ประกอบด้วยซอยย่อยคดเคี้ยวไปมาเป็ นจานวนมาก เนื่องจากเป็ นที่พกั อาศัยของประชาชนมานาน
จากการพัฒนาและการขยายตัวของพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมบริ เวณใกล้เคียง
กับพื้นที่ศึกษา นามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม ความต้องการที่อยูอ่ าศัย
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เพิม่ มากขึ้นจากจานวนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การประกอบธุ รกิจร้านค้า
ต่ า งๆ ที่ เ พิ่ม มากขึ้ นเพื่ อ รองรั บ ความต้องการของจ านวนประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยขาดการ
วางแผนด้านสาธรารณู ปโภคและสาธารณู ปการล่วงหน้าทาให้เส้นทางจราจรคับแคบ ตัวอาคาร
ร้ านค้า พื้นที่ว่างในพื้นที่ หรื ออาคารประเภทบ้าน ถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นหอพัก โดยสร้างอยู่ชิดกับ
ทางเดิ นเท้าซึ่ งส่ งผลให้มีความคับแคบ บางช่ วงมีเพียงทางเดิ นเท้าบนฝาท่อระบายน้ าสาธารณะ
เท่ า นั้น โดยบางบริ เ วณเป็ นเขตพื้ น ที่ ที่ ก าลัง ก่ อ สร้ า ง มี ก ารปลู ก บ้า นพัก คนงานชั่ว คราว เกิ ด
ความรู ้สึกเสี่ ยงภัยของผูท้ ี่พกั อาศัยและสัญจรในพื้นที่ อีกทั้งซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ยังถูก
ใช้เป็ นเส้นทางลัดการจราจรคับคัง่ อย่างมากในเวลาเร่ งด่ วน แต่หลังเวลาเร่ งด่ วน กลับเป็ นพื้นที่
เปลี่ ยวในบางซอย ขาดการวางแผน แต่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีความหนาแน่ นของพื้นที่
อย่างมาก ซึ่ งเป็ นต้นเหตุและสภาพพื้นที่ของการเกิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา
อาณาเขตของพืน้ ที่ศึกษา
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ น อาณาเขตของพื้นที่ศึกษา
เป็ นอาณาบริ เวณที่พบเหตุอาชญากรรมมากที่สุด โดยข้อมูลสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลพหลโยธิ น ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ งเป็ นชุมชนที่ผอู้ ยูอ่ าศัยอยูค่ ่อนข้าง
หนาแน่ น รวมถึ งมีชุมชนหลังจันทรเกษม ใกล้กบั บริ เวณริ มคลองลาดพร้าว ซึ่ งเป็ นชุ มชนเก่าแก่
ของพื้นที่ มีความหลากหลายของสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุนใน
การประกอบเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา
ทิศเหนือ
ซอยรัชดา 36 แยก 9-3-4
ทิศใต้
ซอยรัชดา 36 แยก 11
ทิศตะวันออก
คลองลาดพร้าว ตลอดจน เทสโก้โลตัส สาขาวังหิน
ทิศตะวันตก
ถนนรัชดาภิเษก ปากทางเข้าถนน ซอยรัชดา36
(ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
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แผนที่ 4.4 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานครและภาพถ่ายดาวเทียม เข้าถึงจาก: Google
earth
การกาหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา จากบริ เวณพื้นที่ศึกษามีทางเข้าออก2 เส้นทาง มี
แนวคลองลาดพร้ า วเป็ นขอบเขตของ พื้ นที่ ด้า นทิ ศตะวันออก โดยใช้ถ นนรั ช ดาภิ เ ษกทางทิ ศ
ตะวันตกเป็ นขอบเขตของพื้นที่ ซึ่ งทางทิศเหนือใช้ซอยรัชดา 36 แยก 9-3-4 เป็ นแนวแบ่งทาง และ
ทางทิศใต้ มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้วยซอยรัชดา 36 แยก 11 เนื่ องจากเป็ นเส้นทางที่พบ
เหตุอาชญากรรมบ่อยครั้ง จากรายงานเหตุอาชญากรรมของสถานีตารวจนครบาลพหลโยธิ น จึงเป็ น
เหตุผลในการกาหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
ลักษณะสภาพปัจจุบันของพืน้ ที่ศึกษา
พื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) เป็ นพื้นที่ยา่ นพักอาศัย มีลกั ษณะเป็ นบ้านเดี่ยวที่
มีอาณาเขตของตัวเองชัดเจน มีร้ ัวรอบขอบชิด ขนาดพื้นที่กว้างขวางเนื่องจากเป็ นชุมชนพื้นที่อาศัย
มานาน การจัดแบ่งแปลงที่ดินเท่าๆกันบนถนนซอยที่ตดั ขึ้นใหม่ในพื้นที่ศึกษา เนื่ องจากการแบ่ง
ถนนลักษณะตารางออกเป็ นบล็อคๆ เจ้าของที่ดินบางพื้นที่ยงั ไม่เข้ามาพัฒนาหรื อใช้ประโยชน์ที่ดิน
จึงปล่อยให้มีสภาพรกร้าง มีตน้ ไม้ใหญ่ข้ ึน บดบังสายตาของผูส้ ัญจรผ่านไปมา โดยบางพื้นที่ได้ถูก
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ปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่สาหรับจอดรถ ซึ่ งตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก และถนนซอยต่างๆในพื้นที่ศึกษา
สลับกับหอพัก บ้าน ห้องแถว หรื อตึกแถว ทั้งแบบชั้นเดียวที่มีลกั ษณะการก่อสร้างแบบง่ายๆ มีการ
ต่อเติมหลายครั้งตามแต่วตั ถุประสงค์ของผูเ้ ช่าจะเข้ามาใช้ประโยชน์ที่อาคาร เช่น ทาการค้าขาย ใช้
เป็ นพื้นที่เก็บของหรื อเพื่อทาการค้า และอยูพ่ กั อาศัยหลังเวลาร้านปิ ด เป็ นต้น ซึ่ งตึกแถว ห้องแถว
ริ ม ถนน ไม่ มี พ้ืนที่ ส าหรั บจอดรถเนื่ องจากได้ก่ อสร้ า งมาเป็ นระยะเวลานานก่ อนที่ กฏหมายจะ
กาหนดให้มีระยะถอยร่ น เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ผวิ การจราจร ซึ่ งผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในอาคารประเภทนี้
เป็ นจานวนมาก ได้ต้ งั กระถางต้นไม้บริ เวณด้านหน้าอาคารล้ าแนวเขตที่ดินออกมายังทางสาธารณะ
เพื่ อ เป็ นการก าหนดขอบเขตของพื้ นที่ ส่ วนตัว จึ ง ยิ่ง ท าให้ผิว การจราจรคับแคบ ทางเดิ นเท้า มี
ลัก ษณะคดเคี้ ย วไปมาไม่ สะดวกต่อการเดิ นสวนกัน ทั้งเกิ ดมุม มื ดที่ ไม่ สามารถมองเห็ นได้จาก
ระยะไกล เส้นทางเปลี่ยวบางช่วงของถนนทาให้เกิดความยากลาบากในการสัญจรทางเท้า บางช่วง
ของถนนยังมีมุมโค้งที่ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้เพราะมี
กิ่ งไม้และต้นไม้ใหญ่ขวางทาง บดบังวิสัยทัศน์ของผูใ้ ช้เส้นทาง เกิ ดการจราจรติดขัดในชั่วโมง
เร่ งด่วน รวมถึ งผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืน ประกอบกับไฟดวงโคมแสงสว่างบริ เวณริ ม
ถนนมีจานวนน้อย ทาให้รถยนต์ไม่สามารถมองเห็นผูท้ ี่สัญจรทางเท้าในเวลากลางคืนชัดเจน ซึ่ ง
โดยมากจะเป็ นผูท้ ี่พกั อาศัยในพื้นที่ รวมถึงผูพ้ กั อาศัยในหอพักที่อยู่บริ เวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งอาศัยการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เป็ นหลัก

แผนที่ 4.5 จานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
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จากภาพที่ 4.5 พบว่ามีจานวนหลังคาเรื อนในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้ น 719 หลังคาเรื อน โดย
แบ่งเป็ น
ตึกแถว
จานวน
35 หลังคาเรื อน
บ้าน
จานวน
589 หลังคาเรื อน
ทาวเฮ้าส์
จานวน
10 หลังคาเรื อน
หอพัก
จานวน
32 หลังคาเรื อน
ห้องแถว
จานวน
61 หลังคาเรื อน
ห้องชุด
จานวน
2 หลังคาเรื อน
จากลักษณะสภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ศึกษาพบว่า ได้ขาดการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนย่านที่พกั อาศัย จึงเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุนต่อการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่ ซึ่ งจากสถิ ติของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ นพบว่าเกิ ดเหตุอาชญากรรมเป็ นจานวนมาก
เนื่ องจากพื้ น ที่ มี ค วามหนาแน่ นของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งจากจานวนประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยขาดการ
วางแผนและควบคุ ม ตั้ง แต่ แ รกรวมถึ ง จ านวนหอพัก ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากอยู่ ใ กล้ ก ั บ
สถาบันการศึกษา ซึ่ งเจ้าของที่ดินได้เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเป็ นหอพัก หรื อที่ดิน
ว่างเปล่าเดิมถูกก่อสร้างเป็ นหอพัก อาคารพานิชยกรรม ทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงห้องชุด ทาให้มีประชากร
แฝงเข้ามายังพื้นที่เพิม่ เป็ นจานวนมาก ถนนและเส้นทางสัญจรแต่เดิมมีขนาดที่เอื้ออานวยเพื่อผูท้ ี่อยู่
อาศัยในลักษณะที่ พกั อาศัยประเภทบ้าน เคหะสถาน แต่เนื่ องจากการขยายตัวของพื้นที่ขาดการ
วางแผนล่วงหน้า จึงทาให้เกิดความแออัดของพื้นที่บริ เวณปากทางเข้าซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่
อุทิศ) โดยเฉพาะการจราจรที่ติดขัดในชัว่ โมงเร่ งด่วนซึ่ งมีผทู้ ี่ใช้เส้นทางซอยรัชดา 36 เพื่อเป็ นทาง
ลัดจากถนนลาดพร้ าววังหิ นมายังถนนรัช ดาภิเษก แต่ในยามวิก าลกลับเงี ย บและมีสภาพถนนที่
เปลี่ยวในบางซอย ทาให้เอื้อต่อการเกิดช่องโอกาสอาชญากรรมได้ง่าย โดยจากการศึกษาด้วยวิธีการ
ลงสารวจในพื้นที่ศึกษา พบว่า
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แผนที่ 4.6 เส้นทางสัญจรในพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
1. ถนนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่ มีลกั ษณะคับแคบ ตัวอาคารตั้งอยูช่ ิดกับทางเดินเท้า
โดยบางช่ วงแทบจะไม่มีทางสาหรับเดิน ประกอบกับเส้นทางจราจรค่อนข้างคดเคี้ยว เป็ นโค้งมุม
และมี ซอกซอยเป็ นระยะ ท าให้ถนนเพิ่ มความแคบ สภาพทางเดิ นเท้าในพื้นที่ ค่อนข้า งคับ แคบ
เนื่ องจากมี สิ่งกี ดขวางทางเดินเท้า รวมถึ งการปลูกต้นไม้ และวางกระถางต้นไม้บริ เวณด้านหน้า
อาคารพานิ ชย กรรมแต่ละห้องเป็ นระยะตลอดแนว 2 ข้างทางของถนน การตั้งร้านค้าแผงลอยริ ม
ทาง ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย บริ เวณด้านหน้าร้านค้าประเภทตึกแถวชั้นเดียว ประกอบกับ
ถนนในพื้นที่ศึกษายังถูกใช้เป็ นเส้นทางลัด เนื่ องจากมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง ในการหลีกหนี
การจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักคือ ถนนรัชดาภิเษก และถนนลาดพร้าววังหินในเวลาเร่ งด่วน
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แผนที่ 4.7 ช่วงเวลาการใช้เส้นทางในพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
2. ลักษณะของรู ปแบบอาคารในพื้นที่ศึกษา มีความหลากหลาย โดยมากเป็ นอาคาร
ประเภทที่พกั อาศัย ไม่ว่าจะเป็ นอาคาร ห้องแถวชั้นเดียว ตึกแถวชั้นเดียว ตึกแถวสองชั้นริ มถนน
บ้านพักอาศัย ทาวเฮ้าส์ และหอพักที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ตลอดสองข้างทางรั้วบ้านสู งทึบ
สลับกับพื้นที่รกร้างที่ขาดการปรับปรุ ง และร้านค้าทัว่ ไป ทั้งที่มีการปรับปรุ งตัวอาคารเดิมที่มีสภาพ
ทรุ ดโทรมริ มถนน อาคารโดยส่ วนมากจะเป็ นกลุ่มอาคารพานิ ชย์ริมถนน ประกอบกับพื้นที่วา่ งรก
ร้างเป็ นระยะ อีกทั้งยังมีอาคารหอพักสาหรับนักศึกษาตั้งเรี ยงราย ตลอดสองข้างทางโดยรวมสภาพ
อาคารภายนอกภาพรวมอยูใ่ นสภาพดี
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แผนที่ 4.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
3. ลักษณะประชากรในพื้นที่ศึกษา แต่เดิมเป็ นชุ มชนริ มคลองลาดพร้าวที่ก่อสร้าง
อาคารบ้านเรื อนขนานกับแนวคลอง และได้มีการขยายตัวของพื้นที่โดยรอบ ซึ่ งมีการจัดสรรที่ดิน
แบ่งเป็ นบล็อคๆ ทาให้มีประชาชนที่ยา้ ยเข้ามาอาศัยอยู่ในระยะแรก มีอาณาเขตของบ้านและที่ดิน
ชัดเจน มีขนาดพื้นที่มาก เนื่ องจากราคาที่ดินยังไม่สูงมาก จึงทาให้เกิ ดเป็ นย่านชุ มชนที่พกั อาศัย
โดยมี การค้าขายให้กบั ผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในชุ มชน โดยอาศัยร้ านค้าเป็ นที่พกั อาศัยหลังปิ ดร้ านในเวลา
กลางคื น จากความเปลี่ ยนแปลงจนถึ งปั จจุบนั ได้มีสถานบันการศึกษาอยู่บริ เวณใกล้เคียงทาให้
ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมร้านค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ ี่เข้า
มาใช้งานในพื้นที่ ซึ่ งมีการให้เช่ าพื้นที่อาคารบ้าน ตึกแถว ห้องแถวริ มถนนสายหลักบริ เวณรอบ
สถานศึกษา โดยมีเวลาเปิ ดปิ ดที่ชัดเจนตามเวลาของการเรี ยนการสอน ทาให้ผปู้ ระกอบธุ รกิ จเกิ ด
ความสะดวกในการเปิ ดกิจการร้านค้าในเวลาเช้าได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทาง และพักอาศัย
อยู่ และอีกประเภทคือผูท้ ี่มาพักอาศัยในหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นประชากรที่มีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 18-25ปี ส่ วนมากจะเป็ นประชากรต่างถิ่นที่ยา้ ยมาอาศัยอยูช่ ว่ั คราวในเวลาเปิ ดภาคการเรี ยน
และกลับภูมิลาเนาช่วงเวลาปิ ดภาคการศึกษา
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4. การประกอบอาชี พของชุมชนในพื้นที่ส่วนมากเป็ นการประกอบอาชี พด้านอาหาร
เครื่ องดื่ ม ร้ า นค้า ขายของเบ็ด เตล็ ด ซึ่ ง ให้บ ริ ก ารแก่ ผูท้ ี่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชนละแวกนี้ ร้ า นบริ ก าร
อินเตอร์ เนต ร้ านสะดวกซื้ อ เพื่อบริ การนักศึกษา ผูท้ ี่อาศัยอยู่บริ เวณหอพัก และผูท้ ี่เดินทางมายัง
มหาวิทยาลัยจันทรเกษมในเวลากลางวันซึ่ งมีความหลากหลายในอาชีพและการบริ การ แต่ในเวลา
กลางคืนจะเหลื อเพียงร้ านอาหารประเภทแผงลอย ร้านอินเตอร์ เน็ต ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใกล้ร้านสะดวก
ซื้อเท่านั้น
5. ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การในบริ เวณพื้นที่ยา่ นที่พกั อาศัยรัชดาซอย 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ในเวลาช่วงเช้าและกลางวันจะมีความหนาแน่นสู งของจานวนผูท้ ี่เข้ามายังพื้นที่โดยส่ วนมากจะเป็ น
นักศึกษาที่เดินทางเข้ามาเรี ยนหนังสื อที่มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ร้านค้า แผงลอย แม่คา้ มาขายของ
สองข้างทางถนน อาคารพานิ ชยกรรมจะเปิ ดให้บริ การอย่างคึกคักตลอดเส้นทาง แต่จะเบาบางลง
ในช่ วงเย็น และจะเริ่ ม เงี ย บเหงาลงช่ วงเวลาหัวค่ า ร้ านค้า บางร้ านค้าจะยังคงเปิ ดทาการค้าขาย
อาหารและเครื่ องดื่ม แต่ไม่มากเท่าเวลากลางวัน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่พกั อาศัย และจะเริ่ มเงียบเหงา
หลังเวลา 21.00นาฬิกา
6. ในพื้นที่ศึกษามีพ้ืนที่วา่ ง และพื้นที่จอดรถของหอพักจานวนมาก เนื่องจากบริ เวณนี้
มีพ้นื ที่จอดรถไม่เพียงพอในการรองรับปริ มาณรถยนต์ของผูพ้ กั อาศัยในหอพัก อีกทั้งบางพื้นที่วา่ ง
ถูกเปลี่ ยนเป็ นพื้นที่กาลังก่อสร้ างอาคารหอพักขึ้น จนเกิ ดเป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัยที่เปิ ดช่ องโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมในพื้นที่ โดยคนร้ายอาจอาศัยพื้นที่ก่อสร้างซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามในการหลบซุ่ มรอเหยื่อ
ที่ผา่ นเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่วา่ งข้างเคียงของพื้นที่ก่อสร้างมีตน้ ไม้ใหญ่ข้ ึนรกทึบ ทาให้เกิดมีผู้
ฉวยโอกาสทาการขนขยะจากพื้นที่ก่อสร้างมาทิ้ง ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อาจเปิ ดช่องโอกาสให้
เกิดอาชญากรรมขึ้น
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แผนที่ 4.9 พื้นที่เสี่ ยงภัยในพื้นที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
สรุ ป
พื้นที่ศึกษาย่านที่พกั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญอุทิศ) ตั้งอยูใ่ นเขตจตุจกั ร แขวง
จันทรเกษม พื้ นที่ รับ ผิด ชอบของสถานี ตารวจนครบาลพหลโยธิ น มี จ านวนประชากรนับ ตาม
หลังคาเรื อนจานวน 719หลังคาเรื อน อาณาเขตเริ่ มจากซอยรัชดา 36 แยก 9-3-4 ทางทิศเหนือ จรด
ทางทิศตะวันออกโดยมีคลองลาดพร้าว ตลอดจน เทสโก้โลตัส สาขาวังหิ นเป็ นแนวแบ่ง ทางทิศใต้
ติดซอยรัชดา 36 แยก 11และทิ ศตะวันตกติดกับถนนรัชดาภิเษก ปากทางเข้าถนน ซอยรัชดา36
(ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) โดยมีเส้นทางสัญจรคือ ทางรถยนต์ และทางเท้า มีลกั ษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารส่ วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัย ซึ่ งกิ จกรรมส่ วนใหญ่ของพื้นที่คือ การค้าและการบริ การ
เพื่อประชากรในพื้นที่ ศึกษาและประชากรผูท้ ี่เข้ามายังสถานศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม ประเภทของสิ่ งก่อสร้ างคือ บ้าน ตึกแถว ห้องแถว ทาวเฮ้าส์ หอพักและห้องชุ ด โดยมีถนน
และซอยต่างๆเป็ นเส้ นทางสัญจรหลักในพื้นที่ ซึ่ งมีขนาดคับแคบ มีพ้ืนที่รกทึบสลับกับสิ่ งปลูก
สร้างในพื้นที่
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา ทาให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ประกอบและ
บริ บทของพื้นที่ศึกษา เช่น ที่ต้ งั และอาณาเขตของพื้นที่ศึกษา ลักษณะของสภาพแวดล้อมปั จจุบนั
ของพื้นที่ ลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคม และวิถีชีวิตของผูท้ ี่อาศัยอยู่ในชุ มชนย่านนี้ ล้วนเป็ นส่ วน
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สาคัญที่ได้มาถึงปั จจัยที่เอื้อให้เกิดช่องโอกาสอาชญากรรม ซึ่ งการเข้าใจบริ บทของพื้นที่ศึกษาเป็ น
อย่างดี จะสามารถทาให้การลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

