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บทคัดย่อ
บทความนี้สรุปจากงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบต�ำแหน่ง ความถี่ รวมทั้งช่วงวันและเวลาการเกิด
อาชญากรรม ประเภทคดีลักทรัพย์ ในพื้นที่สาธารณะของย่านเยาวราช-ส�ำเพ็ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรม
ชั้นในของเมือง ที่มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ย่านเยาวราช-ส�ำเพ็งอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานี
ต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิและพลับพลาไชย 2  และมีสถิติการเกิดอาชญากรรมประเภทคดีลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2550-2561
ระยะเวลา 12 ปี รวมทั้งหมด 1,101 คดี โดยคดีลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เช่น การล้วงกระเป๋า การขโมยสินค้า
ที่สามารถระบุต�ำแหน่งการเกิดคดีได้อย่างชัดเจนในพื้นที่ย่าน มีมากถึง 183 คดี การศึกษารูปแบบการเกิดอาชญากรรม   
ดังกล่าว ร่วมกับต�ำแหน่งร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์ และร้านค้าแผงลอย มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ และ
ลักษณะการเกิดอาชญากรรม ที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการค้าในช่วงเวลาต่างๆ ภายในย่าน  
ผลการศึกษาพบว่า อาชญากรรมมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะของพื้นที่ย่าน ที่มีการเปิดท�ำการของกิจกรรมการค้า
ข้างทาง โดยเฉพาะในต�ำแหน่งใกล้บริเวณทางร่วมทางแยกของเส้นทางเดินเท้าในพืน้ ที่ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ของการมีจำ� นวน
ผูส้ ญ
ั จรทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้าและบริการ เพิม่ มากขึน้ กว่าจากระดับการสัญจรอิสระทีม่ วี ตั ถุประสงค์การสัญจรอืน่ ๆ โดยทัว่ ไป
ของพืน้ ทีย่ า่ น สามารถสือ่ นัยถึงพืน้ ทีเ่ ฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ เป็นสถานทีแ่ ละช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมทีม่ เี หยือ่ อาชญากรรม
รวมตัวเป็นกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนมาก ซึ่งเอื้อให้อาชญากรสามารถอําพรางตัวไปในหมู่ผู้คนขณะก่อเหตุไุด้ และใช้ทางร่วม
แยกหลบหนีออกไป โดยที่สายตาเฝ้าระวังอันเป็นดัชนีความปลอดภัยของการเดินเท้าในเมือง ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: อาชญากรรม, การลักทรัพย์, เยาวราช, ส�ำเพ็ง, การสัญจรอิสระ, สายตาเฝ้าระวัง

ABSTRACT
This article was summarized from research studies aiming at studying the patterns, locations,
frequencies and time periods of the crimes against the properties in the public spaces, Yaowarat-Sampheng,
where is an inner commercial area of Bangkok with identities and high economical values. The area is under
the responsibility of Chakrawat and Phapphachai Police Stations where 1,101 cases of the crimes against
the properties occurring during 2007 - 2018 (or the period of 12 years) (Royal Thai Police, 2019). The cases of
the crimes were such as pickpocketing and larceny. There were 183 cases with locations that could be identified clearly in the area.Thus, the study of the crime pattern in correlation with the location of street retails
and vendors in various times and days is mainly aimed to describe their interrelationship if any.
The research findings reveal that the time periods of the crimes pattern are unique in the area with
street vending, particularly the locations near the intersections of walkways. These are the phenomenon of
the commercial attractor movement extra-overlaying on the natural movement of other regular pedestrians.
This implies that the mentioned time periods and locations are appropriate for the high numbers of victims
or target groups to gather and facilitate criminals to infiltrate in the groups and fleeing by using the intersections. The ‘eyes-on-streets’, a safety indicator of urban pedestrians, are not effective.
