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The area along Sukhonthasawat Road locates a variety of uses and 
activities, including houses, offices, schools, shops, condominiums, and housing 
estates. Therefore, the walkways along this public road are linked with roads, lanes, 
and alleys which increasingly accommodate crime scenes. Sukhonthasawat Road 
situates a residential area where the notorious case of a mobile-phone robbery in 2017 
was taken place. It is a major road connecting to other areas so there are heavy traffics, 
many cars and motorcycles, and a lot of pedestrians. Therefore, it is interesting to 
study crime prevention through the environmental design of the walkways along this 
road. The methodology includes the survey of the study area and the crime scenes 
that occurred in the area and the interviews with the locals about the crimes. The data 
are gathered and the environmental design guidelines for crime prevention along 
public walkways in Sukhonthasawat Road are suggested. Recommended are the 
provisions of visible road accesses and pedestrians, well-maintenance walkways, 
unobstructed views, no blind corner, a street lighting system, signages, guards, police 
booths, and CCTVs with surveillance and alarm systems. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่ทุกวันในสังคม โดยเฉพาะบนพ้ืนที่เมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ของย่านพักอาศัยในชุมชนเมือง ปัจจุบันมีลักษณะกิจกรรมในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันหรือใกล้กัน เพ่ือ
เป็นที่อยู่อาศัย ส านักงาน โรงเรียน ร้านค้า ตลอดจนอาคารที่พักอาศัยประเภท คอนโดมิเนียม และ
หมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายต่อรูปแบบการใช้สอยพ้ืนที่ จึงท าให้บริเวณทางเดินเลียบถนน
สาธารณะย่านพักอาศัยเขตชุมชนเมือง เป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่าง ถนน ตรอก ซอย ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวท าให้เกิดการอยู่อาศัยและกิจกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสภาพแวดล้อมที่ท า
ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ และจากสถิติยังมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด โดยเฉพาะอาชญากรรม
ประเภทประทุษร้าย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวถึงขั้นเสียทรัพย์สิน ร่างกาย 
หรือเสียชีวิตได้  

บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เป็นหนึ่งในย่านที่พักอาศัย ที่มี
กิจกรรมการใช้สอยพ้ืนที่ที่หลากหลาย มีทางเดินเลียบถนนและซอยสาธารณะที่มีเหตุอาชญากรรมจี้
ชิงทรัพย์โทรศัพท์ซึ่งเป็นข่าวดังในปี พ.ศ. 2560 (ไทยรัฐ, 2560) ผู้ประสบเหตุอาชญากรรมถูกจี้ชิง
โทรศัพท์มือถือขณะเดินบนทางเท้า ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2560 สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าวมีสถิติ
อาชญากรรม/การแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับทรัพย์ในภาพรวมจ านวน 2,084 เรื่อง โดยมีคดีส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ปล้นทรัพย์ (คดีอุฉกรรจ์) จ านวน 42 เรื่อง ชิงทรัพย์ จ านวน 126 เรื่อง 
และวิ่งราวทรัพย์ จ านวน 204 เรื่อง 

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าลักษณะสภาพแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอกาสการเกิด
อาชญากรรม คุณลักษณะทางกายภาพที่งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาไว้ (คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์, 2554) 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ระบบขนส่งสาธารณะ รูปแบบทางเดินไฟส่องสว่าง การใช้
พ้ืนที่ท ากิจกรรม การมองเห็นจากพ้ืนที่โดยรอบ และอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ โดยเป็นการส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม จึงได้น าปัญหาที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมืองบริเวณ
ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่เกิดปัญหามาเป็นค าถามของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ควรมีการออกแบบอย่างไร เพ่ือ
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ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ
ของเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์และส ารวจพ้ืนที่เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงของลักษณะสภาพแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม              

ต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านที่ พักอาศัยของ

กรุงเทพมหานคร 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะ สภาพแวดล้อมบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ของย่านที่พัก

อาศัยบนถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่เกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่เอ้ือให้เกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย 

ในบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะของย่านที่พักอาศัยบนถนนสุคนธสวัสดิ์ 

3) เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบทางเดินเลียบถนนสาธารณะของย่านที่พักอาศัยบน

ถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

1.3 ค าถามของการวิจัย 

1) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณย่านที่พักอาศัยบนถนน 
สุคนธสวัสดิ์ที่เกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายเป็นอย่างไร และปัจจัยทางกายภาพใดบ้างที่
เอ้ือให้เกิดอาชญากรรมนั้น 

2) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะในย่านพักอาศัย 
บนถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมเป็นอย่างไร 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย 
1) แนวคิดสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 
2) ทฤษฎีการป้องกันและการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ

องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการเกิดอาชญากรรม  
3) การใช้ผังเมืองและลักษณะการออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม 
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1.4.2 ขอบเขตของพ้ืนที่ 

ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ช่วงถนนประเสริฐมนูกิจกับ
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 1.28 กิโลเมตร และพ้ืนที่ตามแนวถนนนี้ 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ถนนสุคนธสวัสดิ์ และพ้ืนที่โดยรอบ 
(Google Developers, 2019) 

1.5 ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
1. ตั้งค าถามของการวิจัย 

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการเกิดอาชญากรรม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมและเก็บข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร 

เว็บไซต์ และรายงานผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การส ารวจพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรักษา

ความปลอดภัยในพ้ืนที่  เ พ่ือสอบถามปัญหาภายในพ้ืนที่ศึกษา และการสังเกตลักษณะของ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา  
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4. ออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้พื้นที ่

5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และข้อมูลภาคสนามแล้วประมวลผล 

6. วิ เคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปผลข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลของการ

สังเกตการณ์ต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับโอกาสการเกิด

อาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะในย่านที่พักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง  พ้ืนที่ถนน        

สุคนธสวัสดิ์ 

7. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรม บริเวณทางเดินสาธารณะเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา 
 

ค ำถำมของกำรวิจัย 

ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกำสกำรเกิดอำชญำกรรม 

กำรส ำรวจพื้นที่ภำคสนำมเบื้องต้น โดยวิธีสังเกตกำรณ์ 

(1) แบบส ำรวจพื้นที่วิจัย แผน
ที่แสดงต ำแหน่งอำคำร 

(2) แบบสัมภำษณ์น ำร่อง 
 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำมและประมวลผล 

ออกแบบเครื่องมือวิจัย 

ออกแบบเครื่องมือแบบ
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(40 คน) 

 

ผลกำรศึกษำน ำร่อง ลักษณะของเหตุอำชญำกรรม
ที่เกิดขึ้น บริเวณซอย และ
ช่วงเวลำที่เกิดเหตุ 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา (ต่อ) 
 

1.6 เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ประมาณ 12 เดือน โดยเริ่มงานวิจัย ในภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม ปีการศึกษา 

2561 และเสนอการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2562 

1.7 วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาจากเอกสารเบื้องต้น ด าเนินการทบทวนแนวคิด และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

เว็บไซต์ และรายงานผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. การส ารวจพ้ืนที่ศึกษาทางกายภาพ โดยใช้วิธีจดบันทึกข้อมูล การสังเกตการณ์                   

การถ่ายภาพ  

3. การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน าร่อง 

4. การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างง่าย 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลของสภาพแวดล้อมและอาชญากรรมในพ้ืนที่ศึกษา  

2. น าเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมของบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะที่มี

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย  

กำรวิเครำะห์ผล 

น ำเสนอแนวทำงกำรออกแบบ
สภำพแวดล้อมเพ่ือลดโอกำส

กำรเกิดอำชญำกรรมต่อ
ทรัพย์สิน ชีวิต และร่ำงกำย 

สรุปผลกำรศึกษำ 

การสังเคราะห์และการ

น าเสนอผลของการศึกษา 
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3. การด าเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

เพ่ือน าไปใช้ในการลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบ ถนนสาธารณะในเขตเมือง

กรุงเทพมหานคร ตามข่าวการเกิดเหตุอาชญากรรมจี้ชิงทรัพย์โทรศัพท์บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 

เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต 

1.9 แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพมหานคร 

3. ส านักงานเขตลาดพร้าว 

4. ข้อมูลจาก Website ที่เก่ียวข้อง 

1.10 นิยามศัพท์ 

เขตชุมชนเมือง หมายถึง อาณาเขตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์โดย
มนุษย์มากกว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีการติดต่อ และการสื่อสารกันมาก มีความสัมพันธ์แบบ
ไม่มีความเป็นกันเอง รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก เป็นแบบผิวเผิน แต่มีแบบแผน 

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ หมายถึง พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของ
ทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดิน โดยความหมาย
ดัดแปลงมาจากความหมายของทางเท้าสาธารณะ (พระราชกฤษฎีกา, 2522) 

อาชญากรรม ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง การกระท า
ความผิดทางอาญา โดยอาชญากรรมเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ผู้กระท าผิดจะต้อง
ได้รับโทษ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 มีหลักการว่า บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้
กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้และโทษที่จะลง
แก่ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปล้น
ทรัพย์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

1.11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสังเกตการณ์ 

2. แบบสัมภาษณ์ 

3. กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง 

4. ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Map และ Google Earth) 
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1.12 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย 

1. ค่ากระดาษ / ปากกา 

2. ค่าเครื่องมือ 

3. ค่าเดินทาง 

4. ค่าพิมพ์เล่ม / ท าเล่ม 

5. ค่าลงส ารวจพื้นที่ (ภาคสนาม) 

6. ค่าแผนที่ดาวเทียม 

รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 30,000 บาท 

1.13 การเสนอผลงาน 

การน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
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บทที่ 2 

ความรู้ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ 
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นการลดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรม เพ่ือใช้อ้างอิงและกล่าวถึงหลักการและผลตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ            
ที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ 2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2.1.1 เขตชุมชนเมือง 
2.1.2 ทางเดินสาธารณะ 2.1.3 อาชญากรรมและประเภทของอาชญากร 2.1.4 ทฤษฎีการป้องกันและ
การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับ
การป้องกันอาชญากรรม และ 2.1.5 การใช้ผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรม 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นการลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรม และ 2.3 สรุปความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการควบคุม
การเกิดอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 แบง่เป็นประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 
2.1.1 เขตชุมชนเมือง 

 เขตชุมชนเมืองมีความหนาแน่นของประชากรมาก บางประเทศไม่ได้ใช้เกณฑ์ความหนาแน่น

ของประชากร แต่ถือเอาจ านวนประชากรในชุมชนเป็นส าคัญ เช่น ประเทศฝรั่งเศสและอิสราเอล 

ประชากรต้องมากกว่า 2,000 คน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรมากกว่า 2,500 คน ประเทศ         

เบลเยี่ยมประชากรมากกว่า 5,000 คน ประเทศสเปนประชากรมากกว่า 10,000 คน และประเทศ

ญี่ปุ่นประชากรมากกว่า 30,000 คน เป็นต้น (กาญจนา สุระ, 2551) 

ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนมีการเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ตามความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ประชากรประกอบอาชีพที่ความหลากหลาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม ด้าน

ค้าขายและด้านการบริการ สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอิสระ เป็นปัจเจกบุคคลสูง ท าให้

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบทางการมากว่าส่วนตัว ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์

ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ เขตชุมชนเมืองจะอยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น เทศบาล 

มหานคร และยงัมีชุมชนย่อย ๆ รวมอยู่ในบริเวณชุมชนใหญ่ เช่น ตรอก ซอย ถนน หรือที่ชื่อท่ีตั้งของ

ชุมชนต่าง ๆ เช่น บางรัก บึงกุ่ม คลองตัน คลองเตย บางบัว (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, 2562)  
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 ชุมชนเมือง เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์มากกว่าเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ เช่น อาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นมี

ลักษณะเป็นจักรกล และรวมถึงเครื่องใช้ภายในบ้านด้วย มีการติดต่อและการสื่อสารกัน การติดต่อ

และมีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary Relation) ไม่มีความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์ยังคงอยู่

เพียงระยะเวลาสั้นๆ รูปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ผิวเผิน และมีแบบแผน 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) ซึ่งพ้ืนที่บนถนนสุคนธสวัสดิ์มีความเป็นชุมชนเมือง เนื่องจากมี

กิจกรรมที่หลากหลาย มีทั้งผู้อยู่อาศัย นักเรียน ผู้ปกครอง คนท างาน และพ่อค้าแม่ค้า โดยบุคคลกลุ่ม

นี้จะมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนเดินเท้าและการสัญจรด้วย

รถยนต์ รถขนส่งสาธารณะ จึงท าให้เกิดเป็นชุมชนเมืองที่มีความน่าสนใจของเขตลาดพร้าว 

2.1.2 ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
ทางเดินเลียบถนนสาธารณะมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ทางเท้า ซึ่งในประเทศไทยตามการ

นิยามของกรมทางหลวงชนบท (2535) หมายถึง ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน  
ประเภทของทางเท้า 
 ทางเท้าสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้งานวัสดุพ้ืนผิวที่ใช้แบ่งตามกรรมสิทธิ์แบ่งตาม
ประเภทลักษณะรูปแบบทางเดินเท้าในหลายลักษณะ การก าหนดรูปแบบทางเดินเท้าแบ่งออกเป็น             
5 ประเภท (พรชัย โลหะพิริยกุล, 2557) คือ 

1) ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน หรือ Sidewalk คือ ทางเท้าที่อยู่ขนานสองข้างทางบนถนน
ของเมืองมักมีการสัญจรหนาแน่นทั้งทางถนนและทางเลียบแม่น้ า คูคลอง ทะเลสาบ  (Roadway-
Waterway)  

 

ภาพที่ 3 รูปแบบทางเท้าขนานไปกับแนวถนน (Sidewalk)  



  10 

2) ทางเท้าชนิดที่เป็นทางลัด คือ ทางเท้าที่มักจะเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มไปตามซอยด้านหลัง
ของอาคาร ทางลัดหากได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในระบบทางเท้าของเมือง และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สองข้างทางจะเพ่ิมความคล่องตัวให้กับการสัญจรภายในเมืองได้ 

 

ภาพที่ 4 รูปแบบทางเท้าชนิดที่เป็นทางลัด 

3) ย่านทางเท้า (Pedestrians Zone) หรือทางเท้าสมบูรณ์ ซึ่งได้จัดเตรียมหรือออกแบบไว้
เพ่ือการเดินเท้าโดยเฉพาะเส้นทางเท้าระหว่างอาคารพาณิชย์หรือย่านทางเดินเท้า คือ บริเวณที่คน
สามารถเดินติดต่อกันได้ทั้งบริเวณพ้ืนที่ โดยไม่มีการสัญจรประเภทอ่ืนในบริเวณดังกล่าว มักเป็น
บริเวณพาณิชยกรรมที่มีบรรยากาศในเชิงนันทนาการและยังใช้เป็นทางลัดจากการเดินตามแนวถนน
ในเมืองได้ด้วย 

 

ภาพที่ 5 ย่านทางเท้า (Pedestrians Zone)  
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4) ทางเท้าชั่วคราว คือ การปิดถนนบางสายในวันพิเศษเพ่ือใช้เป็นทางเดินทางเท้าหรือเพ่ือ
กิจกรรมนันทนาการเช่นในช่วงที่มีงานฉลองวันพิเศษต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 6 ทางเท้าชั่วคราว  

5) ทางเท้าที่อยู่ในแนวขวางเส้นทาง (Crosswalk) ซึ่งตรงกันข้ามกับทางเท้าในแนวขนาน 
ทางเดินประเภทนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อทางเดินเท้าเป็นระบบที่มีความต่อเนื่องในบริเวณเมือง สวนริม
ทาง ทางเท้าขวางเส้นทางไปกับแนวถนน มักมีการสัญจรหนาแน่นเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า 

 

ภาพที่ 7 รูปแบบทางเท้าที่อยู่ในแนวขวางเส้นทาง (Crosswalk)  
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 สรุปประเด็นประเภทของทางเดินเท้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ คือ ทางเดินสาธารณะ
ประเภททางเท้าขนานไปกับแนวถนน หรือ Sidewalk ลักษณะเป็นทางเท้าที่อยู่ขนานสองข้างทางบน
ถนนของเมืองมักมีการสัญจรหนาแน่นทั้งทางถนน หรือทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

ด้านความปลอดภัยบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
องค์ประกอบบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ (The City Fix, 2019) ได้แก่ บริเวณด้านหน้า

อาคารที่มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา และไฟส่องสว่างสาธารณะที่มีขนาดเหมาะสมกับคนเดินเท้า ส่งผล
ให้เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่ในเมืองมากกว่าปกติและช่วยเรื่องความปลอดภัยบน
ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ โดยเฉพาะช่วงกลางวันหรือกลางคืน วันท างานหรือวันหยุด ทางเดิน
เลียบถนนสาธารณะเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้มีคนเดินเท้าอยู่ตลอด บางเวลาคนน้อยคนมาก
แตกต่างกันท าให้ความปลอดภัยบนทางเท้าไม่มีความแน่นอน ไฟส่องสว่างสาธารณะของพ้ืนที่ทางเท้า
ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในเวลากลางคืน และการใช้งานบริเวณด้านหน้าอาคารที่เป็นกระจกโปร่งใส
ช่วยกระตุ้นสายตาอีกท้ังยังเพ่ิมกิจกรรมของคนเดินเท้าตลอดทั้งวัน ท าให้ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ
มีชีวิตชีวาและปลอดภัยยิ่งขึ้น  

2.1.3 อาชญากรรมและประเภทของอาชญากร 
อาชญากรรม ในประเทศไทยตามการนิยามของส านักข่าวกรองแห่งชาติ (2563)  หมายถึง 

พฤติกรรมที่มีการกระท าผิดโดยผู้กระท าผิดมีเจตนาในการกระท าดังกล่าว โดยเป็นการกระท า
ความผิดที่มีลักษณะร้ายแรง มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจ านวน
มหาศาลต่อสังคม อันเป็นการกระท าที่มีการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับ
โทษทั้งที่ไม่เป็นทางการจากสมาชิกในสังคม อาทิ การต าหนิ ติเตียน การไม่คบหาสมาคมด้วย และ
การได้รับโทษที่เป็นทางการจากข้อก าหนดของกฎหมายบ้านเมือง โดยผู้กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษ
โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมเป็นส าคัญ (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ, 2563) 

ประเภทของอาชญากรรม 

การแบ่งประเภทอาชญากรรมได้มีนักอาชญาวิทยาหลายกลุ่ม  ได้จ าแนกประเภทของ
อาชญากรรมออกเป็นหลายประเภทโดยสามารถจัดกลุ่มการจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มแรก จ าแนกอาชญากรรมเป็น 9 ประเภท ตามลักษณะของความรุนแรง (กองวิจัยและ
วางแผน กรมต ารวจ, 2560) คือ   

          1) อาชญากรรมประเภทที่ใช้ความรุนแรงประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย  (Violent 
Personal Crime) เช่นการประทุษร้ายต่อบุคคล การใช้อาวุธท าร้ายร่างกายบุคคลอื่น  
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          2) อาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเป็นครั้งคราว  (Occasional Property 
Crime) เช่น การลักทรัพย์ การขโมยรถยนต์ การท าให้เสียทรัพย์ 

          3) อาชญากรรมประเภทที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานเป็นช่องทาง  (Occasional 
Crime) เช่น การทุจริตในหน่วยงานหรือบริษัทของตนเองโดยการแสวงหาช่องทางและโอกาสในการ
ประกอบอาชญากรรม  

          4) อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crime) เช่น การวางระเบิดสถานที่ส าคัญ 
การจี้เครื่องบิน การจับตัวประกัน  

          5) อาชญากรรมประเภทที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม (Public Order) เช่น 
พวกค้ายาเสพติด กลุ่มผู้ค้าประเวณ ี 

          6) อาชญากรรมประเภททั่ว ไป  (Conventional Crime) เช่นการฉกชิงวิ่ งราว              
การทะเลาะเบาะแว้งและการท าร้ายร่างกายกันเล็ก ๆ น้อย ๆ 

          7) อาชญากรรมประเภทมืออาชีพ (Professional Crime) เช่น กลุ่มคนที่ประกอบ
อาชีพโดยวิธีการผิดกฎหมายในขณะที่ผู้อื่นประกอบอาชีพโดยสุจริต  

          8) อาชญากรรมองค์กร (Organized Crime) เช่น พวกแก๊งมาเฟีย แก๊งอิทธิพลอยู่
เบื้องหลังนักการเมือง เป็นอาชญากรองค์กรที่ยากแก่การท าลาย 

          9) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) เช่นองค์กรอาชญากรที่สนอง
ความต้องการสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย 

กลุ่มที่สอง เป็นการจ าแนกตามลักษณะของอาชญากรรม โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม (กองวิจัยและ
วางแผน กรมต ารวจ, 2560) คือ  

          1) อาชญากรรมรุนแรง (Violent Crimes)  
          2) อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ (Property Crimes)  
          3) อาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมองค์การและอาชญากรรมเศรษฐกิจ (White 

Collar Crime, Organized Crime, and Economic Crime) 
          4) อาชญากรรมท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยทางสังคม (Public Order Crime) 

กลุ่มที่สาม เป็นการจ าแนกประเภทอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติเ พ่ือใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม โดยได้แบ่งอาชญากรรมออกเป็น 5 ประเภท ตาม
ลักษณะคด ี(กองวิจัยและวางแผน กรมต ารวจ, 2560) คือ 

1) กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ประกอบด้วย คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา คดีปล้น

ทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีวางเพลิง และคดีลักพาเรียกค่าไถ ่
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2) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ประกอบด้วย คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 

คดีฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา คดีท าให้ตายโดยประมาท คดีพยายามฆ่า คดีท าร้ายร่างกาย และคดีข่มขืน

กระท าช าเรา 

3) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีรีด

เอาทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร และ คดีท าให้เสียทรัพย์ 

4) กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรม

รถยนต์ คดีโจรกรรม โค-กระบือ คดีโจรกรรมเครื่องมือเกษตร คดีปล้น-ชิงรถโดยสาร คดีปล้นชิงรถ

แท็กซี่ คดีข่มขืน และคดีฆ่าข่มขืน คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอกทรัพย์ 

5) กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ประกอบด้วย คดีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ

ปืน พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี 

และ พระราชบัญญัติมีและเผยแพร่วัตถุลามไฟ 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากการแบ่งระดับความรุนแรงตามประเภทอาชญากรรมเป็นกลุ่มคดีประเภทประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเป็นครั้งคราว อาชญากรรม
ประเภททั่วไป และกลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดี
กรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ และคดีปล้นทรัพย์ มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เนื่องจากเป็นคดีที่
ประกอบด้วยผู้ก่ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือโอกาสให้ก่อ
อาชญากรรมข้ึนได้ 

นอกจากประเภทอาชญากรรมแล้วองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน (2558) ยังได้
ให้ค าจ ากัดความของคดีอาชญากรรม ดังนี้ 

1) คดีลักทรัพย์ ประกอบด้วย 
1.1)  ลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน 
1.2)  ลักทรัพย์ โดยท าอันตรายสิ่งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือผ่านสิ่ง

เช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ 
1.3)  ลักทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ท าขึ้นโดยไม่ได้จ านงให้เป็น ทางคนเข้าหรือเข้า

ทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้ 
1.4)  ลักทรัพย์ โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
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1.5)  ลักทรัพย์ ในเคหสถาน ที่จอดรถสาธารณะ หรือ สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ 
สาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้น ๆ  

1.6)  ลักทรัพย์ ที่เป็นของนายจ้างหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง 
2) คดีวิ่งราวทรัพย์  หมายถึง ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า ประกอบด้วย  

2.1) วิ่งราวทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ 
2.2) วิ่งราวทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส 
2.3) วิ่งราวทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย  

3) คดีชิงทรัพย์ ประกอบด้วย 
3.1) การใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายนั้น อาจกระท าด้วย

วาจา หรือกริยาท่าทางก็ได้ไม่จ าเป็นต้องกระท าต่อเจ้าทรัพย์โดยตรง อาจกระท าต่อบุคคลอ่ืนก็ได้ แต่
ต้องกระท าต่อมนุษย์มิใช่กระท าต่อสัตว์หรือทรัพย์สิ่งของ 

3.2) การใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญนั้น ต้องกระท าให้เจ้าของทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน
เกิดความกลัวและยอมให้ทรัพย์นั้นไปและต้องได้รับทรัพย์ไปในระยะเวลาใกล้กันนั้น 

4) คดีกรรโชกทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ ประกอบด้วย 
4.1) ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินจนผู้

ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้น 
4.2) การใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะท าอันตราย อย่างใดอย่างหนึ่งจะกระท า

ต่อผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามก็ได้ 
5) ปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกัน

ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
6) คดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หมายถึง คดีที่เกิดจากการเอารถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของไปจากการครอบครอง 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากค าจ ากัดความของคดีอาชญากรรมประกอบกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ถนน
สุคนธสวัสดิ์ มีความเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์ และคดี
รีดเอาทรัพย์ ซึ่งจะน าไปใช้ศึกษาและท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 

ประเภทของอาชญากร 
จ าแนกออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเภทของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบน

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, 2550) คือ 
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1) ผู้กระท าผิดโดยผิวเผิน (Causal Offended Criminal) เป็นการกระท าผิดโดยเอาความ
สบายเป็นที่ตั้ง โดยปกติแล้วเคารพกฎหมาย เช่น ขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า 

2) อาชญากรผู้กระท าความผิดเป็นครั้งคราว (Occasional Criminal) กระท าผิดเพราะความ
ประมาทเลินเล่อไม่มีเจตนากระท าเช่นนั้น และจะไม่กระท าผิดซ้ าอีก เช่น ขับรถชนคนเดินเท้าโดย
ประมาท เป็นต้น 

3) อาชญากรผู้กระท าความผิดเพราะถูกกดดันทางจิตใจ (Episodie Criminal) กระท าผิด
เนื่องจากถูกยั่วอารมณ์ หรือถูกกดดันทางจิตใจจนไม่สามารถตั้งสติได้ มักจะกระท าผิดไม่ร้ายแรงและ
จะไม่กระท าผิดซ้ าอีก เช่น วิ่งราวทรัพย์บนทางเท้าสาธารณะ เป็นต้น 

4) อาชญากรที่กระท าเป็นนิสัย (Habitual Criminal) เป็นการกระท าผิดของผู้ที่ไม่สามารถท า
ตัวให้เข้ากับสังคมได้ มักจะติดยาเสพติดและสุราเรื้อรัง กระท าโดยไม่นึกถึงผลที่เกิดขึ้น เช่น การลัก
ทรัพย์ จี้ปล้นบนทางเท้าสาธารณะ เป็นต้น 

5) อาชญากรอาชีพ (Professional Criminal) ประกอบอาชีพเป็นอาชญากรและมีวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างแยบยล ถือว่า งานอาชญากรรมเป็นงานสบาย เช่น ล้วงกระเป๋า ต้มตุ๋นหลอกลวง     
เป็นต้น 

6) องค์การอาชญากร (Organized Criminal) ท างานกันเป็นทีม  มีสายงานและแบบ
แผนปฏิบัติ แบ่งงานเป็นขั้นตอน มีหัวหน้าควบคุมตามล าดับชั้น เช่น การค้ายาเสพติดในพ้ืนที่
สาธารณะ คุ้มครองร้านค้าบริเวณทางเท้าสาธารณะเพ่ือหวังทรัพย์สิน เป็นต้น 

7) อาชญากรท่ีจิตผิดปกติ (Mentally Abnormal Criminal) ได้แก่ 
ก. พวกโรคประสาท (Neuroses) 
ข. พวกโรคจิตชนิด Psychoses 
ค. พวกโรคจิตชนิด Psychopath 
หากผู้กระท าผิดเหล่านี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่า จิตผิดปกติจริง ก็เอาความผิดไม่ได้ 

