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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาอาชญากรรมเป็ นปั ญหาที่ส าคัญ ประการหนึ่งของเมือง กล่ าวคือ นอกจากจะส่ งผล
กระทบโดยตรงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความรู้สึก
ความหวาดกลัว ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการดาเนินชีวิต จากสถิติข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรม
ของกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546 พบว่า ในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มพื้นที่
ที่เกิดคดีอาชญากรรมมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สิน 17,692 คดี หรือประมาณ 11 คดีต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่ เกิดอาชญากรรม
กลุ่ มคดีป ระทุษร้ ายแก่ ชีวิต และร่ างกาย 7,559 คดี หรือประมาณ 5 คดีต่อตารางกิโลเมตร
(อัครวัต เจียมไชยศรี, 2549: 137 อ้างถึงใน กองบัญชาการตารวจนครบาล, 2547) สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า บริ เ วณพื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงคราม
กรุ งเทพมหานครนั้ น เป็ น พื้น ที่ ที่มีความหนาแน่นของคดี อาชญากรรมรวมต่ อพื้นที่ มากที่ สุ ด คื อ
207.18 คดีต่อตารางกิโลเมตร (อัครวัต เจียมไชยศรี, 2549: 178)
จากการศึกษางานวิจั ย เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของเมือ ง
กับรู ปแบบการเกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษาเขตรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ของ นายมณฑล เยี่ ยมไพศาล พ.ศ. 2551 ที่ได้ศึกษากลุ่มคดีอาชญากรรม ทั้งสิ้น 9 ประเภท
ประกอบไปด้วย คดีฆ่าคนตาย คดีทาร้ายร่างกาย คดีข่มขืนกระทาชาเรา คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์
ทั่วไป คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถจักรยานยนต์ และคดีลักรถยนต์ จานวน 5 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. 2546-2550) พบว่า ลั กษณะการเกิดคดี บริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจ
นครบาลชนะสงครามนั้น มีรูปแบบการเกิดแบบกระจาย แต่พบว่ามีกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
กล่าวคือ คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถจักรยาน และรถจักยานยนต์ และคดี
ลักรถยนต์ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ซ้าๆ และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณแขวงชนะสงคราม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
เพิ่มเติมเบื้องต้น โดยการสารวจพื้นที่เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใน
แขวงชนะสงคราม 5 ปีต่อมา จากข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
รวมเป็น 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) ผลปรากฏว่า พื้นที่บริเวณที่เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินยังคงเป็นบริเวณเดิม และสถิติช่วงเวลาของการเกิดคดีอาชญากรรมประเภท
ดังกล่าวเกิดกระจายเวลากัน กล่าวคือ เกิดคดีอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินทั้งในเวลา
กลางวั น และกลางคื น แต่ อ าจแตกต่ า งกั น ตามรู ป แบบการใช้ พื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ในแต่ ล ะคดี จ ะเกิ ด ขึ้ น
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ในบริเวณที่มีรูป แบบพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในแต่ละพื้นที่
อันส่งผลให้มีลักษณะอาคาร และความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ตลอดจนโครงข่ายสาธารณะที่ทอดตัว
ภายในพื้นที่ เป็นต้น จึงน ามาสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบพื้นที่ที่ มีแนวโน้มเอื้อต่อการเกิดรูปแบบ
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ
จากข้อมูลการศึกษาของ Derkheim (1951) และผลงานด้านจิตวิเคราะห์ของ Freud (1915)
พบว่ า แนวความคิ ด ที่ เ ชื่ อ ว่ า การเกิ ด อาชญากรรมต้ อ งประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย ทางกายภาพ
และจิตสานึกของอาชญากร ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้เกิดอาชญากรรม กล่าวคือ การเกิดอาชญากรรม
ต้องประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (กายภาพ และสังคม) กับจิตสานึกของอาชญากร
โดยถ้ า เมื่ อ ใดปั จ จั ย ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ มมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ จิ ต ส านึ ก ของอาชญากรแล้ ว
การเปลี่ ย นแปลงสภาพจิ ต ของอาชญากรก็ จ ะตั ด สิ น ใจที่ จ ะประกอบอาชญากรรมได้ (ปุ ร ะชั ย
เปี่ยมสมบูรณ์, 2526: 121-125)
ทั้งนี้ พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ 6 แขวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญ ทั้งในระดับย่าน และระดับเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ อี กทั้ งยั งเป็น พื้น ที่พ าณิ ช ยกรรม การบริก ารและการท่ องเที่ ยวที่ส าคั ญ
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถานที่สาคัญ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในพื้ น ที่ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ป ระกอบกั บ รู ป แบบพื้ น ที่ (spatial patterns)
ที่เกิดอาชญากรรม พบว่า “แขวงชนะสงคราม” เป็น พื้นที่ที่มีความน่ าสนใจ เนื่อ งจาก ลั กษณะ
การเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น แต่ ล ะประเภทเกิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณพื้ น ที่
ที่มี ค วามแตกต่า งกัน สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ที่ก ล่ าวถึ ง ตรรกะเชิง พื้ นที่ ใ นสั ง คม (spatial logic
of society) ที่อธิบายว่า รูปแบบพื้นที่ (spatial patterns) จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของคน
หรือรูปแบบกิจกรรมทางสังคม (space use patterns) ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
จากการสารวจพื้นที่ศึกษาเบื้องต้น (pilot study) เพื่อสังเกตการณ์รูปแบบการใช้พื้นที่
สาธารณะ (public space use patterns) พบว่า แขวงชนะสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีลั กษณะ
ของรูปแบบการดาเนินชีวิตสาธารณะ 2 ระดับ ซ้อนทับอยู่ด้วยกัน ประกอบไปด้วย ระดับย่านหรือ
ภายในชุมชน (public space use in a community level) โดยพบกิจกรรมของคนในพื้นที่ชุมชน
ดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และระดับเมือง (public space use in a civic level)
กล่ า วคื อ เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ แ ขวงชนะสงคราม ประกอบไปด้ ว ย สถานที่ ส าคั ญ ระดั บ เมื อ ง
อย่ า งหลากหลาย เช่ น สถานที่ ร าชการส าคั ญ ศาสนาสถาน สวนสาธารณะระดั บ เมื อ ง
สถานที่ท่องเที่ย ว โรงเรีย น ท่าเรื อโดยสาร ตลอดจนย่านสถานบันเทิงที่ส าคัญของเมือง เป็นต้น
เหล่านี้ล้วนดึงดูดผู้คนหลากหลายประเภทให้เดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ แ ขวงชนะสงคราม จั ด เป็ น “พื้ น ที่ อ เนกประโยชน์ ” ในระดั บ หนึ่ ง ประกอบกั บ
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การศึกษารูปแบบพื้นที่ของแขวงชนะสงคราม พบว่า โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ (public space
network) มีลักษณะเป็นตรอกถนนคนเดินเชื่อมต่อกันภายในย่านอย่างสลับซับซ้อน มีเส้นทางเข้าถึง
พื้นที่หลายทางระหว่างมวลอาคารขนาดเล็กและหนาแน่น

รูปที่ 1-1 รูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงคราม
จากการสารวจระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557

4

รูปที่ 1-2 สภาพพื้นที่ทั่วไปภายในแขวงชนะสงครามจากการสารวจระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557
Newman (1972) อธิบายว่า พื้นที่ที่มีความปลอดภัย คือพื้นที่ที่ ผู้ คนรู้สึ กเป็นเจ้าของ
และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน อาจกล่ า วได้ ว่ า เมื่ อ พื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง มี ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเฝู า ระวั ง
จะมีแ นวโน้ ม ที่จ ะมี ค วามปลอดภัย และมี ก ารก่อ อาชญากรรมน้ อย คื อ ถนนแบบปลายตัน หรื อ
Cul-de-sac หรือพื้นที่ที่มีทางเข้าออกทางเดียวนั้นจะมีความปลอดภัย เนื่องจากมีสายตาเฝูาระวังของ
คนในซอยเดียวกันและอาจส่งผลให้เกิดอาชญากรรมน้อยลงตามไปด้วย แต่แนวคิดดังกล่าวขัดแย้งกับ
Shu (2000) ซึ่งกล่าวว่า พื้นที่ที่มีระบบถนนแบบตาราง (grid) ที่มีการสัญจรผ่านตลอดเวลานั้น
เกิดอาชญากรรมน้อยที่สุด
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา ถึ ง รู ป แบบพื้ น ที่ (spatial patterns)
ในแขวงชนะสงคราม ที่มีแนวโน้ มเอื้อให้ เกิด รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่ มคดีประทุษร้ายแก่
ทรัพย์สิน ได้แก่ คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
คดีลักรถยนต์ โดยผู้วิจัยใช้ที่มาข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรมย้อนหลังอ้างอิง จากงานวิจัยของนาย
มณฑล เยี่ยมไพศาล พ.ศ. 2551 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางภายภาพของเมืองกับ
รู ป แบบการเกิ ด คดี อ าชญากรรม กรณี ศึ ก ษาเขตรั บ ผิ ด ชอบสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงคราม
ประกอบกับข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม จานวน 10 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. 2546-2555) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีทางสัณฐานวิทยาในการศึกษาเพื่ออธิบายถึง
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ าง “รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ มคดี ป ระทุ ษ ร้า ยแก่ ทรั พ ย์ สิ น ” กั บ
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“รูปแบบพื้นที่” อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการปูองกันอาชญากรรมภายในแขวงชนะสงคราม
ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เมืองอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 ระบุรูปแบบพื้นที่ (spatial patterns) ของพื้นที่แขวงชนะสงคราม
1.2.2 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่และรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สินในแต่ละประเภทของพื้นที่แขวงชนะสงคราม
1.2.3 ประมวลรูปแบบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและเป็นตัวอย่างสู่การประยุกต์แนวทาง
แก้ปัญหาและใช้กับพื้นที่เมืองอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
1.3 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
ขอบเขตของเนื้อหา เป็นการสร้างแผนที่รูปแบบการเกิด อาชญากรรม (crime mapping)
กลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น โดยใช้ ข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อาชญากรรมย้ อ นหลั ง ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2546-2550 อ้างอิงจากงานวิจัยของนายมณฑล เยี่ยมไพศาล พ.ศ. 2551 เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของเมื อ งกั บ รู ป แบบการเกิ ด คดี อ าชญากรรม กรณี ศึ ก ษา
เขตรั บ ผิ ดชอบสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงครามประกอบกับ ข้อ มู ล บั นทึ กประจ าวั นของสถานี
ตารวจนครบาลชนะสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 รวมทั้งสิ้น จานวน 10 ปีย้อนหลัง
(ปี พ.ศ. 2546-2555) โดยนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
โครงข่ายพื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงคราม ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Space Syntax
และแผนที่เชิงสัณฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ (spatial patterns) ประเภทต่างๆ
ของพื้นที่แขวงชนะสงคราม
ขอบเขตของพื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ พื้ น ที่ แ ขวงชนะสงคราม ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตท้ อ งที่ ภ ายใน
ความรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เมือง
มีขนาดพื้น ที่ 0.399 ตารางกิโ ลเมตร ประกอบไปด้ว ยชุมชนย่อย ได้แก่ ชุมชนมัส ยิดจักรพงษ์
(ชุ ม ชนตรอกสุ เ หร่ า ) ชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้ ตรอกโรงไหม ตรอกกษาปณ์
ตรอกชนะสงคราม ตรอกรามบุ ตรี ถนนจั ก รพงษ์ ถนนเจ้ า ฟู า ถนนพระสุ เ มรุ ถนนพระอาทิ ต ย์
รวมทั้งสิ้น 825 ครัวเรือน มีประชากรในพื้นที่จานวนทั้งสิ้น 2,179 คน จาแนกเป็นประชากรชาย
1,052 คน และประชากรหญิ ง 1,127 คน คิ ด เป็ น ความหนาแน่ น ของประชากรในพื้ น ที่
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ต่อพื้นที่แขวงชนะสงคราม เท่ากับ 6,427.73 คนต่อตารางกิโลเมตร (แผนที่ 1-1) โดยขอบเขตพื้นที่
ศึกษา มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดแขวงวัดสามพระยา และแขวงบ้านพานถม
จรดแขวงพระบรมมหาราชวัง
จรดแขวงตลาดยอด
จรดแม่น้าเจ้าพระยา
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แผนที่ 1-1 พื้นที่ศึกษา (แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
พื้นที่ศึกษา (แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2548
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 1-2 สถานที่สาคัญภายในแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
มวลอาคารภายในพื้นที่ศึกษา
โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ

ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2548
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาข้อมูล เอกสารวิชาการ งานวิจัย แนวความคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับ การเกิดอาชญากรรมในชุมชนเมืองประเภทต่างๆ เพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิดวิธีวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษาในมิติทางกายภาพ เศรษฐกิ จ
และสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 การศึ ก ษาพื้ น ที่ ศึ ก ษาน าร่ อ ง (pilot study) โดยลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สั ง เกตการณ์ (direct
observation) และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงข่ า ยการเข้ า ถึ ง และการเดิ น ทางเข้ า -ออก
ของโครงข่ายพื้น ที่ ส าธารณะ ภายในบริเวณแขวงชนะสงคราม เพื่ อนามาจั ดทาแผนที่
ประกอบการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่
1.4.3 การสร้างแผนที่รูปแบบการเกิดอาชญากรรม (crime mapping) โดยระบุข้อมูลในเชิงแผนที่
จากสถิติการเกิดอาชญากรรมย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 อ้างอิงจากงานวิจัย
ของนายมณฑล เยี่ ย มไพศาล พ.ศ. 2551 เรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งสภาพแวดล้ อ ม
ทางกายภาพของเมื อ งกั บ รู ป แบบการเกิ ด คดี อ าชญากรรม กรณี ศึ ก ษาเขตรั บ ผิ ด ชอบ
สถานี ต ารวจนครบาลชนะสงครามประกอบกั บ ข้ อ มู ล บั น ทึ ก ประจ าวั น ของสถานี ต ารวจ
นครบาลชนะสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 รวมทั้งสิ้นจานวน 10 ปีย้อนหลัง
(ปี พ.ศ.
2546-2555) เพื่ อ น าจุ ด เกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น
จานวน 5 คดี ซึ่งเป็นคดีที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ความสนใจ
1.4.4 การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ (spatial patterns) ได้แก่ ความหนาแน่นและความสูงของมวล
อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและมวลอาคาร และรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่ส่วนบุคคล รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ ด้วย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Space Syntax ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสัณฐาน
วิทยา เพื่อนามาประกอบการอธิบายถึงรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่
ทรัพย์สิน
1.4.5 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องรู ป แบบพื้น ที่ ภ ายในแขวงชนะสงครามกั บรู ป แบบการเกิ ด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินแต่ละประเภท
1.4.6 สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ และระบุ รู ป แบบพื้ น ที่แ ขวงชนะสงครามที่ มี แนวโน้ม เอื้ อให้ เ กิ ด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินแต่ละประเภท
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1.5 แหล่งที่มาของข้อมูล
1.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการลงพื้นที่สังเกต (direct observation) และบันทึก
ข้อมูลด้วยผู้วิจัยเอง
1.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร / งานวิจัยของนาย
มณฑล เยี่ ย มไพศาล เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้ อ มทางภายภาพของเมื อ ง
กั บ รู ป แบบการเกิ ด คดี อ าชญากรรม กรณี ศึ ก ษาเขตรั บ ผิ ด ชอบสถานี ต ารวจนครบาล
ชนะสงคราม / ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต /
หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจน
จากเว็บไซต์ต่างๆ เสนอในรูปแบบบทบรรยายผ่าน แผนที่ ตาราง และแผนภูมิต่างๆ เป็นต้น
1.6 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ของการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน กับรูปแบบ
พื้ น ที่ ภ ายในแขวงชนะสงคราม โดยสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงครามสามารถน าไปใช้
ในการวางแผนการจับกุมกรณีเกิดอาชญากรรมประเภทดังกล่าวในพื้นที่
1.6.2 ทราบถึงลักษณะพื้นที่ที่ มีแนวโน้มเอื้อให้เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
อันนาไปสู่การปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม
1.6.3 ผลการวิจัยสามารถนาไปเป็นตัวอย่างการศึกษาพื้นที่ อื่นๆ และสามารถนาข้อมูล ที่ได้จาก
การวิจัยประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ ได้
1.7 คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
1.7.1 พื้นที่อเนกประโยชน์ (multi-use space) คือ พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายวัตถุประสงค์
สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ประเภทต่างๆ เข้ามาสู่พื้นที่ในช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกัน
1.7.2 พื้นที่สาธารณะ (public space) คือ พื้นที่ซึ่งคนทุกประเภทสามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรม
หลายประเภทตลอดเวลาหรือเกือบทั้งวันทั้งพื้นที่ที่มีสิ่งปกคลุมและไม่มีสิ่งปกคลุม
1.7.3 รู ป แบบพื้น ที่ (spatial patterns) คือ สภาพทั่วไปของพื้นที่ โครงข่ายพื้นที่ส าธารณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ อาคาร ความหนาแน่นและความสูงของมวลอาคาร
และรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคล
1.7.4 รูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะ (public space use patterns) คือ รูปแบบพฤติกรรมการใช้
พื้น ที่ ป ระเภทต่า งๆ ของคน ซึ่ ง ในที่ นี้ จะเป็น รู ปแบบคดี อ าชญากรรมกลุ่ มคดี ประทุษ ร้ า ย
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แก่ทรั พย์ สิน โดยเฉพาะ 5 ประเภท ได้แก่ คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้ นทรัพย์
คดีลักรถยนต์ และคดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
1.7.5 อาชญากรรม คือ การกระทาที่มีลักษณะความผิดอย่างร้ายแรง มีความรุนแรงและเป็นอันตราย
ต่อสังคม หรือกระทาโดยเจตนาที่ ฝุ าฝืนหรือขัดกับกฎหมายที่วางไว้ และผู้กระทาความผิ ด
จะต้องได้รับการลงโทษตามข้อบังคับของสังคมนั้นๆ
1.7.6 อาชญากร คือ ผู้ก่ออาชญากรรม
1.7.7 เหยื่ออาชญากรรม คือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอาชญากรรม
1.7.8 แผนที่อาชญากรรม (crime mapping) คือ แผนที่แสดงพื้นทีจ่ ุดการเกิดอาชญากรรม
1.7.9 แขวงชนะสงคราม คือ พื้นที่ศึกษา (แสดงดังแผนที่ 1-1)
1.7.10 กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน (crime against property) ประกอบด้วย คดีลักทรัพย์
คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ และคดีลักรถยนต์
1.7.11 คดีลักทรัพย์ (the offences of theft) คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ
โดยที่เหยื่ออาชญากรรมไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวในภายหลัง
1.7.12 คดีวิ่งราวทรัพย์ (the offences of snatching) คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่น โดยการฉกฉวย
เอาซึ่งหน้า
1.7.13 คดีปล้นทรัพย์ (the offences of robbery) คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยการใช้กาลัง
ประทุษร้ายหรือการขู่เข็ญ ข่มขืนใจผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์
1.7.14 คดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ (the offences of stealing the bike and
motorbike) คือ การเอารถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ของผู้อื่นไป โดยที่เหยื่ออาชญากรรม
ไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวในภายหลัง
1.7.15 คดีลักรถยนต์ (the offences of stealing the car) คือ การเอารถยนต์ของผู้อื่นไป
โดยที่เหยื่ออาชญากรรมไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวในภายหลัง
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บทที่ 2
การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ ายแก่ทรัพย์ สิ นในแขวงชนะสงคราม ได้ทาการศึกษา ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง เพื่อ สร้างกรอบความเข้าใจถึงแนวความคิดเพื่อ ให้ได้มาส าหรับการพิจารณา
ซึง่ สามารถจาแนกได้เป็นกรอบหัวข้องานวิจัย ดังนี้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
2.1.1 ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรม
2.1.2 สาเหตุปัจจัยการเกิดอาชญากรรมในเมือง
2.2 ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ รู ป แบบพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นของพื้นที่
2.2.1 การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่
2.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่
2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกับรูปแบบพื้นที่
2.4 สรุปการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการกาหนดกรอบแนวคิด
วิธีวิจัย
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2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
2.1.1 ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรม
อาชญากรรม หมายถึง การกระทาความผิดทางอาญา โดยเกิดจากการสมาสคาว่า
“อาชญา” หมายถึง อานาจ โทษ และคาว่า “กรรม” หมายถึง การกระทาที่สนองผลร้าย
ซึ่งทาไว้แต่ปางก่อน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ทั้งนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า “Crime”
โดยมาจากรากศัพ ท์ภ าษาลาติ นว่า “Crmen” หรือ “Criminia” ซึ่ ง มีความหมายว่ า
การกระท าที่ ผิ ด ศี ล ธรรม การตั ด สิ น ค าพิ พ ากษา การลงโทษ การจั บ กุ ม การกล่ า วหา
ตลอดจนการกระทาความผิดของบุคคลใดต่ออีกบุคคลหนึ่ง (Lexitron, 2009 อ้างถึงใน
คณิทธ์ เนียรวิฑูรย์, 2554: 17) ทั้งนี้ Reid (2000) กล่าวว่า อาชญากรรม คือ การกระทา
ด้วยเจตนาหรือด้วยความประมาท ฝุาฝืน ละเมิดกฎหรือข้อกาหนด ข้อบังคับของชุมชน
หรื อ สั ง คม ตลอดจนกฎหมายอาญา อั น มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นการลงโทษตามขั้ น ตอนระดั บ
ความรุนแรงของการกระทาผิดดังกล่าว โดยหน่วยงาน หรือองค์กรทางการเมืองของพื้นที่
นั้นๆ สอดคล้องกับ Korn และ McCorkle (1959) ที่กล่าวว่า เป็นการกระทาที่ถือเป็น
ความผิด ซึ่งผู้มีอานาจการปกครองจะต้องลงโทษบุคคลผู้กระทาความผิดเหล่านั้น
Satherland และ Cressey (1967) ไดให้ความหมายว่าเป็นการกระทาที่ละเมิด
กฎหมายอาญา การกระทาใดๆ ไมว่าจะเป็นการประณาม นาลงโทษเพียงใด หรือผิดศีลธรรม
มากน้อยเพียงใด หรือเลวทรามต่าช้าเพียงใด ก็ไมถือว่าเป็นอาชญากรรม หากไมมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายห้ามไว้ (อ้างถึงใน ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ, 2537: 99-105)
สานักงานตารวจแห่งชาติ (2535) ได้จาแนกประเภทของคดีอาชญากรรม ออกเป็น
5 กลุ่มคดี ตามลักษณะของการประกอบอาชญากรรม ดังต่อไปนี้
1.) กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ประกอบด้ ว ย คดีฆ่ า ผู้ อื่น โดยเจตนา คดี ป ล้ นทรั พ ย์ คดี ชิง ทรั พย์ คดีลั ก พา
เรียกค่าไถ่ และคดีวางเพลิง
2.) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
ประกอบด้ว ย คดีฆ่าผู้ อื่นโดยเจตนา คดีฆ่าผู้ อื่นโดยไม่เจตนา คดีทาให้ ตาย
โดยประมาท คดีพยายามฆ่า คดีทาร้ายร่างกาย และคดีข่มขืนกระทาชาเรา
3.) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ประกอบด้วย คดี ลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีรีดเอาทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์
คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร และคดีทาให้เสียทรัพย์
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4.) กลุ่มคดีที่น่าสนใจ
ประกอบด้วย คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีโจรกรรมรถยนต์ คดีโจรกรรม
โค-กระบื อ คดีโ จรกรรมเครื่องมือเกษตร คดีปล้ นชิงรถโดยสาร คดีปล้ นชิง
รถแท็กซี่ คดีข่มขืนและฆ่า คดีลักพาเรียกค่าไถ่ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์
5.) กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ประกอบด้ ว ย คดี ค วามผิ ด ตาม พ.ร.บ.อาวุ ธ ปื น พ.ร.บ.การพนั น พ.ร.บ.
ยาเสพติ ด พ.ร.บ.ปราบปรามการค้ า ประเวณี และ พ.ร.บ.มี แ ละเผยแพร่
วัตถุลามก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาประเด็ น กลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยที่ มุ่ ง เน้ น ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น
โดยปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2545) ได้กล่าวถึงแผนประทุษกรรมอาชญากรรมของอาชญากร
ทาให้ทราบลักษณะของการประกอบอาชญากรรมประเภทต่างๆ ดังนี้
1.) คดีลักทรัพย์
เป็ น คดี ที่เกิด จากการเอาทรัพย์ข องผู้ อื่ น หรื อ ผู้ เป็น เจ้าของร่ว มอยู่ด้ว ย
ไปโดยทุ จ ริ ต หรื อการเอาไปจากการครอบครองของผู้ อื่ น สถานที่ เ กิด เหตุ
มักเป็นเขตบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ตึกแถว ตลาด ศูนย์การค้า สถานีขนส่ง บริเวณ
งานรื่ น เริ ง ต่ า งๆ มั ก ใช้ เ ล่ ห์ เ หลี่ ย มเดิ น ชน หรื อ ยื น เบี ย ดเหยื่ อ เพื่ อ ปิ ด บั ง
พฤติกรรมของตนจากสายตาของบุคคลทั่วไป มักเลือกทาในบริเวณที่มีผู้คน
หนาแน่น และบริเวณที่มีมุมอับสายตา
2.) คดีวิ่งราวทรัพย์
เป็ น คดี ที่ เ กิ ด จากการลั ก ทรั พ ย์ โ ดยการฉกฉวยเอาทรั พ ย์ ข องผู้ อื่ น
ไปโดยซึ่ ง หน้ า หรื อ เอาไปขณะที่ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ รู้ เ ห็ น การกระท านั้ น
โดยผู้ ก ระท าเพี ย งแต่ ฉ กฉวย แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ จตนาในการท าร้ า ยเจ้ า ทรั พ ย์
อาชญากรมักรอสังเกตผู้ที่เดินผ่านไปผ่าน มักใช้ช่องโอกาสขณะที่ผู้คนกาลั ง
เบียดเสียดแออัด กระทาการกระชากสร้อยคอ หรือของมีค่าอื่นๆ หรืออาจใช้มีด
หรือคีมตัดสร้อยคอให้ขาดอย่างรวดเร็วแล้วหลบหนีไป
3.) คดีปล้นทรัพย์
เป็ นคดีที่เกิดจากการลักทรัพย์โ ดยการใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า
ทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อให้สามารถนาทรัพย์นั้นไปได้โดยสะดวก
สถานที่เกิดเหตุมักเป็นบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านทอง ร้านเสริมสวย
คลิ นิ ก ซูเ ปอร์ มาร์ เ ก็ ต สถานที่ ป ระกอบธุ ร กรรมทางการเงิน หรื อธนาคาร
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เป็ นต้น โดยอาชญากรมักเลือกบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็ นได้จากภายนอก
ในกรณีเหยื่ ออาชญากรรมเป็นบุคคลที่สัญจรบนถนนนั้น อาชญากรมักเลือก
เหยื่อที่ออกมาจากสถานที่ประกอบธุรกรรมทางการเงิน เมื่อได้โอกาสก็จะใช้
อาวุธปืนหรือมีดจี้บังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินมีค่า จากนั้นจึงหลบหนีไป
4.) คดีลักรถยนต์ หรือลักรถจักรยานยนต์
เป็นคดีที่เกิดจากการเอารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ไปจากการครอบครอง สถานที่ เ กิ ด เหตุ มั ก เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า ริ ม ถนนใกล้
ร้านอาหารทั่วไป หรือบริเวณที่อับสายตาต่างๆ ของพื้นที่สาธารณะ โดยเหยื่อ
อาชญากรมักจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานและไม่มีคนเฝูา รวมถึงลืมล็อกประตู
รถยนต์ หรือคอรถจักรยานยนต์เอาไว้
2.1.2 สาเหตุปัจจัยการเกิดอาชญากรรมในเมือง
สานักงานตารวจแห่งชาติ (2550) ได้แสดงแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวทฤษฎี
บังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชมสัมพันธ์ ภายใต้ “ทฤษฎีการควบคุมจากสภาพแวดล้อม”
(theory of crime control through environmental design-CED) โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของวงจรอาชญากรรม คือ อาชญากรที่จะกระทาผิด โอกาสที่เหมาะสม และ
เหยื่อที่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการขาดความสามารถในการปกปูองทรัพย์สินหรือร่างกาย
เพื่ออธิบายการเกิดอาชญากรรมภายในเมือง โดยกล่าวว่า เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ
ครบถ้วนแล้วนั้น อาชญากรรมก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ แสดงดังรูปที่ 2-1

