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โดยตลอด รวมถึงเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้กับผู้ศึกษาสามารถทำรายงานการศึกษาชิ้นนี้สำเร็จ และอาจารย์

ณีรนุช แมลงภู่ กรรมการสอบที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขรายงานการศึกษาจนสมบูรณ์ รวมถึงผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี ผู้ซึ่งเป็นเหมือนแม่บุคคลที่สอง เป็นผู้ที่

คอยผลักดันให้กำลังใจอยู่เสมอ ตลอดจนอาจารย์ทุก ๆ ท่านในภาคมานุษยวิทยาที่ให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี 

 ขอขอบคุณเพ่ือนเอกมานุษยวิทยารุ่น 63 ที่เป็นกำลังใจ แรงผลักดันและคอยอยู่ข้าง ๆ ทุกช่วงเวลาตลอด 

4 ปี ขอบคุณที่มอบมิตรภาพดี ๆ ให้กันและกัน คอยเยียวยาสภาพจิตใจในวันที่ย่ำแย่ เหนื่อย ท้อแท้ หรือแม้แต่ใน

วันที่ร้องไห้ และอยากขอบคณุนิกและยีนส์ ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำลังใจ และช่วยผลักดันจน

สามารถทำรายงานศึกษาเล่มนี้ได้จนเสร็จ  

 ขอขอบคุณพี่เบิร์ดและพี่ยุ้ย ผู้ประกอบการร้าน Big Dog Café และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วม 

และยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัว เสียสละเวลา หากไม่ได้ข้อมูลจากความกรุณาของทุกท่านงานศึกษาชิ้นนี้จะไม่

สามารถเสร็จได้อย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณพื้นที่ร้านกาแฟ Starbucks ที่เป็นพื้นที่สำหรับการทำรายงานชิ้นนี้ 

สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณผู้ศึกษาเอง ที่ยอมอดทน พยายาม แม้ว่าจะท้อแท้ เหนื่อย เครียด ร้องไห้ มากแค่ไหนก็

ตาม ขอบคุณมากนะที่พยายามทำจนสำเร็จ และอยากขอบคุณผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คอย

สนับสนุนและให้กำลังใจเสมอ 
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บทที่ 1

บทนำ 

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

ความเครียด คือ สภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งมหีลากหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ไม่

ว่าจะเป็น ปัญหาด้านการเรียน อาชีพการงาน ด้านการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์ครอบครัว ความรัก มิตรภาพ หรือ

ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ปัญหา

ความเครียดที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการ และเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองเป็น

ปัญหาที่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แออัดอยู่เสมอ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น 

การแข่งขันท่ีสูง การคมนาคมที่ไม่ได้อำนวยความสะดวก ค่าครองชีพ สภาพอากาศ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ย่อมส่งผลให้

เกิดความเครียดแก่คนในสังคมเมือง และหากไม่ได้จัดการความเครียดที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อตัวปัจเจกนั้น ๆ ซึ่งจะ

ถูกแสดงออกในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาการปวดหัว เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย นอนไม่

หลับ ทางด้านจิตใจ ได้แก่ วิตกกังวล ฟุ้งซ่าน ไม่มีสมาธิ เบื่อหน่าย ส่วนทางด้านพฤติกรรม ได้แก่ ดื่มสุรา ใช้สาร

เสพติด ทะเลาะและเกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืน กัดเล็บ เก็บตัว ซึ่งความเครียดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการ หาก

ไม่ได้รับการจัดการก็ย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยวิธีการจัดการ

กับความเครียดที่ดีและได้ผลนั้นมักจะขึ้นอยู่กับปัญหาและความเหมาะสมของแต่ละปัจเจก  

วิธีการจัดการกับความเครียดมีหลากหลายวิธีขึ ้นอยู่กับระดับความเครียดและตามความเหมาะสมของ

บุคคลนั้น ๆ เช่น การออกกำลังกาย ฟังเพลง เล่นดนตรี ฝึกสมาธิ สังสรรค์ ระบายด้วยการพูดคุย ปรึกษากับบุคคล

ที่ไว้วางใจได้ เช่น พ่อแม่ เพ่ือนสนิท คนรัก หรือบางปัจเจกหากมีระดับความเครียดสูง ก็อาจจะต้องได้รับการรักษา

โดยการพบแพทย์ รับประทานยา เป็นต้น และนอกเหนือจากวิธีการจัดการความเครียดที่กล่าวไปนั้นยังมีวิธีการ

จัดการความเครียดด้วย สัตว์บำบัด (Pets Therapy) ซึ่งเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่กลุ่มคนในสังคมใช้เป็นตัวเลือกใน

การจัดการความเครียด  

จากการศึกษางานของต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่าการมีใช้สัตว์บำบัด (Pet therapy) ในการ

ดูแลผู้สูงอายุในด้านสภาวะทางจิตใจ โรคซึมเศร้า จิตเภท โรคสมองเสื่อม ภาวะเครียด วิตกกังวล ดังในงานของ 

Morretti et al. (2011) เรื่อง Pet therapy in elderly patients with mental illness พบว่ามีแบบประเมินผล
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จากการใช้สัตว์บำบัดในผู้ป่วยสูงอายุเพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านอารมณ์และรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่

เป็นโรคสมองเสื่อม ซึมเศร้า และโรคจิตเภท จากการสำรวจได้แบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใช้สัตว์บำบัดและ

กลุ่มท่ีไม่ได้ใช้สัตว์บำบัด โดยผลลัพธ์ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

ที่ใช้สัตว์บำบัดได้รับผลบวกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้ใช้สัตว์บำบัด โดยกลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วยสัตว์สามารถช่วย

บรรเทาอาการของซึมเศร้าร้อยละ 50 และช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความทรง

จำในอดีต แสดงให้เห็นว่าใช้สัตว์บำบัดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น (Morretti et al., 2011 : 125) 

หรืออย่างกรณีในเด็ก สัตว์เลี้ยงก็มีประโยชน์และส่งผลในด้านของจิตใจ อารมณ์ และทางด้านสังคม ดังในงานของ 

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ (2560) เรื่อง สัตว์เลี้ยงช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็กได้หรือไม่ 

โดยในบทความกล่าวว่าสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น หมา แมว นก กระต่าย และสัตว์ชนิดอื่น ๆ มีความสัมพันธภาพ

ระหว่างมนุษย์และสัตว์มาอย่างยาวนาน จึงทำให้สังคมไทยในปัจจุบันมีการนำสัตว์มาเลี้ยงกันอย่างทั่วหลาย ซึ่งงาน

เขียนดังกล่าวได้พูดถึงสัตว์ในบริบทของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพ่ือนส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของ

เด็ก ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์นั้นเกิดจากการที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์หรือเป็นการที่ได้เลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง 

ชี้ชัดให้เห็นได้ว่าผลของการเลี้ยงสัตว์นั้นได้ส่งผลทางด้านบวกให้กับเด็กทั้งในด้านอารมณ์ และด้านสังคม (แสง

เดือน ยอดอัญมณีวงศ์, 2560 : 139) 

ในสังคมปัจจุบันพบว่าได้มีการนำสัตว์มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดรักษาผู้ป่วย และกำลังเป็นที่นิยมกันมาก

ขึ้น ทั้งนี้ยังมีงานมาวิจัยต่าง ๆ เข้ามารองรับว่าได้ผลดีอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ ช่วยเยียวยาสภาพ

ของจิตใจ เป็นเพื่อนแก้เหงา ช่วยป้องกันโรคอัลไซม์เมอร์ ส่วนสำหรับเด็กก็พบว่าสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถช่วยเยียวยา

จิตใจได้ดีมาก ทำความรู้สึกปลอดภัย ได้รับความรักโดยไม่มีเงื่อนไข และยังสามารถฝึกให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นได้อีก

ด้วย โดยสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ได้แก่ โลมา ม้า สุนัข และแมว (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2549 : 

1-2) การใช้สุนัขบำบัดกับความเจ็บป่วยจึงมีความน่าสนใจ เนื่องจากหมาป่าเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์นำมาเป็น

สัตว์เลี้ยง และมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ยาวนานที่สุด จากหลักฐานทางโบราณคดีและพันธุศาสตร์ได้ระบุว่าสุนัขสืบ

เชื้อสายมาจากหมาป่า มนุษย์ในอดีตได้มีการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยเมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน จุดประสงค์ของการเลี้ยง

สุนัขก็เพ่ือไว้ปกป้องสิ่งของ เฝ้าบ้าน นำทาง ค้นหาสิ่งของ เป็นต้น (วิภู กุตะนันท์, 2015 : 2) 

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมืองได้กำเนิดขึ้น

พร้อมกับระบบทุนนิยม ความเป็นเมืองและสัตว์ป่าหรือสภาวะทางธรรมชาติจึงได้ถูกแยกออกจากกัน ทำให้มนุษย์

เกิดความโหยหาอดีต และได้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงอยู่ในบ้านเห็นเด่นชัดได้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงศตวรรษที่ 
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20 เป็นการหวนกลับไปหาธรรมชาติโดยการผ่านรูปแบบจำลองโลกธรรมชาติเข้ามาไว้ในเมืองหรือในบ้านของ

ตนเอง จึงทำให้เห็นว่าในโลกของสังคมได้กำเนิดวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้น มนุษย์ไดใ้ห้ความหมายและคุณค่าของ

สัตว์ที่มากกว่าในเรื่องของประโยชน์การใช้สอย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้สัตว์เลี้ยงมีคุณค่าในเชิงทางด้านของ

จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก จากคุณค่าทางด้านจิตใจที่มีต่อสัตว์เลี้ยงจึงทำให้เกิดภาพลักษณ์และวิธีการให้คุณค่าต่อ

สุนัขของคนในสังคม โดยแสดงผ่านออกมาผ่านรูปแบบของการให้ความรู้ สถาบันต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น 

สมาคมสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตว์ และยังรวมไปกับธุรกิจและการบริการต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ โรมแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ออกกำลังกาย-

สระว่ายน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง คาเฟ่สัตว์ เป็นต้น (พนา กันธา, 2560 : 167-168) 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์เปิดมากขึ้นหลายแห่ง เพราะมนุษย์ให้คุณค่ากับสัตว์
เลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในสมัยอดีตจุดประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์มีไว้เพื่อเฝ้าบ้าน เพื่อนคลายเหงา ใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยเพราะโครงสร้างทางสังคมในสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ครอบครัวที่มี
ขนาดเล็กลง มีพื้นที่จำกัดของที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย เวลาในการเลี้ยงดู ดังนั้นจึงเกิดเป็นกระแสนิยมสำหรับการไป
คาเฟ่สัตว์ คาเฟ่สัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นครั้งแรกในเมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นคาเฟ่แมวในประเทศไต้หวันที่ตั้งอยู่กรุงไทเป 
ชื่อคาเฟ่ “Cat Flower Garden” ต่อมาแนวคิดนี้จึงถูกลอกเลียนแบบและมาเปิดเป็นคาเฟ่แมวที่แรกในเมืองโอซา
กาใน ปี พ.ศ. 2547 (จันจิรา ศรีสมบูรณ์, 2557 : 2-6) จนกลายเป็นธุรกิจที่มาแรง หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดกระแส
คาเฟ่สัตว์เลี้ยงราว 40 แห่งและยังมีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ อีกมากมายที่นำมาเปิดเป็นคาเฟ่สัตว์นอกเหนือจากแมว 
และสุนัข เช่น กระต่าย แพะ ม้า และยังรวมไปถึงสัตว์เลื ้อยคลานอีกด้วย (วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์, 2016 : 
ออนไลน์) 

ส่วนประเทศอ่ืน ๆ พบว่า ได้เริ่มมีการเปิดให้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 เป็นต้นมา 
เมื่อเกิดกระแสของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมากขึ้นทำให้คนในสังคมเข้าไปใช้บริการคาเฟ่สัตว์กันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแค่
เข้าไปเพื่อรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม แต่ยังเป็นการเอาใจคนรักสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่
เข้าไปใช้บริการคาเฟ่หมาเพื่อจุดประสงค์อื ่น คือ เพื่อความผ่อนคลายความเครียด ความสนุก หรือเพียงแค่
ตอบสนองแก่คนรักสัตว์ 

ตัวอย่างจากกรณีศึกษา Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณชลธิชา ลาภผาติกุล (คุณ
ยุ้ย) เจ้าของ Big Dog Café จากประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้สุนัขเพ่ือจัดการความเครียด โดยเป้าหมายแรกของ
คาเฟ่ต้องการเปิดเพ่ือให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่และหายาก จากทั่วทุกมุมโลก แต่เมื่อเปิดคาเฟ่ไป
ได้ 3 เดือน ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นว่าคาเฟ่ของตนสามารถช่วยเหลือสังคมได้ เนื่องจากมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิาร 
Big Dog Café ท่านหนึ่ง ได้เล่าถึงสาเหตุการเข้าใช้บริการเพื่อจัดการกับความเครียดของตนเอง ที่เกิดจากการ
ทำงาน สภาพแวดล้อมของสังคมเมือง โดยเลือกใช้วิธีการเล่นกับสุนัขแทนการไปพบแพทย์ หรือการรับประทานยา
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เพื่อลดความเครียด ซึ่งได้รับผลตอบรับในทางที่ดีขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการท่านนี้ เธอได้บอกว่า สุนัข
สามารถช่วยลดความเครียดให้เธอได้ เพราะสุนัขมีความสดใส ร่าเริง มีความเป็นมิตร เข้ามาผู้คน จึงทำให้ตนผ่อน
คลายมากขึ้น และช่วยความเครียดได้เป็นอย่างดี เธอจึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ซึ่ง
เธอได้เข้ามาใช้บริการอาทิตย์ละ 2 ครั้ง อย่างเป็นประจำ 

ปัญหาการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นปัญหาความเครียดของคนในสังคมเมืองที่มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมภายในตัวเมือง ผู้ศึกษาจึงเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เป็น
ผลกระทบจากความเครียด ซึ่งปัญหานี้ควรได้รับการจัดการ เพราะหากไม่ได้รับการจัดการย่อมเกิดผลเสียต่าง ๆ 
ตามมามากมาย เช่น ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต หน้าที่การงาน ผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน 
และสาเหตุที่ผู้ศึกษาเลือกการจัดการความเครียดโดยใช้สุนัข เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสุนัข
ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ประกอบกับกระแสนิยมการเกิดคาเฟ่หมาในสังคมเมือง และข้อจำกัดของพ้ืนที่ในการเลี้ยง
สัตว์ภายในครัวเรือน จึงทำให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาปัญหาความเครียดของผู้คนในสังคม และการจัดการโดย
วิธีการใช้สุนัข 
 

1.2. คำถามของการศึกษา  

สุนัขสามารถช่วยจัดการความเครียดของผู้คนในสังคมได้หรือไม่ อย่างไร 
 

1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.3.1. ทำให้ทราบถึงลักษณะความเครียดผ่านการศึกษา Big Dog Café 

1.3.2. เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการความเครียดผ่านการศึกษา Big Dog Café 

 

1.4. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ 82 ถนน

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 เป็นการศึกษาผู้ที่มีสภาวะความเครียดโดยเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการใน 

Big Dog Café โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านผู้ประกอบการซึ่งมีประสบการณ์จากสภาวะความเครียดจึง

นำมาสู่การเปิดร้านคาเฟ่แห่งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานภายในร้านยินดีที่จะให้

ข้อมูลแก่ผู้ศึกษา โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและผลลัพธ์ที่

ได้รับจากการจัดการความเครียดด้วยสุนัข รวมถึงพนักงานที่ช่วยให้ความร่วมมือในการอธิบายถึงสายพันธุ์สุนัข

ต่างๆและคุณสมบัติพิเศษ รวมไปถึงบุคลิกและนิสัยของแต่ละตัว เนื่องจากคุณสมบัติของสุนัขที่แตกต่างจาก
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สัตว์อื ่น และมีกระบวนการในการช่วยผู้ป่วยโดยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ทำให้ผู ้ป่วยเริ ่มที่จะมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากข้ึน  

ขอบเขตเชิงประชากร ศึกษากลุ ่มลูกค้าที ่เข้ามาใช้บริการใน Big Dog Café โดยผู ้ศึกษาจะทำการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และมีแนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 5-10 คน จนกว่า

ข้อมูลจะเริ่มซ้ำกันมากข้ึนจนพอให้ภาพการศึกษาได้ โดยผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายข้อมูล (Snowball 

sampling) และในการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ดังนั้นจึงต้องมีการขอความยินยอม

จากผู้ให้ข้อมูลโดยการให้ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูลจะเป็นการขอความยินยอมโดยวาจา (Oral consent) 

ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความเครียดจากสภาพแวดล้อมของคนในสังคมเมือง ที่

นำไปสู่การจัดการกับความเครียดโดยวิธีการใช้สุนัขที่ Big Dog Café เพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเครียด รวมถึงการจัดการความเครียดด้วยสุนัขและผลลัพธ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้ศึกษาจะพิ จารณาจากการสัม

ภาณ์และพูดคุยเชิงลึกเก่ียวกับการจัดการความเครียดด้วยสุนัข  

1.5. ระเบียบวิธีการศึกษา  

1.5.1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เว็บไซต์ หนังสือ บทความ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด วิธีการจัดการกับความเครียดด้วยสุนัข รวมถึงวิธีการ

จัดการกับความเครียดด้วยสัตว์เลี้ยงบำบัด (Pets Therapy) และสืบค้นข้อมูลในเรื่องของทฤษฎี

ที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยนี้เพ่ือนำไปวิเคราะห์ 

1.5.2. การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลจาก Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) 

โดยผู้ศึกษาได้เริ่มจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและนัดวันเวลาในการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือจะ

ติดต่อขอข้อมูลจากผู้ประกอบการผ่านเพจใน Facebook Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) 

เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงทำการลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยนำอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลเพ่ือช่วยให้

เก็บข้อมูลได้แม่นยำมากขึ้น ประกอบด้วย สมุดบันทึก ดินสอ กล้อง และอุปกรณ์บันทึกเสียง 

นอกจากลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้ประกอบการแล้ว ผู้ศึกษาต้องสังเกตุการณ์ใน

บริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทำการสอบถามข้อมูลกับพนักงาน รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ในส่วน

ของการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาจะทำการสัมภาษณ์ทางออนไลน์และในทางกายภาพ โดยรูปแบบการ
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สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดโดย

สุนัข รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ แต่โดยทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่ องจากปัญหา

ความเครียดเป็นปัญหาทางสภาพจิตใจ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ระมัดระวังเรื่องของจริยธรรมในคน 

โดยการเก็บข้อมูลนี้ผู้ศึกษาจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุลของผู้ให้

สัมภาษณ์ 

 

1.6. สถานที่ในการศึกษา 

 Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) 82 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  

1.7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1. ทำให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบของความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดของผู้คนใน

สังคม 

1.7.2. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการจัดการความเครียดและผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการใช้สุนัขในการจัดการ

ความเครียด 

1.8. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

 ผู้ศึกษาได้กำหนดระยะเวลาในการศึกษาหัวข้อวิจัยเรื่องนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน โดยเริ่ม

ทำการศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จนกระทั่งถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออกเป็น

การศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจึงไปเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ เพื ่อนำข้อมูลมานำเสนอผลการศึกษา โดยการ

ดำเนินงานได้แบ่งออกเป็นตารางงานดังนี ้
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สิงหาคม 2563 – ตุลาคม 2563 

  

ศึกษาข้อม ูลจากเอกสาร รวมไปถึงวรรณกรรม 

งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนทำการลงภาคสนาม 

พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563 ทำการศึกษาพูดคุยโดยการสัมภาษณ์ กับผู้ให้ข้อมูลที่

ภาคสนาม 

มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 นำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

นำมาวิเคราะห์และตีความ 

เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564 สรุปผล ตรวจทาน แก้ไข และจัดทำรูปเล่ม 

 

1.9. นิยามศัพท ์ 

ความเครียด หมายถึง สภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิด

ความไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน กระวนกระวาย โกรธหรือเสียใจ 

การจัดการกับความเครียด หมายถึง เทคนิคหรือกระบวนการที่หลากหลาย ในการบำบัดสภาพจิตใจ ที่มุ่งเน้น

ควบคุมระดับความเครียด หรือเป็นการปรับเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในประจำวันให้ดีขึ้น 

การจัดการความเครียดด้วยสุนัข หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการอย่างหนึ่งในการจัดการกับความเครียดโดยใช้

สุนัขในการจัดการ เพ่ือลดหรือควบคุมความเครียดที่ส่งผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึกทางลบ 
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1.10. กรอบคิดในการศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเรื่อง “สุนัขบำบัดกับการจัดการความเครียดของผู้คน : กรณีศึกษา Big Dog café (คาเฟ่หมา

ใหญ่ใจดี) ” เพ่ือทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้คนในสังคมเมืองเกิดสภาวะความเครียด และวิธีการ

จัดการความเครียดโดยการใช้สุนัขในการจัดการ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี 

และวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ “Arthur Kleinman” คือระบบการดูแลสุขภาพ (Health 

Care System) ว่าด้วยเรื่องสุขอนามัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจประเด็นของปัญหา ซึ่งผู้ศึกษา

ได้แบ่งหัวข้อของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ ในส่วนแรกคือแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ส่วนที่สองคือวรรณกรรมว่า

ด้วยความเครียด กับการจัดการความเครียด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับPet Therapy เพื่อใช้ข้อมูลในการทำ

ความเข้าใจสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ดังที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้  

2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

2.1.1. แนวคิดระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care System) ว่าด้วยเรื่องสุขอนามัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของ “Arthur Kleinman” คือระบบการดูแล

สุขภาพ (Health Care System) ว่าด้วยเรื่องสุขอนามัย เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และใช้เป็นประเด็นในการ

วิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “สุนัขบำบัดกับการจัดการความเครียดของผู้คน : กรณีศึกษา Big Dog café (คาเฟ่หมา

ใหญ่ใจดี)”  

การดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคม คือกิจกรรมการปฏิบัติที่คงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

ของตนเอง ซึ่งทั้งนี้อาจรวมถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคที่มากระทบต่อการดำรงชีวิตของตนเองอีกด้วย โดยใน

ปัจเจกแต่ละบุคคลมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง Haris and Guten (1975) ได้

กล่าวในเรื่องของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไว้ว่า เป็นการที่ปัจเจกทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมถึงการ

ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งได้แบ่งวิธีการดูแลสุขภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

กล่าวคือเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันโรคต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพ

และพฤติกรรมการป้องกันโรค ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นเพื่อไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ถูกแบ่งออกเป็น การ

ป้องกันโรคเบื้องต้น การป้องกันความรุนแรงของโรค และการป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง 

พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วยไว้ว่า เป็นการปฏิบัติตัวของปักเจกเมื่ออยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยซึ่งแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับ

ความรู้เกี่ยวกับโรคนั้น ๆ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี เป็นต้น ส่วน Fry (1980 : 18) ได้กล่าวในเรื่องของการดแูล
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สุขภาพของตนเองเอาไว้ว่า เป็นการรักษาสุขภาพ ป้องกันโรค การเยียวยาตนเอง และการรักษาด้วยตนเอง 

(พฤติกรรมสุขภาพ, 2559 : ออนไลน์) 

ในการศึกษาความเครียดผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Arthur Klieman (1980) ที่เสนอแนวคิดที่ว่า

ด้วยระบบสุขภาพซึ่งเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติของคนในสังคมในระดับปฐมภูมิ โดยเป็นการทำความเข้าใจผ่านวิธี

คิด ทัศนคติ และความรู้สึกของคนในสังคมที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการรักษาในรูปแบบของคน

ในสังคม โดยลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องของสุขอนามัยตามแนวคิดของ Klieman ถูกแบ่งออกเป็น 3 

ลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2.1 ระบบการดูแลรักษาสุขภาพของ Kleinman 1980 
ที่มา : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา. (2550). สุขภาพปฐมภูม ิบริการปฐมภูม ิจากปรัชญาสู่ปฏิบัติการ 

สุขภาพมิติใหม่. นนทบุรี: สำนักวิจยัสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 

 

 ระบบสุขภาพประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนการดูแลของภาคประชาชน (Popular Sector) ส่วนของ

การแพทย์ภาควิชาชีพ (Professional Sector) และส่วนของการแพทย์พ้ืนบ้าน (Folk Sector) โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ มี

วิธีการอธิบายและแก้ไขความเจ็บป่วย ที่มีลักษณะของตนเองซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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2.1.1.1. ระบบการดูแลของภาคประชาชน (Popular Sector) 

ระบบการดูแลสุขภาพในส่วนของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่สุด มักจะเป็นความเจ็บป่วยที่ถูกรับรู้หรือ

ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก ส่วนของระบบการดูแลสุขภาพของภาคประชาชนประกอบไปด้วยบุคคลและกลุ่มต่าง 

ๆ 4 ระดับ คือ ผู้ป่วย ครอบครัว เครือข่ายทางด้านสังคม และชุมชน ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนมีลักษณะสำคัญ

อยู่ 2 ประการ ได้แก่  

เมื่อเกิดความผิดปกติ บุคคล ครอบครัว หรือเครือข่ายทางสังคม เหล่านี้จะเป็นบุคคลแรกที่รับรู้ที ่จะ

ตีความจากอาการที่เกิดขึ้น การตีความตามอาการนั้นจะผ่านระบบของความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือจาก

การอบรมทางสังคม ระบบความคิด ทัศนคติ ต่อสุขภาพ ไม่เพียงเฉพาะด้านความเจ็บป่วย แต่ยังรวมถึงกรอบความ

เชื่อในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาแบบพื้นบ้าน หรือการแพทย์สมัยใหม่ ตลอดจนการรักษาสุขภาพตาม

ความเชื่อที่ผ่านสัญลักษณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องรางของขลัง  

ระบบความเชื่อ ความรู้ที ่เกี่ยวกับสุขภาพ และความเจ็บป่วยของภาคประชาชนย่อมมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีรักษา โดยการประเมินความเจ็บป่วยของตนเองก่อนที่จะทำการเลือกรูปแบบวิธีในการรักษาที่

เหมาะสมกับตนเอง 

กล่าวโดยสรุปในส่วนการดูแลตนเองของภาคประชาชน สิ่งแรกที่ประชนชนเลือกรูปแบบหรือวิธีการรักษา

ความเจ็บป่วยของตนเองโดยการผ่าน ความเชื่อ ความคิด ที่ได้รับผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งความคิด

และความเชื่อนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอผ่านการกระจาย และการผสมกลืนกับการแพทย์พื้นบ้านและ

การแพทย์ภาควิชาชีพ โดยในกรอบคิดที่เกี่ยวกับสุขภาพของภาคประชาชนจึ งไม่มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอน สามารถ

แปรเปลี ่ยนตามการรับรู ้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนั ้นทำให้รูปแบบวิธีการรักษาความเจ็บป่วยของปักเจกจึงมีความ

หลากหลาย ตั้งแต่การดูแลตนเอง การรักษาการแพทย์สมัยใหม่ หรือการรักษาแบบแพทย์พ้ืนบ้าน โดยการใช้สมุน

ไพน เป็นต้น 

2.1.1.2. ระบบการดูแลของการแพทย์พื้นบ้าน (Folk Sector) 

ระบบการดูแลของแพทย์พ้ืนบ้าน คือ รูปแบบวิธีการรักษาที่ไม่มีการจัดองค์กร ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ประเภทที่ใช้อำนาจที่เหนือธรรมชาติ เช่น ไสยศาสตร์ และแบบไม่ที่ใช้อำนาจนอกเหนือธรรมชาติ คือ การใช้
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สมุนไพร ซึ่งระแบบการแพทย์พื้นบ้านนี้มักจะเป็นการผสมผสานระหว่างการดูแลแบบภาควิชาชีพ และแบบภาค

ประชาชนผสมผสานกับความคิดของคนพ้ืนบ้านด้วย  

2.1.1.3. ระบบการดูแลสุขภาพของการแพทย์วิชาชีพ (Professional Sector) 

ระบบการดูแลของแพทย์วิชาชีพ คือ การรักษาความเจ็บป่วยในรูปแบบของวิชาชีพที่อยู่ภายใต้องค์กร

อย่างเป็นทางการ เป็นการรักษาแบบมีวิทยาการขั้นสูง เช่น ระบบการแพทย์จีน หรือการแพทย์แบบตะวันตก เป็น

ต้น (วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, ม.ป.ป. : 6 – 8) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของ Arthur Kleinman ผ่านกรอบแนวคิดที่ว่าด้วยระบบการดูแลสุขภาพ 

(Health Care System) ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของการจัดการความเครียดด้วย

สุนัขของคนในสังคมเมือง โดยระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care System) ถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

ประกอบด้วย Popular Sector Folk Sector และ Professional Sector ซึ่งปัจเจกมีทางเลือกใช้วิธีการรักษาที่

แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะเลือกใช้ Folk Sector เป็นขั้นแรก บางคนอาจจะเลือก Professional Sector 

หรือบางคนใช้ Popular Sector เป็นขั้นแรกในการจัดการกับความเจ็บป่วยของตนเอง แต่ทั้งนี้การเลือกวิธีในการ

จัดการของปัจเจกจะผ่านกระบวนการทางความคิด ข้อมูล หรือสิ่งที่ถูกขัดเกลาจากทางสั งคม อีกทั้งยังทำให้

รูปแบบในการรักษาไม่ตายตัวและสามารถแปรเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาตามข้อมูลที่ได้รับรู้ใหม่ ๆ 

จากปรากฏการณ์ทางสังคมทำให้ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดทฤษฎีนี้เพื่อมองวิธีในการจัดการความเครียดของคนเมือง

จากการดำเนินชีวิตในประจำวัน 

2.2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดและการจัดความเครียด 

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกี ่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และต้องได้รับการจัดการกับความเครียดเพื่อไม่เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมองผ่านภายใต้กรอบคิดของ  “Arthur Kleinman” คือระบบการ

ดูแลสุขภาพ (Health Care System) ว่าด้วยเรื่องสุขอนามัย เป็นองค์ประกอบในการมองถึงประเด็นของปัญหา 

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเครียดที่เกิดจากปัจจัยปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพของความเครียดที่เกิด

ขึ้นกับคนในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดของคนในสังคม 
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จากการศึกษางานวรรณกรรมพบว่า ในสังคมสมัยใหม่ เกิดการเปลี่ยนทางสังคมจากการเข้ามาของ

เทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต จากงานศึกษาของ อรรคพงษ์ 

ศรีสุบัติ (ม.ป.ป.) ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี ต่อสถานการณ์สุขภาพจิตของ

ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 การเข้ามาของระบบอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นใน

สังคม ส่วนวิวัฒนาการของการสื่อสารเกิดการหยุดชะงักของค่านิยมทางสังคม สู่การเกิดระดับของการเกิด

อาชญากรรมและความผิดปกติทางสังคมที่เพิ่มขึ้น เกิดการถดถอยของระบบเครือญาติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้ผู้คนต้องทำการโยกย้ายถิ่นฐานและการก้าวสู่ความเป็นเมือง ทำให้สังคมของผู้อพยพเกิด

การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบสัญลักษณ์ ความหมาย ประเพณี หาก

ไมส่ามารถปรับตัวได้ก็จะเกิดปัญหาความเครียดและปัญหาทางกายและปัญหาทางจิตตามมา ส่วนปัญหาที่เกิดจาก

