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 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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บทที่ 1 

บทน ำ 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา     ความมุ่งหมาย    วตัถุประสงค ์  

ปัญหาการวจิยั   ของเขตของพื้นที่ที่จะศึกษา     กระบวรการวจิยั วิธีการวิจัย    ข้อตกลงเบื้ องต้น

นิยามค าศพัทท์ี่ใชใ้นการวจิยัผลที่คาดวา่จะไดรั้บ ตลอดจนการน าเสนอการวจิยัต่อไป 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ (Statement  and  significance  of  the problem) 

 สภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดการขยายตวัของเมือง     ท  าให้สังคมและวิถี

ชีวติของคนเกิดการเปล่ียนแปลง   มีการขยายครอบครัวซ่ึงมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น     มี

สมาชิกในครอบครัวที่ออกไปประกอบอาชีพตามแหล่งงานซ่ึงอยูใ่นเมือง      ท  าให้เกิดความเครียดและ

ความเหงาในการอาศยัอยูต่ามล าพงั      สัตวเ์ล้ียงจึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับคลายเหงาและลดปัญหา

ความเครียด       โดยนักวิจยัสัตวไ์ดใ้ห้ความเห็นว่า“สุนัขเป็นสัตวส์ปีชีส์เดียวในโลกที่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของมนุษยไ์ดสู้งสุด” มีการวจิยัพบวา่การเล้ียงสุนัขมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสุขภาพของ

ผูค้น สามารถลดความดนัโลหิตการหวัเราะที่เกิดจากอากปักิริยาของสุนขัช่วยเพิ่มระดบัออกซิเจนใน

เลือด ซ่ึงจะช่วยลดระดบัความรุนแรงของโรคหัวใจนอกจากน้ีการให้ความรักโดยที่ไม่มีเง่ือนไขและ

มิตรภาพของสุนัข      จะเพิม่ภูมิตา้นทานโรคต่อการเกิดโรค     ลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า   

กระตุน้ใหค้นออกก าลงักายท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของกบับุคคลอ่ืน ๆ      นอกจากน้ีความรักที่

ไม่มีเง่ือนไขของสุนขัยงัเป็นประโยชน์มากส าหรับผูสู้งอายอีุกดว้ย     โดยในทางทฤษฎีมีหลายทฤษฎีได้

กล่าวถึงจุดก าเนิดความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสุนขัเอาไวด้งัน้ี    

 ทฤษฎีของคาร์ล ซอเออร์ (Carl Sauer)กล่าววา่สุนขับา้นตวัแรกอาจเป็นพนัธุ์พื้นเมืองทางเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งปัจจุบนัไดสู้ญพนัธุไ์ปแลว้และอาจเป็นสัตวท์ี่คลา้ยคลึงกบัหมาป่าของออสเตรเลีย

โดยเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นแหล่งก าเนิดของคลัติเจน (Cultigens)      ซ่ึงคลัติเจนหมายถึงพืชที่น ามา

เพาะปลูกและสัตวเ์ล้ียงโบราณที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือมนุษยเ์ขา้มาเกี่ยวขอ้ง      โดยเปล่ียนแปลงไป
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ในทางที่ตอ้งอาศยัมนุษยท์ั้งส้ิน      ไม่สามารถด ารงชีวิตอยูแ่ละขยายพนัธุ์ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ

จากมนุษย ์         

 ทฤษฎีที่สองกล่าวว่า      มนุษยไ์ดน้ าเอาสุนัขมาเล้ียงไวค้อยติดสอยห้อยตามคลา้ยเป็นผูรั้บใช ้    

โดยให้กินเศษอาหารที่เหลือจากสัตวท์ี่ล่ามาได้และค่อยๆเปล่ียนความสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ดเพิ่มมากขึ้น

เร่ือยๆระหวา่งกนั     โดยมนุษยแ์ละสุนขัต่างก็พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั      เน่ืองจากสุนัขมีประสาทใน

การดมกล่ินและการรับฟังได้ไวส่วนมนุษยมี์สายตาและความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆที่ดีกว่า      

ท  าใหม้นุษยเ์รียนรู้วา่การออกล่าสตัวร่์วมกบัสุนขัดีกวา่ล่าตามล าพงั    

 ทฤษฎีที่สามกล่าววา่ เดิมสุนขัเคยเป็นสตัวท์ี่เล้ียงไวดู้เล่นโดยในอเมริกาใตไ้ดมี้การจบัหมา

ป่าจากเขตร้อนมาเล้ียงตั้งแต่เล็กๆ     การน าสัตว์มาเล้ียงสมัยเร่ิมแรกอาจจะเกิดขึ้ นจากอุปนิสัยของ

มนุษยท์ี่ชอบเล้ียงสตัวแ์ละมนุษยไ์ดเ้รียนรู้วา่สุนขัเป็นสัตวท์ี่เช่ือง     เช่ือฟังค  าสั่งและสามารถผสมพนัธุ์

ไดใ้นภาวะที่ถูกกกัขงั          

 จากทฤษฎีต่างๆที่กล่าวมาแลว้นั้น      แมว้า่การก าเนิดของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสุนัข

จะแตกต่างกนั      แต่ในปัจจุบนัก็เป็นความสัมพนัธ์ที่ย ัง่ยนืระหว่างกนัในหลายลกัษณะของการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย ์     สุนัขไดเ้ปล่ียนจิตใจจากความเป็นสัตวป่์าไปจนหมดเพื่อให้เขา้กบัมนุษยไ์ด้และ

เปล่ียนวถีิชีวติใหก้ลายเป็นสตัวบ์า้น      โดยมีบทบาทส าคญัในฐานะเพือ่นและทาสรับใชผู้ซ่ื้อสตัย ์

 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีเจา้ของสตัวเ์ล้ียงเพิม่ขึ้นมากกว่า 1 ลา้นครัวเรือนระหว่าง 1990 และ

ปี 1992 ถึง 54 ล้านหรือ 58% ของครัวเรือนทั้งหมด     โดยสัตว์เล้ียงที่เพิ่มขึ้ น 38% เป็นสุนัขซ่ึง

หมายความวา่มีสุนขั 1.5 ตวัต่อหน่ึงครัวเรือนและรวมทั้งส้ิน 53 ลา้นตวั      ในปี 2007 กลุ่มมนุษยธรรม

สงัคมของสหรัฐไดท้  าการส ารวจประชาชนผูเ้ล้ียงสุนขัพบวา่       ครอบครัวผูเ้ล้ียงสุนขั 60% มีสุนัข 1ตวั, 

25% มีสุนขั 2 ตวั และ 15% มีสุนขั 3 ตวัหรือมากกว่านั้น       โดย 75% ของเจา้ของสุนัขคิดว่าสัตวเ์ล้ียง

ของพวกเขาจะเป็นส่วนส าคญัของครอบครัว       ซ่ึงลักษณะการเล้ียงดูสุนัขในเขตชุมชนเมืองของ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีการอยูอ่าศยัอยา่งหนาแน่น       สุนัขจะถูกจ ากดัอยูใ่นพื้นที่เล็กๆของบา้น    

และมี Dogs Park ซ่ึงเป็นพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขเป็นส่วนหน่ึงที่รวมอยู่ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ       Dogs Park เป็นพื้นที่ที่สุนัขสามารถออกก าลงักายและวิ่งเล่นร่วมกนัไดอ้ยา่งอิสระ
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ภายใตก้ารควบคุมดูแลของเจา้ของ      โดย Dogs Park แห่งแรกเกิดขึ้นเม่ือปีค.ศ.1979  ในเมืองเบิร์กเล่ย ์ 

รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา       และในปัจจุบนัมี Dogs Park กว่า 600 แห่งเกิดขึ้นในทัว่โลก

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูค้นเร่ิมมองเห็นถึงประโยชน์ทางออ้มของ Dogs Park ในแง่สงัคมมากกว่าที่จะเป็นเพียง

แค่พื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัเพยีงอยา่งเดียว      

 Dr. June McNicholasนักวิจยัระดบัสูงในภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยของวอร์วิก ประเทศ

องักฤษกล่าวถึงประโยชน์ทางออ้มของDogs Park ว่า “ Dogs act as social 'ice breakers” สุนัขเสมือนท า

หนา้ที่เป็นเบรกเกอร์ทางสงัคม        อาจเป็นเร่ืองยากในการเราที่จะพุดคุยกบัคนแปลกหน้า     แต่สุนัข

จะช่วยใหผู้ค้นพดูคุยและผกูมิตรกนัไดง่้ายขึ้น      

 ประเทศไทยในอดีต       สุนขัเป็นเพยีงสตัวเ์ล้ียงที่อาศยัอยูต่ามบา้นเรือนโดยมีบทบาทส าคญัคือ

การเฝ้าบา้นและคอยเห่าเตือนภยัอนัตรายใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั  แต่ปัจจุบันสุนัขมีบทบาทเพิ่มในฐานะผู ้

เช่ือมสัมพนัธ์ในครอบครัวและเป็นเพื่อนยามเหงา      เพื่อเสริมคุณค่าความสัมพนัธ์ทางจิตใจที่ขาด

หายไปจากการด าเนินชีวติในสงัคมปัจจุบนั(อเนก รักเงิน,2544)      โดยลกัษณะดงักล่าวน้ีจะเหมือนกบั

จุดประสงค์การเล้ียงสุนัขแบบสังคมตะวนัตก      ซ่ึงเป็นวิธีการเล้ียงที่ใช้ความตอ้งการและความพึง

พอใจของผูเ้ล้ียงเป็นหลกั       ให้การดูแลและค านึงถึงสวสัดิภาพของสัตวเ์ล้ียง      ส่งเสริมให้เจา้ของมี

ความรับผิดชอบต่อสัตว์เล้ียงของตน      จากการส ารวจพฤติกรรมการเล้ียงสัตวข์องประชาชนใน

กรุงเทพมหานครพบวา่สุนขัเป็นสตัวท์ี่คนนิยมเล้ียงมากเป็นอนัดบัหน่ึง(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย,2539)  โดย

มีสุนขัที่มีเจา้ของในกรุงเทพมหานครถึง 389,097 ตวั(ส านกัอนามยั,2549)   

 ปัจจุบนัทางภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญักบัการดูแลสุนัขในกรุงเทพมหานครมากขึ้น     โดยมีการ

ตราขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ืองการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั พ.ศ.๒๕๔๘    เพื่อให้ เจ้าของ

สุนัขมีความพร้อมและความรับผิดชอบต่อสุนัขของตน      เพราะสุนัขถือเป็นส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึงจึงมี

ความรู้สึกนึกคิด      มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจและเจ็บปวดทรมานได ้      เจา้ของสุนัขจึงควรท าความ

เขา้ใจถึงอุปนิสัยและธรรมชาติของสุนัขที่เล้ียง       รวมไปถึงให้สุนัขไดมี้พื้นที่ออกก าลงักายเพื่อลด

ความเครียดและพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวต่างๆของสุนัข       โดยมีกลุ่มคนรักสุนัขที่เล็งเห็นถึง

ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว       จึงไดท้  าเร่ืองร้องเรียนไปยงัทางกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้จดัหาพื้นที่
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สาธารณะใหก้บัสุนขัใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัของตนมาออกก าลงักาย      วิง่เล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ

ได ้      ทางส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในจดัแบ่งพื้นที่ส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะ

จตุจกัรมาท าเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข(Dog  park)เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของสุนัข      

ในเบื้องตน้เห็นวา่พื้นที่เหมาะสมคือสวนสาธารณะจตุจกัรบริเวณประตู 2 ใกลพ้ิพิธภณัฑร์ถไฟมีเน้ือที่ 

2.7 ไร่       แต่เม่ือทางกทม.ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรพบว่าผูใ้ช้

ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว       โดยมีความกงัวลเก่ียวกบัปัญหากล่ิน     เสียง   ความ

แออดัและการแพร่เช้ือโรค       ดงันั้นทางกทม.จึงระงบัโครงการดงักล่าวและจ าเป็นตอ้งศึกษาหา

แนวทางในการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัที่คนใหก้ารยอมรับเพิม่เติม    

 ดงันั้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรมีความกังวลต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับ

สุนขั       รวมไปถึงแนวทางในการแกปั้ญหาและแนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขที่

ผูใ้ช้ยอมรับ       การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดท้  าการศึกษาความเห็นของผูใ้ช้สวนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อการ

จดัแบ่งพื้นที่บางส่วนให้เจา้ของสามารถน าสุนัขของตนมาใชง้านร่วมดว้ย       โดยมุ่งศึกษาความเห็น

ของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรโครงการดงักล่าว  ศึกษาปัจจยัที่เป็นปัญหาของผูใ้ชส้วนต่อการยอมรับ

การใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข       ความเห็นของผูใ้ช้ต่อโครงการภายหลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาที่เป็น

อุปสรรคในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั และศึกษาหาแนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข

เป็นตน้  

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ (Goal  and  objective)     

 1.  เพื่อศึกษาความเห็นของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจกัรบางส่วนใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัของตนมาออกก าลงักายร่วมดว้ย   

 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัที่ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการใชพ้ื้นที่ร่วมกับสุนัข

 3.  เพือ่ศึกษาความเห็นของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัร       หากมีการแกไ้ขปัญหาที่เป็นอุปสรรค

ต่อการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขัแลว้นั้น       ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรจะเห็นดว้ยหรือไม่ในการจดัแบ่งพื้นที่

สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัมาใชง้านร่วมดว้ย   

 4.  เพือ่ศึกษาหาแนวทางในการจดัการและออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั 
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ปัญหำกำรวิจัย (Research  Problem)        

 1.  ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรเห็นดว้ยหรือไม่ในการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วน

ใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัมาใชง้านร่วมดว้ย      

 2.  ปัจจยัใดที่ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่ไม่ยอมรับในโครงการดงักล่าว     เห็นว่าเป็นปัญหา

ต่อการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั        

 3.  หากมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ร่วมกบัสุนัข      ผูใ้ชส้วนสาธารณะ

จตุจกัรจะเห็นดว้ยหรือไม่ในการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนให้เจา้ของสามารถน าสุนัข

มาใชง้านร่วมดว้ย         

 4.  แนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัควรเป็นอยา่งไร 

ขอบเขตของกำรวิจัย (Scope  of  Research)       

 พื้นที่ศึกษาของงานวจิยัช้ินน้ีคือพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ทางส านักส่ิงแวดลอ้ม   

กรุงเทพมหานครไดมี้นโยบายในการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะบางส่วนมาจดัท าเป็นพื้นที่ออกก าลงั

กายของสุนขั      เพือ่ใหผู้ท้ี่มาใชส้วนสาธารณะสามารถน าสุนัขของตนมาใชง้านร่วมดว้ย       โดยพื้นที่

สวนสาธารณะจตุจกัรมีขนาด 57 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดกลาง       แนวคิดหลกัในการออกแบบ

สวนสาธารณะจตุจกัรนั้นมาจากความตอ้งการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพกัผ่อน       เพื่อสภาพแวดลอ้มที่ดี

และเพื่อให้เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจส าหรับออกลังกายและท ากิจกรรมต่างๆ       เน่ืองจากเขต

จตุจกัรเป็นเขตที่มีความหนาแน่นของที่อยูอ่าศยัและมีประชากรเป็นจ านวนมาก     

 1.  ขอบเขตของพืน้ที่ศึกษำ        

  1.1 ความเหมาะสมของพื้นที่       

  สวนสาธารณะจตุจักรเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่ทาง

กรุงเทพมหานครไดมี้นโยบายในการจดัแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อจดัท าเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข

ขึ้นมา     ในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรยงัมีกิจกรรมการใชง้านที่หลากหลาย  เช่น   การพกัผ่อน   การ

ออกก าลงักาย การนดัพบหรือการเป็นจุดเปล่ียนถ่ายการเดินทางที่ส าคญั ส่งผลให้เกิดประเภทของ

ผูท้ี่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจกัรที่หลากหลาย     อีกทั้งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรยงัตั้งอยูใ่นเขต
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จตุจกัรซ่ึงเป็นเขตที่มีจ  านวนประชากรสุนขัมากเป็นอนัดบั 2 ในกรุงเทพมหานคร  รองจากเขตบางกะปี 

  1.2 ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นที่ศึกษา       

  สวนสาธารณะจตุจักรมีขนาด 190 ไร่เป็นสวนสาธารณะขนาดกลางที่มีรัศมีการ

ให้บริการในระยะ 8 กิโลเมตรขึ้ นไป       มีลักษณะเด่นคือบรรยากาศของสวนที่มีความสวยงาม

หลากหลายและกิจกรรมต่างๆในสวน   เช่น   นิทรรศการที่จดัขึ้นในพพิธิภณัฑร์ถไฟ     นอกจากน้ียงัมี

การเดินทางเขา้ถึงที่สะดวก      เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่ส าคญัทั้งรถประจ าทาง     รถไฟฟ้า

(BTS)และรถไฟฟ้าติดิน(MRT)เป็นตน้       

 2.  ขอบเขตในด้ำนเนื้อหำ         

  2.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่มีผลการยอมรับของผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการใชพ้ื้นที่

ร่วมกบัสุนขั           

   2.1.2 ศึกษาพฤติกรรมการใชง้านของผูม้าใชพ้ื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัร 

   2.1.2 ศึกษากิจกรรมการใชง้านในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั  

   2.1.3 ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งที่มีความเหมาะสมกบักิจกรรมการใชพ้ื้นที่ออกก าลงั

กายของสุนขั           

   2.1.4 ศึกษาเร่ืองการมีอาณาเขตครอบครอง     

  2.2 ศึกษาขอ้มูลเอกสารที่เก่ียวขอ้งในการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั 

   2.2.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั  

   2.2.2 ศึกษาแนวคิดในเร่ืองลกัษณะที่ดีของสวนสาธารณะ   

   2.2.3 ศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง   
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5.  ขั้นตอนกำรศึกษำ 

     

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการวจิยั 

ศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้และทบทวนเอกสาร 

เก็บขอ้มลูโดยการสังเกตการณ์ 

แจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

วิเคราะห์ขอ้มูลสรุปปัญหา/อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 

ประมวลผลจากการสังเกตและแบบสอบถาม 

สรุปผลการวิจยั 

สร้างแบบสอบถาม 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ        

 1.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความเห็นของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อการจดัแบ่ง

พื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนใหเ้ป็นพื้นที่ออกก าลงัของสุนขั        ศึกษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคของ

ผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั       ศึกษาความเห็นของผูใ้ชต่้อการยอมรับ

โครงการดงักล่าวภายหลงัจากที่มีการแกปั้ญหาแลว้      รวมไปถึงการศึกษาหาแนวทางในการออกแบบ

พื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั       เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัหาพื้นที่และออกแบบพื้นที่ออกก าลงักาย

ของสุนขัต่อไป          

 2.  ผลในการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัข     

ของส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่จะท าการออกแบบพื้นที่สาธารณะ

ส าหรับใหสุ้นขัไดอ้อกก าลงักายต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายที่มาและการแบ่งประเภทของสวนสาธารณะ      

1.ความหมายของสวนสาธารณะ      

 สวนสาธารณะ(parks หรือ public parks)หมายถึง      บริเวณสาธารณะที่ภาครัฐซ่ึงส่วนใหญ่

มกัเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    เช่น    เทศบาล    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั(อบจ.)หรือ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล(อบต.)จดัให้เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมือง

ต่างๆโดยรัฐเป็นเจา้ของและเป็นผูดู้แลรักษา       ปัจจุบนัการจดัที่พกัผอ่นหยอ่นใจถือเป็นหน้าที่ของ

รัฐ        แต่สวนสาธารณะในความหมายน้ีอาจจดัสร้างโดยเอกชนแลว้อุทิศใหแ้ก่ประชาชนก็ได ้

 2.ความเป็นมาของสวนสาธารณะ      

 สวนสาธารณะในความหมายปัจจุบันเกิดขึ้ นเป็นคร้ังแรกของโลกในประเทศอังกฤษ   

ในช่วงการปฏิวตัิอุตสาหกรรม       จากการพฒันาอุตสาหกรรมท าให้แรงงานมากมายจากชนบท

อพยพมาท างานและอยูใ่นเมืองกนัอยา่งแออดัในบริเวณ"สลมั" ที่ขาดสุขลกัษณะ       กรรมกรเหล่าน้ี

จึงบุกรุกไปใชท้ี่ว่างเปล่าเพื่อพกัผ่อนและเล่นกีฬา       บางคร้ังลุกล ้ าเขา้ไปใชส้วนส่วนตวัของขุน

นางและกษตัริยจ์นถูกลงโทษอยูเ่นืองๆจนลุกลามเป็นจลาจลรุนแรงขึ้นเร่ือยๆและเกิดการเรียกร้องที่

กลายเป็น "ขบวนการอุทยานเพ่ือประชาชน" (People’s Parks Movement)ที่เร่ิมจากการยอมให้

ประชาชนเขา้ไปใช้อุทยานอย่างมีเง่ือนไข       ไปจนถึงช่วงที่มีการบุกพงัร้ัวเขา้ไปใชอุ้ทยานไฮด์

หรือไฮดป์าร์ก (Hyde Park)เพือ่ท  ากิจกรรมการพกัผอ่นตามความพอใจ       ตั้งแต่นั้นมาอุทยานต่างๆ 

ที่ยอมเปิดให้ประชาชนเขา้ไปใช้จะถูกเรียกว่า "อุทยานประชาชน" (people's parks)       เพื่อให้

แตกต่างอุทยานของขุนนางและกษตัริยแ์ละไดก้ลายเป็นอุทยานหรือสวนสาธารณะ (public parks) 

ในปัจจุบนั       โดยสวนสาธารณะเบอร์เก็นเฮด (Birkenhead Park)ใกลเ้มืองลิเวอร์พูลในประเทศ

องักฤษถือเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของโลกที่สร้างดว้ยเงินภาษีของประชาชนเปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 

2390      จากนั้นเป็นตน้มาก็เร่ิมมีแนวคิดในการจดัท าสวนสาธารณะและไดแ้พร่หลายไปตามเมือง
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ใหญ่ๆ ทัว่โลกรวมทั้ง “เซ็นทรัลปาร์ก” ในนครนิวยอร์ก (ออกแบบโดย เฟรเดอริก ลอว ์ออล์มสเตด 

พ.ศ. 2401 ใชเ้วลาสร้างมากกวา่ 10 ปี)ดว้ย  

 3.การแบ่งประเภทของสวนสาธารณะ      

 จากขอ้มูลของกองสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร      สามารถจดัแบ่ง

ประเภทสวนสาธารณะเป็นหมวดหมู่  7 ประเภท คือ     - 

  1.  สวนหยอ่มขนาดเล็กยา่นชุมชน(Pocket Park หรือ Mini Park) พื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

และมีรัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1กิโลเมตร      

  2.  สวนหมู่บา้น(Neighborhood Park) พื้นที่ตั้งแต่ 2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่และมีรัศมี

บริการเป็นวงรอบประมาณ  1-3  กิโลเมตร       

  3.  สวนชุมชน(Community Park) พื้นที่ตั้งแต่ 25ไร่แต่ไม่เกิน 125 ไร่และมีรัศมี

บริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร       

  4.  สวนสาธารณะขนาดกลาง(Regional Park) มีพื้นที่ตั้งแต่ 125 ไร่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 

500 ไร่และมีรัศมีบริการเป็นวงรอบมากกวา่ 8กิโลเมตรขึ้นไป    

  5.  สวนสาธารณะขนาดใหญ่(Metro Park) พื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไปและมีรัศมี

บริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมือง        

  6.  สวนไหล่ทางหรือทางจกัรยาน (Linear Park หรือ Greenway) มีความกวา้งไม่

น้อยกว่า 5เมตร       ความยาวไม่จ ากดั (อาจตอ้งสนับสนุนให้ส านักงานเขตสร้าง Greenway ใน

ลกัษณะรัฐออกให้คร่ึงหน่ึงและเอกชนร่วมบริจาคคร่ึงหน่ึงในลกัษณะ“One foot at a time” เป็น

เจา้ของคนละฟุต)         

  7.  สวนเฉพาะทางหรือสวนเอนกประสงค์(Special Purpose Parks) ไม่จ  ากดัขนาด 

เช่น       สวนอนุสาวรีย ์      ลานเอนกประสงค ์      สวนประวตัิศาสตร์       สวนวฒันธรรม(อาจตอ้ง

จดัท าสวนลกัษณะเฉพาะ   เช่น     สวนน ้ าบึงกระเทียมเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ “ต านานเรือไทย”     

สวนสนัติภาพเป็น“อุทยานดนตรี”   เป็นตน้) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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ความรู้สึกและสัญชาตญาณของสุนัข 

 1. การได้ยิน          

 โดยทัว่ไปสุนัขจะมีประสาทรับเสียงที่ไวมาก       สุนัขสามารถไดย้นิเสียงคล่ืนความถ่ีสูง

กว่าที่มนุษยจ์ะไดย้นิกนั       จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล่าเหยือ่และการส่ือสารกบัสุนัขอ่ืน 

นอกจากการฝึกสุนัขให้ช่วยน าทางคนตาบอดแลว้       เม่ือเร็วๆน้ีไดมี้การฝึกสุนัขให้รับรู้เสียง

โทรศพัท ์ แลว้บอกให้เจา้ของมารับขอ้ความทางโทรศพัทผ์่านทางคอมพิวเตอร์เป็นตวัอกัษรดว้ย

 2.  การติดต่อส่ือสาร        

 สุนัขป่าจะส่ือสารกนัดว้ยการหอน       ซ่ึงวิธีน้ีไดถ่้ายทอดและพฒันาขึ้นมากในกลุ่มสุนัข

เล้ียงทางซีกโลกเหนือหรือสุนขัล่าเน้ือที่จะเห่าหอนในขณะตามเหยือ่       ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมาก

ต่อนายพราน  

 3. การมองเห็น        

 ต าแหน่งตาของสุนขัที่อยูค่่อนไปทางดา้นขา้งของหัวช่วยให้เห็นภาพในมุมกวา้งกว่ามนุษย ์

เพราะเซลลบ์ริเวณจอตาซ่ึงเป็นที่รวมแสงแลว้ท าให้เกิดภาพ       สามารถตอบสนองไดดี้ต่อแสงที่มี

ความเขม้ต ่า       แต่การมองเห็นสีของสุนขัอยูใ่นขอบเขตจ ากดั   

 4.  การดมกลิ่น 

 สุนขัทุกชนิดมีความสามารถในการดมกลิ่น       แต่บางสายพนัธุ์มีประสาทดมกล่ินพฒันา

ไปมากกวา่สุนขัทัว่ๆไป       เช่น       พนัธุบ์ลดัฮาวนดท์ี่นอกจากใชจ้มูกดมกล่ินแลว้ยงัมีเซลล์พิเศษ

ในปากเพือ่รับกล่ินดว้ย  

 5.  การประกาศอาณาเขต        

 สุนัขใชว้ิธีการปัสสาวะรดสถานที่เพื่อประกาศอาณาเขตให้สุนัขตวัอ่ืนทราบ      เน่ืองจาก

ปัสสาวะสุนัขมีกล่ินเฉพาะตวัที่เรียกว่าฟีโรโมน       สุนัขตวัผูท้ี่เขา้สู่วยัหนุ่มจะปัสสาวะโดยยกขา

ขา้งหน่ึงแทนที่จะนั่งยองๆเหมือนตวัเมียท าให้ปัสสาวะพุ่งไปยงัเป้าหมายไดแ้ม่นย  ากว่า       พบว่า

สุนัขตวัผูใ้ช้กล่ินก าหนดเขตบ่อยกว่าสุนัขตวัเมียถึง 3 เท่าหรืออาจใช้ขาตะกุยพื้นเพื่อให้กล่ินที่

ออกมาจากต่อมเหง่ือบริเวณง่ามเทา้ติดที่พื้นเพือ่ประกาศอาณาเขตดว้ยเช่นกนั 

 6.  ความก้าวร้าว         

 โดยทัว่ไปสุนขัตวัผูเ้ม่ือเผชิญหนา้กนัมกัจะมีการแสดงออกค่อนขา้งชดัเจน       เช่น       การ

   ส
ำนกัหอ
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ยอมรับวา่ดอ้ยกวา่หรือแสดงกิริยากา้วร้าวเพื่อขู่สุนัขตวัอ่ืนโดยการยดืตวัตรง       หางตั้ง       คอยืน่

ไปขา้งหนา้และขนคอตั้งชนัพร้อมกบัส่งเสียงขู่โดยไม่คิดที่กดักนัอยา่งจริงจงั  

 7.  การยอมแพ้          

 อาการของสุนขัเม่ือยอมแพค้ือ       สุนขัจะหมอบลง       หางตกอยูร่ะหว่างขาหูลู่หรือวิ่งหนี 

โดยมีสุนัขที่เป็นตวัข่มวิ่งตามไป       หรืออาจจะกล้ิงตวับนพื้นแบบเดียวกบัลูกสุนัขและอาจ

ปัสสาวะเล็กน้อยถา้ไม่สามารถล่าถอยได้       ทั้งน้ีสุนัขที่แสดงอาการยอมแพแ้ก่สุนัขตวัข่มหรือ

สุนขัเจา้ถ่ินแลว้มกัจะไม่ถูกท าร้าย 

 8. ความเป็นมิตร         

 โดยธรรมชาติสุนัขเป็นสัตวส์ังคมและอยูร่วมกนัไดดี้       เน่ืองจากมีการจดัล าดบัฐานะ

ความส าคญัในกลุ่ม       สุนัขที่เล้ียงไวเ้ป็นเพื่อนมกัจะแสดงกิริยาตอ้นรับโดยการแกว่งหางและอา้

ปากเล็กนอ้ยเม่ือสมาชิกในครอบครัวกลบัเขา้บา้น       มกัจะส่งเสียงเห่าเบากว่าสุนัขประเภทล่าเน้ือ 

เน่ืองจากการเห่าเป็นลกัษณะที่ไม่พงึประสงค ์ 

 

การมีอาณาเขตครอบครอง        

 1.  การมีอาณาเขตครอบครองของสัตว์      

 การศึกษาการมีอาณาเขตครอบครองในพฤติกรรมมนุษยใ์นสภาพแวดล้อมมี จุดที่ได้

พยายามวิเคราะห์ในเชิงอุปมานกับการมีอาณาเขตครอบครองในพฤติกรรมสัตว ์      โฮเวอร์ด 

(Howard, 1920) ในหนังสือ “Territory in Bird Life” ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งอาณาเขต

ครอบครองของนก        โฮเวอร์ดซ่ึงเป็นนกัศึกษาเก่ียวกบันกชาวองักฤษไดเ้ฝ้าสงัเกตพฤติกรรมของ

นกอยา่งอดทนและพบวา่       นกพวกเดียวกนัมกัแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อกนัในการป้องกนัไม่ไห้

มีการรุกล ้าเขา้ไปในอาณาเขตครองครองของตน        การป้องกนัที่เกิดขึ้นยอ่มแสดงถึงการมีสิทธิใน

อาณาเขตครองครอง       การยึดครองพื้นที่ของนกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการอยู่ร่วมกนัได ้     

โดยที่มีการแบ่งปันอาหารอย่างทัว่ถึงตามอาณาเขตที่ครอบครองอยู่       สามารถเล้ียงดูลูกและ

สามารถป้องกนัการรุกล ้ าได ้      การศึกษาของนิช (Nice, 1941:442)ไดพ้ยายามช้ีให้เห็นว่าในการ

ต่อสูร้ะหวา่งนกพวกเดียวกนั       เหตุมูลฐานเพื่อเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องการบุกรุกอาณาเขตครอง

ครองไม่ใช่เป็นเพราะการแยง่คู่โดยตรง       แมว้่านกตวัผูม้กัร้องและอวดขนนกซ่ึงเป็นการชกัชวน

   ส
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หรือล่อนกตวัเมีย        ขณะเดียวกนัก็เป็นการเตือนนกตวัผูอ่ื้นๆไม่ให้เขา้มาขอ้งแวะกบันกตวัเมียที่

ก  าลงัติดพนัอยูโ่ดยมีอาณาเขตครอบครองของนกตวัผูแ้ต่ละตวั       ตน้เหตุส าคญัของการต่อสู้จึงอยู่

ที่การพยายามปกป้องอาณาเขตของตน       เพือ่ใหไ้ดผ้ลหรือเป้าหมายที่ตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่อด

และการคงอยู ่     

 ใช่ว่าสัตวท์ุกชนิดมีอาณาเขตครองครองของตน       เฉพาะสัตวบ์างชนิดเท่านั้นที่มีอาณา

เขตครองครองโดยทัว่ไปสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมและนกมกัมีอาณาเขตครอบครองที่ชดัเจน       สัตว์

เหล่าน้ีไดแ้สดงท่าทีช้ีใหเ้ห็นวา่มีอาณาเขตครองครองของสัตวแ์ต่ละตวัหรือแต่ละคู่หรือแต่ละกลุ่ม       

โดยการควบคุมยดึครองพื้นที่เฉพาะเพือ่กนัไม่ใหส้ตัวพ์วกเดียวกนัอ่ืนๆเขา้มาใช ้      แต่ถา้หากสัตว์

พวกอ่ืนเขา้มาใชไ้ด ้       สตัวจ์ะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวเพื่อปกป้องการรุกล ้ าหรือเพียงแต่เขา้ใกล้

ของสตัวอ่ื์น       การมีอาณาเขตครองครองน้ีท าใหส้ตัวมี์ก าลงัใจในการต่อสูเ้พือ่ปกป้องดินแดนของ

ตน     ปรากฏว่าแม้แต่เจา้ของถ่ินที่อ่อนแอกว่าหรืออย่างน้อยการมีอาณาเขตครองครองท าให้

สามารถหลบซ่อนหรือหนีหนา้ไดร้วดเร็วขึ้น     

 ท าไมสตัวจึ์งมีอาณาเขตครอบครองหรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการมีอาณาเขตครอบครองมี

หน้าที่หลักหรือประโยชน์ประการใดต่อสัตว ์      อาจกล่าวได้ว่าหน้าที่หลักของการมีอาณาเขต

ครอบครองคือการอยูร่อดประการหน่ึงและการคงอยูข่องสตัวอี์กประการหน่ึง       ทั้งน้ีเป็นหน้าที่ที่

เก่ียวขอ้งกบัการไดอ้าหารและการสืบพนัธุ์       การมีอาณาเขตครอบครองเป็นกลไกส าคญัที่ท  าให้

เกิดการกระจายของสตัวบ์นพื้นที่ๆมีอาหารอยู ่      เพื่อให้เกิดการแบ่งสรรอาหารไดอ้ยา่งทัว่ถึงและ

เพยีงพอ       ดงัจะสงัเกตไดจ้ากฝูงววัในทุ่งหญา้มกัปรากฏกระจายกนัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ       ดงันั้น

สตัวต์่างๆจึงมกักระจายกนัอยูแ่ละสัตวบ์างชนิดต่างตอ้งดูแลยดึครองอาณาเขตของตน       หากไม่

สามารถปกป้องอาณาเขตครอบครองตนได้       อาหารก็จะตกเป็นของผูบุ้กรุกไป       ความส าคญั

ของอาหารที่มีต่ออาณาเขตครอบครองปรากฏในการศึกษาอาณาเขตครอบครองของไก้ป่าแดง 

(Watson, 1966) ว่าในฤดูที่มีอาหารสมบูรณ์อาณาเขตครอบครองของไก่ป่าแดงมีขนาดเล็กลงและ

อาณาเขตครอบครองขยายใหญ่ขึ้นในฤดูที่มีอาหารอยูอ่ยา่งจ ากดั       การมีอาณาเขตครอบครองมกั

สามารถล่อตวัเมียใหเ้ป็นคู่ได ้       ดงัเช่นที่แมวน ้ าตวัเมียจะเขา้หาแมวน ้ าตวัผูท้ี่มีอาณาเขตที่ยดึครอง

อยู่เท่านั้ น        แมวน ้ าตัวผูท้ี่ไม่สามารถหาดินแดนเฉพาะของตัวเองก็ต้องอยู่เป็นโสดไปก่อน        

การที่สตัวส์ามารถหาอาณาเขตครอบครองไดย้อ่มหมายความวา่เป็นสตัวแ์ขง็แรง        การสืบพนัธุ์ที่
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เกิดขึ้ นจึงเป็นการคัดเลือกพนัธุ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อไปตามวิถีธรรมชาติ       ส่วนสัตว์ที่อ่อนแอที่

ปราศจากอาณาเขตครองครองก็สูญพนัธุไ์ป       ทั้งน้ียอ่มเป็นการป้องกนัการมีประชากรมากเกินไป

อีกดว้ย 

          การไดอ้าหารและโอกาสในการไดคู้่ครองเป็นผลสืบเน่ืองจากการมีอาณาเขตครองครองของ

ตน        จึงกล่าวไดว้า่การเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวในสัตวไ์ม่ใช่เกิดจากสมเหตุในการแยง่อาหารหรือ

คู่ครองโดยตรงแต่เป็นเพราะการแก่งแย่งอาณาเขตครอบครองต่างหาก       การมีอาณาเขต

ครอบครองจึงเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อหน้าที่หลักซ่ึงไดแ้ก่       การไดอ้าหารและ

คู่ครอง           

 ส่วนหน้าที่ประกอบที่ มีความส าคัญรองลงมาของการมีอาณาเขตครอบครองได้แก่      

หน้าที่ทางสังคมและจิตวิทยา      กล่าวคือการมีอาณาเขตครอบครองย่อมหมายถึงการมีความ

ปลอดภยัมัน่คง       มีสถานภาพทางสงัคม       มีอิทธิพลในเขตครอบครอง       เป็นที่แน่นอนว่าสัตว์

ที่ดุร้ายแขง็แรงกวา่ยอ่มมีอาณาเขตครอบครองที่ใหญ่กวา่และมกัจะรุกล ้าเขา้ไปในเขตครองของสัตว ์

ที่อ่อนแอกว่าหรือมีสถานภาพต ่ากว่า       หากสัตวท์ี่อ่อนแอกว่าหรือมีสถานภาพต ่ากว่าสามารถ

ปกป้องอาณาเขตของตนจากสัตวท์ี่แข็งแรงกว่า        ยอ่มเป็นการแสดงถึงสถานภาพของตนเองที่

ยงัคงอยู่        นอกจากน้ีการมีอาณาเขตครอบครองย่อมเป็นการแสดงถึงการมีเอกลักษณ์ซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์ที่เกิดจากความสมัพนัธก์บัสถานที่หรืออาณาเขตครอบครอง       การที่สตัวต์่างมีอาณาเขต

ครอบครองเป็นการส่งเสริมการมีตวัตนที่สัตวอ่ื์นพึงรับรู้ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

และไม่ใช่กลุ่มอ่ืน       อยา่งไรก็ตามหนา้ที่รองของการมีอาณาเขตครองในสัตวด์งักล่าวน้ีไดป้รากฏ

วา่มีบทบาทส าคญัต่อมนุษยใ์นการมีอาณาเขตของตนเอง       ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป  

 2.  การมีอาณาเขตครอบครองของมนุษย์     

 การศึกษาการใช้สภาพแวดล้อมกายภาพของมนุษยไ์ด้พบว่า       มนุษย์มีอาณาเขต

ครอบครองในท านองเดียวกบัการมีอาณาเขตครอบครองของสตัว ์       ในประเด็นที่วา่มีการยดึครอง

พื้นที่ในลกัษณะค่อนขา้งถาวรหรือชัว่คราวและการมีการกระจายตวัในการใชพ้ื้นที่      โดยมีระยะ

ระหว่างบุคลหรือกลุ่ม      ดังที่ได้กล่าวน ามาในตอนต้นถึงข้อสังเกตในการใช้พื้นที่ ใน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของมนุษย ์      

 จากขอ้สังเกตในปรากฏการณ์การใช้สอยพื้นที่โดยบุคคลในลักษณะค่อนขา้งถาวรได้มี
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การศึกษาการยดึครองอาณาเขตเฉพาะ        โดยการใชเ้ทปโทรทศัน์บนัทึกกิจกรรมประจ าวนัของ

ครอบครัวในอพาร์ทเมนต ์(Scheflen et al., 1971)พบว่าแต่ละครอบครัวมกัมีแบบอยา่งเฉพาะของ

การใชส้อยห้องต่างๆ        ซ่ึงรวมทั้งการใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงของพื้นที่โดยเฉพาะโดยสมาชิกของ

ครอบครัวคนใดคนหน่ึง        ท  าใหส้ามารถคาดไดว้า่ใครจะอยูท่ี่ไหนในช่วงเวลาใด      เป็นตน้ว่าใน

ขณะที่บิดาอยู่บา้นมกัจะนั่งเกา้อ้ียาวซ่ึงหันหน้าเขา้หาโทรทศัน์       พวกเด็กๆมกัจะถอยไปอยูริ่ม

หอ้ง       ปรากฏการณ์การใชพ้ื้นที่ดงักล่าวเป็นการแสดงถึงการมีอาณาเขตครอบครองของบิดาซ่ึง

พวกเด็กๆ อาจเรียนรู้จากลกัษณะอากปักิริยาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอ้ม      หรือจากถอ้ยค าต่างๆการ

มีอาณาเขตครอบครองของสมาชิกต่างๆ ในครอบครัวแตกต่างกันไป      โดยขึ้นอยู่กับจ านวน 

สมาชิก        อาย ุ        สถานภาพ         วิถีชีวิตตามสภาพทางเศรษฐกิจ        วฒันธรรมและที่ส าคญั

คือตามช่วงตอนของชีวิต        ครอบครัวที่มีลูกอยูใ่นวยัรุ่นมีพฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครอง

แตกต่างจากครอบครัวที่มีลูกที่ยงัอยูใ่นวยัเด็กเล็ก        ครอบครัวที่มีผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการมีอาณา

เขตครอบครองแตกต่างจากครอบครัวทัว่ไป        ตลอดจนบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ      

เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อสภาพการมีอาณาเขตครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกบัขนาด      ความ

ชดัเจนและการเปล่ียนแปลงของระยะเวลาการยดึครองอาณาเขต    

 การมีอาณาเขตครอบครองเป็นวิธีการแสดงออกอยา่งหน่ึงของการคงอยูห่รือการมีตวัตน

ของบุคคล       ออลตแ์มนและเฮยท์อร์น (Altman and Haythorn,1967) ไดท้  าการศึกษาที่ช้ีให้เห็น

ความส าคญัของการมีอาณาเขตครอบครองต่อการแสดงถึงการมีเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล     โดยเสนอ

วา่บุคคลที่ไม่ไดมี้โอกาสอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่คุน้เคยอีกต่อไปและอีกทั้งปราศจากส่ิงของต่างๆ ที่

เป็นสมบติัที่มีความส าคญัต่อตนเองเป็นระยะเวลานาน      ย่อมเกิดความรู้สึกว่าเอกลักษณ์ส่วน

บุคคลปราศจากความชดัเจนหรือแมก้ระทัง่สูญหายไป        ในสภาวะเช่นน้ีบุคคลพยายามแสดงว่า

ตนมีอาณาเขตครอบครองเป็นการชดเชย       เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีเอกลักษณ์ส่วนบุคคล      

ออลตแ์มนและเฮยท์อร์นไดท้  าการทดลองโดยกะลาสีเรือที่ไม่รู้จกักนัมาก่อนจ านวน 9 คู่       ให้แยก

อยูใ่นห้องขนาดเล็กที่ไม่สามารถติดต่อกับภายนอกไดเ้ป็นเวลานาน 10 วนั       กะลาสีเป็นคู่อีก

จ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมนั้นให้จดัอยูใ่นค่ายทหารธรรมดาในสถานที่อีกแห่งหน่ึงโดยไม่มี

การกัก       ปรากฏว่ายิ่งนานวนักลุ่มทดลองที่กักอยู่ในห้องนั้นก็ยิ่งมีพฤติกรรมการมีอาณาเขต

ครอบครองมากขึ้นและมีแนวโนม้ที่สมาชิกของแต่ละคู่จะแยกอยูต่ามล าพงัมากยิง่ขึ้น       พฤติกรรม
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ยดึครองอาณาเขตเร่ิมตน้ดว้ยการใชเ้ตียงเฉพาะคนเดียว       ต่อมาก็เป็นต าแหน่งโต๊ะซ่ึงบุคคลเดิมนั่ง

ในต าแหน่งเดิมและในที่สุดก็เป็นเกา้อ้ี       ซ่ึงแมจ้ะโยกยา้ยไดง้่ายและน่าจะเป็นของส่วนบุคคลน้อย

กวา่ส่ิงอ่ืนๆ       แต่กลุ่มควบคุมนั้นปรากฏวา่การมีอาณาเขตครอบครองมีลกัษณะที่ชดัเจนน้อยกว่า       

แมจ้ะมีการยดึครองต าแหน่งโต๊ะและเกา้อ้ีตอนในตอนตน้        แต่ต่อมาก็ขาดการยดึครองที่แน่ชดั      

ส่วนการยึดครองเตียงนั้ นค่อยๆทวีความชัดเจนจนเทียบเท่าการยึดครองของกลุ่มทดลอง     

การศึกษาน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การอยูใ่นสภาพแวดลอ้มขนาดจ ากดัเพียงแห่งเดียว       โดยปราศจากการ

ติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่คุน้เคยที่ไม่ใช่เป็นของตนเอง       บุคคลมี

แนวโน้มที่จะใชพ้ื้นที่เฉพาะหรือองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มเฉพาะในฐานะที่เป็นสมบติัส่วนตวั      

