


เรียีน ท่า่นผู้้�บรีจิาค,

ปีี พ.ศ. 2563 เป็ีนปีีที่�ต้�องจดจำาไปีอีกนานแสนนาน มูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊อก) ได�รีบัผู้ลกรีะท่บ
อยา่งหนกัเช่น่เดียวกบัท่กุองคก์รี อยา่งไรีก็ต้ามู ผู้มูมีูความูยินดีที่�จะแจ�งให�ท่รีาบวา่ ด�วยการีสนบัสนนุ
ของคณุ เรีาจงึยงัคงมูอบความูช่ว่ยเหลอ่ให�สนุขัและแมูวจรีจดัในเอเชี่ยได�อยา่งต้อ่เน่�อง

ภารีกิจหลกัของเรีาแท่บท่กุด�านสรี�างสถิิต้ใิหมู ่แมู�เรีามีูความูจำาเป็ีนต้�องลงท่นุที่�คอ่นข�างสง้ในเรี่�องการี
จดัหาที่�พกัและที่�ดนิเพิ�มู เพ่�อใช่�รีองรีบัจำานวนสตั้วที์่�ถิก้ท่อดทิ่ �งซึ�งเพิ�มูจำานวนขึ �นอยา่งรีวดเรีว็ รีวมูถิงึ
ไมูส่ามูารีถิสง่สตั้วเ์ลี �ยงจำานวนมูากที่�ได�รีบัการีอปุีการีะแล�วไปียงับ�านใหมูใ่นต้า่งปีรีะเท่ศได�

การีปีรีะกาศลอ็กดาวนใ์นปีรีะเท่ศไท่ยต้ลอดท่ั�งเด่อนเมูษายนและพฤษภาคมูท่ำาให�การีท่ำางานมีูความู
ท่�าท่ายขึ �นกวา่เดมิู นบัต้ั�งแต้เ่รีิ�มูดำาเนินโครีงการีในปีี พ.ศ. 2546 เรีาสามูารีถิดำาเนินการีท่ำาหมูนัและ
ฉีีดวคัซีนให�แก่สนุขัและแมูวครีบ 500,000 ต้วัไปีเมู่�อเด่อนธินัวาคมูที่�ผู้า่นมูา โดยเฉีพาะในช่ว่งสองปีี
หลงัเรีาท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนไปีถิงึ 250,000 ต้วั เมู่�อรีวมูกบัจำานวนสตั้วที์่�ได�รีบัการีรีกัษาที่�โรีงพยาบาล
สนุขัและแมูว รีวมูถิงึหนว่ยบรีกิารีด�านสวสัดภิาพสตั้วช์่มุูช่นของมูล้นิธิิฯ ซอยด๊อกจงึยงัคงเป็ีนองคก์รีที่�
ให�การีรีกัษาสตั้วม์ูากที่�สดุในโลก

ท่ั�งหมูดนี�คงไมูอ่าจเกิดขึ �นได�หากปีรีาศจากการีสนบัสนนุจากผู้้�ใจดีเช่น่คณุ และผู้มูเช่่�อมูั�นวา่ถิ�าคณุได�
อา่นรีายงานฉีบบันี �แล�ว คณุจะร้ี �สกึปีรีะท่บัใจในความูทุ่มู่เท่ของที่มูงานเรีาเหมู่อนเช่น่ที่�ผู้มูร้ี �สกึ พวก
เขามูุง่มูั�นท่ำางานอยา่งไมูย่อ่ท่�อเพ่�อให�บรีรีลผุู้ลสำาเรีจ็ต้ามูที่�คณุให�การีสนบัสนนุ ส ำาหรีบัผู้มูแล�ว ไมูมีู่
อะไรีที่�จะแสดงให�เหน็ถิงึความูทุ่มู่เท่ไปีมูากกวา่การีท่ำางานของที่มูท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�ของเรีา ที่�เมู่�อมีูการี
ปีรีะกาศลอ็กดาวนพ่์ �นที่� พวกเขาเลอ่กที่�จะปีฎิิบตั้งิานต้อ่ในจงัหวดัที่�ได�รีบัมูอบหมูายแท่นที่�จะกลบั
บ�านของต้นเอง

ต้วัเลขหนึ�งที่�ลดลงอยา่งหลกีเลี�ยงไมูไ่ด�ค่อจำานวนผู้้�เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรี เที่�ยวบนิรีะหวา่งปีรีะเท่ศ
ที่�ลดลงท่ำาให�ศน้ยพ์กัพิงของมูล้นิธิิฯ ไมูมีู่ผู้้�เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรีจากต้า่งปีรีะเท่ศ ซึ�งท่กุคนที่�นี�
คดิถิงึการีมูาเย่อนของพวกเขา อยา่งไรีก็ต้ามูยงัมีูอาสาสมูคัรีท่ั�งในภเ้ก็ต้และต้า่งจงัหวดัเดนิท่างมูา
เพ่�อช่ว่ยเหลอ่ เรีาร้ี �สกึซาบซึ �งใจเป็ีนอยา่งมูาก

2563
ปีีที่่�ไม่่ม่ปี่ีไหนเหมื่อนอก่แล้้ว 
สาส์นจากคุุณจอห์น ดัลั้ล้ย์่์ MBE ผู้้ร่้่วม่ก่อตั้ั�งม้่ล้นธิิเิพื่ื�อสนุขัในซอย์
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แมู�จำานวนสนุขัและแมูวที่�ได�รีบัการีอปุีการีะจากต้า่ง
ปีรีะเท่ศจะลดลง แต้ใ่นขณะเดียวกนัเรีากลบัได�เหน็
จำานวนการีอปุีการีะสนุขัและแมูวในปีรีะเท่ศเพิ�มูขึ �นสง้สดุ
อยา่งที่�ไมูเ่คยปีรีากฎิมูาก่อน

หลายท่า่นเคยให�การีสนบัสนนุอยา่งดีเยี�ยมูในการีรีะดมู
ท่นุเพ่�อช่ว่ยเหลอ่เรี่�องคา่ใช่�จา่ยสำาหรีบัสนุขัและแมูว
กวา่ 100 ต้วัที่�ก ำาลงัรีอการีเดนิท่างไปียงับ�านใหมูใ่นต้า่ง
ปีรีะเท่ศ ความูสำาเรีจ็ในการีรีะดมูท่นุเมู่�อเด่อนธินัวาคมูที่�
ผู้า่นมูาช่ว่ยให�มูั�นใจได�วา่สตั้วที์่�ยงัอย้ก่บัเรีาจะสามูารีถิ
ออกเดนิท่างไปีส้บ่ �านใหมูไ่ด�ในต้�นปีี พ.ศ. 2564 ซึ�ง
นอกจากจะเป็ีนการีช่ว่ยให�สนุขัและแมูวได�มีูโอกาสใน
การีเรีิ�มูต้�นชี่วติ้ใหมูแ่ล�ว ยงัท่ำาให�เรีามีูพ่ �นที่�วา่งภายใน
ศน้ยพ์กัพิงเพิ�มูมูากขึ �น เพ่�อใช่�ส ำาหรีบัรีองรีบัสตั้วที์่�ก ำาลงั
ต้�องการีความูช่ว่ยเหลอ่

ผู้มูเคยให�สญัญาวา่จะไมูป่ีฎิิเสธิการีให�ความูช่ว่ยเหลอ่แก่
สตั้วต์้วัใดเพียงเพรีาะข�อจำากดัต้า่ง ๆ ในช่ว่งสถิานการีณ์
โควดิ-19 ต้�องขอบคณุท่กุคนที่�ช่ว่ยให�เรีาท่ำาต้ามูสญัญา
ได� ถิงึแมู�วิกฤต้ครีั�งนี �จะยงัคงอย้ ่แต้เ่รีาไมูเ่คยหยดุมูอบ
ความูช่ว่ยเหลอ่ และผู้มูมูั�นใจวา่เรีาจะสามูารีถิมูุง่มูั�น
ท่ำางานต้อ่ไปีได�ด�วยการีสนบัสนนุที่�ไมูมีู่วนัเปีลี�ยนแปีลง
ของคณุ แมู�ในปีี พ.ศ. 2564 จะมีูข�อจำากดัมูากเพียงใด
ก็ต้ามู

ขอขอบคณุอีกครีั�ง ส ำาหรีบัความูช่ว่ยเหลอ่จากคณุที่�ช่ว่ย
ให�สตั้วห์ลายล�านต้วัรีอดพ�นจากความูท่กุขท์่รีมูาน

                      จอห์น์ ดััลลีย์์ MBE
	 ผู้้ �ร่่วมก่่อตั้้�งและปร่ะธานม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอยสุาก่ล 
	 ในนามของคณะก่ร่ร่มก่าร่ม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอยสุาก่ล
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โครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนของเรีาเป็ีนภารีกิจหลกัที่� 
เรีามูุง่มูั�นดำาเนินงานมูาโดยต้ลอด ด�วยวิธีิการี CNVR  
(จบั, ท่ำาหมูนั, ฉีีดวคัซีน, สง่ค่นที่�เดมิู) สตั้วจ์รีจดัได�รีบัการี
จบัท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนเพ่�อปี�องกนั 6 โรีคอนัต้รีายอยา่งมีู
มูนษุยธิรีรีมู ก่อนที่�จะถิก้นำาต้วักลบัไปีสง่ยงัถิิ�นที่�อย้เ่ดมิู

ถิงึจะเป็ีนปีีที่�ท่�าท่ายที่�สดุปีีหนึ�งในปีรีะวตั้ศิาสต้รีก์ารีท่ำางาน
ของมูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊อก) แต้โ่ครีงการีท่ำาหมูนัและ
ฉีีดวคัซีนของเรีาได�สรี�างสถิิต้ใิหมูอี่กครีั�ง โดยมีูสตั้วที์่�ได�รีบัการี
ท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนท่ั�งหมูด 121,707 ต้วั และความูสำาเรีจ็
เหลา่นี �เกิดขึ �นได�ด�วยการีสนบัสนนุของคณุ คณุค่อสว่นสำาคญั
ที่�สดุของโครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนสตั้วที์่�ใหญ่ที่�สดุของ
โลกในปัีจจบุนั

121,707 
สตัั้ว์ที่่�ได้ัร่บัการ่ที่ำาหม่นัแล้ะฉีด่ัวคัุซน่ 

ในปีี พื่.ศ. 2563

CNVR
โคุร่งการ่ที่ำาหม่นัแล้ะฉ่ีดัวคัุซน่
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เป้ีาหม่าย์ทำี�ยิ�งใหญ่
เรีิ�มูต้�นปีี พ.ศ. 2563 เรีาต้ั�งเปี�าหมูายไว�วา่นี�คงจะเป็ีนอีกปีีหนึ�งที่�เรีาสามูารีถิสรี�างสถิิต้ใิหมู่
ให�เกิดขึ �นได� แต้ไ่มูมีู่ใครีคาดคดิวา่จะเกิดโรีครีะบาด ซึ�งนี�ค่อบท่พิสจ้นค์วามูท่�าท่ายใน
การีท่ำางานหลาย ๆ ด�าน มีูเพียงโครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนที่�มีูหนว่ยท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�
ท่ั�งหมูด 8 แหง่ ที่�ปีกต้จิะใช่�พ่ �นที่�ภายในวดัและโรีงเรียีนในการีปีฎิิบตั้งิาน การีงดจดั
กิจกรีรีมูภายในวดัและการีเรียีนการีสอนที่�โรีงเรียีนสง่ผู้ลให�เกิดอปุีสรีรีคในการีท่ำางานของ
หนว่ยท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�โดยต้รีง

