
สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

Documentary of dog life in Bangkok Metropolitan Area 
 
 
 
 
 
 

ปณิตา วโรภาษ 13530443 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

Documentary of dog life in Bangkok Metropolitan Area 
 

 
 
 
 
 

ปณิตา วโรภาษ 13530443 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ์(ภาษาไทย) สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ               
                                        ปริมณฑล 
                                        Documentary of dog life in Bangkok Metropolitan 

 Area 
ผู้ด าเนินการ                         นางสาว ปณิตา  วโรภาษ  รหัสนักศึกษา  13530443 
ปีการศึกษา                          2556 
สาขาวิชา                            นิเทศศาสตร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ ดร. ประภาส นวลเนตร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  
    .......................................................................               คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
            (อาจารย์มานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์ ดร. ประภาส นวลเนตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี            
                                                                            สมเกียรต ิเหลืองศักดิ์ชัย 

    วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ...........  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                                                                            ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

       4. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 

       5. อาจารย์ เฉลิมพร ภาปราชญ ์

    ....................................................................... 
        (อาจารย์ ดร. ประภาส นวลเนตร) 

    อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530443  :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง        :  สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อน าไปสู่การผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของ
สุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อน ามา
ผลิตรายการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากสุด ทั้งยังได้ท าการประเมินผล
ของรายการที่ได้ผลิตข้ึนเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์และความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับหลังจาก
รับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  สัดส่วนของรายการสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเทศไทยมีน้อยมาก และไม่เพียงพอต่อการรับชมของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย  ซึ่งพบว่ารายการสารคดีสุนัข ที่มีคุณภาพน้ัน  จ าเป็นต้องมีรูปแบบและเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายในรายการ รวมถึงต้องน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการน าไป ใช้ได้จริง
ในชีวิต  โดยที่รูปแบบของรายการต้องสอดแทรกทั้งสาระและความบันเทิงไว้ด้วยกัน  ตลอดจนการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชม  รวมทั้งผู้ด าเนิน รายการสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทันสมัย มีความรู้ในเรื่องที่จะน าเสนอ
จริงและสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้ชม ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมา คิดสร้างสรรค์รายการ
สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Dogumentary ข้ึนมา โดยมี
รูปแบบและเนื้อหาของรายการที่ให้ทั้งสาระประโยชน์และความบันเทิง  และจากการประเมิน
ประสิทธิผลของรายการ สารคดี  Dogumentary กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ช่ืนชอบต่อ
รูปแบบและเนื้อหาของรายการที่น าเสนอ โดยให้เหตุผลว่า วิธีน าเสนอและรูปแบบเนื้อหาของรายการ 
นั้นน่าติดตามท าให้ผู้ชมสนใจและได้ข้อคิดใหม่ๆเกี่ยวกับสุนัข ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกและ
ประหยัดเวลากว่าการดูบนสื่อโทรทัศน์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง 
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  อันเนื่องมาจากก าลังใจความร่วมมือและความกรุณา  
จากผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ศึกษา
ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือ  จาก ดร. ประภาส  นวลเนตร  อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์  ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ท าจุลนิพนธ์นี้  อาจารย์ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี  ตลอดจนเสียสละเวลา
อันมีค่ามาตรวจแก้ไขให้โดยตลอด นอกจากนี้ยังต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ  เหลืองศักดิ์ชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไล
เกษม อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และ อาจารย์เฉลิมพร ภาปราชญ์ คณะกรรมการสอบจุล
นิพนธ์ฉบับนี้ ที่ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนส่วนต่างๆ ให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง จนท าให้จุล
นิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะ อาจารย์สังกมา สารวัตร อาจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ าเพ็ชร ที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชา มอบความรู้ ความเมตตา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตอันมีค่า  จนท าให้ศิษย์คนน้ี
ประสบความส าเร็จในการศึกษา 

นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ สถานที่ต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกสถานที่ในการถ่ายท า ทั้ง K-
village มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และเพื่อนๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง  สาขา
นิเทศศาสตร์ ที่คอยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ร่วมทุกข์ร่วมสุขและให้ก าลังใจมาโดยตลอด  รวมทั้ง
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ที่เสียสละเวลามาตอบค าถามและร่วมประเมินผลรายการ 

สุดท้ายขอกราบขอบคุณบุคคลส าคัญที่สุดของผู้ศึกษา นายสมชาย วโรภาษ และ นางสาว 
สุนทรี กลิ่นทองค า พ่อและแม่ของข้าพเจ้า ที่มอบทั้งความรัก ก าลังใจ การดูแล และการสนับสนุนใน
การศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันน้ี ด้วยความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และก าลังใจอย่างเปี่ยม
ล้นจากทุกท่าน ท าให้ผู้ศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษาได้ในที่สุด จึงขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

สิ่งมีชีวิตบนโลกมีหลายรูปแบบ (Life form) นับตั้งแต่ แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวมีโครงสร้างอย่างง่ายๆ  จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตช้ันสูง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอายุขัยจ ากัดเป็นคาบเวลา  
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสืบพันธ์ุเพื่อจะด ารงเผ่าพันธ์ุของตัวเองไว้ เช่น ลูกคนก็ต้องเป็นคน ลูกสุนัขก็ต้อง
เป็นสุนัข เป็นต้น 

สุนัขก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกเช่นเดียวกับมนุษย์ ในปัจจุบัน WSPA ( World 
Society for the Protection of Animals : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ) ได้รายงานว่ามีประชากร
สุนัขทั่วโลกประมาณ 500 ล้านตัว ซึ่งถือว่าเยอะมากรองจากประชากรมนุษย์ บางคนที่ไม่มีสุนัข
อาจจะคิดว่าพวกมันเป็นปรสิตสังคม และท าทุกอย่างเพื่อให้ได้อาหารกินแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสุนัข
กับมนุษย์น้ันสมบูรณ์กว่าน้ันมากอันที่จริงไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตสองชนิดใดที่จะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างถี่
ถ้วน สุนัขนั้นมิได้เพียงแค่ท าหน้าเป็นดวงตา แต่บางครั้งยังสามารถอ่านใจเราได้อีกด้วยความสัมพันธ์ที่
ยืนยาวมากว่าแสนปี ไม่มีทางที่เรียบง่ายแน่ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์อีกมากมาย ความสัมพันธ์ที่เริ่ม
จากความขัดแย้ง ซึ่งมนุษย์และสุนัขแย่งชิงซากสัตว์โบราณกันมาตั้งแต่โบราณ  แต่แล้วเรากลับกลาย
มาเป็นมิตรพวกมันยินยอมท าทุกอย่างที่เราสั่งและดูเหมือน จะชอบด้วย แต่เราเองก็เปลี่ยนไปเช่นกัน  
สุนัขของเราท าให้เราเปลี่ยนและเปิดใจรักพวกมันคุณอาจกล่าวได้ว่า สุนัขก็มีส่วนท าให้เราเป็นมนุษย์
เช่นทุกวันน้ี  

สุนัขเป็นสัตว์ที่ทุกชาติทุกภาษา ทั่วโลกรู้จักกันดี เพราะสุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์
รู้จักน ามาเลี้ยง และเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดต้ังแต่โบราณกาล โดยเริ่มจากการเลี้ยง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ล่าสัตว์เมื่อประมาณหมื่นปีมาแล้ว ทุกวันน้ีสุนัขได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่
มนุษย์ให้ความเป็นเพื่อนยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ทั้งนี้เพราะนิสัยอันซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อผู้
เป็นเจ้าของและช่างประจบมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น มนุษย์ได้น าสุนัขมาใช้งานหลายรูปแบบนับตั้งแต่ใช้
ล่าสัตว์ ใช้เลี้ยงสัตว์ ใช้ลากเลื่อน ใช้สะกดรอย ใช้ค้นหา ใช้เป็นยาม ใช้เตือนภัย ใช้ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง และใช้น าทางคนตาบอด เป็นต้น นอกจากนั้นมนุษย์ยังใช้สุนัขในเชิงกีฬา เช่น ใช้ว่ิงแข่ง หรือใช้
ในการต่อสู้กัน และที่ส าคัญ สุนัขยังเป็นเพื่อนมนุษย์ในยามเหงาหรือยามแก่ได้ดีกว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 
ดังนั้นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาจึงนิยมเลี้ยงสุนัขและมักจะมีสุนัขประจ าชาติตนเสมอ ประเทศไทยก็มี
สุนัขประจ าชาติเหมือนกันน้ันคือสุนัขพันธ์ุไทยจัดว่าเป็นสุนัขคู่กับชาติไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณ เป็น
สัตว์เลี้ยงที่ถือเป็นมรดกของไทย มีวิถีใกล้ชิดและผูกพันกับคนไทยมากที่สุดจนกระทั่งปัจจุบัน 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดของคนและสุนัขช่วยท าให้สุขภาพด้านร่างกาย
และจิตใจของมนุษย์ดีข้ึน ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว  แสดงให้เห็นว่าพวกเค้าเหล่าน้ีมีสุขภาพกายและจิต
ดีกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง โดยที่พวกเค้าไปพบแพทย์น้อยกว่า และน้อยครั้งที่จะใช้ยาในการรักษา   
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ในรายงานการส ารวจจากผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพบว่าปัญหาด้านสุขภาพน้ัน  ได้บรรเทาลงหลังจาก
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาได้หนึ่งเดือน และ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่เลี้ยงสุนัข เพราะเจ้าของสุนัขมีการออกก าลัง
กาย และการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเจ้าของแมว และผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง  ผลดังกล่าวเป็นข้อยืนยัน
ได้อย่างดีว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขบาง ทีอาจมีผลด้านบวกต่อสุขภาพและพฤติกรรมของ
มนุษย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันยังมีโอกาสรอดชีวิต  มากกว่าหรือมีชีวิตอยู่
นานกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง  ประโยชน์ด้านสุขภาพน้ีน่าจะเกิดจากการเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
สุนัขมากกว่า ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่าน้ัน ประโยชน์จากการได้เลี้ยงสุนัขยังส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตในสังคมด้วย เช่น  มีรายงานว่า ผู้พิการที่นั่งรถเข็นน้ัน  เมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยจะมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากกว่าขณะที่ ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยน่ันเอง 

สุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญมากที่สุดและเป็นที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดเพราะเป็น
มิตรกับมนุษย์สุนัขนั้นสามารถที่จะเลี้ยงได้ง่ายและมีประโยชน์ในด้าน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ยัง
เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนเรานิยมเลี้ยงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา เลี้ยงไว้เล่น  
และเพื่อความเพลิดเพลินต่างๆ  และมีการเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนซึ่งมาหลายสายพันธ์ุที่มาจาก
ต่างประเทศเอง  ก็นิยมเลี้ยงมากข้ึนด้วยความน่ารัก  แสนรู้ในแต่ล่ะพันธ์ุมีความแต กต่างและ
ความสามารถที่โดดเด่นกันไป แต่สุนัขที่นิยมเลี้ยงนั้นก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีเสมอไปบางตัวอยู่ดีกินดีเพราะมี
เจ้าของที่ดีดูและเอาใจใส่ แต่บางตัวกลับกลายเป็นหมาวัดหรือหมาจรจัดก็เป็นได้ 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเพิ่มของจ านวนสุนัขจรจัดน้ัน น่าจะมาจากหลาย
สาเหตุด้วยกัน  

1. การที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ภายในพื้นที่ที่จ ากัด  ท าให้
เกิดการกระจุกตัวของประชากรในกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในเรื่องการจัดหา
ที่พักอาศัยให้กับสัตว์เลี้ยง ประกอบกับประชากรยังไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. สัดส่วนของสุนัขจรจัดวัยเจริญพันธ์ุเพศเมียมีมากกว่าเพศผู้มากจากการศึกษา
ประมาณการว่ามีสุนัขเพศเมียต่อเพศผู้ในสัดส่วน 3:2 ขณะที่สัดส่วนทางเพศของสุนัขที่มีเจ้าของจะ
เป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมีย 

3. การขาดความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงหรือเจ้าของที่ปล่อยปะ ละเลยสุนัข ไม่ดูแลเอาใจ
ใส่ด้านอาหารและสุขภาพ ท าให้สุนัขออกไปหาอาหารนอกบ้านและตระเวนไปตามที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่ง
อาจพลัดหลงและกลายเป็นสุนัขจรจัด 

4. สุนัขถูกทอดทิ้งเพราะเจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงดูอีกต่อไปจึงน าไปปล่อยตามวัดและ
สถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

4.1 เจ้าของไม่น าสุนัขไปท าหมัน ปล่อยให้ขยายพันธ์ุ  จนมีจ านวนมากเกินกว่าจะ
เลี้ยงดูได้ทั้งหมด 

4.2 ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของสุนัขไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อซื้อมาขณะที่เป็น
ลูกสุนัข 

4.3 ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มข้ึนตามวัยของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่า
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  หรือปัญหาภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดรักษาสุนัขที่เจ็บป่วยเป็นโรค เรื้อรัง ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากอุบัติเหตุ 
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4.4 การที่ผู้เพาะพันธ์ุสุนัขบางรายขาดจรรยาบรรณในการ  เพาะพันธ์ุ ต้องการผล
ก าไรอย่างเดียว ไม่ใส่ใจที่จะคัดสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวออกไป  ท าให้ได้สายพันธ์ุสุนัขที่ดุร้าย หรือ
การที่เจ้าของเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง ไม่สามารถฝึกให้สุนัขเป็นมิตรและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้  เป็นเหตุให้เมื่อ
เลี้ยงไประยะหนึ่งสุนัขกลับมีนิสัยไม่ดี ดุร้าย หวาดระแวง ชอบกัดท าร้าย หรือเป็นอันตรายกับเจ้าของ
หรือผู้ที่สัญจรไปมา 

5. การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัดจากการผสมพันธ์ุของสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
มาตั้งแต่เกิด และถูกปล่อยให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ 

6. การนิยมให้อาหารสุนัขจรจัดตามท้องถนน  ตามชุมชนและตามสถานที่ต่างๆ ด้วย
ความสงสารแต่ไม่น าไปเลี้ยงดูรับผิดชอบ 

7. การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือภาชนะใส่ขยะไม่มีที่ปิดมิดชิดพอดี จนเป็นแหล่ง
อาหารของสุนัขจรจัดและท าให้สุนัขจรจัดสามารถหาอาหารเพื่อยังชีพได้ง่าย 

จากปริมาณและอัตราการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัดได้ส่งผลกระทบสู่ มนุษย์ใน
หลายด้าน ทั้งๆ ที่ต้นเหตุเกิดจากฝีมือมนุษย์น้ันเองที่ท าให้สุนัขเพิ่มอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 
ที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ใจกลางเมืองที่มีผู้คนเลี้ยงสุนัขเป็นจ านวนมาก 

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครนั้นมีผู้ที่นิยมเลี้ยงสุนัขเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมีสถาน
บริการต่างๆเกี่ยวกับสุนัข ไม่ว่าจะเป็น Grooming(กรูมมิ่ง),Café(คาเฟ่),สระว่ายน้ า และ โรงแรมของ
สุนัข เป็นต้นเพราะสุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม ท าให้มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุนัขเข้ามามากมาย 
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุนัขซึ่งเกิดข้ึนหลายประเภท และถือว่าเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางตลาด
มากที่สุดในบรรดาธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ก็คือ “ธุรกิจเสริมสวยสุนัข ” หรือ “Grooming” 
(กรูมมิ่ง) คือ การดูแลสุขภาพอนามัยของสุนัข อย่างเช่น การอาบน้ า ตัดแต่งขน ดูแลในช่องหู ก าจัด
เห็บหมัด เป็นต้น กล่าวง่ายๆคือ การท าให้สุนัขตัวโปรดมีบุคลิกภาพที่ดี พาไปไหนไม่อายใคร และ ใช้
เวลารวมเร็วในการกรูมมิ่ง กลายเป็นความสะดวกที่ผู้เลี้ยงเต็มใจน าสุนัขตัวโปรดมาเข้าใช้บริการ 
ถึงแม้ว่าราคาค่าบริการอาจจะสูงกว่าของคน แต่ด้วยความรู้สึกด้านจิตใจที่ต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้กับ
สัตว์เลี้ยงตัวโปรดน่ีเอง (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่ 2551 : 9) นอกจากกรูมมิ่งแล้วยังมีธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขที่ได้รับ
ความนิยมนั้นก็คือฟาร์มสุนัข ธุรกิจขายอาหารสุนัขส าเร็จรูป ธุรกิจเวชภัณฑ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพและอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับสุนัข โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในปี 2548 เติบโตจากปี
ก่อน 10% คาดมูลค่าตลาดสุทธิ 109.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,388 ล้านบาท  (กิฎา
กรส์ 2548) 

ถึงแม้จะมีผู้คนรักสุนัขและเลี้ยงสุนัขสวยงามมากมายแต่ก็ยังมีจ านวนสุนัขจรจัดเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง มีการส ารวจโดยกรุงเทพมหานครและส านักงานสถิติแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้น
มา จ านวนสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ่มเป็น 1 ,942,800ตัว โดยมีสุนัขจรจัดสูง
เกือบถึงร้อยละ 20 ของสุนัขทั้งหมด และ ปีล่าสุดพบว่ามีจ านวนสุนัข 1,55,703 ตัว โดยประมาณ
ร้อยละ 17 เป็นสุนัขจรจัด (ส านักอนามัยกรุงเทพมหานครและส านักงานสถิติแห่งชาติ  2549 : 35) 
แสดงให้เห็นว่าการเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยง
สวยงาม สุนัขเฝ้าบ้าน สุนัขจรจัด สุนัขที่ถูกมาใช้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งสุนัขจรจัดน้ัน อาจจะเป็นสุนัข
เลี้ยงมาก่อนและโดนทิ้งจึงกลายมาเป็นสุนัขจรจัดก็เป็นได้ ชีวิตการเป็นอยู่ของสุนัขที่แตกต่างกันขนาด
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นี้จะเป็นอย่างไรในเมืองหลวงของเรา   จึงจัดท าสารคดีน้ีข้ึนมาเพื่อสะท้อนแง่มุมความเป็นอยู่ต่างๆ  
ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร 

จากที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่ามีหลายปัจจัยต่างๆที่ท าให้สุนัขเกิด
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็น วิธีการเลี้ยงดู ทุนทรัพย์ของเจ้าของ สายพันธ์ุต่างๆของสุนัข ความ
รัก การเลี้ยงดูเอาใจใส่ ปัจจัยในการเลี้ยงสุนัข ทุกอย่างล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสุนัข ซึ่งเป็น
เคราะห์กรรมของสัตว์เร่ร่อนเป็นหนึ่งในประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ที่เห็นได้  ชัดที่สุดในโลกวันน้ี สุนัขตัว
ไหนเกิดมาดีเคราะห์กรรมดีเจอคนเลี้ยงเอาใจใส่ถือว่าโชคดีไปมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่สุนัขที่เคราะห์
กรรมร้ายที่เจ้าของไม่ดูแลเอาใจใส่จนกลายเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ สุนัขเป็นหนึ่งในสัตว์
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  จากจ านวนสุนัขโลกจ านวน 500 ล้านตัว ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์เป็น
สุนัขเร่ร่อน ชีวิตบนท้องถนนเป็นเรื่องยากล าบาก สุนัขเร่ร่อนจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอาหารอันน้อยนิด
ซึ่งอาจเป็นเศษซากเนื้อ เน่า เมื่อบาดเจ็บก็ยากที่จะหายได้ เช่น เนื้องอก ข้ีเรื้อน เป็นต้น  

และในปัจจุบันน้ียังไม่มีรายการหรือสารคดีในการสะท้อนให้เห็นความแตกต่างความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน ในประเทศไทยยังไม่มีสารคดีเฉพาะทางเกี่ยวกับสุนัข
มีแต่ในสื่อออนไลน์ที่ท ารายการเองหรือเป็นตอนสั้นๆหรือแค่ช่วงๆหนึ่งในรายการ เช่น ช่อง TVtoku 
จะมีรายการท าอาหารสุนัขช่ือว่า “หมาไม่แดก” รูปแบบรายการคือแต่ละอาทิตย์จะมีเมนุแปลกใหม่
พิศดานในการท าอาหารสุนัข ถ้าท าเสร็จแล้วสุนัขกินคนท าก็ต้องกินด้วย แต่ถ้าสุนัขไม่กินคนท าก็ไม่
ต้องกิน  เป็นต้น ส่วนต่างประเทศจะมี รายการ สอนวิธีเลี้ยงดูและฝึกสุนัข รายการ “Dog 
Whisperer” หรือ  “เรียนรู้พฤติกรรมสุนัข โดย ซีซ่า มิลาน” ทาง National Geographic Channel 
ในประเทศไทยทาง True vision ช่อง 41 บ่ายโมงครึ่ง หรือ ทุ่มครึ่ง โดย ซีซ่า มิลาน นักจิตวิทยาสุนัข 
ไม่ใช่ฝึกสุนัข แต่เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมมัน ปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีให้สุนัขมีการพัฒนาและไม่ก้าวร้าว
อย่างที่เคยเป็น เช่น จูงสุนัขไปเดินที่ถูกต้องท าอย่างไร คนจูงสุนัขหรือสุนัขจูงคน  ปัญหาสุนัขที่กัด
สิ่งของ ความก้าวร้าว ส่วนใหญ่แก้ง่ายๆ แค่ต้องพามันไปเดินให้มันปลดปล่อยพลังงานออก อย่างน้อย  
วันละ 45 นาที รูปแบบรายการ คือ จะมีเจ้าของสุนัขที่มีปัญหา เช่น ดุ ก้าวร้าว กัดสิ่งของ ก็จะติดต่อ
ให้ ซีซ่า มาแก้พฤติกรรมมัน  สุนัขที่ออกในรายการมีตั้งแต่  พันธ์ุเล็ก จนถึงพันธ์ุใหญ่ มาเจอ ซีซ่า 
จัดการซะเปลี่ยนไปเป็นหมาคนละตัว ผู้ด าเนินรายการมีความรู้เรื่องสุนัขมากจริงๆ และ ยังมีรายการ
ทีวีส าหรับสุนัข ช่ือว่า “DOGTV” มี Concept ว่า Television for dogs หรือแปลเป็นภาษาไทยได้
ว่า ทีวีเพื่อน้องหมา  โดยในช่องจะประกอบไปด้วยรายการบันเทิง ที่ช่วยผ่อนคลาย  โดยรายการจะ
ถ่ายทอดความเคลื่อนไหว เสียง วัตถุ และภาพประสบการณ์ต่างๆ  โดยทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็น
มุมมองที่มาจากน้องหมาทั้งหมด เป็นต้น ส่วนรายการของญี่ปุ่นช่ือว่า ช่ือรายการ "สัตว์เลี้ยงแสนรัก" 
(Pet Daishuugou Pochitama) ที่ออกอากาศทาง True Visions (ทรูวิชช่ันส์ ช่อง 15) ซึ่งดาราน า
ในรายการในช่วง “ทริปของคนรักสุนัข” ก็จะเป็นเจ้า “Daisuke” หรือ “ไดสุเกะคุง " ที่จะคอยเที่ยว
ไปกับเจ้าของ (มัตสึโมโต้ ฮิเดกิ) ในเมืองต่างๆ  แต่ยังไม่มีรายการสารคดีที่เข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ใน
มุมมองต่างๆที่หลากหลายของสุนัขที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น จึงอยากท าสารคดีน้ีข้ึนมาเพื่อ
ปลุกจิตใต้ส านึกของคนเราว่า สุนัขก็เป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ควรเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความน่ารักและ
สวยงาม เท่านั้น 
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จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของสุนัขโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท าให้พบว่า
มนุษย์ยังละเลยกับสุนัขอยู่มากคิดจึงท าให้เกิดปัญหามากมาย โทษสุนัขและไม่เคยย้อนกลับมามอง
ตัวเอง นอกจากนั้นยังมีการแก้ไขปัญหาอย่างผิดวิธีคือแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และ รายการสารคดีที่
เกี่ยวกับสุนัขส่วนใหญ่นั้นจะลงช่อง FreeTV ยังไม่มีรายการสารคดีใดลงบนสื่อออนไลน์อย่าง 
Youtube ดังนั้นผู้ศึกษาจึงอยากท าสารคดีน้ีข้ึนมาเพื่อปลุกจิตใต้ส านึกของคนเรา ต้องการผลิตสารคดี
น าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร และ จะเป็นสารคดีที่เน้นการถ่ายอย่างสวยงาม 
ไม่ใช่สารคดีน่าเบื่ออีกต่อไปที่จะถ่ายมุมเดิมๆ ภาพเดิมๆ และมีเสียง Voice over มีการจัดมุม 
องค์ประกอบ ที่มากกว่าเดิม มีการปรับแสงและจัดแสงให้สวยงามข้ึน มีมุมกล้องที่แปลกใหม่ เช่น 
อาจจะมีการถ่ายโดยแทนสายตาที่สุนัข เปรียบเสมือนผู้ชมเป็นหนึ่งในสุนัข เป็นต้น ซึ่งนอกจากสารคดี
นี้จะสร้างให้ความสาระความรู้ ความบันเทิง มีภาพที่สวยงามไม่น่าเบื่อเหมือนสารคดีทั่วไปแล้ว ยังให้
ข้อคิดต่างๆได้อีกด้วย เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่รักสุนัข และ ยังได้ข้อคิดต่างๆอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของสุนัขในด้านต่างๆและมุมมองที่

แตกต่างกันไป 
3. เพื่อศึกษาข้ันตอนและกระบวนการในการผลิต วิดีโอน าเสนอ สารคดีความเป็นอยู่ของ

สุนัข 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การท า วีดีโอน าเสนอ สารคดีความยาว 12-15 น าที ลงบนสื่อออนไลน์ ที่เว็บไซด์  
Youtube เพื่อน าเสนอแง่มุมชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของสุนัขในกรุงเทพมหานคร เพราะสื่อ
ออนไลน์น้ันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกเพศทุกวัย กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่ช่ืนชอบสุนัข 
กลุ่มเป้าหมายรองคือบุคคลทั่วไป 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์   ข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต   หนังสือ และเอกสารต่างๆ  
เกี่ยวกับสุนัข สัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร รวมถึงส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีเกี่ยวกับสุนัข 
2.1 ศึกษารูปแบบและการน าเสนอสารคดีเกี่ยวกับสุนัข 
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และสุนัข 
2.3 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล 
3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)  

3.1 เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสัมภาษณ์และท าแบบสอบถามของกลุ่มผู้ 
ที่ช่ืนชอบสุนัข เพื่อน าผลที่ได้จากการส ารวจมาปรับใช้ในการท าสารคดี  
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3.2 คิดรูปแบบเนื้อหาและการน าเสนอออกมาเป็นโครงการผลิตสารคดี (Proposal)  
3.3 จัดท า บท ฉาก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่ต้องใช้ในการผลิต 

4. ข้ันตอนในการผลิตรายการ (Production) 
4.1 การถ่ายท ารายการในสถานที่ต่างๆ  

5. ข้ันตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production) 
5.1 การตัดต่อและกราฟิก  

6. ทดลองน าเสนอเพื่อประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
รายการต่อไป 
 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1  แสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. 

1.ศึกษามูลและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
         

2.ค้นคว้า รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง            

3.ทดสอบกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแจกแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูล 

         

4.น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ          

5.ด าเนินการก่อนการผลิต ติดต่อประสานงาน          

6.ผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานคร 

         

7.ตัดต่อรายการ          

8.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน          

9.จัดท าเอกสาร          
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ข้อจ ากัดในการศึกษา  
1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการผลิตสารคด ี 
2. ข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายท ารายการ  
3. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการผลิตรายการและการแก้ไขงานให้สมบรูณ์  

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตวิดีโอน าเสนอสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัข 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ท าให้ทราบถึงชีวิตการเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของสุนัข 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการสารคดีส าหรับสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น 

 
นิยามศัพท์ 

สารคดี  หมายถึง การน าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาน าเสนอโดยผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ เมื่อคิดจะเขียนสารคดีต้องค านึงถึงข้อมูลและกลวิธีการน าเสนอในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 
เนื้อหา (ข้อมูล) : รูปแบบ (กลวิธีการน าเสนอ) ในอัตรา 50:50 สารคดีเป็นสื่อหนึ่งของความบันเทิงที่
สอดแทรกสาระและความรู้ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้รับสารได้อรรถรสอันเพลิดเพลินจากการ”เสพ” 

สุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง สุนัขที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด และเขตปริมณฑล หมายถึง จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  ซึ่งเป็นทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยง สุนัข
ประกวด สุนัขจรจัด เป็นต้น 

ความเป็นอยู่ หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ในทุกๆวัน ทั้งเรื่องการกิน การอยู่อาศัย ปัจจัย
4 ทุกๆ เรื่องในชีวิตประจ าวัน ถ้ามีชีวิตก็ต้องมีความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือ สิ่งมีชีวิต
ทุกๆ อย่าง 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง“สารคดีนําเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพฯและปริมณฑล ” ใน

ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้หาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวมาศึกษา  เพื่อใช้เป็นกรอบในการนําเสนอ
และวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนผลิตช้ินงานดังต่อไปนี้ 

1. หลักการของการผลิตรายการสารคดี 
- ประเภทของรายการสารคดี 
- เอกลักษณ์ของสารคดี 
- ลักษณะของรายการสารคด ี
- แนวความคิดในการผลิตรายการประเภทสารคดี 

2. แนวคิดเรื่องสื่อใหม่ (New Media) 
- เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุนัข 
- ประวัติความเป็นมาของสุนัข 
- แนวคิดความเป็นอยู่ของสุนัขและการใช้ชีวิตร่วมกันของสุนัขกับคน 
- ประเภทของสุนัข 
- พฤติกรรมของสัตว์ 
- พฤติกรรมสุนัข  
- ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสุนัข 
- หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนัข 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการของการผลิตรายการสารคดี 
รายการสารคดี 

สารคดี (documentaries หรือ features) 
เป็นรายการที่นําเสนอข้อมูล, ภาพ และเสียงของเหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริง 

โดยนําเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด เจาะลึกตลอดรายการ สารคดีจัดเป็น
รายการประเภท non-fiction เช่นเดียวกับรายการข่าว เนื่องจากเนื้อหาของรายการมีที่มาจากเรื่อง
จริงและเช่ือถือได้ มิใช่เรื่องที่แต่งข้ึน สารคดีจัดเป็นรายการประเภทสาระแม้บางสารคดีบางรายการ
จะนําเสนอโดยมีกลิ่นอายของบันเทิงคดี แต่เนื้อหาหรือข้อมูลที่นําเสนอมุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 

ในปัจจุบันสารคดีเป็นรายการที่มีออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์แทบทุกประเทศ
ทั่วโลกทั้งที่ผลิตรายการเอง และซื้อจากต่างประเทศมาฉาย แม้ไม่ได้เป็นรายการยอดนิยมหากเทียบ
กับรายการประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะรายการบันเทิง สารคดีได้พัฒนารูปแบบ และวิธีนําเสนอให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงไว้ซึ่งหน้าที่สําคัญที่สุดของสารคดี คือการให้ความรู้กับผู้ชม 
และผู้ฟังรายการ 

ประเภทของสารคดี 
สารคดีที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ หากแบ่งตามเนื้อหาสาระ

ที่ปรากฏในรายการ จะจัดแบ่งได้เป็นสารคดีที่เน้นการนําเสนอเฉพาะสาระ เช่น รายการร้อยปีไกล
บ้าน (ไทยพีบีเอส) กับสารคดีประเภทที่ผสมผสานความบันเทิงไว้กับสาระ เช่น รายการกบนอกกะลา 
(ช่อง9 อสมท. ) อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทรายการสารคดีโดยดูจากสัดส่วนของสาระและความ
บันเทิงที่ปรากฏในรายการอาจเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการวัดปริมาณสาระ
และบันเทิง ดังนั้นหากแบ่งประเภทของสารคดีตามวิธีนําเสนอหรือรูปแบบการนําเสนอ จะมี
หลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมกว่า 

การแบ่งสารคดีทางโทรทัศน์ตามวิธีนําเสนอแบ่งได้ 
1. Fly on the wall – สารคดีประเภทนี้  (บางครั้งเรียกว่า observational 

documentary) นําผู้ชมหรือผู้ฟังไปเฝูามอง หรือสํารวจชีวิตคน, สัตว์ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่รู้ตัว
ว่ากําลังถูก บันทึกภาพอยู่ ที่มาจากสํานวนในภาษาอังกฤษ “Fly on the wall” ที่แปลว่าการลอบ
สังเกตสถานการณ์โดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ตัว เปรียบเหมือนแมลงวันที่เฝูาแอบดูชีวิตผู้อื่น หรือความเป็นไปใน
โลก ลักษณะเด่นของสารคดีประเภทนี้ คือการที่ผู้ผลิตไม่ทราบว่า เหตุการณ์ที่กําลังถ่ายทําจะจบเช่น
ไร แม้จะถ่ายทําชีวิตของคนหรือสัตว์ที่มีอยู่จริงแต่ผู้ผลิตไม่ได้เข้าไปกํากับหรือควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนกับชีวิตจริงนั้นๆ ตัวอย่างสารคดีประเภทนี้ ได้แก่ สารคดีท่องโลกกว้าง (ไทยพีบีเอส) 

2. Video diaries – สารคดีประเภทนี้จะพาผู้ชมไปรู้จักชีวิตของบุคคลหนึ่ง โดยผู้
ผู้ผลิตจะตามถ่ายชีวิตของบุคคลนั้นเพื่อนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน โดยบุคคลที่ถูกถ่าย
จะดําเนินชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีกล้องอยู่ด้วย ผู้ผลิตจะบันทึกภาพชีวิตโดยสอดแทรกประเด็นสําคัญ
ตามที่ผู้เขียนบทต้องการถ่ายทอดสู่ผู้ชม เช่น รายการคนค้นตน กบนอกกะลา 

3. Docusoap – เป็นรายการสารคดีที่มีวิถีการนําเสนอคล้ายเรียลริตี้โชว์ คือ
ถ่ายทอดชีวิตของคนคนหนึ่งทุกตอนจนจบชุด เช่นรายการที่โงดังที่รู้จักไปทั่วโลกคือรายการ Big cat 
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diary ออกอากาศช่อง BBC1 ของอังกฤษ สารคดีชุดน้ีติดตามชีวิตครอบครัวของเสือชีต้า เสือดาว 
และ สิงโต ผู้ผลิตได้กําหนดบุคลิกประจําตัวและตั้งช่ือให้เสือสิงโตแต่ละตัว รวมทั้งยังมีการผูกเรื่องให้
สนุกสนานด้วย 

4. Drama documentary – เป็นสารคดีที่ใช้ผู้แสดงถ่ายทอดเรื่องราวที่นํามาจาก
เหตุการณ์จริงมีลักษณะคล้ายละคร คือมีบทฉากและมีผู้แสดงที่มาจากเหตุการณ์จริงไม่ได้เกิดจาก
จินตนาการ เช่น กรรมลิขิต นาทีฉุกเฉิน บันทึกกรรม 

อย่างไรก็ตามแม้จะจําแนกกลุ่มสารคดีได้แต่ปัจจุบันรายการต่างๆรวมทั้งสารคดี
บางครั้งรายการใช้รูปแบบหลากหลาย หรือ ผสมผสานวิธีในการนําเสนอหลายอย่างเข้าด้วยกันจึงไม่
สามารถช้ีชัดได้ว่าเป็นสารคดีประเภทใด 

เอกลักษณ์ของสารคดี 
รายการสารคดีแต่ละเรื่องอาจมีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างสัดส่วนสาระกับบันเทิง

มากน้อยแตกต่างกันสิ่งที่ทุกเรื่องมีเหมือนกันหรือที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์คือ 
1. นําเสนอข้อมูลที่เป็นจริง (fact) 

สารคดีเป็นรายการจําพวก Non-fiction คือนําเสนอเรื่องราวที่ไม่ได้สมมุติ 
เอกลักษณ์ข้อนี้เป็นสิ่งเดียวกับรายการข่าวกล่าวคือทั้งรายการเสนอข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
จริง 

2. ให้ความรู้ (education) 
ไม่ว่าประเด็นที่สารคดีแต่ละเรื่องนําเสนอจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายของ

ผู้ผลิตคือการให้ความรู้กับผู้ชม แม้ว่าสารคดีจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แต่มีความแตกต่างจาก
รายการเพื่อการศึกษาที่มุ่งให้ผู้รับสารได้รับความรู้เฉพาะเรื่อง เช่น รายการสอนภาษาอังกฤษ แต่สาร
คดีทางโทรทัศน์ มุ่งให้ผู้รับสารได้ความรู้ทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจง 

3. นําเสนอด้วยความจริงจัง (seriousness) 
ไม่ว่ารายการสารคดีบางรายการจะมีสัดส่วนระหว่างสาระกับบันเทิงมากน้อย

เพียงใดการนําเสนอข้อมูลต้องทําแบบจริงจัง รายการสารคดีบางรายการที่มีความบันเทิงแฝงอยู่เช่น 
กบนอกกะลา แม้นําเสนอด้วยอารมณ์หรือคนที่ร่าเริง แต่เนื้อหาข้อมูลต้องเช่ือถือได้ ผู้ผลิตรายการ
ต้องนําเสนอความจริงจัง คือต้องมีหลักฐานอ้างอิง หรือได้รับข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 

4. นําเสนอบางส่วนของชีวิตคน สัตว์ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาหนึ่ง 
หัวใจสําคัญในการผลิตรายการสารคดี คือการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคล 

สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ ไม่สามารถนําเสนอทุกแง่มุมของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน ทําได้แค่เสนอบางมุม
ของชีวิต นอกจากนี้การนําเสนอบางส่วนของชีวิตคน ไม่สามารถนําเสนอเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ครอบคุ
ลมทุกช่วงเวลาได้ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์ ไม่ได้ตามถ่ายต้ังแต่เกิดจนตายตามอายุจริงของสัตว์ตัวนั้น จะ
เลือกเอาช่วงเวลามานําเสนอ 

5. เสียงบรรยาย 
เอกลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งของรายการสาคดีคือการใช้เสียงบรรยายเพื่อให้

ผู้ชมทราบว่าเรืองราวที่กําลังชมคืออะไร เสียงบรรยายเป็นสิ่งที่ช่วยเสนอมุมมองและการตีความหมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

เสียงบรรยายในรายการสารคดีต้องใช้ภาษาแบบทางการผู้บรรยายต้องออกเสียงอย่างชัดถ้อยชัดคํา
ด้วยความมั่นใจเพื่อให้น่าเช่ือถือ (สมสุข หินวิมาน 2554 : 95-101) 

ลักษณะของรายการสารคดี 
- ต้องเป็นเรื่องจริงหรืออ้างอิงมาจากของจริง                                                                 
- การนําเสนอเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (One Subject – One Topic) อย่างละเอียด

หลายแง่หลายมุม 
ประเภทของรายการสารคดี     
1. DOCUMENTARY การใช้ภาพและเสียงของบุคคลจริงในเหตุการณ์ 

- สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Documentary) 
- สารคดีเชิงข่าว ( News Documentary) 

2. FEATURE อาจภาพและเสียง สมมุติด้วยการแสดงแทน 
- สารคดีทั่วไป (General Feature) 
- สารคดีท่องเที่ยว ( Touring Feature) 
- สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special  Occasion  Feature) 

แนวความคิดในการผลิตรายการประเภทสารคดี 
1. เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของผู้ชม (Human’s Interest) ได้แก่ 

1.1 ข่าวสารประจําวัน 
1.2 เรื่องที่ผิดปกติ ผิดธรรมดา 
1.3 เรื่องเกี่ยวกับความลึกลับ ความหายนะ 
1.4 เรื่องเกี่ยวกับความพิสดาร – เรื่องเพศ 
1.5 เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย – ตื่นเต้น 
1.6 เรื่องเกี่ยวกับการประกวด – แข่งขัน 
1.7 เรื่องชีวิตของเด็ก – ผู้ใหญ่ 
1.8 เรื่องเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ 
1.9 เรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ – งานอดิเรก 
1.10 เรื่องเกี่ยวกับบุคคล – สถานที่ – สิ่งของสําคัญหรือเป็นที่คุ้นเคย 
1.11 เรื่องเกี่ยวกับกิจการธุรกิจ – อาชีพ และการบ้าน-การเมือง 
1.12 เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสังคม 
1.13 เรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความสุข 

2. เรื่องท่ีมีลักษณะอยู่ในความสนใจของคนจ านวนมาก (Universal’s Interest) 
2.1 เรื่องเกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์ (Geographical  Basic) 
2.2 เรื่องเกี่ยวกับการค้า-การประกอบอาชีพ (Trade & Professional Line) 

3. เรื่องท่ีสนองความต้องการของผู้ชมได้ (Substantial) และเห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ได้แก่ 

3.1 ความต้องการเป็นที่รัก 
3.2 ความต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานประจําวัน 
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3.3 ความต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
3.4 ความต้องการให้มีสุขภาพและจิตใจดีข้ึน 
3.5 ความต้องการเรื่องเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในโลก 
3.6 ความต้องการมีความสนุกสนานรื่นเริง 
3.7 ความต้องการมีบ้านที่น่าอยู่ 
3.8 ความต้องการมีความเป็นอยู่หรือครองชีวิตที่ดีข้ึน 
3.9 ความต้องการให้มีระเบียบในสังคมดีข้ึน 
3.10 ความต้องการความสงบทางจิตใจให้มากขึ้น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล (Idea) 
1. จากการสังเกตการณ์ 
2. จากประสบการณ์ 
3. จากเอกสารสิ่งพิมพ์ 
4. จากแหล่งข่าวสารต่างๆ 
5. จากสิ่งของหรือสถานที่ที่ไปดูด้วยตนเอง 
6. จากบุคคลที่ได้สนทนาหรือสัมภาษณ์ 

เทคนิคการผลิตรายการสารคดี 
1. จุดมุ่งหมายต้องชัดเจน 
2. วางแผนเก็บข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ 
3. เรื่องประกอบต้องชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
4. การใช้เสียงประกอบและดนตรีที่สอดคล้อง 
5. การเริ่มต้น และจบรายการต้องประทับใจ 
6. ภาษาและคําบรรยายราบรื่น 
7. ช่ือเรื่อง ช่ือรายการ ต้องน่าสนใจ 
8. เวลานําเสนอที่เหมาะสม 15, 20, 30 นาที 
จากการศึกษาหลักการผลิตรายการสารคดีเพื่อที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการผลิต

สารคดี  “สารคดีนําเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” และนําความรู้
ความเข้าใจไปปรับใช้ในทุกขั้นตอนของการผลิตสารคดี 
 
แนวคิดเรื่องสื่อใหม่ (New Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

สื่อใหม่ (New Media) เป็นคําศัพท์ที่ผู้เช่ียวชาญได้ให้คําจํากัดความไว้หลากหลาย
รูปแบบ โดยยังไม่มีข้อสรุปโดยแท้จริง คําว่าสื่อใหม่นั้นมีคํานิยามว่าอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อ
ใหม่มีการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงเกิดสื่อใหม่
ในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้คํานิยามเกี่ยวกับสื่อใหม่ไว้ดังนี้  (ภาสกร 
จิตรใครครวญ 2553 : 22) 

Everett M. Rogers (อ้างใน ภาสกร จิตรใครครวญ 2553 : 22) นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิด
เป็นตัวกําหนด ได้นิยามสื่อใหม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เอื้ออํานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสารบนรากฐานของคนจํานวนมากไปสู่คนจํานวนมาก (Many-to Many Basis) ผ่านระบบการ
สื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง  

Kevin Kawamolo (1997) (อ้างใน ภาสกร จิตรใครครวญ 2553 : 22) ให้นิยามคําว่า
สื่อใหม่ หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือระบบที่มีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดับ
โลก เป็นสื่อที่เกิดข้ึนจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 
ปัจเจกชน รวมทั้งชุมชนในเครือข่ายอินเตอร์เนต เป็นต้น 

Manovich (2000) (อ้างใน ภาสกร จิตรใครครวญ 2553 : 22) ได้กล่าวถึงคํานิยามของ
สื่อใหม่ (New Media) ว่าเป็นกระบวนการในการใช้ระบบผ่านดิจิตอลที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการ
เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข (Analog) จากการปูอนคําสั่งผ่านอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และแปลงข้อมูลคําสั่งนั้นเข้าสู่รหัสฐานสอง (Binary Code) 
  

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารผ่าน

สื่อกลางคอมพิวเตอร์ที่กําลังเริ่มแพร่กระจายและเข้ามามีบทบาทในสังคมทั่วโลก รวมถึงสังคมไทย 
โดยเห็นได้จากตัวเลขของผู้ที่ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้จํานวนหลายร้อยล้านคนถูกดึงดูดให้เข้ามาใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ประจําทุกวัน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) รูปแบบต่างๆกําลังถูกสร้างและพัฒนาต่อยอดมากข้ึนเรื่อยๆ เช่น Youtube, Facebook, 
Twitter, MySpace, Cyworld เป็นต้น  จํานวนเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันเกือบ 200 เว็บไซต์ 

 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ทําให้ผู้ศึกษาทราบว่า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์กําลังเริ่มแพร่กระจายและเข้ามามีบทบาทในสังคมทั่วโลก รวมถึงสังคมไทย 
โดยที่สังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ Youtube ซึ่งผู้คนหันมาให้ความสนใจเป็นจํานวน
มาก ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้อย่างแพร่หลาย  

 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสุนัข 

ประวัติความเป็นมาของสุนัข 
ตามหลักฐานได้มีการกล่าวกันว่า สุนัขและมนุษย์ได้รู้จักกันในตอนปลายของยุคหิน และ 

เริ่มมีความสนิทสนมกัน ซึ่งก็นับเป็นเวลาประมาณ 40 ,000-60,000 ปีมาแล้ว สําหรับสุนัขที่เริ่มมา
รู้จักมนุษย์ครั้งแรก และคบหาเป็นมิตรกันมาจนถึงทุกวันน้ีเป็นพันธ์ุสุนัขปุาพันธ์ุหนึ่งช่ือ Canis-
aureus เป็นภาษาละตินแปลว่า “สุนัขทอง” ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสุนัขที่เราเลี้ยงกัน ต่อมาก็มีสุนัข
อีกพันธ์ุหนึ่งที่มนุษย์นํามาเลี้ยงมีช่ือว่า “Canis lupus” แปลว่า สุนัขปุา สุนัขพันธ์ุนี้เช่ืองกว่าสุนัขทอง 
มีขนยาว หางเป็นพวง หูตั้ง หางตาเฉียงขึ้นข้างบน มีนิสัยชอบอิสระกว่าสุนัขทอง 

สุนัขปุาน้ี เมื่อมาอยู่กับมนุษย์ก็ผสมพันธ์ุกับสุนัขทอง ออกลูกออกหลานสืบทอดกันมา
เป็นสุนัขพันธ์ุต่างๆ มากมาย ดังนั้นสุนัขทุกวันน้ีได้สืบเช้ือสายมาจากสุนัขทองและสุนัขปุาแทบทั้งสิ้น 
นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับสุนัขในเรื่องการผสมพันธ์ุใหม่ๆ ความ
เป็นอยู่ของสุนัข ที่อยู่อาศัย อาหารสุนัข การปูองกันรักษาโรคอยู่เสมอ ซึ่งการศึกษาวิจัยเรื่องราวของ
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สุนัข ได้มีข้ึนครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ อเมริกาและประเทศต่างๆ ในยุโรป แล้วจึงแพร่หลายไปใน
ประเทศต่างๆ 

ในประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดต้ังสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขข้ึนใน ค.ศ. 1859 ต่อมาก็มีการ
จัดต้ังสมาคนผู้เลี้ยงสุนัข ข้ึนในประเทศอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส สวีเดน สเปน และอีกหลายประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบํารุง ส่งเสริมการเลี้ยงสุนัข ต่อมาได้มีการจัดต้ังสมาพันธ์สุนัขโลก และ 
สหพันธ์สุนัขแห่งเอเชียข้ึน 

ในประเทศไทย ได้มีผู้ที่เลี้ยงสุนัขรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย ใน
ปี 2498 โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขในต่างประเทศ  (นฤมล มานิพพาน 
2547 : 17-18)  

แนวคิดความเป็นอยู่ของสุนัขและการใช้ชีวิตร่วมกันของสุนัขกับคน 
ต้องยอมรับว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีกันเกือบทุกบ้าน ด้วยสภาพของสังคมและความ

เป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลาการทํางานที่มีมากนักรวมถึงสังคมที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลา 
ความเครียดที่เกิดข้ึนจากการทํางาน สัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น
ด้วยความเป็นคนเลี้ยงจึงย่อมเป็นเจ้าของเจ้าตูบไปโดยปริยาย ความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าตูบจึงถือว่า
เป็นเรื่องสําคัญ ทั้งเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิต (Quality of life) การฝึก พฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์กับ
คนอื่นๆ ด้วย ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของเจ้าตูบอาจจะกินระยะเวลานาน บางครั้งต้องการ
ความอดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะในยามที่เจ็บปุวยหรือพิการ รวมทั้งอาจจะหมายถึงความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับเรื่องของ เจ้าตูบเหมือนกัน 

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เมาะสมสําหรับคนชราและเด็ก ซึ่งคนชราจํานวนมากชอบที่จะเลี้ยง
สุนัขไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา ในขณะที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ก็รักที่มีสุนัขไว้เป็นเพื่อนเล่น แต่การเลี้ยงสุนัขก็เป็น
งานที่มีความยุ่งยาก เพราะสุนัขทกตัวจําเป็นต้องออกกําลังกาย ควรต้องออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องให้อาหารตลอดจนการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สุนัขจึงจะมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

สุนัขทุกตัวโดยธรรมชาติแล้วเป็นนักล่าตัวฉกาจ จะล่าเหยื่อด้วยการตามกลิ่นและ
สามารถตามกลิ่นเหยื่อ ซึ่งอยู่ในระยะไกลๆ ได้ สุนัขบางตัวสายตาดีสามารถเห็นเหยื่อได้ในระยะไกลๆ 
สุนัขจึงเป็นสัตว์ที่ยอดเยี่ยมมากในการเฝูารักษาทรัพย์สิน และยังเช่ือถือได้เสมอ เหมือนเครื่องเตือน
ขโมย เพราะสุนัขยังมีประสาทหูที่ดีเยี่ยมเพราะแม้แต่เสียงแผ่วเบาที่สุดสุนัขก็สามารถได้ยิน ยิ่งกว่าน้ัน
สุนัขทุกตัวสามารถเห่าเสียงดังและเมื่อเผชิญหน้ากับอันตราย มันสามารถกัดได้อย่างดุร้ายดังนั้นขโมย
จึงไม่ควรเสี่ยง 

สุนัขช่วยงานคนได้หลายอย่าง เช่น สุนัขเลี้ยงแกะช่วยชาวนาในชนบทไล่ต้อนฝูงแกะ 
สุนัขตํารวจถูกฝึกอย่างหนัก เพื่อช่วยปูองกันอาชญากรรม คนตาบอดจํานวนมากต้องพึ่งสายตาสุนัข
นําทาง และหลายๆ ครอบครัวเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝูาบ้านและดูแลทรัพย์สิน 
(ทวีศักดิ์ 2549 : 10-12) "มิตรภาพที่สวยสดงดงามระหว่างคุณกับสัตว์เลี้ยงนั้นมีค่ามากมาย  มันคือ 
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีค่าตลอดชีวิต "The wonderful friendship is worth every consideration 
for you to care for your dog. Your lifetime companion." (วรัญญา งามเลิศศิริชัย 2556) 
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ประเภทของสุนัข 
สุนัขแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ 
1. สุนัขล่าเนื้อ (Hounds) 

สุนัขล่าเนื้อ (Hounds) มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่น 
ที่ดีมาก ผนวกกับความแข็งแรงของสรีระ ทําให้ Hounds เป็นสุนัขรุ่นแรกๆ ที่ถูกมนุษย์นํามาใช้ล่า
สัตว์ สุนัขล่าเนื้อ อาจแบ่งย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ 

- กลุ่มที่มีสายตาดี เช่น เกรย์ฮาว์นอัฟกันและสะลูกี้  
สุนัขพวกนี้จะว่องไวว่ิงได้เร็วและมีสายตาที่ดีมาก มีรูปร่างสูง ช่วงขายาว 

-   กลุ่มที่มีประสาทรับกลิ่นดี เช่น บัสเสทฮาว์นดัชชุน ซึ่งจะมีขาสั้นแต่แข็งแรง หัว
ใหญ่ หูแผ่กว้างใหญ่ และมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมาก ดีกว่าคน 1 ล้านเท่าทีเดียว 

2. สุนัขเพื่อเกมกีฬา (sporting dogs) 
สุนัขประเภทนี้เป็นสุนัขที่พัฒนาข้ึนเพื่อเป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์โดยเฉพาะหน้าที่ของมัน คือ การค้นหา
เหยื่อและนําเหยื่อที่ถูกยิงกลับมาให้เจ้าของ ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 

- สเปเนี่ยน เป็นสุนัขที่มีรูปร่างขนาดกลางที่ฉลาด จมูก 
รับกลิ่นได้ดีมาก มีลักษณะเด่น คือ หูยาวและตูบ ซึ่งจะมีแค่พันธ์ุที่ใช้ล่าสัตว์และพันธ์ุขนาดเล็ก 

- พอยเตอร์และเชทเตอร์ เป็นพันธ์ุที่มีขนาดใหญ่ ขา 
ยาว หูตูบและจมูกรับกลิ่นได้ดีเยี่ยม ในการล่าสัตว์ พันธ์ุนี้จะล่าเหยื่อได้ไกลกว่าสเปเนี่ยน 

-    รีทรีฟเวอร์ เป็นพันธ์ุที่เป็นมิตร แข็งแรงมีโครงสร้างที่ดีและเช่ียวชาญในการล่า
สัตว์ โดยสิ่งที่ถนัดคือ การล่าสัตว์และนําเหยื่อที่ถูกยิงกลับมาให้เจ้าของ พันธ์ุนี้จะว่ายน้ําได้ดี จึงใช้ถูก
ล่าสัตว์ปีกที่บินอยู่เหนือนํ้า เช่น ห่านปุา 

3. สุนัขเทอร์เรีย (Terriers) 
สุนัขเทอร์เรียกําเนิดในประเทศอังกฤษ เป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีนิสัยอยากรู้อยาก

เห็นชอบดมกลิ่นตามรอยสิ่งที่มันสงสัย จึงถูกฝึกให้เป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์ ตามรอยสัตว์ปุา เช่น 
กระต่าย หนู หมาปุา พันธ์ุนี้ตัวเล็กแต่ใจสู้ ขาสั้นแต่กลับเคลื่อนไหวอย่างว่องไว มีชีวิตชีวา มีความ
อดทนและกล้าหาญ ปัจจุบันเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน แบ่งเป็นพันธ์ุขนเรียบสั้น และพันธ์ุขนหยาบ
ยาว 

4. สุนัขทํางาน (Working dogs) 
หลังจากที่นําสุนัขปุามาเลี้ยงเพื่อช่วยล่าสัตว์ คนก็พบว่าเป็นสัตว์ที่มีความสามารถ 

ฉลาด แข็งแกร่ง ว่องไว อดทน สายตาดีและตามกลิ่นได้ดีมาก จึงถูกคัดเลือกพันธ์ุเพื่อใช้งานนอกจาก
การล่าสัตว์ มนุษย์นําสุนัขมาใช้งาน เช่น เฝูายาม หาระเบิด ลากสัมภาระ ต้อนฝูงสัตว์ ตามรอยผู้ร้าย 

ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยตํารวจ นําทางคนตาบอด ตรวจหายาเสพติด ระเบิด 
และล่าสุดให้ช่วยเหลือคนหูหนวก เช่น บ็อกเซอร์ โดเบอร์แมน ลาบอร์ดอพินซ์เซอร์รอทไวเลอร์ 

5. สุนัขตุ๊กตา (Toy) 
สุนัขตุ๊กตาเป็นสุนัขตัวเล็กๆ ซึ่งเดิมเป็นพันธ์ุใหญ่ แต่ถูกพัฒนาจนได้สุนัขตัวจิ๋ว ที่

น่ารักน่าเอ็นดู เหมาะสําหรับเลี้ยงไว้เพื่อนแก้เหงา เช่น คนชราที่ถูกทอดทิ้ง คนปุวย และเด็กๆสุนัข
ตุ๊กตาถือกําเนิดตั้งหลายพันปีแล้ว ซึ่งเมื่อก่อน 4000 ปี เราพบสุนัขสิงโตที่หน้าคล้ายกับพันธ์ุปักกิ่งใน
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จีนที่โด่งดังมาก สมัยนั้นสุนัขตุ๊กตาเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงและเด็กๆ ในชนช้ันสูง เช่น ราชินีแมรี่ 
แม้ว่าพันธ์ุนี้จะตัวเล็กดูไม่มีพิษมีภัย แต่มันก็ยังมีสัญชาติญาณของสุนัขอย่างครบถ้วน พร้อมที่จะ
ปกปูองเจ้านายและบ้านที่มันอาศัยอยู่ โดยการร้องเสียงดังๆ หรือร้องหงิงๆ เตือนเมื่อมีผู้บุกรุก 

6. สุนัขอเนกประสงค์ (Non sporting) 
สุนัขอเนกประสงค์เป็นสุนัขนานประโยชน์ตามแต่เจ้าของจะใช้งาน ซึ่งอาจจะไม่เข้า

พวกใดพวกหนึ่ง เช่น สุนัขลายจุด (ดัลเมเช่ียน) ประโยชน์ที่ไม่ธรรมดา เป็นสุนัขที่ลามะในธิเบตเลี้ยง
ไว้เพื่อระวังภัยและถือเป็นสัญญลักษณ์แห่งโชคลาภด้วย สําหรับพันธ์ุเชาว์เชาว์ เดิมทีเป็นสุนัขที่ใช้ใน
สงคราม แต่ต่อมาชาวจีนฆ่าเป็นอาหารและนําเอาขนไปทําเครื่องนุ่งห่ม ช่างน่าอาภัพนัก ปัจจุบันชาว
เกาหลีส่วนหนึ่งชอบกินเนื้อสุนัขเชาว์เชาว์และพุดเดิ้ลสีแดงอยู่ 

เสน่ห์และความน่ารักของสุนัขแต่ละสายพันธ์ุจะมีมากน้อยเพียงใด ผู้ที่เป็นเจ้าของมัก
ตอบเป็นอย่างดีพร้อมกับรอยยิ้มและความรัก ห่วงใยที่มีให้สุนัขที่ตนเองเลี้ยงทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกล่าวว่า 
สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์มาช้านานและจะเป็นเช่นน้ีตลอดไปอย่างแน่นอน 

ช่วงชีวิตต่างๆของสุนัข 
1. สัปดาห์แรกๆ ลูกสุนัขที่เกิดใหม่นั้นจะยังไม่สามารถมองเห็น ได้เย็นและไม่สามารถ

เดินได้ แต่อย่างไรก็ดี ประสาทการรับรู้มีการเจริญข้ึนอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว มันจะสัญชาตญาณใน
การเข้าหาหัวนมของแม่สุนัขเพื่อดูดนมใน 3 สัปดาห์แรก น้ํานมจากแม่มีสารอาหารต่างๆ ครบตามที่
ลูกสุนัขต้องการ 

2. เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ประสาทสัมผัสต่างๆ ของเขาจะเริ่มใช้การได้ดีข้ึนจะเริ่มมองเห็นและ
ได้ยินและเริ่มสื่อสารกับพี่น้องของตัวเองได้ พอผ่านไปอีก 21 วัน มันจะหัดเดินและเห่าได้ และเริ่ม
เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมเริ่มจากครอบครัวก่อน 

3. สัปดาห์ที่ 4 ประสาทสัมผัสของลูกสุนัขเจริญได้เต็มที่ จึงทําให้เขาสังเกตสิ่งรอบตัว
และสํารวจอย่างระมัดระวัง มันจะไล่ดมไปทุกอย่าง ในช่วงนี้จะมีการเรียนรู้ได้ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเป็น
ช่วงที่คุณจะต้องใช้เวลาอยู่กับลูกสุนัขเพื่อช่วยให้เขาเติบโตจนเป็นสัตว์สังคมให้ได้  

4. ประมาณ 8-12 สัปดาห์ จะอยู่ในช่วงการเรียนรู้ทางสังคม เริ่มเข้าสู่สังคมมนุษย์ 
ระยะเวลาที่ดีในการแยกลูกสุนัขจากแม่คือ อายุได้ 10 สัปดาห์ 

5. เดือนแรก เมื่อ 10 สัปดาห์ ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที สัตวแพทย์จะทําการ
ตรวจร่างกายลูกสุนัข และให้คําแนะนําว่าควรนํามาฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิเมื่อไร 

ในช่วงนี้ลูกสุนัขของคุณต้องการความรักและการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการ
ช่วยให้เขาสามารถยืนหยัดจากการจากพี่น้องเพื่อมาอยู่ในสถานที่ใหม่ พัฒนาการของลูกสุนัขตลอด
จนถึงสัปดาห์ที่ 16  คุณควรตัดสินใจว่าลูกสุนัขควรกินอะไรที่มีสารอาหารครบถ้วน 

6. สุนัขวัยรุ่น ในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นช่วงสั้นๆ ต่อจาก 1 เดือนถึง 6 สัปดาห์ไป เขาจะ
เริ่มทําตัวไม่ดี ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และบางครั้งอาจลืมหรือแกล้งลืมในสิ่งที่เคยเรียนรู้มาทั้งหมด 
ในช่วงนี้ต้องสอนเค้าให้มากๆ  

7. สุนัขโต สุนัขตัวผู้จะพ้นช่วงวัยรุ่นเมื่อเขาได้เริ่มยกขาข้ึนเพื่อปัสสาวะ ส่วนตัวเมียคือ
พ้นเมื่อพร้อมที่จะผสมพันธ์ุเป็นครั้งแรก เมื่ออายุประมาณ 7-8 เดือนหรืออาจเลยไป 1 ป ี
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คุณไม่ควรให้สุนัขตัวเมียนั้นผสมพันธ์ุเมื่อติดสัตว์ครั้งแรก เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อม
เต็มที่ แต่หลังจากครั้งแรกผ่านไป ควรเปลี่ยนให้อาหารเป็นสุนัขโตได้แล้ว คุณสามารถให้อาหาร
สําเร็จรูปสําหรับสุนัขโตรสใดก็ได้ 

8. สุนัขที่มีอายุมาก ซึ่งแต่ละพันธ์ุเริ่มมีอายุมากต่างกัน ไม่สามารถเห็นในทันที จะมี
ความกระฉับกระเฉงลดลง การเผาผลาญลดลง และน้ําหนักเพิ่มข้ึน ควรบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆ 2-3 
มื้อ  

โดยทั่วไปสัญญาณแรกของการมีอายุมากจะเห็นเมื่ออายุ 8-10 ปี ขนบนหัวและจมูกเริ่ม
เป็นสีขาว สายตาแรได้ยินที่เสื่อมลง แต่ประสาทการรับกลิ่นจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักเมื่ออายุ
เขามากข้ึน แต่สุนัขที่มีอายุมากขึ้นนี้ก็ชอบเล่น แม้ว่าความคล่องตัวจะไม่อํานวยก็ตาม  (ทวีศักดิ์ 2549 
: 14-27, 217-218) 

 
พฤติกรรมสัตว์ 

ทฤษฎีของพฤติกรรมสัตว์ 
ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory 
แนวความคิดของการจูงใจมีได้หลายแง่หลายมุม ดังนั้นจึงมีทฤษฎีต่างๆ ที่พยายาม

อธิบายสภาวะ ของอินทรีย์เช่นน้ีและ พอจะแบ่งออกได้เป็น 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and drive theory) พื้นฐาน

เกี่ยวกับ มโนภาพของแรงขับ คือ หลักการของสมดุลยภาพ ( homeostasis) ซึ่งหมายถึง ความโน้ม
เอียงของร่างกาย ที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมภายในคงที่อยู่เสมอ ตัวอย่าง คนที่มีสุขภาพดีย่อมสามารถ ทํา
ให้อุณหภูมิใน ร่างกายคงที่อยู่ได้ใน ระดับปรกติไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนหรือหนาว ความหิว และ
ความกระหาย แสดงให้เห็นถึงกลไกเกี่ยวกับ สมดุลยภาพเช่นกัน เพราะว่าแรงขับดังกล่าว จะไป
กระตุ้นพฤติกรรม เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลย์ของส่วนประกอบหรือสารบางอย่างในเลือด ดังนั้นเมื่อ
เรามองในทัศนะของสมดุลยภาพ ความต้องการเป็นความไม่สมดุลย์ทางสรีรวิทยา อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือเป็น การเบี่ยงเบนจากสภาวะที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดตามมาก็คือ
แรงขับ เมื่อความไม่สมดุลทางสรีรวิทยา คืนสู่ภาวะปกติ แรงขับจะลดลงและการกระทํา ที่ถูกกระตุ้น
ด้วยแรงจูงใจก็จะหยุดลงด้วย 

นักจิตวิทยาเช่ือว่า หลักการของสมดุลยภาพมิได้เป็นเรื่องของสรีรวิทยาเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย กล่าวคือความไม่สมดุลย์ทางสรีรวิทยา หรือ ทางจิตใจ ( physiological or 
psychological imbalance) มีส่วนจูงใจพฤติกรรม เพื่อทําให้ภาวะสมดุลย์กลับคืนมาเช่นเดิม 

2. ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ ( Theory of needs and drives)เมื่อทฤษฎี
ของสัญชาตญาณซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนั้นได้รับความนิยมลดลง ได้มีผู้เสนอแนวความคิดของแรงขับ
ข้ึนมาแทน แรงขับ ( drive) เป็นสภาพที่ถูกยั่วยุอันเกิดจากความต้องการ ( need) ทางร่างกายหรือ
เนื้อเยื่อบางอย่าง เช่น ความต้องการอาหาร น้ํา ออกซิเจน หรือการหลีกหนีความเจ็บปวด สภาพที่ถูก
ยั่วยุเช่นน้ีจะจูงใจอินทรีย์ให้เริ่มต้นแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดข้ึน เช่น การ
ขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางอย่างในเลือด แสดงให้เห็นถึงความต้องการสําหรับ
อาหาร ซึ่งต่อมามีผลทําให้เกิดแรงขับ อันเป็นสภาพของความยั่วยุหรือความตึงเครียด อินทรีย์จะ
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พยายามแสวงหาอาหารเพื่อลดแรงขับนี้ และเป็นการตอบสนองความต้องการไปในตัวด้วย บางครั้ง
ความต้องการและแรงขับอาจถูกใช้แทนกันได้ แต่ความต้องการมักจะหมายถึง สภาพสรีรวิทยาของ
การที่เนื้อเยื่อขาดสิ่งที่จําเป็นบางอย่าง ส่วนแรงขับหมายถึงผลที่เกิดตามมาทาง สรีรวิทยาของความ
ต้องการ ความต้องการและแรงขับเคียงคู่กัน แต่ไม่เหมือนกัน 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive theory)ในระยะต่อมาคือ ราว ค.ศ. 1950 
นักจิตวิทยาหลายท่านเริ่มไม่พอใจทฤษฎีเกี่ยวกับการลดลงของแรงขับ ( drive-reduction theory) 
ในการอธิบายการจูงใจของพฤติกรรมทุกอย่าง จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นตัวกระตุ้นของ
พฤติกรรมได้ อินทรีย์ไม่เพียงแต่ถูกผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ โดยแรงขับภายในเท่านั้น เหตุ
กระตุ้นใจหรือเครื่องชวนใจ (incentives) บางอย่างก็มี ความสําคัญในการยั่วยุพฤติกรรม เราอาจมอง
การจูงใจได้ในฐานะเป็นการกระทําระหว่างกัน (interaction) ของวัตถุที่เป็นสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมกับ
สภาพทางสรีรวิทยาของอินทรีย์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ คนที่ไม่รู้สึกหิวอาจถูกกระตุ้น ให้เกิดความหิวได้ 
เมื่อเห็นอาหารที่อร่อยในร้านอาหาร 

ในกรณีนี้เครื่องชวนใจคือ อาหารที่อร่อยสามารถกระตุ้นความหิวรวมทั้งทําให้ความรู้สึก
เช่นน้ีลดลง สุนัขที่กินอาหารจนอิ่ม อาจกินอีกเมื่อเห็นสุนัขอีกตัวกําลังกินอยู่ กิจกรรมที่เกิดข้ึนมิได้
เป็นเรื่องของแรงขับภายใน แต่เป็นเหตุการณ์ภายนอก พนักงาน พอได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็รีบยกหู
ข้ึนพูด ดั้งนั้นจึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมที่มีการจูงใจ อาจเกิดข้ึนภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้า หรือเหตุ
กระตุ้นใจมากกว่าที่จะเกิดจากแรงขับ 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ( Instinct theory) สัญชาตญาณคือแรงทางชีวภาพที่มี
มาแต่กําเนิด และเป็นตัวผลักดันให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา พฤติกรรม ของ
สัตว์ ส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ เพราะสัตว์ไม่มีวิญญาณ สติปัญญาหรือเหตุผล เช่น 
มนุษย์ William McDougall กล่าวว่าความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราเป็นผลของ
สัญชาตญาณในหนังสือ Social psychology ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1908 ท่านได้จําแนกสัญชาตญาณ
ต่างๆ ไว้ดังนี้ 

- การหลีกหนี (flight) 
- การขับไล่ (repulsion) 
- ความอยากรู้ (curiosity) 
- ความอยากต่อสู้ (pugnacity) 
- การตําหนิตนเอง (self-abasement) 
- การเสนอตนเอง (self-assertion) 
- การสืบพืชพันธ์ุ (reproduction) 
- การรวมกลุ่ม (gregariousness) 
- การแสวงหา (acquisition) 
- การก่อสร้าง(construction) 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สํานึก ( Theory of unconscious motivation)ฟรอยด์มีความ
เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกกําหนดโดยพลังพื้นฐานสองอย่างคือ สัญชาตญาณแห่งชีวิต ( life 
instincts) ซึ่งแสดงออกมา เป็นพฤติกรรมทางเพศ และสัญชาตญาณแห่งความตาย ( death 
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instincts) ซึ่งผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว สัญชาตญาณ ทั้งสองอย่างนี้เป็นแรงจูงใจที่ทรง
พลังอย่างยิ่งและอยู่ภายในจิตไร้สํานึก บ่อยครั้งคนเรามักจะไม่รู้ว่าอะไรคือ แรงจูงใจ หรือเปูาประสงค์ 
ที่แท้จริง เขาอาจให้เหตุผลที่ดีบางอย่างสําหรับพฤติกรรมของเขา แต่เหตุผลเหล่าน้ีมักไม่ถูกต้อง ตาม
ความเป็นจริงอยู่เสมอ 

6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ ( Cognitive theory) การรู้ (cognition) มาจากภาษาลาติน 
แปลว่าการรู้จัก (knowing) ทฤษฎีนี้เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ โดย
อาศัยการกําหนดรู้ (perception) มาก่อน อาจรวมทั้งการคิดค้นและการตัดสินใจ เช่น ในกรณีที่ต้อง
มีการเลือกสิ่งของที่มีคุณค่า ใกล้เคียงกัน การกระตุ้นก็ดีหรือพฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปสู่เปูาประสงค์ 
(goal-seeking behavior) ก็ดีเกิดจากความรู้ ที่เคยพบมาเป็น ตัวกําหนด นอกจากนั้นยังต้องอาศัย
เหตุการณ์ในอดีต สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต 

Festinger (1957) (อ้างใน นันทนา สําเภา 2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือ
ความไม่ลงรอยกันของการรู้ ( cognitive dissonance) ซึ่งมีผลทําให้เกิด แรงจูงใจ ในการเปลี่ยน
พฤติกรรม บางอย่างได้ เช่น คนที่ติดบุหรี่ สูบบุหรี่จัดเมื่อทราบข่าวว่า การสูบบุหรี่มีส่วนทําให้เกิดเป็น 
มะเร็งของปอด เกิดความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมของการสูบบุหรี่กับข่าวใหม่ เขาจะต้องเลือกเอา 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลดความขัดแย้ง ที่เกิดข้ึน ถ้าเขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ความขัดแย้งจะลดลงไป
โดยการเลิกความเช่ือเดิมที่ว่าสูบบุหรี่แล้วจะปลอดภัย รวมทั้งความอยากที่จะสูบอีกด้วย 

7. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual theory)เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมใน
พุทธศาสนา จําลอง ดิษยวณิช (2545) ได้อธิบายความหมายของคําว่าจิตวิญญาณ ไว้ดังนี้ "จิต
วิญญาณ หมายถึง ภวังคจิต ( the life continuum) ในพุทธศาสนา หรือจิตไร้สํานึก ( the 
unconscious) ในจิตวิเคราะห์ " จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนลึกภายในจิตใจของมนุษย์มีแรงจูงใจที่ทรง
พลังอย่างหนึ่งคือ"กรรม" กรรมเป็นการกระทําของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นทางใจ ทางวาจา หรือทางกาย 
ถ้ากระทํากรรมดีก็จะส่งผลไปในทางที่ดี ถ้ากระทํากรรมช่ัวก็จะส่งผลไปในทางที่ไม่ดี ทํากรรมเช่นใด 
ย่อมได้ผลเช่นน้ัน สมดังคํากล่าวว่า "ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว" พลังกรรมและผลของกรรมถือว่า เป็น
แรงจูงใจ ที่สําคัญอย่างหนึ่ง ในชีวิตประจําวันของคนเรา และถูกเก็บสั่งสมไว้ในจิตไร้สํานึก ความสุข
จะเกิดข้ึนได้เพราะ เป็นผลของการ กระทํากรรมดี แต่ในทางตรงกันข้ามความทุกข์จะเกิดข้ึน 
เนื่องจากผลของการกระทํากรรมที่ไม่ดี 

ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 
1. ทฤษฎีลําดับความต้องการ ( Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาข้ึน

โดย อับราฮัม มาสโลว์ ( Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่
รู้จักกัน มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยัง
ระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สําคัญ ของทฤษฎีนี้ มีสามประการ คือ 

1.1 บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจ
ต่อพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่
ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

1.2 ความต้องการของบุคคลเป็นลําดับช้ันเรียงตามความสําคัญจากความต้องการ
พื้นฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 
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1.3 เมื่อความต้องการลําดับต่ําได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่
ความต้องการลําดับที่สูงข้ึนต่อไป 

มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับ
ต่ําไปสูง เพื่อความเข้าใจ มักจะแสดงลําดับของความต้องการเหล่าน้ี โดยภาพที่ 2-1 

 
 
  
 
         
 

 
 
 

ภาพที่ 2-1  แสดงผลทฤษฎีลําดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
ที่มา: นันทนา สําเภา. ทฤษฎีของพฤติกรรมสัตว์ . เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/workling555/thvsdi-khxng-phvtikrrm-mnusy 

1.1.1 ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ลําดับต่ําสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ํา 
อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดย
มีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมีกําลังที่จะทํางาน ต่อไป และการมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่
เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนอง
ความต้องการในลําดับนี้ได้ 

1.1.2 ความต้องการความปลอดภัย ( Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะ
เกิดข้ึนหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความ
ต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและ
สุขภาพ การสนองความต้องการนี้ ต่อพนักงาน ทําได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ 
กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.1.3 ความต้องการทางสังคม ( Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิต
และมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การ
มีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่น ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 

1.1.4 ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ( Esteem Needs) เมื่อความต้องการ
ทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ
และสร้าง การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ 
ความต้องการเหล่าน้ีได้แก่ ยศ ตําแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
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1.1.5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต ( Self-actualization Needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็จในสิ่งที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขึดสุดยอด มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึนในอาชีพและ
การงาน เป็นต้น 

มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่าน้ีออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความ
ขาดแคลน (deficiency needs) เป็น ความต้องการ ระดับต่ํา ได้แก่ความต้องการทางกายและความ
ต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็น ความต้องการก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง ( growth needs) 
ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็น
ความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับต่ําจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง 

ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว จะไม่สามารถเป็น
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัย ในเวลาต่อมา ไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ แต่
ทฤษฎีลําดับความต้องการของเขา ก้เป็นทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบของ 
แรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนาในระยะหลังๆ (นันทนา สําเภา 2556) 
พฤติกรรมสุนัข 

ความผิดปรกติทางพฤติกรรมและจิตใจ 
ย้ําคิด-ย้ําทํา : บ่อยครั้งที่สุนัขมีพฤติกรรมย้ําคิดยํ้าทําแบบเดียวกับมนุษย์ โดยสุนัขที่เป็น

โรคนี้อาจะชอบประพฤติบางอย่าง (เลียขา ว่ิงไล่หาง เดินวนไปวนมา ) ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ใดๆ หรือ
กระทั่งเป็นอันตราย โดยในบางกรณี สาเหตุเกิดจากความเบื่อ ความเครียด หรือ ความวิตกกังวลที่
ต้องอยู่ตามลําพัง การรักษาโดยนักพฤติการณ์สุนัขอาจช่วยได้ นอกจากนี้ ผลวิจัยยังระบุว่าบางครั้งยา
ระงับความเครียดแบบเดียวกับที่มนุษย์ทานเพื่อรักษาอาการย้ําคิด-ย้ําทําอาจะช่วยผ่อนคลายปัญหา
ให้กับสุนัข แต่ควรขอคําปรึกษาจากสัตว์แพทย์ก่อน 

หวาดกลัว : เช่นเดียวกับมนุษย์ สุนัขอาจพัฒนาความกลัวที่ไร้เหตุผลต่อสิ่งของธรรมดา
บางอย่าง ตั้งแต่กลิ่นอาหารบางชนิดไปจนถึงเครื่องดูดฝุุนที่พบเห็นได้บ่อยๆ คือ อาการหวาดกลัวเสียง
ฟูาร้องและเสียงดังอื่นๆ โดยสุนัขหลายตัวอาจจะหวาดกลัวแค่ระดับหนึ่ง แต่บางตัวอาจถึงข้ันต่ืน
ตระหนกจนพยายามกระโดดหนีออกทางหน้าต่าง ในกรณีที่อาการค่อนข้างสุดโต่ง คุณคงต้องขอความ
ช่วยเหลือจากนักพฤติการณ์สัตว์ 

โกรธเกรี้ยว : สุนัขในกลุ่มนี้จะแสดงความดุดันแบบไร้เหตุผลและไม่อาจควบคุม 
ข้อบกพร่องดังกล่าวมักปรากฏกับสุนัขที่ถูกผสมพันธ์ุอย่างไม่เหมาะสม และโดยส่วนใหญ่ไม่อาจะ
รักษาให้หายได้ หนทางเดียวในการหลีกเลี่ยงปัญหา (ซึ่งมักเกิดกับสุนัขพันธ์ุ สปริงเกอร์ สเปเนีย ล 
และ ค็อกเกอร์ สเปเนียล ) คือ คุณควรเลือกซื้อสุนัขจากแหล่งเพาะพันธ์ุที่มีช่ือเสียง หรือไว้ใจได้
เท่านั้น 

วิตกกังวล : สุนัขเป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตามลําพังเป็นเวลานาน
ย่อมสร้างความเครียดให้กับมันไม่มากก็น้อย สุนัขบางตัวอาจกดดันกับสภาพดังกล่าวจนเริ่มทําลาย
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ข้าวของภายในบ้านเมื่อใดก็ตามที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพัง ความวิตกกังวลอาจนําไปสู้ปัญหาอื่นๆ ด้วย 
เช่น พฤติกรรมย้ําคิดยํ้าทํา ลองปรึกษาสัตว์แพทย์หรือนักพฤติการณ์สัตว์ในการหาหนทางรักษา 
(เดวิด บรูนเนอร์ และแซม สตอลล์ 2550 : 200) 
 
ความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับสุนัข 

ความรู้สึกและสัญชาตญาณ 
สุนัขแต่ละตัวและแต่ละสายพันธ์ุ มีสัญชาตญาณของตนเอง  นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง จากสุนัขปุามาเป็นสุนัขเลี้ยง  ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธ์ุสุนัขสืบทอดกันมา
มากกว่า 4,000 ช่ัวอายุ ทําให้ลักษณะร่างกายของสุนัขหลายสายพันธ์ุ เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษ
ของพวกมันอย่างมาก แต่สุนัขแต่ละสายพันธ์ุยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของสุนัขปุาที่มันเคยเป็น  
ไว้ได้ไม่มากก็น้อย ทั้งสุนัขปุาและสุนัขเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณ
ในการรวมกลุ่ม 

ลักษณะทางกายภาพ 
การผสมพันธ์ุสุนัขสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหลาก หลายในเรื่องของขนาด รูปร่าง

หน้าตา และพฤติกรรมมากกว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านชนิดอื่นๆ สุนัขจะได้คุณสมบัติต่าง ๆ  จากบรรพบุรุษ
ของมัน ซึ่งก็คือหมาปุา สุนัขเป็นผู้ล่าและสัตว์ที่ชอบคุ้ยหาของตามกองขยะ  มันมีฟันที่แหลมคมและ
ฟันเข้ียวที่แข็งแรงสําหรับจู่โจม  จับถือและฉีกอาหารของพวกมัน  แม้ว่าการผสมพันธ์ุที่เลือกไว้เพื่อ
ขยายพันธ์ุได้เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ  การผสมพันธ์ุต่าง  ๆ สุนัขทุกตัวจะจดจําคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากบรรพบุรุษรุ่นแรก  ๆ เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมที่กินสัตว์เป็นอาหารอื่น ๆ ทั่วไป  สุนัขมี
กล้ามเนื้ออันทรงกําลัง กระดูกข้อเท้าที่ต่อเข้าด้วยกัน มีระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ คอยช่วยให้สุนัข
ว่ิงได้ดีและมีความอดทนอดกลั้น และมีฟันที่ใช้สําหรับจับและฉีกอาหาร ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่เดินด้วย
ฝุาเท้า แต่สุนัขเดินด้วยฝุามือและฝุาเท้าพร้อม ๆ กัน  

การมองเห็นของสุนัข 
เรายังสรุปไม่ได้ว่าสมองของสุนัขจะแปลความหมายสิ่งที่ มองเห็นว่าเป็นอย่างไร  ต้องมี

การศึกษาเรื่องนี้โดยนักพฤติกรรมสุนัข  มีงานวิจัยที่น่าสนใจทําการศึกษาโดย Neitz, Geist and 
Jacobs ใช้วิธีการนําแผนสี่เหลี่ยมที่มี 3 สี วางไว้หน้าสุนัข ฝึกให้สุนัขหยิบสีที่แตกต่าง เพื่อผู้วิจัยจะได้
เดาได้ว่าสีอะไรที่สุนัขมองเห็น  คําถามก็คือสุนัขหยิบแผ่นสีจากความแตกต่างของสี  ไม่ใช่ความ
แตกต่างของแสง จากการศึกษาน้ีได้กล่าวว่า สุนัขมองเห็นได้คล้ายคนตาบอดสี  ซึ่งไม่สามารถแยกสี
แดงและสีเขียวออกจากกันได้ นอกจากนั้นโลกของสุนัขจะประกอบด้วยสี เหลือง น้ําเงิน และเทา โดย
เมื่อคนเราเห็นสีแดงสุนัขจะเห็นเป็นสีเหลือง เราเห็นสีเขียวสุนัขจะเห็นสีขาวออกเทาๆ บริเวณสีขาว
ซึ่งเรียกว่า จุดไม่มีสี เกิดข้ึนที่บริเวณ 480 nm ของแถบสีที่มองเห็น ( visual spectrum) ตามปกติที่
จุด 480 nm จะปรากฏอยู่ในช่วงน้ําเงินแกมเขียว ทุกความยาวคลื่นแสงที่ยาวกว่าจุดไม่มีสีสุนัขจะไม่
สามารถแยกความแตกต่างได้ และจะมองเห็นเป็นสีเหลือง 

ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อมนุษย์ 
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดของคนและสุนัขช่วยทําให้สุขภาพด้านร่างกาย

และจิตใจของมนุษย์ดีข้ึน ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว แสดง ให้เห็นว่าพวกเค้าเหล่าน้ีมีสุขภาพกายและจิต
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ดีกว่าผู้ที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง โดยที่พวกเค้าไปพบแพทย์น้อยกว่า และน้อยครั้งที่จะใช้ยาในการรักษา ใน
รายงานการสํารวจจากผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพบว่าปัญหาด้านสุขภาพน้ัน  ได้บรรเทาลงหลังจากเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงมาได้หนึ่งเดือน และ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่เลี้ยงสุนัข เพราะเจ้าของสุนัขมีการออกกําลังกาย  
และการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเจ้าของแมว และผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง  ผลดังกล่าวเป็นข้อยืนยันได้
อย่างดีว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขบาง  ทีอาจมีผลด้านบวกต่อสุขภาพและพฤติกรรมของ
มนุษย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันยังมีโอกาสรอดชีวิต  มากกว่าหรือมีชีวิตอยู่
นานกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตวเลี้ยง  ประโยชน์ด้านสุขภาพน้ีน่าจะเกิดจากการเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
สุนัขมากกว่า ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่าน้ัน ประโยชน์จากการได้เลี้ยงสุนัขยังส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตในสังคมด้วย เช่น  มีรายงานว่า  ผู้พิการที่นั่งรถเข็นน้ัน  เมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยจะมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากกว่าขณะที่ ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย (พิรุณ 2556) 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุนัข 
เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลานฝุาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กร

เอกชน องค์กรอิสระ หรือแม้แต่ประชาชน จึงมีผู้เสนอแนะว่าการจัดระเบียบสุนัขจรจัดควรอยู่ในรูป
ของการสร้างเสริมความร่วมมือจากองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

กรุงเทพมหานคร โดยกองแพทย์สาธารณสุข สํานักอนามัยได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
เช่น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา มหาวิทยาลัย
ต่างๆ พร้อมด้วยสํานักงานเขตต่างๆ ได้ร่วมทําโครงการที่มีช่ือว่า “โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
และโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร”โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 16 เดือน มุ่งเน้นการผ่าตัด
ทําหมันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดจํานวน 120,000 ตัว รวมทั้งการใส่ปลอก
คอ ฝังไมโครชิพหรือสักเครื่องหมาย แต่เนื่องจากสุนัขจรจัดในกรุงเทพอยู่เป็นจํานวนมาก จึง
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 

 
1. สํานักงานเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต จับสุนัขจรจัดภายใน 

พื้นที่เขตเพื่อผ่าตัดทําหมันและจัดหาสถานที่ โดยสร้างกรงกักขังสุนัขจรจัดขนาดใหญ่สําหรับไว้ดูแล
สุนัขหลังผ่าตัดช่ัวคราว ซึ่งอาจตั้งไว้ในชุมชนหรือวัดเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้แผลหายดี จึงนํากลับสู่ถ่ิน
เดิม 

2. กองสัตว์แพทย์สาธารณสุขสํานักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ 2 ทีมออกปฏิบัติงานทุกวัน โดยแต่ละทีมจะมี
นายแพทย์ 7 คนและผู้ช่วย 10 คน ไปตามเขตต่างๆที่ได้ช่วยกันจับและรวบรวมสุนัข 
 

3. ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ  
ทั้งในกรุงเทพและใกล้เคียง ที่มีการเรียนการสอนในคณะสัตว์แพทย์และโรงพยาบาลสัตว์ โดยรับสุนัข
จรจัดจากพื้นที่เขตใกล้เคียง เพื่อทําการผ่าตัด ทําหมันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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4. โรงพยาบาลสัตว์เอกชนและคลินิกสัตว์แพทย์เอกชน  
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เสียสละร่วมทําการผ่าตัด ทําหมันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขจรจัด โดยนําส่งสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

การจัดมหกรรมรณรงค์ทําหมันสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
จรจัดเดือนละครั้ง ในกลุ่มเขตรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยา บูรพา ศรีนครินทร์ กรุงธนเหนือ-ใต้ หมุนเวียน
สลับกันไป โดยมีสัตว์แพทย์อาสาทั้งรัฐ-เอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 
รวมทั้งประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมมือในการผ่าตัดทําหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการจัดหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด 
โครงการจัดหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดเป็นโครงการที่มีการกําหนดไว้ในแผนดําเนินการมา

นานแล้ว แต่พึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนในช่วงเวลาที่มีการประชุมเอเปค ทั้งนี้เพราะเป็นกรณีเร่งด่วนที่
ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องสุนัขจรจัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งการดําเนินการใน
เรื่องการจัดหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดไม่ได้มีการวางแผนที่ดีได้ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการ
และคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัด 

กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขโดยตนเองเป็นเจ้าของสุนัข 
1. ทุกครั้งที่คิดจะมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน ควรตั้งคําถาม 

กับตนเองเสมอว่า “แน่ใจหรือไม่ที่จะมีเวลาในการเลี้ยงดู ให้อาหาร ให้ความรักแก่สัตว์เหล่าน้ันได้
ตลอดชีวิตสัตว์” เมื่อมั่นใจแล้วค่อยเลี้ยง 

2. ควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในจํานวนพอเหมาะแก่การดูแลได้ 
อย่างได้อย่างทั่วถึงและเลี้ยงภายในบริเวณบ้านที่สําคัญต้องฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจํา
ทุกปี 

3. การเลี้ยงสุนัขถ้าไม่ได้ต้องการประสงค์จะเลี้ยงเพื่อต้องการลูกหลานในสายพันธ์ุ 
ควรทําหมันสุนัข เพื่อปูองกันการตั้งท้องโดยไม่เจตนาหรือสุนัขออกไปผสมพันธ์ุกันเองข้างนอกบ้าน 

กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าของสุนัข 
1. พลเมืองดีที่เลี้ยงดู ให้อาหาร ให้ความรัก เมตตา 

สงสารและหายารักษาให้เมื่อเจ็บปุวยแก่สุนัขที่อาศัยนอกบ้าน ควรให้ความร่วมมือและแจ้งสํานักงาน
เขต เพื่อช่วยในการนําพวกเขามาทําหมันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพาสุนัขบ้าและให้เขาเหล่าน้ัน
กลับไปมีชีวิตอยู่ที่เดิม เพื่อเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัย 

2. ช่วยกันทําหน้าที่พลเมืองดีในการแจ้งแหล่งที่พักอาศัย 
หรือที่สุนัขจรจัดกําลังอยู่ในชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่เขต ช่วยพาสุนัขไปทําหมันหรือพามาหาเจ้าหน้าที่ 

3. สํานักงานเขตแต่ละแห่งได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สําหรับ 
พักฟื้นสุนัข โดยประชาชน ผู้มีจิตใจรักและเมตตาสุนัข สามารถช่วยเหลือในการดูแลสุนัขหลังผ่าตัด
หรือเลี้ยงสุนัข 

กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อพาณิชย์ 
1. ควรมีการควบคุมการเพาะพันธ์ุสัตว์ให้มีปริมาณที่ 

เหมาะสมและมีคุณภาพที่สมบูรณ์ 
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2. ควรมีระบบการบันทึกการขายที่ชัดเจน 
3. ควรสํานึกในหมู่ผู้ประกอบการให้มีการเลี้ยงและดูแล 

สัตว์อย่างมีมาตรฐาน 
4. ควรมีการกําหนดมาตรการด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้ 

เพาะพันธ์ุและผู้จําหน่ายสัตว์ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเพ่ิมค่าให้สุนัขจรจัด 
โครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่ม

ค่าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุนัขจรจัดให้กลายมเป็นสุนัขที่มีคุณภาพ และสามารถทําประโยชน์
ให้แก่สังคมได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งพบว่าสุนัขจรจัดหลายตัวสามารถทําภารกิจที่สําคัญได้หลายประการไม่
ว่าจะเป็นด้านการตรวจค้นยาเสพติดหรือปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งด้วยความสําเร็จ
ดังกล่าวนี้ ได้นําไปสู่การให้ยศและรางวัลแก่สุนัขจรจัดที่ได้รับการฝึกใหม่และสามารถทําภารกิจได้
สําเร็จลุล่วงไปด้วย 

การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 
เนื่องจากการจัดระเบียบสุนัขจัดไม่ได้คํานึงถึงเพียงเฉพาะการควบคุมจํานวน แต่ในทาง

ปฏิบัติแล้ว การดูแลสุขภาพสุนัขจรจัดนับเป็นและจัดเป็นความสําคัญในการลําดับต้นๆ เช่นกัน ดังนั้น 
จึงมีการเสนอแนะให้มีการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์เพื่อการดูแลสุนัขจรจัดเพื่อให้การดูแลสุนัขจรจัด
ภายหลังการทําหมัน ทั้งนี้เพราะพบว่ามีสุนัขจรจัดเป็นจํานวนมากต้องตายหลังการทําหมัน เพราะเกิด
ปัญหาข้างเคียง 

อย่างไรก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์นี้ ยังเป็นเรื่องที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาการจัดระเบียบสุนัขจรจัดที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะจะนําไปสู่
ปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาบุคลากรและสถานที่ นอกนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาการ
จัดการที่ซ้ําซ้อนกับสถานพยาบาลสัตว์อื่นๆ ที่ให้บริการอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

การจัดท าบัตรประกันสุขภาพ 
แนวคิดพื้นฐานของการจัดทําบัตรประกันสุขภาพสุนัข เป็นวิธีการหนึ่งที่จะจัดสวัสดิการ

ทางด้านสุขภาพให้แก่สุนัข ซึ่งผลทางอ้อมคือการให้การสนับสนุนให้เจ้าของมีความรับผิดชอบในการ
เลี้ยงดูและดูแลสุนัขโดยไม่ต้องมีภาระด้านค่าใช้จ่ายมากนัก นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของข้อมูล
เกี่ยวกับสุนัขแก่ภาครัฐและช่วยให้สามารถตรวจสอบจํานวนสุนัขได้ 

ปัญหาสุนัขจรจัด มีสาเหตุหลักจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์ ประกอบกับ
ความสามารถในการแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็วของสุนัข ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครนับจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากปัญหาสุนัขจรจัด ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่
ยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้ข้อเสนอแนะและทางเลือกไว้หลากหลาย    อย่างไรก็ตาม
นโยบายและข้อเสนอแนะยังขาดการบูรณาการและขาดการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละวิธีอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้นควรหานโยบายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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จากการศึกษาในบทนี้ทําให้ผู้ศึกษาทราบ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสุนัข  
พฤติกรรมของสุนัข ความต้องการของสุนัข ความรู้สึกและสัญชาตญาณสุนัข ทําให้ เกิดความเข้าใจใน
ตัวสุนัขมากขึ้น เพื่อนํามาพัฒนาในการทําสารคดีสุนัข 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ“สารคดีนําเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” และ สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
สาเหตุการเพ่ิมจ านวนสุนัขจรจัด 
สุนัขจรจัด หมายถึง สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ ไม่มีบ้านอาศัยเป็นประจํา

หรืออาจเป็นสุนัขที่แต่เดิมเคยมีเจ้าของ ภายหลังพลัดหลง เร่ร่อน หรือถูกทอดทิ้ง จากนิยามดังกล่าว
ข้างต้น จึงทําให้ยากต่อการสํารวจจํานวนสุนัขจรจัดที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างเที่ยงตรง  เนื่องจากสุนัขมี
การเปลี่ยนสถานภาพได้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ทําการสํารวจโดยกรุงเทพมหานครและสํานักงาน
สถิติแห่งชาตินับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จํานวนสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ่ม
เป็น 1 ,942 ,800ตัว โดยมีสุนัขจรจัดสูงเกือบถึงร้อยละ 20 ของสุนัขทั้งหมด และ ปีล่าสุดพบว่ามี
จํานวนสุนัข 1,550,703 ตัว โดยประมาณร้อยละ 17 เป็นสุนัขจรจัด (สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานสถิติแห่งชาติ 2549) จากข้อมูลแม้ว่าจํานวน สุนัขจรจัดมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับจํานวน
สุนัขมีเจ้าของ แต่ดูเหมือนจะพบว่าสุนัขมีเจ้าของจํานวนไม่น้อยได้เปลี่ยนสภาพเป็นสุนัขจรจัด  อีกทั้ง
ยังพบว่ามิใช่มีแต่สุนัขพันธ์ุไทยเท่านั้นที่เป็นสุนัขจรจัด  แต่สุนัขพันธ์ุต่างประเทศที่มีราคาแพง 
อย่างเช่น เซนต์เบอร์นาร์ด ดัลเมเชียน โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ เป็นต้น ก็ถูกเจ้าของนํามาทิ้งให้เป็นสุนัขจร
จัดจํานวนไม่น้อย 

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้การเพ่ิมขึ้นของสุนัขจรจัด 
1. การที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ภายในพื้นที่ที่จํากัด  ทําให้

เกิดการกระจุกตัวของประชากรในกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในเรื่องการจัดหา
ที่พักอาศัยให้กับสัตว์เลี้ยง ประกอบกับประชากรยังไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น วิธีการฝึกอบรมสุนัข การดูแลสุขภาพ  การควบคุมการขยายพันธ์ุของสุนัขและขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุนัข เป็นต้น  

2. สัดส่วนของสุนัขจรจัดวัยเจริญพันธ์ุเพศเมียมีมากกว่าเพศ  ผู้ มาก จากการศึกษา
ประมาณการว่ามีสุนัขเพศเมียต่อเพศผู้ในสัดส่วน 3:2 ขณะที่สัดส่วนทางเพศของสุนัขที่มีเจ้าของจะ
เป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมีย สัดส่วนที่มากของสุนัขจรจัดเพศเมียน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาวะการ  
เจริญพันธ์ุในกลุ่มสุนัขจรจัดสูงข้ึน และการเพิ่มจํานวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

3. การขาดความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงหรือเจ้าของที่ปล่อย ปะ ละเลยสุนัข ไม่ดูแลเอาใจ
ใส่ด้านอาหารและสุขภาพ ทําให้สุนัขออกไปหาอาหารนอกบ้านและตระเวนไปตามที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่ง
อาจพลัดหลงและกลายเป็นสุนัขจรจัด  

4. สุนัขถูกทอดทิ้งเพราะเจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงดูอีกต่อไป  จึงนําไปปล่อยตามวัดและ
สถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
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4.1 เจ้าของไม่นําสุนัขไปทําหมัน ปล่อยให้ขยายพันธ์ุ  จนมีจํานวนมากเกินกว่าจะ
เลี้ยงดูได้ทั้งหมด  

4.2 ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของสุนัขไม่เป็นไปตามที่ คาดหวังเมื่อซื้อมาขณะที่เป็น
ลูกสุนัข  

4.3 ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มข้ึนตามวัยของ สุนัข ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่า
ปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  หรือปัญหาภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายในการ
บําบัดรักษาสุนัขที่เจ็บปุวยเป็นโรค เรื้อรัง ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากอุบัติเหตุ 

4.4 การที่ผู้เพาะพันธ์ุสุนัขบางรายขาดจรรยาบรรณใน  การ เพาะพันธ์ุ ต้องการผล
กําไรอย่างเดียว ไม่ใส่ใจที่จะคัดสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวออกไป  ทําให้ได้สายพันธ์ุสุนัขที่ดุร้าย หรือ
การที่เจ้าของเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง ไม่สามารถฝึกให้สุนัขเป็นมิตรและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้  เป็นเหตุให้เมื่อ
เลี้ยงไประยะหนึ่งสุนัขกลับมีนิสัยไม่ดี ดุร้าย หวาดระแวง ชอบกัดทําร้าย หรือเป็นอันตรายกับเจ้าของ
หรือผู้ที่สัญจรไปมาจาก ปริมาณและอัตราการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัดได้ส่งผลกระทบสู่  
มนุษย์ในหลายด้าน ซึ่งผลกระทบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผลกระทบด้านสุขภาพ 

5. การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัดจากการผสม พันธ์ุของสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
มาตั้งแต่เกิด และถูกปล่อยให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ  

6. การนิยมให้อาหารสุนัขจรจัดตามท้องถนน  ตามชุมชน  และตามสถานที่ต่างๆ ด้วย
ความสงสารแต่ไม่นําไปเลี้ยงดูรับผิดชอบ  

7. การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือภาชนะใส่ขยะไม่มีที่ปิดมิดชิดพอดี จนเป็นแหล่ง
อาหารของสุนัขจรจัดและทําให้สุนัขจรจัดสามารถหาอาหารเพื่อยังชีพได้ง่าย  (โครงการวิจัยเชิง
นโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร 2547)  

                                   
สถิติเกี่ยวข้องกับอัตราของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขในครัวเรือน  ในช่วงกลางปี 2549 กรุงเทพมหานคร มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 1,942,800 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขไว้ในครัวเรือนในวันที่ 16 
มิถุนายน 2549 จํานวน 389,097  ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น และเป็นค
รัวเรือนที่ไม่เลี้ยงสุนัขไว้ในครัวเรือนจํานวน 1,553,703 ครัวเรือน เมื่อพิจารณาตามจํานวนสุนัขที่
เลี้ยงไว้ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขไว้ในครัวเรือน 1 ตัว  มีจํานวน 199,207 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 51.2  รองลงไปเป็นครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข 2 ตัว จํานวน 95,576 ครัวเรือน หรื
อรอ้ยละ 24.6  และครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข 3 ตัว จํานวน 42,345 ครัวเรือน หรือร้อยละ 10.9  
ครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวมีจํานวนลดลงตามลําดับ  

   ส
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ภาพที่ 2-2 แสดงสถิติเกี่ยวข้องกับอัตราของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร, 2547: 56. 