ทั้งน้ีอาจมีสวนช่วยใหรู้้สึกวา่ตนมีอาณาเขตครองครองและผลที่ตามมาคือท าให้รู้สึกว่ามีเอกลกัษณ์

ส่วนบุคคล        การใชพ้ื้นที่เฉพาะเตียงเฉพาะและเกา้อ้ีเฉพาะจึงไม่เพียงแต่เพื่อเป็นหลกัประกนัใน

การตอบสนองความตอ้งการทางชีวภาพและทางสังคมเท่านั้น       แต่ยงัเป็นการรักษาให้คงไวซ่ึ้ง

ความรู้สึกเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล        

 นอกจากน้ีการทดลองของออลยแ์มนและเฮยทอร์นยงัได้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของ

ลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพต่อการมีอาณาเขตครอบครอง       จากการทดลองเป็นคู่ไดพ้บวา่ส าหรับคู่

ที่เข ้ากันไม่ได้นั้ น       มักปรากฏว่าต่างมีการกระท าต่อกันมากในขณะเดียวกันก็แสดงการมี

พฤติกรรมในการครอบครองอาณาเขตชดัเจน       แต่หากการเขา้กนัไม่ไดเ้ป็นเพราะต่างขาดลกัษณะ

เด่นด้วยกัน       ต่างขาดแรงจูงใจที่จะมีการกระท าต่อกันท าให้มีความสัมพนัธ์ต่อกันต ่า       มัก

แยกกนัอยูแ่ละทวคีวามรู้สึกตอ้งการมีอาณาเขตครอบครองมากยิง่ขึ้นตามเวลา       การแยกกนัอยูท่  า

ให้เกิดความตอ้งการอาณาเขตครอบครองมากขึ้นตามเวลาการแยกกนัอยู่ท  าให้เกิดความตอ้งการ

อาณาเขตครอบครองมากขึ้น       ผูท้ี่อ่อนแอกว่ามกัพยายามแสวงหาความรู้สึกปลอดภยัมัน่คงจาก

สภาพแวดลอ้มมากกวา่ผูท้ี่แขง็แกร่งหรือเด่นกวา่       ท  านองเดียวกนัเอสเซอร์และอ่ืนๆ (Esser et al., 

1965) ในการศึกษาการมีอาณาเขตครอบครองของคนไข้โรคจิตภายในห้องพกัในโรงพยาบาล         

พบว่าคนไขบ้างคนทึกทกัว่าพื้นที่บางส่วนเป็นส่วนของตน       โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างการมี

อาณาเขตครอบครองกบัลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพมากหรือนอ้ยของคนไข ้      คนไขท้ี่ขาดลกัษณะ

เด่นมกัมีอาณาเขตครอบครองเฉพาะที่เด่นชดัที่แยกออกไป       คนไขท้ี่มีลกัษณะเด่นปานกลางมี

อาณาครอบครองที่ชดัเจนพอสมควร       ส่วนคนไขท้ี่มีลกัษณะเด่นมากมกัจะไม่ค่อยมีอาณาเขต
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ครอบครองเฉพาะ         เพราะคนไขก้ลุ่มน้ีคงถือวา่พื้นที่ภายในหอ้งพกัทั้งหมดน่ีแหละคืออาณาเขต

ครองครองของตน 

          การศึกษาเก่ียวกบัการมีอาณาเขตครอบครองไดช้ี้ให้เห็นถึงหน้าที่ส าคญัของการมีอาณาเขต

ครอบครองของมนุษยใ์นการที่ช่วยใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภยัมัน่คง       ดว้ยการแสดออกโดยการยดึ

ครองอาณาเขตตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล       ซ่ึงมีลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพมากน้อยต่างกนั 

และการมีอาณาเขตครอบครองยอ่มเป็นการแสดงถึงความรู้สึกมีเอกลกัษณ์ส่วนบุคคลดว้ย      จึงอาจ

สรุปไดว้า่หนา้ที่หลกัของการมีอาณาเขตครอบครองส าหรับมนุษยน์ั้น       ไดเ้น้นในประการส าคญั

ที่แตกต่างจากหนา้ที่หลกัของการยดึครองอาณาเขตสตัว ์       ซ่ึงไดแ้ก่หน้าที่ทางชีวภาพนั่นคือ  การ

แบ่งป้ันอาหารและการสืบพนัธุ์        หน้าที่ดงักล่าวมีความส าคญัต่อการอยูร่อดและการคงอยูข่อง

สตัว ์      ส าหรับมนุษยน์ั้นการมีอาณาเขตครอบครองไม่ไดเ้ป็นกลไกที่มีความส าคญัต่อการอยูร่อด

และการคงอยู่ของมนุษย ์       แต่เป็นกลไกที่มีหน้าที่ทางสังคมและจิตวิทยาที่ช่วยให้มนุษยอ์ยู่

ร่วมกนัไดด้ว้ยการยอมรับซ่ึงกนัและกนัในอาณาเขตครอบครองของบุคคล       ซ่ึงเป็นการช่วยให้

เกิดความรู้สึกปลอดภยัมัน่คงและความรู้สึกมีเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล        อาณาเขตครอบครองของแต่

ละบุคคลมีลกัษณะอยา่งไร        ขึ้นอยูก่บับุคลิกภาพของบุคคลและผูเ้ก่ียวขอ้งว่ามีลกัษณะเด่นและ

ลกัษณะกา้วร้าวมากนอ้ยอยา่งไร        ขึ้นอยูก่บัการยอมรับที่เกิดขึ้นและรวมอ านาจหนา้ที่ที่มีอยู ่ฯลฯ        

ทั้ งน้ีย่อมต้องอาศัยกลไกทางวฒันธรรมที่มนุษยไ์ด้สร้างขึ้ นเป็นบรรทัดฐานในการก าหนด

พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครอง       

 อาจสังเกตหน้าที่ทางสังคมประการหน่ึงของการมีอาณาเขตครอบครองทีเป็นกลไกทาง

วฒันธรรมในการควบคุมพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม        ไดจ้ากการแบ่งแยกอาณาเขตระหวา่งทาง

โลกและทางธรรม       การแบ่งแยกอาจมีลกัษณะชดัเจนโดยจดัใหผู้ท้ี่ไดอุ้ทิศตนทางธรรมไดป้ฎิบติั

ธรรมในอาณาเขตเฉพาะที่บุคคลภายนอกไม่อาจล่วงล ้าไดโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต     เช่น    ภายในเขต

ส านกัชีมืด       ในเขตพธีิบูชาบริเวณศูนยก์ลางของหมู่บา้นโบโรโร(Bororo Village)ที่ผูห้ญิงห้ามเขา้

ไปเด็ดขาด (Levi-Strauss, 1967:137) ฯลฯ       แมแ้ต่การแบ่งแยกเขตวดัเป็นเขตพุทธาวาสและเขต

สังฆาวาสก็จดัไดว้่าเป็นการจดัให้มีอาณาเขตครอบครองที่ชดัเจนตามหน้าที่สังคม       นอกจากน้ี

บางวดัมีสีมารอบๆโบสถห์รือที่เรียกวา่ขณัฑสีมา        บางวดัมีสีมารอบก าแพงวดัหรือที่เรียกว่ามหา

สีมา        โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวดัขนาดเล็กเขตสีมามีไวเ้พื่อมิให้พระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ที่ มิได้เข้า
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ประชุมพร้อมเพรียงกนัไดมี้โอกาสล่วงล ้าเขา้ไปในเขตสีมา        อนัเป็นการท าให้สังฆกรรมที่ก  าลงั

ด าเนินอยูเ่สียได ้       เพราะเป็นการแสดงวา่พระสงฆข์าดความพร้อมเพรียงกนั       เขตสีมาท าหน้าที่

เป็นเขตยดึครองชัว่คราวในโอกาสที่ท  าสงัฆกรรม      

 ท านองเดียงกนัการแบ่งแยกเขตพระราชฐานออกจากเขตทัว่ไปของสามญัชน      ก็เป็นไป

ตามหนา้ที่ทางสงัคมของการมีอาณาเขตครอบครอง         ความรู้สึกปลอดภยัมัน่คงและความรู้สึกมี

เอกลกัษณ์ส่วนบุคคลของผูค้รองแผน่ดิน        จะมีไดต้่อเม่ือมีการแบ่งแยกอาณาเขตอยา่งชดัเจนและ

มีการกวดขนัการล่วงล ้ากนัมากนอ้ยตามความส าคญัของอาณาเขตอยา่งชดัเจนและมีการกวดขนัการ

ล่วงล ้ ากันมากน้อยตามความส าคญัของอาณาเขตยอ่ยภายในเขตราชฐาน       ส าหรับอาณาเขตใน

ระดบัประเทศ        จดัไดว้่าเป็นการแบ่งแยกอาณาเขตครอบครองของสังคมมนุษย ์เพื่อสามารถจดั

ใหเ้กิดคามปลอดภยัมัน่คงและเอกลกัษณ์ภายในแต่ละประเทศได ้       อยา่งไรก็ตามการศึกษาในที่น้ี

ได้มุ่งเน้นเฉพาะการมีอาณาเขตครอบครองของบุคคลหรือกลุ่มในฐานะที่เป็นกลไกที่ควบคุม

พฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม        

 3.  ความแตกต่างในพฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 

 การมีอาณาเขตครอบครองที่ไดว้เิคราะห์มาแลว้ไดช้ี้ให้เห็นถึงความแตกต่างประการส าคญั

ในพฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองระหว่างมนุษยก์บัสัตว ์       คือสัตวอ์าศยัการปกป้องอาณา

เขตเป็นส าคญัยอ่มตอ้งแสดงความกา้วร้าวซ่ึงเป็นไปตามสญัชาตญาณของสัตว ์      พฤติกรรมการมี

อาณาเขตครอบครองของสัตว์จึงมีส่วนเป็นไปตามสัญชาตญาณด้วย      ส าหรับมนุษย์นั้ น      

โดยทัว่ไปไม่ไดแ้สดงความกา้วร้าวในการปกป้องอาณาเขตครอบครอง      แต่มนุษยมี์การเรียนรู้ที่

ไดพ้ฒันาไปสู่การมีวฒันธรรม         มนุษยจึ์งอาศยัการแสดงความเป็นส่วนบุคคลในการรักษาอาณา

เขตครอบครองด้วยส่ิงต่างๆที่มนุษยเ์รียนรู้        จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการมีอาณาเขต

ครอบครองของมนุษยเ์ป็นไปตามอิทธิพลทางวฒันธรรม     

 อย่างไรก็ตาม ทินเบอร์เกน(Tinbergen, 1953) และอาร์เดรย(์Ardrey, 1966)ได้เสนอว่า 

พฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองไม่ว่าของคนหรือของสัตวเ์ป็นไปตามสัญชาตญาณ       ทั้งน้ี 

โดยสรุปจากแนวความคิดของคอนราด โลเรนซ์Konrad Lorenz)ผูเ้ป็นบิดาแห่งการศึกษาพฤติกรรม

สัตว์ที่ว่าทั้งสัตว์และมนุษยต์่างมีพฤติกรรมก้าวร้าว      ประเด็นที่ว่าพฤติกรรมการมีอาณาเขต

ครอบครองของมนุษยเ์ป็นส่ิงที่ เกิดขึ้ นตามธรรมชาติหรือเป็นส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู้       ได้
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กลายเป็นขอ้ถกเถียงทางวิชาการในทศวรรษ 1960 มีความแตกต่างกนัในความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม

นักวิชาการต่างๆ ปองติอุส (Pontius, 1967) และเอสเซอร์ (Esser, 1976) ไดพ้ยายามใชเ้หตุผลทาง

สรีระวทิยาเก่ียวกบัการพฒันาสมองของมนุษยจ์ากสมองของสตัวม์าสนบัสนุนแนวความคิดที่ว่าการ

มีอาณาเขตครอบครองของมนุษยมี์ส่วนที่เป็นไปโดยธรรมชาติตามสญัชาตญาณ       ทั้งน้ีโดยอา้งว่า

ในโครงสร้างของสมองมนุษยน์ั้นยงัมีส่วนของสมองดั้งเดิมที่พฒันามาจากสมองของสัตวซ่ึ์งไดแ้ก่

สมองส่วนใตค้อร์เตกซ์ (subcortex) ในที่น้ีขอกล่าวโดยสรุปเท่านั้นว่าสมองส่วนใตค้อร์เตกซ์มีส่วน

ส าคญัไดแ้ก่        ระบบลิมบิค (limbic system) ซ่ึงพฒันามาจากสมองของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชั้นต ่า

และกา้นสมอง (brain stem)ซ่ึงพฒันามาจากสัตวเ์ล้ือยคลานสมองส่วนน้ียงัคงท าหน้าที่เดิมอยูใ่น

ส่วนที่เก่ียวขอ้งการมีอาณาเขตครอบครองเช่นเดียวกนัหนา้ที่ของสมองสตัว ์  

 อาจกล่าวสรุปได้ว่าการมีอาณาเขตครอบครองของสัตวเ์ป็นส่ิงที่ติดตวัมาตามธรรมชาติ

อยา่งแน่นอน       ส่วนการมีอาณาเขตครอบครองของมนุษยน์ั้นแมว้่ามีมูลฐานที่เป็นสัญชาตญาณ

เช่นเดียวกับสัตวใ์นการสนองความจ าเป็นทางชีวภาพ       แต่การแสดงออกในการมีอาณาเขต

ครอบครอง       ยอ่มเป็นไปตามเงื่อนไขหรืออิทธิพลทางวฒันธรรมมีผลกระทบอยา่งมากต่อการมี

อาณาเขตครอบครองและมูลฐานทางสญัชาตญาณไดล้ดความส าคญัไปมากดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในการ

ใชก้ลไกในการยดึครองอาณาเขต        กลไกที่ส าคญัของมนุษยไ์ม่ใช่การปกป้อง แต่เป็นการแสดง

ความเป็นส่วนบุคคลหรือความเป็นผู ้ยึดครองอาณาเขต       มนุษยมี์ภาษาซ่ึงช่วยให้เกิดการ

พฒันาการเรียนรู้ไดม้าก         การมีอาณาเขตครอบครองยอ่มไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มกายภาพ

เท่าที่เป็นอยูอ่ยา่งเดียว        แต่หากมนุษยย์งัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มความตอ้งการ

และสามารถแสดงความเป็นส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมได้โดยการจดัระเบียบหรือปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม         ดว้ยเหตุน้ีเองจึงไม่เป็นการถูกตอ้งที่จะน าขอ้สรุปจากการศึกษา

การมีอาณาเขตครอบครองของสตัวแ์ต่อยา่งเดียวมาใชอ้ธิบายพฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครอง

ของมนุษยแ์ละเพราะความส าคญัของวฒันธรรม        ฮอลล์ (Hall,  1959, 1966) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า

วฒันธรรมเป็นการประสานกันของส่ือต่างๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลและว่าการอาณาเขต

ครอบครองก็เป็นวิธีการหน่ึงของการส่ือสารให้เกิดความหมายและความเช้าใจถึงความรู้สึกและ

กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งระหวา่งผูย้ดึครองกบับุคคลอ่ืน         มนุษยจึ์งสามารถอยูร่อมกนัอยา่งหนาแน่น

ได้และในการอยู่ร่วมกันน้ี         มนุษยไ์ม่มีความจ าเป็นตอ้งอยู่อย่างกระจายออกอย่างสม ่าเสมอ
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เหมือนอยา่งสัตวท์ี่กระจายอยูบ่นพื้นที่          เพื่อผลทางนิเวศวิทยาซ่ึงมีความส าคญัต่อการอยูร่อด

และการคงอยูข่องสตัว ์

 การแสดงออกของการมีอาณาเขตครอบครองของมนุษยข์ึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและ

วฒันธรรมซ่ึงย่อมเต็มไปดว้ยความซับซ้อน      ส่วนสภาพทางชีวภาพของบุคคลมักไม่ปรากฏมี

บทบาทส าคญัต่อการแสดงออกในการมีอาณาเขตครอบครอง        นอกจากกรณีพิเศษที่บุคลมีอาณา

เขตครอบครองอย่างจ ากัดหรือในกรณีที่บุคคลปรากฏอยู่อย่างใกล้ชิดมากภายในที่เวน้ว่างส่วน

บุคคล        ซ่ึงจะไดก้ล่าวในบทต่อไป      

 โดยทัว่ไปอาจกล่าวไดว้า่สตัวม์กัจ  ากดัตวัเองในอาณาเขตครอบครองในพื้นที่จ  ากดั      ส่วน

มนุษยน์ั้นมีอิสระมากกว่าในการยดึครองพื้นที่และสามารถเปล่ียนอาณาเขตครอบครองจากที่แห่ง

หน่ึงในขณะหน่ึงไปยงัที่อีกแห่งหน่ึงในเวลาต่อมาได ้      อาณาเขตที่ครอบครองที่ทั้งส่วนที่เป็น

เจา้ของเองในลกัษณะค่อนขา้งถาวรโดยมีสิทธิตามกฎหมายและส่วนที่เป็นอาณาเขตสาธารณะที่เรา

อา้งสิทธิในการยดึครองชัว่คราว       เช่น      ที่นัง่ในร้านอาหาร       ที่นั่งบนรถประจ าทาง      มา้นั่ง

ในส่วนสาธารณะ ฯลฯ       อาณาเขตครอบครองที่บุคคลเป็นเจา้ของนั้นสามารถถ่ายทอดหรือขจดั

ทิ้งได้       ส่วนสัตว์นั้ นไม่ได้เป็นเจ้าของตามสิทธิในอาณาเขตครอบครองไม่มีการถ่ายทอด    

นอกจากน้ีผูท้ี่ยดึครองอาณาเขตนั้นอาจเปล่ียนไปตามเวลา      เช่น    เจา้ของบา้นหรือผูใ้ชอ้าคาร

ส านักงานเป็นผูย้ึดครองเฉพาะในเวลากลางวนัและอาคารดังกล่าวตกเป็นของยามเฝ้าในเวลา

กลางคืน       ท  านองเดียวกนัผูย้ดึครองบา้นในเวลากลางวนัคือสาวใช ้       ส่วนเจา้ของบา้นยดึครอง

เฉพาะในเวลาเม่ือเลิกงานกลบับา้นแลว้ฯลฯ        อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าการมีอาณาเขตครอบครอง

ของมนุษยน์ั้นไม่เป็นส่ิงที่แน่นอนตายตวั มนุษยย์ดึครองอาณาเขตต่างๆ ไดม้ากและเปล่ียนแปลงไป

ไดเ้ร่ือยๆ ตามเวลา         

 4.  ขอบเขตของอาณาเขตครอบครองของมนุษย์    

 เพราะเหตุที่ว่าการมีอาณาเขตครอบครองของมนุษยข์ึ้นอยูก่บัอิทธิพลทางวฒันธรรมและ

ไม่ไดข้ึ้นอยู่กับความตอ้งการตามสภาพทางชีวภาพ       จึงเป็นการยากที่จะก าหนดขอบเขตของ

อาณาเขตครอบครองของมนุษย ์      โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนที่เป็นอาณาเขตสาธารณะที่มีการยดึ

ครองชัว่คราวและดว้ยการพฒันาของระบบส่ือสารคมนาคมสมยัใหม่ที่ท  าให้มนุษยส์ามารถสัมพนัธ์

กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วโดยไม่มีขอบเขตจ ากดัทางกายภาพอาณาเขต
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ยดึครองอาจอยูก่ระจดักระจายในที่ต่างๆได้        ทั้งในส่วนที่เป็นเจา้ของและในส่วนที่เป็นส่วน

สาธารณะ 

ในปัจจุบนั       เราอาจกล่าวไดว้า่การศึกษาเก่ียวกบัอาณาเขตครอบครองของมนุษยย์งัอยูใ่น

ชั้นเร่ิมตน้       ยงัไม่ได้มีมโนทัศน์ที่ชัดเจนและยงัไม่ได้มีการศึกษาในชั้นรายละเอียดเก่ียวกับ

ขอบเขตและระดับขนาดของขอบเขตของการมีอาณาเขตครอบครอง      ไดมี้การศึกษากันมากก็

เฉพาะเก่ียวกบัอาณาเขตครอบครองที่อยูร่อบๆตวัมนุษยห์รือที่เรียกวา่ “ที่เวน้วา่งส่วนบุคคล” 

 ที่วา่การศึกษาเก่ียวกบัการมีอาณาเขตครอบครองยงัไม่มีมโนทศัน์ที่ชดัเจนที่เป็นขอ้สรุปใน

หลกัการนั้น       ปรากฏในความแตกต่างของแบบอยา่งต่างๆของอาณาเขตครอบครองในการศึกษา

ที่แลว้ๆมาเป็นตน้วา่         

 สเต (Stea, 1965) ได้จ  าแนกอาณาเขตครอบครองออกเป็น 4 ระดบั      เร่ิมดว้ยอาณาเขต

ครอบครองที่เป็นขอบเขตที่เวน้ว่างส่วนบุคคล (personal space bubble)อยูร่อบตวัมนุษย ์     ซ่ึงเป็น

อาณาเขตที่เคล่ือนยา้ยไปไดต้ามการเคล่ือนยา้ยของร่างกาย      ระดบัที่ใหญ่ถดัมาคือหน่วยอาณาเขต 

(territorial unit)ไดแ้ก่       อาณาเขตอยูก่บัที่หรือเคล่ือนที่ไดซ่ึ้งบุคคลใชเ้ป็นประจ า เช่น บริเวณรอบ

โต๊ะท างาน       บริเวณเตียงนอน       รถยนต ์ฯลฯ        หน่วยอาณาเขตหลายๆ หน่วยรวมกนัเป็น

กลุ่มอาณาเขตยอ่ย (territorial cluster) ซ่ึงปิดลอ้มตวับุคคลและหน่วยอาณาเขตที่บุคคลใชส้อยเป็น

ประจ าและรวมทั้งเส้นทางที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่       ส่วนของบา้น       ส่วนของส านักงานฯลฯ และ

หลายๆกลุ่มอาณาเขตย่อยทั้งกลุ่มของบุคคลเองและกลุ่มของผูอ่ื้นรวมกนัเป็นกลุ่มอาณาเขตรวม 

(territorial complex)         

 ส่วนในการศึกษาของไลแมนและสกอตต ์(Lyman and Scott, 1967) ไดแ้บ่งอาณาเขต

ครอบครองออกเป็น 4 ระดับเช่นเดียวกัน      ไม่ได้เน้นความสัมพนัธ์บนพื้นที่แต่กลับเน้น

ความสัมพนัธ์ต่อกันทางสังคมและลักษณะพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม       ระดบัอาณาเขตทั้ง 4 

ไดแ้ก่ ร่างกาย (body) การกระท าต่อกนั (interactional) บา้นหรือถ่ิน (home) และสาธารณะ (public)

 เช่นเดียวกบัการจ าแนกของสเต      อาณาเขตครอบครองระดบัเล็กสุดไดแ้ก่      อาณาเขต

ครอบครองส่วนบุคคลที่อยูร่อบตวับุคคลที่ไม่อาจละเมิดหรือล่วงล ้ าได้หากไม่ไดรั้บอนุญาตและ

รวมทั้งตวัร่างกายดว้ย         ขนาดของอาณาเขตของร่างกายยอ่มขึ้นอยูก่บับรรทดัฐานทางวฒันธรรม

ส่วนอาณาเขตกกรกระท าต่อกันเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมหรือการกระท าต่อกันทางสังคมเกิดขึ้น     
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มกัมีการควบคุมทางเขา้ออกตามกฎเกณฑท์ี่เขา้ใจกนั         อาณาเขตยงัคงอยูต่ราบเท่าที่ยงัมีกิจกรรม

งานเล้ียงหรือการประชุมอยู ่อาณาเขตที่มีความหมายกวา้งขาง      คือบา้นหรือถ่ินที่บุคคลยดึครอง

หรือใชป้ระจ า       อาจเป็นไดท้ั้งอาราเขตส่วนตวัที่เป็นเจา้ของ      เช่น      บา้นและอาจเป็นอาณาเขต

อ่ืนๆซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มใชเ้ป็นประจ าหรือยดึครอง      เช่น      บาร์ของพวกลกัเพศที่ไปมัว่สุมเป็น

ประจ า      ถ่ินของแก๊งวยัรุ่น      ที่สาธารณะที่เด็กๆเล่นอยูเ่ป็นประจ า      ร้านกาแฟที่บุคคลไปที่นั่น

เป็นประจ า       ม้านั่งในส่วนสาธารณะที่บุคคลนั่งเป็นประจ าตลอดจนอาณาเขตที่แต่ละคณะใน

วิทยาเขตอ้างสิทธ์ก็เป็นอาณาเขตในความหมายดังกล่าว       ส่วนอาณาเขตสาธารณะนั้นได้แก่   

อาณาเขตสาธารณะทัง่ไป      เช่น      สวนสาธารณะ      ตลาดเทศบาล      ถนน      ทางเทา้ ฯลฯที่

บุคคลสามารถไปมาเขา้ออกได้อย่างอิสระ      เป็นสถานที่ที่เปิดส าหรับประชาชนทั่วไปแต่มี

ขอ้ก าหนดหรือความคาดหวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมและอาจมีขอ้จ ากดัในการ

ใช้ส าหรับบุคคลบางกลุ่ม       ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามบรรทดัฐานทางสังคมซ่ึงรวมทั้งกฎหมายด้วย

 การศึกษาอาณาเขตครอบครองของสเตเน้นอาณาเขตที่สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่หรือ

สภาพแวดลอ้ม       ส่วนการศึกษาของไลแมนและสกอตตน์ั้นเนน้ความสัมพนัธ์ของการกระท าทาง

สงัคมและอาณาเขตขึ้นอยูก่บัลกัษณะทางพฤติกรรม       อยา่งไรก็ตามในที่น้ีอาจวิเคราะห์ขอบเขต

ของอาณาเขตครอบครองของมนุษยไ์ด ้3 ระดบัส าคญั ดงัน้ี     โดยพิจารณาจากความชดัเจนของ

ขอบเขตของอาณาเขตครอบครองที่เป็นไปตามความใกลชิ้ดและความของการใชอ้าณาเขตที่เวน้ว่าง

ส่วนบุคคลไดแ้ก่      อาณาเขตรอบตวับุคคลซ่ึงนับไดว้่าเป็นอาณาเขตที่บุคคลมีภาวะไหวรู้สึกเป็น

พิเศษมีอยู่รอบตวัเราเสมอและในการศึกษาอาณาเขตที่เวน้ว่างส่วนบุคคล      มักรวมถึงบริเวณ

ใกลชิ้ดกบัตวัเราหรือที่สเตเรียกว่าหน่วยอาณาเขต      เช่น      บริเวณโต๊ะที่เรานั่งท  างาน     บริเวณ

ประตูที่ยามเฝ้า บริเวณที่พยาบาลท างานประจ าชั้น ฯลฯ          

  1.อาณาเขตส่วนบุคคล        เป็นอาณาเขตก่ึงส่วนบุคคลและอาณาเขตอ่ืนๆที่เราใช้

เป็นประจ าและเป็นส่วนต่อเน่ืองจากที่เวน้วา่งส่วนบุคคลไดแ้ก่      อาณาเขตที่เรามีความคุน้เคยเป็น

พเิศษเพราะเป็นส่วนที่เราใชใ้นชีวิตประจ าวนั      เช่น      บา้น       ที่ท  างาน       ร้านคา้      สถานที่

สนัทนาการที่เราใชเ้ป็นประจ าฯลฯ       โดยทัว่ไปมกัอยูใ่กลก้บับา้นหรือที่ท  างานหรืออยูใ่นเส้นทาง

ผ่าน      อาณาเขตน้ีจึงมีมีขอบเขตที่ชดัเจนพอสมควรและการยดึครองเป็นไปในลกัษณะค่อนขา้ง

ถาวรหรือค่อนขา้งสม ่าเสมอ      อาจกล่าวไดว้า่อาณาเขตน้ีเป็นอาณาเขตบา้นหรือถ่ินในความหมาย
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ที่ไลแมนและสกอตตไ์ดใ้หไ้ว ้       

       2.อาณาเขตสาธารณะทัว่ไปและอาณาเขตส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่เราไม่ไดใ้ชเ้ป็นประจ า

และไม่มีความคุน้เคยมากนักไดแ้ก่       เขตของเมืองที่เราไปมานานๆ คร้ัง     เช่น   อาจรวมสนาม

กอลฟ์ที่เราไปเล่นไม่บ่อยนกั       หา้งสรรพสินคา้ที่อยูน่อกเสน้ทางที่เราผา่นเป็นประจ า      บา้นของ

เพื่อนหรือญาติที่เราไปเยี่ยมเฉพาะในโอกาสพิเศษฯลฯ       อาณาเขตดังกล่าวจึงไม่มีขอบเขตที่

ชดัเจน           

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าอาณาเขตทั้ง 3 คืออาณาเขตของตวัเรา       อาณาเขตของบา้นหรือ

ถ่ินของเราและอาณาเขตอ่ืนๆของเมืองที่เรามีประสบการณ์น้อยกว่า       เป็นที่แน่นอนว่าอาณาเขต

ของตวัเราซ่ึงเก่ียวขอ้งกับที่เวน้ว่างส่วนบุคคลนั้นเป็นอาณาเขตที่มีความชัดเจนมากที่สุดและมี

ความส าคญัต่อบุคคลมากที่สุด       ประการส าคญัคืออาณาเขตที่เวน้วา่งส่วนบุคคลมีบทบาทโดยตรง

ต่อการใชส้ภาพเเวดลอ้มทางกายภาพ       ซ่ึงยอ่มเป็นการช้ีน าแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มดว้ย      

การศึกษาเก่ียวกับการมีอาณาเขตครอบครองที่ไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ียงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงตวัแปร

ทางกายภาพ       ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์     ตวัแปรทางดา้นกิจกรรมและการกระท าต่อกัน        

รวมทั้งตวัแปรอ่ืนๆที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีอาณาเขตครอบครองและเพราะความไม่

พร้อมของการศึกษาเก่ียวกบัการมีอาณาเขตครอบครองในระดบัอ่ืนๆนอกจากระดบัอาณาเขตที่เวน้

วา่งส่วนบุคคล         

ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย       

 1.  บทบาทของสุนัขทางด้านสังคม      

  1.1 สุนัขในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองมนุษย์     

  ในประเทศอินเดียมีความเช่ือว่าสุนัขถูกสร้างมาเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย ์     

เพราะพระเจา้สร้างมนุษยค์ืออดมัและอีฟขึ้นมา      แต่ทั้งสองถูกงูใหญ่กินท าให้พระเจา้ตอ้งสร้าง

มนุษยข์ึ้นมาใหม่และสร้างสุนขัขึ้นมาเพือ่ปกป้องมนุษยด์ว้ย      และเม่ืองูใหญ่ปรากฏตวัขึ้นมาก็จะ

ถูกสุนขัเห่าไล่ออกไปอยา่งดุร้าย     นอกจากน้ีพวกชนเผา่เมาลีในประเทศนิวซีแลนด์ก็มีความเช่ือว่า

ชนเผา่ของตนไดเ้ดินทางมาตั้งถ่ินฐานพร้อมกบัสุนัขโดยอาศยัเรือแคนนู      ท  าให้ชาวเมาลีมีความ

เคารพยกยอ่งสุนขัซ้ึงจะเห็นไดจ้ากการน าขนสุนัขไปประดบัตามที่อยูข่องผูน้ าชนเผ่าและเช่ือว่าถา้

บรรพบุรุษของเขาเกิดพลดัหลง      สูญหายไปในทะเลหรือติดอยูใ่นดินแดงที่ตนเองไม่รู้จกัมาก่อน
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สุนัขจะสามารถช่วยน าทางได้      เม่ือไม่มีอาหารประทงัชีวิต      ชาวเมาลีจะกินเน้ือมนุษยพ์วก

เดียวกนั      แต่จะไม่กินเน้ือสุนัขเพราะสุนัขของพวกเขาจะท าหน้าที่เป็นผ็เตือนภยัและคุม้ครอง

ปกป้องใหก้บัชาวเมาลีซ่ึงเป็นเจา้นายของพวกมนัอยา่งเตม็ที่(ครองแผน ไชยธนะสาร และประพจน์ 

เภตราภาศ, บรรณาธิการ, 2521: 10)       ในประเทศอียปิตเ์ม่ือสุนัขเสียชีวิตนั้นจะมีการสร้างหลุมฝัง

ศพพร้อมกบัมีค  าไวอ้าลยั      โดยจะถือวา่การฆ่าสุนขัถือเป็นความผดิและมีโทษตามกฎหมาย      ถา้

ผูใ้ดปฏิบติัต่อสุนขัอยา่งโหดเห้ียมอาจมีโทษถึงประหารชีวิต      นอกเหนือจากน้ีชาวเปอร์เซียถือว่า

การฆ่าสุนัขมีความผิด      เน่ืองจากสุนัขนั้นได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลว่าเป็น

ผูดู้แลฝงูสตัวแ์ละผูป้กป้องมนุษย(์แกะรอยต านานสุนขั1, 2535: 29)    

  1.2 สุนัขในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองสัตว์เลีย้ง    

   สุนขัหลายสายพนัธุมี์หนา้ที่ปกป้องฝงูแกะใหอ้ยูใ่นความปลอดภยัจากพวกหมาป่า     

หมีและพวกหัวขโมยทั้งหลาย      โดยสุนัขจะตอ้งท าหน้าที่เป็นทั้งผูน้ าฝูงและผูคุ้ม้ครองในเวลา

เดียวกัน      ตามปกติสุนัขเหล่าน้ีจะท าหน้าที่ไล่ฝูงสัตวใ์ห้เดินไปตามทางมากกว่าที่จะตอ้นให้ฝูง

สัตวร์วมกลุ่มและท าหน้าที่ตอนฝูงสัตวจ์  าพวกววัควายไปยงัตลาดซ้ือขายสัตว ์     ส่วนในประเทศ

องักฤษฝูงสัตวจ์ะถูกปล่อยให้หากินตามทุ่งหญา้หรือเชิงเขาตลอดทั้งเวลากลางวนัและกลางคืน      

คนเล้ียงแกจะตอ้งอาศยัสุนัขเป็นผูต้อ้นฝูงแกะเข้ากลุ่ม      ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของสุนัขเล้ียงแกะ      

ส่วนใหญ่สุนัขเล้ียงแกะมีต้นก าเนิดในประเทศอังกฤษแล้วแพร่กระจายไปส่วนอ่ืนๆของโลก      

  1.3 สุนัขในฐานะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ     

  สุนัขถูกน ามาฝึกหัดเพื่อท าหน้าที่ค ้นหาผูบ้าดเจ็บและค้นหาร่างของผูท้ี่ติดอยู๋

ภายใตซ้ากปรักหักพงัของบา้นเรือนอาคารต่างๆ      กล่าวคือสุนัขพนัธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด 1 ตวั

สามารถช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บไดม้ากกว่า 200 คน(ครองแผน ไชยธนะสาร และประพจน์ เภตรามาศ, 

บรรณาธิการ, 2521: 93) เช่นในกรณีของ”มานซ์”  สุนัขพนัธุ์เยอรมนัเชพเพิร์ดที่ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ

จาเหตุการณ์แผน่ดินไหวในประเทศตุรกี      ซ่ึงสามารถคน้พบเด็กหญิงที่ติดอยูใ่ตซ้ากบา้นที่ถล่มลง

มาทบัได(้ไหลตามโลก, 2542: 26)        

  1.4 สุนัขในฐานะผู้น าทางคนตาบอด     

  คนตาบอดได้ใช้สุนัขในการช่วยน าทางมามากกว่าศตวรรษ      จากหลักฐานที่

ปรากฏว่ามีการฝึกสุนัขให้สามารถน าทางให้คนตาบอดได้ที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสเม่ือ
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ศตวรรษที่18      ต่อมาไดมี้การจดัตั้งองคก์รเพื่อการมองเห็นโดยใชสุ้นัขน าทางขึ้นที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1926 และเกิดองคก์รอ่ืนๆขึ้นอีกมากมาย      เช่น      องคก์รสุนัขน าทางคนตา

บอดในประเทศอังกฤษที่จดัขึ้นในปีค.ศ.1931(ครองแผน ไชยธนะสาร และประพจน์ เภตรามาศ, 

บรรณาธิการ, 2521: 93-94) เป็นตน้       

  1.5 สุนัขในฐานะผู้เช่ือมสัมพันธ์ในครอบครัว    

  การเล้ียงสุนัขเป็นกิจกรรมหน่ึงของครอบครัว      ท  าให้ครอบครัวเกิดความรัก     

ความปรองดองและความเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน(ศิริรัตน์ สาโพธ์ิสิงห์)     โดยเฉพาะในวยัเด็กที่

ต้องการความรัก      ความอบอุ่น      ก  าลังใจ      การช้ีน าที่ถูกต้องจากผู ้น าครอบครัวและ

สภาพแวดลอ้มที่ดีภายในครอบครัว      ในยคุปัจจุบนัมีผูค้นนิยมเล้ียงสุนัขกนัมากขึ้นจนเรียกไดว้่า

สุนขัเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกมนครอบครัว (สุนขักบัเยาวชน, /2535: 14-15)        

  บญัชร ชวาลศิลป์(2542: 13)กล่าวา่      นบัตั้งแต่มีการสร้างครอบครัวเม่ือประมาณ 

20 ปีที่ผา่นมาแทบจะไม่มีช่วงเวลาใดที่บา้นเวน้ว่างจากการมีสุนัขไวเ้ป็นเพื่อน      ตลอดเวลาที่ได้

ใกลชิ้ดและใชชี้วติร่วมกบัสุนขัเสมือนเป็นเพือ่นสนิทนั้น      มีทั้งความสุขและความทุกขเ์ม่ือไดอ้ยู่

พร้อมหน้าทั้งคนและสุนัข      มีทั้งความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัเม่ือมีสุนัขคอยระวงัภยั     ไดห้ัวเราะ

กบัพฤติกรรมต่างๆของสุนขัและทา้ยที่สุดคือหยาดน ้ าตาเม่ือตอ้งลาจากกนัระหวา่งคนและสุนขั

  1.6 สุนัขในฐานะผู้ปลูกฝังศีลธรรมที่ดี     

  ความผกูพนัระหว่างเด็กกบัสุนัขท าให้เด็กไดรู้้คุณค่าของความรัก      ความเมตตา

การรู้จกัใหแ้ละการอยูร่่วมกนั      ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่ช่วยลดความหยาบกระดา้งและนิสัยชอบแกลง้

ชอบรังแกผูอ่ื้น      การเล้ียงดูสุนขัมีส่วนขดัเกลาใหนิ้สยัอ่อนโยน      ท  าให้เด็กไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และยงัท าให้เด็กรักและเมตตาต่อชีวิตสัตวอ่ื์น      ส่ิงที่เด็กได้รับจากสุนัขก็คือความรัก

ตอบแทนและเพือ่นเล่นที่ไม่เคยชกัน าไปในทางที่เส่ือมเสีย      ท  าให้รู้จกัรับผิดชอบและมีกิจกรรม

ของตวัเองภายในบา้น      การส่งเสริมให้เด็กเล้ียงและให้ความเมตตาต่อสุนัขจึงเป็นการปลูกฝังให้

เด็กมีจิตใจที่ดีงาม         

  1.7 สุนัขในฐานะเป็นเพื่อนยามเหงา       

  สุนัขสามารถเป็นเพื่อนและให้ความรักแก่เจา้ของ      ส าหรับบุคคลที่ผิดหวงัใน

ความรักได้เลิกคิดที่จะฆ่าตวัตายเพราะว่ามีสุนัขคอยให้ความรักและความผูกพนั      สุนัขได้น า
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คุณค่ามาสู่ชีวติที่อ่อนลา้และเป็นตวัแทนของความหมายหลายๆอยา่ง     เช่น      ความรักที่บริสุทธ์ิ      

เพือ่ผูซ่ื้อสตัย ์     ความจริงใจและความผกูพนัที่ไม่มีวนัเส่ือมคลาย(แกะรอยต านานสุนัข4, 2535: 40)

  1.8 สุนัขในฐานะเป็นของขวัญ      

  การซ้ือขายสุนขัไม่นิยมกระท ากนัในบางเผา่ชน      แต่จะใหเ้ป็นของขวญัแก่ผูท้ี่ชน

เผ่ายอมรับว่าเป็นผูท้รงเกียรติ      กากให้สุนัขเป็นของขวญัท าให้สุนัขได้กลายเป็นที่รู้จกัในกลุ่ม

ประเทศตะวนัตก      ยกตวัอยา่งในช่วงยคุสมัยการปฏิวติัฝรั่งเศส      สุนัขพนัธุ์บ็อกเซอร์ได้ถูก

น าเขา้มาในยโุรปตะวนัตกโดยพระเจา้ซาร์ของรัสเซียได้ถวายสุนัขพนัธุ์บอร์ซอยจ านวนสองตวั

ให้แก่พระราชินีวิคตอเรียเป็นของขวญัและพระเจา้ซาร์ก็ทรงถวายเพิ่มมากขึ้น      นอกจากน้ียงัมี

สุนขัพนัธุเ์ฮาดข์องชาวอฟักานิสถานที่เป็นของขวญัทางการฑูตระหว่างประเทศ      จนท าให้มีการ

ขยายพนัธุเ์ขา้สู่โลกตะวนัตก(ครองแผน ไชยธนะสาร และประพจน์ เภตรามาศ, บรรณาธิการ, 2521: 

10-17)           

  1.9 สุนัขในฐานะผู้ขนส่งลากเลื่อน       

  สุนขัถูกใชป้ระโยชน์ในการขนส่งเป็นพาหนะลากเล่ือนเพือ่บรรทุกส่ิงของเดินทาง

ไปในแหล่งต่างๆในระยะทางไกล(วชิิต สิงห์ทอง, 2540: 1)      นอกจากน้ีชาวพื้นเมืองในเทือกเขาที่

มีอากาศหนาวของยโุรปและแถบขั้วโลกเหนือที่มีหิมะตลอดทั้งปี      จะใชว้ธีิติดต่อกบัโลกภายนอก

หรือติดต่อระหวา่งหมู่บา้นดว้ยการอาศยัสุนขัลากเล่ือนในการเดินทางติดต่อส่ือสารกนั      ต่อมาการ

เดินทางดังกล่าวได้พฒันาเป็นเกมส์กีฬา      ท  าให้สุนัขลากเล่ือนกลายเป็นนักกีฬาที่ต้องมีการ

ฝึกซอ้มซ่ึงบางคร้ังสุนขัก็ตอ้งลากเล่ือนระยะทางนบัร้อยไมล์ 

 2.  แนวทางในการจัดต้ังและการบ ารุงรักษาพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขให้ประสบ

ความส าเร็จ          

  2.1  ความเห็นทั่วไป       

  การจดัตั้งพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขันั้นจ าเป็นจะตอ้งน าขอ้มูลหลายรูปแบบและ

หลายหลายมุมมองมาใช้ในการพิจารณาเพื่อที่จะให้ประสบผลส าเร็จ      ซ่ึงจะตอ้งประกอบด้วย

ความสามัคคีและการสนับสนุนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกับผูใ้ช้สวนสาธารณะ     

  2.2  ความปลอดภัย       

 ปัญหาดา้นความปลอดภยัเป็นปัญหาหลกัที่ประชาชนกงัวลในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข      
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มีความเห็นวา่ไม่ควรน าสุนขัที่มีนิสยัดุร้ายกา้วร้าวเขา้มาใชง้านพื้นที่โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

   2.2.1 ไม่อนุญาตใหน้ าสุนขัที่มีนิสยัดุร้ายเขา้มาใชง้านพื้นที่      โดยเจา้ของ

สุนขัควรศึกษาลกัษณะท่าทางที่สุนขัแสดงออกที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมดุร้ายกา้วร้าว  

   2.2.2 ไม่ควรน าลูกสุนัขหรือสุนัขที่มีนิสัยหวาดระแวงขา้มาใช้งานพื้นที่      

เพราะจะท าใหสุ้นขัหวาดกลวัและแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา     

   2.2.3 เจา้ของสุนัขจะตอ้งสามารถออกค าสั่งกบัสุนัขของตนเพื่อควบคุม

พฤติกรรมของสุนขัได ้        

   2.2.4 เด็กที่มาใชง้านพื้นที่จะตอ้งมีผูใ้หญ่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

   2.2.5 เจา้ของควรจะตอ้งควบคุมสุนขัใหอ้ยูใ่นสายจูงตลอดเวลา 

  2.3 เสียงรบกวน        

  ปัญหาเร่ืองเสียงรบกวนเป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ประชาชนมีความกงัวลเก่ียวกบัพื้นที่

ออกก าลงักายของสุนขั      ระดบัเสียงภายในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขจะมีการเปล่ียนแปลงมาก

ขึ้นในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใชง้านมากที่สุด      โดยลกัษณะของพื้นที่ที่อยูบ่ริเวณโดยรอบจะมีผลต่อ

การไดย้นิระดบัเสียงที่แตกต่างกนัออกไปโยมีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี    

   2.3.1 ไม่ควรจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขในบริเวณที่ใกลก้บัที่

พกัอาศยัจนเกินไป         

   2.3.2 ถา้มีความจ าเป็นจะตอ้งสร้างพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขที่ใกล้

กบัพื้นที่พกัอาศยั     ควรมีส่ิงที่ช่วยกนัเสียง     เช่น     ตน้ไม ้    ร้ัว เป็นตน้      

   2.3.3  ถา้มีความจ าเป็นจะตอ้งสร้างพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขติดกบั

บริเวณที่พกัอาศยั      ควรวางพื้นที่ที่มีการใชง้านหนาแน่นซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนออกห่างจาก