นบัต้ั�งแต้ปี่ี พ.ศ. 2558 DOGS TRUST WORLDWIDE ได�ให�การีสนบัสนนุด�านเงินท่นุ 
ครีึ�งหนึ�งแก่โครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนของเรีาในพ่ �นที่�กรุีงเท่พฯ ซึ�งหนว่ยท่ำาหมูนั
เคล่�อนที่� 6 ที่มูจากท่ั�งหมูด 8 ที่มูปีฎิิบตั้งิานอย้ที่่�นี� สตั้วจ์ ำานวน 78,653 ต้วัที่�อาศยัอย้ ่
ในกรุีงเท่พฯ ได�รีบัการีท่ำาหมูนัในปีี พ.ศ. 2563 ท่ำาให�ปัีจจบุนัยอดรีวมูของสตั้วที์่�ได�รีบัการี
ท่ำาหมูนัในกรุีงเท่พฯ ผู้า่นโครีงการีของเรีามีูมูากกวา่ 250,000 ต้วั

สถานการ่ณ์ท่ี่�เกดิัข้�นจร่งิ 
ในช่วังโควิัด-19
ในเด่อนเมูษายน ยอดการีท่ำาหมูนัสตั้วต์้อ่เด่อนลดลงต้ำ�าสดุในรีอบสองปีีครีึ�ง ที่มูงานหนว่ย
ท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�จงึต้�องหาวธีิิการีใหมู ่ๆ ในการีท่ำางานในช่ว่งที่�กรุีงเท่พฯ มีูการีปีรีะกาศใช่�
มูาต้รีาการีต้า่ง ๆ อยา่งเข�มูงวด โดยอาศยัช่ว่งเวลาที่�เมู่องหลวงวา่งเว�นจากกิจกรีรีมูต้า่ง ๆ 
ให�เป็ีนปีรีะโยช่น ์ด�วยการีท่ำาหมูนัให�กบัสนุขัที่�หลบซอ่นต้วัหรีอ่อาศยัอย้ต่้ามูใต้�อาคารีของ
มูหาวทิ่ยาลยั รีวมูถิงึสถิานที่�หลายแหง่ซึ�งปีกต้จิะพลกุพลา่นไปีด�วยผู้้�คนจำานวนมูาก

78,653
สตัั้ว์ที่่�ได้ัร่บัการ่ที่ำาหม่นัแล้ะฉีด่ัวคัุซน่ 

ในกร่งุเที่พื่ฯ ในปีี พื่.ศ. 2563
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สถิานการีณด์งักลา่วไมูต่้า่งกบัที่�นครีศรีธีิรีรีมูรีาช่ ซึ�งเป็ีนที่�ต้ั�งของหนว่ยท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�แหง่
แรีกในภาคใต้�ของเรีา การีรีะบาดของโรีคท่ำาให�ที่มูงานที่�นี�ต้�องย�ายการีท่ำางานจากแหลง่ช่มุูช่น
ไปียงัพ่ �นที่�หา่งไกลที่�เป็ีนป่ีาซึ�งมีูปีรีะช่ากรีเบาบาง เพ่�อท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนให�แก่สตั้วที์่�อาศยั
ในบรีเิวณนั�น ที่มูงานยงัแสดงให�เหน็ถิงึความูทุ่มู่เท่ให�กบัโครีงการีเมู่�อพวกเขาเลอ่กที่�จะพกัอย้่
ในจงัหวดัเพ่�อท่ำางานต้อ่ ในขณะที่�ผู้้�คนจำานวนมูากเลอ่กที่�เดนิท่างกลบัไปียงับ�านเกิดของพวก
เขา แมู�จะท่รีาบดีวา่หลงัจากการีลอ็กดาวน ์พวกเขาจะไมูไ่ด�รีบัอนญุาต้ให�เดนิท่างไปีไหนมูา
ไหนก็ต้ามู

ความูมูุง่มูั�นของที่มูท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�กรุีงเท่พฯและนครีศรีธีิรีรีมูรีาช่ของเรีาสง่ผู้ลให�ผู้ลลพัธิที์่�
ออกมูาคุ�มูคา่กบัสิ�งที่�ทุ่มู่เท่ไปี ในเด่อนกรีกฎิาคมู ซึ�งเป็ีนช่ว่งที่�มูาต้รีการีต้า่ง ๆ เรีิ�มูผู้อ่นคลาย
ลง ยอดการีท่ำาหมูนัสตั้วโ์ดยรีวมูได�เพิ�มูขึ �นอีกครีั�งมูาอย้ที่่�มูากกวา่ 10,000 ต้วัต้อ่เด่อน และยงั
คงท่ำาได�ดีในเด่อนสงิหาคมูต้อ่เน่�องไปีจนถิงึเด่อนธินัวาคมู สง่ผู้ลให�เด่อนธินัวาคมูเป็ีนเด่อนที่�มีู
สตั้วไ์ด�รีบัการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนมูากที่�สดุในเด่อนเดียวถิงึ 13,615 ต้วั

13,615 
จำานวนสตัั้ว์ที่่�ได้ัร่บัการ่ที่ำาหม่นัโดัย์ 
ซอย์ด๊ัอกที่่�ส้งที่่�สดุัภาย์ในร่ะย์ะเวล้า

เดัอืนเดัย่์ว



ร่าย์งานปีร่ะจำาปีี
เร้�องราวัด ีๆ ทำี�เกดิข้�น
ในเด่อนกนัยายน ที่มูท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�ของภาคใต้�ที่มูที่�สองซึ�งเพิ�งต้ั�งขึ �นใหมูด่ ำาเนินการีท่ำาหมูนั
ที่�ฐานท่พัเรีอ่สตั้หีบ จงัหวดัช่ลบรุี ีฐานท่พัเรีอ่แหง่นี �เป็ีนบ�านของสนุขัจรีจดัปีรีะมูาณ 400 ต้วั
และแมูวจรีจดัที่�มีูจ ำานวนใกล�เคียงกนั รีวมูท่ั�งยงัมีูศน้ยพ์กัพิงสตั้วข์นาดเลก็ซึ�งเป็ีนที่�อย้ข่องสตั้ว์
อีก 270 ต้วั ที่มูงานใช่�เวลา 4 สปัีดาหที์่�นี�เพ่�อท่ำาหมูนัให�สตั้วม์ูากกวา่ 700 ต้วั และท่ำางานรีว่มู
กบัผู้้�ให�อาหารีในช่มุูช่นและเจ�าหน�าที่�จากฐานท่พัเรีอ่เพ่�อช่ว่ยให�พวกเขาเข�าใจหลกัการีเรี่�อง
การีจดัการีปีรีะช่ากรีสนุขัและแมูวจรีจดัให�ดียิ�งขึ �น

สำาหรีบัโครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนที่�ได�รีบัเงินท่นุในการีดำาเนินงานจากซอย ด๊อกในพ่�นที่� 
อ่�น ๆ ของปีรีะเท่ศไท่ยต้า่งสรี�างสถิิต้ใิหมูเ่ช่น่กนั เมู่�อรีวมูกบัที่มูท่ำาหมูนัเคล่�อนที่�ของซอยด๊อก
ในกรุีงเท่พฯ และจงัหวดัอ่�น ๆ จงึท่ำาให�เหน็ผู้ลลพัธิข์องการีดำาเนินโครีงการีในรีะดบัปีรีะเท่ศ

การีสนบัสนนุที่�ยอดเยี�ยมูของคณุ นอกจากจะท่ำาให�เด่อนธินัวาคมูเป็ีนเด่อนที่�มีูสตั้วไ์ด�รีบั
การีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนมูากที่�สดุแล�ว ยงัมีูสว่นสำาคญัที่�ท่ ำาให�ซอยด๊อกสามูารีถิ ดำาเนินการี
ท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนสนุขัและแมูวได�ถิงึยอด 500,000 ต้วันบัต้ั�งแต้เ่รีิ�มูดำาเนินโครีงการี นี�ค่อ
ความูสำาเรีจ็อีกขั�นของโครีงการีที่�คณุได�มีูสว่นรีว่มู โดยเก่อบครีึ�งหนึ�งเกิดขึ �นในช่ว่งสองปีีที่� 
ผู้า่นมูานี�เอง

เส้นที่างส้ ่ 5 แสน
หนึ�งในที่�มูาของการีก่อต้ั�งมูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอยค่อการียตุ้คิวามูท่กุขท์่รีมูานของสตั้วจ์รีจดัด�วย
การีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีน ควบค้ไ่ปีกบัการีช่ว่ยเหลอ่ การีรีกัษาพยาบาล และหาบ�านให�กบั
พวกเขา ย�อนกลบัไปีในปีี พ.ศ. 2546 ผู้้�รีว่มูก่อต้ั�งมูล้นิธิิฯ ของเรีาเรีิ�มูดำาเนินการีท่ำาหมูนัและ
ฉีีดวคัซีนให�สนุขัและแมูวจรีจดั พรี�อมูความูปีรีารีถินาสง้สดุที่�จะท่ำาให�เป็ีนโครีงการีขนาดใหญ่
รีะดบัปีรีะเท่ศเพ่�อแก�ที่�ต้�นต้อของปัีญหา นั�นค่อจำานวนสตั้วจ์รีจดัที่�มูากเกินไปี 

เรีาเรีิ�มูต้�นจากจดุเลก็ ๆ ในช่ว่งแรีก แต้ก่ารีสนบัสนนุที่�ไมูเ่คยเปีลี�ยนแปีลงของคณุท่ำาให�
โครีงการีเต้บิโต้ขึ �นเรี่�อย ๆ จนสามูารีถิท่ำาคณุปีรีะโยช่นใ์ห�กบัสตั้วจ์ ำานวนมูากในแต้ล่ะปีีและ 
เข�าถิงึพ่ �นที่�สว่นอ่�น ๆ ของปีรีะเท่ศไท่ยมูากขึ �น

จากจดุเรีิ�มูต้�นเลก็ ๆ คณุได�มีูสว่นช่ว่ยให�โครีงการีเดนิหน�าเรี่�อยมูาจนเต้บิโต้อยา่งเช่น่ท่กุวนันี � 
หากเป็ีนเมู่�อเจ็ดปีีที่�แล�ว เรีาต้�องใช่�เวลาถิงึหนึ�งปีีเต้ม็ูในการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนสตั้วใ์ห�ครีบ 
13,000 ต้วั แต้ปั่ีจจบุนัเรีาใช่�เวลาเพียงแคเ่ด่อนเดียวเท่า่นั�น
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จากที่�คาดวา่จะบรีรีลเุปี�าหมูายที่�วางไว�ในช่ว่งต้�นปีี แต้เ่พรีาะอปุีสรีรีคที่�เรีาต้�องเจอเหมู่อนเช่น่ท่กุคนต้ลอดปีี 
พ.ศ. 2563 สง่ผู้ลให�เรีาสามูารีถิดำาเนินการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนสตั้วจ์นครีบ 500,000 ต้วัได�ส ำาเรีจ็ในเด่อน
ธินัวาคมู 