ถ้าพิจารณาเป็นรายเขตทั้ง 50 เขต พบว่าเขตบางกะปิมีครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขมากที่สุด  
จํานวน 20,640 ครัวเรือน  เขตที่มีครัวเรือนเลี้ยงสุนัขมากรองลงไป  ได้แก่  จตุจักร  ลาดพร้าว และ
บางแค ส่วนเขตที่มีครัวเรือนเลี้ยงสุนัขน้อยที่สุด  คือ เขตสัมพันธวงศ์มีครัวเรือนเลี้ยงสุนัข 974  
คร ัวเร ือน 
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เขตและรหัส                        จ ํานวนคร ัวเร ือนท ี่เล ี้ยงส ุน ัข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3 แสดงสถิติเกี่ยวข้องกับจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข จําแนกตามจํานวนสุนัขที่เลี้ยง  

   ส
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ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร, 2547: 58. 

ส ุน ัขท ี่ม ีเจ าของในเขตกร ุงเทพมหานครในว ันท ี่ 16 ม ิถ ุนายน 2549 ม ีจ ํานวนประมาณ  
823,503 ต ัว เป นเพศผ ู้มากกวาเพศเม ียโดยเป นเพศผ ู ้468,851 ต ัว ค ิดเป นร อยละ 56.9 และเพศเม ีย 
354,652 ตัว คร ัวเร ือนที่เล ี้ยงสุนขัไวน้อยตัวในคร ัวเร ือนจะเลี้ยงส ุน ัขเพศผ ูม้ากกวาเพศเม  ีย เห ็นได้จาก
คร ัวเร ือนท ี่เล ี้ยงส ุน ัขไวต ัวเด ียวจ ํานวน 199,207 คร ัวเร ือน เป นส ุน ัขเพศผ ู้ 128,975 คร ัวเร ือน หร ือร ้อย
ละ 64.7  เม ื่อพ ิจารณาตามกล ุม่อาย ุพบวา ส ุน ัขท ี่ม ีเจ าของจ  ํานวน 776,008 ต ัว (ร อยละ 94.2) ม ี

อาย ุตั้งแต่ 6 เดอืนข้ึนไป ส วนสน ุนัขท ี่ม ีอาย ุต่ํากว่า 6 เด ือน ม ีเพ ียงร อยละ 5.8                        

ตารางที่ 2-1 จ ํานวนส ุน ัข จ ําแนกตามเพศ และกล ุ่มอายุ 

เพศ รวม ต่ํากวา  6 เดอืน ต ั้งแต 6 เด ือนข ึ้นไป 
รวม 823,503 47,495 776,008 

เพศเม ีย 354,652 20,529 334,123 
เพศผ ู้ 468,851 26,966 441,885 

ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. 2547, 60. 

ถาพิจารณาเป็นรายเขตท ั้ง 50 เขต พบว่า เขตบางกะป ม ีสุนัขที่เลี้ยงไว้ในครัวเรือนมาก
ที่สุดจ ํานวน 45,040 ต ัว เป นเพศเม  ีย 21,281 ต ัวและเพศผ  ู้ 23,759 ต ัว เขตท ี่ม ีส ุน ัขท ี่เล ี้ยงใน
คร ัวเร ือนมากรองลงไปได้แก  จักตุจักร บางนา ลาดพร้าว และ บางแค เขตท ี่ม ีส ุน ัขท ี่เล ี้ยงในคร ัวเร ือน
น ้อยท ี่ส ุด ค ือ เขตส ัมพ ันธวงศม ีส ุน ัข 1,565 ต ัว เป็นเพศเม ีย 973 ต ัวและเพศผ ู้ 592 ต ัว 

การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขจํานวน  389,097  ครัวเรือน  
มีครัวเรือน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ในรอบ 12  เดือนที่ผ่านมา ( 16 มิถุนายน 
2548 - 15 มิถุนายน 2549) จํานวน 362,752  ครัวเรือน  หรอคิดเป็นร้อยละ  93.2  ของครัวเรือนที่
เลี้ยงสุนัข  สําหรับสุนัขในครัวเรือนจํานวน 823,503 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีนจํานวน 753,479 ตัว เป็น
ร้อยละ 91.5 
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ภาพที่ 2-4 แสดงแผนภูมิจํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขและได้รับการฉีดวัคซีน 

ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร, 2547: 62. 

เมื่อพิจารณาเขตท ี่มีส ัดส่วนของครัวเร ือนท ี่มีส ุน ัขไดร ับการฉ ีดว ัคซ ีนมากท ี่ส ุด 5 อ ันด ับ
แรก ไดแก  เขตคลองสาน ส ัมพ ันธวงศ ปท ุมว ัน ป อมปราบศ ัตร ูพ าย และพญาไท  เขตท ี่ม ีส ัดส วนของ
ส ุน ัขไดร ับการฉ ีดว ัคซ ีนมากท ี่ส ุด 5 อ ันด ับแรก   ไดแก  เขตคลองสาน ป อมปราบศ ัตร ูพ าย พญาไท 
ธนบุรี และ จักตุจักร 

ส ําหร ับเขตท ี่มีส ัดส่วนของครัวเร ือนที่มีส ุนัขไดร ับการฉ ีดวัคซีนน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได
แก  เขตตล ิ่งช ัน ราชเทว ี บางบอน หนองจอก และคลองสามวา เขตท ี่ม ีส ัดส วนของส ุน ัขไดร ับการ ฉ ีด
ว ัคซ ีนนอยท ี่ส ุด 5 อ ันดับแรก ไดแก  เขตบางกอกน อย คลองสามวา ตล ิ่งช ัน บางบอน  และ คลองเตย 
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ตารางที่ 2-2 เขตที่มีร้อยละของครัวเรือนและสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุด 5 อันดับแรก   

ลําดับ
ที่ 

รหัส
เขต 

ช่ือเขต จํานวน
ครัวเรือน
ที่เลี้ยง
สุนัข 

จํานวนครัวเรือนที่
สุนัขได้รับการฉีด
วัคซีน 

จํานวน
สุนัข 

จํานวนครัวเรือนที่
สุนัขได้รับวัคซีน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 18 คลองสาน 4,985 4,985 100.0 8,569 8,569 100.0 

2 13 สัมพันธวงศ์ 974 974 100.0 1,565 1,427 91.1 

3 7 ปทุมวัน 1,066 1,066 100.0 2,303 2,133 92.6 

4 8 ปูอมปราบ
ศัตรูพ่าย 

2,121 2,121 99.9 4,356 4,356 100.0 

5 14 พญาไท 4,810 4,810 98.6 10,281 10,158 98.8 

ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. 2547, 65. 

ตารางที่ 2-3 เขตที่มีร้อยละของครัวเรือนและสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด 5 อันดับแรก 

ลําดับ
ที่ 

รหัส
เขต 

ช่ือเขต จํานวน
ครัวเรือน
ที่เลี้ยง
สุนัข 

จํานวนครัวเรือนที่
สุนัขได้รับการฉีด
วัคซีน 

จํานวน
สุนัข 

จํานวนครัวเรือนที่
สุนัขได้รับวัคซีน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 19 ตลิ่งชัน 9,800 7,685 78.4 22,119 16,836 76.1 

2 37 ราชเทวี 3,189 2,649 83.1 6,550 5,903 90.1 

3 50 บางบอน 8,276 7,077 85.5 16,273 13,542 83.2 

4 3 หนองจอก 4,138 3,539 85.5 10,769 9,538 88.6 

5 46 คลองสามวา 5,693 4,887 85.8 11,884 8,855 74.5 
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ที่มา: โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุนัขจรจัดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรุงเทพมหานคร. 
รายการวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษ
สุนัขบ้า. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. 2547, 66. 

ธุรกิจเก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยงในปี 2548 
จากเครื่องมือบําบัดทางอารมณ์ในอดีต ปัจจุบันบรรดาคนรักสัตว์ได้ปรับเปลี่ยนสถานะ

ของ "สัตว์เลี้ยง" ให้กลายเป็น "สิ่งมีค่า" ทางความรู้สึก นิยามของคําว่าสัตว์เลี้ยงกลายเป็น "เพื่อนรัก " 
แทนการคบหาระหว่างมนุษย์ เห็นได้ชัดเจนจากพฤติกรรมในการเลี้ยงที่เปลี่ยนไป ผู้เลี้ยงเริ่มให้
ความสําคัญกับการดูแล ทั้งอาหาร ที่อยู่ และการรักษาโรค รวมถึงกิจกรรมร่วมต่างๆ 

ด้วยความเอาใจใส่ซึ่งเกิดจากความผูกพัน ส่งผลให้สิ่งที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นธุรกิจที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ รวมถึง
ธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เหล่าน้ีนับเป็นหนึ่งวงการที่ได้รับความสนใจมาก มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในแต่ละปีขยายตัวเพิ่มข้ึนถึงหลักพันล้านบาท 

ล่าสุด บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด เผยว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในปี 2548 
เติบโตจากปีก่อน 10% คาดมูลค่าตลาดสุทธิ 109.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,388 ล้าน
บาท 

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของไทยในปัจจุบัน มี
ความสามารถในการผลิตเพื่อปูอนตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต ทําให้มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไทยยัง
ต้องมีการพึ่งพาสินค้านําเข้าอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไทยยังไม่มีการผลิตมาก และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เลี้ยงบางกลุ่มเท่านั้น 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนั้นก่อให้เกิดผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมมากมาย ผลิตสินค้าต่างๆ โดยอาศัยแนวคิดความทันสมัยและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสําคัญต่ออนาคตของธุรกิจในวงการ เห็นได้ชัด
จากการวางจําหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าที่เกี่ยวข้องตามช้ันวางของในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่
ขยายบริเวณกว้างขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็มีหลากหลายกว่าเดิม อีกทั้งร้านเพ็ตช็อปตามแห่งต่างๆ จน
เกิดเป็นระบบแฟรนไชส์ สถานพยาบาลสําหรับสัตว์มีการขยายสาขาและมีรายใหม่กระจายมากขึ้น 
สุนัขครองตลาดข้ึนเวทียกระดับ 

ชนิดของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาตลอดจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นตําแหน่งของ 
"สุนัข" เพื่อนรักสี่ขาที่ได้ช่ือว่ามีความน่ารัก ฉลาดแสนรู้ แถมยังมีนิสัยซื่อสัตย์รักเจ้าของเป็นที่สุด ที่
ผ่านมาวงการสุนัขเปลี่ยนแปลงไปมาก จากสัตว์คู่กาย ยามล่าสัตว์เปลี่ยนเป็นยามเฝูาบ้าน กลายเป็น
เพื่อนรัก และเข้าสู่สถานะสัตว์ทําเงิน โดยปัจจุบันหากไม่นับรวมสุนัขบ้านที่มีการเพาะพันธ์ุจําหน่าย 
พบข้อมูลว่าทั่วประเทศมีฟาร์มสุนัขมากกว่า 500 ฟาร์ม จํานวนสุนัขที่มีเจ้าของทั้งประเทศมีราว 5 
ล้านตัว รองลงมาเป็นแมวซึ่งมีอยู่ราว 1.5 ล้านตัวทั่วประเทศ 

สุนัขพันธ์ุต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงในบ้านเราในอดีต มีค่อนข้างจํากัดอยู่ในวงแคบๆ 
เฉพาะผู้มีฐานะ เนื่องจากมีราคาสูงหลักหมื่นถึงหลักแสนต้องสั่งนําเข้าโดยเฉพาะ แต่มีอยู่ช่วงสุนัข
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อินเตอร์กลายเป็นเพื่อนหน้าขนอันโปรดปรานของดารานักแสดง ทําให้สายพันธ์ุต่างๆ เป็นที่รู้จักมาก
ข้ึน ส่งผลให้กระแสการเลี้ยงสุนัขต่างประเทศบูมสุดขีดในชุมชนเมือง ผู้นําเข้าและเพาะพันธ์ุทยอยผุด
ข้ึนรองรับความต้องการของตลาด แม้จะมีคนในม้วนเสื่อไปหลายรายในยุคฟองสบู่แตก แต่กระแส 
"หมาฟีเวอร์" ยังสามารถประคองตัวได้ต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในธุรกิจสวนกระแสของยุคนั้น 

สุนัขรูปร่างหน้าตาแปลกๆ เข้ามากระตุ้นกระแสเรื่อยมา สายพันธ์ุยอดฮิตแต่เดิมเห็นจะ
เป็น เยอรมันเชพเพิร์ด ลาบราดอร์ โดเบอร์แมน ร็อตต์ไวเลอร์ และ โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ที่ยังครอง
อันดับมาถึงปัจจุบัน แต่บางพันธ์ุเกิดเหตุสลดทําให้อันดับลดตกฮวบ ส่วนพันธ์ุเล็กไม่มีใครเกินหน้า
พันธ์ุ พูเดิ้ล ชิสุ ซึ่งก็ยังครองอันดับต้นๆ จนถึงสมัยนี้เช่นกัน แต่ก็โดนพันธ์ุ ปอมเมอเรเนียน แซงหน้า
ไปเป็นอันดับหนึ่งในปีล่าสุด และมีสถิติการนําเข้าสูงสุด 

แต่สําหรับ "ไทยหลังอาน " สุนัขสายเลือดไทยแท้บ้านเราก็ไม่น้อยหน้า สามารถพัฒนา
สายพันธ์ุจนได้รับการรับรองมาตรฐานสายพันธ์ุจากองค์กรสุนัขระดับโลกอย่าง FCI ( Federation 
Cynologique Internationale) เมื่อปี 2536 ทําให้ไทยหลังอานเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสุนัขผู้
พิทักษ์เจ้าของที่ดีและสุนัขประจําชาติ เป็นสุนัขส่งออกสําคัญของไทย ผู้เลี้ยงต่างประเทศให้ความช่ืน
ชมถึงขั้นจัดต้ังเป็นชมรม เป็นสมาคม ไม่ต่างจากคนไทยซึ่งก็หันมาเลี้ยงสุนัขพันธ์ุไทยมากข้ึนเช่นกัน 
ส่วนสุนัขไทยพันธ์ุ "บางแก้ว" ก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ไต่อันดับแซง
หน้าสุนัขต่างประเทศหลายพันธ์ุ มีการก่อตั้งเป็นชมรมอย่างเหนียวแน่นเพื่อผลักดันให้เข้ามาตรฐาน
ระดับสากล 

พ.ต.อ. (พิเศษ) วีระพงษ์ สุนทรางกูล นายกสมาคม พัฒนาพันธ์ุสุนัข (ประเทศไทย) หรือ 
ส.พ.ส.ท. (THE KENNEL CLUB OF THAILAND ย่อว่า K.C.TH.) ซึ่งเป็นองค์กรของไทยที่ข้ึนกับ FCI 
กล่าวถึงวงการสุนัขปัจจุบันว่า การพัฒนาสุนัขกําลังเดินไปในทางที่ถูก เนื่องจากผู้เลี้ยงสุนัขมีความ
เข้าใจเรื่องสายพันธ์ุสุนัขมากขึ้น สามารถผสมขึ้นเองในประเทศอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงการ
ประกวดสุนัขที่ได้รับความสนใจสูง 

"สุนัขที่เข้ามาประกวดเป็นเหมือนสุนัขตัวอย่าง เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เลี้ยงพัฒนา
สุนัขของตนเองให้ใกล้เคียงมาตรฐานมากที่สุด เห็นได้ชัดว่าวงการประกวดได้รับความสนใจมากขึ้น 
วัดจากจํานวนสมาชิกของสมาคมที่เพิ่มข้ึน จํานวนสุนัขที่ลงทะเบียน และการจัดประกวดต่างๆ ในครั้ง
ที่ผ่านมาล่าสุดเรายังได้รับการช่ืนชมจากกรรมการของ AKU (Asian Kennel Union เป็นองค์กรสุนัข
ระดับเอเชีย) ว่า สุนัขบ้านเราพัฒนามาไกลมากทั้งมาตรฐานสายพันธ์ุ การจัดการประกวด เป็นรอง
ญี่ปุุนเท่านั้นเอง โอกาสอยู่ไม่ไกลที่ไทยจะจัดการประกวดระดับโลก Word Dog Show ซึ่งในต้นปี
หน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมองค์กรสุนัขระดับเอเชีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงาน
ประกวด การรับรองพันธ์ุสุนัข ซึ่งเราจะผลักดันบางแก้วให้เข้าสู่ FCI ด้วย" 

นายกสมาคมฯ ยังกล่าวต่อว่า สายพันธ์ุสุนัขบ้านเราเวลาน้ีมีความหลากหลายกว่าเดิม
มาก มีการเลี้ยงสุนัขพันธ์ุที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เช่น พันธ์ุบรัสเซลกิฟฟอน (Brussels Giffon) พันธ์ุ
เชทแลนด์ชีพด็อก (Shetland Sheepdog) และมีการนําพันธ์ุที่เคยได้รับความนิยมในอดีตกลับมาอีก
ครั้ง เช่น พันธ์ุโดเบอร์แมน โดยส่วนใหญ่เป็นสุนัขกลุ่มทอยและกลุ่มเทอร์เรีย 

ปัจจุบัน เพ็ดดิกรีครองตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นของเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี ) และอัลโปของกลุ่มเนสท์เล่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเก่า แต่ยังมีผู้ผลิตรายใหม่ที่
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กําลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเข้ามาร่วมส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างเครือเบทาโกร ที่มีแผนธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจังปีนี้ ในนามของ บริษัท เพ็ท โฟกัส จํากัด โดย นายนพพร วายุโชติ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาธุรกิจ เครือเบทาโกร เผยว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงยังมี
ช่องว่างอีกมาก เตรียมทุ่มงบฯ 10 ล้าน ส่ง "ด็อกเอ็นจอย" ลุยตลาดตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยให้
จุดแข็งด้านคุณภาพสินค้าทั้งด้านคุณค่าทางสารอาหารและราคาที่ไม่แพงในการแข่งขันทางการตลาด
อาหารสุนัขระดับมาตรฐาน ตั้งเปูายอดขาย 52 ล้านบาท และผลักยอดขายยี่ห้อเดิมที่เคยวางจําหน่าย
แล้ว 4 ยี่ห้อ เป็น 250 ล้านบาท จากยอด 100 ล้านบาทในปีที่แล้ว พร้อมตั้งเปูาข้ึนเป็นอันดับ 3 
ภายใน 3 ปี และเป็นผู้นําทางการตลาดภายใน 5 ปี และจะขยายสู่อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นต่อไป  แม้
ผู้ผลิตไทยทั้งรายเล็กและรายย่อยจะสามารถส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก 
แต่กรมส่งเสริมการส่งออกรายงานว่า บางประเทศยังมีความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงสูง อาทิประเทศ
อิสราเอล 

นอกจากนี้ ความนิยมของสุนัขยังเกิดธุรกิจบริการที่เอาใจเจ้าสัตว์เลี้ยงและเจ้าของกัน
สุดๆ ทั้ง บริการอาบน้ํา ตัดแต่งขน ทําสีไฮไลต์ขน บริการสัตว์ว่ายน้ํา สวนออกกําลังกายสําหรับสุนัข 
โรงแรมสุนัข ขนมของว่างสําหรับสุนัข ร้านอาหารสําหรับสุนัข สปาสุนัข สุสานสุนัข โรงเรียนฝึกสุนัข 
บ้างทําเป็นธุรกิจครบวงจร ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจไม่น้อยทีเดียว 

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ํามันแพงไปตามๆ กัน ราคาสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะสุนัขที่มีการแข่งขันสูง ทําให้ราคาตกลงกว่า 50% แต่จัดอยู่ในกลุ่มเลี้ยงเล่นเป็นส่วนใหญ่ 
กลุ่มสุนัขประกวดก็ยังตรึงราคาสูงอยู่หลักหมื่นเพราะกลุ่มลูกค้ายังมีกําลังซื้อ และสนใจซื้อจากฟาร์มที่
เช่ือถือได้มากกว่า ส่วนอาหารสัตว์ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนมีแนวโน้มปรับราคา มีการประเมิน
สถานการณ์ว่าในภาพรวมวงการสัตว์เลี้ยงยังมีอัตราเติบโตแต่ลดระดับลง ยังไม่เป็นที่วิตกกังวล 

แม้สัตว์เลี้ยงจะเป็นธุรกิจทําเงินมหาศาลแต่ไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จทุกราย จากที่ได้
สนทนากับผู้คนหลากหลายในวงการ เรื่อง "ทุน" สําคัญไม่น้อยกว่า "ใจรัก " และ "คุณธรรม " คนที่อยู่
รอดอาจไม่ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณที่ขายได้ หากแต่เป็นคุณภาพที่มีความยั่งยืนยิ่งกว่า ทุกวงการมีเบื้อง
หน้าเบื้องหลัง การ "คิดก่อนทํา " และ "ศึกษาก่อนตัดสินใจ " น่าจะเป็นตัวแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มาก
ที่สุด โดยเฉพาะสุนัข เพราะสิ่งที่ขยายตัวควบคู่ไปพร้อมความนิยมในวงการก็คือ การเปิดตัวสถาน
สงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆเกิดปัญหาสุนัขในสังคมแบบเรื้อรัง ขณะที่อเมริกาและญี่ปุุนมีจํานวนสุนัข
มากกว่าไทยหลายเท่าตัวแต่แทบไม่เห็นสุนัขจรจัดไร้เจ้าของ แถมยังมีการใช้ประโยชน์มากกว่าสัตว์
เลี้ยง โดยการเป็นสุนัขนําทางคนตาบอดแต่บ้านเรากลับเอาสุนัขมานั่งขอทานด้วย  (กิฎากรส์  2548 : 
6) 
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
1. ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

จากการสํารวจพบว่า ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่  (ร้อยละ 39.2) ระบุว่า
ใช้จํานวนช่ัวโมงอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์มากกว่า 20 ช่ัวโมง รองลงมาคือ 5 ช.ม. ถึง 10 ช.ม. (ร้อยละ 
16.1) และ 10 ช.ม. ถึง 15 ช.ม.(ร้อยละ 13.1) เป็นลําดับ 
จะเห็นได้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาและมี
แนวโน้มจะสูงข้ึนเรื่อยๆ 

 
ภาพที่ 2-5 แสดงแผนภาพจํานวนช่ัวโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห ์                                     
ที่มา: Nectec. จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 

2. ช่วงเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด (Time of use) 
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่ามีลักษณะไปในทิศทางเดียวกับปี

ก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ37.3) ระบุว่าช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุด คือ ช่วงกลางคืน ระหว่าง20:01-
24:00น. ช่วงเวลาที่ใช้น้อยที่สุด คือช่วงเช้าตรู่04:01-08:00น. (ร้อยละ1.3) 

       
ภาพ ที่  2 -6  แสดงแผนภาพผู้ตอบแบบสอบถามแบกตามช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต                              
ที่มา: Nectec. จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 
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2.1 กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน จากปี 2007-2011 

 
ภาพที่ 2-7 แสดงจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน จากป ี2007-2012                                         
ที่มา: Nectec. จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 

2.2 กราฟแสดงการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน ตั้งแต่ปี 2005-2011 

 
ภาพที่ 2-8 แสดงการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน ตั้งแต่ป ี2005-2011                                    
ที่มา: Nectec. จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 
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2.3 กราฟแสดงประเภทของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตท่ีมีผู้เข้าชม 

 
ภาพที่ 2-9 แสดงประเภทของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตที่มีผู้เข้าชม 
ที่มา: Nectec. จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser                           

ผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจ าวันผ่านสื่อในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

 

ภาพที่ 2-10 แสดงผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวันผ่านสื่อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา                                 
ที่มา: Abacpoll. ผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวัน . เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2556. เข้าถึงได้
จากhttp://www.abacpoll.au.edu/flash/2552/hotpoll021752_g.swf  
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ภาพที่ 2-11 แสดงผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวันผ่านสื่อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา                                 
ที่มา: Abacpoll. ผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวัน . เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2556. เข้าถึงได้
จากhttp://www.abacpoll.au.edu/flash/2552/hotpoll021752_g.swf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-12 แสดงผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวันผ่านสื่อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา                                 
ที่มา: Abacpoll. ผลการวิจัยการติดตามข่าวสารประจําวัน . เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2556. เข้าถึงได้
จากhttp://www.abacpoll.au.edu/flash/2552/hotpoll021752_g.swf  
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ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-13 ภาพรายการ The Dog Whisperer 
ที่มา: Dog whisperer tv เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556 เข้าถึงได้จาก  
http://www.cesarsway.com/channel/dog-whisperer-tv 
ชื่อรายการ : The Dog Whisperer with Cesar Millan รายการของหมาที่สอนคน 
ออกอากาศ : National Geographic หรือ ทางทรูวิช่ันส์ ทุกวันเสาร์เวลา 19.00 น. ทางช่อง 45 
เน้ือหา : ซีซาร์ มิลลาน (Cesar Millan) นักปรับพฤติกรรมสุนัข  จากรายการที่ฮิตที่สุดในหมู่คนที่รัก
สุนัขในประเทศอเมริกา “Dog Whisperer with Cesar Millan” และผู้เขียนหนังสือ  ซีซาร์เวย์ 
“Cesar’s Way” และ “สู่วิถีแห่งผู้นําฝูงสุนัข ” (Be the pack leader)  หนังสือที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้เลี้ยงสุนัขทั่วโลก และยังเป็นหนังสือขายดีติดอันดับของ New York Time 

ซีซ่าร์ทําให้เราเห็นว่าจะสร้างสายสัมพันธ์ และ ความเข้าใจกับสุนัขของเราให้มากกว่าเดิมได้
อย่างไร สุนัขจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรและจะเปลี่ยนทัศนคติอย่างถูกวิธีได้อย่าง  ไร นี่เป็นข้อมูล
สําคัญสําหรับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสงบกับเพื่อนแท้อันล้ําค่า 
รูปแบบ : ซีซ่าร์จะไปตามบ้านต่างๆที่มีปัญหาเรื่องสุนัขที่ตนเองเลี้ยงโดยจะเป็นโ ค้ชเจ้าของสุนัขให้
สามารถแก้ไขพฤติกรรม สุนัข เช่น ก้าวร้าว ข้ีหวาดกลัว ดุร้าย ชอบทําลายข้าวของ  หรือมีพฤติกรรม
แปลกๆ อย่างชอบกินกระดาษทิชชู่ ชอบเล่นนํ้ามากผิดปกติ  ให้กลายเป็นสุนัขที่มีพลังงานสงบและ
เป็นสุนัขที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของและครอบครัวอย่างมีความสุข  
ข้อด ี: เป็นสารคดีที่ทําให้เข้าใจสุนัขได้อย่างลึกซึ้งเพราะสารคดีน้ีทําให้รู้ว่า กําลังเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมของเจ้าของมากกว่าเพราะแท้ที่จริงแล้ว พฤติกรรมของสุนัขส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพลังงาน
ที่เจ้าของส่งให้พวกมันรับรู้และแน่นอน แม้ว่าสุนัขหลายตัวอาจมีอดีตที่เลวร้าย  แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดใน
การฟื้นฟูสุนัขคือการโค้ชตัวเจ้าของให้มีความเข้า  ใจ ปรับทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรม  สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือ เจ้าของต้องมีพลังงานที่สงบไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดก็ตาม ต้องแสดงออกซึ่ง ความเป็นผู้นํา
สุนัขได ้ไม่ให้สุนัขเป็นผู้นํา และ มีมุมมองการถ่ายภาพที่สวยงามน่าชมน่าติดตาม ไม่น่าเบื่อเหมือน
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ 
ข้อเสีย : ทฤษฎีที่ซีซ่าร์กล่าวไม่สามารถนําไปใช้ได้จริง อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามีคนลอกเลียนแบบ 
ควรบอกข้อควรระวังมากกว่าน้ี 
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น ามาปรับใช้ : เทคนิคการถ่ายภาพ มุมมองต่างๆ Toneของสีในรายการ Locationที่สวยงาม และ 
วิธีการเล่าเรื่องนําเสนอรายการ 

 

 
ภาพที่ 2-14 ภาพสุนัขตํารวจสี่ขาผู้ซื่อสัตย์ 
ที่มา: สุนัขตํารวจผู้ซื่อสัตย์ เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://www.clipmass.com/story/57874 
ชื่อภาพ : สุนัขตํารวจสี่ขาผู้ซื่อสัตย์ 
เน้ือหา : ภารกิจของนายตํารวจหมานั้น  ไม่ใช่ภารกิจเล็กๆน้อยๆ  เพราะพวกเขาได้รับมอบหมายให้
ตรวจพิสูจน์กลิ่นกระเป๋าของผู้โดยสารที่สนามบิน โดย "นายตํารวจไมโล" และ "นายตํารวจแตงโม" ลง
สนามอย่างมั่นใจ ตรวจสอบกระเป๋าได้อย่างคล่องแคล่ว และว่องไว เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารต้องรอนาน  
งานนี้รับประกันได้ว่า จะไม่มีของที่ผิดกฎหมายเล็ดลอดจมูกน้อย ๆ ของพวกเขาได้ 
รูปแบบ : ตามติดชีวิตสุนัขตํารวจตรวจกระเป๋าที่สนามบิน 
ข้อด ี: มีเทคนิคการถ่ายภาพที่สวยงามน่าติดตาม ทําให้เห็นมุมมองแววตาความรู้สึกของสุนัขตํารวจที่
มุ่งมั่นในการทํางาน ทําให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับสุนัข 
ข้อเสีย : ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าไปถ่ายในสนามบินได้ 
น ามาปรับใช้ : สามารถนําเทคนิคการถ่ายภาพมุมมองที่สวยงามและสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนกับ
สุนัขมาใช้ได้และ นํารูปแบบการถ่ายทอดเรื่องราวโดยเป็นการติดตามชีวิตของสุนัขตํารวจมาใช้เป็น
หนึ่งตอนของสารคดีได้ 
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ภาพที่ 2-15 ภาพ The Thing About Dogs (Vimeo) 
ที่มา: The Thing About Dogs เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://vimeo.com/71336599 
ช่ือวิดีโอ : The Thing About Dogs (Vimeo) 
เน้ือหา : วิดีโอนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของสุนัขว่าแท้จริงแล้วสุนัขกําลังคิดอะไรอยู่ การแสดงออกของ
สุนัขในมุมมองต่างๆสื่อถึงสิ่งที่สุนัขต้องการได้ 
รูปแบบ : นําเสนออิริยาบถ การแสดงออกของสุนัขหลายๆ ตัวในที่ต่างๆ โดยการแอบถ่ายและจงใจ
ถ่าย โดยการใช้เสียงพาก (Voice over) และ เพลงประกอบ (Music score) 
ข้อด ี: เสียงเพลงและเสียงบรรยายเมื่อประกอบกับวีดีโอแล้วทําให้สื่อความหมายได้มากกว่าเดิม มี
มุมมองการถ่ายที่สวยงาม ถ่ายให้เห็นแววตาสุนัขที่มีแววตาอ่อนโยนแฝงความหมายเอาไว้ ภาพ
สามารถเล่าเรื่องได้ในตัว 
ข้อเสีย : วีดีโอระยะเวลาสั้นมาก ถ่ายทอดเรื่องราวได้น้อย 
น ามาปรับใช้ : สามารถนําเทคนิคการใส่เพลงและเสียงบรรยายมาเป็นแนวทางในการทําสารคดีสุนัขนี้
ได้ และ เทคนิคการถ่ายภาพที่สามารถสื่อความหมายออกมาสามารถนํามาใช้ในการถ่ายทําได้ 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาและการผลิตสารคดีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การผลิตสารคดีน าชีวิตเสนอความเป็นอยู่ของ
สุนัข ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้แนวคิดในการผลิต สารคดี  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มผู้ชมมากที่สุด โดยใช้การศึกษาแบบวิจัยเชิงประยุกต์  (Applied Research) 
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าผลวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. รูปแบบและการศึกษาวิจัย  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
4. ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตสารคดีน าเสนอ
ชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์  
(Applied Research) โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย  ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อผลิต สารคดี
ต่อไป โดยท าการศึกษาข้อมูลประเภทเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับศึกษาและรวบรวมรายละเอียด ของเรื่อง
ที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอ ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาและ
เก็บข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงที่มีความสนใจในเรื่องของสุนัข จากนั้นจึงน าข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ ผลิตสารคดีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนด าเนินงาน, การก าหนดรูปแบบเนื้อหาและการวางแผนการผลิตในข้ันตอน
ต่อไป 

หลังจากผลิตสารคดเีสร็จแล้ว จะท าการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน โดยน าไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมาย (Post Test) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงช้ินงานให้ดีข้ึนไป 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เป็นประชากร ทุกเพศ
ทุกวัยที่ช่ืนชอบสุนัขและผู้ที่สนใจในสารคดีเกี่ยวกับสัตว์และผู้วิจัยใช้หลักการสุ่มตัวแทนแบบไม่ใช้หลัก
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ความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random 
Sampling) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ และการแจกแบบสอบถาม โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างประชากรทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ที่ช่ืนชอบสุนัขหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสารคดีสัตว์ โดยแบ่งตาม
ช่วงอายุเป็นจ านวน 4 ช่วงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่
และมีคนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จ านวน 100 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการผลิตรายการสารคดีและผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับสุนัข ทั้งหมด 4 คนดังต่อไปนี้ 

-  ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ  (คอลัมนิสต์เขียนแนะน าเมนูอาหารสุนัข นิตยสาร
Petple, สีสันสัตว์เลี้ยง และ Pet journal และเป็นผู้จัดงานชิวาวาปาร์ตี้) 

- วัชระ แวววุฒินันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล จ ากัด) 
- ปวีณา วีรธรรมจ ารัส (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซอยด็อก Soi dog) 
- สพ.ญ. พิงค์ลานนา กุญชร (สัตว์แพทย์หญิงประจ า โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ) 

3. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชมที่ช่ืนชอบ สุนัขและสนใจ
รายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่ช่ืนชอบสุนัขและสนใจในสารคดีสัตว์ จ านวน 8 
คน มาท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์จากการรับชมสาร
คดีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”เพื่อการประเมินผลรายการ
สารคด ี
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  

การศึกษาในครั้งนี้อาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ
รับชมรายการทางสื่อออนไลน์ และความต้องการของรูปแบบและเนื้อหาของ การผลิตรายการสารคดี
น าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสารคดี และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลัง
การผลิตสารคดีดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสารคด ี
-      แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะค าถามปลายปิด  (Closed-End 

Questions) และค าถามปลายเปิด  (Opened-End Questions) ที่ผู้ศึกษาออกแบบเองโดยสร้าง
แบบสอบถามข้ึน  ให้มีค าถามที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่ง
ค าถามของเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการของคนกับสุนัข 
ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุนัข 
ส่วนที่ 4 : การแสดงความคิดเห็นในด้านรูปแบบและวิธีน าเสนอสารคดีเกี่ยวกับ

สุนัข 
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-     แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้
ที่มีความรู้เกี่ยวกับสุนัขและผลิตรายการสารคดี เช่น สัตว์แพทย์ ,คอลัมนิสต์เขียนแนะน าอาหารสุนัข
นิตยสาร Petple และ ผู้จัดงานชิวาวาปาร์ตี้, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสุนัข , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เจ เอส แอล จ ากัด โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

1. ค าถามเกี่ยวกับปัญหาของสุนัขที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน 
2. ค าถามเกี่ยวกับค่านิยมของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขในปัจจุบัน 
4. ค าถามเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัข 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังการผลิตรายการ 
-      การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ชมกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประเมินผล 

การรับชมรายการที่ผลิตข้ึนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  บทสรุป  การอภิปรายผลที่สมบูรณ์  ซึ่งการ
ด าเนินการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ศึกษาไม่ได้เป็นผู้น าการสนทนากลุ่มเอง แต่จะมีบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้
ศึกษาและเข้าใจในช้ินงานของผู้ศึกษา มาเป็นผู้น าในการสนทนากลุ่ม  ผู้ศึกษาเป็นเพียงผู้คอยสังเกต
พฤติกรรมการรับชมรายการเท่านั้น  เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย  พูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชม
รายการตามความรู้สึกจริง ท าให้ได้ข้อมูลด้านความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และประโยชน์ที่ได้รับชม
รายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคด ี(Format)  
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของสารคด ี(Content) 
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูในสารคดี (MC and guru) 
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Docgurutary 

Program)   
ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสารคดี (Docgurutary) 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการศึกษาและผลิตสารคดีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบ่งออกเป็น 
2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสารคดี  และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
สารคด ี

การ ผลิต รายการ สารคดีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยวิธีการท าแบบสอบถาม
ออนไลนแ์ละแจกแบบสอบถาม จ านวน 100 คน ที่ช่ืนชอบสุนัขหรือสนใจสารคดีเกี่ยวกับสัตว์  เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  และสมบูรณ์มากที่สุด  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ที่มี
ความรู้ในด้านการผลิตรายการสารคดี  สัตว์แพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุนัข เพื่อขอข้อมูลและความ
คิดเห็น ไปใช้ในการ ผลิตรายการ สารคดีน าเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสรุปแบบสอบถามออกมาเป็นแผนภูมิกง เพื่อที่ง่าย
ต่อการดูสัดส่วนความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวางแผนผลิตช้ินงาน  เขียน
โครงการผลิตสารคดี (Proposal) และบทสาคด ี(Script) 
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หลังจากผลิตสารคดเีสร็จแล้ว จะมีการทดสอบกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม โดย
จะน าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อสารคดีไปปรับปรุงแก้ไขรายการให้ดีย่ิงข้ึน 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม  ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามออนไลน์และการแจกแบบสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน  
ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์และผลิตช้ินงาน  ซึ่งการผลิตช้ินงานจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน คือ เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม  

หลังจากผลิตรายการเสร็จแล้ว จะมีการประเมินผลรายการจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม  จ านวน 1 กลุ่ม 8 คนในช่วงเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 255 6 โดยจะน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงรายการให้ดีข้ึน 
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บทที่  4 
ประมวลผลวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

นั้น เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งในบทที่ผ่านมานั้น ผู้ศึกษา
ได้อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในบทนี้จะเป็นเรื่องว่าด้วยผลการศึกษา  ซึ่ง
ผู้ศึกษาจะแสดงผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าค าตอบที่ได้มา  ประมวลผลทางสถิติ  เพื่อวัดผล
ของพฤติกรรม การเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  และความต้องการของทั้ง
รูปแบบและเนื้อหาของรายการสารคดีสุนัข  ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  เพื่อให้ได้
แนวทางส าหรับผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัข ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายมากที่สุด  โดยน าผลวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูล  ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การน าเสนอข้อมูล  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3. การวางแผนผลิตช้ินงาน 

 

การน าเสนอข้อมูล  
ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูล  ซึ่งเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามโดยกับแจกแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการจ านวน  100 คน โดยผู้ศึกษาน าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ  
เพื่อวัดผลของพฤติกรรม  การเปิดรับชมรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สุนัข และความต้องการในเรื่อง
เนื้อหาและรูปแบบของรายการสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการน าเสนอข้อมูลในงานวิจัยช้ินน้ี น าเสนอข้อมูล 
ในลักษณะข้อความบรรยายหรือพรรณ นาวิเคราะห์  (Descriptive Analysis) โดยน าเสนอข้อมูล
แผนภูมิกง ตามล าดับดังนี้ 

  
ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์  

 เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นผลจาก
แบบสอบถามได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  
จากแผนภูมิพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน  59 คน คิดเป็นร้อยละ  59 และเพศ

ชายจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 

 
ภาพที่ 4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีอายุ 16-25 ป ีมีจ านวนมากที่สุดคือ  50 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือวัยผู้ใหญ่ อายุ 26-59 ป ีมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ
วัยเด็ก  อายุ 8-15 ปี มีจ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ  2 และน้อยสุดคือ ผู้สูงอายุมากกว่า  60 ปี มี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ภาพที่ 4-3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด
คือ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ ปริญญาโท  มีจ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ  10รองลงมา
คือมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  มีจ านวน เท่ากัน  3 คน คิดเป็นร้อยละ  3 รองลงมาคือ
อนุปริญญา มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2  

 

 
ภาพที่ 4-4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด  มีจ านวนมากที่สุดคือ  88 คน คิดเป็น
ร้อยละ  88 รองลงมาคือสถานภาพ สมรส  มีจ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ  9 และน้อยสุดคือ อื่นๆ มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
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ภาพที่ 4-5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีจ านวนมากที่สุดคือ 39  
คน คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมาคือเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20  รองลงมาคือรับจ้าง/ค้าขาย
และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจ านวนเท่ากัน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4  

 

 
ภาพที่ 4-6  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จากแผนภูมิ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท มีจ านวน
มากที่สุดคือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 20,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 1 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือมากกว่า 45,001 บาท มีจ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 13  รองลงมา 
คือตั้งแต่ 35,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตั้งแต่ 25,001 –30,000 บาท 