พื้นที่พกัอาศยั      โดยเลือกพื้นที่ที่เกิดเสียงรบกวนไม่มากนกัมาวางเป็นพื้นที่กนัชน  

  2.4 สุขอนามัย        

  ปัญหาเร่ืองสุขอนามัยจดัอยู่ในสามปัญหาแรกที่ประชาชนเป็นกังวล      ซ่ึงเป็น

ปัญหาที่เกิดจากการที่จุดเก็บมูลสุนัขไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ      จึงท าให้เกิดปัญหาความ

สกปรกของมูลสุนัขขึ้นในพื้นที่      โดยควรจะมีจุดเก็บมูลสุนัข 1 จุดต่อพื้นที่หน่ึงร้อยตารางเมตร

และท าความเขา้ใจกบัเจา้ของสุนขัอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งเก็บมูลสุนัขทุกคร้ัง      โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี
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   2.4.1 วางแผนและก าหนดงบประมาณที่จะใชใ้นการบ ารุงรักษาและท า

ความสะอาดพื้นที่ใหช้ดัเจน        

   2.4.2 วางกฎกติกาการท าความสะอาดมูลสุนขัไวบ้ริเวณประตูทางเขา้สวน      

รวมไปถึงตามจุดต่างๆภายในสวนที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน      

   2.4.3 จดัเตรียมถุงหรืออุปกรณ์ท าความสะอาดมูลสุนขัเอาไวใ้หเ้พยีงพอ      

   2.4.4 แนะน าให้ผูท้ี่เขา้มาใชส้วนร่วมกนัสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด

ในพื้นที่           

  2.5 ที่ตั้ง  

  การเลือกที่ตั้งของพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัเป็นส่ิงส าคญัที่ท  าใหเ้กิดการประสบ

ผลส าเร็จในการใชง้าน      ไม่ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีมลภาวะทางการใชง้านอยา่งหนัก เช่น พื้นที่ใต้

ทางด่วน      การจดัตั้งพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัที่มีการดูแลรักษาที่ดีอาจท าให้เกิดการเพิ่มคุณค่า

ในพื้นที่ขา้งเคียง      ประโยชน์อีกอยา่งหน่ึงก็คือจะท าใหมี้การลดจ านวนของคนที่พาสุนัขเขา้ไปใช้

ในพื้นที่ที่ไม่ไดรั้บอนุญาตนอ้ยลง      ขนาดของพื้นที่ก็เป็นส่ิงที่ส าคญัที่จะท าให้พื้นที่สวนประสบ

ความส าเร็จในการใชง้าน      แมว้่าพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขบางแห่งจะมีขนาดน้อยกว่า 3 

เอเคอร์      แต่หากมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าก็ยอ่มที่จะมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไดเ้พียงพอกว่า

พื้นที่ขนาดเล็ก      นอกจากน้ีควรเลือกที่ตั้งที่อยูใ่กลท้ี่จอดรถและสามารถเขา้ถึงพื้นที่ไดโ้ดยสะดวก      

โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี            

   2.5.1 ขนาดของพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขควรมีขนาดใหญ่เท่าที่จะ

เป็นไปไดแ้ละตอ้งเป็นขนาดที่หน่วยงานที่รับผดิชอบจะสามารถดูแลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2.5.2 ให้เลือกใชป้ระโยชน์จากพื้นที่มีอยูเ่ดิมให้มากที่สุดและไม่ท าการ

เปล่ียนแปลงพื้นที่หากไม่มีความจ าเป็น      เพื่อลดความขดัแยง้กับประชาชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่

โดยรอบ          

   2.5.3 ไม่ควรเลือกที่ตั้งของพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัที่อยูใ่กลก้บับริเวณ

ที่พกัอาศยัจนเกินไปเพือ่ลดปัญหาความขดัแยง้กบัประชาชนที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียง      แต่ตอ้ง

ไม่ไกลเกินที่ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นละแวกนั้นจะสามารถน าสุนขัของตนมาใชง้านพื้นที่ได ้ 

   2.5.4 จัดที่จอดรถให้เพียงพอส าหรับผู ้ที่น าสุนัขของตนมาใช้งาน      
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โดยทัว่ไปเจา้ของสุนขัประมาณ 95%จะใชก้ารเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัเพื่อน าสุนัขของตนมายงั

พื้นที่     นอกจากน้ียงัควรจดัที่จอดรถใหใ้กลก้บัพื้นที่สวนใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้  

  2.6 การดูแลรักษา 

  การดูแลรักษาพื้นที่เป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุดที่จะท าให้พื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข

ประสบผลส าเร็จ      ก่อนที่จะมีการจดัตั้งพื้นที่สวนนั้นควรจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับ

การดูแลรักษาพื้นที่     เวลาและงบประมาณที่จะตอ้งใช ้     มีหลายปัจจยัที่อยูใ่นส่วนของการดูแล

รักษาที่ไม่สามารถควบคุมได ้  เช่น   จ  านวนถุงพลาสติกที่ใชใ้นการก าจดัมูลสุนัข     การซ่อมแซม

ส่ิงต่างๆที่อาจเกิดความเสียหายจากการกระท าของสุนขั     การซ่อมแซมหลุมในสนามที่ถูกสุนัขขุด      

การดูแลรักษาพืชพนัธุ์ต่างๆ      การซ่อมแซมร้ัวที่เป็นส่ิงส าคญัมากในการป้องกนัสุนัขหลุดลอด

ออกไป      นอกจากน้ีการดูแลรักษายงัรวมไปถึงการรักษาความสะอาดในพื้นที่อ  านวยความสะดวก

ให้แก่ผูใ้ชท้ี่เป็นคน เช่น  การดูแลรักษาความสะอาดห้องน ้ าและมา้นั่ง เป็นตน้      โดยมีขอ้ปฏิบติั

ดงัน้ี              

   2.6.1 วางแผนงบประมาณที่ใชใ้นการบ ารุงรักษาและก าหนดตารางเวลาใน

การท าความสะอาดซ่ึงรวมไปถึงการดูแลเร่ืองสุขอนามยัที่เพยีงพอ      การดูแลรักษาพื้นผิวที่สุนัขท า

การขดุหลุม     ร้ัวและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

   2.6.2 ให้ค  าแนะน าในการใชพ้ื้นที่แก่เจา้ของสุนัขและช่วยกนัสอดส่อง

ดูแลรักษาพื้นที่      เพือ่ลดการดูแลรักษาเท่าที่จ  าเป็น       

  2.7 ลักษณะพืน้ผิว 

  พื้นผวิจ าพวกสนามหญา้      เปลือกไม ้    พื้นหินแกรนิตที่ยอ่ยสลายไดห้รือหินบด

อาจเหมาะส าหรับพื้นที่สวนสาธารณะทัว่ไปที่มนุษยใ์ชง้าน      แต่ในพื้นที่ที่มีสุนัขเขา้มาใชง้านร่วม

ดว้ยจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งเลือกพื้นผวิที่เหมาะสมกบัการใชง้านที่แตกต่างไปจากเดิมและมีการดูแล

รักษาที่ง่าย      โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี     

   2.7.1 ถา้พื้นที่เดิมเป็นสนามหญา้      ก็จะตอ้งมีการดูแลรักษาอยา่งหนักใน

เร่ืองของการดูแลรักษาสนามหญา้ไม่ให้แปรสภาพเป็นสนามโคลน     รวมไปถึงการรดน ้ า     ตดั

หญา้และการก าจดัวชัพชื      พื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนขับางแห่งนั้นมีความจ าเป็นที่จะตอ้งหยดุ

การใชง้านเป็นระยะๆเพือ่ท  าการดูแลรักษานามหญา้ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดต้่อไป  
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   2.7.2 พื้นผวิไมห้รือท าจากผวิไม ้     เป็นพื้นผวิที่ดูแลรักษาง่ายแต่จะตอ้งมี

การเติมพื้นผวิเป็นระยะๆ      โดยพื้นผวิประเภทน้ีจะระบายน ้ าไดไ้ม่ดีและจะตอ้งระวงัเศษไมซ่ึ้งอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัสุนขั      เม่ือสุนขัอุจจาระบนพื้นผวิไมอ้าจจะสงัเกตไดย้ากแต่สามารถท าความ

สะอาดพื้นผวิไดง่้าย      ซ่ึงพื้นผวิประเภทน้ีอาจไม่สวยงามนกั 

   2.7.3 พื้นหินแกรนิตที่ย่อยสลายได้      เป็นพื้นผิวที่ดูแลรักษาง่ายแต่

จะต้องมีการเติมพื้นผิวเป็นระยะๆเช่นเดียวกับพื้นไม้       ถ้าเป็นหินแกรนิตคุณภาพดีจะมี

ความสามารถในการระบายน ้ าอยา่งเพยีงพอ      เม่ือสุนขัอุจจารระลงบนพื้นหินแกรนิตจะเห็นไดช้ดั

และสามารถท าความสะอาดออกไดโ้ดยง่าย     

   2.7.4 พื้นทราย     ในพื้นที่ริมน ้ าหรือชายหาดที่เป็นพื้นทรายจะไม่ตอ้ง

กังวลว่าสุนัขจะขุดหลุม      เวน้แต่หลุมนั้นจะมีขนาดใหญ่จนเกินไปจึงจะตอ้งมีการซ่อมแซม      

ทรายสามารถระบายน ้ าไดดี้และง่ายต่อการท าความสะอาดมูลสุนัข      แต่ส าหรับในฤดูร้อนทราย

อาจจะร้อนเกินไปส าหรับอุง้เทา้ของสุนขั       

   2.7.5 พื้นหินบด      เป็นพื้นผิวที่อาจจะตอ้งเลือกใชใ้นต าแหน่งที่มีร่มเงา      

เพราะหากพื้นหินบดโดนแสงอาทิตยจ์ะเกิดความร้อนซ่ึงอาจท าให้อุ ้งเทา้ของสุนัขเป็นแผลได ้     

พื้นหินบดมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาที่ต  ่า      สามารถลา้งท าความสะอาดไดง้่ายและสามารถใชย้า

ฆ่าเช้ือเอนไซมห์รือยาระงบักล่ินฉีดพน่ลงบนพื้นหินบดเพือ่ช่วยลดกล่ินอนัไม่พงึประสงคไ์ด ้

   2.7.5 การน าพื้นผิวต่างๆมาใช้ร่วมกัน       น าพื้นหญา้     พื้นไม ้     พื้น

ทรายและพื้นคอนกรีตมาใชใ้นพื้นที่ที่แตกต่างกนัไปในสวนตามความเหมาะสม     เช่น      น าหิน

บดไวใ้นส่วนที่แสงแดดไม่ส่องถึง เป็นตน้     ทั้งน้ีเพื่อให้สุนัขละเจา้ของไดมี้โอกาสเลือกพื้นที่ใน

การออกก าลงักายรวมไปถึงเป็นการลดความหนาแน่นในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงอีกดว้ย        

  2.8 กฎระเบียบ 

  สวนสาธารณะทุกแห่งจะเป็นต้องมีกฎระเบียบ      จ  าเป็นต้องมีป้ายที่แสดง

กฎระเบียบในการก าจดัมูลสุนขัในทุกๆ 100 ตารางเมตรและบริเวณหนา้ประตูทางเขา้เพือ่ย  ้าเตือนให้

เจา้ของสุนัขท าความสะอาดมูลสุนัขของตนและไม่แนะน าให้เจา้ของสุนัขหน่ึงคนน าสุนัขเขา้มา

มากกวา่สามตวัในแต่ละคร้ัง      เพราะการที่น าสุนขัเขา้มามากเกินไปในแต่ละคร้ังอาจท าให้เจา้ของ
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ไม่สามารถดูแลสุนัขพฤติกรรมของสุนัขได ้     รวมไปถึงความสามารถในการก  าจดัมูลสุนัขดว้ย     

โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี    

   2.8.1 แสดงกฎระเบียบของสวนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งที่ชดัเจน 

   2.8.2 กฎระเบียบควรช้ีชดัในเร่ืองความรับผิดชอบของสุนัข     โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเร่ืองการท าความสะอาดมูลสุนขัของตน      

   2.8.3 จ ากดัจ านวนสุนขัที่จะสามารถเขา้ไปใชง้านพร้อมกบัเจา้ของหน่ึงคน     

โดยก าหนดใหส้ามารถน าสุนขัเขา้ไปใชง้านในแต่ละคร้ังไม่เกินสามตวัต่อเจา้ของหน่ึงคน 

   2.8.4 เจา้ของจะตอ้งสามารถควบคุมสุนขัของตนไดโ้ดยการออกเสียงสัง่ 

   2.8.5 ไม่อนุญาตใหสุ้นขัที่มีพฤติกรรมดุร้ายกา้วร้าวเขา้ใชง้านพื้นที่ 

   2.8.6 ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายตุ  ่ากว่า 14 ปีที่ไม่มีผูดู้แลมาดว้ย     เขา้ใช้

งานพื้นที่ 

   2.8.7 บงัคบัใชก้ฎระเบียบดงักล่าวในบริเวณพื้นที่รอบๆสวน 

               

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                              

 เน่ืองจากผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัสวนสาธารณะที่เปิดใหสุ้นขัเขา้ใชง้านร่วมดว้ยนั้น      ยงั

เป็นเร่ืองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรท าให้งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งนั้นหาได้ยาก      ผูว้ิจัยจึง

ยกตวัอยา่งกรอบแนวความคิดและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 (Laurel Allen 2007) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักาย

ส าหรับสุนขั     พบวา่ในพื้นที่ชุมชนเมืองมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการจดัหาพื้นที่ปลอดภยัที่เจา้ของ

สุนัขจะสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัสุนัขของตนไดอ้ยา่งอิสระรวมไปถึงการให้สุนัขของตนได้มี

ปฏิสัมพนัธ์กบัสุนัขตวัอ่ืนๆ      ซ่ึงการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขสามารถรองรับความ

ตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ต่จะตอ้งมีนโยบายในการดูแลที่เหมาะสม      กฎระเบียบที่บงัคบัใชแ้ละขอ้ห่วง

กงัวลต่างๆเพือ่น าไปใชพ้จิารณาในการออกแบบ      โดยควรให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มของ

พื้นที่      สุขภาพของสุนัข      พฤติกรรมของสุนัขที่น่ากังวลและจะต้องมีการวางแผนอย่าง

ครอบคลุมเก่ียวกบัการดูแลรักษาพื้นที่      โดยปกติในสภาพแวดลอ้มของสังคมเมืองเจา้ของสุนัขจะ

พยายามหลีกเล่ียงการเดินใกลก้นัเพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ระหว่างสุนัขของตน      แต่การ
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ออกแบบวางแผนพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขที่มีประสิทธิภาพจะสามารถแกปั้ญหาพฤติกรรม

สุนขัดุร้ายกา้วร้าวต่อสุนขัดว้ยกนัได ้     รวมไปถึงการเกิดผลดีต่อเจา้ของสุนขัในทางสงัคมอีกดว้ย            

 (อเนก รักเงิน 2544) ได้ท  าการศึกษาความสัมพันธ์ของสุนัขกับวิถีชีวิตคนไทยโดยมี

กรณีศึกษาคือชุมชนบา้นตรอกแซง      จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ของสุนัขกบัวิถี

ชีวิตของคนมีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต      ในปัจจุบนัสุนัขมีบทบาทในวิถีชีวิตคนในฐานะ

เป็นเพือ่นแกเ้หงาและในฐานะผูป้ลูกฝังศีลธรรม       เน่ืองจากอุปนิสัยของสุนัขที่มีความจงรักภกัดี

และซ่ือสัตวต์่อเจา้ของ      ท  าให้สุนัขมีความใกล้ชิดและผูกพนักบับุคคลในครอบครัว      อีกทั้ง

ผูใ้หญ่ยงัใช้พฤติกรรมต่างๆของสุนัขมาใช้อุปมาอุปไมยในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน      โดย

มูลเหตุของการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธด์งักล่าวนั้นมาจากการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ      ท  า

ใหเ้กิดปัญหาสงัคมเพิ่มมากขึ้น      ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งการเล้ียงสุนัขเพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงาและเพื่อ

เสริมสร้างคุณค่าความสมัพนัธท์างดา้นจิตใจที่หายไปจากการด าเนินชีวติในสงัคมปัจจุบนั       

 (เนาวรัตน์ ชุมยวง 2537) ไดท้  าการศึกษาการเล้ียงสุนัขและแมวของครอบครัวชาวอเมริกนั

โดยจ าแนกกลุ่มที่ศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม      จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท  าให้คนเล้ียงสุนัขคือ     

ตอ้งการเล้ียงเป็นเพื่อนแกเ้หงาซ่ึงเป็นการเล้ียงในกลุ่มครอบครัวที่มีการหย่าร้าง      กลุ่มคนชรา      

กลุ่มบิดา-มารดาที่บุตรแยกตวัออกไปอยูเ่องและกลุ่มคนโสด     อีกสาเหตุหน่ึงคือตอ้งการเล้ียงสุนัข

และแมวไวเ้พือ่เป็นเพือ่นลูกซ่ึงเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก      ผูบ้ริโภคทั้งห้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มี

แนวโนม้ในการเล้ียงสุนขัและแมวมากที่สุด       
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     บทที่ 3       

การด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนในการเก็บขอ้มูลมีสาระส าคญัคือ      วิธีที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้     ลกัษณะขอ้มูล

การเลือกขอ้มูล    เคร่ืองมือที่ใชแ้ละหลกัการที่มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

วิธีที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า        

 1.  เนื้อหางานวิจัยภาคเอกสาร       

 เร่ิมตน้จากการศึกษาแนวคิดในการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัข      นโยบายการ

จดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข      ประเด็นที่เป็น

ปัญหาท าใหผู้ใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรไม่ยอมรับ      พฤติกรรมและสญัชาติญาณของสุนขัรวมไปถึง

ทฤษฏีต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการครอบครองอาณาเขตของมนุษยแ์ละสัตว์      เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล

ประกอบการวจิยัคร้ังน้ี         

 2.  ขั้นตอนในการศึกษาภาคเอกสาร      

 ก าหนดหวัขอ้ในการศึกษาและปัญหาที่เกี่ยวขอ้ง  โดยงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงความเห็น

ของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรต่อการจดัแบ่งพื้นที่บางส่วนของสวนเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของ

สุนขัดงันั้นจุดมุ่งหมายจึงเนน้ไปในเร่ืองของความเห็นต่อการแกปั้ญหาและแนวทางในการออกแบบ

  2.1ความส าคญัของปัญหา      จากที่กล่าวไวข้า้งตน้ทางกรุงเทพมหานครไดเ้คยท า

การส ารวจความเห็นของผูท้ี่มีใชส้วนสาธารณะจตุจกัรต่อการจดัแบ่งพื้นที่สวนส่วนหน่ึงเพื่อเป็น

พื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข      ซ่ึงจากผลส ารวจพบว่าผูท้ี่มาใช้ส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยเน่ืองจากมี

ความกงัวลในเร่ืองความสกปรกกล่ินและความแออดั      ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาที่สามารถ

แกไ้ขไดโ้ดยการบริหารจดัการพื้นที่และการออกแบบลกัษณะทางภูมิทศัน์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึง

ไดต้ั้งค  าถามการวจิยัที่มุ่งเนน้ไปในเร่ืองของความเห็นที่มีต่อการจดัแบ่งพื้นที่สวนบางส่วนเป็นพื้นที่

ออกก าลงักายของสุนขั       ปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขัและแนวทาง

ในการออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั  
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  2.2 ค าถามในการวจิยั       

   2.2.1 ผูใ้ช้สวนสาธารณะจตุจักรเห็นด้วยหรือไม่ในการจดัแบ่งพื้นที่

สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัมาใชง้านร่วมดว้ย   

   2.2.2 ปัจจัยใดที่ผูใ้ช้สวนสาธารณะจตุจักรที่ไม่ยอมรับในโครงการ

ดงักล่าว เห็นวา่เป็นปัญหาต่อการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั     

   2.2.3 หากมีการแกไ้ขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ร่วมกบัสุนัข     

ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรจะเห็นดว้ยหรือไม่ในการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนให้

เจา้ของสามารถน าสุนขัมาใชง้านร่วมดว้ย       

   2.2.4 แนวทางในการจดัการและออกแบบพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัควร

เป็นอยา่งไร          

   2.3 ขั้นตอนในการวจิยัเพือ่มุ่งหาค าตอบของค าถามในการวิจยั      โดยการ

ก าหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาการก าหนดพื้นที่ศึกษา     การส ารวจภาคสนาม    การสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล      จากนั้นจึงท าการสรุปผลเพือ่เป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 

เกณฑ์และเหตุผลในการเลือกพืน้ที่ศึกษา       

 จากนโยบายของส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานครที่จะท าการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจกัรบางส่วนเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขเพื่อให้ผูใ้ช้สวนสามารถน าสุนัขของตนมาออก

ก าลังกายร่วมด้วย      อีกทั้ งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรน้ียงัเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกใน

กรุงเทพมหานครที่มีโครงการในการจดัท าพื้นที่สาธารณะส าหรับสุนัขใช้ในการออกก าลังกาย         

รวมไปถึงพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรยงัตั้งอยูใ่นเขตจตุจกัร   ซ่ึงเป็นเขตที่มีจ  านวนประชากรสุนัข

มากเป็นอนัดบั 2 ในกรุงเทพมหานครรองจากเขตบางกะปี       ดงันั้นพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรจึง

เป็นพื้นที่ศึกษาที่เหมาะสมในการวจิยัน้ี  

วิธีการเก็บข้อมูล          

 1.  การสังเกตการณ์ (Observation)      

 การใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรที่คาดว่ามีผูใ้ช้งานและกิจกรรมที่หลากหลายในบริเวณ

พื้นที่ต่างๆภายในสวน      ผูส้ังเกตการณ์ใชว้ิธีสังเกตการณ์และบนัทึกต าแหน่งลงในแผนที่รวมทั้ง
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การถ่ายภาพ เพื่อประเมินกิจกรรมการใช้งานพื้นที่ในเบื้องตน้และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการท า

แบบสอบถามเพือ่ทราบความตอ้งการและความเห็นของผูใ้ชง้านอีกดว้ย   

  1.1เร่ิมสงัเกตการณ์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่โดยรวม   เพื่ อ เ ร่ิ ม วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสมัพนัธข์องพื้นที่กบักิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น      

  1.2สงัเกตกิจกรรมของผูท้ี่มาใชง้านในพื้นที่ต่างๆ      เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลกิจกรรม

ของผูม้าใชง้านในการท าแบบสอบถาม       

 2.  การใช้การสอบถามและสัมภาษณ์      

 การใช้การสอบถามและสัมภาษณ์ท าโดยการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูท้ี่มาใช้งานสวนสา

ธารณจตุจกัร  โดยในแบบสอบถามจะถามในเร่ืองต่อไปน้ี    

  2.1 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจกัรบางส่วนเพือ่เป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั     

  2.2 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการใชพ้ื้นที่

ร่วมกบัสุนขั          

  2.3 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจกัรบางส่วนเพือ่เป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั      หากไดมี้การแกไ้ขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ

การใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขัแลว้        

  2.4 พฤติกรรมการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถาม   

  2.5 พฤติกรรมการมาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2.6 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง         

 1.  กลุ่มตัวอย่างและประชากรเป้าหมาย      

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความเห็นของผูท้ี่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรจะใชก้ารสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มช่วงเวลา       โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูท้ี่มาใช้

งานสวนสาธารณะจตุจกัรตามช่วงเวลาที่ก  าหนด      

 2.  ช่วงวันเวลาในการเก็บข้อมูล       

 จากการส ารวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครในเร่ืองของจ านวนผูใ้ชว้นสาธารณะ 
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(พงษไ์พบูรย ์ศิลาวรเวทย,์ 2528: 25) พบว่าช่วงเวลาที่มีจ  านวนผูใ้ช้สวนสาธารณะมากที่สุดคือ

ในช่วงเยน็คิดเป็น 50% ของจ านวนผูใ้ชต้ลอดวนั      รองลงมาคือช่วงเชา้ 30% และช่วงกลางวนั 

20%   ดงันั้นช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลจึงเลือกช่วงเยน็ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีผูใ้ชสู้งสุด     โดยวนัที่

ท  าการเก็บขอ้มูลจะเก็บในช่วงวนัธรรมดาโดยจะสุ่มเก็บในช่วงตน้สัปดาห์กลางสัปดาห์และปลาย

สปัดาห์คือวนัจนัทร์ พธุและศุกร์       ส่วนในวนัหยดุราชการจะเลือกท าการเก็บขอ้มูลทั้งสองวนัคือ    

วนัเสาร์และอาทิตยร์วมทั้งส้ินเป็น 5 วนั        

 3.  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง       

 จากการส ารวจขอ้มูลจ านวนผูท้ี่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัโดยขอ้มูลจากกองสวนสาธารณะ  

กรุงเทพมหานคร      พบวา่มีจ านวนผูท้ี่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรเฉล่ียวนัละ 400 คน      

ตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเนะที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ที่มา : ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเนะ(ออนไลน์), เข้าถึงเม่ือ 31 พฤษภาคม 2555, 

 เขา้ถึงไดจ้าก www.saranlive.com 

 จากขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่มีจ  านวน 400 คน      ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงมีจ  านวน 

67 ตวัอยา่งโดยแบ่งการแจกแบบสอบถามออกเป็น 5 วนัตามวนัและเวลาขา้งตน้      โดยแจกวนัละ

ประมาณ 14 ตวัอยา่ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

33 
 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล         

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะท าโดยการน าผลที่ไดม้าวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ      เพื่อศึกษา

ความเห็นของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรส่วนหน่ึง

เป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัในเร่ืองต่างๆ       เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการศึกษามาเป็นขอ้เสนอแนะ

ในการจดัหาพื้นที่และออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลงักายของสุนัขต่อไปโดยวิธีการ

ต่างๆดงัน้ี          

 1. วเิคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจภาคสนาม       ขอ้มูลทางกายภาพ      ลกัษณะการใชง้าน

พื้นที่และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของสวนสาธารณะจตุจกัรเบื้องตน้        

 2.  ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาแปลผลโดยสถิติร้อยละ(Percentage) เพื่ออธิบาย

ขอ้มูลและแจกแจงความเห็นของผูใ้ชง้านในเร่ืองต่างๆและเพื่อการอภิปรายผลที่สะดวกและง่ายต่อ

การเขา้ใจของผูท้ี่ตอ้งการจะศึกษา      รวมทั้งเพือ่น าเสนอในรูปแบบขอ้เสนอแนะในการจดัหาพื้นที่

และการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลงักายของสุนขั    

 3.วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์และจากแบบสอบถาม      เพือ่หาความเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามและปัจจยัอา้งอิงที่มีผลต่อความเห็นนั้นๆ       เพือ่เป็นแนวทางในการหาขอ้เสนอแนะ

ในการจดัหาพื้นที่และการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลงักายของสุนขั  

 การวิเคราะห์โดยมุ่งหาค าตอบของการวิจัยโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงทฤษฏีสนับสนุนเพื่อ

พจิารณาความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัอา้งอิงที่เก่ียวขอ้ง      โดยพิจารณาขอ้มูลจาก

การสังเกตการณ์เบื้องตน้ควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามพร้อมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการจดัหาพื้นที่และการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลงักายของสุนขัต่อไป 

 

 

 

 

 

   ส
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สรุปผล           

 ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะจากการวิจยัจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน      ส่วนแรกเป็นการสรุป

ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรบางส่วนเป็น

พื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัในเร่ืองต่างๆ      ปัจจยัที่เป็นปัญหาในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนัขรวมไป

ถึงความเห็นต่อโครงการภายหลงัจากที่มีการแกไ้ขปัญหาแลว้      ส่วนที่สองคือการสรุปแนวทางใน

การออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลงักายของสุนัขในพื้นที่ทัว่ไปพร้อมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในการออกแบบที่สอดคลอ้งกบัทฤษฏีและความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม      โดยจะมี

การน าเสนอดงัน้ี          

 1.สรุปความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัร

บางส่วนเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัในเร่ืองต่างๆ      ปัจจยัที่เป็นปัญหาในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบั

สุนัขรวมไปถึงความเห็นต่อโครงการภายหลังจากที่มีการแกไ้ขปัญหาแล้ว      โดยแจกแจงขอ้มูล

เป็นตารางเพือ่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจเพือ่สรุปผลเป็นขอ้เสนอแนะต่อไป   

 2.สรุปขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัในเร่ืองพฤติกรรมการมาใชง้านสวนสาธารณะ

จตุจกัรพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขและความเห็นต่อการจดัให้มีพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข      โดย

แจกแจงขอ้มูลเป็นตารางเพือ่สรุปผลเป็นขอ้เสนอแนะต่อไป     

 3.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัหลังจากที่ไดส้รุปผลในเร่ืองต่างๆที่ได้ท  ากรศึกษามาแล้วนั้น      

ทางผูว้จิยัจะน าเสนอแนวคิดในการจดัหาพื้นที่และแนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับ

การออกก าลงักายของสุนขัทั้งในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรและพื้นที่ทัว่ไป 
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บทที่ 4 

    ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่ศึกษา                

เกณฑ์ในการเลือกพืน้ที่ศึกษา        

 จากนโยบายของส านกกส่ง งวดล้ออ สกงกกลกรุงเทพ หานครทีงจะท าการจกลวบ่งพื้นทีง

สดนสาธารณะจตุจกกรบางส่ดนเป็นพื้นทีงออกก า้กงกายของสุนกขเพืงอใหอผู อใชอสดนสา ารถน าสุนกขของ

ตน าออกก า้กงกายร่ด ลอดย      อีกทก้งพื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกรน้ีย กงเป็นสดนสาธารณะวห่งวรก

ในกรุงเทพ หานครทีง ีโครงการในการจกลท าพื้นทีงสาธารณะส าหรกบสุนกขใชอในการออกก า้กงกาย    

รด ไปถึงการทีงพื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกรย กงอยูใ่นเขตจตุจกกรซึงงเป็นเขตทีง ีจ  านดนครกดเรือนทีงเ้้ียง

 ากเป็นอกนลกบ 2 ในกรุงเทพ หานคร (เ้้ียงสุนกข 20,074 ครกดเรือน) รองจากเขตบางกะป่      ลกงนก้น

พื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกรจึงเป็นพื้นทีงศึกษาทีงเห าะส ในการดจ่กยน้ี    

                 
ภาพทีง 1จ านดนครกดเรือนทีงเ้้ียงสุนกขจ าวนกตา รายเขต พ.ศ.2549                   

ทีง า : ส านกกอนา กย กรุงเทพ หานคร
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 1.  สวนสาธารณะระดับกลาง       

 เนืงองจากสดนสาธารณะระลกบก้าง ีพื้นทีงการใหอบร่การทีงครอบคุ้ ในระลกบยา่น       ีรกศ ี

การใหอบร่การ ากกดา่ 8 ก่โ้เ ตรขึ้นไป       

 2.  กลุ่มผู้ใช้งานสวนสาธารณะ       

 กุ้่ ผู อใชองานสดนสาธารณะทีงจะน า าศึกษาคดรจะเป็นกุ้่ ทีง ีคดา ห้ากห้ายในก่จกรร 

การ าใชองานสดนสาธารณะ      ในพื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกรย กง ีก่จกรร การใชองานทีงห้ากห้าย  

เช่น   การพกกผอ่น   การออกก า้กงกาย   การท าก่จกรร ต่างๆ  หรือการเป็นจุลเป้ีงยนถ่ายการเล่นทาง

ทีงส าคกญ     ส่งผ้ใหอเก่ลประเภทของผู อทีง าใชองานสดนสาธารณะจตุจกกรทีงห้ากห้าย  

 3.  ขนาดพืน้ที่         

 พื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกร ีขนาล 190 ไร่ จกลเป็นสดนสาธารณะขนาลก้าง      ซึง ง ีขนาล

เพยีงพอทีงจะสา ารถรองรกบก่จกรร ไลอห้ากห้าย      

  

 

ภาพทีง 2 สดนสาธารณะจตุจกกร          

ทีง า : ส านกกงานสดนสาธารณะกรุงเทพ หานคร, สดนสาธารณะจตุจกกร (ออนไ้น์), เขอาถึงเ ืงอ   16

พฤษภาค  2555, เขอาถึงไลอจาก http://www.bangkok.go.th/publicpark/ 

http://www.bangkok.go.th/publicpark/
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สวนสาธารณะจตุจักร                     

 สถานทีงตก้ง : ถนนพห้โยธ่น    วขดงจตุจกกร   เขตจตุจกกร                  

 ขนาล : 190 ไร่                     

 ระลกบ : สดนสาธารณะขนาลก้าง       

 เด้าท าการ : 04.30 – 21.00 น.       

 หน่ดยงานทีงรกบผล่ชอบ : ส านกกงานสดนสาธารณะ ส านกกส่งงวดล้ออ  

 

วผนผกงทีง 1 ผ กงสดนสาธารณะจตุจกกร          

ทีง า : Yourhealthyguide, ผกงสดนสาธารณะจตุจกกร (ออนไ้น)์, เขอาถึงเ ืงอ 16 พฤษภาค  2555,                  

เขอาถึงไลอจาก http://www.yourhealthyguide.com/parks/park-chatuchak.htm 

 

 

http://www.yourhealthyguide.com/parks/park-chatuchak.htm
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ต าแหน่งที่ต้ัง          

 สดนสาธารณะจตุจกกรตก้งอยูร่ะหด่างถนนก าวพงเพชรว้ะถนนพห้โยธ่น   วขดง้าลยาด 

เขตจตุจกกร 

 

วผนผกงทีง 2 วผนทีงเขตจตุจกกร           

ทีง า : Google map, วผนทีงเขตจตุจกกร (ออนไ้น์), เขอาถึงเ ืงอ 16 พฤษภาค  2555, เขอาถึงไลอจาก                        

 http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6

 38&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8

 %99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%

 B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0

 %B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

 

http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6%0938&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%09%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%25%09B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%09%B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6%0938&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%09%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%25%09B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%09%B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6%0938&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%09%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%25%09B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%09%B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6%0938&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%09%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%25%09B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%09%B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&cp=10&gs_id=21&xhr=t&biw=1280&bih=6%0938&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%09%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%25%09B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%09%B8%81%E0%B8%A3&um=1&gl=th&resnum=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
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 วผนผกงทีง 3 ผกงเ ืองรด เขตจตุจกกร        

 ทีง า : อาสา, ผกงเ ืองรด กรุงเทพ หานคร (ออนไ้น์), เขอาถึงเ ืงอ 14 พฤษภาค  2555,เขอาถึงจาก

           http://www.asa.or.th/download/03media/04law/cpa/BMAlanduse/mr49-bma-00.jpg 

 

 

 

     

http://www.asa.or.th/download/03media/04law/cpa/BMAlanduse/mr49-bma-00.jpg
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ขอบเขตการให้บริการ         

 พื้นทีงสดนสาธารณะจตุจกกร ีขนาล 190 ไร่ จกลเป็นสดนสาธารณะขนาลก้างซึง ง ีรกศ ีการ

ใหอบร่การในระยะ 8 ก่โ้เ ตรขึ้นไป     โลยครอบคุ้ การใหอบร่การพื้นทีงในเขตจตุจกกร   ห้กกสีง     

บางเขน     ้าลพรอาด    บึงกุ่    ด กงทองห้าง    บางกะปี    สดนห้ดง     หอดยขดาง    ด กงทองห้าง    

ล่นวลง     พญาไท     ลุส่ต     บางพ้กล    บางกอกนออย    ราชเทดี    ปทุ ดกน   บางรกก   ด กฒนา   

ค้องเตย   นนทบุรี     รด ไปถึงพื้นทีงเขตทีงอยูใ่นรกศ ีทีงเก่นกดา่ 8 ก่โ้เ ตรลอดย 

 

 ภาพทีง 3 ขอบเขตการใหอบร่การของสดนสาธารณะจตุจกกร 

 

 

 

จตจุักร 

 หลกัส่ี        บางเขน 

ลาดพร้าว 
    บางซื่อ 

นนทบุรี 

    บางพลดั   ดุสติ     พญาไท         วงัทองหลาง 
    ดินแดง 

 

 

ห้วยขวาง ราชเทวี 

 

ปทมุวนั 

 

วฒันา 

 

บางรัก 

 

บางกอกน้อย 

 
บางกอกใหญ่ 

 

คลองเตย 

 

สวนหลวง 

 

บางกะปิ 

 

บงึกุ่ม 
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ประวัติความเป็นมา       

 สดนสาธารณะจตุจกกรไลอเป่ลอยา่งเป็นทางการ าตก้งวต่ด กนทีง 4 ธกนดาค  พ.ศ. 2523 โ ล ย

 ีจุลเร่ง ตอนในปี 2518 ซึงงการรถไฟวห่งประเทศไทยไลอนออ เก้อานออ กระห ่อ ถดายทีงล่นจ านดน 

100 ไร่เพืงอสรอางสดนสาธารณะตา พระราชประสงคข์องพระบาทส เล็จพระเจอาอยูห่กดภู ่พ้อลุ้ย

เลช หาราชในดโรกาสเฉ้่ พระชน พรรษาครบ 4 รอบ หรือ 48 พรรษา ในดกนทีง 5 ธกนดาค  พ.ศ. 

2518 ซึงงเ ืงอดกนทีง 8  กราค  พ.ศ. 2519 พระบาทส เล็จพระเจอาอยูห่กดทรงพระกรุณาโปรลเก้อาฯ 

พระราชทานนา ของสดนวห่งน้ีด่า "สดนจตุจกกร" (ซึง งเป็นชืงอภาษาสกนสกฤต ีคดา ห ายด่า "สีง

รอบ")ว้ะในระหดา่งทีงกรุงเทพ หานครก า้กงท าการจกลสรอางสดนวห่งน้ีทางการรถไฟวห่งประเทศ

ไทยก็ไลอ อบทีงล่นเพ่ง เต่ ใหออีก 90 ไร่ รด เป็นทก้งห ล 190 ไร่ การก่อสรอางสดนวห่งน้ีไลอว้อด

เสร็จว้ะสา ารถเป่ลใหอบร่การประชาชนไลอในปี 2523   

สภาพพืน้ที่โดยทั่วไป         

 สดนสาธารณะจตุจกกรเป็นสดนสาธารณะทีง ีสภาพวดล้ออ ทีงร่ รืงนว้ะ ี้กกษณะลกงน้ี 

 1.  เป็นหนึงงในสถานทีงพ กกผอ่นหยอ่นใจ  ีตอนไ อขนาลใหญ่ร่ รืงน  ีบ่ อน ้ า ขน าลใหญ่

ว้ะ ีอากาศทีงบร่สุทธ์่ ซึงงนอกจากคดา สดยงา ว้ะร่ เยน็ว้อด สดนสาธารณะจตุจกกรย กงเป็น

วห้่งรดบรด พกนธุไ์ อทีงน่าสนใจส าหรกบใหอประชาชนไลอศึกษาหาคดา รูออีกลอดย  

 2.  เป็นสถานทีงออกก า้กงกาย    สา ารถเล่น-ด่งงตา ทางเล่นทีงจกลไดอ       ีก่จกรร กีฬาทาง

น ้ าเช่น การพายเรือ    ถีบจกกรยานน ้ าในสระน ้ าก้างสดน      รด ทก้งสา ารถเ้ือกใชอบร่การออก

ก า้กงกายตา ฐานต่างๆ ใน "สดนสุขภาพเฉ้่ พระเกียรต่ 36 พรรษาพ้ตรีหญ่งส เล็จพระเทพ

รกตนราชสุลาฯสยา บร ราชกุ ารี"        

 3.  เป็นสถานทีงใหอคดา รูอว้ะคดา เพ้่ลเพ้่นต่างๆ  ี พ่ พ่ ธ ภกณฑ์ ร ถ ไฟ ในอ า ค า รหอ

เกียรต่ภู ่รถไฟ ีการจกลวสลงน่ทรรศการ ประดกต่ศาสตร์การเล่นรถไฟไทยว้ะยานยนต์ เป่ลบร่การ

เด้า 07.00-16.00 น. ด กนเสาร์-อาท่ตย ์   ว้ะย กง ีสดนจราจรเยาดชนซึง งเป็นการจกลเสอนทางจกกรยาน

ว้ะต่ลปอ ายเครืงองห ายจราจรใหอเล็กว้ะเยาดชนไลอเรียนรูอดน่กยการจราจร อีกทก้ งย กง เพ้่ลเพ้่น

กกบบรรยากาศร่ รืงนสดยงา ลอดยพรรณไ อต่างๆ ในสดน       นอกจากน้ีผู อ าใชอสดนสาธารณะจตุจกกร

ย กงสา ารถหาคดา รูอไลอจากสดนส ุนไพร สดนไ อลอกในดรรณคลีว้ะสดนปา้ ์ไลออีกลอดย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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 4.  เป็นสถานทีงในการท าก่จกรร ต่างๆ   เช่น   การถ่ายรูป เนืงองจาก ีการสรอางอนุสรณ์ทีง

สดนงา ไดอเป็นประจกกษพ์ยานวห่งคดา ร่ด  ือเ ืงอครก้ งก่อตก้งสดน โลยท าเป็นเป็นสกญ้กกษณ์ของ

สดนสาธารณะเก่าวก่ คูเ ืองห้ดงหอนาฬ่กา นาฬ่กาลอกไ อ ประต่  า  า ก ร ร  ซึง ง เ ป็ น

ผ้งานจากศ่้ป่นชก้นน าในประเทศอาเซียนไลอวก่    บรูไน     อ่นโลนีเซีย      าเ้เซีย     ส่งคโปร์

ฟ่้่ปป่นส์ว้ะประเทศไทย 

แนวคดิหลักของผู้ออกแบบสวนสาธารณะจตุจักร     

 วนดค่ลห้กกในการออกวบบสดนสาธารณะจตุจกกรนก้น       าจากคดา ตอองการพื้นทีงสีเขียด

เพืงอการพกกผอ่นว้ะเพืงอสภาพวดล้ออ ทีงลีส าหรกบเป็นสถานทีงพ กกผอ่นหยอ่นใจ     ออกก า้กงกาย้ะ

ท าก่จกรร ต่างๆ เนืงองจากเขตจตุจกกรเป็นเขตทีง ีคดา หนาวน่นของทีงอยูอ่าศกยว้ะ ีประชากรเป็น

จ านดน าก 
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บทที่ 5 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการสังเกตการณ์และแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี     เพื่อให้ทราบถึง

ทศันคติของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่มีต่อการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนัขและเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่เป็น

อุปสรรคต่อการยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกนั      การส ารวจขอ้มูลจะแบ่งเป็นการสังเกตการณ์กิจกรรม

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่และการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งไปสู่การ

หาค าตอบของค าถามในการวจิยัคร้ังน้ี 

 

การส ารวจข้อมูล          

 ในการส ารวจเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่จะน ามาใชว้เิคราะห์เพือ่ใหท้ราบถึงปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกนัระหวา่งคนและสุนขั ได้ท  าการส ารวจขอ้มูลด้วยวิธีการต่างๆดังต่อไปน้ี

 1.  การส ารวจและสังเกตการณ์ในพืน้ที่ศึกษา      เพือ่ศึกษาขอ้มูลต่างๆดงัน้ี   

  1.1 สภาพทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา      

  1.2 กิจกรรมของผู้มาใช้งานที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา     

  1.3 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา   

  1.4 ช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆในพืน้ที่ศึกษา    

 2.  การส ารวจโดยการสัมภาษณ์ เพือ่ศึกษาขอ้มูลต่างๆดงัน้ี    

  2.1 ทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข  

  2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อการยอมรับการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข

  2.3 แนวทางการออกแบบพืน้ที่สาธารณะส าหรับการออกก าลังกายของสุนัข 
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1.  การส ารวจและสังเกตการณ์ในพืน้ที่ศึกษา            
 1.1 สภาพทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา  

 

แผนผงัที่ 4 ผงัแสดงต าแหน่งของส่ิงต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัร 

           สวนสาธารณะจตุจกัรเป็นสวนสาธารณะ 
ขนาดกลางมีพื้นที่  57 ไร่    ตั้ งอยู่บนถนน
พหลโยธินซ่ึงเป็นถนนสายส าคญัในการคมนาคม 
โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับถนนวิภาวดีรังสิต
ทิศตะวนัออกติดกบัถนนพหลโยธิน,สถานีรถไฟ 
ฟ้าหมอชิตและสถานีรถไฟใต้ดินสวนจตุจักร   
ทิศใตติ้ดกบัตลาดนัดสวนจตุจกัร     ทิศตะวนัตก
ติดกบัถนนก าแพงเพชร1และสวนวชิรเบญจทศัน์
จากบริเวณที่ตั้งของสวนมีศกัยภาพในการเขา้ถึง
ไดโ้ดยสะดวกและเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่
ส าคญัของพื้นที่ใกลเ้คียง      โดยมีประตูทางเขา้
สวนทั้งหมด 8 ประตู ดงัน้ี             
- ประตูหมายเลข 1-4 เป็นประตูทางเขา้จากถนน
ก าแพงเพชร 1 และที่จอดรถของสวน                    
- ประตูหมายเลข 5 เป็นประตูที่สามารถเช่ือมการ
เดินทางไปยงัตลาดนดัสวนจตุจกัร            
- ประตูหมายเลข 6 เป็นประตูทางเขา้จากถนน
พหลโยธินที่เช่ือมกับสถานีรถไฟฟ้า(BTS)หมอ
ชิตและสถานีรถไฟใตดิ้น(MRT)จตุจกัรซ่ึงเป็น
ประตูที่มีผูใ้ชง้านเขา้-ออกมากที่สุด           
- ประตูหมายเลข 7-8  ป็นประตูทางเขา้จากถนน
พหลโยธินโดยประตูหมายเลข 7 สามารถเช่ือม
กบัสถานีรถไฟใตดิ้น(MRT)จตุจกัรได ้
     