มีูสตั้วไ์ด�รีบัการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนผู้า่นโครีงการีของเรีาท่ั�งสิ �น 510,911 ในปีี พ.ศ. 2563 โดยเป็ีนสนุขั 
421,148 ต้วั และแมูว 89,763 ต้วั

การีสนบัสนนุของคณุท่ำาให�สตั้วจ์รีจดัจำานวนมูากได�รีบัปีรีะโยช่นจ์ากโครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีน ช่ว่ย
ให�สตั้วเ์พศเมีูยไมูต่้�องให�กำาเนิดลก้สนุขัและลก้แมูวที่�ไมูเ่ป็ีนที่�ต้�องการีอีกต้อ่ไปี และยงัช่ว่ยให�สตั้วอี์กหลาย
ล�านต้วัไมูต่้�องเกิดมูาเผู้ชิ่ญชี่วติ้แสนสั�นบนท่�องถินนที่�เต้ม็ูไปีด�วยความูท่กุขท์่รีมูาน

510,911 
จำานวนสตัั้ว์ที่่�ได้ัร่บัการ่ช่่วย์เหล้อื 
ผู่้านโคุร่งการ่ที่ำาหม่นัแล้ะฉีด่ัวัคุซน่
ของเร่าม่าตั้ั�งแต่ั้ปีี พื่.ศ. 2546
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�����������การ่ฉ่ีดัวัคัซีนี
ผู้ลสบ่เน่�องจากการีที่�สตั้วจ์ ำานวนมูากได�รีบัการีช่ว่ยเหลอ่ผู้า่นโครีงการี
ท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีน เรีายงัได�เหน็การีลดจำานวนลงของสตั้วป่์ีวยโรีค
พิษสนุขับ�า ต้�องขอบคณุที่�คณุได�มีูสว่นช่ว่ยให�โครีงการีนี �เกิดขึ �น ท่ำาให�
กรุีงเท่พมูหานครีมีูจำานวนคนและสตั้วที์่�ป่ีวยด�วยโรีครี�ายแรีงอนัมีู
สาเหต้จุากสตั้วน์�อยลงกวา่เดมิูมูาก ปีรีะช่าช่นได�รีบัการีสง่เสรีมิูให�ฉีีด
วคัซีนแก่สตั้วเ์ลี �ยงของต้นเอง แต้ก่ารีสนบัสนนุของคณุค่อกลไกสำาคญั
ที่�ท่ ำาให�สนุขัและแมูวจรีจดัจำานวนมูากได�รีบัการีฉีีดวคัซีน ซึ�งมีูบท่บาท่
สำาคญัในการีจดัการีปัีญหาโรีคพิษสนุขับ�าในเอเชี่ยต้ะวนัออกเฉีียงใต้�

สนุขัแล้ะแม่วที่่�ได้ัร่บัการ่ที่ำาหม่นัในปีี พื่.ศ. 2563

1 in 6 
ของจำานวนสัตั้ว์ที่ั�งหม่ดัที่่�
ได้ัร่บัการ่ที่ำาหม่นัโดัย์ม่ล้้นธิิิ
เพื่ื�อสนุขัในซอย์คุอืแม่ว

แม่ว
สนุขั
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แมู�โครีงการีให�การีศกึษาด�านสวสัดภิาพสตั้วอ์ยา่งมีูมูนษุยธิรีรีมูจะหยดุดำาเนินการีใน
รีะหวา่งเด่อนเมูษายนถิงึสงิหาคมูเน่�องจากการีแพรีร่ีะบาดของโรีค เรีายงัมีูจำานวนนกัเรียีน
ที่�ได�รีบัความูร้ี �ผู้า่นโครีงการีสง้สดุเป็ีนปีรีะวตั้กิารีณ ์ซึ�งต้�องขอบคณุการีสนบัสนนุของ
คณุ เจ�าหน�าที่�ที่มูการีศกึษาสองคนของเรีาเดนิท่างไปีให�ความูร้ี �โรีงเรียีน 51 แหง่และสอน
นกัเรียีน 8,204 คนต้ลอดปีี พ.ศ. 2563 เพิ�มูขึ �นรี �อยละ 11 จากปีี พ.ศ. 2562 

ที่มูการีศกึษายงัได�มีูโอกาสเข�าไปีมีูสว่นรีว่มูกบัช่มุูช่นหลายครีั�ง อยา่งเช่น่ที่�หนว่ยท่ำาหมูนั
เคล่�อนที่�ในจงัหวดัภเ้ก็ต้เมู่�อเด่อนสงิหาคมูและที่�หนว่ยฉีีดวคัซีนเคล่�อนที่�เน่�องในวนัพิษ
สนุขับ�าโลกเมู่�อเด่อนกนัยายน รีวมูถิงึยงัจดัการีเรียีนการีสอนเรี่�องสวสัดภิาพสตั้วใ์ห�แก่ 
น�อง ๆ ช่ั�นอนบุาลของโรีงเรียีนที่�ต้ั�งอย้ใ่กล�กบัฐานท่พัเรีอ่สตั้หีบ

หลกัสต้้รีการีศกึษาของเรีาเป็ีนร้ีปีแบบเชิ่งรุีกเพ่�อให�ความูร้ี �ความูเข�าใจเรี่�องสวสัดภิาพ
สตั้ว ์ปีลก้ฝัังจิต้สำานกึให�เดก็และเยาวช่นมีูจิต้ใจเมูต้ต้าต้อ่สตั้วต์้ั�งแต้ว่นันี � เพ่�อลดการี
ท่ารุีณกรีรีมูสตั้วที์่�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต้ บรีรียากาศของช่ั�นเรียีนเป็ีนไปีอยา่งสนกุสนาน 
นกัเรียีนท่กุคนได�ฝึักฝันท่กัษะในหลายด�าน อาทิ่ การีจำาลองสถิานการีณต์้า่ง ๆ ช่ว่ยกนั
รีะดมูความูคดิและแก�ปัีญหา รีวมูถิงึเรียีนร้ี �เรี่�องสิ�งจำาเป็ีนและสทิ่ธิิที่�สตั้วจ์รีจดัและสตั้ว์
เลี �ยงควรีได�รีบั

ศน้ยก์ารีศกึษาเรี่�องสวสัดภิาพสตั้วข์องมูล้นิธิิฯ ที่�เปิีดท่ำาการีในเด่อนพฤศจิกายนช่ว่ยให�ที่มู
การีศกึษาของเรีาท่ำางานได�เต้ม็ูปีรีะสทิ่ธิิภาพมูากยิ�งขึ �น การีมีูห�องเรียีนที่�ต้ั�งอย้ภ่ายในศน้ย์
พกัพิงของมูล้นิธิิฯ ยงัช่ว่ยให�นกัเรียีนได�เรียีนร้ี �เรี่�องสวสัดภิาพสตั้วใ์นสถิานที่�จรีงิได�อยา่ง
ใกล�ชิ่ดมูากขึ �น 

เปี�าหมูายสง้สดุของเรีาค่อต้�องการีเหน็การีเรียีนร้ี �เรี่�องสวสัดภิาพสตั้วถ์ิก้บรีรีจใุนหลกัสต้้รี
การีเรียีนการีสอนของปีรีะเท่ศไท่ยอยา่งเต้ม็ูร้ีปีแบบ แต้จ่นกวา่จะถิงึวนันั�น การีสนบัสนนุ
ของคณุจะยงัคงมีูสว่นสำาคญัที่�ท่ ำาให�เดก็และเยาวช่นได�มีูโอกาสเรียีนร้ี �ถิงึความูสำาคญัของ
การีเอาใจใสด่แ้ลสตั้วใ์ห�ได�มูากที่�สดุเท่า่ที่�จะเป็ีนไปีได� พด้งา่ย ๆ ค่อคณุกำาลงัวางรีากฐาน
สำาหรีบัอนาคต้ที่�สดใสและดียิ�งขึ �น

การศึกึษา
ด้้านสวัสัดิ้ภาพสัตว์ั



8,204 
จำานวนเด็ักแล้ะเย์าวช่นที่่�ได้ัม่่

ส่วนร่่วม่ในโคุร่งการ่การ่ศก้ษา
ของเร่าในปีี พื่.ศ. 2563
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มีูสตั้วจ์ ำานวนท่ั�งสิ �น 727 ต้วัที่�ได�บ�านในปีี พ.ศ. 2563 ในจำานวนนี�มีู 588 ต้วัที่�ได�บ�านในปีรีะเท่ศไท่ย และ 139 
ต้วัได�บ�านในท่วีปียโุรีปีและอเมูรีกิาเหน่อ ถิงึแมู�ต้วัเลขดงักลา่วจะลดลงรี�อยละ 22 เมู่�อเที่ยบกบัปีี พ.ศ. 2562 
แต้เ่รีายงัถ่ิอวา่นี�ค่อความูสำาเรีจ็ที่�ยิ�งใหญ่ของการีท่ำางานที่�ท่�าท่ายในด�านการีขนสง่ท่า่มูกลางสถิานการีณโ์ค
วดิ-19

จำานวนการีขออปุีการีะจากต้า่งปีรีะเท่ศลดลงรี�อยละ 67 จากปีี พ.ศ. 2562 อนัเป็ีนผู้ลสบ่เน่�องมูาจากการีจำากดั
การีเดนิท่างรีะหวา่งปีรีะเท่ศซึ�งท่ำาให�มีูสตั้วเ์พียงจำานวนไมูกี่�ต้วัที่�สามูารีถิออกเดนิท่างไปีส้บ่ �านใหมูไ่ด� การีจำากดั
การีเดนิท่างยงัสง่ผู้ลให�จ ำานวนอาสาพาบนิ (FLIGHT VOLUNTEERS) ที่�ท่ ำาหน�าที่�พาสนุขัและแมูวไปีสง่ยงัต้า่ง
ปีรีะเท่ศลดจำานวนลงไปีด�วย และท่ำาให�เรีาต้�องพึ�งพาการีขนสง่ผู้า่นคารีโ์ก�เป็ีนท่างเลอ่กในการีขนสง่ซึ�งมีูรีาคา 
ที่�แพงขึ �น 

ในเด่อนธินัวาคมู มีูผู้้�บรีจิาคที่�ใจดีเสนอการีบรีจิาคแบบสมูท่บ 1:2 (MATCHING DONATION) ที่�หากมีูผู้้�สนใจ
สนบัสนนุโครีงการี ผู้้�บรีจิาครีายนี�จะสมูท่บยอดบรีจิาคให�สองเท่า่  ซึ�งปีรีะสบความูสำาเรีจ็อยา่งมูากในการีรีะดมู
ท่นุเพ่�อช่ว่ยจดัหาคา่ใช่�จา่ยในการีเดินท่างของสนุขัที่�ได�รีบัการีรีบัเลี �ยงในต้า่งปีรีะเท่ศ