Keywords: crime, pickpocketing, Yaowarat, Sampheng, natural movement, eyes-on-street
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1. บทน�ำ
อาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ อันประกอบไปด้วย การล้วงกระเป๋า การขโมย สินค้า เป็นปัญหาต่อ
ความปลอดภัยทีส่ าํ คัญยิง่ ของเมือง นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงถึงความ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในเมือง
แล้ว ยังมีผลต่อบรรยากาศการดําเนินกิจกรรมของคน เดินเท้าในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านการค้าที่มีกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ เช่น ร้านค้าภายในอาคาร และการค้าข้างทาง (street vendings) ที่หนาแน่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี “กลุ่มเป้า
หมาย” (target group) ของอาชญากรค่อนข้างมาก (Baran, Smith and Toker, 2007) และมีความพลุกพล่านของผู้คน
และยังสะดวกในการอําพรางตัวของอาชญากรอีกด้วย (วิชชากร พรก�ำเหนิดทรัพย์, 2557)
การศึกษานี้อ้างถึงแนวคิดของ “สายตาเฝ้าระวัง” (eyes on street) ของ Jacobs (1960) ที่กล่าวว่า มีผลต่อการ
ลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบนบาทวิถีในเมือง จาก การที่ผู้คนเฝ้ามองและระวังซึ่งกันและกัน     
ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ของพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ ชี วี ติ ชีวาและมี ความปลอดภัย ทัง้ นีก้ ารศึกษานีเ้ สนอข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีทสี่ าํ คัญ
กล่าวคือ “สายตาเฝ้าระวัง” ตาม นิยามของ Jacobs จะทําหน้าที่ในการป้องกันหรือลดการเกิดอาชญากรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็ ต่อเมื่อสายตาเฝ้าระวังนั้นเกิดจาก “การสัญจรอิสระ” (natural movement) (Hillier,1983) อันเป็นการ
สัญจรปกติของคนเดินเท้าในเมือง ที่กระจายตัวกันอยู่มากน้อยไม่เท่ากันบนโครงข่ายพื้นที่สาธารณะของเมือง การสัญจร
อิสระที่มีระดับแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทําให้มีสายตาเฝ้าระวังของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา สามารถป้องกันหรือ  
ลดการเกิด อาชญากรรมได้ หากพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มี “การสัญจรดึงดูด” (attractor movement) หรือการสัญจรทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ ง
มาจากการดึงดูดของ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งร้านค้าภายในอาคาร และการค้าข้างทาง เพิ่มขึ้นจากระดับการสัญจรอิสระ     
ที่ปกติแล้ว (Hillier,1996) สายตาเฝ้าระวังที่มีประโยชน์ในการป้องกันหรือลดการเกิดอาชญากรรมบนพื้นที่สาธารณะ      
อาจไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมอีกต่อไป
กรณีศกึ ษาในงานวิจยั ชิน้ นี้ คือ พืน้ ทีย่ า่ นเยาวราช-สําเพ็ง เป็นแหล่งพาณิชยกรรมทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง มีความ
หนาแน่นของกลุม่ คนทีส่ ญ
ั จรผ่าน พืน้ ที่ และกลุม่ คนทีส่ ญ
ั จรเพือ่ เข้าถึงกิจกรรมการค้าในพืน้ ที่ เป็นสถานทีร่ วมกลุม่ เป้าหมาย
หรือเหยื่อของอาชญากรไว้ค่อนข้างมาก มีกิจกรรมการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ
ภายในย่าน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์ใน พื้นที่สาธารณะ เช่น การล้วงกระเป๋า การขโมยสินค้า
โดยสามารถระบุตําแหน่งการเกิดคดีได้อยา่งชัดเจนและอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา มากถึง 183 คดี บทความนี้เสนอการ
ศึกษาและวิเคราะห์ถึง ลักษณะตําแหน่ง ความถี่ของการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะร่วมกับตําแหน่ง
ร้านค้าและแผงลอยในช่วงเวลาต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม เช่น ทฤษฎีการเลือกอย่างมี เหตุผล (Rational Choice
Theory) ได้อธิบายบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “อาชญากรรู้จักใช้เหตุผลใน การก่อเหตุ” โดยการเกิดอาชญากรรมในแต่ละ
ครัง้ ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่อาชญากรมีการ ไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลต่างๆ ทีป่ ระกอบร่วมกันในการเลือก