บทที่ 5
การวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมทั้งการอภิปรายผลในพื้นที่ศึกษา สามารถหาปั จจัยที่ เชื่ อมโยง
ไปสู่ แนวทางการศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่สามารถลดช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรม
ของย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) โดยมีกระบวนการดังนี้
การดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดาเนินการสุ่ มตัวอย่าง จากการแบ่งพื้นที่ใน
การเขตการศึกษาออกเป็ น 4 บล็อค ซึ่ งเป็ นขอบเขตรับผิดชอบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล จาก
ประชากรจานวนทั้งสิ้ น 719 หน่วยครัวเรื อน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250 หน่วยครัวเรื อน
ผลการวิจยั นาเสนอโดยลาดับต่อไปนี้
อธิบายคุณลักษณะทัว่ ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัว่ ไปของคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2. การประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
3. ลักษณะที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ หาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่ อทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกายของชุ มชนย่านที่
พักอาศัยในเขตเมือง
1. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เบื้องต้น (Chi-square Test)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คุณลักษณะทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่ าง รายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการอภิปราย
ผล มีดงั นี้
ข้ อมูลทัว่ ไปของคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นการคัดเลือกมา
จากบุ ค คลที่ อ าศัย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยให้ ร ายละเอี ย ดข้อ มู ล ต่ า งๆ ตามแบบสอบถามที่ ใ ช้
ประกอบการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
สมาชิกในครัวเรื อน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย
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ประเภทของที่ พกั อาศัย การถื อครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่พกั อาศัย การรู้จกั เพื่อน
บ้านในเขตชุมชนที่พกั อาศัย โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ ดังนี้
1. จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่แจกทั้งหมดมีจานวน 258 ชุ ด ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลในช่ วงวันที่ 15
สิ งหาคม 2554 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2554 ตามวิธีการเลือกตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งใช้ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น 1 เดือน และได้รับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น
จานวน 250 ชุด โดยจานวนแบบสอบถามที่ขาดไม่สามารถเก็บกลับมาคืนนั้นเนื่องไม่สามารถเข้าถึง
ที่ พกั อาศัยของกลุ่ ม ตัวอย่างได้ทุ กหลังคาเรื อน เป็ นจานวน 8 ชุ ดโดยมีรายละเอีย ดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.1 คือ
ตารางที่ 5.1 จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน (n=258)
รายการ
เพศ (%)
จานวน (n)
ร้ อยละ
ชาย หญิง
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด
258
100
จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน 139 111
(55.6) (44.4)
250
96.89
จานวนแบบสอบถามที่ขาด
8
3.11
จากตารางที่ 5.1 มี แบบสอบถามที่ได้รับคืนรวมทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 96.89 ของ
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แยกเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อย
ละ 55.6 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 44.4 โดยไม่ได้รับแบบสอบถามคืน คิดเป็ นร้อยละ 3.11 ของ
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด
2. สถานะ
ข้อมู ลสถานะของผูต้ อบแบบสอบถามแสดงถึ งอายุของประชากรกลุ่ มตัวอย่า ง การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องสถานะ มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.2 คือ
ตารางที่ 5.2 สถานะของกลุ่มตัวอย่าง (n=250)
สถานผู้ตอบ
จานวน (n)
ร้ อยละ
หัวหน้าครอบครัว
67
26.8
ผูอ้ าศัย
183
73.2
รวม
250
100
จากตารางที่ 5.2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานะเป็ นผูอ้ าศัย จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 73.2 และมีสถานะเป็ นหัวหน้าครอบครัว จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8
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3. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ข้อมูลจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนแสดงถึ งจานวนสมาชิ กของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องจานวนสมาชิกในครัวเรื อน มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดง
ในตารางที่ 5.3 คือ
ตารางที่ 5.3 ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าสู งสุ ด และค่าต่าสุ ดของจานวนสมาชิกในครัวเรื อน (n=250)
ค่ าสถิติ
รวม
Mean ค่าเฉลี่ยของจานวนสมาชิก (คน)
3.18
Minimum ค่าจานวนสมาชิกต่าสุ ด (คน)
1
Maximum ค่าจานวนสมาชิกสู งสุ ด (คน)
10
S.D. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.072
จากตารางที่ 5.3 กลุ่มตัวอย่างมีจานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ต่าสุ ดเพียง 1 คน มีจานวน
สมาชิ กในครัวเรื อนสู งสุ ด 10 คน จานวนสมาชิ กในครัวเรื อนเฉลี่ ย 3.18 (3) คน และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.072
4. อายุ
ข้อมู ลของกลุ่ มตัวอย่างแสดงถึ งอายุข องกลุ่ มประชากรในพื้นที่ศึก ษา การวิเคราะห์
ข้อมูลอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.4
คือ
ตารางที่ 5.4 อายุของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ (n=250)
อายุ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จานวน
(n)

ช่วงอายุ 15-25 ปี
ช่วงอายุ 26-40 ปี
ช่วงอายุ 40-60 ปี

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

55
22.0
56
22.4
111
44.4
34
13.6
40
16.0
74
29.6
50
20.0
15
6.0
65
26.0
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.4 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมดในช่ วงอายุ 15-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.6 และช่วงอายุ 40-60 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 26.0 เมื่ อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิง ช่ วงอายุ 15-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.0
รองลงมา คือ เพศชายช่วงอายุ 15-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.0 และช่วงอายุ 40-60 ปี น้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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5. สถานภาพสมรส
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเรื่ องสถานภาพสมรสของกลุ่ มตัวอย่าง มีรายละเอีย ดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.5 คือ
ตารางที่ 5.5 สถานภาพสมรส (n=250)
สถานภาพสมรส
จานวน (n)
ร้ อยละ
145
58.0
โสด
80

32.0

10

4.0

8

3.2

7

2.8

250

100

สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
แยกกันอยู่
รวม

จากตารางที่ 5.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า มีสถานภาพโสด จานวน 145 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58.0 มากที่สุด รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0
สถานภาพหย่าร้าง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 สถานภาพหม้าย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.2 และพบน้อยที่สุด คือ สถานภาพแยกกันอยู่ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
6. ระดับการศึกษา
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เรื่ อ งระดับ การศึ ก ษาของกลุ่ ม ตัวอย่า ง มี รายละเอี ย ดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.6 คือ
ตารางที่ 5.6 ระดับการศึกษา (n=250)
ระดับการศึกษา

เพศชาย

ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา, ปวช.
ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
(n)
5
14
31
15
56
15
139

ร้ อยละ
(%)
2.0
5.6
12.4
6.0
22.4
6.0
55.6

เพศหญิง
จานวน
(n)
8
26
15
37
23
2
111

ร้ อยละ
(%)
3.2
10.4
6.0
14.8
9.2
0.8
44.4

รวม
จานวน
(n)
13
40
46
52
82
17
250

ร้ อยละ
(%)
5.2
16.0
18.4
20.8
32.8
6.8
100
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จากตารางที่ 5.6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 82
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8
และระดับการศึ ก ษาที่ พ บน้อยที่ สุ ด คือ ไม่ไ ด้รับการศึก ษา จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2
ตามลาดับ พิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชาย มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
22.4 รองลงมา คือ เพศหญิง มีการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 14.8 และ
เพศหญิง มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
7. อาชีพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องอาชี พของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม
ดังแสดงในตารางที่ 5.7 คือ
ตารางที่ 5.7 อาชีพ (n=250)
อาชีพ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ
9
3.9
6
2.1
15
6.0
พนักงาน,ลูกจ้างเอกชน
46
18.4
37
14.8
83
33.2
ค้าขาย,ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
41
16.4
21
8.4
62
24.8
รับจ้างทัว่ ไป,กรรมกร
20
8.0
16
6.4
36
14.4
นักเรี ยน นักศึกษา
16
6.4
24
9.6
40
16.0
แม่บา้ น,ไม่ได้ประกอบอาชีพ
7
2.8
7
2.8
14
5.6
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.7 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทางานพนักงาน หรื อลูกจ้างเอกชน
จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ ค้าขายหรื อประกอบธุรกิจส่ วนตัว จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.8 ส่ วนอาชี พที่พบน้อยที่สุด คือ แม่บา้ นหรื อไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.6 ตามลาดับ

76
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.8 คือ
ตารางที่ 5.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (n=250)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

ต่ากว่า 4,000 บาท
4,001 – 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 24,000 บาท
24,001 บาทขึ้นไป

5
2.0
4
1.6
9
3.6
38
15.2
34
13.6
72
28.8
42
16.8
44
17.6
86
34.4
38
15.2
23
9.2
61
24.4
16
6.4
6
2.4
22
8.8
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.8 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
8,001 – 15,000 บาท จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ รายได้ระหว่าง 4,001 – 8,000
บาท จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.8 รายได้ระหว่าง 15,001 – 24,000 บาท จานวน 61 คน คิด
เป็ นร้อยละ 24.4 ส่ วนที่พบน้อยที่สุดคือ รายได้ 24,001 บาทขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8
ตามลาดับ
9. บริ เวณที่พกั อาศัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องบริ เวณที่พกั อาศัย ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.9 คือ
ตารางที่ 5.9 บริ เวณที่พกั อาศัย (n=250)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
บริเวณทีพ่ กั อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
ย่านที่พกั อาศัย
ย่านชุมชนแออัด
ย่านธุ รกิจ
รวม

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

94
24
21
139

37.6
9.6
8.4
55.6

73
27
11
111

29.2
10.8
4.4
44.4

167
51
32
250

66.8
20.4
12.8
100
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จากตารางที่ 5.9 บริ เวณที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า พักอาศัยในย่านที่
พักอาศัย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.8 รองลงมา คือ ย่านชุมชนแออัด จานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.4 ส่ วนที่พบน้อยที่ สุด คือ พักอาศัยในย่านธุ รกิ จ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8
ตามลาดับ
10. ประเภทที่พกั อาศัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องประเภทที่พกั อาศัยของกลุ่ มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.10 คือ
ตารางที่ 5.10 ประเภทที่พกั อาศัย (n=250)
ประเภททีพ่ กั อาศัย
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จานวน
(n)

บ้าน
ห้องแถว
ตึกแถว
หอพัก
ทาวน์เฮ้าส์
ห้องชุด

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

71
28.4
44
17.6
115
46.0
21
8.4
20
8.0
41
16.4
23
9.2
24
9.6
47
18.8
13
5.2
16
6.4
29
11.6
9
3.6
5
2.0
14
5.6
2
0.8
2
0.8
4
1.6
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.10 ประเภทที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า บ้าน จานวน 115
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ ตึกแถว จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ห้องแถว จานวน
41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.4 ส่ วนที่พบน้อยที่สุด คือ ห้องชุ ด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.6
ตามลาดับ
11. การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัย
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เรื่ อ งการถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ อ ยู่อ าศัย ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง มี
รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.11 คือ
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ตารางที่ 5.11 การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัย (n=250)
การถือครองกรรมสิ ทธิ์
เพศชาย
เพศหญิง
ในทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
(n)

(%)

(n)

(%)

รวม
จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ผูอ้ าศัย
ผูเ้ ช่า

51
20.4
14
5.6
65
26.0
55
22.0
66
26.4
121
48.4
33
13.2
31
12.4
64
25.6
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.11 การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า
เป็ นผูอ้ าศัย จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.4 รองลงมา คือ เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ จานวน 65 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.0 และผูเ้ ช่าจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.6 ตามลาดับ
12. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่อยูป่ ัจจุบนั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องระยะเวลาที่อาศัยอยูข่ องกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบ
แบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.12 คือ
ตารางที่ 5.12 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่อยูป่ ัจจุบนั (n=250)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยู่
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน ร้ อยละ
(n)

ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลา 1-5 ปี
ระยะเวลามากกว่า 5 ปี

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

19
7.6
15
6.0
34
13.6
71
28.4
63
25.2
134
53.6
49
19.6
33
13.2
82
32.8
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.12 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า ช่วงระยะเวลา
1-5 ปี จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ระยะเวลามากกว่า 5 ปี จานวน 82 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.8 และระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ตามลาดับ
13. การรู ้จกั เพื่อนบ้านในชุมชนที่อยูอ่ าศัย
การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เรื่ องการรู้ จกั เพื่ อนบ้านในชุ ม ชนที่ อาศัย อยู่ข องกลุ่ ม ตัวอย่า ง มี
รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 5.13 คือ
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ตารางที่ 5.13 การรู ้จกั เพื่อนบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ (n=250)
การรู้จักเพือ่ นบ้ านในชุ มชน
เพศชาย
เพศหญิง
จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

รวม
จานวน
(n)

ร้ อยละ
(%)

รู ้จกั น้อยกว่า 5 หลัง
46
18.4
46
18.4
92
36.8
รู้จกั 5 – 10 หลัง
34
13.6
31
12.4
65
26.0
รู้จกั 10 – 15 หลัง
13
5.2
12
4.8
25
10.0
รู้จกั 15 – 20 หลัง
14
5.6
4
1.6
18
7.2
รู้จกั 20 – 25 หลัง
5
2.0
7
2.8
12
4.8
รู ้จกั มากกว่า 25 หลังขึ้นไป
27
10.8
11
4.4
38
15.2
รวม
139
55.6
111
44.4
250
100
จากตารางที่ 5.13 การรู้จกั เพื่อนบ้านในชุ มชนที่อาศัยอยู่ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่
พบว่า การรู ้จกั เพื่อนบ้านน้อยกว่า 5 หลัง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ รู้จกั 5 –
10 หลัง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 รู้จกั มากกว่า 25 หลังขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.8 และการรู ้จกั เพื่อนบ้านในชุ มชนที่อาศัยอยู่ น้อยที่สุด คือ รู้จกั 20 – 25 หลัง จานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.8

80
ข้ อมูลการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ทีผ่ ่านมา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในรอบปี ที่ผา่ นมา (1 มกราคม – ธันวาคม 2553) มีสมาชิกใน
ครอบครัวประสบเหตุอาชญากรรม
1. การประสบอาชญากรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของ
ผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.14 คือ
ตารางที่ 5.14 การประสบอาชญากรรมจาแนกตามการประสบอาชญากรรม (n=250)
การประสบอาชญากรรม
เคยประสบ
ไม่ เคยประสบ
รวม
อาชญากรรม
อาชญากรรม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
64
25.6
อาชญากรรมต่อชีวิตและ
15
6.0
168
76.2
250
100
ร่ างกายอาชญากรรมทางเพศ
3
1.2
รวม
82
32.8
168
76.2
250
100
จากตารางที่ 5.14 การประสบอาชญากรรมของกลุ่ ม ตัวอย่า ง พบว่า เคยประสบ
อาชญากรรม จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบอาชญากรรม จานวน 168 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 76.2 เมื่ อพิ จารณาตามประเภทของอาชญากรรม พบว่า ส่ วนใหญ่ เคยประสบ
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ อาชญากรรมต่อชีวิต
และร่ างกาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 และอาชญากรรมทางเพศ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.2 ตามลาดับ
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2. จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องจานวนครั้งที่เกิ ดอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด
ของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.15 คือ
ตารางที่ 5.15 จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม (n=82)
จานวนครั้งทีเ่ กิดอาชญากรรม

เกิด 1 ครั้ง
เกิด 2 ครั้ง
ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
รวม

เพศชาย
จานวน
(n)
27
12
3
42

ร้อยละ
(%)
33.0
14.6
3.6
51.2

เพศหญิง
จานวน
(n)
24
13
3
40

ร้อยละ
(%)
29.2
15.9
3.6
48.8

รวม
จานวน
(n)
51
25
6
82

ร้อยละ
(%)
62.2
30.5
7.3
100

จากตารางที่ 5.15 จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า เกิด 1
ครั้งจานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ เกิด 2 ครั้ง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5
และเกิดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ
3. สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของ
ผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.16 คือ
ตารางที่ 5.16 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สถานทีเ่ กิดเหตุอาชญากรรม
ภายในที่พกั อาศัย
มุมอับลับตาคน
มุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง
เส้นทางเปลี่ยวในซอย
เส้นทางเปลี่ยวบนถนนสายหลัก
ลานจอดรถ
ที่วา่ งรกทึบ

(n=82)
(n=82)
(n=82)
(n=82)
(n=82)
(n=82)
(n=82)

จานวน (n)
19
38
33
22
14
6
3

ร้ อยละ (%)
23.17
46.34
40.24
26.82
17.07
7.31
3.65

จากตารางที่ 5.16 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมในกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ โดยพิจาณา 3
อันดับแรก พบว่า มุมอับลับตาคนจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.34 รองลงมา คือ มุมมืดไม่มีแสง
ส่ องสว่าง จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.24 เส้นทางเปลี่ยวในซอย จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.82 ตามลาดับ ส่ วนสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ที่วา่ งรกทึบ จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.65
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4. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด
ของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.17 คือ
ตารางที่ 5.17 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม (n=82)
ช่ วงเวลาทีเ่ กิดเหตุอาชญากรรม
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
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
จากตารางที่ 5.17 ช่ วงเวลาที่ เกิ ดเหตุ อาชญากรรมของกลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ คื อ
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.29 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00
น.จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30 ช่วงเวลา 00.01-06.00 น. จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.20
ส่ วนช่ วงเวลาที่เกิ ดน้อยที่ สุด คื อ ช่ วงเวลา 06.01-12.00 น. จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.21
ตามลาดับ
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ลักษณะทีพ่ กั อาศัยของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าที่พกั อาศัย ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.18 คือ
ตารางที่ 5.18 ความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าที่พกั อาศัย (n=250)
ความสะดวกของบุคคลภายนอกทีส่ ามารถเข้ าทีพ่ กั อาศัย
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
100
40.0
สะดวก
21
8.4
ไม่มีร้ ัวกั้น
36
14.4
มีร้ ัวกั้นแต่สามารถเข้าออกได้ง่ายและสะดวก
18
7.2
เป็ นสถานประกอบการ ร้านค้า
25
10.0
เป็ นหอพัก บ้านเช่าที่บุคคลภายนอกเข้าถึงได้
150
60.0
ไม่ สะดวก
19
7.6
มีร้ ัวกั้น
59
23.6
เป็ นชุมชนหรื อหมู่บา้ นที่หา้ มบุคคลภายนอกเข้า
72
28.8
เป็ นหอพักหรื อบ้านเช่าที่หา้ มบุคคลภายนอกเข้า
รวม
250
100
จากตารางที่ 5.18 ความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าที่พกั อาศัยของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าที่พกั อาศัยได้สะดวก จานวน 150 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.0 เนื่ องจาก เป็ นหอพักหรื อบ้านเช่ าที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า คิดเป็ นร้ อยละ 28.8 เป็ น
ชุมชนหรื อหมู่บา้ นห้ามบุคคลภายนอกเข้า คิดเป็ นร้อยละ 23.6 และมีร้ ัวกั้น คิดเป็ นร้อยละ 7.6 ส่ วน
บุคคลภายนอกสามารถเข้าที่พกั อาศัยได้สะดวก จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 เนื่องจาก ส่ วน
ใหญ่ มีร้ ัวกั้นแต่สามารถเข้าออกได้ง่ายและสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 14.4 และเป็ นหอพักบ้านเช่ าที่
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ คิดเป็ นร้อยละ 10.0
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1. การประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องการประกอบธุรกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัย ของกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.19 คือ
ตารางที่ 5.19 การประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัย (n=250)
การประกอบธุรกิจโดยใช้ สถานทีพ่ กั อาศัย
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
12
4.8
ใช้
9
3.6
โดยมีสัญลักษณ์แสดงได้ชดั เจน
3
1.2
โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดง
238
95.2
ไม่ ใช้
รวม
250
100
จากตารางที่ 5.19 การประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
พบว่า ไม่ใช้สถานที่พกั อาศัยเพื่อการประกอบธุ รกิ จ จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2 และใช้
สถานที่พกั อาศัยเพื่อการประกอบธุ รกิจ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
2. ถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัย
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเรื่ องถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.20 คือ
ตารางที่ 5.20 ถนน และเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่าง (n=250)
ถนนและเส้ นทางสั ญจรบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
สภาพถนนภายในชุ มชน
71
28.4
เป็ นระเบียบ
118
47.2
ค่อนข้างมีระเบียบ
61
24.4
ไม่เป็ นระเบียบ
ถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่ วยงานของรัฐ
55
22.0
ดีมาก
160
64.0
พอใช้
35
14.0
ไม่ดี
สภาพพืน้ ผิวถนน
158
63.2
คอนกรี ต
84
33.6
ลาดยางมะตอย
8
3.2
ถนนลูกรัง
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ตารางที่ 5.20 ถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่าง (n=250) (ต่อ)
ถนนและเส้ นทางสั ญจรบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
สภาพร่ องระบายนา้
55
22.0
ดีมาก
126
50.4
พอใช้
69
27.6
ไม่ดี
ลักษณะทางเข้ าออกของบริเวณถนน
47
18.8
ทางตัน
103
41.2
ทางเข้าออกทางเดียว
100
40.0
ทางเข้าออกหลายทาง
สภาพการใช้ งานของผู้คนในชุ มชน
128
51.2
มีคนสัญจรมาก
101
40.4
มีคนสัญจรน้อย
21
8.4
ค่อนข้างเปลี่ยว
บริเวณถนนมีต้นไม้ บดบังสายตาน่ ากลัวอันตราย
49
19.6
ต้นไม้ใหญ่
119
47.6
ต้นไม้พมุ่ เตี้ย
82
32.8
ต้นไม้กระถางริ มทาง
ทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีสิ่งกีดขวางบดบังตา
48
19.2
จัดเป็ นระเบียบมาก
155
62.0
จัดเป็ นระเบียบปานกลาง
47
18.8
จัดเป็ นระเบียบน้อย
สภาพถนนมีการดูแลรักษา
51
20.4
มีการดูแลอย่างดี
169
67.6
มีการดูแลบ้าง
30
12.0
ไม่มีการดูแล
ถนนมีระบบป้ายสั ญลักษณ์บอกทาง
170
68.0
มี
80
32.0
ไม่มี
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ตารางที่ 5.20 ถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่าง (n=250) (ต่อ)
ถนนและเส้ นทางสั ญจรบริเวณทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริเวณถนนมีจานวน
139
55.6
มีเพียงพอต่อสภาพการใช้งานดี
104
41.6
มีแต่สภาพใช้งานไม่ดี
7
2.8
ไม่มี
แสงไฟส่ องสว่ างซ่ อมบารุ งให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้
144
57.6
ดี
99
39.6
ไม่ดี
7
2.8
ไม่มี
จากตารางที่ 5.20 ข้อมูลด้านถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่าง
มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพถนนภายในชุมชนส่ วนใหญ่ ค่อนข้างมีระเบียบและค่อนข้างมีระเบียบ
2. ถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่ วนใหญ่ พอใช้และดีมาก
3. สภาพพื้นผิวถนน ส่ วนใหญ่เป็ นคอนกรี ต
4. สภาพร่ องระบายน้ า ส่ วนใหญ่ พอใช้
5. ลักษณะทางเข้าออกของบริ เวณถนน ส่ วนใหญ่เป็ นทางเข้าออกทางเดียว
6. สภาพการใช้งานถนนของผูค้ นในชุมชน ส่ วนใหญ่มีคนสัญจรมาก
7. บริ เวณถนนมีตน้ ไม้บดบังสายตาน่ากลัวอันตราย ส่ วนใหญ่เป็ นต้นไม้พมุ่ เตี้ย
8. บริ เวณทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีส่ิ งกีดขวางบดบังตา จัดเป็ นระเบียบปานกลาง
9. สภาพถนนมีการดูแลรักษา ส่ วนใหญ่มีการดูแลบ้าง
10. ถนนมีระบบป้ ายสัญลักษณ์บอกทาง ส่ วนใหญ่มีระบบป้ ายสัญลักษณ์บอกทาง
11. ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนนมีจานวน ส่ วนใหญ่มีเพียงพอต่อสภาพการใช้
งานดี
12. แสงไฟส่ องสว่าง ส่ วนใหญ่มีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
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3. บริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีพ้นื ที่เสี่ ยงภัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีพ้ืนที่เสี่ ยงภัยของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด
ของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.21 คือ
ตารางที่ 5.21 บริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีพ้นื ที่เสี่ ยงภัย
มี
ไม่ มี
รวม
บริเวณทีอ่ ยู่อาศัยมีพนื้ ทีเ่ สี่ ยงภัย จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n)
217
229
43
34
31
223
47