เรีายงัร้ี �สกึซาบซึ �งใจเป็ีนอยา่งสง้สำาหรีบัการีสนบัสนนุขององคก์รีพนัธิมิูต้รีช่ว่ยเหลอ่สตั้วห์ลายแหง่ใน
สหรีฐัอเมูรีกิาและแคนาดาที่�คอยให�การีต้�อนรีบัสนุขัและแมูวของเรีาอยา่งอบอุน่ท่กุครีั�งที่�มีูโอกาส การีอปุีการีะ
ผู้า่นโครีงการีช่ว่ยเหลอ่ขององคก์รีพนัธิมิูต้รีนานาช่าต้ขิองเรีาคดิเป็ีนเก่อบรี�อยละ 50 ของสตั้วท์่ั�งหมูดที่�ได� 
เดนิท่างไปีใช่�ชี่วติ้ใหมูใ่นต้า่งปีรีะเท่ศในปีี พ.ศ. 2563

ขณะที่�จ ำานวนการีอปุีการีะจากต้า่งปีรีะเท่ศต้ลอดท่ั�งปีี
ลดลง โดยหยดุดำาเนินการีเป็ีนบางช่ว่ง แต้ก่ารีอปุีการีะใน
ปีรีะเท่ศไท่ยกลบัมีูจำานวนเพิ�มูขึ �นอยา่งต้อ่เน่�อง ท่ำาให�เรีามีู
พ่ �นที่�วา่งสำาหรีบัใช่�รีองรีบัสตั้วที์่�เข�ามูาอย้ใ่หมู่ 727 

จำานวนสุนขัแล้ะแม่วท่ี่� 
เดันิที่างไปีเริ่�ม่ต้ั้นช่วิ่ตั้ใหม่่

การอุปุการะ
แล้ะองค์ุกร่พื่นัธิม่ติั้ร่นานาช่าตั้เิพื่ื�อช่่วย์เหล้อืสตัั้ว์(IPRP)
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เรีาได�เหน็จำานวนการีอปุีการีะสตั้วใ์นปีรีะเท่ศเพิ�มูขึ �นรี �อยละ 15 โดยการีอปุีการีะแมูว 
เพิ�มูขึ �นเก่อบเท่า่ต้วั การีเต้บิโต้อยา่งต้อ่เน่�องของโครีงการีอปุีการีะสตั้วใ์นปีรีะเท่ศไท่ย 
ของเรีายงัแสดงถิงึท่ศันคต้ทีิ่�เปีลี�ยนแปีลงไปีต้อ่สวสัดภิาพสตั้วภ์ายในปีรีะเท่ศอีกด�วย  
โดยมีูผู้้�คนสนใจรีบัเลี �ยงสตั้วจ์ากเรีามูากขึ �นเรี่�อย ๆ

ขอขอบคณุท่กุท่า่นที่�อปุีการีะและเปิีดบ�านต้�อนรีบัสนุขัและแมูวจากซอยด๊อกในปีีนี � รีวมูถิงึ
ผู้้�สนบัสนนุที่�ยอดเยี�ยมูของเรีาที่�รีว่มูบรีจิาคเพ่�อให�สนุขัและแมูวเหลา่นี �ได�เดนิท่างไปีส้ ่
บ�านใหมู ่คณุท่กุคนช่ว่ยให�สตั้ว ์727 ต้วัได�รีบัโอกาสเรีิ�มูต้�นชี่วติ้ใหมูอ่ยา่งที่�พวกเขาเคย 
ฝัันถิงึก่อนหน�านี �

การอุปการะโดยทีำมัหาบ้าน

588 658

291
สนุขั

355
สนุขั

303
แม่ว

70

การอปุการะผู่้าน (IPRP)

55

49
สนุขั

14
สนุขั

14

63
สนุขั

6
แม่ว

69

64
สนัุข

6
แม่ว

6
แม่ว

-
แม่ว

297
แม่ว

สุต้ั้วส์ุ่�ในห้�าตั้ว้จาก่ซอยด๊๊อก่ที่่�ได๊�ร่บ้ 
ก่าร่อปุก่าร่ะในป่	พื่.ศ.	2563		ได๊�พื่บก่บ้บ�าน

ให้มใ่นปร่ะเที่ศไที่ย

ต่างประเทำศ ประเทำศไทำย รวัมัๆ สหรัฐอเมัริกา แคนาดา รวัมัๆ

รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์ 15



16 รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์

หน้าที่อง
ถิ�าจะมีูสนุขัสกัต้วัที่�ค้ค่วรีกบัการีได�พบ
บ�านใหมูอ่นัอบอุน่เสยีที่ สนุขัต้วันั�นคง
ต้�องเป็ีน	“น�องห้น�าที่อง”	

เมู่�ออายไุด�เพียงหนึ�งปีีเขาถิก้ทิ่ �งที่�ไซต้์
งานก่อสรี�างแหง่หนึ�ง และหน�าท่องได�
เข�ามูาที่�ซอยด๊อกในเด่อนพฤษภาคมู 
พ.ศ. 2553  เขาเฝั�ารีอโอกาสที่�จะพบ
ครีอบครีวัใหมูมู่านาน และเวลาของ
เขาก็ได�มูาถิงึเสียที่ 9ปีีและ9เด่อนแหง่
การีรีอคอยจบลงในที่�สดุ เมู่�อเขาได�
บนิไปีบ�านใหมูใ่นเที่�ยวบนิเที่�ยวท่�าย ๆ 
ก่อนการีลอ็กดาวนจ์ากสถิานการีณโ์ค
วดิ-19 ขณะนี�เขาได�ใช่�ชี่วติ้ในบั�นปีลาย
ที่�รีดิดิ �ง ปีรีะเท่ศองักฤษโดยมีูกิจวตั้รี
ปีรีะจำาวนัค่อการีเดนิเลน่ การีเกาพงุ
และกิจกรีรีมูสดุโปีรีดของเขานั�นก็ค่อ
การีได�วิ�งเลน่ในแอง่นำ�า

โดยไมูมีู่สนุขัต้วัอ่�น แมูวหรีอ่เดก็ ๆ 
 ในบ�านที่�จะมูาแบง่ปัีนพ่ �นที่�กบัเขา 
หน�าท่องได�เป็ีนเจ�าของบ�านของต้วัเอง
อยา่งแท่�จรีงิ

ฉัน้จินตั้นาก่าร่ชีว่ติั้ที่่�ไมม่ห่้น�าที่องไมอ่อก่เลย	เป็นภาร่ก่จิสุำาคญ้

ของฉัน้ในก่าร่ที่ำาให้�แตั้ล่ะวน้ของห้น�าที่องน้�นเป็นวน้ที่่�ด๊ท่ี่่�สุดุ๊	และ

ฉัน้จะใชี�เวลาที่กุ่นาที่ก่่บ้เขาให้�คุ �มคา่ที่่�สุดุ๊

แม่่ของน้องห์น้าทอง

ดัาวเด่ัน
ทำี�ได้รบัการอปุการะ



ด๊ายาร่ม้เข�ามูาที่�ซอยด๊อกในเด่อนเมูษายน พ.ศ.2559  
เมู่�อเขาอายไุด� 4 ปีีและถิก้เจ�าของทิ่ �งไว�รีมิูถินนจนกรีะท่ั�ง 
ล�มูป่ีวยและบาดเจ็บ 

สำาหรีบันอกศน้ยพ์กัพิงแล�ว ดายารีมัูเป็ีนที่�ร้ี �จกัในฐานะสนุขั
ในโครีงการีพอ่-แมูอ่ปุีถิมัูภ ์ แต้ส่ ำาหรีบัเจ�าหน�าที่�ของซอย
ด๊อก  เขาเป็ีนที่�ร้ี �จกัจากวีรีกรีรีมูของเขาที่�ไมูย่อมูกลบัคอก
งา่ย ๆ หลงัจากได�เดนิเลน่ออกกำาลงักาย แมู�จะเป็ีนสนุขัที่�
หลาย ๆ คนร้ี �จกัแต้ก่ารีหาบ�านสำาหรีบัเขากลบัไมูง่า่ยนกั  

เคยมีูคนกลา่ววา่ “ในโลกนี�มีูบ�านสำาหรีบัสนุขัท่กุต้วั” ซึ�ง
ไมูไ่ด�เกินจรีงินกัเมู่�อในที่�สดุดายารีมัูก็ได�เดนิท่างไปีส้บ่ �าน
ของเขา  ค้ร่ีกัค้ห่นึ�งต้กหลมุูรีกัน�องดายารีมัูจากการีมูาเป็ีน
อาสาสมูคัรีที่�ซอยด๊อกและได�ใช่�เวลาด�วยกนั จากนั�นพวก
เขาจงึได�เป็ีนครีอบครีวัเดียวกนั ต้ามูหลงัแมูวช่่�อ “แสงรีะวี” 
และสนุขัอีกต้วัช่่�อ “บรียีา” ซึ�งน�องท่ั�งสองมูาจากซอย ด๊อก
เช่น่เดียวกนั ครีอบครีวัแสนสขุนี �ใช่�ชี่วติ้อย้ที่่�บ�านพกัในไรีที่่�
สวยงามูในคอนเนคต้กิตั้ สหรีฐัอเมูรีกิาในเด่อนต้ลุาคมูหลงั
จากใช่�เวลา 4 ปีีและ 5 เด่อนที่�ซอยด๊อก ความูฝัันของดายา
รีมัูเป็ีนจรีงิในที่�สดุ เมู่�อเขาไมูต่้�องกลบัไปีที่�คอกอีกต้อ่ไปี

ดัาย์ารั่ม่

เร่าคดิ๊ถึงึด๊ายาร่ม้เสุมอตั้้�งแตั้พ่ื่บก่น้	และเร่าก่ร้็่ �ด๊ว่า่โอก่าสุ

ในก่าร่ที่่�เขาจะได๊�บ�านชีา่งน�อยนดิ๊	เร่าตั้่�นเตั้�นมาก่ที่่�ได๊�เขา

มาเป็นสุว่นห้นึ�งของคร่อบคร่ว้

พ่่อแม่่ให์ม่่ของน้องดัารายั์ม่
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ฉัน้ยง้ไมอ่ยาก่เชี่�อวา่ตั้ว้เองจะโชีคด๊ไ่ด๊�พื่บสุนุข้เชีน่ 

ฮาแด๊ด็๊	เขาเป็นเสุมอ่นแสุงสุวา่งในชีว่ติั้ของฉัน้	ที่า่ที่าง

สุขุมุและก่าร่แสุด๊งออก่วา่เขาน้�นร่ก้่ฉัน้เชีน่ก่น้เป็นสุิ�งที่่�

เตั้ม็เตั้มิความสุขุในห้ว้ใจที่กุ่วน้ 

ผู้้้รับเลี�ย์งฮาแดัด็ั

ฮาแด๊ด็๊เข�ามูาที่�ซอยด๊อกในเด่อนกนัยายน พ.ศ. 2561  
โดยคนขบัแท่ก็ซี�ในพ่ �นที่�พบเขาอย้ใ่ต้�สะพานและไมูส่ามูารีถิ
ขยบัต้วัได�จากอบุตั้เิหต้รุีถิยนต้ ์ในขณะนั�นเขาอายปุีรีะมูาณ 
4 ปีีและบาดเจ็บสาหสั