ก่อเหตุ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเลือกสถานที่ก่อเหตุ การเลือกเป้าหมายหรือเหยื่อ และการเรียนรู้เทคนิคการ        
เป็นอาชญากร เช่นเดียวกันกับทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) (Erk, 1994 อ้างถึงใน Miro,
2014) ทีอ่ ธิบายถึง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผูก้ ระทําผิดหรือคนร้าย (offender) 2) เหยือ่ (victim) หรือเป้าหมายในสถานที่
ต่างๆ 3) โอกาส (opportunity) หรือ ช่วงเวลา (time) และสถานที่ (place) ที่เหมาะสมที่คนร้ายมีความสามารถจะลงมือ
กระทําความผิดหรือก่ออาชญากรรม ดังนั้น เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้เกิดการ           
ก่ออาชญากรรมขึ้น
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ทั้งนี้ Baran, Smith and Toker (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรม ประทุษร้าย แก่ทรัพย์สิน ได้แก่ การ
ชิงทรัพย์ ลักขโมย การโจรกรรมรถยนต์ ในเมืองแครี่ (Cary) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า อาชญากรรมประทุษร้ายแก่
ทรัพย์สินมักเกิดบนพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรม จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมักเกาะตัวอยู่ตามถนนบริเวณ
ที่มี จํานวนผู้คนสัญจรอยู่ทั่วไปมาก กล่าวได้ว่าในเมืองแครี่ รัฐนอร์ทคาโรลิน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา อาชญากรมักเลือก
พื้นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นสถานท่ีที่รวมตัวกันของเป้าหมายหรือเหยื่อที่ เหมาะสมนั้นเอง เช่น จํานวนผู้คนที่สัญจร
อยู่ทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ที่มีชีวิตชีวา มีร้านค้า หรือ ย่านพาณิชยกรรมนั้น คือลักษณะที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรม
ประทุษร้ายแก่ทรัพย์สิน
สอดคล้องกันกับ วิชชากร พรกําเหนิดทรัพย์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับ รูปแบบการ
เกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม พบว่า อาชญากรรม ประเภทลักทรัพย์ มักเกิดขึ้น  
ในบริเวณที่มีการปะปนของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอ�ำพรางตัวของอาชญากรขณะก่อเหตุ
นอกจากนี้ วรยา ไทพาณิชย์ (2543) พบว่า เขตพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ มักจะเกิดคดีประทุษร้ายแก่
ทรัพย์สินในช่วงเวลา 17.00-20.59 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความพลุกพล่านของ ผู้คน โดยอาชญากรจะใช้โอกาสใน
การประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้จากศึกษาของ ไชยยุทธ ลียะวณิช (2548) พบว่า เขตพื้นที่สถานีตํารวจนครบาล   
บางรัก จะเกิดคดีลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางวัน มากที่สุด คือ 06.01-18.00 น.
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย สรุปได้ว่า รูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้าย แก่ทรัพย์สิน มักจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จะมีความสัมพันธ์ กับการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน เช่น อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีความพลุกพล่านและขวักไขว่ของ
ผู้คนที่สัญจรไปมา หรือเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งเป็นลักษณะที่เอื้อให้อาชญากรสามารถอําพรางตัวในขณะก่อเหตุ
และหลบหนีไปได้

3. การสัญจรอิสระและสายตาเฝ้าระวังในเมือง
การสัญจรอิสระ (natural movement) คือ การสัญจรตามปกติทั่วไปของคน เดินเท้าบนโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ
ของเมืองทีม่ รี ะดับมากน้อยอันเนือ่ งมาจากลักษณะโครงข่ายทีแ่ ตก ต่างกัน โดยในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีระดับการสัญจรอิสระมาก
น้อยแตกต่างกัน (Hillier,1983) มีผลทําให้บางส่วนคึกคัก บางส่วนเงียบสงบ
ทั้งนี้ Jacobs (1961) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการเดินบนพื้นที่สาธารณะ ที่แสดงถึงความคึกคักและมีชีวิตชีวา การ
ที่มีผู้คนสัญจรไปมา หรือมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการค้า ของคนในย่าน จะเป็นการเพิ่ม “สายตาเฝ้าระวัง” โดยการ