(%)
86.8
91.6
17.2
13.6
12.4
89.2
18.8

(n)
33
21
207
216
219
27
203

(%)
13.2
8.4
82.2
86.4
87.6
10.2
81.2

(n)
250
250
250
250
250
250
250

(%)
100
100
100
100
100
100
100

มุมอับลับตาคน
เส้นทางเปลี่ยวในซอย
เส้นทางเปลี่ยวบนถนนสายหลัก
ลานจอดรถ
ที่วา่ งรกทึบ
มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง
ต้นไม้บริ เวณทางเท้าบดบัง
มุมมอง
จากตารางที่ 5.21 บริ เวณที่ อยู่อาศัย มี พ้ืนที่เสี่ ย งภัย ส าหรั บ บุ ค คลในชุ ม ชนของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เมื่อพิจารณา 3 อันดับแรก พบว่า บริ เวณที่เส้นทางเปลี่ยวในซอย จานวน 229 คน
คิดเป็ นร้อยละ 91.6 รองลงมา คือ บริ เวณที่มีมุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 89.2 และบริ เวณที่มุมอับลับตาคน จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.8 ส่ วนบริ เวณที่พบน้อย
ที่สุด คือ บริ เวณที่วา่ งรกทึบ มีเพียง จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.4
4. ความสว่างของไฟภายในบริ เวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริ มถนนและเส้นทางสัญจร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องความสว่างของไฟภายในบริ เวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริ มถนนและ
เส้นทางสัญจร มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.22 คือ
ตารางที่ 5.22 ความสว่างของไฟภายในบริ เวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริ มถนนและเส้นทางสัญจร (n=250)
ความสว่างของไฟ
จานวน (n)
ร้ อยละ (%)
สว่างพอเพียงดี
78
31.2
สว่างพอใช้
166
66.4
ไม่มีเลย
6
2.4
รวม
250
100
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จากตารางที่ 5.22 ความสว่า งของไฟภายในบริ เ วณบ้า น รั้ วหน้า บ้า น ริ ม ถนนและ
เส้นทางสัญจร ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า มีสว่างพอใช้ จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.4
รองลงมา คือ สว่างพอเพียงดี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 และไม่มีแสงสว่างเลย จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ
5. ระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ของกลุ่มตัวอย่าง มี
รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.23 คือ
ตารางที่ 5.23 ระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน (n=250)
ระบบเฝ้ าระวัง
มี
ไม่ มี
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
มีป้อมตารวจ
31
12.4
219
87.6
250
100
จัดเวรยามดูแล
46
18.4
204
81.6
250
100
ติดตั้งทีว-ี กล้องวงจรปิ ด
67
26.8
183
73.2
250
100
จากตารางที่ 5.23 ระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยภายในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
พบว่า ไม่มีป้อมตารวจจานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.6 ไม่มีจดั เวรยามดูแลจานวน 204 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 81.6และไม่ มี ก ารติ ดตั้ง ที วี-กล้องวงจรปิ ด จ านวน 183 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.2
ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ หาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อโอกาสเกิดอาชญากรรม
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของ
ชุ มชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง เป็ นการวิเคราะห์ระดับ 2 ตัวแปร (Bi-aviate analysis) ซึ่ งใช้การ
วิเคราะห์ ด้วยตารางไขว้ (Cross tabulation) และใช้ส ถิ ติไ ค-สแควร์ (Chi-square Test) ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ตารางไขว้
ตัวแปรที่นาเข้าสู่ การวิเคราะห์ตอ้ งมีการวัดระดับแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) และการวัดระดับอันดับ
(Ordinal scale) เท่านั้น ถ้าหากตัวแปรใดที่เป็ นการวัดระดับช่วง (Interval scale) หรื อเป็ นการวัด
ระดับอัตราส่ วน (Ratio scale) ต้องนามาจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้เป็ นการวัดระดับกลุ่ม ผลการวิเคราะห์
มีดงั นี้
การวิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ เบือ้ งต้ น (Chi-square Test)
1. การวิเคราะห์ หาปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิ ด
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง มีรายละเอียดของ
ผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.24 คือ
ตารางที่ 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ปัจจัยทางด้ าน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
หัวหน้าครอบครัว
ผูอ้ าศัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ช่วงอายุ 15-25 ปี
ช่วงอายุ 26 ปี ขึ้นไป

อาชญากรรม
เคยประสบ ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
27 (40.3)
55 (30.1)
42 (30.2)
40 (36.0)
25 (22.5)
57 (41.0)

40 (59.7)
128 (69.9)
79 (69.8)
71 (64.0)
86 (77.5)
82 (59.0)

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

2.335

0.127

0.948

0.33

9.567

0.002*

Pearson
Chi-square
Pearson
Chi-square
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ตารางที่ 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยทางด้ าน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
สถานภาพสมรส
โสด
ไม่โสด
ระดับการศึกษา
< ปริ ญญาตรี
> ปริ ญญาตรี
อาชีพ
เป็ นพนักงานรัฐ, เอกชน
ไม่เป็ นพนักงานรัฐ, เอกชน
รายได้ เฉลีย่
< 8,000 บาท
> 8,000 บาท
บริเวณทีพ่ กั อาศัย
เป็ นย่านที่พกั อาศัย
ไม่เป็ นย่านที่พกั อาศัย
ประเภททีพ่ กั อาศัย
บ้าน
ไม่ใช่บา้ น
การถือครองกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
ไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ระยะเวลาทีอ่ ยู่อาศัยในชุมชน
< 1 ปี
> 1 ปี

อาชญากรรม
เคยประสบ ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
36 (24.8)
46 (43.8)
58 (38.4)
24 (24.2)
33 (33.7)
49 (32.2)

109 (75.2)
59 (56.2)
93 (61.6)
75 (75.8)
65 (66.3)
103 (67.8)

21 (25.9)
61 (36.1)

60 (74.1)
108 (63.9)

46 (27.5)
36 (43.4)

121 (72.5)
47 (56.6)

48 (41.7)
34 (25.2)
26 (40.0)
56 (30.3)
8 (23.5)
74 (34.3)

67 (58.3)
101 (74.8)
39 (60.0)
129 (69.7)
26 (76.6)
142 (65.7)

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

9.955

0.002*

Pearson
Chi-square

5.446

0.020*

Pearson
Chi-square

0.056

0.813

Pearson
Chi-square

2.569

0.109

6.302

0.012*

Pearson
Chi-square

7.721

0.005*

Pearson
Chi-square

2.066

0.151

Pearson
Chi-square

1.534

0.215

Pearson
Chi-square
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ตารางที่ 5.24 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยทางด้ าน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
การรู้ จกั เพือ่ นบ้ านในชุมชน
รู ้จกั < 5 หลัง
รู ้จกั > 5 หลัง

อาชญากรรม
เคยประสบ ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
39 (42.4)
43 (27.2)

53 (57.6)
115 (72.8)

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

6.076

0.014*

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5.24 ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่วงอายุ
(P-value=0.002) สถานภาพสมรส (P-value=0.002) ระดับการศึกษา (P-value=0.020) บริ เวณที่พกั
อาศัย (P-value=0.012) ประเภทที่พกั อาศัย (P-value=0.005) และการรู้ จกั เพื่อนบ้านในชุ มชน (Pvalue=0.014) มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของชุมชน
ย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. การวิเคราะห์หาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กบั โอกาส
เกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง มีรายละเอียด
ของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.25 คือ
ตารางที่ 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
การเข้ าออกทีพ่ กั อาศัยบุคคลนอก
สะดวก
ไม่สะดวก
การใช้ สถานทีพ่ กั ตนประกอบธุรกิจ
ใช้ประกอบธุรกิจ
ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจ
สภาพถนนของชุมชน
เป็ นระเบียบ
ไม่เป็ นระเบียบ

อาชญากรรม
เคยประสบ ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
50 (50.0)
32 (21.3)
7 (58.3)
75 (31.5)
20 (28.2)
62 (34.6)

50 (50.0)
118 (78.7)
5 (41.7)
163 (68.5)
51 (71.8)
117 (65.4)

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
22.370 < 0.001*
Chi-square
Pearson
Chi-square

3.728

0.053

Pearson
Chi-square

0.965

0.326
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ตารางที่ 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (ต่อ)
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
การดูแลบารุงรักษาพืน้ ถนน
ดี
ไม่ดี
พืน้ ผิวถนน
เป็ นคอนกรี ต
ไม่เป็ นคอนกรี ต
สภาพร่ องระบายนา้
ดี
ไม่ดี
ลักษณะทางเข้ าออกของถนน
ทางเข้าออกทางเดียว
ทางเข้าออกหลายทาง
จานวนผู้สัญจรผ่านไปมา
มีคนสัญจรมาก
มีคนสัญจรน้อย
ขนาดต้ นไม้ ทบี่ ดบัง
ต้นไม้ใหญ่
ต้นไม้เล็ก
การดูแลจัดการบริเวณทางเดินเท้า
เป็ นระเบียบมาก
ไม่เป็ นระเบียบ
การดูแลรักษาสภาพถนน
ดูแลเป็ นอย่างดี
ได้รับการดูแลบ้าง

อาชญากรรม
เคยประสบ
ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
9 (16.4)
73 (37.4)
54 (34.2)
28 (30.4)
12 (21.8)
70 (35.9)
38 (25.3)
44 (44.0)
44 (34.4)
38 (31.1)

46 (83.6)
122 (62.6)
104 (65.8)
64 (69.6)
43 (78.2)
125 (64.1)
112 (74.7)
56 (56.0)
84 (65.6)
84 (68.9)

13 (26.5)
69 (34.3)

36 (73.5)
132 (65.7)

6 (12.5)
76 (37.6)

42 (87.5)
126 (62.4)

7 (13.7)
75 (37.7)

44 (86.3)
124 (62.3)

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

8.642

0.003*

Pearson
Chi-square

0.369

0.543

Pearson
Chi-square

3.858

0.054

Pearson
Chi-square

9.485

0.002*

Pearson
Chi-square

0.295

0.587

1.087

0.297

Pearson
11.107
Chi-square

0.001*

Pearson
Chi-square

Pearson
Chi-square 10.576

0.001*
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ตารางที่ 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (ต่อ)
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
ถนนมีป้ายสัญลักษณ์ บอกทาง
มี
ไม่มี
ระบบแสงไฟส่ องสว่ างบริเวณถนน
เพียงพอ
ไม่มีเพียงพอ
การซ่ อมบารุงระบบไฟส่ องสว่ าง
มีระบบการซ่อมเป็ นอย่างดี
ไม่มีระบบการซ่อมใดๆ
พืน้ ทีเ่ สี่ยง
มุมอับลับตาคน
มี
ไม่มี
เส้ นทางเปลีย่ วในซอย
มี
ไม่มี
ทางเปลีย่ วถนนสายหลัก
มี
ไม่มี
ลานจอดรถ
มี
ไม่มี
ทีว่ ่ างรกทึบ
มี
ไม่มี
มุมมืดไม่ มแี สงส่ องสว่ าง
มี
ไม่มี

อาชญากรรม
เคยประสบ
ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
50 (29.4)
32 (40.0)
31 (22.3)
51 (45.9)
36 (25.0)
46 (43.4)

77 (35.5)
5 (15.2)
80 (34.9)
2 (9.5)
12 (27.9)
70 (33.8)
12 (35.3)
70 (32.4)
11 (35.5)
71 (32.4)
79 (35.4)
3 (11.1)

120 (70.6)
48 (60.0)
108 (77.7)
60 (54.1)
108 (75.0)
60 (56.6)

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

2.767

0.096

Pearson
Chi-square

15.653 <0.001*

Pearson
Chi-square

9.374

0.002*

Pearson
Chi-square

5.372

0.020*

Pearson
Chi-square

5.635

0.018*

140 (64.5)
28 (84.8)
149 (65.1)
19 (90.5)
31 (72.1)
137 (66.2)
22 (64.7)
146 (67.6)
20 (64.5)
148 (67.6)
144 (64.6)
24 (88.9)

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Pearson
Chi-square 0.564

0.453

Pearson
Chi-square

0.111

0.739

Pearson
Chi-square

0.116

0.734

Pearson
Chi-square

6.460

0.011*
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ตารางที่ 5.25 ร้อยละ การเกิดอาชญากรรม จาแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (ต่อ)
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
ต้ นไม้ บริเวณทางเท้ าบดบัง
มี
ไม่มี
ระบบแสงไฟทีส่ ่ องสว่ างในชุมชน
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

อาชญากรรม
เคยประสบ
ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
11 (23.4)
71 (35.0)
15 (19.2)
67 (39.0)

36 (76.6)
132 (65.0)
63 (80.8)
105 (61.0)

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

2.318

0.128

Pearson
Chi-square

9.471

0.002*

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5.25 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเข้าออกที่พกั
อาศัยของบุคคลนอก (P-value=<0.001) การดู แลบารุ งรักษาพื้นถนน (P-value=0.003) ลักษณะ
ทางเข้าออกของถนน (P-value=0.002) การดูแลจัดการบริ เวณทางเดินเท้า (P-value=0.001) การดูแล
รักษาสภาพถนน (P-value=0.001) ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน (P-value=<0.001) การซ่ อม
บารุ งระบบไฟส่ องสว่าง (P-value=0.002) พื้นที่เสี่ ยงกรณี มุมอับลับตาคน (P-value=0.020) พื้นที่
เสี่ ยงกรณี เส้นทางเปลี่ยวในซอย (P-value=0.018) พื้นที่เสี่ ยงกรณี มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง (Pvalue=0.011) และระบบแสงไฟที่ส่องสว่างในชุมชน (P-value=0.002) มีความสัมพันธ์กบั โอกาส
เกิ ดอาชญากรรมต่ อทรั พ ย์สิ น ชี วิตและร่ า งกายของชุ ม ชนย่า นที่ พ กั อาศัย ในเขตเมื อง อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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3. การวิ เ คราะห์ ห าด้า นระบบเฝ้ าระวัง ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ในชุ ม ชนที่ มี
ความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยใน
เขตเมือง มีรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 5.26 คือ
ตารางที่ 5.26 ร้ อยละ การเกิ ดอาชญากรรม จาแนกตามปั จจัยด้านระบบเฝ้ าระวังดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน
ด้ านระบบเฝ้ าระวังดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน
ป้ อมตารวจ
มี
ไม่มี
การจัดเวรยามดูแล
มี
ไม่มี
การติดตั้งทีว-ี กล้ องวงจรปิ ด
มี
ไม่มี

อาชญากรรม
เคยประสบ ไม่ เคยประสบ
n (%)
n (%)
9 (29.0)
73 (33.3)
13 (28.3)
69 (33.8)
20 (29.9)
62 (33.9)

22 (71.0)
146 (66.7)
33 (71.7)
135 (66.2)
47 (70.1)
121 (66.1)