43%

14%
7%

6%

11%

6% 13%

น้อยกว่า 20,000 บาท

ตั้งแต่ 20,001 – 25,000 บาท

ตั้งแต่ 25,001 – 30,000 บาท

ตั้งแต่ 30,001 – 35,000 บาท

ตั้งแต่ 35,001 – 40,000 บาท

ตั้งแต่ 40,001 – 45,000 บาท

มากกว่า 45,001 บาท
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มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และน้อยสุดคือตั้งแต่  30,001  – 35,000 บาท  และ 40,001  – 
45,000 บาท มีจ านวนเท่ากันคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

 

 
ภาพที่ 4-7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานอดิเรก 

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เลี้ยงสุนัข   มีจ านวนมากที่สุดคือ 50  คน คิดเป็นร้อย
ละ 50  รองลงมาคือ เล่นอินเทอร์เน็ต มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคื อฟังเพลง มี
จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ 13  รองลงมาคือดูหนัง มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมาคือ
อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย box stunt , ท าทุกกิจกรรม มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และน้อยสุดคือดู
โทรทัศน์ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
พฤติกรรมของคนกับสุนัข 

เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกับสุนัขเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสารคดี
ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยและอิทธิพลใน
การเลี้ยงสุนัข , ค่านิยมของสุนัขในกรุงเทพมหานคร , ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นผลจากแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
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 ภาพที่ 4-8 แสดงจ านวนร้อยละการเลี้ยงสุนัขของกลุ่มตัวอย่าง  

จากแผนภูมิพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยเลี้ยงสุนัขจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และไม่เคย
เลี้ยงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 

 

 
ภาพที่ 4-9 แสดงเหตุผลในการเลี้ยงสุนัขของ กลุ่มตัวอย่าง  (หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถ
เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลี้ยงสุนัขไว้แก้เหงา  มีจ านวนมากที่สุดคือ 55  คน คิด
เป็นร้อยละ 43  รองลงมาคือเลี้ยงสุนัขเพราะสงสารมีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือมี
คนให้สุนัขมาเลี้ยง มีจ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 13  รองลงมาคือเลี้ยงสุนัขตามกระแส มีจ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยสุดคืออื่นๆ ได้แก่ ความน่ารัก  มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 

43%

32%
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เลี้ยงสุนัขไวแ้ก้เหงา

เลี้ยงสุนัขเพราะสงสาร

มีคนให้สุนขัมาเลี้ยง

เลี้ยงสุนัขตามกระแสนิยม

อื่นๆ 
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 ภาพที่ 4-10 แสดงเหตุผลที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัขของกลุ่มตัวอย่าง (หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่าง 1 คน สามารถ
เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เฉพาะคนที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัข)  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สถานที่ไม่อ านวยในการเลี้ยงสุนัข   มีจ านวนมากที่สุด
คือ 13  คน คิดเป็นร้อยละ 58  รองลงมาคือเป็นภาระ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมา
คืออื่นๆ คือชอบแมว  มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14  และน้อยที่สุด คืองบประมาณไม่พอในการ
เลี้ยงสุนัขและแพ้ขนสัตว์ มีจ านวนเท่ากัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  

 

 
ภาพที่ 4-11 แสดงจ านวนร้อยละการเลี้ยงสุนัขของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน  

จากแผนภูมิพบว่ากลุ่มตัวอย่าง เลี้ยงสุนัขอยู่ จ านวน  75 คน คิดเป็นร้อยละ  75 และไม่ได้
เลี้ยงสุนัขแล้วจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

 
ภาพที่ 4-12 แสดงเหตุผลที่ปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงสุนัขแล้วของ กลุ่มตัวอย่าง  (หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่าง 1 
คน สามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เฉพาะคนที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัข)  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีเวลาในการเลี้ยงสุนัข  มีจ านวนมากที่สุดคือ 14  คน 
คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมาคือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคื อ
เป็นภาระ มีจ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาคื ออื่นๆ เช่น ชอบกันคนอื่น มีจ านวน 4  คน 
คิดเป็นร้อยละ 11  และน้อยที่สุดคือแพ้ขนสัตว์ มีจ านวนเท่ากัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับสุนัข 

เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สุนัขเพื่อศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ ความถ่ีในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัข , ความถ่ีในการ ใช้
Youtube, ช่วงเวลาในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต , ระยะเวลาในการรับชมข่าวสาร, เหตุผลในการรับชม
สารคดีเกี่ยวกับสุนัข เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นผลจากแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-13 แสดงความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสุนัขในแต่ละสัปดาห์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จากแผนภูมิ  พบว่า ความถ่ีในการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัขในแต่ละ
สัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง คือทุกวันมีจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ
สัปดาห์ละ  1 - 2 วัน มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 3 – 4   วัน มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7  น้อยสุดคือสัปดาห์ละ 5 - 6 วัน มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

 

 
ภาพที่ 4-14  แสดงความถ่ีในการใช้ Youtube ในแต่ละสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากแผนภูมิ  พบว่า ความถ่ีในการใช้ Youtube ในแต่ละสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง คือทุก
วันมีจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือสัปดาห์ละ  1 - 2 วัน มีจ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือสัปดาห์ละ 3 – 4   วัน มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14  
น้อยสุดคือสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
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ภาพที่ 4-15 แสดงช่วงเวลาในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าของกลุ่มตัวอย่าง  

จากแผนภูมิ พบว่า  ช่วงเวลาในการเข้าใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า ของกลุ่มตัวอย่าง  
ช่วงเวลา 20.01 น. - 00.00 น. มีจ านวนมากที่สุดคือมีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ  
16.01 - 20.00 น. มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือ 12.01 น. - 16.00 น. มีจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา คือ 08.01 น. - 12.00 น. มีจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  5 และน้อย
สุดคือ 00.01 น. - 04.00 น. มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

 

 
ภาพที่ 4-16 แสดงระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสุนัขแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง  

จากแผนภูมิ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการ รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัขประมาณ 
15 – 30 นาที  มีจ านวนมากที่สุด  คือ มีจ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ  33 รองลงมาคือ  ไม่เกิน 15 
นาทีมีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ประมาณ 31 นาที – 45 นาที  มีจ านวน  10 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา คือ ตั้งแต่ 5 ช่ัวโมงข้ึนไป มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมา คือ 
ประมาณ 46 – 59 นาทีและ ประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง มีจ านวนเท่ากันคือ  6 คน คิดเป็นร้อยละ  6 และ
น้อยสุดคือ ประมาณ 3 - 4  ช่ัวโมง มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 

 
ภาพที่ 4-17 ภาพแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างรับชมสารคดีเกี่ยวกับสุนัข  

จากแผนภูมิ พบว่า  เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างรับชม สารคดีเกี่ยวกับสุนัข  เพื่อได้รับความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับสุนัข มีจ านวนมากที่สุด คือ มีจ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ  31 รองลงมาคือ ท าให้ได้
ข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัข มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  30 รองลงมาคือ เพื่อ
รับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีจ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ  15 และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ เช่น  
ช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่บาดเจ็บ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 
การแสดงความคิดเห็นในด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอสารคดีท่ีเกี่ยวกับสุนัข 

เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอ
รายการสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั บสุนัข เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบรา ยการสารคดี , เนื้อหาใน
รายการสารคดี, ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ชม, ความต้องการในเรื่องของ รูปแบบการน าเสนอ
ในรายการสารคดีของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นผลจากแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4-18 แสดงการรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของกลุ่มตัวอย่าง  

จากแผนภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ  
“สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยตรงมีจ านวนมากที่สุด  
คือ มีจ านวน  71 คน คิดเป็นร้อยละ  71 และเคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบหรือเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับ  “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”โดยตรงมี
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 

 

 
ภาพที่ 4-19 แสดงเนื้อหาด้านต่างๆ ที่กลุ่มตัวอย่าง ต้องการให้ปรากฏในสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากแผนภูมิพบว่า  กลุ่มตัวอย่างอยากให้ สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีเนื้อหาด้านการ น าเสนอความเป็นอยู่ที่หลากหลายของสุนัขใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีจ านวนมากที่สุดคือ  47 คน คิดเป็นร้อยละ  47 รองลงมาคือ  
น าเสนอความเป็นอยู่ที่แตกต่างของสุนัขในสังคมไทย มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ 
ติดตามชีวิตแบบเจาะลึกของสุนัขแต่ละประเภท มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และน้อยที่สุดคือ 
อื่นๆ เช่น สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและตามติดผลในแต่ละอาทิตย์ วงจรชีวิตต้ังแต่เกิด และ
รวมกันทุกข้อ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 

 
ภาพที่ 4-20 แสดงความต้องการ เนื้อหา ที่กลุ่มตัวอย่าง  ต้องการให้ปรากฏใน สารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากแผนภูมิพบว่า  กลุ่มตัวอย่างอยากให้ สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเนื้อหาด้านการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสุนัข มีจ านวนมากที่สุด
คือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ น าเสนอแง่มุมจริงของสุนัข  มีจ านวน  22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22 รองลงมาคือ แนะน าสถานที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  มีจ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ  20 รองลงมา
คือ ตามติดชีวิตของสุนัข  มีจ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ  18 และน้อยที่สุดคือ  มีการน าเสนอแง่คิด
และมุมมองของประชาชน มีจ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
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ภาพที่ 4-21 แสดงความต้องการรูปแบบ ที่กลุ่มตัวอย่าง  ต้องการให้ปรากฏในสารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากแผนภูมิพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน อยากให้สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของ
สุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรูปแบบของเสียงบรรยาย  มีจ านวนมากที่สุดคือ  23 คน คิด
เป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ การสัมภาษณ์ มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ การแอบ
ถ่ายสุนัข มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยที่สุดคือ พิธีกรและมุมกล้องแทนสายตาสุนัข  มี
จ านวนเท่ากันคือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือแนวทางในการ ผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1. สงสารสุนัขจรจัดและสุนัขข้างถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่มีที่อยู่ นั้นมี

ความเป็นอยู่ไม่ดี ทุกคนในสังคมควรช่วยเหลือซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับที่แย่มาก พวกเรา
ควรใส่ใจสุนัขข้างทางมากกว่าน้ี 

2. บางคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว  ก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลให้ดีเท่าที่ควรจึงหลายเป็นสุนัข
เร่ร่อน โดนจับไปกินบ้าง โดนทรมานโดนรังแก เป็นต้น  

3. คนไทยใจพุทธ รักสัตว์อยู่แล้วถ้าเป็นสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงก็มีความเป็นอยู่ที่ดี 
4. จ านวนสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้น

มากกว่าสามแสนตัว ทั้งๆที่เป็นปัญหาที่แก้ง่ายมากๆแค่ท าหมัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบัน 
1. มีเลี้ยงตามกระแส พอเลี้ยงแล้วโตมาไม่ชอบก็ให้คนอื่นทิ้งๆขวางๆและทรมานสัตว์ 
2. มีเลี้ยงตามกระแสนิยมเป็นบางคน แต่คนส่วนใหญ่ก็รักจริง ถึงคนเลี้ยงรวยมีเงินซื้อแต่

ก็ไม่ใส่ใจที่จะเลี้ยง 
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3. ถ้าคิดว่าเป็นแฟช่ันอย่าเลี้ยงสุนัข ควรศึกษาให้ดีก่อนเลี้ยงสุนัข เพราะมีคนเลี้ยงเยอะ
ข้ึนๆท าให้จ านวนสุนัขเพิ่มข้ึนเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาสังคม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

1. เอาใจใส่แต่สุนัขตนเองเอง แต่ไม่สนใจสุนัขตัวอื่นเลย คนทั่วไปไม่ค่อยใส่ใจมองว่าน่า
ร าคานและสกปรก  สุนัขจะโดนรังแก ความเป็นอยู่ยังไม่ดีมาก เพราะมนุษย์น้ันไร้
ความรับผิดชอบ 

2. ทุกคนรักสัตว์มากขึ้นโดยเฉพาะสุนัข เพราะสุนัขเพื่อนที่ดีกับมนุษย์ 
3. คนรักสุนัขเยอะข้ึน แต่เลี้ยงไม่ถูกวิธี 
4. หลายองค์กรก าลังพัฒนาและช่วยเหลือสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง

จริงจัง เนื่องจากเพิ่มจ านวนข้ึนเรื่อยๆมากกว่าสามแสนตัวแค่ในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบรายการ 
น าเสนอเรื่องจริงของสุนัข ให้เห็นในทุกๆ มุมมองของสัตว์และของคน  ได้มองกันในหลาย 

ๆ มุม น่าสนใจอย่างยิ่งอยากให้มีการเจาะลึกแต่ละสายพันธ์ุ ช่วงแรกไม่ควรรีบน าเสนอข้อมูลโดยตรงที
ละมากๆ เพราะอาจท าให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อ  แต่ด าเนินเรื่องช้าๆให้มีความเพลิดเพลินควรใช้การ
เปรียบเทียบและภาษาที่เป็นธรรมชาติแต่แฝงแง่คิดที่ต้องการจะสื่อลงไปเรื่อยๆ  โดยความยาวไม่ควร
เกิน 20 นาที น าเสนอถึงสภาพความเป็นจริงมากๆ เรียลลิตี้ ตามติดชีวิตสุนัข ในกรุงเทพมหานคร ท า
มุมมอง หรือ สิ่งที่สุนัขคิด  อยากให้คนตระหนักถึงความแตกต่างของสุนัขในสังคมไทย เช่น  สุนัขที่
ได้รับการดูแลอย่างดีเลิศ และสุนัขจรจัด เพื่อให้คนดูได้เปรียบเทียบ และคิดเอาเอง แล้วก็ส่วนตัวชอบ
ดูสารคดีที่เน้นเสียงพูดน้อยๆ เน้น content ที่มันดึงดูดใจและสะเทือนใจ ให้ภาพและเสียงเล่าเรื่อง
ด้วยตัวของมันเอง  แต่อาจมี part ที่ให้ความรู้แทรกบ้าง  เช่นเราจะช่วยเหลือสุนัขจรจัดด้วยวิธีใด 
ช่องทางใดบ้าง เป็นต้น  รายการสารคดีที่น าเสนอมุมกล้องแทนสายตาสุนัข เพราะคงเป็นมุมมองที่
แปลกตาด ีความแตกต่างของสุนัขเลี้ยงและสุนัขข้างทาง สะท้อนความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันให้ชัดเจน 

- ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับสารคดี 
การท าสารคดีจะเป็นอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจรวมถึง ถ้ามีการโยงไปถึงหน่วยงาน

มูลนิธิอิสระและหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องสุนัขและแมวใน กทม. เพราะหน่วยงานต่างๆมักไม่ได้รับ
การสนับสนุนเท่าที่ควร อย่างเช่นการท าหมันเทียม คนกรุงเทพมักไม่รู้ว่ามีที่ท าฟรีอยู่มาก 
สารคดีควรจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยส าหรับการดูแลสุนัข รวมไปถึงการสังเกตอาการหรือความผิดปกติ
ต่างๆ ของสุนัขด้วย อยากให้มีช่วงที่มีผู้เช่ียวชาญในการปรับพฤติกรรมสุนัขมาช่วยแนะแนวทางในการ
เลี้ยงสุนัขให้มีระเบียบในการอยู่ด้วยกันในบ้านด้วย จัดท าWorkshopให้คนทางบ้านรวมกลุ่มMeeting
เล็กๆเพื่อมาคุยและทดลองฝึกกันด้วยเลยได้ย่ิงดี  หาประเด็นให้ได้ว่าอยากเสนอเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
แล้วโฟกัสตรงนั้นให้มันเข้าใจง่ายที่สุด  เจาะลึกให้มากขึ้น  อยากให้ท าสารคดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
สุนัขจรจัดให้มากกว่าน้ี  แนะน าสถานที่ ๆ จะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ รวมไปถึงแนะน า
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สถานพยาบาลดีๆ อยากให้จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างรองรับชีวิตที่เกิดมา เหมือนกับมนุษย์เราจนถึงวาระ
สุดท้ายแห่งชีวิต อยากให้สังคมให้สิทธิของสุนัขมากขึ้น ในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ เช่น ห้าง รถเมล์ 
รถไฟฟ้า สวนสาธารณะ อยากรู้จริงๆ ว่าสุนัขคิดอย่างไรกันแน่ แบบการอ่านพฤติกรรมสุนัขที่ถูกต้อง
จริงๆ และควรดูแลยังไง ในกรุงเทพที่คนแออัด ส่งเสริมอยากให้ไปตามสถานที่มีคนใจบุญเลี้ยงเขาไว้
เยอะๆ จะได้สื่อให้คนอื่นเห็นด้วยว่าบุคคลท่านน้ีไม่มีการหลอกลวงท าด้วยใจรัก จะส่งผลถึงในอนาคต
จะได้มีผู้กล้าเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ลังเลว่าจะโดนหลอก เสนอความเป็นจริงเพื่อให้คนได้ตระหนักถึง
ปัญหาสุนัขในสังคมไทย และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน ปลูกฝังแง่คิดที่ดีให้กับเด็กๆให้รักสัตว์และเข้าหา
สัตว์อย่างถูกวิธี ไม่แกล้งสุนัขจรจัด อยาก ให้เน้นสุนัขแต่ละสายพันต่างกันอย่างไร อะไรเด่นอะไรด้อย
ในตัวสุนัขแต่ละสายพัน เสนอความสามารถของหมาให้มากๆ ประโยชน์และข้อดีในการเมตาเลี้ยงเขา  
มากกว่าไปทารุณหรือฆ่ามากิน ถ้าตายก็มีประโยชน์ต่อประเทศมีมากมายส านึกความดีเขา เช่น  หมากู้
ระเบิดแทนคน ก็มีเยอะ ตายแทนเราไม่ใช่ตายเพราะเราอยากให้มีรายการสร้างทัศนะคติเชิงบวก 
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสุนัขเลี้ยงและสุนัขข้างถนน เน้นสนับสนุนการรับอุปการะสุนัขที่ไม่
มีเจ้าของ มากกว่าการไปหาซื้อสุนัขแพงๆ เก็บข้อมูลทุกสถานที่ที่มีสุนัข 

 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) 

1.ผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับสุนัข 
1.1 น.สพ. ชวลิต จิรประเสริฐพงศ์ (สัตว์แพทย์ประจ า โรงพยาบาลสัตว์The Vet) 
ค่านิยมคนไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีวิธีดูแลสุนัขอย่างไร

ให้มีพฤติกรรมท่ีดี 
ค่านิยมเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อก่อนเลี้ยงเป็นสัตเลี้ยง แตส่มัยนี้เค้าจะเลี้ยงเป็นสมาชิก บางคน

อยูค่อนโดคนเดียวก็เลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อน การดูแลดีข้ึนกว่าเมื่อก่อนเยอะ เลี้ยงเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง  
เมื่อ ก่อนเลี้ยงแบบไม่ ศึกษาแต่ละพันมีพฤติ กรรมที่แตกต่างกัน  พฤติกรรมการเลี้ยงก็แตกต่าง ควร
ศึกษาก่อน ควรรู้จักนิสัยสุนัขที่จะเลี้ยงก่อน แต่ละพันไม่เหมือนกัน คนไทยเลี้ยงสุนัขง่าย มีหลายที่ ซื้อ
ง่าย เดินไปตามเจเจ ตลาดก็ซื้อได้แล้วต่างจากต่างประเทศ  ต่างประเทศจะเลี้ยงต้องขออ นุญาตและ
ต้องดูว่าเหมาะสมด้วย ไทย มักง่าย แต่ละความมักง่ายหรือเป็นแฟนกันซื้อมาให้กันเลิกแล้วทิ้ง 

คิดอย่างไรกับความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างระหว่างสุนัขแต่ละประเภท 
สุนัขแต ่ละประเภทแตกต่างกัน เช่นสุนัขพันใหญ่ไมควรเลี้ยงในบ้าน เพราะ ข้อเข่าเสื่อม 

ปัญหาเรื่องการเดิน สุนัขพันเล็กให้ไปอยู่นอกบ้านก็เป็นไปไม่ได้  ดังนั้นควรศึกษาก่อนที่จะน าสุนัขมา
เลี้ยง ต้องดูว่าพฤติกรรมเรากับพฤติกรรมสุนัขแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

ข้อแตกต่างของสุนัขที่คนเลี้ยงในบ้านและสุนัขข้างนอก 
ข้อแตกต่าง ขนาด คนไทยมีมากที่เอาสุนัขพั นธ์ุใหญ่ มาเลี้ยงในตึก พอเข้าปีที่สามข้อ

สะโพกจะมีปันหา 
ท าไมสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดกับมนุษย์ 
สังคมไทยมีทั้งซื้อมาเลี้ยงเบื่อแล้วปล่อยสุนัขเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของและแสดงออกไม่เหมือน

แมว แมวรักอิสระ เราจะเรียกแมวมาไม่ได้ แมวจะมาหาเมื่อเค้าอยากมา แต่สุนัขเค้าจะมาหา เราเอง 
เค้าตามเราได้ แต่ส่วนหนึ่งที่เลี้ยงตามกระแสเห็นดาราในทีวีเลี้ยงก็อยากเลี้ยงบ้าง 
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สาเหตุใดท่ีท าให้คนท้ิงสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัดใน กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

คนไทยเลี้ยงสุนัขง่ายและมีหลายที่ที่ขายสุนัขเช่น เดินไปตามเจเจ หรือตลาดก็สามารถซื้อ
ได้แล้ว ต่างจากต่างประเทศ ต่างประเทศจะเลี้ยงต้องขออนุญาตและต้องดูว่าเหมาะสมด้วย คนไทยมัก
ง่าย เป็นแฟนกันซื้อมาให้กันเลิกแล้วทิ้ง 

มีวิธีอย่างไรท่ีท าให้ลดจ านวนสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ลดจ านวนโดยการท าหมัน เช่น ของมหาลัยเกษตรมีการท าหมัน หาบ้านให้อยู่ เป็นวิธีที่ดี

ที่สุด 
อยากให้ในสารคดีน าเสนอแง่มุมอะไรบ้างเกี่ยวกับสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสารคดี

ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อยากให้น าเสนอด้านความรับผิดชอบของคนเลี้ยง คนไทยขาดความรับผิดชอบเยอะ  สาร

คดีควรท าสองแง่ แง่ลบกับบวก ถ้าท าลบจะมองแย่ ท าในแง่บวกเพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น ควรท าอย่างไร
กับสุนัข ให้เค้าเห็นเป็นตัวอย่างที่ดี 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสารคดีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข 
เวลาที่จะแพร่ภาพหรือสื่อต้องดูกลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่ความรับผิดชอบ

ต่ า สมควรดู 
1.2 ปวีณา ตูน (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซอยด็อก Soi dog) 

ค่านิยมคนไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร และมีวิธีดูแลสุนัขอย่างไร
ให้มีพฤติกรรมท่ีดี 

คนไทยความรับผิดชอบเริ่มมีมากขึ้น แต่ไม่มากเพียงพอ  เรื่องพ .ร.บ.คุ้มครองสัตว์มีการ
ปล่อยทิ้ง ปล่อยปะละเลย ความรับผิดชอบสุนัขของตัวเองต่ า ไม่ท าหมั่น ถ้าเลี้ยงสุนัขยังไงควรท าหมัน 
ไม่ว่าเพศเมียหรือผู้ ตัวผู้สามารถท าตัวเมียท้องได้ การเลี้ยงสุนัขแมว ก็เหมือนการเลี้ยงลูก ถ้าเราเลี้ยง
ไม่ดีปล่อยปะละเลยหรือสั่งสอนเพื่อให้เค้ารู้ว่ามันผิดจะเป็นการเลี้ยงดูที่ดี เลี้ยงเหมือนเป็นลูกของเราที่
ต้องดูแล 

คิดอย่างไรกับความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างระหว่างสุนัขแต่ละประเภท 
ความเป็นอยู่แตกต่างมาก ชิวาวามาเล็กน่ารักเลี้ยงดี  แต่พอเปนสุนัขจรจัดไม่มีใครดแล

เลียวแลเลย ควรมองว่า ถ้าเรามีลูก ก็รักลูกเราและลุกคนอื่นด้วย ในชุมชนถ้ามีคนสนใจลูก มีการดูแล
ลูกหน่อย ร่วมด้วยช่วยกันก็จะเป็นการพัฒนา ร่วมกันไปกับสังคม ถ้าช่วยกันมี่ส่วนร่วมของนอกดูดีข้าง
ในก็ดูดี ไม่มากก็น้อย 

ข้อแตกต่างของสุนัขที่คนเลี้ยงในบ้านและสุนัขข้างนอก 
เห็นได้ชัด ว่าเลี้ยงในบ้านก็อุ้มชู เลี้ยงดี ไม่ว่าจะ อาบน้ า ใส่เสื้อ  ข้อแตกต่า งของหมาจร

จัด  คือรักแต่ลูกเขาแต่ไม่รักลูกหน้าบ้าน ความเป็นอยู่ จะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว  บางคนก็จะเป็น
แบบเลี้ยงของตัวเองดีแต่ไม่สนใจหมาตัวอื่น อยากให้มาช่วยเหลือสังคมกันบ้าง  เลี้ยงหมาคุณดีแล้วก็
ลองมาช่วยกันท าสุนัขจรจัดดูดีข้ึนเพื่อที่การอยู่ร่วม กันท าให้สังคมดูดีข้ึน 
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ท าไมสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดกับมนุษย์ 
สุนัขรักเจ้าของมากและรักเราทุกสถานการ ณ์ ไม่ว่าเราจะหน้าตาไ ม่ดี เราจะจน  เราจะ

อารมณ์เสีย  นิสัยไม่ดียังไง มันก็รักเราทุกวัน เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่รักเจ้าของมากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ า  
ที่เห็นข้าวว่าเจ้าของจมน้ าจึงโดดลงไปช่วยหรือเจ้าของตายก็นั่งเฝ้า เป็นต้น 

สาเหตุใดท่ีท าให้คนท้ิงสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัดใน กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ไม่มีความรับผิดชอบ  ตอนเด็กๆน่ารักก็ชอบพอโตมาเปลี่ยนไปก็เอาไปทิ้งโดยที่เกิดจาก
ความไม่รับผิดชอบในตรงนั้น สาเหตุรองคือไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์คือถ้าเลี้ยงแล้วต้องจดทะเบียน
ดูแล แสดงความเป็นเจ้าของ ต้องดูแลไม่สารมารถทิ้งได้ง่า ย เพราะมีการตรวจหรือสแกนไมโครช  ิพก็
สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ นี่เป็นสาเหตุรอง หนึ่งไมมีความรับผิดชอบ สองไม่มี  พ.ร.บ. คุ้มครอง
สัตว์ อะไรต่ออะไรก็ง่าย นึกจะทิ้งก็ทิ้ง ในความเป็นจริงคือเป็นเรื่องน่าสงสาร แค่ในกรุงเทพมหานครมี
หมาจรจัดมากกว่าสามแสนตัว พอมันเยอะก็เป็นปัญหาสังคมทุกคนก็พยายามก าจัดด้วยการไล่ตีเพื่อไล่
มันไปที่อื่นจนกลายเป็นปันหาต่อไปเรื่อยๆ สุนัขไทยมีลูก ครึ่งนงึเป็นสิบๆตัวและออกลูกได้ทุกห้าเดือน 
ฉะนั้นถ้าคุนอยู่ชุมชนน้ันควรร่วมท าหมันหมาช่วยกันดูแลเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม ถ้าจะให้ก าจัด
ไปเลยก็ไม่ใช่วิธีของคนพุทธและคนไทยที่ควรท า 

มีวิธีอย่างไรท่ีท าให้ลดจ านวนสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เริ่มจากการท าหมันทุกอย่างควรเริ่มจากการท ามันเพราะเป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุเลย

โดยตรง เพราะว่าถ้าสุนัขมีลูกไม่ได้มันก็จะไม่เพิ่มจ านวนเพราะมันต้องล้มแก่เจ็บตาย  ไปตามวัย  ถ้า
เริ่มท าหมันตั้งแต่เล็กๆเลยป้องกันไม่ให้มีลูกแค่นี้ปันหาก็จะลดลง เรื่อยๆถ้าท าหมันแบบจริงจัง ไม่เกิน
ห้าปีเห็นผลแน่ๆทุกอย่างจะต้องลดลง 

อยากให้ในสารคดีน าเสนอแง่มุมอะไรบ้างเกี่ยวกับสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสารคดี
ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยากให้ออกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสงสารของสุนัขจรจัดเพราะว่าสุนัขจรจัด
ในไทยมีความน่าสงสารมาก บางวันไม่มีความกินยังต้องถูกท าร้ายทารุ ณกรรมมากมายและไม่มีอะไร
มาคุ้มครองอีก บางวันได้รับแจ้งว่าเค้าถูกท าร้าย  รู้ทั้งรู้ว่าใครท าร้ายแต่ก็ท าอะไรไม่ได้ เพราะไม่มี  
พ.ร.บ.และกฎหมายมีแค่ว่าปรับ  1,000 บาท ไม่มีโทษจ าคุกฉะนั้น  ใครก็ท าได้แค่จ่ายหนึ่งพันบาท 
ฉะนั้นจึงเรียกร้องอยากให้มี พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์เพื่อช่วยสัตว์ทุกๆชนิดไม่ใช่เฉพาะ  หมา แมว คุณจะ
ไม่สามารถมาท าร้ายหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ทิ้งขว้างได้แล้ว 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสารคดีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข 
เน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่น่าสงสารของสุนัขหรือมุมอื่นๆที่ผู้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจ 

เวลาที่จะแพร่ภาพหรือสื่อต้องดูกลุ่มคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่ความรับผิดชอบต่ าสมควรดู 
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1.3 ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ (คอลัมนิสต์เขียนแนะน าเมนูอาหารสุนัข นิตยสาร Petple,
สีสันสัตว์เลี้ยง และ Pet journal และเป็นผู้จัดงานชิวาวาปาร์ตี้) 

ค่านิยมคนไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร และมีวิธีดูแลสุนัขอย่างไร
ให้มีพฤติกรรมท่ีดี 

กระแสของการเลี้ยงสุนัขมีเยอะข้ึนทุกๆวันๆ ทุกอย่างเพิ่มข้ึน  การที่คนเราเลี้ยงสุนัขพี่จะ
ให้ความใส่ใจและสนใจเหมือนลูก ไม่ใช่คิดว่าเป็นสัตว์คิดว่าเป็นคน  จริงๆพี่ก็ไม่รู้ว่าความผูกพันแม่ลูก
เป็นไงแต่พี่สื่อสารได้เพราะหมาเป็นสิ่งมี ชีวิต คนที่เป็นคู่สมัยนี้ก็ไม่มีลูกจึงนิยมเลี้ยงสุนัขเหมือนลูกเรา
ก็จะเหมือนว่า พอเรามีน้องหมาเราพาไปนู้นไปนี่พอคนอื่นเห็นเราเลี้ยง คนอื่นก็เริ่มศึกษาและอยากมี
บ้าง ก็จะมีคนสนใจเยอะข้ึน ค่านิยมของแต่ละสายพันต่างกัน เช่น ชิวาวา มีคนเลี้ยงเยอะมาก  บางคน
เลี้ยงตัวเดียว บางบ้านเลี้ยงสามตัว ให้ผสมกันเองบ้าง  ฟาร์มก็เยอะจึงมีลูกเกิดออกมาเยอะยะ ทุก
อย่างมาตามกระแส แต่ในกระแสก็ยังอิงความผูกพันแบบแม่กับลูกอยู่ 

คิดอย่างไรกับความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างระหว่างสุนัขแต่ละประเภท 
ความ แตกต่างจะข้ึนอยู่กับขนาดของสายพัน แต่ละพันธ์ุก็จะเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน  สุนัขพัน

ใหญ่ก็น้อยที่จะเลี้ยงในบ้าน  แต่สมัยนี้คนที่เลี้ยงนอกบ้านก็ดูแ ลดีเหมือนที่เลี้ยงในบ้าน  ฉะนั้นเกณฑ์
การเลี้ยงดูก็ข้ึนอยู่กับสายพัน เพราะบางสายพันธ์ุที่ตัวใหญ่แต่ต้องอยู่ห้องแอตลอดก็มีจึงไม่สารมารถ
ปล่อยไว้นอกบ้านได้ 

ข้อแตกต่างของสุนัขที่คนเลี้ยงในบ้านและสุนัขข้างนอก 
สุนัขจรจัดเลือกเกิดไม่ได้ฉะนั้นเราเปรียบเทียบกับสุนัขไม่ได้เลย เพราะสุนัขในบ้านร้อยละ

เก้าสิบนั้นถูกเพาะพันมาเพื่อขายเพราะฉะนั้นต้ังแต่ ลืมตามมาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์ผิดกับสุนัข
จรจัดที่ลืมตาข้ึนมาก็ไม่ รู้อยู่ที่ไหน จะกินอะไร จะมีชีวิตถึงเมื่อไร จะเป็นโรคไหม แตกต่างอย่างชัดเจน
มาก 

ท าไมสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดกับมนุษย์ 
สุนัข เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ สื่อสัต รักเจ้าของ และ มนุษย์จับต้องได้ง่าย  อย่างเช่นถ้า

เลี้ยงนกหรือปลาเป็นสัต ว์ที่ไม่สามารถจับต้องได้  แต่สุนัขจับต้องได้และใกล้ชิดที่สุดความผูกพันเลย
ใกล้ชิดที่สุด และท าให้เป็นค่านิยมของการเลี้ยงสัตว์ และสัตที่นิยมอันดับหนึ่งจึงเป็นสุนัข 

สาเหตุใดท่ีท าให้คนท้ิงสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัดใน กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ตามข่าว หนึ่งคือเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยง มาแล้วพอมีลูก ของตัวเอง กลัวลูกจะแพ้ขนสุนัข 
ติดโรคจากสุนัข  เจ้าของปล่อยปะละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ สอง คือเลี้ยงแล้วไม่มีเงินค่ารักษาเวลา
เจ็บป่วยบางคนสุนัขอาไปฝากหมอเพื่อรักษา แล้วทิ้งไว้จึงเกิดภาระต่อสังคม  อีกส่วนหนึ่งคือความไม่
ตัง้ใจ เช่น เลี้ยงไว้เป็นหมาเฝ้าบ้าน พอเลี้ยงแล้วผสมเกิดตัวใหม่ข้นมาจึงน าไปทิ้ง หรือเราเลี้ยงและเค้า
หายออกไป เค้าก็หายไปเร่ร่อนและไม่ตามกลับมา อย่างที่เห็นได้ หมาข้างถนนอาจจะมีสายพันเพราะ
ไปผสมกับสุนัขที่เคยอยู่ในบ้านและเร่ร่อนออกไปผสมพันธ์ุจึงเป็นภาระของสังคม  

มีวิธีอย่างไรท่ีท าให้ลดจ านวนสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทุกวันน้ีต้องสร้างความมั่นใจว่าก่อนเลี้ยงสุนัขว่า สุนัขมีอายุ15ป ีเราพร้อมหรือไม่ว่าในสิบ

ห้าปีจะไม่ทิ้งสุนัขที่เราเลี้ยง ความพร้อมเป็นสิ่งส าคัญว่ามีเวลาและใส่ใจมากแค่ไหนเช่น เป็นแฟนกันก็
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เลี้ยงหมา พอมีแฟนใหม่ก็ทิ้งหมาเพราะแฟนใหม่ไม่ชอบ  ซึ่งไม่ถูกต้องด้วยความที่เป็นกระแสจึงเป็น
ภาระ ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงอย่าเพิ่ม ฟาร์มก็พัฒนาหมาเรื่อยๆเพราะคิดว่ามีคนซื้อเยอะข้ึนเรื่อยๆ 

อยากให้ในสารคดีน าเสนอแง่มุมอะไรบ้างเกี่ยวกับสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสารคดี
ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยากให้พูดถึงความรักที่เจ้าของมีต่อสุนัข และ สุนัขต่อสุนัขเช่นเปรียบเทียบความผูกพัน 
คนต่อสัต คนต่อคน สัตว์ต่อสัตว์คนที่เอาสัตว์ไปค่ากินทรมานตีสัตว์ สัตว์หลายๆชนิดที่เค้าฆ่ากัน  ควร
เปรียบเทียบว่าทุกชีวิตมีความรัก ทุกลมหายใจมีความหมาย 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสารคดีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข 
พยายาม สื่อให้ได้มากที่สุดไม่ว่าภาพอนิเมช่ัน  หรือภาพอะไรก็ตามเพราะทุกอย่างสื่อได้

ด้วยภาพเพราะทุกอย่างมาจากข้างในจริงๆ ถ้าเราท าให้คนอินได้ก็จะประสบความส าเร็จ 
2.ผู้เชียวชาญด้านรายการสารคดีและผู้ท่ีเคยท างานร่วมกับสุนัข 

2.1 วัชระ แวววุฒินันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล จ ากัด) 
สารคดีมีคุณค่า ความส าคัญและให้อะไรกับผู้ชมบ้าง 
ช่ือก็บอกอยู่แล้วรายการที่มีสาระ ค าว่าสาระคือความรู้ รายการที่ให้ความรู้นั้นมีประโยชน์

แก่ท่านผู้ชม เพียงแต่ความรู้นั้นจะพูดเรื่องอะไร มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราจะจับกลุ่มผู้ชม
ไหนและสร้างเนื้อหาต่อผู้ชมกลุ่มนั้น 

สารคดีท่ีดีควรมีลักษณะใด (รูปแบบ วิธีน าเสนอ) 
ไม่มีรูปแบบตายตัว อยู่ที่ว่าการท าสารคดีเหมือนเครื่องมือในการสื่อสารที่มีภาพและเสียง

ออกไป สู่ผู้ชม รูปแบบไหนก็ได้ ไม่มีข้อจ ากัด แต่ที่ดีต้องส่งสารให้ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจ  สารคดีมี
หลายแนวไม่จ าเป็นต้องเครียดสารคดีที่ดุแล้วสนุกและแปลกก็มีเยอะแยะท ายังไงก็ได้ที่กลุ่มเป้าหมาย  
หลักให้เค้ารับรับรู้และเข้าใจกับแก่นของเราที่น าเสนอถือว่าเป็นสารคดีที่ดี 

ความคิดเห็นต่อสารคดีท่ีผลิตในเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาข้ึน

เยอะ จึงสามารถไปพัฒนารูปแบบวิธีการน าเสนอให้มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากขึ้น 
โลกตอนน้ีมีการเช่ือมต่อมากข้ึนด้านตะวันตกมีการเป็นผู้น าในการผลิตงานของพวกสื่อพอโลกเช่ือมต่อ
กันได้หมดท าให้ไทยเห็นงานดีๆที่หลากหลายจากประเทศต่างๆจึง เกิดการเรียนรู้ไม่ว่าเรียนรู้วิธีการท า
เลย หรือดูและจ ามาปรับใช้เอง สารคดีคนไทยได้ก็มีการพัฒนาวิธรการคิดและกระบวนการผลิตมาก
ข้ึนกว่าแต่ก่อนเยอะ ส าคัญคือกลุ่มผู้รับมีความหลากหลายและกว้างขึ้นด้วย แต่ก่อนสารคดีดูเรื่องหนัก 
ผู้ชมเป็นผู้ใหญ่หรือพี่มีความรู้รึเปล่าที่ชอบดูสารคดี ตอนหลังเราสามารถท าได้หลากหลายข้ึน  สมัยนี้
สารคดีจึงไม่เป็นเรื่องหนักเท่านั้น เรื่องเบาๆก็ท าเป็นสารคดีได้ เป็นเรื่องสนุกเรื่องบันเทิงก็ได้ สามารถ
น าเสนอเนื้อหาได้หลายรูปแบบกลุ่มผู้ชมจึงหลากหลายข้ึน  เด็กก็ดูสารคดีได้ หรือแยกเป็นสารคดี
เฉพาะกลุ่มได้ เช่นของผู้หญิง ผู้ชาย ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ชมจึงมีความหลากหลายข้ึนเยอะมาก 

หากมีสารคดีเก่ียวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 

ไม่ว่าจะน าเสนอสารคดีอะไรก็ตามส าคัญที่ข้อมูล ใช้เวลาค้นคว้าศึกษาข้อมูลนาน ต้องเป็น
ความจริงเท่านั้น ในการที่ให้สารคดีน้ันมีคุณค่าน้ันตัวข้อมูลต้องลึกและกว้างจะได้เกิดประโ ยชน์จริงๆ 
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เราต้องมองว่าจะสื่อสารสุนัขในประเด็นไหน เพราะมันสามารถเสนอได้หลากหลายประเด็นไม่ว่าโทษ
ของสุนัขหรือมุมมองความอยู่ด้วยกันของสังคม เราต้องการจะบอกเล่าอะไร เช่น ดูจบแล้วต้องรู้ว่า
เรื่องนี้มันบอกฉันว่ าอะไร และ ให้คนดูรู้สึกอะไร เช่นสุนัขมันเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรค  หรือ สุนัขน่า
สงสารและควรจะช่วยกันดูแล ก็จะแตกต่างคนละมุมมอง  พอคนดูดูจบเราต้องการให้คนดูรู้สึกอะไร  
อยู่ที่วิธีการน าเสนอว่าคนดูรู้สึกอะไรเช่น อยากช่วยเหลือ เลยวิธีการน าเสนอต้องสร้างความประทับใจ 
ต้องท าให้ถึงเรื่องอารมณ์ 

สารคดีดังกล่าวควรน าเสนออะไรบ้าง 
หนึ่งข้อมูลต้องถึงและเป็นข้อมูลใหม่ๆเพราะคนรู้เยอะเพราะสุนัขจรจัดคนเคยดูแล้ว  ถ้า

เรามีมุมมองใหม่ๆที่คนไม่เคยรู้จะท าให้ผู้ชมเอ๊ะใจและชวนดูอีก  ถ้าเริ่มเรื่องมาหนึ่งถึงสองนาทีแล้ว
เหมือนเดิมคนคงไม่ดูแล้ว  ควรหาประเด็นแปลกใหม่และคนดูไม่เคยดูมาก่อน  ควรกระตุ้นเรียกผู้ชม
ตั้งแต่แรกไม่ใช่ค่อยๆเล่าไป ควรท าให้น่าติดตาม เหมือนการพาดหัวแบบนหนังสือพิม พ์ตอนเริ่มเรื่อง
จึงส าคัญมาก ดึงให้เค้ามีความสนใจติดตามเรา และ จุดจบต้องท าให้ดี มีหลายสารคดีเล่าเรื่องเหมือน
จะดีแต่ปรากฏจบเฉยเลย ไม่สร้างความประทับใจเท่าที่ควร จบแล้วงงๆว่าแกจะบอกอะไรฉันวะ ตกลง
ประเด็นไหน ท าแล้วหลงทาง แกว่ง เราต้องชุดเจนว่าจะท าอย่างไร และท าไงให้น่าสนใจ Themeไหน
ที่น่าสนใจและโดดเด่น เช่นวิธีการน าเสนอ สามารถท าให้คอนทาสได้ จะน่าสนใจ  เช่นหัวข้อดูสลดแต่
เราท าให้สนุกได้คนดูจะทึ่งและติดตาม และสุดท้ายได้เนื้อหาสาระก็สงสารและเห็นใจ แทนที่เนื้อเรื่อง
จะเศร้าก็สามารถท าให้สนุกและยิ่งมีการเอฟเฟ็คตัดต่อมีโปรแกรม เครื่องมือน าสมัยก็สามารถน ามาใช้ 
อาจจะพลิกมุมมองเช่นแทนที่จะน าเสนอคนมองหมา  เปลี่ยนเป็นสุนัขมองคนถ่ายแล้วแทนความคิด
ของเค้า ต้องหามุมมองหลายๆแบบ 

สารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมี Effectด้านใดกับ
ผู้ชมบ้าง 

ผู้ชมดูจบแล้วต้องเข้าใจว่าสารคดีของเราน้ันต้องการจะบอกอะไรและสร้างความ
ประทับใจ ท าให้คนดูรู้สึกตามไปด้วย จะถือว่าบรรลุเป้าหมายในการท าสารคดี 

ข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ต้องรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ชมว่าต้องการให้เข้ารับรู้เรื่องอะไร ตั้งประเด็นให้
ชัดเจน ต้องเริ่มต้นดีและจบได้ดี อย่าหลงทาง 

 
2.2 ภัทราพร สังข์พวงทอง (ต่อ) เป็นคนด าเนิน เรื่องรายการคนค้นฅน บริษัท ทีวีบูรพา 

จ ากัด ครีเอทีฟและผู้ด าเนินรายการ  "กบนอกกะลา" ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี และยังจัดรายการวิทยุ  
สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน 

สารคดีมีคุณค่า ความส าคัญและให้อะไรกับผู้ชมบ้าง 
โดยคุณสมบัติของสารคดีค าว่า “สาระ” คือผลิตสื่อที่เป็นสาระถึงคนดู  หรือ คนอ่านก็ได้  

สามารถเป็นหนังสือหรือสิ่งพิม พ์ได้ หัวใจของค าว่าสารคดีคือเรื่องจริงที่เกิดข้ึนและถูกมาเรียบเรียง  
เริ่มต้นคือความรู้เช่นสารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเด็ก ความจริงเหล่าน้ี เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ก็จะ
เป็นความรู้ว่าหรับคนดูที่ได้สาระไป ท าให้ชีวิตเค้าดีข้ึนมีความรู้มีสติปั ญญาดีข้ึน มีแนวทางด ารงชีวิต
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ใหม่ๆที่ไมต้องไปหาเองแต่เสพได้จากสารคดี ถือว่าสารคดีเป็นงานสื่อสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้ชมผู้อ่าน  เมื่อ
ชีวิตคนดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความคิดมีสติปัญหามีแนวทางด ารงชีวิตพอ ไปอยู่ร่วมกันสังคมก็จะดีข้ึนน่ี
คือตัวคุณสมบัติของสารคดี 

สารคดีท่ีดีควรมีลักษณะใด (รูปแบบ วิธีน าเสนอ) 
สารคดีที่ดีคือตัวคุณสมบัติคือการบันทึกสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้  ถ่ายทอดออกมาในรูป

ของสื่อความจริงที่อยู่ในสื่อจะถูกเลือกแล้ว อาจจะถูกเรื่อโดยคนผลิต การเลือกจะมีแนวทาง หลักการ 
เราเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น ท าสารคดีเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็เป็นข้อมูลให้คนอยากไปเที่ยว ถือว่าเกิด
ประโยชน์แล้ว หรือยิ่งใหญ่ไปกว่าน้ัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหญ่ๆได้ เช่นสารคดีปันหา
โสเภณีเด็ก ดูแล้วเกิดการตื่นตัวการทารุณกรรมทางเพศหรือการหลอกเด็กไปขาย  ก็สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมอันย่ิงใหญ่  สารคดีที่ดีก็จะหยิบสิ่งเหล่าน้ีมาเพื่อจะน าไปสู่อะไรบางอย่างที่เป็น  
ประโยชน์ต่อสังคม จะดีหรือไม่ดีข้ึนกับเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอน าเสนอน่าสนใจไหม แล้วน าไปสู่
อะไรบ้างต่อสังคม หรือกับชีวิตของผู้ชม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีไหม สารคดีที่ดีนั้นมีตัววัดหลายอย่าง 
เช่นดูดีในคุณค่าทางสังคมมีประโยชน์ต่อผู้ชมหรือถ้าดีในเชิงอื่นๆเช่นแง่  ธุรกิจหรือการตลาด แปลว่า
เราวัดความดีงามที่ความนิยมหรือความส าเร็จทางตลาด ถ้าเป็นสื่อโทรทัศน์โฆษณาเยอะหรือเปล่า เรา
ถึงได้มองว่าเป็นสารคดทีี่ดี แต่ท้ายที่สุดแล้วความต่างๆที่นิยมนี้แสดงว่าคนดูรู้สึกว่ามันดีมีประโยชน ์จึง
ย้อนกลับมาด้านประโยชน์แง่ผู้รับ ฉะนั้นต้องท าให้คนดูรู้สึกว่ามันดี มีประโยชน์ก็ชีวิตคือลักษณะของ
มัน  แต ่หัวใจส าคัญที่วัดว่าดีไม่ดีนั้นอยู่ที่เนื้อหาของมันว่ามันถูกเลือกในสิ่ง ที่เป็นประโยชน์มาเล่าผ่าน
สารคดีได้รึเปล่า 