วิวัฒนาการของโครงสร้างครอบครัว คือความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดมาจากความทันสมัยที่ทำ

ให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป โดยสังคมมุ่งเน้นวัตถุนิยมมากขึ้น ขาดความเป็นสถาบันครอบครัวที่เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ส่วนผลกระทบจากการก่อการร้าย ที่มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การเคลื่อนไหวทางศาสนา 

การเมือง ชาตินิยม การชะลอตัวของภาวะทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการก่อการร้ายที่ส่งผลให้เกิดอัตราของการ

ว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งยังมีผลกระทบจากการตีตรา และความแปรปรวนในภาระโรคในระดับโลก  

ในงานของ กีรติญา ไทยอู่ (2558) ศึกษาเรื่อง ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โรคจิตเวช ผู้ศึกษาได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเนื่องจากโครงสร้างของสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในการศึกษานี้

เป็นการศึกษาระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคจิตเวช โดยกลุ่มที่ศึกษาคือ

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน จากผลจากศึกษามีประเด็น

สำคัญ คือ ความรู้สึกนึกคิดที่ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคจิตเวชใช้ในการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การ

เผชิญหน้ากับปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการปัญหาทางอ้อม นอกจากนี้ภาวะทางจิตเวชที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะวิตกกังวล อาการผิดปกติด้านการนอนหลับ อาการซึมเศร้า โรคความจำเสื่อม อาการของโรค

จิต ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้วิธีการเผชิญความเครียดทั้ง 3 ด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย คือ การเผชิญหน้ากับปัญหา การจัดการปัญหาทางอ้อมเมื่อประสบปัญหา และสุดท้ายคือการจัดการอารมณ์ 

และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ใช้ระยะในการดูแลผู้ป่วยมากกว่า 5 ปี อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ดูแลคือ 

การรับจ้างทั่วไป รายได้อยู่ที่ประมาณ 3,001 – 10,000 บาทต่อเดือน การศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษา นับถือ

ศาสนาพุทธ และมีสถานภาพสมรส งานศึกษานี้จึงทำให้เห็นในเรื่องของเพศสภาพ โดยบทบาทของเพศหญิงที่หา
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รายได้หลัก และมุมมองในสังคมไทยที่เพศหญิงต้องรับหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นจึงทำให้การดูแลผู้ป่วย

สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการหารายได้ และในเรื่องของการดูแลปัญหา

สุขภาพของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับบทบาทอื่นจึงก่อให้เกิดความเครียด (กีรติญา ไทยอู่, 2558 : 27 – 

61) 

ในงานศึกษาของ อังควรา วงษาสันต์ และนพรัตน์ บุญเพียรผล (2017) ศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลให้เกิด

ความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยที่กล่าวประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเงิน สภาพแวดล้อม สุขภาพทางกาย จิตใจ โดยกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้สูงอายุที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในงานศึกษาหาระดับความเครียดมากหรือน้อยจากค่าเฉลี่ยเพื่อนำแต่ละปั จจัยมาเปรียบเทียบ 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถม รายได้อยู่ที่

ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งได้รับมาจากหลาน ญาติพ่ีน้อง ไม่ประกอบอาชีพ และมีโรคประจำตัว 

ผลงานวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลก่อให้เกิดความเครียดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสุขภาพ

ทางกาย ด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมสังคม ด้านการเงิน และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว (อังควรา วงษาสันต์ 

และนพรัตน์ บุญเพียรผล, 2017: 1082 – 1089)  

ความเครียดจากการดูแลผู้สูงอายุโรคจิตเวชมีความสอดคล้องกับสภาพในสังคมไทย ที่ถูกพบในเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย หากเป็นในอดีตเพศหญิงมีต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบ้าน ทำกับข้าว 

ไม่ได้รับบทบาทในการทำงานหารายได้เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเพศหญิงสามารถ

ออกไปทำงานนอกบ้านได้และเป็นเสาหลักในการหารายได้ เกิดสิทธิของความเท่าเทียมกันของเพศชายและเพศ

หญิง แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของความเท่าเทียมกันก็ยังขัดกับบทบาทหน้าที่ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ถึงแม้ว่า

เพศหญิงจะสามารถออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านได้ แต่บทบาทหน้าที่ในเรื่องของการรับผิดชอบดูแลบ้ านยังกลับ

เป็นบทบาทของเพศหญิง ไม่ว่าจะเรื่องงานบ้าน งานครัว การดูแลสมาชิกภายในบ้าน เพศหญิ งจึงเป็นเพศที่ยัง

ได้รับบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายมากกว่าเพศชาย หากมองทางด้านสถานะ จะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้นที่

จะไม่แต่งงาน ดังนั้นความเครียดที่เกิดจากเพศหญิงที่อยู่ในสถานะโสดจึงเกิดจากการได้รับภาระหน้าที่ต่าง ๆ มาก

จนทำให้เกิดความเครียดได้ เพราะนอกจากต้องหาเงินเพ่ือตนเองแล้ว ยังอาจจะต้องหาเงินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุโรคจิต

เวช ความเครียดที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องได้รับการจัดการโดยการเลือกใช้วิธีการจัดการที่เหมาะสมแก่สถานการณ์  และ

หรือเป็นวิธีการแบบผสมผสาน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาลง และเพ่ือที่จะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได ้
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จากงานศึกษาเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นงานศึกษาของนิธีพันธ์ บุญเพ่ิม จากงานศึกษานี้พบว่ากลุ่มที ่มี

ความเครียดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลที่เกิดจากความเครียดของนักศึกษาเกิดจากการที่นักศึกษาต้องเจอกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ต้องปรับตัวในวิถีการดำเนินชีวิตจากมัธยมศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็น

ผู้ใหญ่ ตั้งแต่การเข้าร่วมรับกิจกรรมรับน้อง การปรับต่อต่อการเรียนการสอน การเปลี่ยนที่อยู่อาศัย การเข้าสังคม

ใหม่ รวมถึงการต้องเตรียมตัวเข้าสู่บทบาทของการเริ่มต้นในการทำงานและสร้างครอบครัวต่อไปในอนาคต แต่ ใน

งานศึกษานี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีสถานะภาพอาศัยอยู่กับครอบครัว จะมีวิธีการเลือกปฏิบัติต่อความเครียด

ของตนเองคือการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง การปรับความคิดโดยการบิดเบือนความจริง ซึ่งเป็นการ

จัดการความเครียดในทางด้านบวก ด้วยการพยายามคิดวิธีที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนักศึกษาส่วน

ใหญ่เลือกวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งงานนี้สอดคล้องกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหาด้วยตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎมหาสารคาม (พรวัฒนา ศรีคำภา และคณะ, 2547 และวดี ตันติศ

รินทร์ และคณะ,2541 อ้างถึงใน นิธีพันธ์ บุญเพ่ิม, 2553 : 55) เป็นการศึกษาความเครียด สาเหตุของความเครียด

และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานศึกษาที่

สอดคล้องกันนี้พบข้อสรุปที่เหมือนกันคือ นักศึกษาเมื่อเกิดสภาวะความเครียดมักจะมีวิธีการแก้ไขจัดการกับ

ความเครียดในรูปแบบของตนเองหรือพยายามหาแนวทางในการบรรเทาความเครียด เช่น การพูดคุยเพื่อระบาย

หรือปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน บุคคลในครอบครัว (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม และคณะ,2543 และสิริโฉม 

พิเชษฐบุญเกียรติ, 2548 อ้างถึงใน นิธีพันธ์ บุญเพิ่ม, 2553 : 55) จากการศึกษาพบว่าเมื่อนักศึกษาเกิดภาวะ

เครียด โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบและวิธีในการรับมือกับการจัดการความเคียดโดยการกลับบ้านไปหาครอบครัว 

พูดคุยปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ซึ่งการได้พูดคุยหรือระบายความเครียดเป็นวิธีที่ดีในการรับมือ

กับความเครียดในทางบวก นอกจากนี้แล้ววิธีที่ช่วยในการบรรเทาความเครียดของเหล่านักศึกษานี้อีกวิธีคือ การหา

สิ่งบันเทิงเพื่อช่วยในการเบี่ยงเบนความคิดเพื่อลดความเครียด เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ การนอน

หลับพักผ่อน เป็นต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้เห็นว่าวิธีการจัดการความเครียดของแต่ละช่วงวัยมีวิธีการจัด การที่

แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับการประเมินภาวะความเครียดของแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีเลือกวิธีการ

ปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน 

ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดาที ่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้มีการเลือกวิธีการจัดการ
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ความเครียดและการปรับตัวที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการความเครียดโดยการปรับความคิดขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อมจากทางสังคม นั่นคือ ครอบครัว ที่ถูกขัดเกลาความคิดให้ใช้วิธีการจัดการความเครียดในแง่บวก 

รวมถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับมาจากการอบรบสั่งสอนหรือการที่ได้รับรู้มาจากบิดามารดา  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานศึกษาปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของวัยรุ่น 

(นราธร, 2529 อ้างถึงใน นิธีพันธ์ บุญเพิ่ม, 2553 : 57) จากงานศึกษาพบว่าความเครียดของวัยรุ่นที่แตกต่างกันนั้น

เกิดจากตัวแปรที่อิสระ เช่น เพศ ปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัว ความแออัดของที่อยู่อาศัย ความต้องการ

หรือเป้าหมายของชีวิต ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

จากงานศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการจัดการความเครียดนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัย

ความเครียดที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล และด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดและวิธี

ในการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการการเรียนรู้ของปัจเจกในการเลือกวิธีการ

จัดการความเครียดที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ความเครียด ผู้ศึกษาสามารถนำวรรณกรรมข้างต้นมาใช้ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจต่อวิธีในการจัดก าร

ความเครียดของปัจเจกโดยใช้สัตว์เลี้ยงในการจัดการความเครียดได้ 

2.2.2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ Pet Therapy 

ในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความเครียดด้วยสุนัข ผู ้ศึกษาได้สืบค้น

วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเครียดด้วยสัตว์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึ งประเด็นการจัดการความเครียด

ของคนในสังคมเมือง ซึ่งการใช้สัตว์ในการจัดการความเครียดเป็นวิธีทางเลือกหนึ่งในดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง  

การรักษาโรคของมนุษย์ในสังคมนอกจากการรักษาทางการแพทย์ หรือการรักษาด้วยการใช้พืชสมุนไพร 

หรือการบำบัดทางกายภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรักษาความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นการักษาที่อยู่ภายใต้

องค์กรต่าง ๆ หรือเป็นการรักษานอกองค์กร ซึ่งในปัจจุบันการบำบัดด้วยการใช้สัตว์มาเป็นตัวช่วยในการรักษา

ความเจ็บป่วยกำลังเป็นที่น่าจับตามองทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย จากบทความวิชาการ การบำบัดด้วย

สัตว์ (Animal Therapy) ที่ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์เพ่ือรักษาความเจ็บป่วย และสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ คือ โลมา 

ม้า สุนัข และแมว เป็นต้น ซึ ่งมีงานหลายงานวิจัยถูกพบว่าได้ผลและเป็นที ่น่าสนใจ สัตว์เลี ้ยงบำบัด ( Pet 

Therapy) ส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้ในการบำบัดในด้านของจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ แต่สำหรับเด็กก็

มีการนำสัตว์ไปบำบัดเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจ และให้ความรู้สึกปลอดภัยจากการถูกทอดทิ้งหรือทารุณ เนื่องจาก
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ความรักของสัตว์เป็นความรักที่มอบให้มนุษย์แบบไม่มีเงื่อนไข และสัตว์เลี้ยงยังสามารถสื่อสารได้ดีกับมนุษย์อีก

ด้วย (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2552 : ออนไลน์) 

ในประเทศไทยมีครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยง จากการสำรวจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ในโครงการรณรงค์

ป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2559 พบจำนวนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของรวมจำนวน 9,163,373 ตัว และหากนับรวม 

แมว ปลา นก กระต่าย และสัตว์ชนิดอื่นด้วย น่าจะมีสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ จึงเกิดความผูกพันระหว่าง

สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ จากบทความ “สัตว์เลี้ยงช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็กได้หรือไม่” ได้

กล่าวในบทสรุปถึงประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาในเด็กแม้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่จาก

การศึกษาส่วนใหญ่มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันว่าสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นการ

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ ซึ่งการพัฒนานี้ขึ้นอยู่กับฐานความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับ

พื้นฐานทางครอบครัว ซึ่งเด็กจะได้รับประโยชน์เต็มที่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่จึงมีบทบาทในการ

สร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อน จึงจะสามารถช่วยให้เด็กสามารถรับประสบการณ์ที่ดีจากสัตว์

เลี้ยง ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ที่ดีต่อไป (แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, 2560 : 139 – 144) 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธภาพระหว่างสัตว์ที่ส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการหลาย

ด้านต่าง ๆ ของเด็ก เป็นงานวิจัยที่มีการศึกษามาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน (Beck and Katcher, 

1894; Brodie and Biley, 1999; Barker and Wolen, 2008; Endenburg and Lith, 2011; Jalongo, 2015 

อ้างถึงใน แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, 2017 : 139) จากผลการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการที่เด็กได้มี

ปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงด้วยตนเองนั้น ได้ชี้ให้เห็นชัดว่าผลของการเลี้ยงสัตว์ส่งผลทางด้านบวกต่อการพัฒนาการ

ของเด็กทั ้งในด้านอารมณ์และสังคม โดยมีงานศึกษา (Porsesky, 1990; Taylor and Kuo, 2006; Daly and 

Morton, 2006, 2009; Esposito et al., 2011 อ้างถึงใน แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, 2017 : 139) ที่กล่าวถึง

ผลบวกทางด้านอารมณ์จากการเลี้ยงสัตว์ คือ การเลี้ยงสัตว์จะนำไปสู่การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ (empathy) 

การมีอัตมโนทัศน์ (self-concept) และความเชื่อม่ันในตนเอง (self-esteem) ส่วนทางด้านสังคมเป็นงานวิจัยของ 

Linder et al. (2017) ที่ศึกษาเด็กและสุนัข จากงานวิจัยเสนอว่าเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และมีเพื่อนน้อย จะมี

ความผูกพันกับสุนัขของตัวเองมากกว่าเด็กที่มีน้ำหนักตัวปกติ นี้แสดงให้เห็นว่าสุนัขจึ งเปรียบเสมือนเพื่อนหรือ

แหล่งพึ่งพิงทางสังคม (Social support) นอกจากสัตว์เลี้ยงจะช่วยในการพัฒนาทักษะในการเข้าสังคม (Social 

skills) และยังช่วยลดปัญหาด้านพฤตกรรมการก้าวร้าวและเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในการเข้าสังคมและการสื่อสารของเด็ก

ที่มีภาวะออทิสติก (O’ Haire, 2010, 2013; Lasa et al., 2013; Chutimon and Piyanan 2016 อ้างถึงใน แสง
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เดือน ยอดอัญมณีวงศ์, 2017 : 139) ประกอบกับสื ่อมวลชนมีการเสนอภาพประโยชน์ของสัตว์เลี ้ยง ทำให้

ผู้ปกครองจำนวนมากมีความเชื่อและอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยการให้ลูกของตนเองได้อยู่กับสัตว์เลี้ยง 

เพราะมีความคาดหวังว่าเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนผ่านการเลี้ยงสัตว์ (แสงเดือน 

ยอดอัญมณีวงศ์, 2017 : 140) 

ซึ ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ (Paul, 200; Daly and Morton, 2003; Herzog, 2011) ที ่กล ่าวว่า

ผลสรุปของมนุษย์ที ่เลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงเป็นเพื ่อนจะมีสุขภาวะจิตทางจิตใจดีกว่าที่ไม่ได้เลี ้ยง แต่อย่างไรก็ตาม

ผลการวิจัยส่วนใหญ่ก็ยังรายงานในแง่บวก ผลการศึกษาล่าสุดในการทบทวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ (Systematic 

review) โดย Purewal et al. (2017) ได้กล่าวสรุปว่า การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และสัตว์ส่งผลบวกต่อสุข

ภาวะของมนุษย์ เช่น ส่งเสริมทางสุขภาพทางกาย ลดความเสี่ยงของโรค และส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ดังนั้ นจึง

ควรมีการทำวิจัยเพ่ือหาข้อมูลที่แน่ชัดต่อไป (เพ่ิงอ้าง, 2017.: 140) 

จากวรรณกรรมที่ทบทวนมาผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory) ของ 

Bowlby (1984) ที่กล่าวถึงความผูกพันที่เน้นระหว่างมนุษย์และมนุษย์โดยเริ่มจากการสร้างความผูกพันกับค น

ใกล้ชิดก่อน เช่น ครอบครัว หรือผู้ที่เลี้ยงดู หลังจากนั้นเด็กจะได้เรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันไปสู่สิ่งแวดล้อมถัดไป

(เพ่ิงอ้าง, 2017.: 140)  

จากการทบทวนบทความของกรมสุขภาพจิตเรื่องสัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet Therapy) ได้กล่าวว่ามีรายงาน

การศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานแล้วว่า การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก หรือ ปลา นั้น สามารถช่ วย

ผู้ป่วยเยียวยาได้จริง ซึ่งผู้ป่วยหลายคนมองหาวิธีการรักษาสภาพจิตใจและร่ างกายให้แข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้น แต่

จากข้อเสนอแนะและหนึ่งในวิธีสำหรับการเยียวยาได้นั้นคือสัตว์เลี้ยงบำบัดเพื่อใช้ ในการบรรเทาความเหงาและ

ป้องกันโรคซึมเศร้า ซึ่งวิธีนี้ถูกแพร่หลายในวัฒนธรรมสมัยนิยม แต่ผลการวิจัยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการเป็นเจ้าของ

สัตว์เลี้ยงสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุหรือไม่ แต่จากการรายงานศึกษาชิ้น

นี้เป็นการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่า การเลี้ยงสัตว์ช่วยป้องกันหรือรักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างไร ซึ่ง สอดคล้องกับ

รายงานการศึกษาของ E. Paul Chemiack และคณะ จากสถาบันนผู้สูงอายุ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยไมอามี

มิลเลอร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลในปี 2014 ในเรื ่อง The Benefit of Pet and 

Animal-Assisted Therapy to the Health of Older Individuals โดยจากการศึกษาทำเพื่อวัดประสิทธิภาพ

การรักษาโรคซึมเศร้าและจิตเภท ด้วยการใช้สัตว์เลี้ยงบำบัด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า สัตว์เลี้ยง นั้นสามารถช่วย
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บรรเทาสุขภาพจิต เช่น ความเหงา ความโดดเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาในสหรัฐอเมริกามีบริการสัตว์เลี้ยง

บำบัดมากกว่า 50,000 ตัว และการบริการในลักษณะนี้เป็นที่นิยมในหลายประเทศอีกด้วย เช่น นอร์เวย์ไปจนถึง

บราซิล การบริการสัตว์บำบัด เช่น สุนัข จะทำหน้าที่ในการเยียวยาและรับการเข้าฝึกเพ่ือได้รับใบรับรองอย่างเป็น

ทางการจากองค์กรที ่น ่าเช ื ่อถ ือ ก ่อนที ่ส ุน ัขเหล่านี ้จะถูกนำไปส่งที ่ โ รงพยาบาลหรือตามศูนย ์ต ่าง ๆ 

(Nitayaporn.m, 2562 : ออนไลน์) 

 การศึกษาในเรื่องของการนำสุนัขมาจัดการกับความเครียด ซึ่งการนำสุนัขมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วย

บรรเทาความเจ็บป่วยหรือทำให้บุคคลนั้นสามารถลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าหรือ

แม้แต่กลุ่มอาการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับโรคจิตเภท ซึ ่งมีผลยืนยันอย่างเห็นได้ชัดจากการใช้สุนัขเพื ่อจัดการกับ

ความเครียด สภาพจิตใจของผู้ป่วยได้รับผลตอบรับในทางบวกมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ทำให้ทราบได้อีกว่าสถานะภาพ 

สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลา การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การได้รับข้อมูลความรู้ 

ซึ ่งเป็นขั้นพื้นฐาน นั้นย่อมส่งผลในการรักษาโดยการใช้สุนัขบำบัดอีกด้วย โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวกับสุนัขบำบัด สะท้อนให้เห็นวิธีการเลือกสุนัขในการจัดการความเครียด ซึ่งจะนำไปสู่การทำความเข้าใจ

ปรากฎการณ์ผ่านงานศึกษาชิ้นนี้ 
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บทที่ 3 

หมา : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์คาเฟ่สัตว์ในสังคมไทย 

 ในเนื้อหาบทนีผู้้ศึกษาจะกล่าวถึงความเครียด โดยศึกษาจากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับความเครียด สาเหตุ

ที่ทำให้เกิดความเครียด รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดในรูปแบบต่าง  ๆ และอีกส่วนหนึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับหมาที่มีอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากการเลี้ยงหมาเพ่ือการใช้ประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ จนพัฒนามาสู่คุณค่าทางด้านจิตใจ เช่น เลี้ยงหมาไว้เป็นเพ่ือน เป็นสมาชิกในครอบครัว โดยคุณค่าที่

มนุษย์มีให้หมานี้เองที่นำมาสู่เรื่องของธุรกิจหรือก่อให้เกิดเป็นสถาบันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คลินิก

สัตวแพทย์ ร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ สปาสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งการใช้สัตว์เลี้ยงในด้านของทางการแพทย์ ใช้ในการ

บำบัดรักษา นำมาสู่การเกิดปรากฏการณ์คาเฟ่สัตว์หมาในสังคมเมือง โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่

ของภาคสนาม จุดกำเนิดที่นำมาสู่การก่อตั้ง Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) และการใช้หมาบำบัดความเครียด

ผ่านการใช้บริการใน Big Dog Café เพ่ือให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์คาเฟ่หมาที่มตี่อสังคมเมือง 

3.1. ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดทำให้เห็นถึงสภาวะที่ 
ทำให้ผู้คนในสังคมกรุงเทพฯ เกิดความเครียดมากกว่าสังคมในพื้นที่อื่นหากเมื่อเทียบกันแล้ว นอกจากนี้แล้วยังทำ

ให้เข้าใจถึงสาเหตุ ปัจจัย ผลกระทบที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นในทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมหรือการดำรงชีวิต

รวมไปถึงวิธีการในการจัดการเกี่ยวกับความเครียดของคนในสังคมเมืองฯ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ซึ่ง

พบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ผู ้คนในสังคมกรุงเทพฯ เกิดสภาวะความเครียดมักจะเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ 

รองลงมาคือปัญหาสังคม และสุดท้ายคือปัญหาครอบครัว ซึ่งความเครียดนี้หากไม่ได้รับวิธีการจัดการก็อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตได้ ไม่ว่าจะเรื ่องของหน้าที ่การงาน หรือทางด้านสุขภาพ รวมไปถึง

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผู้คน สังคม ดังนั้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและผลกระทบที่เกิดจากความเครียด จึงต้องมี

วิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมและตามความชอบที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน  

 แนวคิดในเรื่องของความเครียดที่ยังเป็นข้อโต้แย้งของสาขาทางด้านจิตวิทยาสุขภาพและเวชศาสตร์

พฤติกรรม (Health psychology and Behavioral medicine) โดยกล่าวว่าความเครียดมีความสัมพันธ ์ที่

เกี่ยวข้องกับกายและจิต หรืออาจกล่าวได้ความความรู้สึกนั้นมีผลต่อสุขภาพกายซึ่งสามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วย

ทางด้านร่างกายได้เม่ือเกิดสภาวะที่มีผลต่อสภาพจิตใจ  
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 Anderson (1988) มีแนวคิดเรื่องของความเครียดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความเจ็บป่วย 3 ประการ คือ  

ประการแรก ความเครียดที่เป็นสาเหตุหนึ่งของความเจ็บป่วย ความเครียดนี้จะส่งผลโดยตรงต่อระบบของ

ร่างกายผ่านการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม เช่น การเล่นยาเสพติด การดื่มแลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยัง

รวมถึงความคิดและอารมณ์โดยจะแสดงออกมาผ่านพฤติกรรม เช่น การใช้อารมณ์  

 ประการที่ 2 ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดประเภทหนึ่ง เป็นรูปแบบของการปรับตั วเมื่อ

เกิดสภาวะเครียด การปรับตัวนี้อาจจะเป็นการปรับทางด้านของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และยังรวมไปถึงการ

ปรับตัวทางด้านสังคม  

ประการที่ 3 ความเครียดกับการลดลงของความเจ็บป่วย เป็นรูปแบบของการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความ

เจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เป็นผลมาจากความเครียด หรือลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะที่เลวร้ายลงกว่าเดิม (สุรีย์ 

กาญจนวงศ์, 2553 : 44 – 47) 

 

3.2. ความหมายของความเครียด 

ในความหมายของความเครียดนั้นมักจะมีคำจำกัดความที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ศาสตร์ของแต่ละสาขาว่าจะมีมุมมองและนิยามความเครียดอย่างไร นอกจากนี้การนิยามความเครียดที่แตกต่างกัน
นั้นส่งผลให้นำไปสู่การวัดความเครียดและผลของความสัมพันธ์ความเครียดและสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่
แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งความเครียดอาจถูกมองได้จากมิติในด้านของสิ่งเร้า, ลักษณะของการรับรู้ หรืออาจถูกมองใน
มิติของการตอบสนองทางร่างกายต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 
3.2.1 ความเครียดในความหมายของสิ่งเร้า 

คอยเน กับฮอลรอยด์ (1982) กล่าวถึงความเครียดในเชิงของสิ่งเร้าว่า ความเครียดถูกนิยามจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความหายนะ หรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เกิดความพึงพอใจแก่ผู้คน เช่น เครียดกับสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนหนาแน่นมากเกินไป 
เครียดที่ได้รับเสียงดังรบกวนอยู่ตลอดเวลา เครียดในเรื่องของหน้าที่การงาน นักวิจัยที่ให้คำจำกัดความใน
ลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องของบุคคลที่มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดได้อย่างไร Bishop (1994) 

นอกจากนี ้ผ ู ้ท ี ่ให ้ความหมายของความเครียดในลักษณะนี ้ย ังมี Kaplan, Sallis, Jr., and 
Patterson (1993) ว่าความเครียดที่เกิดจากสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ ที่ทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัว  
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ส่วน ลาซารัส และโคเฮน (1977) ให้ความหมายของ “Stressor” (คือสิ่งที่มากระตุ้นทำให้เกิด
ความเครียด ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ สภาพแวดล้อม สิ่งเร้า เป็นต้น) ว่าเป็นความต้องการที่มากระทบ
หรือมีมากกว่าทรัพยากรของระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมนุษย์คนเราเกิดความอยากได้อยากมี เมื่อเห็นสิ่ง
ที่มากระตุ้นทำให้เกิดความอยาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นทั้งในรูปแบบของรูปธรรมและนามธรรม แต่
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะหมายถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน ที่มีน้อยกว่าหรือมีอยู่อย่างจำกัดต่อความ
ต้องการที่จะสามารถซื้อสิ่งตามความต้องการได้ จึงส่งผลให้เกิดความเครียดที่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่อยากได้อยากมีต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนั่นเอง 

 
3.2.2 ความเครียดในความหมายของการตอบสนอง 

เซลเย (1976) ได้ให้ความหมายของความเครียดว่า เป็นการตอบสนองที่ไม่เจาะจงของร่างกายต่อ
สภาวการณ์ใด ๆ (the nonspecific of the body to any demand) ซึ่งเซลเยมองว่าความเครียดคือสิ่ง
ที่ต้องสามารถวัดได้ เป็นความจริงที่ไม่ใช่นามธรรมแต่เป็นรูปธรรม คำจำกัดความเกี่ยวกับความเครียดของ
เซลเยจึงหมายถึง “สภาวะที่ถูกแสดงออกโดยอาการเฉพาะอย่างซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ถูกชัก
นำโดยไม่เฉพาะเจาะจงภายในระบบชีวภาพ” ดังนั ้นคำนิยามความเครียดของเซลเยคือลักษณะที่
แสดงออกอย่างเห็นได้ชัด เป็นการตอบสนองของร่างกาย โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเ ร้าหรือสถานการณ์เป็น
เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความเครียด หรือกล่าวได้ว่าเซลเยมองว่าความเครียดนั้นต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ 
เป็นในรูปแบบของรูปธรรมไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจ และสามารถแสดงออกทางร่างกาย โดยจะแบ่งเงื่อนไข
เป็นไม่พึงพอใจหรืออันตราย (distress) และถ้าเป็นเงื่อนไขที่พึงพอใจเรียกว่า (eustress) 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่านิยามความเครียดของเซลเยนั้นขัดแย้งกับนิยามของลาซารัส และโคเฮน กล่าวคือ 
ซารัส และโคเฮนมองว่าความเครียดนั้นเกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการหรือ
ทรัพยากร โดยมองว่าเป็นทั้งในรูปแบบของรูปธรรมและนามธรรม แต่ในทางกลับกันเซลเยกลับมาว่า
ความเครียดนั้นต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ เป็นรูปธรรมเท่านั้น และความเครียดนี้จะถูกแสดงออกมาผ่าน
ร่างกาย 

 
3.2.3 ความเครียดในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 

ลาซารัส และโฟล์คแมน (1984) นิยามความหมายของความเครียดว่าเป็นในรูปแบบของการตอบ
โต้ของบุคคลและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ “ความเครียดทางจิตใจเป็นความสัมพันธ์โดยเฉพาะระหว่างบุคคล
กับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินโดยบุคคลว่ามากระทบหรือมีจำนวนมากกว่าทรัพยากรที่เขามีอยู่และ
จะทำให้เกิดอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเขา” 
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ส่วนซาราฟิโน (1990) ให้ความหมายของความเครียดว่า เป็นผลลัพธ์การโต้ตอบบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม เมื่อบุคคลได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างความต้องการของสถานการณ์กับทรัพยากรบุคคลทั้ง
ทางด้านชีวภาพ จิตวิทยา ระบบสังคม 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการนิยามความหมายต่อความเครียดของ ซาราฟิโน ลาซารัส และโฟล์คแมน 
ได้ให้คำนิยามในลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมองความเครียดของบุคคลที่มีการตอบสนองความต้องการต่อ
สภาพแวดล้อม ทรัพยากร สังคม ทำให้เห็นว่านิยามความเครียดของซาราฟิโน ลาซารัส และโฟล์คแมน 
สะท้อนแนวคิดทางความคิดนิยม (Cognitivism) เพราะลักษณะความเครียดตามนิยามแนวคิดที่กล่าวไป
ข้างต้นเป็นความเครียดที่เกิดจากเงื่อนไขตามความต้องการของปัจเจกบุคคลต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
กับทรัพยากรที่มีอยู่ของปักเจกทั้งที่เป็นในรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม เช่น ความรู้ ความเชื่อ 
ทรัพย์สิน ครอบครัว ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมในที่ทำงาน คือ เพ่ือนร่วมงาน 
เจ้านาย ลูกน้อง หรือเป็นสังคมในสถานศึกษา เช่น เพื่อน ครู อาจารย์ จากความคิดนิยมนี้ทำให้ผู้คนต้อง
ต่อสู้กับความต้องการเหล่านั้นเพ่ือให้ได้ตามเงื่อนไข หากบุคคลนั้นมีทรัพยากรที่น้อยกว่าความต้องการ จึง
ส่งผลทำให้เกิดความเครียด ดังเช่นผู้คนในสังคม ที่เห็นได้ชัดจากสภาพทางด้านการเงิน เนื่องจากค่าครอง
ชีพของคนในสังคมเมืองนั้นสูงกว่าสังคมในชนบท รวมถึงค่าเดินทางและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
เมือง แต่หากบุคคลมีทรัพยากรที่มากกว่าความต้องการก็จะไม่ส่งผลให้เกิดความเครียด เช่น ผู้คนที่มี
ทรัพย์ทางการเงินมาก หรือมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย 
ยานพาหนะ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามความต้องการและทรัพยากรของบุคคลก็ข้ึนอยู่กับการประเมินของบุคคล อาจกล่าว
ได้ว่าความเครียดนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินของบุคคล ไม่ว่าความต้องการและทรัพยากรของบุคคลที่มีอยู่
ตามความเป็นจริงหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม เช่น บุคคลที่มีทรัพยากรมากกว่าอาจจะมี
ความเครยีดที่มีมากกว่าบุคคลที่มีทรัพยากรน้อย ดังนั้นความเครียดจึงอยู่ที่การประเมินความต้องการของ
แต่ละบุคคลเป็นหลัก 