แมู�ขาของน�องต้�องรีบัการีผู้า่ต้ดัหลายครีั�งเพ่�อรีกัษา แต้่
เที่ยบไมูไ่ด�เลยกบับาดแผู้ลในใจที่�ใช่�เวลารีกัษานานกวา่
หลายเท่า่ต้วั  ฮาแดด็พกัรีกัษาต้วัอย้ที่่�ซอยด๊อกหนึ�งปีีห�า
เด่อน น�องเป็ีนสนุขัขี �อายซึ�งมูกัจะรีะแวดรีะวงัต้วัเองและ 
ไมูช่่อบการีพบเจอคนแปีลกหน�าหรีอ่สิ�งแวดล�อมูใหมู ่ๆ นกั

เมู่�อฮาแดด็ได�พบกบัผู้้�รีบัเลี �ยงของต้วัเองที่�รีชิ่มูอนด ์ปีรีะเท่ศ
แคนาดาในเด่อนกมุูภาพนัธิ ์ท่กุสิ�งก็เปีลี�ยนไปี ฮาแดด็ได�
กลายเป็ีนสนุขัที่�มีูความูมูั�นใจต้ามูที่�ผู้้�รีบัเลี �ยงของเขาเลา่ให�
ฟััง เขามูกัปีีนป่ีายเดนิสำารีวจเส�นท่างธิรีรีมูช่าติ้และได�ท่อ่ง
เที่�ยวด�วยรีถิค้ใ่จของครีอบครีวัใหมูไ่ปีท่ั�วปีรีะเท่ศ เรีาแท่บไมู่
อยากเช่่�อวา่นี�ค่อสนุขัต้วัเดียวกนักบัที่�ศน้ยพ์กัพิง เรี่�องรีาวนี �
คงเป็ีนต้วัอยา่งหนึ�งที่�แสดงให�เหน็วา่ด�วยความูรีกัและเวลา
นั�นสามูารีถิเปีลี�ยนสนุขัขี �อายได� เพียงคณุให�โอกาส

ฮาแดัด็ั
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ค้ห่ต้้วัน�อย “วลิฟร่ายด๊”์ และ “วคิก่่ �” อายเุพียงสองเด่อนเมู่�อเดนิท่างมูา
ถิงึซอยด๊อกในเด่อนเมูษายน พ.ศ. 2563 ในสภาพที่�ต้�องการีการีดแ้ล
อยา่งเรีง่ดว่น การีติ้ดเช่่ �ออยา่งรุีนแรีงท่ำาให�ต้าของท่ั�งค้บ่อดสนิท่ และ
สตั้วแพท่ยจ์ำาเป็ีนต้�องนำาลก้ต้าออกเพ่�อบรีรีเท่าความูเจ็บปีวด ช่า่งเป็ีน
จดุเรีิ�มูต้�นในศน้ยพ์กัพิงที่�นา่สะเท่่อนใจสำาหรีบัสองพี�น�อง แต้อ่าการี
บาดเจ็บของน�อง ๆ ก็ฟ่ั�นฟัอ้ยา่งรีวดเรีว็  โช่คเข�าข�างท่ั�งค้ใ่นเด่อน
กรีกฎิาคมูเมู่�อได�รีบัการีอปุีการีะพรี�อมูกนัโดยครีอบครีวัหนึ�งในจงัหวดั
ภเ้ก็ต้นี�เอง โดยผู้้�รีบัเลี �ยงนั�นเป็ีนค้ร่ีกัที่�เคยรีบัเลี �ยงสนุขัจากซอยด๊อก
และกำาลงัเรียีนสตั้วแพท่ย ์น�องแมูวท่ั�งสองมีูความูสขุกบัการีสำารีวจ
โลกด�วยการีเดนิกบัสายจง้และแสดงให�โลกได�เหน็วา่การีพิการีท่าง
สายต้าไมูไ่ด�เป็ีนอปุีสรีรีคสำาหรีบัการีใช่�ชี่วติ้อยา่งมีูความูสขุ หลงัจาก
ชี่วติ้ที่�ท่กุขท์่รีมูานได�ผู้า่นพ�นไปี ช่า่งเป็ีนเรี่�องสขุใจที่�ได�ร้ี �วา่ท่ั�งวลิฟัรีาย
ดแ์ละวิคกี�ได�พบกบัชี่วติ้ที่�สมูบร้ีณ ์ได�รีบัความูรีกัที่�แสนอบอุน่และมีู
ครีอบครีวัที่�พรี�อมูดแ้ลพวกเขาต้ลอดไปี

ซาโตั้โนมู่าที่�ซอยด๊อกในเด่อนพฤศจิกายน พ.ศ.  2559  
เมู่�ออายเุพียงเด่อนกวา่หลงัจากที่�แมูถ่ิก้สนุขักดัและทิ่ �งให�

เขาต้�องอย้อ่ยา่งโดดเดี�ยวข�างถินน

ในไมูน่านเขาก็กลายเป็ีนแมูวเจ�าเสนห่แ์ละเป็ีนมิูต้รีที่�ศน้ย์
พกัพิง แต้โ่ช่ครี�ายที่�ต้รีวจพบเช่่ �อโรีคภมิู้คุ�มูกนับกพรีอ่ 
งในแมูว (FIV) ซึ�งท่ำาให�เขาไมูส่ามูารีถิหาบ�านใหมูไ่ด� 

หลงัจากนั�นสามูปีี โช่คช่ะต้าก็พลกิผู้นัเมู่�อหญิงสาวคน
หนึ�งที่�ต้กหลมุูรีกัเขาต้ั�งแต้เ่มู่�อครีั�งมูาเยี�ยมูช่มูศน้ยพ์กัพิง

ในปีีพ.ศ. 2561 และพบวา่เขาได�รีบัการีโปีรีโมูต้หาบ�านบน
เวบ็ไซต้ ์เธิอจงึไมูร่ีอช่�าที่�จะต้ดิต้อ่ที่มูหาบ�านและพรี�อมูใน

การีรีบัซาโต้โนส่้ซี่แอต้เต้ลิ สหรีฐัอเมูรีกิา

ในที่�สดุพวกเขาก็ได�พบกนัในเด่อนมีูนาคมูที่�ผู้า่นมูา และ 
ซาโต้โนไ่ด�มีูชี่วติ้ที่�อบอุน่ในครีอบครีวัของเขาเอง ได�นอน 

ซกุบนโซฟัาและดร้ีายการีโท่รีท่ศันส์ดุโปีรีดปีรีาน

วลิ้ฟร่าย์ด์ัแล้ะวคิุก่�

ซาโตั้โน่

ไมไ่ด๊�เป็นป้ญห้าในก่าร่เล่ �ยงด้๊เลยที่่�น �องตั้าบอด๊	ที่้�งค้เ่ป็นเพื่่�อนร่ก้่ของฉัน้และฉัน้จะเป็นแสุงสุวา่ง

นำาที่างให้�ก่บ้น�อง	ๆ	เอง	ฉัน้อยาก่ให้�ที่้�งค้ม่ค่วามสุขุและไมไ่ด๊�ร้่ �สุกึ่วา่ชีว่ติั้น่ �มอ่ะไร่ที่่�ขาด๊ห้ายไปเลย 

ครอบครัวของวิลฟราย์ดัแ์ละวิคกีี้�

ตั้อนที่่�เจอก่น้น�องนา่ร่ก้่มาก่	เป็นเร่่�องยาก่อยา่งยิ�งในก่าร่

บอก่ลาก่น้ที่่�ซอยด๊๊อก่ตั้อนที่่�ฉัน้ไปเย่�ยมชีมที่่�น้�นในป่พื่.ศ.	

2561	ก่าร่ตั้ด้๊สุนิใจร่บ้เล่ �ยงเขาเป็นห้นึ�งในก่าร่ตั้ด้๊สุนิใจ 

ที่่�งา่ยที่่�สุดุ๊ในชีว่ติั้!	

ผู้้้รับเลี�ย์งซาโตโน่
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หนว่ยบรีกิารีด�านสวสัดภิาพสตั้วช์่มุูช่นของซอยด๊อกได�รีบัแจ�งเหต้แุละขอความูช่ว่ยเหลอ่
อยา่งเหน่อความูคาดหมูายในช่ว่งการีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19 ในปีี พ.ศ. 2563 ซึ�งการี
สนบัสนนุจากคณุได�มีูสว่นผู้ลกัดนัการีท่ำางานอยา่งยิ�ง หนว่ยบรีกิารีท่ั�งสองหนว่ยได�รีบัการี
อนญุาต้จากเจ�าพนกังานในการีเดินท่างเข�าออกรีอยต้อ่ต้ำาบลในภเ้ก็ต้ช่ว่งการีลอ็กดาวน ์
และสามูารีถิเข�าถิงึสนุขัและแมูวที่�ต้�องการีความูช่ว่ยเหลอ่รีอบเกาะ

หนว่ยบรีกิารีของเรีาได�รีกัษาสตั้วไ์ปีท่ั�งสิ �น 6,748 ต้วั และท่ำาการีรีกัษาอีกกวา่ 10,273 เคส
ต้ลอดท่ั�งปีี ซึ�งเพิ�มูขึ �น 63% และ 81%  จากปีีพ.ศ. 2562 ต้ามูลำาดบั

การีรีกัษาสตั้วด์�วยวิธีินี �ช่ว่ยลดความูแออดัของพ่ �นที่�ในโรีงพยาบาลสนุขัและโรีงพยาบาล
แมูวซึ�งรีองรีบัการีรีกัษาสตั้วป่์ีวยอยา่งเต้ม็ูอตั้รีาต้ลอดท่ั�งปีี นอกจากนี�ยงัสง่ผู้ลดีต้อ่การี
ฟ่ั�นฟัร้ีา่งกายของสตั้วที์่�ได�อย้ใ่นถิิ�นฐานของต้วัเองและไมูต่้�องเสี�ยงต้อ่สภาวะเครียีดจาก
การีพกัในโรีงพยาบาล 

อยา่งไรีก็ต้ามู ยงัมีูบางเคสการีรีกัษาที่�จ ำาเป็ีนต้�องนำาสง่มูาที่�โรีงพยาบาล ซึ�งต้ลอดท่ั�งปีี 
เจ�าหน�าที่�ได�รีบัสตั้ว ์424 ต้วักลบัมูารีกัษาที่�ศน้ยพ์กัพิง (เพิ�มูขึ �น 14% จากปีีพ.ศ. 2562) 

แมู�มูาต้รีการีโควดิ-19 จะท่ำาให�เรีาไมูส่ามูารีถิจดัอบรีมูให�ความูร้ี �ในช่มุูช่นได� แต้ห่นว่ย
บรีกิารีท่ั�งสองหนว่ยได�เดนิหน�าให�ความูร้ี �แก่ผู้้�ดแ้ลสตั้วใ์นช่มุูช่นเกี�ยวกบัการีดแ้ล
ปีฐมูพยาบาลเบ่ �องต้�นและแนะนำาการีสงัเกต้อาการีป่ีวยและบาดเจ็บเบ่ �องต้�นของสตั้วใ์น
ช่มุูช่นที่�พวกเขาดแ้ลอย้่