ความคิดเห็นต่อสารคดีท่ีผลิตในเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ความที่เป็นสารคดีคือ ต้องมีสาระ ถ้าเกิดเป็นในอดีตที่ผ่านมา สารคดีจะถูกมองว่าเป็นสื่อ

ที่เน้นหนักไปทางให้ความรู้ แต่ค าว่าสารคดีจริวๆต้องมีความบันเทิง คือดูแล้วมีความสุข  แต่ด้วยสาร
คดีมีเนื้อหาสาระมากเลยไม่ค่อยบันเทิงซะเท่าไร ถ้าในอดีตสารคดีก็จะมีความดีงาม เรียบๆ ถ้าคนชอบ
ก็จะไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อแต่จะเดิมๆซ้ าๆไม่มีรูปแบบการน าเสนอใหม่ๆ ที่ให้ความบันเมิง แต่ก็มีสารคดีที่ดี
และเป็นอมตะ เช่น กระจกหกด้าน ที่มีมา30-40ปี รูปแบบการน าเสนอในอดีตน้ันไม่มีลูกเล่นไม่หวือ
หวา แต่สารคดีท่องเที่ยวของ เรย์ แม็คโดนัล ก็ยังอยู่ แต่รูปแบบการน าเสนอไม่หลากหลาย ไม่สนุก ไม่
บันเมิง ไม่เป็นวสาสรคดีผสมเรียลลิตี้  แต่ความเป็นสารคดีต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันยังทรงคุณค่าอยู่  
รูปแบบการน าเสนอในสมัยก่อนจ ากัด ไม่แตกต่าง  มีสารคดีตระกูลดีๆอย่างพาโรนามาทียังอยู่  แต่ใน
ปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอมันเปลี่ยนไปมีการออกแบบ น าเสนอรูปแบบใหม่ก็ยังคงเป็นสารคดี ไม่ว่า
หนังพาไป หรืออะไรก็ตาม ก็จะมีลูกเล่น และความบันเทิงมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดก็ต้องอิงคามเป็นจริงที่
เป็นสารคดีอยู่แต่ก็ต้องสนุกด้วยเพราะ สมัยนี้คนมีทางเลือกที่สนุกเยอะข้ึน และเสพสารคดีที่ คราสสิ
คน้อยลง เพราะฉะนั้นรูปแบบสารคดีจึงถูกปรับเปลี่ยน เช่น ตีสิบน าเรื่องจริงของน้องเนยมาน าเสนอ
ในรูปแบบ Talk showถ้าจะท าเป็นคนต้นตนก็ท าได้  เพราะฉะนั้นเรายังเสพสารคดีอยู่ตั้งแต่อดี ตถึง
ปัจจุบัน แต่เราเสพผ่านรูปแบบการน าเสนออื่นๆ เช่น รายการเปรี้ยวปาก พาไปกินของจริง  มีอยู่จริง 
แต่ถูกน าเสนอในรูปแบบวาไรตี้ เป็นสารคดีแต่ใส่ความวาไรตี้ลงไปคือมีดาราพาไปกิน  รายการสารคดี
แต่รูปแบบแตกต่าง  ฉะนั้นรายการสารคดีต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันความเป็นสารคดีเนื้อหายังมีอยู่  แต่
รูปแบบแตกต่างกันไป 
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หากมีสารคดีเก่ียวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 

เรื่องหมาท ายังไงก็มีคนดู หนึ่งมีความน่าสนใจในตัวของมันเอง  เพราะมันเป็นเพื่อนสนิท
ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด ในเบื้องต้นมีพื้นฐานความน่านใจ แต่เบื้องต้นในเงื่อนไขของสารคดีคือท าสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วให้ไม่เหมือนคนอื่น  มีเยอะเรียกว่าช้ า เช่นหมาเร่ร่อน เคยดูแล้ว เคยเห็นแล้ว ก็จะเฉยๆ  
ฉะนั้นท ายังไงให้มันแตกต่างหรือท าให้คนดูรู้สึกมีมุมมองใหม่ๆแง่มุมใหม่ๆขาย  อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ
เรื่องหมา ถ้าพูดถึงหมาเร่ร่อนคนก็จะท าพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของมัน  เราอาจจะท าใหม่เช่นไป
ท าหมันหมาเร่ร่อนกันใหม่ แทนที่แก้ปัญหาด้วยการให้ข้าวหรือเก็บไปเลี้ยง ท าหมันเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้
ที่เดิม รอมันตายตามย ถากรรม  แต่มันไม่มีลูกแล้วก็จะไม่มีหมาเร่ร่อนเพิ่มข้ึนแล้ว ท าหมันหมายาก
ตรงไหน ปัญหาหมาเร่ร่อนแก้ง่ายมาก แต่ทุกคนแก้ผิดจุด เอาไปปล่อยที่วัดแล้วก็มีลูกอีก เร่ร่อนมีลูก 
เพิ่มจ านวนไม่หมดไม่สิ้น เราต้องหามุมมองใหม่ๆ หรือท าหมาตระกูลน่ารักคนส่วนใหญ่เล่นเรื่องการ
ดูแล พร็อบ สปา สระว่ายน้ า ท าไมไม่เล่นเรื่องมุมของสุนัข เช่นมันอยากออกมาข้างนอกไหม รู้ได้ไงว่า
หมาชอบหรือไม่ชอบอะไร เช่นบางตัวติดเจ้าของไปไหนไปกัน บางตัวติดบ้านไม่ใช่เลี้ยงเพื่อสวยงาม  
แต่เป็นจิตวิทยาของหมา จิตวิทยาความเป็นเพื่อนของคนกับหมา ต้องหามุมมองใหม่ๆ หรือหมาใหญ่
พวกหมาบ้าพลัง ตระกูลราบาดอ พิตบลู บีเกิล ไซบีเรียน เมืองไทยท าเรื่องท าไมหมากัดคนตาย ?แล้ว
ยังไง เช่น บีเกิลอ้วนพุงลากดินเลี้ยงได้ไง ต้องหามุมใหม่ๆ ให้คนคิด เมืองไทยเลี้ยงบีเกิลอ้วนน่ารักจัง  
แต่จริงๆต้นตระกูลที่เมืองนอกหมาแข็งแรงตรวจสัมภาระที่สนามบิน เพราะธรรมชาติของบีเกิลคือหมา
บ้าพลังไม่ใช่หมาอ้วน ต้องหาวิธีท าเพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่ท ารายการหมาท าแต่เรื่องน่ารัก น่ารักแล้ว
ยังไง หมายังไงมันก็น่ารักอยู่แล้ว ต้องลองท าการบ้านกับธรรมชาติหมาเยอะๆ แล้วหามุมที่คนอื่นเค้า
ไม่เล่นกัน  เครื่องประดับ รพ หมา โรงแรมหมา สปา สระว่ายน้ า  มันก็เป็นเรื่องที่รู้แล้วที่ช้ าๆทั้งนั้น 
เช่น บีเกิลอ้วนเป็นเบาหวานแน่ๆเพราะธรรมชาติมันเป็นหมาออกก าลังกายตลอด  เราต้องรู้จัก
ธรรมชาติหมา ท ายังไงไม่ให้น้ าหนักเกิน ตั้งประเด็น รายการต้องสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับคน
เลี้ยงหมาจริงๆไม่ใช่ประโยชน์ฉาบ ฉวยเช่น พร็อบหมา เสื้อหมามีอะไรบ้าง รู้ได้ไงว่าหมาชอบรึเปล่า  
มันก็จะช้ าแล้ว มันเป็นแค่ประโยชน์ฉาบฉวยไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริง  เป็นแค่ความรู้สึกคน หมาพูด
ไม่ได้เราจะท ารายการอะไรที่หมาพูดได้  เราท าอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้สึกหมา ไม่ใช่ความรู้สึกของคน
เลี้ยงหมา เป็นมุมอื่นๆของหมาบ้าง ท าจริงๆก็ท าได้ เช่นท าละครเด็กเล่นไม่ดีแต่ก็น่ารัก 

สารคดีดังกล่าวควรน าเสนออะไรบ้าง 
ถ้าเราท ารายการสารคดีซกัหนึ่งเรื่องสิ่งแรกควรไม่คิดว่าจะท าตอนอะไร แต่สิ่งแรกที่ ต้อง

คิดคือเนื้อหา รูปแบบ Mood ถ้าท าสารคดีต้องคิดก่อนว่าท าให้ใครดู คนรักหมาอยู่แล้ว คนไม่รักหมา  
หรือคนไม่มองหมา ถ้าท าให้คนทั่วไปที่รักหมาหรือไม่รักหมาดูได้ ก็จะเลือกง่ายข้ึน เช่นถ้าท าให้คนรัก
หมาอยู่แล้วดู ต้องคิดเยอะๆ เค้าจะรู้เรื่องมีข้อมูลเยอะอยู่แล้วเราต้องท าให้ลึก หรือ  คนทั่วไปดูเค้าอา
จะไม่รู้บางอย่าง เราต้องให้ข้อมูลเยอะ ท าเพื่ออะไร  เช่นจุดประสงค์ของรายการคือท าให้คนเปลี่ยน
ทัศนะคติต่อหมาเร่ร่อนหรือแค่รู้ เฉยๆ ถ้าท าให้เปลี่ยนทัศนะคติเลยตัวรายการตอนนั้นก็จะเปลี่ยนไป  
ฉะนั้นเพราะเราจะท าตอนอะไรที่ให้คนเปลี่ยนทัศนะคติ ท าให้ใครดู ท าเพื่ออะไร  ถ้าท าให้คนดูและ
เข้าใจ ไม่ถึงขั้นเปลี่ยน ก็เป็นความรู้ธรรมดา กระจกหกด้านเป็นความรู้ธรรมดาเช่น วัดน้ีมีเจดีเจ็ดอัน 
จบแล้ว เป็นความรู้เฉยๆแต่รายการของเรย์ท าทุกอย่างให้เราอยากไปวัดน้ัน  ฉะนั้นตัวเนื้อจะต่างกัน 
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สิ่งที่เราจะบอกจะไม่เท่ากัน ไม่ควรคิดตอนก่อน  จะท าให้คนลุกมาสนใจหมาเร่ร่อนในหนึ่งตอนเลย
ไหม  ถ้าแค่เปลี่ยนทัศนะคติคนเราจะเปลี่ยนทัศนคติต่อเมื่ออะไรบ้าง  ต้องมีความเช่ือไม่ใช่ดูเฉยๆ
เหมือนรายการกระจกหกด้าน  ต้องถูกโดนหรือรู้เฉยๆให้ผ่านไปก็ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกต่อหมาเร่ร่อน 
ฉะนั้นที่เราต้องคิดไว้แล้วคือเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีให้เป็นรู้สึกดี เกี่ยวกับหมาเร่ร่อน สารคดีต้องเพื่อ
สิ่งนั้น ฉะนั้นเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีนั้นต้องด้วยอะไรบ้าง  และเราจะเลือกหมาเร่ร่อนได้ง่ายข้ึน  เราจะ
เลือกเหตุการณ์อะไรในชีวิตหมาตัวนั้นที่จะท าให้เค้าเปลี่ยนทัศนะคติได้  ภาพรายการก็จะชัดข้ึน  แต่
รายการปกติต้องพูดข้ึนมาว่ากรุงเทพมีหมาเร่ร่อนกว่าสองหมื่นตัว  แล้วยังไง รู้แล้วยังไง มันไม่รู้สึก 
ฉะนั้นคิดก่อนว่าจะท าตอนอะไร ไปตีโจทย์ของการท าสารคดีชีวิตก่อนว่าท าหมาเร่ร่อนเพื่ออะไร  ให้
เค้ารู้อะไรบ้าง จุดไหนโดน ลองไปดูสื่ออื่นๆงานอื่นๆชีวิตหมาเร่ร่อน  ที่ท าให้เราเปลี่ยนทัศนะคติของ
หมาเร่ร่อนได้ ลองดูก่อน ชีวิตหมาเร่ร่อนถูกทดสอบมาเยอะมากเช่นเวลาออกข่าวสามมิติไปแล้ว ก็วูบ
ไหว แค่ช่ัวคณะ แม้ขนาดข่าวเอาหมาไปขายที่นครพนมก็ยังไม่มีใครช่วยจนถึงบัดน้ี  ยังไม่มีใครช่วยท า
ให้หมาพวกนั้นมีชีวิตดีข้ึนมาได้ ตายไปเรื่อยๆ ดูจบแล้วจะยังไงจะให้ใครท าอะไร  แต่เค้าเป็นข่าวไม่ใช่
สารคด ีจุดมุ่งหมายเค้ามีหน้าที่แค่รายงานข้อเท็จจริงความจริงมันไม่เหมือนกัน  

สารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมี Effectด้านใดกับ
ผู้ชมบ้าง 

อยากให้มีEffectอะไรก็ท าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายน้ัน รายการโทรทัศน์มีขึ้น  เช่นให้ความ
เพลิดเพลินก็จบ อยู่ที่การตั้งเป้าหมาย ถ้าต้ังเป้าหมายว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเกิดข้ึนได้ยังไงบ้าง ต้องไปหาหลักการ  หนึ่งต้องกระทบใจ ยากมากในเรื่องหมา เพราะหมา
ก ากับไม่ได้ เปลี่ยนทัศนคติให้รู้สึกอะไร เช่น ทัศนคติของหมาเร่ร่อนว่า สกปรก น่ากลัว  กลัวโดนกัด 
เป็นเรื่องจริง ท าไมหมาเร่ร่อนถึงได้กัดคน เพราะคนไปท าร้ายเค้าก่อน เค้าเลยระแวง เพราะฉะนั้นต้อง
จับความรู้สึกแบบนี้คนถึงเปลี่ยนทัศนคติ ไปหาภาพคนท าร้ายหมามา ให้คนให้ ถ้าแค่พูดว่าคนชอบท า
ร้ายหมาเร่ร่อนก่อนก็จะเฉยๆคนรู้แล้วแต่ไม่เห็นภาพ  ใช้ภาพและเสียงสื่อออกมา ถึงจะกระทบใจได้ 
ท ายังไงให้สู่จุดมุ่งหมายได้ ไปศึกษาธรรมชาติของหมาเร่ร่อนดีๆ แล้วรู้ประเด็นว่าอะไรบ้างที่ท าให้คนมี
ทัศนคติที่ไม่ดีสิบอย่างต่อหมาเร่ ร่อน 1.หมาไล่กัดไล่กัดล้อรถ 2.หมาสกปรก ไป สต็อปภาพสิบ  Shot
หมาสกปรกมา สิบข้อ เรื่องจริงมา แล้วเค้าจะเปลี่ยนได้ไงบ้าง  เราก็ค่อยไปท ารายการโทรทัศน์ให้สื่อ
ออกมา เราต้องเอาข้อมูลมาเปลี่ยนเป็นรายการโทรทัศน์ เราคิดเองไม่ได้  ถ้าเรารู้สึกว่าความเป็นจริง
หมาเร่ร่อนระแวงชอบกัดคน และเราอยากให้คนรู้สึกว่าที่เค้ากัดคน เพราะคนไปรังแกเค้าก่อน  เข้าใจ
เค้าด้วยนะ ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนทัศนคติว่าอย่าไปกลัวนะแต่เค้าใจเค้าแทน  เราอาจจะต้องถ่ายว่าใคร
ผ่านมาก็ไปเตะมัน สักสิบอัน คนก็จะเข้าใจว่าท าไมหมาถึงระแวง คนก็จะเปลี่ยนทัศนะคติเป็นสงสาร  
ต้องหาภาพแบบนี้มาสิบๆครั้ง ถ้าเป็นเราเราก็เป็นแบบนี้ถึงจะโดน จนกว่าจะเข้าใจหมาตัวนี้ เราจะได้
เปลี่ยนทัศนะคติจากเกลียดมันเป็นเข้าใจมัน  จริงๆแล้วมันก็น่าสงสาร  ฉะนั้นเวลาเจอหมาก็อย่าไป
แกล้งมันเพราะเดี๋ยวมันจะระแวง มันถึงจะเปลี่ยนทัศนคติ เราจะย้ ายังไงให้โดนหรือ หมาตัวนี้สกปรก  
เป็นข้ีเรื้อน ท ายังไง เพราะเป็นความจริงมันน่ารังเกียจเพราะเป็นข้ีเรื้อน  เราก็ไปศึกษาว่าจริงๆแล้วข้ี
เรื้อนไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเสมอไป มันเป็นโรคทีรักษาได้ หรือถ้าเข้าใกล้มันไม่ใช่ว่าเราจะติด  ก็ไปท า
แง่มุมแบบนี้ ท าไมคนเราไปล้างมืออาบน้ าไม่ได้หรอก็หายแล้ว มันไม่ใช่โรคน่ารังเกียจ มันน่าสงสารซะ
ด้วยซ้ า ควรช่วยกันเอายายัดใส่ลูกช้ินแล้วให้มันกิน สักพักก็หาย เราต้องรู้เรื่องหมาเยอะๆและคิดให้
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มันแก้ได ้ถ้าเราไม่อยากให้โรคเรื้อนแพร่ขยายในชุมชนของเรา เราควรซื้อลูกช้ินสองร้อยไม้ละยัดยาไป 
แค่นี้หมาทั้งชุมชนก็จะไม่เป็นข้ีเรื้อน พยาธิก็เหมือนกัน ยัดใส่ลูกช้ินแค่เดือนเดียวก็หายแล้ว ลองไปดู
ธรรมชาติหมา เรื่องจะน่าสนใจ คนรักหมาจริงแต่รู้เรื่องหมาไม่จริงเย อะ รู้แค่ผิวๆ  หมาแพ้แชมพูเป็น
โรคที่ง่ายมาก เพราะไปเปลี่ยนแชมพูมันท าไม ก็เหมือนคน ถ้าเราเปลี่ยนยาสระผมแล้วผมร่วงก็เหมือน
คน แล้วไปเปลี่ยนแชมพูมันท าไม หมามันไม่ได้อยากเปลี่ยน คนเปลี่ยนเอง หมาก็เป็นตุ่มไป  

ข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ปัญหาเลย คือเป็นกิเลสตัณหาของคนเลี้ยง ปัญหาของหมา คือปัญหาจากคน เพราะท าให้
เกิดปัญหาที่หมา ต้องดูละเอียดๆไม่ต้องท าเศร้าก็ได้ เวลาถ่ายท าหมาเร่ร่อนจะเศร้าไปไหน ชีวิตหมา
เร่ร่อนอาจจะดีกว่าคนอีกนะ ไร้ซึ่งแรงกดดันโดยสิ้นเชิง มีหนังสือการ์ตูนหมาเร่ร่อนของทีวีบูรพา ไม่ได้
เศร้าแตดี่นะ หรือไปดูการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมาหรือหนังเกี่ยวกับหมาที่ท าจากเรื่องของ  จริงก็ได้สร้าง
จากเรื่องจริงของหมา เช่นเรื่องเรดด็อกของฝรั่ง อชิของญี่ปุ่นหนังมันไม่ได้เล่าเศร้าแต่มันร้องไห้กันทั้ง
เรื่อง ต้องดูRef.เยอะๆ สารคดี การ์ตูน แต่รายการวาไรตี้หมาอย่าดู เพราะเนื้อหาแค่ผิวเผิน 

 
2.3 พันธ์ุธัมม์ ทองสังข์  (ปุ๊ก) ผลงาน ปี 2004 ไอ้ฟัก , ปี 2007 มะหมา 4 ขา ครับ  

ชนะเลิศรางวัล Grphyon สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Gioffini ปี 
2007 ประเทศอิตาลี, รางวัล Audience Award ในปี 2008 จากงานเทศกาลโทรทัศน์และภาพยนตร์
เด็กนานาชาติ ประเทศไต้หวัน  ,รางวัล My Favorite Foreign Children's Film Award จากงาน
เทศกาลภาพยนตร์เด็กนานาชาติครั้งที่ 10 จากประเทศจีน , ปี 2009 นอกจากภาพยนตร์ยังได้รับ
คัดเลือกให้ไปฉายในอีกหลายเทศกาลภาพยนตร์ รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ในปี 
2007 ประเทศแคนาดา ,ปี 2012 มะหมา 2 ,ปี 2013 Love Syndrome รักโง่ๆ 

ตอนท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องมะหมามีวิธีการก ากับสุนัขอย่างไรบ้าง 
ก ากับสุนัขโดยใช้ครูฝึกสุนัข ครูฝึกสุนัขใช้สุนัขถ่ายโฆษณาอยู่แล้ว แค่เราบอกว่าอยากได้

แนวไหน ให้เค้าฝึกแบบถ่ายหนัง 
ตอนลงพ้ืนท่ีถ่ายท าจริง เจอกับสุนัขจรจัดมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง 
ทาง ทีมครูฝึกเค้าได้กั้นที่ไว้ สุนัขทุกตัวมีที่อยู่  สุนัขแถวๆนั้นจะไม่เข้ามาอยู่แล้ว เพราะ

สุนัขจรจัดกลัวคน จะไม่เข้ามายุ่งอยู่แล้ว มันจะกัดคนเพราะมีคนไปยุ่งในที่ของมันก่อน  แต่ถ้าได้กลิ่น
สุนัขอื่น มันจะหลงเข้ามาบ้าง แต่ทีมครูฝึกก็จะไล่ออกไป เค้าจะดูแลตรงนี้ให้ด้วย 

ท างานกับสุนัขพบเจอกับปัญหาอะไรบ้าง 
ปัญหาการท างานกับหมาคือคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ครูฝึกเค้ารู้ ต้องรอจนกว่าเค้าจะท าได้ ต้อง

เตรียมความสะดวกสบายความพร้อม ต้องรู้ธรรมชาติอย่าให้อิ่มไปก็จะหลับ ถ้าลิ้นห้อยก็แสดงว่าหิวน้ า 
ต้องจัดให้เค้าอยู่ในบรรยากาศ สถานการณ์ที่เค้าพร้อมแสดง ปัญหาก็จะน้อยลง ถ้าไม่พร้อมก็เอาไปฝึก
ใหม่ พอเราลองท างาน หลักๆคือต้องใช้เวลา 
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มีวิธีศึกษาพฤติกรรมสุนัขอย่างไร 
ในฐานะผู้ก ากับเราต้องรู้ว่า ข้ันไหนได ้เราต้องใช้วิธีไปดูก่อนต้ังแต่เค้าฝึกเพื่อรู้อุปนิสัยของ

แต่ละตัว เช่น ดื้อ ดุ ข้ีเล่น รู้ธรรมชาติของแต่ละตัวเพื่อรู้วิธีเข้าหาเค้า ต้องท าให้เค้ารู้สึกว่าเราเป็นมิตร
กับเค้า ไม่อันตรายส าหรับเค้า บางตัวที่เอามาถ่ายก็เป็นสุนัขจรจัดมาจากบ้านปากเกล็ดไปหยิบมาก็มี  
สุนัขพวกนี้ก็จะมีความผวาคนอยู่แล้ว เราทุกคนและทีมงานต้องท าให้เค้าเป็นมิตร ถ้าไปเฉียดหรือโดน
เค้า เค้าก็จะผวา เราต้องบอกทุกคนที่ท างานด้วยว่าต้องระวัง อย่างเช่นเค้ายืนอยู่แล้วเราไปจัดไฟข้าง
หลังเค้า เค้าจะตกใจและไม่แสดงเพราะเค้าจะหันหลังๆระแวง ทุกคนเลยต้องเรียนรู้  แต่พอถ่ายท าไป
สิบวัน ทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจอาการของสุนัขทั้งหมดที่แสดง  เราต้องท าความคุ้นเคยก่อนถ่ายท า ทั้ง
นักแสดงและทีมงาน ต้องท าให้สุนัขรู้ว่าเราเป็นคนออกค าสั่งนะ ถ้าเค้ารู้สึกว่าเค้าอยู่เหนือเรา เค้าจะ
ไม่ยอมท าตาม ฉะนั้นตอนที่เราไปฝึก เค้าต้องรู้นะว่าเราออกค าสั่งนะ เราก็จะเรียนรู้ เพราะบางทีคนที่
เลี้ยงหมาที่บ้านนั้นมันดื้อเพราะเราน้ันเอาใจเค้า Spoilเค้า เค้าก็จะรู้สึกว่าฉันท าแบบนี้ได้ ในที่สุดเค้าก็
จะเป็นนายเรา ทีนี้เวลาเราฝึก เราต้องท าเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เค้าต้องดุเค้าได้บังคับได้  ฉะนั้นเราสั่ง
ได้แต่ต้องไม่ท าอันตรายให้เค้า ถ้าอยู่ๆเข้าไปบางทีเค้าจะไมท าให้ ควรท าความคุ้นเคยกับเค้าเช่น กอด 
จูบ ให้ความรัก 

หากมีสารคดีเก่ียวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรเริ่มต้นจาก เราอยากจะพูดประเด็นไหนของสุนัขจรจัดในประเด็นไหน มุมไหน
ของสุนัขในกรุงเทพ เพราะมีหลายประเด็น ข้ึนอยู่กับว่าเราสนใจมุมไหน มีเวลาแค่ไหน  และต้องการ
อะไร ต้องการให้คนดูแล้วได้เนื้อหาอะไร ผลลัพ ธ์คืออะไร  เราอยากจะพูดเพื่ออะไร เรื่องอะไร หา
ข้อมูลที่แท้จริง  

สารคดีดังกล่าวควรน าเสนออะไรบ้าง 
ควรท าเป็น  สารคดีกึ่ง เรื่องราว  ที่เล่าเรื่องผ่านหมาตัวหนึ่ง หรือผ่านหมากลุ่มหนึ่ง  ที่

อยากจะบอกคนว่า ท าหมันผมเถอะครับ ผมไม่ได้เดือดร้อน ช่วยผมเถอะ  มันจะมีปัญหาอะไร พูดให้
คนเข้าใจในมุมของหมา คล้ายๆท าเป็นหนังแต่ท าเป็นสารคดี เราอาจจะไปจับหมาตัวหนึ่งที่เป็นหมาจร
จัดไปเจอสาว อดใจไม่ได้ ใส่Voice over ว่า ผมก็ต้องไปมีลูก จริงๆผมไม่อยากมีเลย ใครจะช่วยผมได้  
พวกคุณยังมีวิธีวางแผนครอบครัว ใส่ถุงยาง ท าหมันได้  ผมพูดไม่ได้ผมเลยจะบอกแทนเพื่อนๆหมา
ทั้งหลาย พวกเราก็ยังเป็นหมา แล้วแต่โทน เช่นโทนข าๆบันเทิง เคราะห์กรรมของพวกผมไม่รู้จะท าไง
แต่เป็นเคราะห์กรรมของหมา  เช่น เขียวมีลูกสามไม่รู้จะท ายังไงดี สมมุติสถานการให้คนรู้สึกได้  มุม
ไหนก็ได้ที่เป็นความทุกข์ทรมานของหมา ที่ไม่สามารถควบคุมก าเนิดเผ่าพันตัวเองได้  แต่เค้าอยากแต่
เค้าไม่รู้จะบอกใคร ตรงนู้นมีหมอหมา  บ้านนั้นเค้าสบายแล้ว แต่พวกผมไม่รู้จะท ายังไง เป็นมุมหนึ่ง
ของสารคดีสุนัข แต่ท ายาก แต่จุดประสงค์เพื่อที่จะบอกว่าหมาอยากท าหมัน  พวกผมไม่เจ็บเลยหรือ
เป็นทุกข์เลย รู้สึกขอบคุณมาก 

สารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมี Effectด้านใดกับ
ผู้ชมบ้าง 

ข้ึนอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้รับชม 
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ข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

หาเรื่องราวโดยใช้หมาด าเนินเรื่อง ท าเป็นมีจ่าฝูงเหมือนLion king ก็ได ้แล้วแต่เราว่าจะปู
เรื่องอะไร หรือ หมาสาวกับหมาหนุ่ม แล้วแต่ว่าจะท าเป็นสารคดีแบบไหน กลุ่มเป้าหมายไหน 

ฝึกพื้นฐานสามเดือนแล้วดูว่าบุคลิกหมากับหนังไหม หมาฝรั่งฝึกง่ายกว่าหมาไทย เพราะมี
ยีนกับไอคิวที่ฉลาดกว่าหมาไทย หมาไทยเป็นหมาพันผสมจะอยู่กลางๆไม่ดื้อ  แต่มีหมาบางประเพศมี
ยีนขงหมาป่าก็จะดุเช่นบางแก้ว หมาฝรั่งฝึกง่ายกว่า 

ระวังหมากัด ควรถ่ายไกลๆใช่วิธีไปส ารวจเค้าก่อน หรือเก็บฟุตเยอะๆก่อนแล้วค่อยเอาฟุต
มาตัดต่อเรียง หลอกเป็นเรื่อง เพราะสารคดีบังคับหรือสั่งหมาไม่ได้ เหมือนตามติดชีวิตถ่าย แล้วก็พาก
เข้าไป ไม่ได้บังคับมัน ค่อยใส่Voice overที่หลัง ตามแบบที่เราต้องการ คอยสังเกตและแอบถ่าย ควร
มีสองสามกล้องในการถ่าย มุมกว้าง โครสอัพ และ  โครสอัพตัวที่จะไปคุยได้ ลองตัดและใส่ Voice 
over ดู และค่อยถ่ายเสริมเพื่อให้สมบูรณ์ หรือยากมีมุมแทนสายตาก็ต้องก าหนด ใช้วิธีท าแบบถ่ายมา
ก่อนแล้วค่อยซ่อม เฝ้ามอง ถ่ายเยอะๆใช้คนท าPost productionเยอะ มีเวลาเลือกฟุต เหมือนท าซับ
นรก เราสามารถไกด์ได้ 

เทคนิคการแทน สายตา กล้องCo-proกล้องตัวเล็กๆตืดที่หมา มันจะไปไหนก็ถ่ายมาเลย 
ให้มันพาไป เพราะ ระดับสายตาหมายากมากเพราะ Handerยาก อาจจะมี สั่นบ้าง พยายามหาเลนส์
กว้างๆไว้ ในหนังที่เคยท าจะมุมแทนสายตาหมาระบุCutและใช้Dollyไม่ก็ Steady camใช้นิดหน่อยๆ
เพราะในหนังไม่ได้ต้องการเล่าอะไรมาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความต้องการทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่มีต่อรายการ สารคดีน าเสนอ
ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูลและน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และใช้แผนภูมิกงแสดงค่า
อัตราส่วนร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลภายในแบบสอบถามส่วนต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมมาโดยผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 59 คน และเพศชายจ านวน 41 คนซึ่งมีอายุระหว่าง  

16-25 ปี มีจ านวนมากที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด รองลงมาคือ ปริญญาโทขึ้นไป 
สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
รายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท และ งานอดิเรกคือเลี้ยงสุนัขมากที่สุด 

พฤติกรรมของคนกับสุนัขเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากกลุ่มตัวอย่างเคยเลี้ยงสุนัข 87 คน มีส่วนน้อยที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัข ซึ่งคนส่วนใหญ่เลี้ยง
สุนัขไว้แก้เหงาและรองลงมาคือเลี้ยงเพราะสงสารซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน และเหตุผลที่ส่วน
น้อยไม่เลี้ยงสุนัขเนื่องจากสถานที่ไม่อ านวย ทั้งนี้ประมาณ75คนก็เลี้ยงสุนัขอยู่ในปัจจุบันแต่ส่วนหนึ่งที่
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ไม่ได้เลี้ยงแล้วเนื่องจากไม่มีเวลาและรองลงมาคือสัตว์เลี้ยงนั้นเสียชีวิตแล้วและไม่ได้หามาทดแทน โดย
ส่วนใหญ่คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า สงสารสุนัขจรจัด
และสุนัขข้างถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่มีที่อยู่ และสุนัขส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี 
ทุกคนในสังคมควรช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้ อยู่ในระดับที่แย่มาก พวกเราควรใส่ใจสุนัข ข้างทางมากกว่าน้ี  
และในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีเลี้ยง
ตามกระแสบ้างซึ่งพอเลี้ยงแล้วโตมาไม่ชอบก็ให้คนอื่น หรือไม่ก็น าไปทิ้ง และ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้คน เอา
ใจใส่แต่สุนัขตนเองเอง แต่ไม่สนใจสุนัขตัวอื่นเลย ซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยใส่ใจมองว่าน่าร าคานและสกปรก 
สุนัขก็จะโดนรังแก ความเป็นอยู่ยังไม่ดีมากเพราะมนุษย์น้ันไร้ความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับสุนัข 
ความถ่ีในการเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัขในแต่ละสัปดาห์ ของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง  คือ ทุกวันและสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน  เช่นเดียวกับการใช้ Youtube มี
อัตราใกล้เคียงกันกับการใช้อินเตอร์เน็ต ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวันก็จะใช้  Youtube 
ด้วย ช่วงเวลา 20.01 น. - 00.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าซึ่งจะรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับสุนัขเป็นเวลา 15 - 30 นาที และไม่เกิน 15 นาที ตามล าดับ เหตุผลที่ส่วนใหญ่รับชมสารคดี
สุนัขนั้นมีอยู่สามส่วนที่เป็นหลักนั้นก็คือ เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุนัข เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆ 
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัข และ เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข  ซึ่งเป็น
เนื้อหาหลักที่ต้องมีในสารคดีส่วนความสนุกสนานเพลิดเพลินน้ันเป็นส่วนประกอบของวิธีการน าเสนอ
ที่จะท าให้น่าสนใจมากขึ้น  

การแสดงความคิดเห็นในด้านรูปแบบและวิธีการน าเสนอสารคดีท่ีเกี่ยวกับสุนัข 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไม่เคยรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “สาร

คดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” แสดงว่ารายการสารคดีประเภท
นี้ยังมีน้อยจึงหาดูได้น้อย ซึ่ง กลุ่มตัวอย่างอยากให้ สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการน าเสนอความเป็นอยู่ที่หลากหลายของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รองลงมาคือน าเสนอความเป็นอยู่ที่แตกต่างของสุนัขในสังคมไทย  และ ถัดมาคือ
ติดตามชีวิตแบบเจาะลึกของสุนัขแต่ละประเภท โดยกลุ่มตัวอย่างอยากให้สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขมีเนื้อหาที่พอๆกันทั้ง3ส่วนน้ันก็คือ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสุนัข น าเสนอแง่มุมจริง
ของสุนัขและ แนะน าสถานที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดย มีรูปแบบของเสียงบรรยายเป็น จ านวนมากที่สุด   
รองลงมา การสัมภาษณ์ การแอบถ่ายสุนัข เท่าๆกัน และ พิธีกรและมุมกล้องแทนสายตาสุนัขมีจ านวน
เท่ากัน ซึ่ง 23 เปอร์เซ็นต์ ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต่างกันมากนั้น ฉะนั้นรูปแบบของสารคดีควรจะมี
รูปแบบทั้งหมดในสัดส่วนที่พอๆกัน และ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ ผลิต
สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ น าเสนอเรื่องจริงของสุนัข
ที่หลากหลาย หลายมุมมอง แทนความคิดของสุนัข มุมกล้องแทนสายตาสุนัข มีช่วงที่มีผู้เช่ียวชาญใน
การปรับพฤติกรรมสุนัขมาช่วยแนะแนวทางในการเลี้ยงสุนัขให้มีระเบียบในการอยู่ด้วยกัน ทั้งในบ้าน
และในสังคม แนะน าสถานที่เพื่อที่ช่วยเหลือสุนัข เสนอความแตกต่างของสุนัขเลี้ยงและสุนัขข้างทาง 
สะท้อนความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันให้ชัดเจน เสนอความเป็นจริงเพื่อให้คนได้ตระหนักถึงปัญหาสุนัขใน
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สังคมไทย และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน เสนอความสามารถของหมาให้มากๆ ประโยชน์และข้อดีในการ
เมตาเลี้ยงเขามีรายการสร้างทัศนะคติเชิงบวก 

ค่านิยมคนไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบัน วิธีดูแลสุนัขให้มีพฤติกรรมท่ีดี 
กระแสของการเลี้ยงสุนัขมีเยอะข้ึนทุกวันๆ ทุกอย่างเพิ่มข้ึน  ค่านิยมเริ่มเปลี่ยนไป 

เมื่อก่อนเลี้ยงเป็นสัตเลี้ยง  แต่สมัยนี้จะเลี้ยง เหมือนเป็นสมาชิก ในครอบครัว  เมื่อก่อนเลี้ยงแบบไม่
ศึกษาแต่ละพันธ์ุมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  คนไทยความรับผิดชอบเริ่มมีมากขึ้น แต่ไม่มากเพียงพอ  
เรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์มีการปล่อยทิ้ง ปล่อยปะละเลย ความรับผิดชอบสุนัขของตัวเองต่ า ไม่ท าหมั่น 
ถ้าเลี้ยงสุนัขยังไงควรท าหมัน ไม่ว่าเพศเมียหรือผู้ ตัวผู้สามารถท าตัวเมียท้องได้  การเลี้ยงสุนัขแมว ก็
เหมือนการเลี้ยงลูก ถ้าเราเลี้ยงไม่ดีปล่อยปะละเลยหรือสั่งสอนเพื่อให้เค้ารู้ว่ามันผิดจะเป็นการเลี้ยงดูที่
ดี เลี้ยงเหมือนเป็นลูกของเราที่ต้องดูแล 

ความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างระหว่างสุนัขแต่ละประเภท  ข้อแตกต่างของสุนัขที่คนเลี้ยงใน
บ้านและสุนัขข้างนอก 

ความแตกต่างจะข้ึนอยู่กับขนาดของสายพันธ์ุแต่ละพันธ์ุก็จะเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน  สุนัขพัน
ใหญ่ก็น้อยที่จะเลี้ยงในบ้าน  แต่สมัยนี้คนที่เลี้ยงนอกบ้านก็ดูแ ลดีเหมือนที่เลี้ยงในบ้าน  ฉะนั้นเกณฑ์
การเลี้ยงดูก็ข้ึนอยู่กับสายพัน เพราะบางสายพันธ์ุที่ตัวใหญ่แต่ต้องอยู่ห้องแอตลอดก็มีจึงไม่สารมารถ
ปล่อยไว้นอกบ้านได้  แต่สุนัขพันใหญ่ไมควรเลี้ยงในบ้าน เพราะ ข้อเข่าเสื่อม  ปัญหาเรื่องการเดิน  
ดังนั้นควรศึกษาก่อนที่จะน าสุนัขมาเลี้ยง ต้องดูว่าพฤติกรรมเรากับพฤติกรรมสุนัขแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด สุนัขจรจัดเลือกเกิดไม่ได้ฉะนั้นเราเปรียบเทียบกับสุนัขในบ้านไม่ได้เลย เพราะสุนัขในบ้านน้ัน
ถูกเพาะพันธ์ุมาเพื่อขายเพราะฉะนั้นต้ังแต่ลืมตามาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์ผิดกับสุนัขจรจัดที่ลืม
ตาข้ึนมาก็ไม่ รู้อยู่ที่ไหน จะกินอะไร จะมีชีวิตถึงเมื่อไร จะเป็นโรคไหม แตกต่างอย่างชัดเจนมาก  ซึ่งมี
ความเป็นอยู่จะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว เช่น ชิวาวามาเล็กน่ารักเลี้ยงดี แต่พอเป็นสุนัขจรจัดไม่มีใคร
ดูแลเลียวแลเลย ควรมองว่า ถ้าเรามีลูก ก็รักลูกเราและลูกคนอื่นด้วย ในชุมชนถ้าร่วมด้วยช่วยกันก็จะ
เป็นการพัฒนาช่วยกันท าสุนัขจรจัดดูดีข้ึนเพื่อที่การอยู่ร่วม กันท าให้สังคมดูดีข้ึน 

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดกับมนุษย์ 
สุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ สื่อสัตย์ รักเจ้าของ และ มนุษย์จับต้องได้ง่าย แต่สุนัขจับต้อง

ได้และใกล้ชิดที่สุดความผูกพันเลยใกล้ชิดที่สุด และท าให้เป็นค่านิยมของการเลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่นิยม
อันดับหนึ่งจึงเป็นสุนัข สุนัขรักเจ้าของมากและรักเราทุกสถานการณ์ ไม่ว่าเราจะหน้าตาไม่ดี เราจะจน 
เราจะอารมณ์เสีย  นิสัยไม่ดียังไง มันก็รักเราทุกวัน  เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่รักเจ้าของมากกว่ารักตัวเอง
ด้วยซ้ า ที่เห็นข้าวว่าเจ้าของจมน้ าจึงโดดลงไปช่วยหรือเจ้าของตายก็นั่งเฝ้า เป็นต้น 

สารคดีมีคุณค่า ความส าคัญและให้อะไรกับผู้ชม สารคดีท่ีดีควรมีลักษณะใด 
โดยคุณสมบัติของสารคดีช่ือก็บอกอยู่แล้วรายการที่มีสาระ ค าว่าสาระคือความรู้  รายการ

ที่ให้ความรู้นั้นมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชม หัวใจของค าว่าสารคดีคือเรื่องจริงที่เกิดข้ึนและถูกมาเรียบเรียง  
เริ่มต้นความรู้และความรู้นั้นจะพูดเรื่องอะไร  มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราจะจับ กลุ่มผู้ชม
ไหนและสร้างเนื้อหาต่อผู้ชมกลุ่มนั้นเป็นความรู้ว่าหรับคนดูที่ได้สาระไป ท าให้ชีวิตเค้าดีข้ึนมีความรู้มี
สติปัญญาดีข้ึน เมื่อชีวิตคนดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความคิดมีสติปัญหามีแนวทางด ารงชีวิตพอ  ไปอยู่
ร่วมกันสังคมก็จะดีข้ึนน่ีคือตัวคุณสมบัติของสารคดี สารคดีที่ดีคือตัวคุณสมบัติคือการบันทึกสิ่งที่มีอยู่
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จริงบนโลกใบนี้ถ่ายทอดออกมาในรูปของสื่อความจริงที่อยู่ในสื่อจะถูกเลือกแล้ว อาจจะถูกเรื่อโดยคน
ผลิต การเลือกจะมีแนวทางหลักการ เราเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์  ไม่มีรูปแบบตายตัว  อยู่ที่ว่าการท า
สารคดีเหมือนเครื่องมือในการสื่อสารที่มีภาพและเสียงออกไป  สู่ผู้ชม รูปแบบไหนก็ได้ ไม่มีข้อจ ากัด  
แต่ที่ดีต้องส่งสารให้ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจ สารคดีมีหลายแนวไม่จ าเป็นต้องเครียดสารคดีที่ดุแล้ว
สนุกและแปลกก็มีเยอะแยะท ายังไงก็ได้ที่กลุ่มเป้าหมาย หลักให้เค้ารับรับรู้และเข้าใจกับแก่นของเราที่
น าเสนอถือว่าเป็นสารคดีที่ดี 

สารคดีน าเสนอแง่มุมอะไรบ้างเกี่ยวกับสุนัข ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสารคดีความเป็นอยู่
ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ข้อมูลต้องถึงและเป็นข้อมูลใหม่ๆเพราะคนรู้เยอะเพราะสุนัขจรจัดคนเคยดูแล้ว  ถ้าเรามี
มุมมองใหม่ๆที่คนไม่เคยรู้จะท าให้ผู้ชมเอ๊ะใจและชวนดูอีก  ถ้าเริ่มเรื่องมาหนึ่งถึงสองนาทีแล้ว
เหมือนเดิมคนคงไม่ดูแล้ว  ควรหาประเด็นแปลกใหม่และคนดูไม่เคยดูมาก่อน  ควรกระตุ้นเรียกผู้ชม
ตั้งแต่แรกไม่ใช่ค่อยๆเล่าไป ควรท าให้น่าติดตาม เหมือนการพาดหัวแบบนหนังสือพิม พ์ตอนเริ่มเรื่อง
จึงส าคัญมาก ดึงให้เค้ามีความสนใจติดตามเรา และ จุดจบต้องท าให้ด ีและ อยากให้มีEffectอะไรก็ท า
ไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายน้ัน รายการโทรทัศน์มีขึ้น เช่นให้ความเพลิดเพลินก็จบ อยู่ที่การตั้งเป้าหมาย ถ้า
ตั้งเป้าหมายว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดข้ึนได้ยังไงบ้าง ต้องไปหา
หลักการ หนึ่งต้องกระทบใจ ยากมากในเรื่องหมา เพราะหมาก ากับไม่ได้  เปลี่ยนทัศนคติให้รู้สึกอะไร 
เช่น ทัศนคติของหมาเร่ร่อนว่า สกปรก น่ากลัว กลัวโดนกัด เป็นเรื่องจริง ท าไมหมาเร่ร่อนถึงได้กัดคน  
เพราะคนไปท าร้ายเค้าก่อน เค้าเลยระแวง เพราะฉะนั้นต้องจับความรู้สึกแบบนี้คนถึงเปลี่ยนทัศนคติ  
ไปหาภาพคนท าร้ายหมามาให้คนให้ ถ้าแค่พูดว่าคนชอบท าร้ายหมาเร่ร่อนก่อนก็จะเฉยๆคนรู้แล้วแต่
ไม่เห็นภาพ ใช้ภาพและเสียงสื่อออกมา ถึงจะกระทบใจได้ ท ายังไงให้สู่จุดมุ่งหมายได้  

หลังจากได้ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ผลส ารวจ ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลมาสร้างสรรค์โครงการผลิตรายการ (Proposal) และบท (Script) ของรายการดังนี้  

ในด้านของเนื้อหารายการได้น าเสนอเรื่องราวของสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคนทุกเพศทุกวัย โดยจะแบ่งเนื้อหา
รายการออกเป็น 3 ช่วง 

ในช่วงที่ 1 เปิดตัวรายการ น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับสุนัขประเภทต่างๆ โดยน าเสนอความ
เป็นอยู่แตกต่างของสุนัขผ่านมุมมองที่หลากหลาย  ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และ 
Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb ปิดท้ายช่วงที่1 

ในช่วงที่ 2 ช่วงนี้จะเป็นCaseตัวอย่าง ของสุนัขที่เป็นปัญหา โดยการตามติดชีวิตของสุนัข 
มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์สัตว์แพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสุนัข และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb ปิดท้ายช่วงที่ 2 

ในช่วงที่ 3 ช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการพาไปสถานที่จริงที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ี
ได้อย่างแท้จริง และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปที่คิด
ผิด จากนั้นพาไปสถานที่ที่เกี่ยวกับสุนัข ข้อคิดที่ได้ของตอนนั้นๆ ตัวอย่างตอนต่อไป 

เวลาในการออกอากาศออนไลน์ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัข  15 - 30 นาที โดยจะออกอากาศสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะ ใช้
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อินเตอร์เน็ต เพื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัข เป็นประจ าช่วงเวลา 20.01 น. – 00.00 น. โดยจะแพร่
คลิปบนสื่อออนไลน์ ทาง Youtube  
การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

การวางแผนผลิตช้ินงานหลังจากที่ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามและประมวลผล 
แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาใช้ประกอบในการในการ
ก าหนดรูปแบบรายการ และจัดท ารูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ให้มีรูปแบบและเนื้อหา
รายการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด และจากการประมวลผล
ท าให้ได้แผนการผลิตช้ินงานรูปแบบโครงการผลิตรายการ (Proposal) ดังนี้ 
 