เทย์เลอร์ (1986) ให้ความหมายของความเครียดในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันกล่าวคือ “ความเครียดคือกระบวนการในการประเมินเหตุการณ์ ประเมิน
ศักยภาพในการตอบสนองและการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั ้น การตอบสนองอาจรวมการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม” หรือกล่าวได้ว่าความเครียดของมนุษย์เกิดขึ้น
จากการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอันตราย หรือภัยคุกคาม หรือความท้าทายตา่งๆ 
และอาจแสดงออกมาผ่านทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 

แกทเชล บอม และแครนทซ์ (1989) อธิบายความเครียดว่าในลักษณะทั่ว ๆ ไปว่าเป็นเหมือนแรง
กดดนั หรือเป็นความตึงเครียด ที่เกิดจากแรงกดดันและเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจของตนเอง ดังนั้นหากกล่าวถึง
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ความเครียดตามนิยามของแกทเชล บอม และแครนทซ์ นั่นจะหมายถึงความเครียดในสองประการคือ 1.
แรงกดดันจากภายนอกที่บุคคลได้รับ 2.ผลรับจากการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจของแรงกดดัน แต่
ความเครียดทั้งสองประการนี้ถูกกล่าวไว้ว่า “ความเครียดเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนโดยที่อินทรีย์มี
การตอบสนองต่อเหตุการณ์แวดล้อมหรือเหตุการณ์ทางจิตวิทยาใด ๆ เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเรียกสิ่งเร้าให้เกิด
ความเครียด ทำให้รู้สึกว่ามีการท้าทายหรือเป็นอันตรายตต่ออินทรีย์นั้น”  

จากนิยามที่กล่าวข้างต้นทำให้ทราบว่านิความความเครียดของแกทเชล บอม และแครนทซ์ จะให้
ความสำคัญของอินทรีย์หรือกล่าวได้ว่าอินทรีย์นั้นหมายถึงร่างกายของมนุษย์ที่เมื่อได้รับการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ภายนอกจากแรงกดดันหรือภัยคุกคามต่าง ๆ มากระทบก็จะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อร่างกายทางด้านความคิด อารมณ์ หรืออาจแสดงออกทางด้านพฤติกรรม (สุรีย์ กาญจน
วงศ์, 2553 : 47 – 52) 

 

3.3. ความหมายของความเครียดจากการศึกษาในประเทศไทย 

สุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2545) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ความเครียด สุขภาพ และความ
เจ็บป่วย” ได้สรุปความหมายของความเครียดจากข้อที่ค้นพบต่างๆ คือ 

- เป็นการประเมินอาการตนเอง ซึ่งเป็นการให้ความหมายตามแบบวัดสุขภาพทั่วไป 
- ประเมินผลของโรคที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต เป็นการให้ประเมินตนเองว่ามีความเครียดมากหรือ

น้อยอย่างไรเท่านั้น ซึ่งคำจำกัดความของงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ให้ความหมายที่ชัดเจน 
- ภาวะไม่สมดุลในร่างกาย เช่น ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ 
- ภาวะที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ  
- ภาวการณ์ขาดสุมดลทางร่างกายและจิตใจที่เป็นผลจากสิ่งเร้า ซึ่งจะให้ความหมายในลักษณะที่

แตกต่างจากภาวะไม่สมดุลร่างกายตรงแบบวัดที่ใช้วัดความเครียด 
- เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่แสดงออกว่าเครียด คือ หงุดหงิด โกรธ เสียใจ เบื่อ กังวล เป็นต้น 
- เป็นลักษณะของปัญหาที่ไม่สามารถรับมือได้ อาจจะเป็นปัญหาที่มากเกินไป คลุมเครือหรือมีความ

ขัดแย้ง  
- เป็นการประเมินสถานการณ์ต่อสิ่งเร้า ว่าสถานการณ์ใดที่ก่อให้เกิดภัยแก่ตนเอง 
- เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้สิ่งเร้า เช่น ความไม่แน่นอน เป็นทุกข์ใจ เป็นต้น 
- เป็นการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น ความดันโลหิต 

อุณหภูมิในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป (เพ่ิงอ้าง, 2553 : 53 – 54) 
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3.4. ความเครียดกับสุขภาพและความเจ็บป่วย 

หากให้มองความเครียดในแง่ด้านของวิทยาศาตร์ จะเห็นว่าความเครียดนั้นส่งผลต่อสุขภาพทางกายและ
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยโดยผ่านกระบวนการทำงานของร่างกาย กล่าวได้ว่าความเครียดนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และร่างกายได้ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งการได้รับผลกระทบทางตรงจะมีกระบวนการผ่านการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายที่เกิดจากสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเครียด ส่วนทางอ้อมซึ่งจะเป็นกระบวนการผ่านทางด้าน
พฤติกรรมและถูกแสดงออกทางด้านพฤติกรรม 

3.4.1. การตอบสนองทางร่างกายในภาวะเครียด (Physiological responses to stress) 
เมื่อเกิดความเครียดแก่ร่างกายของเราจะมีการตอบสนอง 2 รูปแบบ คือ การต่อสู้ (fight) หรือ

การหนี (flight) โดยการตอบสนองทั้ง 2 รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบร่างกาย 2 ระบบ คือ 
The sympathetic adrenal modularly system กับ Pituitary adrenocortical system ทั้งสองระบบ
นี้ทำงานร่วมกันของระบบประสาทอัตโนมัติและระบบต่อมไร่ท่อ  

ในร่างกายมนุษย์นั้นจะมีระบบการทำงานที่เป็นศูนย์กลางนั่นคือ สมอง โดยการทำงานของสมอง
จะมีส่วนหนึ่งที ่เรียกว่า “ไฮโปธาลามัส” (Hypothalamus) ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองต่อ
ความเครียด หน้าที่ของไฮโปธาลามัสมี 2 ประการ คือ  
- ควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ ภายในส่วนของฮอร์โมนที่เรียกว่าแคทธีคอลามันส์ จะ

ประกอบไปด้วยฮอร์โมนอยู่ 2 ชนิด นั่นคือ แอดรีนาลิน (adrenaline) มีบทบาทสำคัญต่อปฏิกิริยากับ
ความกลวั และการหนี (fear reaction and flight) ส่วนนอแอดรินาลิน (noradrenaline) มีบทบาท
ต่อปฏิกิริยาความโกรธและการต่อสู้ (Zimbardo, 1985) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ บลูม ยูเลอร์ และแฟรงเกนเฮาเซอร์ (1963) ของระดับของสาร
ฮอร์โมนทั้งสองชนิด คือ แอดรีนาลินและนอแอดรินาลิน ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในระดับที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 

- กระตุ้นการทำงานของต่อมพิทูอิทารี่ (Pituitary gland) ฮอร์โมนที่หลังออกมาจากต่อมพิทูอิทารี่ 
จะมีผลในการยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย การเพิ่มขึ้นของคอร์ทิโซลมีผลให้ระดับน้ำตาลกลูโคส
สูงขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

Baum, Grunberg and Singer (1982) อธิบายความเครียดในเชิงการตอบสนองทางร่างกาย 
จึงเป็นการอธิบายในรูปแบบของปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างระบบประสาท ฮอร์โมนและการเผาผลาญใน
ร่างกายที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมทางสุขภาพ และทำให้เกิดความเจ็บป่วย  

3.4.2. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในการตอบสนองความเครียด (Risk behavioral response to 
stress) 
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ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพทางอ้อมโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ 
การเสพสารเสพติด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้จะสูงขึ้นหากประสบกับสถานการณ์ท่ีทำให้เครียด 

จากการศึกษาของ โคเฮน และวิลเลียมสัน (1988) พบว่าผู้ที่บอกว่าตนมีความเครียดจะมีอาการ
ที่นอนไม่หลับ ไม่อยากทานอาหาร และต้องการดื่มแอลกอฮอล์กับใช้ยาเพิ่มมากขึ้น (เพิ่งอ้าง, 2553  : 54 
– 59) 

 

3.5. การเผชิญความเครียด (Stress Coping) 

เมื่อคนเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเข้ามาคุกคามความเป็นอยู่ทีดี่ของตน คนเราจะ
พยายามต่อสู้หรือหาทางหนี เพื่อไม่ให้ตนเองเกิดความเครียดหรือลดความรุนแรงของความรู้สึกเครียด การต่อสู้
เพ่ือพร้อมเผชิญกับภาวะที่ทำให้เครียด เรียกว่าการเผชิญความเครียด (Coping with stress) 

การให้ความหมายของความเครียดนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าจะให้ความหมายมันอย่างไร ลาซารัส และโฟล์คแมน 
(1984) ได้บอกเอาไว้ว่าความเครียดเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ว่าบุคคลนั้นจะ
ประเมินความต้องการหรือทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่นั้นอย่างไร ดังนั้นการเผชิญความเครียดจึงเป็นการที่คนเรา
พยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมเพ่ือจัดการกับความต้องการของตน 

ในขณะเดียวกัน ซาราฟิโน (1990) กล่าวถึงความเครียดว่าเป็นลักษณะของการรับรู้ความต้องการของ
สถานการณ์กับทรัพยากรที ่ตนมีอยู ่ ดังนั ้นซาราฟิโนจึ งให้ความหมายของการเผชิญความเครียดว่า “เป็น
กระบวนการที่บุคคลพยายามจัดการกับความแตกต่างระหว่างความต้องการของสถานการณ์กับทรัพยากรที่ตนเอง
ประเมินในสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเครียด” ความหมายของการเผชิญความเครียดเป็นในลักษณะของ
กระบวนการ นั่นคือ  

3.5.1. การเผชิญความเครียดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการประเมินหรือการรับรู้ของบุคคล  
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดว่ามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินสิ่งที่ต้องใช้

ของบุคคล หรือประเมินสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ดังนั้นความเครียดของแต่ละบุคคลว่ามีมากน้อยขึ้นอยู่กับการ
ประเมินและการรับรู้ของบุคคล ซึ่งอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่มีความเครียดที่แตกต่างกัน 
3.5.2. การเผชิญกับความเครียดมีลักษณะเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

เป็นการเผชิญกับความเครียดที่ไม่ใช่การตอบสนองแบบครั้งเดียว กล่าวคือเมื่อบุคคลต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ บุคคลจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ใหม่ก็จะนำวิธีการนั้น
มาใช้และปรับเปลี่ยนอีก 
3.5.3. การเผชิญกับความเครียดที่มีเป้าหมายเป็นที่ตั้ง 

เป็นการเผชิญความเครียดหรือปรับตัวเพื่อให้ตนเองนั้นบรรลุเป้าหมายบางอย่างตามที่ตนเอง
ต้องการ 
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การให้ความหมายของการเผชิญความเครียดของลาซารัส และโฟล์คแมนที่ซาราฟิโนให้ เป็นการ
สะท้อนแนวคิดของกลุ่มความคิดนิยม ซึ่งเชื ่อในเรื่องของความคิดที่เป็นสิ่งสำคัญในการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมหรือการเผชิญกับความเครียดที่ต้องเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนความคิด 

ลาซารัส และโฟล์คแมน (1984) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ ให้ความหมายของการเผชิญ
กับความเครียดว่า “เป็นความคิดและการกระทำที่ เป็นจริงและมีการยืดหยุ ่นเพื่อแก้ปัญหาและลด
ความเครียด” 

ส่วนมิลเลอร์ (1980) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม กล่าวว่า การเผชิญความเครียด
ประกอบไปด้วยการตอบสนองทางพฤติกรรมเรียนรู้ที ่จะประสบความสำ เร็จในการลดการกระตุ้นจาก
เงื่อนไขที่เป็นอันตราย 

เช่นเดียวกันกับเออชิน (1980) ที่กล่าวว่าการพัฒนาทีละเล็กน้อยของการลดการตอบสนองคือ
การปรับตัว เรียนรู้ในการเผชิญความเครียด โดยอาศัยการเสริมแรงบวก (สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2553  : 70 - 
73) 

3.6. หน้าที่ของการเผชิญความเครียด (Functions of Coping) 

คือการดำเนนิวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลตามที่ต้องการ ซึ่งมี 2 หน้าที่ คือ  
3.6.1. การเผชิญความเครียดโดยมีจุดเน้นที่การแก้ไขทางอารมณ์  

เป็นลักษณะที่เน้นกระบวนการทางด้านความเป็นเป็นสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการ
ตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น การคิดว่าตนเองนั้นไม่มีค่า ซึ่งความคิด
ดังกล่าวมักจะทำให้เกิดความไม่สบายใจ เครียด หรือท้อแท้ ดังนั้นการแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์ที่จะ
ส่งผลให้เกิดความเครียดคือการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและการประเมินสถานการณ์ใหม่ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการมองโลกในแง่บวก คิดบวกมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่อย่างไรก็ตามการ
ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ตามสถานการณืที่ส่งผลให้เกิดความเครียดนั้น ต้องเป็นความคิดที่ไม่เป็นการ
หลอกตัวเอง เพราถ้าหากเป็นความคิดที่หลอกตัวเองจะกลายเป็นการไม่กล้าเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้
เกิดความเครียดนั้นได้  
3.6.2. การเผชิญความเครียดโดยมีจุดเน้นที่การแก้ปัญหาที่ตัวปัญหา  

เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความต้องการของสถานการณ์ที่ทำให้เกิด
ความเครียดหรือเป็นการเพิ่มทรัพยากรที่ใช้ต่อสู้กับความเครียด ดังนั้นการแก้ปัญหาโดยวิธีนี้จะต้อง
พิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการแก้ปัญหา เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุด (เพ่ิงอ้าง, 2553 : 73 - 74) 
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3.7. มิติทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความเครียด 

 ประสบการณ์ทางสังคมมีส่วนทำให้ปัจเจกเกิดความเครียด จากการศึกษาข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่า 

ความเหลื่อมล้ำเชิงระบบและสังคม เช่น เรื่องของเพศ อายุ ชาติพันธุ์ รายได้ การศึกษา และถิ่นที่อยู่อาศัย ที่

กระจายตามระดับความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในสังคม รวมไปถึงความยากจน มีส่วนในการก่อความเครียดใน

ปัจเจก ซึ่งความเครียดสามารถพัฒนาไปสู่โรคทางจิตเวชได้ จากการศึกษาระบาดวิทยาเรื่องโรคจิตเวช จะพบว่า

โรคจิตเวชจะมีความชุกอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง โดยในผู้คนมากกว่าร้อยละ 70 พบความสัมพันธ์

ระหว่างความยากจนกับโรคจิตเวช ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับมาตราวัดที่ใช้ เช่น จากการศึกษาที่ใช้รายได้

เป็นมาตราวัดกับโรคจิตเวชด้วยภาระหนี้สินของประชากรในประเทศอังกฤษ เวลส์ และสกิตแลนด์พบว่า ยิ่งคนที่มี

หนี้สินมากจะยิ่งเกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวช อย่างโรคซึมเศร้าหรือความเครียดมากขึ้น  

นอกจากความเหลื่อมล้ำที่มีผลต่อการเกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ แล้ว ช่วงวัยยัง

สามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนคลอดลูก การตั้งครรภ์ 

สภาวะหลังคลอด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ช่วงวัยที่ต้องสร้างครอบครัว วัยสูงอายุ รวมถึงเพศอีกด้วย (ปริทรรศ 

ศิลปกิจ และพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2560 : 13-14) 

ในงานศึกษาของชวิศา แก้วอนันต์, วนิศรา มาชะนา และศิรนิันท์ ปุยะโท (2562) ศึกษาเรื่องความเครียด

และการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายใน โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเครียด มีทั้ง 

ภูมิหลังส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม บทบาทในครอบครัว รวมถึงด้านเศรษฐ

สถานะ บุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ต่างกัน สภาพ

จิตที่สามารถรับมือต่อสถานการณ์และสภาวะกดดันได้ และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงาน โดยสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา 

กฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่

ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อตัวปัจเจกบุคคล ส่วนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน

เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถก่อให้เกิดความเครียดในตัวของปัจเจกได้ (ชวิศา แก้วอนันต์, วนิศรา มาชะนา 

และศิรนิันท์ ปุยะโท, 2562 : 161) 
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จากการศึกษางานที่เกี ่ยวข้องกับความเครียด พบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับมิติทางสังคมและ

วัฒนธรรม กล่าวคือปัจจัยทางสังคมมีส่วนต่อการก่อให้เกิดความเครียดในตัวบุคคล เช่น สถานะทางสังคม หน้าที่

การงาน ระบบเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคม มีส่วนในการก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันในตัวปัจเจก ซึ่ง

สภาวะทางจิตใจมีส่วนสำคญัในการรับมือต่อแรงกดดันและสถานการณต์่าง ๆ  

3.8. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหมาจากอดีตถึงปัจจุบัน 

สุนัขมีความสำคัญในฐานะสัตว์เลี้ยง และเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์ได้นำเข้ามาเลี้ยงเพ่ือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 

เช่น การเฝ้าบ้าน ช่วยในการล่าสัตว์ ดมกลิ่น อย่างไรก็ตามค่านิยมในการเลี้ยงสุนัขได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดย

มนุษย์ได้ให้คุณค่าต่อสุนัขเปลี่ยนไปในช่วงยุคของอุตสาหกรรม มนุษย์ ได้มองว่าสุนัขเป็นสัตว์ที ่มีความฉลาด 

ซื่อสัตย์ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ได้ยกคุณค่าสุนัขมากกว่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ 

โดยให้คุณค่าเชิงอารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพันธ์ดั่งสมาชิกในครอบครัว โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์

กับหมาในงานศึกษาของพนา กันธา (2560) ชี้ในเห็นว่าสุนัขมีความสำคัญเหมือนสมาชิกในครอบครัว จากงาน

ศึกษาภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของในช่วงต้นศตรรษที่ 20 ของ Arnold Arluke และ Robert Bokdan พบว่า

สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในภาพถ่ายครอบครัวนั้นจะถูกจัดวางตำแหน่งให้เหมือนสมาชิกในครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่า

ของหมาเปลี่ยนจากสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์หรือเฝ้าบ้านไปสู่สัตว์ที่มีคุณค่าในฐานะสมาชิกครอบครัว (พนา 

กันธา, 2560: 169)  

ในสังคมไทยอิทธิพลการเลี้ยงสุนัขได้เข้ามาพร้อมกับชาวตะวันตก ผ่านทางราชสำนักโดยเป็นสุนัขที่มีสาย

พันธุ์ต่างประเทศที่มีรูปร่างแตกต่างจากหมาท้องถิ่น อย่างไรก็ดีในหมู่ชนชั้นรากหญ้า ความนิยมในสายพันธุ์ของ

สุนัขยังถือว่าไม่เป็นที่แพร่หลายมาก การกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของหมาในสังคมไทยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 

2490 ถึงทศวรรษ 2500 ผ่านการนำเสนอในสื่อสารธารณะ เช่น ภาพยนตร์ นวนิยาย โฆษณา และนิยสาร เป็นต้น 

ในช่วงปี พ.ศ.2498 ได้มีการตีพิมพ์เรื่องราวของหมารวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมาผ่านนิตยสารสัตว์เลี้ยง 

คอลัมน์จำนวนมากในนิตยสารได้นำเสนอความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับหมา เช่น การฝึกหมาให้เชื่อง การสังเกตอาการ

ของโรคและวิธีรักษา การให้อาหารที่เหมาะสม ข่าวการประกวดหมา หรือลักษณะมาตรฐานของสายพันธุ์ต่าง ๆ 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว สังคมไทยมีความนิยมในสายพันธุ์สุนัขต่างประเทศมากกว่าสายพันธุ์

ท้องถิ่น เนื่องจากสายพันธุ์หมาไทย เป็นหมาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป อย่างไรก็ดี ในช่วงปี พ.ศ.2536 หมาพันธุ์

ไทยก็ได้รับการผลักดันและยืนยันความเป็นพันธุ์แท้ผ่านสมาคมฯในระดับนานาชาติ โดยหมาพันธุ์ไทยหลังอาน
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ได้รับการรับรองชั่วคราวจากสมาพันธุ์สุนัขโลก ก่อนจะได้รับการรับรองให้เป็นหมาพันธุ์แท้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.

2546 (พนา กันธา, 2560: 179) 

3.9. ปรากฏการณ์คาเฟ่สัตว์ในสังคมไทย 

สภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันทำให้ผู้คนต่างต้องการเข้ามาทำงานในเมืองเพื่อแสวงหาโอกาสใน

ด้านหน้าที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อปัจจัยในด้านของที่อยู่อาศัยที่ส่ วนมากจะอยู่ในรูปแบบของ

หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมากขึ้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีข้อจำกัดในการเลี้ยงสัตว์ และในอีกมุมหนึ่งการเลี้ยง

สัตว์จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าฉีดวัคซี (นามสมมติ)น ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าตัดขน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามลักษณะสายพันธุ์ของสัตว์ ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นส่งผลให้คาเฟ่สัตว์กลายเป็น

ทางเลือกหนึ่งของกลุ่มคนที่ต้องการเล่นกับสัตว์เพ่ือการผ่อนคลาย ได้มาสัมผัสคลุกคลีกับสัตว์ 

โดยภายในคาเฟ่สัตว์จะมีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และมีการตกแต่งแบบง่าย 

ๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้เข้าใช้บริการ (ชนิกา 

เจริญพานิช, 2559 : 18-19)   

 ความนิยมคาเฟ่สัตว์ในไทยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา โดยมีคาเฟ่สัตว์เกิดขึ้น

มากมายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าคาเฟ่สัตว์ในไทยจะเติบโตและขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทย คาเฟ่สัตว์แห่งแรก คือ คาเฟ่แมวที่มีชื่อว่าชิโกะแคทคาเฟ่ (Chico Cat Cafe) โดยมี

เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือคุณชิโกะซึ่งได้เปิดบริการเมื่อ ปีพ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท

ซอย 53 โดยจุดเริ่มต้นของคาเฟ่แมวนี้เดิมตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายของที่มีดีไซน์และมีคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่ม

ด้วย แต่เนื่องจากจังหวะที่กำลังจะเปิดร้านมีลูกแมวเพ่ิงคลอดแถวนั้น 4 ตัวเมื่อทางคุณชิโกะเห็นแล้วจึงรู้สึกสงสาร

จึงเก็บแมวมาเลี้ยงในร้านด้วยพอผู้เข้าใช้บริการเข้าร้านก็ได้เล่นกับแมวจนกลายเป็นคาเฟ่แมวในที่สุด โดยแมวทุก

ตัวที่คาเฟ่แมวแห่งนี้เป็นแมวที่เจ้าของร้านเก็บมาเลี้ยงทั้งหมด บางตัวโดนอุบัติเหตุหรือบางตัวโดนคนเอาใส่กล่อง

มาท้ิงไว้แถวหน้าร้าน แต่ทั้งนี้คาเฟ่แมวแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่จนเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาไทยได้รับ

อิทธิพลจากคาเฟสัตว์ในญี่ปุ่นและได้นำไอเดียนี้มาเปิดเป็นร้านคาเฟ่แมวคาเฟสุนัขและคาเฟสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ตามมา 

(เพ่ิงอ้าง, 2559 : 19)  

3.10. ลักษณะการประกอบกิจการคาเฟ่สัตว์ในไทย 

 ปัจจุบันการประกอบกิจการคาเฟ่สัตว์ในไทย สามารถขออนุญาตเปิดกิจการร้านอาหารต่อหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถประกอบกิจการ
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ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตต่อกรมปศุสัตว์แต่อย่างใด ทั้งนี้ คาเฟ่สัตว์ในไทยยังมีความหลากหลายของชนิด

สัตว์ แบ่งเป็นคาเฟ่แมว คาเฟ่สุนัข และคาเฟ่สัตว์แปลก 

 ปัจจุบันคาเฟ่แมวเป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากลักษณะท่าทางที่น่ารักของแมว ประกอบ

กับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายกว่าหากเทียบกับสุนัข โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด และกลิ่น คาเฟ่แมวใน

ไทยแห่งแรกชื่อ “ชิโกะแคทคาเฟ่ (Chico Cat Cafe) ก่อตั้งเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ตรงกับปี พ.ศ.2545 ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 

ซอย 53 เป็นคาเฟ่แมวที่มีอาหาร เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น พนักงานต้อนรับเป็นแมวไทยซึ่งเป็นแมวจรจัดที่เจ้าของร้าน

นำเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดกิจการ นอกจากนี้ยังได้รับการอนุญาตจากเจ้าของร้านโดยลูกค้าสามารถนำแมว

ของตนเองเข้ามาเล่นกับแมวในคาเฟ่นี้ได้ สำหรับคาเฟ่แมวในไทยพบว่ามีคาเฟ่แมวเปิดให้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

และแพร่หลายในปี พ.ศ.2557 จากเดิมที่เปิดอยู่เพียง 5 แห่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ณ ปัจจุบันคา

เฟ่แมวแพร่ขยายไปยังต่างจังหวัดและถูกเปิดทั่วประเทศกว่า 60 แห่ง และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 ลักษณะเด่นของคาเฟ่แมวส่วนใหญ่มักมีการตกแต่งในสไตล์ที่เป็นกันเอง เรียบง่าย และให้บรรยากาศ

คล้ายกับผู้เข้าใช้บริการกำลังนั่งเล่นกับแมวภายในบ้านพร้อมสั่งขนมและเครื่องดื่มมานั่งทานส่วนใหญ่คาเฟ่จะมี

แมวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น Persia, American Shorthair, Angora, Bengal, American 

Curt และ Scottish Fold เป็นต้น เพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูดให้ผู้เข้าใช้บริการเข้ามาสัมผัสคลุกคลีกับแมวที่

น่ารักเหล่านี้ (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 20) 

 ส่วนคาเฟ่สุนัขในไทยถูกเปิดให้บริการด้วยแนวคิดที่คล้ายกับการเปิดคาเฟ่แมว คือ เป็นการผสมผสานกัน

ระหว่างร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหาร พร้อมกับให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเล่นกับสุนัขภายในร้าน ส่วนใหญ่สุนัขใน

คาเฟ่จะต้องเป็นสุนัขที่ถูกเลี้ยงมาให้มีนิสัยที่เป็นมิตรกับผู้คน โดยคาเฟ่สุนัขที่พบส่วนใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย

สุนัขหลากหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ เช่น ไซบีเรียนฮัสกี้ (Siberian Husky), โกลเด้นรีทรีเฟเวอร์ 

(Golden Retriever), อัฟกันฮาวนด์ (Afghan Hound), อลาสกันมาลามิวท์ (Alaskan Malamuth), ลาบราดอร์

รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever), เซนต์เบอร์นาร์ด (St.Bernard), คอลลี่ (Collie) และโอลอิงลิชชีพด็อก (Old 

English Sheepdog) เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 21-22)  

สุนัขพันธุ์กลาง เช่น เจแปนนิสสปิตซ์ (Japanese Spitz), ชเนาเซอร์ (Schnauzer), ชิบะอินุ (Shiba Inu), 

บีเกิ้ล (Beagle) และบอสตันเทอร์เรียร์ (Boston Terrier) เป็นต้น ซึ่งบางคาเฟ่ก็จะเป็นคาเฟ่สำหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่

และบางคาเฟ่ก็จะมีแต่สุนัขพันธุ์เล็กโดยเฉพาะโดยคาเฟ่สุนัขบางแห่งจะมีการให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถพาสุนัขของ

ตนมาเล่นกับสุนัขในคาเฟได้ด้วยซึ่งกฎหลัก ๆ ในการใช้บริการคาเฟ่สุนัข คือ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทาง

คาเฟ่จัดไว้ให้กอ่นสัมผัสสุนัข และการห้ามให้อาหารสุนัข เว้นแต่อาหารที่ทางคาเฟ่มีจำหน่าย (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 21-

22) 
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นอกจากคาเฟ่แมวและสุนัขแล้วในไทยยังมีคาเฟ่สัตว์แปลกหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Exotic Pet เช่น คาเฟ่

สัตว์แปลก little 200 café ที่มีสัตว์จำพวกสุนัขจิ้งจอกเฟนเน็คฟอกซ์ แรคคูนเมียร์แคท แมวป่าคาราคัล แมว

เปอร์เซีย นก หนูยักษ์คาปิบาร่า รวมถึงงู ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ ผู้เข้าใช้บริการเข้าไปสัมผัสสัตว์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องสัมผัส

เฉพาะเมื่อมีพนักงานในร้านอยู่ด้วยเท่านั้นและยังมีการแสดงสัตว์แปลกซ่ึงถูกขังไว้ในกรง เช่น หนูชินชิลล่า นกแก้ว 

หรือคาเฟ่สัตว์ The Animal Café ซึ่งจะมีสัตว์จำพวกนกฮูก แรคคูน แมวป่าคาราคัล และแมวทําเซอร์วัล สุนัข

จิ้งจอกเฟนเน็คฟอกซ์ และแมวเปอร์เซีย ซึ่งสามารถให้ผู้เข้าใช้บริการเข้าไปเล่น และสัมผัสตัวสัตว์ได้นอกจากนั้น

ภายในร้านยังมีสัตว์แปลกประเภทอ่ืน ๆ เช่น หนูชินชิลล่า กบอาเจนติน่าแอ๊กโซลอต หรือหมาน้ำ สัตว์ในตระกูลซา

ลาแมนเดอร์ ปู Red Apple Crab หนูเจอร์บิลลิงมาโมเสส เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 22)   

สำหรับจุดที่เหมือนกันของคาเฟ่สัตว์ในทุก ๆ คาเฟ่นั้นจะมีข้อปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ โดยข้อปฏิบัติ

ในการเข้าใช้บริการของคาเฟ่สัตว์เหล่านี้ที่มีเหมือนกันได้แก่ ก่อนที่จะสัมผัสกับสัตว์ต้องมีการล้างมือให้สะอาด 

ห้ามปลุกสัตว์ที่หลับอยู่ ห้ามให้อาหารของคนกับสัตว์ในร้าน โดยหากจะให้อาหารแก่สัตว์จะต้องเป็นขนมที่ทางร้าน

จัดไว้ให้สำหรับสัตว์เท่านั้น ห้ามใช้ความรุนแรงในการเล่นกับสัตว์ ในการถ่ายรูปสัตว์ห้ามใช้แฟลช เป็นต้น ทั้ งนี้