อาชญากรที่จะกระทาผิด

โอกาสที่เหมาะสม

เหยื่อที่เหมาะสม

การเกิดอาชญากรรม

รูปที่ 2-1 องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม (ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2550)
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จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมทั้ง 3 ประการนั้น เมื่อนามา
อธิบายอย่างละเอียด พบว่า เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุปัจจัย คือ สาเหตุจากภายในตัวบุคคล
กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่อาชญากรที่จะกระทาความผิด ซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุทางด้านจิตวิทยา
กายภาพ หรือสาเหตุทางสรีระวิทยาตามแนวคิดแนวคิดของ Lonbroso (1876 อ้างถึงใน
Wolfgang, 1960) ที่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของอาชญากรสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
และเสนอเป็นแนวคิดอาชญากรโดยกาเนิด (Born Criminal) ซึ่งจะแสดงออกทางรูปร่างของ
อาชญากร โดยระบุว่า อาชญากรจะเป็นบุคคลที่มีกะโหลกศีรษะรูปสี่เหลี่ยม มีเคราน้อย
มีขากรรไกรกว้างและใหญ่ มีใบหน้าโบราณคล้ายลิง และมีแววตาเหี้ยมโหด และ Frued
(1930 อ้างถึงใน Wolfgang, 1990) เชื่อว่า การก่ออาชญากรรมนั้น เกิดจากการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่ได้รับการปรุงแต่งจากสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงออกของสัญชาตญาน
ที่ปราศจากการควบคุม นอกจากนี้ Gall (1758 อ้างถึงใน Wolfgang, 1960) ได้เสนอ
แนวคิดว่ า กะโหลกศีร ษะมนุษ ย์ที่แ ตกต่ างกัน ย่อ มแสดงถึ งความแตกต่า งในโครงสร้ า ง
ของมันสมอง และจะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและลักษณะทางอารมณ์ เช่น ถ้ากะโหลกศีรษะ
โหนกผิดปกติ จะเป็นลักษณะของคนหัวขโมย เป็นต้น (บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง, 2549: 10)
นอกจากนี้ อิทธิพลของสภาพเศรษฐกิจและสั งคม ยังเป็นตัว กาหนดสาเหตุจาก
ภายในตัวบุคคลให้ก่ออาชญากรรมได้ ดังที่ Cohen และ Machalex (อ้างถึงใน อัณณพ
ชูบารุง, 2547: 61-62) กล่าวถึงทฤษฎีการเกิดอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเลวร้ายของ
สถานการณ์ (a theory of expropriative crime) โดยอธิบายว่า อาชญากรรมเกิดจาก
การดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายของชีวิตภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากั ด อาทิ ความยากจน การขาดการศึ ก ษา การขาดแคลนอาหารเพื่ อ การด ารงชี วิ ต
ตลอดจนสถานการณ์อันเลวร้ายของชีวิต ประกอบกับทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง
(differential association theory) ที่ Sutherland (อ้างถึงใน Regoli และ Hewitt, 1996:
140-141) ได้อธิบายกระบวนการของพฤติกรรมที่คนสามารถเป็นอาชญากรได้ว่าเกิดจาก
การเรียนรู้โดยทั่วไป การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและถูกจูงใจ ผลักดัน การหาเหตุผล ตลอดจน
ทั ศ นคติ ใ นทิ ศ ทางที่ เ ฉพาะเจาะจง หรื อ การสั ม ผั ส ทั ศ นคติ ท างด้ า นอาชญากรรม
เป็นระยะเวลานานตั้งแต่แรกอย่างเข้มข้นและสม่าเสมอ ทั้งนี้ William III และ McShane
(1999: 83) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า ค่านิยม แรงจูงใจจากสังคม และเจตคติที่ส่งผลทางจิตวิทยา
มีอิทธิพลมากกว่าเทคนิคในการก่ออาชญากรรม
อีก สาเหตุ ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ส่ ง ผลให้ อาชญากรที่จ ะกระท าความผิ ด คื อ สาเหตุ จ าก
ภายนอกตั ว บุ ค คล หรื อ สาเหตุ ท างด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง นี้ เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากรู ป ที่
2- พบว่า การคัดเลือกเหยื่อที่เหมาะสมนั้น เป็นไปตามทฤษฎีกิจกรรมประจาวัน (routine
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activities theory) ของ Cohen และ Felson (อ้างถึงใน Regoli และ Hewitt, 1996:
126-127) ที่เชื่อว่าการประกอบกิจกรรมประจาวันอย่างสม่าเสมอโดยไม่ เปลี่ยนแปลงของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะทาให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้
อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากเหยื่ อ อาชญากรมี ค วามเหมาะสมแล้ ว นั้ น ประเด็ น
โอกาสที่ เ หมาะสมในการเกิ ด อาชญากรรมเป็ น อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการเกิ ด
อาชญากรรม ทั้ง นี้ สภาพพื้นที่ทางกายภาพของเมือ งจะเป็น ตัว เอื้อให้ เกิดอาชญากรรม
เมืองขึ้น โดยทฤษฎีสังคมที่ไร้ระเบียบ (social disorganization theory) พูดถึง สภาพสังคม
ของชุมชนที่มีการเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ตัว ชุมชนและบุคคลที่อยู่อาศัย จากการ
เจริญเติบโตไปสู่การเป็นสังคมเมือง (urbanization) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้มี
การหมุนเวียนของคนในพื้นที่อย่างหลากหลาย ซึ่งส่งผลให้ กลไกควบคุมทางสังคมของชุมชน
อ่อนแอลง และนาไปสู่การมีอาชญากรรมเมืองที่สูง ขึ้น (พรชัย ขันตี และคณะ, 2543:
82-83)
นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายถึงเขตพื้นที่เมืองที่เหมาะสมต่อการเกิดอาชญากรรมได้
ด้วยทฤษฎีวงรอบ (group conflict theory) ของ Park และ Burgess (อ้างถึงใน Vito และ
Holmes 1994: 141-142) โดยได้ศึกษาด้านมนุษย์นิเวศวิทยาเกี่ยวกับอาชญากรรมของ
มหานครชิค าโก ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ด้ว ยการลากเส้ น ครึ่ง วงกลมจากศูน ย์ก ลางของ
มหานครออกเป็ น 5 ย่ าน ตามลั กษณะของที่อยู่ อาศัย อาชีพ และชนชั้น ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็นย่านต่างๆ ดังนี้
ย่านของบุคคลที่เดินทางเข้าไปทางานในเมือง (commuter zone)
ย่านที่พักอาศัย (residential zone)
ย่านบ้านพักอาศัยของคนทางาน (workingmen’s homes zone)
ย่านที่มีการเปลี่ยนแปลง (zone in transition)
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (central business district)

รูปที่ 2-2 ทฤษฎีวงรอบ (group conflict theory)
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โดยพบว่า ย่านที่มีการเปลี่ยนแปลง (zone in transition) ซึ่งเป็นเขตรองรับ
ความเจริ ญทางธุร กิจ และอุตสาหกรรมที่ขยายออกมาจากย่านศูนย์กลางธุรกิจ (central
business district) เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมได้สูงที่สุดของเมือง เนื่องจากการขยายตัว
ของธุรกิจศูนย์กลางเมือง และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นย่านที่มีการสัญจรผ่านของผู้คน
หลากหลาย โดยย่านที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเขตที่มีลักษณะของเมืองที่มี การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นที่พักอาศัยของผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีงานทา ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีกาลัง
ทางเศรษฐกิ จ หรื อ อ านาจทางการเมื อ ง ท าให้ ที่ พั ก อาศั ย เสื่ อ มโทรมลงไป และน าไปสู่
การเรี ย นรู้ ห รื อ การได้ รั บ การถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมหรื อ พฤติ ก รรมที่ ผิ ด กฎหมายจากผู้ ที่
อยู่ ใ นชุ ม ชนมาก่อ น โดยอาชญากรรมที่ เกิ ด ขึ้น จะค่อ ยๆลดลงทุ ก ขณะเมื่ อ ถอยห่ างจาก
กลางเมืองออกไป ซึ่งบริ เวณที่เคยเกิดอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นซ้าในที่เดิมอีก
(ว่าที่ ร.ต.ท.วิชา จาปาวัลย์, 2540)
Stark (อ้างถึงใน Vito และ Holmes 1994: 144-143) ได้ทาการศึกษาต่อจาก
ทฤษฎี ว งรอบของส านั ก ชิ ค าโก โดยตั้ ง ค าถามงานวิ จั ย ว่ า ประชากรในย่ า นนั้ น ล้ ว นมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน แต่เหตุใดในย่านดังกล่าว ยังคงมีอัตราการเกิดอาชญากรรม
ในระดับสูง ทั้งนี้ ยังได้ตั้งสมมติฐานงานวิจัยว่า ต้องมีปัจจัยบางอย่างที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ที่ยังส่งผลให้เกิดอาชญากรรมขึ้นอยู่ และจากผลการศึกษาสามารถอธิบายข้ อค้นพบ
คือ ทฤษฎีย่านชุมชนเบี่ยงเบน (deviant neighborhoods theory) โดยกล่าวว่า ในย่านที่มี
ประชากรหนาแน่ น ยิ่ ง สู ง ขึ้ น เท่ า ไร จะส่ ง ผลให้ ผู้ ที่ มี ค วามโน้ ม เอี ย งต่ อ ความเบี่ ย งเบน
ในการเกิดอาชญากรรมมากที่สุดและน้อยที่สุดมีโอกาสสัมผัสกันมากขึ้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาตามลักษณะพื้นที่ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ (2550) ได้จาแนก
พื้นที่อันตรายที่ต้องระวังอาชญากรรม จะพบว่าลักษณะพื้นที่ที่มักเกิดอาชญากรรม มักเป็น
พื้นที่ที่มีลักษณะ คือ
1.) เส้นทางเปลี่ยว เนื่องจากเป็นเส้นทางอันตราย โดยเส้นทางเปลี่ยวนั้น กล่าวคือ
เป็นบริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่อันตรายในระยะ 50 เมตรขึ้นไป
ตลอดจนไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงการที่ผู้ ใช้
เส้นทางไม่สามารถมองเห็นเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน มองเห็นได้ปลอดโปร่งตลอด
เส้นทางอีกด้วย
2.) การเฝู า ระวั ง จากสภาพแวดล้ อ มบนพื้น ที่ ส าธารณะ เช่น ถนนที่มี สิ่ ง บดบั ง
ทางเลี้ยวของถนนที่เป็นมุมหักศอก รวมทั้ งเป็นพื้นที่เปลี่ยว หรือพื้นที่โดดเดี่ยว
ซึ่ ง แยกตั ว ออกจากบริ เ วณหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน อาจมี ต้ น ไม้ ขึ้ น ปกคลุ ม ท าให้
ไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ดังกล่าวได้ชัดเจน ซึ่งการมองเห็นได้จากผู้อื่นมีส่ว น
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ช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ ส อยปลอดภั ย ไม่ ถู ก โดดเดี่ ย ว เปรี ย บเสมื อ นมี ส ายตาเฝู า ระวั ง
มองบริ เ วณนั้ น อยู่ ประชาชนในชุ ม ชนสามารถมองเห็ น และเตื อ นภั ย ได้
เช่น หน้าต่างอาคารมีส่วนมองเห็นทางเท้า ปูายรอรถเมล์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนบน
เส้ น ทางสั ญจร หรือ มี ผู้ ใ ช้ส อยหนาแน่น ควรจัด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ส อดส่ อ งดู แ ล
ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น หรืออาจเป็นแบบไม่เป็นทางการ
เช่น การดูแลจัดภูมิทัศน์ รั้วอาคาร บ้าน ควรมีความโปร่ง โล่ง มองเห็นได้จาก
ภายนอก โดยอาศั ย ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณโดยรอบช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ลและ
จากภายในที่ ส ามารถมองเห็ น สภาพทั่ ว ไปภายนอก เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ทั ศ วิ สั ย
และมุ มมอง ควรมองเห็ นได้ ชัดเจนและเข้ าถึ ด งสะดวก ไม่มี มุมอั บซ่อ นเร้ น
หรือบดบังสายตา อาทิ กาแพงทึบ พุ่มไม้ การเปลี่ ยนระดับทางเท้า เป็นต้น
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับพื้นที่สาธารณะ ควรหลีกเลี่ยงการแสดงของเขต
พื้นที่ด้วยแนวกาแพง หรือรั้วกั้นที่สูงทึบ บดบังมุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยภายใน
และผู้ที่สัญจรไปมาจากภายนอก
จากการค้น คว้า ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้างต้น พบว่า กายภาพ
ของเมื อ งเป็ น อิ ท ธิ พลส าคั ญ ประการหนึ่ง ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด อาชญากรรมเมื อ ง แต่ก ลั บ พบว่ า
การศึกษาปัญหาอาชญากรรมในเชิงกายภาพนั้นยังมีจานวนน้อย ดังนั้น จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะอธิบายปัญหาอาชญากรรมผ่านมุมมองทางด้านผังเมือง เพื่อค้นพบสาเหตุของ
ปั ญ หาอาชญากรรมในเชิ ง กายภาพ อั น น าไปสู่ ก ารจั ด การ และการออกแบบผั ง เมื อ ง
ที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมน้อยที่สุด
สาระส าคัญในประเด็นต่อไปจะกล่าวถึง การวิเคราะห์ รูปแบบพื้นที่และศักยภาพ
การเข้าถึง รู ป แบบพื้น ที่ส าธารณะ เพื่ อทาความเข้าใจถึงลั กษณะของรูปแบบพื้นที่ ต่างๆ
ภายในเมือง อั น น าไปสู่ การอธิบายความเชื่ อมโยงระหว่า งรูปแบบการเกิดอาชญากรรม
กับรูปแบบพื้นที่ลักษณะต่างๆ ต่อไป
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2.2 ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ รู ป แบบพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และ
การมองเห็นพื้นที่
2.2.1 การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่
พื้นที่สาธารณะ (public space) หมายถึง พื้นที่หรือสถานที่ที่เปิดกว้างสาหรับ
ประชากรทุ ก คนสามารถเข้า มาใช้ ได้ โ ดยมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น โดยไม่ มีข้ อ จ ากั ดเรื่ อ งเพศ
เชื้อชาติ อายุ หรือฐานะทางสังคม รวมทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารปกคลุม และภายในอาคาร
ปกคลุม (กาแหง อติโ พธิ, 2552) ซึ่ง Jacobs (1961) ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความสาคัญ
กับชีวิตสังคมเมือง ความปลอดภัยในสังคม ความมีชีวิตชีวาของเมือง ซึ่งพื้นที่สาธารณะใน
เมืองควรจะมีความหลากหลายผู้คน หลากหลายกิจกรรม และช่วงเวลา
ทั้งนี้ พื้นที่สาธารณะ สามารถจาแนกตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น 4 พื้นที่
ดังต่อไปนี้
1.) พื้นที่โล่งว่าง (open space)
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของพื้นที่โล่งว่างไว้ว่า เป็นพื้นที่
อั น ปราศจากหลั ง คาหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งปกคลุ ม เช่ น บ่ อ น้ า สระว่ า ยน้ า หรื อ
ที่ จ อดรถ และให้ ค วามหมายรวมถึ ง พื้ น ที่ ข องสิ่ ง ก่ อ สร้ า งหรื อ อาคารที่ สู ง
จากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม
เหนือระดับนั้น
Clarence Arthur Perry (อ้างถึงใน สกุลชัย ตัน ติเศรณี, 2549)
ให้ ค วามหมายของพื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งว่า เป็ นระบบสวนสาธารณะและที่ พั ก ผ่ อ น
สามารถแสดงองค์ประกอบจินตภาพของเมือง โดยศูนย์รวม (node) ที่รวม
กิจกรรมอันหลากหลายของชุมชน เนื่องด้วยปัจจัยจากัดทางพื้นที่ ประกอบกับ
ความหนาแน่นของประชากร ซึ่งพื้นที่โล่งว่างอาจเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น หรือ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างลักษณะพื้นที่โล่งว่าง (open space) (ปราณระฟูา พรหมประวัติ, 2550: 139)
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2.) พื้นที่บริเวณรอบอาคาร (building entourage)
พื้นที่โล่งว่างซึ่งอยู่กับอาคารอันเกิดจากข้อบังคับ เช่น เกิดจากระยะถอยร่น
พื้นที่โ ล่งว่างรอบอาคารในระยะที่กาหนด เป็นต้น พื้นที่โล่งว่างในลักษณะนี้
มักไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน
3.) พื้นที่ภายในกลุ่มอาคาร (inner block void)
หมายถึ ง พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งที่ มี ก ารใช้ พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะแบบกึ่ ง ส่ ว นบุ ค คล
(semi-private) ซึ่งมีขนาดเล็กและแทรกอยู่กับกลุ่มอาคารเพื่อเป็นทางสัญจร
พื้น ที่พั กผ่ อน หรือ เพื่ อประโยชน์ เชิ งพาณิ ช ย์ เช่น พื้ นที่ โ ล่ งว่ างหน้ าอาคาร
ถนนคนเดิน เป็นต้น
4.) พื้นที่ปิดล้อม (enclosure space)
เกิดจากการปิดล้อมของสิ่งก่อสร้างต่างๆนับตั้งแต่ ถนน อาคาร และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นอื่นๆ
นอกจากนี้ การเข้าถึงพื้นที่เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลถึงศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ เพราะ
ถ้าพื้นที่ส าธารณะใดสามารถเข้าถึงได้ง่าย ก็จะส่งผลให้ มีอัตราการสัญจรผ่านของผู้ใช้สู ง
ตามไปด้วย ทั้งนี้ สามารถจาแนกลักษณะของการเข้าถึงพื้นที่ได้ดังนี้ (สกุลชัย ตันติเศรณี ,
2549)
1.) การเข้าถึงพื้นที่ได้โดยตรงจากโครงข่ายพื้นที่สาธารณะประเภทถนน สามารถ
จาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
 การเข้าถึงพื้นที่โดยตรงจากถนน เป็นการเข้าถึงพื้นที่โล่งว่างที่อยู่ติดกับ
ถนน โดยมีการเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย สามารถมองเห็นพื้นที่จากภายนอก
ได้อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่องของพื้นที่ตามแนวถนนสายหลัก
 การเข้าถึงพื้นที่โดยตรงจากถนนและเป็นพื้นที่ปลายตัน เป็นการเข้าถึง
พื้นที่โล่งว่างที่อยู่ติดกับถนนเช่นเดียวกับแบบแรก แต่ปลายตัน
2.) การเข้าถึงพื้นที่โดยผ่านพื้นที่อื่น เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
โดยผ่ า นโครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกั น การเข้ า ถึ ง
ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่มีการใช้ถนนร่วมกัน เช่น บริเวณซอย และพื้นที่
ขนาดใหญ่ที่มีการถูกแบ่งย่อยออกภายหลัง
3.) การเข้าถึงโดยผ่านพื้นที่แบบที่มีหลังคาคลุม เป็นลักษณะของพื้นที่ที่โครงข่าย
พื้นที่สาธารณะแบบที่มีห ลังคาคลุมเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ และสามารถออกสู่ถนน
อีกด้านได้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
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4.) การเข้ า ถึ ง โดยผ่ า นพื้ น ที่ แ บบที่ ไ ม่ มี ห ลั ง คาคลุ ม เป็ น ลั ก ษณะของพื้ น ที่
ที่ โ ครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะแบบที่ ไ ม่ มี ห ลั ง คาคลุ ม เชื่ อ มต่ อ เข้ า พื้ น ที่ เช่ น
ทางเดิ น เท้ า ทางจัก รยาน เป็ น ต้ น และสามารถออกสู่ ถ นนอี ก ด้ านได้ ซึ่ ง มี
ความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
5.) การเข้าถึงพื้นที่จากหลายทิศทาง เป็นการเข้าถึงพื้นที่โดยสามารถเข้าได้หลาย
ทิ ศ ทาง ซึ่ ง พื้ น ที่ ลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของกิ จ กรม เช่ น ทางแยก พื้ น ที่
ส่วนกลางของคนในชุมชน ตลาด ลานเอนกประสงค์ เป็นต้น

รูปที่ 2-4 การจาแนกพื้นที่ตามลักษณะการเข้าถึงพื้นที่
(ที่มา: สกุลชัย ตันติเศรณี, 2549: 79)
จะเห็ น ได้ ว่ า โครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะเป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องพื้ น ที่
อันส่งผลให้พื้นที่นั้นๆ มีการเข้าถึงได้ง่าย และอัตราการสัญจรผ่านของผู้ใช้สู ง โดยลักษณะ
โครงข่ ายพื้น ที่ ส าธารณะในเมือ ง โดยทั่ ว ไปสามารถแบ่ งออกได้เ ป็น 4 ประเภท คื อ
ประเภททางบก ได้แก่ ถนน ทางเท้า และระบบราง ประเภททางอากาศ ประเภททางน้า
ได้ แ ก่ แม่ น้ า คลอง และมหาสมุ ท ร และประเภททางท่ อ ได้ แ ก่ ท่ อ ขนส่ ง แก๊ ส น้ ามั น
และอื่นๆ (C.S. Papacostas, P.D. Prevendourous, 1987: 5)
ในกรณีนี้ พื้ น ที่ศึ กษามี ข อบเขตการศึ กษาโครงข่า ยสาธารณะที่ ใช้ ใ นการสั ญ จร
จาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.) โครงข่ายสาธารณะของทางรถยนต์ 2.) โครงข่าย
สาธารณะของทางรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 3.) โครงข่ายสาธารณะของการเดินเท้า
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.) โครงข่ายสาธารณะของทางรถยนต์
เป็นเส้ นทางการสั ญจรส าหรับพาหนะขับเคลื่อนที่มีตั้งแต่ 4 ล้ อขึ้นไป
โดยมีเส้นทางถนนเป็นสิ่งก่อสร้างหลักของทางสัญจร พิจารณาองค์ ประกอบ
ถนนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้
1.1) การแบ่งประเภทถนน สามารถจัดแบ่งด้ว ยปัจจัยที่แตกต่างกั น
มี 2 ลักษณะที่เกี่ยวข้อง คือ ลักษณะลาดับศักย์และการออกแบบ
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549) มีรายละเอียดดังนี้
 ถนนประธาน (principal arterial) เป็นเส้นทางที่ต่อเนื่อง
ระหว่างเมือง มีลั กษณะถนนที่มีช่ว งของระยะทางยาว
รองรับปริมาณการจราจรสูง และรถที่มีความเร็วสูง หรือ
บางครั้งเรียกได้ว่าเป็น “ถนนรถบรรทุก (truck line)”
 ถนนทางเอก (major arterials or major roads)
มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองกับเมือง มี การควบคุมทาง
เชื่อมเข้าถึงถนน และมีช่องทางตัดข้ามถนน ไม่มีที่จอดรถ
ข้างทาง
 ถนนทางโท หรือถนนสายหลัก (minor arterial or
secondary roads) เป็นโครงข่ายถนนหลักภายในเมือง
ซึ่ ง มี เ ส้ น ทางที่ ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงภายในพื้ น ที่ เ มื อ ง
ใช้สาหรับการผ่านเข้า-ออกเมืองหรือชุมชน และเป็นถนน
ที่กระจายการจราจรไปยังพื้นที่ต่างๆ เชื่อมต่อระหว่าง
ถนนสายประธานและถนนสาย
 ถนนรอง (collector streets) เส้นทางเชื่อมต่อของถนน
สั้ น ๆ ระหว่า งระยะทาง เป็ น ถนนที่ ใ ช้ส าหรั บกระจาย
การจราจร เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักและถนนสาย
ย่อย ใช้สาหรับเส้นทางท่องเที่ยว และถนนในย่านธุรกิจ
ตลอดจนย่านที่อยู่อาศัย
 ถนนย่อย หรือถนนท้องถิ่น (local streets) เป็นถนน
ภายในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะย่ า น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ จากถนนสายรอง
มี ห น้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงการจราจรของจุ ด ต่ า งๆ ภายในย่ า น
(American Planning Association, 2006: 226-227)
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รูปที่ 2-5 ประโยชน์ใช้สอยและความสัมพันธ์ของลาดับศักย์ถนน
(ที่มา: American Planning Association, 2006)
2.) โครงข่ายสาธารณะของทางรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน
เป็ น เส้ น ทางการสั ญ จรส าหรั บ พาหนะขั บ เคลื่ อ นที่ น้ อ ยกว่ า 4 ล้ อ
อาทิ รถจั ก รยาน รถจั ก รยานยนต์ รถสามล้ อ เป็ น ต้ น โดยมี เ ส้ น ทางถนน
เป็นสิ่งก่อสร้าง
3.) โครงข่ายสาธารณะของการเดินเท้า
โครงข่ายสาธารณะของการเดินเท้า เป็นเส้นทางการสัญจรที่สามารถเข้าถึง
ได้ทุกพื้นที่สาธารณะด้วยการเดินเท้า ซึ่งมีพื้นที่สาธารณะหลากหลายประเภทที่
สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ได้แก่
 ทางเท้า (walkway) เป็นการกั้นพื้นที่สาหรับการเดินเท้าออกจาก
รถยนต์ ใ ห้ เ ป็ น สั ด ส่ ว น เพื่ อ ความสะดวกและปลอดภั ย ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน (กาญจน์ นทีวุฒิกุล , 2550 อ้างถึงใน กาแหง
อติโพธิ, 2552: 12) โดย Kelcey Edwads (อ้างถึงใน ทรรศชล
ปัญญาทรง, 2551) ได้จาแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
- ทางเท้าขนานไปกับแนวถนน (sidewalk)
- ทางเท้าที่ขนานแนวถนนและเลียบแม่น้าคูคลอง (roadway :
waterway)
- ทางเท้าชนิดเป็นทางลัด (short cut)
- ย่านทางเดินเท้า (pedestrian zone)
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- ทางเท้ า ชั่ ว คราว เช่ น การปิ ด ถนนบางสายในวั น พิ เ ศษ
เพื่อจัดเป็นทางเดินเท้า หรือเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น
ถนนคนเดินวันอาทิตย์ภายในคูเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น
 จัตุรัส (square) เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่เกิดจากการโอบล้อมของ
อาคาร (city block) และกาหนดขอบเขตโดยถนน สามารถพบได้
ทั่วไปในพื้นที่ใจกลางเมืองเก่าที่มีความสาคัญ (traditional town)
 ลาน (plaza) เป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ งานเวลาสั้ น ๆ เช่ น นั่ ง คอย
หรื อ นั ด พบ อั น มี ลั ก ษณะหลากหลาย เช่ น พลาซ่ า ถนน
(the street plaza) ลานหน้าบริษัท (the corporate foyer)
พลาซ่าปอดสีเขียวของเมือง (the urban oasis) พลาซ่าหน้าท่า
(the transit foyer) ลานสาธารณะ (the ground public
place)
 พื้นที่ริมน้า (water front) เป็นพื้นที่ที่เกิดจากภูมิประเทศ
มีรูปทรงเป็นแนวยาวแสดงขอบเขตของแผ่นดินและผืนน้า จัดเป็น
พื้นที่ เปิ ดโล่ ง ที่มีศั กยภาพสู ง เพราะมีน้ าเป็น องค์ ประกอบตาม
ธรรมชาติ ทาให้มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่เอื้อต่อการเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง
 สวนสาธารณะ (the park) เป็นสาธารณูป การชนิด หนึ่ ง
ในการผั ง เมื อ ง เป็ น บริ ก ารสาธารณะที่ รั ฐ มี ห น้ า ที่ จั ด สร้ า งขึ้ น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใช้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
รองรับกิจกรรมนันทนาการของเมือง แต่เนื่องจากแต่ล ะเมืองมี
บทบาทและความต้องการแตกต่างกัน จึงมีการปรับตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสม
 พื้ น ที่ ว่ า งของอาคารสาธารณะ เป็ น พื้ น ที่ ใ นอาคารสาธารณะ
ประโยชน์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กิ จ กรรมทางราชการการเมื อ ง การศึ ก ษา
การสั ง คม การนั น ทนาการ หรื อ การพาณิ ช ยกรรม เพื่ อ สร้ า ง
ความโดดเด่นให้แก่อาคาร
 พื้นที่ว่างเปล่า (leftover space) มักเป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนา
พื้นที่ว่างที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของรัฐหรือเอกชน พื้นที่ว่างกลางชุมชน
พื้นที่รกร้างต่างๆ ซึ่งถูกนามาใช้เป็นพื้นที่ว่างสาธารณะชั่วคราว
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ทั้งนี้ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2551) นิยามว่า พื้นที่สาธารณะ (public space) ที่ดี
หรือประสบความสาเร็จในเชิงพฤติกรรมนิยมจะต้องเป็นพื้นที่ที่มี “ความเป็นอเนกประโยชน์
(multi-use)” กล่าวคือ ภายในพื้นที่ดังกล่าว สามารถพบเห็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ประเภท ที่ทากิจกรรมอันมีความหลากหลาย ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการใช้
ประโยชน์พื้นที่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นศึกษากลุ่มคนเดินเท้ าเป็นสาคัญ ซึ่งจะพบว่า การเกิด
อาชญากรรมนั้น มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีบุคคลแปลกหน้าปะปนกัน สอดคล้องกับคาอธิบาย
เรื่อง “ชุมชนเสมือน” ของ Hillier (1996) ที่ได้อธิบายว่า ชุมชนเสมือนเป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่มีการพบปะกันของคนเดินเท้า โดยที่สมาชิกของชุมชนไม่จาเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กันทางสังคม เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดไม่เฉพาะเจาะจง โดยอาจขึ้น
ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของพื้นที่บริเวณนั้นๆ โดยมักเกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่หลากหลายที่เอื้อให้เกิดการสัญจรทางเท้า
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (2547) อธิบายถึงความสาคัญของการเดินเท้าภายในเมือง
ว่าเป็นการสัญจรเพื่อเข้าถึงพื้นที่ (moving to) และการสัญจรเพื่อผ่านพื้นที่ (moving
through) ของคนเดิน เท้าที่ห ลากหลายวั ตถุประสงค์ หลายหลากประเภทผู้ ค น และ
หลากหลายช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ย่านหรือหย่อมเมืองนั้นๆ มีบรรยากาศของคนเดินเท้า
ที่ คึ ก คั ก ไม่ เ งี ย บเหงา หรื อ เปลี่ ย วจนน่ า กลั ว อั น ตราย ไม่ ว่ า จะเป็ น ช่ ว งเวลาใดของวั น
สอดคล้ องกับ ทีมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดบรูกซ์ ประเทศอังกฤษ (1996)
กล่ า วสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ที่ ว่ า การเดิ น เท้ า ภายในเมื อ งจะท าให้ สั ง คมอบอุ่ น มากขึ้ น ด้ ว ย
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ ค นที่ สั ญ จรทางเดิ น เท้ า ซึ่ ง จะช่ ว ยกั น สอดส่ อ ง
ดูแลความปลอดภัย (กาธร กุลชร, 2545) เช่นเดียวกับ Jacobs (1961) ที่กล่าวว่า
ทางเดิ น เท้ า คื อ ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของเมื อ ง โดยถ้ า เมื อ งใดมี ชี วิ ต ชี ว า เมื อ งนั้ น จะมี
ความน่ า สนใจ และถ้ า ทางเดิ น เท้ า นั้ น เงี ย บเหงา จะรู้ สึ ก น่ า เบื่ อ และไม่ ป ลอดภั ย
โดยความหลากหลายของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะทีเ่ กิดจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพบางประการของสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น จานวนประตูของอาคารที่สามารถเปิด
ออกสู่ถนนได้โดยตรง ซึ่งถ้ามีจานวนประตูของอาคารเปิดออกสู่ถนนยิ่งมาก จะส่งผลให้เกิด
สายตาเฝูาระวังที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และในบริเวณดังกล่าว จะเป็นบริเวณที่มีการค้าขาย
คึ ก คั ก หรื อ ช่ ว งทางเดิ น สั้ น ๆ แต่ ต่ อ เนื่ อ งกั น โดยตลอด ตลอดจนถนนที่ มี ก ารเลี้ ย วเดิ น
บ่อยครั้ง จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในแต่ ล ะย่ า นจะมี ลั ก ษณะของการสั ญ จรที่ แ ตกต่ า งกั น
ในกรณีนี้พื้นที่ศึกษามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ สาคัญ คือ ย่านที่อยู่อาศัย
ย่านพาณิชยกรรม ย่านสถานที่ราชการ สามารถอธิบายความแตกต่างได้ดังนี้
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1.) การสัญจรในย่านที่อยู่อาศัย ตามแนวคิดของการออกแบบชุมชนละแวกบ้าน
กาหนดให้เป็นพื้นที่สงบเงียบ มีอิสระในการสัญจร และมีการวางแผนรองรับ
การพัฒนาในอนาคตด้านการเข้าถึง แต่ ไม่ควรมีการใช้ถนนสายหลัก (major
arterials) หรือถนนประธานผ่ านเข้ามาในย่าน ควรมีถนนระบบปลายตัน
(cul-de-sac)
2.) การสัญจรในย่านพาณิชยกรรม สามารถจาแนกได้ตาม American Planning
Association (2006) เป็น 2 กลุ่ม คือ
 ย่านพื้นที่พาณิชยกรรม (commercial district)
ในพื้น ที่ศึ ก ษาจะเป็น ลั ก ษณะของย่า นพาณิช ยกรรมชุม ชน
(community commercial districts) ซึ่ งเป็นย่านที่ มี
การเดินทางเข้า -ออกตลอดวันเพื่อซื้อสิ นค้า ต้องการเข้าถึงจาก
ชุมชนได้สะดวกตลอดวัน และมีการจราจรที่แอดอัด ตั้งอยู่ใกล้
ย่านที่พักอาศัย
 ย่านพาณิชยกรรมริมทาง (commercial corridors)
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาจะเป็ น ลั ก ษณะย่ า นพาณิ ช ยกรรมตามแนว
เส้นทางหลัก (main street corridors) เป็นร้านค้าสูงประมาณ
1-2 ชั้น ขยายตัวไปตามเส้นทางหลักในชุมชน มีระยะประมาณ
450-900 เมตร มีสวนขนาดเล็ก มีทางเดินเท้าหน้าร้านค้า และมี
ถนนเชื่อมต่อกับย่านที่พักอาศัยได้ (Joseph De Chiara, 1982:
pp.9,139-146)
3.) การสัญจรในย่านสถานที่ราชการ อาทิ โรงเรียน อาคารบริการของรัฐ ห้องสมุด
ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ เหล่านี้มักตั้งอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงง่ายด้วยวิธีการสัญจรที่
หลากหลาย และมีการสัญจรผ่านสูง
2.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่
Shamblin (2004) กล่าวว่า พื้นที่ที่มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก เป็นพื้นที่ที่มี
กิจกรรมในพื้นที่จานวนมากที่ดึงดูดให้คนจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามา จึงมีความพลุกพล่านวุ่นวาย
และเกิดเป็น พื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ในทางสั งคมของประชากร ซึ่งพื้ นที่ที่มีลั กษณะดังกล่ าว Hillier (2000) อธิบายว่ า
ต้องมีโครงข่ายที่มีศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ที่ดี อันดึงดูดกิจกรรมที่อาศัยประโยชน์จากการ
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สัญจรตามแนวความคิดทฤษฎีเศรษฐสัญจร (theory of movement economy)
ซึ่งการประกอบด้วยกลุ่มอาคารค้าขายหรือประกอบพาณิชยกรรมต่ างๆ ที่กระจุกตัวอย่าง
แน่นหนานี้เอง จะเป็นตัวดึงดูดคนเดินเท้าให้เข้ามาในพื้นที่นั้นมากขึ้นเป็นทวีคูณ
ดังนั้น การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่นาไปสู่คาตอบ
ของงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การศึกษาและคิดค้นแนวคิดวิธีการที่ เป็นหลัก
คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถทดสอบและแสดงการประมวลผลจากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
ออกมาเป็นแผนภูมิสีและค่าสถิติ ด้วยเทคนิคโปรแกรมสเปซซินแทกซ์ (space syntax)
(Hillier and Hanson, 1984) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์โครงข่าย
พื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล ครอบคลุม และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
สเปซซินแทกซ์ (space syntax) เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์
รู ป ร่ า ง (shape) รู ป ทรง (form) ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า งเชิ ง สั ณ ฐาน
(morphological structure) ซึ่งถือเป็นศาสตร์แขนงสาคั ญในการศึกษานิรูปของเมือง
(representation of cities) โดยเน้นการศึกษาวิจัยเมืองในเชิงกายภาพ (physical)
หรื อเชิงพื้น ที่ (spatial) สามารถนามาวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ภ ายในโครงข่ายทางสั ญจร
รวมทั้งพื้นที่สาธารณะต่างๆ ภายในเมือง (movement and public spatial network)
และความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายนั้นกับระดับการสัญจรของคนและยานพาหนะในพื้นที่
นั้นๆ (pedestrian and vehicular movement level) (Hillier and Hanson, 1984)
ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยแผนภูมิสีและสถิติ กรอบความคิดพื้นฐานของทฤษฎี
Space Syntax ก็คือ รูปลักษณะการเชื่อมต่อของโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึง
ถนน ทางสัญจร รวมทั้งที่โล่งว่างสาธารณะต่างๆ ในเมือง มีผลโดยตรงต่อระดับการสัญจร
ณ จุดหนึ่งจุดใดบนโครงข่ายนั้นๆ หากโครงข่ายมีการเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี ระดับการสัญจร
ตามธรรมชาติ (natural movement) (Hillier, 1996) จะมีค่าสูงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ กระนั้นก็ตาม จะพบว่ามีบางเส้นทางที่มีระดับการสัญจรมากกว่าเส้นทางอื่นๆ
ทั้งนี้ เนื่ อ งจากการเชื่ อมต่ อของเส้ นทางแต่ ล ะเส้ นกั บเส้ นทางอื่น ๆ ทั้ งหมดในเมือ งจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน
เส้นทางที่ถูกคอมพิวเตอร์คานวณว่ามี ค่าเฉลี่ยความลึกไปยังเส้นทางอื่นๆ ทั้งหมด
ในระบบน้อย ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงสูงหรือ “ฝังตัว” (integrate) ได้ดี
ในโครงข่ายทั้งหมด จึ งมี แนวโน้ม ที่จะถูกสั ญจรผ่ านมาก เนื่ องจากมี โ อกาสสู งที่ผู้ สั ญจร
จะใช้ผ่านในการเดินทางจากที่ห นึ่งๆ ไปยังอีกที่หนึ่ งในเมือง ในทางตรงกันข้าม เส้นทาง
ที่ถูก คอมพิ ว เตอร์ คานวณว่า มีค่ าเฉลี่ ยความลึ ก ไปยั งเส้ น ทางอื่น ๆ ทั้ง หมดในระบบมาก
ถือเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเข้าถึงต่าหรือ “แยกตัว” (segregate) ออกจากโครงข่าย
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ทั้งหมด จึงมีแนวโน้มที่จะมีถูกสัญจรผ่ านน้อย เนื่องจากมีโอกาสน้ อยที่ผู้สัญจรจะใช้ผ่าน
ในการเดินทางจากที่หนึ่งๆ ไปยังอีกที่หนึ่งในเมือง (เพิ่มศักดิ์ พูลพร, 2548: 92-93)
ยกตัวอย่างด้วยแผนภูมิแสดงลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ย่อยๆ ที่แตกต่างกัน
2 ระบบ โดยที่แต่ละระบบประกอบไปด้วยหน่วยพื้นที่ย่อย 3 หน่วยเหมือนๆ กันสามารถ
แสดงเป็ นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้แตกต่างกัน เห็ นได้ว่าในระบบแรก (ซ้ายมือ)
แต่ละหน่วยพื้นที่ทั้ง X, Y, Z มีแนวโน้มที่จะถูกสัญจรผ่านเท่าๆ กัน ในขณะที่ระบบสอง
(ขวามือ) พื้นที่ X มีโอกาสที่จะถูกสัญจรผ่านมากกว่าพื้นที่ Y และ Z โดยเฉลี่ย