ที่มีสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง มีการสัญจรผ่านมากในพื้นที่และมีการดูดซึมคนแปลกหน้าเข้าพื้นที่จะเป็นกลไกในการ  
ช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้า ระมัดระวังซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธาณะของเมือง ซึ่งมีส่วนช่วยทําให้เกิดอุปสรรคต่อการเกิด
อาชญากรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด “สายตาเฝ้าระวัง” ของ Jacobs (1961) และทฤษฎีการสัญจร อิสระ (Theory of
Natural Movement) (Hillier, 1993) อาจกล่าวได้ว่า “สายตาเฝ้าระวัง” นั้น หมายถึง สายตาจากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติบนพื้นที่สาธารณะ โดยการ สัญจรอิสระ คือความนิยมในการสัญจรของผู้คนที่มีความสัมพันธ์
กับระบบโครงข่ายการสัญจรของ เมืองทีก่ ระจายตัวอยูม่ ากน้อยไม่เท่ากัน ดังนัน้ “สายตาเฝ้าระวัง” มีอยูใ่ น การสัญจรอิสระ
หรือก็คอื สายตาเฝ้าระวังนัน้ มาจากผูค้ นทีส่ ญ
ั จรผ่านไปมาในระบบโครงข่ายการสัญจรของเมืองทีม่ รี ะดับการ สัญจรมากน้อย
ไม่เท่ากัน โดย “สายตาเฝ้าระวัง” จะมีประสิทธิภาพได้เนือ่ งมาจากการทีม่ ผี คู้ นสัญจร ผ่านไปมาในพืน้ ที่ โดยมีคนแปลกหน้า
และคนในพื้นที่เป็นกลไกช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระมัดระวังซึ่งกัน และกันในพื้นที่สาธาณะของเมือง
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4. วิธีการด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานมี 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมถิ งึ ลักษะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ น�ำข้อมูล
บันทึกประจ�ำวันการเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะในพืน้ ทีเ่ ขตรับผิดชอบของสถานีตำ� รวจนครบาลจักรวรรดิ
และพลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2550 - 2561 (ระยะเวลา 12 ปี) จ�ำนวน 183 คดี และท�ำการส�ำรวจและ
บันทึกต�ำแหน่งร้านค้าและแผงลอยภายในย่าน 2) วิเคราะห์รปู แบบการเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะ ร่วมกับ
ต�ำแหน่งร้านค้าและแผงลอย

5. พื้นที่ศึกษา
พื้ น ที่ ย ่ า นเยาวราช-ส� ำ เพ็ ง เป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต� ำ รวจนครบาลจั ก รวรรดิ แ ละ
พลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 348 ไร่
ทิศเหนือ
จรด
ทิศใต้
จรด
ทิศตะวันออก จรด
ทิศตะวันตก    จรด

ถนนเจริญกรุง
ถนนทรงวาด ถนนอนุวงศ์ ถนนจักรวรรดิ์และถนนบพิตรพิมุข
สี่แยกเฉลิมบุรี
คลองบางล�ำพู-คลองโอ่งอ่าง

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและสถานที่ส�ำคัญในย่านเยาวราช-ส�ำเพ็ง
ในเขตรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิและพลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร

6. ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
พื้นที่ย่านเยาวราช-สําเพ็ง ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นย่านชุมชนและแหล่งการค้าของชาวจีนแห่งแรก                     
ในกรุงเทพมหานคร มีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศและนําเข้าจาก ต่างประเทศ เป็นแหล่งรวมอบายมุข   
ระดับใหญ่ที่มีแหล่งชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีความแออัดและมีสุขภาวะไม่ดี ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการตัดถนนเยาวราช
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ผ่าน ประกอบกับการสร้างตึกแถวริมถนนในสมัยนัน้ ทําให้เกิดย่านใหม่ ซึง่ เปิดโอกาสให้ชาวจีนจาํ นวนมากได้เริม่ ขยับขยาย
กิจการของตัวเองนับตั้งแต่นั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของห้างร้านถาวรทันสมัย เกิดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจและการค้าที่เจริญ
รุ่งเรืองแห่งใหม่ของอําเภอสําเพ็ง จนกระทั่งปัจจุบัน ย่านเยาวราชมีการผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่แผงลอยได้ เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ สร้างความคึกคัก มีชีวิตชีวาและเป็นแหล่งรวมกิจการการค้าข้างทางที่มีชื่อเสียงและอัตลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร  ภายในย่านมีธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหารแห้ง ร้านค้า และการค้าข้างทางที่หลากหลาย