สำหรับข้อปฏิบัติในบางร้านมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดแตกต่างกันไป เช่น บางร้านมีการให้ผู ้เข้า ใช้บริการเปลี ่ยน

รองเท้าโดยต้องสวมใส่รองเท้าท่ีทางร้านเตรียมไว้ ห้ามอุ้มสัตว์โดยหากจะอุ้มสัตว์ต้องมีพนักงานของทางร้านดูแล มี

การกำหนดเวลาให้ผู้เข้าใช้บริการเล่นกับสัตว์ได้ตามเวลาที่ทางคาเฟ่สัตว์กำหนดในการเข้าไปเล่น หรือสัมผัสกับ

สัตว์จะต้องมีพนักงานของคาเฟ่สัตว์อนุญาต และบางคาเฟ่มีการกำหนดอายุของผู้เข้าใช้บริการ เป็นต้น (เพิ่งอ้าง, 

2559 :23) 

3.11. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) 

Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) คาเฟ่นี้ตั้งอยู่ที่ 82 ถนนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ลักษณะทางกายภาพของคาเฟ่จากการสำรวจพื้นที่ Big Dog Café เป็นคาเฟ่ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมใน

รูปแบบของยุคโมเดิร์น จากลักษณะและรูปแบบของตัวอาคารที่ถูกทำเป็น 2 ชั้น เน้นรูปทรงที่มีความเรียบง่ายไม่มี

การตกแต่งมากนัก ทั้งนี้ยังมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมมาดัดแปลงเป็นตัวอาคาร ทำให้ลักษณะของตัว

อาคารโดยภาพรวมเป็นทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมด รวมถึงการใช้โทนสีที่เรียบง่ายไม่ฉูดฉาดโดยการใช้สีพ้ืน สีดำ ขาว เทา 

และน้ำตาล ทำให้ Big Dog Café เป็นร้านคาเฟ่ที่มีสไตล์ในรูปแบบของโมเดิร์น ส่วนลักษณะพื้นที่บริเวณหน้ารา้น

คาเฟ่ถูกทำให้เป็นบริเวณลานกว้างไว้สำหรับเป็นที่จอดรถของลูกค้าที่นำรถส่วนตัวมาเอง ซึ่งภายในบริเวณนี้

สามารถจอดได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ 
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ลักษณะที่โดดเด่นของคาเฟ่นี้ คือ รูปปั้นคนและสุนัขขนาดใหญ่สีทอง โดยรูปปั้นนี้จะถูกตั้งไว้ที่บริเวณ

ทางเข้าของคาเฟ่ รูปปั ้นนี ้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู ้ประกอบการ (คุณยุ ้ย) และสุนัขสายพันธุ ์ Alaskan 

Malamute มีชื่อว่าโซโล ส่วนด้านหน้าของรูปปั้นนี้จะมีชื่อร้านของคาเฟ่ที่เขียนว่า “BIG DOG CAFÉ & BISTRO” 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.2 รูปปั้นหน้า Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี)  

ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 

 

ภาพที ่3.1 ร้าน Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี) 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 
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พ้ืนที่ทางกายภาพภายในร้านจะถูกแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นคาเฟ่ ในโซนนีจะมีลักษณะคล้ายกับ

คาเฟ่ทั่วไปมีขายเครื่องดื่ม อาหาร ของหวาน บริเวณตรงกลางของพ้ืนที่ในโซนนี้มีขายผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน้ำของ

สุนัขท่ีทางผู้ประกอบการได้ศึกษาแกะสูตรและทำผลิตภัณฑ์นี้ข้ึนมาขายให้กับลูกค้าในราคาถูกและคุณภาพดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในบริเวณด้านในของโซนคาเฟ่ยังมีพิธีกรรม Kukur Tihar เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

ของคนประเทศเนปาล เป็นพิธีกรรมสำหรับการอวยพรให้สุนัขสุภาพร่างกายแข็งแรง หรือเป็นการขอบคุณสุนัข 

ส่วนของห้องน้ำจะอยู่ภายในโซนของคาเฟ่ โดยห้องน้ำจะมี 2 ห้อง  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 บริเวณภายในโซนของคาเฟ่  
ที่มา : https://images.app.goo.gl/MHQESDZs4Cd9hFfJA 

 

ภาพที ่3.4 บริเวณภายในโซนของคาเฟ่  
ที่มา : https://www.mangozero.com/review-big-dog-cafe/ 
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ส่วนอีกโซนหนึ่งเป็นโซนของสุนัขภายในโซนนี้มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง และเปน็พื้นที่สำหรับจัดรอบของ

สุนัข ในบริเวณนี้จะมีห้องสี่เหลี่ยมอีกห้องเป็นห้องปิดภายในของห้องปิดนี้จะเป็นห้องที่เปิดแอร์ และจะมีสุนัขใหญ่

หลากหลายสายพันธุ์ที่ถูกปล่อยไว้ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่ไม่จำกัดรอบของสุนัข ห้องนี้จึงเหมาะแก่ลูกค้าที่รอรอบ

ปล่อยของสุนัขเนื่องจากสามารถเข้าไปเล่นได้ตลอดเวลา เพราะโดยปกติทางร้านจะมีการจัดแบ่งรอบของสุนัขโดยมี

ทั้งหมด 5 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ที่เปิดโล่งเท่านั้น โดยโซนที่มีสุนัขจะมีพนักงานคอยดูแลทั้งลูกค้า

และสุนัขอยู่เสมอ ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัข คำแนะนำต่าง ๆ และกฎข้อห้ามของสุนัขบางสายพันธุ์ 

รวมถึงความสะอาดภายในบริเวณ 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 พิธกีรรม KUKUR TIHAR ทีถู่กตั้งภายในโซนของคาเฟ่ 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 
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ภาพที ่3.7 บริเวณโซนของสุนัขที่เป็นพืน้ที่เปิดโล่ง 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 

 

ภาพที ่3.6 บริเวณโซนของสุนัขที่เป็นพืน้ที่เปิดโล่ง 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 
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ภาพที ่3.9 บริเวณโซนของสุนัขที่เป็นพืน้ที่ปิด 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 

 

ภาพที ่3.8  บริเวณโซนของสุนัขที่เป็นพืน้ที่ปิด 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Café 

 



 
 

38 
 

3.12. จดุเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็น Big Dog Café (คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ก่อนจะกลายมาเป็น Big Dog Café ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นมาจาก คุณยุ้ย ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจาก

ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต เริ่มจากปัญหาชีวิตคู่ที่ต้องหย่าร้างกับสามี เพราะอยู่ไกลกัน ซึ่งคุณยุ้ยไม่สามารถทิ้งกิจการ

หรือภาระหน้าที่ที่ต้องทำอยู่กรุงเทพฯ และย้ายไปอยู่กับสามีที่อยู่จังหวัดกระบี่ได้ ทำให้คุณยุ้ยเศร้า เริ่มเก็บตัวอยู่

คนเดียว และเครียดจนนอนไม่ได้ ทำให้คุณยุ้ยต้องทานยานอนหลับทุกวัน จาก 1 เม็ด เพ่ิมเป็น 2 เม็ด ด้วยปัญหา

เรื่องนี้ทำให้กระทบไปถึงเรื่องของหน้าที่การงาน อยู่เกือบประมาณ 6 เดือน สภาพจิตใจของคุณยุ้ยก็เริ่มหนักขึ้น

เรื่อย ๆ นอกจากปัญหาเรื่องความรักแล้ว คุณยุ้ยยังพบเจอกับปัญหาเรื่องเพ่ือน เนื่องจากตอนั้นคุณยุ้ยโทรศัพท์ไป

หาเพื่อนและบอกว่าเธอทานยาไป 30 เม็ด เพื่อน ๆ จึงรีบพาเธอส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการล้างท้อง เมื่อถึง

โรงพยาบาลหมอได้บอกเธอว่าไม่มียาอยู่ในท้องเลย ทำให้เพื่อนคิดว่าคุณยุ้ยโกหกเพ่ือต้องการเรียกร้องความสนใจ

เท่านั้น ถึงขั้นทะเลาะและเลิกคบกันไป ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามารุมเร้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อาการทรุดหนัก

ยิ่งขึ ้นไปกว่าเดิม คล้ายกับคนไร้สติ จนทำให้เธอถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิต รักษาอยู่

ประมาณ 15 วัน (กิดานันท์ สุดเสน่หา : 2020 ) 

ภาพที ่3.10 คุณยุ้ยและผักบุ้ง (สุนัขตัวแรก) 
ที่มา : https://www.readhowl.com/2019/07/30/big-dog-cafe/ 
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 เมื่อออกจากโรงพยาบาล และได้รับคำแนะนำจากหมอว่าให้หากิจกรรมทำหรือหาอะไรมาทดแทน ซึ่งคุณ

ยุ้ยเลือกท่ีจะอยู่กับสุนัข และสุนัขตัวแรกของเธอ คือ สุนัขสายพันธุ์ชิสุ ชื่อ ผักบุ้ง เจ้าผักบุ้งได้เคยช่วยเธอตอนที่เธอ

เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเจ้าผักบุ้งได้วิ่งลงไปเรียกให้แม่บ้านเข้ามาช่วย ทำให้เธอเริ่มอยากรู้จักสุนัขสาย

พันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น พร้อมกับความตั้งใจอยากแชร์ประสบการณ์ของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบกับอาการ

ของคุณยุ้ยดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอนที่อยู่กับสุนัข ทำให้คุณยุ้ยเลือกที่จะให้สุนัขเป็นเครื่องจัดการความเศร้าของเธอ  

หลังจากนั้นเธอกับคุณเบิร์ด (ผู้ประกอบการหรือแฟนคนปัจจุบัน) ได้มีความคิดที่จะซื้อสุนัขมาเลี้ยงกันเองก่อน

ประมาณ 10 กว่าตัว ซึ่งเป็นสุนัขนำเข้าหลากหลายสายพันธุ์ อย่างอลาสกัน มาลามิวต์ พันธุ์ทิเบต พันธุ์แอร์เดล 

เทอร์เรีย ในตอนนั้นเธออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกลางเมืองที่ลาดพร้าว คนในหมู่บ้านจึงได้แนะนำให้เปิดเป็นคาเฟ่สุนัข 

โดยคนในหมู่บ้านจะมานั่งดื่มกาแฟและเล่นกับสุนัขไปด้วย ซึ่งเดิมทีจุดประสงค์ในตอนแรกก่อนที่จะเปิดเป็นคาเฟ่

สุนัขคุณยุ้ยและคุณเบิร์ดตั้งใจจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัข ซึ่ง จะเน้นสุนัขที่มีสาย

พันธุ์แปลก ๆ ที่ไม่มีในประเทศไทย และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์สุนัขจากทั่วโลก รวมถึงรับปรึกษาและให้

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของสุนัขสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกด้วย หลังจากเปิดคาเฟ่ตามคำแนะนำของคนในหมู่บ้านไปได้

ประมาณ 6 เดือน จึงได้ย้ายมาท่ีถนนรัชดาภิเษก คือ คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากลูกบ้านเริ่มร้องเรียนเพราะ

ไม่มีความเป็นส่วนตัว ประกอบกับจำนวนของสุนัขที่มีมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 ต่อมาช่วงภายหลังได้มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์ (โรคอารมณ์สองขั้ว) เข้ามา

เป็นลูกค้าที่ร้านโดยที่ผู้ป่วยเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นโรคนี้อยู่ และเข้ามาใช้บริการที่คาเฟ่และเล่นกับสุนัข

เป็นประจำ ไม่นานหลังจากนั้นลูกค้าท่านนี้ได้กลับมาพร้อมกับบอกว่าสุนัขทำให้อาการป่วยของเขาดีขึ้น หลังจาก

เหตุการณ์นี้ทำให้คุณเบิร์ดและคุณยุ้ยจึงได้เริ่มทำเรื่องสุนัขบำบัดอย่างจริงจังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มของ

ผู้ป่วยซึมเศร้า เด็กออทิสติก หรือกลุ่มของผู้สูงอายุ จึงทำให้มีเรื่องของสุนัขบำบัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกจาก Big 

Dog Café ที่คุณเบิร์ดทำอยู่นั้น เดิมทีคุณเบิร์ดมีอีกอาชีพหนึ่ง คือ การเป็นนนักเพาะพันธุ์สัตว์  (Breeder) การทำ

ฟาร์มสุนัข รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออกสุนัขสายพันธุ์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข

อย่างมากรวมถึงสัตว์ชนิดอื่นด้วย นอกจากนี้คุณเบิร์ดยังทำหน้าที่รับปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและสายพันธุ์สุนัข 

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอคำปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยงสุนัข แต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ไหน คุณ

เบิร์ดจะให้ทำแบบสอบถามเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนเลี้ยงสุนัข เพื่อให้ตรงจุดประสงค์ของการเลี้ยง ธุรกิจของ

คุณเบิร์ดอาจไม่ได้เริ่มมาจากความรู้สึกชื่นชอบสุนัข แต่หลังจากเริ่มทำธุ รกิจเกี่ยวกับสุนัข และต้องอยู่กับสุนัข
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ตลอด จึงเริ่มซึมซับความชื่นชอบสุนัข ประกอบกับทัศนคติส่วนตัวที่ว่าสุนัขเหมือนสมาชิกครอบครัว ไม่ใช่แค่สัตว์

เลี้ยงอย่างเดียว  

ทัศนะของคุณเบิร์ดต่อการใช้สุนัขบำบัด (Dog Therapy) คุณเบิร์ดมองว่าสุนัขสามารถใช้เยียวยาได้ 2 

ด้าน คือ ด้านจิตใจกับด้านกายภาพ ในแง่ของจิตใจ บางคนอาจจะมีความเครียด ไม่อยากพูดคุยกับใคร เก็บตัว ไม่

เข้าสังคม ซึ่งสุนัขเป็นตัวช่วยทางเลือกหนึ่งของผู้คนเหล่านั้น เนื่องจากสุนัขไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ เก็บความลับ

ได้ เป็นความสบายใจ ทำให้บางคนอาจจะเลือกใช้สุนัขเป็นที่ระบายหรือพูดคุยมากกว่า เพราะนอกจากได้บรรเทา

ความเครียดลงแล้ว ยังจะได้รับความรู้สึกดี ๆ จากสุนัข ไม่ว่าจะผ่านการสัมผัส การโอบกอด การลูบหัวสุนัข ด้วย

ลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติของสุนัขทำให้ผู้ที่อยู่ด้วยได้รับความสดใส ความสุข และรอยยิ้ม ส่วนในทางด้าน

กายภาพหากเป็นเด็กออทิสติกจะช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิ และทำให้จิตใจอ่อนโยนมากขึ้น หรือหากเป็นผู้

พิการทางสายตา พวกเขาเหล่านี้จะได้เสพความสุขจากการจินตนาการผ่านการสัมผัส การได้ยิน ซึ่งถือว่าเป็นการ

เยียวยาทางจิตใจเช่นกัน นอกจากนี้แล้วยังทำให้ผู้พิการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เพราะสุนัขจะตอบรับผ่านการแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ อย่างซื่อตรงไม่ว่าจะเป็นการกระดิกหางใส่ การมาอ้อนขอของกิน การเลียมือ เป็นต้น 

ส่วนผู้สูงวัยจะช่วยในเรื่องของการขยับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการเล่นกับ

สุนัข เช่น การโยนบอลให้สุนัขไปคาบเก็บมาให้ สิ่งนี้ก็เป็นการกายภาพกล้ามเนื้อในส่วนของมือและแขน โดย

ผู้สูงอายุจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการกายภาพที่น่าเบื่อ แต่จะรู้สึกสนุกเสียมากกว่า 

ด้วยอาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ และความชื่นชอบสุนัข จึงทำให้คุณเบิร์ดและคุณยุ้ยประสบความสำเร็จ

ในการเปิดคาเฟ่สุนัข Big Dog Café (หมาใหญ่ใจดี) พร้อมกับสื่อที่เข้ามาสัมภาษณ์ทำให้คาเฟ่นี้เป็นที่รู้จักในเรื่อง

ของการใช้สุนัขบำบัด และเหตุการณ์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์ เข้ามาเล่นกับสุนัขที่ร้าน พร้อมกับ

ภายหลังผู้ป่วยมีอาการทีดี่ขึ้น จึงทำให้ผู้คนในสังคมที่รับรู้ผ่านสื่อ ผ่านการบอกต่อ ๆ กัน เข้ามาใช้สุนัขเพื่อเป็น

เครื่องในการจัดการความเครียดและเป็นอีกรูปแบบทางเลือกหนึ่งของการใช้สุนัขบำบัด 
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บทที่ 4 

เรื่องเล่าความเครียดและการนำไปสู่การใช้ Dog therapy 

 จากการทำการสำรวจพื้นที่ของสนามที่ Big Dog Café และจากการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ 

Big Dog Café จำนวน 5-10 คน โดยผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และใช้วิธีการสร้างเครือข่าย

ข้อมูล (Snowball sampling) การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องมีการคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย จึงต้องทำการขอ

ความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลทางวาจา (Oral consent) ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนทำการสัมภาษณ์ ซึ่ง

ผู้ให้ข้อมูลได้ยินยอมให้ข้อมูลสัมภาษณ์และสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวส่วนตัวเท่าที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ จาก

การสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ศึกษาจะทำการสัมภาษณ์โดยให้ผู้ให้ข้อมูลได้เล่าเรื่องราวที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการใช้

ชีวิต ขั้นตอนและวิธีในการจัดการความเครียดในรูปแบบของตนเอง รวมถึงผลของการใช้สุนัขในการจัดการ

ความเครียด ทั้งนี้เพื่อผู้ศึกษาจะได้นำข้อมูลจากปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความเครียด และขั้นตอนในการรักษาหรือวิธี

ในการจัดการความเครียด การใช้สุนัขในการจัดการความเครียด และผลลัพธ์จากวิธีดังกล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล เพ่ือที่จะทราบเรื่องบริบททางสังคมเมืองว่าส่งผลต่อความเครียดหรือไม่ 

4.1. เรื่องเล่าของพีแ่พรว (นามสมมติ)  

พ่ีแพรว (นามสมมติ)  อายุ 26 ปี เป็นผู้หญิงตัวเล็ก อวบท้วม ใส่แว่น ผิวขาว หน้าตาใจดี เธอมีลักษณะ

ท่าทางเฟรนลี่กับทุกคน เราได้เข้าไปหาพ่ีแพรว (นามสมมติ) จากการแนะนำของสตาฟที่ร้านว่าเธอเป็นลูกค้า

ประจำที่เข้ามาเล่นกับหมาเพราะเป็นซึมเศร้า และจากการที่เธอเล่นกับหมาทำให้เธอมีอาการที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ศึกษา

ได้เข้าไปหาเธอ ขออนุญาตและทำการแนะนำตัวเองว่ามาจากท่ีไหน เรียนที่ไหน กำลังทำวิจัยจบเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

ซึ่งเธอยินดีที่เป็นเคสในการสัมภาษณ์ให้ข้อมูล จึงได้ขอไลน์เธอไว้คุยติดต่อสัมภาษณ์  

ในวันแรกที่เจอกันพ่ีแพรว (นามสมมติ) กำลังนั่งเล่นกับสุนัขหมาป่าชื่อ แบรนดอน (Brandon) ซึ่งแบรน

ดอนกำลังนอนหนุนตัก และให้เธอลูบหัวอยู่ สุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขสายพันธุ์ Saarloos wolfhond โดยจะมี

ลักษณะนิสัยไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า และจะไม่เข้าใกล้คนแปลกหน้า จะมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา แต่

ด้วยพ่ีแพรว (นามสมมติ) ไปเล่นกับแบรนดอนด้วยบ่อย ๆ จึงทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้กล้าเข้าหาและไว้วางใจเธอ  

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ทำให้ทราบว่าพื้นฐานชีวิตเดิมของเธอมาจากครอบครวัที่

เป็นชนชั้นกลาง ปัจจุบันเธอประกอบอาชีพอิสระทางด้านภาษา และมีโรคทางจิตเวชเป็นกรรมพันธุ์ รวมถึงมีโรค

ประจำตัวมาตั้งแต่เด็ก คือ โรคผนังหัวใจรั่ว และจำเป็นต้องทำการผ่าตัด แต่ถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วก็ใช่ว่าอาการของ
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เธอจะดีขึ้นแบบสมบูรณ์ 100% ด้วยโรคประจำตัวนี้เองทำให้ชีวิตในวัยเด็กของเธอนั้นถูกตีกรอบจากพ่อแม่ใน

หลาย ๆ ด้าน จึงก่อให้เกิดเป็นความเครียด ความกดดัน และนำไปสู่ โรคซึมเศร้าในเวลาต่อมา แต่พ่ีแพรว (นาม

สมมติ) ไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งได้ไปพบจิตแพทย์ช่วงตอนอายุ 22-23 ปี เป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบ

ใหม่ ๆ จากการวินิจฉัยของจิตแพทย์จึงทำให้ทราบว่าจริง ๆ แล้วเธอถูกกดดันมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับความกดดัน

ต่าง ๆ ที่ได้รับมาโดยไม่รู้ตัว นอกจากความเครียดที่ได้รับจากครอบครัวแล้ว พ่ีแพรว (นามสมมติ) ยังมีความเครียด

จากเรื่องเรียนในช่วงตอนเรียนในมหาวิทยาลัย เรื่องงานหลังจากที่เพิ่งเรียนจบใหม่ ๆ ก็ต้องทำงานเลย และยัง

รวมถึงเรื่องความรักของพ่ีแพรว (นามสมมติ) ต้องดูแลแฟนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนเธอ ซึ่งเป็นความกดดัน

อย่างหนึ่งเช่นกัน 

 

มีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็ก ทำให้พ่อแม่ค่อนข้างเข้มงวด ถูกตีกรอบจากพ่อแม่ทุกอย่าง
ตั้งแต่เด็กทำให้รู้สึกกดดัน ถูกจำกัดอิสระมาตั้งแต่เด็ก จึงก่อตัวขึ้นเป็นความเครียด เป็นความกดดนั
ข้างในโดยที่ไม่รู้ตัว เพิ่งมารู้ตัวตอนที่ไปพบแพทย์ แพทย์บอกว่าถูกกดดันตั้งแต่เด็ก หลังจากนั้นจะ
มีเรื่องเรียน เรื่องครอบครัว เรื่องความรักที่ต้องดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน ซึ่งมันเป็นความ
กดดัน 

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

หลังจากทราบว่าพ่ีแพรว (นามสมมติ) มีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็ก และโรคซึมเศร้าที่ได้รับการกดดัน

สะสมมาไม่รู้ตัว ผู้ศึกษาจึงถามอาการก่อนที่จะพ่ีแพรว (นามสมมติ) จะทราบว่าตนเองเป็นซึมเศร้า รวมถึงระดับ

ความรุนแรงของอาการที่พ่ีแพรว (นามสมมติ) เป็นในช่วงนั้น โดยพี่แพรว (นามสมมติ) บอกว่าอาการที่เธอเป็นนั้น 

เป็นมาสักพักใหญ่แล้ว แต่เธอไม่รู้ตัวจนกระทั่งเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ และชอบตื่นมาร้องไห้ตอนตี 2 ทุกคืน หรือ

มีความคิดติดลบด้วยความคิดที่อยากฆ่าตัวตาย ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกแล้ว ถึงขั้นมีการวางแผนฆ่าตัวตาย 

นอกจากนี้พ่ีแพรว (นามสมมติ) ยังได้บอกอีกว่าหลังจากท่ีเธอได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว 

เธอได้เปลี่ยนไปพบจิตแพทย์อีกที่หนึ่งเนื่องจากพอเริ่มกินยาแล้วอาการของเธอไม่ดีข้ึน จิตแพทย์ใหม่วินิจฉัยอาการ

ของเธอว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นไบโพลาร์ไม่ใช่ซึมเศร้า ผู้ศึกษาจึงได้สอบถามอาการของไบโพลาร์จากพ่ีแพรว (นาม

สมมติ) ว่าลักษณะของอาการนี้เป็นอย่างไร พ่ีแพรว (นามสมมติ) เล่าว่าอาการของไบโพลาร์เป็นอาการสองขั้วแบบ

สุดโต่ง คือ เศร้าก็เศร้าสุด ร่าเริงก็ร่าเริงสุด เธอเป็นไบโพลาร์ที่มีเปอร์เซ็นของอาการเศร้าสูงกว่าอาการดีด โดย
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อาการของไบโพลาร์ช่วงที่ซึมเศร้าจะมีอาการ เหงา ร้องไห้ ซึม มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยอาการเหล่านี้จะอยู่กับเรา

เพียงแค่ 1 อาทิตย์ ถึง 3 เดือน แต่พอมาเป็นช่วงอารมณ์ดีมากกว่าปกติหรือมาเนีย (Mania) คือจะมีอาการดีดกว่า

ปกติ มีพลังเยอะ ไม่หลับไม่นอน ใช้เงินฟุ่มเฟือย พูดเร็ว ปากมักจะไปกว่าสมองที่คิด แต่ลักษณะอาการของพ่ีแพรว 

(นามสมมติ) ที่มีเปอร์เซ็นของอาการซึมเศร้าสูงกว่าจึงทำให้พ่ีแพรว (นามสมมติ) มีอาการซึมเศร้ามากกว่าอาการ

ดีด 

 

หมอคนใหม่บอกว่าเป็นไบโพลาร์ไม่ใช่ซึมเศร้า แต่เป็นไบโพลาร์ที่มีเปอร์เซ็นซึมเศร้าสูง

กว่าอาการดีดอาการไบโพลาร์คือ จะมีช่วงซึมเศร้า คือ เหงา เศร้า ซึม ร้องไห้ ฆ่าตัวตาย อาการนี้

จะอยู่สัก 1 อาทิตย์ ถึง 3 เดือน พอเป็นอาการมาเนีย (Mania) อาการดีด พลังเยอะ ไม่หลับไม่

นอน ใช้เงินเยอะ พูดเร็ว ปากไปไวกว่าสมอง แต่ของตนเองจะเน้นไปที่อาการซึมเศร้ามากกว่า 

อาการซึมเศร้าจะอยู่นานกว่า 

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กมุภาพันธ์ 2564) 

 

 ในการจัดการความเครียดของพ่ีแพรว (นามสมมติ)  พ่ีแพรว (นามสมมติ) บอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่สามารถ

จัดการกับความเครียดของตนเองได้ หากเกิดความเครียดอย่างแรกที่เธอจะทำคือการปล่อยให้ตัวเองเศร้า หรือ

ร้องไห้ไปให้ถึงที่สุด เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งเธอจะดีข้ึนมาเอง แต่โดยทั่วไปหากเธอต้องการจัดการกับความเครียดของเธอ

จริง ๆ เธอจะใช้สายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งเป็นวิธีในการจัดการที่พอจะได้ผลอยู่บ้างในบางครั้ง แต่เธอคิดว่าการไปพบ

แพทย์เป็นการรักษาด้วยการทานยาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่า และการไปหาเพื่อนก็ไม่ได้เป็นวิธีการ

แก้ปัญหาสำหรับเธอ ด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวของพ่ีแพรว (นามสมมติ) เป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือเป็น 

Introvert การแก้ปัญหาความเครียดด้วยการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจึงทำให้ เธอเกิดความเครียดมากกว่าเดิม 

ประกอบกับอาการของไบโพลาร์ที่ทำให้เป็นสมาธิสั้นด้วย การคลายเครียดด้วยวิธีการดูหนัง ฟังเพลง หรือออก

กำลังกาย พ่ีแพรว (นามสมมติ) จะมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมนั้นได้เพียงแค่ 10-15 นาทีเท่านั้น และยิ่งหากฝืนทำไป

เรื่อย ๆ จะยิ่งเกิดความกดดันมากกว่าเดิมว่าทำไมถึงดูหนังไม่รู้เรื่องหรือทำไมทำไม่ได้ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหา

ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสำหรับเธอ 
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แต่หากเลือกจัดการความเครียดอย่างแรกที่สุดคือ สายด่วนสุขภาพจิต อันนี้ก็พอช่วยได้

บ้าง ขั้นแรกจะโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งมันไม่ทำให้ดีขึ้นเลยนัดหมอ คิดว่าแก้ให้ตรงจุด กินยา 

ก็โอเค และส่วนตัวพี่เป็น Introvert ดังนั้นการเข้าสังคมจึงทำให้พี่เครียด ดูหนัง ฟังเพลง โรคนี้เป็น

โรคที่มีสมาธิสั้นด้วย การดูหนังฟังเพลงจึงทำได้ไม่นาน ยิ่งถ้าฝืนทำนาน ๆ จะเกิดความกดดันกับ

ตัวเอง ว่าทำไมทำไม่ได้ ทำไมดูหนังไม่รู้เรื่อง ส่วนการออกกำลังกายสามารถช่วยได้ เป็นวิธีที่หมอ

แนะนำ แต่สมาธิสั้นจึงทำได้ไม่นาน 10-15 นาที ก็ทำไปทำอย่างอื่นแล้ว 

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

พ่ีแพรว (นามสมมติ) เปลี่ยนโรงพยาบาลในการรักษาถึง 4 ครั้ง เนื่องการรักษาโรงพยาบาลครั้งแรกไม่ทำ

ให้อาการดีขึ้น ต่อมาพ่ีแพรว (นามสมมติ) ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ชลบุรีจึงได้ไปรักษาอาการที่คลินิกจิตเวช พอกลับไป

มาท่ีกรุงเทพฯ ก็มารักษาโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งระยะเวลาในการรักษาประมาณ 1 ปี แต่แล้วอาการของเธอก็ไม่ได้ดี

ขึ้นอีก จึงเปลี่ยนไปรักษาโรงพยาบาลที่สุดท้ายและรักษามาจนถึงปัจจุบัน อาการของพ่ีแพรว (นามสมมติ) เริ่มคงที่

กว่าในช่วงแรก ๆ เพราะอาจจะกินยามาสักระยะหนึ่งแล้ว อาการของเธอจึงเริ่มค่อย ๆ คงที่  แต่อาจจะมีขึ้น ๆ ลง 

ๆ บ้างในบางครั้ง แต่หากช่วงไหนที่เธอเกิดอาการเครียดหนักมาก ๆ ก็อาจจะมีการทำร้ายตัวเองบ้างเป็นการ

ลงโทษตัวเองด้วยการกรีดแขน แต่ถ้าเกิดไม่ไหวมากจริง ๆ เธอจะทานยาแก้เครียดและนอนหลับไปเลย 

ต่อมาเมื่อเธอได้เริ่มมารู้จัก Big Dog Café โดยแม่ของพ่ีแพรว (นามสมมติ) เป็นคนแนะนำให้เธอลองไปที่

คาเฟ่แห่งนี้ แม่พ่ีแพรว (นามสมมติ) รู ้จักคาเฟ่นี้ผ่านโซเชียลบน Youtube และทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ Dog 

Therapy ผ่านการสัมภาษณ์ที่คุณเบิร์ด (เจ้าของ Big Dog Café) ออกรายการต่าง ๆ พ่ีแพรว (นามสมมติ) จึงได้

ลองไปคาเฟ่แห่งนี้เผื่อจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยให้บรรเทาความเจ็บป่วยของเธอ พ่ีแพรว (นามสมมติ) เล่าว่า

ครั้งแรกที่เธอเข้าไปที่ Big Dog café พ่ีแพรว (นามสมมติ) เข้าไปด้วยอารมณ์สีเทา มีสภาพแย่และอาการหนักมาก 