รูปที่ 2-6 การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ย่อย 2 ระบบ
(ที่มา: Hillier, 1996 อ้างถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นระดับพื้นที่เมืองด้วยหลักการ
เดียวกันนั้น การสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพื้นที่ย่อย (convex spaces)
โดยพิจารณาว่ามีหน่วยพื้นที่ย่อยใดบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ตามสภาพจริง (เดินถึงกันได้
และมองเห็นกันได้) แล้วลากเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์นั้น (axial lines) โดยใช้จานวนเส้น
น้ อ ยที่ สุ ด และยาวที่ สุ ด เชื่ อ มระหว่ า งหน่ ว ยพื้ น ที่ ย่ อ ยเหล่ า นั้ น ระบบโครงข่ า ยทั้ ง หมด
ของเส้นตรง (axial lines) ก็คือโครงข่ายความสัมพันธ์ที่สะท้อนลักษณะเชิงสัณฐานของพื้นที่
สาธารณะทั้งหมดของพื้นที่เมืองนั้นๆ
เทคนิคโปรแกรม Space Syntax สามารถทาการคานวณว่า เส้นทางใดมีความลึก
น้ อยที่สุ ดโดยเฉลี่ ย เมื่อนั บจากเส้ นทางอื่นๆ ทั้งหมดในระบบ หมายความว่าเส้ นทางนั้ น
มีศักยภาพในการเข้าถึงสูง เนื่องจากมีโ อกาสที่จะถูกสัญจรผ่ านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ในระบบมากเมื่อ เที ย บกับ เส้ นทางอื่น ๆ หรืออี กนัย หนึ่ งเป็ นเส้ นทางที่ฝั งตัว (integrate)
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อยู่ในระบบได้ดีมากกว่าเส้นทางอื่นๆ เส้นทางที่มีค่าการฝังตัวสูง (high integration value)
คอมพิวเตอร์จะแสดงค่าเป็นสีแดง และไล่ลาดับตามวรรณะสีรุ้งจากสีแดงไปจนถึงสีน้าเงิน
ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีค่าการฝังตัวต่า (low integration value) หรือเป็นเส้นทางที่แยกตัว
(segregate) ออกจากระบบมากที่สุด

รูปที่ 2-7 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายความสัมพันธ์
ภายในเมืองกัสแซงค์ ประเทศฝรั่งเศส
(ที่มา: Hillier, 1996 อ้างถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548)

b

Slope =1.7207

5.0506

Intercept 0.1734
R^2 =0.4639
Integration(3)
Mean =2.2898
Integration
Integration(3)

Mean =1.2300

a
c

รูปที่ 2-8 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงโครงข่ายพื้นที่สาธารณะของเมืองบราซิเลีย (Brasilia)
(ที่มา: Hillier, 1996 อ้างถึงใน ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548)
space structure and analysis of Paranoa, the settlement that grew
from the encampment of the builders of the dam in Brasilia

2.2238

Integration
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การแสดงค่ า สถิ ติข องเส้ น ทางแต่ล ะเส้ น สามารถเปรี ยบเที ย บระหว่ า งเส้ น ทาง
หรือระหว่างระบบได้ รวมทั้งยังเป็นการประเมินการจัดระบบและประสิทธิภาพของพื้นที่
ต่างๆ ด้วยการวัดค่าต่างๆ โดยค่าที่จะช่วยอธิบายข้อค้นพบในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีดังนี้
 ค่าความสัมพันธ์ระดับพื้นที่รวม (global integration value: Integ Rad=n)
คือ ค่าที่ได้จากการคานวณค่าเฉลี่ยความลึกของเส้นทางใดๆ เส้นทางหนึ่งจาก
เส้นทางอื่นๆ ทั้งระบบ
 ค่าความสัมพันธ์ระดับพื้นที่เฉพาะ (local integration value: Integ Rad=3)
คือ ค่าที่ได้จากการคานวณค่าเฉลี่ยความลึกของเส้น ทางใดเส้นทางหนึ่งจาก
เส้นทางอื่นๆ ในระดับพื้นที่เฉพาะ หรือ การคานวณของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง
จากเส้นทางอื่นๆ ถัดไปทุกๆ 2 เลี้ยว (โดยเริ่มนับหนึ่งจากเส้นทางต้น)
 ค่าความเชื่อมต่อ (connectivity value: conn.) หมายถึง ค่าที่แสดงระดับ
การเชื่อมต่อเส้นทางในระบบโครงข่าย โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขระบุจานวน
เส้นทางที่อยู่ถัดไปหนึ่งช่วงเลี้ยวของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งในระบบ
2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกับรูปแบบพื้นที่
จากการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกับรูปแบบพื้นที่
พบประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีความขัดแย้งกันของสองแนวความคิด ทฤษฎีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกับรูปแบบพื้นที่
แนวความคิดแรกนั้น ได้กล่าวถึง ลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชน โดย Herbert Gans
(อ้างถึงใน ว่าที่ ร.ต.ท.วิชา จาปาวัลย์, 2540: 18) แสดงความคิดเห็นเรื่อง “หมู่บ้านในเมือง” (urban
village) ที่อธิบายถึงหน่วยย่อยของชุมชน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีการจัดสภาพ
พื้น ที่ในชุมชนที่ดี ก็จ ะเป็ นการสร้ างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และช่ว ยสอดส่องดูแลเหตุร้าย
และภั ย อั น ตรายต่ า งๆ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การที่ จั ด ระเบี ย บเมื อ งเป็ น หน่ ว ยชุ ม ชน จะช่ ว ยปู อ งกั น
อาชญากรรมได้ เนื่องจาก คนในชุมชนจะเป็นสายตาเฝูาระวังได้ สอดคล้องกับ Newman (1972)
ที่อธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชนว่า พื้นที่ที่มีความปลอดภัย คือพื้นที่ทผี่ ู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของ
และรับผิดชอบต่อชุมชน กล่าวได้ว่า เมื่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีผู้ดูแลรับผิดชอบเฝูาระวัง จะมีแนวโน้ม
ที่จะมีความปลอดภัยและมีการก่ออาชญากรรมน้อย คือ ถนนแบบปลายตัน หรือ Cul-de-sac หรือ
พื้น ที่ที่มีทางเข้า ออกทางเดีย วนั้ น จะมีความปลอดภัย เนื่องจากมีส ายตาเฝู า ระวังของคนในซอย
เดี ย วกั น และอาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาชญากรรมน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย และในปี 1973 Newman
ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ชุมชนที่มีเส้นทางเข้าออกหลายแห่ง จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพื้นที่
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ปูองกันตนเอง ทาให้มีโอกาสที่จะส่งผลให้เกิดอาชญากรรมสูง ทั้งนี้ อาชญากรรมส่วนใหญ่จะเกิดใน
ถนนที่กว้างมากกว่าถนนที่แคบ เนื่องจาก ความกว้างของถนนนั้นจะส่งผลให้ ระยะสายตาไกลขึ้น
มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยลง ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการจดจารูปพรรณสัณฐานของอาชญากร
อีกทั้ งยั งส่ ง ผลให้ ง่ ายต่อการหลบหนี ห ลั ง ประกอบอาชญากรรมอีก ด้ว ย ผลการศึ กษา พบว่ า
คดีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากในพื้นที่ที่มีโครงข่ายคมนาคเป็นแบบตาราง (grid) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งโครงข่าย
ถนนที่มีลักษณะเป็นระเบียบ และไม่เป็นระเบียบ และมักเกิดการประกอบอาชญากรรมในพื้นที่ที่อยู่
ใกล้ชิดถนน ใกล้ทางแยก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการบรรจบกันของถนนสายต่างๆ จึ งเกิดเส้นทางใน
การหลบหนีหลังประกอบอาชญากรรมได้หลากหลายทาง
มีงานวิจัยในประเทศไทยที่อธิบายถึงการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ ต่อยอดจากแนวคิดทฤษฎี
ความสัมพันธ์ของชุมชนของ Newman อยู่หลายงานวิจัย อาทิ งานวิจัยของ วรยา ไทพาณิชย์ (2543)
ที่ศึ ก ษาการกระจายทางพื้ น ที่ ข องอาชญากรรมในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบสถานี น ครบาลบางซื่ อ ที่
ใช้เทคนิ คสถิติวิเคราะห์ และวิธีก ารทางภูมิ ศาสตร์ เห็ นไปในทางเดียวกันว่ า พบว่า อาชญากรรม
ส่วนมากมักเกิดขึ้นในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองมากกว่าถนนซอย เนื่องถนนสายหลัก
มักเป็นเส้นทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางไปมาได้ ทาให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลในพื้นที่
หรือบุคคลแปลกหน้า อันอาชญากรสามารถใช้แฝงตัวเข้ามาปะปนกับประชาชนทั่วไป และใช้ช่อง
โอกาสจากเส้นทางในการกระทาความผิดแล้วหลบหนี ทั้งนี้ ได้ทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นของประชากรกับการเกิดอาชญากรรม
เช่ น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของ เจี ย มจิ ต ดวงอุ ไ ร (2532)
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ของสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพกั บ การเกิ ด อาชญากรรมในเขตสถานี ต ารวจนครบาลบางซื่ อ
โดยพบว่า การที่โครงข่ายคมนาคมที่มีทางเข้าออกหลายทาง ทาให้การแสดงอาณาเขตครอบครอง
ไม่สามารถทาได้ จึงส่งผลให้เกิดอาชญากรรม แต่มีความแตกต่างที่ ว่าถนนที่มักเกิดคดีอาชญากรรม
มั ก เป็ น ถนนซอยที่ มี ค วามกว้ า งไม่ ม ากนั ก โดยมั ก จะเกิ ด คดี ชิ ง ทรั พ ย์ วิ่ ง ราวทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์
ลักรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และในย่านชุมชนพักอาศัยที่มีความหนาแน่นต่า ประชากรมีรายได้สูง
จะเกิดคดีลักทรัพย์ มากกว่าคดีอื่นๆ สอดคล้องกับ ไชยยุทธ ลียะวณิช (2548) ที่ได้ศึกษาการเกิดคดี
อาชญากรรมในพื้ น ที่ เ ขตรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจนครบาลบางรั ก ที่ พ บว่ า คดี อ าชญากรรม
มั ก เกิ ด ขึ้ น ในการใช้ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรม ย่ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามล าดั บ โดยถนนที่ แ คบมี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดคดีมากกว่าถนนที่กว้าง ซึ่งถนนที่มีความกว้าง 5 เมตร พบการเกิดคดี
อาชญากรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ถนนที่มีความกว้าง 10 เมตร ส่วนถนนที่กว้าง 2.5 เมตร
พบการเกิดคดีน้อยที่สุด โดยพื้นที่ชุมชนในซอยลึกเข้าถึงได้ยาก มีจานวนคดีน้อยกว่าเส้นทางสัญจร
หลักที่ประชาชนใช้ในการผ่านเข้าออก
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ทั้งนี้ เอกรินทร์ สิกขากูล (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในเขตชุมชนเมืองกับการเกิดอาชญากรรม พบว่า ความกว้า งของทางเดินที่คับแคบจะทาให้เกิดคดี
อาชญากรรมมาก โดยกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มักเกิดในบริเวณย่านพาณิชยกรรมที่มีความกว้าง
ของถนน 12 เมตร รองลงมาคือ ย่านที่อยู่อาศัยที่มีความกว้างของถนน 8 เมตร และพบว่า ในบริเวณ
พื้นที่สาธารณะจะเกิดคดีอาชญากรรมมากกว่าพื้นที่ที่ มีอาณาเขตเจ้าของครอบครอง และเกิดขึ้นมาก
ในบริ เวณพื้ น ที่ที่ มี ก ารจั ด กลุ่ มอาคารกระจั ดกระจายตามการตั้ ง ถิ่น ฐานดั้ง เดิ ม ซึ่ ง จะมีลั ก ษณะ
ทางเดินชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบ
อย่างไรก็ตาม มีอีกแนวความคิดที่ขัดแย้งกับแนวความคิดแรกโดยสิ้นเชิง โดย Jacobs (1965)
ได้ แ สดงแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมในพื้ น ที่ ส าธารณะว่ า พื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ผู้ ค นสั ญ จรไปมา
หรือมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจการค้า พื้นที่สันทนาการของคนในชุมชน จะเป็นการเพิ่ม
“สายตาเฝู า ระวั ง ” เพราะการที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มแบบเปิ ด กว้ า ง มี ก ารสั ญ จรผ่ า นในพื้ น ที่ สู ง
และมีการดู ดซึ ม คนแปลกหน้ าเข้ าพื้ นที่ใ นปริ มาณที่เ ท่าๆ กั บคนในพื้ นที่ จะเป็น กลไกในการลด
อาชญากรรมได้ดีกว่าพื้นที่ที่อับสายตา
ซึ่งต่อมา Shu (2000) ได้ใช้เทคนิคโปรแกรม Space Syntax เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
เมืองในประเทศอังกฤษ และประเทศไต้หวัน โดยต้องการอธิบายถึงรูปแบบพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิด
อาชญากรรมในเมืองด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึง ทั้งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.) พื้นที่ที่มีถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็ นโครงข่ายการสัญจรที่มีความกว้างขนาด 8 เมตรขึ้นไปที่มี
ระบบถนนแบบตาราง (grid) มีการสัญจรทั้งรูปแบบของยานพาหนะและทางเดินเท้าตัดผ่านพื้นที่ 2.)
พื้ น ที่ ที่ มี ถ นนท้ อ งถิ่ น มี ค วามกว้ า งขนาด 4-8
เมตรตั ด ผ่ า น ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ แบบแรก
แต่มีปริมาณการสัญจรที่น้อยกว่า 3.) ถนนที่มีลักษณะเป็นถนนคนเดิน มีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร
ซึ่งจากัดเฉพาะคนเดินเท้าปราศจากยานพาหนะในการสัญจร 4.) ถนนปลายตัน (cul-de-sac) เป็น
ถนนส่วนบุคคลมีเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว
จากการศึกษา พบว่า พื้นที่ที่ปลอดภัยต่อความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม คือ ถนนสายหลัก
ของเมืองที่มีความกว้างขนาด 8 เมตรขึ้นไปที่มีระบบถนนแบบตาราง (grid) ถนนที่มีลักษณะเป็นถนน
คนเดิน ถนนท้องถิ่นมีความกว้างขนาด 4-8 เมตรตัดผ่าน และถนนปลายตัน (cul-de-sac) ตามลาดับ
โดยผลการศึกษาทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศไต้หวัน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาจแตกต่างกัน
เล็กน้อยตามบริบทของเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาดังกล่าวด้วยเครื่องมือทางสัณฐานวิทยา
หรื อเทคนิ คโปรแกรม Space Syntax แสดงผลการศึกษาที่ขัดแย้งกับทฤษฎีกับแนวความคิ ด
ความสัมพันธ์ของชุมชนของ Newman (1972) อย่างสิ้นเชิง โดยพบว่า บนถนนที่มีการสัญจรผ่าน
ในปริมาณที่มากนั้นจะส่งผลให้มีสายตาเฝูาระวังที่มากตามไปด้วย ดังนั้น ถนนปลายตันซึ่งมีการสัญจร
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ผ่านในปริมาณที่น้อยจึงเป็นบริเวณจุดอับสายตา ซึ่งจะพบมากในพื้นที่ที่มีลักษณะมีความสัมพันธ์เป็น
แบบ community ที่กลับเอื้อต่อการประกอบอาชญากรรม