โครงการ “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
ชื่อรายการ  : Dogumentary 
ประเภท    : รายการสารคด ี
ความยาวของรายการ : 20 นาที 
ช่องทางออกอากาศ : ออนไลน์บน Youtube 
กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้ชายและผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 16 – 59 ปี ตั้งแต่และเป็นผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ของรายการ : 1.เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุนัข 

2.เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัข  
3.เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข 

แก่นของรายการ  : เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมุมมองความคิดของสุนัขมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
สุนัข และได้ความรู้ใหม่ๆ ข้อคิดต่างๆ ผ่านชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขที่แท้จริง 
แนวคิดเบ้ืองต้น  : น าเสนอสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ที่ช่ืนชอบสุนัข ทั้งผู้ที่เคยเลี้ยงสุนัขหรือไม่เคยเลี้ยงสุนัข ซึ่งยัง
ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับสุนัขในแต่ละประเภท หรือยังไม่เคยเห็นมุมมองต่างๆที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับสุนัข 
มุมมองความคิดของสุนัขที่เราอาจจะไม่รู้ ท าให้อาจจะเข้าใจผิดหรือมีทัศนคติที่ผิดอยู่  จึงจะผลิต
รายการสารคดีนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่หลากหลายของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นสุนัขข้างถนน 
สุนัขต ารวจ สุนัขประกวด สุนัขเดินแบบ สุนัขไฮโซ สุนัขดารา เป็นต้น  และสามารถติดตามข่าวสาร
พร้อมทั้งรับชมรายการ สารคดี ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากรายการ สารคดีนี้จะให้สาระความรู้แล้ว 
ยังให้ความบันเทิงและเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ช่ืนชอบสุนัขอีกด้วย 
รูปแบบรายการ  : รูปแบบรายการสารคด ีมี 3 ช่วง 

ในช่วงที่ 1 (4 นาที) เปิดตัวรายการ เริ่มจากน าเสนอปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับ
สุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัด โดยน าเสนอความแตกต่างของสุนัขผ่านมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การแทนสายตาสุนัข มุมมองความคิดของสุนัขและความเป็นอยู่ที่หลากหลายของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และ Vox.pop ความ
คิดเห็นของเหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่1 

ในช่วงที่ 2 (8 นาที ) ช่วงนี้จะ เป็นCaseตัวอย่าง ของสุนัขข้างถนนที่เป็น
ปัญหา โดยการตามติดชีวิตของสุนัขตัวนั้นๆอย่างเจาะลึก มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ
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สุนัขตัวนั้นเพื่อน าเสนอความเป็นจริง และสัมภาษณ์สัตว์แพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพื่อรับรู้วิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดและสุนัขข้างถนนอย่างถูกต้อง และ Vox.pop ความคิดเห็นของ
เหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่ 2 

ในช่วงที่ 3 (8นาที) ช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาของสุนัขจรจัดหรือสุนัขข้าง
ถนนโดยการพาไปสถานที่จริงที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างแท้จริง ที่เป็นสถานที่ตัวอย่างเพื่อเป็น
แนวทางให้บุคคลที่มีปัญหาและอยากจะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดหรือสุนัขข้างถนนในชุมชนได้อย่างถูก
วิธี พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ เพื่อให้ได้ข้อคิดเพื่อเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนทั่วไปที่มีความคิดผิดๆเกี่ยวกับสุนัขข้างถนนให้เข้าใจและได้ความรู้ที่เป็นจริง จากนั้น
น าสุนัขที่เป็นปัญหาในช่วงที่ 2 ไปท าหมันให้ดูเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่าง
แท้จริง ให้ข้อคิดตอนท้ายรายการ ตัวอย่างตอนต่อไปเป็นตอนสุนัขเดินแบบ 
เน้ือหารายการโดยรวม : เนื้อหาหลากหลายและเกี่ยวข้องกับสุนัขในกรุงเทพมหานครทั้งความ
เป็นอยู่ที่หลากหลาย ความแตกต่างของสุนัข เจาะลึกชีวิตสุนัข และความสนุกสนานต่างๆในสารคดี  
ซึ่งรายการสารคดีจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง และมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของความเป็นอยู่ของสุนัข โดย
จะเป็นการให้ความรู้ความบันเทิงในเรื่องของสุนัข 

ในช่วงที่ 1 เปิดตัวรายการ น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจร
จัด โดยน าเสนอความแตกต่างของสุนัขผ่านมุมมองที่หลากหลาย  ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่าง และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิด
ท้ายช่วงที่1 

ในช่วงที่ 2 ช่วงนี้จะ เป็นCaseตัวอย่าง ของสุนัขข้างถนนที่เป็นปัญหา โดย
การตามติดชีวิตของสุนัข มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์สัตว์แพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพื่อรับรู้
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb 
เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่ 2 

ในช่วงที่ 3 ช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการพาไปสถานที่จริงที่สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างแท้จริง และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ให้ข้อคิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปที่คิดผิดเกี่ยวกับสุนัขข้างถนน จากนั้นน าสุนัขในช่วงที่2ไปท าหมัน
แสดงการแก้ปัญหาให้ดูเป็นแบบอย่าง ข้อคิดที่ได้ ตัวอย่างตอนต่อไป 
โลโก้รายการ 
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พิธีกร    : วรัญญา ตรีโชควิพุธ 
ตัวอย่างตอนท่ีจะน าเสนอ : ตอนที่จะน าเสนอน้ี จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัข
จรจัด โดยจะน าเสนอความเป็นอยู่ที่หลากหลาย ความแตกต่างของสุนัขข้างถนน เจาะลึกตามติดชีวิต
ของสุนัข ซึ่งในเทปแรกจะพูดปัญหาที่เกิดข้ึน Caseตัวอย่างของสุนัขที่เกิดข้ึนจริงและมีการสัมภาษณ์
พูดคุยผู้เชียวชาญถึงวิธีการแก้ไขปัญหา และการท าหมันให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นแบบอย่างในการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุ ทุกคนสามารถเรียนรู้และน าไปปรับใช้ได้ อีกทั้งยังได้ข้อคิดและมุมมองทัศนคติใหม่ๆ 
วัตถุประสงค์เฉพาะตอน  : เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ๆในการแก้ปัญหาสุนัขข้างถนนหรือ
สุนัขจรจัด โดยให้ทั้งความรู้สาระความบันเทิง และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
เน้ือหารายการเฉพาะตอน : เนื้อหาของรายการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ในช่วงที่ 1 เปิดตัวรายการ น าเสนอ ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขข้างถนน
หรือสุนัขจรจัด โดยน าเสนอความแตกต่างของสุนัขผ่านมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่าง และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัข
จรจัดปิดท้ายช่วงที่1 

ในช่วงที่ 2 ช่วงนี้จะ เป็นCaseตัวอย่าง ของสุนัขข้างถนนที่เป็น
ปัญหา โดยการตามติดชีวิตของสุนัข มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์สัตว์แพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อ
เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา 
Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่ 2 

ในช่วงที่ 3 ช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการพาไปสถานที่จริงที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ี
ได้อย่างแท้จริง และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ให้ข้อคิดเพื่อเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนทั่วไปที่คิดผิดเกี่ยวกับสุนัขข้างถนน จากนั้นน าสุนัขในช่วงที่2ไปท าหมันแสดงการ
แก้ปัญหาให้ดูเป็นแบบอย่าง ข้อคิดที่ได้ ตัวอย่างตอนต่อไป 
Mood and tone   : สีสันของรายการออกแนวสีขาว สีอุณหภูมิภาพที่มีความสด เน้น
ความเป็นธรรมชาติ เรียบหรูดูสะอาดตา และอาจะเพิ่มลูกเล่นของ สารคดีด้วยการย้อมสีภาพ  เพื่อให้
เข้ากับสุนัขข้างถนน โดยสถานที่ที่ถ่ายท าจะเป็น Outdoor ทั้งหมด เพื่อความธรรมชาติและRealที่สุด 
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บทส าหรับการถ่ายท ารายการสารคด ี
ล าดับที ่ ภาพ เสียง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Title  รายการสารคด ี
เปิดตัวรายการสารคด+ีCG
สุนัข 
 
 
 
 
 
 
 
CG เข้าช่วงที่ 1 
ภาพสุนัขในกรุงเทพฯและ 
ภาพความเป็นอยู่ที่
หลากหลายของสุนัขข้างถนน
ที่เป็นปัญหาใน
กรุงเทพมหานคร 
 

เพลงประจ ารายการสารคด ี
เสียงเพลงประกอบ 
เบล : สวัสดีค่ะ 
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคด“ีDogumentary” 
รายการสารคดรีูปแบบใหม่ที่จะน าเสนอความเป็นอยู่
ที่หลากหลายของน้องหมาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลค่ะ คุณผู้ชมที่เลี้ยงน้องหมาและไม่เคยเลี้ยง
น้องหมาเข้าใจความเป็นอยู่ของเขาแล้วหรือยังค่ะ ถ้า
อย่างนั้นเบลว่าเรามาสนุกและก็ค้นหาค าตอบ
เกี่ยวกับน้องหมากันดีกว่าค่ะ 
Sound effect 
เบล : น้องหมาที่เราจะพูดถึงกันในวันน้ีนะคะ นั้นก็
คือน้องหมาที่อยู่ข้างถนนหรือที่เรียกว่าสุนัขจรจัด
นั่นเองค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะ มองไปทางไหนในกรุงเทพเราก็
จะพบเจอแต่น้องหมาอยู่เป็นจ านวนมาก และ ยังเป็น
สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด เพราะว่าต้องพบเจอทุกวัน 
ฉะนั้นวันน้ีเรามาท าความรู้จักเกี่ยวกับน้องหมาข้าง
ถนนในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นและก็จะต้องมีวิธี
ช่วยกันร่วมแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องกันดีกว่าค่ะ 
เบล : ไม่ว่าจะเป็นย่านนี้หรือย่านไหน ก็จะพบเจอแต่
น้องหมาสี่ขาเต็มไปหมด ซึ่งน้องหมาเหล่าน้ีนะคะมี
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกับน้องหมาที่เราเลี้ยงอย่าง
สิ้นเชิง เพราะว่าเค้าลืมตามาก็ไม่รู้ชีวิตจะรอดถึงวัน
พรุ่งนี้ไหม จะกินอะไร จะอยู่อย่างไร พวกเขาจะไม่
สบายหรือไม่หรือจะมีใครมารังแกเขาหรือเปล่า และ
ที่ส าคัญจะมีใครมาท าหมันให้น้องหมาเหล่าน้ีบ้างไหม 
เพราะน้องหมานั้นนะค่ะ ไม่สามารถท าสิ่งเหล่าน้ีด้วย
ตัวเองได้จึงไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ และนี้แหละ
คือสาเหตุและปัญหาของน้องหมาข้างถนนใน
กรุงเทพมหานคร   หลังจากที่เราได้รู้ถึงปัญหาของ
น้องหมาข้างถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กันแล้วช่วงหน้าเรามาดูCaseตัวอย่าง และติดตาม
ชีวิตของน้องหมาอย่างเจาะลึกพร้อมทั้งพูดคุยกับคุณ
ป้าตุ้ม ผู้ที่ดูแลน้องหมาย่านพระโขนงอีกด้วยค่ะ 
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ล าดับที ่ ภาพ เสียง 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

Voxpop.ดารา+Celeb 
Super ค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------- ---  จบช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2  
CGเข้าช่วงที่2 
พิธีกร+สุนัขในย่านพระโขนง 
 

Voice over : เรามาฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไป
เกี่ยวกับน้องหมาข้างถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลกันดีกว่าค่ะ 
คนที่ 1 : มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหดหู่ เพราะว่า
หลายๆ คนเลี้ยงเพราะแค่อยากจะเลี้ยง แต่ไม่ได้รู้สึก
ว่ารักเขาจริงๆ  
คนที่ 2 : เกิดจากเจ้าของที่ไร้ความรับผิดชอบ 
เพราะว่าเจ้าของเสื่อมๆพวกนี้มีเยอะด้วยค่ะ 
คนที่ 3 : อยากจะให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งจริงจัง ท า
หมันให้หมา 
คนที่ 4 : ประเทศไทยควรแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
อย่างจริงจัง เพราะว่าตอนเป็นลูกหมาก็เลี้ยงแต่พอโต
มาก็เอามาทิ้งข้างถนน  
คนที่ 5 : ประเทศไทยควรมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
ไม่มีใครดูแลและปฏิบัติกับน้องหมาแย่มาก  ๆ
คนที่ 6 : อยากให้ชุมชนให้ความเอาใจใส่ จับเขาไป
ท าหมันและควบคุมปริมาณให้อยู่ในปริมาณที่ดูแลได ้
คนที่ 7 : ดูแลเรื่องการท าหมัน ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะ 
ดูแลเรื่องการหาหมอมาตรวจรักษาคุณภาพชีวิตข้ัน
พื้นฐานเหมือนที่มนุษย์ควรจะได้ และ คิดว่าถ้าขยาย
วงไปเรื่อยๆ คิดว่าปริมาณหมาจรจัดในกรุงเทพจะ
ลดลง 
--------------------------------------------------------------  
Voice Over : ป้าตุ้มนั้น เป็นผู้ดูแลน้องหมาย่านพระ
โขนง โดยป้าตุ้มจะให้อาหารน้องหมาทุกวัน วันละ 2 
มื้อ ซึ่งเป็นผู้ดีแลประจ ามานานกว่า 5 ปี โดยมีพี่สุนีย์
เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณป้า ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาค่ะ 
เบล : กลับมาอยู่กับช่วงที่ 2 นะคะ กับรายการ 
Dogumentary ค่ะ และอย่างที่สัญญากันไว้นะคะ ว่า
วันน้ีนะคะ เบลจะพาท่านผู้ชม ไปเจาะลึกตามติดชีวิต
เรื่องราวของสุนัขในเมืองหลวงกันคะ เพื่อที่จะให้ท่าน
ผู้ชมนะคะ ได้รับความรู้และก็น าความรู้นั้น ไปเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครค่ะ ตามเบลกันมาเลยค่ะ 
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ล าดับที ่ ภาพ เสียง 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 

พิธีกร+แขกรับเชิญ สุนัขย่าน
พระโขนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีกรพูดคุยกับคุณป้า+ พาไป
ดูสุนัขต่างๆ 

เบล : สวัสดีค่ะคุณป้า 
คุณป้า : คะ ช่ือป้าตุ่มค่ะ 
เบล : คือคุณป้าจะเป็นคนดูแลพวกน้องมาในบริเวณ
นี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะ 
ป้า : ค่ะ 
เบล : แล้วท าไมคุณป้าถึงได้มาดูแล เริ่มมาดูแลน้อง
หมาในบริเวณนี้อะค่ะ 
ป้า : แต่ก่อนจะมีป้าภา แกเลี้ยงมาตลอดแล้ววันหนึ่ง
แกตายค่ะ แล้วคุณนีก็ไปเลี้ยง แล้วแต่ก่อนตรงนี้เป็น
ป่ามันเปลี่ยว แต่ตอนน้ีไม่เปลี่ยวแล้วค่ะ เพราะมีการ
สร้างตึก ก็มาเจอกัน แกเห็นป้าก็เลี้ยงแกก็เลี้ยง แกก็
เลยมอบให้ป้าจัดการ ให้ป้าเป็นคนดูแลช่วยเหลือ ทั้ง
ข้าวสาร อาหาร ยา ทุกอย่างเลี้ยงหมด ไม่ว่าจะเป็น
หมาจรจัดแถวไหน เราก็จะกองๆไว้  
เบล : มีทั้งหมดกี่ตัวค่ะ 
ป้า : เยอะค่ะประมาณ 20 -30 ตัว  
เบล : ป้าท ามากี่ปีแล้วค่ะ 
ป้า : ก็ท ามานานแล้วค่ะ  
เบล : งั้นเดี๋ยวเราให้คุณป้าพาไปดูน้องหมากันเลย
ดีกว่า ว่าน้องหมาในที่นี้มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างนะ
คะ 
ป้า : ค่ะ ไปกัน 
เบล : เป็นอะไรอะค่ะ 
 ป้า : โดนคนเขว้ียงขา ขาเดินไม่ได้ 
เบล : นี่นะค่ะ หมาโดนน้ าร้อน 
เบล : มีพี่ท่านหนึ่งที่เป็นคนช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายและ
เรื่องในการพาหมาไปท าหมัน พาหมาไปหาหมอ พี่
สุนีย์นะค่ะ จะเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้ และก็
เป็นแม่พระ ของน้องหมาที่นี่นะค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่
อื่นกันต่อเลยนะคะ  
ป้า : ตรงนี้อีก 3 ตัว นะค่ะ และ ข้างในมีลูกหมาตาย 
4 เหลือ 5 พอลุกโตมา ก็โดนคนเอายาเบื่อมาวางตาย  
ป้า : ตัวนี้โดนปูนกัดนะค่ะ เละหมดเลย น่าสงสาร แต่
ก่อนขนดี 
เบล : แล้วเขาไปนอนทับปูนเหรอค่ะป้าตุ่ม 
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ล าดับที ่ ภาพ เสียง 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
พิธีกร + ป้าตุ่มให้อาหารหมา 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีกร+แขกรับเชิญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voxpop.ดารา+Celeb 
Super ค าถาม 
 

ป้าตุ่ม : คิดว่านะค่ะ นี่ก็โดนปูนกัดเหมือนกัน เดี๋ยว
ต้องให้กินยา ใส่ยา 
เบล : เย็นแล้ว เรามาดูน้องหมาหม่ าๆกันดีกว่าค่ะ 
ข้าวนี่เยอะเท่าไหนอะค่ะ  
ป้า : ประมาณ 2 หม้อค่ะ  
เบล : ทุกวันน่ีป้าจะต้องให้อาหารเยอะขนาดน้ี แล้วมี
อะไรบ้างค่ะ 
ป้า : ในน้ีก็จะมีตับข้าวคลุกรวมกัน  
เบล : นี่ป้าต้องท าอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอค่ะ 
ป้า : ทุกวันเช้า+เย็น 
เบล : ค่ะแล้ววันน้ีนะค่ะ ก็ได้รับความรู้แล้วก็แง่คิด
ต่างๆเกี่ยวกับน้องหมาจรจัดในกรุงเทพมหานครกัน
อย่างมากมายเลยทีเดียว ยังไงนะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุร
ป้าตุ่มด้วยนะค่ะ ที่ช่วยสละเวลา พาพวกเรามา
แนะน าน้องหมาจรจัด ให้เราได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
ป้าตุ่ม : ขอบคุณค่ะ 
เบล : แต่เรื่องของคุณป้าน้ันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะ
คะ ช่วงหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามค่ะ แต่ก่อน
อื่นนะค่ะ เราจะพาท่านผู้ชมไปยังสถานที่ที่มีการ
แก้ไขปัญหาน้องหมาจรจัดได้อย่างส าเร็จแล้ว จะเป็น
ที่ไหนน้ัน ต้องติดตามค่ะ 
Voice over : เรามาฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไป
เกี่ยวกับน้องหมาข้างถนนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลกันดีกว่าค่ะ 
คนที่ 1 : ปัญหาเบื้องต้นนะค่ะคือผู้เลี้ยง ต้องมีความ
รับผิดชอบ ถ้าจะไม่มีลูกให้เขาควรท าหมัน สุนัขจรจัด
ในกรุงเทพมหานครนะค่ะ มีถึง หนึ่งแสนหกหมื่นตัว 
คอนเซ็ปของเดอะวอยซ์นะค่ะ ไม่พร้อมไม่เลี้ยง หรือ 
ถ้าจะเลี้ยงอยากให้ Don’t shop please adopt 
คนที่ 2 : ก็ถ้าเห็นก็น่าสงสาร บางคนก็อยากจะช่วย 
แต่เขาก็กลัวว่าสุนัขจะให้ช่วยรึเปล่า 
คนที่ 3 : คือต้าร์ก็คิดว่าเขาก็เหมือนก็เหมือนเราอะ
แต่เขาพูดไม่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรหรือรู้สึกอย่างไร
บ้าง ต้าร์ก็เลยอยากให้คิดว่าหรือเขามาแล้วก็เลี้ยงเขา  
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10 
 
 
 
 
 
 

11 
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--------------- ---  จบช่วงที่2 
ช่วงที่3 + ภาพสุนัข 
 
 
 
 
 
 
พิธีกร+ป้าเหมี่ยว 
 
 
 
 
CG ป้ายถนน แผนที ่
 
 
 
 
พิธีกร+ป้าเหมี่ยว สุนัขเป็น
มะเร็ง 
 
CGแนะน าป้าแป้ด 
พิธีกร+ป้าแป้ด คอกหมาป้า
เหมี่ยว 
 

ให้ดี อย่าเอาเขาไปปล่อยข้างถนนเพราะต้าร์เคยมี
ประสบการณ์มาแล้ว เห็นคนเอาลูกหมา 3 ตัวมา
ปล่อยกลางถนนกะให้รถทับเต็ม 
คนที่ 4 : เห็นแล้วรู้สึกสงสาร เพราะเขาก็มีจิตใจ 
เหมือนกัน อยากให้คนที่จะเลี้ยงคิดก่อนว่าเราจะดูแล
ได้จริงๆรึเปล่า 
--------------------------------------------------------------  
Voice over : ในช่วงที่ 3 นี้นะค่ะ เรามาพบกับป้า
เหมี่ยว ผู้ที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
อย่างยั่งยืน ส าเร็จทั้งในหมู่บ้านของคุณป้าที่เราจะพา
ไปดูกันในวันน้ี และยังมีอีกหลายที่ที่อยู่ในความดูแล
ของคุณป้า ซึ่งในวันน้ีนะค่ะ คุณป้ามาเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือมูลนิธิ Soi dog ในงาน Dog expo 2013 
ค่ะ เราไปหาคุณป้าเหมี่ยวกันเลยดีกว่าค่ะ 
ป้าเหมี่ยว : หวังว่าหลังจากนี้ไม่เห็นหมาแมวจรจัดยืน
อยู่ข้างถนนนะค่ะ 
เบล : วันน้ีป้าเหมี่ยวมาท าอะไรค่ะ 
ป้าเหมี่ยว : วันน้ีมาจิตอาสาของมูรนิธิซอยด็อก 
เบล : เดี๋ยวตามป้าไปดูที่หมูบ้านกันนะค่ะ 
เสียงเพลง 
Voice over : ตอนนี้นะค่ะ เราก าลังมุ่งหน้าเข้าสู่ 
ถนนรามอินทรา เพื่อที่จะไปหมู่บ้าน KC garden ที่
ป้าเหมี่ยวเป็นคนดูแลค่ะ และระหว่างทางนะค่ะ ป้า
เหมี่ยวได้พาไปดูน้องหมาที่เป็นมะเร็งในละแวก
ใกล้เคียงกับหมู่บ้านค่ะ 
เบล : เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่มากค่ะ 
ป้าเหมี่ยว : มันเป็นก้อนน้ าเหลืองค่ะ เป็นหมาพันธ์
เทอเรีย ตอนนี้ต้องรวบรวมเงินมารักษาก่อนนะลูก 
ค่าใช้จ่ายเยอะ 
Voice over : คนแรกที่เราจะมาท าความรู้จักกันใน
เครือข่ายของป้าเหมี่ยว คือ ป้าแป้ดค่ะ เป็นผู้ดูแล
คอกหมาแก่ หมาป่วย และ หมาดุ ในหมู่บ้าน KC 
garden ค่ะ  
เบล : ท าไมป้าแป้ดถึงได้มาเลี้ยงหมาที่นี่ค่ะ 
ป้า : ก็คุณเหมี่ยวบอกให้มาเลี้ยง พวกหมามีปัญหาที ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

ล าดับที ่ ภาพ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG แนะน าพี่อ้อย 
พิธีกร+พี่อ้อย สุนัขบ้านพี่อ้อย 
 

คนไม่ต้องการ  
เบล : แล้วปัญหาที่ป้าเจอกับหมาพวกนี้มีอะไรบ้างค่ะ  
ป้าแป้ด : การเข้ากันของหมาที่เพิ่งมาใหม่ล าบากมาก
ค่ะ ต้องคอยระวังไม่ให้มันกัดกัน ต้องดูแลใกล้ชิด  
เบล : มีทั้งหมดกี่ตัวค่ะในนี ้
ป้าแป้ด : เกือบ 30 ค่ะ 
เบล : แล้วป้าดูแลมากี่ปีล่ะคะ 
ป้าแป้ด : 6 ปีค่ะ คอยให้อาหารเช้า+เย็น ดูแล
สุขภาพเขา 
เบล : หมาเห่าเสียงดังมาก คนแถวนี้ไม่มีปัญหาเหรอ
ค่ะ 
ป้าแป้ด : ปกติเขาไม่เห่าถ้ามีคนมาเขาถึงเห่า 
เบล : แต่เขาก็ดูเรียบร้อยนะค่ะ ไม่ว่ิงออกมา 
ป้าแป้ด : เขาเป็นหมาแก่ พิการ ถูกคนท าร้ายมา  
เบล : แล้วหมาในนี้ท าหมันหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมค่ะ 
ป้าแป้ด : ตัวผู้ตัวเมียท าหมดแล้วค่ะ วัคซีนรวม ฉีดยา
ทุกปี จะจุดยากันยุงให้ช่วงหัวค่ า  
เบล : ค่ะ ต้องขอบคุณป้าแป้ดด้วยนะค่ะ ที่พาพวก
เรามาดูหมาที่มีปัญหาในย่านนี้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
และนี่ก็เป็นน้ าใจเล็กๆน้อยๆจากทางรายการนะค่ะ 
เดี๋ยวตามไปดูอีกที่หนึ่งกันเลยค่ะ 
ป้าแป้ด : ขอบคุณค่ะ 
Voice over : คนต่อไปในเครือข่ายป้าเหมี่ยวคือ พี่
อ้อย ประธานชมรมดูแลน้องหมาในหมู่บ้าน KC 
garden โดยน้องหมาส่วนใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของ
พี่อ้อย เป็นน้องหมาที่มีพันธ์สวยงาม แต่ถูกทอดทิ้งค่ะ 
เบล : นี่คือหมาที่พี่ดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ 
พี่อ้อย : ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีหมาเล็กอยู่ข้างน้อง เจ้า
ไมโลนี่ฝรั่งเขาเอามาทิ้งทั้งตัวผู้ตัวเมีย แต่พี่ช่วยได้แค่
ตัวเดียว แต่ก่อนมาเขาผอมมาก เป็นโรคล าไส ้
เบล : แต่น่ีคือหมาดูดีมาก ดุดีทุกตัวเลย 
พี่อ้อย : พี่ดูแลตั้งแต่แรกๆ ส่วนน้ีบางแก้ว มาจากบึง
กาญ 
มันดุมาก ไล่กัดเด็กกัดไก่เขาจะฆ่าทิ้งพี่ก็เลยเอามา 
แต่ตอนน้ีไม่แล้ว เรียบร้อย เพราะต้องฝึก ตรงนี้ก็จะม ี
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ป้าเหมี่ยว สุนัขที่ป้าเหมี่ยว
ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บีเกิลนะคะ และ ก็มินิเจอร์ มีคนทิ้งไว้ที่คลินิกตอนน้ า
ท่วม 
พี่อ้อย : ส่วนมากปัญหามันไม่ได้เกิดจากหมานะ มัน
เกิดจากคน คนลดตัวลงไปเป็นหมา และ ข้างนอกจะ
มีหมาอีกตัวหนึ่งช่ือเจ้าอ้วนโดนเหล็กรั้วเสียบ พี่ก็พา
ไปหาหมอ 
พี่อ้อย : ส่วนมากก็จะเดินขอหมาที่เขาไม่ได้ท าหมัน 
ขอมาท าหมัน เพราะเราสู้ให้มันแพร่กระจายไม่ไหว 
เบล : ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ที่พามาเยี่ยมชมที่นี ่
Voice over : คนสุดท้าย คือ คนที่ส าคัญที่สุด นั้นก็
คือ ป้าเหมี่ยวนั้นเองค่ะ ซึ่งเป็นผู้แก้ไขปัญหาสุนัขจร
จัดได้อย่างยั่งยืนและส าเร็จมาแล้ว 
ป้าเหมี่ยว : ช่ือป้าเหมี่ยวค่ะ คนทั่วไปเรียกว่าป้า
เหมี่ยวฮาร์ดคอร ์
เบล : ก็อยากจะรู้ว่าป้าเหมี่ยวมีวิธีการแก้ไขปัญหา
สุนัขจรจัดยังไงบ้างคะ คือตั้งแต่เขามายังไม่เห็นน้อง
หมาตามท้องถนนในหมู่บ้านเลย 
ป้าเหมี่ยว : เพราะ สุนัขจรจัดถูกจัดระเบียบตั้งแต่ป้า
อยู่ที่นี่ 16 ปี ประสบความส าเร็จเมื่อ 5 ปีหลังสุดท้าย 
ต้องค่อยๆเก็บ การแก้ไขปัญหาหมาจรจัดอย่างยั่งยืน 
ข้อส าคัญก็คือต้องได้รับการดูแลตามสภาพที่พวกเขา
จะอยู่ได้ จึงจ าเป็นต้องให้พวกเขาอยู่กับผู้คนโดยไม่
เบียดเบียนกัน ก็คือการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน ตามรอยในหลวง คือ ท าหมันให้มากที่สุด 
ถ้าสามารถเลี้ยงดูในบ้านได้ก็เอาไปเลี้ยง ถ้าเลี้ยงไม่ได้
ก็เลี้ยงในพื้นที่ และ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของหมา
จรจัด คือให้อาหารมันก็จะลดความเครียด การติด
เช้ือ แพร่เช้ือโรค โดยการ ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า ที่
ส าคัญคือ เมื่อสุนัขได้อาหารและความรักจากมนุษย์ 
สุนัขก็จะจิตใจอ่อนโยนลง ที่นี่ปัญหาที่จะก าจัดโดย
ยั่งยืนต้องใช้เวลา คือการท าหมัน ซึ่งแก้ไขปัญหาได้
ส าเร็จจริงแต่ต้องใช้เวลา 
เบล : อย่างนี้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ป้าเหมี่ยวท ามา
ตลอดเป็นสิบปีและแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จมีวิธีการ
อย่างไรบ้างคะนอกจากท าหมัน 
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CGแนะน าพี่กาญ 
สัมภาษณ์พี่กาญผู้ดูแลศูนย์ท า
หมันมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย+
ภาพสุนัข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป้าเหมี่ยว+สุนัข+จบรายการ 
 

ป้าเหมี่ยว : ต้องประชุมคนที่มีหัวใจรักสัตว์ เพราะวัน
หนึ่ง 
ป้าเหมี่ยวก็ต้องเจ็บป่วยตาย เราต้องหาคนที่มารับ
ช่วงและดูแล จึงเกิดเป็นชมรมขึ้นมา  
เบล : ก่อนที่ป้าจะมาดูแล หมาทั้งหมดในน้ีมี
ประมาณกี่ตัว 
ป้าเหมี่ยว : 700 ปัจจุบันเหลือ 209 ตัว การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนมี3อย่างคือ 1. ท าหมันให้มากที่สุด 
2. ดูแลสุขภาพให้อาหารให้ยา 3.คัดแยกหมาที่มี
ปัญหาออกมา คือการจัดระเบียบโดยที่หมาสามารถ
อยู ่
ร่วมกับคนโดยที่ไม่เกิดปัญหาและไม่เบียดเบียนกัน  
เบล : ก็ขอมอบอาหารแทนค าขอบคุณให้ป้าเหมี่ยว
ด้วยค่ะ 
ป้าเหมี่ยว : ขอบคุณค่ะ 
Voice over : มาถึงผู้เช่ียวชาญประจ ารายการใน
วันน้ี พี่กาญ เป็นผู้จัดการศูนย์ดูแลการท าหมัน มูลนิธิ
เพื่อสุนัขในซอย หรือ Soi dog ค่ะ 
พี่กาญ : ถ้าถามว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัด คิด
ว่ามันไม่ใช่ปัญหา แต่ข้ึนอยู่กับคนในพื้นที่ สามารถอยู่
ร่วมกันกับเขาได้หรือไม่ หรือจะปฏิบัติตัวหรือมี
แนวทางอย่างไร ที่ท าให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้  
เบล : แล้วคิดอย่างไรเกี่ยวกับการท าหมันให้สุนัขจร
จัด 
พี่กาญ : คิดว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เพราะมันคือการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาว จริงๆมันมีอยู่โรคหนึ่ง ที่มีมานานแต่คนไม่ค่อย
รู้จัก ก็คิอรเองของมะเร็งไวรัส ที่เรียกว่าVG หรือ TVT 
อันน้ีเป็นมะเร็งที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสุนัขที่ไม่ได้
ท าหมัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีโรคนี้อยู่ก็สามารถแพร่ไป
อีกตัวได้  
เบล : ขอบคุณพี่กาญมากๆค่ะพี่กาญ : ขอบคุณค่ะ 
ด้วยความยินดีค่ะ 
Voice over : เรื่องของป้าตุ่มที่ยังไม่จบนั้นนะค่ะ 
ทางรายการได้พาน้องหมาของคุณป้าไปท าหมันค่ะ  
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End Credit รายการ 

เพื่อเป็นการขอบคุณที่เสียสละเวลาให้พวกเราได้ตาม
ติดชีวิตของน้องหมา หวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับข้อคิด
ต่างๆเกี่ยวกับน้องหมาข้างถนนนะค่ะ แค่พวกเราทุก
คนมีความรับผิดชอบร่วมกัน แค่นี้ปัญหาต่างๆของ
น้องหมาข้างถนนก็จะหมดไปค่ะ กลับมาพบกับ
รายการ Dogumentary ได้ใหม่นะค่ะ ทาง  
Youtube เทปหน้าจะน าเสนอความเป็นอยู่ของน้อง
หมาแบบไหน ต้องติดตามชมค่ะ ขอบคุณค่ะ  
------------------ ----------จบรายการ----------------------  

 
ขั้นตอนในการถ่ายท า (Production)  

ส าหรับข้ันตอนน้ี จะเป็นการผลิตรายการสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลผู้ศึกษาได้จัดสรร และก าหนดวันในการถ่ายท า ดังนี้ 

เนื่องจากการสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วย
เนื้อหา ที่มีความหลากหลาย ต่อเนื่องกันเป็น  3 ช่วง ซึ่งเนื้อหาทั้ง  3 ช่วง มีการน าเสนอในลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป แต่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีรายละเอียดการถ่ายดังต่อไปนี้  

คิวที่ 1 ถ่ายท าวันเสาร์ที่ 12,13 ตุลาคม  2556 จะเป็นการถ่ายท าสารคดใีนช่วงที่ 1 ช่วงที่ 
2 และ ช่วงที่ 3 ของรายการ ซึ่งได้ถ่าย ท าที่ย่านพระโขนงและตามท้องถนนทั่วไปของแต่ละย่านใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเป็นการน าเสนอเรื่องราวปัญหาของสุนัขข้างถนน  
ช่วงนี้จะถ่ายท าโดยบรรยากาศเป็นสถานทีชุมชนตามท้องถนนจริงๆและในช่วงที่ 2 นั้นได้มีการถ่ายท า
กันในย่านพระโขนง โดยที่จะเป็นการถ่ายท าเจาะลึกชีวิตของสุนัขข้างถนนที่เป็นปัญหาจริงๆพร้อมทั้ง
สัมภาษณ์คุณป้าตุ้มที่เป็นคนดูแล พูดคุยถึงปัญหาแนวทางการแก้ไข และช่วงที่ 3 มีการน าสุนัขไปท า
หมันจริงๆที่ศูนย์ท าหมันเพื่อสุนัขในซอย พร้อมทั้งคุยกับผู้เช่ียวชาญ 
พิธีกร    คุณวรัญญา    ตรีโชควิพุธ 
แขกรับเชิญ  ป้าตุ้มผู้ดูแลสุนัขย่านพระโขนง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข ผู้จัดการศูนย์ท าหมันมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
ทีมงาน  
ผู้ควบคุมการผลิต  นางสาว ปณิตา              วโรภาษ 
ช่างกล้อง 1   นางสาว ปณิตา              วโรภาษ 
ช่างกล้อง 2  นายสิทธิกร    ตรีโชควิพุธ    
ช่างกล้อง 3  นางสาวเพ็ญโฉม           วงษ์สว่าง 
ผู้ก ากับภาพ   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
บทรายการ   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
ประสานงาน   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
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สถานท่ีถ่ายท า   ย่านพระโขนง  ศูนย์ท าหมัน และตามท้องถนนทั่วๆกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ก าหนดการถ่ายท า 
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม  2556 

เวลา รายละเอียด 
10:00 น. นัดรวมตัวที่บ้านมุ่งหน้าสู่ พระโขนง 
11:00 น. -ถึงพระโขนง 

-เปลี่ยนเสื้อผ้าพิธีกร 
-ไปหาป้าตุ้มในต าแหน่งที่นัดไว้ 
-ปรับกล้อง เช็คมุมพร้อมถ่ายท า 

12:00 น. – 15:30 น. ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงที่2 

15:30 – 16:30 น. พักรับประทานของว่าง 
16:30 – 18:00 น.  ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในช่วงที่2 ต่อให้เสร็จ พร้อมปิดช่วงที่2 
วันอาทิตที่ 13 ตุลาคม  2556 

เวลา รายละเอียด 
10:00 น. นัดรวมตัวที่บ้านมุ่งหน้าสู่ พระโขนง 
11:00 น. – 12:00 น. -ถึงพระโขนง 

-ไปหาป้าตุ้มในต าแหน่งที่นัดไว้ 
-ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงที่3 ตอนช่วงท้ายรายการของป้าตุ้ม 

12:00 น. – 16:00 น. 
 
 

-น าสุนัขข้ึนรถไปท าหมันที่ศูนย์ท าหมัน ซอยรัชดาภิเษก 26 
-ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงที่ 3 ช่วงพูดคุยกับผู้เช่ียวชาญประจ ารายการ 

16:00 น. – 20:00 น. ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงที่1 เก็บภาพInsertสุนัขในหลายๆย่าน 

 
คิวที่ 2 ถ่ายท าวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม   2556 จะเป็นการถ่ายท า สาร

คดใีนช่วงที่ 3 ซึ่งได้ถ่ายท าที่ย่านรามอินทรา เป็นแบบอย่างการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด  น าเสนอชีวิต
ความเป็นอยู่ พร้อมทั้งสัมภาษณ์กับป้าเหมี่ยวที่ดูแลสุนัข และ ถ่ายท าเปิดรายการในช่วงที่ 1 จนจบ 
พิธีกร    คุณวรัญญา    ตรีโชควิพุธ 
แขกรับเชิญ  ป้าเหมี่ยวผู้ดูแลสุนัขย่านรามอินทรา 
ทีมงาน  
ผู้ควบคุมการผลิต  นางสาว ปณิตา              วโรภาษ 
ช่างกล้อง 1   นางสาว ปณิตา              วโรภาษ 
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ช่างกล้อง 2  นายสิทธิกร    ตรีโชควิพุธ    
ช่างกล้อง 3  นางสาวเพ็ญโฉม           วงษ์สว่าง 
ผู้ก ากับภาพ   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
บทรายการ   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
ประสานงาน   นางสาวปณิตา              วโรภาษ 
สถานท่ีถ่ายท า   ย่านรามอินทรา 

ก าหนดการถ่ายท า 
วันเสาร์ที ่19 ตุลาคม 2556 

เวลา รายละเอียด 
10:00 น. นัดรวมตัวที่บ้านมุ่งสู่ The mall บางกะป ิ
11:00 น. – 15:00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 

-ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงที่3  

15:00น. – 16:00น. เดินทางสู่รามอินทรา 
16:00น. – 23:00น. ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในช่วงที่ 3 ต่อ จนจบช่วงที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 

เวลา รายละเอียด 
10:00 น. -นัดรวมตัวที่บ้านมุ่งสู่ วัดพระรามเก้า 
11:00 น. – 12:00 น. -เปลี่ยนเสื้อผ้าพิธีกร 

-ปรับกล้อง เช็คมุมพร้อมถ่ายท า 
13:00 น. – 20:00 น. ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในช่วงที่ 1 จนจบช่วงที่ 1 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. ในวันถ่ายท าเกิดอุปสรรค เรื่องมุมกล้องเพราะเนื่องจากเป็นชุมชนบางที่จึงไม่

ปลอดภัยและเข้าถึงยาก 
2. ระยะเวลาในการถ่ายท ามีน้อย    เนื่องจากแขกรับเชิญแต่ละคนต่างมีภารกิจ ท าให้

ต้องเร่งถ่ายท าให้ทันเวลาในแต่ละคิว อีกทั้งคิวของผู้ช่วยก็ว่างไม่ตรงกัน ซึ่งบางวันต้องถ่ายคนเดียวคม
ทุกอย่าง เนื่องจากคนช่วยไม่ว่างแต่แขกรับเชิญพร้อม ท าให้บางทีได้ลืมรายละเอียดไปบ้าง จึงต้อง
ตามมาเก็บภาพที่หลัง อีกทั้งในแต่ละวันแสงหมดไวเนื่องจากใกล้เข้าหน้าหนาวจึงท าให้ต้องคิดค านวณ
เวลาสิ่งที่ต้องการจะถ่ายตอนมีแสงก่อนที่แสงจะหมดไป 

3. มีปัญหาในการนัดแขกรับเชิญที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารต้องติดต่อผ่านคนกลาง ปรากฏ
ว่าในวันน้ันที่นัดกัน แขกรับเชิญไม่อยู่โดยไม่บอกก่อน จึงท าให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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แนวทางส าหรับการแก้ไข  
1. ควรประสานงานให้ดีกว่าน้ี  และขอเบอร์ส ารองในการติดต่อประสานงาน  เพื่อไม่ไห้ 

เกิดความผิดพลาดในการถ่ายท า 
2. ควรเตรียมความพร้อมให้ดีกว่าน้ี    เช่น  มีการพูดคุยตกลงกับแขกรับเชิญว่าเรา

ต้องการแบบไหนจะได้ไม่เสียเวลา เพราะ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ได้สื่อสารให้ดีก่อนจึงท า
ให้เวลาในการถ่ายท านั้นนาน และควรมีการนัดหมายเวลาล่วงหน้ามากกว่าน้ี 

3. ควรที่จะมาดูสถานที่จริงและบล็อกมุมกล้องให้ชัดเจน จะได้ไม่เสียเวลาถ่ายท าและ
ต้องมีฟุตเทจมากมายที่ต้องมาคัดกรองที่หลัง 

 
ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post Production)  

ในข้ันตอนน้ี เป็นข้ันตอนของการล าดับภาพและตัดต่อเสียง และใช้เทคนิคต่างๆ ในการตัด
ต่อ ล าดับเรื่องราว เพื่อให้ภาพมีความต่อเนื่อง และสื่อความหมายได้ตามเรื่องราว  ชัดเจน  รวมถึงการ
ใส่เสียงเพลงประกอบต่างๆ ปรับระดับความเบา-ดังของเสียง  ปรับแต่งสี  โดยใช้โปรแกรม  Final Cut 
Pro เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการจัดท าไตเติ้ลรายการ และคอมพิวเตอร์กราฟิกที่
ใช้ประกอบรายการโดยใช้โปรแกรม  Adobe After Effect และ Adobe Photoshop ซึ่งการตัดต่อ
และการท าคอมพิวเตอร์กราฟิก จะเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของบทส าหรับการตัดต่อ 
ขั้นตอนของการล าดับภาพและตัดต่อเสียง  

เมื่อบทส าหรับการตัดต่อเสร็จแล้ว  ต่อไปจะเป็นการตัดต่อล าดับเรื่องราว  เพื่อให้ภาพมี
ความต่อเนื่อง และสื่อความหมายได้ชัดเจนตามบท ส าหรับการตัดต่อรวมถึงการใส่เสียงเพลงประกอบ
ต่างๆ ปรับระดับความเบา-ดังของเสียง ปรับแต่งสี โดยใช้โปรแกรม  Final cut pro เพื่อให้รายการมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งส่วนน้ีเป็นเนื้อหาของรายการ  โดยมีการปรับเนื้อหาจากบทเดิมในรายการ  
เพื่อให้พิธีกรพูดได้ถนัด  และมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  แต่ก็ไม่ได้ท าให้รายการ สารคดี เกิด
ความเสียหาย หรือผิดวัตถุประสงค์ใดๆ โดยฟุตเทจของเนื้อห ามีความยาวทั้งหมด รวมกันหลาย ช.ม. 
และต้องท าการตัดต่อให้เหลือ ไม่เกิน 30 นาที โดยหลังจากการด าเนินการตัดต่อและล าดับเสียงแล้ว  
เนื้อหาของรายการมีความยาวรวม 21 นาที 
 
ตัดต่อ 

ครั้งที ่1   18 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
  ครั้งที่ 2   1 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ขั้นตอนและแผนด าเนินงาน ตัดต่อของ รายการ Dogumentary 
วันท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน 

18 – 21 พฤศจิกายน 2556 ดูฟุตเทจของรายการทั้งหมด โดยดูเนื้อหาของรายการ 
ในช่วงที่  1 ช่วงที่  2 และช่วงที่  3 และเลือกไฟล์  ที่มีคุณภาพ  
สามารถเล่าเรื่องได้มาแยกไว้ โดย  
- ในช่วงที่ 1 แยกไฟล์ เลือกไฟล์ที่จะใช้เป็นหลักไว้ และ 

ไฟล์ที่จะใช้แทรกระหว่างการเล่าเรื่อง 
- ในช่วงที่ 2 แยกไฟล์  ที่จะใช้เล่าเรื่องเป็นหลัก โดยคิดเรื่อง

การเช่ือมต่อ และ Effect ต่างๆ 
- ในช่วงที่ 3 แยกไฟล์ในส่วนของการสัมภาษณ์ ของแต่ละคน 

และ ช่วงปิดรายการ 
22 – 25 พฤศจิกายน 2556 หลังจากที่เลือกฟุตเทจทั้งหมดแล้ว จะท าการตัดในช่วง 

ที่ 1 ตัดสลับภาพต่างๆ เพื่อให้มีความสนุกสนานและน่าติดตาม โดย
การตัดในช่วงแรกจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ภาพของสุนัขในย่าน
ต่างๆของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ได้เนื้อหาที่เข้าใจ
เมื่อตัดเสร็จทั้งหมดในช่วงที่ 1 แล้วก็เริ่มตัดในช่วงที่ 2 ซึ่งในช่วงที่ 2 
นี้จะเป็นการติดตามชีวิตของสุนัขย่านพระโขนง โดยมีคุณป้าตุ้มเป็น
ผู้ดูแล จะตัดต่อแนวเล่าเรื่องแต่มีข้อคิดแอบแฝงอยู่ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2556 ไตเติ้ลเปิดรายการและปิดรายการ พร้อมท าอินเทอร์ลูด  3 
ช่วงโดยการเลือกภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการมาใช้  น าฟุตเทจ
ที่เลือกมาใช้ตัดในช่วงที่ 3 ตัดสลับมุมกล้อง ทั้ง 3 กล้อง เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกัน โดยน าฟุตเทจทั้งหมดมาเรียงต่อกันเพื่อเล่าเรื่อง  
ซึ่งช่วงที่ 3 นี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
อย่างยั่งยืน โดยจะมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 คน 
ผู้เช่ียวชาญ 1 คน และ ตอนจบมีเรื่องของสุนัขในช่วงที่ 2 นั้นก็คือ
การพาไปท าหมัน ในช่วงนี้จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมาตัดเพื่อให้มี
ความต่อเนื่องกัน เพื่อความเข้าใจง่ายในเนื้อหาที่จะน าเสนอ 