เมื่อเธอได้เข้าไปที่คาเฟ่แห่งนี้เธอได้เจอกับสุนัขตัวหนึ่งมีลักษณะขนหยิก สีของสุนัขตัวนี้เป็นสีเทาแซมดำหรือ

น้ำตาลอ่อน หูยาวแบนและเป็นรูปตัววี สันหลังเหยียดตรง หางสั้นตั้งตรงสุนัขตัวนี้มีชื่อว่า “แคนดี้” (แคนดี้เป็น

สุนัขสายพันธุ์ Airedale terrier โดดเด่นในเรื่องของการช่วยบำบัดอาการซึมเศร้า) อาการของพ่ีแพรว (นามสมมติ) 

อยู่ในช่วงซึมเศร้าไม่กระตือรือร้น พ่ีแพรว (นามสมมติ) เล่าว่าเธอเดินเข้าไปหาแคนดี้ด้วยอาการซึมเศร้า หดหู่ แต่
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แคนดี้เหมือนสัมผัสอะไรได้บางอย่างจากตัวเธอ ปฏิกิริยาของแคนดี้คือความสดใสร่าเริง วิ่งเล่นไปทั่วบริเวณนั้น 

แล้วได้เข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพ่ีแพรว (นามสมมติ) พร้อมกับยกเท้าทั้งสองข้างใส่เธอ พยายามเรียกร้องความสนใจ

จากเธอ จึงทำให้ตัวพีแ่พรว (นามสมมติ) ลืมความเศร้าแล้วสนใจกับปฏิกิริยาของสุนัขแสนรู้ที่อยู่ข้างหน้าเธอ 

 

 

ตอนเข้าหาแคนดี้ เข้าไปในสภาพที่ไม่ Active ไม่มี energy เข้าไปแบบตาลอย ๆ แคนดี้มี

อาการดีดมากก็จะเข้ามาหาอาจจะเพราะด้วยต้องการกินขนม แต่ตนเองไม่มีขนม แคนดี้เหมือน

สัมผัสอะไรได้สักอย่างนึง ก็มาหยุดที่ข้างหน้าและเอาเท้าทั้งสองข้างยกเข้าหาเหมือนต้องการดึง

ความสนใจ หยุดจากความเศร้าแล้วให้สนใจที่ตัวเขา เหมือนแคนดี้ทำให้พี่ลืมความเศร้าได้  

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 การที่แคนดี้สุนัขสุดแสนจะฉลาดที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเศร้าของเธอได้ ทำให้พ่ีแพรว (นามสมมติ) 

ได้เข้ามาเล่นกับสุนัขที่ Big Dog Café อยู่บ่อยครั้ง โดยปกติจะไป 3-4 ครั้งตอ่สัปดาห์ นอกจากนี้เธอยังบอกเหตุผล

อีกว่าทำไมถึงชอบมาแต่ที่คาเฟ่นี้ เพราะคาเฟ่ที่อ่ืนที่เธอเคยไปแตกต่างจากที่ Big Dog Café ในหลาย ๆ อย่าง คือ 

พนักงานที่ Big Dog Café มีความรู้เรื่องสุนัขเยอะ รวมถึงการดูแลใส่ใจทั้งลูกค้าและสุนัขในคาเฟ่ทุกตัว สุนัขที่นี่

ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่วนผู้ประกอบการก็รักและใส่ใจสุนัขของเขาทุกตัวไม่เป็นเพียงแค่ต้องการเลี้ยงหมา

เพราะธุรกิจเท่านั้น รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่ี Big Dog Café อีกด้วย  

ภาพที ่4.1 แคนดี้ สุนัขสายพันธุ ์Airedale terrier 
ที่มา : ถา่ยโดย นางสาวพิชชานันท์ สุวรรณปัฏนะ ที่ Big Dog Cafe 
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เคยไปคาเฟ่อื ่นคือคาเฟ่แมว แต่คิดว่าที่ Big dog café ดีที ่สุดแล้ว เพราะ 1. Staff มี

ความรู้แน่น 2. ดูแลหมาดี ไม่ได้แค่เลี้ยงหมาเพราะอยากเปิดคาเฟ่ พี่ยุ้ย พี่เบิร์ด รักหมามาก จึงคิด

ว่าถ้าอยู่กับคนที่มี passion เร่ืองหมา เขาคงจะดูแลหมาได้ดีกว่าคนที่เปิดคาเฟ่หมาเพื่อธุรกิจ  

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

มุมมองที่มีต่อสุนัขและการใช้ Dog Therapy ในการจัดการความเครียดของเธอ โดยสุนัขในมุมมองของ

เธอนั้น เธอมองว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นตรงที่สุนัขจะมีจุดยืน ความคิด ความอ่าน ความฉลาด

เป็นของตัวเอง เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจคำว่าภักดีและคำว่าเชื่อใจได้ดีที่สุด ส่วนวิธีการใช้ Dog Therapy ในการบำบัด

นั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกเท่านั้น ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความชื่นชอบสุนัขอีกด้วย โดยส่วนตัวของพ่ีแพรว (นามสมมติ) ที่

เธอเลือกวิธีนี้เพราะเธอเป็นคนที่ชอบหมา พ่ีแพรว (นามสมมติ) ใช้วิธีนี้พร้อมกับการกินยารักษาจากโรงพยาบาล

ปัจจุบัน พ่ีแพรว (นามสมมติ) บอกว่าการเลือกใช้วิธีนี้สามารถช่วยให้หายเครียดหรือบรรเทาได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น 

และหากมีบางอย่างมากระตุ้นก็สามารถทำให้อาการกลับมาเป็นได้อีก และเหตุผลที่ตัวเองไม่สามารถเลี้ยงหมาได้

เนื่องจากข้อจำกัดของพ้ืนที่ทีอ่ยู่อาศัยและอาการป่วยของเธอ 

 

ส่วนตัวเป็นคนชอบหมา การที่เข้าไป Big Dog Café พร้อมกับการรักษากับโรงพยาบาล

ปัจจุบันด้วย ผลลัพธ์คือ การไปคาเฟ่หมาจะทำให้อารมณ์ดีเฉพาะในคาเฟ่ พอออกจากคาเฟแ่ละมี

อะไรมากระตุ้นมันก็จะกลับไปแย่เหมือนเดิม ยาก็ทานในปริมาณเท่าเดิม หมาบรรเทาได้แค่เฉพาะ

ช่วงเดียวไม่ระยะยาว  

(แพรว (นามสมมติ) , สัมภาษณ ์: 12 กุมภาพันธ์ 2564) 
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นอกจากนี้พ่ีแพรว (นามสมมติ) ยังได้พูดถึงบริบทในสังคมเมืองที่ส่งผลต่อความเครียดของเธอ เธอกล่าวว่า

ความเครียดนั้นมีตั้งแต่การจราจรที่ติดขัดอยู่เสมอ การแย่งงานกัน ค่าครองชีพสูงจนเครียด นิสัยความเห็ นแก่ตัว

ของคนเมืองที่ต้องแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ และไม่สามารถเลี่ยงได้ 

4.2. เรื่องเล่าของน้องเปียโน (นามสมมติ)  

น้องเปียโน (นามสมมติ)  น้องเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กลักษณะคล้ายตุ๊กตา ตาโต ยิ้มเก่ง ผมลอนเป็นสีน้ำตาล 
วันแรกที่เจอน้องเปียโน (นามสมมติ) กำลังนั่งเล่นกับสุนัขอยู่ เธอมากับรุ่นพี่ที่รู้จักกัน มาทราบตอนหลังว่าพ่ีคนนั้น

รู้จักกันผ่านทวิตเตอร์ และเป็นคนมาเล่นกับหมาเนื่องจากมีอาการป่วยเหมือนกัน รุ่นพี่ที่รู้จักคนนั้น คือ พ่ีแพรว 

(นามสมมติ) การพูดคุยครั้งแรกกับน้องเปียโน (นามสมมติ)  ตอนดูเข้าถึงง่ายเฟรนลี่ ยิ้มเก่ง ในตอนแรกของการ

แนะนำตัวเองและบอกจุดประสงค์ว่าต้องการจะขอสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพ่ือนำไปทำวิจัย ช่วงแรกน้องก็ตั้งใจฟัง แต่

ช่วงหลัง ๆ น้องเริ่มเฟตออกจากบทสนทนา ดูจิตใจเลื่อนลอย เหมือนมีความเศร้าบางอย่างภายในใจ น้องเริ่มเข้าสู่

อาการเซื่องซึม และมีท่าทีหรือแสดงอาการไม่ค่อยอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเท่าไหร่ ผู้ศึกษากลัวว่าจะไปรบกวนน้อง 

จึงรีบทำขอไลน์ไว้นัดโทรไปคุยสัมภาษณ์ ซึ่งน้องเปียโน (นามสมมติ) ก็ยินดีให้และแนะนำให้รู้จักกับพี่แพรว (นาม

สมมติ) อีกด้วย หลังจากนั้นสักพักใหญ่ ๆ ก่อนทำการสัมภาษณ์จึงได้ทำการติดต่อไป แต่น้องเปียโน (นามสมมติ) 

เปลี่ยนไลน์ใหม่ ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับน้องได้ จึงได้ทักไปสอบถามกับพ่ีแพรว (นามสมมติ) ซึ่งเป็นพี่ที่รู้จักกับ

น้อง พ่ีแพรว (นามสมมติ) จึงได้ทำการติดต่อน้องเปียโน (นามสมมติ) ให้อีกครั้งและส่งไลน์ใหม่ของน้องเปียโน 

(นามสมมติ) ให้ ผู้ศึกษาคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่กระทบกับสภาพจิตใจของน้อง น้องจึงหายไป  แต่

หลังจากการพูดคุยเมื่อได้ไลน์ใหม่มาอีกครั้งน้องก็ยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ข้อมูลเช่นเดิม ในวันที่ขอนัดสัมภาษณ์น้อง

เปียโน (นามสมมติ) ได้ขอให้เปิดกล้องไปด้วย เนื่องจากน้องต้องการที่จะสบตากับผู้ศึกษาในการสัมภาษณ์ข้อมูล 

เพราะไม่อย่างงั้นน้องไม่สามารถพูดคุยได้ ซึ่งผู้ศึกษาไม่ได้ติดอะไร และยินดีที่จะสัมภาษณ์น้องผ่านการเปิดกล้อง  

ซึ่งมาทราบภายหลังว่าในช่วงการสัมภาษณ์นี้น้องได้บอกกับผู้ศึกษาว่าช่วงนั้นที่ได้เจอกับผู้ศึกษาครั้งแรก น้องอยู่

ช่วงอารมณ์ข้ัวซึมเศร้า ถ้าเป็นช่วงตอนนั้นคงไม่สามารถพูดคุยกับผู้ศึกษาได้ เพราะจะรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้า แต่

ตอนนี้อยู่ในอารมณ์ข้ัวบวก อารมณ์ดีมาก ๆ จึงไม่รู้สึกว่าผู้ศึกษาเป็นคนแปลกหน้า สามารถพูดคุยด้วยได้ปกติ  

 

ถ้าอยู่ในช่วงดาวน์ ๆ จะไมส่ามารถคุยกับพี่ได้เพราะจะรู้สึกว่าพี่เป็นคนแปลกหน้า 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 



 
 

48 
 

 

 ปัจจุบันน้องเปียโน (นามสมมติ) เป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมตอนปลาย พื้นฐานชีวิตของน้อง

เปียโน (นามสมมติ)  พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่น้องอายุ 1 ขวบ สาเหตุที่เลิกกันเพราะพ่อติดเหล้า อาชีพปัจจุบันของ

พ่อคือทำสวน น้องเปียโน (นามสมมติ) และพ่อเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูเช่นเดียวกัน พ่อยังอาศัยอยู ่ที่

หนองบัวลำพูส่วนตัวน้องเปียโน (นามสมมติ) เองมาศึกษาเรียนต่ออยู่ที่กรุงเทพฯ และอาศัยอยู่กับตายาย โดยตาที่

เป็นสามีคนแรกได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ส่วนตาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันเป็นสามีคนใหมข่องยาย  

เปียโน (นามสมมติ) ได้เจอแม่เพียงแค่หนึ่งครั้งในรอบ 2-3 ปี เนื่องจากแม่เปิดร้านนวดอยู่ที่ประเทศตุรกี

และแต่งงานใหม่แต่ปัจจุบันน้องเปียโน (นามสมมติ) ได้ย้ายออกมาอยู่คอนโดกับแฟนช่วงปลายปี 63 อาชีพเสริม

ของน้องเปียโน (นามสมมติ)  คือ รับจ้างตัดต่อวิดีโอ เป็นตัวแทนขายเครื่องสำอาง และทำเทียนหอมขาย รายได้

ส่วนนี้เธอนำมาเป็นค่าขนมให้ตัวเอง ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แฟนเป็นคนช่วยเหลือและจ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งโดยปกติแล้ว

แม่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแฟนเป็นคน

รับผิดชอบแทน นอกจากนี้น้องยังมีโรคประจำตัว คือ ไบโพลาร์ที่มีภาวะซึมเศร้า และเป็นโรคแพนิค (Panic 

attack)1  

 

หนูเป็นโรค panic attack เป็นอาการ Panic ตกใจเวลาที่มีเสียงดัง สามารถเกิดไดห้ลาย

ปัจจัย และหนูเป็นไบโพลาร์ที่มีภาวะซึมเศร้า แต่ตอนนี้ซึมเศร้าน่าจะหายไปแล้ว 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 
1 โรคแพนิค (Panic attack) คือ ความวิตกกังวลแบบไม่มีสาเหตุ ขี้ตกใจ หากเมื่ออาการกำเริบปฏิกิริยาที่แสดงออกมา 

คือ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ร้อนวูบวาบ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีสาเหตุเกิดมาจากเหตกุารณเ์ลวร้ายในชีวิต จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือเสียสมดุลของสารเคมีในสมองได้ เช่น ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน เป็นต้น (Allwellhealthcare, 2020) 
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สาเหตุที่ทำให้น้องเปียโน (นามสมมติ) มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเกิดจากประสบการณ์การล่วงละเมิด

ทางเพศจากสมาชิกในครอบครัวตอนช่วงวัยเด็ก ซึ่งเป็นตาและหลานของตาเธอเอง เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดในช่วง

น้องเปียโน (นามสมมติ) อยู่ชั้นประถมศึกษา โดยที่เธอไม่รู้มาก่อนว่าการกระทำแบบนั้นมันคืออะไร จนกระทั่งเธอ

โตขึ้นและได้เรียนรู้จึงทำให้ทราบว่าการที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กแบบนั้น คือ การข่มขืน หลังจากที่เธอได้ทราบความจริง

ทำให้เธอเกิดความอับอายและรู้สึกว่าตัวเองสกปรก โดยความรู้สึกท่ีเธอขยะแขยงตัวเองกลับรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เมื่อเธอเริ่มขึ้น ม.ปลาย 

 

สาเหตุที่ป่วยคือ ถูกข่มขืนซึ่งเป็นตาของตนเอง มันเกิดตั้งแต่ประถม ซึ่งตอนประถมไม่

ทราบว่ามันคืออะไร ครูก็ไม่เคยพูดถึงที่ผู้ใหญ่ทำแบบนี้กับเด็กมันคือการถูกข่มขืน พอโตขึ้นและได้

เรียนจึงทำให้รู้ว่าการโดนแบบนี้มันคือการถูกข่มขืน และก็ได้ตกใจมากว่ามันคือการถูกข่มขืนหรอ 

และหนูก็ไม่กล้าบอกใคร เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมาก ๆ ไม่ได้โดนบ่อยนาน ๆ ครั้ง พอ

โตขึ้นทำให้หนูรู้สึกไม่รักตัวเองและคิดว่าตัวเองสกปรก น่าขยะแขยง จนพอขึ้น ม.ต้น อาการก็เร่ิม

หนักขึ้นเรื่อย ๆ หนูไม่ได้โดนแค่ตาแต่หนูโดนหลานของตาด้วย (หลานของตาคนใหม่) ตอนนั้น

หลานของตาน่าจะอยู่สักตอนม.ปลาย ตอนนั้นหนูอยู่ป.1 ไม่ก็อนุบาล ไม่ได้สอดใส่เพราะหนูเจ็บ 

แต่ให้หนูใช้ปาก แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่ม....ด้วยร่างกายที่โตขึ้น 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 นอกจากเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กที่สร้างบาดแผลลึกในใจของเปียโน (นามสมมติ) แล้ว น้องเปียโน 

(นามสมมติ) ยังต้องมาพบเจอกับสภาวะครอบครัวแตกสลาย พ่อแม่เลิกลากันเพราะการที่พ่อเป็นคนขี้เหล้า ด้วย

การที่น้องมีพ่อเป็นคนขี้เหล้าขี้เมาจึงทำให้น้องโดนเพื่อนล้อตอนพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งที่โรงเรียนช่วง

ตอนประถมศึกษา การถูกเพ่ือนล้อนี้เองนอกจากจะสร้างความอับอายขายหน้าแล้วยังไดส้ร้างปมให้กับเธออีกด้วย 

 

ตอนเรียนประถมจะมีเพื่อนมาล้อทุกวันว่าเป็นลูกขี้เหล้า ลูกขี้เมา พ่อขับมอไซค์มาหาที่

โรงเรียน ก็จะมาหอมมากอดคนอ่ืนก็จะเห็น หนูรักพ่อนะแต่ว่าอาย  
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(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

ปัญหาต่าง ๆ ในวันเด็กได้สร้างปมในใจแก่น้องเปียโน (นามสมมติ)  ทำให้น้องรู้สึกถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ 

พ่อแม่ไม่รัก ไม่ดูแลเธอให้ดี ซ้ำยายยังปล่อยให้อยู่กับตาแค่สองคนที่บ้านที่ทำให้เธอต้องเหมือนตกนรกท้ังเป็น 

เปียโน (นามสมมติ) ทำได้แค่โทษทุกคน และเธอเองไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดทำไมถึงต้องได้มาเจอเรื่องราวต่าง ๆ 

ที่เลวร้ายแบบนี้  

 

ทำให้เกิดเป็นปมในใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่รัก ทำไมถึงไม่ดูแลให้ดี ทำไมถึงปล่อยให้หนู

อยู่กับตา อยู่กับตายาย ทำไมปล่อยให้หนูอยู่กับตาแค่ 2 คนในวันนั้น ตอนนั้นหนูโทษทุกคน ทำไม

แม่ไม่กลับมาหา ทำไมถึงไม่อยู่บ้าน ทำไมไม่ดูแล ทำไมต้องปล่อยให้อยู่กับตา ทำไมต้องปล่อยให้

หนูต้องมาเจอเร่ืองราวอะไรแบบนี้ หนูทำผิดอะไร ทำไมพ่อต้องขี้เมา ทำไมพ่อเป็นคนแบบนี้ คือทุก

อย่างที่คนรอบตัวทำมันส่งผลทุกอย่างกับหนู  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตในวัยเด็กของเธอได้สร้างบาดแผลลึก สะสมมาเรื่อย ๆ และหนักมากขึ้น

ทุกวัน สภาพอาการของเปียโน (นามสมมติ) ตอนนั้นเริ่มมีอาการเบลอและเริ่มมีการฝันร้ายทุกคืน ในช่วงที่เธอ

เรียนอยู่ชั ้น ม.4 หลังจากอาการที่หนักมากขึ้นเรื ่อย ๆ ทำให้ เปียโน (นามสมมติ) ตัดสินใจทานยาแก้แพ้ไป 1 

กระปุก อาการหลังทานยาแก้แพ้ในปริมาณมากนั้นทำให้เปียโน (นามสมมติ) หายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกำลังจะขาด

ใจตาย จึงได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และ Admid อยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 20 วัน นี่เป็นครั้งแรก

และจุดเริ่มต้นของการทำร้ายร่างกายของเธอ จากการทำร้ายร่างกายของเปียโน (นามสมมติ) เองในตอนแรกเธอไม่

คิดว่าตนเองจะเป็นซึมเศร้าและเป็นไบโพลาร์ เธอคิดแค่ว่าการที่เธอทำแบบนี้เป็นเพราะเกิดจากความเครียดของ

เธอเพียงเท่านั้น 

ในระหว่างที่ทำการ Admid อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเธอยังมีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงตาเดินไปเดินมา เสียง

การเปิดประตู จนกระทั่งเธอได้เริ่มทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดแขน กรีดขา กรีดคอ และพยายามจะฆ่าตัวตายอีก
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ครั้ง ทำให้ต้องฉีดยานอนหลับทุกวัน ทานยาตามที่หมอสั่ง แต่การเข้ารับรักษาครั้งนี้ไม่ได้ทำให้อาการของเปียโน 

(นามสมมติ) ดีขึ้นแต่กลับส่งผลข้างเคียงโดยเปียโน (นามสมมติ) มีอาการเบลอยา ทำให้แม่ของเปียโน (นามสมมติ) 

ตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลรักษา วิธีการรักษาของโรงพยาบาลที่สองนี้ คือ รักษาด้วยวิธีการบำบัดโดยการพูดคุย 

พร้อมกับทานยาและพบหมอทุกอาทิตย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมแม่ที่ต่างประเทศ 

และเลือกที่จะตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายที่นั ่น ด้วยวิธีการ Overdose ยา แต่แผนการนี้ไม่สำเร็จเนื่องจากรถ

โรงพยาบาลได้มาถึงและสามารถช่วยไว้ได้ทัน หลังจากที่กลับมาจากการเยี่ยมแม่ อาการต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ก็ยังไม่

หายไป ไม่ว่าจะเป็นการฝันร้ายที่ฝันอยู่ทุกคืน ความคิดทางด้านลบที่อยากจะทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อย ๆ และการที่

เปียโน (นามสมมติ) ต้องร้องไห้ในทุก ๆ คืน จากการติดตามรักษาอาการของเปีนโนที่โรงพยาบาลประจำที่เธอ

รักษาอยู่ทุกวันนี้ หมอได้ถามเปียโน (นามสมมติ) ถึงอาการอยู่เสมอและช่วยหาทางแก้ไขอาการ โดยหมอจะถาม

เธอว่าเธออยากทำอย่างไร ต้องการอะไร ความต้องการของเปียโน (นามสมมติ)  คือ อยากให้ พ่อ แม่ ตา ยาย ทุก 

ๆ คน ไดร้ับความเจ็บปวดแบบที่เธอเคยได้รับ ความรู้สึกแย่ ๆ ความทรมานที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้  

 

หมอจึงถามว่าอยากทำยังไง หนูอยากให้แม่ ยาย พ่อ ทุกคน รู้สึกเจ็บปวดเหมือนที่หนู

รู้สึก อยากให้พวกเขารู้ว่าหนูรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนในขณะที่ทุกคนมีความสุข แม่อยู่ต่างประเทศ 

กินข้าวอร่อย อยากให้เขารู้สึกเจ็บบ้าง จะได้รู้สึกเหมือนที่หนูรู้สึก  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

เปียโน (นามสมมติ) จึงได้ตัดสินใจบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นกับเธอให้กับคนที่เธอเรียกว่าเป็น

ครอบครัวของเธอได้รับรู้ทุกคน แต่ทุกอย่างที่เธอคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเธอกลบัไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อเธอได้บอก

กับคนเป็นแม ่ที่คาดหวังว่าจะเชื่อเธอ แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมา คือ การถูกต่อว่าจากคนเป็นแม่แท้ ๆ ของเธอ ทำให้

อาการท่ีเดิมทีนั้นแย่อยู่แล้ว กลับยิ่งถูกซ้ำให้แย่มากกว่าเดิม  
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หนูจึงโทรไปบอกแม่ว่าหนูโดนตาข่มขืนแต่แม่กลับบอกว่า เปียโน (นามสมมติ) หนูเป็นบ้า

หรอ อย่ามาพูดแบบนี้ ซึ่งตอนที่หนูได้บอกแม่คือตอนที่ตาหนูได้เสียไปแล้ว แม่ไม่เชื่อหนูจงึได้รู้สึก

ดาวน์มาก ๆ ทำไมแม่ไม่เชื่อ ทำให้อาการยิ่งแย่และอาการทรุดลงมาก  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

หลังจากที่บอกความจริงกับแม่ไปแล้ว และแม่ของเธอกลับไม่เชื่อเธอเลย เปียโน (นามสมมติ) จึงตัดสินใจ

ไปบอกกับยายผู้ที่เลี้ยงและอยู่ดูแลเธอตั้งแต่เล็กจนโต แต่แล้วผลลัพธ์ที่เธอคาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่ เชื่อเธอ 

พร้อมกับช่วยเหลือเธอได้บ้างกลับไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ โดยเปียโน (นามสมมติ) กลับถูกต่อว่าและหาว่าเธอใส่ร้าย

คนที่ตายไปแล้ว พร้อมกับบอกว่าเธอโดนคนอ่ืนที่ไม่ใช่ตา แล้วมาใส่ร้ายตาของตัวเอง 

 

มึงอย่ามาพูดแบบนี้ จะมาใส่ร้ายคนที่ตายไปได้ยังไง มึงไปโดนคนอื่นข่มขืนมา แล้วมา

บอกว่าตาเป็นคนทำ 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

เมื่อเปียโน (นามสมมติ) บอกกับแม่และยายไปแล้ว เธอจึงได้ตัดสินใจไปบอกกับพ่อผู้ที่เป็นครอบครัวของ

เธอและหวังว่าเป็นอีกคนที่จะรับฟังและเข้าใจ โดยไม่ทอดทิ้งเธอ แต่แล้วผลลัพธ์กลับเป็นเหมือนเดิม โดยนอกจาก

จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเธอได้ ซ้ำยังตัดขาดโดยการไม่ติดต่อกับเปียโน (นามสมมติ) อีกเลย แต่ถึงอย่างนั้น

อย่างน้อยเธอก็ได้บอกความในใจของเธอไปกับพ่อ โดยเธอได้พูดต่อว่าพ่อจากสิ่งที่อยู่ในใจของเธอมาตั้งแต่เด็ก ทำ

ให้เปียโน (นามสมมติ) รู้สึกสบายใจขึ้นมาเพราะได้ระบายความรู้สึกในใจที่มีทั ้งหมดของเธอออกไป แต่ก็ใช่ว่า

อาการป่วยของเปียโน (นามสมมติ) จะดีข้ึน 

 

หลังจากที่ได้ตัดสินใจบอกพ่อไป หลังจากที่บอกแม่กับยายแล้ว พ่อก็ไม่คุยด้วยและไม่เคย

โทรหาอีกเลย ตอนที่โทรไปหาพ่อหนูก็ว่าพ่อว่าทำไมพ่อไม่รักหนู ทำไมพ่อถึงเห็นแก่ตัว ทำไมต้อง
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ติดเหล้า รู้มั้ยว่าหนูต้องเจ็บปวดแค่ไหน รู้มั้ยว่าหนูต้องโดนเพื่อนล้อ หนูพูดทุกอย่างที่หนูอยากพูด

ออกไป แล้วมันทำให้หนูรู้สึกสบายใจ มันได้พูดออกไปทุกอย่าง  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

กว่าที่เธอจะสามารถกล้าบอกความจริงกับคนในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเปียโน (นามสมมติ) เลย 

เพราะเธอต้องใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะกล้าพูดเรื่องราวของเธอได้ พร้อมกับการรักษาจากโรงพยาบาลและได้รับ

คำแนะนำจากหมอ หลังจากนั้นเปียโน (นามสมมติ) ได้ตัดสินใจจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ก็

ไม่สำเร็จอีกเนื่องจากแม่ของเปียโน (นามสมมติ) ได้โทรมาขอร้องไว้ จากผลลัพธ์ที่คนในครอบครัวไม่เชื่อว่าเธอถูก

ข่มขืนจากตาทำให้เธอเกิดอาการทรุดหนักกว่าเดิม ถึงข้ันที่เธอต้องเข้า Admid อีกครั้ง การเข้า Admid ครั้งที่สอง

นี้ทำให้ยายและลุงได้เข้าไปพบและพูดคุยกับหมอ คุณหมอจึงได้อธิบายอาการและสาเหตุที่เธอเป็นโรคนี้ให้กับ

ผู้ปกครองของเธอ โดยก่อนหน้าเธอไม่ได้อยู่ห้องพูดคุยด้วย แต่เมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้น เธอได้ยินเพียงแค่ยายพูดว่า

เรื่องท่ีเกิดข้ึนมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ทำให้เธอรู้สึกแย่กว่าเดิม เพราะสิ่งที่เธอต้องการเป็นเพียงแค่ความเข้าใจ การ

รับรู้เรื่องราวความเจ็บปวดของเธอ หรือย่างน้อยต้องการให้ยายได้รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น หรือต้องการ

ให้ยายโทษตัวเองที่ไม่สามารถเลี้ยงและดูแลเธอได้เป็นอย่างดี  

เมื่อหนูเข้าไปในห้องที่คุณหมอพูดคุยยายพูดว่า ก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว หนูจุกมาก หนู

รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ต้องการให้เขารู้สึกผิดสิ อย่างน้อยรู้สึกว่าดูแลหนูไม่ดีสิ แต่เขากลับบอกว่ามันทำ

อะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้ว  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 จากเรื่องราวที่ผ่านมาเปียโน (นามสมมติ) จึงได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะเรื่องการบอก

ความจริงที่ว่าด้วยเธอโดนข่มขืนจากตาของเธอ หรือแม้กระทั่งการยอมรับความจริงของครอบครัวเธอ กว่า

ครอบครัวของเปียโน (นามสมมติ) จะยอมรับความจริงก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร หรือเพราะก่อนหน้านี้คำบอก

เล่ามาจากเปียโน (นามสมมติ) ไม่ใช่หมอจึงทำให้คำบอกเล่าไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเชื่อ ประกอบกับอาการป่วย

ของเปียโน (นามสมมติ) เองด้วยทำให้ความน่าเชื่อถือกลับน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ครอบครัวของเธอยอมรับ
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มากขึ้นและเข้าใจเธอ จนมีอยู่วันหนึ่งแม่ของเปียโน (นามสมมติ) ได้โทรมาขอโทษเธอที่ปล่อยให้เธอต้องได้เจอกับ

เรื่องราวที่เลวร้ายจนสร้างแผลลึกในใจของเธอ ถึงแม้ว่าแม่ของเปียโน (นามสมมติ) จะโทรมาขอโทษแล้ว แต่เปียโน 

(นามสมมติ) กลับไม่รู้สึกว่าแม่ของเธอเจ็บปวดอะไร หรือรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น เธอไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความ

เสียใจของยาย และความเจ็บปวดของทุกคน และทุกคนก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุก ๆ วัน  ซึ่งต่างจากที่เธอ

เป็นอยู่ เธอต้องใช้ชีวิตในทุก ๆ วันอย่างทรมาน เธอต้องนอนร้องไห้และอยู่กับฝันร้ายในทุกคืน  

 

จึงทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้วทุกคนต้องใช้เวลา กว่าหนูจะไปบอกแม่บอกยายได้หนู

ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน หลังจากที่หนูบอกทุกคนไป ก็เหมือนทุกคนจะต้องใช้เวลาที่จะยอมรับ

ความจริงว่าหนูโดนแบบนั้นจริง ๆ แล้วพอวันนึงแม่โทรมา แม่ก็ขอโทษที่ปล่อยหนูไว้แบบนี้ แต่หนู

รู้สึกว่าทำไมแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย ทำไมหนูถึงรับรู้ไม่ได้ว่าหนูรู้สึกเจ็บปวด ทำไมถึงรับรู้ไม่ได้

ว่ายายเสียใจ ทำไมทุกคนยังใช้ชีวิตแบบปกติ แต่หนูร้องไห้ทุกวัน แต่คนรอบข้างกลับมีความสุข 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

ในส่วนของการรักษาอาการป่วยของเปียโน (นามสมมติ) และวิธีการจัดการความเครียดของเธอ คือ เธอ

รักษาอาการป่วยด้วยการทานยา ต้องพบหมออาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ และทำจิตบำบัดด้วยการพูดคุยกับ

หมอ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งหมอจะเป็นคนถามเรื่องราวในชีวิตประจำวันทั่วไป มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้าง อารมณ์ของ

เธอเป็นอย่างไร เนื่องจากเปียโน (นามสมมติ) เธอมีอาการที่เป็นไบโพล่าร์ด้วย ดังนั้นหมอจึงสอบถามเพื่อติดตาม

อาการของเธออยู่ตลอด เพ่ือให้อาการของเธออยู่คงที่อยู่เสมอหมอจึงแนะนำให้เธอหาอะไรทำ เริ่มจากสิ่งที่ตัวชอบ 

และไม่ควรปล่อยให้ตัวเองว่าง 

ช่วงตอนแรกของการจัดการความเครียดของเปียโน (นามสมมติ)  เธอไม่ทราบว่าต้องจัดการอย่างไร มี

เพียงแค่ว่าเครียดแล้วทำร้ายตัวเองอย่างเดียว แต่พอมาตอนหลังเมื่อเธอได้ทานยา พร้อมกับคำแนะนำปรึกษาของ

แพทย์ ทำให้เธอสามารถหาวิธีในการจัดการความเครียดในรูปแบบของเธอได้ อย่างแรกหากเปียโน (นามสมมติ) 

เกิดความเครียดเปียโน (นามสมมติ) จะเริ่มจากการวาดรูป ฟังเพลง ไปหาหมา และข้ันสุดท้าย คือ ไปพบแพทย์ แต่

ถ้าหากเธอมีอาการเศร้าหนักกว่านั้นขั้นอย่างแรกที่เธอจะทำ คือ ฟังเพลง ดูหนัง วาดรูป หากยังไม่ดีขึ้นเธอจะหา
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เพ่ือนคุยที่เธอสามารถไว้ใจได้นั่น คือ พ่ีแพรว (นามสมมติ)  และหากไม่ดีขึ้นอีกเธอเลือกที่จะไปหาสุนัข และถ้าทำ

ทัง้หมดทุกอย่างที่เลือกชอบแล้วยังไม่ดีขึ้นข้ันสุดท้ายที่เธอเลือกจะไป คือ การพบแพทย์  

 

ทุกคร้ังที่ไปหาหมอหมอจะถามว่าช่วงนี้อยากทำอะไร คือหนูชอบวาดรูป แต่งรูป ระบายสี 

เขียนบทความ หมอจะถามว่าทำแล้วโอเคขึ้นมั้ย? เป็นยังไง ถ้าเครียดแล้วจะทำอะไร คิดไว้หรือยัง? 