รูปที่ 2-9 การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ที่เกิดคดีลักทรัพย์ในย่านที่อยู่อาศัย
ด้วยเทคนิคโปรแกรม Space Syntax (ที่มา: Shu, 2000)
นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวกับสายตาเฝูาระวัง (eyes on street) เกี่ยวกับคดีลักรถ
และอุปกรณ์รถ โดยเปูาหมายมักจะเป็นรถที่จอดไว้ริมถนนซึ่งไม่มีผู้คนอาศัย มักเกิดขึ้นในบริเวณที่
ขาดการควบคุมพื้นที่และสายตาเฝู าระวัง ซึ่ง เกิดเป็นจุดอับสายตา (blind spot) ประกอบกับ
ความสัมพันธ์กับมวลอาคาร โดยพบว่าเกิดขึ้นบริเวณอาคารซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1,000 หน่วย พร้อมทั้ง
ความสูงตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป ปรากฏอัตราการเกิดอาชญากรรมในระดับสูง ซึ่งกล่าวได้ว่า ขนาดและ
ความสู ง ของอาคารก่ อ ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ชั ก น าอาชญากรรมด้ ว ย อี ก ทั้ ง Newman (1972)
ได้ศึกษาการเกิดคดีอาชญากรรมในเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบว่า บริเวณอาคารที่มี
ขนาดตั้งแต่ 1,000 หน่วย และมีความสูงมากกว่า 6 ชั้นขึ้นไป จะมีจานวนการเกิดคดีอาชญากรรม
มาก ซึ่งนอกจากจ านวนชั้น ของอาคารแล้ ว ยังมีความสัมพันธ์กับขนาดของอาคารด้ว ย กล่ าวคือ
อาคารที่มีขนาดใหญ่ มีจานวนผู้ที่อยู่อาศัยเป็นจานวนมาก เป็นอาคารที่ส่งผลให้เกิดคดีอาชญากรรม
สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Cameron (2005) ที่ได้ศึกษาการเกิดอาชญากรรมในเมือง Los Angeles
พบว่า พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของอาคารสูง มีจานวนชั้นมาก จะเกิดอาชญากรรมสูง เพราะพื้นที่
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ดัง กล่ า ว ย่ า นพาณิ ช ยกรรม และมี ก ารใช้ พื้น ที่ ป ะปนกั น เช่น เดี ยวกั บ Western Australian
Planning Commission (2005) อธิบายว่า การใช้ ที่ดินในแนวดิ่งในลักษณะของอาคารสู ง
จะก่อให้เกิดอาชญากรรมสูง เนื่องจากทาให้เมืองไม่มีพื้นที่สาหรับพบปะทาความรู้จักกัน ผู้อยู่อาศัยไม่
มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่ อันเป็นช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรม
ชนะทิศ แก้วอัมพร (2538) ได้ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร
ที่เอื้ออานวยให้เกิดคดีอาชญากรรม ในเขตพื้นที่ของสถานีตารวจนครบาลพญาไท พบว่าบริเวณ
ที่ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้างในแนวราบจะมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นสูง โดยมีรัศมีการเกิดคดี
ในย่านชุมชนแออัดประมาณ 400 เมตร และในความสัมพันธ์ด้านจานวนชั้ นอาคาร พบว่าอาคารที่มี
จานวนชั้นมากหรือเป็นอาคารสูง จะมีปัญหาอาชญากรรมน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของไชยยุทธ
ลียะวณิช (2548) ซึ่งพบว่า อาชญากรรมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลบางรัก
มักเกิดขึ้นกับอาคารที่มีจานวนชั้นต่ากว่า 4 ชั้น
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับที่เอื้อให้ เกิดอาชญากรรมนั้น
Shaw และ Mckay (1942) อธิบายได้จากการรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมมาแสดงตาแหน่ง
ลงบนแผนที่ พบว่ า คดี อ าชญากรรมจะเกิ ด ขึ้ น มากสุ ด บริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้ จุ ด ศู น ย์ ก ลางของเมื อ ง
แล้ ว ค่อยๆ ลดลงไปเรื่ อยๆ เมื่อออกจากศูนย์กลางของเมืองมากขึ้น จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับอาชญากรรมในย่านต่างๆ ของโคลัมเบีย พบว่า พื้นที่พาณิชยกรรม
และพื้นที่เปลี่ยนผ่าน มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเปูาหมายของอาชญากรรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พื้นที่
อุตสาหกรรม และพื้นที่ที่พักอาศัยเป็นบริเวณที่อาชญากรให้ความสนใจน้อยที่สุด โดยที่พักอาศัยแบบ
หลายครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะเกิดอาชญากรรมมากกว่าที่พักอาศัยแบบครัวเรือนเดี่ยว และโดยเฉพาะ
สถานที่ที่มีการทาธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด จะตกเป็นเปูาหมายของอาชญากร นอกจากนี้ ยังพบว่า
บริเวณอื่นที่มีพื้นที่ว่าง หรืออาคารว่าง มีสวนสาธารณะและโรงเรียน มักจะดึงดูดวัยรุ่นและอาชญากร
ให้เข้ามาก่ออาชญากรรม
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ได้มีการศึกษาการวางแผนปูองกันอาชญากรรม โดย ญาณพล
ยั่งยืน (2524) ได้ศึกษาฝั่งพระนคร และ วชิระ ขอบแต่ง (2524) ได้ศึกษาฝั่งธนบุรี ทั้งนี้ พิจารณาถึง
สภาพของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของจานวน ประเภท และความร้ายแรง รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ความหนาแน่ น ของประชากรกั บ การเกิ ด อาชญากรรม พบว่ า
ในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีมีความสอดคล้องกัน คือ พื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสถานีตารวจ
ชั้น ในจะเกิ ด คดี ม ากกว่ า สถานี ตารวจชั้ น นอก กล่ า วคื อ บริ เ วณที่ มี ส ภาพพื้ น ที่ มี ค วามเป็ น เมื อ ง
จะมีคดีเกิดขึ้น สู งกว่าในชนบท โดยคดีอาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นของประชากร
และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและพื้นที่ที่มีสภาพการใช้ที่ดิน
ต่างกัน ประเภทของคดีที่พบในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ในฝั่งธนบุรีมีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า
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คดีประทุษร้ายเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ว่าง
ย่านที่พักอาศัยผสมกับที่ว่าง ย่านที่พักอาศัย และย่านที่พักอาศัยผสมย่านพาณิชยกรรม ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในการศึกษาการกระจายพื้นที่ของอาชญากรรมในอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ของ ภู หั ส สฬาร์ อิ น ทรทอง (2535) โดยใช้ เ ทคนิ ค ทางภู มิ ศ าสตร์
ได้ ผ ลการศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั บ การศึก ษาอื่น ๆ คื อ อาชญากรรมจะเกิ ดหนาแน่ น เกาะกลุ่ ม บริ เ วณ
ศูนย์กลางเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าหลัก และที่อยู่อาศัยหนาแน่นชั้นในแล้วค่อยๆ ลดจานวนลง
เมื่อห่างจากศูนย์ กลางเมืองออกไปตามระยะทางและสภาพพื้นที่ โดยจุดที่เกิดมากคือ บริเวณที่มี
โครงข่ ายคมนาคมสะดวก และมีก ารเชื่อ มต่อกั น ของทางหลวงสายหลั ก และเส้ น ทางที่เ ชื่อมต่ อ
ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ที่สามารถทะลุผ่านไปสู่เส้นทางอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ จรัสดาว
คงเมือง (2538) ที่ได้ทาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า คดีอาชญากรรมมักเกิด ขึ้นในย่านพาณิช ยกรรม รองลงมาได้แก่ ย่านที่อยู่อาศัย
สถาบันศาสนา สถานศึกษา สถาบันราชการ ที่โล่งว่าง พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามล าดั บ โดยบริ เ วณที่ เ กิ ด คดี อ าชญากรรมมั ก เป็ น แหล่ ง สถานบั น เทิ ง หรื อ แหล่ ง มั่ ว สุ ม ต่ า งๆ
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาด้านการกระจายของช่วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรม โดยภูหัสสฬาร์
อิ น ทรทอง (2535)
ศึ ก ษาการกระจายของช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด คดี อ าชญากรรมในอ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินจะเกิดในช่วง
กลางวันมากกว่ากลางคืนเพียงเล็กน้อย
จรัสดาว คงเมือง (2538) วิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ในด้านเวลาของการเกิดอาชญากรรมนั้น คดีโจรกรรมรถยนต์ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
18.01-24.00 น. ส่วนคดีลักทรัพย์ คดีกรรโชกทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ และคดีฉ้อโกงทรัพย์ จะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน ซึ่งแตกต่างกับคดีวิ่งราวทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดี
ทาให้เสียทรัพย์ ตลอดจนคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมากกว่า
เวลากลางวัน สอดคล้องกับ การศึกษาแนวทางด้านผังเมืองเพื่อการปูองกันอาชญากรรมในเขตชุมชน
ชานเมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร กรณี ศึ ก ษา เขตรั บ ผิ ด ชอบสถานี ต ารวจนครบาลหนองแขม
ของวิชา จาปาวัลย์ (2540) ซึ่งพบว่า คดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางคื น (18.01-24.00 น.) เนื่ อ งจากอาชญากรจะใช้ ค วามมื ด ในการพลางตั ว ท าให้ เ หยื่ อ
อาชญากรรมจดจ าตาหนิ รู ป พรรณสั ณฐานของอาชญากรล าบากและผู้ คนไม่พลุ กพล่ าน ส่ ว นคดี
ประเภทลักทรัพย์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน (12.01-18.00 น.)
ทั้งนี้ วรยา ไทพาณิช ย์ (2543) พบว่า เขตพื้นที่ส ถานีตารวจนครบาลบางซื่อ มักจะเกิดคดี
ประทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น จะเกิ ด ในช่ ว งเวลา 17.00-20.59
น. เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี
ความพลุ ก พล่ า นของผู้ ค นในพื้ น ที่ ศึ ก ษา อาชญากรจึ ง ใช้ โ อกาสในการประกอบอาชญากรรม
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นอกจากนี้จากศึกษาของ ไชยยุทธ ลียะวณิช (2548) พบว่า เขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาลบางรัก
จะเกิดคดีลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางวันมากที่สุด คือ 06.01-18.00 น.
2.4 สรุปการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการกาหนดกรอบแนวคิด
วิธีวิจัย
อาชญากรรม มีความหมายโดยรวมหมายถึง การกระทาความผิดทางกฎหมาย และศีลธรรม
หรืองดเว้นการกระทาอันเป็นการฝุาฝืนตามคาสั่งของรัฐ โดยการจาแนกประเภทคดีอาชญากรรมทาง
กฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติ แบ่งคดีอาชญากรรมออกเป็น 5 กลุ่มคดี คือ กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ กลุ่ มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิ น
กลุ่มคดีที่น่าสนใจ และกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
โดยสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเมืองนั้น มาจากปัจจั ย 3 ประการ คือ อาชญากร
ที่จ ะกระท าผิ ด โอกาสที่ เหมาะสม และเหยื่ อที่ เ หมาะสมอั นเนื่ องมาจากการขาดความสามารถ
ในการปกปูองทรัพย์สินหรือร่างกาย โดยจัดเป็น 2 สาเหตุปัจจัยหลัก คือ สาเหตุจากภายในตัวบุคคล
ซึ่งเกิดจากทั้งสรี ร ะวิทยา จิ ตวิทยา และอิทธิพลของสภาพเศรษฐกิจและสั งคม และอีกปัจจัยคือ
สาเหตุจากภายนอกตัวบุคคล หรือสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อม กล่าวคือ สภาพพื้นที่ทางกายภาพ
ของเมืองจะเป็นตัวเอื้อให้เกิดอาชญากรรมเมืองขึ้น
สาหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ความสนใจถึงคดีอาชญากรรมประเภทคดีลักทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์
คดี วิ่ ง ราวทรั พ ย์ ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจน คดี ลั ก รถยนต์ และคดี
ลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวคือ กลุ่มคดี
ดังกล่ าวมัก เกิด ขึ้น ในพื้ น ที่ ซ้าๆ รู ป แบบพื้น ที่มี ลั กษณะเฉพาะ และกระจุ กตัว อยู่ ในบริเ วณแขวง
ชนะสงครามซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม เมื่ออธิบายถึงแนวความคิดลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชนตาม
แนวความคิดทฤษฎีของ Newman (1972) พบว่า พื้นที่ที่มีความปลอดภัย คือพื้นที่ที่ ผู้คนรู้สึก
เป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อชุมชน กล่าวได้ว่า เมื่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีผู้ดูแลรับผิดชอบเฝูาระวัง
จะมีแนวโน้มที่จะมีความปลอดภัยและมีการก่ออาชญากรรมน้อย ตลอดจนมีงานวิจัยที่มีข้อค้นพบเชิง
สนั บ สนุ น แนวความคิ ด ดัง กล่ า ว อย่า งไรก็ต าม มีอี กแนวความคิด ที่ ขัด แย้ ง กับ แนวความคิ ดแรก
โดยสิ้นเชิง โดย Jacobs (1965) ได้แสดงแนวคิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะว่า พื้นที่
สาธารณะที่มีผู้คนสัญจรไปมา หรือมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจการค้า พื้นที่สันทนาการ
ของคนในชุมชน จะเป็นการเพิ่ม “สายตาเฝูาระวัง” และ Shu (2000) ได้ใช้เครื่องมือเชิงสัณฐาน
เพื่อพิสูจน์ข้อค้นพบ แต่กลับพบว่า อาชญากรรมกลับเกิดในพื้นที่ปลายตันของเมือง หรือ มีลักษณะ

38
ความสัมพันธ์ทางชุมชนเป็นแบบ community ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการนาเครื่องมือเชิงสัณฐาน
มาวิเคราะห์สภาพสังคมแบบ community ของไทยเพื่อเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่ที่ เกิดอาชญากรรมประเภทคดีลัก
ทรัพย์ คดีปล้น ทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีลั กรถยนต์ และคดีลั กรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
พบว่า ยังมีข้อสันนิษฐานถึงรูปแบบพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมที่แตกต่างกันระหว่างต่างประเทศ
และในประเทศไทย โดยการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า คดีอาชญากรรมมักเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่
ที่มีมวลอาคารขนาด 1,000 หน่วยขึ้นไป มีมวลอาคารสูงมากกว่า 6 ชั้น และเป็นพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นสูง แต่สาหรับในประเทศไทย พบว่า คดีอาชญากรรมมักเกิดขึ้นบริเวณที่มีความหนานแน่น
ไม่มาก กระจายตัวในแนวราบ มีมวลอาคารต่ากว่า 4 ชั้น แต่ทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทย
อธิบายตรงกันว่า พื้นที่ว่างและบริเวณสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ต้ อ งการจ าแนกประเภทคดี อ าชญากรรมอาชญากรรมกลุ่ ม คดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกลุ่มคดีที่มีโอกาสเกิดขึ้น สูงในเมือง และส่งผลให้เกิดปัญหาสาคัญ
ในการบริหารจัดการเมือง แต่ยังมีข้อค้นพบถึงลักษณะจาเพาะของรูปแบบพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดรูปแบบ
คดีอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในปริมาณน้อย โดยสามารถรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา
สรุปเป็นแนวทางในการศึกษาได้ ดังนี้
คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
มักเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีปริมาณการสัญจรผ่านสูง และเป็นบริเวณถนนซอยที่มีความกว้างไม่มาก
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารประเภทย่านที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม หรือ ย่านที่อยู่อาศัย
ผสมที่ว่าง และที่โล่งว่าง ซึ่งจะเกิดขึ้นในทั้งกลางวันและกลางคืนตามลักษณะพื้นที่
คดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น และบริเวณที่มีมุมอับสายตา ซึ่งจะพบบริเวณถนนซอยที่มี
ความกว้างไม่ มาก มี การใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน และอาคารประเภทย่ านที่อยู่ อาศัยผสมพาณิ ช ยกรรม
หรื อ ย่ านที่อยู่ อาศัยผสมที่ ว่าง และที่โ ล่งว่าง ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่ว งเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน
โดยเฉพาะในช่วงเวลา 06.01-18.00 น.
คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
มักเกิดขึ้นบริเวณที่ไม่ส ามารถมองเห็นได้จากภายนอก และบริเวณเส้นทางสัญจรที่ใกล้กับ
สถานที่ป ระกอบธุร กรรมทางการเงิน และมักพบบริเวณถนนซอยที่มีความกว้างไม่มาก มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคารประเภทย่านที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม หรือ ย่านที่อยู่อาศัยผสมที่ว่าง
และที่โล่งว่าง เกิดขึ้นในทั้งกลางวันและกลางคืนตามลักษณะพื้นที่
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คดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
มักเกิดขึ้นบริเวณริ มถนนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีสายตาเฝูาระวังต่า เป็นจุดอับสายตา มีมวล
อาคารขนาด 1,000 หน่วยขึ้นไป และมีความสูงอาคารตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางคืนมากกว่ากลางวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.01-24.00 น.
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
มักเกิดขึ้นบริเวณริมถนนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีสายตาเฝูาระวังต่า เป็นจุดอับสายตา มีมวล
อาคารขนาด 1,000 หน่วยขึ้นไป และมีความสูงอาคารตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางคืนมากกว่ากลางวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.01-24.00 น.
จากข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึ กษาประเด็นดังกล่าว เพื่ออธิบายถึงรูปแบบพื้นที่เมืองที่เอื้อให้
เกิ ด คดี อ าชญากรรมในกลุ่ มคดี ป ระทุษ ร้ ายแก่ท รั พย์ สิ นแต่ ล ะประเภทคดีที่ เ กิด ขึ้ น ผ่ านรู ปแบบ
พื้ น ที่ แ ขวงชนะสงคราม ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครชั้ น ใน และเป็ น กลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด คดี
อาชญากรรมมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยจาแนกแนวทางการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็น
ได้แก่ รูปแบบโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ อธิบายผ่านแผนที่ประเภทโครงข่ายสาธารณะและการแทรก
ซึมของการเข้าถึงประเภทต่างๆ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น อธิบายผ่านแผนที่การวิเคราะห์
ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น รูปแบบมวลอาคาร อธิบายผ่านแผนที่ความหนาแน่นของมวล
อาคาร และแผนที่ความสูงของมวลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร อธิบายผ่านแผนที่การใช้
ประโยชน์ ที่ดิน และอาคาร และ ระดับความสั มพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่ว นบุคคล (private space)
และพื้นที่สาธารณะ (public space) อธิบายผ่านแผนภูมิประตู (door map) แสดงดังรูปที่ 2-10
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รูปที่ 2-10 กรอบแนวคิดวิธีวิจัย (conceptual framework)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 รูปแบบงานวิจัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบพื้ น ที่ (spatial patterns)
ในแขวงชนะสงคราม ที่ มี แ นวโน้ ม เอื้ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ย
แก่ ท รั พ ย์ สิ น โดยผู้ วิ จั ย ใช้ ที่ ม าข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อาชญากรรมย้ อ นหลั ง อ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย
ของนายมณฑล เยี่ยมไพศาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางภายภาพของเมืองกับ
รู ป แบบการเกิ ด คดี อ าชญากรรม กรณี ศึ ก ษาเขตรั บ ผิ ด ชอบสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงคราม
ประกอบกับข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม จานวน 10 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. 2546-2555) โดยมุ่งวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีทางสัณฐานวิทยา
ในการศึกษาเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “รูปแบบการเกิดคดีอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สิน” กับ “รูปแบบพื้นที”่ เพื่อต้องการอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของรูปแบบพื้นที่ ที่มีแนวโน้ม
เอื้อให้เกิดรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ในแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้น
ในแขวงชนะสงคราม
3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
3.2.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาเพื่อทาความเข้าใจพื้นที่เบื้องต้น เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาให้
ครอบคลุมในประเด็นของกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อันได้แก่ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่
การใช้ที่ดินปัจจุบัน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จากแหล่งข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ
3.2.2 ทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อนาไปสู่การสร้างกรอบ
แน ว คิ ด วิ ธี วิ จั ย ตล อด จ นก า รส ร้ าง เ ครื่ อง มื อใ น กา ร วิ เ ค รา ะห์ ที่ ใช้ ใ นง า นวิ จั ย
โดยมีประเด็น ในการศึกษา คือ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ส าธารณะ ตลอดจนปั จ จั ย ที่ มี ผ ลให้ เ กิ ด อาชญากรรมในพื้ น ที่ ส าธารณะ
ซึ่งมีแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนจากเว็บ ไซต์ต่างๆ เสนอในรูปแบบบทบรรยายผ่าน
แผนที่ ตาราง และแผนภูมิต่างๆ เป็นต้น
3.2.3 ลงพื้นที่ศึกษานาร่อง (pilot study) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการลงพื้นที่สังเกต (direct observation)
และบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่
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3.2.4 สร้างแผนที่วิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ ประกอบไปด้วย
 การบันทึกลักษณะรูปแบบพื้นที่สาธารณะและรูปแบบการแทรกซึมโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
เพื่ อ น ามาจ าแนกประเภทของการเข้ า ถึ ง โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเป็ น 3 ประเภท คื อ
1.) การเข้าถึงด้วยรถยนต์ 2.) การเข้าถึงด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ 3.) การเข้าถึง
ด้วยการเดินเท้า ซึ่งอธิบายถึงการแทรกซึม หรือเคลื่อนที่ผ่านในพื้นที่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
และนามาประกอบการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่
 การบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อศึกษาถึงข้อกาหนดตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 และลั ก ษณะการใช้ที่ ดิ น บริ เ วณต่ า งๆ
ครอบคลุมภายในแขวงชนะสงคราม
 การบั น ทึ ก การใช้ ป ระโยชน์ อ าคาร โดยใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ( observation
procedures) ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์นี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการเข้าสังเกตการณ์
ปรากฏการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ โรงแรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ผับ บาร์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลวิธีนี้
จะทาให้ทราบถึงรูปแบบของกิจกรรมการใช้พื้นที่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความหลากหลายในการใช้
ประโยชน์อาคารภายในแขวงชนะสงคราม
 การบันทึกความหนาแน่น และความสูงของมวลอาคาร ซึ่งจะทาให้สามารถอธิบายถึงความ
แตกต่างของพื้นที่ภายในแขวงชนะสงคราม อันนามาประกอบการวิเคราะห์
 การบันทึกแผนภูมิประตู (door map) จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล
และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนสายตาเฝูาระวัง (eyes on the street) เนื่องจากการที่มีประตู
อาคารเปิดออกสู่โครงข่ายพื้นที่สาธารณะยิ่งมีจานวนมาก จะส่งผลให้มีสายตาเฝูาระวังมาก
ขึ้นตามลาดับ เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ และอธิบายถึงความสอดคล้อง
หรือความแตกต่างจากแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า
 วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ ด้ ว ยเทคนิ ค โปรแกรม
Space Syntax ซึ่งเป็นทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสัณฐานวิทยา
โดยสามารถทาการคานวณว่า โครงข่ายพื้ นที่สาธารณะที่ถูกแทนด้วยเส้น จะวิเคราะห์ว่า
เส้ น ทางใดมี ค วามลึ ก น้ อ ยที่ สุ ด โดยเฉลี่ ย เมื่ อ นั บ จากเส้ น ทางอื่ น ๆ ทั้ ง หมดในระบบ
หมายความว่าเส้นทางนั้นมีศักยภาพในการเข้าถึงสูง เนื่องจากมีโอกาสที่จะถูกสัญจรผ่านจาก
ที่ห นึ่งไปยังอีกที่ห นึ่งในระบบมากเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเส้ นทาง
ที่ฝั งตัว (integrate) อยู่ในระบบได้ดีมากกว่าเส้ นทางอื่นๆ เส้นทางที่มีค่าการฝั งตัว สู ง
(high integration value) คอมพิวเตอร์จะแสดงค่าเป็นสีแดง และไล่ลาดับตามวรรณะสีรุ้ง
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จากสีแดงไปจนถึงสีน้าเงิน ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีค่าการฝังตัวต่า (low integration value)
หรื อ เป็ น เส้ น ทางที่ แ ยกตั ว (segregate) ออกจากระบบมากที่ สุ ด เพื่ อ น ามาประกอบ
การอธิบายถึงรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
3.2.5 นาข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรมย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 อ้างอิงจากงานวิจัย
ของนายมณฑล เยี่ยมไพศาล เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
เมืองกับรูปแบบการเกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษาเขตรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลชนะ
สงครามประกอบกับข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม ระหว่างปี
พ.ศ. 2546-2550 รวมทั้งสิ้นจานวน 10 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2546-2555) เพื่อนาจุดเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน จานวน 5 คดี ซึ่งเป็นคดีที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
ความสนใจ มาสร้างแผนที่อาชญากรรม (crime mapping) ของแขวงชนะสงคราม
3.2.6 นาข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งแผนที่อาชญากรรม และแผนที่การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ที่สร้างขึ้น
ตลอดจนแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่สาธารณะด้ว ยเทคนิคโปรแกรม
Space Syntax มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับ
รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ ายแก่ทรัพย์สิน เพื่ออธิบายว่าอาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เกิดขึ้นในรูปแบบพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละรูปแบบพื้นที่มีลักษณะแบบใด
3.2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบพื้นที่แขวงชนะสงครามที่ เอื้อให้เกิดอาชญากรรม
กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินแต่ละประเภท
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ตั้งคาถามงานวิจัย

ศึกษาข้อมูล

ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และ

ข้อมูลเชิงพื้นที่

1. ข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่
2. ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของพื้นที่
3. ข้ อ มู ล เชิ ง ประชากร สั ง คม วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่

สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ
3. ปัจจัยที่มีผลให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่
สาธารณะ

สร้างวิธีดาเนินการศึกษาวิจัย

สารวจพื้นที่เบื้องต้น
- ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่
- สารวจสภาพพื้นที่/ปัญหา/ศักยภาพ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างแผนที่วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนที่วิเคราะห์เชิงพื้นที่

แผนที่วิเคราะห์เชิงพื้นที่
- แผนที่โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
- แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์อาคาร
- แผนที่แสดงความหนาแน่นของ
มวลอาคาร
- แผนที่แสดงความสูงมวลอาคาร
- แผนภูมิประตู (door map)
- แผนภาพวิเคราะห์ศักยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็น

กับแผนที่จุดเกิดอาชญากรรม
กลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สินแต่ละประเภท

ประมวลผลการวิเคราะห์/สรุปผล

รูปที่ 3-1 แผนผังวิธีการดาเนินงานวิจัย

แผนที่อาชญากรรม
กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
แต่ละประเภท

อภิปรายผล/เสนอแนะ
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา จะกล่าวถึงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ในด้านกายภาพ
ของพื้ น ที่ ลั ก ษณะประชากรและการตั้ ง ถิ่ น ฐานชุ ม ชน ตลอดจน ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ก ารเกิ ด
อาชญากรรม โดยมีเนื้อหารายละเอียดในการศึกษา ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4.2 ลักษณะประชากรและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนภายในแขวงชนะสงคราม
4.3
แผนที่อาชญากรรม (crime mapping) กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พื้นที่แขวงชนะสงคราม เป็นย่านที่มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มมาตั้งแต่
ในอดีต เช่น มลายู ลาว มอญ จีน และไทย เป็นต้น โดยตั้งถิ่นฐานปะปนกัน แต่ในปัจจุบันสภาพพื้นที่
ได้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก การขยายตัวของเมือง และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกิ ดขึ้นภายในพื้นที่
ส่ งผลให้ อาคารจ านวนมากมีการเปลี่ ยนสภาพเป็นโรงแรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ผั บ และบาร์
เป็นจานวนมาก ประกอบกับมีประชากรจากที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในพื้นที่อาศัยอยู่เป็น
จานวนมาก ดังนั้น พื้นที่แขวงชนะสงครามมีความหนาแน่นค่อนข้างสูง และมีการผสมผสานของ
รู ป แบบพื้ น ที่ ที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละสร้ า งขึ้ น ใหม่ จ ากธุ ร กิ จ
การท่อ งเที่ย ว แขวงชนะสงครามจึ งมี โ ครงข่ ายพื้น ที่ส าธารณะที่ ห ลากหลายรู ปแบบ มีรู ปทรงที่
แตกต่ า งกั น และการจั ด วางพื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะที่ ถู ก โอบล้ อ มด้ ว ยสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ตลอด จนเกาะตั ว
เป็นแนวยาวตามเส้นทางสัญจร
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ศึกษาถึงอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในบริเวณ
พื้นที่ศึกษา ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555) ทั้งนี้ ลักษณะทางกายภาพ
ในพื้ น ที่ พบว่ า เป็ น สถาบั น ราชการ อาคารและพื้ น ที่ ส าธารณะ ศาสนสถานตลอดจนอาคาร
ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จานวนมากกระจายอยู่ภายในพื้นที่ บางส่วนเป็นชุมชนที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานมาตั้งแต่ในสมัยอดีตและมีลักษณะของสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิม การตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน
ตลอดจนอาคารพาณิชยกรรมภายในย่านมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อย เนื่องจาก บริเวณแขวง
ชนะสงครามถูกกาหนดตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.
2556 ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ดังนั้น สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกควบคุมด้วยกฎหมายและเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ แสดงดังแผนที่ 4-1
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แผนที่ 4-1 โครงข่ายพื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-1 สภาพทั่วไปของโครงข่ายพื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงครามหลายแห่ง มีสภาพเป็นทางลอดอาคารที่เชื่อมพื้นที่
สาธารณะประเภทที่ไม่มีทางลอดอาคารเข้าด้วยกัน อาทิ ลานจอดรถใต้อาคาร ภายในตัว อาคาร
ศาสนสถาน โรงแรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ตลอดจนผั บ บาร์ที่มีทางออกเปิดสู่ พื้นที่ส าธารณะ
มากกว่าหนึ่งทาง เป็นต้น เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์อาคารจากบุคคล
หลากหลายกลุ่ม จึงส่งผลให้พื้นที่บริเวณที่มีทางลอดอาคารนั้น จัดรวมเป็ น โครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
ภายในแขวงชนะสงคราม นอกจากนี้ พื้นที่สาธารณะบางบริเวณเป็นทางลอดอาคารชั้นที่ 2 ที่เข้าถึงได้
จากถนนด้านหนึ่ง และเดินผ่านตัวอาคารลงมาในชั้นที่ 1 เพื่อออกสู่ถนนอีกด้านหนึ่ง แสดงดัง แผนที่
4-2 และ รูปที่ 4-2
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แผนที่ 4-2 โครงข่ายพื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงครามรวมประเภททางลอดอาคาร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
โครงข่ายพื้นที่สาธารณทั่วไป
โครงข่ายพื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคาร

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-2 สภาพทั่วไปของโครงข่ายพื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคาร
ภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 ลักษณะประชากรและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนภายในแขวงชนะสงคราม
ปั จ จุ บั น จากสถิติ ข้อ มูล จ านวนประชากรของฝุ ายทะเบี ยนส านั กงานเขตพระนคร พบว่ า
จานวนประชากรแขวงชนะสงครามล่าสุด ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวน 825 ครัวเรือน คิดเป็นจานวน
ประชากรทั้งสิ้น 2,179 คน จาแนกเป็นประชากรชาย 1,052 คน และประชากรหญิง 1,127 คน
คิดเป็น ความหนาแน่น ของประชากรต่อพื้นที่ คือ 6,427.73 คน / ตารางกิโลเมตร (พื้นที่แขวง
ชนะสงครามเท่ากับ 0.339 ตารางกิโลเมตร)
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ลักษณะทางด้านสังคมของชุมชนแขวงชนะสงครามมีลักษณะเป็นสังคมเมือง กล่าวคือ เป็น
พื้นที่ที่มีการเข้ามาของคนนอกพื้นที่เพื่อเข้ามาทางาน ค้าขาย รับจ้าง ตลอดจนนักท่องเที่ยว และนัก
ทัศนาจร จึงส่งผลให้บริเวณแขวงชนะสงครามเป็นเส้นทางสัญจรหลักเส้นหนึ่งที่มีการปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนในปริมาณที่สูง
นอกจากนี้ ชุมชนดั้งเดิมภายในแขวงชนะสงคราม ประกอบด้วยชุมชนย่อยๆ หลากหลายชุมชน
ด้วยกัน ลักษณะชุมชนบริเวณแขวงชนะสงคราม สามารถแบ่งออกตามชุมชนย่อยๆ ได้ดังนี้
1.)
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ (ชุมชนตรอกสุเหร่า)
ชุม ชนมั ส ยิ ด จั ก รพงษ์ มี พื้ นที่ ป ระมาณ 1 ไร่ โดยทิศ เหนื อ จรดถนนพระสุ เ มรุ
ทิศใต้จรดซอยรามบุตรี วัดชนะสงคราม ทิศตะวันออกจรดถนนจักรพงษ์ และทิศตะวันตกจรด
ชุดชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ มีจานวนครัวเรือนประมาณ 180 ครัวเรือน โดยมีจานวน
บ้านประมาณ 160 หลังคาเรือน คิดเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 800 คน จาแนก
เป็นประชากรชายประมาณ 300 คน และประชากรหญิงประมาณ 500 คน (ข้อมูลชุมชน
ที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร, 2555) ประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2535
จัดเป็นชุมชนประเภทเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพค้าขาย
รับจ้างทั่วไป และราชการ ความสัมพันธ์ของชุมชนมีลักษณะเครือญาติ ทุกครอบครัวรู้จักกันดี
เป็นชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ติดกัน ลักษณะอาคารเป็นบ้านไม้สองชั้น และบ้านเช่าครึ่งตึกครึ่ง
ไม้สองชั้น เรียงติดกันอย่างหนาแน่น และอยู่กันมายาวนาน มีทางเข้าออกหลัก 3 ทาง คือ
บริเวณตรอกฟาโรห์ และตรอกเง็กชวน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ และทางเข้าออกชุมชนหลัก
บนถนนจั กรพงษ์ โดยทางเข้ า ออกชุ ม ชนมี ลั กษณะเป็นคอนกรีตทั้ง หมด ซึ่ งมีขนาดแคบๆ
ในชุมชนมีร้านค้า ร้านอาหารมุสลิ ม เมื่อเดินไปตามทางเข้าตรอกจะพบกับมัสยิดจักรพงษ์
ซึ่งอยู่ ตรงกลางชุมชน อัน เป็ น ศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจ และกิจกรรมของชุมชน
โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาดวันละ 5 ครั้ง
การจัดบรรยายธรรมเดือนละครั้ง และการจัดงานวันถือบวช เป็นต้น
2.)
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
เป็ น ชุม ชนที่มีถ นนขนาดเล็ ก เชื่อมตรอกเขียนนิว าสน์ และตรอกไก่ แจ้เข้า ด้ว ยกั น
ตั้งอยู่บ ริเวณถนนพระอาทิตย์ ช่ว งตั้งแต่ปากซอยถนนลาพูลั ดเลาะภายในย่านไปจรดซอย
ข้างตึกแถวเยื้องกับสถานีบริการน้ามัน ปตท. ถนนพระสุเมรุ มีจานวนครัวเรือนรวมประมาณ
280 ครัวเรือน แยกเป็นตรอกเขียนนิวาสน์ 160 ครัวเรือน ตรอกไก่แจ้ 120 ครัวเรือน คิดเป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 1,300 คน จาแนกเป็นประชากรชายประมาณ 500 คน
และประชากรหญิงประมาณ 800 คน ลักษณะเป็นอาคารไม้ความสูงไม่กี่ชั้น ทางเดินแคบ
ลัดเลาะผ่านย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิม
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ภายในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ สามารถจาแนกเป็นตรอกย่อยภายใน
ชุมชน ได้แก่ ตรอกเจ้าพระยาวรพงศ์ห รือตรอกขจร (ตรอกพระอาทิตย์) ตรอกไก่แจ้ใหญ่
ตรอกไก่แจ้เล็ก ตรอกเจ๊ก ตรอกปูาแต๋ว โดยทั้งหมดรวมเรียกว่า ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้
พื้ น ที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้ รวมทั้ ง ตึ ก แถวทางด้ า นหน้ า
เกือบทั้งหมด เป็นพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เช่ า ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นบริเวณที่ตั้งของวังกรมหลวงจักรเจษฎา ปัจจุบันกลายสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรร ในอดีต
เป็นที่อยู่ของคนมีฐานะ เช่น ขุนนาง ปัจจุบันยังหลงเหลือบ้านเก่าๆ อยู่หลายหลัง อาทิ บ้าน
หลวงประสิทธิ์
ชาวชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้ มี ศ าลเพี ย งตากรมหลวงจั ก รเจษฎา
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในย่าน ซึ่งมีจานวน 2 ศาลด้วยกัน โดยจะมีพิธีบวงสรวงเป็นประจา
หลั งวั น ขึ้น ปี ใหม่ทุก ปี และมี ล านราวงเป็ นสถานที่ป ระกอบกิ จกรรมของชุ มชน มีลั กษณะ
หักไปมาตามลักษณะแนวบ้านเรือนที่ขยายขึ้นมาใหม่ คล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดประมาณ
จอดรถได้ 2-3 คัน และมีบ้านกองกลาง ที่ตั้งอยู่บริเวณลานราวงใช้ในการพบปะพูดคุย
หรือจัดกิจกรรมพบปะทางสังคมภายในชุมชน ปัจจุบันด้วยการขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยว
บริเวณถนนข้าวสารและคนต่างถิ่นจากชนบทที่เข้ามาค้าขายย่านบางลาพู ทาให้บ้านเรือน
บางส่วนถูกปรับเป็นเกสต์เฮาส์ และบ้านเช่าราคาถูก
3.)
ชุมชนตรอกโรงไหม
ตรอกโรงไหม เป็นย่านธุรกิจการท่องเที่ยว ประเภทที่พัก โรงแรม เกสต์เฮาส์ และ
ร้านอาหารเป็นจ านวนมาก รวมถึงยังเป็นที่จอดรถโดยสาร เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวเรียกใช้
บริการ มีทางเข้าออกชุมชน 2 ทางหลัก คือ ตรอกโรงไหมฝั่งถนนพระอาทิตย์ และตรอก
โรงไหมฝั่งถนนเจ้าฟูา
4.)
ชุมชนตรอกกระษาปณ์
เป็นชุมชนขนาดเล็กไม่กี่หลังคาเรือน ที่ตั้งอยู่บริเวณริมกาแพงเขตของกรมธนารักษ์
ซึ่งในอดีตนั้นคือ โรงกษาปณ์สิทธิการ ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปสร้างที่ใหม่ กรมธนารักษ์จึงยกพื้นที่
ดังกล่าวให้ พัฒนาเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑ์เหรียญ ของสานัก
บริหารเงินตรา กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง
ภายในชุมชนมีถนนคนเดินขนาดเล็กที่เชื่อมชุมชนตรอกกษาปณ์ออกสู่ถนนจักรพงษ์
ซึ่งปั จ จุ บั น สภาพอาคารบ้ านเรือนภายในตรอกกระษาปณ์นั้น เป็นที่อยู่อาศัย แต่บางส่ ว น
ปรั บ เปลี่ ย นสภาพเป็ น เกสต์เ ฮาส์ และมีค่ ายมวย ส.วรพิ น ที่ ก่อตั้ งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยมเข้ามาฝึกหัดมวยไทยเป็นจานวนมาก
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มีทางเข้าออกชุมชน 2 ทาง คือ ทางเข้าชุมชนหลัก บนถนนจักรพงษ์ และทางลัดเข้าชุมชน
บริเวณค่ายมวย ส.วรพิน ที่สามารถทะลุออกสู่ถนนกษาปณ์เชื่อมต่อย่านซอยรามบุตรี
5.)
ย่านซอยรามบุตรี
ย่านซอยรามบุตรี คือบริเวณถนนรอบวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่ติดกับ
กาแพงวัดด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ผับ บาร์
ตลอดจนธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วมากมาย มี ก ารตั้ ง อาคารบ้ า นเรื อ เต็ ม พื้ น ที่
อย่ างหนาแน่ น โดยมีวัดชนะสงครามราชวรมหาวิห าร เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญภายในย่าน
บริเวณดังกล่าว ทางทิศเหนือจรดชุมชนดั้งเดิมภายในแขวงชนะสงคราม คือ ชุมชน
ตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ แต่ไม่มีเส้นทางสาธารณะเชื่อมกัน
อย่างชัดเจน ทางทิศใต้จรดตรอกโรงไหม ทิศตะวันออกจรดถนนจักรพงษ์ ย่านถนนข้าวสาร
และทิศตะวันตก จรดถนนพระอาทิตย์โดยมีซอยชนะสงครามเชื่อมบริเวณภายในย่านกับถนน
พระอาทิ ต ย์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น จึ ง ท าให้ บ ริ เ วณซอยรามบุ ต รี มี ท างเข้ า ออกชุ ม ชนหลายทาง
เป็ น ย่ านที่พั กของนั ก ท่อ งเที่ย วที่ เดิ นทางมาถนนข้า วสาร ตลอดจนรู ปแบบการท่ องเที่ ย ว
ทางเลือก ประเภทร้านอาหาร บาร์ มีความเป็นสัดส่วนมากกว่าถนนข้าวสาร อย่างไรก็ตาม
ย่านซอยรามบุตรี ยังเป็นย่านถนนคนเดินที่มีของที่ระลึก เสื้อผ้า และอาหารจานวนมากตั้ง
วางขาย โดยเฉพาะแผงลอยริมฝั่งกาแพงวัด
6.)
ย่านถนนพระอาทิตย์
เป็ น ย่ า นชุ มชนส าคั ญ ที่ เติ บ โตพร้ อ มกั บ การสร้า งพระนคร เป็ นบริ เ วณศู น ย์ก ลาง
การปกครองและศิลปวัฒนธรรม ตัวถนนเลียบแม่น้าเจ้าพระยามีวังเจ้านาย บ้านเรือนของข้า
ราชบริพาร และราษฎรเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ทั้งนี้ บริเวณย่านถนนพระอาทิตย์มีความผูกพัน
มาอย่างยาวนานกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร มีการสร้างตาหนักแบบตึกในสมัย
รัชกาลที่ 3 โดยได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนและยุโรป ซึ่งในเวลาต่อมาตาหนักบางแห่ง
ถูกเปลี่ยนเป็นสานักงานและอาคารที่ทันสมัย โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
ปั จ จุ บั น ย่ านถนนพระอาทิ ตย์ เป็น ถนนสายรองประธานขนาด 2 ช่อ งจราจร
อัน เป็ น ที่ ตั้ งสถานที่ ร าชการ โรงแรม เกสต์ เฮาส์ และร้ า นอาหารจ านวนมาก นอกจากนี้
ยั ง มี ส ถานที่ ส าคั ญ เช่ น ปู อ มพระสุ เ มรุ และสวนสั น ติ ชั ย ปราการ ที่ ดึ ง ดู ด คนในพื้ น ที่
และนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันเข้ามาในย่านถนนพระอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง
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7.)

ย่านถนนพระสุเมรุ
ถนนพระสุเมรุสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สาหรับช่วงถนนที่อยู่ในแขวงชนะสงคราม
นั้น เป็นถนนพระสุเมรุช่วงแรก ได้แก่ พื้นที่บริเวณริมคลองบางลาพู และชุมชนการค้าริมถนน
พระสุ เ มรุ ทั้ ง สองฝั่ ง โดยทอดตั ว ยาวขนานแนวคลองบางล าพู ซึ่ง ในอดี ต เป็ น แนวกาแพง
เมืองเก่า ดังจะเห็นว่า บริเ วณหัวถนนคือ ปูอมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นปูอมปราการสาคัญที่สร้างขึ้น
เพื่อ ปู องกัน ข้ าศึก ที่จ ะมารุ กรานพระนครในสมัย อดีต และยัง มีส ะพานฮงอุ ทิศที่ ส ร้า งข้า ม
คลองบางลาพูไปยังชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยาอีกด้วย
ปั จ จุ บั น ย่ า นถนนพระสุ เ มรุ เป็ น ย่ า นของพาณิ ช ยกรรม และสถานที่ ร าชการ
ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ นทางเข้ ามาในพื้ น ที่ โดยอาคารบางส่ ว นเป็ น ของ
ทรั พย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัตริ ย์ นอกจากนี้ ยั งเป็น จุดเปลี่ ยนถ่ายการสั ญจรที่ ส าคัญ ออกสู่
ภายนอกพื้นที่ คือ สี่แยกบางลาพู
8.)
ย่านถนนจักรพงษ์
ย่ า นถนนจั ก รพงษ์ มี ส ภาพอาคารบ้ า นเรื อ นเป็ น อาคารพาณิ ช ย์ ส มั ย ใหม่ ที่ มี
ความหนาแน่นมาก เนื่องจาก เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับย่านถนนข้าวสาร และย่านซอยราม
บุตรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นย่านท่องเที่ยวสาคัญของกรุงเทพมหานคร
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3

8
7

5
2

4
1

แผนที่ 4-3 ตาแหน่งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนย่อยภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์

1
2
3
4

ย่านถนนจักรพงษ์
ชุมชนตรอกโรงไหม
ย่านถนนพระอาทิตย์
ชุมชนตรอกกระษาปณ์

5
6
7
8

ย่านซอยรามบุตรี
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ (ชุมชนตรอกสุเหร่า)
ย่านถนนพระสุเมรุ

No scale
ที่มา : http://www.google.com
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ย่านถนนจักรพงษ์

ย่านซอยรามบุตรี

ชุมชนตรอกโรงไหม

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้

ย่านถนนพระอาทิตย์

ขุมชนมัสยิดจักรพงษ์ (ชุมชนตรอกสุเหร่า)

ชุมชนตรอกกระษาปณ์

ย่านถนนพระสุเมรุ
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4.3 แผนที่อาชญากรรม (crime mapping) กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในบริเวณพื้นที่
ศึกษา ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
จากสถิติข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมของกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546 พบว่า เขตเมือง
ชั้นในของกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มพื้นที่ที่เกิดคดีอาชญากรรมมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร (อัครวัต
เจียมไชยศรี, 2549: 137 อ้างถึงใน กองบัญชาการตารวจนครบาล, 2547) โดยจาแนกเป็น
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน 17,692 คดี หรือประมาณ 11 คดีต่อตารางกิโลเมตร
ในขณะที่เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ชีวิตร่างกาย 7,559 คดี หรือประมาณ 5 คดี
ต่อตารางกิโลเมตร สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวว่า บริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานี
ตารวจนครบาลชนะสงครามนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของคดีอาชญากรรมรวมต่อพื้นที่มากที่สุด
คือ 207.18 คดีต่อตารางกิโลเมตร (อัครวัต เจียมไชยศรี, 2549: 178)
ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง
กับรู ปแบบการเกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษาเขตรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ของ นายมณฑล เยี่ยมไพศาล ที่ได้ศึกษากลุ่มคดีอาชญากรรม ทั้ งสิ้น 9 ประเภท ประกอบไปด้วย
คดี ฆ่ า คนตาย คดี ท าร้ า ยร่ า งกาย คดี ข่ ม ขื น กระท าช าเรา คดี ย าเสพติ ด คดี ลั ก ทรั พ ย์ ทั่ ว ไป
คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถจักรยานยนต์ และคดีลักรถยนต์ จานวน 5 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. 2546-2550) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ลักษณะการเกิดคดี บริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของสถานี ต ารวจนครบาลชนะสงครามนั้ น มี ลั ก ษณะการเกิ ด กระจายกั น โดยทั่ ว ไป แต่ พ บว่ า
มี ก ลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น กล่ า วคื อ คดี ลั ก ทรั พ ย์ ทั่ ว ไป คดี วิ่ ง ราวทรั พ ย์ คดี ป ล้ น ทรั พ ย์
คดี ลั ก รถจั ก รยานยนต์ และคดี ลั ก รถยนต์ ที่จ ะเกิ ดขึ้ น ในพื้น ที่ ซ้ าๆ และกระจุ ก ตัว อยู่ ใ นบริ เ วณ
แขวงชนะสงคราม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยการนาจุดเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในแขวงชนะสงคราม 5 ปีต่อมา รวมเป็น 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555)
มาสร้างเป็นแผนที่อาชญากรรมแสดงดังแผนที่ 4-4 – แผนที่ 4-9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-4 แผนที่อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์

ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จากแผนที่ 4-4 ซึ่ง แสดงจุ ดเกิด คดี อาชญากรรมกลุ่ มคดีป ระทุษ ร้ายแก่ ทรั พย์ สิ น ภายใน
แขวงชนะสงคราม ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555) ซึ่งประกอบด้วย
คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีลักทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีลักรถยนต์ คดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
โดยเมื่อนามาจาแนกจุดเกิดคดีอาชญากรรมตามประเภท พบว่า รูปแบบพื้นที่การเกิดคดีอาชญากรรม
แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ ผู้ วิจัยต้องการแสดงแผนที่
แสดงจุดเกิดคดีอาชญากรรมแยกตามประเภท ดังหัวข้อต่อไปนี้
4.3.1 แผนที่อาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ เป็นลักษณะของการกระทาผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาลักษณะ 12 คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ถ้ากระทาผิดแล้วได้มีการกาหนดโทษ
ตามมาตราที่ 336 “ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-5 แผนที่อาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-3 ตัวอย่างจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
4.3.2 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
คดี อาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ เป็นลั กษณะของการกระทาผิ ดตามประมวล
กฎหมายอาญาลักษณะ 12 คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ถ้ากระทาผิดแล้วได้มีการกาหนดโทษ
ตามมาตราที่ 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ผู้นั้ นกระทาความผิดฐานลั กทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
หกพันบาท”
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-6 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-4 ตัวอย่างจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
4.3.3 แผนที่อาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์ เป็นลักษณะของการกระทาผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาลักษณะ 12 หมวดที่ 2 คือความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
และปล้นทรัพย์ ถ้ากระทาผิดแล้วได้มีการกาหนดโทษตามมาตราที่ 337 “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น
ให้ ย อมให้ หรื อ ยอมจะให้ ต นหรื อผู้ ได้ ป ระโยชน์ ใ นลั กษณะที่ เป็ น ทรั พย์ สิ น โดยใช้ กาลั ง
ประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน
ของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทาความผิด
ฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
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1
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-7 แผนที่อาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-5 ตัวอย่างจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์ภายในแขวงชนะสงคราม
4.3.4 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์ เป็นลักษณะของการกระทาผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาลักษณะ 12 คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จัดอยู่ในหมวดเดียวกับฐานความผิด
ลักทรัพย์ทั่วไป ถ้ากระทาผิดแล้วได้มีการกาหนดโทษตามมาตราที่ 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์
ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริ ต ผู้นั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท”
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-8 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักรถยนต์ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-6 ตัวอย่างจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์ภายในแขวงชนะสงคราม
4.3.5 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถจั ก รยาน และรถจั ก ยานยนต์ ถื อ เป็ น ลั ก ษณะ
ของการกระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 12 คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
จัดอยู่ในหมวดเดียวกับฐานความผิดลักทรัพย์ทั่วไป ถ้ากระทาผิดแล้วได้มีการกาหนดโทษ
ตามมาตราที่ 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ผู้นั้ นกระทาความผิดฐานลั กทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
หกพันบาท”
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 4-9 แผนที่อาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ภายในแขวงชนะสงครามช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
จุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ที่มา : ข้อมูลบันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4-7 ตัวอย่างจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ภายในแขวงชนะสงคราม
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บทที่ 5
การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ของแขวงชนะสงคราม
การวิเคราะห์ รู ปแบบพื้น ที่ของแขวงชนะสงคราม กล่าวถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์
รูป แบบพื้นที่ของแขวงชนะสงครามที่ประกอบด้ว ยลั กษณะพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ สามารถอธิบายผ่ าน
เครื่องมือ / วิธีการวิเคราะห์แต่ละประเภท โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

การวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่สาธารณะ
การวิเคราะห์รูปแบบมวลอาคาร
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้น ที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space)
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5.1 การวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่แขวงชนะสงคราม มีลักษณะของโครงข่ายสาธารณะที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของพื้นที่
หลากหลายรูป แบบ จึงส่ งผลให้พื้นที่นั้นมีความเข้าถึงได้ยาก-ง่ายแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจาแนก
รูปแบบของการเข้าถึง เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.)
โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถยนต์
เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยพาหนะขับเคลื่อนที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ล้อ
ขึ้นไป มีตั้งแต่ ถนนทางหลักที่เป็นโครงข่ายต่อเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานคร
อาทิ ถนนเจ้ า ฟู า และถนนสายรอง ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มสั้ น ๆ ระหว่ า งระยะทางที่ ใ ช้
ในการระบายการจราจร และเชื่อ มต่อระหว่างถนนสายหลั กของเมือง และถนนสายย่อ ย
หรื อ ตรอก ซอก และซอยต่ า งๆ ภายในย่ า น เช่ น ถนนพระอาทิ ต ย์ ถนนจั ก รพงษ์ ถนน
พระสุ เ มรุ เป็ น ต้ น ตลอดจนถนนย่ อย หรื อ ถนนท้ อ งถิ่น เป็ น ถนนภายในย่ า น ที่เ ชื่ อ มต่ อ
จากถนนสายรอง สามารถเชื่ อ มโยงการจราจรจุ ด ต่ า งๆ ภายในย่ า น เช่ น ซอยรามบุ ต รี
ตรอกโรงไหม ซอยชนะสงคราม เป็นต้น แสดงดังแผนที่ 5-1 และ รูปที่ 5-1
2.)
โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยพาหนะขับเคลื่อนที่มีขนาดน้อยกว่า 4 ล้อ
อาทิ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ เป็นต้น โดยพาหนะดังกล่าวสามารถใช้โครงข่าย
การเข้าถึงพื้น ที่ส าธารณะด้ว ยรถยนต์ได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พื้นที่สาธารณะบางจุด
ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่เข้าถึงได้ด้วยพาหนะประเภทรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ตรอก ซอก และซอยที่ มี ข นาดเล็ ก และเป็ น เส้ น ทางลั ด ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า ง
ถนนหลัก 2 เส้นทางเข้าด้วยกัน หรือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ถูกโอบล้อมด้วยอาคาร และเส้นทาง
เข้า-ออกมีขนาดที่คับแคบ แสดงดังแผนที่ 5-2 และ รูปที่
3.)
โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยการเดินเท้า
เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า กล่าวคือ เป็นพื้นที่สาธารณะ
ทุกพื้นที่ที่บุคคลสามารถเข้าไปได้ด้วยการเดินเท้า นอกเหนือจากถนนที่รถยนต์ รถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์ สามารถเข้าถึงได้ ยกตัวอย่างพื้ นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า
เช่น โบสถ์ มัส ยิ ด ทางลอดใต้ อาคาร เป็นต้น โดยเส้ นทางดังกล่ าวเป็นการเชื่อมโยงพื้น ที่
สาธารณะครอบคลุมภายในย่าน ส่งผลให้ การแทรกซึมดังกล่าวเป็นเส้นทางที่อาชญากรใช้ใน
การหลบหนีหลังประกอบอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การจั ดทาแผนที่การแทรกซึมการ
สัญจร หรือแผนที่โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยการเดินเท้า จะสามารถอธิบายถึง
รูปแบบพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของอาชญากรได้ แสดงดัง แผนที่ 5-3 และ รูปที่ 5-3
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-1 โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถยนต์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงด้วยรถยนต์
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคารที่มีการเข้าถึงด้วยรถยนต์

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 5-1 สภาพโครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถยนต์ภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-2 โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคาร
ที่มีการเข้าถึงด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74

รูปที่ 5-2 สภาพโครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
ภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-3 โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยการเดินเท้า
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคารที่มีการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 5-3 สภาพโครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยการเดินเท้าภายในแขวงชนะสงคราม
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ส าธารณะในแต่ ล ะพื้ น ที่ นั้ น มี ลั ก ษณะของการเข้ า ถึ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่ ง ในบางพื้ น นั้ น เป็ น การซ้ อ นทั บ ของลั ก ษณะการเข้ า ถึ ง หลากหลายประเภท และในบางพื้ น ที่
ก็มีลั กษณะของการเข้ าถึงแบบเฉพาะ เป็ นเพราะรูปแบบการปิดล้ อมของอาคาร การตั้ง ถิ่นฐาน
มาแต่สมัยอดีต ตลอดจนรูปแบบลักษณะของการจัดวางผังเมืองแขวงชนะสงคราม แสดงดังแผนที่ 5-4
ดังนั้น เมื่อนาไปวิเคราะห์กับจุดเกิดอาชญากรรมในบทถัดไป จะสามารถอธิบายถึงรูปแบบ
การใช้พื้นที่ และสามารถจาแนกลักษณะของการประกอบอาชญากรรมแต่ละประเภทในรูปแบบพื้นที่
ที่แตกต่างกันได้
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สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
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มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-4 โครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะจาแนกตามประเภทของการเข้าถึง
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคารที่เข้าถึงได้ทุกประเภท
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท ยกเว้นรถยนต์
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคารที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท ยกเว้นรถยนต์
พื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงได้เฉพาะการเดินเท้า
พื้นที่สาธารณะประเภททางลอดอาคารที่มีการเข้าถึงได้เฉพาะการเดินเท้า

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่สาธารณะ
ในการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็ น พื้นที่สาธารณะ เพื่อหาความสั มพันธ์
ระหว่ า งรู ป แบบพื้ น ที่ กั บ รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ในแขวง
ชนะสงคราม ใช้เทคนิคโปรแกรม Space Syntax ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากเส้น Axial line (axial
isovist) ซึ่งเป็น เส้น ที่มีความยาวมากที่สุ ด แต่มีจานวนน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า Axial map
ในการวิเคราะห์ใช้ค่า Integration (HH) radius N ซึ่งแสดงลักษณะการเชื่อมต่อของโครงข่าย
ทางสัญจรที่เชื่อมกับพื้นที่อื่นในระดับเมือง หรือภาพรวม โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมกับพื้นที่
อื่น มากที่ สุ ดจะถูก แสดงค่า เป็ น สี โ ทนร้อ นและลดหลั่ นลงไปตามวรรณะสี รุ้ ง ท าให้ ทราบถึง พื้น ที่
ที่มศี ักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง (global integration)
และค่า Integration (HH) radius 3 ซึ่งแสดงลักษณะการเชื่อมต่อของโครงข่ายทางสัญจรที่เชื่อมกับ
พื้นที่อื่นในระดับพื้นที่เฉพาะหรือทุกๆ ถัดไป 3 เลี้ยว (the 3 step grids) พื้นที่ใดมีศักยภาพ
ในการเชื่อมกับพื้นที่อื่นมากที่สุดภายใน 3 เลี้ยว จะถูกแสดงค่าเป็นสีโทนร้อนและลดหลั่นลงไป
ตามวรรณะสีรุ้ง ทาให้ทราบถึงพื้นที่ที่มี ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือ
ระดับย่าน (local integration)
โดยการสร้ า งแบบจ าลองและขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการวิ เ คราะห์ ใช้ โ ครงข่ า ยสาธารณะที่ มี
การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของพื้นที่หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสามารถเข้าถึงได้ทุกรูปแบบ
เนื่ อ งจากอาชญากรสามารถใช้พื้ นที่ส าธารณะดังกล่ าวในการก่ ออาชญากรรมได้ ทั้ งนี้ ขอบเขต
ของพื้นที่ในการวิเคราะห์ คือ พื้นที่ของแขวงชนะสงคราม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบพื้นที่ในการ
เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 1
ศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นสูง

ศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง

ศักยภาพในการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
รูปที่ 5-4 การอ่านค่าผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
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การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงคราม
ได้ทาการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในภาพรวม
ของพื้น ที่ หรื อในระดับ เมือง (global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึงและ
การมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
 ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น ในภาพรวมของพื้ น ที่ หรื อ
ในระดับเมือง (global integration)

รูปที่ 5-5 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวม
ของพื้นที่ หรือในระดับเมือง (global integration)
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Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในภาพรวม
ของพื้นที่ หรือในระดับเมือง (global integration) ซึ่งใช้ค่า Integration (HH) radius N
พบว่า พื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงครามมีศักยภาพที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
1.)
พื้นทีท่ ี่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง โปรแกรมคานวณออกมาและแสดงค่า
สี โ ทนร้ อ น กล่ า วคื อ สี แ ดง สี ส้ ม ซึ่ ง พบว่ า บริ เ วณถนนจั ก รพงษ์ ซึ่ ง เป็ น รอยต่ อ ระหว่ า ง
แขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด เป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็ น
ในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมืองสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.8691 รองลงมาคือ ถนนพระสุเมรุ
มีค่าเท่ากับ 1.73725 และซอยรามบุตรี มีค่าเท่ากับ 1.71859 ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังมีบริเวณทางเข้า-ออกวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึง
และการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมืองสูงด้วยเช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์ ตามสภาพพื้นที่จากการลงพื้นที่ส ารวจ พบว่า บริเวณถนนจักรพงษ์
ถนนพระสุเมรุ และซอยรามบุตรี เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายเข้ามาประกอบกิจกรรม
ภายในพื้นที่ ในช่วงเวลาที่หลากหลาย หรืออาจกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเอื้อให้เกิดการเข้าใช้
พื้นที่เพื่อทากิจกรรมหรือสัญจรผ่านในระดับเมือง
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รูปที่ 5-6 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง
ในภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง
(บนซ้าย) บริเวณถนนจักรพงษ์
(บนขวา) บริเวณถนนพระสุเมรุ
(ล่างซ้าย) บริเวณซอยรามบุตรี
(ล่างขวา) บริเวณทางเข้า-ออกวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
2.)

พื้นทีท่ ี่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง
พื้น ที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็ น ปานกลาง โปรแกรมคานวณออกมา
และแสดงค่าสี โทนสีเขียวอ่ อน สีเหลือง ซึ่งจะพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่าย
การสัญจรหลักในระดับเมืองเข้าไป 2-3 เลี้ยว (the 2-3 step grids) หรือกล่าวได้ว่า
เป็นบริเวณพื้นที่ซอยย่อยที่แยกออกจากเส้นทางหลัก รวมถึงถนนพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นถนน
เลียบแม่น้าเจ้าพระยา โดยการเข้าถึงพื้ นที่ถนนพระอาทิตย์ต้องผ่านเส้นทางสัญจรอื่นก่อน
อาทิ ถนนพระสุเมรุ ถนนเจ้าฟูา เป็นต้น
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เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสภาพพื้ น ที่ จ ากการลงพื้ น ที่ ส ารวจ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง มีรูปแบบการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย แตกต่างกันตามพื้นที่
อาทิ ถนนพระอาทิตย์ และซอยชนะสงคราม เป็นย่านรองรับนักท่องเที่ยวจากการเติบโต
ของการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ซึ่งจะพบการใช้ประโยชน์อาคาร ประเภทร้านอาหาร โรงแรม
เกสต์เฮาส์ ผับ บาร์ และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวจานวนมาก รวมถึงซอยย่อยที่แยกออกจาก
เส้ นทางหลั ก อาทิ ปากซอยตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ ปากซอยตรอกสุเหร่า เป็นต้น
ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ในสมัยอดีต และเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่ม
ผู้ใช้เฉพาะ

รูปที่ 5-7 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง
ในภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง
(บนซ้าย) บริเวณถนนพระอาทิตย์
(บนขวา) บริเวณซอยชนะสงคราม
(ล่างซ้าย) บริเวณปากซอยตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
(ล่างขวา) บริเวณปากซอยตรอกสุเหร่า
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3.)

พื้นทีท่ ี่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า โปรแกรมคานวณออกมาและแสดงค่า
สี โ ทนสี น้ าเงิน สี ฟู า และสี เ ขียวเข้ ม ซึ่ งจะพบว่า ส่ ว นใหญ่จ ะเป็นพื้ นที่ ที่ถัด จากโครงข่า ย
การสัญจรหลักในระดับเมืองตั้งแต่ 3 เลี้ยว (the 3 step grids) ขึ้นไป หรือกล่าวได้ว่า
เป็นบริเวณพื้นที่ที่อยู่ลึกถัดเข้าไปจากซอยย่อยที่แยกออกจากเส้นทางหลักรวมถึงเขตสังฆาวาส
ภายในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และเส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
โครงข่ายพื้น ที่ส าธารณะที่อยู่ถัดลึ กเข้าไปจากถนนพระอาทิตย์ สามารถเข้าถึงได้โ ดยผ่ าน
โครงข่ายพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมต่อกัน อาทิ สวนสันติชัยปราการ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทางลอดอาคารของโรงแรมนาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท เป็นต้น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสภาพพื้ น ที่ จ ากการลงพื้ น ที่ ส ารวจ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็ น ต่า มีรูปแบบการใช้พื้นที่แบบเฉพาะ กล่ าวคือ การสั ญจรผ่ าน
ในพื้นที่จ ะเป็ นกลุ่ มผู้ใช้เฉพาะ และมีการสัญจรผ่านเพียงบางช่ว งเวลาของวันเท่านั้น เช่น
บริเวณท่าพระอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าเจ้าพระยา ให้บริการในช่วงเวลา
กลางวัน จนถึงช่วงหัวค่า ดังนั้น จึงมีผู้คนพลุกพล่านในช่วงเวลาดังกล่าว สวนสันติชัยปราการ
ที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ พื้นที่ที่มี
ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ต่าในบางพื้นที่ที่มีขอบเขตเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนบุคคล
(private space) เช่น โครงข่ายพื้นที่สาธารณะรอบมัสยิดจักรพงษ์ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากรูปที่
5-8 จะพบว่า เป็นบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า และเชื่อมกับบ้านเรือน
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในชุมชน เป็นต้น

85

รูปที่ 5-8 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
ในภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง
(บนซ้าย) บริเวณท่าพระอาทิตย์ เส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าเจ้าพระยา
(บนขวา) บริเวณสวนสันติชัยปราการ
(ล่างซ้าย) บริเวณมัสยิดจักรพงษ์
(ล่างขวา) บริเวณเขตสังฆาวาส ภายในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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 ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น ในระดั บ พื้ น ที่ เ ฉพาะ หรื อ
ระดับย่าน (local integration)

รูปที่ 5-9 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในระดับพื้นที่
เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) ซึ่งใช้ค่า Integration (HH) radius 3 พบว่า
พื้นที่สาธารณะภายในแขวงชนะสงครามมีศักยภาพที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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1.)