  

 ลกัษณะของพืน้ท่ีสวนจตจุกัรมีความ

พิเศษแตกตา่งจากพืน้ท่ีสวนสาธารณะทัว่ไป

คอ่นข้างมาก นอกจากความร่ม เย็นของต้นไม้
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 ลกัษณะของพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรมีความแตกต่างจากสวนสาธารณะทัว่ไปค่อนขา้งมาก

นอกจากความร่มเยน็ของตน้ไมใ้นสวนแลว้       สวนสาธารณะจตุจกัรยงัเป็นแหล่งรวบรวมพนัธุ์ไมท้ี่

น่าสนใจใหผู้ท้ี่มาใชส้วนไดศึ้กษาหาความรู้       เช่น       สวนสมุนไพร       สวนไมด้อกในวรรณคดีและ

สวนปาลม์ เป็นตน้       ใจกลางของสวนเป็นบ่อน ้ าขนาดใหญ่ที่เต็มไปดว้ยปลาหลากหลายชนิดและใช้

ท  ากิจกรรมทางน ้ าต่างๆ        มีสนามกีฬาและฐานเคร่ืองเล่นต่างๆส าหรับออกก าลังกายมีสวนจราจร

เยาวชนให้เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้วินัยการจราจรดว้ยความเพลิดเพลินกบับรรยากาศร่มร่ืนสวยงาม

ดว้ยพรรณไมต้่างๆภายในสวน  นอกจากน้ีภายในสวนมีส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานจากการ

ร่วมแรงร่วมใจในการก่อตั้งสวนสวนจตุจักร ได้แก่       นาฬิกาดอกไม้และประติมากรรมในสวน

อาเซียนซ่ึงเป็นผลงานจากศิลปินชั้นน าในประเทศอาเซียน 6 ประเทศ       มีอาคารพิพิธภณัฑร์ถไฟซ่ึงมี

การจดัแสดงนิทรรศการประวตัิศาสตร์การเดินรถไฟไทยและยานยนต์       จากสภาพแวดลอ้มดงักล่าว

ประกอบกับการเดินทางเขา้ถึงที่สะดวกท าให้ผูค้นมากมายนิยมมาใช้สวนสาธารณะจตุจกัรเพื่อท า

กิจกรรมต่างๆอยา่งหลากหลาย เช่น มาเดิน-วิ่งหรือใชฐ้านเคร่ืองเล่นต่างๆในการออกก าลงักาย  

มาพกัผ่อนในยามเยน็หลงัเลิกงานหรือมาพกัผ่อนกบัครอบครัวในวนัหยดุ       มาท ากิจกรรมทางน ้ า

ต่างๆเช่น       พายเรือ       ถีบจกัรยานน ้ า       มาเที่ยวชมศึกษาพนัธุ์ไมต้่างๆและเขา้ชมนิทรรศการใน

พิพิธภณัฑร์ถไฟ       มาใชส้ถานที่ในการถ่ายภาพและใช้สวนเป็นจุดนัดหมายหรือเป็นจุดพกัส าหรับ

เปล่ียนถ่ายการเดินทาง เป็นตน้ 
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 1.2 กิจกรรมของผู้มาใช้งานที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา     

 จากลกัษณะของพื้นที่ประกอบกบัที่ตั้งของสวนสาธารณะที่ศกัยภาพในการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก

ส่งผลใหส้วนสาธารณะจตุจกัรกลายเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางส าคญั       ท  าใหป้ริมาณของผูท้ี่เขา้มายงั

สวนสาธารณะจตุจกัรในแต่ละวนันั้นมีจ  านวนมากจึงเกิดกิจกรรมการใชง้านที่หลากหลาย       โดยจาก

การสงัเกตการณ์การใชง้านของพื้นที่สามารถแบ่งกิจกรรมมาใชง้านไดด้งัน้ี คือ   

  1.2.1 การพักผ่อน        เป็นกิจกรรมที่มีผูใ้ชง้านมากที่สุด เช่น ก า ร นั่ ง เ ล่ น ใ ต้

ตน้ไมห้รือริมน ้ า       สูดอากาศบริสุทธ์ิ       ชมสวนไมใ้นวรรณคดี       สวนปาล์ม       ให้อาหารปลา  

บางครอบครัวมีการเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมมารับประทานกนั        มีการพาบุตรหลานมาใชส้วนเป็น

ที่วิง่เล่น เป็นตน้ 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการพกัผอ่นที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะจตุจกัร 

  1.2.2 การออกก าลังกาย    มีกิจกรรมการออกก าลงักายที่หลากหลาย    เช่น การเดิน-
วิง่ออกก าลงักายไปตามเสน้ทางเดินภายในสวน   มีการใชฐ้านเคร่ืองออกก าลงักายต่างๆและยงัมีการ
ใชส้นามหญา้เป็นพื้นที่ในการออกก าลงักายเป็นกลุ่มอีกดว้ย    

ภาพที่ 5 กิจกรรมการออกก าลงักายที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะจตุจกัร 
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  1.2.3 ท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน       นอกจากกิจกรรมการพกัผอ่นและออกก าลงักาย

แลว้ยงัมีการท ากิจกรรมอ่ืนๆเกิดขึ้นภายในสวน      เช่น    กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆ

การใชบ้รรยากาศที่สวยงามของสวนเพือ่ถ่ายภาพ      มีการเขา้ใชกิ้จกรรมต่างๆที่ทางสวนจดัขึ้น      เช่น 

เชา้ชมนิทรรศการในอาคารพพิธิภณัฑร์ถไฟหรือท ากิจกรรมทางน ้ าต่างๆ เป็นตน้  

ภาพที่ 6  การท ากิจกรรต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะจตุจกัร 

  1.2.4 เป็นจุดผ่านในการเดินทาง      จากศกัยภาพในดา้นที่ตั้งของสวนที่สามารถ

เช่ือมต่อการเดินทางได้โดยรถประจ าทางและรถไฟฟ้าต่างๆประกอบกับมีตลาดนัดจตุจกัรเป็นพื้นที่

ขา้งเคียงท าใหส้วนสาธารณะจตุจกัรถูกใชเ้ป็นจุดผ่านในการเดินทางแทนการเดินฟุตบาทถนน      โดย

เป็นจุดผ่านระหว่างตลาดนัดจตุจกัรกบัสถานีรถไฟฟ้าและป้ายรถประจ าทาง      ผูใ้ชบ้างส่วนเม่ือเดิน

ผ่านเขา้มาในสวนก็จะแวะนั่งพกัในบริเวณที่เป็นเส้นทางการเช่ือมต่อ      บางส่วนก็จะใชเ้ป็นจุดนัด

หมาย  เป็นตน้  

ภาพที่ 7 กิจกรรมการใชเ้ป็นจุดผา่นการเดินทางที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะจตุจกัร 
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 1.3 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา    

 จากการศึกษากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาท าให้สามารถแบ่งกลุ่มผูท้ี่มาใชง้านสวน 

สาธารณะจตุจกัรออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกัๆดงัน้ีคือ      กลุ่มผูท้ี่มาพกัผ่อน      กลุ่มผูท้ี่มาออกก าลงักาย

กลุ่มผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนและกลุ่มผูท้ี่ใชส้วนเป็นจุดผ่านในการเดินทาง      โดยไดศ้ึกษา

ลกัษณะการใชง้านพื้นที่สวนของผูใ้ชใ้นแต่ละกลุ่มดงัน้ี       

  1.3.1 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกลุ่มผู้ที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะจตุจักร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                         
แผนผงัที่ 5 ผงัลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของผูท้ี่มาพกัผอ่นในสวนสาธารณะจตุจกัร 

                

 ลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของกลุ่มผูท้ี่มาพกัผ่อน

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้พื้นที่บริเวณที่อยูริ่มน ้ าและใต้

ตน้ไมใ้หญ่ที่ให้ร่มเงาและเลือกพื้นที่ที่ไม่ไกลจาก

จุดเช่ือมต่อการเดินทางหรือทางเข้ามากนักหรือ

เลือกพื้นที่ที่ค่อนขา้งเงียบสงบ      โดยพื้นที่ที่กลุ่มผู ้

ที่มาพกัผอ่นมกัจะเลือกใชไ้ดแ้ก่      

- พื้นที่ริมสระน ้ าบริเวณที่ใกลก้บัประตูหมายเลข 6 

ที่เช่ือมต่อการเดินทางมายงัสถานีรถไฟฟ้าต่างๆได ้ 

- พื้นที่ริมสระน ้ าบริเวณที่ใกลก้บัประตูหมายเลข 1 

ที่เช่ือมกบัที่จอดรถทางฝ่ังถนนก าแพงเพชร, พื้นที่

บริเวณใกล้กับประตูหมายเลข 5 ที่สามารถเช่ือ

ต่อไปยงัตลาดนดัจตุจกัรได ้                            

- พื้นที่ในบริเวณสวนป่าซ่ึงมีความเงียบสงบและมี

ต้นไม้ขนาดใหญ่จ  านวนมากที่ให้ร่มเงา เป็นต้น   

 โดยบุคคลในกลุ่มน้ีจะใช้เวลาอยู่ในสวน 

เฉล่ียคร้ังละประมาณ2ชัว่โมงขึ้นไป   
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  1.3.2 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกลุ่มผู้ที่มาออกก าลงักายในสวนสาธารณะจตุจักร  

             

แผนผงัที่ 6  ผงัลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของผูท้ี่มาออกก าลงักายในสวนสาธารณะจตุจกัร 

 โดยกลุ่มผูท้ี่มาออกก าลงักายในสวนสาธารณะจตุจกัรนั้นจะใชเ้วลาการออกก าลงักายในสวนแต่

ละคร้ัง       เฉล่ียคร้ังละประมาณ 1-2  ชัว่โมง 

 

       ลกัษณะการใช้พื้นที่ของกลุ่มผูท้ี่มาออก

ก าลงักายส่วนใหญ่จะเลือกใชพ้ื้นที่ในบริเวณ

ที่คนไม่พลุกพล่านและค่อนขา้งมีความเป็น

ส่วนตวั       มีการใชฐ้านเคร่ืองเล่นออกก าลงั

กายต่างๆ       ใช้เส้นทางในสวนในการเดิน

หรือวิ่งออกก าลังกายหรือเลือกที่จะนั่งพกั

บริเวณมา้นัง่ริมทางเดิน       โดยพื้นที่ที่กลุ่มผู ้

มาออกก าลงักายมกัจะเลือกใชไ้ดแ้ก่    

- พื้นที่สนามกีฬาที่ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 1 และกระจายตวัไปยงัพื้นที่บริเวณ

รอบๆ                           

- สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรต์ิที่ใกลก้บัประตู

หมายเลข 4 ซ่ึงมีเคร่ืองออกก าลงักายต่างๆให้

ผูท้ี่มาออกก าลงักายไดใ้ช ้                  

-ในบริเวณเสน้ทางเดินรอบๆสวนที่มีลกัษณะ

เป็นวงลูปในการวิง่   
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  1.3.3 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกลุ่มผู้ที่มาท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะจตุจักร 

          

                    

แผนผงัที่ 7 ผงัลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัร 

 โดยกลุ่มผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัรจะใชเ้วลาอยูใ่นสวนแต่ละคร้ังแตกต่าง

กนัไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น      เฉล่ียคร้ังละไม่ต ่ากวา่ 45 นาที 

 ลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของกลุ่มผูท้ี่มา

ท า กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะเ ลือกใช้

สถานที่ส าคญัต่างๆภายในสวนและเลือกใช้

สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน     เป็นจุดที่มีผูค้น

ผ่านเป็นจ านวนมาก หรือสถานที่ที่มีความ

น่าสนใจ       โดยพื้ นที่ ที่ ก ลุ่ มผู ้ม าท า

กิ จ ก ร รมต่ า ง ๆมัก จ ะ เ ลื อ ก ใช้ ไ ด้ แ ก่               

- พื้นที่บริเวณหนา้ประตูทางเขา้หมายเลข 7 

ซ่ึงเป็นประตูที่มีการใชง้านหนาแน่นที่สุด    

- บริเวณหอนาฬิกาและเส้นทางไปยงัประตู

หมายเลข 5 ที่จะเช่ือมไปยงัตลาดนัดสวน

จตุจกัร                  

- บริเวณสถานที่ที่มีความสวยงาม      เช่น 

สวนอาเซียน      นาฬิกาดอกไม้     บริเวณ

ริมน ้ า เป็นตน้                 

- บริเวณที่มีพื้นที่กิจกรรม      เช่น      สนาม

เด็กเล่น     อาคารพพิธิภณัฑร์ถไฟ เป็นตน้ 
      



55 
 

  1.3.4 ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกลุ่มผู้ที่ใช้สวนสาธารณะจตุจักรเป็นจุดผ่านการเดินทาง  

        
แผนผงัที่ 8  ผงัลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของผูท้ี่ใชส้วนสาธารณะจตุจกัรเป็นจุดผา่นการเดินทาง 

 โดยกลุ่มผูท้ี่ใชส้วนสาธารณะจตุจกัรเป็นจุดผ่านในการเดินทางจะใชเ้วลาอยูใ่นสวนแต่ละคร้ัง

เป็นช่วงเวลาสั้นๆ เฉล่ียไม่เกิน 30 นาทีในแต่ละคร้ัง 

 ลักษณะการใช้พืน้ท่ีของกลุ่ม

ผู้ ใช้สวนเป็นจุดผ่านในการเดินทางนัน้   

ส่วนใหญ่จะเลือกใช้พืน้ท่ีในบริเวณท่ี

ใกล้เคียงกับเส้นทางการเช่ือมต่อจากท่ี

จอดรถ,  ป้ายรถประจ าทาง ,สถา นี

รถไฟฟ้าเพื่อไปยงัตลาดนดัจตุจักร  หรือ

เลือกใช้พืน้ท่ีท่ีเป็นจุดหมายตาท่ีส าคัญ

โ ด ย พื ้น ท่ี ท่ี มั ก จ ะ เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ด้ แ ก่               

- เส้นทางระหว่างประตู 5-6 ซึ่งเป็น

เส้นทางหลักท่ีเช่ือมต่อไปยังตลาดนัด

จตจุกัร             

- เส้นทางระหวา่งประต ู4-5 เป็นเส้นทาง

จากท่ีจอดรถบริเวณประตู 4 เช่ือมไปยงั

ตลาดนดัจตจุกัร            

- บริเวณหอนาฬิกา   เป็นจุดหมายตาท่ี

ส าคัญท่ีสามารถมองเห็นได้จากทัง้ 3 

ประต ู  
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 1.4 ช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆในพืน้ที่ศึกษา     

 จากการศึกษาช่วงเวลาในการเกิดกิจกรรมต่างๆทั้ง 4 ประเภทคือ       การพกัผ่อน       การออก

ก าลงักาย        การท ากิจกรรมต่างๆและการใชเ้ป็นจุดผา่นการเดินทาง       พบว่าช่วงวนัและเวลาของแต่

ละกิจกรรมการใชง้านมีความแตกต่างกนั      โดยสามารถอธิบายผลจากการศึกษาไดด้งัน้ี  

  1.4.1 ช่วงเวลาในการเกิดกิจกรรมการพักผ่อน       กิจกรรมการใชง้านของผูท้ี่มา

พกัผ่อนในวนัจนัทร์-ศุกร์ช่วงเวลาเชา้ถึงบ่ายจะมีการใชง้านที่ค่อนขา้งเบาบางและจะเร่ิมมีการใชง้าน

หนาแน่นตั้งแต่เวลา16.00 – 19.00น.       ส่วนในวนัเสาร์-อาทิตยมี์การใช้งานเพื่อการพกัผ่อนอย่าง

หนาแน่นตลอดวนั  ในช่วงเวลาประมาณ 8.30 – 18.00น.      

  1.4.2 ช่วงเวลาในการเกิดกิจกรรมการออกก าลังกาย       กิจกรรมการใชง้านของผูท้ี่มา

ออกก าลงักายจะมีผูม้าออกก าลงักายอยา่งหนาแน่นในช่วงเชา้และเยน็       ส่วนในเวลากลางวนัแทบจะ

ไม่มีผูม้าออกก าลงักายเลย       โดยวนัจนัทร์-ศุกร์ในช่วงเชา้จะมีผูม้าออกก าลงักายหนาแน่นในช่วงเวลา

ประมาณ 5.30 -9.00น.และช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา17.00 – 20.00น.       ในวนัเสาร์-อาทิตยช่์วงเชา้จะมีผูม้า

ออกก าลงักายหนาแน่นในช่วงเวลา 5.30 - 10.00น.และช่วงเยน็ตั้งแต่เวลา 15.30 – 20.00น.เป็นตน้ไป 

  1.4.3 ช่วงเวลาในการเกิดการท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน       กิจกรรมการใชง้านของผู ้

ที่มาท ากิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัรในวนัจนัทร์-ศุกร์แทบจะไม่มีการใชง้านกิจกรรมดงักล่าว

เลยตลอดทั้งวนั       ส่วนในวนัเสาร์-อาทิตยจ์ะมีผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆในสวนอยา่งหนาแน่นตลอดทั้ง

วนั  ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.30 – 18.00น.        

  1.4.4 ช่วงเวลาในการเกิดกิจกรรมการใช้พืน้ที่สวนเป็นจุดผ่านการเดินทาง       กิจกรรม

การใชง้านของผูใ้ชพ้ื้นที่สวนเป็นจุดผ่านการเดินทางในวนัจนัทร์-ศุกร์ช่วงเวลาเชา้ถึงบ่ายแทบจะไม่มี

กิจกรรมการใชง้านดงักล่าวเลย       แต่จะเร่ิมมีการใชง้านอยา่งหนาแน่นในช่วงเยน็ตั้งแต่เวลาประมาณ

16.00 – 19.00น.และในวนัพธุจะมีเร่ิมการใชง้านปานกลางตั้งแต่ช่วงเวลา11.00น.เป็นตน้ไป       ส่วนใน

วนัเสาร์-อาทิตยมี์ผูม้าใชส้วนเพือ่เป็นจุดผา่นการเดินทางอยา่งหนาแน่นตลอดทั้งวนัในช่วงเวลาประมาณ 

8.00 – 19.30 น.  
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สรุปผลการส ารวจและสังเกตการณ์ในพืน้ที่ศึกษา      

 จากการส ารวจและสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษาท าให้ไดศึ้กษาได้ขอ้มูลสภาพทางกายภาพของ

พื้นที่ศึกษา       กิจกรรมของผูม้าใชง้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา       ลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของกิจกรรม

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาและช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ศึกษา       โดยสามารถ

สรุปผล จากการส ารวจและสงัเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษาไดด้งัน้ี     

 1. สภาพทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา       

 จากการศึกษาสภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาพบว่าสวนสาธารณะจตุจกัรมีลกัษณะเด่นที่

แตกต่างไปจากสวนสาธารณะอ่ืนๆ       คือมีศักยภาพในการเข้าถึงได้โดยสะดวกและหลากหลาย

เสน้ทางทั้งทางรถยนต ์      รถประจ าทางและรถไฟฟ้า       โดยมีประตูทางเขา้ทั้งหมดจ านวน 8 ประตูที่

สามารถเขา้จากทางถนนก าแพงเพชรและถนนพหลโยธินรวมไปถึงสามารถเขา้จากสถานีรถไฟฟ้าได้

โดยตรง       อีกทั้งภายในสวนสาธารณะจตุจกัรยงัมีความสวยงามและมีกิจกรรมหลากหลายที่สามารถ

มาศึกษาหาความรู้หรือใชเ้ป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆประกอบกบัพื้นที่ขา้งเคียงที่เป็นตลาดนัด

จตุจกัร       ดงันั้นพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรจึงเป็นสวนสาธารณะผูใ้ชง้านและกิจกรรมอนัหลากหลาย 

 2. กิจกรรมของผู้มาใช้งานที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา     

 จากสภาพทางกายภาพของพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรที่มีศกัยภาพในด้านต่างๆส่งผลให้เกิด

กิจกรรมการใช้งานที่หลากหลาย       โดยสามารถแบ่งกิจกรรมของผูท้ี่มาใช้งานออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม

หลกัๆคือ       กิจกรรมการพกัผอ่น       กิจกรรมการออกก าลงักาย        การท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน

และการใชพ้ื้นที่สวนเป็นจุดผา่นการเดินทาง เป็นตน้       

 3. ลักษณะการใช้พืน้ที่ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ศึกษา   

 จากการศึกษาลกัษณะการใชพ้ื้นที่ของกิจกรรมการใชง้านต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัรพบว่า

บริเวณที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากที่สุดคือบริเวณหอนาฬิกาที่มีทั้งกิจกรรมการพกัผ่อน      การออกก าลัง

กาย       การท ากิจกรรมต่างๆและผูท้ี่ใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทาง       ส่วนพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใชง้าน

ปานกลางมี 2 ต าแหน่งคือคือพื้นที่บริเวณที่ใกลก้บัประตูหมายเลข1 ซ่ึงเป็นสนามกีฬาและบ่อน ้ า       ใน

บริเวณน้ีจะมีกิจกรรมการออกก าลงักายและการพกัผอ่นเกิดขึ้น       อีกพื้นที่หน่ึงที่มีกิจกรรมปานกลาง
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คือพื้นที่บริเวณที่อยูร่ะหวา่งประตู 4 และประตู 7 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมต่าง       เช่น       การให้อาหาร

ปลา  การถ่ายภาพ กีฬาทางน ้ าต่างๆ รวมไปถึงการออกก าลังกายและจุดผ่านการเดินทางด้วย       

โดยพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใชง้านนอ้ยที่สุดคือพื้นที่ระหวา่งประตู 2 และประตู 3 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสวนป่า

ที่มีตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน       กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีเพยีงผูท้ี่มานัง่พกัผอ่นซ่ึงก็เป็นส่วนนอ้ยและผูท้ี่วิง่ออกก าลงั

กายรอบๆเท่านั้น  

        
แผนผงัที่ 9  ผงัลกัษณะการใชง้านพื้นที่ของทุกกิจกรรมในสวนสาธารณะจตุจกัร 
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 4. ช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆในพืน้ที่ศึกษา     

 จากการศึกษาช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆทั้ง 4 ประเภทในพื้นที่ศึกษาพบว่ามีความ

แตกต่างของวนัและเวลาในการใช้งาน       โดยจะมีความแตกต่างของช่วงวนัในการเกิดกิจกรรมจะ

แบ่งเป็น 2 ช่วงคือในวนัจนัทร์ – ศุกร์และวนัเสาร์ – อาทิตย ์      ส่วนความแตกต่างของช่วงเวลาในการ

เกิดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือช่วงเชา้       กลางวนัและเยน็โดยสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงช่วงวนั-เวลาของการเกิดกิจกรรมการใชง้านต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัร 

   เวลา   
วนั 

          6.00          9.00          12.00       15.00        18.00    กจิกรรมการใช้งาน 

4.30        21.00 
จนัทร์ 

– 

 ศุกร์ 

       

 
    16.00 19.00 

5.30 9.00   17.00 20.00 

      

    16.00 19.00 

เสาร์ 

 – 

 อาทิตย ์

       

 8.00   18.00     

5.30  10.00  15.00 20.00 

  9.30  18.00     

 8.00    19.30 

 กล่าวคือในวนัจนัทร์ถึงศุกร์มีกิจกรรมที่มีความหนาแน่นของการใชง้านที่เกิดขึ้นในช่วงเชา้คือ

การออกก าลงักายเพยีงอยา่งเดียวและในเวลากลางวนัแทบจะไม่มีการใชง้านใดๆ       ส่วนในเวลาเยน็จะ

กิจกรรมมีการพกัผอ่น  ออกก าลงักายและการใชพ้ื้นที่ใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทางเกิดขึ้น       โดยใน

วนัเสาร์-อาทิตยจ์ะมีกิจกรรมการใชง้านเกิดขึ้นแทบตลอดทั้งวนั       ยกเวน้แต่กิจกรรมการออกก าลงักาย

เท่านั้นที่จะไม่เกิดขึ้นในเวลากลางวนั 

การพกัผอ่น 

การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 

การออกก าลงักาย 

การท ากิจกรรมต่างๆ 

การท ากิจกรรมต่างๆ 

การเป็นจุดผา่นการเดินทาง 

การเป็นจุดผา่นการเดินทาง 
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2.  การส ารวจโดยการสัมภาษณ์         

 2.1 การส ารวจทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข 

 การส ารวจทศันคติของผูใ้ช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขใช้วิธีการแจก

แบบสอบถามกบัผูท้ี่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรดว้ยวธีิการสุ่มช่วงเวลาซ่ึงช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล

คือประมาณ 16.00-18.30 น.ในวนัธรรมดาและเวลา 10.00-17.00น.ในวนัเสาร์-อาทิตย ์      โดยจดัท า

แบบ สอบถามทั้งหมดจ านวน 67 ชุดและสามารถสรุปความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

  2.1.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2.1.2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้งานพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักร 

  2.1.3 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัข 

           เข้าใช้งาน 
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  2.1.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     

  จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในสวนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 

67 คน    ไดข้อ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี       

   2.1.1.1 กิจกรรมการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   2.1.1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     

   2.1.1.3 จ านวนคนในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถาม   

   2.1.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   

   2.1.1.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม    

   2.1.1.6 เนื้อที่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม   

   2.1.1.7 สถานภาพของของผู้ตอบแบบสอบถาม    

   2.1.1.8 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม     

   2.1.1.9 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม    

   2.1.1.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม     

   2.1.1.11 รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1.1.1 กิจกรรมการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 การศึกษากิจกรรมการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คน

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกวา่คร่ึง(62.7%)มาสวนสาธารณะจตุจกัรเพือ่การพกัผอ่นรองลงมา

คือมาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนประมาณ 1 ใน 4  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(25.4%) และส่วน

น้อยที่สุดคือมาใชส้วนเพื่อเป็นจุดผ่านในการเดินทางคิดเป็น 11.9% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด

ตารางที่ 3 กิจกรรมการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

กิจกรรมการใช้งานสวนสาธารณะ ร้อยละ(%) (n)คน 
ผูท้ี่ตอ้งการมาพกัผอ่น   62.7  42 
ผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน   25.4  17 
ผูท้ี่ใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทาง   11.9   8 

รวม 100.0 67 
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2.1.1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม       

 การศึกษาเพศของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 คนพบว่ามี

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงประมาณ 2 ใน 3  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(61.2%) จ  านวน 41 

คนและเป็นเพศชาย 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(38.8 %) จ  านวน 26 คน 

ตารางที่ 4 เพศของของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ ร้อยละ(%) (n)คน 
เพศหญิง   61.2 41 
เพศชาย   38.8 26 

รวม 100.0 67 

 

 

2.1.1.3 จ านวนคนในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถาม     

 การศึกษาจ านวนคนในกลุ่มที่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรกบัผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

67 คนพบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(42.3%) ที่มาเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน      รองลงมาคือ

มาเป็นคู่ คิดเป็น 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(37.3 %)และส่วนน้อยที่สุดคือผูต้อบ

แบบสอบถามที่มาใชง้านสวนสาธารณะโดยล าพงัคิดเป็น 4.5% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 5 จ านวนคนในกลุ่มที่มากบัผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวนผู้ทีม่าใช้งานสวนสาธารณะร่วมด้วย ร้อยละ(%) (n)คน 
มาคนเดียว      4.5   3 
2คน    37.3 25 
3-5คน    42.3 29 
มากกว่า 5 คนข้ึนไป    15.9 10 

รวม  100.0 67 
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2.1.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 การศึกษาลกัษณะการอยู่อาศยัและการขยายครอบครัวจะศึกษาโดยการการอา้งอิงจากจ านวน

สมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คน       พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน

มากกวา่คร่ึง(67.3 %) อาศยัอยูใ่นครอบครัวขนาดเล็กที่มีจ  านวนสมาชิก 2-5 คน       รองลงมาคืออาศยัอยู่

คนเดียว คิดเป็น17.9% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดและมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่อาศยัในครอบครัว

ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกวา่ 6 คนขึ้นไป คิดเป็น 14.9% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

ตารางที่ 6 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ(%) (n)คน 
อยูค่นเดียว   17.9 12 
ครอบครัวขนาดเล็ก 2-5 คน   67.2 45 
ครอบครัวขนาดใหญ่ 6 คนข้ึนไป   14.9 10 

รวม 100.0 67 

                

2.1.1.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม     

 การศึกษาลกัษณะที่อยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 

67 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(47.8 %)อาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว      รองลงมาคือพกัอาศยั

อยูใ่นอพาร์ทเมนท/์หอพกั/คอนโดมิเนียมประมาณ 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(26.9 %)

และมีเพยีงส่วนนอ้ยที่อาศยัอยูใ่นตึกแถว/อาคารพาณิชยค์ิดเป็น 7.5% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 7 ลกัษณะที่อยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย ร้อยละ(%) (n)คน 
บา้นเด่ียว   47.8 32 
อพาร์ทเมนท/์หอพกั/คอนโดมิเนียม   26.9 18 
ทาวน์เฮาส์   17.9 12 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์     7.5   5 

รวม 100.0 67 
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2.1.1.6 เนื้อที่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 การศึกษาเน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนพบว่าเน้ือที่บริเวณอยู่

อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(38.8%) มีขนาด 25 - 50 

ตารางวา      รองลงมาคือมีเน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัมากกว่า 100 ตารางวาขึ้นไป คิดเป็น 16.5%ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด          

ตารางที่ 8 เน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

เนือ้ทีบ่ริเวณอยู่อาศัย ร้อยละ(%) (n)คน 
< 25 ตารางวา   14.9 10 

25 - 50 ตารางวา    38.8 26 

51 - 75 ตารางวา   14.9 10 

76 - 100 ตารางวา   14.9 10 
มากกว่า 100 ตารางวาข้ึนไป   16.5 11 

รวม 100.0 67 

            

  

2.1.1.7 สถานภาพของของผู้ตอบแบบสอบถาม      

 จากการศึกษาสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 คน

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้ งหมด(85.1%) มีสถานภาพโสดและมีผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มี

สถานภาพสมรส 14.9 %ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด            

ตารางที่ 9 สถานภาพของของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ร้อยละ(%) (n)คน 
โสด   85.1 57 
สมรส   14.9 10 

รวม 100.0 67 
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2.1.1.8 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม       

 จากการศึกษาช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 คน

พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(47.8%)ที่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี      รองลงมาคือผูต้อบ

แบบสอบถามที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(47.8%) และช่วงอายุ

ที่เป็นส่วนนอ้ยที่สุดคือผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ51 ปีขึ้นไป คิดเป็น 1.5%     

ตารางที่ 10 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุ ร้อยละ(%) (n)คน 
< 21 ปี   35.8 24 
21 – 30 ปี   47.8 32 
31 – 40 ปี   11.9   8 
41 – 50 ปี     3.0   2 
51 ปีข้ึนไป     1.5   1 

รวม 100.0 67 

            

2.1.1.9 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม      

 จากการศึกษาระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 

คนพบวา่ดบัการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)อยูใ่นระดบัปริญญาตรีรองลงมาคือ

ในระดบัต ่ากวา่หรือมธัยมศึกษาหรือปวช.คิดเป็น 43.3%ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

ตารางที่ 11 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา ร้อยละ(%) (n)คน 
ต ่ากว่ามธัยมศึกษา/มธัยมศึกษาหรือปวช.   43.3 29 
อนุปริญญา หรือปวส.     9.0   6 
ปริญญาตรี   44.8 30 
สูงกว่าปริญญาตรี     3.0   2 

รวม 100.0 67 
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2.1.1.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม       

 จากการศึกษาอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 คนพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามเกือบคร่ึง(44.8%) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา      รองลงมาคือเป็นพนักงาน

บริษทั คิดเป็น 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(25.4%)และส่วนน้อยมีอาชีพเป็นพ่อบา้น/

แม่บา้น คิดเป็น 1.5% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด          

ตารางที่ 12 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ ร้อยละ(%) (n)คน 
นกัเรียน/นกัศึกษา   44.8 30 
พนกังานบริษทั   25.4 17 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ   17.9 12 
รับราชการ     7.5   5 
รัฐวิสาหกิจ     3.0 12 
พ่อบา้น/แม่บา้น     1.5   1 

รวม 100.0 67 

 

2.1.1.11 รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม     

 การศึกษารายได้เฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใช้สวนสาธารณะจตุจกัรทั้งหมด 67 คน

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(44.8% มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรองลงมา

คือมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(29.9%)   

ตารางที่ 13 รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ร้อยละ(%) (n)คน 
< 10,001 บาท   44.8 30 
10,001 – 20,000 บาท   29.9 20 
20,001 – 30,000 บาท   13.4   9 
มากกว่า 30,000 บาท   11.9   8 

รวม 100.0 67 
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 จากการศึกษาลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คน  สามารถสรุปขอ้มูล

ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ีคือ      

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าคร่ึง(62.7%)มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรเพื่อตอ้งการมา

พกัผอ่น           

 2.  ประมาณ 2 ใน 3  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(61.2%)เป็นเพศหญิง จ  านวน 41 คน

 3.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(42.3%) มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรเป็นกลุ่มๆละ 

3-5 คน           

 4.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกวา่คร่ึง(67.3 %) อาศยัอยูใ่นครอบครัวขนาดเล็กที่มีจ  านวน

สมาชิก 2-5 คน          

 5.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(47.8 %) พกัอาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว  

 6. เน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด (38.8%) มีขนาดประมาณ25 - 50 ตารางวา       

 7.  ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด(85.1%) มีสถานภาพโสด   

 8.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(47.8%) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี   

 9.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 10. ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)  มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

 11. ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)  มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 

 กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้งานสวนสาธารณจตุจักรเพื่อต้องการมาพักผ่อน

โดยมากเป็นเพศหญิงมักมาเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน ลักษณะครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จะอาศัยอยู่ในครอบครัวขยายที่มีขนาดเล็ก   มีจ านวนสมาชิก 2-5 คนและพักอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวที่มี

บริเวณโดยรอบประมาณ 25 - 50 ตารางวา   ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดมีสถานภาพโสด    จ านวน

เกือบคร่ึงมีอายุ 21-30 ปี    มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาและมีรายได้

เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 
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  2.1.2 พฤติกรรมในการใช้งานพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรของผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 67 คน  ไดข้อ้มูลในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี      

   2.1.2.1 จุดประสงค์ในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม

   2.1.2.2 เหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   2.1.2.3 ความถี่ในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   2.1.2.4 เวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรแต่ละคร้ังที่มา 

   2.1.2.5 ลักษณะการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามมาสวนสาธารณะจตุจักร 

   2.1.2.6 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เดินทางมายังสวนสาธารณะจตุจักร 

   2.1.2.7 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้สวนสาธารณะจตุจักร 

2.1.2.1 จุดประสงค์ในการมาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาจุดประสงคใ์นการมาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 

คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกวา่คร่ึง(58.2%)มาใชง้านเพื่อการพกัผ่อน       รองลงมาคือมา

ใชเ้ป็นสถานที่ในการพบปะสงัสรรคค์ิดเป็น 14.9% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดและส่วนน้อยที่สุด

คือผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชเ้พราะเป็นจุดนดัหมายซ่ึงใกลก้บัสถานที่ส าคญัอยา่งตลาดนัดสวนจตุจกัร 

คิดเป็น 4.6% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด           

ตารางที่ 14 จุดประสงคก์ารมาใชง้านสวนสาธารณะของผูต้อบแบบสอบถาม 

จุดประสงค์ในการมาใช้งานสวนสาธารณะ ร้อยละ(%) (n)คน 
พกัผอ่นหยอ่นใจ   58.2 39 

พบปะสังสรรค ์   14.9 10 

เป็นจุดผา่นการเดินทาง   11.9   8 
มาออกก าลงักาย   10.4   7 
เป็นจุดนดัหมายใกลก้บัสถานท่ีส าคญั     4.6   3 

รวม 100.0 67 
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2.1.2.2 เหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การศึกษาเหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด(31.2%)ที่เลือกมาใชง้านเพราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวน      รองลงมาคือ

เลือกมาใชเ้พราะการเดินทางเขา้ถึงที่สะดวก คิดเป็น 28.4% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด      

ตารางที่ 15 เหตุผลที่เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

เหตุผลทีเ่ลอืกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักร ร้อยละ(%) (n)คน 
บรรยากาศของสวน   31.2  21 
เดินทางสะดวก   28.4   9 

กิจกรรมต่างๆในสวน   19.4 13 
ใกลบ้า้น   13.5   9 
ใกลจุ้ดนดัหมาย     7.5   5 

รวม 100.0 67 

                

2.1.2.3 ความถี่ในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 การศึกษาความถ่ีในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คน

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประมาณคร่ึง(55.2%) จะมาใชน้านๆคร้ัง     รองลงมาคือมาใชง้าน 1-2 คร้ังต่อ

สปัดาห์คิดเป็น 22.4% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด             

ตารางที่ 16 ความถ่ีของการมาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการมาใช้งานใน 1 สัปดาห์ ร้อยละ(%) (n)คน 
มาทุกวนั     3.0   2 

1-2 คร้ัง/สัปดาห์     22.4 15 

3-4 คร้ัง/สัปดาห์     1.5   1 

5-6 คร้ัง/สัปดาห์     1.5   1 
เดือนละ 1-2 คร้ัง   16.4 11 

นานๆคร้ัง   55.2 37 
รวม 100.0 67 
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2.1.2.4 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรแต่ละคร้ังที่มา  

 การศึกษาระยะเวลาที่อยู่ในสวนสาธารณะจตุจกัรแต่ละคร้ังที่มาของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 67 คนพบว่าในแต่ละคร้ังที่มาผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด(37.3%) จะใชเ้วลาอยูใ่นสวนมากกว่า 2 ชัว่โมงขึ้นไป      รองลงมาคือใชเ้วลาอยูใ่นสวน 1-2 

ชัว่โมง คิดเป็น 29.9% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด           

ตารางที่ 17 ระยะเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นสวนสาธารณะจตุจกัรแต่ละคร้ังที่มา 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรแต่ละคร้ัง ร้อยละ(%) (n)คน 
< 30 นาที   10.4   7 
30 - 60 นาที   22.4 15 
1 - 2 ชัว่โมง   29.9 20 
มากกว่า 2 ชัว่โมง   37.3 25 

รวม 100.0 67 

                

2.1.2.5 ลักษณะการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามมายังสวนสาธารณะจตุจักร  

 การศึกษาลกัษณะการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 67 คนพบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(40.2%)เดินทางมาโดยรถประจ าทาง  รองลงมาคือเดินทางมาโดย

รถไฟฟ้า คิดเป็น19.4%ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด                     

ตารางที่ 18 ลกัษณะการเดินทางจากบา้นมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะการเดินทาง ร้อยละ(%) (n)คน 
รถประจ าทาง   40.2 28 
รถไฟฟ้า   19.4 27 
รถยนต ์     9.0  6 
เดินมา     3.0  2 
จกัรยาน     3.0  2 
จกัรยานยนต ์     3.0  2 

รวม 100.0 67 
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2.1.2.6 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการเดินทางมายังสวนสาธารณะจตุจักร  

 การศึกษาระยะเวลาที่ใชใ้นการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 67 

คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกือบคร่ึง(43.3%)ใชเ้วลาในการเดินทาง15-30นาที      รองลงมาคือใชเ้วลา 

30-45 นาที คิดเป็น 28.4% ของผูต้อบแบบสอบถาม            

ตารางที่ 19 ระยะเวลาในการเดินทางจากบา้นมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการเดินทาง ร้อยละ(%) (n)คน 
< 15 นาที     6.0   4 
15 - 30 นาที   43.3 29 
30 - 45 นาที   28.4 19 
45 - 60 นาที   11.9   8 
มากกว่า 1 ชัว่โมงข้ึนไป   10.4   7 

รวม 100.0 67 

                 

2.1.2.7 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักร 

 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 67 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าคร่ึง(58.2%) มีความพอใจในการใชง้าน      รองลงมา

คือรู้สึกเฉยๆในการใชง้าน คิดเป็น 19.4% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดและมีผูต้อบแบบสอบถาม

เพยีงส่วนนอ้ยที่รู้สึกไม่พอใจในการใชง้าน คิดเป็น 4.5% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  

ตารางที่ 20 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัร 

ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ(%) (n)คน 
พอใจเป็นอยา่งยิง่   17.9 12 
พอใจ   58.2 39 
เฉยๆ   19.4 13 
ไม่พอใจ     4.5  3 
ไม่พอใจเป็นอยา่งยิง่     0.0  0 

รวม 100.0 67 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 67 คนสามารถสรุปขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชง้านพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรไดค้ือ     

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าคร่ึง(58.2%)มีจุดประสงคใ์นการมาใชส้วนสาธารณะ

จตุจกัรเพือ่การพกัผอ่น         

 2.  ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(31.2%) เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัร

เน่ืองจากช่ืนชอบในบรรยากาศของสวน        

 3.  ความถ่ีในการใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามประมาณคร่ึง(55.2%) คือจะ

มาใชส้วนนานๆคร้ัง          

 4.  ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(37.3%) จะใชเ้วลาอยูใ่นสวนมากกว่า 2 

ชัว่โมงขึ้นไปในแต่ละคร้ังที่มาใชง้าน       

 5. ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(40.2%) ใช้รถประจ าทางในการเดินทางมายงั

สวนสาธารณะจตุจกัร         

 6.  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(43.3%) ใชเ้วลาเดินทาง 15-30 นาที ในการเ ดินทาง

จากบา้นมายงัสวนสาธารณะจตุจกัร        

 7. ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าคร่ึง(58.2%) มีความพึงพอใจในการใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจกัรแห่งน้ี  

 กล่าวคอืผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักร มีจุดประสงค์ในการมา

ใช้สวนสาธารณะจตุจักรเพื่อการพักผ่อนและเลือกมาใช้งานที่น่ีเพราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวน     

โดยจะมานานๆคร้ังและในแต่ละคร้ังที่มาจะใช้เวลาอยู่ ในสวนมากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้นไป      ส่วนลักษณะ

การเดินทางมายังสวนสาธารณะจตุจักรน้ันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้รถประจ าทางในการ

เดินทาง ซ่ึงใช้เวลาเดินทาง 15-30 นาที  และมีความพึงพอใจในการใช้งานสวนจตุจักรแห่งนี้  
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 2.1.3 ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 โครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรส่วนหน่ึงเพือ่เป็นพื้นที่ที่ให้เจา้ของสามารถน าสุนัข

ของตนมาออกก าลงักายดว้ยนั้นเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครที่ริเร่ิมมาตั้งแต่ปี2550และไดเ้คยท า

การส ารวจความเห็นของประชาชนที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรมาแลว้ก่อนหน้าน้ี      ซ่ึงผลจากการ

ส ารวจในคร้ังนั้นพบวา่ประชาชนส่วนมากไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวเน่ืองจากกงัวลเร่ืองปัญหามูล

สุนขั      สุนขัดุร้ายและความแออดัที่จะเกิดขึ้น      โดยในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ารส ารวจทศันคติที่มีต่อการ

แบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใช้ของผูต้อบแบบสอบถามที่มาใช้สวนสาธารณะจตุจกัร

ทั้งหมด 67 คนไดข้อ้มูลในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี        

  2.1.3.1 การรับทราบถึงโครงการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรส่วนหน่ึงเพื่อให้สุ  

               นัขเข้าใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม     

  2.1.3.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะ     

                      จตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งาน       

  2.1.3.3 เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยในการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะ 

                      จตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งาน       

  2.1.3.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้อก าหนดในการแก้ปัญหาในพืน้ที่ 

                     สวนที่จะให้สุนัขเข้าใช้           

  2.1.3.5 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะ 

              จตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งานหากมีข้อก าหนดในการแก้ปัญหาในส่ิงที่คดิว่า 

              จ าเป็นต้องมีครบถ้วน 
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2.1.3.1 การรับทราบถึงโครงการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรส่วนหน่ึงเพื่อให้สุนัขเข้าใช้ งานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม         

 จากการศึกษาการรับทราบถึงโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรส่วนหน่ึงเพื่อให้สุนัข

เขา้ใชง้านของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าคร่ึง(64.2%)ไม่เคย

ทราบถึงโครงการดงักล่าวมาก่อนและผูต้อบแบบสอบถามที่เคยทราบถึงโครงการดงักล่าวมาก่อนมีเพียง 

35.8% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด       

ตารางที่ 21 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามที่เคยรับทราบถึงการจดัแบ่งพื้นที่ใหสุ้นขัเขา้ใชง้าน 

การรับทราบถึงการจัดแบ่งพืน้ทีส่วนเพื่อให้สุนัขเข้าใช้งาน ร้อยละ(%) (n)คน 

ไม่เคยทราบมาก่อน    64.2 43 
เคยทราบมาก่อน    35.8 24 

รวม 100.0 67 

 

2.1.3.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการจัดแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขใช้งาน 