ในขณะทีพ่ นื้ ทีต่ อ่ เนือ่ งย่านสําเพ็งเป็นตลาดสินค้าขายปลีกและส่ง ประเภทสินค้า กิฟ๊ ต์ชอ็ ป เครือ่ งใช้ เครือ่ งประดับ และสินค้า
จิปาถะในชีวิตประจําวัน จากลักษณะย่านพาณิชยกรรมนี้จึงมักเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะภายในย่าน
สร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนภายในย่านเยาวราช-สําเพ็ง

7. ต�ำแหน่ง ความถี่ และช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ในพื้นที่
สาธารณะ
การเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ในพืน้ ทีส่ าธารณะมักเกิดในย่านพาณิชยกรรม ซึง่ มีกจิ กรรมเชิงพาณิชย์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในย่านเยาวราช-สาํ เพ็ง ทีม่ กี ารผ่อนผันพิเศษ ท�ำให้สามารถทาํ การค้าข้างทางได้ โดยมีจำ� นวนคดีอาชญากรรม
ที่สามารถระบุตําแหน่งได้ มากถึง 183 คดี ซึ่งถือว่ามาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ในย่านใกล้เคียง หรืองานวิจัยที่ใกล้
เคียงนี้ที่มีจ�ำนวนคดีอาชญากรรมต่อสิบปี เพียงไม่ถึง 20 คดี เช่น งานวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับ รูป
แบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม (วิชชากร พรกําเหนิดทรัพย์, 2557) จึง
เปรียบเทียบได้ว่า ย่านเยาวราช-ส�ำเพ็งเป็นย่านที่มีสถิติอาชญากรรมลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะสูง เนื่องมาจากลักษณะ
ความเป็นย่านพาณิชยกรรมอันส�ำคัญของเมือง

ภาพที่ 2 ต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะในย่านเยาวราช-ส�ำเพ็ง  
ปี พ.ศ. 2550-2561 ระยะเวลา 12 ปี
ที่มา:  สถานีต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิและพลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร
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จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะต�ำแหน่งและความถีก่ ารเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะ พบว่า
ถนนทีม่ ตี ำ� แหน่งและความถีข่ องการเกิดอาชญากรรมดังกล่าวสูงทีส่ ดุ 5 ลาํ ดับ1) ถนนเยาวราช 50 ตาํ แหน่ง 2) ซอยวานิช 1        
47 ตําแหน่ง 3) ถนนราชวงศ์ 12 ตําแหน่ง 4) ตรอกโรงโคม 10 ตําแหน่ง และ 5) ถนนเพาะพาณิชย์ 9 ต�ำแหน่ง ตามลําดับ
จะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนถนนสายหลักเท่านั้น ยังพบว่า ลักษณะการเกิดอาชญากรรมลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ
มักมีการกระจุกตัวเกิดขึ้นตามถนนสายย่อย เช่น ตรอก ซอย ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นถนนสายการค้าที่ส�ำคัญของย่าน     
ที่มีกิจกรรมการค้าอีกด้วย และมีต�ำแหน่งและความถี่มากใกล้บริเวณทางร่วมแยก

ภาพที่ 3 นาฬิกาการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ 4 ช่วงเวลา ในพื้นที่ศึกษา
ที่มา :  สถานีต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิและพลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังพบว่า อาชญากรคดีลกั ทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะเลือกช่วงเวลาในการก่อเหตุทเี่ หมาะสม จากภาพที่ 3
นาฬิกาอาชญากรรม หรือจ�ำนวนการเกิดคดีลกั ทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา โดยช่วงเวลาเช้า 06.00 - 11.59 น.
มีจ�ำนวน 27 คดี ช่วงเวลากลางวัน 12.00 - 17.59 น. มีจ�ำนวน 114 คดี ช่วงเวลากลางคืน 18.00 - 00.00 น. มีจ�ำนวน
25 คดี และช่วงเวลาเช้ามืด 00.01 -05.59 น. มีจ�ำนวน 17 คดี พบว่า มีคดีเกิดขึ้นในช่วงกลางวันมากที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญ
รองลงมาเป็นช่วงเช้า ลาํ ดับทีส่ ามคือช่วงกลางคืน และลาํ ดับสุดท้ายเป็นช่วงเช้ามืด จะเห็นว่าจ�ำนวนการเกิดคดีอาชญากรรม
ดังกล่าวในช่วงเวลาต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

8. ต�ำแหน่งร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และแผงลอย