สถิตทิ ใี่ ช้

2

P-value

Pearson
Chi-square

0.228

0.633

Pearson
Chi-square

0.527

0.468

Pearson
Chi-square

0.361

0.548

หมายเหตุ * หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5.26 ด้า นระบบเฝ้ าระวัง ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย ในชุ ม ชน ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ไม่ตวั แปรใดที่มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและ
ร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีสถานะเป็ นผูอ้ าศัย ร้อยละ 73.2 ซึ่ ง
มีสถานะเป็ นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 26.8 มีอายุช่วง 15-25 ปี ร้อยละ 44.4 เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ
15-25 ปี ร้อยละ 26.0 และเพศชายช่ วงอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 22.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.0
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 32.8 มีอาชีพเป็ นพนักงาน ร้อยละ 33.2 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 8,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 34.4 มีที่พกั อาศัยอยูใ่ นย่านที่พกั อาศัย
ร้อยละ 66.8 ส่ วนการถื อครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูอ้ าศัย ร้อยละ 48.4
อาศัยอยู่ช่วงระยะเวลา 1-5 ปี ร้ อยละ 53.6 และการรู้จกั เพื่อนบ้านในชุ มชนที่อาศัยอยู่ของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า การรู ้จกั เพื่อนบ้านน้อยกว่า 5 หลัง ร้อยละ 36.8
สาหรับการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมานั้น พบว่า เคย
ประสบอาชญากรรม ร้อยละ 32.8 และไม่เคยประสบอาชญากรรม ร้อยละ 76.2 เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทของอาชญากรรม พบว่า ส่ วนใหญ่เคยประสบอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมต่อ
ชี วิตและร่ างกาย และอาชญากรรมทางเพศ ส่ วนจานวนครั้งที่เกิ ดอาชญากรรม พบว่า เกิ ด 1 ครั้ง
ร้อยละ 62.2 ซึ่ งมีสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พิจาณา 3 อันดับแรก คือ มุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มี
แสงส่ องสว่าง และเส้นทางเปลี่ยวในซอย ช่ วงเวลาที่เกิ ดเหตุอาชญากรรมส่ วนใหญ่ คือ ช่ วงเวลา
18.01-24.00 น. ร้อยละ 68.29 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ร้อยละ 18.30
ลักษณะที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสะดวกของบุคคลภายนอกที่สามารถ
เข้าที่พกั อาศัย พบว่า บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าที่พกั อาศัยได้สะดวก ร้อยละ 60 เนื่องจากเป็ น
หอพักหรื อบ้านเช่าที่หา้ มบุคคลภายนอกเข้า เป็ นชุมชน หรื อหมู่บา้ นห้ามบุคคลภายนอกเข้า ร้อยละ
23.6 และมีร้ ัวกั้น เพียงร้อยละ 7.6 ส่ วนบุคคลภายนอกสามารถเข้าที่พกั อาศัยได้สะดวก ร้อยละ 40.0
เนื่ องจากมี ร้ ั วกั้นแต่สามารถเข้าออกได้ง่ายและสะดวก และเป็ นหอพักบ้านเช่ าที่บุคคลภายนอก
เข้าถึงได้ ส่ วนในการประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่พกั อาศัยนั้น ส่ วนใหญ่ไม่ใช้สถานที่พกั อาศัยเพื่อ
การประกอบธุ ร กิ จ ด้า นถนนและเส้ น ทางสั ญ จรบริ เ วณที่ อ ยู่อ าศัย ค่ อ นข้า งมี ร ะเบี ย บ มี ก าร
บารุ งรักษาจากหน่วยงานของรัฐบ้าง และเป็ นถนนคอนกรี ต ซึ่ งมีร่องระบายน้ า ลักษณะทางเข้าออก
ของบริ เวณถนนเป็ นทางเข้าออกทางเดียวภายในชุมชน และมีผคู้ นสัญจรจานวนมาก มีตน้ ไม้บดบัง
สายตาเป็ นต้นไม้พมุ่ เตี้ย บริ เวณทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีสิ่งกีดขวางบดบังตา สภาพถนนมีการ
ดูแลรักษาบ้าง ระบบสัญลักษณ์บอกทางเป็ นป้ าย ส่ วนระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนนมีจานวน
เพียงพอต่อสภาพการใช้งาน แสงไฟส่ องสว่าง ได้มีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี สาหรับ
บริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีพ้นื ที่เสี่ ยงภัยของบุคคลในชุมชนเป็ นบริ เวณที่เส้นทางเปลี่ยวในซอย มีมุมมืดไม่
มีแสงส่ องสว่าง และมุมอับลับตาคน ส่ วนความสว่างของไฟภายในบริ เวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริ ม
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ถนนและเส้นทางสัญจร พบว่า มีสว่างพอใช้ และระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ส่ วน
ใหญ่ไม่มีป้อมตารวจ ไม่มีจดั เวรยามดูแล และไม่มีการติดตั้งทีว-ี กล้องวงจรปิ ด
ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
บริ เวณที่ พ ัก อาศัย ประเภทที่ พ ัก อาศัย และการรู้ จ ัก เพื่ อ นบ้า นในชุ ม ชน รวมทั้ง ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อ มภายในชุ ม ชน ประกอบด้ว ย การเข้า ออกที่ พ ัก อาศัย ของบุ ค คลนอก การดู แ ล
บารุ งรักษาพื้นถนน ลักษณะทางเข้าออกของถนน การดูแลจัดการบริ เวณทางเดินเท้า การดูแลรักษา
สภาพถนน ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน การซ่ อมบารุ งระบบไฟส่ องสว่าง พื้นที่เสี่ ยงกรณี
มุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงกรณี เส้นทางเปลี่ยวในซอย พื้นที่เสี่ ยงกรณี มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง และ
ระบบแสงไฟที่ส่องสว่าง มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกาย
ของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 6
สรุ ปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การนาเสนอบทนี้ เป็ นการสรุ ปผลการศึกษากรณี พ้ืนที่ศึกษา ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อ
ใหญ่อุทิศ) โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั สมมุติฐาน
ของการวิจยั วิธีการดาเนินการวิจยั และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้
สรุ ปการวิเคราะห์
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่สาคัญโดยสังเขป คือ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อม
ย่านที่พกั อาศัยของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
ชี วิต และร่ างกาย กรณี ศึกษาพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและร่ างกาย ของชุ มชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง ซึ่ งจะ
เชื่ อมโยงไปสู่ การศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม
และนาเสนอรู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมืองที่ลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่าน
ที่ พ กั อาศัย ของชุ ม ชนในเขตเมื อง (กรุ งเทพมหานคร) โดยมี ส มมติ ฐานของการศึ ก ษา คื อ การ
ออกแบบที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น การให้แสงสว่าง มุมมอง
และการมองเห็ น เส้ นทางสัญจรที่ เพี ย งพอ ซึ่ งช่ วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการลดช่ องโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมในย่า นที่ พ กั อาศัย ของชุ ม ชนในเขตเมื อง (กรุ งเทพมหานคร) โดยมี ส่ วนของการ
ดาเนินการศึกษาวิจยั ที่สาคัญ คือ ตัวแปรของการศึกษา ประชากรศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั และวิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้ตวั แปรการวิจยั เพื่อ
ศึ กษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิ สระ ซึ่ งตัวแปรหลักที่ เกี่ ย วข้องกับการศึ กษาวิจยั คือ ตัวแปรด้า น
องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุ มชน โดยตัวแปรที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อช่ อง
โอกาสในการเกิ ด อาชญากรรมของอาชญากรที่ ล งมื อ กระท ากับ เหยื่ อ อาชญากรรมในพื้ น ที่
ประกอบด้วย
1. ลักษณะผูท้ ี่ประสบเหตุอาชญากรรม
2. ประเภทที่พกั อาศัย
3. ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย
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4. การถือครองกรรมสิ ทธิ์
5. ลักษณะทางกายภาพที่พกั อาศัย
6. ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน
7. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา
8. สภาพถนน และเส้นทางสัญจรในชุมชน
9. พื้นที่เปลี่ยว หรื อพื้นที่เสี่ ยงภัย
10. แสงไฟส่ องสว่างในพื้นที่
11. ประเภทของอาชญากรรม
12. ช่วงเวลาที่เกิดอาชญากรรม
13. ความถี่ของการเกิดอาชญกรรม
14. สถานที่เกิดอาชญากรรม
15. ระบบเฝ้ าระวัง และรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน
ตัวแปรตามคือ ช่ องโอกาสในการเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร่ างกาย และชี วิต คือ
เคยประสบอาชญากรรม และไม่เคยประสบอาชญากรรม
ประชากรศึกษา คือ ประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตจตุจกั ร แขวงจันทรเกษม ซอยรัชดา
36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) จานวน 719 หลังคาเรื อน เป็ นบุคคลที่พกั อาศัย และมีความคุน้ เคยกับพื้นที่
เป็ นอย่า งดี โดยเป็ นตัวแทนของกลุ่ ม ตัวอย่า งในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ ประสบเหตุ
อาชญากรรม ญาติของผูท้ ี่เคยตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม หรื อผูท้ ี่เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรื อ
เคยได้ยินเรื่ องราวของอาชญากรรมที่เ กิ ดขึ้นในพื้นที่ศึกษาวิจยั โดยการคานวณขนาดตัวอย่างของ
การศึกษาได้จานวนทั้งสิ้ น 258 หน่วยหลังคาเรื อน แล้วจึงดาเนินการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีตาม
แบบความน่ า จะเป็ น และแบบความไม่ น่า จะเป็ น โดยอาศัย เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นโดยอาศัย แบบสังเกตการณ์ ใ นการตั้ง คาถามเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล จาก
ประชากรศึกษา โดยทาการทดสอบเครื่ องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา
ก่อนนาไปใช้จริ ง โดยได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 15 สิ งหาคม 2554 ถึง วันที่ 14 กันยายน
2554 ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น 1 เดื อน และได้รับการตอบกลับของ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้ นจานวน 250 ชุด ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 258 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนย่านที่พกั อาศัย รัชดาซอย 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) โดย
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ รวบรวมมาท าการประมวลผล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป ส าหรั บ การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ในการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ และการจัดทาตารางการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่ ง
ค่าทางสถิ ติที่ใช้ในการคานวณ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่ วนสถิ ติเชิ ง อนุ มานใช้สถิ ติไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่ อ
ทดสอบค่าความสัมพันธ์เบื้องต้นของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปสิ่ งทีค่ ้ นพบจากการวิจัย
จากลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่มีผลทาให้เกิดช่องโอกาสของผูท้ ี่จะกระทา
อาชญากรรมกับเหยื่อในพื้นที่ โดยเรี ยงลาดับความถี่ของการเกิ ดเหตุอาชญากรรมจากมากไปน้อย
ดังนี้ อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมต่อชีวติ และร่ างกาย และอาชญากรรมทางเพศ มีจานวน
ทั้งสิ้ น 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการเกิดอาชญากรรมของสถานีตารวจนคร
บาลพหลโยธิน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า
1. บริ เวณที่พกั อาศัย มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั โอกาสในการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ (2545) พบว่า ปัจจัยบริ เวณที่พกั อาศัย เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการลัก
ทรัพย์ในเคหสถานของกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับกระทรวงยุติธรรม สานักงานกิ จการ
ยุติธรรม (2550) พบว่า เกิ ดเหตุ อาชญากรรมบริ เวณที่พกั อาศัย ร้ อยละ 66.9 ของพื้นที่ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ประสบเหตุอาชญากรรม
2. ประเภทที่พกั อาศัย มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั โอกาสในการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ (2545) พบว่า ปัจจัยบริ เวณที่พกั อาศัย เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการลัก
ทรัพย์ในเคหสถานของกรุ งเทพมหานคร
3. การรู ้ จกั เพื่อนบ้า นในชุ ม ชน มี ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติก ับโอกาสในการเกิ ด
อาชญากรรมในพื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อย
กว่า 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ (2545) พบว่า ปั จจัยบริ เวณที่พกั อาศัย เป็ นปั จจัยที่
ส าคัญ ในการลัก ทรั พ ย์ใ นเคหสถานของกรุ ง เทพมหานคร และสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
ประเสริ ฐ ศักดิ์ธนากูล (2527) เกี่ยวกับการรู้จกั เพื่อนบ้านในชุมชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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4. บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกบริ เวณที่พกั อาศัย มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มี
ค่า P-value น้อยกว่า 0.05
5. ถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย
Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05
6. ลักษณะทางเข้าออกของถนน มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square
Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05
7. การจัดบริ เวณทางเดินเท้ามีสิ่งกีดขวางบังสายตา มีค่า Significance ของการทดสอบ
โดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05
8. ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน มีค่า Significance ของการทดสอบโดย ChiSquare Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550)
พบว่า การออกแบบให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ และโอกาสในการเกิ ดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
9. แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่ อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ สายตา มีค่า Significance
ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value น้อยกว่า 0.05
10. พื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มีมุมอับลับตาคน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั โอกาสในการ
เกิ ดอาชญากรรมในพื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value
น้อยกว่า 0.05 จากปั จจัยด้านมุมอับลับตาคน รวมถึงมุมมอง และการมองเห็นที่ชดั เจน สอดคล้อง
กับ การวิ จ ัย หลายฉบับ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จัย ทางสภาพแวดล้อ มดัง กล่ า ว ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด
อาชญากรรมในพื้นที่พกั อาศัย โดย ชนะทิศ แก้วอัมพร (2538) พบว่า ปั จจัยด้านการมองเห็น เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญในการเปิ ดหรื อปิ ดช่ องโอกาสสาหรับอาชญากรที่ฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่
เอื้ ออานวย ซึ่ ง วิชา จาปาวัลย์ (2540) พบว่า ปั จจัยด้านแสงสว่าง การออกแบบผังชุ มชนที่ดี การ
เข้าถึ ง และประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมพื้นที่เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่จะเพิ่มหรื อลดช่ องโอกาสของ
อาชญากรที่จะประกอบอาชญากรรม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สันติ รัชตะวรรณ (2550)
พบว่า มุมอับลับตาคน และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
11. พื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มีมุมมืดไม่มีแสงสว่าง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั โอกาสใน
การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า P-value
น้อยกว่า 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ วิชา จาปาวัลย์ (2540) พบว่า ปั จจัยด้านแสงสว่าง เป็ นปั จจัยอย่าง
หนึ่งที่จะเพิ่ม หรื อลดช่องโอกาสของอาชญากรที่จะประกอบอาชญากรรม และชนะทิศ แก้วอัมพร
(2538) พบว่า แสงสว่าง เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเปิ ดหรื อปิ ดช่ องโอกาสสาหรับอาชญากรที่ฉวย
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โอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า แสง
สว่าง เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเกิดอาชญากรรมที่เปิ ดช่องโอกาสจากสภาพแวดล้อม อาชญากรรม
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า แสงสว่างที่เพียงพอ และโอกาส
ในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
12. พื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มีเส้นทางเปลี่ยวในซอย มีระดับนัยสาคัญทางสถิติกบั โอกาส
ในการเกิ ดอาชญากรรมในพื้นที่ มีค่า Significance ของการทดสอบโดย Chi-Square Test มีค่า Pvalue น้อยกว่า 0.05 โดย ชนะทิศ แก้วอัมพร (2538) พบว่า เส้นทางการเข้าถึง เป็ นปั จจัยที่สาคัญใน
การเปิ ดหรื อปิ ดช่ องโอกาสสาหรั บอาชญากรที่ฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ ออานวย และ
สอดคล้องกับ สันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า เส้นทางเปลี่ยว เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อโอกาสในการ
เกิ ดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ และสอดคล้องกับ กระทรวงยุติธรรม,
สานักงานกิ จการยุติธรรม (2550) พบว่า เกิดเหตุอาชญากรรมบริ เวณถนนสาธารณะ/ซอย ร้อยละ
21.4 ของพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ประสบเหตุอาชญากรรม
จากตัวแปรซึ่ งมีนัยสาคัญทางสถิติ ในการวิเคราะห์ถือเป็ นตัวแปรที่เป็ นปั จจัยต่อช่ อง
โอกาสเกิ ดอาชญากรรม โดยสอดคล้องกับ กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิ จการยุติธรรม (2550)
และสานักงานตารวจแห่ งชาติ, กองวิจยั และพัฒนา (2550) พบว่า บริ เวณพื้นที่ใดที่เคยเกิ ดเหตุ
อาชญากรรมมักเกิดเหตุซ้ าซาก ซึ่งบริ เวณพื้นที่ใดที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรมมักเกิดเหตุซ้ าแล้วซ้ าอีก
อยู่เ ช่ น นั้น (อ้า งจาก ปุ ร ะชัย เปี่ ยมสมบู ร ณ์ , 2545) อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด การป้ องกัน
อาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม และวงกลมอาชญากรรม การตัดตัวแปรช่องโอกาส
ในการกระทาความผิด จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจกระทาความผิดของอาชญากร การทราบข้อมูลของ
การเกิ ดเหตุ อาชญากรรมในพื้นที่ จะทาให้สามารถลดช่ องโอกาสของการเกิ ดเหตุอาชญากรรม
ประเภทต่ า งๆได้ตรงตามเป้ าหมาย เนื่ องจากเหตุ อาชญากรรมร้ อยละ 63.3 ไม่ ไ ด้รายงานต่ อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ (กระทรวงยุติธรรม, สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) ดังนั้นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่
ต้องตระหนักถึ งการป้ องกันตัวเอง และชุ มชน โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้มีลกั ษณะง่ ายต่อการ
สอดส่ องดูแล และเพิ่มความสามารถในการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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การอภิปรายผลทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการดาเนิ นการศึกษาการวิจยั ตามลาดับขั้นตอนพบอาชญกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่พกั
อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาอาชญากรรมของชอร์
และแมคเคย์ ได้แบ่งพื้นที่ตามความหนาแน่นของประชากรและที่พกั อาศัย สัมพันธ์กบั แนวโน้มการ
เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตที่พกั อาศัย พื้นที่ธุรกิจ พื้นที่ที่มีความหนาแน่ นของประชากรสู ง และ
เกิดการอพยพเพิ่มจานวนประชากรในเขตเมืองทาให้เกิดสภาพสังคมไร้ระเบียบได้ง่าย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ญาณพล ยัง่ ยืน เมื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแนวคิดวงกลมอาชญากรรม
และแนวคิดการป้ องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม พบว่า การขาดการควบคุม
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกที่พกั อาศัย ซึ่ งเป็ นพื้นที่สาธารณะ กับบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่าง
บ้านกับบริ เวณพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนบริ เวณภายในบ้าน หรื อบริ เวณที่พกั อาศัยเอง ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ส่ วนบุคคล อาจก่อให้เกิดช่องโอกาสในการกระทาผิดของอาชญากร เมื่อพิจารณาช่องโอกาสในการ
ลงมือกระทาผิด และโอกาสในการถูกพบเห็นขณะกระทาผิด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการป้ องกัน
อาชญากรรมโดยการออกแบบ พบว่า การลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม โดยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมตามแนวคิดนี้ ทาให้เพิ่มโอกาสในการกระทาความผิดน้อยลงและถูกพบเห็นการ
กระท าผิ ด มากขึ้ น ด้วยการควบคุ ม สิ่ ง ปิ ดกั้นบดบัง สายตา ควบคุ ม แสงสว่า งในพื้ น ที่ อุ ป กรณ์
ตรวจจับ และเตื อ นภัย รวมถึ ง การป้ องกัน ด้ว ยบุ ค คลซึ่ งเป็ นเจ้า ของพื้ น ที่ เ อง หรื อ เจ้า หน้า ที่ ที่
เกี่ ยวข้องกับการรั บผิดชอบ เช่ น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็ นต้น โดยมี
ผลการวิจยั ดังนี้
ข้อมูลจากการศึกษาสภาพแวดล้อมของย่านที่พกั อาศัยพื้นที่ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอย
เสื อใหญ่อุทิศ) พบว่า เกิ ดเหตุอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน โดยอาชญากรรมมัก
ฉวยช่ องโอกาสในการลงมือกระทากับเหยื่ออาชญากรรมบริ เวณมุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มีแสง
สว่าง และบนเส้นทางเปลี่ ยว โดยเรี ยงลาดับความถี่ของบริ เวณที่ประสบเหตุอาชญากรรมจากมาก
ไปน้อย โดยช่ วงเวลาที่พบเหตุอาชญากรรมที่เกิ ดในพื้นที่คือ เวลา 18.01 นาฬิกา ถึง เวลา 24.00
นาฬิกา ซึ่งเป็ นเวลาที่อาชญากรลงมือกระทากับเหยือ่ อาชญากรรม ซึ่ งเหยื่ออาชญากรรมจานวนมาก
อยูใ่ นช่วงอายุ 26 ปี ขึ้นไป จัดอยูใ่ นช่วงกลุ่มอายุของวัยทางาน มีสถานภาพไม่โสด การศึกษาต่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 8,000 บาท ถึง 15,000 บาท
จากลักษณะของผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม เป็ นผูท้ ี่มีความจาเป็ นต้องอาศัยเส้นทางเดินเท้าเพื่อ
สัญจรในพื้นที่ในการเดินทางไปและกลับยังที่พกั อาศัย รายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดหายานพาหนะ
สาหรับการเดิ นทาง โดยมีสถานะเป็ นผูอ้ ยู่อาศัยในบ้าน มิใช่ เจ้าของบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ อาจจะทา
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ความรู ้จกั กับเพื่อนบ้านน้อยกว่า 5 หลัง อีกทั้งบริ เวณ บ้านที่อยู่อาศัยไม่ได้ต้ งั อยู่ในบริ เวณชุ มชนที่
พักอาศัย อาจเป็ นเหตุให้ตกเป็ นเหยือ่ อาชญากรรม
จากบริ บทของพื้นที่พบว่า สถานะทางเศรษฐกิ จของผูท้ ี่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ลักษณะทางกายภาพของบริ เวณที่พกั อาศัยส่ วนใหญ่เป็ นบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว ทาว
เฮ้าส์ หอพัก ห้องชุ ด โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยตามลาดับ มีการก่อสร้างกาแพงบ้านที่สูงทึบ
ขาดความสามารถในการมองเห็ นจากพื้นที่สาธารณะไปยังอาณาเขตส่ วนตัว หรื อจากอาณาเขต
ส่ วนตัว ออกมายังพื้นที่สาธารณะ มีเส้นทางสัญจรที่ค่อนข้างคับแคบ และขาดการดูแล รักษาจาก
หน่ วยงานราชการ บางเส้นทางเป็ นถนนซอยเล็ก และแคบเข้าไปยังที่บริ เวณที่พกั อาศัย เส้นทางมี
มุมหักศอก และคดเคี้ยวไปมาในบางพื้นที่ เนื่ องจากเป็ นชุ มชนที่ต้ งั ถิ่ นฐานอาศัยอยูเ่ ดิม ทาให้ขาด
การวางแผนเพื่อรองรับความเจริ ญของพื้นที่ในอนาคต ทาให้บุคคลภายนอกสามารถผ่านเข้าออก
พื้ น ที่ ไ ด้โ ดยง่ า ย เนื่ อ งจากมี ท างเข้า ออกหลายเส้ น ทาง สอดล้อ งกับ แนวคิ ด ที่ ว่ า ชุ ม ชนที่ มี
ทางเข้าออกหลายแห่ ง เป็ นการสู ญเสี ยพื้นที่ป้องกันตนเองทาให้มีโอกาสเกิ ดอาชญากรรมสู ง โดย
บางเส้นทางถูกใช้เป็ นเส้นทางลัด เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและเลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดในเวลา
เร่ งด่วน การจราจรในเส้นทางสัญจรค่อนข้างหนาแน่นในเวลาเร่ งด่วน และเบาบางลงในเวลาเลิก
งาน เส้นทางเดิ นเท้าไม่ค่อยมีระเบียบ เนื่ องจากการบุกรุ กพื้นที่สาธารณะเพื่อแสดงอาณาเขตของ
เจ้าของที่ดินริ มถนน ทาให้เกิ ดมุมอับลับตาตน เป็ นที่หลบซ่ อนของคนร้าย หรื อผูท้ ี่กาลังจะลงมือ
ประกอบอาชญากรรม การติดตั้งดวงโคม หรื อไฟส่ องสว่างตามเส้นทางการเดินเท้ายังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ เนื่ องจากไม่ส ามารถพัฒนาได้ทนั การเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากเจ้าของพื้นที่ ว่างบางแห่ งได้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็ นอาคารหอพัก ทาให้จานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่ลกั ษณะของ
พื้นที่สาธารณะยังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่ งพื้นที่วา่ งข้างเคียงได้ถูกปล่อยเป็ นที่รกร้าง มี
ต้นไม้ใหญ่ข้ ึนรกร้าง และบดบังทัศนียภาพ บางบริ เวณถูกใช้เป็ นที่ทิง้ ขยะจากพื้นที่ก่อสร้างข้างเคียง
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากขาดการดูแลบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อเจ้าของพื้นที่เอง
พื้นที่วา่ งบางแห่ งถูกเปลี่ ยนเป็ นพื้นที่จอดรถของสมาชิกที่พกั อาศัยในหอพัก ทาให้กลายเป็ นพื้นที่
โดดเดี่ ยวมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัย สาหรับผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมายังพื้นที่ การดาเนิ นชี วิตของผูท้ ี่
อาศัยในชุ มชนส่ วนใหญ่ เป็ นแบบผสมผสาน และไม่เป็ นแบบแผนเดียวกัน มีการก่อสร้าง และต่อ
เติมพื้นที่ข้ ึนใหม่ตลอดเวลา ทาให้เกิดความแตกต่าง และไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย บางแห่ งมีอาณา
เขตของพื้นที่ชดั เจน มีร้ ัวรอบขอบชิด เป็ นการแบ่งแยกอาณาเขตอย่างชัดเจน แต่บางแห่ งไม่สามารถ
ทาได้เนื่องจากเป็ นหอพัก มีผยู้ า้ ยมาอยูอ่ าศัยเป็ นคนต่างถิ่น เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผทู้ ี่อยูอ่ าศัยไม่
มีกิจกรรมร่ วมกันในพื้นที่ ทาให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านและกับคนในชุมชน
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จากปั จจัยทั้งทางด้านบุคคลที่อยูอ่ าศัยและปั จจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ทาให้ทราบถึง
ช่องโอกาสที่อาชญากรอาศัยสภาพแวดล้อมลงมือกระทากับเหยื่ออาชญากรรม โดยพื้นที่เสี่ ยงภัยใน
พื้นที่ คือ มุมอับลับตาคนบนเส้นทางเปลี่ยวในซอย โดยเป็ นมุมมืดไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ อีกทั้งยัง
ขาดการบ ารุ ง รั ก ษาจากหน่ ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบในพื้ น ที่ ซึ่ งปั จจัย ทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั โอกาสการเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิต และร่ างกาย ของชุ มชนย่านที่พกั
อาศัยในซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
ศึกษา
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และเหมาะสม เพื่อ
ปิ ดช่ องโอกาสการเกิ ดอาชญากรรม หรื อเป็ นการตัดช่ องโอกาสการเกิ ดอาชญากรรม เนื่ องจาก
ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ตัว แปรถู ก ท าลายห่ ว งโซ่ สั ม พัน ธ์ ด้ ว ยลัก ษณะองค์ ป ระกอบทาง
สภาพแวดล้อมสาหรับการป้ องกันอาชญากรรม ตัวอาชญากรรม และเหยื่ออาชญากรรม โดยอาศัย
ตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติของการวิเคราะห์ที่ผา่ นมา ประกอบด้วย บริ เวณที่พกั อาศัย ประเภทที่
พักอาศัย คือ บ้าน การรู้จกั เพื่อนบ้านในชุ มชน บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกบริ เวณที่พกั อาศัย
ถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ ลักษณะทางเข้าออกของถนน การจัดบริ เวณทางเดินเท้า
มีส่ิ งกีดขวางบังสายตา ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่ อมบารุ งให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ พื้นที่เสี่ ยงภัยในกรณี ที่มีมุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงภัยในกรณี ที่มีมุมมืดไม่มี
แสงสว่าง และพื้นที่เสี่ ยงภัยในกรณี ที่มีเส้นทางเปลี่ยวในซอย เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการนาเสนอ
รู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยที่ลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม อาศัย
แนวทางการป้ องกันอาชญากรรม 2 มิติ คือ สภาพแวดล้อมรู ปธรรม และสภาพแวดล้อมนามธรรม
(ปุ ร ะชัย เปี่ ยมสมบู ร ณ์ , 2545) ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารควบคุ ม อาชญากรรมด้ว ยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมมีรายละเอียด ดังนี้
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สภาพแวดล้ อมรู ปธรรม
สภาพแวดล้อมรู ปธรรมเป็ นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีตวั ตนสัมผัสได้ ของบริ เวณ
ที่พ กั อาศัย ในบริ เวณพื้ นที่ ศึ กษา โดยมีก ารแบ่ งลัก ษณะของสภาพแวดล้อมรู ปธรรมออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมรู ปธรรมประเภทพื้นที่อาณาเขตส่ วนตัว และสภาพแวดล้อมรู ปธรรม
ประเภทพื้นที่อาณาเขตสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้
พืน้ ทีอ่ าณาเขตส่ วนตัว หมายถึง พื้นที่ใช้สอยภายในที่พกั อาศัย ตัวอาคาร สิ่ งก่อสร้างที่
พักอาศัย สวนหย่อม หรื อพื้นที่บริ เวณโดยรอบตัวที่พกั อาศัย จัดเป็ นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยที่สุด
และมีความเป็ นส่ วนตัวมากที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น ลักษณะสภาพแวดล้อมที่ของ
บ้านที่ลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ควรมีลกั ษณะดังนี้
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1. จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบว่า มีแนวรั้ว กาแพงสู งทึบ บดบัง
ทัศนวิสัย จากภายในที่พกั อาศัยออกมายังถนนสาธารณะ และขาดความสามารถในการเฝ้ าระวังภัย
จากเพื่ อนบ้า นเนื่ องจาก แนวรั้ วและก าแพงที่ สู ง และทึ บ เกิ นไป โดยข้อเสนอแนะส าหรั บ การ
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ลดช่ อ งโอกาสเกิ ด อาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อ ม คื อ ควร
หลี ก เลี่ ย งการแสดงขอบเขตพื้ น ที่ ด้ว ย แนวก าแพง หรื อ รั้ วกั้น ที่ ทึ บ สู ง บดบัง มุ ม มองในพื้ น ที่
สาธารณะ โดยผูอ้ ยูอ่ าศัยสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการมองเห็นได้จาก
ผูอ้ ื่นมีส่วนช่ วยให้ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัยรู ้สึกปลอดภัย ไม่ถูกโดดเดี่ยว เปรี ยบเสมือนมีดวงตาในการเฝ้ ามอง
พื้นที่บริ เวณนั้นอยู่ (Jane Jacobs, 1965 อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่ เรื องแสง, 2549) เป็ นการสอดส่ อง
ดูแลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal surveillance)