 จากการศึกษาความเห็นของต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใชง้าน

ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด

(74.6%)เห็นดว้ยในการที่จะแบ่งพื้นที่บางส่วนให้สุนัขเขา้ใชง้านไดแ้ละมีผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัโครงการดงักล่าว คิดเป็น 25.4%  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด    

ตารางที่ 22 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการจดัแบ่งพื้นที่สุนขัเขา้ใชง้าน 

 
ความเห็นการจัดแบ่งพืน้ทีส่วนเพื่อให้สุนัขเข้าใช้งาน 

 
ร้อยละ(%) 

(n)คน 
ชาย  หญิง รวม 

เห็นดว้ยกบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนขัเขา้ใช ้    74.6 19 31 50 
ไม่เห็นดว้ยกบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนขัเขา้ใช ้    25.4   7 10 17 

รวม 100.0 67 
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 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนมีผูต้อบแบบสอบถาม 50 คนที่เห็นดว้ยกับ

โครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใชง้าน      ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นเพศชาย 19 คน

และเพศหญิง 31 คนที่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวและมีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามอีก 17 คนที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรใหสุ้นขัเขา้ใชง้าน      โดยแบ่งเป็นเพศชาย 7 คนและ

เพศหญิง 10 คนที่ไม่เห็นดว้ย         

               

2.1.3.3 เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้

งาน           

 จากการศึกษาเหตุผลที่ไม่เห็นดว้ยในการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใชง้าน

ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวจ านวน 17 คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย(74.6%) มีความกังวลเก่ียวกับปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัข

รองลงมาคือปัญหาเร่ืองสุนัขดุร้ายและกัดคน คิดเป็น 9.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งหมด           

ตารางที่ 23 เหตุผลของผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่เห็นดว้ยต่อการแบ่งพื้นที่ใหสุ้นขัเขา้ใชง้าน 

เหตุผลที่ผู้ใช้สวนไม่เห็นด้วยที่จะแบ่งพืน้ที่ให้สุนัขเข้าใช้ ร้อยละ(%) (n)คน 
ความสกปรกจากมูลสุนขั   74.6 11 
สุนขัดุร้ายและกดัคน     9.4   2 
ปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็น     4.5   1 
การปนเป้ือนของเช้ือโรค     4.5    1 
เกิดความแออดัในพื้นที่สวน     3.0   1 
สุนขัเห่าเสียงดงัรบกวน     3.0   1 

รวม 100.0 17 
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2.1.3.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้อก าหนดในการแก้ปัญหาในพืน้ที่สวนที่จะให้สุนัขใช้ 

 จากการศึกษาความเห็นของที่มีต่อขอ้ก าหนดในการแกปั้ญหาในพื้นที่ที่จะให้สุนัขเขา้ใช้ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนไดข้อ้มูลดงัน้ี               

ตารางที่ 24 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อขอ้ก าหนดการแกปั้ญหาในพื้นที่ที่จะใหสุ้นขัเขา้ 

ขอ้ก าหนดท่ีผูใ้ชส้วนเห็นว่าควรจดัให้มี 
ในพ้ืนท่ีท่ีแบ่งให้สุนขัเขา้ใช ้

ร้อยละ(%)  

รวม 
 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย เฉยๆ/ 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1.การกั้นเขตทีม่สุีนัขออกจากพืน้ทีส่วนอย่างชัดเจน 
-แยกท่ีจอดรถของสวนสุนขัและสวนสาธารณะออกจากกนั 25.4 49.3 17.9 4.5 2.9 100 
-แยกประตูเขา้-ออกของสวนสุนขัและสวนสาธารณะ 14.9 38.8 29.9 14.9 1.5 100 
-แยกเส้นทางเดินของสุนขัและของคนไม่ให้ปะปนกนั 23.9 38.8 25.4 9.0 3.0 100 
-ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีไม่อนุญาตให้สุนขัเขา้อยา่งชดัเจน 32.8 50.7 11.9 4.5 0.0 100 
-ก าหนดวนัและเวลาท่ีสามารถน าสุนขัมาใชง้านได ้ 22.4 38.8 26.9 10.4 2.9 100 

2.ความปลอดภยัของผู้ใช้สวนสาธารณะ 
-มีจุดคดักรองพฤติกรรมสุนขัก่อนเขา้ใชส้วน 28.4 49.3 19.4 1.5 1.9 100 

-เจา้ของตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนของสุนขัก่อนเขา้ใช ้ 37.3 41.8 14.9 3.0 3.0 100 

-มีประตูรักษาความปลอดภยั2ชั้นบริเวณทางเขา้ออกของสุนขั 25.4 34.3 29.9 7.5 3.0 100 

-เจา้ของตอ้งควบคุมสุนขัให้อยูใ่นสายจูงตลอดเวลา 40.3 37.3 11.9 9.0 1.5 100 

-อนุญาตให้น าสุนขัเขา้ไดไ้ม่เกิน 2 ตวัต่อเจา้ของ 1 คน 22.4 40.3 20.9 14.9 1.5 100 

-ร้ัวของสวนควรมีความสูงและแข็งแรงกนัเพียงพอ 39.8 49.3 11.9 0.0 0.0 100 

-ก าหนดไม่ให้สุนขัพนัธุ์ท่ีดุร้าย เช่น พิทบลู เขา้ใชเ้ด็ดขาด 62.7 23.9 11.9 1.5 0.0 100 

3.ความสกปรกและการปนเป้ือนของเช้ือโรค 
-ควรจะมีการแกปั้ญหาในบริเวณของสุนขัท่ีอาจมีกล่ินรบกวน 53.7 35.8 10.4 0.0 0.0 100 

-ก าหนดพ้ืนท่ีให้สุนขัขบัถ่ายอยา่งชดัเจน 65.7 26.9 7.5 0.0 0.0 100 

-เจา้ของตอ้งพาสุนขัไปขบัถ่ายในบริเวณท่ีก าหนดไว ้ 62.7 28.4 9.0 0.0 0.0 100 

-เจา้ของตอ้งเก็บมลูสุนขัทุกคร้ัง 62.7 28.4 7.5 1.5 0.0 100 

 กล่าวคือผูต้อบแบบสอบมากกวา่คร่ึง(61.2%)เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการแกปั้ญหาในเร่ืองของความ

สกปรกและการปนเป้ือนของเช้ือโรค      โดยเห็นว่าควรจะตอ้งมีการก าหนดพื้นที่ให้สุนัขขบัถ่ายอยา่ง

ชดัเจน      เจา้ของตอ้งพาสุนขัไปขบัถ่ายในบริเวณที่ก  าหนดและตอ้งเก็บมูลสุนขัทุกคร้ัง      รองลงมาคือ
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การแกปั้ญหาในเร่ืองความปลอดภยัของผูใ้ชส้วนสาธารณะที่ควรจะตอ้งมีการก าหนดไม่ให้สุนัขพนัธุ์ที่

มีนิสยัดุร้ายเขา้ใชง้านและควรจะตอ้งมีการคดักรองพฤติกรรมสุนัขก่อนเขา้ใชส้วน      นอกจากน้ีร้ัวที่

กั้นโดยรอบบริเวณพื้นที่ของสุนัขควรมีความสูงและแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถป้องปันสุนัขขนาด

ใหญ่หลบหนีไปได ้     สุดทา้ยคือการแกปั้ญหาความแออดั เป็นตน้     

2.1.3.5 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้

งาน  หากมีการแก้ปัญหาในส่ิงที่ผู้ตอบแบบสอบถามกังวล    

 การศึกษาความเห็นต่อโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใชง้านหลงัจากมี

การแจง้ให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบถึงการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขนั้น      ศึกษา

จากผูต้อบแบบสอบถาม 2 กลุ่มคือกลุ่มผูท้ี่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวในตอนแรก 74.6%ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด คิดเป็นจ านวน 50 คนและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก 25.4% ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด คิดเป็นจ านวน 17 คน      จากการศึกษาพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบ

แบบสอบถามที่เคยเห็นดว้ยในตอนแรก(74.0%) ยงัคงเห็นด้วยและเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ในการจดัแบ่ง

พื้นที่สวนให้สุนัขเขา้ใช ้     แต่อีกประมาณ 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เคยเห็นดว้ยในตอนแรก

(24.0%)เกิดความไม่แน่ใจกบัโครงการดงักล่าว      ในขณะที่ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่

เคยไม่เห็นดว้ยในตอนแรก(76.4%)นั้นเห็นดว้ยและเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่กบัโครงการดงักล่าว         

ตารางที่ 25 ความเห็นต่อการจดัแบ่งพื้นที่สวนใหสุ้นขัเขา้ใชห้ากมีการแกปั้ญหาต่างๆครบถว้น    

ความเห็นต่อโครงการ 
หลงัจากรับทราบถึงการแก้ไขปัญหา 

ผู้ทีเ่ห็นด้วยในตอนแรก ผู้ทีไ่ม่เห็นด้วยในตอนแรก 

ร้อยละ(%) จ านวน(คน) ร้อยละ(%) จ านวน(คน) 

เห็นด้วยอย่างยิง่กบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนให้สุนขัเขา้ใช ้    12.0   6     5.9   1 
เห็นด้วยกบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนให้สุนขัเขา้ใช ้    62.0 31   70.5 12 

เฉยๆ/ไม่แน่ใจกบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนให้สุนขัเขา้ใช ้    24.0 12   11.8   2 
ไม่เห็นด้วยกบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนให้สุนขัเขา้ใช ้      2.0   1       5.9  1 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่กบัการแบ่งพ้ืนท่ีสวนสุนขัเขา้ใช ้     0.0   0     5.9   1 

รวม 100.0 50 100.0 17 
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 จากการศึกษาทศันคติที่มีต่อการแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรให้สุนัขเขา้ใชง้านของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 67 คน  สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ีคือ     

 1. ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึง(64.2%)ไม่เคยทราบถึงโครงการจดัแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจกัรบางส่วนเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัมาก่อน       

 2. หลงัจากรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการมีผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 3 ใน 4 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด(74.6%)เห็นดว้ยในการที่จะแบ่งพื้นที่บางส่วนใหสุ้นขัเขา้ใชง้านได ้

 3. จากผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว 17 คนคิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 

ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว(74.6%)มีความกังวลเป็นอยา่งยิ่งเก่ียวกับ

ปัญหาความสกปรกจากมูลสุนขัที่จะเกิดขึ้น       

 4. ผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ียมากกว่าคร่ึง(61.2%) เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการแกปั้ญหาในเร่ืองของ

ความสกปรกและการปนเป้ือนของเช้ือโรค      โดยเห็นว่าควรจะตอ้งมีการก าหนดพื้นที่ให้สุนัขขบัถ่าย

อยา่งชดัเจน      เจา้ของตอ้งพาสุนขัไปขบัถ่ายในบริเวณที่ก  าหนดและตอ้งเก็บมูลสุนขัทุกคร้ัง 

 5. หลังจากมีการแจง้ให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผูต้อบแบบสอบถามมีความกังวล

เก่ียวกบัพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขแลว้      ประมาณ 3 ใน 4 ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่เคยเห็น

ดว้ยกบัโครงการดงักล่าวในตอนแรก(74.0%) ยงัคงเห็นดว้ยและเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ในการแบ่งพื้นที่

สวนเพื่อให้สุนัขเขา้ใช้งาน     แต่อีกประมาณ 1 ใน 4 ส่วนที่เหลือ (24.0%)เกิดความไม่แน่ใจกับ

โครงการดงักล่าว      ในขณะที่ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นดว้ยในตอนแรก

(76.4%)นั้นเห็นดว้ยและเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่กบัโครงการดงักล่าว      

 กล่าวคอืจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คน       มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าคร่ึง

ไม่เคยทราบถึงการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรเพื่อให้สุนัขเข้าใช้งานมาก่อน       แต่หลังจาก

รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการแล้วน้ันประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

(74.6%)จ านวน 50 คนเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว      โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอีก1 ส่วน

(23.4%)จ านวน 17 คน น้ันมีความกังวลอย่างยิ่งในเร่ืองความสกปรกของมูลสุนัขและเห็นว่าควรจะมี

การแก้ปัญหาในเร่ืองมูลสุนัขและเร่ืองความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสวนสาธารณะ       ภายหลังจาก
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รับทราบถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขแล้วประมาณ 3 ใน 4 ของกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เคยเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวในตอนแรก(74.0%)  ยังคงเห็นด้วยและเห็นด้วยเป็น

อย่างยิ่งในการจัดแบ่งพืน้ที่สวนเพื่อให้สุนัขเข้าใช้งาน      ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วย

ในตอนแรกจ านวน 17 คนได้มีทัศนคติต่างไปจากเดิม  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้   

 1.  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยในตอนแรก      แต่จากรับทราบถึงการแก้ไขปัญหา

ต่างๆในพืน้ที่ออกก าลังกายของสุนัขแล้วได้มีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมคือได้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็น

อย่างยิ่งกับโครงการดังกล่าว      คิดเป็น 76.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยทั้งหมด หรือ

จ านวน 13 คน          

 2.  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยในตอนแรก      แต่จากรับทราบถึงการแก้ไขปัญหา

ต่างๆในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขแล้วได้เร่ิมมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมคือเกิดความไมแน่ใจต่อ

โครงการดังกล่าว      คดิเป็น 11.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยทั้งหมด หรือจ านวน 2 คน

 3.กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยในตอนแรก      แต่จากรับทราบถึงการแก้ไขปัญหา

ต่างๆในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขแล้วก็ยังคงไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการ

ดังกล่าว      คดิเป็น 11.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยทั้งหมด หรือจ านวน 2 คน 
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2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อการยอมรับในการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข 

 การหาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคของผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับในการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนัข

นั้ นศึกษาท าโดยการเปรียบเทียบข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด      โดยแบ่งเป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 50 คนและผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ

ดงักล่าวจ านวน 17 คนในเร่ืองต่างๆดงัน้ี        

 2.2.1 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ 

 2.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย

           และไม่เห็นด้วยกับโครงการ          

 2.2.3 เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็น 

          ด้วยกับโครงการ     
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2.2.1 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ   

 จากการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 

50 คนและผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 17 คนพบวา่มีความแตกต่างกนัดงัน้ี  

 - จ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาดว้ย      จ  านวนเกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกับ

โครงการ(44.0%)มีจ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาด้วย 3-5 คน      ในขณะที่เกือบคร่ึงของผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย (41.2%) มีจ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาดว้ย 2 คน         

 - การศึกษา      จ  านวนประมาณคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการ(48.0%)มี

การศึกษาในระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา      ในขณะที่ประมาณคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบั

โครงการ(52.9%)มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี      

 -  อาชีพ      จ  านวนคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการ(50.0%)มีอาชีพเป็น

นักเรียน/นักศึกษา      ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกับโครงการ

(35.3%)ท าธุรกิจส่วนตวั              

ตารางที่ 26  เปรียบเทียบลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ 

 
ลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

จ านวนสมาชิกใน
กลุ่มที่มาด้วย 

มาคนเดียว 
2 คน 

3 – 5 คน 
> 5 คนขึ้นไป 

  0.0 
36.0 
44.0 
20.0 

 0 
18 
24 
 8 

17.6 
41.2 
23.5 
17.6 

  3 
  7 
  4 
  3 

การศึกษา ต ่ากวา่มธัยม 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ป.ตรี 

48.0 
  6.0 
42.0 
  4.0 

24 
 3 
21 
 2 

29.4 
17.6 
52.9 
  0.0 

  5 
  3 
  9 
  0 

อาชีพ รับราชการ 
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงานบริษทั 
ธุรกิจส่วนตวั 

แม่บา้น/พ่อบา้น
นักเรียน 

  8.0 
  2.0 
26.0 
12.0 
  2.0 
50.0 

 4 
 1 
13 
 6 
 1 
25 

  5.9 
  5.9 
23.5 
35.3 
  0.0 

  29.4 

  1 
  1 
  4 
  6 
  0 
  5 
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2.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่

เห็นด้วยกับโครงการ               

 จากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่

เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 50 คนและผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยอีกจ านวน 17 คนพบวา่มีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

 - เหตุผลที่เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัร      ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็น

ดว้ยกบัโครงการ(36.0%)เลือกมาใชเ้พราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวน      ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 4 

ของผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย(29.5%)เลือกมาใชเ้พราะการเดินทางเขา้ถึงที่สะดวก    

 - ระยะเวลาที่อยูใ่นสวนแต่ละคร้ัง      จ  านวนเกือบคร่ึงของผูท้ี่เห็นดว้ย(42.0%)ใชเ้วลาอยูใ่น

สวนแต่ละคร้ังมากกว่า 2 ชัว่โมงขึ้นไป      ในขณะที่ผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยจ านวนเกือบคร่ึง(41.0%)ใชเ้วลาอยู่

ในสวนแต่ละคร้ังประมาณ 1-2 ชัว่โมง        

 - ลักษณะการเดินทางมายงัสวน      จ  านวนเกือบคร่ึงของผูท้ี่เห็นดว้ย(46.0%)เดินทางมาโดย

รถไฟฟ้า     ในขณะที่ผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยจ านวนมากกวา่คร่ึง(58.7%)เดินทางมาโดยรถประจ าทาง                                              

ตารางที่ 27 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้วนของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

พฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

เหตุผลที่เลือกมาใช้
สวนสาธารณะ
จตุจักร 

ใกลบ้า้น 
เดินทางสะดวก 
บรรยากาศ 

ใกลจุ้ดนัดพบ 
กิจกรรมในสวน 

10.0 
30.0 
36.0 
20.0 
  4.0 

  5 
15 
18 
10 
  2 

17.5 
29.5 
23.6 
11.8 
17.5 

  3 
  5 
  4 
  2 
  3 

ระยะเวลาที่อยู่ใน
สวนแต่ละคร้ัง 

< 30 นาท ี
30 - 60 นาท ี
1 - 2 ชัว่โมง 
> 2 ชัว่โมง 

10.0 
22.0 
26.0 
42.0 

  5 
11 
13 
21 

11.8 
23.6 
41.0 
23.6 

  2 
  4 
  7 
  4 

ลักษณะการเดิน 
ทางมายังสวน 

เดิน 
จกัรยาน 

จกัรยานยนต ์
รถยนต ์

รถประจ าทาง 
รถไฟฟ้า 

  2.0 
  2.0 
  2.0 
12.0 
36.0 
46.0 

  1 
  1 
  1 
  6 
18 
23 

  5.9 
  0.0 
  5.9 
  5.9 
58.7 
23.6 

  1 
  0 
  1 
  1 
 10 
  4 
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2.2.3 การเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ

โครงการ             

 จากการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการ

จ านวน 50 คนและผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 17 คนพบว่าจ านวนประมาณคร่ึงของทั้งผูท้ี่เห็น

ดว้ย(54.0%)และไม่เห็นดว้ย(52.9%)นั้นมีการเล้ียงสุนขั      แต่มีความเห็นที่แตกต่างกนัในเร่ืองต่างๆดงัน้ี

 - จุดประสงค์หลกัที่เล้ียงสุนัข      จ  านวนเกือบคร่ึงของผูท้ี่เห็นดว้ย(47.8%)เล้ียงสุนัขเพื่อเป็น

เพือ่นแกเ้หงา      ในขณะจ านวนคร่ึงหน่ึงของผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย(50.0%)เล้ียงสุนขัเพือ่เฝ้าบา้นกนัขโมย 

 -  ประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนัข      ประมาณ 1 ใน 3 ของผูท้ี่เห็นดว้ยคิดว่าสุนัขช่วยคลาย

เหงา      ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ของผูท้ี่ไม่เห็นเห็นดว้ยคิดวา่สุนขัช่วยรักษาความปลอดภยัใหบ้า้น 

 -  ลกัษณะการเล้ียงสุนขั      จ  านวนมากกวา่คร่ึงของผูท้ี่เห็นดว้ย(61.0%)เล้ียงสุนัขอยูภ่ายในและ

ภายนอกตวับา้น      ในขณะที่คร่ึงหน่ึงของผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย(50.0%)เล้ียงสุนขัใหอ้ยูน่อกตวับา้น  

 -  ที่ออกก าลงักายของสุนขั     จ  านวนเกือบคร่ึงของผูท้ี่เห็นดว้ย(50.0%)พาสุนขัไปออกก าลงักาย

ในละแวกบ้าน      ในขณะที่คร่ึงหน่ึงของผูท้ี่ไม่ เห็นด้วย(50.0%)ไม่ได้พาสุนัขไปออกก าลังกาย       

ตารางที่ 28  เปรียบเทียบลกัษณะการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

การเลีย้งสุนัข เลี้ยง 
ไม่เลี้ยง 

46.0 
54.0 

23 
27 

47.1 
52.9 

  8 
  9 

ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยที่เลีย้งสุนัข
(23คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยที่เลีย้งสุนัข
(8คน) 

 ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

จุดประสงค์หลักที่
เลีย้งสุนัข 

แกเ้หงา 
เฝ้าบา้นกนัขโมย 

47.8 
30.4 

11 
 7 

12.5 
50.0 

  1 
  4 

ประโยชน์ที่ได้จาก
เลีย้งสุนัข 

บา้นปลอดภยั 
คลายเหงา 

13.0 
34.8 

 3 
 8 

37.5 
25.0 

  3 
  2 

ลักษณะการเลีย้ง
สุนัข 

ในและนอกบา้น 
ภายนอกตวับา้น 

61.0 
26.0 

14 
 6 

37.5 
50.0 

  3 
  4 

ที่ออกก าลังกายของ
สุนัข 

ละแวกบา้น 
ไม่ไดพ้าไป 

43.6 
26.0 

10 
6 

25.0 
50.0 

  2 
  4 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที่เป็นอุปสรรคของผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับในการใช้

พื้นที่ร่วมกบัสุนขัของผูท้ี่เห็นดว้ย 50 คนและผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยจ านวน 17 คน     สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบขอ้มูลทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ  

 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนสมาชิกใน
กลุ่มที่มาด้วย 

2 คน 
3 – 5 คน 

  36.0 
44.0 

18 
24 

41.2 
23.5 

   7 
   4 

การศึกษา ต ่ากว่ามัธยม 
ปริญญาตรี 

48.0 
42.0 

24 
21 

29.4 
52.9 

   5 
   9 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน/นักศึกษา 

12.0 
50.0 

 6 
25 

35.3 
  29.4 

  6 
  5 

พฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เหตุผลที่เลือกมาใช้
สวน 

เดินทางสะดวก 
บรรยากาศ 

30.0 
36.0 

15 
18 

29.5 
23.6 

  5 
  4 

ระยะเวลาที่อยู่ในสวน
แต่ละคร้ัง 

1 - 2 ช่ัวโมง 
> 2 ช่ัวโมง 

26.0 
42.0 

13 
21 

41.0 
23.6 

  7 
  4 

ลักษณะการเดินทาง
มายงัสวน 

รถประจ าทาง 
รถไฟฟ้า 

36.0 
46.0 

18 
23 

58.7 
23.6 

 10 
  4 

ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข 

ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

การเลียงสุนัข เลีย้ง 
ไม่เลีย้ง 

46.0 
54.0 

23 
27 

47.1 
52.9 

  8 
  9 

ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่
เลีย้งสุนัข 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยที่เลีย้งสุนัข
(23คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยที่เลีย้งสุนัข
(8คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

จุดประสงค์หลักใน
การเลีย้งสุนัข 

เป็นเพือ่นแก้เหงา 
เฝ้าบ้าน กันขโมย 

47.8 
30.4 

11 
 7 

12.5 
50.0 

  1 
  4 

ประโยชน์ที่ได้จาก
การเลีย้งสุนัข 

บ้านปลอดภัย 
มีเพือ่นคลายเหงา 

13.0 
34.8 

 3 
 8 

37.5 
25.0 

  3 
  2 

ลักษณะการเลีย้งสุนัข ในและนอกบ้าน 
ภายนอกตัวบ้าน 

61.0 
26.0 

14 
 6 

37.5 
50.0 

  3 
  4 

สถานที่ออกก าลังของ
สุนัข 

ละแวกบ้าน 
ไม่ได้พาไป 

43.6 
26.0 

10 
6 

25.0 
50.0 

  2 
  4 



85 
 

 กล่าวคือ      จากการศึกษาข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและที่ไม่ เห็นด้วยกับ

โครงการจ านวนทั้งหมด 67 คน  ในเร่ืองของลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป      พฤติกรรมการมาใชส้วนสาธารณะ

จตุจกัรและลกัษณะการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถาม      สามารถสรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี  

 1.  เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ   

  - จ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาดว้ย     เกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกับ

โครงการ(44.0%)มีจ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาด้วย 3-5 คน      ในขณะที่เกือบคร่ึงของผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย (41.2%) มีจ  านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาดว้ย 2 คน         

  - การศึกษา      ประมาณคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการ(48.0%)มี

การศึกษาในระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษา      ในขณะที่ประมาณคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย

กบัโครงการ(52.9)มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี       

  - อาชีพ       คร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการ(50.0%)มีอาชีพ

เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา      ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ

(35.3%)ท าธุรกิจส่วนตวั          

 2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็น

ด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ              

   - เหตุผลที่เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัร      ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบ

แบบสอบถามที่ เห็นด้วยกับโครงการ(36.0%)เลือกมาใช้เพราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวน      

ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ(29.5%)เลือกมาใชเ้พราะ

การเดินทางเขา้ถึงที่สะดวก         

  - ระยะเวลาที่อยูใ่นสวนแต่ละคร้ัง       เกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบั

โครงการ(42.0%)ใชเ้วลาอยูใ่นสวนมากกวา่ 2 ชัว่โมงขึ้นไปในแต่ละคร้ังที่มา      ในขณะที่เกือบคร่ึงของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย (41.1%) ใชเ้วลาอยูใ่นสวนประมาณ 1- 2 ชัว่โมงในแต่ละคร้ังที่มา   

  - ลกัษณะการเดินทางมายงัสวน       เกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบั

โครงการ(46.0%)เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า      ในขณะที่มากกว่าคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็น
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ดว้ย (58.7%)เดินทางโดยรถประจ าทาง        

 3.  การเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วยกับโครงการ             

  - จุดประสงคห์ลกัในการเล้ียงสุนขั      เกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบั

โครงการ(47.8%)เล้ียงสุนขัเพือ่เป็นเพือ่นแกเ้หงา   ในขณะที่คร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่

เห็นดว้ย (50.0%)เล้ียงสุนขัเพือ่เฝ้าบา้นกนัขโมย       

  - ประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนขั      ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็น

ด้วยกับโครงการ(34.8%)คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการเล้ียงสุนัขคือมีเพื่อนคลายเหงา      ในขณะที่      

ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ(37.5%)คิดวา่ประโยชน์ที่ไดจ้ากการ

เล้ียงสุนขัคือการรักษาความปลอดภยัของที่อยูอ่าศยั       

  - ลกัษณะการดูแลสุนขั      มากกวา่คร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการ

(61.0%)เล้ียงสุนขัอยูภ่ายในตวับา้นและบริเวณรอบบา้น       ในขณะที่คร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถาม

ทีไ่ม่เห็นดว้ย (50.0%) เล้ียงสุนขัอยูบ่ริเวณรอบบา้น            

  -   สถานที่ออกก าลงักายของสุนัข      เกือบคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบั

โครงการ(43.6%)พาสุนขัไปออกก าลงักายแถวละแวกบา้น/ในหมู่บา้น      ในขณะที่คร่ึงหน่ึงของผูต้อบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย (50.0%)ไม่ไดพ้าสุนขัไปออกก าลงักาย 
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2.3 แนวทางการออกแบบพืน้ที่สาธารณะส าหรับสุนัข     

 การหาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับสุนัขมีจุดประสงคเ์พื่อหาลกัษณะต่างๆที่

ควรมีในพื้นที่ส าหรับสุนัขที่จะเกิดขึ้ นต่อไปในอนาคต      ซ่ึงการศึกษาจากข้อมูลของผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัโดยในจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนพบว่ามีผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ไม่เล้ียงสุนขัมากกว่าคร่ึง(53.8%) คิดเป็นจ านวน 36 คนและมีผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข 46.2% 

คิดเป็นจ านวน 31 คน 

ตารางที่ 30 จ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ลีย้ง/ไม่เลีย้งสุนัข ร้อยละ(%) n(คน) 
ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรท่ีไม่เล้ียงสุนขั   53.8 36 
ผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรท่ีเล้ียงสุนขั   46.2 31 

รวม 100.0 67 
 

 โดยการศึกษาหาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะส าหรับสุนัขจะท าการศึกษาจากขอ้มูล

ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้ง 31 คน ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี     

  2.3.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

  2.3.2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขในการมาใช้งานพืน้ที่สวนสา 

            ธารณะ จตุจักร  

  2.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

  2.3.4  ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อการจักให้มีพืน้ที่ออกก าลังกาย 

                 ของสุนัข  
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 2.3.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

 จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 67 คน  ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

  2.3.1.1 กิจกรรมการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

  2.3.1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

  2.3.1.3 จ านวนคนในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

  2.3.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

  2.3.1.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

  2.3.1.6 เนื้อที่บริเวณอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

  2.3.1.7 สถานภาพของของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

  2.3.1.8 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

  2.3.1.9 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

  2.3.1.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

  2.3.1.11 รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข        

2.3.1.1 กิจกรรมการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

 การศึกษากิจกรรมการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 

31 คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้ งหมด(71.0%) มาใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจกัรเพือ่มาพกัผอ่น      รองลงมาคือมาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน คิดเป็น 22.6% ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและส่วนน้อยที่สุดคือมาใชส้วนเพื่อเป็นจุดผ่านในการเดินทาง

ตารางที่ 31 กิจกรรมการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

กจิกรรมการใช้งานสวนสาธารณะ ร้อยละ(%) (n)คน 
ผูท่ี้ตอ้งการมาพกัผอ่น   71.0  22 
ผูท่ี้มาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวน   22.6   7 
ผูท่ี้ใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทาง     6.4   2 

รวม 100.0 31 
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2.3.1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

 การศึกษาเพศของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(70.2%) เป็นเพศหญิง คิดเป็นจ านวน20 คนและเป็นเพศชาย 

29.8% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด คิดเป็นจ านวน 11 คน   

ตารางที่ 32 เพศของของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

เพศ ร้อยละ(%) (n)คน 
เพศหญิง   70.2 20 
เพศชาย   29.8 11 

รวม 100.0 31 

            

  

2.3.1.3 จ านวนคนในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขที่เลีย้งสุนัข  

 การศึกษาจ านวนคนในกลุ่มที่มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรกบัผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียง

สุนัขทั้ งหมด 31 คนพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขจ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)มักมาเป็นคู่      

รองลงมาคือมาเป็นกลุ่มๆละ 2-5 คน  คิดเป็น 35.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและ

ส่วนน้อยที่สุดคือผูต้อบแบบสอบถามที่มาใช้งานสวนสาธารณะโดยล าพงัคิดเป็น 6.4% ของผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 

ตารางที่ 33 จ านวนคนในกลุ่มที่มากบัผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

จ านวนผู้ทีม่าใช้งานสวนสาธารณะร่วมด้วย ร้อยละ(%) (n)คน 
มาคนเดียว     6.4   2 
2คน   44.8 14 
3-5คน   35.4 11 
มากกว่า 5 คนข้ึนไป   13.4   5 

รวม 100.0 31 
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2.3.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

 การศึกษาจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัมากกว่าคร่ึง(64.5 %)อาศยัอยูใ่นครอบครัวขนาดเล็กที่มีจ  านวนสมาชิก 

2-5 คน      รองลงมาคืออาศยัในครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกวา่ 6 คนขึ้นไป คิดเป็น 19.4% ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและมีเพียงส่วนน้อยที่อยูอ่าศยัอยูค่นเดียว คิดเป็น 16.1% ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด        

ตารางที่ 34 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ(%) (n)คน 

อยูค่นเดียว   16.1   5 
ครอบครัวขนาดเล็ก 2-5 คน   64.5 20 
ครอบครัวขนาดใหญ่ 6 คนข้ึนไป   19.4   6 

รวม 100.0 31 

               

2.3.1.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

 การศึกษาลักษณะที่อยู่อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้งหมด 31 คนพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าคร่ึง(61.3%)พกัอาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว      รองลงมาคือ

พกัอาศยัอยูใ่นทาวน์เฮาส์ คิดเป็น 19.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและเป็นส่วนน้อย

ที่พกัอาศยัอยูใ่นตึกแถว/อาคารพาณิชย ์คิดเป็น 7.5% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 

ตารางที่ 35 ลกัษณะที่อยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย ร้อยละ(%) (n)คน 
บา้นเด่ียว   61.3 19 
ทาวน์เฮาส์   19.4   6 
อพาร์ทเมนท/์หอพกั/คอนโดมิเนียม   16.1   5 
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์     3.2   1 

รวม 100.0 31 
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2.3.1.6 เนื้อที่บริเวณอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

 การศึกษาเน้ือที่บริเวณอยู่อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่า

ประมาณ 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด(51.6%)  มีเน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัขนาด 25 - 

50 ตารางวา และ 51 - 75 ตารางวา      รองลงมาคือมีเน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัขนาด 76 - 100 ตารางวา คิด

เป็น 22.6% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและส่วนน้อยที่เน้ือที่บริเวณที่อยูอ่าศยัมีขนาด

นอ้ยกวา่ 25 ตารางวา คิดเป็น 12.9% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด    

ตารางที่ 36 เน้ือที่บริเวณอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

เนือ้ทีบ่ริเวณอยู่อาศัย ร้อยละ(%) (n)คน 
นอ้ยกว่า 25 ตารางวา   12.9   4 

25 - 50 ตารางวา   25.8   8 

51 - 75 ตารางวา   25.8   8 

76 - 100 ตารางวา   22.6   7 
มากกว่า 100 ตารางวาข้ึนไป   12.9   4 

รวม 100.0 31 

 

2.3.1.7 สถานภาพของของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

 จากการศึกษาสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้ งหมด 31 คนพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทีมี่สถานภาพโสดคิดเป็น 87.1% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด

และที่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น 12.9% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด         

ตารางที่ 37 สถานภาพของของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

สถานภาพ ร้อยละ(%) (n)คน 
โสด   87.1  27 
สมรส   12.9   4 

รวม 100.0 31 
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2.3.1.8 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข      

 จากการศึกษาช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามที่เ ล้ียงสุนัขทั้ งหมด 31 คนพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขเกือบคร่ึง(42.0 %) มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี      รองลงมาคือมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี 

คิดเป็น 35.7% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดและส่วนน้อยที่สุดคือผูต้อบแบบสอบถามที่

เล้ียงสุนขัที่มีอาย ุ41 – 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไปคิดเป็น 6.4% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดที่เล้ียงสุนขั 

ตารางที่ 38 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ช่วงอายุ ร้อยละ(%) (n)คน 

ไม่เกิน 20 ปี   35.7 12 
21 – 30 ปี   42.0 13 
31 – 40 ปี     12.9   4 
41 – 50 ปี    3.2   1 
51 ปีข้ึนไป    3.2   1 

รวม 100.0 31 

               

2.3.1.9 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข     

 จากการศึกษาระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนพบวา่ประมาณ

คร่ึง(51.6%)มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี      รองลงมาคือมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษา/

มธัยมศึกษาหรือปวช. คิดเป็น 38.7% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด   

ตารางที่ 39 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ระดับการศึกษา ร้อยละ(%) (n)คน 
ปริญญาตรี    51.6 16 
ต ่ากว่ามธัยมศึกษา/มธัยมศึกษาหรือปวช.   38.7 12 
สูงกว่าปริญญาตรี     6.5  2 
อนุปริญญา หรือปวส.     3.2  1 

รวม 100.0 31 
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2.3.1.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข      

 จากการศึกษาอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนพบวา่ประมาณ 1 ใน 3 

ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด(38.7%)มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา      รองลงมาคือเป็น

พนกังานบริษทั คิดเป็น 32.2% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดและส่วนนอ้ยที่มีอาชีพรับ

ราชการและรัฐวสิาหกิจ คิดเป็น 13.0% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด          

ตารางที่ 40 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

อาชีพ ร้อยละ(%) (n)คน 
นกัเรียน/นกัศึกษา  38.7  12 
พนกังานบริษทั  32.2  10 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ  16.1   5 
รับราชการ    6.5   2 
รัฐวิสาหกิจ    6.5   2 

รวม 100.0 31 

               

2.3.1.11 รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

 การศึกษาสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่าประมาณเกือบ

คร่ึง(42.1%) มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน      รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 

บาทต่อเดือน คิดเป็น 29.9%ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและส่วนน้อยคือมีรายไดเ้ฉล่ีย

มากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 11.9% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด      

ตารางที่ 41 รายไดเ้ฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ร้อยละ(%) (n)คน 
ไม่เกิน 10,000 บาท   42.1 13 
10,001 – 20,000 บาท   38.7 12 
20,001 – 30,000 บาท     6.4  2 
มากกว่า 30,000 บาท   12.8  4 

รวม 100.0 31 
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 จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คน  สามารถสรุป

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัไดด้งัน้ี     

 1.  ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(71.0%) มีจุดประสงคใ์นการ

มาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรเพือ่การพกัผอ่น      

 2.  ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด(70.2%) เป็นเพศหญิง  

 3.  จ านวนเกือบคร่ึง(44.8%)ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด   มาใช้สวนเป็นคู่

 4.  มากกว่าคร่ึง(64.5 %)ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด   อาศยัอยูใ่นครอบครัว

ขนาดเล็กที่มีจ  านวนสมาชิก 2-5 คน       

 5.  ลกัษณะที่พกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขมากกว่าคร่ึง(61.3%) เป็นบา้นเด่ียว

 6.  ผูแ้บบสอบถามประมาณ 1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(51.6%)  มีเน้ือ

ที่บริเวณอยูอ่าศยัขนาด 25 - 50 ตารางวาและ 51 - 75 ตารางวา    

 7.  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดคิดเป็น 87.1% ของผูท้ี่เล้ียงสุนขัทั้งหมด  

 8.  จ านวนเกือบคร่ึง(42.0 %)ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี

 9.  ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขประมาณคร่ึง(51.6%)  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 10. ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(38.7%)มีอาชีพเป็นนักเรียน/

นกัศึกษา          

 11. จ านวนเกือบคร่ึง(42.1%)ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 

10,000 บาทต่อเดือน         

 กล่าวคอืผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขส่วนใหญ่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรเพื่อต้องการ

มาพักผ่อนโดยประมาณ 3 ใน 4 เป็นเพศหญิงและมักมาเป็นคู่      ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย

ที่มีขนาดเล็กมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2-5 คนและพักอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่โดยรอบขนาด 

21-50 ตารางวาและ 51-75 ตารางวา      โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด   

อายุระหว่าง 21-30 ปี  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี      มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา/พนักงานบริษัท

และมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน   
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 2.3.2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร

 จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบที่เล้ียง

สุนขัถามทั้งหมด  31 คนไดข้อ้มูลในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี      

  2.3.2.1 จุดประสงค์ในการใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัข

  2.3.2.2 เหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข 

  2.3.2.3 ความถี่ในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข 

  2.3.2.4 เวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขอยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรในแต่ละคร้ัง 

  2.3.2.5 ลักษณะการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขมายังสวนจตุจักร 

  2.3.2.6 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขใช้ในการเดินทางมายังสวนสา 

                     ธารณะจตุจักร        

  2.3.2.7 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขที่มีต่อการใช้งานสวนสา  

                ธารณะจตุจักร       

2.3.2.1 จุดประสงค์ในการมาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัข

 การศึกษาจุดประสงคใ์นการมาใช้งานสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียง

สุนขัทั้งหมด 31 คนพบวา่มากกวา่คร่ึง(62.4%) มาใชง้านเพือ่การพกัผ่อน      รองลงมาคือใชเ้ป็นจุดผ่าน

ในการเดินทาง คิดเป็น 12.9% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด    

ตารางที่ 42 จุดประสงคก์ารมาใชง้านสวนสาธารณะของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

จุดประสงค์ในการมาใช้งานสวนสาธารณะ ร้อยละ(%) (n)คน 
พกัผอ่นหยอ่นใจ   62.4 19 
เป็นจุดผา่นการเดินทาง   12.9   4 
มาออกก าลงักาย   12.3   4 
พบปะสังสรรค ์     9.2   3 
เป็นจุดนดัหมายใกลก้บัสถานท่ีส าคญั     3.2   1 

รวม 100.0 31 
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2.3.2.2 เหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

 การศึกษาเหตุผลที่เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 

31 คนพบว่าประมาณ  1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(32.2%) เลือกมาใชเ้พราะ

สามารถเดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก    รองลงมาคือเพราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวนคิดเป็น 29.0 % 

ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด            

ตารางที่ 43 เหตุผลที่เลือกมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

เหตุผลทีเ่ลอืกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักร ร้อยละ(%) (n)คน 
เดินทางสะดวก   32.2 10 

บรรยากาศของสวน   29.0   9 

กิจกรรมต่างๆในสวน   19.4   6 
ใกลบ้า้น    12.9   4 
ใกลจุ้ดนดัหมาย     6.5   2 

รวม 100.0 31 

                

2.3.2.3 ความถี่ในการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

 การศึกษาความถ่ีในการมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 

31 คนพบวา่จ านวนประมาณคร่ึง(51.8%) จะมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรนานๆคร้ัง     รองลงมาคือ 1-2 

คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็น 19.3% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด              

ตารางที่ 44 ความถ่ีของการมาใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ความถีข่องการมาใช้งานใน 1 สัปดาห์ ร้อยละ(%) (n)คน 
มาทุกวนั    6.4   2 
1-2 คร้ัง/สัปดาห์  19.3   6 
3-4 คร้ัง/สัปดาห์    3.2   1 
5-6 คร้ัง/สัปดาห ์    3.2   1 
เดือนละ 1-2 คร้ัง  16.1   5 
นานๆคร้ัง  51.8 16 

รวม 100.0 31 
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2.3.2.4 ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขอยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรแต่ละคร้ังที่มา 

 การศึกษาระยะเวลาที่อยูใ่นสวนสาธารณะจตุจกัรแต่ละคร้ังที่มาของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียง

สุนัขทั้งหมด 31  คนพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(35.5%) จะใชเ้วลาอยู่

ในสวนมากกวา่ 2 ชัว่โมงขึ้นไป หรือ 30 -60 นาที      รองลงมาคือใชเ้วลาอยูใ่นสวน 1-2 ชัว่โมง คิดเป็น 

25.8% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด             

ตารางที่ 45 ระยะเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัอยูใ่นสวนสาธารณะจตุจกัรแต่ละคร้ังที่มา 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในสวนสาธารณะจตุจักรแต่ละคร้ัง ร้อยละ(%) (n)คน 
ไม่เกิน 30 นาที     3.2   1 
30 -60 นาที   35.5 11 
1 - 2 ชัว่โมง   25.8  8 
มากกว่า 2 ชัว่โมง   35.5 11 

รวม 100.0 31 

               

2.3.2.5 ลักษณะการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขมายังสวนสาธารณะจตุจักร 

 การศึกษาลกัษณะการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้งหมด 31 คนพบว่าประมาณคร่ึง(51.6%) เดินทางมาโดยรถประจ าทาง      รองลงมาคือเดินทางโดย

รถไฟฟ้า คิดเป็น 19.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดและส่วนน้อยที่เล้ียงสุนัขที่เดินทาง

มาโดยการเดินและการใชจ้กัรยาน              

ตารางที่ 46 ลกัษณะการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ลกัษณะการเดินทาง ร้อยละ(%) (n)คน 
รถประจ าทาง  51.6 16 

รถไฟฟ้า  19.4  6 

รถยนต ์    6.1  5 
เดินมา    6.5  2 
จกัรยาน    6.5  2 

รวม 100.0 31 
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2.3.2.6ระยะเวลาที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขใช้ในการเดินทางมายังสวนสาธารณะจตุจักร

 การศึกษาระยะเวลาที่ใชใ้นการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่

เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31  คนพบวา่ประมาณคร่ึง(48.4%) ใชเ้วลาเดินทาง 15-30 นาที      รองลงมาคือใชเ้วลา 

30-45 นาที คิดเป็น 29.0% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด             

ตารางที่ 47 ระยะเวลาในการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ระยะเวลาในการเดนิทาง ร้อยละ(%) (n)คน 
นอ้ยกว่า 15 นาที    6.5  2 
15 - 30 นาที  48.4 15 
30 - 45 นาที  29.0  9 
45 - 60 นาที  12.9  4 
มากกว่า 1 ชัว่โมงข้ึนไป    3.2  1 

รวม 100.0 31 

               

2.3.2.7 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขที่มีต่อการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักร 

 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 31 คนพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขกว่าคร่ึง(58.1%) มีความพอใจในการใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจกัร รองลงมาคือรู้สึกเฉยๆในการใชง้าน คิดเป็น 25.8% ของผูต้อบแบบสอบถามที่

เล้ียงสุนัขทั้งหมดและมีผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขเพียงส่วนน้อยที่รู้สึกไม่พอใจในการใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจกัร คิดเป็น 3.2% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด         

ตารางที่ 48 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัต่อการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัร 