6,748
จำานวนสัตั้ว์ที่่�ได้ัร่บัการ่รั่กษา
จากหน่วย์บริ่การ่ที่ั�ง 2 หน่วย์

หน่วย์บร่กิาร่ด้ัาน

สวัสัดิ้ภาพสตัว์ัชุมุชุน
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หนว่ยบรีกิารียงัสนบัสนนุการีท่ำางานของสถิานพกัพิงสนุขัของรีฐับาลซึ�ง
ต้ั�งอย้ไ่มูไ่กลนกั โดยจะเดินท่างไปีที่�นั�นท่กุวนัพธุิและสละเวลาในวนัหยดุ
บางสปัีดาหเ์พ่�อต้รีวจสขุภาพสนุขักวา่พนัต้วั โดยที่มูสตั้วแพท่ยแ์ละหนว่ย
บรีกิารีสวสัดภิาพสตั้วช์่มุูช่นท่ำางานรีว่มูกนัเพ่�อให�แนใ่จวา่สนุขัท่กุต้วัจะได�
รีบัการีท่ำาหมูนั ฉีีดวคัซีน ถ่ิายพยาธิิ กำาจดัเหบ็หมูดั และรีกัษาอาการีเจ็บ
ป่ีวยเลก็ ๆ น�อย ๆ การีรีกัษาจำานวน 4,607 เคสและกลุมู่สนุขัที่�มีูอาการี
ป่ีวยรุีนแรีงอีก 267 เคสได�รีบัการีสง่ต้อ่มูายงัศน้ยพ์กัพิงเพ่�อรีกัษาและฟ่ั�นฟั้
รีา่งกาย 

การีบรีจิาคของคณุได�ช่ว่ยเหลอ่สตั้วจ์รีจดัท่ั�วปีรีะเท่ศไท่ย ให�พวกเขาได�พ�น
จากความูเจ็บปีวดท่รีมูานและปีรีาศจากโรีคภยั ขอขอบคณุเป็ีนอยา่งสง้
สำาหรีบัท่กุความูช่ว่ยเหลอ่

128 ตนั 
จำานวนอาหาร่สุนขัแล้ะแม่วที่่�กร่ะจาย์

ไปีย์งัสตัั้ว์จร่จดััที่ั�วปีร่ะเที่ศ
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จำานวนสตั้วที์่�ศน้ยพ์กัพิงของซอยด๊อกเพิ�มูขึ �น 20% ต้ลอดท่ั�งปีี สตั้วที์่�อย้ใ่นคอกสนุขั บ�านแมูว 
และในโรีงพยาบาล เพิ�มูจาก 1,112 ต้วัเป็ีน 1,328 ต้วั

หากนบัจำานวนสนุขัและแมูวที่�อย้ใ่นความูดแ้ลของเรีาที่�คลนิิกซอยด๊อกที่�กรุีงเท่พฯ และ 
น�อง ๆ ที่�เจ�าหน�าที่�น ำาไปีดแ้ลเป็ีนพิเศษที่�บ�าน (FOSTER) จะมีูจำานวนรีวมูท่ั�งสิ �น 1,386 ต้วั  
ซึ�งเป็ีนจำานวนที่�สง้มูากอยา่งที่�ไมูเ่คยมีูมูาก่อน

เด่อนพฤษภาคมูถิงึสงิหาคมูเป็ีนช่ว่งเวลาที่�มีูการีเพิ�มูขึ �นของจำานวนสตั้วจ์รีจดัที่�รีวดเรีว็ที่�สดุ 
เน่�องจากมูาต้รีการีต้า่ง ๆ เพ่�อความูปีลอดภยัจากโควิด-19 ท่ำาให�มีูสตั้วจ์ ำานวนมูากที่�ไมู่
สามูารีถิเดนิท่างไปียงับ�านใหมูพ่รี�อมูกบัอาสาได� พนัธิมิูต้รีในการีหาบ�านของเรีาที่�อเมูรีกิา 
และแคนาดาได�รีบัผู้ลกรีะท่บเช่น่เดียวกนั กรีะบวนการีรีบัเข�า รีกัษา จดัสรีรีที่�อย้ใ่นศน้ยพ์กัพิง
ให�และการีหาบ�านใหมูล่�วนพบเจอความูท่�าท่ายในช่ว่งเวลาดงักลา่ว 

ในช่ว่งท่�ายปีีจำานวนสนุขัและแมูวเพิ�มูขึ �นในอตั้รีาไมูส่ง้นกั แต้ไ่มูมีู่ที่ท่า่วา่จะหยดุแต้อ่ยา่งใด  

อยา่งไรีก็ต้ามูด�วยการีสนบัสนนุจากคณุได�ช่ว่ยพยงุสถิานการีณแ์ละท่ำาให�เรีายงัคงเปิีดบ�าน 
เพ่�อให�การีช่ว่ยเหลอ่สนุขัและแมูวจรีจดัได�ต้อ่ไปี

1,386 
จำานวนสัตั้ว์ในคุวาม่ด้ัแล้ 

ของซอย์ด๊ัอก

จำานวนสตัั้ว์

ท่ี่�ศึนูย์์พกัพิง



ปีร่ะช่ากร่สตัั้ว์ในศน้ย์์พื่กัพื่งิเพื่ิ�ม่ข้�น  

20%
ตั้ั�งแต่ั้ม่กร่าคุม่ถง้ธินัวาคุม่ 

พื่.ศ.2563
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ฝ่ัายต้�อนรีบัและเวช่ท่ะเบียนของเรีาได�ท่ำางานท่า่มูกลางปีีที่�คบัขนัที่�สดุปีีหนึ�ง  
ด�วยจำานวนสายโท่รีศพัท่ ์21,939 สาย แบง่เป็ีน 17,411 สายในช่ว่งเวลาท่ำาการี 
(เพิ�มูขึ �น 19% จากปีี พ.ศ. 2562) และ 4,498 สายที่�ต้ดิต้อ่เข�ามูานอกเวลาเพ่�อแจ�ง
เหต้ฉุีกุเฉิีน (เพิ�มูขึ �น 41%) โดยมิูถินุายนเป็ีนเด่อนที่�มีูการีต้ดิต้อ่เข�ามูามูากที่�สดุ 
ถิงึ 2,200 สาย

นอกจากงานรีบัเรี่�องแจ�งเหต้ทุ่างโท่รีศพัท่ก์วา่หมู่�นสาย ต้อบกลบัอีเมูลเ์รี่�องรี �อง
เรียีนต้า่ง ๆ และการีจดัการีกบัเคสรีกัษาฉีกุเฉิีนที่�ไมูไ่ด�นดัหมูายลว่งหน�า เจ�าหน�าที่�
ท่ั�งห�าคนยงัต้�องบนัท่กึปีรีะวตั้ขิองสตั้วที์่�เข�ามูารีบัการีรีกัษา การีจองควิท่ำาหมูนั  
จดัเรียีงข�อมูล้ให�เป็ีนรีะเบียบ ปีรีะสานงานกบัเจ�าหน�าที่�ภ้�ภยัสตั้ว ์ผู้้�เลี �ยงสตั้วใ์น
ช่มุูช่นและผู้้�ดแ้ลสนุขั

ไมูใ่ช่เ่รี่�องแปีลกแต้อ่ยา่งใดหากคณุเหน็พวกเขาดแ้ลลก้สนุขัหรีอ่ลก้แมูวที่�โต๊้ะ
ท่ำางาน เพ่�อให�แนใ่จวา่สตั้วท์่กุต้วัจะได�รีบัการีดแ้ลอยา่งท่ั�วถิงึ

ขอขอบคณุท่กุท่า่นที่�แจ�งเหต้สุนุขัและแมูวป่ีวย บาดเจ็บ ที่�ท่ ำาให�สตั้วเ์หลา่นี �ได�รีบั
การีช่ว่ยเหลอ่

ฝ่่าย์ต้อุนรับ 
และเวัชุระเบ่ย์น 
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ร่าว

22,000 
สาย์โที่ร่ศัพื่ท์ี่ที่่�เร่าได้ัรั่บ
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ผู้ลกรีะท่บจากโควิด-19 ในครีั�งนี �ท่ ำาให�มีูสนุขัและแมูวที่�ต้�องการีการีรีกัษาท่างการีแพท่ยเ์พิ�มู
ขึ �นเป็ีนเท่า่ต้วั ไมูว่า่จะเป็ีนอบุตั้เิหต้บุนท่�องถินน การีถิก้ท่ำารี �ายและโรีคต้ดิต้อ่รี�ายแรีง หรีอ่การี
ถิก้ท่อดทิ่ �งและการีท่ารุีณกรีรีมู ล�วนเป็ีนสาเหต้ขุองการีบาดเจ็บและเจ็บไข�ได�ป่ีวยของสนุขัและ
แมูวที่�ที่มูสตั้วแพท่ยใ์ห�การีรีกัษาต้อ่เน่�องท่ั�งปีีเก่อบ 5,000 เคสการีรีกัษาสนุขัและแมูวที่�โรีง
พยาบาลในศน้ยพ์กัพิงที่�ภเ้ก็ต้และที่�คลนิิกกรุีงเท่พฯ มูากเป็ีนปีรีะวตั้กิารีณข์องซอยด๊อก

จำานวนแมูวที่�เข�ามูารีบัการีรีกัษาเพิ�มูขึ �น 37% ต้ั�งแต้ปี่ีพ.ศ. 2562 รีวมูท่ั�งสิ �น 2,434 ต้วัที่�ได�รีบั
การีรีกัษาที่�โรีงพยาบาลแมูว จำานวนการีรีกัษาเหลา่นี �สบ่เน่�องมูาจากการีสนบัสนนุอนัมีูคา่ยิ�ง
ของคณุที่�ท่ ำาให�เรีายงัคงสามูารีถิรีบัสตั้วป่์ีวยเข�ามูารีกัษา คณุได�ให�โอกาสสนุขัและแมูวจรีจดั
เหลา่นี �ในการีมีูชี่วติ้อีกครีั�ง  ซึ�งพวกเขาหลาย ๆ ต้วัยงัได�รีบัโอกาสที่�ดีที่�สดุ ค่อการีได�บ�านใหมู่
อนัอบอุน่และไมูต่้�องท่นท่กุขท์่รีมูานข�างถินนอีกต้อ่ไปี

4,909 
สนุขัแล้ะแม่วที่่�ได้ัร่บัการ่รั่กษา 

ที่่�ศน้ย์์พัื่กพื่งิในภเ้ก็ตั้ แล้ะคุล้นิกิ
ที่่�กรุ่งเที่พื่ฯ

การรกัษาพย์าบาล
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อามร่่่าเข�ามาร่บ้ก่าร่ร่ก้่ษาในเด๊อ่นตั้ลุาคม	ชีา่งสุะเที่อ่นใจ
เม่�อพื่บวา่ที่่�ห้น�าผู้าก่ของเธอมร่่อยก่ร่ะสุนุและเธอไม่มข่า
ห้น�าเลย	แตั้น่ �องยง้คงสุ้ �ด๊ �วยจิตั้ใจที่่�เข�มแขง็		นสิุย้ที่่�นา่ร่ก้่
ของอามร่่่าที่ำาให้�น�องเป็นขวญ้ใจของเจ�าห้น�าที่่�ที่กุ่คน
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คุาล้วิน
ไมูใ่ช่ส่นุขัท่กุต้วัที่�จะสามูารีถิผู้า่น
พ�นช่ะต้าชี่วติ้ที่�เลวรี�ายได� “น�อง
คาลวนิ” เป็ีนหนึ�งในสนุขัเพียงไมู่
กี�ต้วัที่�ผู้า่นช่ว่งเวลาเลวรี�ายและ
กลบัมูามีูชี่วติ้ที่�แสนสดใสอีกครีั�ง 
ในเด่อนมีูนาคมู คาลวินได�รีบัการี
ผู้า่ต้ดัหลายครีั�งจากการีมีูแผู้ล
ฉีกรีรีจข์นาดใหญ่บรีเิวณศีรีษะที่�
เก่อบครีา่ชี่วติ้ ในเด่อนสงิหาคมู
น�องสามูารีถิฟ่ั�นต้วัได� รีวมูถิงึมีู
ท่รีงผู้มูที่�เป็ีนเอกลกัษณน์า่จดจำา 
และน�องได�บนิไปีบ�านใหมูที่่�
แคนาดาเมู่�อเด่อนต้ลุาคมู