แผนที่ 6.1 ข้อเสนอแนะการหลีกเลี่ยงแนวกาแพง หรื อรั้วกั้นที่ทึบสู งบดบังมุมมอง
(ก) รั้ว แนวกาแพง บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ข) รั้ว แนวกาแพง บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ค) รั้ว แนวกาแพง บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
(ง) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งรั้ว แนวกาแพงบ้าน1
(จ) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งรั้ว แนวกาแพงบ้าน2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา
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2. สภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ศึกษา พบว่า รั้วบ้านมีลกั ษณะที่ทึบ เกิดมุมมืดซึ่ งอาจเป้ นที่
หลบซ่ อ นตัว ของคนร้ า ยได้ ข้อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ เ พื่ อ ลดช่ อ งโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา คือ ควรออกแบบสภาพแวดล้อมในบริ เวณบ้านให้สามารถมองเห็นจาก
ภายนอกได้โดยง่าย เช่น รั้วบ้านควรมีความสู งที่พอเหมาะ มี ลกั ษณะของรั้วที่โปร่ ง มีช่องว่างเพื่อ
มองลอดออกไปภายนอกได้ และเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็ นการเคลื่ อนไหวภายใน
สนาม หรื อด้านข้างของบ้านได้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันคนร้ายหลบซุ่ มซ่ อนตัวอยู่บริ เวณริ มกาแพง หรื อ
พุม่ ไม้ภายในบ้าน โดยที่บริ เวณเคหะสถานควรมีลกั ษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตรา และควบคู่ไป
กับพฤติกรรมการตอบสนองของผูเ้ ฝ้ าสังเกต ในกรณี ที่พบเห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในแง่ของความ
เป็ นเจ้าของพื้นที่ (Oscar Newman, 1972 อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่ เรื องแสง)

แผนที่ 6.2 ข้อเสนอแนะพื้นที่ภายในบริ เวณบ้านให้สามารถมองเห็นจากภายนอก
(ก) รั้ว แนวกาแพง บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ค) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งรั้ว แนวกาแพงบ้าน2
(จ) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งรั้ว แนวกาแพงบ้าน2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา

(ข) รั้ว แนวกาแพง บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ง) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งรั้ว แนวกาแพงบ้าน1

109

3. สภาพปัจจุบนั ของพื้นที่ศึกษา พบว่า ทางเข้าหลักตัวอาคาร และที่พกั อาศัย มีทางเข้า
จากด้านข้างของบ้าน และเป็ นมุมอับ ยากแก่การมองเห็น การสอดส่ องดูจากเพื่อนบ้าน หรื อแม้กระ
ทั้งผูท้ ี่อาศัยอยู่ในตัวบ้านเอง เมื่อต้องทาการเปิ ดประตูบา้ นเพื่อเข้าหรื อออกสู่ พ้ืนที่บา้ น ทาให้เกิ ด
ช่องโอกาสสาหรับผูท้ ี่ประสงค์ร้าย เนื่องจากสภาพแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการประกอบอาชญากรรม
ดังนั้น ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ งพื้นที่เพื่อลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม คือ ทางเข้าหลัก
ของพื้นที่ อาคาร หรื อที่ พกั อาศัย ควรหันออกสู่ ตวั ถนน เพื่อให้มองเห็ นได้ชัดเจน และเข้าถึ งได้
สะดวกไม่มีบริ เวณพื้นที่ซ่อนเร้น หรื อเป็ นมุมอับลับตาคน

แผนที่ 6.3 ข้อเสนอแนะการออกแบบทางเข้าหลักควรหันออกสู่ ตวั ถนน
(ก) ทางเข้าหลักของบ้าน บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1 (ข) ทางเข้าหลักของบ้าน บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ค) ทางเข้าหลักของบ้าน บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3 (ง) ทางเข้าหลักของบ้าน บริ เวณพื้นที่ศึกษา 4
(จ) ทางเข้าหลักของบ้าน บริ เวณพื้นที่ศึกษา 5 (ฉ) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งทางเข้าหลัก ของบ้าน 1
(ช) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งทางเข้าหลัก ของบ้าน 2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา
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4. จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบว่า ดวงโคมส่ องสว่างภายบริ เวณ
ตัวบ้านมีความสว่างที่ไม่เพียงพอ ขาดการซ่ อมบารุ งจากเจ้าของพื้นที่เอง หรื อการละเลยเรื่ องความ
สว่างภายในบริ เวณพื้นที่พกั อาศัยของตน ทาให้เกิดช่ องโอกาสในการที่คนร้ายอาศัยความมืด หรื อ
เงาของต้นไม้ เงาของอาคารเป็ นที่หลบซ่ อนตัวภายในบริ เวณบ้าน ในการประกอบอาชญากรรมได้
ดังนั้น แนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม คือ การติดตั้งดวงโคม
ส่ องสว่างภายในตัวบ้าน บริ เวณโรงรถ สนามหน้าบ้าน และบริ เวณที่เป็ นจุดอับลับตาคน ควรทาการ
ติดตั้งดวงโคมแสงสว่างให้มีความสว่างที่เพียงพออย่างเหมาะสม รวมถึงตาแหน่งที่ง่ายแก่การซ่ อม
บารุ งเมื่อมีการชารุ ดตัวหลอดไฟ และตัววัสดุ ดวงโคมต้องทนต่อสภาพอากาศ และมีลกั ษณะที่ยาก
ต่อการทาให้เกิดความเสี ยหายของผูท้ ี่ประสงค์ร้าย

แผนที่ 6.4 ข้อเสนอแนะการติดตั้งดวงโคมส่ องสว่างภายในตัวบ้าน
(ก) ดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 1
(ข) ดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 2
(ค) ดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 3
(ง) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 1
(จ) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 2
(ฉ) ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งดวงโคมส่องสว่าง บริ เวณบ้านของพื้นที่ศึกษา 3

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา
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5. สภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ศึกษา พบว่า ขาดการติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ช่วยในการ
มองเห็น หรื อบริ เวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น บริ เวณรั้ว มุมอับลับตาคนในบริ เวณอาคาร
พื้นที่ ที่มี ปัญหาเรื่ องมุ ม มองของที่ พ กั อาศัย ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการลดช่ องโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมในพื้ นที่ ที่ มี ปั ญหาเรื่ องมุ ม มอง และการมองเห็ น ควรเสริ ม อุ ป กรณ์ ที่ ช่วยในการ
มองเห็ น เช่ น กระจกนู นตามมุ ม ต่าง ๆ กล้องวงจรปิ ด สัญญาณกันขโมย เป็ นต้น ซึ่ งถื อว่ามีการ
สอดส่ อง และเฝ้ าระวังแบบเป็ นทางการ (Formal surveillance) ในพื้นที่ของตนเองด้วย

แผนที่ 6.5 ข้อเสนอแนะการเสริ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น
(ก) มุมมอง และการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ข) มุมมอง และการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ค) มุมมอง และการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
(ง) ข้อเสนอแนะการเสริ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(จ) ข้อเสนอแนะการเสริ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ฉ) ข้อเสนอแนะการเสริ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา
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6. จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบว่า มีการแสดงอาณาเขตพื้นที่
ส่ วนบุคคลโดยการบุกรุ กพื้นที่สาธารณะ มีสภาพรกทึก การวางสิ่ งของวางเกะกะ บนเส้นทางเดิน
เท้าสาธารณะ บดบังทัศนวิสัย เป็ นมุมอับลับตาคน เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออาชญากรประเภท
ฉวยโอกาสกับเหยือ่ อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน โดยเฉพาะผูท้ ี่ใช้เส้นทางเดินเท้า
สัญจรผ่านไปมายังพื้นที่ศึกษา ดังนั้น แนวทางการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ต้องคานึ งถึงจัด
ภูมิทศั น์บนเส้นทางสัญจร และรวมทั้งการเลือกใช้วสั ดุ พันธุ์พืชที่เหมาะสม หรื ออุปกรณ์ประดับ
ความงาม เช่ น ประติมากรรมประดับ ม้านัง่ เครื่ องเล่นของเด็กที่ไม่บดบังทัศนวิสัย การใช้พ้ืนผิว
(Texture) ของทางเดินเท้าที่แตกต่างกัน จะช่วยในการแบ่งอาณาเขต หรื อการเปลี่ยนระดับของ
ทางเท้า เป็ นการสื่ อให้เกิดความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของพื้นที่ ทาให้คนแปลกหน้าไม่กล้าเข้ามาเดินใน
พื้นที่แทนการวางสิ่ งของเพื่อบอกอาณาเขตพื้นที่แทน

แผนที่ 6.6 ข้อเสนอแนะการจัดภูมิทศั น์โดยคานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุ
(ก) สภาพทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ค) สภาพทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
(จ) ข้อเสนอแนะทางเดินเท้า บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา

(ข) สภาพทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ง) ข้อเสนอแนะทางเดินเท้า บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ฉ) ข้อเสนอแนะทางเดินเท้า บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
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พื้น ที่อ าณาเขตสาธารณะ เป็ นพื้ นที่ ที่ บุ ค คลภายนอกพื้น ที่ ศึ ก ษา หรื อบุ ค คลทัว่ ไป
สามารถใช้พ้ืนที่เพื่อทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีผใู้ ดถือครองกรรมสิ ทธิ์ ประกอบด้วย เส้นทาง
สัญจร ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน เส้นทางเดินเท้าในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1. เส้นทางสัญจร จากตัวแปรสาคัญ ที่มีปัจจัยก่ อให้เกิ ดช่ องโอกาสในการก่ อเหตุ
อาชญากรรม ที่ มีนยั สาคัญทางสถิติพบว่า มีความสอดคล้องกันกับการลด หรื อเพิ่มช่องโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมบนพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจร ซึ่ งอาชญากรประเภทฉวยโอกาสลงมือ
กระทากับเหยือ่ ที่อาศัยเส้นทางเดินเท้าเพื่อการสัญจรในพื้นที่ศึกษา ดังนี้
1.1 จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบว่า บางเส้นทางมีสภาพ
เปลี่ยว แคบ และคดเคี้ยวไปมา อีกทั้งเส้นบางทางเข้าออกของถนนในพื้นที่ศึกษา ยากต่อการคบคุม
จากบุคคลภายนอกที่ เข้ามายังพื้นที่ศึกษา จากลักษณะของพื้นที่ที่ทางเข้าออกของถนน เนื่ องจาก
เส้นทางบางเส้นทางถูกใช้เป็ นเส้นทางลัดในชัว่ โมงเร่ งด่วน โดยเฉพาะ จากถนนลาดพร้าววังหิ น
ลัดมาถนนรัชดาภิเษก โดยผ่านเส้นทางในพื้นที่ จากแนวคิด Oscar Newman (อ้างใน บรมศักดิ์ กลัน่
เรื องแสง, 2549) หากพื้นที่ใดมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง และบุคคลภายนอกสามารถผ่านเข้าออก
บริ เ วณพื้ น ที่ ไ ด้โ ดยง่ า ย จะท าให้ชุ ม ชนสู ญเสี ย พื้ น ที่ ป้ องกัน ตนเอง ท าให้เ ปิ ดช่ อ งโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมได้สูง ดังนั้นแนวทางการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม หากมีการควบคุมรักษาอาณา
เขตส่ วนบุคคลและอาณาเขตสาธารณะ โดยการปิ ดช่ องทางเข้าออกของพื้นที่ เส้นทางลัดเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนสายใหญ่ เพื่อลดความคับคัง่ ของการจราจร โดยควบคุมเวลาผ่านเข้ามายังพื้นที่เปลี่ยว
บางเส้นทาง หรื อควบคุ มประเภทของรถยนต์บางประเภท รวมทั้งการติดตั้งป้ ายสัญลักษณ์บอกให้
เลือกใช้เส้นทาง จะสามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม จากการที่อาชญากรจะอาศัยเส้นทางเพื่อ
การหลบหนี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการหลบหนีได้หลายเส้นทางได้
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แผนที่ 6.7 ข้อเสนอแนะการควบคุมช่องทางเข้าออกของพื้นที่
(ก) สภาพเส้นทางสัญจรปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ค) สภาพเส้นทางสัญจรปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
(จ) ข้อเสนอแนะเส้นทางสัญจร บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา

(ข) สภาพเส้นทางสัญจรปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ง) ข้อเสนอแนะเส้นทางสัญจร บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ฉ) ข้อเสนอแนะเส้นทางสัญจร บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
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1.2 การจัดบริ เวณทางเดินเท้า ที่มีสิ่งกี ดขวางบังสายตา เช่ น บริ เวณด้านหน้าของ
อาคาร ห้องแถว ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ หอพัก หรื อห้องชุด ที่บุกรุ กพื้นที่สาธารณะ เพื่อแสดงอาณาเขต
ส่ วนตัว และปล่ อยรกร้ า ง ขาดการดู แล จนเป็ นจุดเสี่ ยงที่ ท าให้เกิ ดช่ องโอกาสที่ ผูก้ ระท าผิดใช้
สภาพแวดล้อ มเพื่ อ ประกอบอาชญากรรม โดยข้อ เสนอแนะส าหรั บ การลดช่ อ งโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมบนเส้นทางเดินเท้า อาจใช้การเปลี่ยนพื้นผิวของทางเดินเท้าที่แตกต่างกันในการแบ่ง
อาณาเขต ช่วยในการสื่ อสารให้ผใู้ ช้เส้นทางเท้าเข้าใจว่าพื้นที่บริ เวณทางเดินเท้ามีเจ้าของ ทาให้คน
แปลกหน้าไม่กล้าบุกรุ กพื้นที่

แผนที่ 6.8 ข้อเสนอแนะการจัดบริ เวณทางเดินเท้าที่มีสิ่งกีดขวางบังสายตา
(ก) สภาพเส้นทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ค) สภาพเส้นทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 3
(จ) ข้อเสนอแนะเส้นทางเดินเท้า บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา

(ข) สภาพเส้นทางเดินเท้าปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ง) ข้อเสนอแนะเส้นทางเดินเท้า บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
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1.3 จากสภาพปั จจุบนั ของพื้นที่ศึกษาพบว่า พื้นผิวจราจรมีสภาพชารุ ด เส้นทางเดิน
เท้าขาดการบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี ทาให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดียามที่มีผสู้ ัญขรผ่านไป
มา รวมถึงความยากลาบากในการใช้เส้นทาง บางเส้นทางถูกปล่อยไว้ รกร้าง ไม่มีผสู้ ัญจรในพื้นที่
ทาให้เกิดความเปลี่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
ดังนั้นข้อเสนอแนะบริ เวณพื้นผิวถนนมีการ
บารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมบารุ งพื้นผิวการจราจรให้
อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ปรกติ ไม่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ซึ่งอาชญากรอาจอาศัยช่วงเวลาการชลอ
ของยานพาหนะที่ผสู ้ ัญจรผ่านมาประกอบอาชญากรรมได้ รวมถึงการปรับปรุ ง ป้ ายสัญลักษณ์และ
ข้อความ ที่ชารุ ด และติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม จะส่ งผลต่อโอกาสในการเกิดอาชญากรรม
หากผูข้ บั ขี่รถไม่สามารถมองเห็นป้ าย หรื อเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ ได้อย่างชัดเจน ทาให้
เกิดความสับสนในเส้นทาง และอาจทาให้คนร้ายที่แฝงตัวอยูใ่ นบริ เวณนั้นเข้าประทุษร้ายทรัพย์สิน
ชีวติ และร่ างกายได้

