
ชื่อโครงการ  โครงการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดยโรงเรียนและชุมชน 
“หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึง่วัด สัตวสุขภาพด”ี  

“One school/Community One Temple” animal health care promotion competition  
ภายใตโครงการเปล่ียนสุนขัจรจัดใหเปนสุนขัชุมชน 

Under the project of “Changing stray dogs into community dogs”  
หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสงเสริมใหโรงเรียนไดมกีารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและเสียสละเพ่ือ

สวนรวมมีจิตอาสา ตอชุมชนและผูดอยโอกาส ในการพัฒนาการทางจิตใจเดก็โดยอาศัยสัตวเปนเคร่ืองมือในรูปแบบของ 

Humane education ก็คือการพฒันา การทางจิตใจของเด็กใหเรียนรูความเมตตา การรูสกึอยางท่ีสัตวรูสกึ การเกิดจติใจท่ี

ออนโยนและสรางสังคมมนุษยท่ีออนโยนมีเมตตาตอสิ่งมีชีวิต ตอมนุษยดวยกนั และ ตอสภาพแวดลอม   

มีรายงานการศึกษาเปนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการทารุณสัตวมักเกี่ยวโยงกับเหตุการณของการทําราย

และเด็กถูกทารุณกรรมในครอบครัว เด็กท่ีเติบโตมาในครอบครัวเชนน้ีก็จะเลียนแบบความรุนแรงที่สัมผัสโดยตรงและ

แสดงออกจนนําไปสูพฤติกรรมตอ สังคมหรืออาชญากรรมในที่สุด นอกจากน้ีผลสรุปการศึกษาการเชื่อมโยงของพฤติกรรม

มนุษยท่ีทารุณสัตวมีความสัมพันธโดยตรงกับ พฤติกรรมการใชความรุนแรงตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ดังน้ันการปองกันปญหา

ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ตัวเชื่อมโยงท่ีมองขามไมไดก็คือ ความสัมพันธโดยตรงระหวางมนุษยและสัตว  

การเลี้ยงสัตวอยางไมถูกตอง การละเลยตอชีวิตสัตวทําใหเกิดปญหาสุขอนามัยแวดลอมในชุมชน และในทางกลับกัน

ความเอาใจใสใน สุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตวก็จะมีผลลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอจากสัตวสูคน การถูกสัตวกัด 

และยังมีประโยชนตอสุขภาพท่ีดีข้ึน ของมนุษยอีกดวย  สําหรับในประเทศไทยปญหาสัตวจรจัดเปนปญหาที่ถูกละเลยมองเห็น

สัตวจรจัดเปนสวนเกินของสังคม ท่ีผานมาการแก ปญหาโดยการกําจัดสุนัข ดวยการฆา เบื่อท้ิง และสงใหตลาดคาเน้ือ 

นอกจาก จะมีการพิสูจนแลววาไมสามารถแกปญหาสุนัขจรจัดได ยังกอ ใหเกิดภาพพจนท่ีนารังเกียจและดูถูกในสายตาของ

ชาวตางชาติ   

โครงการ ABC/ARV program  (animal birth control/anti-rabies vaccination) ตามขอเสนอแนะขององคการอนามัย

โลกและองคกรพันธมิตรการจัดการสัตวสากล  (International Companion Animal Management Coalition) จะถูกนํามาใชใน
โครงการ “เปลี่ยนสุนัขจรจัดใหเปนสุนัขชุมชน” โดยเนนการทําหมันสุนัขท้ังท่ีมีเจาของและสุนัขจรจัดโดย ไมมีการเคลื่อนยาย

สัตวออกจากพ้ืนท่ี แตหลังจากทําหมันฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและพักฟนแลวจะนํากลับสูถิ่นเดิม สุนัขจรจัดที่ไดรับการ

ทําหมันและรักษาสุขภาพใหดีแลวจะลดความกาวราวและปกปองชุมชนที่มันอาศัยอยูไดเปนอยางดี  หากควบคุมไมใหสุนัขแต