เร่ื�องปีร่ะทัี่บใจ
จากการรกัษา



เซนที่อส
เป็ีนเรี่�องนา่สลดใจที่�เรีาได�ช่ว่ยเหลอ่สนุขัซึ�งต้ดิกบัดกัสตั้วจ์ ำานวนมูากในปีีนี � “น�องเซนท่อส” ถิก้เส�นลวดรีดัที่�ขาจนลกึไปีถิงึ
กรีะดก้และสรี�างบาดแผู้ลขนาดใหญ่ หลงัจากได�รีบัการีผู้า่ต้ดัและดแ้ลอยา่งเต้ม็ูที่� สขุภาพของน�องกลบัมูาแข็งแรีงและมีูรีอยยิ �มู
สดใสได�อีกครีั�ง 

นำ�าฝน
นำ�าฝันเข�ามูาที่�ศน้ยพ์กัพิงในเด่อนมูกรีาคมูด�วยแผู้ลที่�ลกึและต้ดิเช่่ �อที่�บรีเิวณขา การีรีกัษาน�องนั�นเป็ีนเรี่�องที่�ท่�าท่ายมูากยิ�งขึ �นไปี
อีกเมู่�อเรีาต้รีวจเจอเช่่ �อลค้เิมีูยในแมูว (FELV) ซึ�งเป็ีนโรีคที่�ไมูมีู่ท่างรีกัษาให�หายขาด แต้ด่�วยความูใจส้�ของนำ�าฝัน การีรีกัษาจงึ
ผู้า่นไปีด�วยดีและในเด่อนกรีกฎิาคมูเธิอก็ได�ใช่�ชี่วติ้ในบ�านแมูวของเรีารีว่มูกบัเพ่�อนแมูวที่�เป็ีนลคี้เมีูยอยา่งมีูความูสขุ และได�รีบั
เลอ่กให�เป็ีนแมูวในโครีงการีพอ่-แมูอ่ปุีถิมัูภ์
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ช่นิตั้า
หนงัยางรีดัรีอบต้วัชิ่นต้า
อยา่งแนน่จนเป็ีนแผู้ลลกึที่�
แสนเจ็บปีวด เรีาได�พบน�อง
ในเด่อนกมุูภาพนัธิ ์บาดแผู้ล
ภายนอกไมูใ่ช่เ่พียงฝัันรี�าย
เดียวที่�เจอ สาวน�อยลายสลดิ
แสนสวยต้วันี �ยงัท่กุขท์่รีมูาน
กบัอาการีปีวดบวมู ภาวะ
โลหิต้จาง และมีูพยาธิิในท่าง
เดนิอาหารี เธิอใช่�เวลาในการี
รีกัษาต้วัอย้ห่ลายสปัีดาหใ์น
โรีงพยาบาลแมูวของเรีาก่อน
จะย�ายไปีที่�บ�านแมูวในเด่อน
พฤษภาคมูและเพียงไมูน่าน
ก็ได�พบครีอบครีวัใหมูที่่�รีบั
อปุีการีะเธิอและได�ใช่�ชี่วติ้
อยา่งแสนสขุที่�เบลเยี�ยมูใน
เด่อนธินัวาคมู



ดัานิล้โล้
ดานิลโลนั�นมีูสภาพผิู้วหนงัที่�ไมูเ่หมู่อนสนุขัปีกต้เิลยแมู�แต้น่�อยในวนัแรีกที่�พบกนั น�องเข�ามูารีกัษาต้วัที่�ซอยด๊อกในเด่อน
กนัยายน อาการีขี �เรีอ่นอยา่งรุีนแรีงท่ำาให�ผิู้วหนงัของน�องนั�นแห�ง แขง็ มีูอาการีต้ดิเช่่ �อและท่รีมูานอยา่งมูาก ใช่�เวลาเป็ีนเด่อน ๆ 
ในการีให�ยาฆ่า่เช่่ �อและอาบนำ�าด�วยสารีท่ำาความูสะอาดที่�รีกัษาผิู้วหนงั ในที่�สดุขนก็กลบัมูาขึ �นจนเต้ม็ูต้วัและดานิลโลกลบัมูา 
มีูชี่วติ้ใหมูอี่กครีั�ง ในเด่อนพฤศจิกายน แพท่ยก็์ลงความูเหน็วา่ดานิลโลพรี�อมูแล�วสำาหรีบัการีหาบ�าน

ที่อ็ดัดั่� 
เมู่�อท่อ็ดดี �มูาถิงึซอยด๊อกในเด่อนมีูนาคมู  รีา่งกายของเขาเต้ม็ูไปีด�วยเหบ็หมูดั และยงัท่กุขท์่รีมูานกบัโรีคเรี่ �อน มีูแผู้ลเป็ีนร้ีต้ามู
ต้วัที่�ต้ดิเช่่ �ออยา่งรุีนแรีง  หลงัจากการีรีกัษาหลายเด่อน ท่อ็ดดี �จงึได�พลกิโฉีมูเป็ีนสนุขัต้วัใหมู ่ และในเด่อนธินัวาคมู เขาจงึได�
รีบัเลอ่กจากองคก์รีพนัธิมิูต้รีของเรีาที่�อเมูรีกิา เพ่�อเดนิท่างไปีเรีิ�มูต้�นชี่วติ้อนัแสนสขุที่�นั�น
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การีสนบัสนนุอยา่งต้อ่เน่�องจากคณุได�ช่ว่ยต้อ่
ชี่วติ้สนุขัและแมูวจรีจดัหลายพนัต้วั  ต้ั�งแต้ก่ารี
ปีฐมูพยาบาล ท่ำาแผู้ลเลก็ไปีจนถิงึการีผู้า่ต้ดัใหญ่ คณุ
ได�มูอบโอกาสให�สตั้วเ์หลา่นี �ได�มีูชี่วติ้ใหมูอ่ยา่งแท่�จรีงิ

ในรีะยะแรีก การีผู้า่ต้ดัและการีรีกัษาท่างการีแพท่ย์
ท่ั�งหมูดดำาเนินการีในห�องขนาดเลก็ที่�มีูอปุีกรีณจ์ำากดั 
เรีาได�สตั้วแพท่ยอ์าสาที่�มูาช่ว่ยงาน จนกรีะท่ั�งปีี พ.ศ.  
2559 ด�วยการีสนบัสนนุจากคณุท่ำาให�เรีาสามูารีถิ
ก่อต้ั�งโรีงพยาบาลสำาหรีบัสนุขัจรีจดั ซึ�งปีรีะกอบด�วย
เครี่�องมู่อท่างการีแพท่ยที์่�ท่นัสมูยัและครีบครีนัที่�สดุ
ในเอเชี่ยต้ะวนัออกเฉีียงใต้�   และในปีี พ.ศ. 2562 โรีง
พยาบาลแมูวก็แล�วเสรีจ็ พรี�อมูสำาหรีบัการีช่ว่ยเหลอ่
แมูวจรีจดัท่ั�งหลายที่�ท่กุขท์่รีมูานด�วยอาการีบาดเจ็บ

การรกัษา
ที่างการแพที่ย์์
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โรีงพยาบาลท่ั�งสองแหง่มีูเครี่�องมู่อผู้า่ต้ดัที่�พรี�อมูรีองรีบัการีผู้า่ต้ดัใหญ่ ในปีี 
พ.ศ.  2564 การีสนบัสนนุจากคณุท่ำาให�เรีาสามูารีถิช่ว่ยผู้า่ต้ดัเพ่�อรีกัษาชี่วติ้
สตั้วจ์รีจดัได�ถิงึ 1,117 ครีั�ง โดยเป็ีนการีผู้า่ต้ดักรีะดก้จำานวน 341 ครีั�ง  
และผู้า่ต้ดัเน่ �อเน่�อต้า่ง ๆ จำานวน 776 ครีั�ง

การีรีกัษาท่างการีแพท่ยที์่�ที่มูสตั้วแพท่ยด์ ำาเนินการีท่กุวนั เช่น่ การีท่ำาแผู้ล 
รีกัษากรีะดก้ที่�แต้กหรีอ่หกั อาการีกรีะดก้เคล่�อน การีรีกัษาด�วยการีต้ดัขา  
การีต้ดัต้ิ�งเน่ �อ อาการีไส�เล่�อน และการีรีกัษาด�วยการีนำาดวงต้าออก

กรีะบวนการีรีกัษาที่�ไมูค่อ่ยพบนกัในปีรีะเท่ศฝัั�งต้ะวนัต้ก สามูารีถิพบเหน็ได�
เป็ีนเรี่�องปีกต้ทีิ่�ซอยด๊อกในโรีงพยาบาลเพ่�อสตั้วจ์รีจดัซึ�งเป็ีนแหง่แรีกและแหง่
เดียวในเอเชี่ยต้ะวนัออกเฉีียงใต้�  ท่ั�งหมูดนี�เกิดขึ �นได�จากการีสนบัสนนุของ 
คณุที่�ท่ ำาให�เรีายงัคงสามูารีถิรีกัษาชี่วติ้ของสตั้วจ์รีจดัเหลา่นี �ได� ขอขอบคณุ
แท่นพวกเขาเหลา่นี �

1,117 
เคุสการ่ผู่้าตัั้ดัในปีี 

 พื่.ศ. 2563
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ที่�ซอยด๊อก เรีาไมูเ่พียงแต้ใ่ห�การีรีกัษาอาการีเจ็บป่ีวยท่างกายเท่า่นั�น แต้ย่งัช่ว่ยฟ่ั�นฟัส้ภาพ
จิต้ใจให�แก่สตั้วจ์รีจดัที่�ได�รีบัผู้ลกรีะท่บท่างจิต้อีกด�วย 

ไมูว่า่จะเกิดขึ �นจากปีรีะสบการีณเ์ลวรี�ายเมู่�อครีั�งใช่�ชี่วติ้ข�างถินนหรีอ่เพรีาะความูผิู้ดปีกต้ิ
ท่างพนัธิกุรีรีมู เรีาพบวา่สนุขักลุมู่ที่�แสดงอาการีวติ้กกงัวลหรีอ่ก�าวรี�าวจะสง่ผู้ลต้อ่คณุภาพ
ชี่วติ้และโอกาสในการีถิก้รีบัเลี �ยง 

ด�วยการีสนบัสนนุจากคณุท่ำาให�ที่มูปีรีบัพฤต้กิรีรีมูสตั้วข์องเรีาสามูารีถิให�การีช่ว่ยเหลอ่
พวกเขาเหลา่นั�นได�และเพิ�มูโอกาสในการีมีูบ�านใหมูอ่นัอบอุน่ถิาวรี