ระดบัความพงึพอใจ ร้อยละ(%) (n)คน 
พอใจเป็นอยา่งยิง่ 12.9   4 
พอใจ  58.1 18 
เฉยๆ  25.8   8 
ไม่พอใจ    3.2   1 
ไม่พอใจเป็นอยา่งยิง่     0   0 

รวม 100.0 31 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมในการใชง้านพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามที่

เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนสามารถสรุปขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชง้านพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรไดด้งัน้ี    

 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ เ ล้ียงสุนัขมากกว่าคร่ึง(62.4%)  มี จุดประสงค์ในการมาใช้

สวนสาธารณะจตุจกัรเพือ่การพกัผอ่น       

 2. ประมาณ  1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(32.2%) เลือกที่จะมาใชง้าน

สวนสาธารณะจตุจกัรเพราะสามารถเดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก    

 3. ความถ่ีในการใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามประมาณคร่ึง(51.8%) จะมา

ใชส้วนสาธารณะจตุจกัรนานๆคร้ัง       

 4. ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั(35.5%) จะใชเ้วลาอยูใ่นสวนมากกว่า 2 

ชัว่โมงขึ้นไป หรือ 30-60 นาทีในแต่ละคร้ังที่มาใชง้าน     

 5. ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขประมาณคร่ึง(51.6%) เดินทางโดยรถประจ าทางเพื่อมายงั

สวนสาธารณะจตุจกัร         

 6. ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนเกือบคร่ึง(48.4%) ใชเ้วลาเดินทาง 15-30 นาทีในการเดินทางจาก

บา้นมายงัสวนสาธารณะจตุจกัร        

 7. ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าคร่ึง(58.1%) มีความพึงพอใจในการใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจกัรแห่งน้ี         

 กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรมีจุดประสงค์เพื่อมา

พักผ่อนและเลือกมาใช้งานที่น่ีเพราะการเดินทางเข้าถึงที่สะดวก โดยจะมานานๆคร้ังและในแต่ละ

คร้ังที่มาจะใช้เวลาอยู่ในสวนมากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้นไป       ส่วนลักษณะการเดินทางมายังสวนสาธารณะ

จตุจักรน้ันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้รถประจ าทางในการเดินทางซ่ึงใช้เวลาเดินทางประมาณ 

15-30 นาทีและผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานสวนจตุจักรแห่งนี้    
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 2.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนได้

ขอ้มูลต่างๆดงัน้ี           

  2.3.3.1 จ านวนสุนัขของของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

  2.3.3.2 จุดประสงค์หลักในการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

  2.3.3.3 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อประโยชน์ที่ได้จากเลีย้งสุนัข 

  2.3.3.4 ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

  2.3.3.5 ลักษณะการออกก าลังกายของสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข 

  2.3.3.6 สถานที่ออกก าลังกายของสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

  2.3.3.7 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการพาสุ 

               นัขไปออกก าลังกาย 

 

2.3.3.1 จ านวนสุนัขของของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

 การศึกษาจ านวนสุนัขของของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามประมาณคร่ึง(54.9%)เล้ียงสุนขัจ านวน 1 ตวั   รองลงมาคือเล้ียงจ านวน 2 ตัว คิดเป็น  

29.0% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดและส่วนน้อยคือผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

จ านวน 3 ตวั คิดเป็น 6.5% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด    

ตารางที่ 49 จ านวนสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

จ านวนสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ลีย้งสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
1 ตวั   54.9  17 
2 ตวั  29.0   9 
3 ตวั    6.5   2 
มากกว่า 5 ตวั    9.6   3 

รวม 100.0 31 
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2.3.3.2 จุดประสงค์หลักในการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

 การศึกษาจุดประสงคห์ลกัในการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คน

พบว่าประมาณ 1ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(38.7%) มีจุดประสงคเ์พื่อเล้ียงสุนัขไวเ้ป็น

เพือ่นแกเ้หงา รองลงมาคือเล้ียงเพือ่เฝ้าบา้นกนัขโมย คิดเป็น 35.4%) ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียง

สุนขัทั้งหมดและส่วนนอ้ยที่เล้ียงสุนขัเพือ่เป็นเพือ่นแกเ้หงาและเฝ้าบา้นกนัขโมย          

ตารางที่ 50 จุดประสงคห์ลกัในการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

จุดประสงค์หลกัในการเลีย้งสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
เล้ียงสุนขัเพ่ือเป็นเพ่ือนแกเ้หงา  38.7 12 
เล้ียงสุนขัเพ่ือเฝ้าบา้น   กนัขโมย  35.4 11 
เล้ียงสุนขัเพ่ือเป็นเพ่ือนแกเ้หงาและเพ่ือเฝ้าบา้น  25.9  8 

รวม 100.0 31 

 

2.3.3.3 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ เลี้ยงสุนัขต่อประโยชน์ที่ ได้จากการเลี้ยงสุ นัข

 การศึกษาความเห็นต่อประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้งหมด 31 คนพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(35.4%) เห็นว่าประโยชน์ที่

ไดจ้าการเล้ียงสุนัขคือมีเพื่อนคลายเหงา    รองลงมาคือไดผ้่อนคลายความเครียด คิดเป็น 22.8% ของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดและส่วนนอ้ยคือไดอ้อกก าลงักายมากขึ้น       

ตารางที่ 51 ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัต่อประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนขั 

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการเลีย้งสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
ท าให้มีเพ่ือนคลายเหงา   35.4 11 
ไดผ้อ่นคลายความเครียด   22.8   7 
รักษาความปลอดภยัของท่ีอยูอ่าศยั   19.3   6 
ท าให้มีจิตใจโอบออ้มอารี   19.3   6 
ไดอ้อกก าลงักายมากข้ึน     3.2   1 

รวม 100.0 31 
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2.3.3.4 ลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข    

 การศึกษาลักษณะการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่า

ประมาณคร่ึง(54.8%) ของผู ้ตอบแบบสอบถามนั้ นเล้ียงสุนัขไว้ภายในตัวบ้านและบริเวณบ้าน      

รองลงมาคือเล้ียงไวน้อกตวับา้นแต่อยูใ่นบริเวณบา้น คิดเป็น 32.3% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้งหมด และส่วนนอ้ยคือผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัไวใ้นกรง           

ตารางที่ 52 ลกัษณะการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ลกัษณะการเลีย้งสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
เล้ียงภายในตวับา้นและบริเวณบา้น    54.8 17 
เล้ียงนอกตวับา้นแต่อยูใ่นบริเวณบา้น    32.3 10 
เล้ียงภายในตวับา้น     9.7   3 
เล้ียงไวใ้นกรง     3.2   1 

รวม 100.0 31 

 

2.3.3.5 ลักษณะการออกก าลังกายของสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข  

 การศึกษาลกัษณะการออกก าลงักายของสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 

คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(54.8%)จะปล่อยให้สุนัขวิ่งเล่นอิสระ

รองลงมาคือพาไปวิ่งออกก าลงักายโดยใชส้ายจูง คิดเป็น 19.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้ งหมดและส่วนน้อยที่ให้สุนัขออกก าลังกายโดยการพาไปว่ายน ้ า คิดเป็น  3.2% ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด             

ตารางที่ 53 ลกัษณะการออกก าลงักายของสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

ลกัษณะการออกก าลงักายของสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
ปล่อยวิ่งเล่นอิสระ   77.4 24 
วิ่งออกก าลงักายโดยใชส้ายจูง   19.4   6 
พาไปว่ายน ้ า     3.2   1 

รวม 100.0 31 
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2.3.3.6 สถานที่ออกก าลังกายของสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัข   

 การศึกษาสถานที่ออกก าลงักายของสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คน

พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถาม(38.7%) จะพาสุนัขไปออกก าลงักายแถวละแวกบา้น

รองลงมาคือไม่ไดพ้าไปออกก าลงักาย คิดเป็น 32.3%                          

ตารางที่ 54 สถานที่ออกก าลงักายของสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขั 

สถานทีอ่อกก าลงักายของสุนัข ร้อยละ(%) (n)คน 
ละแวกบา้น/ในหมู่บา้น   38.7 12 
ไม่ไดพ้าไปออกก าลงักาย   32.3 10 
พ้ืนท่ีสาธารณะ   29.0   9 

รวม 100.0 31 

                

2.3.3.7 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการพาสุนัขไปออกก าลัง

 การศึกษาความเห็นต่อประโยชน์ที่ไดรั้บจากการพาสุนัขไปออกก าลงักายของผูต้อบแบบสอบ 

ถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนพบว่าประมาณคร่ึง(51.6%) ของผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีประโยชน์

หลายขอ้จากการพาสุนขัไปออกก าลงัการ      รองลงมาคือการไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัสุนัข คิดเป็น 16.1% 

และมีส่วนนอ้ยที่เห็นวา่เป็นการไดเ้ขา้ร่วมสงัคมใหม่ๆไดผ้อ่นคลายความเครียดและคลายเหงา      

ตารางที่ 55 ความเห็นต่อประโยชน์ที่ไดรั้บจากการพาสุนขัไปออกก าลงักาย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการพาสุนัขไปออกก าลงักาย ร้อยละ(%) (n)คน 
ไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัสุนขั   16.1   5 
ไดเ้ขา้ร่วมสังคมใหม่ๆ      3.2   1 
ไดผ้อ่นคลายความเครียด     3.2   1 
คลายเหงา     3.2   1 
ท าใหสุ้นขัมีสุขภาพแขง็แรง     9.7   3 
ไดอ้อกก าลงักายไปในตวั     6.5   2 

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์     6.5   2 
ตอบมากกว่า 1ขอ้   51.6 16 

รวม 100.0 31 
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 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คน

สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ีคือ        

 1.  ประมาณคร่ึง(54.9%)ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดจะเล้ียงสุนขัจ านวน 1 ตวั  

 2. ประมาณ 1ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(38.7%) มีจุดประสงคเ์พื่อเล้ียงสุนัขไว้

เป็นเพือ่นแกเ้หงา         

 3.  ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(35.4%) เห็นว่าประโยชน์ที่ไดจ้าการ

เล้ียงสุนขัคือมีเพือ่นคลายเหงา        

 4.  ประมาณคร่ึง(54.8%) ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดจะเล้ียงสุนัขไวภ้ายในตวั

บา้นและบริเวณบา้น         

 5.  ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข(54.8%)ให้สุนัขออกก าลงักายโดยจะ

ปล่อยใหว้ิง่เล่นอิสระ         

 6.  ประมาณ 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด(38.7%) จะพาสุนัขไปออก

ก าลงักายแถวละแวกบา้น/ในหมู่บา้น       

 7.  ประมาณคร่ึง(51.6%) ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมดเห็นว่ามีประโยชน์หลาย

ขอ้ที่ไดรั้บจากการพาสุนขัไปออกก าลงักาย  

 กล่าวคอืผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขจ านวน  1 ตัวมีจุดประสงค์ในการ

เลีย้งสุนัขเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงาและคิดว่าประโยชน์หลักที่ได้จากการเลี้ยงสุนัขคือการได้มีเพื่อนคลาย

เหงาและได้ผ่อนคลายความเครียด      โดยลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขน้ัน

ส่วนใหญ่จะเลีย้งสุนัขให้อยู่ภายในตัวบ้านและบริเวณบ้าน    มีการให้สุนัขออกก าลังกายโดยการปล่อย

วิ่งอิสระในบริเวณละแวกบ้าน/ในหมู่บ้าน      ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่คิดว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพาสุนัขไปออกก าลังกายน้ันมีหลายอย่างทั้งได้ท ากิจกรรมร่วมกับสุนัข      ท า

ให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง      ได้ออกก าลังกายไปในตัว      ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เข้าร่วมสังคม

ใหม่ๆ      ได้ผ่อนคลายความเครียดและคลายเหงา เป็นต้น 
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 2.3.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อการจัดให้มีพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข

 การศึกษาความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขต่อการจดัให้มีพื้นที่ออกก าลงักายของ

สุนขัเป็นการศึกษาเพือ่ใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูท้ี่เล้ียงสุนัขที่มีต่อส่ิงต่างๆที่คิดว่าควรจดัให้มีใน

พื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข      และเพื่อให้ทราบถึงความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขต่อ

การพาสุนัขของตนมาใช้งานพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขถ้าหากมีการจดัแบ่งพื้นที่ส่วนหน่ึงของ

สวนสาธารณะจตุจกัรเป็นพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขัที่อนุญาตใหเ้จา้ของสามารถน าสุนขัของตนเขา้มา

ใชง้านสวนสาธารณะดว้ยได้      โดยจากการศึกษาความเห็นที่มีต่อพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขของ

ผูต้อบแบบสอบที่เล้ียงสุนขัถามทั้งหมด  31 คนไดข้อ้มูลในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี    

  2.3.4.1 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อส่ิงต่างๆที่ต้องการให้มีในพืน้ที่

               ออกก าลังกายของสุนัข       

  2.3.4.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อการพาสุนัขของตนมาออก 

               ก าลังกายในบริเวณสวนสาธารณะจตุจักร 
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2.3.4.1 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขต่อส่ิงต่างๆที่ต้องการให้มีในพื้นที่ออกก าลังกาย

ของสุนัข          

 จากการศึกษาความเห็นต่อส่ิงต่างๆที่ตอ้งการให้มีในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขของผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนพบว่าการจดัพื้นที่ส าหรับขบัถ่ายของสุนัขเป็นส่ิงที่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขเกือบทั้งหมด (87.0 %)ตอ้งการให้มีมากที่สุด      รองลงมาคือตอ้งการสนาม

หญา้ส าหรับให้สุนัขวิ่งเล่นคิดเป็น 58.0% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด      นอกจากน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัยงัตอ้งการอุปกรณ์เก็บและท าความสะอาดมูลสุนัขส าหรับเจา้ของ      ที่

ด่ืมน ้ าของสุนขั      พื้นที่ช าระลา้งและท าความสะอาดสุนขั เป็นตน้      โดยเห็นว่าส่ิงที่ตอ้งการน้อยที่สุด

คือสระวา่ยน ้ าส าหรับสุนขัคิดเป็น 6.4% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด       

ตารางที่ 56 ส่ิงต่างๆซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัตอ้งการใหมี้ในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขั 

ส่ิงต่างๆทีต้่องการให้มใีนพืน้ทีอ่อกก าลงักายของสุนัข ร้อยละ(%) 
จดัพ้ืนท่ีส าหรับขบัถ่ายของสุนขั 87.0 

สนามหญา้ 58.0 
ท่ีด่ืมน ้ าของสุนขั 51.6 

พ้ืนท่ีช าระลา้งและท าความสะอาดสุนขั 51.6 
อุปกรณ์เก็บและท าความสะอาดมลูสุนขัส าหรับเจา้ของ 48.3 

สนามฝึกสุนขั 41.9 

แยกพ้ืนท่ีออกก าลงักายส าหรับสุนขัขนาดใหญ่-เล็กออกจากกนั 32.2 
สนามทราย 29.0 
เคร่ืองเล่นต่างๆส าหรับสุนขั 25.8 

ท่ีจอดรถท่ีสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีออกก าลงักายของสุนขัไดส้ะดวก 25.8 
มา้นัง่ส าหรับเจา้ของ 16.1 
ร้านขายอาหาร-เคร่ืองด่ืม 12.9 
ร้านขายอาหาร-เคร่ืองด่ืม 12.9 
ร้านขายอุปกรณ์สุนขั 12.9 
สระว่ายน ้ า  แยกพ้ืนท่ีส าหรับสุนขัขนาดเล็กและขนาดใหญ่   6.4 
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2.3.4.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลีย้งสุนัขต่อการพาสุนัขของตนมาออกก าลังกายในบริเวณ

สวนสาธารณะจตุจักร         

 จากการศึกษาความเห็นต่อการพาสุนัขของตนมาออกก าลังกายในบริเวณของผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขทั้งหมด 31 คนในกรณีที่มีการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขในพื้นที่

สวนสาธารณะจตุจกัร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขประมาณคร่ึง(58.1%)ยงัไม่แน่ใจว่าจะ

พาสุนขัของตนมาใชง้านหรือไม่      โดยมีผูต้อบแบบสอบถามที่คิดว่าจะพาสุนัขของตนมาหรือมาอยา่ง

แน่นอน คิดเป็น 29.1% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมดและมีผูต้อบแบบสอบถามที่คิดว่าจะ

ไม่พาสุนัขของตนมาหรือไม่มาอย่างแน่นอน  คิดเป็น 12.8% ของผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

ทั้งหมด             

ตารางที่ 57 ความเห็นต่อการพาสุนขัมาออกก าลงักายในบริเวณสวนสาธารณะจตุจกัร 

ความเห็นการพาสุนัขของตนมาใช้งาน ร้อยละ(%) (n)คน 
มาอยา่งแน่นอน     9.7   3 

มา   19.4   6 
เฉยๆ/ไม่แน่ใจ   58.1 18 
ไม่มา     6.4   2 
ไม่มาอยา่งแน่นอน     6.4   2 

รวม 100.0 31 
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 จากการศึกษาความเห็นต่อส่ิงต่างๆที่ตอ้งการให้มีในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัข ของผูต้อบ

แบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คน สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี    

 1.  การจดัพื้นที่ส าหรับขบัถ่ายของสุนัขเป็นส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขเกือบทั้งหมด 

(87.0 %) ตอ้งการให้มีมากที่สุด      รองลงมาคือตอ้งการสนามหญา้ส าหรับให้สุนัขวิ่งเล่น(58.0%)และ

ส่ิงที่ตอ้งการนอ้ยที่สุดคือสระวา่ยน ้ าส าหรับสุนขั(6.4%)    

 2. ในกรณีที่มีการจดัท าพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรมีผูต้อบ

แบบสอบถามประมาณคร่ึง(58.1%) ยงัไม่แน่ใจวา่จะพาสุนขัของตนมาใชง้านพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับ

สุนขัหรือไม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามที่คิดว่าจะพาสุนัขของตนมาหรือมาอย่างแน่นอน   มีเพียง 

29.1% 

 กล่าวคอืการจัดพืน้ที่ขับถ่ายของสุนัขเป็นส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการให้มีมากที่สุดในพื้นที่ออกก าลังกาย

ของสุนัข      รองลงมาคือต้องการสนามหญ้าส าหรับให้สุนัขวิ่งเล่น      ต้องการให้มีที่ดื่มน ้าและพื้นที่

ช าระล้างท าความสะอาดสุนัข  เป็นต้น      หากมีการจัดท าพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขในพื้นที่

สวนสาธารณะจตุจักรเกิดขึน้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่น้ันยังไม่แน่ใจว่าจะพาสุนัขของ

ตนมาใช้งานหรือไม่ 
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การสรุปผลจากการส ารวจข้อมูล        

 การส ารวจขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์และจากการสมัภาษณ์      สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 สรุปผลจากการส ารวจและสังเกตการณ์ในพืน้ที่ศึกษา    

 1.สภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา      สวนสาธารณะจตุจกัรมีศกัยภาพในการเขา้ถึงไดง้่าย

จากหลายเสน้ทางและจุดเช่ือมต่อการเดินทางส าคญั      มีประตูทางเขา้ทั้งหมด 8 ประตทูีส่ามารถเขา้จาก

ทางถนนก าแพงเพชร      ถนนพหลโยธิน      ทางเขา้จากสถานีรถไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงสามารถเช่ือม

ต่อไปยงัตลาดนัดสวนจตุจักร      ลักษณะของพื้นที่สวนจตุจักรมีความพิเศษแตกต่างจากพื้นที่

สวนสาธารณะทัว่ไปค่อนขา้งมากทั้งบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆภายในสวน      เช่น      เป็นแหล่ง

รวบรวมพนัธุ์ไม้ที่น่าสนใจให้ผูท้ี่มาใช้สวนได้ศึกษาหาความรู้มีสวนสมุนไพร      สวนไม้ดอกใน

วรรณคดีและสวนปาล์ม      มีบ่อน ้ าขนาดใหญ่ที่ใชท้  ากิจกรรมทางน ้ าต่างๆ      มีสนามกีฬาและฐาน

เคร่ืองเล่นต่างๆส าหรับออกก าลงักาย      มีสวนจราจรเยาวชนใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้วนิยัการจราจร   

นอกจากน้ียงัมีสถานที่สวยงามที่ใชใ้นการท ากิจกรรมต่างๆ      เช่น      นาฬิกาดอกไมแ้ละประติมากรรม

ในสวนอาเซียนซ่ึงเป็นผลงานจากศิลปินชั้นน าในประเทศอาเซียน 6 ประเทศ      มีอาคารพิพิธภณัฑ์

รถไฟซ่ึงมีการจดัแสดงนิทรรศการประวตัิศาสตร์การเดินรถไฟไทยและยานยนต ์ เป็นตน้   

 

ภาพที่ 8 ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัร 
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 2.กิจกรรมของผู้มาใช้งานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา      จากสภาพทางกายของพื้นที่ศึกษาที่ได้

กล่าวมาแล้วนั้นประกอบกบัการเดินทางเขา้ถึงที่สะดวกท าให้ผูค้นจ านวนนิยมมาใช้สวนสาธารณะ

จตุจกัรเพื่อท ากิจกรรมต่างๆอยา่งหลากหลาย      เช่น      มาเดิน-วิ่งหรือใชฐ้านเคร่ืองเล่นต่างๆในการ

ออกก าลงักาย      มาพกัผ่อนในยามเยน็หลงัเลิกงาน      มาพกัผ่อนกับครอบครัวในวนัหยุด      มาท า

กิจกรรมทางน ้ าต่างๆ      เช่น      พายเรือ      ถีบจกัรยานน ้ า      มาเที่ยวชมศึกษาพนัธุ์ไมต้่างๆและเขา้ชม

นิทรรศการในพพิธิภณัฑร์ถไฟ      มาใชส้ถานที่ในการถ่ายภาพ      ใชส้วนเป็นจุดนัดหมายหรือเป็นจุด

พกัส าหรับเปล่ียนถ่ายการเดินทาง เป็นตน้      ท  าให้เกิดลกัษณะการใชง้านที่แตกต่างกนัโดยสามารถ

แบ่งกลุ่มผูท้ี่มาใชง้านออดเป็น 4 กลุ่มหลกัๆไดด้งัน้ีคือกลุ่มผูท้ี่มาพกัผ่อน      กลุ่มผูท้ี่มาออกก าลงักาย    

กลุ่มผูท้ี่มาท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนและกลุ่มผูท้ี่ใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทาง   

  

ภาพที่ 9 ลกัษณะกิจกรรมการใชง้านที่เกิดขึ้นพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัร 

  3.ลักษณะการใช้พื้นที่ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา      ลกัษณะการใช้พื้นที่ของ

กิจกรรมต่างๆนั้นพบวา่บริเวณที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากที่สุดคือบริเวณหอนาฬิกาซ่ึงเป็นบริเวณที่สามารถ

เช่ือมต่อการเดินทางจากป้ายรถประจ าทางและสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ      บริเวณดงักล่าวมีทั้งกิจกรรมการ

พกัผ่อน      การออกก าลังกายและการท ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นรวมไปถึงการใช้เป็นจุดผ่านในการ

เดินทางดว้ย      ส่วนพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใชง้านปานกลางมี 2 ต าแหน่งคือคือพื้นที่บริเวณที่ใกลก้ับ

ประตูหมายเลข 1 ซ่ึงเป็นสนามกีฬาและบ่อน ้ า      ในบริเวณน้ีจะมีกิจกรรมการออกก าลงักายและการ

พกัผ่อนเกิดขึ้นและอีกพื้นที่หน่ึงคือพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างประตู 4 และประตู 7 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มี

กิจกรรมต่าง      เช่น      การใหอ้าหารปลา      การถ่ายภาพ      กีฬาทางน ้ าต่างๆรวมไปถึงการออกก าลงั

กายและจุดผา่นการเดินทางดว้ย      ส่วนพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใชง้านน้อยที่สุดคือพื้นที่ระหว่างประตู 2 
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และประตู 3 ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสวนป่าที่มีตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน      กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีเพียงผูท้ี่มานั่งพกัผ่อน

ซ่ึงก็เป็นส่วนนอ้ยและผูท้ี่วิง่ออกก าลงักายรอบๆเท่านั้น 

 

แผนผงัที่  10 ผงัความหนาแน่นของการเกิดกิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัร 

 พืน้ที่ที่กิจกรรมการใช้งานมาก 

 พืน้ที่ที่กิจกรรมการใช้งานปานกลาง 

 พืน้ที่ที่กิจกรรมการใช้งานน้อย 
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  4.ช่วงเวลาของการเกิดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ศึกษา      โดยในวนัจนัทร์ถึงศุกร์มีกิจกรรมที่

เกิดขึ้นอยา่งหนาแน่นในช่วงเชา้คือการออกก าลงักายเพยีงอยา่งเดียว      ในเวลากลางวนัแทบจะไม่มีการ

ใชง้านและในเวลาเยน็จะกิจกรรมมีการพกัผอ่น, การออกก าลงักายและการใชเ้ป็นจุดผา่นในการเดินทาง

เกิดขึ้น      ส่วนในวนัเสาร์-อาทิตยจ์ะมีกิจกรรมการใชง้านเกิดขึ้นตลอดวนัยกเวน้แต่กิจกรรมการออก

ก าลงักายเท่านั้นที่จะไม่เกิดขึ้นในเวลากลางวนั 

ตารางที่ 58 สรุปวนั-เวลาของการเกิดกิจกรรมการใชง้านต่างๆในสวนสาธารณะจตุจกัร 

   เวลา   
วนั 

          6.00          9.00          12.00       15.00        18.00    กจิกรรมการใช้งาน 

4.30        21.00 
จนัทร์ 

– 

 ศุกร์ 

       

 
    16.00 19.00 

5.30 9.00   17.00 20.00 

      

    16.00 19.00 

 

สรุป 

 
 

การออกก าลงักาย 

 การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 
เป็นจุดผา่นทาง 

เสาร์ 

 – 

 อาทิตย ์

       

 8.00   18.00     

5.30  10.00  15.00 20.00 

  9.30  18.00     

 8.00    19.30 

สรุป  

การออกก าลงักาย 

การพกัผอ่น 

การท ากิจกรรมต่างๆ 
เป็นจุดผา่นทาง 

การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 
การท ากิจกรรมต่างๆ 

เป็นจุดผา่นทาง 

การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 

การท ากิจกรรมตา่งๆ 

การเป็นจดุผา่นการเดนิทาง 

การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 

การท ากิจกรรมตา่งๆ 

การเป็นจดุผา่นการเดนิทาง 
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 สรุปผลจากการส ารวจโดยการสัมภาษณ์       

 1.ทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข       ท าการศึกษาจาก 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรจ านวน 67 คนสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี  

   1.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มา

ตอ้งการมาพกัผอ่นและท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนโดยมากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิงและมกัมาเป็นกลุ่มๆ

ละ 3-5 คน      ส่วนใหญ่จะอาศยัอยูใ่นครอบครัวขยายขนาดเล็กที่มีสมาชิก 2-5 คนหรืออยูค่นเดียวโดย

พกัอาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียวมีบริเวณโดยรอบมีสถานภาพโสดมีอายรุะหว่าง 21-30 ปีมีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีมีอาชีพเป็นนกั เรียน/นกัศึกษา/พนกังานบริษทัและมีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน 

  1.2 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชส้วนเพือ่การพกัผอ่นและใชเ้ป็นสถานที่พบปะสังสรรคเ์น่ืองจากช่ืน

ชอบในบรรยากาศของสวนและสามารถเดินทางเขา้ถึงได้โดยสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนต่างๆ      

จะมานานๆคร้ังและในแต่ละคร้ังที่มาจะใชเ้วลาอยูใ่นสวนมากกวา่ 2 ชัว่โมงขึ้นไปโดยจะอาศยัรถประจ า

ทางในการเดินทางซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที        ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรแห่งน้ี        

  1.3 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการแบ่งพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัข

เข้าใช้งาน      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยทราบถึงการจดัแบ่งพื้นที่สวนเพื่อให้สุนัขเขา้ใชง้าน

มาก่อนแต่หลงัจากรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการแลว้นั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อย

ละ 74.6ก็เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยนั้นมีความกงัวลในเร่ืองความ

สกปรกของมูลสุนัข, สุนัขดุร้ายและปัญหาเร่ืองการปนเป้ือนของเช้ือโรคโดยเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่กับ

ขอ้ก าหนดในการแกปั้ญหาในเร่ืองมูลสุนัข      ซ่ึงภายหลังจากได้รับทราบถึงขอ้ก าหนดในการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆพบว่าจ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวในตอนแรกมีการ

เปล่ียนแปลงคือจ านวนผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยไดล้ดลงจากในตอนแรกที่มีร้อยละ 23.4เหลือ

เพียงร้อยละ 4.5 และผูต้อบแบบสอบถามที่เฉยๆหรือยงัไม่แน่ใจกับโครงการดังกล่าว ร้อยละ20.9      

โดยผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยยงัคงมีจ านวนเท่ากบัในตอนแรกคือ ร้อยละ 74.6 
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 2.ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อการยอมรับการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข 

 ท าการศึกษาโดยการแบ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มคือ      กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่

เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 50 คนและกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 17 

คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลลักษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม, พฤติกรรมการมาใช้

สวนสาธารณะจตุจกัรของผูต้อบแบบสอบถามและลักษณะการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถาม   

สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี         

  2.1 การเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

กับโครงการ   จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามีความแตกต่างกนัในเร่ือง

จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มากบัผูต้อบแบบสอบถาม, การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามและอาชีพของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี   

ตารางที่ 59 สรุปเปรียบเทียบลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

 
ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

จ านวนสมาชิกใน
กลุ่มทีม่าด้วย 

มาคนเดียว 
2 คน 

3 – 5 คน 
> 5 คนขึน้ไป 

  0.0 
36.0 
44.0 
20.0 

 0 
18 
24 
 8 

17.6 
41.2 
23.5 
17.6 

  3 
  7 
  4 
  3 

การศึกษา ต า่กว่ามธัยม 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

48.0 
  6.0 
42.0 
  4.0 

24 
 3 
21 
 2 

29.4 
17.6 
52.9 
  0.0 

  5 
  3 
  9 
  0 

อาชีพ รับราชการ 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงานบริษัท 
ธุรกจิส่วนตวั 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 

  8.0 
  2.0 
26.0 
12.0 
  2.0 
50.0 

 4 
 1 
13 
 6 
 1 
25 

  5.9 
  5.9 
23.5 
35.3 
  0.0 

  29.4 

  1 
  1 
  4 
  6 
  0 
  5 
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          2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ      จากการศึกษาพฤติกรรมการมาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรของ

ผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามีความแตกต่างกันในเร่ืองเหตุผลที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกมาใช้

สวนสาธารณะ, ระยะเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นสวนแต่ละคร้ังที่มาและลกัษณะการเดินทางของ

ผูต้อบแบบสอบถามมายงัสวน   ดงัน้ี 

ตารางที่ 60 สรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้วนของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย                                      

พฤตกิรรมการมาใช้สวน 
สาธารณะจตุจักร 

ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ห็นด้วย
(50คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย
(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 
2.เหตุผลที่เลือกมา
ใช้สวนสาธารณะ 

ใกล้บ้าน 
เดินทางสะดวก 
บรรยากาศสวน 
เดินทางสะดวก 
กจิกรรมในสวน 

10.0 
30.0 
36.0 
20.0 
  4.0 

  5 
15 
18 
10 
  2 

17.5 
29.5 
23.6 
11.8 
17.5 

  3 
  5 
  4 
  2 
  3 

4.ระยะเวลาที่อยู่ใน
สวนแต่ละคร้ัง 

< 30 นาท ี
30 - 60 นาที 
1 - 2 ช่ัวโมง 
> 2 ช่ัวโมง 

10.0 
22.0 
26.0 
42.0 

  5 
11 
13 
21 

11.8 
23.6 
41.0 
23.6 

  2 
  4 
  7 
  4 

5.ลักษณะการเดนิ 
ทางมายังสวน 

เดิน 
จักรยาน 

จักรยานยนต์ 
รถยนต์ 

รถประจ าทาง 
รถไฟฟ้า 

  2.0 
  2.0 
  2.0 
12.0 
36.0 
46.0 

  1 
  1 
  1 
  6 
18 
23 

  5.9 
  0.0 
  5.9 
  5.9 
58.7 
23.6 

  1 
  0 
  1 
  1 
 10 
  4 
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  2.3 การเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยกับโครงการ      จากการศึกษาลกัษณะการเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองจุดประสงคใ์นการเล้ียงสุนัข, ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเล้ียงสุนัข, ลกัษณะการดูแล

สุนขัและสถานที่ที่พาสุนขัไปออกก าลงักาย      ดงัน้ี 

ตารางที่ 61 สรุปเปรียบเทียบลกัษณะการเล้ียงสุนขัของผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  

 
การเลีย้งสุนัขของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ห็นด้วยกบั
โครงการ (50คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกบั
โครงการ (17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

เลีย้งสุนัข 
ไม่เลีย้งสุนัข 

46.0 
54.0 

23 
27 

47.0 
53.0 

8 
9 

ลกัษณะการเลีย้งสุนัขของผู้ตอบ
แบบสอบถามทีเ่ลีย้งสุนัข 

ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ห็นด้วยกบั
โครงการทีเ่ลีย้งสุนัข (23คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกบั
โครงการทีเ่ลีย้งสุนัข (8คน) 

 ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

จุดประสงค์หลกั
ในการเลีย้งสุนัข 

แกเ้หงา 
เฝ้าบา้น  

แกเ้หงา เฝ้าบา้น 

47.8 
30.4 
21.8 

11 
 7 
 5 

12.5 
50.0 
37.5 

  1 
  4 
  3  

ประโยชน์ทีไ่ด้
จากการเลีย้งสุ 
นัข 

จิตใจดี 
ออกก าลงัมาก 
บา้นปลอดภยั 
คลายเหงา 
คลายเครียด 

21.7 
  4.3 
13.0 
34.8 
26.2 

 5 
 1 
 3 
 8 
 6 

25.0 
12.5 
37.5 
25.0 
  0.0 

  2 
  1 
  3 
  2 
  0 

ลกัษณะการดูแล
สุนัข 

เล้ียงไวใ้นกรง 
ภายในตวับา้น 
ในและนอกบา้น 
ภายนอกตวับา้น 

  0.0 
13.0 
61.0 
26.0 

 0 
 3 
14 
 6 

12.5 
  0.0 
37.5 
50.0 

  1 
  0 
  3 
  4 

สถานทีอ่อกก า 
ลงักายของสุนัข 

ละแวกบา้น 
พ้ืนท่ีสาธารณะ 
ไม่ไดพ้าไป 

43.6 
30.4 
26.0 

10 
 7 
 6 

25.0 
25.0 
50.0 

  2 
  2 
  4 
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 3.แนวทางการออกแบบพืน้ที่สาธารณะส าหรับการออกก าลังกายของสุนัข  

 ศึกษาจากผูต้อบแบบสอบ ถามที่มาใชส้วนสาธารณะจตุจกัรที่เล้ียงสุนัขจ านวน 31 คนสามารถ

สรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี          

  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัข      ส่วนใหญ่มาสวนสาธารณะ

จตุจกัรเพือ่ตอ้งการมาพกัผอ่นและท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนโดยมากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิงและมกัมา

เป็นคู่โดยอาศยัอยูใ่นครอบครัวขยายขนาดเล็กที่มีสมาชิกในครอบครัว 2-5 คนหรือครอบครัวขนาดใหญ่

ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปลกัษณะที่พกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียวที่มีเน้ือที่โดยรอบขนาด 21-50 ตารางวา

และ 51-75 ตารางวา      ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี      มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีมีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา/พนกังานบริษทัและมีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน 

  3.2 พฤติกรรมในการมาใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถามที่

เลีย้งสุนัข       ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัส่วนใหญ่มาใชง้านเพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจและใชเ้ป็นจุด

ผ่านการเดินทางเน่ืองจากสามารถเดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนต่างๆ      โดย

มกัจะมานานๆคร้ังหรือแค่ 1-2 คร้ัง/สปัดาห์เท่านั้นและในแต่ละคร้ังที่มาจะใชเ้วลาอยูใ่นสวนประมาณ 

30-60 นาที      ลักษณะการเดินทางมายงัสวนสาธารณะจตุจกัรคือเดินทางมาโดยรถประจ าทางและ

รถไฟฟ้าใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 15 - 30 นาที      จากการส ารวจความพงึพอใจของการมาใชง้าน

พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีความพงึพอใจในการใชง้านสวนสาธารณะจตุจกัรแห่งน้ี     

  3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัข      ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เล้ียงสุนัขจ านวน  1 ตวัโดยมีจุดประสงคเ์พื่อเล้ียงเป็นเพื่อนแกเ้หงาและคิดว่า

ประโยชน์หลกัที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนขัคือการไดมี้เพือ่นคลายเหงาและไดผ้่อนคลายความเครียด      ส่วน

ใหญ่จะเล้ียงสุนขัใหอ้ยูภ่ายในตวับา้นและบริเวณบา้น      ให้สุนัขออกก าลงักายโดยการปล่อยวิ่งอิสระ

ในบริเวณละแวกบา้น/ในหมู่บา้นซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขส่วนใหญ่คิดว่าประโยชน์ที่ไดรั้บ

จากการพาสุนัขไปออกก าลงักายนั้นมีหลายอย่างทั้งไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัสุนัข, ท  าให้สุนัขมีสุขภาพ

แขง็แรง, ไดอ้อกก าลงักายไปในตวั, ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์, ไดเ้ขา้ร่วมสังคมใหม่ๆ,ไดผ้่อนคลาย

ความเครียดและคลายเหงา เป็นตน้         
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  3.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขการจัดให้มีต่อพื้นที่ออกก าลังกาย

ของสุนัข      ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขมีความเห็นว่าการจดัพื้นที่ขบัถ่ายของสุนัขเป็นส่ิงส าคญั

ที่สุดในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข      รองลงมาคือต้องการสนามหญ้าส าหรับให้สุนัขวิ่งเล่น      

ตอ้งการใหมี้ที่ด่ืมน ้ าและพื้นที่ช าระลา้งท าความสะอาดสุนัข      ตอ้งการให้มีอุปกรณ์เก็บและท าความ

สะอาดมูลสุนขัส าหรับเจา้ของ      นอกเหนือจากนั้นมีผูใ้ชบ้างส่วนตอ้งการใหมี้สนามฝึกสุนัขมีการแยก

พื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขขนาดเล็กและใหญ่ออกจากกนั เป็นตน้      หากมีการจดัท าพื้นที่ออก

ก าลงักายของสุนขัในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรเกิดขึ้นผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัส่วนใหญ่ก็ยงัไม่

แน่ใจวา่จะพาสุนขัของตนมาใชง้านหรือไม่ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล         

 จากการส ารวจข้อมูลต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงทศันคติของผูใ้ช้

สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข, ปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้พื้นที่

ร่วมกับสุนัขและการหาแนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัข      ซ่ึงผลจากการ

ส ารวจขอ้มูลสามารถน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี      

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์       

 1.สภาพทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา       จากศกัยภาพในการเขา้ถึงไดง้่ายจากหลายเส้นทางของ

สวนสาธารณะจตุจกัรและประตูทางเขา้ทั้งหมด 8 ประต ู    โดยพื้นที่ในบริเวณที่ใกลก้บัแต่ละประตูก็จะ

มีกิจกรรมการใชง้านที่แตกต่างกนัออกไปท าใหเ้กิดความหนาแน่นในการใชง้านพื้นที่ที่แตกต่างกนัโดย

สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

          
แผนผงัที่ 11 ผงัระบุระดบัความหนาแน่นของกิจกรรมในสวนสาธารณะจตุจกัร 

 จากการวิเคราะห์กิจกรรมการใชง้านของพื้นที่พบว่า

พื้นที่ที่มีการใชง้านค่อนขา้งหนาแน่น 2 ต าแหน่งคือ  

 -  พื้นที่สีส้มซ่ึงใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 1 โดย

พื้นที่บริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพื้นที่ออกก าลังกาย

ซ่ึงเป็นบริเวณที่ถูกใชเ้ป็นพื้นที่ออกก าลงักายมากที่สุดในสวน

และมีกิจกรรมการพกัผอ่นเกิดขึ้นในบริเวณริมสระน ้ า 

 -  พื้นที่สีแดงในบริเวณประตูทางเขา้หมายเลข 4,5,6 

เป็นพื้นที่ที่สามารถเช่ือมกับสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ     ป้ายรถ

ประจ าทาง ที่จอดรถของสวนและตลาดนัดสวนจตุจักร    

พื้นที่น้ีจึงกลายเป็นจุดผ่านการเดินทาง      การพกัผ่อนและ

การท ากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมการออกก าลงักายที่มี

ประปราย        
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 ดังนั้ นพื้นที่ที่มีการใช้งานเบาบางคือพื้นที่สีเหลือง  เป็นพื้นที่ที่สามารถเช่ือมจากทางเข้า

หมายเลข 2, 8 ซ่ึงในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นสวนป่าที่มีตน้ไมข้นาดใหญ่เป็นจ านวนมากและ

นาฬิกาดอกไม ้    มีกิจกรรมการใชง้านคือการพกัผอ่นซ่ึงก็มีการใชง้านเบาบางจึงสามารถพิจารณาเป็น

พื้นที่ที่น่าจะมีโอกาสเป็นพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนัขได ้     อีกทั้งพื้นที่ดงักล่าวสามารถเขา้ไดท้ั้ง

สองทางคือประตู 2 จากบริเวณที่จอดรถฝ่ังถนนก าแพงเพชรและประตู 8 จากถนนพหลโยธิน ซ่ึงทั้งสอง

ประตูน้ีเป็นประตูที่ไม่มีการใชง้านมากนกั 

 

ภาพที่ 10 ลกัษณะพื้นที่บริเวณสวนป่าในสวนสาธารณะจตุจกัร 

 

 เม่ือน ากิจกรรมการใชง้านในพื้นที่สีเหลืองซ่ึงเป็นสวนป่ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลวนัและเวลา

ในการมาใช้งานของผูใ้ช้ในพื้นที่ดังกล่าวที่จะมีกิจกรรมการพกัผ่อน, การถ่ายภาพและกิจกรรม

นนัทนาการต่างๆนั้น      จะสามารถวเิคราะห์การใชง้านของพื้นที่บริเวณสวนป่าไดด้งัน้ี  

 -  พื้นที่สวนป่าที่ถูกพจิารณาเป็นพื้นที่ที่น่าจะมีโอกาสเป็นพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนขัไดน้ั้น      

วนัจนั-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00น. จะมีกิจกรรมการพกัผอ่นเกิดขึ้น      แต่แทบไม่มีการท ากิจกรรมอ่ืนๆใน

พื้นที่ดงักล่าวเลย          

 -  ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ พื้นที่สวนป่าจะเกิดกิจกรรมเพือ่การพกัผอ่นตั้งแต่ 8.00-18.00น.และมี

การท ากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ 9.30-16.00น. 
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ตารางที่ 62 สรุปวนั-เวลาที่ไม่มีเกิดกิจกรรมการใชง้านในบริเวณสวนป่าในสวนสาธารณะจตุจกัร 

   เวลา   
วนั 

          6.00          9.00          12.00       15.00        18.00    กจิกรรมการใช้งาน 

4.30        21.00 
จนัทร์ 

– 

 ศุกร์ 

       

 
    16.00 19.00 

5.30 9.00   17.00 20.00 

      

    16.00 19.00 

เสาร์ 

 – 

 อาทิตย ์

      

 8.00   18.00     

5.30  10.00  15.00 20.00 

  9.30  18.00     

 8.00    19.30 

 เม่ือพจิารณาช่วงวนัและเวลาที่ไม่มีการพกัผอ่นและการท ากิจกรรมต่างๆในพื้นที่บริเวณสวนป่า

สามารถสรุปไดด้งัน้ี         

 - ในวนัจนัทร์-ศุกร์สวนป่าจะมีการใชง้านเบาบางหรือแทบไม่มีการใชง้านเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 

4.30 – 16.00น.โดยหลงัจาก16.00น.จะมีกิจกรรมการพกัผอ่นเกิดขึ้น    

 - ในวนัเสาร์-อาทิตย ์สวนป่าจะมีการใชง้านเบาบางหรือแทบไม่มีการใช้งานเลยในช่วงเวลา

ตั้งแต่ 4.30 – 8.00น.และ 18.00-21.00น..       