ถ้าหนูเครียดอย่างแรกหนูจะวาดรูป ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะฟังเพลง ไปหาหมา ไปหาหมอ แต่ถ้าเศร้ามาก ๆ 

หนูจะฟังเพลง ดูหนัง วาดรูป คุยกับเพื่อน คุยกับพี่แพรว (นามสมมติ)  ไปหาหมา ถ้าไม่หายก็จะ

เข้าโรงพยาบาลเลยก่อนที่จะทำร้ายตัวเอง ช่วงแรก ๆ ที่ไปมันไม่มีวิธีที่จะควบคุมตัวเอง ว่าจะต้อง

ทำแบบไหนก่อน ถ้าไม่หายค่อยทำขั ้นตอนที่ 2 และ 3 มันเครียดแบบขั้นเดียวกรีดแขนเข้า

โรงพยาบาล 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

เปียโน (นามสมมติ) เริ่มมารู้จักวิธีการใช้สุนัขในการจัดการความเครียดจากการแนะนำของพ่ีแพรว (นาม
สมมติ)  (นามสมมติ) ซ่ึง 
พ่ีแพรว (นามสมมติ) เป็นคนแนะนำและพาเธอมายังที่ Bog Dog Café เนื่องจากพ่ีแพรว (นามสมมติ) เธอใช้

วิธีการใช้สุนัขบำบัดแล้งอาการของเธอนั้นดีขึ้น จึงได้บอกเปียโน (นามสมมติ) ต่อ น้องเปียโน (นามสมมติ) เริ่มใช้

สุนัขในการบำบัดตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่แล้วเธอก็พบอุปสรรคอย่างแรกของเธอ คือ ด้วยโรค

ประจำตัวของเปียโน (นามสมมติ) ที่เธอเป็นโรคแพนิค ทำให้เกิดการวิตกกังวลและหวาดระแวง รวมถึงสุนัขที่เธอมี

ปมตั้งแต่เด็กจากการที่โดนสุนัขเห่าไล่ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ทำให้ทุกครั้งเวลาที่เจอสุนัขเธอมักจะ

กลัวอยู่เสมอ ไม่กล้าเข้าใกล้ ไม่กล้าเข้าไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสุนัขตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตาม เปียโน (นามสมมติ) จึง

เอาปัญหานี้ที่เกิดข้ึนกับเธอไปปรึกษากับแพทย์เมื่อมีการนัดพบติดตามอาการ หมอจึงได้แนะนำให้เธอต้องพยายาม

เอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้ โดยการเอามือไปสัมผัสกับสุนัขและหากเกิดความกลัวก็ต้องปล่อยให้ตัวเองกลัว

ไปเลยจนถึงขีดสุด แล้วระดับความกลัวสุนัขของเปียโน (นามสมมติ) จะค่อย ๆ ลดลงมาเอง ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่

ดีจากการนำวิธีทีหมอแนะนำไปใช้ เพราตัวเปียโน (นามสมมติ) เองเธอก็ต้องการที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเอง

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับต้นทุนเดิมที่ชื่นชอบสุนัขด้วย เพียงแต่มีปมจากการโดนสุนัขไล่กัดตอนเด็ก เท่านั้น 
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ไม่เพียงเท่านั้นเปียโน (นามสมมติ) ยังมีความพยายามเป็นอย่างมากที่ต้องการจะเอาชนะความกลัว เธอจึงไปที่ Big 

Dog Café อยู่บ่อยครั้ง โดยไปเกือบทุกวัน ประมาณอาทิตย์ละ 4 วัน  

 

หนูเลยไปเล่าเร่ืองนี้ให้หมอฟัง ว่าหนูกลัวหมามาก หมอจึงบอกว่าให้เอามือไปจับหมา ถ้า

รู้สึกกลัวมากก็ปล่อยให้กลัวไปจนถึงที่สุด ถ้ากลัว 100 เปอร์เซ็นก็ปล่อยให้ความกลัวนั้นพุ่งทะลุ 

100 ไปเลย กลัวจนจะร้องไห้ แล้วความกลัวมันจะค่อย ๆ ลดลงมาเอง นี้ เป็นวิธีที่หมอแนะนำมา 

หนูเลยพยายามที่จะไปจับ ทีแรกก็ไม่กล้าเพราะกลัว และมักจะสะดุ้งเวลาที่หมาหันมามอง ทุกครั้ง

ที ่ไปคาเฟ่หมาก็จะพยายามจับ พยายามที ่จะเล่นด้วย ต่างระแวงกันและกัน เพราะหมาก็มี

สัญชาตญาณของหมา เหมือนรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดี ส่วนตัวคิดว่าหมาป่าเข้าหาได้ยากที่สุดแต่หนู

อยากจะเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้ หนูรู ้สึกว่าหนูไม่อยากป่วย หนูอยากเล่นกับหมา 

เพราะว่าหนูรักหมาแต่ว่าหนูแค่กลัว จึงอยากจะเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทำให้ทราบถึงความรู้สึกที่ได้รับจากสุนัขผ่านการสัมภาษณ์น้องเปียโน (นาม

สมมติ) ที่มีลักษณะไปในทางบวก และจากประสบการของเปียโน (นามสมมติ) เองทำให้ทราบว่าสุนัขเป็นวิธีการ

ทางเลือกอย่างหนึ่งของเธอที่ช่วยบรรเทาความเครียดของเธอได้ ผ่านการเล่นกับสุนัข การสัมผัส ผู้ศึกษาจึง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับจากการเล่นกับสุนัข น้อง เปียโน (นามสมมติ) บอกว่าการที่ไปเล่นกับ

สุนัขทำให้เธอรู้สึกดี เหมือนได้ระบายความรู้สึกแย่ ๆ ออกไปผ่านการเล่น การสัมผัส ทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้น 

ไม่เพียงเท่านั้นจากการพบแพทย์ที่เธอรักษาอยู่เธอจึงได้นำเรื่องการใช้สุนัขในการบำบัดไปสอบถาม ซึ่งแพทย์ ได้

ยืนยันว่ามันสามารถบำบัดได้จริง ด้วยความชอบสุนัขของเปียโน (นามสมมติ)  เธอได้บอกกับผู้ศึกษาว่าอนาคต

อยากจะเลี้ยงสุนัขเพียงยังไม่สามารถเลี้ยงได้เนื่องจากอาการป่วยของตัวเองที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึ งไม่

สามารถเลี้ยงสุนัขได้ แต่ในอนาคตมีแผนว่าจะเลี้ยงแน่ ๆ  
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สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีเวลาไปเล่นกับหมา คือ หมาเหมือนเป็นที่ระบาย หมาพูดไม่ได้ เวลาไป

เล่นกับหมารู้สึกสบายใจ ไม่ว่าจะเจอเร่ืองอะไรมา เวลาที่เห็นหมาวิ่งเล่นหรือมานอนตักมาเลีย มัน

คือความสบายใจ มันทำให้ความไม่สบายใจมันลดลง เพราะหมาเข้ามาช่วยเรา หมาทำให้หนูรู้สึก

สบายใจ เหมือนดูดเอาความเครียด ความรู้สึกเสียใจ ความรู้สึกเศร้าออกไป โดยเป็นธรรมชาติ 

ตอนไปพบหมอหนูเคยถามหมอ และหมอบอกว่าที่จริงสุนัขสามารถบำบัดได้จริง ๆ เหมือนหมาจะ

มีสื่อประสาท ที่เป็นสื่อของความสุข ต่อมรับความรู้สึกของความสุข เหมือนหมามันจะมาเติมเต็ม

ส่วนนี้ให้กับเรา วิธีการคือไปนั่งกับหมาแล้วระบายความเครียดผ่านการลูบหัว การลูบหัวเหมือน

เป็นการเล่าเร่ืองข้างในให้หมาฟัง ลูบหัวและคิดไป เช่น ลูบหัวหมาในขณะที่คิดเรื่องแม่ด้วย แต่พอ

ลูบไปเรื่อย ๆ เหมือนความคิดมันก็จะละลาย การไปเล่นกับหมา เหมือนหมามาดึงดูดความสนใจ 

มาสนใจชั้นสิ ลืมความเศร้าไปเลย  

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาจึงสอบถามการใช้บริการที่คาเฟ่หมาที่อื่นนอกจากที่ Big Dog Café เพื่อต้องการทราบ

ถึงสิ่งที่โดดเด่นของ Big Dog Café จากการสอบถามน้องเปียโน (นามสมมติ) เล่าว่าเธอไม่เคยไปคาเฟ่หมาที่ไหน

เลยนอกจากที่ Big Dog Café เพราะที่นี่ได้รวบรวมสุนัขที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่หายาก 

เน้นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ แต่ละสายพันธุ์ของสุนัขเป็นระดับเอเชียเป็นสุนัขที่นำเข้า จึงทำให้เธอสนใจคาเฟ่แห่งนี้เป็น

พิเศษเพราะนอกจากสุนัขที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นแล้ว ที่นี่ยังเอาใจสำหรับคนที่ชอบสุนัขตัวเล็กอีกด้วยและยังเน้น

ความหลากหลายทางสายพันธุ์เช่นเดิม เพราะต่อให้ลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบสุนัขตัวใหญ่ก็ยังสามารถมาเล่นกับสุนัข

ตัวเล็กได้อีกด้วย และเปียโน (นามสมมติ) เองก็ไม่สามารถเล่นกับสุนัขที่เธอชื่นชอบได้ทั้งวันก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นกับ

ตัวอ่ืนด้วยอยู่ดี จำนวนสุนัขของที่ Big Dog Café มีถึงประมาณ 70-80 ตัว  

จากการสอบถามข้อมูลทำให้ทราบอีกว่าน้องเปียโน (นามสมมติ) ใช้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเอง

ในรูปแบบที่ตนเองชอบและถนัด ประกอบกับการรักษาในทางการแพทย์ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน และเปียโน (นาม

สมมติ) ยังบอกอีกว่าวิธีการจัดการความเครียดด้วยการใช้สุนัขนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับรสนิยม

ความชอบอีกด้วย เพราะบางคนอาจจะใช้แมว บางคนก็อาจจะใช้ต้นไม้ เหมือนกับสิ่งที่หมอพยายามจะบอกคือการ

ให้นำเอาความเศร้าไปลงกกับสิ่งที่เราชอบ จากอาการที่คงที่ของเปียโน (นามสมมติ) ในปัจจุบันและจากการรักษา

โรคความเจ็บป่วยของเปียโน (นามสมมติ) มาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการทานยาและการพบ
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แพทย์ด้วยการพูดคุยสอบถามอาการ รวมถึงการบำบัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เธอชอบทำให้อาการป่วยของเธอดีขึ้น

และสามารถคิดในแง่บวกได้มากขึ้น โดยเปียโน (นามสมมติ) เธอได้กล่าวว่าการที่ทุกคนเป็นโรคนี้ต้องเริ่มจากการ

ยอมรับตัวเองให้ได้เสียก่อน เพราะก่อนหน้านี้เปียโน (นามสมมติ) ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ เธอเกลียดตัวเอง 

รู้สึกว่าตนเองนั้นไร้ค่า และสกปรก จนทำให้เธอทำร้ายตัวเอง เมื่อทำร้ายตัวเองมาก ๆ ทำให้เธอเจ็บจนเบื่อทั้งทาง

กายและจิตใจ จนเธอเริ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ ไปก็ไม่มีความสุข โรคที่เธอเป็นอยู่นั้นเป็น

โรคที่ใจร้ายกับตัวเธอมาก ๆ หลังจากเธอได้หาคำตอบให้กับตัวเองจนเธอ ทำให้เธอทราบว่าเธอต้องการจะอยู่เพ่ือ

ตัวเอง ต่อจากนี้เธอจะมีความสุขก็เพื่อตัวของเธอเอง แต่อย่างไรก็ตามต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเอง ต้องเข้าใจ

ตัวเองให้ได้เสียก่อนถึงจะสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้ 

 นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้สอบถามถึงบริบทสภาพแวดล้อมทางสังคมเมืองในปัจจุบันว่าส่งผลทำให้เปียโน 

(นามสมมติ) เกิดความเครียดด้วยหรือไม่ ซึ ่งเปียโน (นามสมมติ) เองเธอได้บอกว่าสังคมเมืองได้ส่งผลให้เกิด

ความเครียดมาก เพราะสังคมเป็นสังคมที่มีความเร่งรีบ ความมีน้ำใจของผู้คนต่างลดลง หากเมื่อเทียบกับสังคมที่

ต่างจังหวัด แต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่การที่สังคมเป็นสังคมที่มีการบูลลี่ (Bully)2 ซึ่งกันและกัน มันส่งผลให้เกิด

ความเครียดมากกว่า และหากเป็นสังคมในรูปแบบของผู้ใหญ่ความกดดันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อม

ความกดดันจากหน้าที่การงาน  

 

สังคมเมืองหนูรู้สึกว่าส่งผลให้เกิดความเครียดมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นสังคมที่เร่ง

รีบ และมันเป็นสังคมที่ความมีน้ำใจ ความเมตตามันลดลง มันไม่เหมือนสังคมบ้านนอกอะค่ะ แต่ว่า

หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่า ถ้าหนูเป็นเด็กแต่ว่าสังคมที่หนูอยู่มัน

เป็นสังคมของการ Bully ซึ่งกันและกัน อันนี้ก็แบบทำให้เกิดความเครียด แต่ว่าถ้าเป็นสังคมผู้ใหญ่ 

ก็จะเกิดจากหน้าที่การงานมากกว่า 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 
2 บูลลี่ (Bully) คือ การกลั่นแกล้งดว้ยวาจาทางคำพูด หรือเป็นการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้อื่น (ไทยรัฐออนไลน,์ 2564) 
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4.3. เรื่องเล่าของคุณซี (นามสมมติ) 

คุณซี (นามสมมติ) เป็นผู้หญิงลักษณะตัวเล็ก ผิวสี เธอเป็นผู้หญิงที่คุยง่าย เฟรนลี่ ยิ้มเก่ง และเธอเป็น

ลูกค้าประจำของ Big Dog Café ได้รับการแนะนำให้รู้จักผ่านแม่ของคุณยุ้ย (แม่ของผู้ประกอบการ) แม่ของคุณยุ้ย

บอกว่าเธอเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำที่มีอาการซึมเศร้า และเธอนั้นชอบเข้ามาเล่นกับสุนัขที่นี่อยู่บ่อยครั้ง หลังจาก

กล่าวเสร็จแม่ของคุณยุ้ยได้เดินไปเรียกพ่ีซี (นามสมมติ)มาแนะนำให้เราได้รู้จักกับเธอ ซึ่งการพบกันครั้งแรกเธอยิ้ม

ให้และชวนคุยเก่งมาก ในวันนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นการพบเจอกันครั้งที่แรก ครั้งแรกที่ผู้ศึกษาได้เจอเธอก่อนแล้ว 

แต่เหมือนเธอจะจำไม่ได้ แต่ในครั้งนี้ต้องขอบคุณชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใส่ตั้งใจใส่ไปสัมภาษณ์คุณเบิร์ด 

(ผู้ประกอบการ) และเก็บเคสสัมภาษณ์ ทำให้ทุกอย่างดูราบลื่นมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากเธอเห็นตราสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย พ่ีซี (นามสมมติ)จึงทักถามว่าเรียนศิลปากรหรอ ซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่คุณซี (นามสมมติ)จบมา จึง

ได้มาทราบหลังจากคุยกันว่าคุณซี (นามสมมติ)เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาสนามจันทร์ เธอเรียนจบ

วิทยาศาสตร์เคมี ทำให้ปัจจุบันเธอทททำอาชีพเป็นนักเคมีอยู่แถวเตาปูน ปัจจุบันเธอมีอายุ 35 ปี ส่วนพ่อและแม่

ของพ่ีซี (นามสมมต)ิอดีตเคยทำอาชีพค้าขายแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว 

พ่ีซี (นามสมมติ)เป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวสีที่มีโรคประจำตัว คือ ประสาทหูเสื่อม ด้วยอาหารของโรคนี้เองที่

ส่งผลทำให้เธอมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับ และสะสมมาเรื่อย ๆ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้า

และนำไปสู่การรักษาทีโ่รงพยาบาลในที่สุด  

 

ความเครียดที่ทำให้เกิดซึมเศร้า คือ การเจ็บป่วยทางร่างกาย มีโรคประจำตัว ประสาทหู

เสื่อม ความถี่สูง เสียงแหลม มันจะได้ยินตลอดเวลา เพิ่งจะมาเป็นสัก 3 ปี พอเป็นก็จะทำให้รำคาญ

และมีปัญหากับการนอน พอสะสมมาก ๆ ก็เป็นซึมเศร้า  

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

หลังจากที่พ่ีซี (นามสมมติ)มีอาการป่วยจึงทำให้เธอไปโรงพยาบาลถึงประมาณ 3 ที่ สาเหตุที่ไปตรวจ

อาการหลายที่เพราะพ่ีซี (นามสมมติ)ต้องการเช็คให้แน่ใจว่าแต่ละที่ ให้ผลตรวจว่าเป็นอาการเดียวกัน โดย

โรงพยาบาลที่แรกใช้สิทธิ์ประกันสังคมจากที่ทำงานของเธอเอง ส่วนที่อ่ืนเธอจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง จาก
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การรักษาอาการที่โรงพยาบาลแรกพ่ีซี (นามสมมติ)บอกว่าเมื่อเธอมีปัญหาเรื่องหู ได้ยินเสียง แล้วไม่สามารถนอน

หลับได้ วิธีที่แพทย์จัดการ คือ การให้พี่ทานยาต่อเนื่องประมาณเกือบ 2 เดือน แต่แล้วพ่ีซี (นามสมมติ)คิดว่าการ

รักษาต้องมีวิธีที่ดีกว่าการได้รับประทานแค่ยานอนหลับ ทำให้พีซ่ี (นามสมมต)ิได้เปลี่ยนที่ในการรักษาไปที่คลินิกที่

มีการรักษาเกี่ยวกับการนอนหลับ ซึ่งเธอมองอาจจะเป็นการรักษาที่ตรงกับอาการป่วยของเธอมากกว่าโดยไม่ต้อง

รักษาด้วยการทานยานอนหลับ เมื่อไปถึงคลินิกที่พ่ีซี (นามสมมติ)เปลี่ยนมาทำการรักษาครั้งที่สอง อย่างแรกทาง

คลินิกได้ทำการสอบถามและชักประวัติก่อน หลังจากชักประวัติเสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเท่าไหร่นัก พ่ี

ซี (นามสมมติ)ก็ได้ถูกส่งเข้าที่แผนกจิตเวช แต่เนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรอคิวนานกว่าจะถึ งคิวตรวจ

ประกอบกับพ่ีซี (นามสมมติ)เองเป็นคนไข้ผู้ป่วยนอก และที่โรงพยาบาลนี้มีจำนวนคนไข้เยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

จึงทำให้กว่าคิวจะมาถึงพ่ีซี (นามสมมต)ินั้น เธอได้ใช้วิธีในการแก้ไขโดยการทานยานอนหลับรอไปเรื่อย ๆ 

 

พอพี่มีปัญหาเรื่องหู ได้ยินเสียง แล้วมันนอนไม่ได้ใช่มั้ยคะ โรงพยาบาลที่แรกเขาก็ให้เป็น
ยานอนหลับ แล้วเขาให้พี่กินตลอดทุกวันต่อเนื่องกันประมาณเกือบ 2 เดือน พี่ก็เลยคิดว่ามันต้องมี
ทางรักษาที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ให้เรากินยานอนหลับตลอด ทีนี้ก็เลยมาเห็นว่ามันมีคลินิกเกี่ยวกับพวกการ
นอนหลับ พี่เลยกะว่าจะไปคลินิกการนอนหลับคิดว่าช่วยได้โดยที่พี่ไม่ต้องกินยานอนหลับ  

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

เมื ่อถึงคิวนัดตรวจอาการของพ่ีซี (นามสมมติ)มาถึง เธอได้เข้ารับการตรวจที่แผนกจิตเวช จากการ

ตรวจเช็คอาการขั้นเบื้องต้นทำให้ทราบว่าสุขภาพร่างกายของพ่ีซี (นามสมมติ)นั้นปกติดี ต่อมาหมอจึงได้ทำการ

ตรวจสุขภาพจิตและพบว่าเธอเป็นซึมเศร้า ทางคลินิกจึงทำการรักษาโดยการให้พี่ซี (นามสมมติ)รับประทานยาเพ่ือ

ปรับสารในสมองซึ่งในช่วงแรก ๆ อาการของเธอยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากต้องหายาและปริมาณของยาที่สามารถออก

ฤทธิ์ได้ผลเหมาะกับพ่ีซี (นามสมมติ) และยานอนหลับยังต้องได้รับอยู่เสมอเนื่องจากยังไม่สามารถลดได้ทันที ซึ่ง

ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า “การถอยยา” ในตอนแรกอาการยังไม่ดีข้ึนแต่หลังจากนั้นอาการที่เป็นอยู่ก็เริ่มหนักมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ อาการเริ่มชัดขึ้นเริ่มจากน้ำหนักลดลง ไม่อยากอาหาร ไม่ง่วงนอน น้ำหนักลงไปประมาณ 6 กิโลกรัม 

จนกระทั่งสามารถปรับการทานยาได้น้ำหนักจึงเริ่มคงที่  แต่ในระหว่างที่น้ำหนักลงพ่ีซี (นามสมมติ)ได้มีอาการ

ลักษณะอาการแทรกมาใหม่อย่างหนึ ่ง คือ ลายมือเปลี ่ยนไปตอนเวลาเขียนหนังสือ หมอจึงได้ทำการเช็ค

เส้นประสาทที่มือก่อน เมื่อเช็คแล้วไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ทำให้พ่ีซี (นามสมมติ) คิดว่าตัวเองคิดไปเองว่ามี
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ลายมือเปลี่ยนไป ลักษณะลายมือที่เป็นจะเป็นลายมือเหมือนเด็กประถมที่เขียนตัวหนังสือใหญ่ ๆ เต็มบรรทัด ทำ

ให้พ่ีซี (นามสมมติ)เป็นเคสที่น่าศึกษา หมอจึงได้ขอนำพ่ีซี (นามสมมติ)ไปเป็นเคสศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ 

แพทยท์ี่รักษาคุณซี (นามสมมติ)และอาจารย์หมออีกหนึ่งท่าน  

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากพ่ีซี (นามสมมต)ิเธอได้พูดถึงเรื่องของวิธีในการจัดการกับความเครียดเบื้องต้น

ของเธอจากสิ ่งที ่เธอชอบมากที่สุด คือ การที ่เธอเป็นติ ่งเกาหลีและมีความชื่นชอบศิลปินที่เธอรักมากที่สุด  

ความชอบรองลงมา คือ สุนัขและแมว ส่วนอีกวิธีที่พ่ีซี (นามสมมติ)ใช้จัดการความเครียดของเธอเป็นประจำ คือ 

การไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต (สมัยเมื่อยังเปิดให้มีการเข้าเยี่ยมชม) และต้องไปคนเดียว ไม่ต้องการให้มีคนไปด้วย แต่

ท้ายที่สุดแล้วคือเธอต้องออกไปข้างนอกหากิจกรรมต่าง ๆ ทำแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่อยากออกไปก็ตาม แต่เพราะ

ต้องรักษาโรคที่ตัวเองเป็นอยู่จึงต้องฝืนออกไปข้างนอกอยู่เสมอ  

 

คุณหมอจะถามก่อนว่าพี่มีความชอบอะไรของพี่บ้าง ถ้าช่วงนั้นพี่เป็นติ่งจียง และพี่ก็จะ
ชอบหมาแมว และก็มีอีกวิธีนึงคือเมื่อก่อนที่สวนสัตว์ดุสิตยังอยู่พี่ก็จะไปอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต ถ้าไปก็
ไปคนเดียวนะ ไม่ต้องการเพื่อน ตอนเป็นติ่งก็คือเสพแต่เพลง อาการบรรเทาลงมั้ย ถามว่าบรรเทา
ลงมั้ย มันบรรเทาลง แต่ว่าก็ไม่ได้หายขาดและก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นการ มันทำให้พี่มีแรงที่ออก
จากห้อง คือมันไม่อยากออกไปไหนหรอกจริง ๆ อะ มันก็อยากอยู่แต่ในห้อง แต่พอเราคิดว่าเรา
ต้องรักษา เราต้องหาย ก็จะต้องพาตัวเองออกไปข้างนอก แล้วข้างนอกพี่อะมีแค่นี้ 

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

เมื่อสิ่งที่รักไม่สามารถบรรเทาอาการของพ่ีซี (นามสมมติ)ได้อีกต่อไป จากการสัมภาษณ์พ่ีซี (นามสมมติ)

ทำให้พ่ีซี (นามสมมติ)ได้เล่าว่าวิธีที่เธอชอบหรือรูปแบบการจัดการกับความเครียดที่เธอรักนั่นคือการติ่งเกาหลีที่

พอจะสามารถช่วยบรรเทาอาการของเธอได้บ้าง จนกระทั่งวิธีเบื้องต้นที่ใช้ในการจัดการความเครียดนั้นมันไม่

สามารถเยียวยาหรือได้ผลอีกต่อไป ทำให้พ่ีซี (นามสมมติ)กลัวว่าอาการของตัวเองจะหนักขึ้น จึงได้ทำการนัดหมอ

เพ่ืมขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อต้องการจะแจ้งอาการให้หมอทราบ อาการที่หนักที่สุดและเธอคิดว่าแย่แล้วก็คือการที่ไม่

รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ชอบ ซึ่งเธอไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้วิธีที่เหลือของพ่ีซี (นามสมมติ) คือ คาเฟ่หมาที่ยังสามารถไป

ได้ เพราะสวนสัตว์ดุสิตก็ถูกปิดไปแล้ว ดังนั้นคาเฟ่หมาจึงเป็นทางเลือกที่เหลืออยู่ของพ่ีซี (นามสมมติ)ในปัจจุบัน 

ส่วนศิลปินเธอสามารถเสพเมื่อไหร่ก็ได้ 
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ซึ่งตอนที่พี่หนักสุด ๆ พี่คิดว่าพี่แย่ คือ หนูเข้าใจติ่งมั้ยว่าติ่งเป็นยังไง คือแค่พี่เห็นหน้าจีอะ

พี่ก็ยิ้มไปละ แต่ว่ามีวันนึงกลายเป็นว่าพี่เห็นหน้าเขาแล้วพี่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย ซึ่งอันนี้พี่ไม่เคย

เป็น พี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ละ ฉันแย่ ฉันไม่สามารถหนักกว่านี้ได้ คือพี่ก็กลัวว่าพี่จะหนักกว่านี้ 

พอเป็นแบบนี้เลยขอนัดหมอเพิ่มข้ึน และไปนัดเพิ่มข้ึน นัดเร็วขึ้น เออก็เลยบอกหมอว่าเรามีอาการ

แบบนี้นะ 

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

ผู้ศึกษาได้สอบถามเรื่องของการใช้บริการคาเฟ่สุนัขที่อื่น ซึ่งพ่ีซี (นามสมมติ)เคยไปใช้บริการคาเฟ่สุนัขที่

อื่นมาก่อนหน้าที่จะมาใช้บริการที่ Big Dog Café โดยเธอได้บอกว่าเธอชอบมาที่ Big Dog Café มากกว่าไปที่อ่ืน

เนื่องจากการเดินทางสะดวก และสุนัขของที่ Big Dog Café นี้จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากที่อ่ืน คือ การเข้าหา

ลูกค้า ไม่กลัวลูกค้า มีความสดใสอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วทางร้านยังมีบริการขายขนมเพ่ือสามารถป้อนขนมได้เพ่ิม

ความใกล้ชิดให้กับสุนัขได้อีกด้วย 

 

คาเฟ่หมาไปแค่ที่ Big dog อย่างเดียวเพราะว่ามันเดินทางสะดวก เคยไปที่อ่ืนเมื่อนาน

มาแล้วตั้งแต่ที่พี่ยังไม่ป่วย ไปตอนของไซบีเรียน ที่มีแต่ไซบีเรียน แต่ว่าอันนั้นพี่จำไม่ได้ละ และเขา

ค่อนข้างปล่อยน้องให้อิสระ และน้องก็จะไม่ค่อยมาหาเรา เหมือนเราไปนั่งดูน้องเฉย ๆ  

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

จากการสอบถามเรื่องการใช้สุนัขบำบัดในตอนแรกพ่ีซี (นามสมมติ)ไม่ทราบว่าที่ร้าน Big Dog Café เป็น