8) อาชญากรที่ไม่มีเจตนาชั่วร้าย (Non-malicious Criminal) กระท าผิดเพราะมีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมความเชื่อถือแตกต่างกันไปจากค่านิยมของคนส่วนใหญ่ ได้แก่ นักเผยแพร่ศาสนาเดิน
แจกใบปลิวบนทางเท้าสาธารณะ เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากประเภทของผู้ประกอบอาชญากรรมประกอบกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ถนนสุคนธสวัสดิ์ มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรผู้กระท าความผิดเพราะถูกกดดันทางจิตใจ โดยเป็น
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การกระท าความผิดไม่ร้ายแรงและไม่กระท าผิดซ้ าอีก ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีการก่อเหตุอาชญากรรม
วิ่งราวทรัพย์บนทางเท้าสาธารณะ ซึ่งจะน าไปใช้ศึกษาและท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 

ปัจจัยของการเกิดอาชญากรรมและประเภทของอาชญากรรม 

อาชญากรรมกับสังคมเป็นของคู่กันในทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญคุกคามความสงบสุข
ของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึงความไม่สมบูรณ์และความ
บกพร่องของระเบียบสังคม  

ในอดีตปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิมเป็นสังคมที่มีจารีต
ประเพณี ก าหนดไว้แน่นอน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการด าเนินชีวิตวัฒนธรรมและสังคม
ของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติกรรมของคนแตกต่างกันไปในแต่ละ
กลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับการกระท าบางอย่างที่ดีและสมควรให้ปฏิบัติ หากไม่
ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหาย ในสังคมที่เจริญก้าวหน้า ข้อตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิก
ของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนท าให้สังคมปราศจากความปกติสุข
กระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้ อ่ืน  ผู้นั้นต้องได้รับโทษ ผู้ก่ออาชญากรรมท าให้เกิด
อาชญากรรมมีได้หลายสาเหตุอาจจัดกลุ่มปัจจัยได้ดังนี้ (วรัท พฤกษากุลนันท์, 2552) 

1) สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.1) การว่างงาน ผู้ที่ว่างงานท าย่อมขาดรายได้ส าหรับด ารงชีวิต ท าให้สภาพจิตใจและ
อารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผู้ที่ว่างงานที่อยู่ในชนบท มักใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุขเที่ยวเตร่ ดื่มสุรา เล่น
การพนัน การว่างงานจึงท าให้ขาดรายได้เลี้ยงชีพเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นชนวนให้ก่ออาชญากรรม 

1.2) พวกติดสิ่งเสพติด ประสาทหลอน ควบคุมสติไม่ได้ ครั้นตกเป็นทาสยาเสพติด
ความคิดสร้างสรรค์การท างานสมองและจิตใจที่บริสุทธิ์จะถูกบั่นทอนลง ขาดความยั้งคิดท าอะไรง่ายๆ
ยาเสพติดจึงมักจะเป็นสะพานก่ออาชญากรรม 

1.3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย ความสัมพันธ์ทางเพศ อันเป็นการยั่วยุความรู้สึกทาง
กามารมณ ์

1.4) ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัจจุบันสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางวัตถุ เจริญล้ าหน้า
กว่าวัฒนธรรมทางจิตใจ ฉะนั้นผู้ที่ขาดการอบรมทางจิตใจจึงประกอบอาชญากรรมเพ่ือแสวงหาวัตถุ
อันเป็นสิ่งปรารถนา ความเสื่อโทรมทางศีลธรรม เนื่องจากต่างคนต่างอยากท่ีจะหาความสุขให้กับชีวิต 
ความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมทางวัตถุที่ไปเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจ ไม่ค่อยใกล้ชิดกับศาสนา 
ขาดการศึกษาและอบรมจิตใจที่ดี 
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1.5) สภาพครอบครัว เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรได้  
เช่น ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่บิดามารดาแตกแยก 

1.6) สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ค่าครองชีพสูงขึ้น และจะเป็นปฏิภาคกลับกับค่าของเงิน 
คือ ค่าของเงินลดลงท าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

2) สาเหตุเนื่องจากความบกพร่องทางจิต มีความก้าวร้าว มีความรู้สึกนึกคิดต่อต้านเป็น

ปฏิปักษ์ต่อสังคม สภาพของจิตใจที่ถูกบังคับ เป็นเหตุให้บุคคลกระท าผิด 

3) สภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง หากไม่มีความปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ พ้ืนที่ 

รกร้างจะมีส่วนท าให้เกิดอาชญากรรม 

2.1.4 ทฤษฎีการป้องกันและการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 

การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง

วางรากฐานหรือหลักการท างานในด้านการป้องกันอาชญากรรม คือ การมุ่งเน้นการป้องกัน

อาชญากรรม (Crime Prevention) ก่อนเกิดเหตุ (วิสูตร ฉัตรชัยเดช,2554) การศึกษาทางด้านการ

ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็นกระบวนการขั้นตอนที่มีความแตกต่างกันที่ระยะเวลา แต่ในทาง

ปฏิบัติต้องใช้ควบคู่พร้อมกันเสมอ  

1) การป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้น
ล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้นหรือลดอาชญากรรมลง หรือมิให้เกิดซ้ าอีก การป้องกันเป็นการ
แสวงหามาตรการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2541) 

2) การควบคุมอาชญากร (Crime Control) หมายถึง การแสวงหามาตรการ โดยมีการ
จ ากัดความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เกิดขึ้นอีก ความแตกต่างระหว่างการควบคุม
และป้องกันอาชญากรรมคือ การควบคุมเป็นขั้นตอนระยะเวลาภายหลังการกระท าความผิดเกิดขึ้น
แล้ว จะด าเนินการอย่างไรกับผู้ที่กระท าความผิด แต่การป้องกันอาชญากรรมเป็นการหาทางมิให้เกิด
การกระท าความผิดนั้นขึ้น โดยจะมีวิธีการ มาตรการที่หลากหลาย (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2541) 

3) นอกจากการพิจารณาในเรื่องของการป้องกันก่อน และหลังจากการเกิดอาชญากรรม
แล้ว Jeffery (1978) ยังพิจารณาในเรื่องของการป้องกันทางตรงเก่ียวกับการลดช่องโอกาสในการกระ
ท าความผิดจากสภาพแวดล้อม กับการป้องกันทางอ้อม เช่น การศึกษา การฝึกอาชีพ การคุมประพฤติ 
และการจ าคุก เป็นต้น (ดวงกมล จิตวิวัฒนา, 2542) 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่เน้นการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือลดช่องโอกาสใน

การเกิดอาชญากรรมล่วงหน้าโดยตัดช่องโอกาสของอาชญากรที่จะกระท าอาชญากรรมขึ้น โดยการ
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ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมจากการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีและเหมาะสมกับ

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

แนวทฤษฎีว่าด้วยการป้องและควบคุมอาชญากรรม ใช้ปฏิบัติกันมาและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ แนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย และแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีแนวคิดการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

1) ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) 
หากมนุษย์มีความต้องการเกินกว่าการยับยั้งชั่งใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบก็จะเกิดขึ้น จึงมี

มาตรฐานของสังคมเพ่ือให้คนในสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติตาม เรียกว่า กฎหมาย หากว่าผู้ใดฝ่าฝืน
กฎระเบียบ หรือมาตรฐานของสังคมท่ีวางไว้ การกระท าเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
อาชญากรรม (ชนะทิศ แก้วอัมพร, 2538) ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายนี้มีหลักการว่า การปรากฏตัวของ
ต ารวจย่อมมีผลในการยับยั้งผู้มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม เพราะเกรงกลัวต่อการถูกจับกุม           
(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545) ทั้งการแต่งเครื่องแบบที่ทะมัดทะแมง เห็นเด่นชัด ยานพาหนะ สาย
ตรวจท าการตรวจท้องที่ ตั้งตู้ยามรวมทั้งการจัดยามเฝ้าสถานที่ส าคัญ มุ่งกระจายก าลังเจ้าหน้าที่
ต ารวจให้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการข่มขวัญอาชญากร สร้างความมั่นใจให้ชุมชนว่ามี
ต ารวจอยู่ทั่วไปและตลอดเวลา  

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับประชาชนทางเดียว คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมุ่งหมาย
ในการเสริมสร้างความเข้าใจ มั่นใจ และให้สาธารณชนมุ่งสนับสนุนต่องานต ารวจ แต่จากการศึกษา
ค้นคว้าตามแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายถึงวิธีการใช้ต ารวจสายตรวจที่มีต่อการป้องกันอาชญากรรม
ในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ สรุปได้ว่า การใช้สายตรวจนั้นท าให้สถิติในคดีอาชญากรรมเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และในทัศนะของประชาชนก็มิได้ท าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมได้เช่นกัน  

การศึกษาผลกระทบของต ารวจสายตรวจเดินเท้าของอังกฤษเองจะพบว่า การเพ่ิมก าลัง
ต ารวจสายตรวจเดินเท้าเป็นจ านวนมากต่อหนึ่งเขต จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะ จะช่วยลด
การเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะเท่านั้น แต่ในสถานที่รโหฐาน หรือเคหสถาน
ยังไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า การลดอาชญากรรมนั้นจะเป็นไปได้ในห้วงเวลาที่เกิดเหตุ
นานเท่าใด อีกทั้งในประเทศไทยเองมีข้อจ ากัดในการใช้ต ารวจสายตรวจ คือ งบประมาณค่าใช้จ่าย 
จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อสัดส่วนจ านวนประชากร เป็นต้น 

2) ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Theory of Community Relations Approach) 
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เป็นการจัดสภาพทั่วไป ทั้งระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบ้านให้มี

ลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินทั้งของตนเอง และผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ความผูกพันทางสังคม



  20 

สามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมได้ เช่น ความผูกพันต่อครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย และต่อ
สังคมโดยรวม แนวคิดชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหาค าตอบส าหรับการป้องกันอาชญากรรมใน
ปัจจุบัน มุ่งลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรมที่เกิดในชุมชน โดยมีรากฐานแนวความคิด
และผลการวิจัยของนักอาชญากรวิทยากลุ่มชิคาโก หรือส านักนิเวศวิทยาอาชญากรรมภายใต้การน า
ของ Robert E. Park (1952) คือ อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพ้ืนที่บริเวณใดที่
ขาดระเบียบในสังคม หรือเกิดมลภาวะแตกแยกของกลไกทางสังคมที่มีหน้าที่ค้ าจุนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือของสมาชิกในสังคมที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย และมีสถิติสูงกว่าพื้นที่อ่ืน 

Herbert Gans (1962) ได้แสดงแนวความคิด หมู่บ้านในเมือง (Urban Village) เป็น
การให้ความส าคัญกับสังคมหน่วยย่อยคือระดับชุมชน คือ เมื่อมีการจัดสภาพพ้ืนที่ในชุมชนให้เอ้ือต่อ
การพบปะสังสรรค์ มีลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตราซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนนั้น ๆ จะช่วยป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนโดยปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545) 

Jane Jacobs (1965) ได้ แสดงแนวความคิดต่ อ เนื่ อ งจาก  Gans เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่สาธารณะที่มีผู้คน
สัญจรไปมาโดยการเพ่ิม “ดวงตา” ที่คอยสอดส่องดูแลในพ้ืนที่ส่วนรวม เช่น ทางเดินเท้า ถนน 
สวนสาธารณะ โดยการเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง ย่อมจะเป็นการเพ่ิมสายตาที่คอย
เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกันและกัน ซึ่งเป็นการตัดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมให้ลดน้อยลงได้ 
Gardiner (1978) ได้แสดงความคิดต่อเนื่องจาก Jacobs ว่าสายตาที่เฝ้าสังเกตหากปราศจากความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมก็จะไม่มีความหมาย เพราะการสังเกตสอดส่องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยั้ง
การเกิดอาชญากรรมได้ แต่ต้องกระท าหน้าที่พลเมืองที่ดีอย่างเพียงพอ เช่น การแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่เม่ือพบเห็นอาชญากรรม เป็นต้น (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545) 

Oscar Newman (1972) ได้เสนอแนะให้ออกแบบชุมชนและบริเวณเคหะสถานให้มี
ลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตราและจะต้องควบคุมไปกับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้เฝ้า
สังเกตในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในแง่ของ “ความเป็นเจ้าของพ้ืนที่  (Sense of 
Territoriality)” ซึ่งบุคคลต้องมีความรู้สึกถึงสิทธิในการครอบครองพ้ืนที่อยู่รอบบริเวณที่อยู่อาศัยที่
ตนครอบครอง หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้พักอาศัย คือ 
พ้ืนที่ป้องกันตัวเอง (Defensible Space) หรือพ้ืนที่ที่สามารถป้องกันตนเอง มีการเตรียมตัวได้ทัน
ก่อนที่คนร้ายจะเข้าประชิดตัว โดยแบ่งสภาพแวดล้อมตามลักษณะการครอบครองความเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ 4 ประเภท คือ  
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2.1) อาณาเขตส่วนตัว (Private Space) หมายถึง ขอบเขตที่ครอบครองและใช้

ประโยชน์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจ านวนจ ากัด สามารถรับรู้ความเป็นเจ้าของและควบคุมพ้ืนที่

ดังกล่าวได้ชัดเจนอย่างถาวร เช่น ห้องพักส่วนตัว บ้านพักอาศัย เป็นต้น 

2.2) อาณาเขตกึ่งส่วนตัว (Semi – private Space) หมายถึง บริเวณซึ่งบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลครอบครอง ใช้ประโยชน์หรือท ากิจกรรมร่วมกันในจ านวนจ ากัดจ านวนหนึ่ง โดยสามารถแสดง

สิทธิ์ในพ้ืนที่กับบุคคลแปลกหน้าได้ เช่น สวนภายในรั้วบ้าน สระว่ายน้ าในหอพัก เป็นต้น  

2.3) อาณาเขตกึ่งสาธารณะ (Semi - public Space) หมายถึง บริเวณซึ่งบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลครอบครอง สามารถแสดงสิทธิรวมทั้งควบคุมสิทธิการใช้ประโยชน์กับบุคคลแปลกหน้าใน

พ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง เช่น ตรอก ซอย ถนนในชุมชนที่พักอาศัย ทางเดินหน้าอาคาร เป็นต้น  

2.4) อาณาเขตสาธารณะ (Public Space) หมายถึง บริเวณท่ีบุคคลโดยทั่วไปมีอิสระใน

การใช้พ้ืนที่ เป็นสถานที่เปิดส าหรับทุกคนซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนเจ้าของพ้ืนที่นั้น ๆ ภายใต้ขอบเขต

ของระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมที่วางไว้ เช่น ทางหลวง สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมตามลักษณะการครอบครองความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ในซอยและบน
ถนนสุคนธสวัสดิ์ มีลักษณะเป็นอาณาเขตกึ่งสาธารณะและสาธารณะ ซึ่งจะน าไปใช้ศึกษาและท าแบบ
สัมภาษณ์ต่อไป 

3) ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 

มีหลักการพ้ืนฐานด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะสามารถลดการเกิดอาชญากรรม และความหวาดกลัวภัยของผู้ที่อยู่อาศัย

ลงได้ ส่งผลต่อการปรับปรุงมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชน

สัมพันธ์ ซึ่งประชาชนและชุมชนต้องให้ความส าคัญและร่วมมือกันในการป้องกันตนเองจาก

อาชญากรรมด้วยวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อ ทฤษฎีการควบคุมจาก

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดจากความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรมมีหลักการส าคัญ คือ 

อาชญากรรมเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ (1) อาชญากรที่จะกระท าผิด (2) โอกาสที่เหมาะสม และ 

(3) เหยื่อที่เหมาะสม อันเนื่องจากการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือร่างกายซึ่งเมื่อมี
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องค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ อาชญากรรมก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 

2550) 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยทฤษฎีสามเหลี่ยม

อาชญากรรม (Crime Triangle Theory) แสดงองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม (สถานี

ต ารวจภูธรโพธิ์กลาง, 2559)  ประกอบด้วย  

1) ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Desire) จะก่อเหตุ
หรือลงมือกระท าความผิด 

2)  เหยื่อ (Victim) หรือเป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของ 
ที่ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มุ่งกระท าต่อเป้าหมายที่ต้องการ 

3) โอกาส (Opportunity) หมายถึง ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ (Time) และสถานที่ (Place)  
ที่เหมาะสมที่ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรม 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 8 องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม 

เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน จะท าให้เกิดอาชญากรรมขึ้น 
ทฤษฎีดังกล่าวได้เสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือการป้องกันไม่ให้เกิด
อาชญากรรม โดยต้องพยายามท าให้องค์ประกอบของสามเหลี่ยมอาชญากรรม ด้านใดด้านหนึ่ง
หายไปก็จะท าให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น (วิสูตร ฉัตรชัย, 2554)  

โดยที่ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545)        
มีข้อก าหนดเบื้องต้น ดังนี้ 

โอกาสที่

เหมาะสม 
การเกิดอาชญากรรม 

อาชญากรที่

จะกระท าผิด 

เหยื่อที่

เหมาะสม 

OFFENDER 
ผู้กระท าผิด/คนร้าย 

TARGET/VICTIM 
เป้าหมาย/เหยื่อ 

OPPORTUNITY/TIME/PLACE 

ปัญหา 
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1) มุ่งลดช่องโอกาสส าหรับประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดล้อม แต่มิได้ละเลย
ความส าคัญของตัวบุคคลซึ่งมีแนวโน้มหรือส านึกที่จะละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย 

2) มีความพอเพียงในการควบคุมอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม ยอมรับได้ 

3) มีคุณค่าทางปฏิบัติอยู่ในระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมหลักศีลธรรมและมนุษยธรรม 
4) มุ่งสนับสนุนการรวมตัวและสัมพันธภาพระหว่างสุจริตชนในสังคม เพ่ือให้เกิดแรง

ต้านทุจริตชน ซึ่งเป็นกลุ่มน้อย โดยอาศัยวิธีการที่มีอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย 
5) ตามหลักทฤษฎี กฎหมาย หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส่วนรวม 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
โดยจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมที่ศึกษาองค์ประกอบของการเกิด
อาชญากรรมที่คนร้ายมีความต้องการเลือกเหยื่อในสภาวะแวดล้อมที่ เอ้ืออ านวยต่อการก่อเหตุ
อาชญากรรม ซึ่งจะน าไปใช้ศึกษาและท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 

แนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อม 

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อม ได้เสนอมาตรการที่จะน าไปสู่
การควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมรูปธรรม และสภาพแวดล้อมนามธรรม (ปุระชัย เปี่ยม
สมบูรณ์, 2545) คือ 

1) สภาพแวดล้อมรูปธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมมีตัวตนสัมผัสได้และห้อมล้อมรอบ
บุคคลโดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรมได้ มาตรการ
ระดับชุมชน เช่น การวางผังเมือง และการออกแบบชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนน การ
ออกแบบอาคารและสาธารณสถาน เป็นต้น 

2) สภาพแวดล้อมนามธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ไม่มีรูปร่างตัวตน แต่สามารถ
รับรู้ได้โดยบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถน าไปใช้ในการลดช่องโอกาสของการประกอบ
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ อันดีของสมาชิกในชุมชน ความรับผิดชอบร่วมกันของ
ประชาชน และบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองของชุมชน เป็นต้น มาตรการของสภาพแวดล้อม
นามธรรม (คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์, 2554) ได้แก่ 

2.1) มาตรการเพ่ือนบ้านเตือนภัย มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในย่าน
ที่พักอาศัยเดียวกัน โดยร่วมมือกันสังเกตสอดส่องพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยภายในย่านที่
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พักอาศัยและการตัดสินใจแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัย รวมทั้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่และต่อเพ่ือน
บ้านที่รับผิดชอบร่วมกัน 

2.2) มาตรการสายตรวจประชาชน มุ่งเสริมความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
ระหว่างสมาชิกในย่านที่พักอาศัยเดียวกันโดยการจัดสายตรวจผลัดเปลี่ยนสอดส่องตรวจตราพ้ืนที่
บริเวณที่พักอาศัยในแต่ละละแวกบ้านหรือชุมชน เพ่ือรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันส าหรับสมาชิกซึ่งอยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม 

2.3) มาตรการตรวจตราบ้านเรือน มุ่งที่การช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาแทนกันระหว่าง
เพ่ือนบ้านใกล้เคียงเดินทางไปธุระ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีคนดูแลบ้าน ซึ่งนอกจากเพ่ือนบ้านจะเป็นหลัก
ในการช่วยดูแลเคหสถานแล้วยังสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจช่วยตรวจตราเสริมการ
ดูแลของเพ่ือนบ้านได้ด้วย 

ทุกมาตรการต่างมีลักษณะที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งการก าหนดบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนโดยชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเพ่ือ
ลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ภายใต้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมสามารถ
ปฏิบัติได้ตามลักษณะกระบวนการ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงประชาชนส่วนรวมและวางผังเมืองให้มีการ
ใช้พ้ืนที่อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน เพ่ือลดการแก่งแย่งการใช้บริการสาธารณะโดยการเพ่ิม
สมรรถภาพในการสอดส่องตรวจตรา เพ่ิมการควบคุมพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้ันตอนนี้ไม่สอดคล้อง
กับปัจจุบันที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) เพ่ือลดการเดินทางและ
เพ่ิมปริมาณผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสอดส่องดูแลกันและกันได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ก าหนดไว้ เช่น ในพ้ืนที่สาธารณะควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้บริการสาธารณะและบริการต่าง ๆ 
ส าหรับประชาชนจ านวนมากที่สุดเพ่ือเพ่ิมดวงตาในการเฝ้ามองพ้ืนที่สาธารณะและบริการต่าง ๆ การ
จัดสัดส่วนของพ้ืนที่ให้เป็นกลุ่มหรือหมู่เดียวกัน เช่น ย่านการค้าจะมีการแข่งขันและประชาชนที่มุ่งไป
ยังย่านนั้นจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันและมีทางเลือกมากขึ้น ย่านธุรกิจ ย่านที่อยู่อาศัยก็จะมีการจ ากัด
การใช้พ้ืนที่สาธารณะ การจัดบริการสาธารณะส าหรับประชาชนที่อยู่อาศัย สนามเด็กเล่น ถนน รั้ว 
ไฟฟ้า ประปา จึงต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอดส่องดูแลตรวจตรา ลด
จุดอับสายตา ต ารวจท้องที่ควรจะได้รับเชิญเข้าร่วมวางผังชุมชนในฐานะที่ปรึกษาด้านการป้องกัน
อาชญากรรม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 3 ท าการฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
อาชญากรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันเหมือนเป็นพ่ีเป็นน้องกัน 
การรับผิดชอบร่วมกันต่อการป้องกันอาชญากรรม และสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิด
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการใช้พ้ืนที่แต่ละประเภทโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสาธารณะไม่
ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต ารวจควรเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงงานด้านสายตรวจ
ทุกประเภท การตั้งจุดตรวจ และกลุ่มผู้สนับสนุนให้เหมาะสมกับนโยบายที่ก าหนดไว้ทั้งด้านการ
วางแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแนวพฤติกรรมของผู้ร้าย ตลอดจนแนะน าการรักษาความปลอดภัยใน
เคหสถานบ้านเรือน การควบคุมพ้ืนที่ ส่วนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะในการ
ประกอบอาชีพ ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นหูเป็นตาให้สังคม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นฝ่าย
สนับสนุนการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม เน้นความส าคัญของการลดช่องโอกาสใน
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากผลความสลับซับซ้อนของสังคมและสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล 

องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการป้องกันอาชญากรรม 
 Park (1952) ผสมผสานแนวความคิดของ  Burgess (1929) เ จ้ าของทฤษฎี ว งรอบ 
(Concentric Circles Theory) เกี่ยวกับปัญหาทางอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางเมือง โดยที่
ปัญหาอาชญากรรมจะลดลงทุกขณะเมื่อถอยออกห่างจากกลางเมืองออกไป ซึ่งบริเวณที่เคยเกิด
อาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นซ้ าอีกในที่เดิม สถานที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเมืองควร
ได้รับการพิจารณาสนใจเป็นพิเศษ ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้สอย โดยมีองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการป้องกันอาชญากรรมและการออกแบบชุมชน
เมืองเพ่ือลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมและลดการเกิดสภาพแวดล้อมแห่งความกลัว (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2550) คือ 
 1) การหลีกเลี่ยงเส้นทางเปลี่ยว เนื่องจากเป็นเส้นทางอันตราย สร้างการรับรู้สภาพเส้นทาง
สัญจร เช่น การใช้เครื่องหมาย ป้าย สัญลักษณ์ เพ่ือบอกต าแหน่งที่ก าลังอยู่ ท าให้สามารถทราบ
ล่วงหน้าว่าต้องพบกับสภาพเส้นทางสัญจรอย่างไร เป็นเส้นทางที่ปลอดภัย เส้นทางอันตรายหรือเป็น
เส้นทางที่เปลี่ยว เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆ โดยเพ่ิมทางเลือกของ
เส้นทางสัญจรให้แก่ผู้ใช้เส้นทางเพ่ือสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเส้นทางสัญจรควรมี
ลักษณะที่ชัดเจนมองเห็นได้ปลอดโปร่งตลอดเส้นทาง  
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 2) การเฝ้าระวังจากสภาพแวดล้อม มี 2 ลักษณะ คือ 
2.1) บนพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ถนนที่มีสิ่งบดบัง ทางเลี้ยวของถนนที่เป็นมุมหักศอก 

รวมทั้งพ้ืนที่เปลี่ยว หรือพ้ืนที่โดดเดี่ยว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่แยกตัวออกจากบริเวณหมู่บ้าน ชุมชน เช่น ที่รก
ร้างว่างเปล่า ซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และถูกปล่อยเป็นพ้ืนที่รกร้างหรือพ้ืนที่
สาธารณะที่ไม่มีผู้ที่เข้ามาใช้หรือสร้างกิจกรรม มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมท าให้มองไม่เห็นพ้ืนที่ดังกล่าวได้
ชัดเจน การมองเห็นได้จากผู้อ่ืนมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้สอยปลอดภัยไม่ถูกโดดเดี่ยว เปรียบเสมือนมีสายตา
เฝ้ามองบริเวณนั้นอยู่ ประชาชนในชุมชนสามารถมองเห็นและเตือนภัยได้ เช่น หน้าต่างอาคารที่มีส่วน
มองเห็นทางเท้า ป้ายรถเมล์ที่ตั้งอยู่ในที่ชุมชนในเส้นทางสัญจร หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้สอยหนาแน่นควรจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสอดส่องดูแล ที่ส าคัญคือการเพ่ิม
กิจกรรมที่หลากหลายในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมดวงตาในการมองเห็น 
  2.2) บนพ้ืนที่ส่วนตัว หากมีการมองเห็นได้จากผู้อ่ืนมีส่วนช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่มี
ความรู้สึกปลอดภัย ไม่โดดเดี่ยว เปรียบเสมือนมีสายตาเฝ้ามองพ้ืนที่บริเวณนั้น ทั้งแบบเป็นทางการ 
คือ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสอดส่อง 
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวัง รวมถึงแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การดูแลการจัดภูมิทัศน์ 
รั้วอาคาร บ้าน ควรมีความโปร่ง โล่ง มองเห็นได้จากภายนอก โดยอาศัยผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ
ช่วยสอดส่องดูแลและจากภายในที่มองเห็นสภาพทั่วไปภายนอก เป็นต้น  