 กล่าวคือพื้นที่สวนป่าน่าจะการใช้เป็นพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขได้     โดยอาจมีการ

ก าหนดให้เจ้าของสามารถน าสุนัขเข้ามาออกก าลังกายได้ในวันจันทร์-ศุกร์ก่อน 16.00น.เน่ืองจากมี

กิจกรรมการใช้งานเพื่อการพักผ่อนเป็นส่วนน้อยและจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเท่าน้ัน      ส่วนในวัน

เสาร์-อาทิตย์อาจกก าหนดให้สุนัขเข้าใช้ในช่วงเช้าก่อน 8.00น. และ ช่วงเย็นหลัง18.00น.เป็นต้นไป   

การพกัผอ่น 

การออกก าลงักาย 

การท ากิจกรรมตา่งๆ 

การเป็นจดุผา่นการเดนิทาง 

ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ไ ม่ มี

กิจกรรมในบริ เวณ

ส่วนป่า   จนัทร์-ศกุร์ 

ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ไ ม่ ที

กิจกรรมในบริ เวณ

สวนป่า เสาร์-อาทิตย์ 
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 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์       

 1.ข้อมูลจากการส ารวจทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข      จะ

น ามาวเิคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี        

  1.1 ความเห็นต่อโครงการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วนเป็นพื้นที่ออก

ก าลังกายของสุนัข      ขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจทศันคติของผูใ้ชส้วนสาธารณะจตุจกัรต่อการใชพ้ื้นที่

ร่วมกบัสุนขันั้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยทราบถึงการจดัแบ่งพื้นที่สวนเพื่อให้สุนัขเขา้

ใช้งานมาก่อนแต่หลังจากรับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ      ประมาณ 3 ใน 4 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด(74.6%) เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าวและจากการวิเคราะห์ถึงขอ้ก าหนดต่างๆที่

ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ควรจดัใหมี้ในพื้นที่ออกก าลงักายของสุนขันั้น      สามารถแบ่งดงัน้ี  

   1.1.1 ข้อก าหนดเพื่อป้องกันปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัขในพื้นที่      เป็น

ส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่จ าเป็นที่สุดในพื้นที่ส าหรับสุนขัโดยเห็นดว้ยกบัการที่จะก าหนดพื้นที่ให้

สุนขัขบัถ่ายอยา่งชดัเจน, เจา้ของตอ้งพาสุนัขไปขบัถ่ายในบริเวณที่ก  าหนดไว,้ เจา้ของตอ้งเก็บมูลสุนัข

ทุกคร้ังและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ      เช่น      การจดัการบริเวณที่มีปัญหาเร่ืองกลิ่น เป็นตน้   

   1.1.2  ข้อก าหนดเพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ

เป็นส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่จ าเป็นรองลงมาจากการป้องกนัปัญหาความสกปรกของมูลสุนัขใน

พื้นที่      โดยควรก าหนดไม่ใหสุ้นขัพนัธุท์ี่มีนิสยัดุร้าย      เช่น      พิทบูลเขา้ใชส้วนเด็ดขาด     ควรมีจุด

คดักรองพฤติกรรมสุนัขก่อนเขา้ใช้สวน      ร้ัวของสวนสุนัขควรมีความสูงและแข็งแรงป้องกนัสุนัข

ขนาดใหญ่หลุดและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ     เช่น      เจา้ของตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนของสุนัขทุกคร้ัง

ก่อนเขา้ใชส้วนเจา้ของตอ้งควบคุมสุนขัใหอ้ยูใ่นสายจูงตลอดเวลา อนุญาตให้น าสุนัขเขา้ไดไ้ม่เกิน 2 

ตวัต่อเจา้ของ 1 คนและมีประตูรักษาความปลอดภยั2ชั้นบริเวณทางเขา้ออกของสุนขั เป็นตน้  

   1.1.3 ข้อก าหนดเพื่อป้องกันปัญหาความแออัดของพื้นที่      โดยก าหนดพื้นที่

ที่ไม่อนุญาตใหสุ้นขัเขา้อยา่งชดัเจน      แยกที่จอดรถของสวนสุนัขและสวนสาธารณะออกจากกนัและ

ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ      เช่น      แยกประตูเขา้-ออกของสวนสุนขัและสวนสาธารณะ      แยกเส้นทางเดินของ

สุนขัและของคนไม่ใหป้ะปนกนั  เป็นตน้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.2  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อการยอมรับการใช้พืน้ที่ร่วมกับสุนัข 

 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจปัจจยัที่เป็นอุปสรรคของผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับการใช้

พื้นที่ร่วมกบัสุนัขพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดังกล่าวทั้งหมด 17 คนมีความ

กงัวลในปัญหาต่างๆ     ดงัน้ี         

  1.2.1 ปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัข       เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามประมาณ 3 

ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ  คิดเป็น 74.6% เห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคญัที่สุด    

เน่ืองจากสุนขัอาจขบัถ่ายและท าใหเ้กิดความสกปรกภายในสวน     

  1.2.2  ปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ    เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว 9.4% มีความกงัวลต่อความปลอดภยัของผูท้ี่มาใชง้านสวนสาธารณะ

จตุจกัรจากการถูกสุนขักดั         

  1.2.3  ปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น      เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบั

โครงการดงักล่าว 4.5% กงัวลวา่พื้นที่ส าหรับสุนขัอาจส่งกล่ินเหม็นรบกวนผูท้ี่มาใชง้านสวนสาธารณะ

จตุจกัรได ้           

  1.2.4  ปัญหาการปนเป้ือนของเช้ือโรค      เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัโครงการดงักล่าว 4.5% เห็นวา่พื้นที่ส าหรับสุนขัอาจก่อใหเ้กิดเช้ือโรคต่างๆได ้  

  1.2.5 ปัญหาความแออัดที่จะเกิดขึน้ในพืน้ที่สวน      เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่

ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการดงักล่าว 3.0% กงัวลว่าเม่ือมีสุนัขเขา้มาพื้นที่จะท าให้เกิดความหนาแน่นและ

แออดัภายในสวนเพิม่ขึ้น           

  1.2.6 ปัญหาสุนัขเห่าเสียงดังรบกวน      เป็นปัญหาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ย

กบัโครงการดังกล่าว 3.0%กังวลว่าสุนัขที่มาใช้พื้นที่อาจเห่าเสียงดังรบกวนผูท้ี่มาใช้สวนสาธารณะ

จตุจกัรได ้           
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 1.3 ปัจจัยร่วมที่เป็นอุปสรรคของผู้ใช้สวนสาธารณะต่อการยอมรับการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข

 นอกจากการศึกษาปัญหาส าคญัที่ท  าให้ผูต้อบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกบัโครงการดังกล่าว

แลว้      ยงัไดท้  าการศึกษาปัจจยัร่วมที่เป็นอุปสรรคที่ท  าให้ผูใ้ชส้วนสาธารณะไม่ยอมรับในการใชพ้ื้นที่

ร่วมกับสุนัขจากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยได้แบ่งกลุ่มผู ้ตอบ

แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มคือ      กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 50 คนและ

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจ านวน 17 คน        พบความแตกต่างในเร่ืองลกัษณะ

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม, พฤติกรรมการมาใชส้วนสาธารณะของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะ

การเล้ียงสุนัขของผูต้อบแบบสอบถาม      สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัร่วมที่เป็นอุปสรรคของ

ผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั   ดงัน้ี     

  1.3.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมี

ขอ้มูลที่แตกต่างกนัซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจยัร่วมที่เป็นอุปสรรคของผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการ

ยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั     ดงัน้ี        

   1.3.1.1 จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถาม       ส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาดว้ยกนั 3-5 คน      ในขณะที่จ  านวน

สมาชิกในกลุ่มที่มากบัผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจะมีแค่ 2 คน      ซ่ึงอาจเป็นไปได้

ว่าหากมีการจดัแบ่งพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขในสวนสาธารณะจตุจกัรพื้นที่ส าหรับสุนัขนั้ น

สมาชิกในกลุ่มที่มีจ  านวนมากจะสามารถช่วยกนัดูแลสุนขัของตน รวมไปถึงการเก็บท าความสะอาด

มูลสุนขัหรือแมก้ระทัง่รักษาความปลอดภยัใหก้บัสุนขัและเจา้ของได ้            

   1.3.1.2  การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม       พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่ เห็นด้วยกับโครงการมีการศึกษาในระดับต ่ ากว่ามัธยมศึกษาในขณะที่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี      ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่า

ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการจะมีความรู้และความเขา้ใจถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากมี

สุนขัเขา้ใชง้านร่วมดว้ย      เช่น     ปัญหามูลสุนขัซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคญัที่สุด   เป็นตน้ 
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   1.3.1.3 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม      พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม

ที่เห็นด้วยกบัโครงการมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกับ

โครงการประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตวั      ซ่ึงอาจตีความถึงคุณวุฒิและวยัวุฒิของผูต้อบแบบสอบถาม

ในการมองถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้ นหากมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขใน

สวนสาธารณะจตุจกัรพื้นที่ส าหรับสุนขั         

  1.3.2 พฤติกรรมการมาใช้งานสวนสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม       พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีขอ้มูลที่แตกต่างกนัซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจยัร่วมที่เป็นอุปสรรคของ

ผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั     ดงัน้ี     

   1.3.2.1 เหตุผลที่เลือกมาใช้สวนสาธารณะจตุจักร       พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการเลือกมาใชเ้พราะช่ืนชอบในบรรยากาศของสวนในขณะที่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการเลือกมาใชเ้พราะการเดินทางเขา้ถึงที่สะดวก       ซ่ึงอาจรวมไป

ถึงการเดินทางภายในสวนที่สามารถเช่ือมต่อกบัพื้นที่ขา้งเคียงได ้      แต่ถา้หากมีการจดัแบ่งพื้นที่ออก

ก าลงักายส าหรับสุนขัในสวนสาธารณะจตุจกัรพื้นที่ส าหรับสุนัขอาจมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่รวมไปถึง

เสน้ทางต่างๆภายในสวน      ซ่ึงจะท าใหเ้กิดลกัษณะเสน้ทางที่ต่างไปจากเดิม    

   1.3.2.2 ลักษณะการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม      พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีขอ้มูลที่แตกต่างกนั      ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์ปัจจยัร่วมที่เป็นอุปสรรคของ

ผูใ้ชส้วนสาธารณะต่อการยอมรับการใชพ้ื้นที่ร่วมกบัสุนขั  ดงัน้ี     

    1.3.2.2.1 จุดประสงค์หลักในการเลีย้งสุนัข       พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการเล้ียงสุนขัเพื่อเป็นเพื่อนแกเ้หงาในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่

เห็นดว้ยกบัโครงการเล้ียงสุนขัเพือ่เฝ้าบา้นกนัขโมย      อาจเป็นไปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข

เพือ่เป็นเพือ่นแกเ้หงานั้นจะมีการเล้ียงดูสุนัขในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในครอบครัว      โดย

ดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจรวมไปถึงมีความเขา้ใจในเร่ืองมูลสุนขัที่จะเกิดขึ้นดว้ย        

    1.3.2.2.2  ประโยชน์ที่ได้จากการเลีย้งสุนัข     พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่เห็นดว้ยกบัโครงการเล้ียงสุนัขคิดว่าประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนัขคือมีเพื่อนคลาย
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เหงาในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการคิดว่าประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล้ียงสุนัขคือ

การรักษาความปลอดภยัของที่อยูอ่าศยั      ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าการมองความส าคญัของสุนัขที่ต่างกัน     

ท  าใหค้วามรับผดิชอบที่มีต่อสุนัขในเร่ืองต่างๆ      เช่น      การเล้ียงดู      การให้อาหาร     เก็บกวาดท า

ความสะอาดมูลแตกต่างกนัไปในฐานะเพือ่นคลายเหงาหรือในฐานะสตัวท์ี่ใชเ้ฝ้าบา้น   

    1.3.2.2.3ลักษณะการดูแลสุนัข     พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม

ที่เห็นดว้ยกบัโครงการเล้ียงสุนัขไวใ้นบา้นและบริเวณรอบบา้นในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็น

ดว้ยกบัโครงการเล้ียงสุนัขไวบ้ริเวณรอบๆบา้น       ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าบริเวณที่เล้ียงสุนัขนั้นมีผลต่อ

ลกัษณะการดูแลสุนขัที่ต่างกนัโดยการเล้ียงสุนขัภายในบา้นจะตอ้งมีการรักษาความสะอาด     เก็บกวาด

มูลสุนขัรวมไปถึงการรักษาความสะอาดใหก้บัตวัสุนขัมากกวา่การเล้ียงสุนขัไวบ้ริเวณรอบๆบา้น      ท  า

ใหผู้ท้ี่เล้ียงสุนขัไวภ้ายในบา้นคุน้เคยและยอมรับในปัญหามูลสุนขัและการท าความสะอาดมูลสุนขั        

    1.3.2.2.4 สถานที่ออกก าลังกายของสุนัข      พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการพาสุนัขไปออกก าลังกายแถวละแวกบา้น/ในหมู่บา้นในขณะที่

ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการไม่ไดพ้าสุนขัไปออกก าลงักาย      อาจเป็นไปไดว้่าผูท้ี่เคย

พาสุนขัไปออกก าลงักายขา้งนอกจะทราบวา่หากพาสุนขัไปออกก าลงักายขา้งนอกแลว้สุนัขมีการขบัถ่า

เจา้ของก็จะตอ้งจดัการเก็บมูลสุนขัเพือ่ไม่ใหเ้ป็นที่เดือดร้อนของผูอ่ื้น                                                                                       

2.  แนวทางการออกแบบพืน้ที่สาธารณะส าหรับการออกก าลังกายของสุนัข  

 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัทั้งหมด 31 คนถึงส่ิงต่างๆที่ตอ้งการใหมี้ในพื้นที่ออก

ก าลงักายของสุนขั     สามารถสรุปไดด้งัน้ี        

  - ส่ิงส าคญัที่สุดที่ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขตอ้งการให้มีในพื้นที่ออกก าลงักาย

ของสุนขัคือการจดัพื้นที่ขบัถ่ายของสุนขั         

  -  ส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัตอ้งการรองลงมาคือตอ้งการสนามหญา้ส าหรับ

ใหสุ้นขัวิง่เล่น, ที่ด่ืมน ้ าและพื้นที่ช าระลา้งท าความสะอาดสุนขั     มีอุปกรณ์เก็บและท าความสะอาดมูล

สุนขัส าหรับเจา้ของ นอกเหนือจากนั้นมีผูใ้ช้บางส่วนตอ้งการให้มีสนามฝึกสุนัขมีการแยกพื้นที่

ออกก าลงักายส าหรับสุนขัขนาดเล็กและใหญ่ออกจากกนั เป็นตน้     
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  - ผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัคิดวา่สระว่ายน ้ าส าหรับสุนัขนั้นไม่มีความจ าเป็นใน

พื้นที่ออกก าลงักายส าหรับสุนขั        

 ในกรณีที่มีการจดัท าพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามประมาณคร่ึง(58.1%) ยงัไม่แน่ใจวา่จะพาสุนขัของตนมาใชง้านพื้นที่ออกก าลงักายส าหรับ

สุนขัหรือไม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามที่คิดว่าจะพาสุนัขของตนมาหรือมาอย่างแน่นอนมีเพียง 

29.1%ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดข้องผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัพบประเด็นน่าสนใจที่อาจมีผล

ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่พาสุนขัของตนมาใชง้านดว้ย  ดงัน้ี     

  2.1  ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัข      ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน

ครอบครัวขยายขนาดเล็กที่มีสมาชิกในครอบครัว 2-5 คนหรือครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 6 

คนขึ้นไปพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียวที่มีเน้ือที่โดยรอบขนาด 21-50 ตารางวาและ 51-75 ตารางวา    ซ่ึงมี

พื้นที่เพยีงพอในการที่จะใหสุ้นขัออกก าลงักายและท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวได ้

  2.2 พฤติกรรมในการมาใช้งานพืน้ที่สวนสาธารณะจตุจักร        ผูต้อบแบบสอบถามที่

เล้ียงสุนัขส่วนใหญ่เลือกมาใชส้วนเพราะสามารถเดินทางไดโ้ดยสะดวก      โดยมาใชส้วน 1-2 คร้ัง/

สปัดาห์เท่านั้นและเดินทางโดยรถประจ าทางและรถไฟฟ้าทีใ่ชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 15 - 30 นาที     

ซ่ึงจากการลกัษณะดงักล่าวจะไม่สะดวกหากเจา้ของจะน าสุนขัมาดว้ย    

  2.3  ลักษณะการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม       ส่วนใหญ่จะเล้ียงสุนัขอยู่

ภายในตวับา้นและบริเวณบา้น      ใหสุ้นขัออกก าลงักายโดยการปล่อยวิง่อิสระในบริเวณละแวกบา้น/ใน

หมู่บา้นและคิดว่าประโยชน์ที่ไดรั้บจากการพาสุนัขไปออกก าลงักายนั้นคือการไดท้  ากิจกรรมร่วมกบั

สุนขั, ท  าใหสุ้นขัมีสุขภาพแขง็แรงและไดอ้อกก าลงักายไปในตวั       จากลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็น

ว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัขไม่ได้ให้ความส าคญักับการออกก าลังกายของสุนัขมากนักและ

มองเห็นแต่ประโยชน์ทางตรงในการพาสุนขัไปออกก าลงักาย       แต่ไม่ไดค้  านึงประโยชน์ทางออ้มที่จะ

เจา้ของจะไดรั้บจากการพาสุนขัไปออกก าลงักาย  เช่น  การไดเ้ขา้ร่วมสังคมใหม่ๆ   ไดค้ลายเครียดและ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  เป็นตน้  
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 กล่าวคือ     ปัจจยัที่ท  าใหผู้ต้อบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนขัมากกวา่คร่ึงไม่แน่ใจว่าจะพาสุนัขของ

ตนมาใชง้านในกรณีที่มีการจดัท าพื้นที่ออกก าลงักายของสุนัขในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจกัรนั้น    อาจ

เป็นผลมาจากลกัษณะการอยูอ่าศยัซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูก่นัเป็นครอบครัวที่มีจ  านวนสมาชิกเพียงพอที่จะท า

กิจกรรมต่างๆร่วมกนักบัสุนขัประกอบกบัมีพื้นที่บริเวณบา้นเพยีงพอในการท ากิจกรรมต่างๆ  อาจรวม

ไปถึงลกัษณะของการเดินทางและระยะเวลาที่ใชใ้นการเดินทางจึงไม่สามาถน าสุนัขเดินทางมาใชง้าน

ดว้ยสวนสาธารณะจตุจกัรดว้ยได ้     นอกจากน้ีลกัษณะการดูแลสุนัขและมุมมองที่มีต่อการพาสุนัขไป

ออกก าลงักายก็เป็นปัจจยัส าคญัซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพาสุนัขไป

ออกก าลงักาย        รวมถึงมองไม่เห็นประโยชน์ทางออ้มที่เจา้ของจะไดรั้บจากการพาสุนัขไปออกก าลงั

กายดว้ย                
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้

สวนสาธารณะจตุจักรที่มีต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขและเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ยอมรับการใช้พื้นที่ร่วมกัน       อีกทั้งเพื่อหาแนวทางในการจัดหาและออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกาย

ส าหรับสุนัขที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย จากการการส ารวจและสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษา  

รวมไปถึงการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานสวนสาธารณจตุจักรเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่จะใช้ประกอบการวิจัยในคร้ังนี้     จากประเด็นค าถามในการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

    

 สรุปผลค าถามการวิจัย          

1.  ผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรเห็นด้วยหรือไม่    ในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วนให้

เจ้าของสามารถน าสุนัขมาใช้งานร่วมด้วย?    

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรทั้งหมด 67 

คนพบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด( 74.6%)คิดเป็นจ านวน 50 คน เห็นด้วยใน

การจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วนให้เจ้าของสามารถน าสุนัขของตนมาใช้งานร่วมด้วยได้     

ในขณะที่อีกประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด(25.4 %) คิดเป็นจ านวน 17 คน ไม่เห็น

ด้วยกับการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข               

สรุป ผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรส่วนใหญ่(74.6%) เห็นด้วยในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร       

 บางส่วนให้เจ้าของสามารถน าสุนัขมาใช้งานร่วมด้วย   
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2.  ปัจจัยใดที่ผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรที่ไม่ยอมรับในโครงการดังกล่าว    เห็นว่าเป็นปัญหาต่อการใช้

พื้นที่ร่วมกับสุนัข?        

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะ

จตุจักรบางส่วนให้เจ้าของสามารถน าสุนัขของตนมาใช้งานร่วมด้วยจ านวน 17 คน     พบปัจจัยที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่ยอมรับในโครงการดังกล่าวเห็นว่าเป็นปัญหาต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข     ดังนี้ 

 1.ปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัข      เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 3 ใน 4 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ คิดเป็น 74.6% เห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด     เนื่องจาก

สุนัขอาจขับถ่ายและท าให้เกิดความสกปรกภายในสวน     

 2.ปัญหาอื่นๆ    ที่ผู้ตอบแบบสอบถาอีกมประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็น

ด้วยกับโครงการเห็นว่าเป็นปัญหาที่รองลงมาได้แก่       

  - ปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ    เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 9.4%มีความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้งานสวนสาธารณะ

จตุจักรจากการถูกสุนัขกัด         

  - ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น      เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ดังกล่าว 4.5% กังวลว่าพื้นที่ส าหรับสุนัขอาจส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรได้ 

  - ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรค    เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับ

โครงการดังกล่าว 4.5% เห็นว่าพื้นที่ส าหรับสุนัขอาจก่อให้เกิดเช้ือโรคต่างๆได้   

  - ปัญหาความแออัดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สวน      เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่

เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 3.0% กังวลว่าเมื่อมีสุนัขเข้ามาพื้นที่จะท าให้เกิดความหนาแน่นและแออัด

ภายในสวนเพิ่มขึ้น            

  - ปัญหาสุนัขเห่าเสียงดังรบกวน      เป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับ

โครงการดังกล่าว 3.0% กังวลว่าสุนัขที่มาใช้พื้นที่อาจเห่าเสียงดังรบกวนผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะจตุจักร

ได้            
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 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวอีกจ านวน 50 คนนั้นก็มีข้อห่วง

กังวลในเร่ืองต่างๆเกี่ยวกับการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข  ดังนี้ 

 1.  ความสกปรกและการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่เกิดจากมูลสุนัข      เป็นเร่ืองที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการส่วนใหญ่มีความกังวลเป็นอย่างย่ิง       โดยเห็นว่าควรจะต้องมีการ

ก าหนดพื้นที่ขับถ่ายของสุนัขอย่างชัดเจน, เจ้าของต้องพาสุนัขไปขับถ่ายในบริเวณที่ก าหนดไว้และต้อง

เก็บมูลสุนัขทุกครั้งนอกจากนี้ควรจะต้องมีการแก้ปัญหาในบริเวณของสุนัขที่อาจมีกลิ่นรบกวนเป็นต้น 

 2.  ความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ         เป็นเร่ืองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยกบั

โครงการมีความกังวลรองลงมาจากเร่ืองมูลสุนัขโดยเห็นว่าก าหนดไม่ให้สุนัขพันธ์ุที่ดุร้าย เช่น พิทบูล 

เข้าใช้เด็ดขาด , เจ้าของต้องควบคุมสุนัขให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลา , ควรมีจุดคัดกรองพฤติกรรมสุนัข

ก่อนเข้าใช้สวน , ร้ัวของสวนควรมีความสูงและแข็งแรงกันสุนัขขนาดใหญ่หลุด , เจ้าของต้องแสดง

หลักฐานการฉีดวัคซีนของสุนัขก่อนเข้าใช้, อนุญาตให้น าสุนัขเข้าได้ไม่เกิน  2 ตัวต่อเจ้าของ 1 คนและมี

ประตูรักษาความปลอดภัย2ช้ันบริเวณทางเข้าออกของสุนัข   เป็นต้น    

 3.ความแออัดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สวน    โดยเห็นว่าควรก าหนดพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้สุนัขเข้า

อย่างชัดเจน , ควรแยกที่จอดรถของสวนสุนัขและสวนสาธารณะออกจากกัน , แยกประตูเข้า-ออกของ

สวนสุนัขและสวนสาธารณะ , แยกเส้นทางเดินของสุนัขและของคนไม่ให้ปะปนกัน , ก าหนดวันและ

เวลาที่สามารถน าสุนัขมาใช้งานได้   เป็นต้น      

 สามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นต่าง

ก็มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามูลสุนัขมากที่สุด        รองลงมาคือความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ

และสุดท้ายคือปัญหาความแออัดที่อาจเกิดขึ้น       นอกจากนี้การน าข้อมูลอื่นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาวิเคราะห์    เช่น   ลักษณะทั่วไป       พฤติกรรมในการมาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรและ

ลักษณะการเลี้ยงดูสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม       โดยแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการจ านวน 50 คนและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็น

ด้วยกับโครงการจ านวน 17 คนพบปัจจัยร่วมที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ดังกล่าว   ดังนี้ 
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ตารางที่ 63 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นปัจจัยร่วมท าให้ไม่ยอมรับโครงการ 

 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย(50คน) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย(17คน) 

ร้อยละ(%) (n)คน ร้อยละ(%) (n)คน 

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนสมาชิกในกลุ่ม
ที่มาด้วย 

มาคนเดียว 
2 คน 

3 – 5 คน 
> 5 คนขึ้นไป 

  0.0 
36.0 
44.0 
20.0 

 0 
18 
24 
 8 

17.6 
41.2 
23.5 
17.6 

  3 
  7 
  4 
  3 

การศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

48.0 
  6.0 
42.0 
  4.0 

24 
 3 
21 
 2 

29.4 
17.6 
52.9 
  0.0 

  5 
  3 
  9 
  0 

อาชีพ รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
นักเรียน/นักศึกษา 

  8.0 
  2.0 
26.0 
12.0 
  2.0 
50.0 

 4 
 1 
13 
 6 
 1 
25 

  5.9 
  5.9 
23.5 
35.3 
  0.0 
29.4 

  1 
  1 
  4 
  6 
  0 
  5 

พฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะจตุจักรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

.เหตุผลที่เลือกมาใช้
สวนสาธารณะ 

ใกล้บ้าน 
เดินทางสะดวก 

บรรยากาศของสวน 
เดินทางสะดวก 
กิจกรรมในสวน 

10.0 
30.0 
36.0 
20.0 
  4.0 

  5 
15 
18 
10 
  2 

17.5 
29.5 
23.6 
11.8 
17.5 

  3 
  5 
  4 
  2 
  3 

ลักษณะการเล้ียงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เล้ียงสุนัข 

จุดประสงค์หลักในการ
เล้ียงสุนัข 

เป็นเพ่ือนแก้เหงา 
เฝ้าบ้าน   กันขโมย 
แก้เหงาและเฝ้าบ้าน 

47.8 
30.4 
21.8 

11 
 7 
 5 

12.5 
50.0 
37.5 

  1 
  4 
  3  

ประโยชน์ที่ได้จากการ
เล้ียงสุนัข 

จิตใจโอบอ้อมอารีออก
ก าลังมากขึ้น 
บ้านปลอดภัย 

มีเพ่ือนคลายเหงา 
คลายเครียด 

21.7 
  4.3 
13.0 
34.8 
26.2 

 5 
 1 
 3 
 8 
 6 

25.0 
12.5 
37.5 
25.0 
  0.0 

  2 
  1 
  3 
  2 
  0 

ลักษณะการดูแลสุนัข เล้ียงไว้ในกรง 
ภายในตัวบ้าน 
ในและนอกบ้าน 
ภายนอกตัวบ้าน 

  0.0 
13.0 
61.0 
26.0 

 0 
 3 
14 
 6 

12.5 
  0.0 
37.5 
50.0 

  1 
  0 
  3 
  4 

สถานที่ออกก าลังกาย
ของสุนัข 

ละแวกบ้าน 
พ้ืนที่สาธารณะ 
ไม่ได้พาไป 

43.6 
30.4 
26.0 

10 
 7 
 6 

25.0 
25.0 
50.0 

  2 
  2 
  4 
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 กล่าวคือ       ปัจจัยร่วมที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวอาจมาจาก

ข้อมูลต่างๆ  ดังนี้          

 1.  ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม             

   1.1 จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถาม      อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาด้วยกัน 3-5 คนซึ่งสมาชิกในกลุ่มที่มี

จ านวนมากพอที่จะช่วยกันดูแลสุนัขของตนรวมไปถึงการช่วยเก็บท าความสะอาดมูลสุนัขของตน  เป็น

ต้น       ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มาด้วยน้อย

กว่าอาจจะมีปัญหาในกรณีที่น าสุนัขมาหลายตัวหรือการเก็บท าความสะอาดมูลสุนัขก็เป็นได้               

  1.2 การศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับ

โครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาและมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา        

ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีการ

ท างานจะอาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยจะมีความรู้และความเข้าใจต่อโครงการ

มากกว่า      รวมไปถึงมีคุณวุฒิและวัยวุฒิในการพิจารณาปัญหาต่างๆและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมี

สุนัขเข้าใช้งานพื้นที่ร่วมด้วยจึงท าให้ไม่เห็นด้วยกับการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรเป็นพื้นที่ออก

ก าลังกายของสุนัขถึง         

 2.  พฤติกรรมการมาใช้งานสวนสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม          

  2.1 เหตุผลในการเลือกมาใช้ งานสวนสาธารณะจตุจักร        ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่

เห็นด้วยกับโครงการเลือกมาใช้งานเพราะการเดินทางเข้าถึงที่สะดวกซึ่งอาจรวมไปถึงการเดินทาง

ภายในสวนที่มีความสะดวกสบาย       แต่หากมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขใน

สวนสาธารณะจตุจักรพื้นที่ส าหรับสุนัข ย่อมจะท าให้พื้นที่บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง      โดยอาจมี

ปรับเปลี่ยนเส้นทางในสวนบางส่วนเพื่อเป็นเส้นทางของสุนัขหรืออาจเกิดปัญหามูลสุนัขตามทางเดินใน

สวนจึงท าให้ผู้ที่เลือกมาใช้งานเพราะเหตุผลดังกล่าวนั้นไม่เห็นด้วยกับโครงการ   
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 3.ลักษณะการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม          

  3.1 จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงสุนัข       อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็น

ด้วยกับโครงการนั้นเลี้ยงสุนัขเพื่อเป็นเพ่ือนแก้เหงาซึ่งอาจจะมีการเลี้ยงดูสุนัขในลักษณะเป็นส่วนหนึ่ง

ของสมาชิกในครอบครัวโดยมีการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจรวมไปถึงมีความเข้าใจในเร่ืองมูลสุนัขที่

จะเกิดขึ้นด้วย      ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ จะเลี้ยงสุนัขเพื่อเฝ้าบ้านกัน

ขโมย มีลักษณะการเลี้ยงและความเข้าใจสุนัขแตกต่างไปจากผู้ที่เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพ่ือนแก้เหงาจึงท าให้

ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว      โดยอาจคิดว่าสุนัขมีหน้าที่อยู่บ้านเพื่อเฝ้าบ้านจึงไม่มีความจ าเป็นที่

จะต้องพาไปออกก าลังกายข้างนอก        รวมไปถึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมูลสุนัขด้วย  

  3.2 ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงสุนัข      อาจเป็นไปได้ว่าการมองความส าคัญของสุนัข

ที่ต่างกันท าให้การดูแลเอาใจใส่และความรับผิดชอบที่มีต่อสุนัขในเร่ืองต่างๆ   เช่น   การเลี้ยงดู    การ

ให้อาหารหรือเก็บกวาดท าความสะอาดมูลสุนัขนั้นแตกต่างกันไปตามประโยชน์ที่คิดว่าได้รับจากการ

เลี้ยงสุนัข       โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงสุนัข

คือการรักษาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลรับผิดชอบสุนัขของตนใน

เร่ืองต่างๆ       โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองมูลสุนัข   เป็นต้น         -  

  3.4 ลักษณะการดูแลสุนัข       อาจเป็นไปได้ว่าบริเวณที่เลี้ยงสุนัขนั้นมีผลต่อลักษณะ

การดูแลสุนัขที่ต่างกั นโดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการนั้นมีการเลี้ยงสุนัขภายในบ้าน   

ซึ่งจะต้องมีการรักษาความสะอาด, เก็บกวาดมูลสุนัขรวมไปถึงการรักษาความสะอาดให้กับตัวสุนัข

มากกว่าผู้เลี้ยงสุนัขไว้บริเวณรอบๆบ้าน  ท าให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขไว้ภายในบ้านคุ้นเคยและยอมรับใน

ปัญหามูลสุนัขและการท าความสะอาดมูลสุนัขดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการซ่ึงมี

การเลี้ยงสุนัขไว้รอบๆบริเวณบ้านนั้นอาจจะไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่มากนัก     โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเร่ืองการจัดการกับมูลสุนัขจึงท าให้ปัญหามูลสุนัขเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ไม่ยอมรับผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับโครงการ        

  3.4 สถานที่ออกก าลังกายของสุนัข      อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วย

กับโครงการนั้นเคยพาสุนัขไปออกก าลังกายข้างนอกจึงทราบว่าหากพาสุนัขไปออกก าลังกายข้างนอก
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แล้วสุนัขมีการขับถ่า ยซึ่ง เจ้าของจะต้องจัดการเก็บมูลสุนัขเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของผู้อื่น       

ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการไม่เคยพาสุนัขไปออกก าลังกายข้างนอกจึงไม่

เข้าใจว่าจะต้องมีการเก็บกวาดมูลสุนัขของตน       ท าให้มองปัญหามูลสุนัขเป็นปัญหาใหญ่และไม่เห็น

ด้วยกับการจัดพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข                                                                                       

สรุป      ปัจจัยที่ผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรที่ไม่ยอมรับในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรเพื่อเป็น

พื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขทั้งหมด 17 คน    เห็นว่าเป็นปัญหาต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขปัจจัยที่

เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข  ได้แก่     

 - ปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัข คิดเป็น 74.6%      

 - ปัญหาอื่นๆ  คิดเป็น 25.4%  เช่น   ปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ (9.4%)    

ปัญหาเรื่องกลิ่นและการปนเปื้อนของเชื้อโรค( 9.0%)    ปัญหาความแออัดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สวน

(3.0%)และปัญหาสุนัขเห่าเสียงดังรบกวน(3.0%)           

 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวทั้งหมด 50 คน     ก็ได้มีข้อห่วงกังวล

เกี่ยวกับปัญหามูลสุนัข      ความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะและความแออัดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

สวนเช่นเดียวกัน      นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วมที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยต่อการใช้พื้นที่

ร่วมกับสุนัข    ดังนี้              

 1.ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม             

  - จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มากับผู้ตอบแบบสอบถาม      อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มาใช้งาน

เป็นกลุ่มเล็กๆจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ        

  - การศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม       อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีการศึกษาใน

ระดับสูงจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ       

 2.พฤติกรรมการมาใช้งานสวนสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม          

  - เหตุผลในการเลือกมาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักร       อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่เลือกมาใช้

สวนเพราะการเดินทางเข้าถึงที่สะดวกจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ      
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 3.ลักษณะการเลี้ยงสุนัขของผู้ตอบแบบสอบถาม          

  - จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงสุนัข        อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีจุดประสงค์ในการเลี้ยง

สุนัขเพื่อเฝ้าบ้านกันขโมยจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ            

  - ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงสุนัข       อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มองประโยชน์ที่ได้จากการ

เลี้ยงสุนัขเป็นเพียงการรักษาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ           

     - ลักษณะการดูแลสุนัข       อาจเป็นไปได้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขอยู่บริเวณนอบๆบ้าน จะไม่เห็น

ด้วยกับโครงการ           

  - สถานที่ออกก าลังกายของสุนัข      อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ไม่ได้พาสุนัขไปออกก าลังกาย

นอกบ้านจะไม่เห็นด้วยกับโครงการ        

  

3. หากมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข       ผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรจะ

เห็นด้วยหรือไม่ในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วนให้เจ้าของสามารถน าสุนัขมาใช้งาน

ร่วมด้วย?         

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   ภายหลังจากที่ผู้สัมภาษณ์ได้แจ้งให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 67 คนทราบว่าหากมีการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งาน     

ก็จะมีการแก้ปัญหาในเร่ืองความสกปรกและการปนเปื้อนของเช้ือโรคจากมูลสุนัข , มีการแก้ปัญหาเร่ือง

ความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะและรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นด้วย      พบว่ากลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีทัศนคติต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนคือ       กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวทั้งหมด 17 คน    ดังนี้   

 - เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรเพื่อเป็นพื้นที่ออก

ก าลังกายของสุนัข        ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้มปีระมาณ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคย

ไม่เห็นด้วยกับโครงการ(76.4%) คิดเป็นจ านวน 13 คนได้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงกับโครงการ

ดังกล่าว           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 - เริ่มมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมคือเกิดความไมแน่ใจต่อโครงการดังกล่าว     ผู้ตอบ

แบบสอบถามในกลุ่มนี้ คิดเป็น 11.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรือจ านวน 2 

คน           

 - ยังคงไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการดังกล่าว         ผู้ตอบแบบสอบถามใน

กลุ่มนี้คิดเป็น 11.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยไม่เห็นด้วยทั้งหมด หรือจ านวน 2 คน  

 กล่าวคือ       ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 คนที่เคยไม่เห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขนั้น

ภายหลังจากทราบว่าจะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ส าหรับสุนัข     ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 1 

ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ (76.4%) ได้มีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง

ชัดเจนคือเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว      ในขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการใน

ตอนแรกจ านวน 50 คนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปเพียงเล็กน้อย    สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 - เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการจัดแบ่งพื้นที่สวนให้สุนัขเข้าใช้      ประมาณ 3 ใน 4 

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นด้วยในตอนแรก(74.0%) คิดเป็นจ านวน 37 คนยังคงเห็นด้วยและเห็น

ด้วยเป็นอย่างย่ิงในการจัดแบ่งพื้นที่สวนให้สุนัขเข้าใช้         

  - ไม่แน่ใจกับโครงการดังกล่าว       ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นด้วยใน

ตอนแรก (24.0%)  คิดเป็นจ านวน 12 คนเร่ิมมีทัศนคติเปลี่ยนไปคือเกิดความไม่แน่ใจกับโครงการ

ดังกล่าว            

 - ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว        2% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นด้วยในตอนแรก  

คิดเป็นจ านวน 1 คน มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

 กล่าวคือ      ในตอนแรกทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข

ทั้งหมด 67 คนนั้น    มีผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน(74.6%)ที่เห็นด้วยและมีผู้ตอบแบบสอบถามอีก 17 

คน(25.4%)ที่ไม่เห็นด้วย ภายหลังจากที่ได้ทราบว่าจะมีการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ส าหรับสุนัขแล้ว

พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยยังเท่าเดิม คือ 50 คน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ทัศนคติต่อโครงการเปลี่ยนไป  คือเร่ิมเกิดความไม่แน่ใจ 14 คนและจ านวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ลดลงเหลือเพียง 3 คน      สามารถอธิบายได้ดังตารางนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 64 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขหลังทราบการแก้ไขปัญหา 

ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการจัดแบ่งพื้นท่ีสวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งาน 

ก่อนจะทราบถึง 
การแก้ไขปัญหา 

หลังทราบถึงการแก้ไขปัญหา 

เห็นด้วย(คน)   ไม่แน่ใจ(คน)   ไม่เห็นด้วย(คน) 

ร้อยละ(%) n(คน) ร้อยละ(%) n(คน) ร้อยละ(%) n(คน) 
ผู้ท่ีเห็นด้วย 50 คน 74.0 37 24.0 12   2.0 1 

ผู้ท่ีไม่เห็นด้วย 17 คน 76.4 13 11.7 2 11.7 2 
รวมท้ังหมด 67 คน 76.4 50 20.8 14   4.4 3 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามก่อน-หลังทราบการแก้ไขปัญหา 
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สรุป หลังจากทราบถึงการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขแล้วนั้นจ านวนผู้ที่

เห็นด้วยกับโครงการยังคงเท่าเดิมคือ 50 คน        แต่มีทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้

พื้นที่ร่วมกับสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงไป         สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม   ดังนี้   

 1.กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการในตอนแรกจ านวน 17 คนได้มีทัศนคติต่อ

การใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนคือ ประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่

เคยไม่เห็นด้วยกับโครงการ (76.4%) คิดเป็นจ านวน 14 คน ได้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ

โครงการดังกล่าว         

 2.กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับโครงการในตอนแรกจ านวน 50 คน ได้มีทัศนคติต่อการ

ใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัขต่างไปจากเดิม      โดย  ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นด้วยกับ

โครงการในตอนแรก(24.0%) คิดเป็นจ านวน 12 คน เริ่มเกิดความไม่แน่ใจกับโครงการดังกล่าว  

 กล่าวคือ      การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพมีผลท าให้ทัศนคติของผู้ใช้เปลี่ยนไป โดย ใน

ตอนแรกปัญหาที่มีความส าคัญต่อทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการคือ   ปัญหา

เรื่องมูลสุนัข          แต่ภายหลังจากที่ทราบถึงการแก้ไขปัญหามูลสุนัขรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามอาจจะคาดไม่ถึง      เช่น     ความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะหรือความแออัดที่อาจ

เกิดขึ้นในพื้นที่สวนท าให้ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงไป       โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรกนั้นมีความพึงพอใจที่ปัญหามูลสุนัขจะได้รับการแก้ไขจึงมี

ทัศนคติที่เปลี่ยนไปคือเห็นด้วยกับโครงการ        ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยในตอนแรกซึ่ง

เป็นผู้ที่ยอมรับและเข้าในปัญหามูลสุนัขนั้นเมื่อได้ทราบถึงปัญหาที่คาดไม่ถึงมาก่อน        จึงท าให้มี

ทัศนคติเปลี่ยนไปคือเริ่มมีความไม่แน่ใจกับโครงการ        ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

แก้ปัญหาต่างๆในการจัดท าพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนั ขไม่ว่าจะเป็นปัญหามูลสุนัข , ปัญหาความ

ปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะหรือปัญหาความแออัดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้

สวนสาธารณะจตุจักรทั้งหมดเห็นด้วยในการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข  
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4.   แนวทางในการจัดการและออกแบบพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข  ควรเป็นอย่างไร? 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรทั้งหมด 67 

คนและข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขจ านวน 31 คนสามารถสรุปแนวทางในการจัดการและ

ออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัขได้      ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขทั้งหมด 31 คน     

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขทั้งหมด 31 คนเพื่อหา

แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัข     สามารถหาแนวทางในการออกแบบได้ดังนี้ 

ตารางที่ 65 ล าดับสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขต้องการให้มีในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข 

สิ่งต่างๆที่ต้องการให้มีในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข ร้อยละ(%) 

จัดพื้นที่ส าหรับขับถ่ายของสุนัข 87.0 
สนามหญ้า 58.0 
ที่ดื่มน้ าของสุนัข 51.6 

พื้นที่ช าระล้างและท าความสะอาดสุนัข 51.6 
อุปกรณ์เก็บและท าความสะอาดมูลสุนัขส าหรับเจ้าของ 48.3 

สนามฝึกสุนัข 41.9 
แยกพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขขนาดใหญ่-เล็กออกจากกัน 32.2 
สนามทราย 29.0 
เครื่องเล่นต่างๆส าหรับสุนัข 25.8 
ที่จอดรถที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขได้สะดวก 25.8 
ม้านั่งส าหรับเจ้าของ 16.1 
ร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม 12.9 
ร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม 12.9 
ร้านขายอุปกรณ์สุนัข 12.9 
สระว่ายน้ า  แยกพื้นที่ส าหรับสุนัขขนาดเล็กและขนาดใหญ่   6.4 
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กล่าวคือ       ส่ิงที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขต้องการให้มีในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข

มากที่สุดคือการจัดพื้นที่ขับถ่ายของสุนัข      รองลงมาคือต้องการสนามหญ้าส าหรับให้สุนัขวิ่งเล่นที่ดื่ม

น้ าและพื้นที่ช าระล้างท าความสะอาดสุนัข , มีอุปกรณ์เก็บและท าความสะอาดมูลสุนัขส าหรับเจ้าของ

นอกเหนือจากนั้นมีผู้ใช้บางส่วนต้องการให้มีสนามฝึกสุนัขมีการแยกพื้นออกก าลังกายส าหรับสุนัข

ขนาดเล็กและใหญ่ออกจากกัน      นอกจากนี้ยังมีความสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ   เช่น   สนามทราย

เครื่องเล่นต่างๆส าหรับสุนัข     ที่จอดรถที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัขได้สะดวก    ม้านั่ง

ส าหรับเจ้าของ  เป็นต้น 

 4.2 ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้งานสวนสาธารณะจตุจักรทั้งหมด 67 คน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 67 คนถึงการจัดการปัญหาต่างๆที่อาจ

เกิดขึ้นหากมีการแบ่งพ้ืนที่สวนสาธารณะจตุจักรให้สุนัขเข้าใช้งาน     สามารถหาแนวทางในการจัดการ

ออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัขได้ดังนี้       

  4.2.1  ข้อก าหนดเพื่อป้องกันปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัขในพื้นที่     เป็นสิ่งที่

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าจ าเป็นที่สุดในพื้นที่ส าหรับสุนัข     โดยเห็นด้วยกับการที่จะก าหนดพื้นที่ให้

สุนัขขับถ่ายอย่างชัดเจน      เจ้าของต้องพาสุนัขไปขับถ่ายในบริเวณที่ก าหนดไว้ เจ้าของต้องเก็บ

มูลสุนัขทุกครั้งและข้อก าหนดอื่นๆ  เช่น การจัดการบริเวณที่มีปัญหาเร่ืองกลิ่น เป็นต้น   

  4.2.2  ข้อก าหนดเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้สวนสาธารณะ      เป็น

สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าจ าเป็นรองลงมาจากการป้องกันปัญหาความสกปรกของมูลสุนัขในพื้นที่  

โดยควรก าหนดไม่ให้สุนัขพันธ์ุที่มีนิสัยดุร้าย เช่น พิทบูล เข้าใช้สวนเด็ดขาด     ควรมีจุดคัดกรอง