พื้นที่เยาวราช-สําเพ็ง มีรูปแบบการค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ ร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์ และการค้าข้างทาง หรือ
หาบเร่แผงลอย คือการรวมการค้าสองลักษณะไว้ด้วยกัน โดยการค้าแบบเร่ขาย คือ เคลื่อนที่ได้ และการค้าบนแผงซึ่งอยู่
กับที่ เป็นการค้าซึ่งใช้พื้นที่สาธารณะข้างทาง เช่น ริมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ซึ่งสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ย่าน เมื่อถึง
ช่วงเวลาทีร่ า้ นค้าและการค้าข้างทางเปิดทาํ การ จะเป็นช่วงทีม่ ผี คู้ นหลัง่ ไหลเข้ามาเพือ่ ทํากิจกรรมการค้าดังกล่าว เกิดพลวัต
การใช้งานบริเวณนั้น นอกจากนี้ รูปแบบการค้าที่ตั้งอยู่รวมตัวกัน เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ย่อมส่งผลต่อแรงดึงดูดความ
สนใจให้กับผู้ที่เข้ามาทํากิจกรรม และนักท่องเที่ยวภายในย่าน อาจกล่าวได้ว่า ตําแหน่งการค้าภายในย่านสร้างความหนา
แน่นของผู้คนในแต่ละบริเวณที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆ
จากการลงสาํ รวจเก็บข้อมูลของผูศ้ กึ ษา ร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์รมิ ถนนเยาวราชมีประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร
ร้านขายของชํา ร้านขายของแห้งและผลไม้แห้ง ร้านห้างทอง โรงแรม ธนาคาร และร้านค้าทั่วไป ในขณะที่ร้านค้าภายใน
อาคารพาณิชย์บนซอยวานิช 1 มีสินค้าเฉพาะชนิดเดียวกันรวมตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน เช่น ร้านกิ๊ฟต์ช็อป และ
เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆ
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การค้าข้างทาง หรือ แผงลอย ภายในย่าน แบ่งสินค้าเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหารปรุง อาหารแห้ง เกาลัด
ผลไม้ เครื่องดื่มหรือน้ําผลไม้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สินค้าจิปาถะ เช่น สินค้าไหว้เจ้า สินค้าเครื่องใช้จีน เสื้อผ้าจีน เป็นต้น
ประเภทสินค้าที่แผงลอยมักจะรวมกลุ่มขายใกล้เคียงบริเวณเดียวกันกับร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์ ได้แก่ ประเภท        
กิ๊ฟต์ช็อป อาหารแห้ง และอาหารปรุง
พื้นที่เยาวราช-สําเพ็ง เป็นย่านที่มีพลวัตหมุนเวียนสลับเปลี่ยนการใช้พื้นที่เพื่อทํากิจกรรมการค้า ตลอดทั้งวัน     
โดยร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และการค้าข้างทางมีช่วงเวลาเปิดทําการไปจนปิดทําการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
ได้แก่ ช่วงเช้าเริ่ม ตั้งแต่เวลา 06.00-11.59 น. ช่วงกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00-17.59 น. ช่วงกลางคืนเริ่มตั้งแต่ 18.0000.00 น. และช่วงเช้ามืด เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01-05.59 น. ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ร่วมกันกับลักษณะต�ำแหน่งและ
ความถี่การเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในประเด็นถัดไป

ภาพที่ 4 ต�ำแหน่งร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และแผงลอยที่เปิดท�ำการทั้งหมด

ภาพที่ 5 ตัวอย่างร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และแผงลอยที่เปิดท�ำการในซอยวานิช 1
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9. การวิเคราะห์ลักษณะต�ำแหน่งและความถี่คดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะและ
ต�ำแหน่งการค้า
จากต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ (ภาพที่ 2) ประกอบกับต�ำแหน่งร้านค้าภายใน
อาคารพาณิชย์และแผงลอย (ภาพที่ 4) ในช่วงเช้า เวลา 06.00-11.59 น. พบว่า เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารสัญจรอิสระ คือ การเดิน
ไปเรียน ไปท�ำงาน ซึ่งมีร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และแผงลอยทยอยเปิดทําการบางส่วน ยังมีกิจกรรมการค้าไม่มากนัก
โดยตําแหน่งคดีอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามบริเวณที่มีร้านค้าและแผงลอยเปิดบางส่วนในช่วงเช้า ได้แก่ บริเวณริม
ถนนเยาวราช ริมถนนเจริญกรุง ริมถนนราชวงศ์ ตรอกโรงโคม ซอยวานิช 1 และถนนเพาะพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีต�ำแหน่ง
อาชญากรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามบริเวณร้านค้าและแผงลอย แต่เกิดขึ้นบริเวณถนนสายหลักและสายรอง คือ ถนนจักรวรรดิ์
และถนนทรงวาด มีลกั ษณะการเกิดคดีอาชญากรรมทีก่ ระจายตัวไปในบริเวณทีม่ กี จิ กรรมการค้าเกิดขึน้ รวมทัง้ บนถนนสายหลัก
ทีม่ ผี คู้ นเดินผ่านในช่วงเช้า อาจกล่าวได้วา่ อาชญากรเลือกก่อเหตุในตอนเช้าบริเวณทีม่ คี วามพลุกพล่านของผูค้ นทีท่ ำ� กิจกรรม
หรือมีการสัญจรผ่าน

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ
และร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์กับแผงลอยที่เปิดท�ำการช่วงเช้า
จากภาพที่ 7 ในช่วงกลางวัน เวลา 12.00-17.59 น. พบว่า เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารค้าเปิดท�ำการทัง้ หมด ซึง่ สอดคล้อง
กันกับช่วงเวลาเดียวทีม่ กี ารเกิดอาชญากรรมมากทีส่ ดุ และจะเห็นได้วา่ มีคดีเพิม่ จากช่วงเช้า โดยมีการกระจุกตัวใกล้บริเวณ
ตําแหน่งร้านค้าและแผงลอยในช่วงเวลานี้อย่างชัดเจน พบมากที่บริเวณริมถนนเยาวราชฝั่งตะวันออก ได้แก่ บริเวณถนน
มังกร ตรอกโรงโคม ถนนเยาวพานิช และพื้นที่ต่อเนื่อง ส่วนบริเวณย่านส�ำเพ็ง ไดแก่ บริเวณซอยวานิช 1 ตั้งแต่สะพานหัน
จนถึงตรอกโรงโคม ถนนเพาะพาณิชย์ และซอยผลิตผล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีต�ำแหน่งการค้าที่เปิดท�ำการและมีกิจกรรมอยู่
อย่างหนาแน่นเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะทางร่วมแยก นอกจากนี้ยังมีการเกิดอาชญากรรมที่บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องจาก     
ซอยวานิช 1 ซึง่ ใกล้สถานทีอ่ นั ส�ำคัญ ได้แก่ บริเวณตรอกชัยภูมใิ กล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเซีย้ อึง้ กง ทีม่ กั มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาท�ำ
กิจกรรม ไหว้พระขอพร อาจกล่าวได้วา่ ความหนาแน่นและพลุกพล่านของผูค้ นทีท่ ำ� กิจกรรม เป็นเหตุให้อาชญากรลักทรัพย์
มักเลือกก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันนี้
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ
และร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์กับแผงลอยที่เปิดท�ำการช่วงกลางวัน
จากภาพที่ 8 ในช่วงกลางคืน เวลา 18.00-00.00 น. พบว่า เป็นช่วงเวลาทีก่ ารค้าทยอยปิดท�ำการลง ยกเว้นบริเวณ
ย่านเยาวราช บางส่วนจึงคึกคัก บางส่วนจึงเงียบ ซึง่ สอดคล้องกันกับบริเวณทีม่ คี ดีเกิดขึน้ ได้แก่ ริมถนนเยาวราช ตรอกโรงโคม
และพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังในด้านอาหารริมทาง ทําให้เกิดกิจกรรมคึกคักในยามกลางคืน ผู้คนเข้ามา
เพื่อทํากิจกรรมการค้า เดินชิมอาหาร และนั่งรับประทานอาหารอย่างหนาแน่น จึงกล่าวได้ว่า ความพลุกพล่านเป็นส่วนที่
ก่อให้เกิดลักษณะทีเ่ อือ้ ให้อาชญากรอ�ำพรางและแฝงตัวไปในหมูผ่ คู้ นขณะก่อเหตุ และสามารถหลบหนีไปได้โดยง่าย นอกจากนี้  
ยังมีการเกิดอาชญากรรมในบริเวณอืน่ ๆ ได้แก่ บริเวณถนนบริพตั ร บริเวณถนนจักรวรรดิ์ ถนนอนุวงศ์ และถนนทรงสวัสดิ์ ซึ่งเป็น
บริเวณถนนสายหลักและสายรองทีม่ กี ารเข้าถึงได้งา่ ย เนือ่ งจากบริเวณดังกล่าวยังมีผคู้ นสัญจรผ่านและเป็นช่วงเวลาทีค่ วาม
สามารถในการมองเห็นลดลง จึงท�ำให้อาชญากรยังสามารถก่อเหตุได้ในช่วงเวลานี้
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ
และร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์และแผงลอยที่เปิดท�ำการช่วงกลางคืน
จากภาพที่ 9 ในช่วงเช้ามืด เวลา 00.01-05.59 น. ผลการศึกษาลักษณะการเกิดอาชญากรรมคดีลกั ทรัพย์บนพืน้ ที่
สาธารณะ พบว่า เป็นช่วงเวลาที่มีจ�ำนวนการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุด เนื่องจากร้านค้า
ส่วนใหญ่ปดิ ท�ำการทัง้ หมด มีเพียงร้านสะดวกซือ้ 24 ชัว่ โมง และแผงลอยในพืน้ ทีบ่ ริเวณตลาดส�ำเพ็งตีสอง เปิดท�ำการ ซึง่ ยังมี
กิจกรรมการค้าทีค่ กึ คักเป็นบางส่วนของพืน้ ที่ ซึง่ สอดคล้องกันกับต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ใกล้บริเวณตาํ แหน่ง
แผงลอยและร้านสะดวกซือ้ เท่านัน้ ทัง้ ยังกระจุกตัวบริเวณต�ำแหน่งแผงลอยทีท่ างร่วมแยก ในช่วงเวลานีอ้ ย่างเห็นได้ชดั เจน
อาจกล่าวได้ว่า อาชญากรในช่วงเวลานี้ เลือกก่อเหตุเฉพาะบริเวณที่มีผู้คนท�ำกิจกรรมเชิงพาณิชย์เท่านั้น