แผนที่ 6.9 ข้อเสนอแนะการบารุ งรักษาพื้นผิวการจราจรให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
(ก) สภาพผิวการจราจรปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 1
(ค) แนวทางการปรับปรุ งผิวการจราจร พื้นที่ศึกษา 1

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายบริ เวณพื้นที่ศึกษา

(ข) สภาพผิวการจราจรปั จจุบนั บริ เวณพื้นที่ศึกษา 2
(ง) แนวทางการปรับปรุ งผิวการจราจร พื้นที่ศึกษา 2
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ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริเวณถนน
แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน หากมีไม่เพียงพอ หรื อไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ สร้าง
ความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย แก่ ผู้ที่ สั ญ จร เป็ นการเปิ ดช่ อ งโอกาสส าหรั บ อาชญากรโดยอาศัย
สภาพแวดล้อมที่อานวยในการหลบซุ่ ม อาพรางตัว เพื่อลงมือกระทากับเหยื่ออาชญากรรม จากตัว
แปรที่ได้จากการศึกษา ซึ่ งเป็ นปั จจัยของช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรม พบว่า พื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่
เพียงพอทาให้เกิ ดช่ องโอกาสในการก่อเหตุอาชญากรรม โดยแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ คือ
ควรทาการเพิ่มปริ มาณตาแหน่ งติดตั้งดวงโคมแสงสว่างให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่
การปรับ ปรุ ง คุ ณภาพของแสงสว่างที่ เหมาะสม จะช่ วยลดอัตราการเกิ ดเหตุ อาญากรรม รวมทั้ง
ความรู ้ สึกยับยั้งชัง่ ใจของผูท้ ี่กาลังจะกลายเป็ นอาชญากรซึ่ งเป็ นการปิ ดช่องโอกาสก่อนที่จะลงมือ
ประกอบเหตุ อาชญากรรมกับเหยื่อ ตลอดจนการช่ วยส่ งเสริ มให้ประชาชนสามารถใช้สอยพื้นที่
สาธารณะในเวลากลางคื นได้อย่า งปลอดภัย และช่ วยสนับ สนุ นการสอดส่ องดู แลแบบไม่ เป็ น
ทางการของชุ มชนได้ โดยระดับความสว่างหรื อคุ ณภาพของแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ ควรมี
ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการแยกแยะ ลักษณะ และใบหน้าของบุคคลได้ ใน
ระยะมองเห็นปกติ 15 เมตร (กระทรวงมหาดไทย, กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2550) การให้
แสงสว่างที่มากเกิน หรื อการให้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม จะรบกวนการมองเห็นในระยะไกล และ
ทาให้สายตาพร่ ามัว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดวงโคม การเสริ มอุปกรณ์เพื่อป้ องกันดวงโคม
ส่ องสว่าง ควรมีความทนทาน ใช้งานได้นาน รวมถึ ง ตาแหน่ ง ที่ทาการติ ดตั้ง ควรอยู่ในระยะที่
สามารถซ่อมบารุ งได้โดยง่าย และสะดวก ซึ่ งการบารุ งรักษาถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง
ๆ มีอายุการใช้งาน หน่วยงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการซ่ อมบารุ งในพื้นที่ ควรต้องทาการซ่ อมบารุ ง
ทุก 5 ปี และเปลี่ ย นใหม่ทุก 25 ปี โดยการออกแบบแสงสว่างต้องคานึ งถึ ง ประชาชนที่ สัญจร
ทางเดิ น เท้า และผูท้ ี่ ใ ช้ย านพาหนะควบคู่ ก ัน ไป โดยมี ม าตรฐานการส่ องสว่า งของโคมไฟ ที่
เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ศึกษา ดังนี้
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แผนที่ 6.10 มาตรฐานการติดตั้งดวงโคมส่ องสว่างบนถนนสาธารณะ 1
ที่มา: ดัดแปลงจากมาตรฐานไฟสาธารณะ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ 6.11 มาตรฐานการติดตั้งดวงโคมส่ องสว่างบนถนนสาธารณะ 2
ที่มา: ดัดแปลงจากมาตรฐานไฟสาธารณะ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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พืน้ ทีเ่ สี่ ยงภัย
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ช่ อ งโอกาสเกิ ด อาชญากรรมในพื้ น ที่ ศึ ก ษา อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ พบตัวแปรพื้นที่เสี่ ยงภัย ที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสู ง เนื่องจากเป็ น
พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผคู ้ นสัญจรผ่านไปมา ในบางเวลา หรื อตลอดเวลา โดยที่ผทู้ ี่เป็ นอาชญากรอาศัยช่อง
โอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหลบซ่อน อาพรางตนเอง ทาให้เพิ่มโอกาส ความสามารถใน
การคาดเดา และทาการเตรี ยมตัวล่วงหน้าในการลงมือกระทากับเหยื่ออาชญากรรม อาจจะอาศัย
การแอบซุ่มอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ล่อแหลม ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอยูแ่ ล้ว และยากต่อการ
ขอความช่วยเหลือ โดยรวมถึงพื้นที่โดดเดี่ยวบนเส้นทางเปลี่ยวในซอย ซึ่ งแยกตัวออกจากบริ เวณที่
พักอาศัย พื้นที่รกร้าง และไม่ถูกใช้ประโยชน์ โดยแนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับลดช่องโอกาส
เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ ยงภัย ประกอบด้วย
1. พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี มุมอับลับตาคน เป็ นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่ องมุมมอง และการมองเห็น
ทั้งจากบุคคลภายนอก หรื อผูท้ ี่อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้เคียง ทั้งมีความยากลาบากหากเกิ ดเหตุการ
ประทุษร้ายทั้งต่อทรัยพ์สิน ชีวติ และร่ างกายซึ่ งยากต่อการขอความช่วยเหลือของเหยื่ออาชญากรรม
ดังนั้นจงควรเสริ มอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตามมุมในพื้นที่ เช่น ป้ ายบอกทางทาง
ตันข้างหน้า ตาแหน่ งที่กาลังอยู่ เป็ นต้น สิ่ งเหล่ านี้ ทาให้ผใู้ ช้เส้นทางทราบล่วงหน้าว่าต้องพบกับ
สภาพเส้นทางสัญจรอย่างไร ซึ่ งเป็ นการป้ องกันรวมทั้งการเฝ้ าระวังภัยแบบเป็ นทางการ รวมถึงทา
ให้ผทู ้ ี่ต้ งั ใจประกอบอาชญากรรมเกิดความยับยั้งชัว่ ใจก่อนลงมือกระทา เนื่องจากกลัวถูกพบเห็นได้
ง่าย รวมทั้งเพื่อทัศนวิสัยให้กบั ผูท้ ี่อาศัยอยูร่ อบข้าง หรื อผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมายังพื้นที่ศึกษา
2. พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี มุมมืดไม่มีแสงสว่าง จากสภาพพื้นที่ศึกษาในปั จจุบนั พบว่า การ
ติดตั้งดวงโคมแสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดการดูแล บารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ หรื อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ หรื อเจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคลเอง ทาให้เปิ ดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ซึ่ ง
อาชญากรได้อ าศัย สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ โอกาสนี้ ท าการประกอบอาชญากรรมทั้ง ประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัยพ์สิน ชีวติ และร่ างกาย แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพื้นที่ศึกษา คือ
ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งกลางวัน และกลางคืน ในตอนกลางวันควรได้รับแสงธรรมชาติ ดังนั้น
จึงไม่ควรปล่อยให้ตน้ ไม้ใหญ่ข้ ึนรกทึบ ทั้งการลดช่องโอกาสในการเป็ นพื้นที่กาบัง หลบซ่ อนของ
คนร้ายได้อีกด้วย ซึ่ งหน่วยงานต่างๆหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง ดูแลรักษาอยูเ่ สมอ จึงควรติดต่อประสานงาน
เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องในพื้นที่ ทาการติดตั้งไฟส่ องสว่า ง และทาการติดตั้งอุ ปกรณ์ ช่วยเหลื อ เช่ น
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด เป็ นต้น
3. พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี เส้นทางเปลี่ยวในซอย จากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปัจจุบนั พบว่า
มีลกั ษณะทางสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสเกิดอาชญากรรม มีซอก ซอย ทางเปลี่ยวทั้งเวลากลางวัน
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ซึ่ งเป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัยอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ี่อาศัยเส้นทางเดินเท้าในเวลากลางคืน แนวทางการลดช่ อง
โอกาสเกิ ดอาชญากรรมในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภัย ส าหรั บ พื้ นที่ ศึ ก ษา จึ ง ควรเพิ่ ม ความสามารถในการ
มองเห็นได้ชดั เจน ปลอดโปร่ งตลอดเส้นทาง ไม่มีส่ิ งกีดขวาง บดบังสายตา ทั้งจากแนวรั้วของที่พกั
อาศัย 2 ข้างทางนน แนวกาแพงทึบ พุม่ ไม้จากต้นไม้ใหญ่ หรื อสิ่ งกีดขวางสองข้างทางถนน ควรทา
การติดตั้งดวงโคมแสงสว่างอย่างพอเพียงและเหมาะสม และต้องได้รับการดูแล บารุ งรักษาอยูเ่ สมอ
จากหน่ วยงานที่ รั บ ผิด ชอบในพื้ นที่ ศึ ก ษา หากเป็ นเส้ น ทางเปลี่ ย วอยู่ติ ดกับ พื้น ที่ ร กร้ า ง พื้ น ที่
อันตรายในระยะ 50-100 เมตร ควรปิ ดเส้นทางนั้นและหลีกเลี่ยงไปใช้ยงั เส้นทางอื่น (สันติ รัช
ตะวรรณ, 2550) โดยทาการติ ดตั้งป้ ายสัญลักษณ์ หรื อป้ ายบอกเส้นทาง เพื่อสามารถหลี กเลี่ ยง
อันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นได้ รวมถึงการรับรู้สภาพเส้นทางสัญจรของผูใ้ ช้สอยบริ เวณพื้นที่ ว่ามีความ
ปลอดภัย หรื อ มี อนั ตรายต่ อ ผูท้ ี่ ใ ช้เส้ นทางในพื้ นที่ ศึ ก ษาหรื อไม่ โดย การใช้เครื่ องหมาย ป้ าย
สัญลักษณ์ เพื่อเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมา รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ัญจร เช่น โทรศัพท์สาธารณะ เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมนามธรรม
การรู้จักเพือ่ นบ้ านในชุ มชน จากการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม
ต่อทรัยพ์สิน ชี วิต และร่ างกาย ทาให้พบว่า พื้นที่ศึกษามีความบกพร่ องในเรื่ องของความสัมพันธ์
ระหว่างผูท้ ี่อาศัยอยู่ในชุ มชนเดี ยวกัน ทาให้เกิ ดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา
หากมีการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั สมาชิกในชุมชน โดยทาการปลูกฝังให้สมาชิกแต่ละ
คนในชุ มชมจะเกิ ดความรั บผิดชอบต่อชุ มชนร่ วมกัน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็ นกันเองให้แก่
ชุมชน จะทาให้สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้ โดยจากทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อม (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2545) พบว่า การมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมรู ปธรรมเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ตอ้ งอาศัย สภาพแวดล้อม
นามธรรมที่สามารถรับรู ้ ได้โดยบุคคลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมาตรการของสภาพแวดล้อม
นามธรรม ได้แก่
1. การส่ งเสริ มความรู้สึกเป็ นเจ้าของสถานที่ ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กบั พื้นที่
ชุ มชนย่านที่พกั อาศัย ควรมุ่งส่ งเสริ มให้ความรู้สึกเป็ นเจ้าของพื้นที่ หรื อการหวงแหนรักษาอาณา
เขต การเสริ มสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของทรัพย์สินร่ วมกัน มีการทาความรู้จกั เพื่อนบ้านในชุมชน ทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกใกล้ชิด ช่ วยระแวดระวังภัยในชุ มชน ช่ วยดูแลตรวจตราสอดส่ องพื้นที่ทางอ้อม
เช่น การจัดแบ่งพื้นที่ชุมชนเป็ นกลุ่มย่อยๆ เพื่อจากัดจานวนครัวเรื อน ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
พื้นที่ ในขนาดพอเหมาะ ส่ งเสริ มการควบคุ มกันทางสังคม ซึ่ งจะเป็ นการแสดงออกถึ ง พื้นที่ที่ มี
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ผูด้ ูแลรับผิดชอบ โดยการไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการวางสิ่ งของกองรกรุ งรังบริ เวณพื้นที่สาธารณะ
หรื อการไม่ปล่อยให้พ้ืนที่รกร้ าง ทาให้ผอู้ ยู่อาศัยเกิ ดความรู้สึกในความเป็ นเจ้าของต่อพื้นที่ที่กลุ่ม
ใช้ร่วมกันมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการจดจาสมาชิกในกลุ่มเดียวกันได้ ซึ่ งจะช่วยกันคนแปลก
หน้าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า การส่ งเสริ มความรู้สึก
เป็ นเจ้าของสถานที่ และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. กิจกรรมการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ซึ่ งหากแบ่งแยกประเภทการใช้ที่ดินออกจาก
กันมากเกินไป จะก่อให้เกิดบริ เวณพื้นที่ใช้สอยสาธารณะที่ไม่มีกิจกรรมการใช้สอยในบางช่วงเวลา
เช่ น บริ เวณพื้นที่ย่านธุ รกิจ สานักงานในช่ วงเวลาหลังเลิกงาน อาคารต่างปิ ดทาการ ทาให้บริ เวณ
ทางเดิ นเท้าปลอดผูค้ นใช้ส อยพื้นที่ และกิ จกรรมอื่ นๆ ส่ ง ผลให้เกิ ดช่ องโอกาสที่ เหมาะต่อการ
ประกอบอาชญากรรมของอาชญากร ในการบุ ก รุ ก เพื่อ ลัก ทรั พ ย์ เนื่ องจากไม่ มี ส ายตาในการ
สอดส่ องดู แล หรื อการไม่มี ผูด้ ู แลพื้นที่ เป็ นต้น ดังนั้นการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน จึง เป็ นสิ่ ง ที่
เหมาะสมทั้งเหตุผลทางด้านสังคมต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม โดยคานึ งถึงความกลมกลืน ของ
การใช้ที่ดินแต่ละประเภทในพื้นที่ เช่น ย่านพักอาศัยกับสถานศึกษา หรื อย่านพาณิ ชยกรรมบริ เวณ
ชุ มชน ย่านธุ รกิจ ย่านศูนย์การค้า กับที่พกั อาศัย เป็ นต้น จะทาให้เกิดการสอดส่ องดูแลแบบไม่เป็ น
ทางการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) ซึ่ งพบว่า กิจกรรมการใช้ที่ดิน
แบบผสมผสาน และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. การเสริ มสร้ างให้เกิดกิ จกรรมในพื้นที่สาธารณะของชุ มชนเมือง ควรมีกิจกรรมที่
ดึ ง ดู ด กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย จะท าให้ เ ป็ นบริ เ วณที่ มี ค วามปลอดภัย กว่า พื้ น ที่ ส าธารณะที่ ถู ก
ครอบครอง หรื อใช้สอยโดยกลุ่มบุคคลเดียว เช่ น พื้นที่สาธารณะที่ถูกยึดเป็ นพื้นที่จอดรถบรรทุก
รถแท็กซี่ ซึ่งกิจกรรมการใช้สอยที่หลากหลาย จะช่วยเพิ่มความมีชีวติ ชีวาให้แก่พ้ืนที่สาธารณะ เช่น
ร้านอาหารขนาดเล็ก ริ มทางเดิน ร้านค้าย่อย ในย่านที่พกั อาศัย โดยเป้ าหมายที่สาคัญของกิจกรรมที่
หลากหลายก็คือ เพื่อเพิ่มสายตาของผูค้ นบนเส้นทางสัญจร ความสนิ ทสนมกันของผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่
เมื่อมีกิจกรรมร่ วมกันบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่ งลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้โดยทางอ้อม
4. การออกแบบสภาพแวดล้อมในภาพรวมของชุมชน ในพื้นที่สาธารณะ หรื อพื้นที่ก่ ึง
สาธารณะ ต้องคานึ งถึ งคุ ณค่าทางความงาม เพื่อให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีความพึงพอใจ และ
ความรู ้สึกหวงแหน และอยากที่จะดูแลพื้นที่ร่วมกัน โดยสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้พ้ืนที่
เช่น การออกแบบเส้นทางเดินเท้าที่สวยงาม เป็ นสัดส่ วนแยกจากเส้นทางเดินรถชัดเจน มีแสงสว่าง
ที่เพียงพอ มีเครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ เพื่อช่ วยให้ขอ้ มูล ข่าวสารแก่ผูท้ ี่ใช้เส้นทางนั้น เป็ นต้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ รัชตะวรรณ (2550) พบว่า การเสริ มสร้างให้เกิดกิจกรรมใน
พื้นที่ และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ปั จจัยที่มีผลต่อการลด หรื อ ตัดช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมได้น้ นั
ได้อาศัยหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ป้องกันพื้นที่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดย
นาช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมของพื้นที่ศึกษา มาวิเคราะห์และทาการสังเคราะห์ขอ้ มูล จนเกิดเป็ น
แนวทางแก้ไข เพื่อป้ องกันอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา มีอาณาบริ เวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ทาให้มีประชากรต่างถิ่ นเข้ามายังพื้นที่เป็ นจานวนมาก ทาให้
พื้นที่ขาดความสามารถในการป้ องกันตนเอง อีกทั้งอาคารบ้านเรื อน ที่พกั อาศัย รวมถึงพื้นที่ที่วา่ ง
รกร้างบางแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็ นอาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยรวม หรื อ หอพักเป็ นจานวนมาก รวมทั้ง
จานวนกรรมกร คนงานก่อสร้าง ที่อาศัยในเรื อนพักอาศัยชัว่ คราวบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารหอพัก
ล้วนเป็ นปั จจัยในการเพิ่มช่องโอกาสเกิ ดอาชญากรรม อาจจะมีผูฉ้ วยโอกาส จากสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวย หรื อ ความไม่ต้ งั ใจ และขาดความยับยั้งชัง่ ใจชัว่ ขณะ จึงได้ลงมือประกอบอาชญากรรม
ในพื้ น ที่ ซึ่ งเกิ ด ขี้ น ได้ห ลายรู ป แบบ โดยจากตัว แปรประเภทที่ อ ยู่อ าศัย คื อ บ้า น มัก เกิ ด เหตุ
อาชญากรรมมากที่สุด ทั้งที่บา้ นเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด ดังนั้นการป้ องกันอาชญากรรมบริ เวณ
บ้านที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั สถานศึกษา รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ลอ้ มรอบด้วยหอพักทั้งที่กาลังก่อสร้าง
หรื อสร้ า งเสร็ จแล้ว ก็ ดี ควรมี ก ารป้ องกัน และการเฝ้ าระวังภัย อาชญากรรมด้วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมรู ปธรรม และสภาพแวดล้อมนามธรรม ซึ่ งตัวอย่างการป้ องกันและเฝ้ าระวังเหตุ
อาชญากรรมนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันพื้นที่ศึกษาได้
ประกอบด้วย
ข้ อเสนอแนะการป้ องกั น อาชญากรรม ของบ้ านพั ก อาศั ย ด้ วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางรู ปธรรมในพืน้ ทีศ่ ึกษา
1. การเลือกใช้อุปกณ์ กลอนประตู หน้าต่าง ควรเลือกชนิ ดที่มีความมัน่ คง แข็งแรง
รวมทั้ง การติด ลูก กรง เหล็กดัด ซึ่ งจะท าให้อาชญากรใช้เวลาในการบุก รุ กเข้าไปยังเคหะสถาน
เพิ่มขึ้น แต่ตอ้ งทาการเว้นช่ องไว้สาหรับทาการเปิ ดออก หากเกิ ดเหตุเพลิงไหม้ และที่สาคัญก่อน
ออกจากบ้าน หรื อที่พกั อาศัย ควรปิ ดประตู หน้าต่างและใส่ กลอนล็อคให้แน่นหนาทุกครั้ง
2. พื้นที่ ว่างเปล่าในบริ เวณที่พกั อาศัย ไม่ควรปล่ อยให้มีตน้ ไม้หรื อหญ้าขึ้นสู ง ซึ่ ง
คนร้ายอาจอาศัยมุมมองจากหอพัก หรื อ ตาแหน่ งมุมมองที่สูงกว่าบ้าน ในการสอดส่ องดูทรัพย์สิน
เมื่อสบช่ องโอกาสคนร้ าย อาจปี นเข้ามาในบริ เวณบ้านจากต้นไม้ใหญ่ และใช้พ้ืนที่รกร้ างเป็ นที่
กาบังก่อนเข้าทาการประทุ ษร้ ายต่อทรัพย์ อีกทั้งยังใช้เป็ นที่ซ่อนตัว หรื อหลบหนี ได้ง่ายในเวลา
กลางคืน ที่สาคัญควรติดตั้งดวงโคมส่ องสว่างให้มีแสงสว่างทัว่ บริ เวณบ้าน โดยเฉพาะจุดที่เป็ นมุม
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อับ ลับ ตาคนเนื่ องจากถนน และเส้ นทางสัญ จรในพื้ น ที่ มี ท างเข้า ออกหลายทางซึ่ งง่ า ยแก่ ก าร
หลบหนี
3. รั้วบ้านควรมีลกั ษณะที่โปร่ ง มีความแข็งแรง และมีความสู งไม่มาก เป็ นการเพิ่ม
มุมมองให้แก่ผทู ้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่โดยรอบช่วยสอดส่ องดูแล รวมถึงผูท้ ี่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นหอพักจานวน
หลายชั้น สามารถเพิ่ มมุ ม มองจากมุมสู งได้ทาให้ง่า ยต่อการสังเกตหากมี สิ่งผิดปรกติเกิ ดขึ้ นใน
บริ เวณบ้าน
4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และเฝ้ าระวังตามจุดต่าง ๆ ที่เป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัยในบริ เวณบ้าน
โดยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของเสี ย งให้มี ค วามดัง เพื่ อให้เพื่ อนบ้านในพื้ นที่ ชุ ม ชนใกล้เคี ย งทราบถึ งเหตุ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งควรทาการติดตั้งป้ ายสัญลักษณ์บอกให้ผทู้ ี่ผา่ นไปมาทราบว่า บ้านหลัง
นี้ ติ ด ตั้ง สั ญ ญาณกัน ขโมย และกล้ อ งวงจรปิ ด เป็ นการยับ ยั้ง ชั่ ง ใจของผู้ที่ ก าลัง จะก่ อ เหตุ
อาชญากรรมได้ (อ้างใน กองวิจยั และพัฒนา, สานักงานตารวจแห่ งชาติ, 2550) จะได้ช่วยเหลือแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจทราบ
5. ทาการเปิ ดไฟส่ องสว่างทิ้งไว้ในบางห้องเมื่อไม่มีผอู้ ยูบ่ า้ น และทาการรู ดม่านเพื่อ
ป้ องกันให้คนภายนอกมองเห็น อีกทั้งยังสามารถอาพรางให้คนภายนอกคิดว่ายังมีผทู้ ี่อาศัยอยู่ใน
บ้าน เมื่อมีผทู้ ี่อาศัยอยู่ในบ้านควรเปิ ดไฟส่ องสว่างเท่าที่จาเป็ นในแต่ละห้อง เพราะคนร้ายอาจจะ
มองเห็นทรัพย์สินภายในบ้าน โดยต้องทาการเปิ ดไฟส่ องสว่างบริ เวณรอบบ้านแทน ซึ่ งจะช่ วยให้
มองจากภายในบ้านเห็นการเคลื่อนไหวภายนอกบ้านได้อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะการป้องกันอาชญากรรมของบ้ านพักอาศัยด้ วยการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทางนามธรรมในพืน้ ที่ศึกษา
1. ไม่ควรทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนเฝ้ าดูแล ควรให้มีคนที่ เชื่ อถือ หรื อวางใจได้ อยูเ่ ฝ้ า
ดู แลบ้า น หรื อที่ พ กั อาศัย รวมทั้ง ควรร่ วมมื อกับ เพื่อ นบ้า นในการดู แลบ้า น เมื่ อออกนอกบ้า น
สามารถฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแลได้
2. ควรผูกมิตร และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อช่วยเป็ นหูเป็ น
ตา และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ก ัน และกัน สร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ ชุ ม ชน สร้ า งแบบแผน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการในชี วิตประจาวัน เช่น กิจกรรมตัก
บาตร การกาหนดวันเวลาในการรวมตัวกันเพื่อทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะหน้าหน้าตนเอง และ
ชุมชนใกล้เคียง เป็ นต้น
3. การจ้างคนงาน คนรับใช้ หรื อพนักงาน ควรมีรายละเอียดเกี่ ยวกับประวัติส่วนตัว
ญาติพี่นอ้ ง หรื อคนรู้จกั ที่สามารถติดต่อในภายหลัง เพื่อทราบที่อยู่ ความเป็ นมา อาชีพดั้งเดิม ความ
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ประพฤติ โดยขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ศึกษา ทาการเก็บตัวอย่างพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อทาการตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าทางาน
4. การร่ วมกันจัดระบบการป้ องกันตนเองของชุ มชนในละแวกบ้าน เช่ น การจัด
แบ่งกลุ่มย่อยของชุมชนละแวกบ้าน การจัดตั้งตัวแทนพื้นที่เพื่อตรวจพื้นที่ กรรมการชุมชน การจัด
จ้างเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กบั ละแวกบ้านเป็ นระยะ โดยข้อเสนอสาหรับพื้นที่ศึกษา
สามารถใช้การจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็ นบล็อค โดยทาการแบ่งออกเป็ นบล็อคละ 400 เมตร x 400 เมตร
เนื่องจากเป็ นระยะที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้เวลาในการเดินด้วยเท้าใน เวลา 5 นาที และง่ายต่อ
การทาความรู ้จกั กันระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียง อีกทั้งยังสร้างกิจกรรม ความสัมพันธ์อนั ดีแก่คนใน
ชุมชนด้วย