พฤติกรรมสุนัขก่อนเข้าใช้สวน ร้ัวของสวนสุนัขควรมีความสูงและแข็งแรงป้องกันสุนัขขนาดใหญ่

หลุด            

  4.2.1  ข้อก าหนดอื่นๆ      เช่น     เจ้าของต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของสุนัขทุก

ครั้งก่อนเข้าใช้สวนเจ้าของต้องควบคุมสุนัขให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลา, อนุญาตให้น าสุนัขเข้าได้ไม่เกิน  

2 ตัวต่อเจ้าของ 1 คนและมีประตูรักษาความปลอดภัย2ช้ันบริเวณทางเข้าออกของสุนัข   เป็นต้น 
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สรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดการพื้นที่ร่วมกับแนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลัง

กายส าหรับสุนัข นั้น      หากจะให้เกิดความสมบูรณ์แบบในพื้นที่ที่มีการใช้งานของสุนัขร่วมกับคน

จ านวนมากภายในสวนสาธารณะจตุจักรจะต้องหาแนวทางในการจัดการและออกแบบโดยพิจารณาเรื่อง

การแก้ไขปัญหามูลสุนัขเป็นหลั ก        เนื่องจากมูลสุนัขเป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็น

กังวล ดังนั้นสามารถสรุปแนวทางในการจัดการและออกแบบพื้นที่ได้ดังนี้  

ตารางที่ 66 สรุปแนวทางในการจัดการและออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัข 

การออกแบบ แนวทางในการจัดการพื้นที ่

พื้นที่ส าหรับขับถ่ายของสุนัข 1.จะต้องก าหนดพื้นที่ให้สุนัขขับถ่ายอย่างชัดเจน                      

2.เจ้าของต้องพาสุนัขไปขับถ่ายในบริเวณที่ก าหนดไว้               

3.เจ้าของต้องเก็บมูลสุนัขทุกครั้งและข้อก าหนดอื่นๆ                 

4.มีการจัดการบริเวณที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น 

สนามหญ้า 

ที่ดื่มน้ าของสุนัข 

พื้นที่ช าระล้างและท าความสะอาดสุนัข 

สนามฝึกสุนัข 

พื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขใหญ่-เล็ก 

สนามทราย 

เครื่องเล่นต่างๆส าหรับสุนัข 

1.ก าหนดไม่ให้สุนัขพันธ์ุที่ดุร้าย เช่น พิทบูล เข้าใช้เด็ดขาด 

2.เจ้าของต้องควบคุมสุนัขให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลา 

3.ก าหนดพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้สุนัขเข้าอย่างชัดเจน 

4.มีจุดคัดกรองพฤติกรรมสุนัขก่อนเข้าใช้สวน 

  5.รั้วของสวนควรสูงและแข็งแรงเพื่อกันสุนัขขนาดใหญ่หลุด 

6.เจ้าของต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของสุนัขก่อนเข้า 

7.อนุญาตให้น าสุนัขเข้าได้ไม่เกิน 2 ตัวต่อเจ้าของ 1 คน 

8.ก าหนดวันและเวลาที่สามารถน าสุนัขมาใช้งานได ้

9.มีประตูรักษาความปลอดภัย2ช้ันที่ทางเข้าออกของสุนัข 

ที่จอดรถที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ออกก าลัง

กายของสุนัขได้สะดวก 

1.แยกที่จอดรถของสวนสุนัขและสวนสาธารณะออกจากกัน      

2.แยกประตูเข้า-ออกของสวนสุนัขและสวนสาธารณะ 

3.แยกเส้นทางเดินของสุนัขและของคนไม่ให้ปะปนกัน 

           



143 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  การจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วนเพื่อเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข   

 1.1 เนื่องจากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่าประมาณ 3 ใน 4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้งาน

สวนสาธารณะจตุจักร( 74.6%)เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว       ซึ่งขัดแย้งกันกับผลการส ารวจที่ทาง

กทม.ได้เคยท าไว้ก่อนหน้านี้โดยผู้วิจัยคาดว่าอาจเป็นผลมาจากการสอบถามเฉพาะกลุ่ม     อาจมีการท า

การสอบถามเฉพาะผู้ที่มาใช้งานอยู่เป็นประจ าคือผู้ที่มาออกก าลังกายซึ่งจะมาใช้งาน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

และมีการใช้งานอย่างหนาแน่นในบริเวณสนามกีฬาที่อยู่ระหว่างบริเวณประตู 1 และ  2      ซึ่งพื้นที่

สนามกีฬาดังกล่าวได้ใกล้กับบริเวณเดิมที่ทางกทม.ได้ก าหนดจะจัดท าโครงการคือบริเวณพิพิธภัณฑ์

รถไฟที่ใกล้กับประตู 2       ดังนั้นหากมีการจัดท าโครงการดังกล่าวก็ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่

สนามกีฬาที่อย่างแน่นอนจึงท าให้กลุ่มผู้ที่มาออกก าลังกายไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว  

      

แผนผังที่ 12 ความหนาแน่นของกิจกรรมการออกก าลังกายและต าแหน่งของสวนสุนัขเดิม 

Dogs park 
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 ดังนั้นหากทางกรุงเทพมหานครจะจัดท าโครงการจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักรบางส่วน

เพื่อเป็นพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขควรจะต้องมีการสอบถามความเห็นของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักร

อีกครั้ง      โดยสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม และมีการเสนอต าแหน่งพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัขใน

สวนสาธารณะจตุจักรที่ถูกพิจารณามาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานพื้นที่เดิม      รวมไปถึงการ

เสนอแนวทางการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากมีสุนัขเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมด้วย        

 1.2 จากการส ารวจและสังเกตการณ์ในพื้นที่ศึกษาพบว่าพื้นที่ที่น่าจะถูกน ามาพิจารณาเพื่อเป็น

พื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขได้คือพื้นที่บริเวณสวนป่า      เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานของ

กิจกรรมต่างๆเบาบางที่สุดในสวนสาธารณะจตุจักร     

 

 

 

 

 

 

     

 

ภาพที่ 11 ลักษณะพื้นที่บริเวณสวนป่าในสวนสาธารณะจตุจักร 
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แผนผังที่ 13 ผังการเกิดกิจกรรมของพ้ืนที่บริเวณสวนป่าในสวนสาธารณะจตุจักร 
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 1.3 การแก้ปัญหาความแออัดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะจตุจักร      หากมีการน าสุนัขมา

ใช้งานร่วมด้วยนั้นสามารถแก้ไขโดยการพิจารณาวันและเวลาของการเกิดกิจกรรมเดิมในพื้นที่เพื่อ

พิจารณาวันและเวลาที่จะให้เจ้าของสามารถน าสุนัขเข้ามาออกก าลังกายได้โดยไม่กระทบกับกิจกรรม

เดิม      โดยช่วงวันและเวลาที่น่าจะน ามาพิจารณาในการน าสุนัขมาใช้งานพื้นที่บริเวณสวนป่ามีดังนี้   

  - ในวันจันทร์-ศุกร์ก่อนเวลา 16.00น. เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้งานเพื่อการพักผ่อน

เป็นส่วนน้อยและจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเท่านั้น       

  -ในวันเสาร์-อาทิตย์อาจกก าหนดให้สุนัขเข้าใช้ในช่วงเช้าก่อน 8.00น.และช่วงเย็นหลัง

18.00น.เป็นต้นไป          

  

ตารางที่ 67 สรุปวัน-เวลาที่สามารถน าสุนัขมาออกก าลังกายบริเวณสวนป่าในสวนสาธารณะจตุจักร  

   เวลา   
วัน 

          6.00          9.00          12.00       15.00        18.00    กิจกรรมการใช้งาน 

4.30        21.00 
จันทร์ 

– 

 ศุกร์ 

       

 
    16.00 19.00 

5.30 9.00   17.00 20.00 

      

    16.00 19.00 

เสาร ์

 – 

 อาทิตย์ 

      

 8.00   18.00     

5.30  10.00  15.00 20.00 

  9.30  18.00     

 8.00    19.30 

 

การพักผ่อน 

ช่วงเวลาที่ไม่มี
กิจกรรมในบริเวณ
ส่วนป่า   จันทร์-ศุกร์
ช่วงเวลาที่ไม่ที
กิจกรรมในบริเวณ
สวนป่า เสาร์-อาทิตย์    

การใช้พื้นที่ออกก าลัง
กายของสุนัข 

 

การออกก าลังกาย 

การท ากิจกรรมต่างๆ 

การเป็นจุดผ่านการเดินทาง 
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  1.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและมอง

ไม่เห็นถึงประโยชน์ทางอ้อมที่เจ้าของจะได้รับจากการพาสุนัขไปออกก าลังกายจึงคิดว่าจะไม่พาสุนัขของ

ตนมาใช้พื้นที่ออกก าลังกายที่จะจัดขึ้น       ดังนั้นหากต้องการให้ผู้ใช้สวนสาธารณะเช้าใจและยอมรับใน

การจัดท าพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลังกายของสุนัขอย่างแท้จริง       ทางภาครัฐควรมีการให้

ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่จะได้รับเกิดขึ้นจากการพาสุนัขไปออก

ก าลังกาย    ดังนี้           

   1.4.1 ประโยชน์ทางตรง     เป็นประโยชน์ที่เกิดกับตัวสุนัขเองคือจากการเลี้ยงสุนัขใน

ชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จ ากัด       ท าให้สุนัขมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการออกก าลังกายเพื่อลดพฤติกรรม

ต่างๆจากการถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่แคบๆ   เช่น   ช่วยลดพฤติกรรมการเห่า      ก้าวร้าว       กัดและท าลาย

สิ่งของภายในบ้านและลดปัญหาความเครียดของสุนัขจากการถูกกักขังในพื้นที่แคบๆ     โดยการพาสุนัข

ไปออกก าลังกายจะสามารถช่วยลดพฤติกรรมดังกล่าวได้และยังท าให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง     มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่ดี       ท าให้สุนัขสามารถเข้ากลุ่มกับสุนัขตัวอื่นๆและเป็นมิตรมากขึ้น  

   1.4.2 ประโยชน์ทางอ้อม       เป็นประโยชน์ในทางสังคมที่เจ้าของจะได้รับจากการพา

สุนัขไปออกก าลังกาย       เช่น      สุนัขจะท าให้คนมีประเด็นในการเจรจาพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น      ท าให้ได้

เข้าร่วมสังคมใหม่ๆ      เป็นการคลายเหงาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือผลดีที่จะเกิดต่อสุขภาพจิต

ใจและร่างกายของเจ้าของสุนัขจากการพาสุนัขไปออกก าลังกาย       การกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าของ

และสุนัขท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยังมีผลการวิจัยที่พบว่าการท ากิจกรรมร่วมกับสุนัขสามารถช่วย

ลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ     ปรับปรุงระบบหัวใจและความดันโลหิตได้อีกด้วย 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าพื้นที่สาธารณะส าหรับการออกก าลังกายของสุนัขในพื้นที่ทั่วไป  

 2. 1.ข้อพิจารณาในการจัดหาพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข       มดีงันี้    

  2.1.1 เป็นพื้นที่ที่เปล่าประโยชน์      พ้ืนที่สวนสาธารณะระดับชุมชนหรือสวนใน

ละแวกบ้านที่สามารถเดินทางโดยการเดินหรือใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 15 นาที  

  2.1.2 เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นค่อนข้างมากและไม่มีพื้นที่ใน

บริเวณที่อยู่อาศัย      เช่น      ในพื้นที่ที่มีหอพัก   อพาร์ทเมนต์      คอนโดมีเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร

แออัดอยู่เป็นจ านวนมาก          

  2.1.3 เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองที่มีลักษณะการขยายครอบครัวแบบเดี่ยว    เช่น    

พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองที่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยตามล าพังเพื่อความสะดวกในการท างานจึงมีการเลี้ยง

สุนัขเพื่อเป็นเพ่ือนคลายเหงาและมีความต้องการพื้นที่ส าหรับพาสุนัขไปออกก าลังกาย  

 นอกจากข้อพิจารณาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น    ยังต้องมีการค านึงถึงปัจจัยที่จะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่      เช่น      ปัจจัยเร่ืองการเดินทางเข้าถึงที่สะดวกที่ท าให้ผู้ที่อยู่

ภายนอกสามารถเดินทางเข้ามาใช้งานได้ จึงส่งผลให้ความต้องการในการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป      

อย่างในกรณีสวนสาธารณะจตุจักรที่ผู้วิจัยได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่ความต้องการน าสุนัขมาออกก าลังกาย

สูง      เนื่องจากเขตจตุจักรเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นและมีจ านวนประชากรสุนัขมากเป็น

อันดับ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร      แต่จากปัจจัยเร่ืองการเช่ือมต่อการเดินทางที่สะดวกและ

หลากหลายท าให้ลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่รวมไปถึงลักษณะผู้ที่มาใช้พื้นที่ต่างจากที่ได้คาดการณ์ไว้   

เป็นต้น  

 2.2 แนวทางในการออกแบบพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัข   มีดังนี้    

  2.2.1 การพิจารณาหาขนาดพื้นที่ในการออกก าลังกายของสุนัข       สามารถพิจารณา

จากระยะการหมุนตัวของสุนัขและระยะที่สุนัขใช้ว่ิงเพื่อน ามาใช้ในการประมาณพื้นที่ออกก าลังกายของ

สุนัข 1 ตัวได้        โดยระยะที่สุนัขใช้ในการหมุนตัวประมาณ 1.5 เมตรและระยะที่สุนัขใช้วนการว่ิง

ประมาณ 3.0 เมตร      ดังนั้นสุนัข 1 ตัวจะต้องการพื้นที่ออกก าลังกายประมาณ 4.5 ตารางเมตร       
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ภาพที่ 12 ระยะที่ใช้ในการหมุนตัวและการว่ิงของสุนัข 1 ตัว                   

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม     2551 , 

  2.2.2 การออกแบบพ้ืนที่ขับถ่ายส าหรับสุนัขและแนวทางในการแก้ปัญหามูลสุนัข 

   2.2.2.1 การเตรียมพื้นที่ขับถ่ายของสุนัข โดยการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

และแบ่งเป็นจุดย่อยตามจุดต่างๆในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข     พ้ืนผิวของบริเวณดังกล่าวควรโรย

ด้วยทรายหยาบ, กรวดแม่น้ าขนาดเล็กหรือขุยมะพร้าวเพื่อให้ดูดซับปัสสาวะ    อาจท าก าแพง หรือ ร้ัว

ระแนงต้นไม้หรือปลูกไม้พุ่มเพื่อช่วยพรางตาให้ดูเป็นสัดส่วนและสวยงาม     โดยขนาดพื้นที่ขับถ่ายที่

เตรียมไว้ส าหรับสุนัขจะต้องมีความกว้างและยาวเพียงพอที่จะสามารถให้สุนัขเดินวนหรือหมุนตัวก่อน

ขับถ่ายได้ใช้พื้นที่ประมาณ 1.5 x 1.5 เมตรต่อสุนัข 1 ตัว  
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ภาพที่ 13 การจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับขับถ่ายของสุนัข                                 

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551    

      2.2.2.2 การจัดการกับปัญหาความสกปรกจากมูลสุนัข        โดยเตรียม

อุปกรณ์ที่ใช้ความสะอาดมูลสุนัข    เช่น   ถุงและกระดาษไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ขับถ่ายของสุนัข

เพื่อให้เจ้าของเก็บมูลสุนัขของตนไปทิ้งในถัง  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 14 อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมูลสุนัขที่จัดเตรียมไว้ในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข       
ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 
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    2.2.2.3 พื้นที่เก็บและก าจัดมูลสุนัข       สามารถใช้ถังบ าบัดมูลสุนัขเพื่อช่วย

ย่อยสลายมูลและไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและมูลที่ถูกย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินโดยรอบ    

ถังจะถูกฝังไว้ใต้พื้นดินใกล้บริเวณที่สุนัขใช้ขับถ่ายและมีฝาบิดเอาไว้ และ เมื่อเทมูลของสุนัขลงไป

สารเคมีที่อยู่ภายในถังจะย่อยสลายมูลให้กลายเป็นของเหลว       โดยควรติดตั้งถังบ าบัดไว้ตามจุดต่างๆ

ในพื้นที่ขับถ่ายของสุนัขที่ก าหนดไว้เพื่อให้เจ้าของเก็บมูลสุนัขของตนแล้วน าไปทิ้งในถังบ าบัดมูลสุนัข     

การติดตั้งถังบ าบัดท าโดยการขุดหลุมให้มีความลึกเท่าตัวถังซึ่งมีขนาดประมาณ 0.80x0.80 ม. จากนั้น

เทกรวดรองก้นหลุมแล้ววางถังลงไป แล้ว โรยกรวดรอบๆให้สามารถระบายของเหลวได้สะดวก      

บางครั้งอาจฝังตัวถึงไว้ใต้ต้นไม้เพื่อให้มูลสุนัขที่ถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไป  

  

      

ภาพที่ 15 ลักษณะถังบ าบัดมูลสุนัข               

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม  2551        
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  2.2.3 แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับสุนัข     มีดังนี้ 

   2.2.3.1  ความสูงของร้ัว      มีความส าคัญต่อการช่วยรักษาความปลอดภัยเป็น

อย่างมาก      ส าหรับสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนมีพฤติกรรมเรียบร้อย นั้นความสูงร้ัว1.20-

1.50 เมตรจะเพียงพอต่อการกั้นอาณาเขตของสุนัข     แต่ส าหรับสุนัขขนาดใหญ่รั้วอาจสูงกว่า 2 เมตร   

ภาพที่ 16 ขนาดความสูงของร้ัวที่เหมาะสมกับความสูงของสุนัข             

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551        

   2.2.3.2 ซี่ร้ัวหรือประตูร้ัวควรวางทางตั้งเท่านั้น       เพราะหากมีซี่ร้ัวทางนอน

จะกลายเป็นที่ปีนให้สุนัขปีนหนีออกไปได้และอาจปลูกไม้พุ่มในบริเวณหน้า-หลังร้ัวเพื่อเป็นสิ่งกี ด

ขวางไม่ให้สุนัขปีนข้ามร้ัวไปได้      

 

          
ภาพที่ 17 ลักษณะร้ัวทางตั้งและการปลูกต้นไม้บริเวณหน้า-หลังของร้ัว              

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551       
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   2.2.3.3 บริเวณข้างร้ัวจะต้องไม่มีม้านั่งหรือสิ่งของใดๆที่สุนัขจะใช้แทน

ขั้นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปบนรั้วได้ 

ภาพที่ 18 ลักษณะการวางสิ่งของข้างร้ัวซึ่งสุนัขสามารถใช้ปีนเพ่ือหลบหนีได้  

   2.2.3.4 บริเวณพื้นที่อยู่รอบๆร้ัวควรเป็นพื้นดากแข็ง      เพื่อป้องกันการขุด

ของสุนัขและมุดลอดหนีออกไปนอกร้ัวได้  

    

ภาพที่ 19 พื้นดินบริเวณริมร้ัวที่สุนัขสามารถขุดเพื่อหลบหนีได้ 
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   2.2.3.5 สามารถใช้ลักษณะภูมิทัศน์ธรรมชาติ     เช่น    น้ า     มาใช้แทนร้ัวเพื่อ

ป้องกันสุนัขหลบหนีได้       โดยลักษณะความลาดชันของบ่อน้ าในฝั่งที่ติดกับพื้นที่ของสุนัขจะต้องมี

ความลาดเอียงเพื่อในกรณีที่สุนัขตกน้ าแล้วจะสามารถขึ้นมาได้และหากบ่อน้ ามีความลึกหรือไม่ต้องการ

ให้สุนัขลงไปใช้งานก็อาจท าการปลูกต้นไม้ที่ค่อนข้างรกทึบและมีความหนาแน่นเอาไว้     แต่บ่อน้ าฝ่ังที่

ติดกับพื้นที่ภายนอกจะต้องมีความชันมากเพื่อไม่ให้สุนัขสามารถปีนขึ้นฝั่งแล้วหนีออกไปได้ 

 

 

 

ภาพที่ 20 ลักษณะความลาดชันของบ่อน้ าที่ใช้กั้นอาณาเขตของสุนัข      

        

ภาพที่ 21 ลักษณะการใช้บ่อน้ าตามธรรมชาติกั้นอาณาเขตของสุนัข 

พ้ืนที่ของสุนัข 

  

 

 

พ้ืนที่ภายนอก 
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   2.2.3.6 ร้ัวอิเล็กทรอนิกส์        มีลักษณะเป็นลวดเส้นเล็ก ๆจึงท าให้พื้นที่ดูโล่ง

โปร่งและไม่รกตา      โดยลวดจะปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ต่ าเข้าสู่ตัวรับสัญญาณที่ติดไว้กับปลอกคอสุนัข

ได้      ถ้าหากสุนัขเดินเข้าใกล้ลวดในระยะ 3 เมตรลวดจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณ โดยตัวรับ

สัญญาณจะส่งเสียงเตือนสุนัขก่อนในคร้ังแรกและถ้าหากสุนัขยังเดินเข้าใกล้เส้นลวดมากขึ้น สุนัขจะ

ถูกกระแสไฟฟ้าอ่อนๆจากปลอกคอช็อตซ่ึงท าให้สุนัขแค่เพียงตกใจ     แต่ไม่มีอันตรายร้ายแรงกับตัว

สุนัข 

 

ภาพที่ 22  ลักษณะร้ัวอิเล็กทรอนิกส์          

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551       

  

 

 

 



156 

 

   2.2.3.7  ประตูทางเข้า-ออกของสุนัข       ควรจัดท าประตู 2 ช้ันในบริเวณ

ทางเข้า-ออกของสุนัขเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเพราะหากมีสุนัขหลุดออกมาจากประตูแรกก็ยังมีอีก

ประตูหนึ่งกั้นไว้       โดยต้องปิดประตูที่หนึ่งก่อนแล้วจึงจะเปิดประตูที่สองทุกคร้ัง และควรแยกประตู

ทางเข้าและประตูทางออกไม่ใช้ปะปนกัน      เพราะจะท าให้เกิดความแออัดและยากต่อการควบคุม    

พื้นที่ของประตูรักษาความปลอดภัย 2 ช้ันมีขนาดประมาณ 1.8 x 2.5 เมตร 

   

ภาพที่ 23 ประตูรักษาความปลอดภัย 2 ช้ันในบริเวณทางเข้า-ออกของสุนัข                  

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 
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   2.2.3.8 พื้นที่ทดสอบพฤติกรรมของสุนัขก่อนเช้าใช้งาน      เพื่อสังเกต

พฤติกรรมการรวมกลุ่มของสุนัขและสังเกตสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายโดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด      

พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายสนามฝึกสุนัขคือจะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆให้สุนัขได้ใช้งานและมีม้านั่ง

ส าหรับเจ้าของเพื่อคอยควบคุมพฤติกรรมสุนัข      ซึ่งสามารถให้สุนัขเข้าทดสอบได้ครั้งละประมาณ 10 

ตัว 

  

ภาพที่ 24 พื้นที่ทดสอบพฤติกรรมสุนัขก่อนเข้าใช้พื้นที่ออกก าลังกาย                         

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 
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  2.2.4 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปัญหาความแออัดที่อาจเกิดขึ้น  

   2.2.4.1 การแยกพื้นที่ออกก าลังกายส าหรับสุนัขขนาดใหญ่และสุนัขขนาดเล็ก

ออกจากัน      เพื่อช่วยป้องกันความปลอดภัยของสุนัขขนาดเล็กจากการถูกสุนัขขนาดใหญ่ท าร้ายและ

ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแออัดที่จะเกิดในพื้นที่หากมีสุนัขรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นจ านวนมาก      

โดยอาจก าหนดพื้นที่ส าหรับสุนัขขนาดเล็กคือห้สุนัขที่มีน้ าหนักไม่เกิน 30 ปอนด์(15 กิโลกรัม)เข้าใช้

งานและพื้นที่ส าหรับสุนัขขนาดใหญ่คือให้สุนัขที่มีน้ าหนักมากกว่า30 ปอนด์(15 กิโลกรัม)เข้าใช้งาน 

   

ภาพที่ 25 พื้นที่ส าหรับสุนัขขนาดเล็กที่มีน้ าหนักไม่เกิน 30 ปอนด์เข้าใช้งาน                        

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania.    

ภาพที่ 26 พื้นที่ส าหรับสุนัขขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักมากกว่า 30 ปอนด์เข้าใช้งาน          

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 
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   2.2.4.2 การแยกสระน้ าส าหรับสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กออกจากกัน      

   โดย สระน้ าส าหรับสุนัขขนาดเล็ก(น้ าหนัก <15 กก.)  ควรมีความลึกประมาณ

ระดับไหล่ของสุนัข  เนื่องจากสุนัขพันธ์ุเล็กนั้นไม่มีก าลังมาก       ขอบสระควรเป็นทางลาดให้สุนัข

สามารถขึ้นจากน้ าได้โดยสะดวก ส าหรับค่าเฉลี่ยความสูงของสุนัขขนาดเล็กที่มีน้ าหนัก<15 กก.นั้น  คือ 

15’  หรือประมาณ 38 ซม  และขนาดมาตรฐานสระน้ าส าหรับสุนัขเร่ิมต้นที่ 8.00 x 4.00 ม. โดยสามารถ

รองรับสุนัขขนาดเล็กได้เต็มที่จ านวน 15 ตัว 

 

 

 

ภาพที่ 27 ลักษณะสระน้ าส าหรับสุนัขขนาดเล็ก               

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551      
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  สระน้ าส าหรับสุนัขขนาดใหญ่(น้ าหนัก>15 กก.) สามารถใช้ออกก าลังกายเพื่อรักษา

อาการเสื่อมของข้อต่อต่างๆที่สุนัขขนาดใหญ่มักจะเป็นกันมาก      ขอบสระมีลักษณะเป็นขึ้นบันไดให้

สุนัขสามารถเดินขึ้นจากสระได้     มีขนาดมาตรฐาน 15 x 4 เมตรและมีความลึก  1.2 เมตร   สามารถ

รองรับสุนัขขนาดใหญ่ได้ครั้งละ 8 ตัว       โดยสระว่ายน้ าส าหรับสุนัขขนาดใหญ่นั้นนอกจากจะต้องมี

บันไดทางขึ้นส าหรับสุนัขแล้วยังจะต้องมีป้ายแสดงระดับความลึกของสระด้วย    

 

 

ภาพที่ 28 ลักษณะสระน้ าส าหรับสุนัขขนาดใหญ่              

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551   
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  2.2.5 แนวทางในการออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายโดยทั่วไป     มีดังนี้  

   2.2.5.1 เครื่องเล่นออกก าลังกายส าหรับสุนัข      โดยทั่วไปเครื่องเล่นต่างๆจะมี

ลักษณะเป็นชิ้นที่วางเรียงรายไปตามสนาม      แต่สามารถน าเครื่องเล่นต่างๆมาจัดวางเป็นส่วนหนึ่งของ

ภูมิทัศน์เพื่อท าให้เกิดความสวยงามได้ 

ภาพที่ 29 ลักษณะเครื่องเล่นออกก าลังกายของสุนัขโดยทั่วไป     

   

ภาพที่ 30 ลักษณะการจัดเครื่องเล่นออกก าลังกายของสุนัขให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์         

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551       
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   2.2.5.2 สนามหญ้า       อาจเกิดปัญหาสนามหญ้าด่างเป็นหย่อมๆเนื่องจาก

ปัสสาวะของสุนัข การราดน้ าล้างสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งและอาจจัดพื้นที่สนามหญ้าส่วนหนึ่งไว้

เป็นพื้นที่ที่ยอมให้สุนัขปัสสาวะในส่วนนี้ได้แล้วใช้พุ่มไม้บังตาเอาไว้       หรืออาจจัดให้มีเสาส าหรับ

ปัสสาวะตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆในสนามเพื่อให้สุนัขมาปัสสาวะใส่แทนที่จะปัสสาวะเร่ียราดไปทั่ว

สนาม   โดยในระยะแรกให้ใส่กลิ่นปัสสาวะล่อสุนัขไว้ที่เสาและสามารถออกแบบเสาให้มีรูปลักษณ์

สวยงามเพื่อให้เสากลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภูมิทัศน์ไปด้วย 

 

 

ภาพที่ 31 ลักษณะการจัดสนามหญ้าที่แก้ปัญหาสุนัขปัสสาวะในพื้นที่            

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551 
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   2.2.5.3 กรวดจึงเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการปูพ้ืน       เนื่องจาก

การปูหญ้าต้องการการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก      โดยกรวดสามารถท าความสะอาดได้ง่ายมีขนาดและมี

สีสันที่หลากหลายอีกทั้งยังก่อสร้างง่ายและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถใช้กรวดปูหรือรายบน

กระถางต้นไม้และระหว่างต้นไม้เพื่อให้กรวดช่วยเก็บกักความช้ืนเอาไว้ กรวดเป็นวัสดุที่เหมาะจะ

ใช้ในการปูพ้ืนทางเดินเพราะจะท าให้เกิดเสียงเมื่อเดินเพื่อให้สุนัขสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวได้ 

ภาพที่ 32 ลักษณะการปูพ้ืนด้วยกรวด                

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551 

   2.2.5.4 สนามทราย ทรายเป็นวัสดุที่ดีในการใช้ปูพื้นในพื้นที่ออกก าลัง

กายของสุนัขเนื่องจากสุนัขมักจะใช้ขาตะกุยพื้นดิน       เพื่อทิ้งกลิ่นจากต่อมเหงื่อบริเวณง่ามเท้าให้ติดไว้

ที่ดินเพื่อประกาศเขตแดนซึ่งหากเป็นสนามหญ้าก็จะเกิดปัญหาพื้นผิวสนามเป็นหลุมเป็นบ่อได้  

                   
ภาพที่ 33 ลักษณะการปูพ้ืนด้วยทราย               

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 



164 

 

   2.2.5.5 ลานส าหรับสุนัข       ส่ิงที่ต้องค านึงเป็นพิเศษคือวัสดุปูพ้ื นโดยอาจท า

เป็นระเบียงไม้หรือเป็นพื้นโรยกรวด, ปูแผ่นหิน, เทคอนกรีต หรือใช้วัสดุผสมผสานกันก็ได้ข้อส าคัญคือ

วัสดุที่ใช้จะต้องมีพื้นผิวที่ไม่ลื่นในขณะที่เปียก      ควรเลือกวัสดุพ้ืนผิวแข็งเป็นวัสดุที่สามารถท าความ

สะอาดได้ง่าย เพื่อจะได้ ไม่เป็นที่สะสมของเช้ือโรคและสิ่งที่ส าคัญคือควรออกแบบพ้ืนให้มีความลาด

เอียงสามารถระบายน้ าได้ดี  

  

ภาพที่ 34 ลักษณะลานของสุนัข                                 

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม  2551 
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   2.2.5.6 ทีดื่มน้ าและพื้นที่ช าระล้างท าความสะอาดสุนัข      สามารถอยู่จุด

เดียวกันได้โดยมีความแตกต่างกันตรงที่ลักษณะที่ดื่มน้ าของสุนัขจะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 20 

เซนติเมตร      แต่หัวจ่ายน้ าส าหรับช าระล้างสุนัขจะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับ

เดียวกับหลังของสุนัข      ที่ดื่มน้ าและที่ช าระล้างของสุนัข จะกระจายอยู่เป็นจุดตามพื้นที่ออกก าลังกาย

ของสุนัขและบริเวณใกล้ประตูทางออก พื้นต้องเป็นพื้นผิวดาดแข็งและมีความลาดเอียงเพื่อที่จะ

สามารถระบายน้ าได้      นอกจากนี้ยังต้องมีที่คล้องสายจูงของสุนัขเพื่อที่จะสามารถผูกให้สุนัขอยู่นิ่งได้

ในขณะที่เจ้าของก าลังท าความสะอาดสุนัข 

 

 

ภาพที่ 35 ลักษณะที่ดื่มน้ าและพื้นที่ช าระล้างท าความสะอาดของสุนัข                        

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania. 
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   2.2.5.7 ที่จอดรถ       ควรจะสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัขได้

โดยสะดวกและมีทางเดินส าหรับสุนัขที่กว้างกว่าทางเดินปกติ       อีกทั้งยังต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่

ส าหรับชับถ่ายชองสุนัขในบริเวณนี้รวมไปถึงอุปกรณ์เก็บท าความสะอาดมูลสุนัขด้วย 

       

ภาพที่ 36 ลักษณะที่จอดรถส าหรับพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข            

ที่มา : Dogs Park Benefit and Liabilities,Laurel Allen,University of Pennsylvania.  
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  2.2.6 แนวทางการปลูกและเลือกใช้พืชพรรณในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข        

   2.2.6.1 การปลูกต้นไม้      ควรจะต้องมีการล้อมบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้สุนัข

เข้าไปปัสสาวะบริเวณโคนต้นไม้       เนื่องจากในปัสสาวะของสุนัขมียูเรียซึ่งจะท าให้ต้นไม้ตายได้ 

 

ภาพที่ 37 ลักษณะการล้อมต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข 

   2.2.6.2 การเลือกชนิดพืชส าหรับปลูกในสวน       จะต้องเลือกชนิดที่ปลอดภัย

ต่อสุนัขแล้วยังต้องมองถึงความคงทนสวยงามในระยะยาวด้วยโดยเลือกพันธ์ุไม้ที่ทนทานต่อการเหยียบ

ย่ าของสุนัขและสามารถฟื้นตัวได้เร็วเพราะส่วนใหญ่แล้วต้นไม้ประเภทดังกล่าวมักมีล าต้นมากและเป็น

พืชจ าพวกแตกกอที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีพอที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อ

ถูกท าให้โค้งงอ     เช่น     ไม้จ าพวกไผ่  เป็นต้น       

   ควรเลือกต้นไม้ทีทนต่อโรคแมลงเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในการ

ดูแลรักษาเนื่องจากยาฆ่าแมลงอาจเป็นอันตรายต่อสุนัข      โดยการปลูกพืชจ าพวกหญ้า     เช่น     หญ้า

แฝก   ตะไคร้   หรือหญ้าแอฟริกาซึ่งสามารถสร้างความสวยงามและน่าสนใจได้ไม่แพ้ดอกไม้ที่สีสัน

สดใสแถมยังทนทานต่อการกัดแทะของสุนัขได้อีกด้วย      หากต้องการป้องรับอันตรายจากงูและหอย

ทาก หรือทากซึ่งมีขี้และเมือกที่เป็นพิษต่อสุนัข  ควรลดปริมาณต้นไม้ที่ทากชอบและคอยตัดแต่งกิ่งไม้

ไม่ให้รกเพื่อให้แสงสามารถลอดผ่านได้และเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของงูก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิด

กับสุนัขได้           

   ควรปลูกพืชคลุมดินประเภทไม่ผลัดใบคลุมไว้อยู่เสมอ      อย่าปล่อยให้พื้นผิว

ดินโล่งเพราสุนัขมีนิสัยที่ชอบขุดหลุมบนผิวดินโล่งๆรวมถึงพ้ืนผิวหน้าดินระหว่างไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม   

ควรปลูกพืชคลุมดินที่ไม่มีพิษไว้เสมอและไม่ควรเลือกพืชจ าพวกล้มลุกเพราะพืชดังกล่าวจะมีอายุสั้นจึง
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ไม่สามารถคลุมดินได้ตลอดทั้งปี      ทั้งนี้การปลูกพืชคลุมดินนอกจากจะช่วยลดความแข็งกระด้างของ

วัสดุแล้วยังช่วยลดการเติบโตของวัชพืชในสวนอีกด้วย      การเลือกปลูกไม้พุ่มแน่นที่มีสีสันสวยงาม   

สามารถช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสวนแทนการปลูกไม้ดอกล้มลุกซึ่งจะเกิดความเสียหายได้หาก

โดนสุนัขเหยียบย่ า          

   บริเวณพื้นที่สวนที่คาดว่าสุนัขชอบเดินลัด   เช่น   บริเวณมุมของสวน   ขอบ

รอยต่อระหว่างสวนกับเส้นทางเดินหรือแปลงต้นไม้ที่อยู่กลางสนาม      ควรปลูกต้นไม้ให้แน่นอย่าให้มี

ช่องว่างที่สุนัขจะเล็ดลอดได้หรือกันขอบแปลงไว้โดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่ต้นไม้ยังไม่เติบโตหนาแน่น

พอ      เพราโดยส่วนใหญ่สุนัขจะชอบเดินวนรอบแปลงที่ต้นไม้หนาแน่นจะไม่เดินทะลุผ่าน   

  

  

     
ภาพที่ 38 ลักษณะการปลูกต้นไม้และพืชพรรณในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข          

ที่มา : คู่มือการจัดและตกแต่งสวนส าหรับสัตว์เลี้ยง, ผศ.ธนาศรี   สัมพันธารักษ์ เพ็ชรย้ิม 2551 
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   2.2.7 แนวทางการจัดการงานระบบต่างๆในพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข         

    2.2.7.1 การใช้ผนังกันเสียง       เพื่อป้องกันสุนัขเห่าเสียงดังรบกวนพื้นที่

ข้างเคียงโดยสามารถเลือกใช้ผนังกันเสียงกระจายเสียง (Dispersive panel) ป้องกันไม่ให้เสียงทะลุผ่านตัว

ก าแพงไป       

 
ภาพที่ 39 ลักษณะของผนังกันเสียงแบบกระจายเสียง(Dispersive panel)               

ที่มา :             

    2.2.7.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียบึงประดิษฐ์แบบ  Free Water Surface Wetland 

(FWS)  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่ลักษณะใกล้เคียงกับบึงน้ าตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการใช้

ปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมาแล้วขั้นหนึ่ง       โดยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์มีข้อดี

คือเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน , ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบ าบัดสู ง, เหลือค่าBODเพียง 20 มก/ลิตร , เกิด

ความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม,เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์และนกชนิดต่าง 

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทางธรรมชาติ       นอกจากนี้สามารถใช้บึงประดิษฐ์เป็นปราการกั้น

อาณาเขตของสุนัขได้ด้วย                 

                        
ภาพที่ 40 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์              

ที่มา :  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. จากการศึกษาพื้นที่และช่วงวันเวลาที่เหมาะสมในการน าสุนัขมาใช้งาน คือพื้นที่บริเวณสวนป่า     ควร

มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรต่อการใช้พื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงวัน

และเวลาในการมาใช้งานพื้นที่ออกก าลังกายของสุนัข       เพื่อพิจารณาต าแหน่งที่เหมาะสมในการ

ออกแบบพ้ืนที่ออกก าลังกายของสุนัขในสวนสาธารณะจตุจักร 

 2. จากปัจจัยในเร่ืองของลักษณะการเดินทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมายังสวนสาธารณะ

จตุจักรท าให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขไม่แน่ใจว่าจะน าสุนัขของตนมาใช้งานหรือไม่       ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับลักษณะการน าสุนัขมาใช้งานในพื้นที่สาธารณะระดับชุมชนหรือในละแวกบ้า นที่สามารถใช้การ

เดินไปถึงหรือใช้ระยะเวลาในการเดินทางส้ันๆ        เพื่อสรุปแนวทางในการจัดหาพื้นที่ออกก าลังกาย

ส าหรับสุนัขต่อไป 

3.จากปัญหาเร่ืองผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรไม่ทราบถึงประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของการพาสุนัขไป

ออกก าลังกาย      ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะภายหลังจากการรับทราบถึง

ประโยชน์ของการพาสุนัขไปออกก าลังกาย      เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการที่จะท าให้ผู้ใช้

สวนสาธารณะยอมรับในการใช้พื้นที่ร่วมกับสุนัข 
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173 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
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นโยบายของ กรุงเทพมหานคร ในการจัดท าโครงการสวนสุนัข    

 ในปีพ.ศ. 2552 ส ำนกัส่ิงแวดลอ้มไดมี้นโยบำยในกำรออกแบบสวนส ำหรับคนเล้ียงสุนัขใน

เมืองหลวงเพื่อให้น ำสุนัขมำออกก ำลังกำย หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ  ซ่ึงก็เห็นตรงกันว่ำพื้นที่ที่

เหมำะสมในกำรสร้ำงคือบริเวณสวนจตุจกัร บริเวณประตู 2 ใกลพ้ิพิธภณัฑร์ถไฟ      โดยได้

มอบหมำยใหส้ ำนกัส่ิงแวดลอ้มและส ำนกัอนำมยั ด ำเนินกำรดว้ยงบประมำณ 3.5 ลำ้นบำท จดัสร้ำง

สวนส ำหรับสุนัข บนเน้ือที่ 2.7 ไร่ ภำยในเน้ือที่สวนจตุจกัร บริเวณใกลก้บัอำคำรพิพิธภณัฑร์ถไฟ 

 พื้นที่ของสวนสุนัขจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน     ส่วนแรกเป็นพื้นที่ตอ้นรับขนำด 300 ตำรำง

เมตรจะประกอบดว้ยส ำนกังำน, พื้นที่นิทรรศกำร, ประชำสัมพนัธ์, สนำมฝึกและทดสอบสุนัขก่อน

เขำ้ใชส้วน, สุขำส ำหรับสุนัขก่อนเขำ้ใชบ้ริกำรภำยในสวน ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ส ำหรับท ำกิจกรรม

และพกัผอ่นหยอ่นใจ ขนำด 4,000 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ย ทำงเดินและทำงวิง่แบบแอสฟัลต ์กวำ้ง 

2.5 เมตร ยำว 300 เมตร พื้นที่เคร่ืองเล่นส ำหรับสุนขั ระบบไฟฟ้ำส่องสวำ่งและระบบเสียงตำมสำย  

 

 

 

 

 

 

 

             

ภำพที่ 41 ภำพจ ำลองโครงกำรสวนสุนขัของกรุงเทพมหำนคร     

ภำพที่ 14 ภำพจ ำลองโครงกำรสวนสุนขัของกรุงเทพมหำนคร       

ที่มำ : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร       
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 โดยผูท้ี่จะสำมำรถน ำสุนัขมำใชบ้ริกำรสวนแห่งน้ีไดน้ั้นจะตอ้งประพฤติตำมขอ้ก ำหนดที่ 

กทม. ก ำหนดขึ้น ดงัน้ี          

 1.  เจำ้ของสุนขัจะตอ้งท ำบตัรอนุญำตเขำ้บริกำรก่อนเขำ้ใช ้    โดยใชเ้อกสำรหลกัฐำนกำร

ฉีดวคัซีนและเอกสำรอ่ืน ๆ ที่กรุงเทพมหำนครก ำหนดรวมทั้งสุนัขตอ้งผ่ำนกำรทดสอบเพื่อท ำบตัร

รับรองกำรควบคุมสุนัขเบื้องตน้     เช่น    กำรทดสอบสุขภำพจิตและไม่เป็นสุนัขพนัธุ์ที่ กทม. 

ก ำหนดห้ำมเขำ้ใชบ้ริกำร ได้แก่ สุนัขพนัธุ์อนัตรำยหรือดุร้ำย      ซ่ึงเจำ้ของสุนัขสำมำรถน ำมำ

ทดสอบในสนำมฝึกก่อนเขำ้สวนได้ทนัทีหรือเขำ้ทดสอบล่วงหน้ำที่กองสัตวแพทยส์ำธำรณสุข  

      2.  ระเบียบกำรใชบ้ริกำร     เช่น     เจำ้ของสุนัขตอ้งแสดงบตัรอนุญำตและต่อใบอนุญำต 

ทุกปี      สุนัขที่จะเขำ้ไปในสวนจะตอ้งฝังไมโครชิปและเจำ้ของสุนัขตอ้งน ำสุนัขไปอ่ำนรหัสไม

โครชิปก่อนเขำ้ใชบ้ริกำรภำยในสวน     หำ้มน ำสุนัขป่วยหรือเป็นโรคผิวหนังเขำ้ใชบ้ริกำร      สุนัข

จะตอ้งมีปลอกคอและสำยจูงตำมแบบที่ก  ำหนด       ห้ำมปล่อยสุนัขเป็นอิสระโดยไม่มีสำยจูงและ

จะตอ้งน ำอุปกรณ์ส ำหรับเก็บมูลสุนัขไปดว้ยทุกคร้ัง       ทั้งน้ีไม่อนุญำตให้น ำสุนัขอำยตุ  ่ำกว่ำ 3 

เดือนเขำ้มำในสวนและหำ้มเจำ้ของสุนขัที่อำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี เขำ้ใชส้วนเพยีงล ำพงั เป็นตน้   

 จำกกำรเปิดรับฟังควำมเห็นประชำชนทัว่ไปและผูใ้ชบ้ริกำรสวนจตุจกัรวนัที่ 25 ก.ค. 2552
ที่ผำ่นมำ      มีประชำชนเขำ้ร่วมรับฟังประมำณ 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มคนรักสุนัขและประชำชนผูใ้ช้
สวนสำธำรณะในกำรออกก ำลงักำยซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่ไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรสร้ำง
สวนสุนัขแห่งน้ี       คนส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นพื้นที่ออกก ำลงักำยของคนมำประมำณ 30 ปี ไม่เห็น
ดว้ยที่จะใหมี้กำรน ำสุนัขเขำ้มำแมจ้ะแยกส่วนออกจำกกนั       ซ่ึงทำงส ำนักส่ิงแวดลอ้มก็ไดรั้บฟัง
ควำมคิดเห็นดงักล่ำวแล้วไปพิจำรณำหำพื้นที่อ่ืนๆที่มีควำมเหมำะสมกว่ำพื้นที่ในสวนสำธำรณะ
จตุจกัรต่อไป  
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