3) ทัศนวิสัยและมุมมอง โดยต้องมีการปรับปรุงสิ่งที่อาจมีผลต่อการบดบังมุมมองของผู้ใช้
สอย เช่น ก าแพงทึบ พุ่มไม้ การเปลี่ยนระดับของทางเท้า เป็นต้น ทางเข้าออกของอาคารที่พักอาศัย 
ควรเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้สะดวกไม่มีมุมอับซ่อนเร้น หรือบดบังสายตา อีกทั้งพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องกับ
พ้ืนที่สาธารณะควรหลีกเลี่ยงการแสดงขอบเขตพ้ืนที่ด้วยแนวก าแพง หรือรั้วกั้นที่สูงทึบ บดบังมุมมอง
ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในและผู้ที่สัญจรไปมาภายนอกโดยพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยอาชญากรรมสูง   
ควรได้รับการค านึงถึงเรื่องมุมมองและการมองเห็นเป็นพิเศษ เช่น การเสริมอุปกรณ์ที่ช่วยในการมอง
เห็น เช่น กระจกตามมุมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ควรค านึงถึงการ
เลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์ที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์ประกอบที่ไม่บดบังมุมมองไม่ว่าจะเป็น กระถางต้นไม้ 
ประติมากรรมประดับ ม้านั่ง เป็นต้น 
 4) แสงสว่างที่เพียงพอ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ในห้วงเวลาที่เกิดเหตุกลางคืน ความกลัวเรื่อง
เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และความรู้สึกเสี่ยงต่อภัยอาชญากรรมจะเพ่ิมสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 
พ้ืนที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจะเป็นการเสนอโอกาสส าหรับอาชญากรรม และสะท้อนให้เห็นว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการดูแล แม้ว่าแสงสว่างที่ไม่เพียงพอจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่
ไม่ได้รับการดูแลในพ้ืนที่สาธารณะในห้วงเวลาที่เกิดเหตุกลางคืน แต่อาจเป็นเพราะสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น 
เวลากลางคืนไม่ใช่เวลาส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามปกติของสังคม ความจ าเป็นในการเดินทางใน
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เวลากลางคืน เป็นต้น การปรับปรุงแสงสว่างจะช่วยลดความกลัวอาชญากรรม และอาชญากรรมท่ีเกิด
ขึ้นกับบุคคลตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใช้สอยพ้ืนที่สาธารณะในเวลากลางคืนได้อย่าง
ปลอดภัย การให้แสงสว่างควรเน้นแก่คนเดินเท้าไม่ใช่เฉพาะแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ระดับความสว่าง
หรือคุณภาพของแสงสว่างในที่สาธารณะ ควรจะสามารถมองเห็นแยกแยะลักษณะและใบหน้าบุคคล
ได้ในระยะมองเห็นปกติตามมาตรฐาน 15 เมตร นอกจากความส่องสว่างที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
แล้ว ความคงทนและการบ ารุงรักษาก็เป็นสิ่งส าคัญ การให้แสงที่สว่างเกิน หรือการให้แสงสว่างที่ไม่
เหมาะสมก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน เช่น ต าแหน่งดวงโคมที่ส่องสว่างในระดับสายตาผู้เดินเท้า ถ้าหาก
สว่างมากเกินไปก็จะรบกวนการมองเห็นในระยะใกล้ และท าให้สายตาพร่ามัว อีกทั้งควรส่งเสริมหรือ
ชักชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่เปิดไฟหน้าร้านเพ่ือเพ่ิมความสว่างส าหรับพ้ืนที่ การมี
แสงสว่างที่เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้
สัญจร เช่น โทรศัพท์ หากมีพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าหรือพ้ืนที่อันตรายในระยะ 50 - 100 เมตร ต้องท า
การปิดถนน หรือย้ายไปใช้เส้นทางสัญจรอื่นแทน 
 5) การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ช่วยในการป้องกันอาชญากรรม ต้อง
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัยยังจุดต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมบ ารุงจุดที่มีการช ารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อป้องกันอาชญากรรม 
 6) เพ่ิมจุดเฝ้าระวังในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ในชุมชน หรือจุดที่ยังขาดการเฝ้าระวังอย่าง
เป็นทางการ เช่น จุดตรวจตราของเจ้าหน้าที่ท่ีมีไม่ทั่วถึงในพื้นที่ เป็นต้น 

7) การออกแบบทางเท้าควรหลีกเลี่ยงทางตันหรือทางเดินที่คลุมเครือ เช่น ทางลอดหรือ
อุโมงค์ทางเดินใต้ถนน จ าเป็นต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอและสิ่งอ านวยความสะดวกบนทางเท้า 
อุปกรณ์ประดับถนน เพราะโครงข่ายทางเดินเท้าต้องเชื่อมต่อจากถนนหลักสู่ถนนสายย่อยในชุมชน 
ดังนั้นจึงต้องสร้างความปลอดภัยและความชัดเจนของเส้นทางการเดิน 

8) เส้นน าสายตา การมองไปยังมุมตึก ผนัง รั้ว สวนขนาดใหญ่ หรือจุดอับสายตา ส่งผลต่อ
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของคนเดินเท้า การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองต้องค านึงถึงความคาดหวัง
ต่อการมองเห็นอุปสรรคของเครือข่ายการเดินเท้า (UN-Habitat, 2014) 

2.1.5 การใช้ผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรม 
UN-Habitat (2014) กล่าวถึงการวางผังเมืองมีบทบาทส าคัญในการป้องกันอาชญากรรม 

ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และความไม่เท่าเทียมของการตั้งถิ่นฐานใน

สังคม การวางผังเมืองที่ดีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะให้ผู้ใช้งานที่

หลากหลาย นอกจากนั้น ระบบการขนส่งสาธารณะยังช่วยลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์เชิ งลบ ลด



  28 

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสังคมด้านลบที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบและอาชญากรรม เช่น พ้ืนที่ที่ไม่

ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท างานจะไม่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเมือง จนก่อให้เกิด

เป็นพื้นที่เสี่ยงของเมือง 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ผสมผสาน และระบบขนส่งสาธารณะที่ดีจะช่วยลดความ

เสี่ยงอาชญากรรมและเพ่ิมการเฝ้าระวังภัย พื้นที่ในชุมชนซึ่งประกอบด้วย ที่พักอาศัย สถานที่ท างาน 

และพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ สามารถลดความรุนแรงของเหตุการณ์ร้ายได้ เช่น พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่เปิด

กลางคืน ร้านสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมงจะช่วยให้พื้นที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพราะ

ดึงดูดกิจกรรมของการเดินเท้าและผู้ช่วยตรวจตราตลอดเวลา 

รูปแบบพ้ืนที่ของอาชญากรรมในเมือง ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในบริบทสังคมที่มีความไม่เท่า

เทียมกันทางสังคม มีความหลากหลายของชนชั้นทางสังคม รายได้  และช่วงอายุทั้งเด็กและผู้ใหญ่            

ในการใช้ชีวิตประจ าวันแบบปกติทั่วไปควรมีเส้นทางการใช้งานที่ชัดเจน มีทางเข้าออกเป็นประจ า 

รวมถึงมีการใช้ประโยชน์อาคารที่หลากหลาย เช่น พ้ืนที่พักอาศัย ส านักงาน โรงเรียน ปั๊มน้ ามัน 

ร้านค้า ร้านสะดวกซ้ือ สถานบันเทิง และสนามกีฬา เป็นต้น 

พ้ืนที่สาธารณะและการใช้งานในพ้ืนที่ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับกิจกรรมการประกอบอาชีพสามารถลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น พ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการ

ดูแลอย่างดีจะช่วยพัฒนาความรู้สึกของตัวตนและความเป็นเจ้าของในชุมชน เช่น โครงการนักเรียน

ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่สาธารณะใกล้โรงเรียนในห้วงเวลาหลังเลิกเรียน เพ่ือส่งเสริมการท า

กิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนและการกีฬาสุขภาพ โดยการพัฒนาพ้ืนที่จุดอับ อาคารร้างของ

ชุมชน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมได้ เนื่องจากคนในชุมชนใช้งานพื้นที่ตลอดเวลาจนไม่เกิด

ความรู้สึกอันตรายในพ้ืนที่ และการขยายขอบเขตพ้ืนที่การดูแลของต ารวจจะช่วยสร้างความสบายใจ 

ความรู้สึกปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน  

ระบบขนส่งสาธารณะของชุมชนส่งผลต่อการออกแบบชุมชนเมืองและอัตราการเกิด

อาชญากรรม โดยการออกแบบจุดรอรถสาธารณะที่มีความสะดวกและปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและ

ช่วยเพิ่มจุดเฝ้าระวังเหตุร้าย รวมถึงการเพิ่มแสงสว่าง ป้ายบอกทางท่ีชัดเจน เป็นต้น 

การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองที่ส่งเสริมเครือข่ายการเดินเท้าและกิจกรรมในชุมชน ช่วย

ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก าหนดอัตราส่วนของความสูงอาคารต่อความ

กว้างถนน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของรูปด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้า เช่น อาคารที่มีผนัง
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กระจกสูง การหลีกเลี่ยงผนังทึบของร้านค้าช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจและ

ท าให้คนเดินเท้าเห็นถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในอาคารที่ก าลังเดินผ่าน 

การกระตุ้นให้เกิดการใช้และบ ารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณะ ช่วยลดความรู้สึกเกรงกลัวต่อ

อาชญากรรมของประชาชนในพ้ืนที่ สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย กระตุ้นการลงทุน ผลลัพธ์คือ การ

สร้างมูลค่าเพ่ิมของการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร  

การท าให้เมืองมีความครอบคลุม ปลอดภัย และย่ังยืน 
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ ในย่านพักอาศัยเขตชุมชนเมือง สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรจ านวนมาก มีความต้องการพ้ืนที่อยู่อาศัยและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงต้องมีระดับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพ้ืนที่เมือง รวมถึงความยั่งยืนของ
สภาพแวดล้อมเมือง ดังนั้นมาตรการหรือเป้าหมายที่ท าให้เมืองมีความครอบคลุม ปลอดภัย และ
ยั่งยืน โดยมีมาตรการที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ (UNITED 
NATIONS, 2019) ดังนี้ 

1) การสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย 
ราคาเหมาะสมและเพ่ิมคุณภาพของชุมชนแออัดในเมือง เช่น การมีองค์ประกอบของทางเดินเลียบ
ถนนสาธารณะที่สมบูรณ์ 

2) การเข้าถึงระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้ ปลอดภัย ราคาเหมาะสม และยั่ งยืน
ส าหรับทุกคน รวมถึงผู้หญิง เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยจุดรอรถโดยสารสาธารณะเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของทางเดินเลียบถนนสาธารณะที่มีส่วนช่วยให้คนในเมืองเข้าถึงระบบการขนส่ง
สาธารณะอย่างง่ายและปลอดภัย 

3) การยกระดับความเป็นเมืองที่ครอบคลุมทุกระบบและยั่งยืน ร่วมกับการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการบูรณาการกับทุกระบบอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะความ
หลากหลายของการใช้ประโยชน์อาคารที่กระตุ้นให้เกิดการใช้พื้นที่ตลอดเวลา 

4) การเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวที่ปลอดภัย รวมถึงทางเดินเลียบถนนสาธารณะ
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีรูปแบบตามมาตรฐานสากลส าหรับคนทั้งมวล 

ในการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด
อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากมาตรการที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ          
จะน าไปใช้ศึกษาและท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

 ญาณพล ยั่งยืน (2524) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาเพ่ือการวางแผน
ป้องกันอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)” โดยท าการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นของประชากรกับการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ พบว่าอัตราการเกิด
อาชญากรรมนั้นเพ่ิมขึ้นตามอัตราความหนาแน่นของประชากร ในเขตชั้นในของเมืองมีอัตราการเกิด
อาชญากรรมสูงกว่าในเขตชั้นนอก และอาชญากรรมทุกประเภทมีผลมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ย่านพาณิชยกรรมการค้า โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกันประเภทคดีเด่นในแต่ละพ้ืนที่ก็จะแตกต่าง
กันไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของวชิระ ชอบแต่ง (2524) ซึ่งได้ท าการศึกษาในหัวข้อ “การศึกษา
ทางด้านนิเวศวิทยาเพ่ือการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)” โดย
ได้ผลของการศึกษาตรงกัน 

 ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล (2527) ได้ท าการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันอาชญากรรม
ส าหรับเคหะชุมชนในกรุงเทพมหานครด้วยการวางผังทางกายภาพ : การศึกษากรณีตัวอย่างโครงการ
เคหะสงเคราะห์ดินแดง ห้วยขวาง และบ่อนไก่” ท าการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่าง และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจากผู้อาศัยในโครงการ ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า
โครงการที่มีจ านวนครัวเรือนมากกว่า 1,000 ครัวเรือน จะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากกว่า และท าให้ผู้
อาศัยมีความรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่าโครงการที่มีครัวเรือนน้อย จ านวนการเกิดอาชญากรรม ไม่มีความ
แตกต่างในอาคารที่มีความสูงต่างกัน แต่ความรู้สึกปลอดภัยของผู้อาศัยในอาคารสูงมาก (12 ชั้น)         
จะมีน้อยกว่าผู้อาศัยในอาคารที่สูงน้อย (5 ชั้น) 

 เจียมจิต ดวงอุไร (2532) ท าการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพกับการเกิดคดีอาชญากรรม : กรณีศึกษาเขตสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ” 
ท าการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่สาธารณะระดับเมือง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต 
ตลาดนัดสวนจตุจักร ย่านการค้าสะพานควาย และพ้ืนที่ชุมชนพักอาศัยในบริเวณชุมชนวัดไผ่ตัน ย่าน
สุทธิสารและบ้านพักรถไฟ กิโลเมตรที่ 11 ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พ้ืนที่สาธารณะระดับเมือง มีผลต่อการเกิดคดีอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งด้านจ านวนและความถี่การ
เกิดคดี ส่วนสภาพแวดล้อมกายภาพของพ้ืนที่พักอาศัยในชุมชนเมือง มีการเกิดคดีอาชญากรรม
แตกต่างกันไปตามความหนาแน่นและลักษณะประชากรในพ้ืนที่  

 สหรัฐ รัตนละออง (2538) ท าการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเมือง เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาเขต 
สถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน” ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า สภาพแวดล้อมกายภาพในระดับทุติยภูมิ 
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ได้แก่ ถนน ตรอก ซอย มีความสัมพันธ์กับการเกิ ดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ วิ่งราวทรัพย์และปล้นทรัพย์ ส่วนสภาพแวดล้อมกายภาพในระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 
เคหสถาน มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ และข่มขืนกระท าช าเรา และยัง
พบอีกว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีความสัมพันธ์กับการเกิด
อาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์สูง 

 ชนะทิศ แก้วอัมพร (2538) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
กรุงเทพมหานคร ที่เอ้ืออ านวยต่อการเกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษาเขต สถานีต ารวจนครบาลพญา
ไท” โดยท าการศึกษาปัญหาอาชญากรรมในเมืองที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่
ทั่วไป ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน สิ่งปลูกสร้าง การเข้าถึง แสง
สว่าง ฯลฯ ผลการศึกษา คือ ระดับสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่ามีการกระจุกตัวของสิ่งปลูกสร้างที่
หนาแน่น เช่น ชุมชนแออัดจะมีสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมสูง และความสัมพันธ์ของคดีกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีความสัมพันธ์ในการเกิดคดีมากหรือน้อยแตกต่างกัน บริเวณย่านการค้าจะมีโอกาส
เกิดคดีได้มากกว่าในย่านที่พักอาศัยและย่านสถานที่ราชการ ตามล าดับ อีกทั้งยังพบว่ายังมีปัจจัยแฝง
ที่ส าคัญในการเปิดหรือปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรที่ฉวยโอกาส คือ ปัจจัยด้าน แสงสว่าง การ
เข้าถึง การออกแบบผังชุมชน และประสิทธิภาพในการควบคุมพ้ืนที่ โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
คือ การปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชญากรรมมากที่สุด เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ ความสะอาด
เรียบร้อยของชุมชน การจัดระเบียบพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน การปลูกฝังทัศนคติ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เป็นต้น  

 วิชา จ าปาวัลย์ (2540) ได้ท าการศึกษา “แนวทางด้านผังเมืองเพ่ือการป้องกันอาชญากรรม
ในเขตชุมชนชานเมืองของกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขด้วยมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและการ
ปราบปรามอาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินจะมีความสัมพันธ์ในการเกิดคดีมากน้อยแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยด้านแสงสว่าง การ
ออกแบบผังชุมชนเมือง การเข้าถึง ประสิทธิภาพในการควบคุมพ้ืนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพ่ิมหรือลด
ช่องโอกาสของอาชญากรที่จะประกอบอาชญากรรมได้ โดยที่พฤติกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนที่แสดงออกในการควบคุมพ้ืนที่ มาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านต่าง ๆ 
เป็นปัจจัยแฝงที่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนได้หรือไม่ โดยมี
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ได้แก่ การเพ่ิมแสงสว่างใน
พ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงพ้ืนที่ การสร้างระเบียบภายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างทัศนคติ
ความรู้สึกของประชาชนภายในชุมชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งผลต่อการควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 

 สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้และทัศนะของผู้เสียหายต่อการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันอาชญากรรม” ศึกษากรณีลักทรัพย์ในเคหสถานของกรุงเทพมหานครได้ท า
การสรุปสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมไว้ว่า การเกิดอาชญากรรมนั้น
ไม่ได้ประกอบด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่สาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อมและสังคมเป็นสาเหตุที่
ผลักดันให้บุคคลนั้นกระท าผิดได้และเมื่อศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาอาชญากรรมพบว่า สภาพของ
สังคมเมืองในกรุงเทพมหานครมีประชาชนหนาแน่น มีการอพยพหลั่งไหลจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แหล่งเสื่อมโทรมและปัญหาอาชญากรรม 

 คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การเสนอแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในย่านที่พักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมย่านที่พักอาศัยของชุมชนใน
เขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของชุมชนย่านที่พักอาศัยใน
เขตเมือง และเพ่ือน าเสนอรูปแบบของย่านที่พักอาศัยในชุมชนเมือง ( Model) ที่ลดช่องโอกาสการ
เกิดอาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา บริเวณท่ีพักอาศัย ประเภทที่พักอาศัย และการรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน รวมทั้ง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ประกอบด้วย การเข้าออกที่พักอาศัยของบุคคลภายนอก          
การดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนน ลักษณะทางเข้าออกของถนน การดูแลจัดการบริเวณทางเดินเท้า           
การดูแลรักษาสภาพถนน ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนน การซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยกรณีมุมอับลับตาคน พ้ืนที่เสี่ยงภัยกรณีเส้นทางเปลี่ยวในซอย พ้ืนที่เสี่ยงภัยกรณีมุมมืดไม่มีแสง
สว่าง และระบบไฟส่องสว่าง มีความสัมพันธ์กับโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย
ของชุมชนย่านที่พักอาศัยในเขตเมือง โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ 1) ควรท าการศึกษา
ถึงความหลากหลายของลักษณะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจากหลาย ๆ พื้นที่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้
ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และเปรียบเทียบว่ามีการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่องโอกาสการเกิด
อาชญากรรมในย่านที่พักอาศัยแตกต่างกันหรือไม่ 2) ควรท าการทดลองและการปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษา 
รวมทั้งการติดตามผลของการศึกษาและวิจัยในระยะยาวเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการและเหตุผลที่ได้ตามปัจจัยของตัวแปรต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลว่าได้
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ผลลัพธ์อย่างไร และสามารถลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมได้หรือไม่ 3) ขยายพ้ืนที่ศึกษาให้มี
ขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติท่ีสูง และมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2560) กล่าวถึงสภาพของปัญหา
อาชญากรรมในสังคมไทยว่า สังคมกรุงเทพฯ เป็นสังคมศูนย์รวมของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ
ต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนต้องดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความ
อยู่รอด มีการแก่งแย่งกันในการท ามาหากินและการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ สังคมในกรุงเทพฯ จะมี
ปัญหาอาชญากรรมมากกว่าสังคมชนบท อาชญากรรมได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ทีวี วิธีการประกอบอาชญากรรมไม่สลับซับซ้อนมาก อีกท้ังยังมีสถานเริงรมย์
ให้การบริการในด้านต่าง ๆ และแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน เช่น การพนัน เล่นโกง
กัน ปัญหาทางเพศ ฯลฯ ท าให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย เนื่องจากการคมนาคมสะดวก อาชญากร
เมื่อกระท าผิดแล้วมักจะหลบหนีไปท าให้ยากแก่การจับกุมตัวมาลงโทษ 

ปัจจุบันชาวชนบทพากันอพยพเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ มักจะเข้ามาอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด
และใช้เป็นที่เรียนรู้สภาพชีวิตของคนในเมือง ท าให้ได้ภาพพจน์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่ออพยพมามาก ๆ เข้ายังหา
งานท าไม่ได้ก็ใช้ชีวิตไปทางด้านอบายมุขต่าง ๆ ลักษณะของอาชญากรในสังคมไทยมักจะมีสถานภาพ
ทางสังคมการศึกษาต่ า มีฐานะยากจน ประเภทของอาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นการปลอมแปลง
สินค้า ปลอมเช็ค ยารักษาโรค เครื่องส าอาง เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการอุตสาหกรรม ค่า
ครองชีพสูงขึ้น มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตต่อหน้าที่ การขโมยเศียรพระพุทธรูป การทุจริต
เกี่ยวกับที่ดิน  

จากการส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

เรื่อง ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน (นิด้าโพล, 2560) ความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อ

ต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การข่มขืน หรือกระท าช าเราทางเพศ การปล้น ชิงทรัพย์ 

หรือก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 เห็นว่า

อาชญากรรมมีความรุนแรงมาก เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป เศรษฐกิจตกต่ า ความเครียด 

อารมณ์รุนแรงขึ้น สภาพจิตใจที่เสื่อมลง ขาดศีลธรรม ไม่มีจิตส านึก เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยบางพื้นท่ีมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมด้วย 

และผู้ที่ก่อเหตุมีอายุลดน้อยลง อีกทั้งยังมีวิธีการที่รุนแรงและโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งเกิด

จาก 
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(1) การเลี้ยงดูของครอบครัว ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้  
(2) กฎหมายอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด  
(3) สังคมไทยอ่อนแอ  
(4) แรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทยมากขึ้น และขาดการควบคุม  

          ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.64 เห็นว่าควรแก้ไข
ปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราทางเพศ ส่วนร้อยละ 8.08 เห็นว่าควรแก้ไขการปล้น ชิงทรัพย์ ร้อยละ 
2.80 เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ท าให้เห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนมีโอกาส
เกิดในทุกพ้ืนที่รวมถึงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ ดังนั้นการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือลดโอกาสใน
การเกิดอาชญากรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

จากผลการส ารวจสรุปได้ถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม คือ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.80 เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ชีวิต ความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี โดยมีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การใช้ชีวิตในเวลากลางคืน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น กลับเข้าที่พักอาศัยเวลา
กลางคืน บางพ้ืนที่ไม่มีจุดรอรถโดยสารสาธารณะที่ดี แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีกิ จกรรมการใช้
ประโยชน์อาคารตลอดทั้งวัน ท าให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 

 ตัวอย่างงานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมือง
ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านข้อมูลที่
เกี่ยวข้องดา้นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่มีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิด
อาชญากรรม 

2.3 สรุปความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการควบคุมการเกิดอาชญากรรมโดย

การออกแบบสภาพแวดล้อม 

 การศึกษาความรู้ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของ

ชุมชน เพ่ือป้องกันอาชญากรรม ที่ส าคัญคือ ความหมายของอาชญากรรม กลุ่มคดีอาชญากรรม     

ปัจจัยของการเกิดอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันและควบคุม

อาชญากรรม ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
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 อาชญากรรม หมายถึง การกระท าที่มีลักษณะความผิดที่รุนแรง หรือการกระท าโดยเจตนาที่

ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่วางไว้และเป็นอันตรายต่อสังคม ผู้ที่กระท าผิดจะต้องได้รับการลงโทษตาม

กฎหมายและข้อบังคับของสังคมนั้น ๆ 

 กลุ่มคดีที่ท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มคดีประเภทประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

และกลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์          

คดีรีดอาทรัพย์ และคดีปล้นทรัพย์ เนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้ก่ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และ

สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือโอกาสให้ก่ออาชญากรรมข้ึนได้ 

 ปัจจัยของการเกิดอาชญากรรม แบ่งทฤษฎี และปัจจัย คือ ปัจจัยภายในตัวบุคคลโดยเกิดข้ึน

จากตัวของอาชญากรเอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางชีววิทยา ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ

ของร่างกาย มีสาเหตุมาจากการแสดงออกทางอารมณ์ที่ได้รับการปรุงแต่งจากสภาพแวดล้อม มีการ

แสดงออกของสัญชาตญาณที่ขาดการควบคุม และอีกปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือปัจจัย

ทางด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้ประกอบอาชญากรรม ทั้ง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

จะส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ความปรารถนา ในการประกอบอาชญากรรมโดย

อาศัยช่องโอกาสของสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบอาชญากรรม 

 การป้องกันอาชญากรรม คือ ความพยายามที่จะตัดช่องโอกาสของอาชญากรที่จะกระท า

อาชญากรรมขึ้น หรือลด หรือมิให้เกิดซ้ าอีก ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ส่วนการควบคุม

อาชญากรรม คือ การแสวงหามาตรการในการจ ากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก              

โดยความแตกต่างระหว่างการควบคุม และการป้องกันอาชญากรรมนั้น เป็นกระบวนการขั้นตอนที่มี

ความแตกต่างกันที่ระยะเวลา แต่ในทางปฏิบัติต้องใช้ควบคู่พร้อมกันเสมอ 

 ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ที่ใช้ปฏิบัติกันมาและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ได้แก่ แนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายเป็นมาตรฐานของสังคม เพ่ือให้คนในสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติ 

แนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ เป็นการจัดสภาพทั่วไปให้มีลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้

ง่ายต่อการควบคุม มีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ความ

ผูกพันทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากร โดยแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหา

ค าตอบส าหรับการป้องกันอาชญากรรมในปัจจุบัน โดยมุ่งลดความเสี่ยงและโอกาสของการประกอบ

อาชญากรรมที่เกิดในชุมชนและแนวทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยการออกแบบ
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สภาพแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถลดอัตราการเกิด

อาชญากรรม ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชน

สัมพันธ์  

 จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยต่าง ๆ จะน าไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิจัยเพ่ือ

ก าหนดกรอบปัจจัยสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมในบทต่อไป 
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บทที่ 3 

การออกแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยมีวิธีการในการด าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ คือ กรอบทฤษฎีและ
แนวความคิด ค าถามของการวิจัย กระบวนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 

3.1 กรอบทฤษฎีและแนวความคิด 

 จากกรอบแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือ

ลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมจึงได้น าแนวทฤษฎีของการควบคุมอาชญากรรมจาก

สภาพแวดล้อม หลักทฤษฎีและมาตรการและคู่มือการป้องกันอาชญากรรม โดยการออกแบบ

สภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through Environment Design) ของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนา ปี 2550 มาประยุกต์โดยน าปัจจัยทั้ง 3 ประกอบด้วย เหยื่ออาชญากรรม 

อาชญากร และสภาพแวดล้อม มาสัมพันธ์กัน เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง 3 มาบรรจบกัน ณ จุดวิกฤต 

(Critical Point) โดยมีเงื่อนเวลาและจังหวะมาเกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งทั้ง 3 ปัจจัย

มีความบกพร่อง ท าให้เกิดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม (Crime Opportunity) ซึ่งมีความ