แผนที่ 6.12 การแบ่งพื้นที่ป้องกันตนเองของชุมชนในละแวกบ้าน
ที่มา: ดัดแปลงจากแฟ้ มข้อมูลแผนที่ของกรุ งเทพมหานคร
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การนาเสนอรู ปแบบ (Model) สาหรับลดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
รู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) ที่ลดช่องโอกาส
การเกิ ดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อมในย่านที่พกั อาศัย กรณี ศึกษาซอยรัชดา 36
(ซอยเสื อใหญิอุทิศ) โดยอาศัยปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ทีอ่ าณาเขตส่ วนตัว

สภาพแวดล้อมรู ปธรรม

ที่พกั อาศัย
- รั้วบ้านไม่สูงเกินไป
- ไม่ควรสร้ างรั้วบ้านที่มีลกั ษณะทึบ
- หน้าบ้านหันออกสู่ตวั ถนน
- ติดหลอดไฟส่ องสว่างภายในตัวบ้าน
- ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด สัญญาณกันขโมย
- ไม่ควรปลูกต้นไม้บดบังทัศนวิสยั และการมองเห็น

การลดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมนามธรรม
การรู้จักเพือ่ นบ้ านในชุ มชน
1) การส่ งเสริ มความรู ้สึกเป็ นเจ้าของสถานที่
- ให้ประชาชนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของพื้นที่ และช่วยกัน
บารุ งรักษาทรัยพ์สินสาธารณะ
2) กิจกรรมการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
- ผลัดเปลี่ยนกิจกรรมในพื้นที่อย่างเหมาะสม
- จัดพื้นที่เพื่อทากิ จกรรมร่ วมกันใกล้พ้นื ที่สาธารณะ
เพื่อสอดส่ องดูพฤติกรรมได้
3) การเสริ มสร้างให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
- ประชาชนในชุมชนร่ วมกันสอดส่ องดูแลพื้นที่เสี่ ยงภัย
- สร้างร้านค้า และกิจกรรมใกล้พ้นื ที่เสี่ ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม
4)การออกแบบสภาพแวดล้อมในภาพรวมของชุมชน
- ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีความพึงพอใจ และความรู ้สึก
หวงแหน และอยากที่จะดูแลพื้นที่ร่วมกัน

พืน้ ทีอ่ าณาเขตสาธารณะ

เส้ นทางสัญจร
1) ลักษณะทางเข้าออกของถนน
- ควบคุมช่องทางเข้าออกของพื้นที่
- ติดตั้งป้ ายสัญลักษณ์บอกให้เลือกใช้เส้นทาง
2) การจัดบริ เวณทางเดินเท้ามีสิ่งกีดขวางบังสายตา
- ห้ามบุกรุ กพื้นที่สาธารณะเพื่อแสดงอาณาเขตส่ วนตัว
3) ถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ
- การซ่อมบารุ งพื้นผิวการจราจรให้ดี
-ปรับปรุ ง ป้ ายสัญลักษณ์และข้อความที่ชารุ ดและ
ตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริเวณถนน
- ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอและเหมาะสม
- มีสภาพคงทนใช้งานได้นาน
- ตาแหน่งที่ติดตั้งควรอยูใ่ นระยะที่ซ่อมบารุ งได้
- การบารุ งรักษาต้องมีการซ่อมบารุ งทุก 5 ปี และ
เปลี่ยนใหม่ทุก 25 ปี
พืน้ ที่เสี่ยงภัย
1) มุมอับลับตาคน
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตาม
มุมในพื้นที่
- ป้ ายบอกทาง เช่น ทางตันข้างหน้า ตาแหน่งที่อยู่
2) มุมมืดไม่มีแสงสว่าง
- ติดตั้งดวงโคมส่ องสว่าง ตามมุมมืด
- ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
3) เส้นทางเปลี่ยวในซอย
- มีการมองเห็นได้ชดั เจน ปลอดโปร่ งตลอดเส้นทาง
- การติดตั้งแสงสว่างอย่างพอเพียง
- ควรปิ ดเส้นทางนั้นและหลีกเลี่ยงไปใช้ยงั เส้นทางอื่น
- การใช้เครื่ องหมาย ป้ าย สัญลักษณ์ เพื่อเป็ นทางเลือก
ในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่สญ
ั จร

ภาพที่ 6.1 รู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) ที่ลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม
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สรุ ป
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่สาคัญ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมย่านที่พกั อาศัย
ของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) กรณี ศึกษาพื้นที่ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ที่
ได้รับ ผลจากอาชญากรรมต่ อทรั พ ย์สิ น ชี วิต และร่ า งกาย เพื่อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อโอกาสเกิ ด
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิตและร่ างกายของชุ มชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง และเพื่อนาเสนอ
รู ป แบบทัว่ ไปของย่ า นที่ พ กั อาศัย ในชุ ม ชนเมื อ งที่ ล ดช่ อ งโอกาสการเกิ ด อาชญากรรมโดยมี
สมมติฐานของการศึกษา คือ การออกแบบที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นของประชาชนใน
พื้นที่ การให้แสงสว่าง มุมมองและการมองเห็น เส้นทางสัญจรที่เพียงพอ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) จาก
ตัวแปรของการวิจยั ที่พบคือ บริ เวณที่ พกั อาศัย ประเภทที่พกั อาศัย การรู้ จกั เพื่อนบ้านในชุ มชน
บุ ค คลภายนอกสามารถเข้า ออกบริ เวณที่ พกั อาศัย ถนนมีก ารบ ารุ งรั ก ษาจากหน่ วยงานราชการ
ลักษณะทางเข้าออกของถนน การจัดบริ เวณทางเดินเท้ามีส่ิ งกี ดขวางบังสายตา ระบบแสงไฟส่ อง
สว่างบริ เวณถนน แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่ อมบารุ ง ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ พื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มี
มุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มีมุมมืดไม่มีแสงสว่าง และพื้นที่เสี่ ยงในกรณี ที่มีเส้นทางเปลี่ยว
ในซอย โดยนาตัวแปรทั้งหมดมาสร้างรู ปแบบตามแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่อง
โอกาสเกิ ดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) กรณี ศึกษา
ซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

บทที่ 7
บทสรุ ป
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาค้นคว้ากรอบทฤษฎี และเหตุผลในการวิเคราะห์ ภายใต้ขอ้ จากัด
ที่มีอยู่ ให้ได้มาซึ่ งบทสรุ ปของการวิจยั สาหรับแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่อง
โอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ยา่ นพักอาศัยในเขตเมือง โดยทาการตัดช่องโอกาสของอาชญากรที่
อาศัยสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชญากรรมให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้สังคมในชุมชนนั้นเกิ ด
ความสงบสุ ข
สรุ ปสาระสาคัญและผลการวิจัย
จากการศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1.
เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะสภาพแวดล้อ มย่า นที่ พ กั อาศัย ของชุ ม ชนในเขตเมื อ ง
(กรุ งเทพมหานคร) ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชี วิต และร่ างกาย โดยผลการศึกษา
พบว่า
1.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยูใ่ นย่านที่พกั อาศัย
มีสถานะเป็ นผูอ้ าศัย สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 8,001 – 15,000 บาท ซี่ งได้พานักในพื้นที่ศึกษาอยู่ระหว่างช่วง
ระยะเวลา 1-5 ปี พบว่า มีการรู้จกั กับเพื่อนบ้านจานวนน้อยกว่า 5 หลัง
สาหรับการประสบอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานั้นพบว่า เกิ ด
เหตุอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษาจานวนทั้งสิ้ น 82 คน ส่ วนใหญ่เคยประสบอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
ซึ่ งสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม คือ มุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง และ เส้นทางเปลี่ยว
ในซอยโดยช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมส่ วนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 18.01 - 24.00 นาฬิกา
1.2 ลักษณะที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เป็ นสถานที่พกั อาศัย โดยที่
บุ ค คลภายนอกไม่ ส ามารถเข้า ที่ พ ัก อาศัย ได้ส ะดวก เนื่ อ งจากเป็ นหอพัก หรื อ บ้า นเช่ า ที่ ห้ า ม
บุคคลภายนอกเข้า ถนน และเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยเป็ นถนนคอนกรี ต ค่อนข้างมีระเบียบ
ซึ่ งมีร่องระบายน้ า โดยมีการบารุ งรักษาจากหน่ วยงานของรัฐบ้าง ลักษณะทางเข้าออกของบริ เวณ
ถนนเป็ นทางเข้าออกทางเดียวภายในชุมชน และมีผคู้ นสัญจรจานวนมาก มีตน้ ไม้บดบังสายตาเป็ น
ต้นไม้พุ่มเตี้ย บริ เวณทางเดิ นเท้าของสองฝั่งถนนมีส่ิ งกี ดขวางบดบังตา ระบบสัญลักษณ์บอกทาง
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เป็ นป้ าย ส่ วนระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนนมีจานวนเพียงพอต่อสภาพการใช้งาน แสงไฟส่ อง
สว่าง ได้มีการซ่ อมบารุ งให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สาหรับพื้นที่เสี่ ยงภัยในชุ มชนเป็ นบริ เวณที่
เส้นทางเปลี่ยวในซอย มีมุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง และมุมอับลับตาคน ส่ วนความสว่างของไฟ
ภายในบริ เวณบ้าน รั้วหน้าบ้าน ริ มถนนและเส้นทางสัญจร พบว่า มีสว่างพอใช้ โดยที่ ระบบเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยภายในชุมชน ไม่มีป้อมตารวจ ไม่มีจดั เวรยามดูแล และไม่มีการติดตั้งทีวี-กล้อง
วงจรปิ ด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่ างกายของ
ชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง โดยผลการศึกษา พบว่า
2.1 ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ช่ วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา บริ เวณที่พกั อาศัย ประเภทที่พกั อาศัย และการรู้จกั เพื่อนบ้านในชุมชน
2.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ประกอบด้วย การเข้าออกที่พกั อาศัยของ
บุคคลนอก การดู แลบารุ งรั กษาพื้นถนน ลักษณะทางเข้าออกของถนน การดูแลจัดการบริ เวณ
ทางเดินเท้า การดูแลรักษาสภาพถนน ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน การซ่ อมบารุ งระบบไฟ
ส่ องสว่าง พื้นที่เสี่ ยงกรณี มุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงกรณี เส้นทางเปลี่ยวในซอย พื้นที่เสี่ ยงกรณี มุม
มืดไม่มีแสงส่ องสว่าง และระบบแสงไฟที่ส่องสว่าง มีความสัมพันธ์กบั โอกาสเกิดอาชญากรรมต่อ
ทรัพย์สิน ชีวติ และร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. เพื่อนาเสนอรู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมือง (Model) ที่ลดช่องโอกาสการ
เกิดอาชญากรรม โดยผลการศึกษา พบว่า
ลักษณะสภาพแวดล้อมมี ปัจจัย ที่ทาให้เกิ ดช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิ น
ชี วิต และร่ างกายในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย บริ เวณที่พกั อาศัย ประเภทที่พกั อาศัย การรู้จกั เพื่อน
บ้านในชุมชน บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกบริ เวณที่พกั อาศัย ได้สะดวก การบารุ งรักษาถนนจาก
หน่ วยงานราชการ ลักษณะทางเข้าออกของถนน บริ เวณทางเดินเท้ามีส่ิ งกี ดขวางบังสายตา ระบบ
แสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ พื้นที่เสี่ ยง
ภัยในกรณี ที่มีมุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงภัยในกรณี ที่มีมุมมืดไม่มีแสงสว่าง พื้นที่เสี่ ยงภัยในกรณี ที่
มีเส้นทางเปลี่ยวในซอย ซึ่งตัวแปรดังกล่าว นาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะในการป้ องกันพื้นที่ซ่ ึ งสามารถลด
ช่ องโอกาสการเกิ ดอาชญากรรมของชุ มชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) พื้นที่
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
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จากสภาพแวดล้อมของพื้ นที่ศึก ษา มี อาณาบริ เวณใกล้เคียงกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ
จันทรเกษม มีประชากรต่างถิ่นเข้ามายังพื้นที่เป็ นจานวนมาก ทาให้พ้ืนที่ขาดความสามารถในการ
ป้ องกันตนเอง อาคาร ที่พกั อาศัย รวมถึงพื้นที่ที่วา่ ง รกร้างบางแห่ งถูกปรับเปลี่ยนเป็ น หอพักเป็ น
จานวนมาก อาจจะมี ผูฉ้ วยโอกาส จากสภาพแวดล้อมที่เอื้ ออานวย ซึ่ งหาโอกาสลงมือประกอบ
อาชญากรรมในพื้นที่ทาให้เกิ ดเหตุอาชญากรรมมากในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจนครบาล
พหลโยธิ นที่ สุด ดังนั้นการป้ องกันอาชญากรรมบริ เวณบ้าน ซึ่ งตั้งอยู่ใ กล้กบั สถานศึกษา ควรมี
มาตราในการป้ องกัน และการเฝ้ าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วยสภาพแวดล้อมทั้งทางรู ปธรรม และ
นามธรรม ซึ่ งตัวอย่างการป้ องกัน และเฝ้ าระวังเหตุอาชญากรรมนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันพื้นที่ศึกษาได้ การศึกษานี้จึงนาเสนอ ข้อเสนอแนะ
การป้ องกั น อาชญากรรมของบ้ า นพั ก อาศั ย ด้ ว ยการออกแบบสภาพแวดล้ อ มทาง
รู ปธรรมในพืน้ ทีศ่ ึกษา
1. อุปกณ์ กลอนประตู หน้าต่าง ควรมีความแข็งแรง และทาการติดตั้งเหล็กดัดควบคู่
ด้วย
2. พื้นที่วา่ งเปล่าบริ เวณที่พกั อาศัย ไม่ควรปล่อยให้มีตน้ ไม้ หรื อหญ้าขึ้นสู ง และควร
ติดตั้งดวงโคมส่ องสว่างให้ทวั่ บริ เวณบ้าน โดยเฉพาะมุมอับลับตาคน
3. รั้วบ้านควรมีลกั ษณะที่โปร่ ง มีความแข็งแรง และมีความสู งไม่มาก
4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และเฝ้ าระวังตามจุดต่าง ๆ ที่เป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัยในบริ เวณบ้าน
และการติดตั้งป้ ายให้ทราบว่า บ้านหลังนี้ติดตั้งสัญญาณกัยขโมย และกล้องวงจร
5. เปิ ดไฟส่ องสว่างทิง้ ไว้ในบางห้อง และรู ดม่าน โดยควรเปิ ดไฟส่ องสว่างเท่าที่จาเป็ น
แต่เพิ่มไฟส่ องสว่างบริ เวณรอบบ้านแทน
การป้องกันอาชญากรรมของบ้ านพักอาศัยด้ วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
นามธรรมในพืน้ ที่ศึกษา
1. ไม่ควรทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนเฝ้ าดูแล โดยให้มีคนที่วางใจได้ รวมทั้งเพื่อนบ้านใน
การดูแลบ้าน
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนบ้าน ซึ่งเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
3. การจ้างคนงาน คนรับใช้ หรื อพนักงาน ควรขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าทางาน
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4. ร่ วมกันจัดระบบการป้ องกันตนเองของชุมชนในระแวกบ้าน โดยการจัดแบ่งกลุ่ม
ย่อยของชุมชน โดยสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชน
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถนามาสร้างรู ปแบบของย่านที่พกั อาศัยในชุมชนเมือง
ที่ลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) พื้นที่
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ได้ดงั นี้

สภาพแวดล้อมรู ปธรรม

สภาพแวดล้อมนามธรรม

- การรู้ จกั เพือ่ นบ้ านในชุมชน

พืน้ ทีอ่ าณาเขตส่ วนตัว

พืน้ ทีอ่ าณาเขตสาธารณะ

- ทีพ่ กั อาศัย

- เส้ นทางสัญจร
- ระบบแสงไฟส่ องสว่ างบริเวณถนน
- พืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย

การออกแบบสภาพแวดล้ อม

การลดช่ องโอกาสเกิดอาชญากรรม
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภาพที่ 7.1 แบบจาลองการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรมในพื้นที่
ศึกษาซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทิศ)
ข้ อบกพร่ องในการวิจัย
เนื่องจากการที่มีเงื่อนไขต่างๆของการวิจยั ทั้งด้านเวลา งบประมาณและกาลังคนทาให้
เกิดข้อจากัดในการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย
1.
ข้อบกพร่ องด้า นกลุ่ ม ตัวอย่า ง เนื่ องจากกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ในการวิจยั มีค วาม
หลากหลายในพื้นที่สูง เนื่องจากในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการพัฒนาที่ขาดการวางแผนรองรับการ
เจริ ญเติบโตไม่ทนั ในพื้นที่ รวมถึ งการผสมผสานของลักษณะการใช้พ้ืนที่ เช่ น ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว
ห้อ งแถวหลายคู หาติ ดกัน แม้อ ยู่ใ นสภาพแวดล้อ มในลัก ษณะเดี ย วกัน แต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน
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ทางด้านการใช้ที่ดิน รวมถึ งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแม้รูปแบบอาคารจะคล้ายคลึงกัน รวมถึง
ลักษณะการใช้ชีวิตที่ แตกต่างในแต่ละคูหา ทาให้ผูว้ ิจยั ไม่สามารถตัดสิ นใจในการกรอกข้อมูลที่
ละเอียดในเชิงลึก รวมถึงการตั้งคาถามได้อย่างแม่นยา
2. ข้อบกพร่ องในการเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล หลายพื้นที่เป็ นพื้นที่ปิดเนื่ องจากเป็ น
ชุ มชนที่ต้ งั อยู่ในลักษณะชุ มชนแออัดบริ เวณริ มคลองลาดพร้าว ซึ่ งบางครั้งไม่ให้ความร่ วมมือใน
การเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งการไม่ไว้ใจในการเข้าไปเก็บข้อมูลของผูว้ ิจยั แม้ว่าผูว้ ิจยั จะเข้าไปขอความ
ร่ วมมือจากผูน้ าชุ มชนล่วงหน้าแล้วก็ตาม เพราะเกรงว่าการเปิ ดเผยข้อมูลจะมีผลกระทบต่อความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในชุ มชนที่พกั อาศัยได้ ทาให้อาจได้รับข้อมูลที่มีขอ้ บกพร่ อง หรื อบิดเบือน
จากความเป็ นจริ งได้ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มิได้นาข้อมูลใดๆที่เป็ นผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยในชุ มชนในทาง
เสี ยหายแต่อย่างใด
3. ข้อบกพร่ องทางด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมี
การก่อสร้ างหอพักขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งการรื้ อถอนอาคาร บ้านที่มีอยู่เดิม หรื อพื้นที่ว่าง รกร้างใน
พื้นที่ศึกษา ซึ่ งไม่สามารถนาผลของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินงานก่อสร้าง
ไปทาการวิเคราะห์ ไ ด้ ซึ่ งผลของสภาพพื้นที่ดงั กล่ าวอาจเอื้ อต่ อช่ องโอกาสเกิ ดอาชญากรรมซึ่ ง
ส่ งผลต่อการให้ขอ้ มูลและผลการวิจยั ได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยขั้นต่ อไป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ในขั้นต่อไปที่ต่อเนื่องกับการวิจยั นี้ สามารถนาไปคิดเพื่อ
ต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา และหาปั จจัยที่สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยได้มากยิง่ ขึ้น โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรทาการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
จากหลายๆพื้นที่ เพื่ อให้ขอ้ มูล ที่ ได้ครอบคลุ ม ทุก เป้ าหมาย และเปรี ยบเทีย บว่ามี การออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยแตกต่างกันหรื อไม่
2. ควรทาการทดลองและการปฏิบตั ิในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งการติดตามผลของการศึกษา
และวิจยั ในระยะยาวเป็ นประจาเพื่อให้เกิดผลที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักการและเหตุผล
ที่ได้ตามปั จจัยของตัวแปรต่างๆจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ว่าได้ผลลัพธ์อย่างไร และสามารถลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรมได้หรื อไม่
3. ขยายพื้นที่ศึกษาให้มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มขนาดของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในบริ เวณพื้นที่ศึกษา และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติที่สูง และมีความแม่นยามากยิ่งขึ้นแต่
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ จากัดด้านเวลา และงบประมาณในการศึกษา
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จากการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาในรายวิชาสุ ดท้ายของหลักสู ตร การวางแผนชุ มชน
และสภาพแวดล้อม มหาบัณฑิต ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการให้ถูกต้องตามระเบียบวิจยั โดยทาการสรุ ป
ข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษารวมถึ งข้อเสนอแนะที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ยงั ได้เสนอ
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป อีกทั้งยังระบุขอ้ บกพร่ องที่เกิ ดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาปั ญหาของการวิจยั เรื่ องการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาส
เกิดอาชญากรรม ท้ายที่สุดนี้ การป้ องกันและการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สัมฤทธิ์ ผลนั้น คือ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผอู ้ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมต่อสังคมในชุมชน ทาให้เกิด
ความรู ้สึกมัน่ ใจในความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่ งปั ญหาอาชญากรรมเปรี ยบเสมือนโรคร้ายที่เกิดขึ้นใน
สังคมและชุ มชน ดังนั้นการป้ องกันโดยการลดช่ องโอกาสก่อนการเกิ ดปั ญหาอาชญากรรม ย่อม
ดีกว่าการแก้ไข หรื อเยียวยารักษาโรคร้าย เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นในสังคม และจะต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากประชาชนทุกคน และทุกฝ่ าย ตลอดจนหน่ วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องประกอบกันใน
การลดช่องโอกาสที่เอื้อต่การเกิดอาชญากรรมด้วยสภาพแวดล้อมของชุ มชนย่านที่พกั อาศัยอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ภาคผนวก ก.
แบบสารวจพืน้ ที่ ประกอบการวิจัย
เรื่อง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดช่ องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่
พักอาศัยของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) พืน้ ที่ศึกษา พืน้ ที่รับผิดชอบสถานีตารวจนคร
บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร
ย่านทีพ่ กั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทศิ )

ของ
นายคณิทธ์ เนียรวิฑูรย์
รหัสประจาตัวนักศึกษา 50058304

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ปริญญาการวางแผนชุ มชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุ มชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้ อมูลลักษณะทัว่ ไปของพืน้ ทีพ่ กั อาศัย
1. ประเภทของบ้าน (อาคาร)
1) เป็ นที่พกั อาศัยล้วนๆ
2) เป็ นบ้านและร้านค้า
3) เป็ นบ้านและทาอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
4) เป็ นบ้านแต่เปิ ดทาธุรกิจอื่น เช่น ซ่อมรถ โรงเรี ยนกวดวิชา เป็ นต้น
5) ทาธุ รกิจระบุ ……………………………………………………….
2. บ้านเดี่ยว
1) 1 ชั้น
2) 2 ชั้น
3) มากกว่า 2 ชั้น
3. ลักษณะอาคารก่อสร้างด้วย
1) สร้างด้วยไม้
2) สร้างด้วยคอนกรี ต
4. บ้านเดี่ยวมีพ้นื ที่วา่ งรอบรั้วบ้าน
1) มีบริ เวณรอบอาคาร
2) ไม่มีบริ เวณรอบอาคาร
5. ที่พกั อาศัยมีลกั ษณะความปลอดภัยของการระวังภัย
1) โดยตัวอาคาร เช่น กุญแจล็อคแน่นหนา ปิ ดประตูทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2) บริ เวณโดยรอบอาคาร เช่น รั้วสู งโปร่ ง ต้นไม้ไม่เป็ นมุมอับ
6. บ้านติดถนนทาง
1) สายหลัก (มีการจราจรหนาแน่น)
2) ทางสายรอง (มีการจราจรไม่หนาแน่น)
7. บ้านติดถนนซอย
1) สายหลัก (มีการจราจรหนาแน่น)
2) ทางสายรอง (มีการจราจรไม่หนาแน่น)
8. บ้านเป็ นทางเข้าออกแคบๆ
1) มีทางเดินเท้าที่รถจักรยานยนต์เข้าออกได้
2) ทางเดินเท้าที่รถยนต์เข้าออกได้
9. ไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน
1) สว่างพอเพียงดี
2) สว่างพอใช้
3) ไม่มีเลย
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ข้ อมูลลักษณะทัว่ ไปบริเวณพืน้ ทีส่ าธารณะ
10. บริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีลกั ษณะเช่นนี้หรื อไม่
- บริ เวณรกร้างว่างเปล่า
- มีจุดว่างบริ เวณกว้างโน้มเอียงให้เกิดอาชญากรรม
- มีการปิ ดพื้นที่เสี่ ยงภัยก่อน 18.00 นาฬิกา
11. ถนนในชุมชนมีสภาพ
11.1 สภาพของถนนในชุมชน
1) เป็ นระเบียบ
2) ค่อนข้างมีระเบียบ
11.2 เป็ นถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ
1) ดีมาก
2) พอใช้
11.3 พื้นผิวถนนเป็ น
1) คอนกรี ต
2) ลาดยางมะตอย
11.4 ร่ องระบายน้ า
1) ดีมาก
2) พอใช้
11.5 ลักษณะทางเข้าออกของถนน
1) ทางตัน
2) ทางเข้าออกทางเดียว
3) ทางเข้าออกหลายทาง
11.6 สภาพการใช้งาน
1) มีคนสัญจรมาก
2) มีคนสัญจรน้อย
11.7 ถนนมีตน้ ไม้บดบังสายตาน่ากลัวอันตราย
1) ต้นไม้ใหญ่
2) ต้นไม้พมุ่ เตี้ย
3) ต้นไม้กระถางริ มทาง
11.8 สองฝั่งถนนฟุตบาทมีส่ิ งกีดขวาง- บังสายตา
1) จัดเป็ นระเบียบมาก
2) จัดเป็ นระเบียบปานกลาง
3) จัดเป็ นระเบียบน้อย
11.9 สภาพถนนมีการดูแลรักษา
1) มีการดูแลอย่างดี
2) มีการดูแลบ้าง
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1) มี
1) มี
1) มี

2) ไม่มี
2) ไม่มี
2) ไม่มี

3) ไม่เป็ นระเบียบ
3) ไม่ดี
3) ถนนลูกรัง
3) ไม่ดี

3) ค่อนข้างเปลี่ยว

3) ไม่มีการดูแล

11.10 ถนนมีระบบป้ ายสัญลักษณ์บอกทาง
1) มี
2) ไม่มี
11.11 ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนนมีจานวน
1) มีเพียงพอต่อสภาพการใช้งานดี
2) มีแต่สภาพใช้งานไม่ดี
3) ไม่มี
12. ชุมชนมีพ้นื ที่เปลี่ยวและทางเดินเสี่ ยงภัย
1) มี
2) ไม่มี
12.1 มีสะพานลอยสาหรับคนเดินข้าม
1) มี ปลอดภัย
2) มี ไม่ปลอดภัย
12.2สามารถใช้เส้นทางอื่นหลีกเลี่ยงพื้นที่เปลี่ยว
1) ได้
2) ไม่ได้
12.3 แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
1) ดี
2) ไม่ดี
12.4 มีระบบเฝ้ าระวัง เช่น
ป้ อมตารวจ
1) มี
การจัดเวรยามดูแล
1) มี
มีการติดทีวีวงจรปิ ด
1) มี
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3) ไม่มี

3) ไม่มี
2) ไม่มี
2) ไม่มี
2) ไม่มี

ภาคผนวก ข.

แบบสอบถาม ประกอบการวิจัย
เรื่อง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดช่ องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่
พักอาศัยของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) พืน้ ที่ศึกษา พืน้ ที่รับผิดชอบสถานีตารวจนคร
บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร
ย่านทีพ่ กั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทศิ )

ของ
นายคณิทธ์ เนียรวิฑูรย์
รหัสประจาตัวนักศึกษา 50058304

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ปริญญาการวางแผนชุ มชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุ มชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
ชุดที่…………

แบบสอบถาม ประกอบการวิจัย
เรื่อง การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดช่ องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่
พักอาศัยของชุ มชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) พืน้ ที่ศึกษา พืน้ ที่รับผิดชอบสถานีตารวจนคร
บาลพหลโยธิน เขต จตุจักร
ย่านทีพ่ กั อาศัยซอยรัชดา 36 (ซอยเสื อใหญ่อุทศิ )
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1) หัวหน้าครอบครัว
2) ผูอ้ าศัย
1 สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม
2. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน …..………….คน
3. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
4. อายุ

5.สถานภาพสมรส

1) 15-25 ปี
3) 40-60 ปี
1) โสด
5) แยกกันอยู่

2) 26-40 ปี
4) 61 ปี ขึ้นไป

2) สมรส
3) หย่าร้าง
4) หม้าย
6) แยกกันอยูด่ ว้ ยเหตุจาเป็ นทางอาชีพ

6. การศึกษา

1) ไม่ได้รับการศึกษา 2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา
4) ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริ ญญา.
5) ปริ ญญาตรี
6) สู งกว่าปริ ญญาตรี
7) อื่นๆระบุ………………………

7. อาชีพ

1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
3) ค้าขาย /ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
4) รับจ้างทัว่ ไป/กรรมกร
5) นักเรี ยน / นักศึกษา
6) แม่บา้ น/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
7) อื่นๆระบุ……………………..
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8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

1) ต่ากว่า 4,000 บาท
3) 8,000 – 15,000 บาท
5) 24,000 บาทขึ้นไป

2) 4,000 – 8,000 บาท
4) 15,000 – 24,000 บาท

9. ลักษณะบริ เวณที่พกั อาศัย

1) ย่านที่พกั อาศัย
2) ย่านชุมชนแออัด
3) ย่านธุรกิจ
4) อื่นๆระบุ………………………..

10. ประเภทของที่พกั อาศัย

1) บ้าน
2) ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้)
3) ตึกแถว (อาคารสร้างด้วยคอนกรี ต)
4) หอพัก
5) ทาวน์เฮ้าส์
6) ห้องชุด
7) อื่นๆระบุ…………………………

11. การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัย
1) เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
3) ผูเ้ ช่า

2) ผูอ้ าศัย
4) อื่นๆระบุ……………………

12. ท่านอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ /ที่อยูแ่ ห่งนี้นานเท่าใด
1) น้อยกว่า 1 ปี
2) 1-5 ปี
3) มากกว่า 5 ปี
13. ท่านรู ้จกั เพื่อนบ้านในชุมชนทั้งหมดกี่หลัง
1) น้อยกว่า 5 หลัง 2) 5 – 10 หลัง
5) 20 – 25 หลัง
6) มากกว่า 25 หลัง
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3) 10 – 15 หลัง

4) 15 – 20 หลัง

14. ในรอบปี ทีผ่ ่านมา (1 มกราคม – ธันวาคม 2553) มีสมาชิกในครอบครัวประสบเหตุ
อาชญากรรมต่อไปนี้
1) ไม่เคยเกิดอาชญากรรม
2) เคยเกิดอาชญากรรม (กรณี ที่เกิดคือ…….)
1) อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน
2) อาชญากรรมต่อชีวติ และร่ างกาย
3) อาชญากรรมทางเพศ
4) ถูกแอบอ้างใช้ขอ้ มูล/เอกสารส่ วนตัว
15. จานวนครั้งที่เกิดอุบตั ิเหตุ

1) 1 ครั้ง
2) 2 ครั้ง
3) มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป

16. สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ภายในที่พกั อาศัย
2) มุมอับลับตาคน
3) มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง
4) เส้นทางเปลี่ยวในซอย
5) เส้นทางเปลี่ยวบนถนนสายหลัก
6) ลานจอดรถ
7) ที่วา่ งรกทึบ
8) อื่นๆระบุ……………………………….
17. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม
1) 06.01-12.00 น.
3) 18.01-24.00 น.

2) 12.01-18.00 น.
4) 00.01-06.00 น.
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2. ลักษณะทัว่ ไปของทีพ่ กั อาศัย
18. บุคคลภายนอกสามารถเข้าบริ เวณที่พกั อาศัยได้สะดวกหรื อไม่
18.1) สะดวกเนื่องจาก
1) ไม่มีร้ ัวกั้น
2) มีร้ ัวกั้นแต่สามารถเข้าออกได้ง่ายและสะดวก
3) เป็ นสถานประกอบการ/ร้านค้า
4) เป็ นหอพัก/บ้านเช่าที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้
5) อื่นๆระบุ…………………………
18.2) ไม่สะดวกเนื่องจาก
1) มีร้ ัวกั้น
2) เป็ นชุมชน/หมู่บา้ นที่หา้ มบุคคลภายนอกเข้า เช่น มีป้อมยามตรวจการ
เข้า-ออก
3) เป็ นหอพัก/บ้านเช่าที่หา้ มบุคคลภายนอกเข้า เช่น ใช้คียก์ าร์ดในการเข้า
4) อื่นๆระบุ…………………………
19. ท่านประกอบธุ รกิจโดยใช้สถานที่ของที่พกั อาศัยหรื อไม่
1) ใช่โดย
1.1) มีสัญลักษณ์แสดงการประกอบอาชีพได้ชดั เจน
1.2) ไม่มีสัญลักษณ์แสดงการประกอบอาชีพได้ชดั เจน
2) ไม่ใช่
20. ถนนและเส้นทางสัญจรบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีลกั ษณะอย่างไร
20.1 ถนนในชุมชนมีสภาพ
1) เป็ นระเบียบ
2) ค่อนข้างมีระเบียบ
3) ไม่เป็ นระเบียบ
20.2 เป็ นถนนมีการบารุ งรักษาจากหน่วยงานราชการ
1) ดีมาก
2) พอใช้
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3) ไม่ดี

20.3 พื้นผิวถนนเป็ น
1) คอนกรี ต 2) ลาดยางมะตอย
3) ถนนลูกรัง
20.4 ร่ องระบายน้ า
1) ดีมาก
2) พอใช้
3) ไม่ดี
20.5 ลักษณะทางเข้าออกของถนน
1) ทางตัน
2) ทางเข้าออกทางเดียว
3) ทางเข้าออกหลายทาง
20.6 สภาพการใช้งาน
1) มีคนสัญจรมาก
2) มีคนสัญจรน้อย
3) ค่อนข้างเปลี่ยว
20.7 ถนนมีตน้ ไม้บดบังสายตาน่ากลัวอันตราย
1) ต้นไม้ใหญ่
2) ต้นไม้พมุ่ เตี้ย
3) ต้นไม้กระถางริ มทาง
20.8 สองฝั่งถนนฟุตบาทมีส่ิ งกีดขวาง- บังสายตา
1) เป็ นระเบียบมาก
2) เป็ นระเบียบปานกลาง
3) เป็ นระเบียบน้อย
20.9 สภาพถนนมีการดูแลรักษา
1) มีการดูแลอย่างดี
2) มีการดูแลบ้าง
3) ไม่มีการดูแล
20.10 ถนนมีระบบป้ ายสัญลักษณ์บอกทาง
1) มี
2) ไม่มี
20.11 ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนนมีจานวน
1) เพียงพอต่อสภาพการใช้งานดี
2) มีแต่สภาพใช้งานไม่ดี
3) ไม่มี
20.12 แสงไฟส่ องสว่างมีการซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
1) ดี
2) ไม่ดี
3) ไม่มี
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21. บริ เวณที่อยูอ่ าศัยของท่านมีพ้นื ที่เสี่ ยงภัยตามลักษณะดังต่อไปนี้หรื อไม่
1) มี
2) ไม่มี
1) มุมอับลับตาคน
1) มี
2) ไม่มี
2) เส้นทางเปลี่ยวในซอย
3) เส้นทางเปลี่ยวบนถนนสายหลัก
1) มี
2) ไม่มี
4) ลานจอดรถ
1) มี
2) ไม่มี
1) มี
2) ไม่มี
5) ที่วา่ งรกทึบ
6) มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง
1) มี
2) ไม่มี
7) ต้นไม้บริ เวณทางเท้าบดบังมุมมอง
1) มี
2) ไม่มี
22. ไฟส่ องสว่างภายในบริ เวณที่วา่ งของบ้าน รั้วหน้าบ้านริ มถนนและเส้นทางสัญจรมี
ลักษณะเช่นไร
1) สว่างพอเพียงดี
2) สว่างพอใช้
3) ไม่มีเลย
23. มีระบบเฝ้ าระวังภายในชุมชนหรื อไม่ เช่น
23.1 ป้ อมตารวจ
23.2 การจัดเวรยามดูแล
23.3 มีการติดทีวีวงจรปิ ด
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1) มี
1) มี
1) มี

2) ไม่มี
2) ไม่มี
2) ไม่มี

ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546 – 2546
พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2553
พ.ศ. 2553 – 2554
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั

นายคณิ ทธ์ เนียรวิฑูรย์
63 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
63 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
สาเร็ จการศึกษา Certificate II in ESL (Access) Chisholm Institute of Tafe
Melbourne, Australia
ศึกษาต่อปริ ญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่า พระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุ งเทพฯ
สถาปนิกฝึ กหัด บริ ษทั Alpha Group Architecture & Planning
Redlands, CA USA
สถาปนิก บริ ษทั Archisys แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
สถาปนิก บริ ษทั Design Bube เขตพระราม9 แขวงสวนหลวง กรุ งเทพฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบ บริ ษทั โอม คอนเซ็ป จากัด
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถาปนิก
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