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สวนสุนขั.  อาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : ผศ.ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร.  183 หนา้. 
 

 การขยายตัวของประชากรเมืองท าให้สภาพสังคมและวิ ถีชีวิตของคนเกิดการ
เปล่ียนแปลง มีการเพิ่มจ านวนครอบครัวเด่ียวมากขึ้นเน่ืองจากตอ้งการความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปท างานในเมือง สตัวเ์ล้ียงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับวถีิชีวิตของคนโสดและครอบครัวเล็ก
ในเมืองส าหรับเป็นเพื่อนคลายเหงาและลดปัญหาความเครียด การส ารวจพฤติกรรมการเล้ียงสัตว์
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบวา่สุนขัเป็นสัตวท์ี่คนนิยมเล้ียงมากเป็นอนัดบัหน่ึง(ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย,2539) ทางส านัก ส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการจัดแบ่งพื้นที่
สวนสาธารณะจตุจกัรส่วนหน่ึงเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผู ้
เล้ียงสุนขัที่อาศยัอยูใ่นชุมชนเมืองและตอ้งการพื้นที่ส าหรับน าสุนขัของตนมาออกก าลงักาย  วิ่งเล่น
หรือท ากิจกรรมต่างๆ แต่เม่ือทางกทม.ไดท้  าการส ารวจความเห็นของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัร
พบวา่ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว  
 งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้เร่ืองทศันคติของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อการจดัแบ่งพื้นที่ส่วน
หน่ึงเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขและศึกษาปัจจยัที่ผูใ้ชส้วนเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการใชพ้ื้นที่
ร่วมกบัสุนขั จากการวจิยัพบวา่ผูใ้ชป้ระมาณ 3 ใน 4 เห็นดว้ยกบัการจดัแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ออก
ก าลงักายของสุนขัและอีก 1 ใน 4 ที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว โดยผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัร
ต่างก็มีความกงัวลเร่ืองปัญหาความสกปรกที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดและการแกปั้ญหาที่จ  าเป็นอยา่งยิง่
คือ การแกปั้ญหามูลสุนขัที่จะก่อใหเ้กิดความสกปรกและการปนเป้ือนของเช้ือโรครองลงมาคือการ
แกปั้ญหาความปลอดภยัของผูท้ี่มาใชส้วนและสุดทา้ยคือการแกปั้ญหาความแออดัที่จะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ หากมีสุนขัเขา้ใชง้านร่วมดว้ย 
 ผลจากการวิจัยจึงเ ป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบวางผังและจั ดการพื้นที่
สวนสาธารณะเบื้องตน้ เพื่อแกปั้ญหาความห่วงกงัวลและความขดัแยง้ที่อาจเกิดขึ้นจากการจดัให้
สุนขัสามารถเขา้ใชง้านสวนสาธารณะร่วมดว้ยได ้
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 The social condition of life is changed by the growth of urban population. The 
number of single families has increased because of convenience of travelling to work in the 
city. Pets become alternative to reduce stress and relieve loneliness of these families 
According to exploring of the Bangkok people’s behavior in livestock showed that dogs is a 
popular one. (Thai Farmer research,2539) The Environment Agency, Bangkok has a policy of 
classified area, Chatuchak park as part of a dogs exercise area for responding dogs’ owner 
who lives in urban areas to bring their dogs to exercise and to play activities. After surveying 
demand of Chatuchak Park users, they don’t agree with a such project. 
 The research focuses on the attitude of Chatuchak Park users toward the dogs 
exercise area, including study the factors the users see as the problem to the area. Research 
indicates that three-fourth users agree with the allocation space for a dogs exercise area, 
while one-fourth disagree with the project. All users concern about contamination problems 
that may occur most. So the absolute necessary solution is the dog problem, causing the 
contamination of germs and dirt. The subordinate solution is solving the security problems of 
the park users,ultimately solve the conjestion problem if dogs use the area together. 
 Finally, the results of this research are suggested the planning and management 
for preparation  dogs exercise area in public park to solve concerns and conflicts that may 
arise.             
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 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อิสระ ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตรและ
คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระน้ี อ.ดร.สินีนาถ ศกลรัตนเมธี และรศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ ด่าน
กิตติกุล ที่ท  าใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 การค้นควา้อิสระฉบับน้ีจะไม่ส าเร็จลุล่วงหากขาดความร่วมมือจากกลุ่มผูใ้ช้งาน
สวนสาธารณะจตุจกัรที่ไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการใหข้อ้มูลภาคสนาม 

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และคุณพ่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ตลอดมา รวมไปถึงความช่วยเหลือและก าลังใจจากทุกคนที่ท  าให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 
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