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10. การวิเคราะห์และสรุปรูปแบบการเกิดอาชญากรรมคดีลกั ทรัพย์ในพื้นทีส่ าธารณะ
ของย่านเยาวราช-ส�ำเพ็ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลกั ทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะและร้านค้าภายใน
อาคารพาณิชย์กบั แผงลอยทีเ่ ปิดท�ำการทัง้ 4 ช่วงเวลา พบว่า ลักษณะการเกิดอาชญากรรมคดีลกั ทรัพย์บนพืน้ ทีส่ ารธารณะมัก
เกิดขึน้ ในบริเวณทีม่ รี า้ นค้าภายในอาคารและแผงลอยทีเ่ ปิดท�ำการ เนือ่ งมาจากเป็นบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ กี จิ กรรมการค้า หรือกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ เป็นจ�ำนวนมาก มีความพลุกพล่าน หนาแน่น และขวักไขว่ของผูค้ น ซึง่ เป็นสถานทีท่ รี่ วมเป้าหมายของ
อาชญากรไว้มาก ซึง่ เอือ้ ให้อาชญากรสามารถอ�ำพรางตัวปะปนไปอย่างแยบยลในหมูผ่ คู้ นเพือ่ ก่อเหตุ และใช้ทางร่วมแยกทีเ่ ชือ่ ม
ต่อไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ การหลบหนี ซึง่ เวลาในการทีอ่ าชญากรเลือกก่อเหตุลกั ทรัพย์บนพืน้ ทีส่ าธารณะ มักเป็นช่วงเวลาทีม่ ี
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ทหี่ นาแน่น มีผคู้ นเดินปะปนกันเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนีย้ งั มีพนื้ ทีบ่ ริเวณถนนสายหลักและสายรองที่
เข้าถึงได้งา่ ยและมีผคู้ นเดินผ่านทีอ่ าชญากรสามารถเลือกก่อเหตุได้ สอดคล้องกันกับการเกิดคดีกระจุกตัวมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลา
ทีเ่ กิดกิจกรรมการค้าหนาแน่น คือช่วงกลางวัน ในทางกลับกัน พบว่ามีการเกิดคดีนอ้ ยทีส่ ดุ ในช่วงเวลาเช้ามืด ซึง่ ตรงกันกับที่
ร้านค้าและแผงลอยส่วนใหญ่ปดิ ท�ำการ ซึง่ ในช่วงเวลาเช้ามืดยังมีลกั ษณะต�ำแหน่งและความถีก่ ารเกิดอาชญากรรมเกิดขึน้ เพียง
เฉพาะในบริเวณทีม่ แี ผงลอยเปิดท�ำการเท่านัน้

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะ
และร้านค้าภายในอาคารพาณิชย์กับแผงลอยที่เปิดท�ำการทุกช่วงเวลาทั้งหมด
กล่าวโดยสรุปว่า ปรากฎการณ์และลักษณะการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะภายในย่าน
เยาวราช-ส�ำเพ็ง โดยการอ้างถึง “สายตาเฝ้าระวัง” ตามนิยามของ Jacobs จะท�ำหน้าทีใ่ นการป้องกัน หรือลดอาชญากรรม
ก็ต่อเมื่อสายตาเฝ้าระวังนั้นเกิดจาก การสัญจรอิสระ (natural movement) (Hillier, 1983) อันเป็นการสัญจรปกติของ
คนเดินเท้าในย่านทีม่ มี ากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ จะเห็นได้จากช่วงเช้า ทีม่ ตี ำ� แหน่งร้านค้าและแผงลอยเปิดบางส่วน
ซึง่ มีกจิ กรรมเชิงพาณิชย์ทยี่ งั ไม่หนาแน่นมากนักและมีคดีเกิดขึน้ ในบางบริเวณ แต่เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารค้าเปิดท�ำการ ก็จะเหนีย่ ว
ท�ำท�ำให้มกี ารสัญจรดึงดูด (attractor movement) หรือการสัญจรทีม่ าจากการดึงดูดของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านค้า
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างบรรยากาศพลุกพล่านในช่วงกลางคืน (ซ้าย) และกลางวัน (ขวา) ที่การค้าเปิด
จากเดิมที่มีการสัญจรปกตินั้นก็จะทําให้มีระดับการสัญจรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สายตาเฝ้าระวังไม่สามารถทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดิมอีกต่อไป จะเห็นได้จากในช่วงเวลากลางวันที่มีการค้าเปิดท�ำการมากที่สุด ซึ่งตรงกันกับจ�ำนวนและ
ต�ำแหน่งคดีอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณใกล้ร้านค้าและแผงลอย
ดังนั้น กล่าวได้ว่า อาชญากรคดีลักทรัพย์มักเลือกก่อเหตุบริเวณที่เหมาะสม มีเหยื่อมาก สายตาเฝ้าระวังของผู้คน
มีประสิทธิภาพลดลง เนือ่ งจากมีกจิ กรรมเชิงพาณิชย์ทหี่ นาแน่น มีการปะปนกันมากของผูค้ นทีห่ ลากหลายในบริเวณดังกล่าว  
ซึง่ เอือ้ ให้อาชญากรสามารถก่อเหตุลกั ทรัพย์ไปได้โดยทีเ่ หยือ่ อยูใ่ นช่วงเผลอ ไม่รตู้ วั หรือให้ความสนใจไปกับการท�ำกิจกรรม
เดินดูสินค้า ต่างๆ โดยอาชญากรใช้การอ�ำพรางตัวปะปนไปในหมู่ผู้คนขณะก่อเหตุ และใช้ทางร่วมแยกหลบหนีออกไปจาก
พื้นที่
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