พื้นทีท่ ี่มศี ักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง โปรแกรมคานวณออกมาและแสดงค่า
สีโทนร้อน กล่าวคือ สีแดง สีส้ม โดยแสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน กลับพบว่า บริเวณถนนพระอาทิตย์ ซึ่ง เป็นบริเวณพื้นที่ที่
มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ระดับย่านสูงสุด มีค่าเท่ากับ 3.4512 รองลงมาคือ
ถนนพระสุเมรุ มีค่าเท่ากับ 3.38177 และถนนจักรพงษ์ มีค่าเท่ากับ 3.27005 ตามลาดับ
แต่ ที่ น่ า สั ง เกต คื อ บริ เ วณโครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะภายในวั ด ชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร ถูกแสดงผลการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่
เฉพาะหรือระดับย่านในระดับสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก โครงข่า ยพื้นที่สาธารณะดังกล่าว
ถูกเชื่อมต่อด้วยพื้นที่สาธารณะย่อยภายในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และยังเชื่อมต่อกับ
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ โดยรอบอีกด้วย
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสภาพพื้ น ที่ จ ากการลงพื้ น ที่ ส ารวจ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นสูงในระดับพื้นที่ เฉพาะหรือระดับย่าน ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์
อาคารแบบที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) และเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกรูปแบบ
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รูปที่ 5-10 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน
(บนซ้าย) บริเวณถนนพระอาทิตย์
(บนขวา) บริเวณถนนพระสุเมรุ
(ล่างซ้าย) บริเวณถนนจักรพงษ์
(ล่างขวา) บริเวณภายในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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2.)

พื้นทีท่ ี่มศี ักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง
พื้น ที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็ น ปานกลาง โปรแกรมคานวณออกมา
และแสดงค่าสี โทนสีเขียวอ่อน สีเหลือง ซึ่งจะพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่าย
การสัญจรหลักในระดับ ย่านเข้าไป 2 เลี้ยว (the 2 step grids) เช่น บริเวณถนนเจ้าฟูา
เส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าเจ้าพระยา ซอยชนะสงคราม ปากซอยตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอก
ไก่แจ้ เป็นต้น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสภาพพื้ น ที่ จ ากการลงพื้ น ที่ ส ารวจ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง มีรูปแบบการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย แตกต่างกันตามพื้นที่
อาทิ ซอยชนะสงคราม เป็นย่านรองรับนักท่องเที่ยวจากการเติบโตของการท่องเที่ยวภายใน
พื้น ที่ ซึ่ง จะพบการใช้ป ระโยชน์ อาคาร ประเภทร้านอาหาร โรงแรม เกสต์ เฮาส์ ผั บ บาร์
และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวจานวนมาก รวมถึงซอยย่อยที่แยกออกจากเส้นทางหลัก อาทิ
ปากซอยตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้ เป็น ย่ านที่ อ ยู่อ าศัย ของชุ มชนที่ มีก ารตั้ ง ถิ่น ฐาน
มาตั้ ง แต่ ใ นสมั ย อดี ต รวมถึ ง บริ เ วณถนนเจ้ า ฟู า ซึ่ ง เป็ น ย่ า นสถาบั น ราชการ เช่ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ และสานักงานสรรพากรภาค 3 เป็นต้น
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รูปที่ 5-11 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นปานกลาง
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน
(บนซ้าย) บริเวณซอยชนะสงคราม
(บนขวา) บริเวณเส้นทางเดินเท้าเลียบแม่น้าเจ้าพระยา
(ล่างซ้าย) บริเวณปากซอยตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
(ล่างขวา) บริเวณถนนเจ้าฟูา
3.)

พื้นทีท่ ี่มศี ักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า โปรแกรมคานวณออกมาและแสดงค่า
สี โ ทนสี น้ าเงิน สี ฟู า และสี เ ขียวเข้ ม ซึ่ งจะพบว่า ส่ ว นใหญ่จ ะเป็นพื้ นที่ ที่ถัด จากโครงข่า ย
การสัญจรหลักในระดับย่านตั้งแต่ 3 เลี้ยว (the 3 step grids) ขึ้นไป และเป็นบริเวณ
ที่มีลักษณะเป็นทางตัน และเป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ลึกที่สุดของพื้นที่ศึกษา
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามสภาพพื้ น ที่ จ ากการลงพื้ น ที่ ส ารวจ พบว่ า พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้ าถึ ง และการมองเห็ น ต่า เป็ น พื้น ที่ ที่มี การสั ญ จรผ่ า นน้ อ ย และเป็น กลุ่ ม ผู้ ใช้ เ ฉพาะ
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อีกทั้งยังไม่พบกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ต่า นอกจาก
การใช้เพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคล

รูปที่ 5-12 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน
(บนซ้าย) บริเวณตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้
(บนขวา) บริเวณเขตสังฆาวาส ภายในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
(ล่างซ้าย) บริเวณซอยรามบุตรี
(ล่างขวา) บริเวณชุมชนมัสยิดจักรพงษ์
จากผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น พื้ น ที่ ส าธารณะภายในแขวง
ชนะสงคราม ที่ ไ ด้ ท าการวิ เ คราะห์ แ บ่ ง เป็ น 2 แบบ คื อ การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และ
การมองเห็ นในภาพรวมของพื้น ที่ หรือ ในระดับเมือง (global integration) และการวิเคราะห์
ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่

ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่

ตารางที่ 5-1 แสดงการวิ เคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึ งและการมองเห็ น พื้น ที่ส าธารณะภายใน
แขวงชนะสงคราม
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ใน
ระดับเมืองสูง มีกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายเข้ามาประกอบ
สูง
กิจกรรมภายในพื้นที่ ในช่วงเวลาที่ หลากหลาย หรือ
อาจกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเอื้อให้เกิดการเข้าใช้พื้นที่
การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อทากิจกรรมหรือสัญจรผ่านในระดับเมือง
การเข้าถึงในภาพรวมของ
เป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ
พื้นที่ หรือในระดับเมือง
ปาน เมืองเข้าไป 2-3 เลี้ยว (the 2-3 step grids)
(global integration)
กลาง มีรูปแบบการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย แตกต่างกันตาม
พื้นที่และเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
เป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ
ต่า
เมืองตั้งแต่ 3 เลี้ยว (the 3 step grids) ขึ้นไป
บางพื้ น ที่ ที่ มี ข อบเขตเชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่ ส่ ว นบุ ค คล
(private space)
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ใน
ระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่านสูง ส่วนใหญ่มีการใช้
สูง
ประโยชน์อาคารแบบที่อยู่อาศัยผสมพาณิช ยกรรม
(mixed use) และเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถ
การวิเคราะห์ศักยภาพ
เข้าถึงได้ทุกรูปแบบ
การเข้าถึงในระดับ
เป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ
พื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน
ปาน ย่านเข้าไป 2 เลี้ยว (the 2 step grids) มีรูปแบบ
(local integration)
กลาง การใช้พื้นที่ที่หลากหลาย แตกต่างกันตามพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ
ย่านตั้งแต่ 3 เลี้ยว (the 3 step grids) ขึ้นไป
ต่า
มีลักษณะเป็นทางตัน และอยู่ลึกที่สุดของพื้นที่ศึกษา
การสัญจรผ่านน้อย และเป็นกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ อีกทั้งยัง
ไม่ พ บกิ จ กรรมในพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ศั ก ยภาพการ
เข้าถึงและการมองเห็น ต่า นอกจากการใช้เพื่อเดิน
ทางเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคล
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5.3 การวิเคราะห์รูปแบบมวลอาคาร
การวิเคราะห์รูปแบบมวลอาคาร สามารถอธิบายผ่านด้วยการศึกษาประเด็น ความหนาแน่น
ของอาคาร และความสูงของมวลอาคาร ซึ่งสามารถอธิบายถึงมุมมองและความสัมพันธ์ของรูปแบบ
พื้นที่ของแขวงชนะสงคราม ที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โปรแกรม Arc View 3.2 เพื่อนามาวิเคราะห์ความหนาแน่น
ของอาคาร โดย พบว่า บริเวณชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ริมถนนจักรพงษ์ฝั่งแยกบางลาพู และบริเวณ
ศูนย์กลางชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ เป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารสูงมาก
และลดลงตามรัศมีของชุ มชนจรดย่านซอยรามบุตรี ส่วนอาคารริมถนนพระอาทิตย์ ถนนจักรพงษ์
ฝั่งวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และถนนพระสุเมรุ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของ
มวลอาคารปานกลาง จะมีบางช่วงที่กลุ่มอาคารมีความหนาแน่นมาก ส่วนบนถนนเจ้าฟูา ถนนพระ
สุเมรุฝั่งติดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตลอดริมแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านสถานที่ราชการ
พบว่า มีความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย แสดงดังแผนที่ 5-5
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-5 ความหนาแน่นของมวลอาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
ความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย
ความหนาแน่นของมวลอาคารปานกลาง
ความหนาแน่นของมวลอาคารสูง
ความหนาแน่นของมวลอาคารสูงมาก

ที่มา : จากการวิเคราะห์, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

95

รูปที่ 5-13 ตัวอย่างความหนาแน่นของมวลอาคารภายในแขวงชนะสงคราม
(บนซ้าย) ตัวอย่างบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย
(บนขวา) ตัวอย่างบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารปานกลาง
(ล่างซ้าย) ตัวอย่างบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารสูง
(ล่างขวา) ตัวอย่างบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารสูงมาก
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษามวลอาคารภายในแขวงชนะสงครามเพิ่มเติม เพื่อนามา
ประกอบการวิเคราะห์ โดยบันทึกความสูงของมวลอาคารภายในแขวงชนะสงคราม และนามาสร้าง
เป็ น แผนที่ พบว่ า ความสู ง ของมวลอาคารภายในย่ า นชุ ม นชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้
และชุมชนมัสยิ ดจักรพงษ์ที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารมากนั้น จะมีความสูงของมวลอาคาร
2 ชั้นเป็นส่วนใหญ่ โดยความสูงของมวลอาคารที่มีจานวนชั้นมากจะตั้งอยู่บนสองฟากถนนสายรอง
ประธาน กล่ า วคื อ มวลอาคารที่ ตั้ ง อยู่ บ นถนนพระอาทิ ต ย์ ถนนพระสุ เ มรุ และถนนจั ก รพงษ์
จะมีความสูงของมวลอาคารตั้งแต่ 2 ชั้น ไปจนถึงมากกว่า 6 ชั้นขึ้นไป เช่นเดียวกับย่านซอยรามบุตรี
ที่มีมวลอาคารบางกลุ่มมีความสูงมากกว่า 6 ชั้นขึ้นไป แทรกตัวอยู่ท่ามกลางมวลอาคารที่มีความสูง
ลดหลั่นลงมา ส่วนบริเวณตรอกโรงไหม เป็นย่านที่มีมวลอาคารเฉลี่ยค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นอาคาร
สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป
หากวิเคราะห์ตามลักษณะการใช้ประโยชน์อาคาร พบว่า การใช้ประโยชน์ อาคารประเภท
สถานที่ราชการจะมีความสูงของมวลอาคารเฉลี่ยที่มาก ซึ่งตรงกันข้ามกับความหนาแน่นของมวล
อาคารที่ในย่านสถานที่ราชการ ที่พบว่ามีความหนาแน่นของมวลอาคารเฉลี่ยที่น้อย ส่วนบริเวณที่มี
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่พักอาศัย ที่พบว่ามีความหนาแน่นของมวลอาคารเฉลี่ ยที่สูงมาก
กลับมีความสูงของมวลอาคารเฉลี่ยเพียง 2 ชั้น แสดงดังแผนที่ 5-6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-6 ความสูงของมวลอาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
อาคารสูง 1 ชั้น
อาคารสูง 2 ชั้น
อาคารสูง 3 ชั้น
อาคารสูง 4 ชั้น
อาคารสูง 5 ชั้น
อาคารสูงมากกว่า 6 ชั้น ขึ้นไป

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 5-14 ตัวอย่างความสูงของมวลอาคารภายในแขวงชนะสงคราม
(บนซ้าย) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 1 ชั้น
(บนขวา) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 2 ชั้น
(กลางซ้าย) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 3 ชั้น
(กลางขวา) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 4 ชั้น
(ล่างซ้าย) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 5 ชั้น
(ล่างขวา) ตัวอย่างอาคารที่มีความสูงของมวลอาคาร 6 ชั้นขึ้นไป
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5.4 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร สามารถอธิบายได้ผ่านแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และอาคารปัจ จุบัน ทั้งนี้ พื้นที่แขวงชนะสงคราม ถูกกาหนดตามแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2556 เป็นบริเวณ ศ.1 (ที่ดินประเภทอนุรักษ์
และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว) หรือเป็นบริเวณพื้นที่
สีน้าตาลอ่อน แสดงดังแผนที่ 5-7

แผนที่ 5-7 พื้นที่ศึกษาตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ. 2556
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
No scale
ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
สถาบันราชการ
สถาบันทางการศึกษา
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
สถาบันทางศาสนา

ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จากแผนที่ 5-8 สามารถอธิบายได้ว่า พื้นที่ภายในแขวงชนะสงคราม มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5
ประเภท จาแนกเป็น สถาบันราชการ สถาบันทางการศึกษา พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และสถาบัน
ทางศาสนา โดยที่ดิน ส่ ว นใหญ่ภ ายในแขวงชนะสงครามเป็นที่ ดินภายใต้ก ารดู แลของส านัก งาน
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย์ นอกจากนั้น เป็น ที่ดิ นของเอกชน โดยสามารถอธิบ ายถึง การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ดังนี้
1.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
แขวงชนะสงคราม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวเป็นย่านศูนย์กลางอานาจการปกครองของกรุงเทพมหานครมาแต่สมัยอดีต ส่วนใหญ่
จะตั้ ง อยู่ บ นถนนเจ้ า ฟู า ถนนพระอาทิ ต ย์ และถนนพระสุ เ มรุ โดยเป็ น องค์ กรขนาดใหญ่
ที่มีความสาคัญระดับประเทศ และระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)
2.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันทางการศึกษา
การใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทดังกล่าว พบเพียงเล็กน้อยภายในแขวงชนะสงคราม
โดยส่ ว นใหญ่จ ะเป็ น สถาบั นทางการศึกษาที่ ตั้งอยู่ภ ายในเขตพื้นที่ ของสถาบัน ทางศาสนา
อาทิ โรงเรียนวัดชนะสงคราม ที่ตั้งอยู่ภายในเขตธรณีสงฆ์ ของวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
และโรงเรียนอนุกูลอิสลาม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการมัสยิดจักรพงษ์ เป็นต้น
3.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินประเภทดังกล่ าว ส่ วนใหญ่จะพบอยู่บริเวณริมถนนสายรอง
คือ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุ เมรุ และถนนเจ้าฟูา ปะปนกันระหว่างย่านพาณิช ยกรรม
เก่าแก่ ที่เป็นลักษณะที่อยู่อาศัยที่มีการแบ่งพื้นที่พาณิชยกรรมโดยเฉพาะ เช่น อาคารตึกแถว
ที่มีชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย และชั้นล่างเป็นพาณิชยกรรม หรือเรียกว่า “ลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดิน แบบผสม (mixed use)” กับย่านพาณิช ยกรรมสมัยใหม่ ซึ่ งเป็นลั กษณะของพื้นที่
ที่ประกอบกิจกรรมพาณิชยกรรมโดยตรง เช่น โรงแรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ผับ บาร์ เป็นต้น
เนื่ อ งจากแขวงชนะสงครามเป็ น ย่ า นการค้ า ที่ ผ สมผสานระหว่ า งย่ า นการค้ า ทั้ ง สองแบบ
จึงสามารถพบเห็นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีความหลากหลาย
ในพื้นที่
4.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทดั ง กล่ า ว ส่ ว นใหญ่ จ ะพบกระจายอยู่ ทั่ ว ทั้ ง ย่ า น
โดยเฉพาะภายในถนนสายย่อย หรือตรอก ซอก และซอยต่างๆ ซึ่งสามารถพบที่อยู่อาศัย
2 ประเภท คือ ประเภทบ้านเดี่ยว เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้ งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่
เป็นที่ดิน เก่าแก่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมถึงหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นใหม่บริเวณ
ปากซอยตรอกไก่ แ จ้ ฝั่ ง ถนนพระอาทิ ต ย์ ซึ่ ง ลั ก ษณะของที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย ว
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จะพบมากในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ และอีกประเภทคือ ประเภทอาคารตึ กแถว
โดยจะเป็ น อาคารห้ องแถวที่ส ร้างติดกัน บางหลั งมีการดัดแปลงชั้นล่ างเป็นพาณิช ยกรรม
ในชุมชน เช่น ร้านขายของชา ร้านซ่อมเสื้อผ้า ตลอดจนร้านอาหาร และเกสต์เฮาส์ เป็นต้น
โดยการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายในแขวงชนะสงครามมี ค วามหนาแน่ น
ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของกิจกรรมการท่องเที่ยว
5.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันทางศาสนา
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทดังกล่าว เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาตั้งแต่ในสมัยอดีต
โดยจะพบสถาบั น ทางศาสนาแทรกอยู่ในย่านชุมชน เช่น วัด ศาลเจ้า และมัส ยิด เป็น ต้ น
ซึ่ง รอบๆ ศาสนาสถานเหล่ า นี้ จะมีก ารตั้ง ถิ่น ฐานของศาสนิ กชนที่ นับ ถือ ศาสนาเหล่ านั้ น
อยู่ โ ดยรอบ ทั้ ง นี้ ศาสนาสถานเหล่ า นี้ ยั ง สามารถบอกเล่ า เรื่ อ งราว ความส าคั ญ
ทางประวัติ ศาสตร์ สถาปั ตยกรรม และศิล ปกรรมในสมั ยอดีต ตลอดจน เป็น จุดหมายตา
(landmark) ของย่านหรือชุมชนได้อีกด้วย
สาหรั บ การใช้ป ระโยชน์ อาคารปัจจุบันนั้น มีลั กษณะและสัดส่ ว นที่แตกต่างกันกับสั ดส่ ว น
ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เนื่ อ งจาก การก าหนดขอบเขตของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น นั้ น
จะมีการกาหนดพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง กล่าวคือ ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทสถาบัน
ราชการจะมีสัดส่วนพื้นที่ที่มาก แต่จานวนอาคารจะน้อย เนื่องจาก ส่วนใหญ่มีมวลอาคารขนาดใหญ่
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราคงตัว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่า จึงส่งผลให้ การใช้ประโยชน์อาคารมีความหนาแน่น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-9 การใช้ประโยชน์อาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
สถาบันราชการ

สถาบันทางศาสนา

โรงแรม เกสต์เฮาส์

อาคารทิ้งร้าง

ที่อยู่อาศัย

สถาบันทางการเงิน

พาณิชยกรรม

อาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use)

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จากแผนที่ 5-9 สามารถอธิบายได้ว่า พื้นที่ภายในแขวงชนะสงคราม มีการใช้ประโยชน์อาคาร
8 ประเภท จาแนกเป็น สถาบันราชการ โรงแรม เกสต์เฮาส์ อาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรม
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการเงิน อาคารที่ อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) และ
อาคารทิ้งร้าง สามารถอธิบายถึงการใช้ประโยชน์อาคารประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1.)
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันราชการ
สถาบั น ราชการภายในแขวงชนะสงคราม ส่ ว นมากจะมี ม วลอาคารขนาดใหญ่
หลายอาคารมีทางลอดใต้อาคารที่ดัดแปลงเป็นที่จอดรถ ความสูงของอาคารมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะการใช้งาน ยกตัวอย่างอาคารประเภทสถาบันราชการในพื้นที่ ได้แก่ พิพิธบางลาพู
และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม บนถนนพระสุ เ มรุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ บนถนนเจ้ า ฟู า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และสานักงานสรรพากรภาค 3 บนถนนเจ้าฟูา เป็นต้น

รูปที่ 5-15 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันราชการ
2.)

การใช้ประโยชน์อาคารประเภทโรงแรม เกสต์เฮาส์
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทดังกล่าว เติบโตมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน
เกาะรัตนโกสิ น ทร์ กรุ งเทพมหานคร และถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด ที่มีถนนจักรพงษ์
เป็ น พื้น ที่ส าธารณะที่เชื่อมต่อกับแขวงชนะสงคราม จึงทาให้ ภ ายในพื้นที่ศึกษา มีโ รงแรม
เกสต์ เ ฮาส์ เป็ น จ านวนมาก ทั้ ง ในลั ก ษณะของอาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ กิ จ การโรงแรม
ตลอดจนอาคารที่อยู่ อาศัย ที่พัฒ นาเป็นโรงแรม เกสต์เฮาส์ ที่แทรกตัว อยู่ภายในย่านชุมชน
จึงทาให้ มีลั กษณะรู ปแบบของอาคาร และความหนาแน่นของมวลอาคารประเภทโรงแรม
เกสต์เฮาส์มีความแตกต่างกัน
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รูปที่ 5-16 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อาคารประเภทโรงแรม เกสต์เฮาส์
3.)

การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยภายในแขวงชนะสงคราม มีการตั้งถิ่นฐาน
สลับซับซ้อนอยู่ภายในย่าน ถัดจากถนนสายรองประธานเข้าไปหนึ่งเลี้ยว กล่าวคือ ถัดจาก
ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ หรือถนนเจ้าฟูาเข้าไปหนึ่งเลี้ยว โดยส่วนใหญ่เป็นบริเวณ
ชุ ม ชนที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานมาตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต เช่ น ชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบบ้านเดี่ยว และห้องแถวเรียงติดกันหลายห้องไป
ตามโครงข่ายพื้นที่สาธารณะภายในย่าน

รูปที่ 5-17 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย
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4.)

การใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรมภายในแขวงชนะสงคราม เป็นกิจกรรม
พาณิชยกรรมที่รองรับธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้คนที่เดินทางเข้ามาใช้พื้นที่ภายในย่าน อาทิ
ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานีบริการน้ามัน ค่ายฝึกสอนมวยไทย (ส.วรพิน) เป็นต้น โดยลักษณะ
ของอาคารพาณิชยกรรมแต่ละประเภทตั้งอยู่บนโครงข่ายสาธารณะที่มีลักษณะของผู้ใช้เฉพาะ
แต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่าง สถานีบริการน้ามัน ตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ เนื่องจากเป็นถนนสายรอง
ประธานที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักของเมืองกับถนนภายในย่าน ซึ่งมีปริมาณการสัญจร
ผ่านของรถ จึงเกิดกิจกรรมพาณิชยกรรมดังกล่าว รองรับการบริการ เป็นต้น

รูปที่ 5-18 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม
5.)

การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันทางศาสนา
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทสถาบั น ทางศาสนาภายในแขวงชนะสงคราม
ปรากฏโครงข่ายสาธารณะของการตั้งถิ่นฐานชุมชนโดยรอบเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่สถาบันทาง
ศาสนา ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่า สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์ กลางของชุมชนภายในพื้ นที่ตั้งแต่
สมั ย อดี ต ยกตั ว อย่ า ง มั ส ยิ ด จั ก รพงษ์ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของชาวมุ ส ลิ ม ภายในย่ า น
และวั ด ชนะสงครามราชวรมหาวิ ห าร เป็ น ศู น ย์ กลางพุ ท ธศาสนิ ก ชนภายในย่ าน เป็ น ต้ น
โดยศาสนสถานของแต่ล ะศาสนาจะมีรูปแบบพื้นที่ส าธารณะแตกต่างกันตามคติความเชื่อ
ประเพณีที่สอดคล้องตามศาสนา
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รูปที่ 5-19 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันทางศาสนา
6.)

อาคารทิ้งร้าง
อาคารทิ้ งร้ า งภายในแขวงชนะสงคราม เป็น ลั ก ษณะของอาคารที่ ก าลั ง ปรั บ ปรุ ง
ก่อสร้ างเป็ น อาคารพาณิช ยกรรม โดยมีการนาสิ่ งบดบังสายตามากั้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง
เอาไว้ โดยอาคารทิ้งร้างที่พบ พบในชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ 1 แห่ง ย่านซอยรามบุตรี 1 แห่ง
และบนถนนจั ก รพงษ์ 1
แห่ ง ซึ่ ง ทั้ ง สามพื้ น ที่ มี รู ป แบบโครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะ
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน

รูปที่ 5-20 ตัวอย่างอาคารทิ้งร้าง
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7.)

สถาบันทางการเงิน
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันทางการเงินทั้งหมด ตั้งอยู่บนถนนสายรอง
ประธาน คือ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นถนนสายหลักของแขวงชนะสงคราม
และมักตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางแยก หรือจุดที่มีโครงข่ายสาธารณะมาบรรจบกันมากกว่า 1 ทาง
ส่ ง ผลให้ เ ป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง ทุ ก รู ป แบบ และมี อั ต ราการสั ญ จรผ่ า นในปริ ม าณสู ง
โดยลักษณะตัวอาคารเป็นมวลอาคารที่มีขนาดใหญ่และทึบ

รูปที่ 5-21 ตัวอย่างอาคารสถาบันทางการเงิน
8.)

อาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use)
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทดั ง กล่ า ว สามารถพบเห็ น ได้ ทั่ ว ไปภายในแขวง
ชนะสงคราม เนื่ องจากเป็ นย่านการค้ามาตั้งแต่สมัยอดีต โดยมีลั กษณะเป็นอาคารตึกแถว
เรียงติดกันหลายคูหา โดยชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย และด้านล่างปรับเปลี่ยนสภาพเป็นกิจกรรม
พาณิชยกรรม อาทิ ร้านค้า ร้านทอง ร้านอาหาร ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ร องรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวภายในย่าน เป็นต้น สามารถพบอาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรมได้มากในบริเวณ
ถนนสายรองประธาน กล่าวคือ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ และถนนจักรพงษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบอาคารประเภทดังกล่าวในย่านซอยรามบุตรี เนื่องจาก เป็นพื้นที่กิจกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งดึงดูดผู้คนเข้ามาภายในพื้นที่
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รูปที่ 5-22 ตัวอย่างอาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use)
5.5 การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space)
การวิเคราะห์ร ะดับ ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่ว นบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) สามารถอธิบายได้โดยการศึกษาเรื่อง แผนภูมิประตู (door map)
ภายในแขวงชนะสงคราม ได้จาแนกรูปแบบของประตูที่เปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะเป็น 4 รูปแบบ
แสดงดังรูปที่ 5-23 โดยรูปแบบของประตูทั้ง 4 ประเภทที่มีความแตกต่างกันนั้น จะส่งผลให้มีสายตา
เฝูาระวังในพื้นที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บริเวณประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตา จะเกิดสายตาเฝูาระวัง
ทีด่ ีกว่าบริเวณประตูที่มีรั้วเป็นสิ่งบดบังสายตา
ทั้ ง นี้ จากการลงพื้ น ที่ ส ารวจเพื่ อ บั น ทึ ก น ามาจั ด ท าแผนภู มิ ป ระตู ( door
map)
ภายในแขวงชนะสงคราม พบว่า รูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตาและเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะ
โดยตรง พบบริเวณถนนจักรพงษ์ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ และย่านซอยรามบุตรี ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) ส่วนรูปแบบประตูที่มีรั้วเตี้ยบดบังสายตาเป็น
รูปแบบที่พบน้อยที่สุด โดยพบบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สาคัญของย่าน คือ บริเวณสวนสันติชัยปราการ
และรอบพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และอาคารที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่สาธารณะ
กลางชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ สาหรับรูปแบบประตูที่มีรั้วโปร่งสูงบดบังสายตาพบมาก
บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ กระจุกตัวอยู่บนถนนเจ้าฟูา รอยต่อถนนพระ
อาทิตย์ และอาคารสถาบันราชการบนถนนพระสุเมรุ เป็นต้น และรูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบัง
สายตา จะพบมากบริเวณย่านที่อยู่อาศัยภายในชุมชน แสดงดังแผนที่ 5-10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิพธิ ภัณฑ์บางลาพู
ป้อมพระสุเมรุ
สวนสันติชยั ปราการ
บ้านเจ้าพระยา
บ้านพระอาทิตย์
ท่าพระอาทิตย์
ท่าพระปิ่นเกล้า
โรงเรียนข่าวทหารบก
สานักงานสรรพากรภาค3
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
มัสยิดจักรพงษ์

แผนที่ 5-10 แผนภูมิประตู (door map) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
สัญลักษณ์
รูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตาและเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยตรง
รูปแบบประตูที่มีรั้วเตี้ยบดบังสายตา
รูปแบบประตูที่มีรั้วโปร่งสูงบดบังสายตา
รูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบังสายตา

ที่มา : จากการสารวจ, พฤศจิกายน 2556
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปที่ 5-23 รูปแบบประตูภายในแขวงชนะสงคราม
(บนซ้าย) รูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตาและเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยตรง
(บนขวา) รูปแบบประตูที่มีรั้วเตี้ยบดบังสายตา
(ล่างซ้าย) รูปแบบประตูที่มีรั้วโปร่งสูงบดบังสายตา
(ล่างขวา) รูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบังสายตา
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บทที่ 6
ผลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ตามแนวทางการศึกษา 5 ประเด็น ได้แก่ รูปแบบโครงข่าย
พื้นที่สาธารณะ อธิบายผ่านแผนที่ประเภทโครงข่ายสาธารณะและการแทรกซึมของการเข้าถึงประเภท
ต่างๆ ศักยภาพการเข้าถึ งและการมองเห็ น อธิบายผ่ านแผนที่ก ารวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึ ง
และการมองเห็น รูปแบบมวลอาคาร อธิบายผ่านแผนที่ความหนาแน่นของมวลอาคาร และแผนที่
ความสูงของมวลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร อธิบายผ่านแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคาร และ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่สาธารณะ
(public space) อธิบายผ่านแผนภูมิประตู (door map) ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในบทที่ 5
เมื่อนาการวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่กับแผนที่อาชญากรรม (crime mapping) มาวิเคราะห์
ร่ว มกัน จะแสดงให้เห็ น ถึงรู ป แบบพื้นที่บริเวณจุดเกิดอาชญากรรมอย่างชัดเจน ผู้ วิจัยได้จาแนก
ออกเป็นแต่ละประเภทคดี เพื่อต้องการจาแนกรูปแบบพื้นที่การเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สินแต่ละประเภทภายในแขวงชนะสงคราม มีรายละเอียดในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีวิ่งราวทรัพย์
6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักทรัพย์
6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีปล้นทรัพย์
6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถยนต์
6.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ประเภทคดี ลั ก รถจั ก รยาน และ
รถจักรยานยนต์
6.6 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอาชญากรรม
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6.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีวิ่งราวทรัพย์
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่ มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิ น ประเภทคดี
วิ่งราวทรัพย์ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) พบว่า มักเกิดขึ้นบริเวณซอยรามบุตรีซึ่ง เป็นบริเวณ
พื้น ที่ซ อยย่ อ ยที่แยกออกจากเส้ น ทางหลั ก เป็นส่ ว นใหญ่ และกระจุกตัว บริ เวณใต้ส ะพานสมเด็ จ
พระปิ่นเกล้า โดยจะเกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท มีเพียง 1-2 จุด ที่เกิดขึ้น
บนพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยพาหนะขับเคลื่อนที่มี ขนาดน้อยกว่า 4 ล้อ หรือรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์ รวมถึงการเดินเท้า
สาหรับรูปแบบของมวลอาคารนั้น เกิดขึ้นกระจายกันบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคาร
น้อย ปานกลาง และสู ง ใกล้เคีย งกัน แต่ไม่พบคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์บนพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่นของมวลอาคารสูงมาก และเป็นบริเวณที่มวลอาคารมีความสูงประมาณ 2-4 ชั้น
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ ที่ดิน พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ จะเกิดขึ้น
บนพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็น สถาบันราชการ และพาณิชยกรรม
ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ตามลั กษณะการใช้ประโยชน์อาคารแล้ว พบว่า เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) จานวนมากที่สุด
และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีรูปแบบ
ประตู ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง บดบั ง สายตาและเปิ ด ออกสู่ พื้ น ที่ ส าธารณะโดยตรงเป็ น ส่ ว นใหญ่ รองลงมาคื อ
รูปแบบประตูที่มีรั้วโปร่งสูงบดบังสายตา
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แผนที่ 6-1 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีวิ่งราวทรัพย์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นทีก่ ับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบกับ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง
(global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึง และการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration)
พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์ มีแนวโน้มเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึง
และการมองเห็ น ปานกลางไปจนถึ ง ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น ต่ าในระดั บ ภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่าย
การสัญจรหลักในระดับเมืองเข้าไป 2 เลี้ยว (the 2 step grids) ขึ้นไป หรือกล่าวได้ว่า เป็นบริเวณ
พื้ น ที่ ซ อยย่ อ ยที่ แ ยกออกจากเส้ น ทางหลั ก ไปจนถึ ง พื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ทางตั น
และเป็ น พื้น ที่ ที่ อยู่ ลึ กที่สุ ดของพื้น ที่ศึกษา และเมื่อวิเคราะห์ ในระดั บพื้นที่เฉพาะหรือ ระดับ ย่า น
(local integration) พบว่า มีแนวโน้มเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นที่ดีขึ้น
ในระดับย่าน เนื่องจากแสดงค่าด้วยโทนสีในวรรณะที่อุ่นขึ้น ซึ่งหมายถึง การสัญจรในระดับย่านดีกว่า
ในระดับเมือง และส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ ย่านเข้าไป 2 เลี้ยว
(the 2 step grids) กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่รักษาระดับสายตาได้ระดับหนึ่งเพราะจะดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น
ผู้มีความจาเป็นในการเข้ามาในพื้นที่ และมีพื้นที่เชื่อมต่อออกทางด้านหลัง
ทั้งนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของการเกิดคดีอาชญากรรมประเภทดังกล่าว ที่จาเป็นต้องใช้ความเร็ว
ในการหลบหนี เนื่องจากเหยื่ออาชญากรรมจะรู้ตัวเมื่อถูกอาชญากรวิ่งราวทรัพย์ ดังนั้น มักเกิดขึ้นบน
ถนนเส้นในที่มีศักยภาพการเข้าถึงและมุมมองทางสายตาต่า เนื่องจากพบว่าเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีสายตา
เฝูาระวัง (eyes on street) เพียงด้านเดียวทาให้เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนในการปูองกันตัว และยังเป็น
รอยต่อระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) กับพื้นที่สาธารณะ (public space) ที่สามารถ
เชื่อมกับจุดเลี้ยวหรือทางแยก เพื่อใช้หลบหนีอย่างรวดเร็วหลังจากการประกอบอาชญากรรมได้
แสดงดังรูปที่ 6-1
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ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือระดับเมือง (global integration)

ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
รูปที่ 6-1 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีวิ่งราวทรัพย์
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สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็ น กั บ จ านวนจุ ด เกิ ด อาชญากรรมประเภทวิ่ ง ราวทรั พ ย์ พบว่ า บริ เ วณที่ มี ค่ า
Integration ที่สูงจะเกิดอาชญากรรมต่ากว่าบริเวณที่มีค่า Integration ที่รองลงมา หมายความว่า
จุดเกิดอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีการเข้าถึงและการมองเห็นได้เป็น ลาดับ
รองลงมาหรือบริเวณซอยย่อยที่เชื่อมเข้ากับถนนหลักของเมือง แสดงดังแผนภูมิที่ 6-1 และแผนภูมิที่
6-2
เมื่อพิจารณาจุ ดเกิดอาชญากรรม พบว่า ใต้ส ะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ า เป็นพื้นที่เฉพาะ
ที่แ ตกต่ างกั บ รู ป แบบพื้ น ที่ที่ เกิ ด อาชญากรรมพื้ น ที่อื่ น ซึ่ งบริ เวณดัง กล่ า วเป็ นพื้ นที่ ที่ มีศั ก ยภาพ
การเข้าถึงต่า แต่กลับเกิ ดอาชญากรรมจานวน 4 จุด (ภาคผนวกที่ 2) โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์
สภาพพื้นที่เฉพาะดังกล่าวในประเด็นถัดไป
Global Integration
คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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แผนภูมิที่ 6-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
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Local Integration
คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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R² = 0.0854
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แผนภูมิที่ 6-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์
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6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักทรัพย์
จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ประเภท
คดีลักทรัพย์ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) พบว่า เกิดขึ้นบนโครงข่ายการสัญจรหลัก กล่าวคือ
เกิดขึ้นบนถนนพระสุเมรุ และถนนจักรพงษ์เป็นส่วนใหญ่ และกระจุกตัวบริเวณใต้สะพานสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้ า และสวนสัน ติชัยปราการ มักเกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท
แต่มี 8 จุ ด ที่เกิดขึ้ นบนพื้น ที่ส าธารณะที่ส ามารถเข้าถึงได้ด้ว ยการเดินเท้า คือ ภายในบริเวณ
สวนสันติชัยปราการจานวน 6 จุด และภายในอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารและบริเวณ
เขตสังฆาวาสอย่างละ 1 จุด
สาหรับรูปแบบของมวลอาคารนั้น เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารทุกระดับ
แต่จ ะเกิดขึ้น มากบนพื้น ที่ที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารปานกลาง และสู ง และเป็นบริเวณ
ที่มวลอาคารมีความสูงประมาณ 2-4 ชั้น
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นที่
ที่มี ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรม รองลงมาเป็ น ที่ อยู่ อ าศั ย และสถาบัน ราชการ
ตามล าดั บ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารแล้ ว พบว่ า เกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ที่ มี
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอาคารที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) จานวนมากที่สุด
แต่บริเวณจุดเกิดอาชญากรรมที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์อาคาร
แบบสถาบันทางศาสนา และสถานที่ราชการ
และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีรูปแบบประตู
ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง บดบั ง สายตาและเปิ ด ออกสู่ พื้ น ที่ ส าธารณะโดยตรงเป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ ร องลงมาคื อ
รูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบังสายตา
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แผนที่ 6-2 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักทรัพย์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นทีก่ ับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบกับ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง
(global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึง และการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration)
พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ มีแนวโน้มเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึง
และการมองเห็ น สูง ทั้งในระดับ ภาพรวมของพื้นที่ ห รือในระดับเมือง (global integration)
และในระดั บ พื้น ที่เฉพาะหรื อ ระดับ ย่า น (local integration) อีก ทั้งยัง เป็นบริเวณที่มีมุ มมอง
ทางสายตาที่ดี เนื่องจากพบว่าเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีสายตาเฝูาระวัง (eyes on street) ทั้งสองด้าน
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว จะดึ ง ดู ด ผู้ ค นให้ เ ข้ า มาสู่ พื้ น ที่ เ ป็ น จ านวนมาก
ซึ่ ง เหมาะแก่ ก ารประกอบคดี อ าชญากรรมประเภทลั ก ทรั พ ย์ โดยที่ เ หยื่ อ อาชญากรจะไม่ รู้ ตั ว
หรือรู้ตัวหลักจากอาชญากรได้ประกอบอาชญากรรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่มีแนวโน้ม
เกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น สู ง นั้ น จะเป็ น การพรางตั ว
ของอาชญากรหลั ง จากการประกอบอาชญากรรม และใช้ โ ครงข่ ายการสั ญ จรหลั ก เพื่ อหลบหนี
ออกจากพื้นที่ต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม กลั บ พบว่ า มี พื้ น ที่ ส าธารณะบางพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งจาก พื้ น ที่ ที่ มี แ นวโน้ ม
ในการเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ทั่วไป เนื่องจาก มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า
แต่ ก ลั บ มี ก ารสั ญ จรผ่ า นในปริ ม าณที่ ม าก เนื่ อ งจากลั ก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่ ที่ เ ชื่ อ มกั บ รอยต่ อ
ของจุดเลี้ยวหรือทางแยก นั่นคือ บริเวณพื้นที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ
สะพานสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า ที่ใ ช้ ใ นการสั ญ จร และน าผู้ คนที่ ห ลากหลายเข้ าสู่ พื้ น ที่ และบริ เ วณ
สวนสั น ติ ชั ย ปราการที่ จั ด เป็ น สวนสาธารณะระดั บ เมื อ ง มี ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ที่ ห ลากหลาย ดั ง นั้ น
ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าวของพื้นที่ที่ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้จานวนมาก อันเหมาะแก่การเกิดอาชญากรรม
ประเภทลั ก ทรั พย์ แ ละการพรางตัว เพื่อ การหลบหนี จึ งส่ งผลให้ พื้น ที่เหล่ า นี้ มีแนวโน้มที่ จะเกิ ด
อาชญากรรมประเภทดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์สภาพพื้นที่ดังกล่าวในประเด็นถัดไป
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ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือระดับเมือง (global integration)

ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
รูปที่ 6-2 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักทรัพย์
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สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นกับจานวนจุดเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ พบว่า ทั้งแผนภูมิที่แสดงศักยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นทั้งระดับเมือง (global integration) และระดับย่าน (local integration)
เกิด อาชญากรรมประเภทลั ก ทรั พ ย์บ ริเวณที่ มีค่า Integration สู งทั้ งสองแผนภูมิ หมายความว่ า
คดีอาชญากรรมประเภทนี้ จาเป็นต้องใช้ความหลากหลายและการปะปนของคนในพื้นที่และคนนอก
พื้นที่เพื่อใช้ในการพรางตัวเพื่อ การประกอบอาชญากรรม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ทั้ง สองแผนภูมิ ปรากฏว่ า ค่ า R2 ของศัก ยภาพการเข้ า ถึ ง และการมองเห็ น ระดั บ เมือ ง (global
integration) มี ค่า เข้ า ใกล้ 1 มากกว่า ศัก ยภาพการเข้า ถึง และการมองเห็ น ระดั บ ย่า น (local
integration) แสดงว่า บริเวณที่เกิดมักเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นคนภายนอกพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เป็นพื้นที่ที่มีการดึงดูดผู้คน
เมื่ อ พิ จ ารณาจุ ด เกิ ด อาชญากรรม พบว่ า สวนสั น ติ ชั ย ปราการ และใต้ ส ะพานสมเด็ จ
พระปิ่ น เกล้ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ กิด การกระจุ ก ตั ว ของอาชญากรรมประเภทลั ก ทรั พย์ (ภาคผนวกที่ 2)
โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์สภาพพื้นที่ดังกล่าวในประเด็นถัดไป

จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)

Global Integration
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แผนภูมิที่ 6-3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
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จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)

Local Integration
คดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
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Integration (HH) R3

แผนภูมิที่ 6-4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์
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6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีปล้นทรัพย์
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่ มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิ น ประเภทคดี
ปล้นทรัพย์ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) พบว่า เกิดขึ้นบนโครงข่ายพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะ
เป็ นมุมอับสายตา สามารถเข้าถึงได้โ ดยต้องผ่ านโครงข่ายพื้นที่ส าธารณะที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ เช่น
บริเวณสวนสันติชัยปราการ และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นต้น มักเกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะที่
มีการเข้าถึ งได้ ทุกประเภท มีเ พีย ง 3 จุด ที่เกิ ดขึ้น บนพื้น ที่ส าธารณะที่ส ามารถเข้ าถึงได้ด้ว ย
การเดินเท้า คือ ภายในบริเวณสวนสันติชัยปราการ จานวน 1 จุด และบริเวณหน้าอาคารภายในซอย
รามบุตรี จานวน 2 จุด
สาหรับรูปแบบของมวลอาคารนั้น เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารปานกลาง
ไปจนถึงน้อย และเป็นนบริเวณที่มวลอาคารมีความสูงประมาณ 4 ชั้นขึ้นไปเนื่องจากเป็นการบัง
สายตา และก่อให้เกิดพื้นที่ปิดล้อมของอาคาร ซึ่งเหมาะสมแก่การก่ออาชญากรรมประเภทดังกล่าว
เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นที่
ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการเกือบทั้งหมด มีเกิดขึ้นกระจายตามย่านที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมบ้างเพียงเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์ตามลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารแล้ว เป็นพื้นที่
ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทสถาบันราชการเป็นส่วนใหญ่ และพบการเกิดคดีเพิ่มเติมกระจุกตัว
อยู่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีรูปแบบ
ประตูที่มีรั้ว โปร่ งสูงบดบั งสายตาเป็นส่ วนใหญ่ รองลงมาคือ รูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่ งบดบังสายตา
และเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยตรง
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แผนที่ 6-3 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีปล้นทรัพย์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นทีก่ ับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบกับ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง
(global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึง และการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration)
พบว่ า คดี อ าชญากรรมประเภทปล้ น ทรั พ ย์ มี แ นวโน้ ม เกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นต่า ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration)
และในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ต่าแต่ดีขึ้นกว่าในระดับเมือง เป็นบริเวณที่มีมุมมองทางสายตาต่า และเกิดเป็นจุดอับสายตา (blind
spot) จากรู ปที่ 6-3 พบว่าเกิดบนพื้นที่ที่มี Axial line ถูกแทนค่าด้วยโทนสีในวรรณะเย็น
หรือช่วงโทนสีฟูา ทั้งนี้ จากลักษณะเฉพาะของการเกิดคดีอาชญากรรมประเภทดังกล่าว ที่อาชญากร
ต้องมีการข่มขืนใจโดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม
อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือสะพานสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้าที่ใช้ในการสั ญจร และนาผู้ คนที่ห ลากหลายเข้าสู่พื้นที่ อาจกล่าวได้ว่า เป็นพื้นที่ที่มี
การสัญจรผ่านมากในบางช่วงเวลา แต่ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีมุมมองทางสายตาต่า และเกิดเป็น
จุดอับสายตา (blind spot) จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่ารูปแบบพื้นที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
การเกิ ด อาชญากรรม เพราะไม่ ว่ า กิ จ กรรมในพื้ น ที่ จ ะเป็ น อย่ า งไร รู ป แบบพื้ น ที่ ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ล
ต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน
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ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือระดับเมือง (global integration)

ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
รูปที่ 6-3 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีปล้นทรัพย์
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สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นกับจานวนจุดเกิดอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์ พบว่า ทั้งแผนภูมิที่แสดงศักยภาพ
การเข้าถึงและการมองเห็นทั้งระดับเมือง (global integration) และระดับย่าน (local integration)
เกิดอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์บริเวณที่มีค่า Integration ต่าทั้งสองแผนภูมิ หมายความว่า
คดีอาชญากรรมประเภทนี้ มีแนวโน้มเกิดขึ้นบริเวณที่มีกลุ่มคนเข้ามาใช้ในพื้นที่น้อย หรือเป็นพื้นที่
จุดอับสายตา และเป็นไปตามผลของค่า R2 ที่ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็ นมีค่าเข้าใกล้ 0
แสดงว่า บริเวณที่เกิดอาชญากรรมประเภทปล้น ทรัพย์เป็นบริเวณที่มีการสัญจรผ่านน้อยทั้งในระดับ
ย่านและระดับเมือง
เมื่ อ พิ จ ารณาจุ ด เกิ ด อาชญากรรม พบว่ า ใต้ ส ะพานสมเด็จ พระปิ่น เกล้ าเป็ น พื้ นที่ ที่ เ กิ ด
การกระจุกตัวของอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์ (ภาคผนวกที่ 2) โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์สภาพพื้นที่
ดังกล่าวในประเด็นถัดไป
Global Integration
คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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แผนภูมิที่ 6-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์

2
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Local Integration
คดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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R² = 0.2275
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แผนภูมิที่ 6-6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทปล้นทรัพย์
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6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถยนต์
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลัก
รถยนต์ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) พบว่า เกิดขึ้นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่โครงข่าย
การสัญจรหลักและโครงข่ายการสัญจรที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท
ส าหรั บ รู ป แบบของมวลอาคารนั้ น เกิ ด ขึ้ น กระจายบนพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหนาแน่ น ทุ ก ระดั บ
และเป็นบริเวณที่มวลอาคารมีความสูงประมาณ 4 ชั้นขึ้นไป
เมื่ อ พิ จ ารณาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พบว่ า คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถยนต์ เกิ ด ขึ้ น
บนรอยต่อระหว่างพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการและพาณิชยกรรม 2 จุด
และรอยต่อระหว่างพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และสถาบัน ทางศาสนา 1 จุด
เมื่อวิเคราะห์ตามลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารแล้ว พบว่า ทั้งสามจุด เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทสถาบันราชการ โรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถาบันทางการเงิน
และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีรูปแบบ
ประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตาและเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ รูปแบบ
ประตูที่มีรั้วโปร่งสูงบดบังสายตา
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แผนที่ 6-4 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถยนต์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นทีก่ ับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

133
ประกอบกับ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง
(global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึง และการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration)
พบว่ า คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถยนต์ เนื่ อ งจาก จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่า งสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของเมือ งกั บรูป แบบการเกิ ดคดี อาชญากรรม
กรณีศึกษาเขตรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม ของ นายมณฑล เยี่ยมไพศาล ร่วมกับ
บันทึกประจาวันของสถานีตารวจนครบาลชนะสงคราม รวมเป็น 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555)
พบจานวนคดีอาชญากรรมประเภทลั กรถยนต์เพียง 3 จุด อาจไม่สามารถอธิบายการวิเคราะห์
ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง กั บ รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมประเภทดั ง กล่ า วได้ ชั ด เจนนั ก แต่ พ บว่ า
จากจุดเกิดอาชญากรรมทั้งสามจุดมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ทางแยก
เชื่อมต่อกับโครงข่ายการสัญจรที่มี ศักยภาพการเข้าถึงที่ดีกว่าบริเวณจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภท
ลักรถยนต์ทั้งในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) และในระดับพื้นที่
เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) ทั้งนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของการเกิดคดีอาชญากรรม
ประเภทดังกล่าว ที่อาชญากรจาเป็นต้องใช้เวลาในการประกอบอาชญากรรม จึงเลือกบริเวณพื้นที่
สาธารณะที่ มี มุ ม มองทางสายตาที่ ต่ ากว่ า แต่ ใ กล้ กั บ โครงข่ า ยการสั ญ จรหลั ก เพื่ อ การหลบหนี
หลังการประกอบอาชญากรรม
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ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือระดับเมือง (global integration)

ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
รูปที่ 6-4 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถยนต์
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สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นกับจานวนจุดเกิดอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์ พบว่า จานวนอาชญากรรมเกิดขึ้น
เท่าๆ กัน ในบริ เวณที่มีค่า Integration ระดับต่างๆ แสดงให้ เห็ นว่า คดีอาชญากรรมประเภท
ลักรถยนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น รวมถึงปริมาณการสัญจรผ่านของคน
เนื่องจากรถยนต์เป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดอาชญากรรม (object of attraction) ดังนั้น อธิบายได้ว่า
ความสาคัญของพื้นที่มีความสาคัญน้อยกว่าเวลา เนื่องจากพบว่า การประกอบอาชญากรรมประเภท
ลักรถยนต์ เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทั้งหมด (ภาคผนวกที่ 1)
Global Integration
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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แผนภูมิที่ 6-7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
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Local Integration
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)
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แผนภูมิที่ 6-8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถยนต์
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6.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลัก
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2546-2555) พบว่า เกิดขึ้นได้ทั้งในโครงข่าย
พื้นที่สาธารณะที่เป็นโครงข่ายการสัญจรหลักและโครงข่ายการสัญจรรองที่มีการเข้าถึงได้ทุกประเภท
สาหรับรูปแบบของมวลอาคารนั้น เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารทุกระดับ
มีแนวโน้มเกิดได้บนพื้นที่ที่มีความสูงของมวลอาคารตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป และเกิดขึ้นมากในบริเวณ
ที่มวลอาคารมีความสูงประมาณ 2-4 ชั้น
เมื่ อ พิ จ ารณาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พบว่ า คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถจั ก รยาน และ
รถจักรยานยนต์ เกิดขึ้นบนพื้น ที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ รองลงมาเป็น
ย่ า นพาณิ ช ยกรรมและที่อยู่ อาศัย เมื่ อวิเ คราะห์ ตามลั ก ษณะการใช้ประโยชน์ อาคารแล้ ว พบว่ า
เกิดขึ้นมากบนพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use)
แต่พบการเกิดคดีเพิ่มเติมกระจุกตัวอยู่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่
สาธารณะ (public space) พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทลัก รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
เกิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ที่ มี รู ป แบบประตู ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง บดบั ง สายตาและเปิ ด ออกสู่ พื้ น ที่ ส าธารณะโดยตรง
เป็นส่วนใหญ่ แต่รองลงมาคือ รูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบังสายตา
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แผนที่ 6-5 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ประเภทคดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นทีก่ ับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม”
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบกับ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์แบ่งเป็น
2 แบบ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับเมือง
(global integration) และการวิเคราะห์ ศักยภาพการเข้าถึง และการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration)
พบว่า คดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มเกิดขึ้นบนพื้นที่
ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นได้ดี ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global
integration) และเมื่อพิจารณาในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration) พบว่า
ถูกแทนค่าด้วยโทนสีที่อุ่นขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับเมือง
กล่าวคือ คดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีมีกลุ่มผู้ใช้
ที่หลากหลายเข้ามาประกอบกิจกรรมภายในพื้ นที่ในช่วงเวลาที่หลากหลาย หรืออาจอธิบายได้ว่า
พื้นที่ดังกล่าวเอื้อให้เกิดการเข้าใช้พื้นที่เพื่อทากิจกรรมหรือสัญจรผ่านในระดับเมือง และเมื่อวิเคราะห์
ในระดั บ ย่ า น พบว่ า พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถจั ก รยาน และรถจั ก รยานยนต์
มักเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ สาเหตุที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบนพื้นที่
ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับย่านที่สูงกว่าในระดับเมือง เพราะบริเวณดังกล่าว
เหมาะแก่ ก ารใช้ ร ถจั ก รยาน และรถจั ก รยานยนต์ เนื่ อ งจาก พื้ น ที่ ส าธารณะบริ เ วณดั ง กล่ า ว
มีการสัญจรผ่านของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ ดังนั้นการใช้รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์จึงมีความคล่องตัว
และสามารถจอดได้สะดวกกว่า
จากรู ป แบบพื้ น ที่ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมดั ง กล่ าว จึ ง เหมาะแก่ก ารเกิ ดคดี อ าชญากรรม
ประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ เนื่องจาก อาชญากรสามารถเลือกประกอบอาชญากรรม
ได้หลากหลาย และสามารถใช้โครงข่ายการสัญจรระดับเมืองในการหลบหนีหลังประกอบอาชญากรรม
ได้โดยง่าย
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ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับภาพรวมของพื้นที่หรือระดับเมือง (global integration)

ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local integration)
รูปที่ 6-5 Axial map แสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
ประเภทคดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
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สามารถอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยแผนภู มิ ค ว ามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นกับจานวนจุดเกิดอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ พบว่า ค่า
R2 ที่ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นระดับย่านเข้าใกล้ 0 มากกว่าระดับเมือง กล่าวคือ มักเกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ภ ายนอกสั ญ จรผ่ า นสู ง มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ภ ายในพื้ น ที่ ซึ่ ง น ารถจั ก รยานและ
รถจั กรยานยนต์เข้ามาในพื้น ที่ ซึ่งจัดเป็นสิ่ งดึงดูดให้ เกิดอาชญากรรม (object of attraction)
ดังนั้นอธิบายได้ว่า ความสาคัญของพื้นที่มีความสาคัญน้อยกว่าเวลา เนื่องจากพบว่า การประกอบ
อาชญากรรมประเภทลั กรถจั กรยาน และรถจักรยานยนต์ เกิดขึ้นในช่ว งเวลากลางคืน ทั้ง หมด
(ภาคผนวกที่ 1)
เมื่ อ พิ จ ารณาจุ ด เกิ ด อาชญากรรม พบว่ า ใต้ ส ะพานสมเด็จ พระปิ่น เกล้ าเป็ น พื้ นที่ ที่ เ กิ ด
การกระจุ ก ตั ว ของอาชญากรรมประเภทลั ก รถจั ก รยาน และรถจั ก รยานยนต์ (ภาคผนวกที่ 2)
โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์สภาพพื้นที่ดังกล่าวในประเด็นถัดไป
Global Integration
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)

4

y = 8.843x - 8.6297
R² = 0.262
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1
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Integration (HH)

แผนภูมิที่ 6-9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับภาพรวม
ของพื้นที่หรือในระดับเมือง (global integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์
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Local Integration
คดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
จานวนจุดเกิดคดีอาชญากรรม (จุด)

4

y = 0.8737x + 1.865
R² = 0.0192
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Integration (HH) R3

แผนภูมิที่ 6-10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นในระดับพื้นที่เฉพาะ
หรือระดับย่าน (local integration) กับจุดเกิดคดีอาชญากรรมประเภทลักรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์
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6.6 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอาชญากรรม
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงครามกับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า งๆ พบว่ า มี พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว
ของอาชญากรรมอยู่ 2 พื้นที่ คือ
บริเวณใต้ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเป็นหลั ก
แต่สามารถนารถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เข้าสู่พื้นที่ได้ แต่พาหนะดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมต่อ
โครงข่ ายการสั ญจรอื่น ได้ นอกจากถนนพระอาทิตย์และถนนเจ้าฟูา ซึ่งอยู่ติ ดกับพื้ นที่ เนื่ องจาก
เป็นบริเวณใต้สะพานเชื่อมต่อกับทางเดินเท้าขึ้นสู่ถนนพระปิ่นเกล้า และทางเดินริมแม่น้าเจ้าพระยา
มีความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย และมีความสูงของมวลอาคารประมาณ 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคาร
เพี ย งด้ า นเดี ย ว มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคารในรู ป แบบของสถาบั น ราชการ และระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่สาธารณะ (public space) พบว่า
เป็ น บริ เ วณที่ มี ไ ม่ มี ท างออกประตู และจากการลงพื้ น ที่ สั ง เกตพบว่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก าแพงรั้ ว
สูงทึบ ทาให้เกิดมุมอับสายตา และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น พบว่า มีค่า
Integration ต่าทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน แต่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของท่าเรือสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า ซึ่งถือเป็น attractor ในการดึงดูดกลุ่มผู้คนที่หลากหลายเข้ามาสู่พื้นที่ อันเป็นปัจจัยร่วม
ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาที่เชื่อว่า ลักษณะทางสัณฐานของพื้นที่เป็นตัวดึงดูดกลุ่มคนให้
เข้ามาในพื้นที่ด้วยตัวเอง (configurational attractor)
แต่จากการวิเคราะห์ตารางแสดงจุดเกิดอาชญากรรม (ภาคผนวกที่ 1) พบว่า การเกิดคดี
อาชญากรรมบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เกิดในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าช่วงกลางวัน
ประมาณ 4 เท่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าปิดทาการ ดังนั้น attractor
ที่ดึงดูดกลุ่มคนเข้ามาในพื้น ที่ไม่ได้มีผ ลต่อการเกิดอาชญากรรมแต่ลั กษณะทางกายภาพมากกว่า
ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อาชญากรรม และจากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษา พบว่ า พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ไ ฟส่ อ งสว่ า ง
ที่เพียงพอแต่เวลากลางคืนจะเป็นตัวลดสายตาเฝูาระวังให้ต่าลงไปจากเดิม ซึ่งง่ายต่อการประกอบ
อาชญากรรม จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้มีแนวโน้มในการเกิดอาชญากรรมที่เข้มข้นขึ้น
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ช่วงเวลากลางคืน (18.01 – 06.00 น.)
ช่วงเวลากลางวัน (06.01 – 18.00 น.)
รูปที่ 6-6 เปรียบเทียบพื้นที่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
สวนสันติชัยปราการ เป็นพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น เชื่อมต่อกับทางเดิน
ริมแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะการเดินเท้า ถนนลาพู ถนนพระอาทิตย์
และถนนพระสุเมรุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุก ประเภท มีความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย
เป็นสวนสาธารณะที่มีสิ่งปลูกสร้างภายในที่มีความสูงเพียง 1-2 ชั้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
ในรู ปแบบของสถาบัน ราชการ มีปูอมพระสุ เมรุซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของพื้นที่ และระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และพื้นที่สาธารณะ (public space) พบว่า
เป็นบริเวณที่มีรั้วเตี้ยบดบังสายตา แต่มีต้ นไม้ภายในสวนสันติชัยปราการทาให้สายตาเฝูาระวังต่า
เกิดมุมอับสายตา และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น พบว่า มีค่า Integration
ต่าทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน แต่บริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะที่สาคัญของเมือง และยังมี
ปูอมพระสุเมรุ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็น attractor ในการดึงดูดกลุ่มผู้คน
ที่ห ลากหลายเข้า มาสู่ พื้ น ที่ อั น เป็ น ปั จ จัย ร่ ว มที่ มีผ ลต่ อ การวิ เ คราะห์ ท างสั ณ ฐานวิ ท ยาที่ เ ชื่ อ ว่ า
ลักษณะทางสัณฐานของพื้น ที่เป็ น ตัว ดึงดูดกลุ่ มคนให้ เข้ามาในพื้นที่ด้วยตัวเอง (configurational
attractor)
แต่จากการวิเคราะห์ตารางแสดงจุดเกิดอาชญากรรม (ภาคผนวกที่ 1) พบว่า การเกิดคดี
อาชญากรรมบริเวณสวนสันติชัยปราการ เกิด ในช่วงเวลากลางวันมากกว่าช่วงกลางคืนถึง 4 เท่า
ดั ง นั้ น attractor มี ผ ลต่ อ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม คนเข้ า มาในพื้ น ที่ และใช้ ค วามหลากหลายของผู้ ค น
และการปะปนในการพรางตัวเพื่อก่ออาชญากรรม
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นอกจากนี้ อีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้การเกิดอาชญากรรมภายในสวนสันติชัยปราการช่วงเวลา
กลางคืนน้อยกว่ากลางวัน เนื่องจาก สวนสันติชัยปราการเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ในช่วงเวลา 05.00 –
21.00 น. ดังนั้น จึงเป็นการปูองกันการเกิดอาชญากรรมเมืองที่จะเกิดขึ้น

