
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพสราง

ศูนยการเรียนรูและปลูกฝงความเมตตาโดยใชสัตวเปนโมเดล

ณ บานฟอน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงคและแนวคิดการกอสราง
    ศูนยการเรียนรูและปลูกฝงความเมตตาฯใหความสำคัญในเรื่อง 

ของสวัสดิภาพสัตวและเชื่อวาการการปลูกฝงความเมตตาตอสัตว จะ

ชวยยกระดับจิตใจของผูคนใหมีความรักทั้งตอเพื่อนมนุษย สัตว และ 

สิ่งแวดลอม

     ศูนยการเรียนรูและปลูกฝงความเมตตาฯน้ีใชแนวคิดของประเทศ 

เยอรมัน คือเปนสถานที่สวยงาม มีธรรมชาติ สถานที่ออกแบบให 

อำนวยความสะดวกและเปนมิตรกับคนพิการ คนชรา ท้ังใหผูปกครอง 

สามารถพาบุตรหลานมาพักผอนหยอนใจ รวมบำเพ็ญประโยชนดวย 

การดูแลใหความรักแกสัตวพิการ ขณะเดียวกันก็ไดฝกตนเอง และ 

เปลี่ยนมุมมองวาอาสาสมัครมิใชเปนเพียงผูใหแตเปนผูรับดวยนั่นคือ 

การไดเรียนรูความทุกขยากผูอื่น

    ภายในศูนยการเรียนรูฯ มีหองสมุด สื่อวิดีโอ ภาพยนตร และ 

โสตทัศนูปกรณ ใชเปนที่จัดฝกอบรมเยาวชน มีคลินิกสุขภาพสำหรับ

ทำหม ันและร ักษาพยาบาลเบ ื ้องต นส ุน ัขแก และแมวจรจ ัด 

โดยมีสัตวแพทยอาสาสมัครท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศผลัดเวียน 

กันมาปฏิบัติหนาท่ี

***ศูนยไมมีนโยบายเก็บสัตวจรจัดมาเลี้ยงหรือสรางบานพักพิงแก 

สัตวจำนวนมากเพราะการกระทำดังกลาวไมชวยแกปญหา

โครงการสรางศูนยการเรียนรูและปลูกฝงความเมตตาโดยใชสัตวเปนโมเดล

กลุมลานนาด็อกเรสคิวประกอบดวย

www.lannadog.net

โรสชาน ดันจิบอย ผูกอตั้งมูลนิธิไฮนริค โบล เยอรมันนี

ดร. โอโตเม ฮัททีซิ่ง

ดร. วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

นงลักษณ การิต

โมนิกา โบโรส

ดร.ไบรอัน วอคเกอร

สพ.สฤษฎิ์รัตน ใจสุดา สัตวแพทยอาสาสมัครประจำกลุม

กรกฏ  มาลัยวรรณ ผูจัดการทั่วไป

ประดิษฐ ธรรมวุฒิ พนักงานขับรถ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
คุณวนิดา ไชยนุวัติ

คุณ ปลายออ ทองสวัสดิ์

นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

คุณ ตรัสวิน จิตติเดชารักษ

คุณ ซิรี่ วอลแธม

คุณ ไมเคิล วอลแธม

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
Roshan 053-212810 (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน)

กรกฎ 084-7397070

วิไลวรรณ 053-894774 (กลางคืน)
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โดยจัดสงเปน

 เงินสด

 เช็คธนาคาร.................................................................

 ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย

 โอนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย 

 สาขาคณะแพทยศาสตร เชียงใหม 

 เลขที่บัญชี 566-4-34632-7

 ชื่อบัญชี นางวิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

 /Mrs. Roshan (LDR)

 แจงใหทราบลวงหนา/จองลวงหนา

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น ..............................................บาท

 

ใบแจงความประสงครับเปนเจาภาพ
สรางศูนยการเรียนรูและปลูกฝงความเมตตาโดยใชสัตวเปนโมเดล

ลงชื่อ..........................................................ผูรับเปนเจาภาพ

 ลงชื่อ.............................................................................ผูรับ

  

วันที่................./............../......................