คาเฟ่ที่เด่นในเรื่องของการใช้สุนัขบำบัด พอมาทราบภายหลังจากการรายการต่าง ๆ ที่คุณเบิร์ด (ผู้ประกอบการ) 

ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการต่าง และพูดถึงความเป็นมาของ Big Dog Café พ่ีซี (นามสมมติ)ยังได้พูดสาเหตุที่

ชอบสุนัขที่ Big Dog Cafe และความแตกต่างระหว่างสุนัขกับสัตว์ชนิดอ่ืน พ่ีซี (นามสมมต)ิเธอบอกว่าที่พักของเธอ
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นั้นได้เลี้ยงแมว 2 ตัว ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะไม่ไปที่คาเฟ่แมว และด้วยที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้จึงต้อง

แอบเลี้ยงแมวแทน แต่แท้ที่จริงเธอมีความชอบสุนัขมากกว่าแมว เพราะสุนัขเธอสามารถเล่นกับเขาได้อย่างเต็มที่ 

ไม่ว่าจะเป็นการกอด ฟัดเหวี่ยง หรือเรียกก็มาหา หากเป็นแมวจะต้องเล่นกับเขาในอีกรูปแบบหนึ่ง  

ส่วนความรู้สึกท่ีพ่ีซี (นามสมมต)ิได้รับจากการที่เข้าไปเล่นกับสุนัข คือ ความสบายใจเมื่อได้อยู่กับสิ่งที่ชอบ

สิ่งที่เธอรัก แม้จะเป็นเพียงแค่การนั่งมองดูสุนัขวิ่งไปมา หรือกินขนมจากลูกค้า นอกจากนี้สุนัขยังช่วยให้เธอ

สามารถลืมความเครียด ลืมว่าตัวเองนั้นกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้า พ่ีซี (นามสมมติ)ได้เล่าถึงความน่ารัก และความ

สดใสที่สุนัขปฏิบัติต่อเธอ โดยเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอเข้าไปสุนัขส่วนใหญ่มักจะจำเธอได้เพราะเธอมาเป็นประจำ

และบ่อยครั้ง หรือหากเมื่อไหร่ที่เธอมีความเครียดเธอจะเข้ามาที่นี่ทันที  โดยปกติแล้วเธอจะมาเล่นกับสุนัขทุก

อาทิตย์ อาทิตย์ละครั้งและอยู่จนกระทั่งร้านปิด การมาเล่นกับสุนัขบ่อยครั้งเช่นนี้ทำให้สุนัขแต่ละตัวสามารถจำเธอ

ได้ โดยอย่างแรกที่สุนัขทำ คือ การวิ่งเข้ามาทักทายเธอก่อน วิ่งมากระโดดใส่ หลังจากนั้นสุนัขจะวิ่งไปหาลูกค้าที่มี

ขนม  

 

ถ้าสำหรับพี่อะพี่ชอบหมามากกว่าแมว หมาเหมือนสามารถกอดและฟัดเหวี่ยงมันได้อะ 

และมันช่วยได้ยังไงใช่มั้ยคะ พี่อะเป็นคนรักหมาอยู่แล้ว เพราะงั้นเวลาที่เราอยู่กับอะไรที่เรารักอะ

เราจะสบายใจ แค่พี่เห็นเขาได้วิ่ งไปมาหรือกินขนมจากลูกค้าพี่ก็มีความสุขแล้ว เขาไม่ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับพี่ก็ได้ ส่วนความรู้สึกที่ได้รับจากหมา พอไปถึงมันเราลืมไปหมดทุกอย่างว่าเราเครียด 

มันมีแค่เราอยู่กับน้องตรงนั้น แค่นั่งดูพี่ก็ลืมว่าพี่ป่วย ลืมว่าพี่มาเพราะอะไรไปแล้ว เวลาเข้าไปหมา

จะวิ่งเข้ามาทักก่อน พอเขาวิ่งมาทักปุ๊บพี่ก็ได้แค่นั้นแหละ และเขาก็วิ่งไปหาที่อื่น ไปหาคนที่เขามี

ขนม 

(ซี (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

การรักษาของพ่ีซี (นามสมมติ)ในตอนนี้ก็ยังเป็นการรักษาด้วยการพบหมอและทานยาตามที่หมอสั่งอยู่

เสมอ แต่หากเม่ือไหร่ที่เธอเครียดหรือต้องการบรรเทาความเครียดนั้นเธอจะไปเล่นกับสุนัขท่ี Big Dog Café เพราะ

สุนัขเป็นสิ่งที่เธอชอบ เมื่อเธอได้อยู่กับสิ่งที่ชอบพ่ีซี (นามสมมติ)จะสามารถมีความสุขกับมันได้ และสามารถลืม



 
 

64 
 

ความเครียดได้สักระยะเวลาหนึ่ง ส่วนสภาพแวดล้อมบริบททางสังคมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเครียดต่อตัวพ่ีซี (นาม

สมมต)ิ แต่เธอมองว่าหากเป็นสังคมที่ทำให้เธอเครียดได้นั้นจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัวมากกว่า  

 

4.4. เรื่องเล่าของพีก่อล์ฟ (นามสมมติ) 

คุณกอล์ฟ (นามสมมติ)เป็นชายลักษณะอ้วนท้วม และเป็นผู้พิการทางสายตา พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) คนใจ

ดีเข้าหาง่ายพูดเก่ง หน้าตาสดใสอยู่เสมอ แม้จะสวมใส่แว่นดำอยู่ก็ตาม วันแรกที่เจอกันหาโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุย

ด้วยยากเนื่องจากพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ใช้เวลาอยู่แต่ในโซนสุนัขผู้ศึกษาจึงไม่อยากเข้าไปรบกวนเวลาพักผ่อน จึง

ต้องรอจนกว่าพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) จะออกมานั่งร้านคาเฟ่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเย็นพอดี  กลุ่มพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) 

เป็นกลุ่มที่ได้รับการแนะนำมาจากคุณเบิร์ด (ผู้ประกอบการ) ครั้งแรกที่เข้าไปแนะนำตัว  และขอไลน์เพื่อไว้ใช้ใน

การติดต่อสัมภาษณ์ จากการสอบถามเบื้องต้นพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) เป็นลูกค้าประจำที่มาเล่นกับสุนัขที่ Big Dog 

café อยู่บ่อยครั้ง 

ปัจจุบันพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) อายุ 30 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต อาชีพเป็นนักดนตรีและทำดนตรี นอกจากนี้ยังรับจ้างทำงานฟรีแลนซ์โดยทำโรง

เสียง ปล่อยโฆษณา พื้นฐานพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ก็ยังเป็นผู้พิการทางสายตาโดยตั้งแต่กำเนิด สาเหตุเกิดจากแสง

ในตู้อบที่ไปทำลายประสาทตาทำให้ไม่สามารถใช้ตาในการมองเห็นได้ แม้ว่าพีก่อล์ฟ (นามสมมติ) จะเป็นผู้พิกการ

ทางสายตาแต่ก็ไม่เคยทำให้พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) น้อยใจโชคชะตาแต่อย่างใด แต่กลับมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิต

ทางด้านบวก มองว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเองที่เกิดมาเป็นผู้พิการทางสายตา และได้รับโอกาสดี ๆ มากมายใน

ชีวิตที่สามารถนำมาสร้างอนาคตของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องเรียน เรื่องงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ชีวิต

ในรูปแบบการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อสังคมอีกด้วย 

 

เป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด คลอดมาแล้วแสงไปทำลายประสาทตาตอนอยู่ในตูอ้บ 

แล้วก็เลยทำให้ตาผมมองไม่ได้ แต่ก็แค่นั้นแหละ ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลย ผมดีใจที่ผมได้เป็นคนตา

ไม่ดีแบบนี้ผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาบางทีผมอาจจะไม่ได้เห็นมุมนึงหรืออะไร

บางอย่างที่สังคมได้เป็นไปก็ได้ 
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(กอล์ฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

ส่วนเรื่องปัญหาความเครียดที่พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ได้พบเจอเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น เรื่องของหน้าที่การ

งาน โดยเป็นปัญหาเรื่องของการแกะเพลง และปัญหาของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้

ได้รับผลกระทบโดยตรงกับสายงานนักดนตรีอย่างพ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ รวมถึงเรื่องของความรักด้วยเช่นกันที่ทำให้

พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) เครียดถึงกับน้ำหนักลดลง หรือบางครั้งทำให้ปวดหัวถึงกับขั้นเป็นไมเกรนจนต้องทานยา แต่

ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า ถึงอย่างนั้นพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ก็มีวิธีในการจัดการกับความเครียดของตนเองใน

หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะการเป็นเล่นดนตรี เข้าฟิตเนส ขอคำปรึกษาจากเพ่ือน และทบทวนตัวเองพร้อมกับหา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน ความรัก นอกจากนี้พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ยังออกไปข้าง

นอกเพ่ือหากิจกรรมทำ เช่น ร้านคาเฟ่ หรือร้านอาหารต่าง ๆ เพ่ือไม่ทำให้ตนเองจมอยู่กับปัญหาความเครียดนั้น  

 

ผมเล่นดนตรีและก็พยายามพาตัวเองไปทำกิจกรรม ไปเจอเพื่อน ไปซ้อมดนตรี ผมมีซ้อม

ดนตรีแจ๊สด้วยไปกับเพื่อน ๆ ด้วยที่สถาบันการดนตรีคนตาบอดตรงจรัญ 13 ก็พยายามพาตัวเอง

ไปตรงนั้นและก็ไปตามร้านอาหารตามคาเฟ่ต่าง ๆ มันทำให้รู้สึกว่ามันได้ใช้เวลาไปกับสิ่งอื่น ไม่ได้

เป็นการนึกถึงปัญหาอะไรแบบนี้ 

(กอล์ฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

จากจุดเริ่มต้นของการรู้จัก Big Dog Café ของพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) เริ่มต้นมาจากอยากทำเซอร์ไพรวัน

เกดิเพ่ือน โดยทั้งเพ่ือนและพ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ มีความชื่นชอบสุนัขด้วยกันทั้งคู่ หลังจากนั้นพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) 

ได้ทำการหาคาเฟ่สุนัขและได้เจอกับที่ Big Dog Café และติดต่อคุณเบิร์ดไป จากการพูดคุยกับคุณเบิร์ด พ่ีกอล์ฟ 

(นามสมมติ) สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและมีอัธยาศัยดี นอกจากนี้คุณเบิร์ดยินดีต้อนรับลูกค้าทุกกลุ่มแม้ จึงเกิด

เป็นความประทับใจ สิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปใช้บริการที่ Big Dog Café ของพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) และ

เพื่อน ๆ ด้วยมุมมองและความชื่นชอบสุนัขของพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) (นามสมมติ)ทำให้การไปเล่นกับสุนัขที่ Big 

Dog Café เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียด และได้รับความสุขจากการเล่นกับสุนัข หลังจาก



 
 

66 
 

ที่ได้เข้าไปเล่นกบัสุนัขแล้วจึงเกิดเป็นความประทับใจจากความหลากหลายสายพันธุ์ของสุนัขที่พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) 

ไม่เคยพบเจอมาก่อน และความประทับใจจากการบริการของพนักงานที่ร้านที่มีความเป็นกันเองและใจดี รวมถึง

การเดินทางท่ีสะดวกสบายสำหรับการมาที่ Big Dog Cafe  

 

แรกเริ่มผมเองเป็นคนชอบสุนัขอยู่แล้ว แล้วก็ผมรู้สึกว่าสุนัขก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตก็คือเพื่อน

ร่วมโลกที่เราสามารถอยู่กับเขาแล้วเราสามารถเสพความสุขจากเขาได้ ผมก็เลยเลือกที่จะไปเที่ยว

หรือไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนัข ผมก็เลยไปแล้วเป็นภาพประทับใจแล้วแบบได้เจอเพื่อนสุนัขที่

หลากหลายพันธุ์เลยที่ผมไม่เคยเจอ  

(กอล์ฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากการไป Big Dog Café เนื่องจากพ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ เป็นผู้พิการทางสายตาทำ

ให้การที่จะได้รับความสุขจากสุนัขจึงผ่านการจินตาการจากการสัมผัสและการได้ยินเสียงของมัน รวมถึงการรับรู้ได้

จากพฤติกรรมของสุนัขที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเลียมือ การคลอเคลีย การอ้อนขอขนม การเข้ามากระดิกหาง

ใส่ เหล่านี้ซึ่งเป็นการแสดงออกของสุนัขอย่างตรงไปตรงมา ส่วนความรู้สึกที่พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) มีต่อสุนัข พ่ี

กอล์ฟ (นามสมมติ) มองว่าสุนัขเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ จริงใจ ด้วยพฤติกรรมของสุนัขที่แสดงออกมา

อย่างซื่อตรงนี้เองทำให้พีก่อล์ฟ (นามสมมต)ิ รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองผ่านการตอบรับของสุนัขที่แสดงออกมา  

นอกจากนี้ด้วยความชื่นชอบสุนัขทำให้พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) มีความต้องการอยากเลี้ยงสุนัขแต่ด้วย

ข้อจำกัดของพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพราะพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) อาศัยอยู่ที่คอนโดจึงทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้ และการ

เลี้ยงสุนัขจำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อให้สุนัขสามารถวิ่งเล่นได้ ด้วยข้อจำกัดนี้จึงทำให้พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ต้องมาเล่น

กับสุนัขโดยการไปคาเฟ่สุนัขท่ี Big Dog Café อยู่บ่อยครั้ง โดยเมื่อก่อนไปบ่อยสุด 6-7 ครั้งต่อเดือน แต่ปัจจุบันไป

คาเฟ่สุนัขประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน เนื่องจากติดในเรื่องของหน้าที่การงาน 

 

สัมผัสเลย สัมผัสที่ผมได้ไปคลุกคลีกับเขาเหมือนเราไปเจอเพื่อนแล้วเวลาเขาเข้ามาดมเข้า

มาเลียหรือเข้ามาเอาหัวมาซุกเราเข้ามานอนบนตักเรา มันเหมือนเราได้สัมผัสกับเขาที่เราเข้าถึงเขา
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แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่เราได้เสพความสุขตรงนั้นเพราะเวลาเขาเข้ามาหาเราด้วยความที่

เป็นหมาก็จะมีความซุกซน เล่นอยู่แล้ว ยิ่งเป็นหมาที่ได้เจอผู้คนบ่อย ๆ เขาก็จะเหมือนเข้ามาหามา

ขี้อ้อน ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เจออะไรแบบนั้นครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเสียงหมาเวลาที่

เขาหายใจหอบ ๆ เวลาเขาร้อง มันก็สื่อถึงอารมณ์เขาได้นะ ผมรู้สึกว่าเขาบอกอะไรเราได้ว่าเขามี

ความสุขหรือเขาไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำให้ เขาก็ตอบโต้ในแบบตรงไปตรงมาจากความรู้สึกของการ

เป็นเขา ขอมือเขาเขาให้มือมา บางตัวทำเป็นปืนแล้วยิงเขาอย่างในที่คาเฟ่ แล้วเขานอนตายให้ดู 

เออมันก็ขำ ๆ หรือทำมือเป็นบ่วงแล้วให้เขากระโดดข้ามบ่วงแล้วเราไปยืนตรงนั้น เขาเล่นแล้วเขา

แสดงออกให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้เรามีความสุข ผมเลยรู้สึกว่าเออผมได้รับความสุขในการสัมผัสแบบ

นั้น 

(กอล์ฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ ์: 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของบริบททางสังคมว่ามีผลต่อความเครียดในการใช้ชีวิตหรือไม่ ซึ่งจาก

มุมมมองทางบริบทสังคมของผู้ให้ข้อมูลไม่ได้มองว่าสังคมเมืองเป็นผลที่ทำให้เกิดความเครียดแต่อย่างใด แต่กลับ

มองโลกในแง่บวกเพื่อเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิต แต่กลับมองว่ามีความสะดวกสบายมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่

ต่างจังหวัดที่ต้องได้รับความกดดันมากกว่า ส่วนในเมืองมีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางที่ง่ายไม่ว่าจะ

เป็น BTS หรือ MRT หรือเรียกรถผ่านแอพลิเคชั่น พ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ มองว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เจริญที่สุดใน

ประเทศไทยแล้ว และไม่เคยมองว่าตนเองนั้นเป็นภาระต่อสังคมแม้ว่าตนจะเป็นผู้พิการทางสายตาก็ตาม 

  

4.5. เรื่องเล่าของพีม่ายด์ (นามสมมติ) 

พ่ีมายด์ (นามสมมต)ิ เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ผิวคล้ำเล็กน้อย เธอมีใบหน้าที่สดใสและยิ้มแย้มอยู่เสมอ แม้ว่าเธอ

จะเป็นผู้พิการทางสายตาก็ตาม เธอเป็นเพื่อนกับพรี่กอล์ฟ (นามสมมติ) โดยวันนั้นเธอและพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) 

ได้มาที่ Big Dog café พร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน ทั้งพ่ีมายด์ (นามสมมติ) และเพื่อน ๆ เป็นคนอัธยาศัยดี น่ารัก 

พูดคุยเก่ง วันนั้นหลังจากที่ได้แนะนำตัวเองและบอกหัวข้อวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่  และได้ขอให้พ่ีมายด์ (นามสมมติ)

ได้มาเป็นหนึ่งในเคสเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ซึ่งพ่ีมายด์ (นามสมมติ) ยินดีที่จะเป็นเคสสัมภาษณ์ให้กับการศึกษาครั้งนี้ 
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ปัจจุบันพ่ีมายด์ (นามสมมติ)อายุ 27 ปี โดยเธอเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว (ปี 

พ.ศ.2563) ปัจจุบันเธอเพิ่งได้งานเป็นบาลิสต้าอยู่ที่ตึก KX ใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นตึกของมหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าธนบุรี และเธอเพิ่งมาทำได้ประมาณเพียว 2 เดือนเท่านั้น ที่พักปัจจุบันของเธออาศัยอยู่หอพักแถว

ลาดพร้าว เดิมทีนั้นพ่ีมายด์ (นามสมมต)ิ เป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด เกิดจากเส้นประสามตาเสื่อม ด้วยเหตุ

ที่เธอเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยจึงทำให้เธอหางานทำยากกว่าคนทั่วไป 

จากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของพ่ีมายด์ (นามสมมติ) โดยเธอบอกว่าความเครียด

ของเธอส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น เรื่องเรียน ความรัก ครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาความเครียดเหล่านี้จึง

ส่งผลกระทบไปยังเรื ่องอื่น ๆ ตามมาด้วย นอกจากความเครียดที่มาจากเรื่องในชีวิตประจำวันแล้ว เธอยังมี

ความเครียดที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต ส่วนบริบททางสังคมในเรื่อง

ของการแข่งขันกับเวลาในการใช้ชีวิตในสังคมเมืองเธอบอกว่าเธอเริ่มชินกับการใช้ชีวิตที่สังคมเมือง เริ่มชินกับการที่

ต้องตื่นแตเ่ช้าเพ่ือไปทำงานให้ทัน การแข่งกับเวลาจึงไม่มีผลกระทบต่อเธอแต่อย่างใด 

 

คือไม่เครียดที่ต้องใช้ชีวิต แต่อาจจะมีบ้างเหมือนโครงสร้างทางสังคมมันไม่เอ้ือให้เราได้ใช้

ชีวิตทีดี ๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนอื่น อย่างเช่น ทางเท้า ที่เราใช้ชีวิตไม่ได้ ที่เราทำอะไร

หลาย ๆ อย่างไม่ได้ มันไม่ได้เป็นเพราะความพิการแต่มันเป็นเพราะโครงสร้างทางสังคมมันไม่เอ้ือ

มากกว่า อย่างทางเท้าอย่าว่าแต่คนพิการเลยคนปกติยังเหยียบน้ำ สะดุด คนแก่ มันก็ไม่สะดวก 

ทางเป็นท่อ เป็นหลุม อะไรต่ออะไร มีอะไรกีดขวาง รถเมล์ สาธารณะต่าง ๆ มันก็ไม่ได้เอื้อ ให้ทุก

คนแบบเข้าถึงได้  

(มายด์ (นามสมมติ), มภาษณ์ : 4 มีนาคม 2564) 

 

ส่วนปัญหาความเครียดเรื่องทั ่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องการเรียน เรื ่องความรัก เรื ่อง

ครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาความเครียดในแต่ละเรื่อง ก็มักจะกระทบไปยังเรื่องอื่น ๆ ด้วย แต่ถึงอย่างนั้นพ่ีมายด์ 

(นามสมมต)ิ ก็มีวิธีในการจัดการความเครียดในรูปแบบที่ตอนเองชอบ คือ การร้องเพลง การอ่านนิยาย ซึ่งการอ่าน

นิยายเธอเล่าว่าเมื่อใดที่เธออ่านเธอมักจะหลุดไปยังโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งทำให้เธอสามารถลืมความเครียดไปได้  และ
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อีกอย่างที่เธอชื่นชอบอย่างมาก คือ สุนัข การได้ใช้เวลาอยู่กับสุนัข ไม่ว่าจะเป็นการกอดสุนัข เล่นกับสุนัข ก็

สามารถทำให้เธอคลายเครียดและได้รับความสุขจากตรงนั้นได้ดีเช่นกัน โดยเธอมักจะไปที่ Big Dog Café แต่ถึง

อย่างนั้นพ่ีมายด์ (นามสมมต)ิ ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย จึงทำให้เธอไม่สามารถไปคาเฟ่ได้บ่อยนัก 

 

ตอนเครียดก็ฟังเพลง ร้องเพลง เราชอบร้องเพลง ชอบฝึกร้องเพลง อยู่กับเพลงเยอะ ๆ ก็

อ่านนิยาย มันช่วยได้ถ้าเราหลุด สมมติว่าติดนิยายสักเรื่องเราก็จะลืมเรื่องไปได้สักพักนึงเหมือน

หลุดเข้าไปในนิยายสักเรื่องนึง แต่ว่าอันนี้ก็อีกอย่างนะ ที่ไป Big dog café บางทีหนักมาก ๆ ก็แวะ

ไปกอดหมา เลี้ยงหมามาตั้งแต่จำความได้ 

(มายด์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 4 มีนาคม 2564) 

 

มุมมองทัศนคติที่มีต่อสุนัขของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งปกติผู้ให้ข้อมูลเป็นคนที่ชื่นชอบสุนัขโดยพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 

และมีสุนัขเป็นเพื่อนตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากที่บ้านเลี้ยงสุนัข และมุมมองในเรื่องของการใช้สุนัขในการจัดการ

ความเครียดซึ่งผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับการใช้สุนัขในการจัดการกับความเครียด แต่อย่างไรก็ตามการจะใช้สุนัขแล้ว

ได้ผลขึ้นอยู่กับความชื่นชอบสุนัขของแต่ละคนด้วย รวมถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการได้เล่นกับสุนัข และในบริบท

เชิงพ้ืนที่ที่ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ ส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นสุนัขเท่านั้น เพราะพ่ีมายด์ (นามสมมติ) เธอใช้ชีวิตอยู่

กับสุนัขตั้งแต่เด็ก ทำให้สามารถเข้าใจธรรมชาติของสุนัขได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น ในความรู้สึกส่วนตัวของพ่ีมายด์ 

(นามสมมติ) สัตว์อื่น เช่น แมว ก็สามารถเล่นได้ แต่อาจไม่ได้ชอบเท่าสุนัข เพราะด้วยลักษณะนิสัยของแมวที่ไม่

ค่อยเข้าหาคน ทำให้สุนัขเป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการกับความเครียด 

 

ที่บ้านเลี้ยงหมา แล้วเหมือนลูกคนเดียวด้วยแหละอันนี้โดยส่วนตัวนะ ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่น

เยอะและที่บ้านก็มีแต่หมา และส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ทำงาน เหมือนเราอยู่กับหมามาตั้งแต่เด็กเหมอืน

มันเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว อยู่แล้วมันเล่นมันรักเรา ถ้าเป็นหมาที่เรา

เลี้ยงนะ มันก็จะรักเรามันติดเรา เวลาเราเครียดมันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนเรามันรักเรามันอยู่กับ

เรา  
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(มายด์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 4 มีนาคม 2564) 

 

จากการเลือกใช้สุนัขในการจัดการกับความเครียด ทำให้เธอได้สัมผัสความรู้สึกดี ๆ ที่สุนัขมอบให้กับ เธอ 

โดยพีม่ายด์ (นามสมมต)ิ เล่าว่าเมื่ออยู่กับสุนัขเธอจะมีความรู้สึกสบายใจ รู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงการสัมผัสสุนัขผ่าน

การกอด การลูบหัว การได้ยินเสียง ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้รับความสุขเช่นกัน ซึ่งพ่ีมายด์ (นามสมมติ) ได้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Dog Therapy อยู่บ้าง นอกจากนี้ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสุนัขต่อผู้พิการ

ทางสายตา อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การนำสุนัขมาใช้ในการช่วยเหลือผู ้พิการทางสายตายังไม่แพร่หลายใน

สังคมไทย และสำหรับพีม่ายด์ (นามสมมต)ิ สุนัขสามารถบรรเทาความเครียดได้ ผ่านการสัมผัสทางกายและการได้

ยิน นอกจากนี้เธอยังได้อธิบายความแตกต่างของสุนัขกับสัตว์อื่นอีกว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ มี

ความรักและความจริงใจต่อเจ้าของ  

 

ตอนเล่นกับหมารู้สึกอย่างไร? เอาจริงแค่มันอยู่ใกล้ ๆ มันอ้อนมันอะไรอย่างงี้ก็คลายได้

เครียดแล้วนะหมาบางตัวเราเล่นด้วยมันก็คลายเครียดได้แล้ว  

(มายด์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์ : 4 มีนาคม 2564) 

 

สาเหตุที่พ่ีมายด์ (นามสมมติ) ตัดสินใจที่จะมาเล่นกับสุนัขที่ Big Dog Café เป็นเพราะส่วนหนึ่งเธอไม่เคย

ไปที่คาเฟ่สุนัขที่ไหนมาก่อน Big Dog Café เป็นประสบการณ์แรกของพ่ีมายด์ (นามสมมติ) แต่อีกประเด็นหลักที่

ทำให้เธอเข้ามาใช้บริการที่ Big Dog Café อีกหลายครั้งเท่าที่มีโอกาส เป็นเพราะเรื่องของการบริการที่ดีและการ

ปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้พิการ เธอมองว่าการบริการที่ดีนั้นเป็นเรื่องท่ีสำคัญมากสำหรับเธอ  
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บทที่ 5 

ความเป็นมะหมาสู่การเยียวยา 

 บทนี้จะกล่าวถึงการใช้สุนัขในการจัดการกับความเครียด โดยเนื้อหาที่จะนำมาวิเคราะห์ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มกรณีศึกษา 5 คน รวมถึงข้อมูลจากผู้ประกอบการของ Big Dog Café ซึ่งเนื้อหาจะเป็น

ประเด็นเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของสุนัขใน Big Dog Café ทีม่ีความแตกต่างจาก Dog Café ที่อ่ืน ๆ นอกจากนี้จะ

นำเรื่องของการประกอบธุรกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการที่นำมาสู่การเป็นที่รู้จักผ่านสื่อโซเชียลในเรื่องของ

การใช้สุนัขจัดการกับความเครียด จนนำมาสู่วิธีการทางเลือกหนึ่งในการจัดการความเครียดของคนในสังคม 

5.1. สุนัขกับการจัดการความเครียด @ Big Dog Café  

5.1.1. ธรรมชาติของสุนัข  

จากการลงภาคสนามใน Big Dog Café ผู ้ศึกษาสังเกตเห็นว่าสุนัขใน Big Dog มีลักษณะที ่ไม่

เหมือนกับสุนัขที่คาเฟ่ทั่วไป ซึ่งสุนัขที่ Big Dog Café ทุกตัวจะได้รับมาฝึกจากสถาบันฝึกสุนัขและได้รับการ

เลี้ยงดูเอาใจใส่ด้วยความรักจากเจ้าของ ทำให้สุนัขมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ไม่ดุร้าย เชื่อฟังคำสั่ง และเป็นมิตร

มากกว่าสุนัขทั่วไป จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ คุณเบิร์ดได้อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสุนัขในคาเฟ่ที่ทำให้สุนัข

ของคุณเบิร์ดมีความแตกต่างจากสุนัขท่ีอ่ืน การเลี้ยงสุนัขของคุณเบิร์ดจะเลี้ยงด้วยความรักและความเอาใจใส่

ทำให้สุนัขที ่คาเฟ่เข้าหาคนและมีปฏิสัมพันธ์ที ่ด ีกับคน โดยสุนัขทุกตัวจะถูกนำไปเลี ้ยงและอยู ่กับ 

คุณเบิร์ดก่อนเพื่อให้สุนัขเรียนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและรับความรักจากเจ้าของและเลี้ยงโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

เพราะหากสุนัขได้รับความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือกลัวมือผู้คนเมื่อไหร่ สุนัขจะไม่กล้าเข้าหาคน 

นอกจากนี้แล้วคุณเบิร์ดยังได้สอนพนักงานในร้านทุกคนเรื่องของการห้ามใช้ความรุนแรงกับสุนัข นอกจากนี้

แล้วสุนัขทุกตัวใน Big Dog Café ยังได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งจากสถาบันฝึกสุนัขที่ Walldorf เพื่อให้สุนัข

มีสมาธิและสามารถทำตาม โดยสุนัขที่จะถูกนำไปฝึกจะต้องมีอายุตั ้งแต่ 6 เดือน ใช้ระยะเวลาในการฝึก

ประมาณ 3 เดือน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการฝึกสุนัขแบบพ้ืนฐานหรือขั้นสูง  
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อย่างสุนัขที่นี่ทุกตัวพี่ซื้อมาพี่ต้องเอามาไว้กับพี่ก่อน เอามาเลี้ยงให้เขาติดเรา ให้เขารู้

ว่าเราเป็นเจ้าของ ให้ความรักด้วย โดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงเลย เพราะสุนัขเวลาที่ได้รับความ

กระทบทางจิตใจหรือว่าเขากลัวมือคนเมื่อไหร่ เขาจะไม่ให้เล่น เวลาเรายื่นมือไปเมื่อไหร่หาง

เขาจะตก คือเขาจะกลัว เขาจะมีจิตวิทยาสุนัขหลาย ๆ อย่างที่ต้องสอนพนักงานด้วย เช่น 

เวลาที่จะทำโทษสุนัขอย่างแรกเลย สุนัขเขาจะมองคนที่คิ้วกับตาว่าอารมณ์เป็นยังไง ถ้าเราบ่ง

บอกถึงสีหน้าแล้ว สุนัขไม่หยุดก็ต้องใช้การดุ การตะคอกเสียงดัง ๆ ถ้ายังไม่หยุดอีก ก็จะ

ลงโทษโดยการตีเตือน ให้ใช้เป็นกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ม้วนตี เพราะมันจะไม่เจ็บแต่มันจะ

เสียงดัง แล้วสุนัขก็จะไม่กลัวมือ ถ้าเราใช้มือตี แล้วเวลาเรายื่นมือจะไปลูบหัว เขาจะคิดว่าเรา

ทำร้ายเขา 

(คุณเบิร์ด, สัมภาษณ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

จากการศึกษาพบว่าสุนัขใน Big Dog Café สามารถเข้ากับกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม หรือแม้แต่กับกลุ่ม