1 – 7    ธันวาคม 2556 หลังจากที่ตัดต่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย น าฟุตเทจที่ตัด 
เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องกัน ทั้งฟุตเทจและ 
Insert ภาพต่างๆ ในแต่ละช่วง  

8 – 14  ธันวาคม 2556 
 
 

ปรับเสียง ปรับสีภาพให้เท่ากัน และใส่เสียงประกอบ 
รายการ และเสียงในช่วงต่างๆ  หลังจากนั้นตรวจสอบความ
เรียบร้อยพร้อมส่งตรวจและน าค าแก้ไขของอาจารย์มาปรับปรุง 
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วันท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 รายการ นั้นก็คือ การเช่ือมต่อช่วงให้เข้าใจมากขึ้น เล่าเรื่องให้ชัดเจน
กว่าน้ี 

15 – 21 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งพร้อมส่งงาน 
 
เพลงประกอบในรายการ 

หลักการเลือกเพลงที่น ามาใช้ประกอบในรายการ จะเลือกเพลงสากล หรือเพลงสตริงของ
ไทยที่ให้จังหวะสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีบางช่วงที่กระตุ้นคนดู อย่างเช่น เปิดรายการ จะใช้เพลง
ที่ให้จังหวะตื่นเต้น กระตุ้นคนดูให้เกิดความสนใจ โดยเพลงที่ใช้บางเพลงจะเป็นเพลงที่ก าลังนิยมอยู่  
เพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ ป็อป สบายๆ สนุกสนานและเกี่ยวข้องกับสุนัข   เพื่อให้คนดูรู้สึกคล้อยตาม 
ฟังแล้วรู้สึกช่ืนชอบ ทันสมัย เหมาะกับรายการ บางเพลงเป็นเพลงจังหวะเบาๆมีเสียงกีต้าร์ ที่ไม่ได้เร็ว
มากและช้าจนเกินไป  เพื่อให้คนดูผ่อนคลาย ซึ่งประกอบด้วย 3 บทเพลงดังต่อไปนี้ 

1. Who let the dogs out – Baha men 
2. One way or another – One direction 
3. In my head – CN blue 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. การล าดับเรื่องราว เนื่องจากเทปที่ถ่ายท ามีค่อนข้างเยอะ และมีปัญหาท าให้ต้องคิด 

วิธีการเล่าเรื่องใหม่ 
2. การเล่าเรื่องราวไม่กระชับ ไม่น่าสนใจ ระยะเวลานาน ในบางช่วงไม่ต่อเนื่อง 
3. ไม่ได้ช านาญทางด้านกราฟฟิคจึงไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ทุกแบบ 
4. ไฟล์งานใหญ่จึงมีความล่าช้าในการ Render ออกมา 
แนวทางส าหรับการแก้ไข 
1. คิดวิธีการเล่าเรื่องใหม่ แต่ยังให้ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
2. ตัดส่วนประกอบต่างๆ ในรายการแยกเป็นส่วนๆ แล้วน ามาประกอบเข้าเป็นอัน 

เดียวกัน 
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือปรึกษาคนที่ช านาญในการใช้โปรแกรม 

ตัดต่อเรื่องราวให้กระชับ น่าสนใจ และร้อยเรียงเรื่องราวให้มีความต่อเนื่อง 
ขั้นตอนของการท าไตเติ้ลและคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เมื่อท าการตัดต่อภาพและเสียงทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาจัดท าในส่วนของไตเติ้ล

และคอมพิวเตอร์กราฟิก สารคดีสุนัข คอมพิวเตอร์กราฟิกถือเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้รายการมีความ
น่าสนใจ ดูทันสมัย และเพิ่มความตื่นเต้นให้กับกลุ่มคนดูในขณะรับชม ดังนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ถือ
ว่ามีส่วนส าคัญด้วยเช่นกัน โดยไตเติ้ลและคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วย 
ไตเติ้ลเปิดรายการ        30 วินาที  
อินเทอร์ลูด 3 ช่วงช่วงละ 5 วินาที       15 วินาที  
รวมความยาวในรายการทั้งหมดเป็น       45 วินาที  
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ไตเติ้ลและคอมพิวเตอร์กราฟิก ครั้งที่ 1  26 - 29 พฤศจิกายน 2556 

ขั้นตอนและแผนด าเนินงาน ไตเต้ิลและคอมพิวเตอร์กราฟิกของ รายการสารคดี Dogumentary 
วันท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน 

26 - 27 พฤศจิกายน 2556         ออกแบบโลโก้รายการ และ Interlude โดยการหาข้อมูล  
อ้างอิง จากรายการต่างๆ อินเทอร์เน็ตเพื่อดูตัวอย่างโลโก้ และ
เพิ่มเติมสีลงโลโก้รายการสารคดี  โดยตัวโลโก้ต้อง บ่งบอกถึงบุคลิก
ของรายการสารคดีสุนัข 

28 พฤศจิกายน 2556 ออกแบบไตเติ้ลเปิดรายการ และจัดท าไตเติ้ลรายการ 
29 พฤศจิกายน 2556 ออกแบบและจัดท า Interlude ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3   

น าไตเติ้ล  Interlude และคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ ไปวางใน
รายการ 

 
การจัดท าโลโก้ 

 
 

งบประมาณในการผลิต  
ค่าสวัสดิการกอง      3,000  บาท   
ค่าซื้อของขอบคุณส าหรับแขกรับเชิญ    2,000  บาท   
ค่าน้ ามัน       3,000  บาท   
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด      8,000 บาท   
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บทที่  5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาเรื่อง  “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ในบทที่ 4 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ผลของการศึกษา  แล้วจึงน าผลของการ
วิเคราะห์การศึกษา ไปจัดท าโครงการผลิตรายการ (Proposal) และบท (Script) โทรทัศน์ส าหรับการ
ถ่ายท าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการผลิตช้ินงาน 

ในส่วนของข้ันตอนต่อไปนี้ บทที่ 5 เป็นการศึกษาและผลิต “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” รายการ Dogumentary ได้ใช้วิธีวิจัยประเมินผล  
(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินช้ินงานรายการทางโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิต
ข้ึนด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม สารคดีน าเสนอ
ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
การประเมินประสิทธิผล สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รายการ Dogumentary 

การประเมินประสิทธิผล  สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนั้น ได้น าช้ินงานที่ผลิต  คือรายการ  Dogumentary ไปให้กลุ่มตัวอย่างรับชม  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับชม จ านวน 8 คน โดยมีผู้น าสนทนากลุ่มเป็นตัวแทนผู้ศึกษาในการน าสนทนา  เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้ตามความรู้สึกจริงหลังจากการรับชม สารคดี  ผู้ศึกษาเป็นเพียงผู้
คอยสังเกตพฤติกรรมคนดูเท่านั้น 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ Dogumentary 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ 

ได้รับชมสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของกลุ่มตัวอย่างที่
ช่ืนชอบสุนัข จ านวน 8 คน  

2. สรุปผลการประเมิน รายการสารคด ีDogumentary 
 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ  
เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสนทนากลุ่ม  แบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น  5 ส่วน

ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของรายการ (Format)  
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาของรายการ (Content) 
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ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีต่อพิธีกรและกูรูในสารคดี (MC and guru) 
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (All of Dogumentary Program)   
ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการ (Dogumentary) 

 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่

ได้รับชม สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” เพื่อเป็นการ
ประเมินผลสารคดทีี่ได้ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และประโยชน์ที่
กลุ่มตัวอย่าง ที่ช่ืนชอบสุนัข จ านวน 8 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ 

1.  นางสาววรัญญา ตรีโชควิพุธ อายุ  23  ปี อาชีพ  นักศึกษา 
2.  นางสาวเพ็ญโฉม วงษ์สว่าง อายุ  2 2  ปี อาชีพ  นักศึกษา 
3.  นางสาวปวีณา      วีรธรรมจ ารัส อายุ  2 3  ปี อาชีพ  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัข

ในซอย 
4.  นางสาวบุญนุช วิทยสัมฤทธ์ิ อายุ  2 6  ปี อาชีพ  นักธุรกิจ  
5.  นางปภัสสรา  ถมยาปริวัฒน์  อายุ  46  ปี อาชีพ  เจ้าของกิจการ 
6.  นางสาวธิดารัตน์   สุทธิวาทนฤพุฒิ อายุ  29  ปี อาชีพ  คอลัมนิสต์นิตยสาร

สุนัขและผู้คิดค้นเมนูฟิวช่ันส าหรับอาหารสุนัข 
7.  สพ.ญ. พิงค์ลานนา   กุญชร  อายุ  27  ปี อาชีพ  สัตว์แพทย์หญิงประจ า 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
 

สรุปผลการประเมิน แบบตาราง  การสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้
รับชมสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีชื่นชอบสุนัข 

ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม  โดยท าเป็นตารางสรุปผล เพื่อเป็นการ
ประเมินผลสารคดทีี่ได้ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูล ทางด้านความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมาย  ได้จากการรับชมใน สารคดี  ในวันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น  8 
คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่  1 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
รูปแบบของ
สารคดี  
(Format) 

ส่วนที่  2 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
เนื้อหาของ
สารคดี  
(Content) 

ส่วนที่  3 : 
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อ พิธีกร
และกูรูในสาร
คดี (MC and 
guru) 

ส่วนที ่4 : 
ความพึงพอใจ 
ต่อภาพรวม
ของรายการ 
(All of 
Dogumentary 
Program) 

ส่วนที่ 5 : ความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ
รายการ  
(Dogumentary) 

1. นางสาว 
วรัญญา ตรี
โชควิพุธ อายุ  
23ป ีอาชีพ 
นักศึกษา 

มีรูปแบบที่
หลากหลาย
ของแต่ละ
ช่วง มีความ
น่าติดตาม 

ทั้ง 3 ช่วง มี
เนื้อหาที่
หลากหลาย 
ไม่ซ้ ากัน และ
สามารถน า
เนื้อหาไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตจริงได้ 

มีความเป็น
กันเอง 
กระฉับกระเฉง 
คล่องแคล่ว ดู
เป็นธรรมชาติ 

ช่ืนชอบช่วงที่ 3 
มากที่สุดเพราะ
พาไปหลาย
สถานที่ และมี
การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง
หลายคน 

อยากให้มีการพา
ไปสถานที่ที่จัด
งานเกี่ยวกับสุนัข
เป็นช่วงพิเศษ 

2. นางสาว 
เพ็ญโฉม วงษ์
สว่าง อายุ 22 
ปี อาชีพ 
นักศึกษา 

ไตเติ้ลเปิด
รายการ ดู
น่าสนใจ  
สร้างความ
สนใจ รวมทั้ง
กราฟฟิคและ
การตัดต่อ 
ท าให้ดูมีมิติ
ไม่เรียบง่าย 

มีเนื้อหาที่
หลากหลาย
แตกต่างกัน
ไป แต่อยาก
ให้เพิ่ม
รายละเอียด
ของเนื้อหา
ช่วงแรก
มากกว่าน้ี 

มีความ
กระตือรือร้น
ท าให้ผู้ชม
สนใจไปด้วย 

ช่ืนชอบช่วงที่ 2 
เพราะว่ามีการ
ตามติดชีวิตที่มี
อยู่จริง กลางใจ
เมืองที่คนทั่วไป
ไม่สนใจ 

อยากให้มีการ
เช่ือมแต่ละช่วง
ให้มีความชัดเจน
มากกว่าน้ี  

3. นางสาว  
ปวีณา วีรธรรม
จ ารัส อายุ  2 3  
ปีอาชีพ  ผู้
ก่อตั้งมูลนิธิ
เพื่อสุนัขใน
ซอย 

รูปแบบ
รายการ มี
การน าเสนอ
ที่หลากหลาย
และตอบ
โจทย์ เป็น
อย่างมาก จึง
อยากให้มี
การต่อยอด
และจัดท า
ต่อไป 
 

มีเนื้อหาที่
ตรงประเด็น
หลากหลาย 
และถ่ายทอด
ถึงปัญหา
ออกมาจริงๆ 
เป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงใน
สังคม 

บุคลิกน่ารัก ดู
สนุกสนาน 
พูดจาชัดเจน 
ท าให้เพิ่มสีสัน
ในรายการได ้

ช่ืนชอบช่วงที่ 3 
เพราะว่ามีการ
เจาะลึกอย่าง
ละเอียด พร้อม
ทั้งมีประโยชน์
และเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่
แท้จริง จาก
ผู้เช่ียวชาญ
โดยตรง 

อยากให้ถ่ายท า
น าเสนอปัญหา
ทั่วทั้งประเทศ
ไทย ที่ไม่ใช่แค่ใน
กรุงเทพมหานคร 

   ส
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กลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่  1 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
รูปแบบของ
สารคดี  
(Format) 

ส่วนที่  2 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
เนื้อหาของ
สารคดี  
(Content) 

ส่วนที่  3 : 
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อ พิธีกร
และกูรูในสาร
คดี (MC and 
guru) 

ส่วนที ่4 : 
ความพึงพอใจ 
ต่อภาพรวม
ของรายการ 
(All of 
Dogumentary 
Program) 

ส่วนที่ 5 : ความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ
รายการ  
(Dogumentary) 

4. นางสาว  
บุญนุช วิทย
สัมฤทธ์ิ อายุ  
26  ปี อาชีพ  
นักธุรกิจ 

รูปแบบของ
สารคดี มี
ความ
หลากหลาย
น่าติดตาม 
อีกทั้งยัง
เผยแพร่ใน
Social ซึ่ง
ตอบโจทย์
และง่ายต่อ
การรับชม 

มีเนื้อหาที่
ตรงประเด็น 
เผยแพร่ได้
ตรงตามที่
ต้องการจะ
สื่อออกมา 
แต่ด้วย
เนื้อหาที่
เยอะมากท า
ให้อาจจะ
ถ่ายท าไม่
ทั้งหมด
เพราะเวลา
ไม่พอ 

น่ารัก เป็น
กันเอง 
สนุกสนาน 
สร้างสีสันให้
สารคดีน่า
ติดตามยิ่งข้ึน 
ท าให้คนดู
คล้อยตาม 

ช่ืนชอบช่วงที่ 1 
เพราะว่ามีการ
พาไปยังหลายๆ
สถานที่ที่เราก็
เคยไปแต่ไม่คิด
ว่าจะมีสุนัขจร
จัดมากมาย
ขนาดน้ี 

อยากให้มีการ
เผยแพร่องค์กรที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ
สุนัขเพราะ
ปัจจุบันมีผู้คน
เข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จาก
สุนัข จึงอยากให้
เป็นสื่อกลาง
เพื่อให้คนที่สนใจ
รับรู้ 

5. นางสาวธิดา
รัตน์  สุทธิ
วาทนฤพุฒิ
อายุ  29   ปี
อาชีพ  คอลัม
นิสต์นิตยสาร
สุนัข 

รูปแบบ
หลากหลาย
ตรงประเด็น 
ซึ่งใน
ประเทศไทย
ยังไม่มีการ
จัดท าข้ึนมา
อยากให้มี
การต่อยอด 
เพื่อเป็น
สื่อกลางใน
การเผยแพร่
เรื่องราวของ
สุนัข และ
ช่วยเหลือได้ 

เนื้อหามี
ความ
หลากหลาย
แต่อยากให้
เพิ่มเรื่องวา
ไรตี้ลงไปด้วย 
เช่น พาไป
งานปาต้ีร์
สุนัขหรือมี
การแนะน า
เมนูอาหาร
สุนัข เพื่อเป็น
การเพิ่ม
อรรถรส 

ดูเป็นคนรัก
สุนัข เป็น
กันเอง เหมาะ
กับพิธีกร
เกี่ยวกับ
รายการสุนัข 
มีความ
กระตือรือร้น
สนใจเรื่องราว
ต่างๆได้ดี 

ชอบช่วงที่ 3 
เพราะว่าเป็น
ตอนที่คลี่คลาย
ปัญหา และ 
บอกถึงวิธี
ป้องกันได้
ถูกต้อง 

โดยรวมถือว่าสื่อ
ออกมาได้ดี แต่
ในบางช่วงมีมุม
กล้องที่ไหว
เกินไปอาจจะท า
ให้คนดูปวดหัว
ได ้
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กลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่  1 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
รูปแบบของ
สารคดี  
(Format) 

ส่วนที่  2 : 
ความพึง
พอใจ  ต่อ
เนื้อหาของ
สารคดี  
(Content) 

ส่วนที่  3 : 
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อ พิธีกร
และกูรูในสาร
คดี (MC and 
guru) 

ส่วนที่  4 : 
ความพึงพอใจ  
ต่อภาพรวม
ของรายการ  
(All of 
Dogumentary 
Program) 

 ส่วนที่ 5 : ความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ
รายการ  
(Dogumentary)                  

6. นาง ปภัสส
รา ถมยา
ปริวัฒน ์อายุ  
46  ปี อาชีพ  
เจ้าของกิจการ 

มีรูปแบบ
รายการที่
สามารถ
รับชมได้ทุก
เพศทุกวัย 
และเป็น
ประโยชน์
จริงๆในชีวิต 
สามารถ
เข้าถึงง่าย
เพราะว่า
ปัจจุบันผู้คน
ส่วนใหญ่ใช้
Social 

เนื้อหาบ่ง
บอกได้เข้าใจ 
ตรงประเด็น
และชัดเจน
แต่อยากให้มี
การพาไป
สถานที่อื่น 
เหมือนกับ
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
ของสุนัข เพื่อ
เป็นแหล่งข้อ 
มูลของคนรัก
สุนัข 

พิธีการพูดจา
ชัดเจน น่า
ติดตาม เหมาะ 
กับเป็นพิธีกร
รายการ
เกี่ยวกับสุนัข 

ช่ืนชอบช่วงที่ 2 
เพราะเหมือน
เราได้ไปรู้
กิจวัตร
ประจ าวันของ
แขกรับเชิญ
แบบละเอียด
พร้อมทั้งเห็น
ความเป็นอยู่ที่
แท้จริง 

โดยภาพรวมถือ
ว่ามีเนื้อหาที่
ชัดเจนดูแล้ว
เข้าใจ แต่ว่าบาง
มุมกล้องก็มีการ
ไหวภาพเกินไป
อาจจะรู้สึกปวด
หัวเวลาดูได้ 

7. สพ.ญ. พิงค์
ลานนา กุญชร 
อายุ  27  ปี
อาชีพ  สัตว์
แพทย์หญิง
ประจ า 
โรงพยาบาล
สัตว์ทองหล่อ 

มีรูปแบบ
รายการที่มา
สาระ เข้าใจ
ง่ายแก่
ประชาชน
ทั่วไปที่
อาจจะยังไม่
มีความรู้
เกี่ยวกับสุนัข 

เนื้อหามีมูลที่
เป็นจริง 
น่าเช่ือถือ 
เพราะว่ามี
ผู้เช่ียวชาญ
มายืนยัน 

พิธีกรมีความ
ตื่นตัว มีความ
อยากรู้อยาก
เห็น ท าให้คน
ดูอยากที่จะ
ติดตามเรื่องรา
ไปด้วย 

ช่ืนชอบช่วงที่1 
เพราะว่า ได้พา
ไปดูความ
เป็นอยู่ของ
สุนัขในหลายๆ
ที่ท าให้ได้เห็น
สภาพความ
เป็นจริง 

 โดยภาพรวมมี
สาระและความ
น่าเช่ือถือ แต่
อยากให้มีการ
กระจายความ
ช่วยเหลือสุนัขที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อ
เป็นสื่อกลาง
ส าหรับคนรัก
สุนัข 

ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลการประเมิน  การสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับชมสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
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สรุปผลการประเมิน  การสนทนากลุ่มในหัวข้อ  “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับชม สารคดี
น าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”  ของกลุ่มตัวอย่างท่ี ชื่นชอบ
สุนัข 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นการประเมินผลสารคดีที่ได้ผลิตข้ึน ท า
ให้ได้ข้อมูล ทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย  ได้จากการรับชมใน
สารคด ีในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 : ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของสารคดี (Format)  
- รูปแบบวิธีการน าเสนอของสารคดใีนแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า  

ค่อนข้างรู้สึกพึงพอใจในวิธีการน าเสนอของสารคดใีนแต่ละช่วงเพราะวิธีการน าเสนอ ในแต่ละช่วงนั้น
ไม่เหมือนกันจึงเกิดความหลากหลาย สร้างสรรค์ สนุกสนาน ดูแล้วเพลินเพลินไม่น่าเบื่อ มีสิ่งต่างๆ ที่
คอยกระตุ้นให้เกิดการติดตาม ว่าต่อไปจากช่วงนี้ จะมีการน าเสนออย่างไรอีก มีการพูดเปิดประเด็นให้
ผู้ชมเกิดการติดตาม ซึ่งวิธีการน าเสนอใน สารคดีแต่ละช่วง  มีความเหมาะสม  เพราะสารคดี ในแต่ละ
ช่วงนั้น ต่างก็ให้สาระความรู้  มีความชัดเจน  ในแต่ละช่วง  ท าให้คนดูมีความเข้าใจง่าย และได้ข้อคิด  
การน าเสนอของรายการไม่เป็นทางการจนเกินไป 

- มุมกล้องกล้อง  การตัดต่อ  และคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ  ของสารคดีนั้น    กลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีมุมกล้องที่ดี มีการเคลื่อนไหวกล้องที่มีมุมกล้องหลากหลายมุม  
เช่น มุมแทนสายตาชองสุนัข การแอบถ่าย  ซึ่งมีความน่าสนใจ จึงท าให้สารคดี ดูมีมิติ ไม่เรียบง่าย  
เหมาะกับสารคดีที่เกี่ยวกับสุนัข เพราะมีการตัดต่อเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจ แต่กลุ่มตัวอย่างบางคนบอก
ว่าการเช่ือมต่อของสารคดีในแต่ละช่วงควรมีความชัดเจนมากกว่าน้ี  และ ภาพในบางช่วงยังไม่นิ่งพอ 
เพราะมีการขยับที่ไวเกินไปจึงอาจจะท าให้ปวดหัวได้ถ้าดูเป็นเวลานาน ส่วนในภาพกราฟิกนั้นมีความ
น่าสนใจดี เพราะท าให้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ส่วนการตัดต่อมีความต่อเนื่องดี เนื้อหาไม่กระโดดข้าม  ดูแล้วเข้าใจ  ภาพรวมของการตัด
ต่อดี ท าให้คนดูเข้าใจในสิ่งที่น าเสนอและสนใจดู สารคดี ได้มาก  แต่การตัดต่อใน การเปลี่ยน ช่วงยังดู
สับสนเล็กน้อย   

ไตเติ้ลเปิดรายการดูน่าสนใจ มีการใส่ลูกเล่นที่หลากหลายโน้มน้าวคนให้อยากดูสารคดี ได้
มาก ส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิก บางอันไม่ค่อยน่าสนใจ  การเลือกใช้ตัวอักษรสีต่างๆ  ไม่ดูเป็นทางการ
จนเกินไป แต่ภาพรวมถือว่าเหมาะสมกับสารคด ี

- ความดึงดูดใจและความน่าสนใจของสารคดนีั้น       กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า  
เป็นสารคดีสุนัขที่น่าสนใจ  อยากให้มีการจัดท าต่อ  เพราะในประเทศไทยเอง  สารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังไม่ ค่อยมีสารคดีประเภทนี้  เพราะทั้ง 3 ช่วง
นั้น มีการน าเสนอที่หลากหลายและตอบโจทย์ในเรื่อง ความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครได้
อย่างมาก และช่องทางของการน าเสนอสารคดนีั้นเป็นสื่อออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันน้ีผู้คนต่างๆ ก็ใช้อิน
เทอร์เนตผ่าน Social Network กันเกือบทุกคน ท าให้ สารคดีมีความโดดเด่นจากรายการโทรทัศน์
ทั่วไป เพราะสารคดนีี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับ กลุ่มผู้ชมในปัจจุบันที่ชอบ สุนัขและต้องการเปิดรับ
ความรู้และเรื่องราวความเป็นอยู่ของสุนัขที่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่สังคมได้รับรู้และได้รับข้อคิด
ต่างๆ 
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ส่วนท่ี 2 : ความพึงพอใจ ต่อเน้ือหาของสารคดี (Content) 
- เนื้อหาของสารคด ี   กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า    เนื้อหาของสารคดีมีความ 

ชัดเจน น าเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง ท าให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามเรื่องราวของสุนัขจนจบ
รายการ ทั้งนี้การน าเสนอเนื้อหาของสุนัขเป็นการตามติดชีวิตจริงของสุนัข ท าให้เห็นมุมมองต่างๆ 
และได้แง่คิดที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นจากคนทั่วไปและ
ผู้เช่ียวชาญต่างๆเกี่ยวกับสุนัข 

ในช่วงแรกของสารคดนีั้น เนื้อหาจะเป็นภาพการน าเสนอปัญหาของสุนัขในมุมมองต่างๆ
ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในสถานการณ์จริงๆที่ก าลังเป็นปัญหาใน
ปัจจุบันน้ันเป็นอย่างไร  

ส่วนในช่วงที่ 2 นั้น เป็นการน าเสนอโดยการพาไปยังสถานที่จริงเป็นกรณีศึกษาว่าปัญหา
และอุปสรรคที่พบเจอนั้นส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง 

ส่วนในช่วงที่ 3 นั้น น าเสนอถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของสุนัขจรจัดโดยวิธีการต่างๆ พร้อม
ทั้งพาไปยังสถานที่ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนได้เป็นที่แรก และ มีการพูดคุยกับ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดอีกด้วย 

การรับชม สารคดี ผ่านสื่อออนไลน์จะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว  และดีกว่าการชมรายการทาง
โทรทัศน์หรือวารสารต่างๆ เพราะเราได้ยินทั้งภาพและเสียง  เกิดการเห็นตัวอย่างจริง  และเมื่อดู สาร
คดจีบแล้ว เกิดข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับสุนัข และความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่มีเกี่ยวกับสุนัข 

- ความน่าติดตามของสารคดีในแต่ละช่วงนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เนื้อหา 
ของสารคดีมีความน่าติดตามเรื่อยๆ เพราะเนื้อหาสาระในช่วงที่ 1 คือการบอกปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่มี
ในปัจจุบัน มีการน าภาพสุนัขในมุมมองต่างๆ มาใช้ให้มีความน่าสนใจ  ในช่วงที่  2 นั้นได้เสนอถึง  
กรณีศึกษาว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ และในช่วงที่ 3 เป็นการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนใน
การขจัดปัญหาของสุนัขจรจัดที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง และยังได้พาไปพบผู้เช่ียวชาญที่จะมาตอบปัญหา
เกี่ยวกับสุนัขอีกด้วย 

- ประโยชน์ที่ได้จากการรับชมสารคดแีละสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่พบ 
เจอนั้นนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการรับชมสารคดเีป็นอย่างมาก  เพราะ
เนื้อหาของ สารคดี ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ พบเจอบ่อยบนท้องถนน  และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว  ท าให้สามารถน ามาเป็นความรู้และสามารถปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้
อย่างด ี

ส่วนท่ี 3 : ความพึงพอใจท่ีมีต่อพิธีกรและกูรูในสารคดี (MC and guru) 
- บุคลิกและวิธีการสื่อสารของพิธีกร สามารถสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้ชมนั้น  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า พิธีกรมีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดมาก ท าให้ผู้ชมสนุกและสนใจไป
กับสิ่งที่พิธีกรก าลังพูดและน าเสนอข้อมูลต่างๆ มีบุคลิกที่มีความน่าสนใจ มีความมั่นใจ ฉะฉานและ
เป็นกันเองกับแขกรับเชิญและกูรูเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ชมที่ก าลังชมสารคดีอยู่นั้นมีความคล้อยตามไป
กับสิ่งที่พิธีกรก าลังพูด  

- พิธีกรมีข้อมูลความรู้ในเรื่องที่จะน าเสนอน้ัน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า พิธีกรมี 
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ความรู้ในเรื่องที่น าเสนอเป็นอย่างมาก โดยอันดับแรกดูจาก สิ่งที่พิธีกรพูดคุยกับคุณป้า และ
สถานการณ์ที่พบเจอนั้น ท าให้พิธีกรดูสนใจกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดข้ึน สีหน้า อารมณ์ น้ าเสียงและ
วิธีการแสดงออกทั้งหมด ท าให้ดูน่าติดตามเรื่องราวต่อ 

- กูรูในสารคดีมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์น้ัน กลุ่ม 
ตัวอย่างมีความคิดเห็นคล้ายกันว่า กูรูมีความน่าเช่ือถือ สามารถท าให้ผู้ชมที่รับชม สารคดีนั้นน าไป
แก้ไขและปฏิบัติตามได้ ซึ่งสิ่งที่กูรูแนะน านั้นบางเรื่องเป็นสิ่งที่ผู้ชมรู้อยู่แล้ว แต่ในบางเรื่องผู้ชมยังไม่รู้ 
จึงท าให้ผู้ชมได้ความรู้ใหม่ และสิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องใกล้ตัว ท าให้สามารถน าไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ 

ส่วนท่ี 4 : ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (All of Dogumentary  
Program)   

- ช่วงในสารคดีที่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบมากที่สุดน้ัน กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็น 
ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนต่างช่ืนชอบช่วงต่างๆ กันตามความชอบและความสนใจส่วนตัว  สรุป
ได้ดังนี ้ 

ชอบช่วง 1 มากที่สุด มีจ านวน 2 คน โดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นการน าเสนอความเป็นอยู่
ของสุนัขที่หลากหลาย ท าให้ได้เห็นมุมมองต่างๆ ที่ไม่เคยพบเจอ ว่าในกรุงเทพมหานครจะมีความ
เป็นอยู่ของสุนัขแบบนี้อยู่ด้วย ได้เห็นความน่ารัก สดใสของสุนัข 

ชอบช่วง 2 มากที่สุด มีจ านวน 3 คน โดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ศึกษากรณีตัวอย่าง
ของสุนัขที่เกิดข้ึนจริงในย่านใจกลางเมือง ที่เราสามารถพบเจอได้ มีการเจาะลึกเรื่องราวของสุนัขและ
ผู้ดูแลสุนัขในย่านนั้นๆ ท าให้เห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจ 

ชอบช่วง 3 มากที่สุด มีจ านวน 3 คน โดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้มีการพาไปยังสถานที่ที่มีการ
แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในการขจัดปัญหาของสุนัขจรจัดที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง และยังได้พาไปพบผู้เช่ียวชาญ
ที่จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนัขด้วย แสดงให้เห็นว่าสามารถน าวิธีการนี้ไปแก้ไขปัญหาตามจุดต่างๆที่
มีสุนัขจรจัดได้อย่างดี 

- ความยาวของสารคดนีั้นมีความพอดี   และมีความน่าสนใจ   ไม่ยาวจนเกินไปและ 
ไม่สั้นจนเกินไปซึ่งอาจจะท าให้ผู้ชมเบื่อและได้รับข้อมูลไม่เต็มที่ เพราะ สารคดี  Dogumentary ออน
แอร์ผ่านช่องทางของสื่อออนไลน์ ดังนั้นการที่ผู้ชมดูสารคดีจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมนั้นเล่นอินเทอร์
เนตผ่าน Social Network จึงท าให้มีความรวดเร็วในการน าเสนอรายการนี้ได้อย่างตรงประเด็น เสพ
สื่อได้ง่ายและเข้าใจ 

- สารคดนีี้เป็นสารคดทีี่ให้ข้อคิด คือ หลังจากดูสารคดีจบแล้ว ท าให้เกิดความคิดและ 
ทัศนคติที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในหลายๆเรื่อง ที่อาจจะไม่
เกี่ยวกับสุนัขก็ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการบอกอย่างชัดเจนในสารคดีว่าข้อคิดคืออะไรแต่ผู้ชมก็
สามารถคิดได้เอง เพราะสารคดีน้ันเป็นสารคดีที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง 

- ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อภาพรวมของสารคดี กลุ่มตัวอย่าง  มีความ 
พึงพอใจต่อภาพรวมของสารคดเีพราะสารคดี มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับสุนัข โดยไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน และไม่เป็นปัญหาต่อสังคม  

ส่วนท่ี 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสารคดี (Dogumentary) 
1. อยากให้มีการสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของสุนัขมากกว่าน้ี 
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2. อยากให้มีการเช่ือมต่อช่วงในแต่ละช่วง และบอกถึงที่มาของบุคคลได้ชัดเจนมากข้ึน 
3. อยากให้เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้เป็น

ประโยชน์แก่คนรักสุนัข และสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย 
จากผลการประเมินข้างต้น  ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ประเมินผล สารคดี  เพื่อให้ทราบถึง

ความเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชม  สารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะน าไปสู่ บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่
เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่  6 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของสารคดี ข้ันตอนการผลิต สารคดีและความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการ ผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุนัข เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสารคดีสุนัข เพื่อให้ได้แนวทาง
สาหรับการผลิต สารคดี  ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  ตลอดจนการ
ประเมินผลของช้ินงานสารคดีที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน  ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม  และการประเมินประสิทธิผล
ของสารคดี  ซึ่งการเก็บข้อมูลและศึกษาผลการวิจัยดังกล่าว  ท าให้สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย  
อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วน
ของสรุปผลการศึกษาวิจัยน้ันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1. ผลการส ารวจพฤติกรรม การเปิดรับชมสารคดีเกี่ยวกับสุนัข และความต้องการ 
ในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมาย  

2. ผลสรุปของช้ินงาน “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล”  

3. ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้ 
รับชมสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ผลการส ารวจพฤติกรรม การเปิดรับชมสารคดีเก่ียวกับสุนัข และความต้องการใน 
ด้านรูปแบบและเน้ือหาของกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม  เพื่อท าการส ารวจพฤติกรรม  การเปิดรับชม สารคดี
เกี่ยวกับสุนัข และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในด้านรูปแบบและเนื้อหาของสารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน  100 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 22 
กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ ซึ่งสามารถสรุปผล ได้ดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 59 คน และเพศชายจ านวน 41 คนซึ่งมีอายุระหว่าง  
16-25 ปี มีจ านวนมากที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ 
รายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท และ งานอดิเรกคือเลี้ยงสุนัขมากที่สุด  

จากกลุ่มตัวอย่างเคยเลี้ยงสุนัข 87 คน ซึ่งคนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขไว้แก้เหงาและรองลงมา
คือเลี้ยงเพราะสงสารซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ประมาณ75คนก็เลี้ยงสุนัขอยู่ในปัจจุบัน  
โดยส่วนใหญ่คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าสงสารสุนัขจร
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จัดและสุนัขข้างถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่มีที่อยู่ และสุนัขส่วนใหญ่ มีความเป็นอยู่ ที่
ไม่ดี  

ความถ่ีในการเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ สุนัขในแต่ละสัปดาห์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง  คือ ทุกวันและสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน  เช่นเดียวกับการใช้ Youtube มี
อัตราใกล้เคียงกันกับการใช้อินเตอร์เน็ต ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวันก็จะใช้  Youtube 
ด้วย ช่วงเวลา 20.01 น. - 00.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าซึ่งจะรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับสุนัขเป็นเวลา 15 - 30 นาที เหตุผลที่ส่วนใหญ่รับชมสารคดีสุนัขนั้นมีอยู่สามส่วนที่เป็นหลัก
นั้นก็คือ เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุนัข เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
สุนัข และ เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข  ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่ต้องมีในสารคดี
ส่วนความสนุกสนานเพลิดเพลินน้ันเป็นส่วนประกอบของวิธีการน าเสนอที่จะท าให้น่าสนใจมากขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยไม่ เคยรับชมรายการที่มีรูปแบบหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ  
“สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” แสดงว่ารายการสารคดี
ประเภทนี้ยังมีน้อยจึงหาดูได้น้อย ซึ่ง กลุ่มตัวอย่างอยากให้ สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการน าเสนอความเป็นอยู่ที่หลากหลายของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างอยากให้สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัข มีเนื้อหาที่พอๆกันทั้ง3
ส่วนน้ันก็คือ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสุนัข น าเสนอแง่มุมจริงของสุนัขและ แนะน าสถานที่
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยมีรูปแบบของเสียงบรรยายเป็นจ านวนมากที่สุด   
 

2. ผลสรุปของชิ้นงาน “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ชองสุนัขในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล”  

การผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น ได้
ผลิตช้ินงานข้ึนมา  1 ตอน โดยรายการมีความยาว  20 นาที ซึ่งมีช่ือรายการ  Dogumentary และมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของรายการ  
1. เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสุนัข 
2. เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัข 
3. เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข 
กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ชายและผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 16 – 59 ปี ตั้งแต่และเป็นผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ 
เน้ือหารายการโดยรวม 
เนื้อหาหลากหลายและเกี่ยวข้องกับสุนัขในกรุงเทพมหานครทั้งความเป็นอยู่ที่หลากหลาย 

ความแตกต่างของสุนัข เจาะลึกชีวิตสุนัข และความสนุกสนานต่างๆในสารคดี  ซึ่งรายการ สารคดีจะ
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง และมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของความเป็นอยู่ของสุนัข โดยจะเป็นการให้ความรู้
ความบันเทิงในเรื่องของสุนัข 
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ช่วงที่ 1 เปิดตัวรายการ น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัด โดยน าเสนอ
ความแตกต่างของสุนัขผ่านมุมมองที่หลากหลาย  ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และ 
Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนนหรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่1 

ช่วงที่ 2 ในช่วงนี้จะเป็นCaseตัวอย่าง ของสุนัขข้างถนนที่เป็นปัญหา โดยการตามติดชีวิต
ของสุนัข มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์สัตว์แพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อเพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข และ Vox.pop ความคิดเห็นของเหล่าดารา Celeb เกี่ยวกับสุนัขข้างถนน
หรือสุนัขจรจัดปิดท้ายช่วงที่ 2 

ช่วงที่ 3 ช่วงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการพาไปสถานที่จริงที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้
อย่างแท้จริง และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ให้ข้อคิดเพื่อเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนทั่วไปที่คิดผิดเกี่ยวกับสุนัขข้างถนน จากนั้นน าสุนัขในช่วงที่2ไปท าหมันแสดงการ
แก้ปัญหาให้ดูเป็นแบบอย่าง ข้อคิดที่ได้ ตัวอย่างตอนต่อไป 

 
3. ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มในหัวข้อ“ ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้ 

รับชมสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ชองสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” ของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีชื่นชอบสุนัข จ านวน 8 คน  

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นการประเมินผลสารคดีที่ได้ผลิตข้ึน ท า
ให้ได้ข้อมูล ทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายที่ช่ืนชอบสุนัข ได้จาก
การรับชมในสารคดจี านวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 : ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อรูปแบบของสารคดี (Format)  
รูปแบบวิธีการน าเสนอของ สารคดี ในแต่ละช่วงนั้น  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า  

ค่อนข้างรู้สึกพึงพอใจในวิธีการน าเสนอ  ของสารคดี ในแต่ละช่วง  เพราะวิธีการน าเสนอมีความ
หลากหลาย สร้างสรรค์ สนุกสนาน  ดูแล้วเพลินเพลินไม่น่าเบื่อ  มีสิ่งต่างๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการ
ติดตาม ว่าต่อไปจากช่วงนี้ จะมีการน าเสนออย่างไรอีก  มีมุมกล้องที่ดี มีการเคลื่อนไหวกล้องที่มีมุม
กล้องหลากหลายมุม เช่น มุมแทนสายตาชองสุนัข การแอบถ่าย ซึ่งมีความน่าสนใจ จึงท าให้สารคดี ดู
มีมิต ิไม่เรียบง่าย การตัดต่อมีความต่อเนื่องดี  ไม่กระโดดข้าม  ดูแล้วเข้าใจ  ภาพรวมของการตัดต่อดี  
ท าให้คนดูเข้าใจในสิ่งที่น าเสนอและสนใจดูสารคดี ได้ และอยากให้มีการจัดท าต่อ  เพราะในประเทศ
ไทยเอง สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังไม่ค่อยมีสารคดี
ประเภทนี้ เพราะทั้ง 3 ช่วงนั้น มีการน าเสนอที่หลากหลายและตอบโจทย์ในเรื่อง ความเป็นอยู่ของ
สุนัขในกรุงเทพมหานครได้อย่างมาก  

ส่วนท่ี 2 : ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อเน้ือหาของสารคดี (Content)  
เนื้อหาของสารคดีมีความชัดเจน น าเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง ท าให้ดูน่าสนใจและ

น่าติดตามเรื่องราวของสุนัขจนจบรายการ ท าให้เห็นมุมมองต่างๆ และได้แง่คิดที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้
สนใจ และเมื่อดูสารคดจีบแล้ว เกิดข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับสุนัข และความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือหรือ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีเกี่ยวกับสุนัข เนื้อหาของสารคดีมีความน่าติดตามเรื่อยๆ  เพราะเนื้อหาสาระ
ในช่วงที่ 1 คือการบอกปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่มีในปัจจุบัน มีการน าภาพสุนัขในมุมมองต่างๆ มาใช้ให้มี
ความน่าสนใจ ในช่วงที่ 2 นั้นได้เสนอถึง  กรณีศึกษาว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ และ ในช่วงที่  3 
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เป็นการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในการขจัดปัญหาของสุนัขจรจัดที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง และยังได้
พาไปพบผู้เช่ียวชาญที่จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนัขอีกด้วย  

ส่วนท่ี 3 : ความพึงพอใจท่ีมีต่อพิธีกรและกูรูในสารคดี (MC and guru) 
พิธีกรมีความรู้ในเรื่องที่น าเสนอเป็นอย่างมาก โดยอันดับแรกดูจาก สิ่งที่พิธีกรพูดคุยกับ

คุณป้า และสถานการณ์ที่พบเจอนั้น ท าให้พิธีกรดูสนใจกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดข้ึน สีหน้า อารมณ์ 
น้ าเสียงและวิธีการแสดงออกทั้งหมด ท าให้ดูน่าติดตามเรื่องราวต่อ พิธีกรมีความโดดเด่นในเรื่องของ
การพูดมาก ท าให้ผู้ชมสนุกและสนใจไปกับสิ่งที่พิธีกรก าลังพูดและน าเสนอข้อมูลต่างๆ และกูรูมีความ
น่าเช่ือถือ สามารถท าให้ผู้ชมที่รับชมสารคดีนั้นน าไปแก้ไขและปฏิบัติตามได้ ซึ่งสิ่งที่กูรูแนะน านั้นบาง
เรื่องเป็นสิ่งที่ผู้ชมรู้อยู่แล้ว แต่ในบางเรื่องผู้ชมยังไม่รู้ จึงท าให้ผู้ชมได้ความรู้ใหม่ และสิ่งเหล่าน้ีเป็น
เรื่องใกล้ตัว ท าให้สามารถน าไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ 

ส่วนท่ี 4 : ความพึงพอใจ ต่อภาพรวมของรายการ (All of Dogumentary  
Program)   

ช่วงในสารคดีที่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบมากที่สุดน้ัน มีความแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนต่างช่ืน
ชอบช่วงต่างๆ กันตามความชอบและความสนใจส่วนตัว สรุปได้ดังนี้ ชอบช่วง 1 มากที่สุด มีจ านวน 2 
คน, ชอบช่วง 2 มากที่สุด มีจ านวน 3 คน, ชอบช่วง 3 มากที่สุด มีจ านวน 3 คน ความยาวของสารคดี
นั้นมีความพอดี   และมีความน่าสนใจ   ไม่ยาวจนเกินไปและ ไม่สั้นจนเกินไปซึ่งอาจจะท าให้ผู้ชมเบื่อ
และได้รับข้อมูลไม่เต็มที่ และหลังจากดูสารคดีจบแล้ว ท าให้เกิดความคิดและทัศนคติที่อยากจะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในหลายๆเรื่อง ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับสุนัขก็ได้ 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการบอกอย่างชัดเจนในสารคดีว่าข้อคิดคืออะไรแต่ผู้ชมก็สามารถคิดได้เอง เพราะ
สารคดีน้ันเป็นสารคดีที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์  ผลการส ารวจพฤติกรรม  การเปิดรับชมรายการบนสื่อ
ออนไลน์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลสรุปของช้ินงาน  “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ตลอดจน ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของรายการ  
Dogumentary ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนน้ัน สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ท าให้ทราบถึงรูปแบบของรายการสารคดีในปัจจุบัน ว่ามีเทคนิคในการน าเสนออย่างไรให้
ผู้ชมรับชมรายการ เพราะผู้ชมในรายการอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างานซะส่วนใหญ่  จึงต้องหาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในการดึงดูด เช่น เทคนิคการตัดต่อและกราฟิกต่างๆ และพบว่าสารคดี ไม่ควรมีความยาว
เกินไป  และใน 1 ตอนนั้น  ควรจะมีช่วงสอดแทรกเพื่อความไม่น่าเบื่อของร ายการสารคดี  จึงน ามา
ประยุกต์ใช้ในรายการ  ที่จะใส่ใจในเรื่องของกราฟิกและเทคนิคการตัดต่อ  และเรื่องของการเลือก
พิธีกร ให้มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกันกับผู้ชมคืออายุ 17-30 ป ีเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสนิทเหมือนเพื่อนกับพิธีกร  
และใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองกับผู้ชมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ  

โดยจากการศึกษาเรื่องประเภทของสารคดีน้ัน สารคดีที่ผู้ศึกษาได้ผลิตเป็นสารคดี
ประเภท  Fly on the wall – สารคดีประเภทนี้  (บางครั้งเรียกว่า observational documentary) 
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น าผู้ชมหรือผู้ฟังไปเฝ้ามอง หรือส ารวจชีวิตคน , สัตว์ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่รู้ตัวว่าก าลังถูก 
บันทึกภาพอยู่ และประเภท Video diaries – สารคดีประเภทนี้จะพาผู้ชมไปรู้จักชีวิตของบุคคลหนึ่ง 
โดยผู้ผู้ผลิตจะตามถ่ายชีวิตของบุคคลนั้นเพื่อน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน โดยบุคคลที่
ถูกถ่ายจะด าเนินชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีกล้องอยู่ด้วย ผู้ผลิตจะบันทึกภาพชีวิตโดยสอดแทรก
ประเด็นส าคัญตามที่ผู้เขียนบทต้องการถ่ายทอดสู่ผู้ชม  ซึ่งรวม 2 ประเภทนี้เข้าด้วยกันบวกกับ
สอดแทรกความเป็นวาไรตี้เข้าไปด้วย ซึ่งสารคดีที่จัดท าข้ึนได้มีความเป็นเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติที่
สารคดีควรจะมีนั้นก็คือ น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง  (fact) สารคดีเป็นรายการจ าพวก Non-fiction คือ
น าเสนอเรื่องราวที่ไม่ได้สมมุติ เอกลักษณ์ข้อนี้เป็นสิ่งเดียวกับรายการข่าวกล่าวคือทั้งรายการเสนอ
ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จริง ให้ความรู้ (education) ไม่ว่าประเด็นที่สารคดีแต่ละเรื่อง
น าเสนอจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายของผู้ผลิตคือการให้ความรู้กับผู้ชม แม้ว่าสารคดีจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แต่มีความแตกต่างจากรายการเพื่อการศึกษาที่มุ่งให้ผู้รับสารได้รับความรู้
เฉพาะเรื่อง น าเสนอด้วยความจริงจัง (seriousness) ไม่ว่ารายการสารคดีบางรายการจะมีสัดส่วน
ระหว่างสาระกับบันเทิงมากน้อยเพียงใดการน าเสนอข้อมูลต้องท าแบบจริงจัง รายการสารคดีบาง
รายการที่มีความบันเทิงแฝงอยู่เช่น กบนอกกะลา แม้น าเสนอด้วยอารมณ์หรือคนที่ร่าเริง แต่เนื้อหา
ข้อมูลต้องเช่ือถือได้ ผู้ผลิตรายการต้องน าเสนอความจริงจัง คือต้องมีหลักฐานอ้างอิง หรือได้รับข้อมูล
จากผู้เช่ียวชาญ น าเสนอบางส่วนของชีวิตคน สัตว์ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาหนึ่ง หัวใจส าคัญในการผลิต
รายการสารคดี คือการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคล สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ ไม่สามารถ
น าเสนอทุกแง่มุมของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน ท าได้แค่เสนอบางมุมของชีวิต นอกจากนี้การน าเสนอบางส่วน
ของชีวิตคน ไม่สามารถน าเสนอเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ครอบคุลมทุกช่วงเวลาได้ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์ 
ไม่ได้ตามถ่ายต้ังแต่เกิดจนตายตามอายุจริงของสัตว์ตัวนั้น จะเลือกเอาช่วงเวลามาน าเสนอ และ เสียง
บรรยาย เอกลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งของรายการสาคดีคือการใช้เสียงบรรยายเพื่อให้ผู้ชมทราบ
ว่าเรืองราวที่ก าลังชมคืออะไร เสียงบรรยายเป็นสิ่งที่ช่วยเสนอมุมมองและการตีความหมาย และ 
พบว่า เรื่องเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เป็น 1 ในเรื่องที่ อยู่ในความสนใจของผู้ชม (Human’s Interest) และ 
ตรงตามเทคนิคต่างๆของการผลิตรายการสารคดี 

จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับสุนัข คือ เพื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสุนัข เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ของสุนัข และ เพื่อรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข แต่ก็ต้องมีความสนุกสนานแทรก
ลงไปด้วย ทางรายการจึงได้สอดแทรก ความรู้โดยมีผู้เช่ียวชาญในรายการโดยตรงเพื่อที่จะรับรู้วิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข ซึ่งสามารถน าไปใช้จริงได้  จึงน าข้อมูลไปใช้ในเนื้อหาของ
รายการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และ ในแต่ละตอนทางรายการได้สื่อออกมา
เพื่อให้ได้ข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางภาพหรือกราฟฟิก อีกทั้งยังสอดแทรกความสนุกสนานไว้ที่ตัว
พิธีกรที่มีความเป็นกันเอง ท าให้ผู้ชมสนใจและน่าติดตาม พร้อมกับให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่รับชมได้อีก
ด้วย 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างาน  สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในครั้งนี้ การท ารายการสารคดีโดยปกติจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไป
ตามลักษณะของประเภทงานที่ตนถนัด ซึ่งจะท าให้งานที่ออกมาค่อนข้างมีความสมบูรณ์  แต่จากการ
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ผลิตช้ินงานครั้งนี้  ซึ่งหน้าที่การท างานของผู้ศึกษาไม่ได้เป็นเพียงผู้ดูแลการผลิต  (Producer) เพียง
อย่างเดียวที่ดูแลงานภาพรวมของแต่ละหน้าที่  แต่การผลิตรายการ สารคดีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าหน้าที่
ต่างๆ เกือบทุกหน้าที่ในการ ผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีคิด  และวิธีการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแต่ละหน้าที่  
ท าให้ผู้ศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ในส่วนประกอบของการด าเนินการผลิต
รายการสารคดี และทุกกระบวนการก็เกิดจากการคิดของผู้ศึกษาเอง ถึงแม้จะไม่ได้อย่างที่คาดหวังไป
เสียทุกอย่าง แต่ก็แก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินการถ่ายให้ลุล่วงส าเร็จไปได้ แต่ส่วนที่เป็นปัญหาที่ได้
เรียนรู้จาการท างาน คือ การท างานในหลายๆ ต าแหน่งหน้าที่ในเวลาเดียวกัน  จะท าให้ได้งานที่ขาด
ความละเอียด ความสมบูรณ์ เพราะเมื่อท างานหลายๆ หน้าที่ในเวลาเดียวกัน  จะท าให้เราลืมในเรื่อง
ของรายละเอียดปลีกย่อย  ของประเภทงานแต่ละชนิดไป  เราไม่สามารถให้ความส าคัญกับหน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งได้  เพราะเราต้องให้ความส าคัญกับทุกๆ  ต าแหน่งที่เราท างาน  เพราะถ้าเราเจาะจงกับ
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมากไป งานอีกส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถด าเนินไปข้างหน้าได้  

ผู้ศึกษาต้องบริหารจัดการตัวเองในทุกต าแหน่งที่ตนต้องรับผิดชอบ  ไปพร้อมกับเวลาที่
เดินไปข้างหน้า ทุกๆ วันต้องมีภาระกิจการงานของแต่ละต าแหน่ง  ต้องมีการวางแผน  ว่าในวันน้ีเรา
จะต้องท าอะไรบ้าง  และวันต่อไปต้องท าอะไรบ้าง  เพื่อให้งานออกมาทันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
และการท างานครั้งนี้สอนให้รู้ว่า  ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  เราต้องมีสติ  และคิดแผน
ส ารองส าหรับการถ่ายท าไว้เสมอ เพราะจากการด าเนินงานมาตลอดเวลาหลายๆ เดือน มักจะมีปัญหา
ต่างๆ ที่คอยให้เราแก้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติ สาหรับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา เหมือนตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน การมีเพื่อนที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งให้งานช้ินน้ีออกมาได้ เพราะผู้ศึกษาได้อาศัยฝีมือของเพื่อนในการ
ถ่ายท างานอย่างเช่น  ช่างกล้อง  พิธีกร  ผู้ศึกษาก็ได้เพื่อนในการช่วยเหลือให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วง
ออกมาได ้ถึงแม้ว่าการผลิตช้ินงาน ช้ินน้ีจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ผู้ศึกษาก็ได้ท างานช้ินน้ีอย่างเต็ม
ความสามารถแล้ว  

และนอกจากนั้นหลังจากได้มีการถ่ายท ารายการร่วมกับสุนัขเป็นเวลาหลายวันท าให้
พบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีจิตใจอ่อนโยน สุนัขจะไม่ก้าวร้าวถ้าไม่มีใครไปท าอะไรสุนัขก่อน โดยพฤติกรรม
ของสัตว์นั้นก็เหมือนกับมนุษย์น้ันก็คือ ตรงตาม ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการของสุนัข แรงกระตุ้น และ ในเรื่องสัญชาตญาณ (Instinct theory) โดยพบว่าสุนัขมี
อารมณ์ทั้งหมดตามนี้ การย้ าคิด-ย้ าท า บ่อยครั้งที่สุนัขมีพฤติกรรมย้ าคิดย้ าท าแบบเดียวกับมนุษย์ 
โดยสุนัขที่เป็นโรคนี้อาจะชอบประพฤติบางอย่าง (เลียขา ว่ิงไล่หาง เดินวนไปวนมา ) โดยในบางกรณี 
สาเหตุเกิดจากความเบื่อ ความเครียด หรือ ความวิตกกังวลที่ต้องอยู่ตามล าพัง ความหวาดกลัว 
เช่นเดียวกับมนุษย์ สุนัขอาจพัฒนาความกลัวที่ไร้เหตุผลต่อสิ่งของธรรมดาบางอย่าง ตั้งแต่กลิ่นอาหาร
บางชนิดไปจนถึงเครื่องดูดฝุ่นที่พบเห็นได้บ่อยๆ คือ  อาการหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องและเสียงดังอื่นๆ 
ความโกรธเกรี้ยว สุนัขในกลุ่มนี้จะแสดงความดุดันแบบไร้เหตุผลและไม่อาจควบคุม ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวมักปรากฏกับสุนัขที่ถูกผสมพันธ์ุอย่างไม่เหมาะสม และโดยส่วนใหญ่ไม่อาจะรักษาให้หายได้ 
และ วิตกกังวล สุนัขเป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตามล าพังเป็นเวลานานย่อมสร้าง
ความเครียดให้กับมันไม่มากก็น้อย สุนัขบางตัวอาจกดดันกับสภาพดังกล่าวจนเริ่มท าลายข้าวของ
ภายในบ้านเมื่อใดก็ตามที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ความวิตกกังวลอาจน าไปสู้ปัญหาอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการ
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ที่จะท างานร่วมกับสุนัข เราจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในตัวสุนัข ถึงจะเข้าถึงตัวสุนัขได้อย่างปลอดภัย ไม่
ควรไปแหย่ หรือ แกล้งสุนัขเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุนัขเหล่าน้ันฉีดยาพิษสุนัขบ้าหรือไม่ และ หลังจากที่
ได้เข้าไปสู่แวดวงสังคมคนรักสุนัขในเมืองไทยท าให้รู้ว่าปัจจุบันมีคนรักสุนัขเยอะมาก จะจัดต้ังองค์กร 
มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขมากมาย ซึ่งมูลนิธิที่เราติดต่อไปในเรื่องท าหมันเป็นมูลนิธิที่ใหญ่และมีช่ือเสียงใน
เมืองไทยที่สุดเพราะว่ามีคนไม่ดีแอบใช้ช่องทางนี้ในการหากินเข้ากระเป๋าตัวเองเหมือนกัน 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องสื่อใ หม่ (New Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ก าลังเริ่มแพร่กระจายและเข้ามามีบทบาท
ในสังคมทั่วโลก รวมถึงสังคมไทย โดยที่สังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ youtube ซึ่ง
ผู้คนหันมาให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน
หลากหลายประเภท รวมทั้งประเภทของสารคดีอีกด้วย รายการ Dogumentary จึงเป็นรายการ สาร
คดีที่ท าข้ึนมาบนสื่อออนไลน์ ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และผู้ชมได้
อย่างมาก เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยและมีความถูกต้องสูง ผู้ชมส่วน
ใหญ่อยู่ในโลกของสื่อออนไลน์ ที่สามารถรับชมรายการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมาะ
ส าหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่จ าเป็นจะต้องชมรายการผ่านทางสื่อโทรทัศน์ที่จะต้องชมรายการตาม
เวลาที่ทางโทรทัศน์ก าหนด โดยธรรมชาติของสื่อแล้ว สุนัขนั้นมีความเหมาะสมแก่การท ารายการ สาร
คดีมาก เพราะมีผู้คนมากมายที่ช่ืนชอบสุนัข และอยากรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข โดย การเคลื่อนไหว
และอิริยาบถต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพและได้ข้อคิดอย่างแท้จริง ดังนั้นในเรื่องของสุนัขจึงเหมาะกับสื่อที่
เป็นภาพเคลื่อนไหว ไม่ใช่ภาพน่ิงอย่างในนิตยสารต่างๆ แต่ด้วยความที่รายการ สารคดีน าเสนอความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกต่างกับสื่อทางโทรทัศน์ในหลายๆ เรื่อง 
ท าให้ผู้ศึกษาได้พบเห็นระหว่างการผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คือ รายการสารคดีบนสื่อออนไลน์น้ันสามารถท าให้ผู้ชมรายการได้รับ ข้อมูลที่ ตรงประเด็น 
ทันสมัยและมีความรวดเร็วในการเสพสื่อ  สามารถชมรายการ สารคดีผ่านทางสื่อออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ทันที และสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้รายการบนสื่อออนไลน์แตกต่างจากสื่อโทรทัศน์ คือ Feedback 
ของผู้ชมและการตอบโต้กับผู้ชมโดยตรง รายการบนสื่อออนไลน์สามารถท าได้ทันที เนื่องจากรายการ
สารคดี Dogumentary เป็นรายการสารคดีเกี่ยวกับสุนัข เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเผยแพร่รายการบน Youtube นอกจากจะท าให้ผู้ชมได้ประโยชน์
จากการชมรายการสารคดีแล้ว ยังสามารถพูดคุยปรึกษาในเรื่องของสุนัขและความเป็นอยู่ของสุนัขที่
หลากหลายได้ เช่น ผู้ชมที่ชมรายการสารคดี แต่มีค าถามที่อยากจะถามใน เรื่องสุนัขของตนเอง หรือ 
อยากจะแก้ปัญหาสุนัขในชุมชน  ผู้ชมคนนั้นสามารถถามค าถามได้ทันที หรือ ถ้าใครต้องการให้ทาง
รายการสารคดีไปถ่ายท าเผยแพร่ความจริง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขที่แปลกใหม่ ก็สามารถบอก
ต่อกันได้ เพียงแค่พิมพ์ค าถาม  ปัญหาต่างๆ หรือบอกเล่า  มาทาง ช่อง Youtube รายการ 
Dogumentary จะเป็นผู้ตอบค าถามได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง หรือการติชมรายการผ่านทาง Youtube 
ก็สามารถท าได้ เมื่อผู้ศึกษาได้รับค าติชมหรือค าแนะน าจากผู้ชม ก็สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนา
รายการให้ดีข้ึน และตอบโจทย์ได้อย่างตรงประเด็นอีกด้วย ซึ่ง Feedback เหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญที่
รายการบนสื่อออนไลน์สามารถท าได้ โดยที่สื่อโทรทัศน์ไม่สามารถท าได ้โดยเห็นได้จากการศึกษาเรื่อง 
“ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต” ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วน
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ใหญ่ (ร้อยละ 39.2) ระบุว่าใช้จ านวนช่ัวโมงอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์มากกว่า 20 ช่ัวโมง รองลงมาคือ 
5 ช.ม. ถึง 10 ช.ม. (ร้อยละ 16.1) และ 10 ช.ม. ถึง 15 ช.ม.(ร้อยละ 13.1) เป็นล าดับ จะเห็นได้ว่า
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะสูงข้ึน
เรื่อยๆ ผู้ศึกษาจึงเผยแพร่รายการสารคดีบนสื่อออนไลน์เพราะมีผู้คนสนใจด้านการใช้อินเทอร์เน็ต
มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

การผลิตรายการสารคดีสุนัขบนสื่อออนไลน์น้ันตอบโจทย์ของผู้ชมรายการเป็นอย่างมาก 
เพราะรายการ Dogumentary ในแต่ละช่วง มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีความส าคัญทั้ง 3 ช่วง ผู้ชมจะ
ได้รับความรู้และประโยชน์มากมากจากการชมสารคดีซึ่งในช่วงแรกนั้น   จะเป็นช่วงของการ เล่าถึง
ปัญหาเกี่ยวกับสุนัข โดยจะพาไปยังหลายๆสถานที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อที่ได้เห็นถึง
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ ซึ่งในช่วงนี้ผู้ชมจะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้อีกด้วย ส่วนในช่วงที่ 2 นั้น
เป็นพาไปเจาะลึกกรณีศึกษาตัวอย่าง ไปตามติดชีวิตของสุนัขและคนที่เกี่ยวข้องว่าเขามีความเป็นอยู่ที่
แท้จริงอย่างไร และพบเจอกับปัญหาอะไรบ้าง ในช่วงที่ 2 นี้ผู้ชมจะได้ความรู้  แง่คิดต่างๆเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสุนัข เพราะในปัจจุบันน้ี หลายสังคมได้ปล่อยปะละเลยสุนัข ไม่มีความ
รับผิดชอบ  จึงท าให้เกิด ปัญหาต่างๆตามมา   ดังนั้นในช่วงนี้ทางรายการจึง ถ่ายท าตามติดชีวิตสุนัข 
กรณีศึกษาตัวอย่างทั้งวัน เพื่อให้ได้ความสมจริง เหตุการณ์จริง ภาพที่แท้จริงออกมา  และในช่วง
สุดท้าย ช่วงที่ 3 จะเป็นการ พาไปยังสถานที่ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาน้ันอย่างยั่งยืนและเป็นผลส าเร็จ  
พร้อมทั้งพูดคุยอย่างเจาะลึก และมีผู้เช่ียวชาญประจ ารายการมาพูดคุยในช่วงนี้ ในส่วนน้ีจะท าให้ผู้ชม
น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับตนเองและสามารถน ามาใช้ในชีวิตได้จริงอีกด้วย 

ทางรายการสารคดี Dogumentary จึงเป็น สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างดี ที่จะท าให้ผู้ชมนั้นได้รับข้อคิดเกี่ยวกับสุนัข ไปในทางที่ดีข้ึน
ด้วย 

ดังนั้น ในอนาคตถ้ามีการผลิต สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลข้ึนมาในประเทศไทย ก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางสารคดี เพราะปัจจุบัน
นี้มีผู้คนมากมายที่ไม่รู้ถึงความเป็นอยู่ของสุนัขที่แท้จริง และไม่รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ
สุนัข ท าให้ผู้ศึกษาผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่มีความสนใจในเรื่อง สุนัข และคาดหวังว่าในอนาคต  จะมี
รายการสารคดีสุนัข ที่ผลิตข้ึน  และมีเนื้อหาสาระส าหรับ ความรู้ใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขที่
แท้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของคนดูได้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการ ผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

1. เนื้อหาที่น าเสนอในสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล อยากให้มีการเจาะลึกของเรื่องราวของสุนัขให้มากกว่าน้ี   

2. รูปแบบการน าเสนอในสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 
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ปริมณฑล ควรมีการแอบถ่ายมากกว่าน้ี และท าให้รูปแบบของการน าเสนอน้ันมีความน่าสนใจและ
ตื่นเต้นมากกว่าน้ี 

3. ในการผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นั้น ควรมีการศึกษาและตรวจสอบสถานที่ในการถ่ายท าก่อนเสมอ  เพื่อสะดวกต่อการวางแผนต่างๆ  
เช่น การนัดหมายทีมงาน  การวางแผนการเดินทาง  เป็นต้น  ทั้งนี้ควรมีแผนส ารองทุกครั้ง  หากเกิด
เหตุการณ์เฉพาะหน้า จะสามารถแก้ไขได้ทันที  

4. การศึกษาและการผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
เพื่อการศึกษาวิจัยให้เห็นภาพรวมของสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล ควรมีการศึกษาวิจัยในวงที่กว้างขึ้น  โดยอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
ปริมณฑลหรือตามชุมชนเมืองในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

5. เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ท ามาหากินกับสุนัข ทางรายการสารคดีที่ผลิต
ออกมานั้นจึงเป็นสื่อกลางเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบองค์กรที่มีอยู่จริงหรือเผยแพร่สุนัขที่มีล าบากจริงๆ 
เพื่อผู้คนที่สนใจและอยากช่วยเหลือสุนัขจริงๆสามารถไว้ใจได้ 

6. การผลิตสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น 
เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญในการถ่ายภาพและตัดต่อ จึงมีบางตอนที่เกิดความผิดพลาดเช่น 
ภาพอาจจะไหวเกินไป หรือ การตัดต่ออาจจะดูห้วนเกินไป จึงอยากที่จะพัฒนาฝีมือมากกว่าน้ี แต่ด้วย
เวลาที่จ ากัดและมีผู้ช่วยแค่หนึ่งคน จึงท าเต็มความสามารถเพื่อเป็นผลงานอย่างเต็มที่ 
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เกร็ดความรู้เก่ียวกับสุนัข  
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เกร็ดความรู้ 
สุนัขเป็นสัตว์เพื่อนซี้ของ คนเรามานานแสนนาน และดูเหมือนว่า ในชีวิตหนึ่ง ของคนเรา  

จะต้องได้เป็นเจ้าของสุนัขสักตัวแน่นอน บางคนไม่ต้องพูดถึงชีวิตขาดสุนัขไม่ได้เลยทีเดียว แต่ถึงแม้ว่า
สุนัขจะเป็นสัตว์ในอาณัติที่อยู่ใกล้ตัวมาก  เช่ือว่าหลายคนยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสุนัขอย่างดีพอ  
เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ของสุนัข  

1. สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของคนมาต้ังแต่ 15,000 ปีที่แล้ว และมันก็ได้รับการขนานนามว่า
เป็นเพื่อนซี้ของคนมานานแล้วเช่นกัน 

2. สุนัขเป็นตัวตรวจจับมะเร็ง เบาหวาน และลมบ้าหมูได้เป็นอย่างดี เพราะจมูกที่สุดแสน
จะอัจฉริยะของมัน ท าให้ปัจจุบัน  สุนัขหลายตัวถูกน ามาฝึกเพื่อดมกลิ่นมะเร็งปอด หน้าอก ผิวหนัง  
และต่อมลูกหมากโดยเฉพาะ 

3. สุนัขสามารถรู้อะไรได้เทียบเท่ากับเด็ก 2 ขวบ โดยจากงานวิจัยพบว่า สุนัขเข้าใจค าพูด
คนถึง 200 ค า  

4. สุนัขพันธ์ุที่ฉลาดที่สุด ได้แก่ พุดเดิ้ล เยอรมันเชพเพิร์ด โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ และโดเบอร์
แมน 

5. รูปทรงของใบหน้าสุนัขสามารถบอกได้ว่ามันมีอายุยืนยาวแค่ไหน โดยสุนัขที่มีหน้าเรียว
แหลม และยาว มีแนวโน้มจะมีอายุยืนกว่าสุนัขที่มีหน้าสั้น บู้บี้ 

6. ชายผู้เลี้ยงสุนัขมากที่สุดในโลก คือนายคิวบลา คาน ผู้มีสุนัขมาสทิฟส์ในอาณัติกว่า 
5,000 ตัว 

7. ช่ือสุนัขตัวผู้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในต่างประเทศ คือ แม็กซ์ และเจค ส่วนช่ือสุนัขตัว
เมียนั้น คือ แม็คกี้ และมอลลี่ 

8. ลูกสุนัขแรกเกิดจะตาบอด หูหนวก และไม่มีฟันสักซี่ 
9. สุนัขมักจะเข้าใจว่า เวลาคนย้ิมแย้มนั้น พวกเขาก าลังแยกเข้ียว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ

การบุกรุก 
10. โลกใบนี้มีประชากรสุนัขราว 400 ล้านตัว 
11. ลายจมูกของสุนัขแต่ละตัวนั้น จะไม่มีทางซ้ ากันเลย เปรียบเสมือนกับลายนิ้วมือของ

คนน่ันเอง 
12. แม่สุนัขใช้เวลาต้ังท้องประมาณ 2 เดือน จึงให้ก าเนิดลูกสุนัข 
13. สุนัขที่โตเต็มที่ มีฟันทั้งหมด 42 ซี่ 
14. อเมริกาเป็นประเทศที่มีประชากรสุนัขมากที่สุดในโลก โดยชาวอเมริกันที่เลี้ยงสุนัข มี

มากถึง 1 ใน 3 ของจ านวนประชากรในประเทศเลยทีเดียว 
15. 94% ของเจ้าของสุนัข ยอมรับว่าสุนัขในอาณัติท าให้พวกเขาย้ิมได้มากกว่าวันละ 1 

ครั้ง 
16. สุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์น ามาฝึกให้เช่ือง 
17. สุนัขไม่ชอบเสียงฝนตก เพราะรบกวนโสตประสาทที่ไวต่อเสียงของมันมาก 
18. สุนัขพันธ์ุบาเซ็นจิ เป็นสุนัขพันธ์ุเดียวในโลกที่ไม่เห่า ท าได้แค่ส่งเสียงค ารามสั้น ๆ ใน

ล าคอเท่านั้น 
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19. สุนัขตัวเล็กมีแนวโน้มอายุยืนกว่าสุนัขตัวใหญ่ โดยสามารถมีอายุได้ถึง  16 ปีหรือ
มากกว่าน้ัน ขณะที่สุนัขตัวใหญ่ ๆ จะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 8-15 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ดี มีสุนัขตัว
ใหญ่ที่อายุยืนกว่าอายุขัยเฉลี่ยถมเถไป 

20. สุนัขที่อายุยืนที่สุดที่กินเนสส์บุ๊กบันทึกไว้ คือเจ้าบลูอี้ สุนัขพันธ์ุออสเตรเลียน แคต
เทิล ซึ่งมีอายุยืนถึง 29 ป ี

การประกวดสุนัข 
การประกวดสุนัขถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่วนเวียนอยู่ในสังคมโลกเราทุก  

วันน้ี  สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์ชอบและให้ความใกล้ชิดมากที่สุด  ความใกล้ชิดท าให้มนุษย์ซึ่งมี
ความคิดที่มีพัฒนาการอันกว้างไกลและไม่เคยหยุด นิ่ง พยายามที่จะน าสุนัขมาท าให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน   เพื่อการสันทนาการ   งานอดิเรก   และการค้า   การประกวด
สุนัขจึงก่อก าเนิดข้ึน  ในสนามประกวดสุนัขท าให้เกิดอาชีพและธุรกิจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนัก
เพาะ พันธ์ุ นักตัดแต่งขน   นักจูงสุนัข   อุปกรณ์และอาหารสุนัข   ที่ส าคัญที่สุดได้แก่การน าไปสู่การ
พัฒนาสายพันธ์ุสุนัขเพื่อการแข่งขัน โดยจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าสายพันธ์ุสุนัขที่มีการลงสนามประกวด
จะมีพัฒนาการ ที่ดีข้ึนเป็นล าดับ  ผลพลอยได้อีกอย่างได้แก่ธุรกิจการซื้อขายสุนัข นอกจากนี้ในสนาม
ประกวดสุนัขยังเป็นจุดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของบรรดาผู้นิยมเลี้ยงสุนัข
อีกมากมาย เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันได้มารวมตัวกันท าในสิ่งที่  ตนเองชอบ  
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สังคมทั่วโลกยอมรับและจะยังคงมีอยู่สืบต่อไป 

ประเภทของการประกวดสุนัข  
ในการประกวดสุนัขสามารถแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ ได้ 2 

ประเภท คือ 
1. การประกวดที่รับรองโดยสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัข  (ประเทศไทย) หรือที่เรียกว่า 

Cmpionship Show คือการประกวดสุนัขที่มีการเก็บสะสมคะแนนเพื่อก้าวไปสู่การเป็น  แชมเปี้ยน
ประเทศไทย และนานาชาติ และต้องเป็นไปตามกฎกติกาสากลที่ก าหนดไว้ 

2. การประกวดทั่วไป  หรือที่เรียกว่า Open Show   คือ การประกวดที่ไม่ต้องข้ึนกับ
สมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัข(ประเทศไทย)   ชมรม   หรือกลุ่มบุคคล สามารถจัดงานประกวดเอง
ได้  โดยทั่วไปจะอิงกฎกติกาที่เป็นสากลเป็นหลักในการประกวด   ยกเว้นข้อก าหนดเรื่องการจด
ทะเบียนและไม่มีการสะสมคะแนนการประกวดทั้งสองประเภท ยังจัดแบ่งย่อยออกเป็น  การประกวด
รวมสุนัขทุกสายพันธ์ุ (AllBreed)  กับ การประกวดเฉพาะสายพันธ์ (Specialty) 

การแบ่งรุ่นสุนัขประกวด (Class) มีดังต่อไปน้ี 
                       สุนัขอายุ 3-6 เดือน  (Baby)  (ประกวดรวมเพศ) 
                       สุนัขอายุ 6-9 เดือน  (Minor Puppy)   
                       สุนัขอายุ 9-12 เดือน  (Puppy) 
                       สุนัขอายุ 12-15 เดือน  (Minor Junior) 
                       สุนัขอายุ 15-18 เดือน  (Junior) 
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                       สุนัขอายุ 18 เดือนข้ึนไป  (Open) 
                       รุ่นแชมเปี้ยน (Champion) 

กติกาการประกวดสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธ์สุนัข (ประเทศไทย)   
              (ทั้งนี้รวมถึงการจัดประกวดสุนัขของชมรมต่างๆที่ขึ้นตรงต่อสมาคมฯด้วย) 

1. ต้องน าสุนัขไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมฯก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงประกวดได้ 
2. ต้องสมัครประกวดสุนัขตามรุ่นอายุที่ก าหนดเท่านั้น 
3. ช าระค่าสมัครประกวดตัวละ 500 บาท  (FCI 600 บาท)  / 2008 
4. ต้องไม่น าสุนัขที่เป็นสัดเข้าประกวด 
5. ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้นหรือสวมรองเท้าแตะ 
6. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัด 
7. ยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

การเก็บคะแนนเพ่ือเป็นแชมเป้ียนประเทศไทย  (Thailand Champion) 
สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปมีสิทธ์ิเก็บคะแนนเพื่อเป็นแชมเปี้ยนประเทศไทย  

1. สุนัขเพศผู้และเพศเมียจะแยกกันเก็บคะแนน 
2. สุนัขที่มีอายุ  6 เดือนข้ึนไปที่ได้ที่ 1 ในรุ่น  ต้องไปชิง  CC (Challenge Cetificate) 

กับสุนัขที่ได้ที่ 1 ของรุ่นอื่น ๆ  ยกเว้นรุ่นแชมป์   ตัวไหนได้ที่ 1 จะได้ CC  แล้วให้ตัวที่ได้ทีสองของรุ่น
นั้นเข้ามาชิง Reserve CC กับสุนัขที่เหลือ 

3. สุนัขที่ได้ CC จะได้ 10 คะแนน บวกด้วย จ านวนสุนัขที่ชนะในวันน้ัน แต่รวมกันต้อง
ไม่เกิน 20 คะแนน   ตัวที่ได้ Reserve CC จะได้ 2 คะแนน 

4. สุนัขเพศผู้  (CC Dog) และสุนัขเพศเมีย ( CC Bitch) ในรายการเดียวกันต้องมาชิง
ต าแหน่ง Best Of Winner  ตัวไหนชนะก็จะได้คะแนนบวกจากจ านวนสุนัขของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย 

5. สุนัขตัวใดเก็บสะสมได้ 3 CC ข้ึน โดยการตัดสินของกรรมการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปไม่ซ้ า
กัน และมี 

คะแนนสะสมครบ 60 คะแนน จะได้เป็น Thailand Champion มีอักษรย่อ Th. Ch. 
น าหน้าช่ือในทะเบียน 

ต าแหน่งท่ีได้จากการประกวดสุนัข All Breed 

1. รุ่น Baby ที่ 1 ของทุกสายพันธ์ุ ( Best Baby In Breed) จะต้องเข้าไปชิงต าแหน่ง  
Best Baby In Group กับสุนัขสายพันธ์ุอื่น ๆ  ในกลุ่มเดียวกัน เช่น สุนัขไทยหลังอาน  ต้องไปชิงกับ
สุนัขพันธ์ุไซบีเรียนฮัสกี้  ปอมเมอเรเนียน   และบางแก้ว ฯลฯ  ซึ่งอยู่ใน Group 5 ด้วยกัน  ถ้าชนะได้ 
Best Baby In Group ก็จะได้เข้าไปชิงต าแหน่งสูงสุดในรุ่นเล็ก  คือ Best Baby In Show กับสุนัขใน 
Group อื่นๆต่อไป 
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2. รุ่น Minor Puppy กับ Puppy เพศผู้และเพศเมีย  รวม 4 ตัว ต้องมาชิง Best 
Puppy In Breed  เพื่อเข้าไปชิง Best Puppy In Group และ Best Puppy In Show ต่อไป 

3. รุ่น Minor Junior กับ Junior เพศผู้และเพศเมีย รวม 4 ตัว ต้องมาชิง Best Junior 
In Breed  เพื่อเข้าไปชิง Best Junior In Group และ Best Junior In Show ต่อไป 

4. ที่ 1 ในรุ่นอายุ 18 เดือนข้ึนไป   จะต้องชิงต าแหน่ง Best Of Breed กับ Best 
Puppy In Breed ,  Best Junior In Breed และ Champion   ตัวที่ได้ที่  1 เป็น Best Of Breed 
จะได้เข้าไปชิงต าแหน่ง  Best In Group เพื่อไต่ไปชิงต าแหน่ง Best In Show ต่อไป 

5. กรณีการประกวดตามกฎของ FCI..สุนัขในรุ่นแชมเปี้ยน จะชิงที่ 1 กันเองก่อน ตัวที่
ได้ที่ 1 จึงจะเข้าไปชิง Best Of Breed ในข้อ 4. ต่อไป 

6. สุนัขตัวใดได้ Best Of Breed และ Reserve Best Of Breed จะมีคะแนนสะสม
แยกต่างหากจากคะแนน CC เพื่อความเป็น Top Dog Of The Year  ต่อไป  

มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย (Soi-dog Foundation)                                           

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi-dog Foundation) เป็นองค์กรอิสระ และไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด ท าให้มูลนิธิฯต้องเปิดขอระดุมทุนเพื่อน า  ไปช าระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดข้ึนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น  โดยเฉพาะการให้
การรักษาและผ่าตัดท าหมันที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงสุด ซึ่งหากมูลนิธิฯไม่รับเงินบริจาค เราก็
คงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ และ จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เราได้ท าการท า
หมันสุนัขและแมวจรจัดไปแล้วมากกว่า 53,000ตัว และเราได้ต้ังเป้าการท าหมันในแต่ละปีไว้ที่ 
10,000 ตัว โปรดมาช่วยกันกับเรานะคะ มูลนิธิฯขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามา  
เพื่อให้มูลนิธิฯของเราสามารถด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์จรจัดต้อยโอกาส  เหล่าน้ีต่อไปค่ะ  
ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุน(บริจาคเท่าไหร่ก็ได้)   
ช่วยสมทบทุนเพื่อโครงการท าหมันหมาๆกันหน่อยนะคะ เพื่อให้โครงการยั่งยืนและต่อเนื่องค่ะ  
ติดต่อสอบถาม ขอค าแนะน า หรือประสานงานการท าหมันนอกสถานที่สามารถติดต่อได้ที่ 
phimpakarn@soidog.org นะคะ  หรือ โทรศัพท์: 081 788 4222 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)  หรือ 
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/SoiDogInThai/ 

รวบรวมรายชื่อองค์กรณ์ท่ช่วยเหลือสัตว์                                                                                                 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.volunteerspirit.org/node/2708  

ส าหรับผู้รักสัตว์ มีองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์และต้องการความช่วยเหลือจากคุณ                                                      
รวมข้อมูลองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์ หากต้องการช่วยเหลือสัตว์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ 

1. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 
120 อาคารเกษมกิจ ห้อง 301 ช้ัน 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 
โทร. 0 2236 2176 
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Email : info@thaispca.org website : http://www.thaispca.org/     
"สมัครเป็นอาสาสมัครได้ทางเว็บไซค์ ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การช่วยเหลือสัตว์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ" 

2. มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย 
65/1 สุขุมวิท 55 คลองตัน วัฒนา กรุงทพฯ 10110 
โทร. 02 712 9515, 02 712 9715 
website : http://warthai.org    เปิดรับอาสาสมัครทางเว็บไซค์    

3. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด 
15/1 หมู่ 1 ซ.พระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11000 
โทร. 02 584 4896, 02 961 5625 
website :    http://www.home4animals.org/ 
ต้องการอาสาสมัครท าความสะอาดสถานที่ และอาบน้ าให้สัตว์พิการ ให้อาหารน้องหมาน้องแมว ควร
ติดต่อก่อนทางโทรศัพท์ 

4. ส านักงานสาขามูลนิธิเพ่ือนช้าง รับเงินบริจาค 
ณ โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง ในเขตป่าสงวนแม่ยาว 
295 หมู่ 6 ถนนล าปาง-เชียงใหม ่ (ก.ม. 28-29) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 
โทร. 081-914-6113, 054-247-869 
email : fae@elephant-soraida.com  website: http://www.elephant-soraida.com/      
                   5. มูลนิธิเพ่ือการรักษาสุนัขจรจัด 
ในวัดทุ่งครุ เลขที่ 9 หมู่ที่ 5  ซ.ประชาอุทิศ 84 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.10140 
โทร. 02-463-9283-4  
website :  http://www.2fsd.org/          
หรือที่ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด  ศูนย์ประสานงาน.02-746-6498 

                   6. โครงการรักษ์สัตว์ รักษ์สังคม     
โรงเรียนชลบุรี 'สุขบท' ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20000  
อาจารย์ ชะบา อ่อนนาค 084 086 8858 
website : http://luktarn.com 
www.facebook.com/raksat"เปิดรับอาสาสมัครช่วงที่มีค่ายส าหรับเด็ก   
                   7. มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) 
c/o John Dalley,57/61 Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Amphur Talang, 
Phuket ,83110 
โทร. 081 788 4222     email: info@soidog.org    website : http://www.soidog.org 
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thaispca.org%2F&h=rAQFZlopy&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwarthai.org%2F&h=pAQFshQeH&s=1
http://www.home4animals.org/
http://www.elephant-soraida.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2fsd.org%2F&h=AAQEp3uXW&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fluktarn.com%2F&h=-AQFDdl5J&s=1
http://www.facebook.com/raksat
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.soidog.org%2F&h=UAQEyIZ-e&s=1
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โทรแจ้งล่วงหน้าว่าจะท างานอาสาสมัคร วัน เวลาไหน มีงานอาสาสมัครเช่น อาบน้ า เก็บเห็บหมัด 
เป็นต้น 

                   8. ป้าส ารวย- ป้าอนงค์  นครนายก "สุนัข 1000 ตัว แมว 500 ตัว" 
วัดโปร่งไผ่จันทรังสี หมู่ 13 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ. นครนายก"     
โทร. 089 213 6744      
ไม่กล้าให้อาสาสมัครมาช่วยเพราะกลัวหมากัด รับบริจาคเงิน แต่หากเป็นผู้เช่ียวชาญ เช่นสัตวแพทย์
จะยินดีมาก 

9. ป้านิดาและลุงสัญญา รสรื่น    โทร. 081 612-8334 
รับบริจาคเงิน ไม่กล้าให้ใครช่วย กลัวท าไม่ได้    

10. ป้ามาลี เลี้ยงสุนัขบริเวณคอนโดเมืองทองธานี โทร. 089 478 9188 
รับบริจาคเงิน เลี้ยงหมาข้างถนน ท าหมัน  
บริจาคได้ที่ เลขบัญชี 027-2-41763-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า ช่ือบัญชีนางสาวชุติกาญจน์ 
จุนแสงจันทร ์   
                    11.เกาะสุนัข (ป้าตุ่นและป้ารื่น)  
รับบริจาคช่วยเหลือสุนัข ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขบัญชี 732 118 2223"     
โทร. 086 166 4098 ป้าตุ่น หรือ 086 834 2032 ป้ารื่น"            

12. โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
"ตู้ ป.ณ. 2 อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190"     
โทร. 054 247 874 หรือ 054 228 108"     
email : info@elephanthospital.com    website : http://www.elephanthospital.com/    
หรือบริจาคได้ที่ "ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูชัย จ.ล าปาง เลขที่บัญชี 536 1 555959"    

13. กองทุนฟ้ืนฟูนกเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สมาคมอนุรักษ์นก  
173/9 ซอยพหลโยธิน44 (44/1แยก3) ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900      
โทร. 02-940-1082, 02-940-1083 
                   14. เครือข่ายอนุรักษ์ช้าง 
37/1 หมู่ 8 ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง กาญจนบุร ี
โทร. 089 836 7533 (คุณรุ่ง) 
http://www.ecn-thailand.org     
"รับอาสาสมัคร แต่ต้องมีทักษะ ทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเช่น ศิลปะเพื่อช้าง  และอนุรักษ์สัตว์ป่า 
"    
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elephanthospital.com%2F&h=TAQH_dLjI&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecn-thailand.org%2F&h=fAQEL-dLc&s=1
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15. มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน     
หมู่บ้านในฝัน 1  135/31  ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร. 053 272 571 083 566 5223,คุณติ๊ก 083 040 3410  
email : dutsadee.nilubol@bring-the-elephant-home.org     
website : http://www.bring-the-elephant-home.nl/th/     
มีกิจกรรมปลูกป่า และดูแลช้างที่แม่แตงและสุรินทร ์   

16. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พระราม 6 กรุงเทพ ฯ 10400 
โทร. 02 201 5532 
อีเมล : scpps@mucc.mahidol.ac.th website 
: http://thaihornbill.org.www.readyplanet5.com/ 

17. ป้าสุภา ศรีสมุทร จ.ภูเก็ต 
310/16 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
โทร : 087-3862733, 081-3406127 
มีสุนัขและแมวรวมกันประมาณ100ตัว     
ช่ือบัญชีออมทรัพย์ สุภา ศรีสมุทร 
เลขที่บัญชี 184-2-39-0863 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถลาง จ.ภูเก็ต 

18. กลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้า (กลุ่มกล้วยป่า) 
38 หมู่ 15 ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 30370 
โทร. 084-823-3230 คุณบี         
email: yongyutwft@hotmail.com 

19. ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า 
61 ช้ัน 7 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ตึกไพโรจน์สุวรรณากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900     
สมัครสมาชิก ""ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า"" 
- ติดต่อชมรมฅนรักษ์ช้างป่า แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ 
- ติดต่อ- ส่งบทความ e-mail : info@wildelephantlover.com 
- บริจาค สนับสนุนกิจกรรมชมรม 
ติดต่อ e-mail : donation@wildelephantlover.com  website 
: http://www.wildelephantlover.com/  
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bring-the-elephant-home.nl%2Fth%2F&h=zAQF85V7c&s=1
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthaihornbill.org.www.readyplanet5.com%2F&h=wAQHzcxFh&s=1
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-soi-dog-in-thai/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C/693701727325684
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-soi-dog-in-thai/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C/693701727325684
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wildelephantlover.com%2F&h=LAQHs-bCo&s=1
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        2 :  ฤ                    
1.                          
 1.        2.        

2.                           (              1    ) 
 1.                        2.                       
 3.                       4.                         
 5.       (……………..) 

3.                              (              1    ) 
 1.               2.                                  
 3.             4.                                    
 5.              6.       (……………..) 

4.                                            
 1.                   
 2.                       

5.                                            (              1    ) 
 1.                   2.               
 3.                        4.                                               
        
 5.              6.       (……………..) 

6.                                                               ฑ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
7.                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8.                                                                        ฑ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

        3 :  ฤ           ิ                                   
1.                                                                            
 1.            2.           1 – 2     
 3.           3 – 4       4.           5 – 6     

2.                 Youtube                
 1.            2.           1 – 2     
 3.           3 – 4       4.           5 – 6     
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3.                                            
 1.      08.00  . - 10.00  .    2.      10.01  . - 12.00  .  
 3.      12.01  . - 14.00  .   4.      14.01  . - 16.00  .  
 5.      16.01  . - 18.00  .    6.      18.01  . - 20.00  .  
 7.      20.01  . - 22.00  .    8.      22.01  . - 00.00  .  
 9.      00.01  . - 02.00  . 

4.                                          
 1.         15         2.        15 – 30      
 3.        31 – 45        4.        46      – 59     
 5.        1 – 2           6.        3 – 4         
 7.         5               

5.                                      
 1.                                        
 2.                    ้                                                  

     ฑ  
 3.                              
 4.                                                                 ฏ         
 5.       (……………..)   
  

        4 :                                                                        
1.                                                               “                  

                                       ฑ ”               
 1.      
 2.        

2.                                                
 1.                                          
 2.                                                              ฑ  
 3.                                               
 4.                                                 
 5.       (……………..)  

3.                                                                ฑ             
                (                                            1-5) 

………..                          
………..                    
………..                                   
………..                                           
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………..                                   
4.                                                                ฑ           

          (                                            1-5)  
………..       (MC) 
………..            (Voice over) 
………..       ์ ์(Vox pop) 
………..                      (Subjective Camera Angle) 
………..             (candid camera) 

5.                                                                              
                            ฑ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) 
1. ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ  (คอลัมนิสต์เขียนแนะน าเมนูอาหารสุนัข นิตยสาร Petple, สีสัน

สัตว์เลี้ยง และ Pet journal และเป็นผู้จัดงานชิวาวาปาร์ตี้) 
2. วัชระ แวววุฒินันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล จ ากัด) 
3. ปวีณา ตูน (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซอยด็อก Soi dog) 
4. น.สพ. ชวลิต จิรประเสริฐพงศ์ (สัตว์แพทย์ประจ า โรงพยาบาลสัตว์The Vet) 

 
-  ค่านิยมคนไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีวิธีดูแลสุนัขอย่างไรให้มี

พฤติกรรมที่ดี 

-  คิดอย่างไรกับความเป็นอยู่ที่แตกต่างระหว่างสุนัขแต่ละประเภท 

-  ข้อแตกต่างของสุนัขที่คนเลี้ยงในบ้านและสุนัขข้างนอก 

-  ท าไมสุนัขจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพื่อนที่ดีที่สุดกับมนุษย์และสังคมไทยกับสุนัขเป็นอย่างไร 

-  สาเหตุใดที่ท าให้คนทิ้งสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในก.ท.ม.และปริมณฑล 

-  มีวิธีอย่างไรที่ท าให้ลดจ านวนสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

-  อยากให้ในสารคดีน าเสนอแง่มุมอะไรบ้างเกี่ยวกับสุนัขและคิดอย่างไรเกี่ยวกับสารคดีความ
เป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

-  สารคดีมีคุณค่า ความส าคัญและให้อะไรกับผู้ชมบ้าง 

-  สารคดีที่ดีควรมีลักษณะใด (รูปแบบ วิธีน าเสนอ) 

-  ความคิดเห็นต่อสารคดีที่ผลิตในเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

-  หากมีสารคดีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 

-  สารคดีดังกล่าวควรน าเสนออะไรบ้าง 

-  สารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมี Effectด้านใดกับผู้ชม
บ้าง 

-  ข้อเสนอแนะในการผลิตสารคดีความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม “สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” 

 

ในหัวข้อ ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม สารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของสารคดี (Format)  

-  คุณรู้สึกช่ืนชอบวิธีการน าเสนอของสารคดใีนแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด  
-  คุณคิดว่ามุมกล้องและคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ ที่น ามาเรียงเรื่องราวในรายการ  มีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
-  คุณคิดว่าสารคดีในแต่ละช่วงมีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร  

 

2.  ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของสารคดี (Content)  
-  คุณรู้สึกช่ืนชอบต่อเนื้อหาของสารคดใีนแต่ละช่วงหรือไม่ เพราะเหตุใด  
-  คุณคิดว่าเนื้อหาสารคดแีต่ละช่วงมีความน่าติดตามหรือไม่ เพราะเหตุใด  
-  คุณได้รับประโยชน์จากการรับชม สารคดี  และสามารถน าสิ่งที่ได้รับชมไปประยุกต์ใช้ กับ

เหตุการณ์ที่จะพบเจอได้หรือไม่ อย่างไร  
 

3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อพิธีกรและกูรูในสารคดี (MC and guru) 
 -  คุณรู้สึกช่ืนชอบบุคลิกและวิธีการสื่อสารของพิธีกรหรือไม่  และพิธีกรสามารถสร้างความ

เป็นกันเองให้กับผู้ชมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
-  คุณคิดว่าพิธีกรมีข้อมูลความรู้ในเรื่องที่จะน าเสนอดีหรือไม่ อย่างไร  
-  คุณคิดว่ากูรูใน สารคดี มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด และความรู้ที่ได้รับสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์กับท่านผู้ชมได้หรือไม่ อย่างไร 
 

4.  ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายการ (All of Dogumentary Program)  
-  คุณรู้สึกช่ืนชอบช่วงใดของสารคดมีากที่สุด เพราะเหตุใด  
ช่วงที่ 1  
ช่วงที่ 2  
ช่วงที่ 3  
-  คุณคิดว่าความยาวของ สารคดี มีความพอดีหรือไม่ สามารถท าให้น่าสนใจได้มากน้อย

เพียงใด 
-  คุณคิดว่าสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ข้อคิด

อะไรกับท่านผู้ชมบ้าง 
-  คุณรู้สึกพึงพอใจต่อภาพรวมของสารคดีน าเสนอความเป็นอยู่ของสุนัขในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลหรือไม่ เพราะเหตุใด   
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5.  ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………......... 
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