     องคกรชวยเหลือสัตวลานนาด็อกเรสคิว เปนกลุมของผูรักสัตว 

ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศจากหลากหลายอาชีพและประสบการณ 

ทั้งทางการแพทย สัตวแพทย สังคมวิทยา ซึ่งมีความเห็นพองกัน 

วาจะตองมีการแกปญหาเรื่องสุนัขจรจัดอยางจริงจังเพื่อไมใหสราง 

ปญหาใหกับสังคม ดวยความเมตตาตามวิถีแหงพุทธ

     ลานนาด็อกเรสคิวกอตั้งในป พ.ศ. 2546 โดยมุงเนนการทำงาน 

รวมกับวัด ชุมชนและหนวยงานราชการ ไดออกทำหมันใหสุนัขและ 

แมวดอยโอกาสตามพื้นที่ตางๆไปแลวทั้งสิ้นกวา 3000 ตัวและผลักดัน 

ใหองคการบริหารสวนทองถิ่นตระหนักถึงการแกปญหาสุนัขและแมว 

จรจัดอยางยั ่งยืนดวยสันติวิธีและมีมนุษยธรรมจนเกิดโครงการ 

“เปลี่ยนสุนัขจรจัดใหเปนสุนัขชุมชน” เพื่อสรางการมีสวนรวมและ 

ความรับผิดชอบของคนในชุมชน ในขณะนี้กำลังเริ่มโครงการนำรอง 

“เขตควบคุมประชากรและสุขภาพสัตว” ในเทศบาลตำบล 2 พื้นที่ 

อันเปนพ้ืนฐานนำไปสูโครงการ “เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบา” ในอนาคต

 ลานนาด็อกเรสคิวไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกขององคกร 

พิทักษสัตวแหงโลก WSPA (World Society for the Protection of 

Animals) เมื่อป พ.ศ. 2549

วัตถุประสงคของกลุมลานนาด็อกเรสคิว
1. ผลักดันใหหนวยงานราชการและองคการบริหารสวนทองถิ่นมี

 สวนรวมในการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดอยาง

 สันติวิธี

2. ผลักดันใหหนวยงานของรัฐเปดศูนยควบคุมประชากรสุนัขและ 

 สวัสดิภาพสัตว

3. เผยแพรความรูเกี ่ยวกับสวัสดิภาพสัตว วิธีการปฏิบัติตอสัตว 

 อยางถูกตอง ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกแหงความเมตตา

4. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสุนัขในองคกรตางๆ 

 เชน สุนัขนำทาง สุนัขดมกลิ่น การบำบัดดวยสุนัข 

5. สรางบรรยากาศที่นาอยูเพื่อใหมนุษยและสุนัขสามารถอยูรวมกัน 

 อยางสันติสุข

ลานนาด็อกเรสคิว

สนับสนุนการจัดพิมพและพิมพที่ Within Design โทร. 0 5327 2111

รายการรับเปนเจาภาพ

การกอสราง-อุปกรณตกแตงภายใน-ภายนอก ที่จำเปน

ท่ี รายการ ราคา

๑ หองประชุมใหญ 433,000

๒ หองสำนักงาน 402,400

๓ หองผาตัด 104,000

๔ หองเก็บคุรุภัณฑ, เวชภัณฑ 55,300

๕ หองพักพ้ืนสุนัขหลังผาตัด 230,000

๖ หองสุขาคนพิการ 46,800

๗ หองสุขา 38,000

๘ คุรุภัณฑสำนักงาน 50,000

๙ คุรุภัณฑหองประชุม 100,000

๑๐ คุรุภัณฑหองสมุด 100,000

๑๑ เคร่ืองมือแพทยในหองผาตัด  200,000

๑๒ บานพักคนดูแลสุนัข 203,000

๑๓ ร้ัวตาขายสวนท่ีอยูของสุนัข 1200 บ/ม 192,000

๑๔ คอกสุนัข 300,000

๑๕ กำแพงดานขาง 250,000

๑๖ ถนนลาดปูนซีเมนตภายในบริเวณ 72,000

๑๗ ทางเดินตัวหนอนภายในบริเวณ 72,000

๑๘ ประตูทางเขา 17,000

๑๙ ซุมประตู 38,000

๒๐ ร้ัวดานหนาศูนย 71,000

๒๑ สะพาน 75,000

๒๒ ทางเดินภายในสวนจูงสุนัข 50,000

๒๓ สนามหญา 2000 ตรม (50 บาท/ตรม) 100,000

๒๔ ตกแตงสวนภายใน 50,000

๒๕ ระบบน้ำบาดาล 70,000

๒๖ ระบบไฟฟา 270,000

๒๗ โครงสะพานระบบไฟฟา-น้ำบาดาล 7,500

 รวม 3,597,000

1. ปลูกฝงความรับผิชอบและความเมตตา โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียน
 ตางๆ ท่ีสนใจ มาเย่ียมท่ีพักสัตวพิการ ถูกทอดท้ิง เพ่ือใหเด็กและ
 เยาวชนไดรับความรูและเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ และสวัสดิภาพ
 ของสัตว

2. สงเสริมคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่จะไดรับการ
 ปฏิบัติและดูแลจากสังคมแกคนพิการและคนชรา โดยสถานที่
 ออกแบบใหอำนวยความสะดวกและเปนมิตรกับคนพิการ คนชรา
 ใหสามารถเปนอาสาสมัครทำประโยชนแกสังคมไดอยางเทาเทียม
 กับคนปกติ  

3. สรางทัศนคติของการเปนอาสาสมัคร ปลูกฝงเยาวชนใหรูจัก
 เสียสละ และเห็นวางานอาสาสมัครเปนหนาท่ีของเยาวชน เด็กๆ 
 ใน ชุมชนสามารถมาชวยทำงานในศูนยฯ เปนการใชเวลาวางให 
 เปนประโยชนตอสังคม

4. เปนแหลงพักผอนหยอนใจสำหรับผูปกครองและเด็กๆ ที่ไมเสีย 
 คาใชจาย และยังไดทำกิจกรรมรวมกันที่เปนประโยชน

5. มีนิทรรศการและส่ือตางๆ ท่ีความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวท่ีถูกตอง 
 ความรับผิดชอบ การไมกินเนื ้อสุนัข การเปลี ่ยนทัศนคติใน 
 เรื ่องของการแกปญหาสุนัขดวยสันติวิธีแทนการใชวิธีกำจัด 
 แบบปราศจากความเมตตา

6. การฝกสุนัขขั้นพื้นฐาน ใหเชื่อฟงคำสั่ง โดยจะเชิญผูเชี่ยวชาญ 
 การฝกและพฤติกรรมสุนัขมาเปนวิทยากร เพื่อปลูกฝงแนวคิด 
 ใหมแกชุมชนวาสุนัขจำเปนตองไดรับการฝกเพื่อใหสุนัขสามารถ
 อยูรวมกับคนไดอยางปลอดภัยไมสรางปญหาแกสังคม วิทยากร
 จะติดตอกับองคกรตางประเทศมาชวยสนับสนุน

7. บริการทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาสุนัขและแมวแก
 ชุมชนและวัดโดยไมคิดคาใชจาย หรือ ในราคาถูก เพื่อนำกลับ 
 ไปใชเปนสวัสดิการแกสัตวดอยโอกาสในชุมชน

8. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสัตว จัดฝกอบรม สัมนาเกี่ยวกับ 
 บทบาทของสถาบันตางๆ กับแกปญหาสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง โดย 
 นิมนต/เชิญ พระสงฆ ครู และผูนำชุมชน มารวมอภิปราย 
 เพื่อเปนแบบอยางแกชุมชน ในอนาคตจะผลักดันใหมีการบรรจุ
 เรื่องของสวัสดิภาพสัตวเขาอยูในหลักสูตรทองถิ่น

กิจกรรมและการบริการของศูนยในอนาคต