ละกลุมขยายพันธและสรางความรับผิดชอบแกผูเลี้ยงรวมทั้งปองกันไมใหมีการปลอยเพิ่มก็จะสามารถควบคุมจํานวน

ประชากรสุนัขและสุขอนามัยแวดลอมในพื้นที่ได  ในทางกลับกันหากกําจัดสุนัขท่ีมีอยูในพื้นท่ีท้ังหมดก็จะมีกลุมใหมมาแทนที่

เปนทวีคูณและแพรโรคเขามาใหม ดังน้ันชุมชนจะตองปรับทัศนคติใหมโดยเห็นวา ปญหาสุนัขจรจัดเปนปญหารวม กันที่

จะตองเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขใหความสําคัญในชีวิตสัตวและความเอื้ออาทรตอสัตวอันเปนพื้นฐานจริยธรรมอันดีของสังคม  

ลักษณะเฉพาะที่พบในประเทศไทยคือวัดเปนท่ีพักพิง (shelter) โดยธรรมชาติหรือโดยความจําเปน ผูคนนําสุนัขและ

แมวท่ีไมตองการ ไปปลอยท้ิงใหเปนภาระของวัด  สภาพของสุนัขจึงไดรับการดูแลตามมีตามเกิด ไมไดทําหมันจึงการแพรพันธุ 



มีปญหาสุขภาพเปนที่รังเกียจหรือ สังเวช  เนื่องจากเชียงใหมจัดไดวาเปนเมืองแหงวัด ชุมชนยังมีความใกลชิดกับวัดและมี 

กิจกรรมท้ังทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีจน เปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน รวมท้ังหลายๆวัดก็มีโรงเรียนท่ีตั้งอยูใน

วัดเอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงความเมตตาโดยนําปญหาสุนัขท่ี ถูกนํามาท้ิงในวัดมาเชื่อมโยงกับโครงการปลูกฝงความ

เมตตาและรับผิดชอบโดยเด็กนักเรียนยอมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย โดย เฉพาะการพัฒนาจิตใจแกเยาวชน 

จากการที่องคกรเพื่อการรณรงคควบคุมโรคพิษสุนัขบาท่ัวโลก ไดมีการตกลงกําหนดใหมีการรณรงคจัดงานวันโรคพิษ 

สุนัขบาโลกทุกป จํานวน 46 ประเทศท่ัวโลก โดยองคกรอนามัยโลก (WHO) องคกรโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ได

กําหนดใหวันที่ 28 กันยายนของทุก ปเปนวันโรคพิษสุนัขบาโลก ซึ่งเปนวันเสียชีวิตของหลุยสปาสเตอรผูผลิตวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาไดสําเร็จเปนครั้งแรก  ในปน้ีทางกรมปศุสัตวไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักในการจัดงานวันโรคพิษสุนัขบา

โลก (World Rabies Day 2009) และในสวนภูมิภาคไดกําหนดจัดงานข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 12 กันยายน 2552 โดยมี

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบาและสุขภาพสัตวในระดับตางๆ ตั้งแต หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ชุมชน ไปจนถึงระดับโรงเรียน และการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดย โรงเรียนและชุมชน เปนสวนหนึ่ง

ของกิจกรรมภายในวันงาน เพื่อเปนโครงการนํารองและสรางความเขาใจและขยายงานในอนาคตแบบย่ังยืน ตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. กระตุนและสรางจิตสํานกึใหเยาวชนมีความตระหนักในเร่ืองของสุขอนามัยแวดลอม มกีารเฝาระวัง ปองกันและ 

ควบคมุโรคติดตอ ระหวางสัตวและคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบา  

2. ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีตอเยาวชนใหมีเมตตาตอสตัวและมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม เพื่อขยายผลไปยังผูปกครอง

และชุมชน 

3. สรางความตระหนักในกลุมผูเลีย้งสตัวและรักสนุัขใหทราบถึงหนาท่ี ความรับผดิชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงสวสัดิ

ภาพสัตว และในขณะเดียวกันกไ็มสรางปญหาแกผูอื่น 

4. เปนตัวอยางทีด่แีกชุมชนและเครือขายท่ีใกลเคียง เพื่อนําไปใชในการแกปญหาสุนัขจรจัดอยางมีเมตตาสอดคลองกับ

หลักพุทธ ศาสนาและเปนไปตามหลกัสากล 
 
กลุมเปาหมาย 

โรงเรียน วัด ชุมชน  

โดยองคกรลานนาด็อกเรสคิวจะเปนที่ปรึกษาตลอดการดาํเนินโครงการใหกับโรงเรียนและวัดท่ีเขารวมประกวด  One 

school one temple 
 
กําหนดการสงโครงการ 

ทางคณะกรรมการจะเขาไปประเมินใหคะแนนระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2552 ในตลอดระยะเวลาการดําเนิน

โครงการจะมีคณะกรรมการเขามาติดตามผลการดําเนินการ โดยท้ังท่ีแจงใหทราบ และไมแจงใหทราบ (3 คร้ัง) และโรงเรียน ที่

ชนะเลิศ จะตองมีการนําเสนอผลงานภายในวันงานวันจัดงานโรคพิษสุนัขบาโลก  

 
 



กิจกรรมที่ใชในการตัดสิน 
1. การควบคมุจํานวนประชากรสุนัขและแมวในวัด  

a. มีการสํารวจประชากรสุนัขและแมวในวดั กอนเร่ิมโครงการและหลังดําเนินการ  

b. มีการจัดงบประมาณสําหรับการทําหมัน (โดย โรงเรียนเปนผูจัดงบ /สมาคมผูปกครอง/  ขอบริจาคจากคน ใน

ชุมชน/ขอจากองคกร ปกครองสวนทองถิ่น 

c. มีการนําสัตวไปทําหมัน ที่คลินคิสัตวแพทย / คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม /สํานักงานปศสุัตว 

เชียงใหม เปนตน 

2. สุขภาพอนามยัของสุนัขและแมวในวัด เชน โรคผิวหนัง ข้ีเร้ือน พยาธิภายใน พยาธิภายนอก   

a. มีการจดังบประมาณสําหรับการทําหมัน โดย/โรงเรียนเปนผูจัดงบ /สมาคมผูปกครอง/  ขอบริจาคจากคน 

ในชุมชน/ขอจากองคการปกครองสวนทองถิ่น (วัคซีนพิษสุนัขบา,ยาถายพยาธิ, รักษาโรคเรื้อน,ทําแผลให

สุนัข/แมว) 

b. มีการแบงผูดูแลสัตวอยางเปนระบบ เชน มีการฉีดวัคซีน การใหอาหาร การใหยาเมื่อสตัวปวย บาดเจ็บ การ

อาบน้ําทํา ความสะอาด การพาไปหาสัตวแพทย 

c. มีการประสานกบัคลินิกสตัวแพทย ในพื้นท่ี หรือ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม เพื่อปรึกษา 

3. การจัดการภายในวัด เชน ขยะ สุขอนามัยแวดลอม อาหารสําหรับสุนัขและแมว การกําจัดปฎกิลู ท่ีนอนพักพิง มีการ

ควบคมุหรือ กกักันอยางมีระบบ เชนเวลาที่วัดมกีิจกรรม  

4. การจัดการในสวนของนักเรียนท่ีเขามาทํากิจกรรม เชน การแบงเวร หนาท่ีรับผิดชอบ   

5. ความตอเน่ืองของโครงการ 

6. การทํากิจกรรม/การเผยแพรตอชุมชน/การใหความรู/การฝกอบรม 

7. การนําเสนอในวนัท่ีทําการใหคะแนน  

8. ในตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ จะมีคณะกรรมการเขามาติดตาม ผลการดําเนินการ โดยท้ังท่ีแจงใหทราบ 

และไมแจงใหทราบ  (3 คร้ัง)  