สอดคล้องใกล้เคียงกับแนวคิดจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งได้ท าการศึกษาการป้องกัน

อาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม ส าหรับการ

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  

 และจากบทที่ 2 ท าให้มีความต้องการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด

เหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ โดยมีเนื้อหาที่สนใจศึกษา ดังนี้ 1. องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม

บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ได้แก่ 1) สถานที่เกิดอาชญากรรม 2) ประเภทของทางเดินเลียบ

ถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 3) ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือ

ได้รับรู้/ได้ยินมา เฉพาะทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 4) จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม 5) ห้วง

เวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 6) ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ และ 7) 

ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ และ 2. วิธีการศึกษาที่ประยุกต์มาจากบทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และการสัมภาษณ์บุคคลภายในพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพที่ 9 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

3.2 ค าถามของการวิจัย 

 ค าถามของการวิจัย ประกอบด้วย  

1) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณย่านที่พักอาศัยบนถนน             
สุคนธสวัสดิ์ที่เกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายเป็นอย่างไร และปัจจัยทางกายภาพใดบ้างที่
เอ้ือให้เกิดอาชญากรรมนั้น 

2) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะในย่านพักอาศัย 
บนถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมเป็นอย่างไร 

3.3 กระบวนการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการหาค าตอบของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

กรณีศึกษา โดยเป็นการน าผลของการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาใกล้เคียงกันเพ่ือ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยการวิจัยนี้จัดเป็นการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) มี

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด 

เพ่ือก าหนดกรอบปัจจัยสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม ซึ่งใช้ข้อมูลจากการ

ส ารวจพ้ืนที่และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้พ้ืนที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ คือ ผู้อยู่อาศัยและ

คนท างาน ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาย่านที่พักอาศัยถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 

25 27 32 34 36 และ 38 พ้ืนที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร จ านวนอาคารทั้งสิ้น 1,341 หลังคา

เรือน และเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้พ้ืนที่ 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มน าร่อง จ านวนประมาณ 10 คน 

ท าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือให้ได้ข้อมูลทั่วไปของอาชญากรรมในพ้ืนที่ ร่วมกับการส ารวจ

ถนนสุคนธสวัสดิ์เพ่ือน าข้อมูลมาท าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่อไป 2) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน        

สภาพแวดล้อม การเกิดอาชญากรรม 

อาชญากรที่

จะกระท าผิด 

เหยื่อ

อาชญากรรม 
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40 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัยข้อ 1) ลักษณะสภาพแวดล้อม

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณย่านที่พักอาศัยบนถนนสุคนธสวัสดิ์ที่เกิดอาชญากรรมต่อ 

ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายเป็นอย่างไร หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปในการหา

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบถนน

สาธารณะในย่านที่พักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง และเสนอแนวทางออกแบบสภาพแวดล้อมบริเวณ

ทางเดินเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ 

3.4 การเลือกพื้นที่การศึกษา 

เนื่องจากเหตุอาชญากรรมจี้ชิงทรัพย์โทรศัพท์ซึ่งเป็นข่าวดังในปี พ.ศ. 2560 (ไทยรัฐ, 2560) 
บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เป็นหนึ่งในย่านที่พักอาศัย ที่มีกิจกรรมการ
ใช้สอยพ้ืนที่ที่หลากหลาย มีทางเดินเลียบถนนและซอยสาธารณะ ซึ่งผู้ประสบเหตุอาชญากรรมถูกจี้
ชิงโทรศัพท์มือถือขณะเดินบนทางเท้า บริเวณโดยรอบสถานที่เกิดเหตุมีสภาพแวดล้อมเป็นทางเปลี่ยว 
ไม่มีไฟส่องสว่าง อีกทั้งภายในเขตลาดพร้าวมีจ านวนสถิติอาชญากรรม/การแจ้งเรื่องร้องทุกข์สูง จึงมี
ความต้องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อโอกาสในการเกิดอาชญากรรมในเขตนี้ 
รวมถึงบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ด้วย 

ทั้งนี้พ้ืนที่เกิดเหตุอาชญากรรมดังกล่าวอยู่ในเขตลาดพร้าว เป็นเขตอยู่ในกลุ่มกรุงเทพตอน

เหนือ ซึ่งมีสถิติอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินระดับสูง และกองบัญชาการต ารวจนครบาลได้

จัดล าดับพ้ืนที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาความรุนแรงในการก่อ

อาชญากรรมโดยพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าวอยู่ในพ้ืนที่ที่มีเหตุอาชญากรรม 

(กองบัญชาการต ารวจนครบาล, 2562) เนื่องจากมีจุดล่อแหลมมาก เป็นพ้ืนที่ใจกลางเมืองที่มีแหล่ง

ธุรกิจและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยพ้ืนที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์เป็นแหล่งอยู่อาศัยจ านวน

มาก การจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางลัดระหว่างถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ในห้วงเวลาเร่งด่วน 
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ภาพที่ 10 ขอบเขตพ้ืนที่ซอย พ้ืนที่ศึกษา ถนนสุคนธสวัสดิ์ และพ้ืนที่โดยรอบ 
(Google Developers, 2019) 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยและท างานอยู่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 

25 27 32 34 36 และ 38 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยและท างานอยู่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 

23 25 27 32 34 36 และ 38 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เป็นกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

ซึ่งมีความคุ้ยเคยและทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นตัวแทนของกลุ่มในการตอบแบบ

สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุอาชญากรรม ญาติของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้ที่เคย

พบเห็นอาชญากรรม หรือเคยได้ยินเรื่องราวของอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาวิจัย  

วิธีก าหนดประเภทและขนาด ดังนี้ 

 1) กลุ่มน าร่อง โดยการสุ่มเลือกแบบบังเอิญเจอในพ้ืนที่ จ านวนประมาณ 10 คน ท าการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งท าการสัมภาษณ์ตามซอยสุคนธสวัสดิ์ที ่17 19 21 23 25 27 32 34 

36 และ 38 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
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2) กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเจาะจง จัดกลุ่มเลือกแบบ Cluster Sampling โดยการจัด

กลุ่มด้วยการใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

2.1) เพศ คือ ชาย หญิง และอ่ืน ๆ 

2.2) อายุ คือ น้อยกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ มากกว่า 50 ปี 

2.3) อาชีพ คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานบริษัท พ่อค้า แม่ค้า และพนักงาน

ร้านสะดวกซ้ือ 

2.4) บริเวณท่ีอาศัยหรือท างานในซอยสุคนธสวัสดิ์ คือ ซอยที่ 19 23 25 27 36 และ 38  

จ านวนทั้งหมดประมาณ 40 คน ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดจากเกณฑ์

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมา 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยได้ใช้แบบสังเกตการณ์ (แผนที่ส ารวจ) และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญนี้ ได้จากกลุ่มตัวอย่างของ

ประชากร ผู้ที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ในพ้ืนที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 

27 32 34 36 และ 38  

3.6.1 แบบสังเกตการณ์ (แผนที่ส ารวจ) 

มีข้ันตอนและรายละเอียดในการสร้างแบบสังเกตการณ์ ดังนี้ 

1. สร้างแผนที่ในพ้ืนที่ศึกษาจากแผนที่แสดงต าแหน่งอาคาร ชื่อซอย และถนนที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง 

2. ใช้แผนที่ส ารวจเดินดูบนถนนเส้นหลักและภายในซอย และจดบันทึกองค์ประกอบของ

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ เช่น จุดรอรถโดยสารสาธารณะ ที่นั่งพักคอย ไฟส่องสว่าง ต้นไม้รกทึบ 

กล้องวงจรปิด ตู้ยามที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยนั่งอยู่ประจ า และบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้ง

ช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนลงบนแผนที่ส ารวจ เพ่ือน ามาก าหนดจุดที่มีโอกาสท าให้เกิดเหตุ

อาชญากรรม 

3. น าแผนที่ส ารวจมาท ากราฟฟิคแสดงต าแหน่งองค์ประกอบของทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ โดยแทนต าแหน่งด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 11 แผนที่ส ารวจพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ส าหรับสังเกตการณ์ 

3.6.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มน าร่อง จ านวนประมาณ 10 คน 

มีข้ันตอนและรายละเอียดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ดังนี้ 

1. ก าหนดค าถามเก่ียวการเกิดเหตุอาชญากรรม เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลน าร่องภายในพ้ืนที่

ศึกษา 

2. ตั้งค าถามในแบบสัมภาษณ์ คือ ลักษณะเหตุการณ์อาชญากรรมที่ประสบเองหรือได้รับรู้/

ได้ยินมา สถานที่เกิดเหตุ จ านวนความถี่ และห้วงเวลาที่เกิดเหตุ  

3. เดินสัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษาแบบสุ่ม โดยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์จากความสะดวกของแต่ละคน

ในช่วงเวลานั้น เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าของร้านค้า และพนักงานร้านสะดวกซ้ือ 

4. สอบถามประเด็นเกี่ยวกับการเกิดเหตุอาชญากรรมที่ผ่านมา และรูปแบบการใช้ทางเดิน

เลียบถนนสาธารณะ ที่รกร้าง ต้นไม้รกทึบ และไฟส่องสว่างบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

3.6.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 

มีข้ันตอนและรายละเอียดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลมาศึกษาถึงลักษณะ

สภาพแวดล้อมโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยน าเอา
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แนวคิดเรื่องการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรมเป็นประเด็นหลัก 

2. ตั้งค าถามในแบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้านปัญหาอาชญากรรมต่อ

ทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย ย่านที่พักอาศัยในชุมชนเมืองในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยอาศัยองค์ประกอบ

ทางสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการเกิดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ทั้งข้อเสนอแนะและ

แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้ 

3. ท าการแบ่งประเด็นค าถามหลัก ประเด็นค าถามรอง และข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน

อาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ตาม

หัวข้อดังนี้ 

3.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ที่อาศัยอยู่ ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทของที่พักอาศัย 

การถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อาศัย ณ สถานที่นี้ และความรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน  

3.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม และ

ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ  โดยวิเคราะห์จาก

ลักษณะทางกายภาพ และค าจ ากัดความประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ (หัวข้อ 2.1.2) 

ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา เฉพาะทางเดินเลียบถนนสาธารณะ  

จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณ

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ และระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 

4. แบบสัมภาษณ์นี้เป็นลักษณะค าถามแบบปิด (Close-end Questions) โดยเป็นค าถามที่

ต้องการให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบตามค าตอบที่ได้ท าการก าหนดไว้ โดยให้โอกาสผู้ตอบมีอิสระใน

การเลือกตอบค าถามโดยมีรูปแบบค าถามที่ใช้ คือ แบบเลือกตอบได้หลายตัวเลือกในหนึ่งข้อและแบบ

เลือกตอบได้ตัวเลือกเดียว อีกท้ังมีค าถามแบบปลายเปิดส าหรับข้อเสนอแนะด้วย 

5. เมื่อได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้ว จึงท าการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษา          

ซึ่งการแจกแบบสัมภาษณ์ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ ให้เวลาแก่

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ใช้ดุลพินิจในการตอบค าถามซึ่งจากการทดสอบผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ใช้เวลา

ประมาณ 15-20 นาที และพูดคุยถึงประเด็นต่าง ๆ โดยมีการพูดคุยนอกเรื่องจากงานวิจัย แต่มีความ

เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอาชญากรรม เช่น นโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ถดถอย ส่งผลให้

เกิดปัญหาการตกงาน จากนั้นน าไปสู่การชิงทรัพย์ เพ่ือให้เกิดการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง           
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มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เห็นควรน าไปปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่ศึกษานี้ ยังไม่มีงานวิจัยที่วิเคราะห์เรื่องสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดการก่อเหตุ

อาชญากรรม และในทางปฏิบัติอาจนัดเวลาที่สะดวกในการมารับแบบสัมภาษณ์คืนภายหลังจาก

รวบรวมแบบสัมภาษณ์ครบตามจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  
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 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประสบเหตุหรือได้รับรู้/ได้ยินเกี่ยวกับอาชญากรรมบนถนนสุคนธสวัสดิ์ 

เพื่อการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

หมายเลขแบบสมัภาษณ์  

ค าชี้แจง 
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระเรื่องแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม

เพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชน
เมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์  ของนายนรินทร์  ศรีมงคล ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

เพศ:   ชาย   หญิง   อ่ืน ๆ อายุ...........................ปี 
อาชีพ........................................................รายได้เฉลี่ยต่อเดือน............................บาท  
อยู่อาศัยหรือท างานอยู่บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ที่........................................................ 

1. ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัยหรือท างานอยู่ 

 ย่านที่พักอาศัย   ย่านชุมชนแออัด   ย่านธุรกิจ 

2. ประเภทของที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ 

 บ้าน   ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้)  ตึกแถว (อาคารสร้างด้วยคอนกรีต)

  หอพัก  ทาวน์เฮ้าส์    ห้องชุด 

3. การถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหรือท างานอยู่ 

 เจ้าของกรรมสิทธิ์   ผู้อาศัย  ผู้เช่า 

4. ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ 

 น้อยกว่า 1 ปี   1 - 5 ป ี  มากกว่า 5 ปี 

5. ความรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน  

 น้อยกว่า 5 หลัง  5 - 10 หลัง   10 - 15 หลัง    15 - 20 หลัง

  มากกว่า 25 หลัง 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (บนถนนสุคนธสวัสดิ์) ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับเหตุหรือทราบถึง

เหตุอาชญากรรมภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

1. สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ    เส้นทางเปลี่ยว      ลานจอดรถ     ที่ว่างรกทึบ 

2. ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 

 ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน    ทางเท้าชนิดที่เป็นทางลัด   ทางเท้าสมบูรณ์  

 ทางเท้าชั่วคราว     ทางเท้าท่ีอยู่ในแนวขวางเส้นทาง    ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน 

3. ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา เฉพาะทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ 

 กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เช่น ฆ่าปาดคอ 

 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ เช่น ข่มขืน 

 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 

 กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยาน คดีโจรกรรมรถยนต์ คดีข่มขืน 

และคดีฆ่าข่มขืน คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอกทรัพย์ 

4. จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม  1 ครั้ง   2 ครั้ง   มากกว่า 2 ครั้งข้ึนไป 

5. ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 06.01 - 12.00 น.   12.01 - 18.00 น.   18.01 -24.00 น.  00.01 น. - 06.00 น. 

6. ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ (เลือกได้หลายข้อ) 

 มีต้นไม้บดบังสายตา   ทางโค้งบริเวณถนน   มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางถนน         

 ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า        พ้ืนผิวทางเท้าขรุขระ  มุมอับสายตาคน  

 เส้นทางเปลี่ยว    ลานจอดรถ    ที่ว่างรกทึบ 

7. ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 

 ป้อมต ารวจ   การจัดเวรยามดูแล  มีการติดกล้องวงจรปิด    ไฟส่องสว่าง  

 ตู้ยาม   ตู้โทรศัพท์   ตู้เติมเงินโทรศัพท์    สายตรวจ 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดอาชญากรรมบนทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ 

..............................................................................................................................................................   

............................................................................................................................. ................................. 

..............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................. 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง  
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3.7 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาพ้ืนที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ด้วยการเดินส ารวจพ้ืนที่บนถนนสายหลักและซอยย่อย โดย

การสัมภาษณ์ผู้ที่สัญจรหรือคนท างานในบริเวณนั้นเพ่ือทราบถึงปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมใน

พ้ืนที่ สามารถทราบถึงช่วงเวลาก่อเหตุ และความถี่ของการก่อเหตุอาชญากรรม เพ่ือน ามาปรับปรุง

ค าถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน

พ้ืนที่ศึกษาจริง ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์น าร่องจ านวนทั้งหมด 13 คน จากนั้นจึงใช้แบบสัมภาษณ์ และ

แบบสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้         

ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย และค าถามทั้ง 2 ค าถาม เมื่อได้ท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงน าไปทดสอบกับประชากรกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ท าการจด

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการสัมภาษณ์ จ านวน 40 ชุด 

3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลท าการเก็บโดยใช้แบบสัมภาษณ์โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือ

สอบถามข้อมูลของผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในพ้ืนที่ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ผู้ที่ใกล้ชิดกับเหยื่อ 

หรือผู้ที่เคยพบเห็นและได้ยินการประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจ 

สัมภาษณ์ผู้ใช้พ้ืนที่ และสังเกตการณ์ โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโดยการ

สังเกตพ้ืนที่ประกอบ มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือตอบแบบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่สะดวกในการเข้าไปขอเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 

2. แจ้งรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มตัวอย่างในเขต

พ้ืนที่ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาจนครบ 40 ชุด 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมโดยใช้แบบสังเกตการณ์กับผู้ ใช้พ้ืนที่เพ่ือความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลและเนื้อหาประกอบการวิจัย 

3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนย่านที่พัก

อาศัย ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ได้น าข้อมูลมา

ประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยแบบสังเกตการณ์และ

แบบสัมภาษณ์ 

3.10 สรุปวิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแนวทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมโดยการออกแบบ

สภาพแวดล้อมมาประยุกต์โดยน าปัจจัยด้านเหยื่ออาชญากรรม อาชญากร และสภาพแวดล้อม มา

สัมพันธ์กันโดยมีช่วงเวลาในการก่อเหตุอาชญากรรม และลักษณะของสภาพแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง โดย

ที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้ง 3 ปัจจัยเกิดความบกพร่องท าให้เกิด “ช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม” 

ซึ่งการวิจัยนี้จัดเป็นการวิจัยเชิงอธิบาย โดยท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลการตอบแบบ

สัมภาษณ์ และตัวเลขจากสถิติที่ได้จากเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ ของสภาพทาง

กายภาพกับโอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านที่พักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง ซึ่งพ้ืนที่ศึกษาเจาะจง

เลือกพ้ืนที่ จากย่านที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว สถานีต ารวจนครบาล

ที่รับผิดชอบพ้ืนที่คือ สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 

ประชากรที่อยู่อาศัยและท างานอยู่ในพื้นที่ศึกษา เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ได้ดีที่สุด 

โดยตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในการตอบค าถามคือ ผู้ที่ประสบเหตุอาชญากรรม ญาติของผู้ที่เคยตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรม ผู้ที่เคยพบเห็นเหตุอาชญากรรม หรือเคยได้ยินเรื่องราวของอาชญากรรมที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาวิจัย แต่ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงและได้ข้อมูลที่

ชัดเจนจึงแจกแบบสัมภาษณ์ท้ังหมดจ านวน 40 ชุด  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบสัมภาษณ์ โดยได้ท าการ

แบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้ลักษณะของการเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ (แบบ Cluster Sampling) 

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน และน ามา

ประมวลผล โดยใช้สถิติอย่างง่าย โดยใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
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บทที่ 4  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ 

การศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของพ้ืนที่ ย่านที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ถนนสุคนธสวัสดิ์ และ

ซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา อีกทั้งได้ลงส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่

ศึกษาในเบื้องต้น รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ซึ่งน าไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์ บทนี้เป็นการอธิบายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และบริบทของพ้ืนที่ย่านที่พักอาศัย 

ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 มีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ 

4.1 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของพ้ืนที่ศึกษา 

ระดับเขตและแขวง 

ในกรุงเทพมหานคร เมื่อจัดแบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น 6 เขต คือกลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ พบว่ากลุ่มกรุงเทพ

เหนือเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่มากที่สุด เขตที่มีสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์สูงสุดในปี พ .ศ. 

2559 5 ล าดับแรก คือ เขตจตุจักร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) เขตบางกะปิ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) เขต

บางขุนเทียน (กลุ่มกรุงธนใต้) เขตบางเขน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) และเขตลาดพร้าว (กลุ่มกรุงเทพ

เหนือ) โดยมีสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จ านวนทั้งหมด 2,241 1,936 1,931 1,792 และ 1,708 

เรื่อง ตามล าดับ (ส านักงานสถิติ, 2559) 

เขตลาดพร้าวตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร เป็น 1 ใน 50 

เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ชั้นกลาง (กระทรวงยุติธรรม, 2562) ซึ่งถือเป็นแหล่งการค้า การบริการและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น

มาก มีการแบ่งแขวงรับผิดชอบออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ ลาดพร้าว และจรเข้บัว (ส านักงานเขต

ลาดพร้าว , 2562) เ พ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของ เขต มีสถิติ

อาชญากรรม/การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ระดับเขตจ านวน 2,535 เรื่อง (ปี 2555)  2,599 เรื่อง (ปี 2556)  

2,697 เรื่อง (ปี 2557)  2,578 เรื่อง (ปี 2558) และ 1,708 เรื่อง (ปี 2559) 2,084 เรื่อง (ปี 2560) 

1,957 เรื่อง (ปี 2561) 1,831 เรื่อง (ปี 2562) ซึ่งสรุปสถานการณ์ ช่วงปี 55 -62 ประเมินร้อยละ -

1.05 ซึ่งมีลักษณะลดลง (กองบัญชาการต ารวจนครบาล, 2562) 



  51 

พ้ืนที่ศึกษาซอยสุคนธสวัสดิ์ ตั้งอยู่ในแขวงลาดพร้าว เป็นแขวงที่อยู่ในพ้ืนที่เขตลาดพร้าว มี

จ านวนประชากรในแขวงทั้งสิ้น 92,244 คนแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 42,044 คน และเพศหญิงจ านวน 

50,200 คน โดยมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 39,591 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานี

ต ารวจนครบาลลาดพร้าว (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2562)  

ระดับชุมชน 

ที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษา ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 

และ 38 เป็นชุมชนย่านที่พักอาศัย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ประมาณ 

1,600,000 ตารางเมตร จากการสังเกตโดยผู้วิจัยพบว่า เส้นทางในซอยสุคนธสวัสดิ์ ประกอบด้วยซอย

ย่อยคดเคี้ยวไปมาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นที่พักอาศัยของประชาชนมานานจากการพัฒนาและ

การขยายตัวของพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนโชคชัยบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ศึกษา น ามาซึ่งความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของชุมชนประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นจากจ านวนของ

นักเรียนของโรงเรียนโชคชัย การประกอบธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการ

ของจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยขาดการวางแผนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ล่วงหน้าท าให้เส้นทางจราจรคับแคบ ตัวอาคาร ร้านค้า พ้ืนที่ว่างในพ้ืนที่ หรืออาคารประเภทบ้าน   

ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นหอพัก โดยสร้างอยู่ชิดกับทางเดินเท้าซึ่งส่งผลให้มีความคับแคบ บางช่วงมีเพียง

ทางเดินเท้าบนฝาท่อระบายน้ าสาธารณะเท่านั้น โดยบางบริเวณเป็นเขตพ้ืนที่ที่ก าลังก่อสร้าง มีการ

ปลูกบ้านพักคนงานชั่วคราว เกิดความรู้สึกเสี่ยงภัยของผู้ที่พักอาศัยและสัญจรในพ้ืนที่ อีกทั้งถนน      

สุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ยังถูกใช้เป็นเส้นทางลัด

การจราจรคับคั่งอย่างมากในเวลาเร่งด่วน แต่หลังเวลาเร่งด่วน กลับเป็น พ้ืนที่เปลี่ยวในบางซอย         

ขาดการวางแผน แต่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีความหนาแน่นของพ้ืนที่อย่างมาก 
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ภาพที่ 12 พ้ืนที่ศึกษาในเขตลาดพร้าว 

 

ภาพที่ 13 พ้ืนที่ศึกษาในแขวงลาดพร้าว 
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ภาพที่ 14 พ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ และพ้ืนที่โดยรอบ 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ถนนสุคนธสวัสดิ์ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

ทิศใต้ ถนนสุคนธสวัสดิ์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ 

ทิศตะวันออก ถนนประดิษฐ์มนูธรรมไปตามแนวทิศใต้จนสิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ 

ทิศตะวันตก ถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับหมู่บ้านอารียาสวนา 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษามีทางเข้าออก 2 เส้นทาง คือ ทางถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์

มนูธรรม (ภาพที่ 14) เป็นขอบเขตของพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่

ศึกษาด้วยถนนสุคนธสวัสดิ์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่พบเหตุอาชญากรรม

บ่อยครั้ง จากรายงานเหตุอาชญากรรมของสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว 
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ภาพที่ 15 การใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ และพ้ืนที่โดยรอบบนแผนที่ Google Earth  

4.2 ลักษณะสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา 

สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา โดยมีองค์ประกอบของการใช้ประโยชน์อาคาร (ภาพที่ 

15-16) คือ บ้าน หอพัก ห้องแถว โรงเรียน ร้านอาคาร ร้านกาแฟ อาคารส านักงาน และบริษัทขนส่ง

มวลชน เทพสมบัติ จ ากัด (สมบัติทัวร์) และโครงสร้างพ้ืนฐานในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ถนน             

สุคนธสวัสดิ์มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ถนนภายในซอยมีขนาดความกว้าง 6.5 เมตร คลองเสือใหญ่

อยู่ใกล้ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ขนาดความกว้าง 7 เมตร 

พ้ืนที่รอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีสถานที่ส าคัญ คือ โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว โรงเรียน

โชคชัย บริษัทเทพสมบัติ จ ากัด (สมบัติทัวร์) บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จ ากัด ร้านอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวพริกสด คอนโดมิเนียมของ Newera Condo นีเวร่า เอกมัย-รามอินทรา หมู่บ้านเพอร์เฟค 

มาสเตอร์พีซ ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนเอกมัย-รามอินทรา หมู่บ้าน The Landmark ซอยสุคนธสวัสดิ์ 

ถนนเอกมัย-รามอินทรา นอกจากปัจจัยทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะแล้ว ยังมีปัจจัย

ทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม 

พ้ืนที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38            

เป็นพื้นที่ย่านพักอาศัย มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีอาณาเขตของตัวเองชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด ขนาด
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พ้ืนที่กว้างขวางเนื่องจากเป็นชุมชนพื้นที่อาศัยมานาน การจัดแบ่งแปลงที่ดินเท่า ๆ กันบนถนนซอยที่

ตัดขึ้นใหม่ในพื้นที่ศึกษา เนื่องจากการแบ่งถนนลักษณะตารางออกเป็นบล็อก ๆ เจ้าของที่ดินบางพ้ืนที่

ยังไม่เข้ามาพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดินจึงปล่อยให้มีสภาพรกร้าง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น บดบังสายตาของผู้

สัญจรผ่านไปมา โดยบางพื้นท่ีได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก และ

ถนนซอยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษาสลับกับหอพัก บ้าน ห้องแถว หรือตึกแถว ทั้งแบบชั้นเดียวที่มีลักษณะ

การก่อสร้างแบบง่ายๆ มีการต่อเติมหลายครั้งตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้เช่าจะเข้ามาใช้ประโยชน์ที่

อาคาร เช่น ท าการค้าขาย ใช้เป็นพ้ืนที่เก็บของหรือเพ่ือท าการค้า และอยู่พักอาศัยหลังเวลาร้านปิด 

เป็นต้น  

ตึกแถว ห้องแถว ริมถนน บริเวณพ้ืนที่ศึกษาไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเนื่องจากได้ก่อสร้างมา

เป็นระยะเวลานานก่อนที่กฎหมายจะก าหนดให้มีระยะถอยร่นเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่ผิวการจราจร 

ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารประเภทนี้เป็นจ านวนมาก ได้ตั้งกระถางต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารล้ าแนว

เขตที่ดินออกมายังทางสาธารณะเพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ส่วนตัว จึงยิ่งท าให้ผิว

การจราจรคับแคบ ทางเดินเท้ามีลักษณะคดเคี้ยวไปมาไม่สะดวกต่อการเดินสวนกัน ทั้งเกิดมุมมืดที่ไม่

สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เส้นทางเปลี่ยวบางช่วงของถนนท าให้เกิดความยากล าบากในการ

สัญจรทางเท้า บางช่วงของถนนยังมีมุมโค้งที่ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นเส้นทาง

ข้างหน้าได้เพราะมีกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่ขวางทาง บดบังวิสัยทัศน์ของผู้ใช้เส้นทาง เกิดการจราจรติดขัด

ในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืน ประกอบกับไฟดวงโคมแสงสว่างบริเวณ

ริมถนนมีจ านวนน้อย ท าให้รถยนต์ไม่สามารถมองเห็นผู้ที่สัญจรทางเท้าในเวลากลางคืนชัดเจน            

ซึ่งโดยมากจะเป็นผู้ที่พักอาศัยในพ้ืนที่ รวมถึงผู้พักอาศัยในหอพักที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโชคชัย 

ซึ่งอาศัยการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เป็นหลัก  
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ภาพที่ 16 การใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ และพ้ืนที่โดยรอบ 

สภาพทางสังคม ลักษณะประชากรในพ้ืนที่ศึกษา แต่เดิมเป็นชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่

ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนขนานกับแนวคลอง และได้มีการขยายตัวของพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งมีการจัดสรร

ที่ดินแบ่งเป็นบล็อก ๆ ท าให้มีประชาชนที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในระยะแรก มีอาณาเขตของบ้านและ

ที่ดินชัดเจน มีขนาดพ้ืนที่มาก เนื่องจากราคาที่ดินยังไม่สูงมาก จึงท าให้เกิดเป็นย่านชุมชนที่พักอาศัย

โดยมีการค้าขายให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยอาศัยร้านค้าเป็นที่พักอาศัยหลังปิดร้านในเวลา

กลางคืน จากความเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน ได้มีสถานบันการศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียงท าให้

ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรมร้านค้าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามา

ใช้งานในพ้ืนที่ ซึ่งมีการให้เช่าพ้ืนที่อาคารบ้าน ตึกแถว ห้องแถวริมถนนสายหลักบริเวณรอบ

สถานศึกษา โดยมีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจนตามเวลาของการเรียนการสอน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิด

ความสะดวกในการเปิดกิจการร้านค้าในเวลาเช้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และอีกประเภท

คือผู้ที่มาพักอาศัยในหอพักใกล้โรงเรียนซึ่งเป็นประชากรที่มีอายุเฉลี่ย ประมาณ 17 - 59 ปี ส่วนมาก

จะเป็นวัยท างาน ประชากรต่างถิ่นที่ย้ายมาอาศัยอยู่ชั่วคราวในเวลาเปิดภาคการศึกษา และกลับ

ภูมิล าเนาช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา  
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สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นการประกอบอาชีพ

ค้าขาย พนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าขาย

ของเบ็ดเตล็ด ซึ่งให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนละแวกนี้  อีกทั้งมีร้านบริการอินเตอร์เน็ต ร้าน

สะดวกซื้อ เพ่ือบริการนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณหอพัก และผู้ที่เดินทางมายังโรงเรียนโชค

ชัยในเวลากลางวันซึ่งมีความหลากหลายในอาชีพและการบริการ แต่ในเวลากลางคืนจะเหลือเพียง

ร้านอาหารประเภทแผงลอย ร้านอินเตอร์เน็ต ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ร้านสะดวกซ้ือเท่านั้น 

ผู้ที่เข้ามาใช้งานในบริเวณพ้ืนที่ย่านที่พักอาศัยถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 

21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ในเวลาช่วงเช้าและกลางวันจะมีความหนาแน่นสูง  (ภาพที่ 17)  

โดยส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่เดินทางเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนโชคชัย โดยมีร้านค้า แผงลอย 

แม่ค้ามาขายของสองข้างทางถนน อาคารพาณิชยกรรมจะเปิดให้บริการอย่างคึกคักตลอดเส้นทาง  

แต่จะเบาบางลงในช่วงเย็น และจะเริ่มเงียบเหงาลงเวลาหัวค่ า ร้านค้าบางร้านจะยังคงเปิดท าการ

ค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม แต่ไม่มากเท่าเวลากลางวัน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่พักอาศัย และจะเริ่มเงียบ

เหงาหลังเวลา 21.00 นาฬิกา 

ในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่ว่าง และพ้ืนที่จอดรถของหอพักจ านวนมาก (ภาพที่ 18) เนื่องจาก

บริเวณนี้มีพ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณรถยนต์ของผู้พักอาศัยในหอพัก อีกทั้งบาง

พ้ืนที่ว่างถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ก าลังก่อสร้างอาคารหอพักขึ้น จนเกิดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เปิดช่องโอกาส

เกิดอาชญากรรมในพื้นที่ โดยคนร้ายอาจอาศัยพ้ืนที่ก่อสร้างซึ่งเป็นเขตหวงห้ามในการหลบซุ่มรอเหยื่อ

ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพ้ืนที่ว่างข้างเคียงของพ้ืนที่ก่อสร้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกทึบ ท าให้เกิดมีผู้ฉวย

โอกาสท าการขนขยะจากพ้ืนที่ก่อสร้างมาทิ้ง ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อาจเปิดช่องโอกาสให้เกิด

อาชญากรรมข้ึน 
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ภาพที่ 17 กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเวลากลางวนั – กลางคืน โรงเรียน ห้องชุด ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ  

 

ภาพที่ 18 พ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น ลานจอดรถ ที่รกร้าง ต าแหน่งต้นไม้บังสายตา ในพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวสัดิ ์ 
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จากลักษณะสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาพบว่า บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะขาดการ

ควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนย่านที่พักอาศัย โดยไม่มีไฟส่องสว่างใน

บางจุด จุดจอดรถโดยสารสาธารณะเป็นหลังคาแบบชั่วคราว และบริเวณหน้าปากซอยมีต้นไม้ใหญ่ปก

คลุม จึงเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ ซึ่งจากสถิติของสถานีต ารวจนครบาล

ลาดพร้าวพบว่าเกิดเหตุอาชญากรรมเป็นจ านวนมาก เนื่องจากพ้ืนที่มีความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง

จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น โดยขาดการวางแผนและควบคุมตั้งแต่แรกรวมถึงจ านวนหอพักที่เพ่ิม

มากขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเจ้าของที่ดินได้เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัย ประเภท

บ้านเป็นหอพัก หรือที่ดินว่างเปล่าเดิมถูกก่อสร้างเป็นหอพัก อาคารพาณิชยกรรม ทาวน์เฮ้าส์ รวมถึง

ห้องชุด ท าให้มีประชากรแฝงเข้ามายังพ้ืนที่เพ่ิมเป็นจ านวนมาก ถนนและเส้นทางสัญจรแต่เดิมมีขนาด

ที่เอ้ืออ านวยเพ่ือผู้ที่อยู่อาศัยในลักษณะที่พักอาศัยประเภทบ้าน เคหะสถาน แต่เนื่องจากการขยายตัว

ของพ้ืนที่ขาดการวางแผนล่วงหน้า จึงท าให้เกิดความแออัดของพ้ืนที่บริเวณปากทางเข้าถนน            

สุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 โดยเฉพาะการจราจรที่

ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งมีผู้ที่ใช้เส้นทางซอยรัชดา 36 เพ่ือเป็นทางลัดจากถนนลาดพร้าววังหินมายัง

ถนนสุคนธสวัสดิ์ แต่ในยามวิกาลกลับเงียบและมีสภาพถนนที่เปลี่ยวในบางซอย ท าให้เอ้ือต่อการเกิด

ช่องโอกาสอาชญากรรมได้ง่าย โดยจากการศึกษาด้วยวิธีการลงส ารวจในพ้ืนที่ศึกษา พบว่ า ทางเดิน

เลียบถนนสาธารณะยังมีสภาพช ารุดจากการขาดการดูแลรักษา มีไฟส่องสว่างเป็นบางช่วงท าให้ผู้เดิน

เท้าไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน มีต้นไม้ใหญ่ท าให้เกิดเป็นจุดมืดไม่มีคนเห็น ส่งผลให้ผู้ ใช้พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่เลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากกว่าการเดินเท้า 

4.3 ลักษณะของทางเดินเลียบถนนสาธารณะและซอยสุคนธสวัสดิ์ 

 ทางเดินเลียบถนนสาธารณะในการศึกษานี้ แบ่งเป็น 2 บริเวณ คือ ทางเท้าบนถนน                

สุคนธสวัสดิ์และทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 

4.3.1 รูปแบบทางเท้าบนถนนสุคนธสวัสดิ์ 

ถนนและเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่ มีลักษณะคับแคบ ตัวอาคารตั้งอยู่ชิดกับทางเดินเท้า โดยบาง

ช่วงแทบจะไม่มีทางส าหรับเดิน ประกอบกับเส้นทางจราจรค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นโค้งมุมและมีซอก

ซอยเป็นระยะ ท าให้ถนนเพ่ิมความแคบ สภาพทางเดินเท้าในพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบเนื่องจากมีสิ่งกีด

ขวางทางเดินเท้า รวมถึงการปลูกต้นไม้ และวางกระถางต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารพานิชยกรรมแต่

ละห้องเป็นระยะตลอดแนว 2 ข้างทางของถนน การตั้งร้านค้าแผงลอยริมทาง ขาดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย บริเวณด้านหน้าร้านค้าประเภทตึกแถวชั้นเดียว ประกอบกับถนนในพ้ืนที่ศึกษายังถูกใช้เป็น
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เส้นทางลัด เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง ในการหลีกหนีการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลัก

คือ ถนนสุคนธสวัสดิ์ในเวลาเร่งด่วน ถนนสุคนธสวัสดิ์มีขนาดความกว้าง 15 เมตร และมีคลองเสือ

ใหญ่อยู่ใกล้ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ขนาดความกว้าง 7 เมตร 

ลักษณะของรูปแบบอาคารในพ้ืนที่ศึกษา มีความหลากหลาย โดยมากเป็นอาคารประเภทที่

พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ห้องแถวชั้นเดียว ตึกแถวชั้นเดียว ตึกแถวสองชั้นริมถนนบ้านพักอาศัย 

ทาวเฮ้าส์ หมู่บ้าน อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม และหอพักที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ ตลอด

สองข้างทางรั้วบ้านสูงทึบสลับกับพ้ืนที่รกร้างที่ขาดการปรับปรุง และร้านค้าทั่วไป ทั้งที่มีการปรับปรุง

ตัวอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม อาคารที่ไม่ได้ถูกใช้งานริมถนน อาคารโดยส่วนมากจะเป็นกลุ่ม

อาคารพานิชย์ริมถนน ประกอบกับพ้ืนที่ว่างรกร้างเป็นระยะ อีกทั้งยังมีอาคารหอพักส าหรับบุคคลวัย

ท างานตั้งเรียงราย ตลอดสองข้างทางโดยรวมสภาพอาคารภายนอกอยู่ในสภาพดี แต่จะมีพ้ืนที่ว่างรก

ทึบบริเวณต้นถนนสุคนธสวัสดิ์ฝั่งตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 17 ไม่มีไฟส่องสว่าง มีการติดตั้งป้าย

โฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ ต้นไม้ใหญ่ท าให้มีปัญหากับสายไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตัวหนอน                  

ปูทางเดินเท้าไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานรัฐ ทางเท้าอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ จึงส่งผลให้ไม่ค่อยมี

คนเดินผ่าน เพราะไม่ได้รับความสะดวกสบาย ช่วงทางเดินเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ฝั่งตรงข้ามซอย         

สุคนธสวัสดิ์ที่ 17 ส่วนในเวลากลางคืนไม่มีความปลอดภัย ตั้งอยู่ในจุดเปลี่ยวใกล้สี่แยกไฟแดง มีคนใช้

ทางเดินเท้าน้อย ทางเดินเลียบถนนสาธารณะหรือบาทวิถีส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นประเภททางเท้าขนาน

ไปกับแนวถนน มีองค์ประกอบของทางเท้า เช่น ต้นไม้ ไฟส่องสว่าง เก้าอ้ีนั่งพัก และป้ายบอกทาง 

เป็นต้น ซึ่งมีต าแหน่งอยู่บนถนนสายหลักและทางเท้าชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นอยู่ในซอยย่อยระดับ

เดียวกับถนน 

 

ภาพที่ 19 ทางเดินเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ฝั่งตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 17 
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ภาพที่ 20 ถนนเส้นหลักและซอยย่อยในพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ ์

 
ภาพที่ 21 ลักษณะของรูปแบบของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบนถนนสุคนธสวัสดิ์  
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ภาพที่ 22 พ้ืนที่เอ้ือโอกาสในการเกิดอาชญากรรมบนถนนสุคนธสวัสดิ์  

 ลักษณะของทางเดินเลียบถนนสาธารณะหน้าคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น (คอนโด Low Rise) 

บนถนน  สุคนธสวัสดิ์ ในพ้ืนที่ศึกษามี 2 โครงการที่ตั้งอยู่ริมถนนคือ The Unique Kaset-Nawamin 

(ดิ ยูนีค เกษตร-นวมินทร์) ใกล้ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 34 จ านวนห้องในโครงการ 54 ห้อง สร้างเสร็จในปี 

พ.ศ. 2559 (Think of Living, 2557) เป็นก าแพงสูงลักษณะทึบตันไม่มีความเชื่อมต่อของพ้ืนที่ภายใน

คอนโดมิเนียมกับพ้ืนที่ทางเดินเท้าสาธารณะ และ Newera Condo นีเวร่า เอกมัย-รามอินทรา ใกล้

ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 38 จ านวนห้องในโครงการ 178 ห้อง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2562 (Think of 

Living, 2561) มีการออกแบบพ้ืนที่ภายในโครงการกับพ้ืนที่ทางเดินเท้าสาธารณะที่เชื่อมต่อกัน            

สร้างรั้วต้นไม้และมีไฟส่องสว่างให้กับทางเดินเท้า 

   

ภาพที่ 23 ก าแพงสูงทึบในบริเวณด้านหน้าคอนโด The Unique ใกล้ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 34 
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ภาพที่ 24 พ้ืนที่ทางเดินเท้าสาธารณะเชื่อมต่อกับโครงการ บริเวณด้านหน้าคอนโด New Era ใกล้

ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 38 

 รูปแบบของคอนโดมิเนียมของ Newera Condo นีเวร่า เอกมัย-รามอินทรา ใกล้ซอยสุคนธ

สวัสดิ์ที่ 38 มีการออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้าและผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ สนับสนุนให้

ลูกบ้านใช้รถโดยสารสาธารณะ มีพ้ืนที่จอดรถยนต์เพียง 30% ของจ านวนยูนิตในโครงการ ด้านหน้า

คอนโดมิเนียมสร้างพ้ืนที่จอดมอเตอร์ไซค์วินเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รั้ว

ต้นไม้ของโครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างทุกเสา เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนบริเวณ

ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 38 และมีขั้นบันไดกับพ้ืนที่สีเขียวเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและร่มเงาแก่คนเดินเท้า 

 

ภาพที่ 25 ทางเท้าถนนหลักและรูปแบบทางเท้าบนถนนสุคนธสวัสดิ์ (ถนนหลัก) 
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4.3.2 รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 

 รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์มีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความกว้างของแต่ละ

ซอย โดยถนนภายในซอยมีขนาดความกว้างประมาณ 6.5 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ คือ ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 รายละเอียดมีดังนี้ 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 17 คือ ทางเท้าขนานไปกับแนวถนนมีเพียงฝั่งเดียว 

และอีกฝั่งหนึ่งไม่มีทางเท้าเดินบนถนน รถยนต์สัญจรเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน บางช่วงมี

หญ้าขึ้นข้างทาง 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 19 คือ ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ส่วนบุคคลและไม่มีการเว้นพ้ืนที่ว่างเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นเพียงท่อระบายริมทางที่ไม่สามารถ

เดินได้อย่างสะดวกสบาย บางช่วงมีหญ้าข้ึนข้างทาง 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 21 คือ ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ส่วนบุคคลและไม่มีการเว้นพ้ืนที่ว่างเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นเพียงท่อระบายริมทางที่ไม่สามารถ

เดินได้อย่างสะดวกสบาย บางช่วงมีหญ้าข้ึนข้างทาง 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 23 คือ ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ส่วนบุคคลและไม่มีการเว้นพ้ืนที่ว่างเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นเพียงท่อระบายริมทางที่ไม่สามารถ

เดินได้อย่างสะดวกสบาย บางช่วงมีกระถางต้นไม้ปลูกด้านหน้าพ้ืนที่ส่วนบุคคลเพ่ือท าเป็นก าแพง

ต้นไม้  

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 25 คือ ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ส่วนบุคคลและไม่มีการเว้นพื้นที่ว่างเพื่อสาธารณประโยชน์  

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 27 คือ ไม่มีทางเท้า โดยมีลักษณะของพ้ืนที่

ด้านหน้าพ้ืนที่ส่วนบุคคลกว้างประมาณ 1 เมตร อยู่ในระดับเดียวกับถนน ท าให้คนเดินเท้าสามารถ

เดินหลบรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ ด้านหน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 27 มีส านักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ท าให้พนักงานที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์น ายานพาหนะมาจอดริมก าแพงรั้ว

บริษัท ส่งผลให้ทางเดินรถสาธารณะแคบลงไป และบางช่วงไม่มีทางเท้าเดินบนถนนเนื่องจากผู้อยู่

อาศัยสร้างก าแพงชิดขอบท่ีดิน 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 32 คือ ไม่มีทางเท้า ซึ่งด้านหน้าพ้ืนที่ส่วนบุคคล           

มีการปลูกต้นไม้ริมทางเพ่ือเพ่ิมร่มเงาแก่พ้ืนที่ และอีกฝั่งหนึ่งของถนนในซอยไม่มีทางเท้าเดินบนถนน 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รกร้างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ล้อมรั้วลวดหนาม และติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว
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จ านวนมากริมถนนสุคน ธสวัสดิ์ ประกอบกับมีหญ้าขึ้นสูงข้างทาง ทางเปลี่ยว ท าให้พ้ืนที่ไม่มีความ

ปลอดภัยแก่คนเดินเท้า 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 34 คือ ไม่มีทางเท้า ถนนส่วนบุคคล เป็นซอยของ

หมู่บ้านชมชื่นลาดพร้าว ลักษณะของที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ในซอยมีไฟส่องสว่างตลอด

ทาง ตู้ยามด้านหน้าปากซอย และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาด้านหน้าปากซอย 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 36 คือ ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน เป็นซอยของ

หมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น มีทางเท้าตลอดถนนในซอยมีไฟส่องสว่างตลอดทาง ตู้ยามด้านหน้าปากซอย 

และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาด้านหน้าปากซอย 

รูปแบบทางเท้าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 38 คือ ทางเท้าขนานไปกับแนวถนนในบริเวณ

ด้านหน้าอาคารส านักงานที่สร้างใหม่ ทางเท้าริมรั้วของ Newera Condo นีเวร่า เอกมัย-รามอินทรา 

มีการทิ้งขยะริมทาง และไม่มีทางเท้าเดินบนถนนในบริเวณชุมชน พ้ืนที่ส่วนบุคคลไม่เว้นพ้ืนที่ทางเดิน

สาธารณะ ท าให้คนเดินเท้าไม่สะดวกสบาย ไม่มีไฟส่องสว่าง และไม่มีความปลอดภัยจากรถยนต์หรือ

รถมอเตอร์ไซค์ 

 

ภาพที่ 26 ลักษณะของทางเลียบถนนสาธารณะในซอยสุคนธสวสัดิ์  
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ภาพที่ 27 ลักษณะที่เอ้ือโอกาสให้เกิดเหตุอาชญากรรมบนถนนสุคนธสวัสดิ์  

 

ภาพที่ 28 ลักษณะของทางเลียบถนนสาธารณะจากการส ารวจในซอยสุคนธสวสัดิ์  
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ซอย 17 

   
ซอย 19 

   

ภาพที่ 29 ทางเท้าในซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 และ 19 

ซอย 21 

   
ซอย 23 

   
ซอย 25 

   

ภาพที่ 30 ทางเท้าในซอยสุคนธสวัสดิ์ 21 23 และ 25 
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ซอย 27 

   
ซอย 32 

   
ซอย 34 

   
ซอย 38 

   

ภาพที่ 31 ถนนในซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 32 34 และ 38 

4.4 สรุป 

พ้ืนที่ศึกษาย่านที่พักอาศัยถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 

34 36 และ 38 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว พื้นที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาล

ลาดพร้าว มีจ านวนประชากรนับตามหลังคาเรือนในพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 1,341 หลังคาเรือน อาณาเขต

เริ่มจากทิศตะวันตกของถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 

38 จรดทางทิศตะวันออกโดยมีถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา มีปั๊มน้ ามันบางจาก 

สาขาถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทางทิศใต้ติดถนนประเสริฐมนูกิจ และทิศตะวันตกติดกับพ้ืนที่อยู่อาศัย 

หมู่บ้านขนาดใหญ่ ปากทางเข้าถนนสุคนธสวัสดิ์  และซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 17 เป็นทางลัดจากถนน

ประเสริฐมนูกิจส าหรับคนขับรถยนต์ที่ไม่ต้องการติดสี่แยกไฟแดงบริเวณปากซอยถนนสุคนธสวัสดิ์ 
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โดยมีเส้นทางสัญจรคือ ทางรถยนต์ และทางเท้า มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารส่วนใหญ่

เป็นที่พักอาศัย ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ คือ การค้าและการบริการเพ่ือประชากรในพ้ืนที่ศึกษา

และประชากรผู้ที่เข้ามายังสถานศึกษา คือ โรงเรียนโชคชัย โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว ประเภท

ของสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ประกอบด้วย บ้าน ตึกแถว ห้องแถว หอพัก และคอนโดมิเนียม โดยมีถนนและ

ซอยต่าง ๆ เป็นเส้นทางสัญจรหลักในพ้ืนที่ ซึ่งมีขนาดคับแคบ มีพ้ืนที่รกทึบสลับกับสิ่งปลูกสร้างใน

พ้ืนที่ จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษา ท าให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ประกอบและบริบท

ของพ้ืนที่ศึกษา เช่น ที่ตั้ง และอาณาเขตของพ้ืนที่ศึกษา โดยพื้นที่ถนนสุคนธสวัสดิ์มีองค์ประกอบของ

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ คือ ด้านหน้าอาคารตึกแถว รั้ว ป้อมยามทางเข้าโรงเรียน เสาไฟฟ้าส่อง

สว่าง โดยเป็นองค์ประกอบทางเท้าที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพ้ืนที่การศึกษา ลักษณะของ

สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ย่านนี้ ท าให้เข้าใจบริบทของพ้ืนที่ศึกษาเป็นอย่างดี จะช่วยในการศึกษาการลดช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 5  

การด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

การศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณ
ทางเดินเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ มีกระบวนการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 การด าเนินการศึกษา 

มีข้ันตอนการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
1. การส ารวจพื้นที่ศึกษาจากแบบส ารวจ (แผนที่ส ารวจ) 
2. การศึกษาน าร่อง ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลจ านวน 13 คน ประกอบการส ารวจพื้นที่ 

3. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.2 ผลการส ารวจพื้นที่ศึกษา 

จากบทที่ 4 พบว่า ลักษณะทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะเป็นทางเท้าขนาน

ไปกับแนวถนนสุคนธสวัสดิ์ โดยไม่มีไฟส่องสว่างทั่วถึงทุกซอย มีจุดจอดรถโดยสารสาธารณะเป็น

หลังคาแบบชั่วคราว และบริเวณหน้าปากซอยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม บริเวณในซอยย่อยหลายแห่งไม่มี

ทางเท้า ประกอบกับบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์มีต้นหญ้าขึ้นรกท าให้คนเดินเท้าไม่สามารถเดินได้อย่าง

ปลอดภัย บางบริเวณเป็นที่รกร้างและมีท่ีจอดรถซ่ึงในเวลากลางคืนเป็นจุดเปลี่ยว 
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ภาพที่ 32 ผลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาบนถนนสุคนธสวสัดิ์ 

5.3 ผลการศึกษาน าร่อง 

ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการเดินส ารวจและสัมภาษณ์บุคคลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2562 ซึ่งตรงกับวันท างาน เช่น คนกวาดถนน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานร้านสะดวกซื้อ 

แม่บ้าน แม่ค้าร้านขายของ โชห่วย บนถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 

32 34 36 และ 38 สรุปพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุและเคยเกิดเหตุอาชญากรรม โดยแบ่งเป็น          

2 ประเด็น คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ 2) ลักษณะการเกิดเหตุอาชญากรรม ดังนี้ 

การส ารวจพ้ืนที่ศึกษาย่านที่พักอาศัยถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 
25 27 32 34 36 และ 38 โดยการสอบถาม พูดคุย และสัมภาษณ์น าร่องผู้ที่อยู่อาศัยและท างานใน
บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ ซึ่งได้ข้อมูลลักษณะเหตุการณ์อาชญากรรมที่ประสบเองหรือได้รับรู้/ได้ยินมา 
สถานที่เกิดเหตุ จ านวนของความถี่ที่เกิดขึ้น ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านภายภาพมีรายละเอียด
ดังที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การศึกษาน าร่องโดยการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยและท างานในซอยสุคนธสวัสดิ์ (Pilot Project) 
ล า

ดับ
 

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะ
เหตุการณ์

อาชญากรรม
ที่ประสบเอง
หรือได้รับรู้/

ได้ยินมา 

สถาน
ที่เกิด
เหตุ 

จ านวน
ความถี่ 

ห้วงเวลา
ที่เกิดเหตุ 

ต าแหน่งท่ี
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

ชื่อ เพศ 

อา
ย ุ อาชีพ 

1 ฟลุ๊ก ชาย 37  มอเตอรไ์ซค์
กระชาก
กระเป๋า 

สุคนธ
สวัสดิ์ 
19 

1 ครั้ง 18.00 น. สุคนธ

สวัสดิ์ 23 

 

2 ศักดิ์ ชาย 42 พนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย 

แย่งชิง
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

1 ครั้ง  สุคนธ

สวัสดิ์ 23 

 

3 ระ ชาย 52 พนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย 

แย่งชิง
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

  สุคนธ
สวัสดิ์ 38 

ปัจจุบันไม่
ค่อยมี 
เนื่องจากมี
ไฟส่อง
สว่างและ
มีพนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

4 เจี๊ยบ หญิง 42  แย่งชิง
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

  สุคนธ

สวัสดิ์ 38 

 

5 นิว หญิง 22 พนักงาน
ร้าน
สะดวกซื้อ 
7-11 

แย่งชิง
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

  สุคนธ

สวัสดิ์ 27 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 (นรินทร์  ศรีมงคล, 2562) ดูต าแหน่งเกิดเหตุในภาพที่ 33 
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ตารางที่ 1 การศึกษาน าร่องโดยการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยและท างานในซอยสุคนธสวสัดิ์ (Pilot Project) (ต่อ) 
ล า

ดับ
 

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะ
เหตุการณ์

อาชญากรรม
ที่ประสบเอง
หรือได้รับรู้/

ได้ยินมา 

สถาน
ที่เกิด
เหตุ 

จ านวน
ความถี่ 

ห้วงเวลา
ที่เกิดเหตุ 

ต าแหน่งท่ี
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

ชื่อ เพศ 

อา
ย ุ อาชีพ 

6 ดิว ชาย 11 นักเรียน แย่งชิง
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

  สุคนธ

สวัสดิ์ 32 

 

7 ภา หญิง 55  ฉกชิง ว่ิงราว 
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
27 