ช่วงเวลากลางวัน (06.01 – 18.00 น.
ช่วงเวลากลางคืน (18.01 – 06.00 น.)
รูปที่ 6-7 เปรียบเทียบพื้นที่ภายในสวนสันติชัยปราการระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ ายแก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม โดยใช้ข้อมูล สถิติการเกิด
คดีอาชญากรรมช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555) สามารถสรุปผล
การศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
7.1 รูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงคราม
7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย
แก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม
7.3 แนวทางในการวางแผนพื้นที่เพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรมเมือง
7.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
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7.1 รูปแบบพื้นที่ภายในแขวงชนะสงคราม
พื้นที่แขวงชนะสงคราม เป็นย่านที่มีการตั้งถิ่นฐานปะปนกัน ของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย
กลุ่มมาตั้งแต่ใน แต่ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก การขยายตัวของเมือง และ
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ส่งผลให้อาคารจานวนมากมีการเปลี่ยนสภาพเป็นโรงแรม
เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร ผับ และบาร์ เป็นจานวนมาก ผสมผสานของรูปแบบพื้นที่ที่ มีการตั้งถิ่นฐาน
ตั้งแต่สมัยอดีตกับการพัฒนาพื้นที่และสร้างขึ้นใหม่จากธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เชื่อมต่อด้วยโครงข่าย
พื้ น ที่ ส าธารณะที่ ห ลากหลายรู ป แบบ มี รู ป ทรงการจั ด วางพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกั น สามารถเข้ า ถึ ง
ได้ ห ลายรู ป แบบทั้ ง บริ เ วณที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ด้ ว ยการเดิ น เท้ า บริ เ วณที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ด้ ว ย
การเดิ น เท้ า รถจั ก รยาน และรถจั ก รยานยนต์ เ พี ย งเท่ า นั้ น ตลอดจน บริ เ วณที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ได้ทุกรูปแบบ เชื่อมต่อพื้นที่ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์อาคารหลากหลาย
รูปแบบเข้าด้วยกันและยังเชื่อมต่อสู่โครงข่ายสาธารณะระดับเมืองอื่นๆ อีกด้วย
ทั้ ง นี้ บริ เ วณที่ เ ป็ น ย่ า นชุ ม ชนที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานมาตั้ ง แต่ ใ นสมั ย อดี ต จะเป็ น บริ เ วณ
ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของมวลอาคารสู ง มาก เช่ น ย่ า น ชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน์ -ตรอกไก่ แ จ้
และย่านชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ และค่อยๆ ลดลงตามรัศมีของชุมชน จึงส่งผลให้พื้นที่โ ดยรอบย่าน
ชุมชนซึ่งเป็ น พื้น ที่ที่เติบ โตรองรั บ ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นย่านที่มีความหนาแน่นของมวลอาคาร
ปานกลาง ได้แก่ ย่านซอยรามบุตรี ย่านถนนพระอาทิตย์ และย่านที่มีความหนาแน่นของมวลอาคาร
สูง ได้แก่ ย่านถนนพระสุเมรุ และบริเวณซอยชนะสงคราม ลดหลั่นตามรัศมีของพื้นที่ ย่านชุมชนเดิม
ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่วนบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารจะเป็นบริเวณที่ตั้งของสถานที่
ราชการภายในย่าน
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ศึ ก ษาในประเด็ น ของความสู ง ของมวลอาคารภายในบริ เ วณแขวง
ชนะสงคราม พบว่า บริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารสูงมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นย่านที่อยู่อาศัย
จะมีความสูงเฉลี่ยของมวลอาคารน้อย คือ ประมาณ 2 ชั้น มีรูปแบบประตูที่มีรั้วสูงทึบบดบังสายตา
และบริเวณที่มีความหนาแน่นของมวลอาคารน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นย่านสถานที่ราชการ จะมีความสูง
เฉลี่ยของมวลอาคารมากและมีรูปแบบประตูที่มีรั้วสูงโปร่งบดบังสายตา สาหรับย่านพาณิชยกรรม
ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารแบบที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม (mixed use) เป็นส่วนใหญ่นั้น
พบว่า มีรูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่งบดบังสายตาและเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยตรง ความสูงเฉลี่ยของ
มวลอาคารมาก ยกเว้ น อาคารที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์ (บริเวณปูอมพระสุเมรุ) จะมีความสูงของมวลอาคารประมาณ 2 ชั้น เนื่องจาก
การอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามแผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
ปีพ.ศ. 2556
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สาหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในภาพรวมของพื้นที่ หรือในระดับ
เมือง (global integration) พบว่า บริเวณถนนจักรพงษ์ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแขวงชนะสงคราม
และแขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร เป็ น บริ เ วณที่ มี ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง
และการมองเห็นสูง และเมื่อพิจารณาบริเวณที่เป็น พื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับ
เมืองเข้าไป 2-3 เลี้ยว (the 2-3 step grids) จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น
ปานกลาง เช่น ถนนพระอาทิตย์ ปากซอยตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ และปากซอยตรอกสุเหร่า
เป็นต้น และเมื่อพิจารณาพื้นที่ที่ถัดจากโครงข่ายการสัญจรหลักในระดับเมืองตั้งแต่ 3 เลี้ยว (the 3
step grids) ซึ่งจัดเป็นบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ต่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เฉพาะ
เช่น สวนสันติชัยปราการ บริเวณท่าพระอาทิตย์ ตลอดจนบริเวณภายในย่านชุมชนที่มีกลุ่มผู้ใช้งาน
เฉพาะที่มีขอบเขตเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนบุคคล (private space)
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น ในระดับพื้นที่เฉพาะหรือระดับย่าน (local
integration) พบว่า เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์อาคารแบบที่อยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรม
(mixed use) และเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ทุกรูปแบบ ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึง
และการมองเห็ น ปานกลางจะเป็น ซอยที่แยกย่อยออกจากถนนเส้นทางหลั ก รวมถึงเส้ นทางเดิน
ริมแม่น้าเจ้าพระยา และบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่า จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่
ลึกที่สุดของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เฉพาะที่มีการสัญจรผ่านน้อย และมีลักษณะเป็นทางตันที่มี
กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่
ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบพื้ น ที่ กั บ รู ป แบบการเกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม ได้ศึกษาครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ รูปแบบ
โครงข่ า ยพื้ น ที่ ส าธารณะ อธิ บ ายผ่ า นแผนที่ ป ระเภทโครงข่ า ยสาธารณะและการแทรกซึ ม
ของการเข้าถึงประเภทต่างๆ ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น อธิบายผ่านแผนที่การวิเคราะห์
ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็น รูปแบบมวลอาคาร อธิบายผ่านแผนที่ความหนาแน่นของมวล
อาคาร และแผนที่ความสูงของมวลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร อธิบายผ่านแผนที่การใช้
ประโยชน์ ที่ดิน และอาคาร และ ระดับความสั มพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่ว นบุ คคล (private space)
และพื้นที่สาธารณะ (public space) อธิบายผ่านแผนภูมิประตู (door map)
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จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ ายแก่ทรั พย์ สิ น ภายในแขวงชนะสงคราม พบว่า คดี อาชญากรรมประเภทวิ่งราวทรัพ ย์
มีแนวโน้มเกิดขึ้น บนพื้นที่ที่รั กษาระดับสายตาได้ดีในระดับหนึ่งเพราะจะดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ มี
ความจาเป็นในการเข้ามาในพื้นที่ และมีพื้นที่เชื่อมต่อออกทางด้านหลัง เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ
การเกิดคดีอาชญากรรมประเภทดังกล่าว ที่จาเป็นต้องใช้ความเร็วในการหลบหนี แต่คดี อาชญากรรม
ประเภทลักทรัพย์ ที่จาเป็นต้องใช้ความหลากหลายและการปะปนของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่
เพื่ อ ใช้ ใ นการพรางตั ว เพื่ อ การประกอบอาชญากรรม ซึ่ ง แตกต่ า งจากคดี อ าชญากรรมประเภท
ปล้ น ทรั พ ย์ ที่ ต้ องใช้ พื้น ที่ ที่มี มุ ม มองทางสายตาต่ า และเกิ ด เป็น จุ ดอั บ สายตา (blind spot)
มีการสัญจรผ่านน้อยทั้งในระดับย่านและระดับเมืองเพื่อก่ออาชญากรรม
แต่ ส าหรั บ คดี อ าชญากรรมประเภทลั ก รถยนต์ ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ ศั ก ยภาพการเข้ า ถึ ง และ
การมองเห็น รวมถึงปริมาณการสัญจรผ่านของคน เนื่องจาก รถยนต์เป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดอาชญากรรม
(object of attraction) ดังนั้น ความสาคัญของพื้นที่มีความสาคัญน้อยกว่าเวลา สอดคล้องกับ
คดีอาชญากรรมประเภทลั กรถจั กรยาน และรถจักรยานยนต์ แต่ทั้ งนี้ คดีอ าชญากรรมประเภท
ดังกล่าว มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ใช้ภายนอกสัญจรผ่านสูงมากกว่ากลุ่มผู้ใช้ภายในพื้นที่ เพราะเป็น
พื้น ที่ที่ดึงดูด ให้ มีการเข้าใช้ และน ารถจักรยานและรถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดอาชญากรรม
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินใน
แขวงชนะสงครามนั้นมักเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีความเป็นอเนกประโยชน์ และพบว่า พื้นที่ในย่านชุมชนที่
มีความหนาแน่นของมวลอาคารสูงเป็นบริเวณที่เกิดคดีอาชญากรรมน้อยมาก
ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดี
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม ได้ดังตารางที่ 7-1
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จากตารางที่ 7-1 จะเห็นว่า เวลาในการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
ภายในแขวงชนะสงคราม ประเภทคดี วิ่ ง ราวทรั พ ย์ และลั ก ทรั พ ย์ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลากลางวั น
และกลางคืน จ านวนใกล้ เ คีย งกัน แต่ส าหรั บประเภทคดีปล้ น ทรัพย์ เกิดขึ้นในช่ว งเวลากลางคื น
มากกว่ากลางวัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเกิดอาชญากรรม จะเห็นว่า การเกิดอาชญากรรม
กระจุกตัวอยู่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากการลงพื้นที่สารวจ พบว่า attractor ที่ดึงดูด
กลุ่มคนเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้มีผลต่อการเกิดอาชญากรรม และพื้นที่ดังกล่าวมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ
แต่เวลากลางคืนจะเป็นตัวลดสายตาเฝูาระวังให้ต่าลงไปจากเดิม ซึ่งง่ายต่อการประกอบอาชญากรรม
จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้มีแนวโน้มในการเกิดอาชญากรรมที่เข้มข้นขึ้น
สาหรับประเภทคดีลักรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนคดีลักรถยนต์ โดยพื้นที่
ที่เกิดขึ้นมาก คือ ถนนจั กรพงษ์ ถนนพระสุเมรุ ซอยรามบุตรี และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ า
ซึ่งรูปแบบคดีอาชญากรรมประเภทดังกล่าว พาหนะเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดอาชญากรรม (object of
attraction) และพื้นที่ศึกษาเป็น พื้นที่อเนกประโยชน์ (multi-use space) คือ พื้นที่ที่มีกิจกรรม
ที่ ห ลากหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ สามารถดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ป ระเภทต่ า งๆ เข้ า มาสู่ พื้ น ที่ ใ นช่ ว งเวลาที่ มี
ความแตกต่างกัน จึงสามารถเกิดอาชญากรรมได้ตลอดเวลา แต่ช่วงเวลากลางคืนจะเป็นตัวลดสายตา
เฝูาระวังให้ต่าลงไปจากเดิม แม้ว่าจะมีไฟส่องสว่างในพื้นที่ จะเห็นได้จาก จุดเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้น
บนถนนเส้นหลักที่มีไฟส่องสว่างบนท้องถนนอย่างครอบคลุม
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบพื้นที่ (spatial patterns) เป็นตัวกาหนด
แนวโน้มที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรม แต่ทั้งนี้ ช่วงเวลาเป็นตัวลดสายตาเฝูาระวังให้ต่าลงไปจากเดิม
ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การประกอบอาชญากรรมบางประเภท จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ให้ มี แ นวโน้ ม ในการเกิ ด
อาชญากรรมที่เข้มข้นขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเกิดอาชญากรรมจะมี
แนวโน้มเกิดขึ้นตามรูปแบบพื้นที่ แต่ทั้งนี้พบว่ามีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องน้อยมาก
หรือไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น การใช้ประโยชน์อาคารซึ่งจะพบว่า
รูปแบบการเกิดอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นทุกประเภทแต่ไ ม่เกิดขึ้นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทที่อยู่อาศัยเลย รวมถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคล (private space) และ
พื้นที่สาธารณะ (public space) ซึ่งจะพบว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ที่มีรูปแบบประตูที่ไม่มีสิ่ง
บดบั งสายตา และในย่ านชุมชนที่อ ยู่อาศัยที่มีลั กษณะประตูที่มีรั้ว สูงทึบบดบังสายตากลั บไม่เกิด
อาชญากรรมขึ้นเช่นกัน ตลอดจนศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นที่พบว่า รูปแบบอาชญากรรม
มีแนวโน้มเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง และพบการเกิดอาชญากรรม
ลดลงตามศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่และการมองเห็นที่ต่าลง
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ปั จ จั ย ของรู ป แบบพื้ น ที่ บ างประเภทที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ม พั น ธ์ กั บ รู ป แบบ
อาชญากรรม เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่างที่มีความสาคัญในพื้นที่มากกว่าปัจจัย
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ดัง กล่ า ว โดยจะพบว่ า การเกิ ด อาชญากรรมมี แนวโน้ ม เกิ ดขึ้ น บนพื้ น ที่ ที่มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ทุกประเภท และเกิดกระจายกันในพื้นที่ที่ความสูงและความหนาแน่นของมวลอาคารทุกระดับ
ทั้งนี้ จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษารูปแบบพื้นที่หลากหลายปัจจัย ตลอดจน
การใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงสัณฐานตามเครื่องมือที่ Shu (2000) ใช้พิสูจน์ข้อค้นพบว่าอาชญากรรมมี
แนวโน้มเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายตันของเมือง ซึ่งแนวคิดนี้สนับสนุน Jacobs (1965) ที่อธิบายว่าพื้นที่
สาธารณะที่มีผู้คนสัญจรไปมา หรือมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกอบธุรกิจการค้า พื้นที่สันทนาการ
ของคนในชุมชน จะเป็ นการเพิ่ม “สายตาเฝู าระวัง ” ของพื้นที่ แต่งานวิจัยฉบับนี้ ให้ ข้อค้นพบที่
ขัดแย้งกัน เนื่องจากพบว่า อาชญากรรมมักเกิดขึ้นบริเวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นสูง
มีสายตาเฝูาระวังมาก และมีปริมาณการสัญจรผ่านของคนในปริมาณสูง และในพื้นที่ปลายตันหรือ
บริ เวณที่มีศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นต่ากลั บเป็นบริเวณพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุ ดของเมือง
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีของ Newman (1972) ที่กล่าวว่า พื้นที่ที่มี
ความปลอดภัย คือพื้นที่ที่ ผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อชุมชน อันเป็นบริบทที่ชัดเจนของ
สังคมไทย เนื่ องจากสั งคมไทยเป็ นระบบสั งคมแบบชุมชนซึ่งมีการปฏิสั มพันธ์กัน ถึงแม้ว่าในเชิง
สัณฐานจะพบว่าพื้นที่ที่มีระบบสังคมแบบชุมชนมักเป็นพื้นที่ปลายตันมีทางเข้าออกเพียงไม่กี่ทาง และ
มีศักยภาพการเข้าถึงต่า แต่ เนื่องจากมีสายตาเฝูาระวังของคนในซอยเดียวกัน ที่คอยสอดส่องระวังภัย
และเมื่อมีคนแปลกหน้า หรือคนต่างถิ่นเข้ามาก็จะเป็นที่รู้ของคนในชุมชนว่าไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ ดังนั้น
จึงเกิดการระวังภัยและส่งผลให้เกิดอาชญากรรมน้อยลงตามไปด้วย
7.3 แนวทางเบื้องต้นในการวางแผนพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมเมือง
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การศึกษาในครั้งนี้สามารถระบุรูปแบบพื้นที่ (spatial patterns)
และความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน ในแต่ละประเภท
ของพื้นที่แขวงชนะสงครามได้ เพื่อเป็นตัวอย่างสู่การประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาและใช้กับพื้นที่
เมืองอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
ทั้งนี้ จากการศึกษา ทาให้ทราบรูปแบบการเกิดอาชญากรรมและนาไปสู่แนวทางเบื้องต้น
ในการวางแผนพื้นที่เพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรมเมือง โดยในฐานะนักวางผังเมือง สามารถอธิบาย
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ โ ดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง พื้ น ที่ ที่ ค วรเฝู า ระวั ง อาชญากรรมเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานกั บ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ย วข้องอันน าไปสู่ การวางแผนในการเฝู าระวัง ตรวจตรา หรือจัดสายตรวจเวรยาม
ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสมและครอบคลุ ม หรื อ กรณี ที่ มี ก ารจั ด สายตรวจเวรยามอยู่ ป ระจ าแล้ ว นั้ น
แต่อาจไม่ครอบคลุม หรือคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาที่มักเกิดอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้ ง เจ้าหน้าที่จะได้
ปรับเปลี่ยนให้เพื่อประสิทธิภาพในการออกตรวจตราเพื่อปูองกันอาชญากรรมเมืองต่อไปในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยฉบับนี้สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบพื้นที่สามารถเอื้อให้เกิด รูปแบบ
อาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินได้ ด้วยการวิเคราะห์ตามเครื่องมือ / วิธีการที่ได้แสดงให้
เห็นและเพื่อเป็นตัวอย่างสู่การประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาและใช้กับพื้นที่เมืองต่อไป
7.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงข้อค้นพบลักษณะจาเพาะของรูปแบบพื้นที่ที่เอื้อให้เกิด
รู ป แบบคดีอาชญากรรมประเภทต่า งๆ ที่ปัจ จุบันมีง านวิจัยในประเด็ นดังกล่ า วในปริม าณที่น้อ ย
และจากการศึกษาในครั้งนี้เป็น พื้นฐานในการต่อยอดการศึกษาความเชื่อมโยงของสาเหตุภ ายใน
ตัวอาชญากรกับความสัมพันธ์ของรูปแบบพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัย เป็นตัวกาหนดให้เกิดอาชญากรรม
ภายในเมืองขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาเส้นทางหลบหนีของอาชญากรจากกรณีที่เคยจับกุมได้ นามา
สร้ า งแบบจ าลองแสดงการหลบหนี จะเป็ น การต่ อ ยอดการศึ ก ษาในครั้ ง ต่ อ ไปที่ จ ะอธิ บ าย
ความเชื่อมโยงในระดับเมืองต่อการเกิดอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน
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ภาคผนวกที่ 1
จุดเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
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ตารางแสดงจุ ด เกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
วันที่
23
13
26
14
28
18
10
15
23
25
3
24
25
26
21
14
2
15
6
11
2
18
23
10
17
30
17
14
15
4
27
10
15
31
10
13

เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
สิงหาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
มีนาคม
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม
กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม
สิงหาคม
สิงหาคม
กันยายน
กันยายน
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เมษายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์

ปี
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2550

เวลา
06:10 น.
21:35 น.
21:40 น.
17:45 น.
21:00 น.
00:00 น.
18:00 น.
16:20 น.
12:30 น.
08:00 น.
20:20 น.
17:30 น.
10:20 น.
20:20 น.
05:30 น.
23:20 น.
17:30 น.
10:20 น.
21:30 น.
23:20 น.
20:00 น.
02:30 น.
21:20 น.
06:30 น.
14:30 น.
05:00 น.
10:00 น.
13:45 น.
01:30 น.
04:00 น.
13:00 น.
20:15 น.
17:00 น.
14:30 น.
09:00 น.
06:10 น.

สถานที่
วัดชนะสงคราม
ถนนจักรพงษ์
ถนนจักรพงษ์
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถนนพระอาทิตย์
ซอยรามบุตรี
สวนสันติชัยปราการ
แยกบางลาภู
ถนนจักรพงษ์
สวนสันติชัยปราการ
คลองบางลาภู
แยกบางลาภู
ถนนจักรพงษ์
วัดชนะสงคราม
ถนนพระอาทิตย์
ซอยชนะสงคราม
ถนนพระสุเมรุ
สวนสันติชัยปราการ
ซอยชนะสงคราม
ถนนพระสุเมรุ
คลองบางลาภู
ถนนจักรพงษ์
ตรอกไก่แจ้
ตรอกโรงไหม
ถนนพระสุเมรุ
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สวนสันติชัยปราการ
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ตรอกไก่แจ้
ถนนพระสุเมรุ
ถนนจักรพงษ์
ซอยรามบุตรี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนข้าวสาร
วัดชนะสงคราม

ประเภท
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
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ตารางแสดงจุ ด เกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
วันที่
15
23
28
29
26
14
31
15
29
14
10
20
10
2
3
23
17
17
15
15
18
8
19
16
15
20
10
10
10
10
20
26
14
6
23
30

เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
ตุลาคม
พฤษภาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
เมษายน
เมษายน
สิงหาคม
กุมภาพันธ์
เมษายน
มิถุนายน
เมษายน
มิถุนายน
มกราคม
กันยายน
มิถุนายน
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มิถุนายน
พฤศจิกายน
สิงหาคม
มิถุนายน

ปี
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2552
2553
2555
2555
2555
2546
2546
2546
2547
2547
2547
2547
2548
2548
2548
2549
2549
2550
2550
2550
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2552

เวลา
21:35 น.
06:30 น.
08:30 น.
23:00 น.
00:30 น.
00:00 น.
18:00 น.
16:20 น.
16.30 น.
14.30 น.
13.00 น.
23.00 น.
08.00 น.
14.00 น.
22:20 น.
01:30 น.
02:00 น.
20:30 น.
23:00 น.
19:00 น.
04:30 น.
17:00 น.
01:00 น.
16:20 น.
21:00 น.
02:30 น.
05:30 น.
21:30 น.
17.30 น.
22.00 น.
15.00 น.
06.30 น.
08.00 น.
11.30 น.
04.00 น.
02.00 น.

สถานที่
ถนนจักรพงษ์
สวนสันติชัยปราการ
ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระสุเมรุ
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
สวนสันติชัยปราการ
แยกบางลาภู
อุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ปั๊มน้ามันขวัญดาวปิโตรเลียม ถนนพระสุเมรุ
เลขที่ 155 ร้านอู่ทอง ถนนจักรพงษ์
ปั๊มน้ามันขวัญดาวปิโตรเลียม ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระอาทิตย์
ถนนจักรพงษ์
ซอยรามบุตรี
ถนนพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ซอยรามบุตรี
แยกบางลาภู
ถนนพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
ซอยรามบุตรี
ซอยรามบุตรี
ซอยชนะสงคราม
ถนนพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
แยกบางลาภู
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ปากซอยตรอกไก่แจ้
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
หน้าสรรพากร 3
หน้าโรงเรียนการข่าวทหาร
ตรงข้ามสน.ชนะสงคราม
ถนนพระปิ่นเกล้า

ประเภท
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
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ตารางแสดงจุ ด เกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
วันที่
6
22
23
14
17
28
6
2
28
9
19
4
12
27
3
14
13
20
5
14
26
14
23
19
24
17
19
3
4
14
17
7
21
28
24
18

เดือน
มีนาคม
กันยายน
มิถุนายน
มกราคม
สิงหาคม
ตุลาคม
ธันวาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
กันยายน
มีนาคม
เมษายน
ตุลาคม
พฤษภาคม
ธันวาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
เมษายน
กุมภาพันธ์
เมษายน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
เมษายน
มิถุนายน
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

ปี
2553
2553
2554
2554
2555
2555
2555
2546
2546
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2555
2548
2553
2555
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2548
2548

เวลา
06.00 น.
11.30 น.
16.30 น.
15.45 น.
19.30 น.
18.00 น.
09.00 น.
20:15 น.
03:00 น.
03:00 น.
02:00 น.
19:30 น.
22:40 น.
01:30 น.
22.00 น.
19.00 น.
07.05 น.
22:00 น.
00.05 น.
05.30 น.
05:00 น.
18:00 น.
00:30 น.
02:30 น.
23:30 น.
02:00 น.
16:30 น.
10:30 น.
22:00 น.
13:00 น.
14:00 น.
16:30 น.
21:30 น.
5:00 น.
21:30 น.
17:30 น.

สถานที่
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทางเข้าวัดชนะสงคราม
หน้าสรรพากร 3
ปากซอยตรอกไก่แจ้
ถนนเจ้าฟูา
ภายในวัดชนะสงคราม
หน้าสรรพากร 3
สวนสันติชัยปราการ
แยกบางลาภู
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถนนพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
หน้าร้านก๋วยจั๊บญวน ถนนพระอาทิตย์
ถนนพระสุเมรุ
ข้างสรรพากรพื้นที่ภาค 3
ซอยรามบุตรีตัดถนนจักรพงษ์
ถนนจักรพงษ์
ปูอมพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ถนนจักรพงษ์
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ถนนจักรพงษ์
ถนนจักรพงษ์
แยกบางลาภู
ถนนพระอาทิตย์
ซอยรามบุตรี
ตรอกไก่แจ้
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สวนสันติชัยปราการ

ประเภท
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ลักรถยนต์
ลักรถยนต์
ลักรถยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
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ตารางแสดงจุ ด เกิ ด อาชญากรรมกลุ่ ม คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยแก่ ท รั พ ย์ สิ น ภายในแขวงชนะสงคราม
ช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555)
วันที่
14
18
27
23
2
31
6
22
1
17
11
6
28
25
9
7
19
23
2
12
23
12
12
18
12
13
23
12
15
12
1
28
30

เดือน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กรกฎาคม
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
สิงหาคม
กันยายน
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ตุลาคม
ธันวาคม

ปี
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2552
2552
2552
2552
2552
2553
2553
2554
2555
2555
2550

เวลา
02:00 น.
13:00 น.
16:30 น.
02:00 น.
04:00 น.
16:00 น.
23:00 น.
21:00 น.
05:00 น.
18:00 น.
00:30 น.
02:30 น.
23:30 น.
02:00 น.
21:00 น.
12:00 น.
20:30 น.
00:30 น.
08:30 น.
21:00 น.
23:30 น.
11:00 น.
13.30 น.
16.30 น.
22.00 น.
22.00 น.
01.30 น.
00.30 น.
21.30 น.
14.30 น.
23.00 น.
23.00 น.
22:00 น.

สถานที่
ซอยรามบุตรี
ถนนพระอาทิตย์
ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระสุเมรุ
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถนนจักรพงษ์
ปูอมพระสุเมรุ
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ถนนจักรพงษ์
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซอยรามบุตรี
ถนนจักรพงษ์
ถนนจักรพงษ์
แยกบางลาภู
ถนนพระอาทิตย์
ซอยรามบุตรี
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทางเท้าหน้าสรรพากร ภาค 3
ซอยรามบุตรี
ซอยรามบุตรี
ริมทางเท้าถนนพระอาทิตย์
หน้าร้านอุดมสาส์น ถนนพระสุเมรุ
ตรอกเขียนนิวาสน์
ท้ายตรอกย้อมผ้า ถนนพระสุเมรุ
หน้าโรงแรมนาวาลัย
ซอยพรสิงห์ ข้างร้านอุดมสาส์น
ตรอกเขียนนิวาสน์
ถนนพระสุเมรุ

ประเภท
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
ลักรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
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ภาคผนวกที่ 2
ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงและการมองเห็นพื้นที่สาธารณะ
ภายในแขวงชนะสงครามด้วยเทคนิคโปรแกรม Space Syntax
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168

169

170
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

ชื่อ : นายวิชชากร พรกาเหนิดทรัพย์
วัน/เดือน/ปี เกิด : วันที่ 24 มิถุนายน 2532
ประวัติการศึกษา :
2550-2553
สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2557
สาเร็จการศึกษาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