 
รางวัล 

รางวัลท่ี 1 จํานวน  5,000 บาท พรอมโลประกาศเกยีรตคิุณ 

รางวัลท่ี 2 จํานวน  3,000 บาท พรอมโลประกาศเกยีรตคิุณ 

รางวัลท่ี 3 จํานวน  2,000 บาท พรอมโลประกาศเกยีรตคิุณ 

 

  
 



เกณฑการใหคะแนน (เตม็ 100 คะแนน) 

กิจกรรม 
(การแบงสัดสวนของคะแนน) 

ยอดเยี่ยม 

(80 % ข้ึนไป 

= 5 คะแนน) 

ดีมาก 

(65 % ข้ึนไป  

= 4 คะแนน) 

ดี 

(50 % ข้ึนไป 

= 3 คะแนน) 

พอใช 

(35 % ข้ึนไป 

= 2 คะแนน) 

ตองปรับปรงุ  

(10 % ข้ึนไป 

= 1 คะแนน) 

1. การวางแผนดาํเนินโครงการ (5 คะแนน)      

2. การสํารวจประชากรสัตว (5 คะแนน)      

3. การฉดีวัคซีน (20 คะแนน) 
     3.1 วัคซีนพิษสุนัขบา: (15 คะแนน) 
          - สุนัขและแมวทุกตัวไดรับการฉดีวัคซีนพิษสุนัขบา  (5 คะแนน) 
          - ใครเปนผูฉดี ความสมํ่าเสมอของการฉีด (5 คะแนน) 
          - การตรวจสอบขอมลูยอนหลัง,  การหอยเหรียญ (5 คะแนน) 
     3.2 วัคซีนอื่นๆ เชน  วัคซีนรวม วัคซีนเฉพาะโรค (5 คะแนน) 

     

4. การควบคุมประชากรสัตว  (20 คะแนน) 
     4.1 การทําหมัน  
           - การทาํหมันสุนัขตัวผู  คิดเปนกี่ %  ของจํานวนสุนัขตัวผูในวัด  

(5 คะแนน) 
          - การทาํหมันสุนัขตัวเมีย คิดเปนกี่ %ของจํานวนสุนัขตัวเมียในวัด 

(5 คะแนน) 
         - การทําหมันแมว คิดเปนกี่ %  ของจํานวนแมวในวัด (5 คะแนน) 
     4.2 การฉดียาคุมกําเนิด: การฉีดยาคุมกําเนิด คิดเปนกี่ %  

ของจํานวนสัตวในวัด (5 คะแนน) 

     

5. การดูแลสุขภาพสัตวในวัด (20 คะแนน) 
        5.1 การกําจดัพยาธิ : ภายใน ภายนอก เชน เห็บ หมัด (5 คะแนน) 
        5.2 การรกัษาโรคผิวหนัง  ข้ีเรื้อน (5 คะแนน) 
        5.3 การดูแลสุนัขปวย  บาดเจ็บ (5 คะแนน) 
        5.4 การใหอาหาร: อาหารสาํเร็จรูป  เศษอาหาร (5 คะแนน) 

     

6. การบรหิารจัดการในวัด (20 คะแนน) 
       6.1 การหางบประมาณ เงินทุน  บุคลากร (นักเรียน) (5 คะแนน) 
       6.2 การทํางานรวมกับสัตวแพทย (5 คะแนน) 
       6.3 การจดัการภายในวัด: มีกรงหรือที่กักเปนสัดสวน สะอาด 

สุขอนามัยดี (5 คะแนน) 
       6.4  ความตอเน่ืองของโครงการ: เคยทํามากอนหรือไม (5 คะแนน) 
 

     



7. การประชาสัมพันธ (10 คะแนน) 
       7.1 การใหความรู: โรคพิษสนัุขบา  การปองกันการถกูสุนัขกดั  การ

เผยแพรตอชมุชน (5 คะแนน) 
       7.2 การฝกอบรม: การดูแลสขุภาพสุนัข (5 คะแนน) 

     

 
หมายเหตุ สีน้าํเงินเปนคะแนนรวมในแตละชอง สวน สเีขียว เปนคะแนนยอย 