1 ครั้ง  สุคนธ
สวัสดิ์ 36 

ปัจจุบันไม่
มีไฟส่อง
สว่างริม
ถนน เริ่มมี
ร้านค้า
จ านวน
มากขึ้น 

8 บาส ชาย 40 พนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย 

มอเตอรไ์ซค์
กระชาก
กระเป๋า เกดิ
อุบัติเหตุทาง
รถ
มอเตอรไ์ซค์
บ่อย 

สุคนธ
สวัสดิ์ 
34 

1 ครั้ง  สุคนธ
สวัสดิ์ 34 

 

9 ภา หญิง 55  ฉกชิง ว่ิงราว 
โทรศัพท ์

สุคนธ
สวัสดิ์ 
38 

1 ครั้ง  สุคนธ

สวัสดิ์ 21 

 

10 ก าไร หญิง 50  กระชาก
กระเป๋า 

สุคนธ
สวัสดิ์ 
38 

1 ครั้ง  สุคนธ

สวัสดิ์ 25 

 

11 แอม หญิง 28  ไม่ค่อยม ี    สุคนธ

สวัสดิ์ 25 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 (นรินทร์  ศรีมงคล, 2562) ดูต าแหน่งเกิดเหตุในภาพที่ 33 
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ตารางที่ 1 การศึกษาน าร่องโดยการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยและท างานในซอยสุคนธสวสัดิ์ (Pilot Project) (ต่อ) 
ล า

ดับ
 

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะ
เหตุการณ์

อาชญากรรม
ที่ประสบเอง
หรือได้รับรู้/

ได้ยินมา 

สถาน
ที่เกิด
เหตุ 

จ านวน
ความถี่ 

ห้วงเวลา
ที่เกิดเหตุ 

ต าแหน่งท่ี
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

ชื่อ เพศ 

อา
ย ุ อาชีพ 

11 แอม หญิง 28  ไม่ค่อยม ี    สุคนธ

สวัสดิ์ 25 

 

12 ยี ชาย 20  ไม่ค่อยม ี    สุคนธ

สวัสดิ์ 17 

 

13 สมาน ชาย 50 พนักงาน
รักษา
ความ
ปลอดภัย 

ไม่ค่อยม ี    สุคนธ

สวัสดิ์ 19 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 (นรินทร์  ศรีมงคล, 2562) ดูต าแหน่งเกิดเหตุในภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 ต าแหน่งจุดเกิดเหตุอาชญากรรมบนทางเลียบถนนสาธารณะ ตามล าดับการให้สัมภาษณ์  
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 จากการสัมภาษณ์น าร่องให้ข้อมูลสรุปพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรมรวม 5 บริเวณ ประกอบด้วย 

1. หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 ลักษณะเป็นย่านที่พักอาศัย โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่

มีทางเดินเลียบถนนสาธารณะ หญ้าข้างทางขึ้นสูง ไม่มีไฟส่องสว่าง ถนนมีต้นไม้บดบังสายตา               

และประเภทของเหตุอาชญากรรม  คือ กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/

โทรศัพท์มือถือ  

2. หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 ลักษณะเป็นย่านธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่มีทางเดิน

เลียบถนนสาธารณะ รถมอเตอร์ไซค์จอดข้างทางท าให้รถยนต์สัญจรล าบาก มีไฟส่องสว่าง ถนนมีต้นไม้บด

บังสายตา และประเภทของเหตุอาชญากรรม คือ กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เช่น ฆ่าปาดคอ 

3. กลางซอยสุคนธสวัสดิ์ 34 ลักษณะเป็นย่านที่พักอาศัย ลักษณะบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น     

โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีทางเดินเลียบถนนสาธารณะ พ้ืนทางเท้ามีความสะดวกสบาย มีป้าย

รถโดยสารสาธารณะ มีไฟส่องสว่าง ฟุตบาทมีสิ่งกีดขวางบดบังสายตา และประเภทของเหตุ

อาชญากรรม คือ กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 

4. กลางซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ลักษณะเป็นย่านที่พักอาศัย โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่

มีทางเดินเลียบถนนสาธารณะ แต่มีบางช่วงด้านหน้าอาคารส านักงานสร้างใหม่มีทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ ไม่มีไฟส่องสว่าง ถนนมีต้นไม้บดบังสายตา และประเภทของเหตุอาชญากรรม  คือ กลุ่มคดี

ประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 

5. ฝั่งตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ใกล้คลองเสือใหญ่ บริเวณหมายเลข 2 ลักษณะเป็นย่านที่

พักอาศัยและชุมชนแออัด โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีคลองข้างชุมชน ไม่มีความสะอาด             

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีทางเดินเลียบถนนสาธารณะ มีระบบไฟส่องสว่างหน้าปากซอย ถนนมี

ต้นไม้บดบังสายตา ฟุตบาทมีสิ่งกีดขวางบดบังสายตา และประเภทของเหตุอาชญากรรม  คือ กลุ่มคดี

ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต์ คดีข่มขืน และคดีฆ่าข่มขืน  

คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอกทรัพย์ 
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ภาพที่ 34 หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 มีอาคารพักอาศัย ร้านอาหารที่เปิดโล่งเพ่ือให้เชื่อมพ้ืนที่กิจกรรม

จากพ้ืนที่ส่วนตัวสู่พื้นที่สาธารณะ ในเวลากลางวันและกลางคืน 

   

   

ภาพที่ 35 หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 23 มีก าแพงโรงเรียนแสดงถึงรูปแบบการใช้งานและมีป้ายรอรถโดยสาร

สาธารณะซึ่งประกอบกับจุดนั่งรอรถโดยสารสาธารณะแบบชั่วคราว ในเวลากลางวันและกลางคืน 
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ภาพที่ 36 หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 เป็นอาคารส านักงานขนาดใหญ่ ในเวลากลางวันและกลางคืน 

 

   

   

ภาพที่ 37 หน้าซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ด้านหน้าอาคารมีทางเท้าสาธารณะที่มีความสมบูรณ์ซึ่งวัสดุ

แตกต่างจากทางเท้าของหน่วยงานภาครัฐ ในเวลากลางวันและกลางคืน 



  78 

   

   

ภาพที่ 38 การสัมภาษณ์บุคคลบริเวณฝั่งตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 มีร้านอาหารซึ่งเข้าถึงได้ง่าย 

และสร้างความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า ในเวลากลางวันและกลางคืน 

 จากภาพการแสดงกราฟฟิคสีส้มอ่อนประกอบรูปภาพผลการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาในภาพที่              
34-38 เป็นการเน้นพ้ืนที่อาคารริมถนนสุคนธสวัสดิ์ ด้านหน้าอาคารตึกแถว รั้ว ป้อมยามทางเข้า
โรงเรียน เสาไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเป็นองค์ประกอบทางเท้าที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพ้ืนที่ถนน          
สุคนธสวัสดิ์และภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ซึ่งลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพ้ืนที่ ประกอบด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของ            
ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านนี้ มีปัจจัยทางกายภาพที่เอ้ือโอกาสการเกิดอาชญากรรม 
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ภาพที่ 39 ลักษณะทางกายภาพของจุดเกิดเหตุ 5 แห่ง 

5.4 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการศึกษาน าร่อง จึงได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
40 คน สรุปผล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

ข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการคัดเลือกมาจาก

บุคคลที่อาศัยหรือท างานอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาโดยให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบสัมภาษณ์ที่ใช้
ประกอบการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเ ดือน 
บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ที่อยู่อาศัย ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทของที่พักอาศัย การถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัย การรู้จักเพ่ือนบ้านในเขตชุมชนที่พักอาศัย โดยมี
รายละเอียดของการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่แจกทั้งหมดมีจ านวน 40 ชุด ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตามวิธีการเลือกตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 วัน และได้รับการตอบกลับของแบบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น
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จ านวน 40 ชุด จากตารางที่ 2 มีแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับคืนรวมทั้งหมด 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แยกเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.0 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 7.5 

2. อายุ 
ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ แสดงในตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด

ในช่วงอายุ 17-59 ปี โดยช่วงอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 
20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 และช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ 

3. อาชีพ 
ข้อมูลเรื่องอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างาน

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ พนักงานบริษัท จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วนอาชีพ
ที่พบน้อยที่สุด คือ แม่บ้านหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ   

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ข้อมูลเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52 .5 รองลงมา คือ รายได้ 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน           
6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือ รายได้ มากกว่า 30 ,000 บาท จ านวน 4 คน               
คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

5. บริเวณซอยที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ 
ข้อมูลเรื่องบริเวณซอยที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า 

อยู่บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 38 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ อยู่บริเวณซอย       
สุคนธสวัสดิ์ที่ 27 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนที่พบน้อยที่สุด คือ อยู่บริเวณซอย             
สุคนธสวัสดิ์ที่ 23 และ 36 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

6. ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัยหรือท างานอยู่ 
ข้อมูลเรื่องลักษณะบริเวณที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 

พบว่า อยู่ในย่านที่พักอาศัย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ อยู่ในย่านธุรกิจ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนที่พบน้อยที่สุด คือ อยู่ในย่านชุมชนแออัด จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ 

7. ประเภทที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ 
ข้อมูลเรื่องประเภทที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า อยู่

ในหอพัก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
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20.0 ตึกแถว (อาคารสร้างด้วยคอนกรีต)จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนที่พบน้อยที่สุด คือ 
ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

8. การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยหรือท างานอยู่ 
ข้อมูลเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า 

เป็นผู้เช่า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ ผู้อาศัย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 และเจ้าของกรรมสิทธิ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

9. ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ข้อมูลเรื่องระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า อยู่ในช่วง

ระยะเวลามากกว่า 5 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือ ระยะเวลา 1-5 ปี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
ตามล าดับ 

10. ความรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชนของกลุ่มตัวอย่ าง แสดงในตารางที่ 2 

พบว่า รู้จักเพ่ือนบ้าน 15 - 20 หลัง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมา คือ รู้จัก น้อยกว่า 5 
หลัง 5 - 10 หลัง และ 10 - 15 หลัง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และการรู้จักเพ่ือนบ้านใน
ชุมชนที่อาศัยอยู่ น้อยที่สุด คือ รู้จักมากกว่า 25 หลัง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 

เปอร์เซ็นต์ 

เพศ ชาย 21 52.5 

หญิง 16 40.0 
อ่ืน ๆ 3 7.5 

รวม 40 100.0 

อายุ (ปี) น้อยกว่า 20 3 7.5 
20 - 30 11 27.5 

31 - 40 13 32.5 

41 - 50 7 17.5 
มากกว่า 50 6 15.0 

รวม 40 100.0 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 

เปอร์เซ็นต์ 

 ลักษณะอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 20.0 
พนักงานบริษัท 7 17.5 

แม่บ้านหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 2.5 

พ่อค้า แม่ค้า 6 15.0 
พนักงานร้านสะดวกซ้ือ 6 15.0 

เจ้าของธุรกิจ 5 12.5 

วิศวกร 3 7.5 
คนกวาดถนน 4 10.0 

รวม 40 100.0 
รายได้ (บาท) น้อยกว่า 10,000 6 15.0 

10,000 - 20,000 21 52.5 

20,001 - 30,000 9 22.5 
มากกว่า 30,000 4 10.0 

รวม 40 100.0 

ซอยสุคนธสวัสดิ์ที่ 19 7 17.5 
23 2 5.0 

25 7 17.5 
27 10 25.0 

36 2 5.0 

38 12 30.0 
รวม 40 100.0 

ลักษณะบริเวณที่
พักอาศัยหรือที่
ท างาน ประเภท

ของย่าน 

ย่านที่พักอาศัย 22 55.0 

ย่านชุมชนแออัด 6 15.0 
ย่านธุรกิจ 12 30.0 

รวม 40 100.0 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 

เปอร์เซ็นต์ 

ประเภทของท่ีพัก
อาศัยหรือที่

ท างาน 

บ้าน 5 12.5 
ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้) 4 10.0 

ตึกแถว (อาคารสร้างด้วยคอนกรีต) 7 17.5 

หอพัก 10 25.0 
ทาวน์เฮ้าส์ 8 20.0 

ห้องชุด 6 15.0 

รวม 40 100.0 
ประเภทของการ

ถือครองกรรมสิทธิ์
ของสถานที่ 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 5 12.5 

ผู้อาศัย 17 42.5 
ผู้เช่า 18 45.0 

รวม 40 100.0 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ใน
พื้นที่ 

น้อยกว่า 1 ปี 10 25.0 
1 - 5 ปี 11 27.5 

มากกว่า 5 ปี 19 47.5 

รวม 40 100.0 
จ านวนเพื่อนบ้าน น้อยกว่า 5 หลัง 8 20.0 

5 - 10 หลัง 8 20.0 
10 - 15 หลัง 8 20.0 

15 - 20 หลัง 9 22.5 

มากกว่า 25 หลัง 7 17.5 
รวม 40 100.0 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (บนถนนสุคนธสวัสดิ์) 
ข้อมูลจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับเหตุอาชญากรรม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คือ 

ช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2562 
1. สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
ข้อมูลเรื่องสถานที่เกิดเหตุและลักษณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุแสดงในตารางที่ 3 คือ  
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ตารางที่ 3 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 
สถานที่เกิดเหตุ ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 25 62.5 

เส้นทางเปลี่ยว 12 30.0 

ลานจอดรถ    1 2.5 
ที่ว่างรกทึบ 2 5.0 

รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 3 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกิดเหตุ
บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ เส้นทางเปลี่ยว 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมที่น้อยที่สุด คือ ลานจอดรถ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

2. ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 
ข้อมูลเรื่องประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ

ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 4 คือ  

ตารางที่ 4 ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 
ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เกิดเหตุ 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะทางเดินเลียบ
ถนนสาธารณะ 

ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน 11 27.5 

ทางเท้าชนิดที่เป็นทางลัด 4 10.0 
ทางเท้าสมบูรณ์ 10 25.0 

ทางเท้าชั่วคราว 6 15.0 

ทางเท้าที่อยู่ในแนวขวางเส้นทาง 6 15.0 
ไม่มีทางเท้าเดินบนถนน 3 7.5 

รวม 40 100.0 
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จากตารางที่ 4 ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิด
เหตุจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกิดเหตุบริเวณทางเท้าขนานไปกับแนวถนน จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ ทางเท้าสมบูรณ์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนประเภท
ของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุที่น้อยที่สุด คือ ไม่มีทางเท้า
เดินบนถนน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

3. ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา เฉพาะทางเดินเลียบถนน
สาธารณะ 

ข้อมูลเรื่องประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา เฉพาะทางเดินเลียบ
ถนนสาธารณะของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 5 คือ 

ตารางที่ 5 ประเภทของเหตุอาชญากรรมท่ีประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา 

ประเภทของเหตุอาชญากรรมท่ีประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 

ประเภท กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เช่น ฆ่า
ปาดคอ 

1 2.5 

กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ 
เช่น ข่มขืน 

9 22.5 

กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราว
กระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 

19 47.5 

กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรม
รถจักรยาน คดีโจรกรรมรถยนต์ คดีข่มขืน 
และคดีฆ่าข่มขืน คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดี
ยักยอกทรัพย์ 

11 27.5 

กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 0 0 

รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 5 ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมาของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ได้รับรู้ว่ามีกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยาน คดีโจรกรรมรถยนต์            
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คดีข่มขืน และคดีฆ่าข่มขืน คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอกทรัพย์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 ตามล าดับ  

4. จ านวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม 
ข้อมูลเรื่องจ านวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 6 คือ 

ตารางที่ 6 จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 

จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 1 ครั้ง 29 72.5 
2 ครั้ง 7 17.5 

มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป 4 10.0 

รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 6 จ านวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า 
เกิด 1 ครั้ง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมา คือ เกิด 2 ครั้ง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 และเกิดมากกว่า 2 ครั้งข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

5. ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
ข้อมูลเรื่องห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 7 คือ  

ตารางที่ 7 ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 

ห้วงเวลา 06.01 - 12.00 น. 0 0.0 
12.01 - 18.00 น. 5 12.5 

18.01 -24.00 น. 27 67.5 
00.01 น. - 06.00 น. 8 20.0 

รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 7 ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ห้วง
เวลาที่เกิดเหตุ 18.01-24.00 น. จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา คือ ห้วงเวลาที่เกิด
เหตุ 00.01 น. - 06.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ 12.01 - 18.00 น. 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ และห้วงเวลาที่ไม่เกิดเหตุ คือ 06.01-12.00 น. 
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6. ลักษณะของพื้นที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
ข้อมูลเรื่องลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะจากการรับรู้ของกลุ่ม

ตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 8 คือ  

ตารางที่ 8 ลักษณะของพื้นที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

 จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะ
ของพ้ืนที่ 

มีต้นไม้บดบังสายตา   3 7.5 

ทางโค้งบริเวณถนน 0 0.0 

มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางถนน 3 7.5 
ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า  11 27.5 

พ้ืนผิวทางเท้าขรุขระ 2 5.0 
มุมอับสายตาคน 7 17.5 

เส้นทางเปลี่ยว 7 17.5 

ลานจอดรถ 5 12.5 
ที่ว่างรกทึบ 2 5.0 

รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 8 สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 3 อันดับแรก 
พบว่า ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ มุมอับลับ
สายตาคน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เส้นทางเปลี่ยว จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
ตามล าดับ ส่วนสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ทางโค้งบริเวณถนน 

7. ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 
ข้อมูลเรื่องระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

แสดงในตารางที่ 9 คือ 
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ตารางที่ 9 ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 

ระบบเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เกิดเหตุ 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ เปอร์เซ็นต์ 
 การเฝ้าระวัง ป้อมต ารวจ 1 2.5 

การจัดเวรยามดูแล 10 25.0 

มีการติดกล้องวงจรปิด 4 10.0 
ไฟส่องสว่าง 3 7.5 

ตู้ยาม 12 30.0 

ตู้โทรศัพท์ 1 2.5 
ตู้เติมเงินโทรศัพท์ 3 7.5 

สายตรวจ 6 15.0 
รวม 40 100.0 

จากตารางที่ 9 ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุจากการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีตู้ยาม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 การจัดเวรยามดูแล จ านวน 10 คน           
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสายตรวจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ ส่วนระบบเฝ้าระวัง
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุน้อยที่สุด คือ ป้อมต ารวจและตู้โทรศัพท์ จ านวนอย่างละ 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อลดอาชญากรรมบนทางเดินเลียบถนน

สาธารณะ 

1. เสนอให้เพ่ิมไฟส่องสว่างให้เพียงพอ 

2. ให้มีกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอาคารส านักงาน 

3. ทางเท้าไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่/ยืนต้น จ านวนมาก เพราะจะรกทึบ และรากต้นไม้ท าลาย

คอนกรีตบนทางเดินเลียบถนน ควรออกแบบพ้ืนที่โดยการปลูกต้นไม้กระถางขนาดเล็ก มีท่อระบายที่

ดีตามมาตรฐาน ให้ปลูกต้นใบเตย และน ามาประดับตามคอนโด 

4. บริเวณป้ายรถเมล์ไม่มีหลังคาคลุมที่ดี และต้นไม้บดบังท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย  

จึงเสนอให้สร้างจุดรอรถโดยสารสาธารณะที่สมบูรณ์ มีแสงสว่าง และปลอดภัย ตัดแต่งทรงต้นไม้ให้ไม่

รกทึบ 
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5. บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 25 ไมม่ีกล้องวงจรปิดและวินมอเตอร์ไซค์ถึงช่วงเวลา 20.00 น. 

จึงเสนอให้มีกล้องวงจรปิดและวินมอเตอร์ไซค์ตลอดทั้งคืน 

6. เสนอให้จัดระเบียบทางเท้า ไม่มีขายของริมทาง 

7. ปัญหาท่อระบายน้ า จึงเสนอให้มีการขุดลอกคลอง 

ข้อมูลประกอบ 

1. บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 เกิดเหตุชิงไอโฟน ประมาณเดือนธันวาคม 2561 บริเวณฝั่ง

ตรงข้าม 7-11 หน้าปากซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 

2. คนแปลกหน้าพายเรือมาส่องไฟเข้าภายในที่พักอาศัยเวลากลางคืน 

3. ผู้ใช้พ้ืนที่ในชุมชนขี่จักรยานแล้วโดนกระชากกระเป๋า 

ตารางที่ 10 สรุปคุณลักษณะส่วนใหญ่ของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ 
เปอร์เซ็นต์ 

สถานที่เกิดเหตุ ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 25 62.5 

เส้นทางเปลี่ยว 12 30.0 
ลักษณะทางเดินเลียบ
ถนนสาธารณะ 

ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน 11 27.5 

ทางเท้าสมบูรณ์ 10 25.0 
ประเภท กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น 

วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 
19 47.5 

กลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดี
โจรกรรมรถจักรยาน คดีโจรกรรม
รถยนต์ คดีข่มขืน และคดีฆ่าข่มขืน 
คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอก
ทรัพย์ 

11 27.5 

จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 1 ครั้ง 29 72.5 

ห้วงเวลา 18.01 -24.00 น. 27 67.5 
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ตารางที่ 10 สรุปคุณลักษณะส่วนใหญ่ของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม (ต่อ) 

สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 

 
จ านวนผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ 
เปอร์เซ็นต์ 

ลักษณะของพ้ืนที่ ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า  11 27.5 

มุมอับสายตาคน 7 17.5 

เส้นทางเปลี่ยว 7 17.5 
 การเฝ้าระวัง การจัดเวรยามดูแล 10 25.0 

ตู้ยาม 12 30.0 

5.5 การวิเคราะห์ผล 

ข้อมูลจากแผนที่ส ารวจ (ภาพที่ 32) ผลการศึกษาน าร่อง (ภาพที่ 39) และผลการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 33) เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบริเวณที่เกิดเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ลักษณะของทางเท้า รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร 
ไฟส่องสว่าง ต้นไม้ จุดรอรถโดยสารสาธารณะ และป้ายสัญลักษณ์บอกทางถนน น าข้อมูลที่ได้มา
รวบรวม และวิเคราะห์โดยการพิจารณาหาความสอดคล้องของข้อมูล จากการส ารวจและสัมภาษณ์ใช้
การแสดงแผนที่จุดเกิดเหตุที่อธิบายลักษณะที่เอ้ือให้เกิดเหตุ และตรงกับข้อมูลผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  

ภาพที่ 40 เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของจุดเกิดเหตุจากแผนที่ส ารวจและผลการศึกษาน าร่อง 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น าร่อง 13 คน พบว่า ลักษณะเหตุการณ์อาชญากรรมที่ประสบเอง
หรือได้รับรู้/ได้ยินมา คือ มอเตอร์ไซค์กระชากกระเป๋า แย่งชิงโทรศัพท์ ฉกชิง วิ่งราว โทรศัพท์ และ
กระชากกระเป๋า เป็นต้น ซึ่งเกิดเหตุในบริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 23 27 และ 38 และจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 40 คน พบว่า สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ร้อยละ 62.5 คือ ทางเดินเลียบ
ถนนสาธารณะ ประเภทของทางเดินเลียบถนนสาธารณะบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ ร้อย
ละ 27.5 คือ ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน ประเภทของเหตุอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยิน
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มา พบว่า ส่วนใหญ่เคยประสบอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/
โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 47.5 ห้วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่ คือ ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ 18.01-
24.00 น. ร้อยละ 67.5 ส่วนจ านวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม พบว่า เกิด 1 ครั้ง ร้อยละ 72.5 ซึ่งมี
ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ พบว่า ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า 
ร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ มุมอับสายตาคน และเส้นทางเปลี่ยว ร้อยละ 17.5 โดยลักษณะของพ้ืนที่
เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ เป็นเส้นทางเปลี่ยวในซอย ร้อยละ 25.0 
ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ พบว่า มีตู้ยาม ร้อยละ 30.0 
 จากการส ารวจในบทที่ 4 รูปแบบทางเท้าบนถนนและภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ ส่วนใหญ่บน

ถนนสายหลักมีทางเท้าขนานไปกับแนวถนน ส่วนภายในซอยบางซอยไม่มีทางเท้า เนื่องจากข้อจ ากัด

ของพ้ืนที่ส่วนบุคคล โดยมีองค์ประกอบของทางเท้า เช่น ต้นไม้ ไฟส่องสว่าง เก้าอ้ีนั่งพัก และป้าย

บอกทาง แต่บางจุดไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอจนท าให้เกิดเหตุอาชญากรรมได้ ซึ่งต าแหน่งพ้ืนที่เอ้ือ

โอกาสการเกิดอาชญากรรม (ภาพท่ี 22) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 13 คน (ภาพที่ 

33) และเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 40 คน (ตารางที่ 10) คือ สถานที่เกิดเหตุ

อาชญากรรมบนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ และเส้นทางเปลี่ยว ลักษณะทางเดินเลียบถนน

สาธารณะเป็นทางเท้าขนานไปกับแนวถนน ประเภทของอาชญากรรม คือ กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ  และกลุ่มคดีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คดีโจรกรรม

รถจักรยาน คดีโจรกรรมรถยนต์ คดีข่มขืน และคดีฆ่าข่มขืน คดีลักพาเรียกค่าไถ่ และคดียักยอกทรัพย์

จ านวนครั้งที่เกิดเหตุ 1 ครั้ง ห้วงเวลา 18.01 -24.00 น. โดยมีลักษณะของพ้ืนที่เอ้ือโอกาสการเกิด

อาชญากรรม คือ ไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า มุมอับสายตาคน และเส้นทางเปลี่ยว โดยยังมีการ

เฝ้าระวัง การจัดเวรยามดูแล และตู้ยาม 

ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา และ การสัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 40 คน 

ข้อมูล ข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ศึกษา และ การ
สัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จ านวน 40 คน 

สถานที่เกิดเหตุ
อาชญากรรม 

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
ในซอยสุคนธสวัสดิ์ 

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
เส้นทางเปลี่ยว 
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ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา และ การสัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 

เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 40 คน (ต่อ) 

ข้อมูล ข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ศึกษา และ การ
สัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จ านวน 40 คน 

ลักษณะของ
ทางเดินเลียบถนน
สาธารณะบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือ
พ้ืนที่เกิดเหตุ 

ไม่ให้ข้อมูล ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน  
 

กลุ่มคดี
อาชญากรรมที่
ประสบหรือได้รับรู้/
ได้ยินมา 

วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 
อุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ 

ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า 
วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ 
 

จ านวนครั้งที่เกิด
เหตุอาชญากรรม 

ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า 1 ครั้ง ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า 1 
ครั้ง  

ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ
อาชญากรรม 

ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า 
18.01 – 24.00 น.  

ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 
มีต้นไม้บดบัง
สายตา 

จากผลการส ารวจมีต้นไม้บดบังสายตา ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามี
ต้นไม้ใหญ่บังสายตา 

ทางโค้งบริเวณถนน จากผลการส ารวจมีทางโค้งบริเวณถนน ไม่มีผู้ให้ข้อมูลว่า มีเหตุใน
บริเวณทางโค้ง 

มีป้ายสัญลักษณ์
บอกทางถนน 

จากผลการส ารวจมีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง
ถนน 

ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามี
ป้ายสัญลักษณ์บอกทางถนน 

ไม่มีไฟส่องสว่าง
บริเวณทางเท้า 

ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่าไม่มีไฟส่องสว่าง
บริเวณทางเท้า 

ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่มี
ไฟส่องสว่างบริเวณทางเท้า 

พ้ืนผิวทางเท้า
ขรุขระ 

จากผลการส ารวจมีพ้ืนผิวทางเท้าขรุขระ ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามี
พ้ืนผิวทางเท้าขรุขระ 

มุมอับสายตาคน จากผลการส ารวจมีมุมอับสายตาคน ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีมุม
อับสายตาคน 
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ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา และ การสัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 

เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 40 คน (ต่อ) 

ข้อมูล ข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ศึกษา และ การ
สัมภาษณ์น าร่องจ านวน 13 คน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จ านวน 40 คน 

เส้นทางเปลี่ยว จากผลการส ารวจมีเส้นทางเปลี่ยว ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามี
เส้นทางเปลี่ยว 

ลานจอดรถ จากผลการส ารวจมีลานจอดรถ ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีลาน
จอดรถ 

ที่ว่างรกทึบ จากผลการส ารวจมีที่ว่างรกทึบ ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามี
ที่ว่างรกทึบ 

ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ 

ป้อมต ารวจ ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามี
ป้อมต ารวจ 

การจัดเวรยามดูแล ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ามี
การจัดเวรยามดูแล 

มีการติดกล้องวงจร
ปิด 

ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีการ
ติดกล้องวงจรปิด 

ไฟส่องสว่าง ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่าไม่มีไฟส่องสว่าง ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีไฟ
ส่องสว่าง 

ตู้ยาม ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ามีตู้
ยาม 

ตู้โทรศัพท์ ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบส่วนน้อยให้ข้อมูลว่ามีตู้
โทรศัพท์ 

ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีตู้
เติมเงินโทรศัพท์ 

สายตรวจ ไม่ให้ข้อมูล ผู้ตอบบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีสาย
ตรวจ 

ผลการส ารวจสังเกตการณ์และสัมภาษณ์สอดคล้องกับทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจาก

สภาพแวดล้อม จากหัวข้อ 2.1.4 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2550) กล่าวว่าอาชญากรรมเกิดจาก
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ปัจจัย 3 ประการ คือ (1) อาชญากร (2) โอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพที่

เอ้ือให้เกิดอาชญากรรม เช่น ไม่มีแสงสว่าง มีต้นไม้บนทางเท้าขึ้นสูง รกทึบ ทางโค้งบริเวณถนนจึงท า

ให้เกิดพ้ืนที่เปลี่ยว และ (3) เหยื่อที่เหมาะสม เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมและรายได้ และทฤษฎี

ชุมชนสัมพันธ์ที่มคีวามผูกพันทางสังคมสามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรมได้ เช่น ความผูกพันต่อ

ครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย และต่อสังคมโดยรวม ซึ่งประชาชนและชุมชนต้องให้ความส าคัญและ

ร่วมมือกันในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมด้วยวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  

5.6 สรุปและการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเดินสังเกตการณ์ด้วยแผนที่ส ารวจ การสัมภาษณ์น าร่อง 

13 คนและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 40 คน เพ่ือทราบถึงลักษณะของการเกิดเหตุอาชญากรรม

ในพ้ืนที่ศึกษาบนถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 

องค์ประกอบของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปประเด็นที่เหมือนกันของข้อมูลจากการส ารวจน าร่อง การสัมภาษณ์ 13 คน และการ

สัมภาษณ์ 40 คน บนพ้ืนที่เอ้ือโอกาสและเคยเกิดเหตุอาชญากรรม คือ สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม

ในบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ กลุ่มคดีอาชญากรรมที่ประสบหรือได้รับรู้/ได้ยินมา คือ วิ่งราว

กระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ จ านวนครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรม คือ  1 ครั้ง รูปแบบทางเท้าบนถนนสาย

หลักเป็นทางเท้าขนานไปกับแนวถนน ในซอยบางแห่งไม่มีทางเท้า มีต้นไม้บดบังสายตา มีป้าย

สัญลักษณ์บอกทางถนน ไม่มีไฟส่องสว่าง พ้ืนผิวทางเท้าขรุขระ มุมอับสายตาคน เส้นทางเปลี่ยว ลาน

จอดรถ และที่ว่างรกทึบ ประเด็นที่ต่างกัน คือ ร้านแผงลอยมีจ านวนมากใกล้กับซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 

หน้าโรงเรียนโชคชัย ซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพ้ืนที่ศึกษา คือ สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อาณา

เขตส่วนตัว คือ บริเวณรั้วของที่ส่วนบุคคลเป็นก าแพงสูง ส่วนใหญ่ไม่มีโคมไฟส่องสว่าง มีต้นไม้บนทาง

เท้าข้ึนสูง รกทึบ ทางโค้งบริเวณถนนจึงท าให้เกิดพ้ืนที่เปลี่ยว โดยในพื้นท่ีพักอาศัยส่วนบุคคลไม่มีการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีเฉพาะรั้วของอาคารส านักงานเท่านั้น และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อาณาเขต

สาธารณะ มีปัจจัยองค์ประกอบของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ คือ 1) เส้นทางสัญจร ได้แก่ เส้นทาง

เปลี่ยว สิ่งกีดขวางทางเท้า ผิวจราจรที่ช ารุดทรุดโทรม ป้ายบอกทาง 2) ไฟส่องสว่าง และ 3) การลด

พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลน าไปสู่การสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ในบทที่ 6 ต่อไป 
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บทที่ 6  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอบทนี้ ประกอบด้วย การสรุปผลการศึกษากรณีพ้ืนที่ศึกษา ถนนสุคนธสวัสดิ์ และ

ซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ส าคัญโดยสังเขป คือ เพ่ือศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อโอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 

และ 38 และเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรม ต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงศึกษารูปแบบของทางเดิน ความส่อง

สว่าง การใช้พื้นท่ีกิจกรรมร่วมกัน มุมมอง และการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขอความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อยู่อาศัย และท างานอยู่ ใน เขตลาดพร้ าว               

แขวงลาดพร้าว ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38             

เป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่เป็นอย่างดี โดยเป็นตัวแทนในการตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่

ประสบเหตุอาชญากรรม ญาติของผู้ที่ เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้ที่ เคยพบเห็นเหตุ

อาชญากรรม หรือเคยได้ยินเรื่องราวของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาวิจัย  แล้วจึงด าเนินการ

สุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแบบสังเกตการณ์ในการตั้งค าถามเพ่ือใช้

รวบรวมข้อมูลจากประชากรศึกษา โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 วัน และได้รับการตอบ

กลับของแบบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 ชุด ของจ านวนแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 40 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนย่านที่พักอาศัย ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 

21 23 25 27 32 34 36 และ 38 โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาท าการประมวลผล ตอบ

ค าถามในการวิจัย ดังนี้ 
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1) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณย่านที่พักอาศัยบนถนน       
สุคนธสวัสดิ์ที่เกิดอาชญากรรมต่อ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย มีลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ 
ไม่มีทางเดินเลียบถนนสาธารณะ หญ้าข้างทางข้ึนสูง ไม่มีไฟส่องสว่าง ต้นไม้บดบังสายตา มีสิ่งกีดขวาง
ทางเดิน เป็นมุมอับลับสายตา และเส้นทางเปลี่ยว  

2) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะในย่านพักอาศัย บน
ถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม ควรเป็นทางเดินเลียบถนนสาธารณะขนานไปกับ
แนวถนนและเป็นทางเท้า มีไฟส่องสว่าง ไม่มีมุมอับสายตาคน ไม่มีต้นไม้บดบังสายตา และเส้นทาง
เปลี่ยว มีการติดกล้องวงจรปิด ตู้ยาม ป้อมต ารวจ ตู้โทรศัพท ์ตู้เติมเงินโทรศัพท์ และสายตรวจ  

โดยลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดช่องโอกาสของผู้ที่จะกระท า

อาชญากรรมกับเหยื่อในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่ของเหตุอาชญากรรมเป็นกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

เช่น วิ่งราวกระเป๋า/โทรศัพท์มือถือ มีผู้ตอบจ านวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการเกิดอาชญากรรมของสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ

สัมภาษณ์ พบว่า  

1. ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ เป็นทางเท้าขนานไปกับแนว

ถนน ร้อยละ 27.5 และมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ ในบริเวณมุมอับลับตาคน และการ

มองเห็นที่ไมช่ัดเจน มีต้นไม้บดบังสายตา 

2. ลักษณะของพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ เป็นพ้ืนที่มุมมืด ไม่มีแสง

สว่าง ร้อยละ 27.5 และมุมอับสายตาคน และเส้นทางเปลี่ยว ร้อยละ 17.5 ท าให้มีโอกาสในการเกิด

อาชญากรรมในพื้นที่  

3. ลักษณะของพ้ืนที่ เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่ เกิดเหตุบริ เวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ               

เป็นเส้นทางเปลี่ยวในซอย ร้อยละ 25.0 

4. ห้วงเวลาที่เกิดเหตุ 18.01-24.00 น. ร้อยละ 67.5 มีโอกาสในการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

5. ระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ มีตู้ยาม ร้อยละ 30.0 

จากลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมบริ เวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

องค์ประกอบถนนและทางเดินเลียบถนนสาธารณะประเภทไม่มีทางเท้า เป็นปัจจัยต่อช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรม จากการศึกษานี้ได้ผลว่า ถนนที่มีต้นไม้บดบังสายตา และฟุตบาทมีสิ่งกีดขวางบดบัง

สายตา เนื่องจากเป็นทางเท้าที่มีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาแก่คนเดินเท้า มีผู้คนสัญจร

จ านวนมาก แต่ไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้เพ่ือไม่ให้รกทึบ มีต้นไม้บดบังสายตาเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ย 

บริเวณทางเดินเท้าของสองฝั่งถนนมีสิ่งกีดขวางบดบังตา พื้นผิวถนนขรุขระ ลักษณะทางเข้าออกของ
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ถนนสะดวก ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัยบนทางเดินเท้าสาธารณะเป็นบริเวณที่เส้นทางเปลี่ยวในซอย มีมุม

มืดไม่มีแสงส่องสว่าง และมุมอับลับตาคน ลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุบริเวณทางเดิน

เลียบถนนสาธารณะ พบว่า มีเส้นทางเปลี่ยวในซอย เป็นลานจอดรถ มีที่ว่างรกทึบ และมุมมืดไม่มีแสง

ไฟส่องสว่าง ส่วนระบบเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เกิดเหตุ พบว่า มีตู้ยามและการจัดเวร

ยามดูแล 

6.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ใน

พ้ืนที่ย่านพักอาศัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองที่มีเหตุอาชญากรรมสูง อันเป็นลักษณะ

ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Park, 1952) ได้แสดงไว้ว่า ชุมชนที่พักอาศัยของเมืองทุก

เมืองมักจะเกิดปัญหาอาชญากรรมมากกว่าส่วนอ่ืนของเมือง การจัดสภาพทั่วไป ทั้งระดับเมือง ชุมชน 

หรือละแวกบ้านให้มีลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะท าให้ง่ายต่อการควบคุม

อาชญากรรม 

การแบ่งโซนการเปลี่ยนผ่านจากย่านที่พักอาศัยไปสู่ย่านธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดเขตชุมชน

เมือง ซึ่งเป็นเขตที่ถูกรุกรานโดยพ้ืนที่พาณิชยกรรม ส านักงาน มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงที่สุด 

เนื่องจากความเสื่อมโทรมทางกายภาพของบ้านเรือน ความยากจนและความหลากหลายของชนชั้น

ทางสังคม และได้แบ่งพ้ืนที่ตามความหนาแน่นของประชากรและที่พักอาศัย สัมพันธ์กับแนวโน้มการ

เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่เขตที่พักอาศัย พ้ืนที่ธุรกิจ พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และเกิด

การอพยพกับการอยู่อาศัยแบบชั่วคราวเพ่ิมจ านวนประชากรในเขตเมืองท าให้เกิดสภาพสังคมไร้

ระเบียบได้ง่าย โดยพ้ืนทีก่ารศึกษานี้มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดนี้ด้วย 

การศึกษาสภาพแวดล้อมของย่านที่พักอาศัยพ้ืนที่ศึกษาถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธ

สวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 ใช้แนวคิดอาชญากรรมและประเภทของอาชญากร 

มาศึกษาเหตุอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่

เกิดขึ้นในบริเวณเส้นทางเปลี่ยว มุมอับสายตาคน โดยอาชญากรรมมักฉวยช่องโอกาสในการลงมือ

กระท ากับเหยื่ออาชญากรรมบริเวณมุมอับลับตาคน มุมมืดไม่มีแสงสว่าง และบนเส้นทางเปลี่ยว โดย

เรียงล าดับความถี่ของบริเวณที่ประสบเหตุอาชญากรรมจากมากไปน้อย โดยห้วงเวลาที่ เกิดเหตุที่พบ

เหตุอาชญากรรมที่เกิดในพ้ืนที่คือ เวลา 18.01 นาฬิกา ถึง เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่             

อาชญากรลงมือกระท ากับเหยื่ออาชญากรรม ผู้ได้รับเหตุหรือทราบถึงเหตุอาชญากรรมภายใน
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ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปี จัดอยู่ในช่วงกลุ่มอายุของวัยท างาน อาชีพ

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 12,000 บาท  

ลักษณะของผู้ได้รับเหตุหรือทราบถึงเหตุอาชญากรรม เป็นผู้ที่มีความจ าเป็นต้องอาศัย

เส้นทางเดินเท้าเพ่ือสัญจรในพ้ืนที่ในการเดินทางไปและกลับยังที่พักอาศัย รายได้ไม่เพียงพอต่อการ

จัดหายานพาหนะส าหรับการเดินทาง โดยมีสถานะเป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัยประเภทหอพัก มิใช่เจ้าของ

บ้าน ส่วนใหญ่มีความรู้จักกับเพ่ือนบ้าน 15 - 20 หลัง ซึ่งมีจ านวนมากท าให้ผู้ใช้งานพ้ืนที่จะคุ้นชิน

ใบหน้ากัน แต่เนื่องจากบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่พักอาศัยอาจเป็นเหตุให้ตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรม เพราะมีเส้นทางเปลี่ยว ไม่มีทางเท้า และไม่มีไฟส่องสว่าง จากบริบทของพ้ืนที่

ท าให้เห็นว่า ผู้ใช้พ้ืนที่เป็นกลุ่มคนท างานที่ต้องเดินทางมายังพ้ืนที่ กลุ่มนักเรียนที่ต้องมาศึกษาใน

โรงเรียนโชคชัยเดินผ่านพ้ืนที่เสี่ยงภัยจึงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิชา จ าปาวัลย์ (2540) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางกายของพ้ืนที่ก่อเหตุอาชญากรรม และบริเวณ

ชุมชนที่พักอาศัยหรือท างานอยู่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัย มุมอับสายตา และต้นไม้บดบังสายตา 

การใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นหอพัก ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว (อาคารสร้าง

ด้วยคอนกรีต) ห้องชุด บ้าน ห้องแถว (อาคารสร้างด้วยไม้)  มีการก่อสร้างก าแพงหอพักหรือ

คอนโดมิเนียมที่สูงทึบขาดความสามารถในการมองเห็นจากพ้ืนที่สาธารณะไปยังอาณาเขตส่วนตัว 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Newman (1972) คือ ขอบเขตที่ครอบครองและใช้ประโยชน์โดยบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลจ านวนจ ากัด สามารถรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของและควบคุมพ้ืนที่ดังกล่าวได้ชัดเจน การ

เชื่อมต่อจากพ้ืนที่ส่วนบุคคลออกมายังพ้ืนที่สาธารณะ ท าให้มีเส้นทางสัญจรที่ค่อนข้างคับแคบ และ

ขาดการดูแลรักษาจากหน่วยงานราชการ บางเส้นทางเป็นถนนซอยเล็ก และแคบเข้าไปยังที่บริเวณที่

พักอาศัย เส้นทางมีมุมหักศอก และคดเคี้ยวไปมาในบางพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัย

อยู่เดิม ท าให้ขาดการวางแผนเพ่ือรองรับความเจริญของพ้ืนที่ในอนาคต แต่บุคคลภายนอกสามารถ

ผ่านเข้าออกพ้ืนที่ได้โดยง่าย เนื่องจากมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง สอดคล้องกับแนวคิด ของ 

Newman (1972) ที่ว่า ชุมชนที่มีทางเข้าออกหลายแห่ง เป็นการสูญเสียพ้ืนที่ป้องกันตนเองท าให้มี

โอกาสเกิดอาชญากรรมสูง โดยบางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลัด เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางและ

เลี่ยงเส้นทางที่ติดขัดในเวลาเร่งด่วน การใช้พ้ืนที่ในชุมชนส่วนใหญ่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ

ผสมผสาน โดยมีการก่อสร้างและต่อเติมพ้ืนที่ขึ้นใหม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความแตกต่าง และไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย บางแห่งมีอาณาเขตของพ้ืนที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด เป็นการแบ่งแยกอาณาเขต

อย่างชัดเจน แต่บางแห่งไม่สามารถท าได้เนื่องจากเป็นหอพัก มีผู้ย้ายมาอยู่อาศัยเป็นคนต่างถิ่น เป็น
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สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีกิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่ ในทางกลับกันคนต่างถิ่นอาจก่อ

อาชญากรรมในพื้นที่ด้วย ดังนั้นจึงควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยในชุมชน 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษามีอาณาบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา คือ 

โรงเรียนโชคชัยและโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว ท าให้มีประชากรต่างถิ่นเข้ามายังพ้ืนที่เป็น

จ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่ขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง อีกทั้งอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย 

รวมถึงพ้ืนที่ที่ว่างรกร้างบางแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารประเภทที่อยู่อาศัยรวม หรือ หอพักเป็น

จ านวนมาก รวมทั้งจ านวนกรรมกร คนงานก่อสร้าง ที่อาศัยในเรือนพักอาศัยชั่วคราวบริเวณพ้ืนที่

ก่อสร้างอาคารหอพักล้วนเป็นปัจจัยในการเพ่ิมช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม อาจจะมีผู้ฉวยโอกาส   

จากสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย หรือ ความไม่ตั้งใจและขาดความยับยั้งชั่งใจชั่วขณะ จึงได้ลงมือ

ประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ โดยที่อยู่อาศัย คือ หอพัก มักเกิดเหตุ

อาชญากรรมมากที่สุด ทั้งที่บ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด ดังนั้นการป้องกันอาชญากรรมบริเวณ

บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบด้วยหอพักทั้งที่ก าลังก่อสร้างหรือ

สร้างเสร็จแล้วก็ดีควรมีการป้องกัน และการเฝ้าระวังภัยอาชญากรรมด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อม  

การจราจรในเส้นทางสัญจรค่อนข้างหนาแน่นในเวลาเร่งด่วน และเบาบางลงในเวลาเลิกงาน 

เส้นทางเดินเท้าไม่ค่อยมีระเบียบ เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือแสดงอาณาเขตของเจ้าของ

ที่ดินริมถนน ท าให้เกิดมุมอับลับตาตน เป็นที่หลบซ่อนของคนร้าย หรือผู้ที่ก าลังจะลงมือประกอบ

อาชญากรรม การติดตั้งดวงโคม หรือไฟส่องสว่างตามเส้นทางการเดินเท้ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาได้ทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเจ้าของพ้ืนที่ว่างบางแห่งได้ปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่เป็นอาคารหอพัก ท าให้จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ

ยังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ว่างข้างเคียงได้ถูกปล่อยเป็นที่รกร้าง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรก

ร้าง และบดบังทัศนียภาพ บางบริเวณถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะจากพ้ืนที่ก่อสร้างข้างเคียงด้วยเช่นกัน 

เนื่องจากขาดการดูแลบ ารุงรักษาจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือเจ้าของพ้ืนที่เอง พ้ืนที่ว่างบาง

แห่งถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่จอดรถของสมาชิกที่พักอาศัยในหอพัก ท าให้กลายเป็นพ้ืนที่โดดเดี่ยวมี

ลักษณะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ส าหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมายังพ้ืนที่  

ผลจากการศึกษานี้จึงเสนอแนวทางการป้องกันอาชญากรรมด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมรูปธรรม  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา มี

การแบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทพ้ืนที่อาณาเขตส่วนตัว 
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และ 2) ประเภทพื้นท่ีอาณาเขตสาธารณะ ตามแนวคิดของ Newman (1972) ในบทที่ 2 ให้ออกแบบ

ชุมชนลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตราและจะต้องควบคุมไปกับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้

เฝ้าสังเกตในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในแง่ของความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ คือ พ้ืนที่อาณาเขต

ส่วนตัว พ้ืนที่อาณาเขตสาธารณะ โดยมีองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการป้องกันอาชญากรรม 

คือ เส้นทางสัญจร ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนน และการลดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมกับการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ 1) การหลีกเลี่ยงเส้นทาง

เปลี่ยว 2) การเฝ้าระวังจากสภาพแวดล้อม 3) ทัศนวิสัยและมุมมอง ไม่ให้มีการบดบังมุมมองของผู้ใช้

สอย 4) แสงสว่างที่เพียงพอ 5) การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ช่วยในการป้องกัน

อาชญากรรม และ 6) เพ่ิมจุดเฝ้าระวังในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ในชุมชน สนับสนุนกับข้อมูลจาก

การส ารวจน าร่อง การสัมภาษณ์ 13 คน และการสัมภาษณ์ 40 คน คือ มีความต้องการให้มีไฟส่อง

สว่างอย่างทั่วถึง ไม่ต้องการให้มีต้นไม้รกทึบบดบังสายตา มีระบบกล้องวงจรปิดในจุดเปลี่ยวหรือซอย

ตัน และควรมีทางเท้าที่เหมาะสมกับคนทั้งมวล เช่น เด็ก คนแก่ และผู้พิการ โดยสอดคล้องกับแนวคิด

การใช้ผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม  ในหัวข้อ 2.1.5 

ด้วย UNITED NATIONS (2019) กล่าวว่า การออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัยเขตชุมชนเมือง ต้องมีระดับความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพ้ืนที่เมือง ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมเมือง ต้องมี

มาตรการที่ท าให้เมืองมคีวามครอบคลุม ปลอดภัย และยั่งยืน 

2) สภาพแวดล้อมนามธรรม  

ในด้านการรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน จากการศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย พบว่า ผู้ใช้งานพ้ืนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่

ในชุมชนเดียวกันในระดับมาก ประมาณ 15-20 หลัง จึงเกิดความคุ้นเคยกับคนในชุมชน ท าให้เกิด

ช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมภายในพ้ืนที่ศึกษาน้อย ซึ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิก

ในชุมชน โดยท าการปลูกฝังให้สมาชิกแต่ละคนในชุมชมจะเกิดความรับผิดชอบต่อชุมชนร่วมกัน สร้าง

บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองให้แก่ชุมชน จะท าให้สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้ดียิ่งขึ้น 

โดยจากทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์, 2554) พบว่า การมุ่งเน้น

สภาพแวดล้อมรูปธรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

แต่ต้องอาศัย สภาพแวดล้อมนามธรรมที่สามารถรับรู้ได้โดยบุคคลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดย มี

มาตรการที่ช่วยลดช่องโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ดังนี้ 
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1. การส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานที่ ในการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับพ้ืนที่ชุมชนย่าน

ที่พักอาศัย ควรมุ่งส่งเสริมให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือการหวงแหนรักษาอาณาเขต การ

เสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน มีการท าความรู้จักเพ่ือนบ้านในชุมชน  ซึ่งผล

การศึกษานี้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จักคนในชุมชนค่อนข้างมาก ที่จะสามารถช่วยระแวดระวังภัยใน

ชุมชน ช่วยดูแลตรวจตราสอดส่องพ้ืนที่ทางอ้อม มีความสามารถในการจดจ าสมาชิกในกลุ่มเดียวกันได้ 

ซึ่งจะช่วยกันคนแปลกหน้าออกไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของคณิทธ์ เนียรวิฑูรย์ (2554) พบว่า 

การส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานที่ และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

2. กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานในพ้ืนที่ศึกษาช่วยลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรม ซึ่งหากแบ่งแยกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกจากกันมากเกินไปจะก่อให้เกิด

บริเวณพ้ืนที่ใช้สอยสาธารณะที่ไม่มีกิจกรรมการใช้สอยในบางห้วงเวลาที่เกิดเหตุ เช่น บริเวณพ้ืนที่

ย่านธุรกิจ ส านักงานในห้วงเวลาที่เกิดเหตุหลังเลิกงาน อาคารต่างปิดท าการ ท าให้บริเวณทางเดินเท้า

ปลอดผู้คนใช้สอยพ้ืนที่และกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดช่ องโอกาสที่ เหมาะต่อการประกอบ

อาชญากรรมของอาชญากร ในการบุกรุก เพ่ือลักทรัพย์ เนื่องจากไม่มีสายตาในการสอดส่องดูแล หรือ

การไม่มีผู้ดูแลพ้ืนที่ เป็นต้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้ง

เหตุผลทางด้านสังคมต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงความกลมกลืน ของการใช้ประโยชน์

ที่ดินแต่ละประเภทในพ้ืนที่ เช่น ย่านพักอาศัยกับสถานศึกษา หรือย่านพาณิชยกรรมบริเวณชุมชน

ย่านธุรกิจ ย่านศูนย์การค้ากับที่พักอาศัย เป็นต้น จะท าให้เกิดการสอดส่องดูแลแบบไม่เป็นทางการ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของคณิทธ์ เนียรวิฑูรย์ (2554) ซึ่งพบว่า กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แบบผสมผสาน และโอกาสในการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษา ร้านค้า 

ร้านอาหาร ส านักงาน และที่อยู่อาศัย จะดึงดูดกลุ่มคนที่หลากหลายท าให้เป็นบริเวณที่มีความ

ปลอดภัยกว่าพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกครอบครอง หรือใช้สอยโดยกลุ่มบุคคลเดียว เช่น พ้ืนที่สาธารณะที่

ถูกยึดเป็นพ้ืนที่จอดรถบรรทุก รถแท็กซี่ ซึ่งกิจกรรมการใช้สอยที่หลากหลาย จะช่วยเพ่ิมความมี

ชีวิตชีวาให้แก่พ้ืนที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก ริมทางเดิน ร้านค้าย่อย ในย่านที่พักอาศัย 

โดยเป้าหมายที่ส าคัญของกิจกรรมที่หลากหลาย คือ เพ่ือเพ่ิมสายตาของผู้คนบนเส้นทางสัญจร ความ

สนิทสนมกันของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เมื่อมีกิจกรรมร่วมกันบนพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งลดช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรมได้โดยทางอ้อม (Newman, 1972) 
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สรุปผลการศึกษาซึ่งได้ตอบข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุอาชญากรรมจี้โทรศัพท์มือถือบน

ถนนนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางเดินเลียบถนนสาธารณะที่ท าให้เกิดเหตุนี้ได้ เช่น 

เส้นทางเปลี่ยว จุดอับลับสายตา สิ่งบดบังทางเท้า ต้นไม้บดบังสายตา ไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มีระบบ

ป้องกันภัย เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะ (6.3) ของการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรมของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุจี้ชิงทรัพย์อีก 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมของ

ทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

จากผลการศึกษาของงานนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะการเสนอแนวทางการออกแบบ

สภาพแวดล้อมที่ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ โดยมีลักษณะทาง

กายภาพ คือ ลักษณะทางเข้าออกของถนนที่ชัดเจน ลักษณะทางเดินเท้า ทางเท้ามีการซ่อมบ ารุงให้

อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่มีสิ่งกีดขวางบังสายตา ไม่มีมุมอับลับตาคน มีระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนน 

ป้ายบอกทาง ตู้ยาม ป้อมต ารวจ ระบบเฝ้าระวัง อุปกรณ์ตรวจจับ กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัย 

ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและเหมาะสมกับบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์ เพ่ือตัดช่องโอกาสการเกิด

อาชญากรรม ลดจ านวนอาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม 

ความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบ

สภาพแวดล้อม แนวคิดเขตชุมชนเมือง และแนวคิดทางเดินสาธารณะ พบว่า องค์ประกอบถนนที่ดีมี