ลูกค้าที่มีความกลัวสุนัขเป็นทุนเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากการโดนสุนัขไล่หรือโดนสุนัขกัดก็สามารถมาละลาย

พฤติกรรมทำให้หายกลัวสุนัขได้ โดยเริ่มจากการเล่นกับสุนัขตัวเล็กก่อน อย่างในกรณีของน้องเปียโน (นาม

สมมติ) ที่เคยโดนสุนัขเห่าไล่เมื่อตอนสมัยเด็ก ทำให้น้องเปียโน (นามสมมติ) มีความหวาดระแวงและกลัวสุนัข 

 

ส่วนตัวกลัวหมา กลัวเป็นชีวิตจิตใจ หวาดกลัวหวาดระแวง เพราะตอนเด็กเคยเจอ

หมาไล่หมาเห่าตอนขี่มอไซค์กลับบ้าน มันจะมากัดเลยต้องเร่งเครื่อง กลัวมากไม่กล้าเข้าใกล้ 

ไม่ว่าจะหมาเล็กหมาใหญ่ 

(เปียโน (นามสมมติ) , สัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

ในกรณีของพ่ีแพรว (นามสมมติ) ที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้สุนัขในการจัดการกับความเครียดที่ 

Big Dog Cafe ในครัง้แรกเธอเดินเข้าไปด้วยสภาพอาการที่ย่ำแย่ ไม่มีความกระตือรือร้น ตาลอย ๆ แต่สุนัขที่ 

Big Dog Café ตัวหนึ่งที่มีลักษณะตื่นตัวอยู่ตลอด มีความสดใส ได้วิ่งเข้ามาหาพ่ีแพรว (นามสมมติ) อาจจะ
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เพราะคิดว่าเธอมีขนม แต่ตอนนั้นพ่ีแพรว (นามสมมติ) ไม่ได้ซื้อขนมมาให้ ในขณะนั้นเองเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ได้

สัมผัสความเศร้าไม่สดใสได้จากพ่ีแพรว (นามสมมติ)  เจ้าสุนัขตัวนี้จึงพยายามอยากให้เธอหยุดเศร้าแล้วมา

สนใจที่ตัวมัน มันพยายามดึงความสนใจจากพ่ีแพรว (นามสมมติ) โดยการยกขาทั้งสองข้างเข้าหาเพ่ือดึงความ

สนใจ และแน่นอนว่ามันได้ผล ทำให้พ่ีแพรว (นามสมมติ) หยุดคิดเรื่องราวต่าง ๆ แล้วลืมความเศร้าได้ และ

ไปสนใจที่เจ้าสุนัขตัวนั้น  

หรือในกรณีของน้องเปียโน (นามสมมติ) และพ่ีซี (นามสมมต)ิ จากประสบการณ์ในการเล่นกับสุนัขที่ 

Big Dog Café ทั้งสองคนนี้เป็นลูกค้าประจำ และมาเล่นกับสุนัขอยู่บ่อยครั้งจนทำให้สุนัขสามารถจำพวกเขา

ทั้งสองคนได้ โดยกิริยาที่สุนัขใน Big Dog Café ทำกับเธอทั้งสอง คือ การวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ เข้ามา

กระโดดใส่ หรือหยอกเล่นด้วยเพ่ือเป็นการกล่าวทักทายในรูปแบบพวกพวกเขา ซึ่งปฏิกิริยาของสุนัขที่เข้าหา

แตกต่างจากที่อ่ืนจากคำบอกเล่าอย่างในกรณีของพ่ีซี (นามสมมติ) ที่เคยไปใช้บริการคาเฟ่หมาที่อ่ืนนอกจาก

ที่ Big Dog Café โดยเธอบอกว่าสุนัขที่อ่ืนมักจะถูกปล่อยไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และ

ไมค่่อยเข้ามาหาคน  

กรณีของพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) และพ่ีมายด์ (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งสองคน ทำให้

ประสบการณ์ในการเล่นสุนัขที่ Big Dog Café จะเป็นการใช้จินตนาการ การสัมผัสและการได้ยินมากกว่า 

โดยพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ได้บอกว่าสุนัขจะเข้ามาเลียมือ เข้ามาดม เข้ามาคลอเคลียพร้อมกับกระดิกหางใส่ 

หรือการที่สุนัขเข้ามาอ้อนด้วยการเอาหัวมาซุกบนตัก พร้อมกับทำเสียงอ้อนใส่ หรือการทำตามคำสั่งโดยการ

ให้มือเพ่ือที่จะขอขนม 

จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 คน ทำให้เห็นว่าสุนัขที่ Big Dog Café จะเข้ามามีปฎิสัมพันธ์

ที่ดีและเป็นมิตรกับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเล่นด้วยบ่อย ๆ จะเข้ามาทักทายในรูปแบบของ

สุนัขไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเข้าหา การหยอกล้อ การกระดิกหางใส่ การเลียมือ โดยไม่มีท่าทีที่กลัวลูกค้าแต่

อย่างใด แต่กลับแสดงความเป็นมิตร ให้ความไว้ใจ ไม่แสดงท่าทีที่ดุร้ายใส่ลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

ยกเว้นสุนัขสายพันธุ์ Saarloos wolfhond ซึ ่งเป็นสุนัขหมาป่า (Wolf) และสายพันธุ์ธ ิเบตัน (Tibetan 

mastiff) ด้วยปฏิกิริยาที่สดใสของสุนัขที่ Big Dog Café ทำให้ดึงดูดผู้คนที่เข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ  
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5.1.2. ใช้สิ่งท่ีชอบเป็นเครื่องจัดการความเครียด 

จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการจัดการความเครียดของตนเองโดย

เริ่มจากสิ่งที่ชอบ ซึ่งสุนัขเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียด แต่

ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที ่อยู่อาศัยประกอบกับอาการป่วยจึงทำให้ผู ้ให้ข้อมูลไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ ซึ่ง

ทางออกของปัญหานี้ คือ การไปใช้บริการที่ Big Dog Café  

เห็นได้ชัดจากกรณีของพ่ีแพรว (นามสมมติ) จุดเริ ่มต้นของการมาที่ Big Dog Café เกิดจากการ

แนะนำของคุณแม่พ่ีแพรว (นามสมมติ) ที ่เห็นผ่านสื ่อโซเชียลว่าที่  Big Dog Café สามารถช่วยบำบัด

ความเครียดได้ จึงทำให้เธอได้ไปที่ Big Dog Café ประกอบกับพ้ืนฐานความชอบสุนัขโดยส่วนตัว ซึ่งก่อนที่พ่ี

แพรว (นามสมมติ) จะมาใช้สุนัขในการจัดการความเครียดของเธอ เธอมีวิธีการจัดการความเครียดเบื้องต้น

จากการโทรสายด่วนสุขภาพจิต และรักษาอาการป่วยโดยตรง คือ การไปพบแพทย์และทานยา แต่เมื่อเธอ

ได้มาใช้บริการที่ Big Dog Café โดยการเล่นกับสุนัขทำให้สุขภาพจิตใจของเธอได้รับการเยียวยาได้บ้าง โดย

อารมณ์ของพ่ีแพรว (นามสมมติ) ดีขึ้นและสามารถลืมความเศร้าไปได้เมื่อได้เล่นกับสุนัข  

ส่วนน้องเปียโน (นามสมมติ) ซึ่งเปน็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ Big Dog Café และรู้จักคาเฟ่นี้จากพ่ีแพรว 

(นามสมมติ) การเล่นกับสุนัขเป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการความเครียดของน้องเปียโน (นามสมมติ) โดยก่อน

หน้าที่เธอจะมาใช้บริการที่นี่เธอจัดการความเครียดในขั้นเบื้องต้นจากสิ่งที่ชอบและถนัด คือ การวาดรูป ดู

หนัง ฟังเพลง พูดคุยกับเพื่อน และเล่นกับสุนัข วิธีที่ได้ผลที่ดีทีสุ่ด คือ การเล่นกับสุนัข ซึ่งช่วยให้เปียโน (นาม

สมมติ) ได้ระบายความเครียดและความเศร้าผ่านการลูบหัวสุนัข และมีความสบายใจเมื่อเห็นสุนัขวิ่งเล่นและ

มานอนหนุนตัก นอกจากนั้นแพทย์ที่น้องรักษาอยู่ก็ได้ยืนยันกับน้องว่าสุนัขสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้

จริง  

เช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาของพ่ีซี (นามสมมติ) ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าให้จัดการกับ

ความเครียดผ่านสิ่งที่ชอบ โดยสิ่งที่พ่ีซี (นามสมมติ) ชื่นชอบมีทั้งเสพเพลงจากศิลปินคนโปรด การไปเที่ยว

สวนสัตว์ดุสิต และการเล่นกับสุนัข จากความรู้สึกที่เธอได้รับผ่านการเล่น การโอบกอด การสัมผัสและการ

จ้องมองสุนัขทำให้เธอสามารถลืมความเครียดและความเจ็บป่วยที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่  ซึ่งพ่ีซี (นามสมมติ) 

ได้มาทราบภายหลังจากการใช้บริการที่ Big Dog Café ผ่านรายการที่คุณเบิร์ดไปให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ความเป็นมาของ Big Dog Café จึงทำให้ทราบว่าที่ Big Dog Café สามารถช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยได้ แต่

ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีผลต่อการมาใช้บริการของพ่ีซี (นามสมมติ)  
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ส่วนพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) และพ่ีมายด์ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาโดยกำเนิด แต่มีความ

ชื่นชอบสุนัขเช่นกัน โดยพ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) ก่อนที่จะใช้สุนัขเป็นทางเลือกในการจัดการความเครียด พ่ี

กอล์ฟ (นามสมมติ) เลือกใช้วิธีในการจัดการความเครียดหลากหลายรูปแบบทั้งเล่นดนตรี พูดคุยกับตัวเอง 

ออกไปหาเพื่อน ทำกิจกรรม ไปร้านอาหารและคาเฟ่ต่าง ๆ โดยจุดเริ่มต้นของการรู้จัก Big Dog Café เกิด

จากต้องการเซอร์ไพรวันเกิดเพ่ือนที่มีความชื่นชอบสุนัขเช่นเดียวกับตนเอง และหลังจากที่เข้าไปใช้บริการจึง

รู้สึกชื่นชอบที่ Big Dog Café ด้วยความบริการและความเป็นกันเองของพนักงานและเจ้าของร้าน ทำให้พ่ี

กอล์ฟ (นามสมมติ) มาใช้บริการอยู่บ่อยครั้ง ส่วนพ่ีมายด์ (นามสมมติ) การจัดการความเครียดเบื้องต้น คือ 

การร้องเพลง การอ่านนิยาย และการเล่นกับสุนัข โดยพื้นฐานเดิมเธอใช้ชีวิตอยู่กับสุนัขตั้งแต่เด็กทำให้เธอมี

ความชื่นชอบสุนัขมากเป็นพิเศษ เพราะสุนัขเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเพื่อนเธอในยามเหงา และเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์

ที่สุด โดยทั้งพ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ และพ่ีมายด์ (นามสมมติ) ที่เป็นผู้พิการทางสายตาพวกเขาจะได้รับความสุข

จากการเล่นกับสุนัขผ่านเสียง การสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการโอบกอด การลูบหัวสุนัข จากความชื่นชอบสุนัขเป็น

ทุนเดิมของทั้งสองทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสบายใจ ผ่อนคลาย และได้รับความสุข 

จากที่กล่าวไปข้างต้นทำให้เห็นว่าสุนัขเป็นหนึ่งในวิธีทางเลือกสำหรับการจัดการความเครียดของคน

ในสังคมเมือง อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูลทั้ง 5 คน คือ ข้อจำกัดที่ทำให้แต่ละคนไม่สามารถเลี้ยง

สุนัขเองได้ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย รวมถึงความเจ็บป่วยของตนเอง Big Dog Café จึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้บริการ ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของสุนัขท่ี Big Dog Café การบริการที่เอาใจ

ใส่ รวมถึงสภาพพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 

5.1.3. ศักยภาพของผู้ประกอบการในการทำให้ Big Dog Cafe เป็นที่รู้จัก 

จากประสบการณ์การประกอบธุรกิจของคุณเบิร์ดที่ประสบผลสำเร็จจนถึงปัจจุบัน เริ่มจากอาชีพที่

เป็นนักผสมพันธุ์สัตว์ (Breeder) การทำฟาร์มสุนัข และการนำเข้า-ส่งออกสุนัข ตอนช่วงอายุประมาณ 22-

23 ปี ด้วยประสบการณ์ทำให้มีความรู้เกือบทุกอย่างในธุรกิจที่เกี่ยวกับสุนัขรวมถึงสายพันธุ์สุนัข ด้วยอาชีพที่

ทำมานานจึงทำให้คุณเบิร์ดมีความรู้ความเข้าใจเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุนัข แต่ไม่เพียงแค่สุนัขเท่านั้นยัง

รวมถึงสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เนื่องจากคุณเบิร์ดเคยเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น แมว 

ไก่ นก หนู เป็นต้น นอกจากนี้คุณเบิร์ดยังเปิดรับคำปรึกษาจากลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์สุนัขต่าง ๆ หาก

ต้องการอยากเลี้ยง โดยจะมีแบบสอบถามให้ตอบคำถามว่าต้องการสุนัขแบบไหน สายพันธุ์อะไร ขนาดของ



 
 

76 
 

สุนัข ลักษณะนิสัย จุดประสงค์ต้องการเลี้ยงสุนัขเพื่ออะไร แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่คุณเบิร์ด ทำ

ขึ้นมาเองเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หรือถ้าหากลูกค้าต้องการให้นำเข้าสุนัข

สายพันธุ์ต่างประเทศก็สามารถนำเข้ามาให้ได ้ 

จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจ Big Dog Café นี้ เริ่มมาจาก คุณยุ้ย ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วต้องการอยาก

เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ใหญ่และสายพันธุ์แปลก ๆ จึงเริ่มจากการซื้อสุนัขมาเลี้ยงเองที่บ้านประมาณ 10 ตัว พอ

เริ่มมีจำนวนสุนัขที่มากขึ้นจึงได้เริ่มเปิดเป็นคาเฟ่สุนัข โดยจุดประสงค์แรกตั้งใจจะเปิดเป็นแหล่งให้ความรู้

เกี่ยวกับสุนัขและสายพันธุ์ของสุนัขต่าง ๆ พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุนัข กระทั่งเปิดมาได้สักพักก็มี

ลูกค้าที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเข้ามาเล่นกับสุนัขที่ร้าน โดยแรกเริ่มลูกค้าไม่ได้บอกว่าตนนั้นป่วยเป็นโรคอะไร 

แต่หลังจากเข้ามาเล่นกับสุนัขเรื่อย ๆ จนกระทั่งอาการที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของลูกค้านั้นดีขึ้น ภายหลัง

ลูกค้าท่านนั้นได้มาขอบคุณพร้อมกับครอวครัว นอกจากนี้แล้วลูกค้าท่านนั้นยังได้กล่าวเองอีกว่า สุนัขช่วยทำ

ให้เขาดีข้ึน ทำให้คุณเบิร์ดและพ่ียุ้ยเริ่มหันมาทำเรื่อง Dog Therapy จริงจังมากขึ้น โดยคุณเบิร์ดกล่าวว่าการ

ใช้สัตว์บำบัดแท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสุนัขก็ได้ อาจจะเป็น ม้า แมว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มี

นิสัยก้าวร้าว ก็สามารถนำมาเป็นสัตว์บำบัดได้หมด (Pet Therapy) สาเหตุที่ทำเป็นคาเฟ่สุนัขเนื่องจากโรค

ซึมเศร้าของคุณยุ้ยและความชื่นชอบสุนัขทั้งของคุณยยุ้ยและคุณเบิร์ด ประกอบกับความเชี่ยวชาญทางด้าน

อาชีพและความรู้เกี่ยวกับสุนัข และด้วยอาชีพที่เกี่ยวกับสุนัขจึงทำให้คุณเบิร์ดเกิดความซึมซับ และรักสุนัข

ประหนึ่งเหมือนสมาชิกในครอบครัว 

ความโดดเด่นที่นำมาจากประสบการณ์ความเจ็บป่วยสู่ความเป็นมา Big Dog Café จากโรคซึมเศร้า

ของคุณยุ้ยที่นำมาเป็นจุดขายและเรื่องราวที่น่าสนใจของทางร้าน ประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับ Dog 

Therapy ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับ Dog Therapy จากการศึกษาผ่านหนังสือและสื่อต่าง ๆ จากต่างประเทศ

หรือความรู้จากสถาบัน Dog Therapy ที่ได้ส่งข้อมูลมาให้ได้ศึกษาบ้าง รวมถึงคำแนะนำจากจิตแพทย์ ทำให้

ทราบว่าสุนัขสามารถช่วยบำบัดได้ 2 อย่างคือ ด้านจิตใจกับด้านกายภาพ หากเป็นเรื่องของจิตใจสำหรับคนที่

มีปัญหาความเครียด เก็บตัว ปิดกั้นตัวเองจากสังคม ไม่พูดคุยกับใคร สุนัขเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถ

ระบายหรือพูดคุยด้วยได้อย่างสบายใจ เพราะสุนัขไม่สามารถตอบโต้อะไรกับผู้ป่วยได้ สุนัขสามารถเก็บ

ความลับได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่เลือกจะคุยกับสุนัขจึงเป็นความสบายใจอย่างหนึ่ง หรือการสัมผัส โดยการโอบกอด

สุนัข การเล่นกับสุนัข ด้วยลักษณะนิสัยและความเป็นสุนัขที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ทำให้ผู้ที่อยู่กับสุนัขมักจะ

ได้รับความสุข รอยยิ้ม ความสบายใจกลับมา ส่วนในเรื่องการบำบัดทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นออทิ

สติก หรือผู้สูงอายุ จะเป็นในเรื่องของการโยนบอลให้สุนัขวิ่งไปเก็บ หรือการสัมผัส การจับ การลูบ ทำให้ผู้ที่
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เล่นกับสุนัขได้มีการเคบื่อนไหวทางร่างกาย ทำให้ได้ออกแรง โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นการกายภาพที่น่าเบื่อ 

และสำหรับเด็กออทิสติก สุนัขจะช่วยทำให้จิตใจของเด็กเหล่านี้อ่อนโยนมากข้ึน มีสมาธิมากข้ึน  

อีกหนึ่งลักษณะที่โดดเด่นของ Big Dog café คือ ความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่แปลกใหม่ และ

ขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ของสุนัข เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนต่างมีความสนใจอยากเข้ามาสัมผัส กอด ฟัดเหวี่ยงกับ

สุนัขท่ีมีขนาดตัวใหญ่ และสายพันธุ์ที่ไม่มีในประเทศไทย หรือความเป็นที่สุดของสายพันธุ์นั้น ๆ หรือเรื่องราว

จากสายพันธุ์ เช่น สุนัขที่ใช้ในสงครามโลกที่ถูกผสมพันธุ์มาจากสุนัขทั้ง 17 สายพันธุ์ ทำให้สุนัขสายพนัธุ์นี้มี

ความพิเศษในเรื่องลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากตัวอื่น ๆ โดยคุณเบิร์ดจะนำจุดเด่นของสุนัขสายพันธุ์

นั้น ๆ เพื่อมาให้ลูกค้าได้รู้จักเรื่องราวของพวกเขา และที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทย เช่น สุนัขสายพันธุ์ 

Komondor ที่เป็นสุนัขไม้ถูพื ้น (Mop Dog) ที่มีความแปลกตา ซึ ่งสุนัขที ่ Big Dog Café แต่ละตัวจะมี

เรื่องราวและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยจะมีความที่สุดของแต่ละสายพันธุ์ เช่น สุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด 

สุนัขท่ีสูงที่สุด สุนัขท่ีจมูกดีท่ีสุด 

ด้วยความรักและความเอาใจใส่ของคุณเบิร์ดและคุณยุ้ย จึงได้จ้างสัตวแพทย์ประจำร้านเพ่ือมาตรวจ

สุขภาพสุนัขทุกตัวอยู่เสมอ โดยสัตวแพทย์จะเข้ามาตรวจสุขภาพสุนัขสัปดาห์ละ 2 วัน และทุกตัวจะได้รับ

การตรวจ โดยจะมีใบรับรองการตรวจสุขภาพประจำปีของสุนัขทุกตัว นอกจากอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์แล้ว

คุณเบิร์ดยังนำสุนัขมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานอีกด้วย โดยคุณเบิร์ดจะคิดแทนสุนัขของเขาว่าต้องการ

อะไร อะไรที่ควรเหมาะกับพวกเขา จึงได้นำแรงผลักดันนี้มาต่อยอดเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น เรื่องอาหารของสุนัข 

คุณเบิร์ดจะดูจากสุนัขว่าชอบกินอะไร หรือแชมพู โดยคุณเบิร์ดจะคิดเสมอว่าเราควรทำอะไรให้กับเขาซึ่งต้อง

เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดสำหรับสุนัขของคุณเบิร์ด คุณเบิร์ดจึงทำการแกะสูตรแชมพูที่คิดว่าดีที่สุดและปรับปรุงเรื่อย ๆ 

หลังจากนั้นเมื่อลูกค้าเห็นผลลัพธ์จึงได้ขอแบ่งซื้อจากคุณเบิร์ด จะเห็นได้ว่าความรักและความชื่นชอบสุนัข

ของคุณเบิร์ดนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ 

จากประสบการณ์ความเจ็บป่วยของคุณยุ้ยทีน่ำไปสู่การเป็นที่รู้จักของ Big Dog Café ในสังคม ผ่าน

สื่อโซเชียล รายการโทรทัศน์ หรือบทความต่าง ๆ เช่น CNN, ไทยรัฐออนไลน์, BBC NEWS, ข่าวสดออนไลน์ 

เป็นต้น การใช้สุนัขบำบัดโรคซึมเศร้าของคุณยุ้ยสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการใช้สุนัขบำบัดความ

เจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเบิร์ดพยายามผลักดันให้เรื่องราวของคุณยุ้ยเป็นที่รู้จักในสังคม และสื่อให้เห็นว่าสุนัข

ก็สามารถเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการจัดการกับความเจ็บป่วยได้ 

รวมถึงเรื่องราวและความเป็นที่สุดของสายพันธุ์ทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้อยากรู้จักและเป็นที่

น่าสนใจ ผ่านการรีวิวจากเพจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น mango zero, Pantip, trueID, Chill Blog เป็นต้น จาก
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การโปรโมทเรื่องราวความเจ็บป่วยและสายพันธุ์ที ่หลากหลาย ที่นำมาเป็นจุดเด่นของ Big Dog Café จน

กลายมาเป็นที่รู้จักของคนในสังคม 

5.2. การแสวงหาวิธีการจัดการความเครียดของผู้ใช้บริการ Big Dog Café 

จากการศึกษาพบว่าปัจเจกต่างมีวิธีในการจัดการกับความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีการก็ขึ้นอยู่กับ

ความรุนแรงของความเจ็บป่วยและวิธีคิดในการจัดการกับความเจ็บป่วยของแต่ละคน ในการศึกษาจะพบ

กรณีศึกษาทุกคนไม่ได้เผชิญกับความเครียดเพียงอย่างเดียว จากกรณีศึกษาทั้งหมด 5 คน จะพบว่ามี 2 คน ได้รับ

ความเจ็บป่วยทางกายและพัฒนาไปสู่โรคทางจิตเวชและ 1 คน ที่ได้รับความรุนแรงทางกายและทางใจจนนำไปสู่

โรคทางจิตเวช และอีก 2 คน ที่เผชิญกับความเครียดทั่ว ๆ ไป ซ่ึงทุกคนต่างมีวิธีการในการจัดการกับความเจ็บป่วย

ที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคน การใช้บริการในคาเฟ่สุนัขอาจไม่ใช่วิธีแรกในการบรรเทาความทุกข์ทางใจ  

เห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาที่มีความเจ็บป่วยทางจิตเวช ทุกกรณีจะเริ่มต้นจากการไปพบแพทย์ก่อน สะท้อน

ให้เห็นวิธีคิดในการใช้แพทย์กระแสหลักในการจัดการความเจ็บป่วย ซึ่งถือเป็นขั้นแรกของการรักษาความเจ็บป่วย 

นอกจากการใช้การแพทย์กระแสหลักในการรักษากับความเจ็บป่วย สิ่งที่พบคือกรณีศึกษามีการแสวงหาวิธีการ

จัดการความเจ็บป่วยผ่านการใช้สิ่งที่ชอบควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ จากการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจะพบว่ามี 3 คนที่เลือกจะจัดการกับความเจ็บป่วยด้วยวิธีการแพทย์ก่อนเพื่อเป็นการรักษาให้ตรงกับอาการ

ความเจ็บป่วยของตนเอง ต่อมาจึงได้รับคำแนะนำจากแพทย์โดยให้รักษาความเจ็บป่วยจากสิ่งที่ตนเองชอบ ซึ่งแต่

ละคนเลือกจัดความกับความเครียดตามสิ่งที่ชอบและถนัดที่แตกต่างกัน แต่ทั้ง 3 คนก็ได้เลือกการจัดการกับ

ความเครียดโดยใช้สุนัขเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการจัดการความเครียด โดยรับรู้ผ่านสื่อ คนแนะนำ และตาม

ความชอบของตนเอง 

อย่างกรณีของพ่ีแพรว (นามสมมติ) และพ่ีซี (นามสมมติ) ที่จุดเริ่มต้นของความเจ็บป่วยทางกายจนนำมาสู่

ความเจ็บป่วยทางจิตเวช ซึ่ง 2 กรณีนี้เลือกที่จะรักษาความเจ็บป่วยด้วยการพบแพทย์ก่อน และโทรสายด่วน

จิตแพทย์ ต่อมาจึงค้นพบทางเลือกด้วยการใช้สุนัข โดยพ่ีแพรว (นามสมมติ) รู้จักผ่านการแนะนำของคุณแม่ที่แม่

ของเธอทราบมาจากสื่อโทรทัศน์อีกที เช่นกันกับพ่ีซี (นามสมมติ)ที่เลือกจะรักษาความเจ็บป่วยจากการแพทย์เพ่ือ

รักษาให้ตรงกับอาการของตัวเอง หลังจากนั้นจึงได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้จัดการความเครียดจากสิ่งที่ชอบ จน

นำมาสู่การเลือกใช้สุนัขเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการ 
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ในส่วนกรณีของน้องเปียโน (นามสมมติ) ที่ได้รับความรุนแรงและปมทางสังคมในตอนเด็กที่พัฒนามาสู่

ความเจ็บป่วยทางจิตใจ โดยน้องเลือกที่จะรักษาความเจ็บป่วยของตนเองจากทางการแพทย์ และได้รับคำแนะนำ

จากแพทย์ให้นำความเครียดไปลงในสิ่งที่ตนเองชอบ ซึ่งน้องได้แสวงหาวิธีจัดการความเครียด เริ่มจากการวาดรูป

ระบายสี ดูหนัง พูดคุยกับคนที่สามารถไว้ใจได้ และการไปเล่นกับสุนัข โดยเธอได้รู้จักผ่านพ่ีแพรว (นามสมมติ) ที่

เป็นคนพาเธอไปใช้วิธีการจัดการความเครียดนี้อีกที  

ส่วนในอีก 2 กรณีท่ีมีความเครียดจากเรื่องในชีวิตประจำวัน จะเริ่มใช้วิธีจัดการความเครียดจากตน้ทุนเดิม

ที่มีและจากความคิด อย่างกรณีของพ่ีกอล์ฟ (นามสมมต)ิ ที่มีอาชีพเป็นนักดนตรีจึงทำให้พ่ีกอล์ฟ (นามสมมติ) เริ่ม

จัดการความเครียดจากการเล่นดนตรี การออกไปหาเพื ่อน การพูดคุยปรึกษา การทวนทวนตัวเอง การไป

ร้านอาหาร คาเฟ่ และการเล่นกับสุนัขจึงเป็นอีกหนึ่งในวิธีการจัดการความเครียด ส่วนพี่มาย์เธอได้เริ่มจากการร้อง

เพลง อ่านนิยายเพ่ือให้ลืมจากความเครียด ประกอบกับความชอบและการคลุกคลีกับสุนัขตั้งแต่เด็กจนทำให้ สุนัข

ได้เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเครียดของเธอ 

จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่าสุนัขเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับความเครียดของทั้ง 5 คน นอกจากนี้ยัง

ค้นพบว่า ความชื่นชอบส่วนตัวของแต่ละคนนำไปสู่ทางเลือกในการใช้สุนัขในการจัดการกับความเครียด ส่งผลให้

การใช้สุนัขในการจัดการความเครียดเป็นวิธีที่ได้ผลลัพธ์และสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้เป็นอย่างดี อย่างไร

ก็ตามในการจัดการกับความเครียด สุนัขก็ไม่ใช่ทางเลือกหลักและทางเลือกเดียวของแต่ละคนในการจัดการ การใช้

สุนัขจัดการกับความเครียดและความเจ็บป่วยมักจะถูกใช้ควบคู่ไปกับวิธีการอื่น ในบางคน สุนัขถูกใช้ควบคู่ไปกับ

การรักษาทางการแพทย์ และในบางคนสุนัขก็ถูกใช้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอ่ืนร่วมด้วย  

5.3. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องสุนัขบำบัดกับการจัดการความเครียดของผู้คน กรณีศึกษา Big Dog Café (คาเฟ่หมา

ใหญใ่จดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงลักษณะความเครียดของผู้คนในสังคม รวมถึงการจัดการความเครียดของ

คนในสังคมเมืองผ่านการศึกษา Big Dog Café ผู้ศึกษาพบว่าผู้คนในสังคมต้องเผชิญกับความเครียดที่แตกต่างกัน

ออกไป ซ่ึงความเครียดของแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน จากการศึกษาทำให้แบ่งความเครียด

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเครียดที่เกิดจากชีวิตประจำวัน ความเครียดจากความเจ็บป่วย และความเครียด

จากการถูกกระทำความรุนแรง  
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การเผชิญความเครียดจึงนำไปสู่การแสวงหาวิธีการจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจเริ่ม

จากการใช้สิ่งที่ชอบในการจัดการกับความเครียดและความเจ็บป่วย ในขณะที่บางคนเริ่มต้นการรักษาความเครียด

และความเจ็บป่วยด้วยวิธีการทางการแพทย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิธีคิดต่อการจั ดการกับความเจ็บป่วยผ่านการใช้

การแพทย์กระแสหลัก โดยในการศึกษาพบว่าการใช้สุนัขจัดการกับความเครียดและความเจ็บป่วยมักเริ่มต้นมาจาก

การได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคคลใกล้ตัว รวมไปถึงการได้รับวิธีคิดและความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ศึกษาพบจากการศึกษาคือ สุนัขอาจไม่ใช่ทางเลือกหลักหรือทางเลือกสุดท้ายในการ

จัดการกับความเครียดและความเจ็บป่วย แต่เป็นทางเลือกประกอบที่ถูกใช้ควบคู่ไปกับวิธีอ่ืน ทั้งการแพทย์กระแส

หลัก รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย และด้วยบริบทเชิงพื้นที่ที่เป็นข้อจำกัดในการเลี้ยงสุนัขด้วย

ตนเอง รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืน เช่น ความเจ็บป่วยของผู้ให้ข้อมูล หรือภาระในด้านค่าใช้จ่าย จึงทำให้ Big Dog Café 

เป็นหนึ่งในทางเลือกของการจัดการกับความเครียดของคนในสังคมเมือง 
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