ส่วนช่วยท าให้ผู้ใช้งานทางเดินเลียบถนนสาธารณะมีความปลอดภัยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย อีก

ทั้งยังมีการสอดส่องดูแลพ้ืนที่จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการน าเสนอรูปแบบทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

น าไปสู่การพัฒนาเมืองที่ดีต่อไป ซึ่งการควบคุมอาชญากรรมด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมมี

รายละเอียด ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมรูปธรรม 

1. การติดตั้งไฟส่องสว่าง ในบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ โดยเฉพาะในจุดที่มีต้นไม้

ใหญ่ ปากซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 27 32 34 36 และ 38 จุดรอรถโดยสารสาธารณะ และ

ในบริเวณท่ีมีก าแพงสูงทึบ 
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2. พ้ืนทีร่กร้างในบริเวณชุมชนเมือง ไม่ควรปล่อยให้มีต้นไม้หรือหญ้าขึ้นสูงจนกลายเป็นพ้ืนที่

รกร้าง ซึ่งคนร้ายอาจอาศัยมุมมองจากหอพัก คอนโดมิเนียม หรือต าแหน่งมุมมองที่สูงกว่า ในการ

สอดส่องดูเหยื่อ เมื่อสบช่องโอกาสคนร้ายอาจใช้พ้ืนที่รกร้างเป็นที่ก าบัง ก่อนเข้าท าการประทุษร้าย

ต่อทรัพย์ อีกท้ังยังใช้เป็นที่ซ่อนตัว หรือหลบหนีได้ง่ายในเวลากลางคืน ที่ส าคัญควรติดตั้งดวงโคมส่อง

สว่าง ให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณพ้ืนที่รกร้างในบริเวณย่านที่พักอาศัยและทางเดินสาธารณะ โดยเฉพาะ

จุดที่เป็นมุมอับลับตาคน เนื่องจากถนนและเส้นทางสัญจรในพ้ืนที่ มีทางเข้าออกหลายทางซึ่งง่ายแก่

การหลบหนี 

3. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเฝ้าระวังตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยในบริเวณทางเดิน

เลียบถนนสาธารณะ โดยเพ่ิมคุณภาพของเสียงให้มีความดัง เพ่ือให้เพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง

ทราบถึงเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น อีกท้ังควรท าการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บอกให้ผู้ที่ผ่านไปมาทราบว่า 

ย่านนี้ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และกล้องวงจรปิด เป็นการยับยั้งชั่ง ใจของผู้ที่ก าลังจะก่อเหตุ

อาชญากรรมได้ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2550) จะได้ช่วยเหลือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ 

4. การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณริมถนน บนทางเดินเลียบถนนสาธารณะไม่ให้บดบังป้ายบอก

ทางต่าง ๆ สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่างบนถนน เพ่ือป้องกันการเกิดต าแหน่งต้นไม้บดบัง

สายตา ซึ่งสามารถลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมได้  

5. บริเวณในซอยย่อยที่มีลักษณะเป็นซอยลึก และปลายทางเป็นทางตัน ควรมีป้ายเตือนว่า

ซอยนี้ทางตันเพ่ือไม่ให้คนเดินเท้ามีโอกาสเดินหลงเข้าไปในซอยเปลี่ยว ไฟส่องสว่างในซอยจึงมีความ

จ าเป็นต้องติดตั้งให้ทั่วถึงเพ่ือไม่ให้มีมุมอับสายตาคน 

6. ร้านค้าแผงลอยริมถนน ส่วนใหญ่มีมากในบริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อ หน้าปากซอยซึ่ง

เป็นบริเวณที่คนสัญจรผ่านไปมาจ านวนมาก ควรมีการก าหนดขอบเขตที่ตั้งให้ชัดเจนเพ่ือความเป็น

ระเบียบ และมีจุดทิ้งขยะแยกประเภทด้านหน้าร้านสะดวกซ้ือ 
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ภาพที่ 41 ลักษณะทางกายภาพในพ้ืนที่ที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรม 

 

ภาพที่ 42 ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรเพ่ิม / ปรับปรุง ในพ้ืนที่ที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรม 
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่อาณาเขตสาธารณะ และพ้ืนที่อาณาเขตส่วนตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

พื้นที่อาณาเขตสาธารณะ  

พ้ืนที่ที่บุคคลภายนอกพ้ืนที่ศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสามารถใช้พ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้

โดยไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เส้นทางสัญจร  

1.1 เส้นทางสัญจรในบางเส้นทางมีสภาพเปลี่ยว แคบ และคดเคี้ยวไปมา อีกทั้งเส้น

ทางเข้าออกของถนนในพ้ืนที่ศึกษา ยากต่อการควบคุมจากบุคคลภายนอกที่ เข้ามายังพ้ืนที่            

บางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลัดในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะจากถนนประเสริฐมนูกิจลัดมาถนน          

สุคนธสวัสดิ์โดยผ่านเส้นทางในพ้ืนที่ จากแนวคิดพ้ืนที่ป้องกันตัวเอง ของ Newman (1972) หากพ้ืนที่

ใดมีทางเข้าออกหลายเส้นทาง และบุคคลภายนอกสามารถผ่านเข้าออกบริเวณพ้ืนที่ได้โดยง่าย จะท า

ให้ชุมชนสูญเสียพื้นที่ป้องกันตนเอง ท าให้เปิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมได้สูง ดังนั้นแนวทางการลด

ช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม หากมีการควบคุมรักษาอาณาเขตส่วนบุคคลและอาณาเขตสาธารณะ 

โดยการก าหนดช่องทางเข้าออกพ้ืนที่อย่างชัดเจน มีป้อมยามดูแลรักษาความปลอดภัย ตรวจเช็คคน

เข้าออกซอยต่าง ๆ เพ่ิมเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างถนนสายใหญ่เพ่ือลดความคับคั่งของการจราจร 

และควบคุมเวลาผ่านเข้ามายังพ้ืนที่เปลี่ยวบางเส้นทาง หรือควบคุมประเภทของรถยนต์บางประเภท 

รวมทั้งการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เส้นทางเชื่อมต่อ หรือซอยตัน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า  

1.2 สิ่งกีดขวางบังสายตาบนทางเดินเท้า เช่น บริเวณด้านหน้าของอาคารที่พักอาศัย 

ตึกแถว ห้องชุด หรือที่รกร้างขาดการดูแล จนเป็นจุดเสี่ยงที่ท าให้เกิดช่องโอกาสที่ผู้กระท าผิดใช้

สภาพแวดล้อมเพ่ือประกอบอาชญากรรม เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่อาจใช้วิธีการเปลี่ยน

พ้ืนผิวของทางเดินเท้าให้มีความแตกต่างกัน ในการแบ่งอาณาเขตช่วยในการสื่อสารให้ผู้ใช้เส้นทางเท้า

เข้าใจว่า พ้ืนที่บริเวณทางเดินเท้ามีเจ้าของ ท าให้คนแปลกหน้าไม่กล้าบุกรุกพ้ืนที่ 

1.3 การปรับปรุงเส้นทางเดินเลียบถนนสาธารณะใกล้กับที่ดินรกร้าง หรือถูกปล่อยไว้ 

ขาดการดูแลและไม่มีระบบไฟส่องสว่าง ท าให้เกิดความเปลี่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนท าให้คนเดิน

เท้าไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นข้อเสนอแนะบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะใกล้กับที่ดินรกร้าง ซึ่ง

อาชญากรอาจจะอาศัยช่วงเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างที่ผู้สัญจรผ่านมาประกอบอาชญากรรมได้ 

ควรมีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ทั่วถึงโดยเฉพาะบริเวณที่ดินรกร้าง จุดเปลี่ยว และซอยเปลี่ยว 
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1.4 การปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และข้อความที่ช ารุด และติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่

เหมาะสม จะส่งผลต่อโอกาสในการเกิดอาชญากรรมหากผู้ขับขี่รถไม่สามารถมองเห็นป้าย หรือเข้าใจ

ความหมายของสัญลักษณ์ ได้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในเส้นทาง และอาจท าให้คนร้ายที่

แฝงตัวอยู่ในบริเวณนั้นเข้าประทุษร้ายทรัพย์สินชีวิต และร่างกายได้ 

1.5 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ทางเข้าหลักตัวอาคาร และที่พักอาศัย          

มีทางเข้าจากด้านข้างของหอพักหรือคอนโดมิเนียม และเป็นมุมอับ ยากแก่การมองเห็น การสอดส่อง

ดูจากเพ่ือนบ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน เมื่อต้องท าการเปิดประตูบ้านเพ่ือเข้าหรือออกสู่

พ้ืนที่ส่วนบุคคล ท าให้เกิดช่องโอกาสส าหรับผู้ที่ประสงค์ร้าย เนื่องจากสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อ

การประกอบอาชญากรรม ดังนั้น ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือลดช่องโอกาสเกิด

อาชญากรรม คือ ทางเข้าหลักของพ้ืนที่ อาคาร หรือที่พักอาศัย ควรหันออกสู่ตัวถนน เพ่ือให้มองเห็น

ได้ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวกไม่มีบริเวณพ้ืนที่ซ่อนเร้น หรือเป็นมุมอับลับตาคน 

2. ระบบไฟส่องสว่าง 

แสงสว่างในห้วงเวลาที่เกิดเหตุกลางคืน หากมีไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ 

สร้างความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจร เป็นการเปิดช่องโอกาสส าหรับอาชญากรโดยอาศัย

สภาพแวดล้อมที่อ านวยในการหลบซุ่ม อ าพรางตัว เพ่ือลงมือกระท ากับเหยื่ออาชญากรรม            

จากการศึกษา พบว่า พ้ืนที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอท าให้เกิดช่องโอกาสในการก่อเหตุอาชญากรรม 

(ภาพท่ี 37) ท าให้เกิดช่องโอกาสในการที่คนร้ายอาศัยความมืด หรือเงาของต้นไม้ เงาของอาคารเป็นที่

หลบซ่อนตัวภายในบริเวณที่พักอาศัยในการประกอบอาชญากรรมได้ โดยแนวทางแก้ ไขและ

ข้อเสนอแนะ คือ ควรท าการเพ่ิมปริมาณต าแหน่งติดตั้งดวงโคมแสงสว่างให้เพียงพอ วัสดุดวงโคมต้อง

ทนต่อสภาพอากาศ และมีลักษณะที่ยากต่อการท าให้เกิดความเสียหายของผู้ที่ประสงค์ร้าย  และ

เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ การปรับปรุงคุณภาพของแสงสว่างที่เหมาะสม จะช่วยลดอัตราการเกิดเหตุ

อาญากรรม รวมทั้งความรู้สึกยับยั้งชั่งใจของผู้ที่ก าลังจะกลายเป็นอาชญากรซึ่งเป็นการปิดช่องโอกาส

ก่อนที่จะลงมือประกอบเหตุอาชญากรรมกับเหยื่อ ตลอดจนการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้

สอยพ้ืนที่สาธารณะในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัย และช่วยสนับสนุนการสอดส่องดูแลแบบไม่เป็น

ทางการของชุมชนได้ โดยระดับความสว่างหรือคุณภาพของแสงสว่างในพ้ืนที่สาธารณะ ควรมี

ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการแยกแยะ ลักษณะ และใบหน้าของบุคคลได้ ใน

ระยะมองเห็นปกติ 15 เมตร (พีรียา บุญชัยพฤกษ์, 2562) การให้แสงสว่างที่มากเกินไป หรือการให้

แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมจะรบกวนการมองเห็นในระยะไกล และท าให้สายตาพร่ามัว โดยอุปกรณ์ที่ใช้
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ในการติดตั้งดวงโคม การเสริมอุปกรณ์เพ่ือป้องกันดวงโคมส่องสว่าง ควรมีความทนทาน ใช้งานได้

นาน รวมถึงต าแหน่งที่ท าการติดตั้ง ควรอยู่ในระยะที่สามารถซ่อมบ ารุงได้โดยง่าย และสะดวก ซึ่งการ

บ ารุงรักษาถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งาน หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การซ่อมบ ารุงในพ้ืนที่ ควรต้องท าการซ่อมบ ารุงทุก 5 ปี และเปลี่ยนใหม่ทุก 25 ปีโดยการออกแบบ

แสงสว่างต้องค านึงถึง ประชาชนที่สัญจรทางเดินเท้า และผู้ที่ใช้ยานพาหนะควบคู่กันไป โดยมี

มาตรฐานการส่องสว่างของโคมไฟ ที่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ศึกษา  

3. การลดพื้นที่เสี่ยงภัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ต่อการเกิดอาชญากรรมสูง เป็นพื้นที่ท่ีไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ในบางเวลาหรือตลอดเวลา โดยผู้

ที่เป็นอาชญากรอาศัยช่องโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการหลบซ่อน อ าพรางตนเอง ท าให้เพ่ิม

โอกาสความสามารถในการคาดเดา และท าการเตรียมตัวล่วงหน้าในการลงมือกระท ากับเหยื่อ

อาชญากรรม อาจจะอาศัยการแอบซุ่มอยู่บริ เวณพ้ืนที่ล่อแหลม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิด

อาชญากรรมอยู่แล้ว และยากต่อการขอความช่วยเหลือ โดยรวมถึงพ้ืนที่โดดเดี่ยวบนเส้นทางเปลี่ยวใน

ซอย ซึ่งแยกตัวออกจากบริเวณที่พักอาศัย พ้ืนที่รกร้าง และไม่ถูกใช้ประโยชน์ โดยแนวทางและ

ข้อเสนอแนะส าหรับลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ประกอบด้วย 

3.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยกรณีมุมอับลับตาคน เป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาเรื่องมุมมอง และการมองเห็น

ทั้งจากบุคคลภายนอก หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งมีความยากล าบากหากเกิดเหตุ การณ์

ประทุษร้ายทั้งต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกายซึ่งยากต่อการขอความช่วยเหลือของเหยื่ออาชญากรรม 

ดังนั้นจึงควรเสริมอุปกรณ์ท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น กระจกตามมุมในพ้ืนที่ กระจกนูน กล้องวงจรปิด 

สัญญาณกันขโมย ป้ายบอกทางทางตันข้างหน้า ต าแหน่งที่ก าลังอยู่ เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีการสอดส่อง 

และเฝ้าระวังแบบเป็นทางการ (Formal Surveillance) ในพ้ืนที่ของตนเองด้วย สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ใช้

เส้นทางทราบล่วงหน้าว่าต้องพบกับสภาพเส้นทางสัญจรอย่างไร ซึ่งเป็นการป้องกันรวมทั้งการเฝ้า

ระวังภัยแบบเป็นทางการ รวมถึงท าให้ผู้ที่ตั้งใจประกอบอาชญากรรมเกิดความยับยั้งชั่งใจก่อนลงมือ

กระท า เนื่องจากกลัวถูกพบเห็นได้ง่าย รวมทั้งเพ่ือทัศนวิสัยให้กับผู้ที่อาศัยอยู่รอบข้าง หรือผู้ที่สัญจร

ผ่านไปมายังพ้ืนที่ศึกษา 

3.2 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ขอบเขตรั้วของที่พักอาศัยหรือร้านอาหารมี

ลักษณะที่ทึบ เกิดมุมมืดซึ่งอาจเป็นที่หลบซ่อนตัวของคนร้ายได้ ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง

พ้ืนที่เพ่ือลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ศึกษา คือ ควรออกแบบสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้าน
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ให้สามารถมองเห็นจากภายนอกได้โดยง่าย เช่น รั้วบ้านควรมีความสูงที่พอเหมาะ มีลักษณะของรั้วที่

โปร่ง มีช่องว่างเพ่ือมองลอดออกไปภายนอกได้และเพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นการ

เคลื่อนไหวภายในสนาม หรือออกแบบเป็นแนวพุ่มต้นไม้เตี้ย ควรหลีกเลี่ยงการแสดงขอบเขตพ้ืนที่

ด้วย แนวก าแพง หรือรั้วกั้นที่ทึบสูงบดบังมุมมองในพ้ืนที่สาธารณะ โดยผู้ใช้พ้ืนที่สามารถมองเห็น

บุคคลภายนอกได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการมองเห็นได้จากผู้อ่ืนมีส่วนช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัย 

ไม่ถูกโดดเดี่ยว เปรียบเสมือนมีดวงตาในการเฝ้ามองพ้ืนที่บริเวณนั้นอยู่ (Jacobs, 1965) เป็นการ

สอดส่องดูแลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Surveillance) 

3.3 การแบ่งพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับพ้ืนที่สาธารณะด้วยระดับของพ้ืนที่แตกต่างกัน การใช้

พ้ืนผิว (Texture) ของทางเดินเท้าที่แตกต่างกัน จะช่วยในการแบ่งอาณาเขต หรือการเปลี่ยนระดับ

ของทางเท้า เป็นการสื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ท าให้คนแปลกหน้าไม่กล้าเข้ามาเดินใน

พ้ืนที่แทนการวางสิ่งของเพ่ือบอกอาณาเขตพ้ืนที่แทน เพ่ือป้องกันคนร้ายหลบซุ่มซ่อนตัวอยู่บริเวณริม

ก าแพง หรือพุ่มไม้ภายในบ้านโดยที่บริเวณเคหะสถานควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกตตรวจตราและ

ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้เฝ้าสังเกต ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในแง่ของ

ความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ (Newman, 1972) และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองด้วย 

 

ภาพที่ 43 ลักษณะทางกายภาพของแนวแบ่งเขตพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับพ้ืนที่สาธารณะ 

3.4 การแสดงอาณาเขตพ้ืนที่ส่วนบุคคลโดยการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ (ภาพที่ 19) มี

สภาพรกทบึ การวางสิ่งของวางเกะกะ บนเส้นทางเดินเลียบถนนสาธารณะ บดบังทัศนวิสัย เป็นมุมอับ

ลับตาคน เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่ออาชญากรประเภทฉวยโอกาสกับเหยื่ออาชญากรรมประเภท

ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางเดินเท้าสัญจรผ่านไปมายังพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้น แนว

ทางการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ต้องค านึงถึงจัดการภูมิทัศน์บนเส้นทางสัญจร หรืออุปกรณ์

ประดับความงาม  
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พื้นที่อาณาเขตส่วนตัว หมายถึง พ้ืนที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัย ตัวอาคาร สิ่งก่อสร้างที่พัก

อาศัย สวนหย่อม หรือพ้ืนที่บริเวณโดยรอบที่พักอาศัย จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยที่สุดและมีความ

เป็นส่วนตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่สาธารณะ สามารถลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมโดยการ

ติดตั้งไฟส่องสว่างริมรั้ว ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพ้ืนที่ส่วนตัวไม่ให้บดบัง

บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 

การน าเสนอรูปแบบ (Model) ส าหรับลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม 

รูปแบบของการเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเ พ่ือลดโอกาสการเกิด

อาชญากรรม บริเวณทางเดินสาธารณะเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยปัจจัยที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นลักษณะของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ คือ 1) มีทางเท้ากว้างเหมาะสม

กับพ้ืนที่ชุมชนเมือง 2) จุดรอรถโดยสารสาธารณะที่มีป้ายบอกสายรถโดยสารที่ชัดเจน มีหลังคาคลุม 

3) มีไฟส่องสว่าง 4) การใช้พ้ืนผิว (Texture) ของทางเดินเท้าที่แตกต่างกัน จะช่วยในการแบ่งอาณา

เขต 5) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เช่น ต้นไม้กระถางขนาดเล็ก 6) การเพ่ิมอุปกรณ์ประดับถนน เช่น เก้าอ้ี

ไม้ โต๊ะสแตนเลส ประติมากรรมประดับ ม้านั่ง เครื่องเล่นของเด็กที่ไม่บดบังทัศนวิสัย 7) ติดตั้ง

สัญญาณเตือนภัยและเฝ้าระวังตามจุดต่าง ๆ และ 8) มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมทั่วถึง 

 

ภาพที่ 44 รูปแบบของการเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

ตัวอย่างของซอยสุคนธสวัสดิ์ 27 
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สภาพแวดล้อมนามธรรม 

1. การสอดส่องดูแลจากคนในชุมชนและสายตรวจบริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะหรือที่

พักอาศัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บริษัท ร้านค้า หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ซอยสุ

คนธสวัสดิ์ รวมถึงผู้ใช้งานพ้ืนที่ ได้แก่ เพ่ือนบ้านช่วยสอดส่องดูแลบ้าน ยามดูแลชุมชนพักอาศัย 

คุณครูนักเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท คอนโดมิเนียม และบ้าน

จัดสรร คอยเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยแก่คนเดินเท้าบนพื้นที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ 

2. การผูกมิตรและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียง คุณครูโรงเรียน เพ่ือช่วยเป็นหูเป็นตา และให้ความช่วยเหลือแก่กันและกัน สร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างแบบแผนความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมตักบาตร การก าหนดวันเวลาในการรวมตัวกันเพ่ือท าความสะอาดพ้ืนที่

สาธารณะหน้าบ้านตนเอง และชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 

3. การจ้างคนงาน หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ

ส่วนตัวญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จักที่สามารถติดต่อในภายหลัง เพ่ือทราบที่อยู่ความเป็นมา อาชีพดั้งเดิม 

ความประพฤติ โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ศึกษา ท าการเก็บตัวอย่างพิมพ์

ลายนิ้วมือเพ่ือท าการตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าท างาน 

4. การร่วมกันจัดระบบการป้องกันตนเองของชุมชน ในละแวกบ้าน เช่น การจัดแบ่งกลุ่มย่อย

ของชุมชนละแวกบ้าน การจัดตั้งตัวแทนพ้ืนที่เพ่ือตรวจพ้ืนที่ การจัดจ้างเวรยามเพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยให้กับละแวกบ้านและชุมชนเป็นระยะ โดยข้อเสนอส าหรับพ้ืนที่ศึกษาสามารถใช้การจัดแบ่ง

พ้ืนที่ออกเป็นบล็อคโดยท าการแบ่งออกเป็นบล็อคละ 400 เมตร x 400 เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เวลาในการเดินด้วยเท้าใน เวลา 5 นาที และง่ายต่อการท าความรู้จักกัน

ระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียง อีกท้ังยังสร้างกิจกรรม ความสัมพันธ์อันดีแก่คนในชุมชนด้วย 

6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในขั้นต่อไปที่ต่อเนื่องกับการศึกษานี้ สามารถน าไปคิดเพ่ือต่อ

ยอดให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา และหาปัจจัยที่สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่อง

โอกาสการเกิดอาชญากรรมในบริเวณทางเลียบถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 19 21 23 25 

27 32 34 36 และ 38 ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรท าการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจาก

หลาย ๆ พ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และเปรียบเทียบว่ามีสภาพแวดล้อมเพ่ือลด



  111 

โอกาสการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านพักอาศัย เขตชุมชนเมือง

แตกต่างกันหรือไม่ 

2. ควรท าการทดลองและการปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งการติดตามผลของการศึกษาและ

วิจัยในระยะยาวเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการและเหตุผลที่ได้ 

และสามารถลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรมได้หรือไม่ 

3. ขยายพ้ืนที่ศึกษาให้มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน

บริเวณพ้ืนที่ศึกษา และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติท่ีสูง และมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

4. ขยายเวลาการลงพ้ืนที่ศึกษาให้นานมากขึ้น ทั้งวันท างานและวันหยุด เพ่ือให้ได้จ านวน

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์มากข้ึน 

6.4 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

เนื่องจากการที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ของการศึกษา ทั้งด้านเวลา งบประมาณและก าลังคนท าให้

เกิดข้อจ ากัดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

1. ในพ้ืนที่ศึกษามีความหลากหลายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารมาก ขาดการ

วางแผนรองรับการเจริญเติบโต มีการผสมผสานของลักษณะการใช้พ้ืนที่ เช่น ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว 

โรงเรียน ร้านอาหาร แม้อยู่ในภาพแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันทางด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแม้รูปแบบอาคารจะคล้ายคลึงกัน รวมถึงลักษณะ

การใช้ชีวิตที่แตกต่างในแต่ละคูหา อาจท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถกรอกข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงตั้งค าถามได้

อย่างแม่นย า 

2. การเข้าพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล หลายพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ปิดเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในลักษณะ

ชุมชนบริเวณริมคลองเสือใหญ่ฝั่งตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ซึ่งบางครั้งไม่ให้ความร่วมมือในการ

เปิดเผยข้อมูล ทั้งการไม่ไว้ใจในการเข้าไปเก็บข้อมูลของผู้วิจัย แม้ว่าผู้วิจัยจะเข้าไปขอความร่วมมือ

จากผู้น าชุมชนล่วงหน้าแล้วก็ตาม เพราะเกรงว่าการเปิดเผยข้อมูลจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในชุมชนที่พักอาศัยได้ ท าให้อาจได้รับข้อมูลที่มีข้อจ ากัด หรือบิดเบือนจากความเป็นจริงได้ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมิได้น าข้อมูลใด ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในชุมชนไปใช้ในทางเสียหายแต่อย่างใด 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการก่อสร้างหอพักขึ้น

อย่างรวดเร็ว ทั้งการรื้อถอนอาคาร บ้านที่มีอยู่เดิม หรือพ้ืนที่ว่าง รกร้างในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งไม่สามารถ

น าผลของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินงานก่อสร้างไปท าการวิเคราะห์ได้ ซึ่งผล
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ของสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวอาจเอ้ือต่อช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมซึ่งส่งผลต่อการให้ข้อมูลและ                   

ผลการศึกษาได ้

4. ด้านจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ ที่มีจ านวนน้อยอาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

6.5 สรุป 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางเดินสาธารณะเลียบ

ถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อโอกาสเกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ และ               

3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบทั่วไปของทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ในย่านที่พักอาศัยของชุมชนในเขตเมือง 

(กรุงเทพมหานคร) ที่ลดช่องโอกาสการเกิดอาชญากรรม 

ผลการศึกษาจากการสังเกตการณ์และส ารวจพ้ืนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เป็นการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงรูปธรรม คือ 1) การจัดเส้นทางสัญจรบริเวณทางเดินเท้าไม่มีเส้นทาง

เปลี่ยว ไม่มีสิ่งกีดขวางบังสายตาและจัดให้มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน 2) การจัดระบบไฟส่องสว่างบริเวณ

ถนนและทางเดินเลียบถนนสาธารณะ 3) การออกแบบพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้มีมุมอับลับตาคน และเส้นทาง

เปลี่ยวในซอย และการออกแบบสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือ 1) ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สถานที ่2) การเสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมบนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 3) การเสริมสร้างให้

เกิดกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนเมือง 4) การออกแบบสภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงคุณค่าด้าน

สุนทรียภาพทางความงาม เพ่ือให้ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกหวงแหน และ

อยากท่ีจะดูแลพื้นที่ร่วมกัน 

จากการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้

ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบวิจัย โดยท าการสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวมถึงข้อเสนอแนะที่

ได้จากการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป อีกทั้งยังระบุข้อจ ากัดที่

เกิดข้ึนจากการศึกษาในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาปัญหาของการศึกษาเรื่องการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรม ดังนั้นการป้องกันและการออกแบบ

สภาพแวดล้อมที่สัมฤทธิ์ผลนั้น คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรมให้แก่

ผู้ใช้พ้ืนทีบ่นทางเดินเลียบถนนสาธารณะ รวมทั้งการมกีิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะและรูปแบบกิจกรรม

ที่มีความผสมผสาน เพ่ือกระตุ้นให้คนออกมาใช้งานพ้ืนที่บนทางเดินเลียบถนนสาธารณะ ท าให้เกิด
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ความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยในพ้ืนที่ ซึ่งช่วยลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในย่านที่พัก

อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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