ที่มูงานท่ั�ง 5 คนได�ช่ว่ยปีรีบัพฤต้กิรีรีมูสนุขัไปีท่ั�งสิ �น 454 ต้วัต้ลอดท่ั�งปีี ซึ�งมีูปีรีะโยช่นอ์ยา่ง
ยิ�งในการีคดัเลอ่กสนุขัที่�ควรีได�รีบัการีฝึักฝันก่อนเดนิท่างไปีบ�านใหมูแ่ละท่ำาให�เรีาสามูารีถิ
หาบ�านที่�เหมูาะสมูที่�สดุให�แก่สนุขัแต้ล่ะต้วั

ในเด่อนกรีกฎิาคมู เรีาได�สรี�างห�องท่ำางานใหมูใ่นมูมุูที่�เงียบสงบของศน้ยพ์กัพิง ซึ�งใช่�
ท่ดแท่นห�องท่ำางานเดมิูที่�เป็ีนต้้�คอนเท่นเนอรีแ์ละต้ั�งอย้บ่รีเิวณท่างเข�าที่�แสนอกึท่กึ ด�วย
บรีรียากาศที่�เงียบสงบนี�ท่ ำาให�ที่มูสามูารีถิวางแผู้นการีท่ำางานได�ดีและมีูปีรีะสทิ่ธิิภาพยิ�งขึ �น

การปรบัพฤติกรรม 
แล้ะเสร่มิ่สร้่างพื่ฒันาการ่



454 
คุอืจำานวนสุนขัที่่�ผู่้าน
การ่ปีรั่บพื่ฤติั้กร่ร่ม่
ในปีี พื่.ศ. 2563
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อาการีหวาดกลวัผู้้�คนของ ”น้องโบวอน” มีูผู้ลมูาจากปีรีะสบการีณอ์นัเลวรี�าย
ในอดีต้

เจ�าของเก่าทิ่ �งน�องไว�ข�างถินนเมู่�อยงัเป็ีนลก้สนุขัอายไุมูถ่ิงึ 1 ปีี โบวอนดิ �นรีนต้อ่ส้�ที่�จะมีู 
ชี่วติ้รีอดเพียงลำาพงั มีูบาดแผู้ลฉีกรีรีจที์่�หแ้ละขา เวลาที่�เจ�าหน�าที่�เข�าไปีหาที่�คอก โบวอน
จะนั�งหลบอย้ที่่�มูมุู แนน่อนวา่ไมูมีู่ใครีโท่ษน�องได�ที่�แสดงออกเช่น่นี � ความูท่รีงจำาที่�เลวรี�าย
เกี�ยวกบัมูนษุยข์องโบวอนค่อการีถิก้ท่อดทิ่ �ง แต้ห่ลงัจากการีปีรีบัพฤต้กิรีรีมูหลายเด่อน 
น�องสามูารีถิเปิีดรีบัและเรีิ�มูมีูปีฏิิสมัูพนัธิก์บัผู้้�คนเพิ�มูขึ �นอยา่งต้อ่เน่�อง การีฝึักยงัคงดำาเนิน
อย้จ่น ณ ปัีจจบุนัโบวอนสามูารีถิท่กัท่ายด�วยการีกรีะดกิหางและสง่ยิ �มูให� เรีาหวงัวา่น�อง
โบวอนจะมีูความูพรี�อมูในการีหาบ�านใหมูเ่รีว็ ๆ นี �

โบวอนร้่�สึุก่ม่้นใจและม่ความสุุขมาก่ก่ว่าท่่ี่
เคย	ตั้�องขอขอบคุณทุี่ก่ก่าร่สุน้บสุนุนท่่ี่ที่ำาให้�
โบวอนม่ว้นน่�

เร่ื�องเด่ันจาก
ทำมีัปรบัพฤตกิรรมั



ในขณะที่�พฤต้กิรีรีมูที่�หวาดกลวัผู้้�คนของน�องโบวอนนั�นเกิดจากการีมีูปีรีะสบการีณที์่�แสนเลวรี�าย 

สำาหรีบั น้องเที่ล้ล่้� นั�นเกิดจากความูไรี�เดียงสา ศน้ยพ์กัพิงเป็ีนสถิานที่�แหง่เดียวที่�เท่ลลี�ร้ี �จกั 
น�องถิก้นำามูาที่�นี�เมู่�ออายเุพียงหนึ�งเด่อน ยิ�งนานวนัที่�เต้บิโต้ขึ �น ยิ�งเหน็ได�ช่ดัวา่เขามีูความูต่้�นกลวั
สภาพแวดล�อมูใหมู ่ๆ และมูกัจะซอ่นต้วัอย้ใ่นท่อ่ปีน้ที่�ต้ั�งไว�ที่�คอก ไมูก่รีะต่้อรีอ่รี �นที่�จะไปีเดินออก
กำาลงักายแต้อ่ยา่งใด นกัปีรีบัพฤต้กิรีรีมูสตั้วพ์บวา่พ่ �นที่�เดียวที่�เท่ลลี�ช่่�นช่อบในรีะหวา่งการีปีรีบั
พฤต้กิรีรีมูนั�นค่อพ่ �นที่�วิ�งเลน่อิสรีะ  หากได�ใช่�เวลาในพ่�นที่�ดงักลา่ว การีปีรีบัพฤต้กิรีรีมูจะรุีดหน�า 
และได�ผู้ลในท่างบวกเสมูอ 

การีใช่�เวลาอยา่งคอ่ยเป็ีนคอ่ยไปี และให�รีางวลัเป็ีนครีั�งครีาวช่ว่ยให�น�องคอ่ย ๆ คลาย ความูกลวัลง
และกล�าเข�าหาสิ�งแวดล�อมูใหมู ่ๆ  อยา่งไรีก็ต้ามู เรีายงัคงสงัเกต้เหน็ท่า่ที่วิต้กกงัวลอย้บ่ �าง 

ในเด่อนธินัวาคมู เท่ลลี�ผู้า่นแบบท่ดสอบด�านพฤต้กิรีรีมูและพรี�อมูสำาหรีบัการีหาบ�านใหมูใ่นที่�สดุ

เพรีาะการีสนบัสนนุจากคณุที่�ท่ ำาให�เรีายงัคงช่ว่ยเหลอ่สนุขัเช่น่โบวอนและเท่ลลี�เพ่�อพฒันาจิต้ใจของ
พวกเขา ซึ�งมีูความูสำาคญัไมูยิ่�งหยอ่นไปีกวา่สขุภาพรีา่งกาย ขอขอบคณุท่กุความูช่ว่ยเหลอ่

ความเมตั้ตั้าของคุณที่ำาให้�เที่ลล่่เร่่ยนร้่�ว่า 
โลก่ภายนอก่ไม่ได๊�โห้ด๊ร่�ายเสุมอไป
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กวา่ 17 ปีีที่�คณุได�มีูสว่นช่ว่ยให�เรีามีูความูพรี�อมูต้อ่ภยัพิบตั้ติ้า่ง ๆ เช่น่ คล่�นยกัษส์นึามิู
ถิลมู่ในปีี พ.ศ. 2547 อทุ่กภยัที่�กรุีงเท่พฯ ในปีี พ.ศ. 2554 และการีช่ว่ยเหลอ่สนุขัหลายรี�อย
ต้วัจากเหต้กุารีณก์วาดต้�อนสนุขัที่�จงัหวดันครีพนมูในปีี พ.ศ. 2561 ท่ั�งหมูดที่�กลา่วมูาเป็ีน
เพียงสว่นหนึ�งเท่า่นั�น

การีช่ว่ยเหลอ่ของคณุยงัได�ด ำาเนินต้อ่มูาจนถิงึปีี พ.ศ. 2563 ในการีจดัหาอาหารีให�แก่สนุขั
และแมูวจรีจดัในช่ว่งลอ็กดาวนพ่์ �นที่�จากสถิานการีณก์ารีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19

มูาต้รีการีรีะงบัการีเดนิท่างรีะหวา่งปีรีะเท่ศยอ่มูหมูายถิงึกิจกรีรีมูที่�เกี�ยวข�องกบัการีท่อ่ง
เที่�ยวท่ั�งหมูดต้�องหยดุช่ะงกั ลก้จ�างและพนกังานต้ามูสถิานปีรีะกอบการีต้า่ง ๆ จำาเป็ีนต้�อง
เดนิท่างออกจากเกาะเพ่�อกลบับ�านเน่�องจากขาดรีายได� ท่ำาให�สตั้วจ์รีจดัซึ�งเคยได�รีบัปัีน
อาหารีและนำ�าจากรี�านอาหารี โรีงแรีมูและนกัท่อ่งเที่�ยว ต้�องอดอยากและหิวโหยอยา่งที่�ไมู่
เคยเป็ีนมูาก่อน

การีบรีจิาคของคณุได�ท่ำาให�เรีาสามูารีถิจดัหาอาหารีสนุขัและแมูวไปีแจกจา่ยให�กบัสตั้ว์
เหลา่นี �ได�อยา่งท่นัเวลา ซึ�ง ณ ขณะนั�นไมูมีู่ใครีร้ี �เลยวา่สถิานการีณจ์ะย่ดเย่ �อไปีนานแคไ่หน

การ่รั่บม่อืกับ

ภยั์พิบติั
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ในที่�สดุ เรีาได�สง่ต้อ่อาหารีกวา่ 11 ต้นัไปีให�แก่สนุขัและแมูวรีอบเกาะ โดยมูอบให� 
ผู้้�ดแ้ลสตั้วใ์นช่มุูช่นและวดัในการีดแ้ลแจกจา่ยอาหารี

ด�วยความูทุ่มู่เท่อยา่งเต้ม็ูที่�ของหนว่ยบรีกิารีด�านสวสัดภิาพสตั้วช์่มุูช่น หนว่ยก้�ภยัสตั้ว ์
และการีเอ่ �อเฟ่ั�อจากเจ�าหน�าที่�ที่�เกี�ยวข�องจงึท่ำาให�เรีายงัคงสามูารีถิเดนิท่างรีะหวา่งรีอย
ต้อ่พ่ �นที่�รีอบเกาะเพ่�อให�การีช่ว่ยเหลอ่และสงัเกต้ต้รีวจต้รีาวา่สตั้วใ์นเกาะยงัคงได�รีบั
อาหารีเพียงพอในช่ว่งเวลาที่�วกิฤต้ที่�สดุของภเ้ก็ต้ในรีอบหลายท่ศวรีรีษ

11 ตนั
คุอืนำ�าหนกัอาหาร่สุนขัแล้ะแม่ว ซ้�งถก้
แจกจ่าย์ไปียั์งสัตั้ว์จร่จดััในช่่วงล็้อก
ดัาวน์จากสถานการ่ณ์โคุวิดั-19
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ขอขอบคณุการีสนบัสนนุจากคณุในช่ว่งปีี พ.ศ. 2554 – 2557 เป็ีนอยา่งสง้ที่�ท่ ำาให�ธิรุีกิจการีค�า
เน่ �อสนุขัในปีรีะเท่ศไท่ยปิีดฉีากลงในที่�สดุ  และเพรีาะการีสนบัสนนุอยา่งต้อ่เน่�องจงึท่ำาให�เรีายงั
คงต้อ่ส้�เพ่�อยตุ้กิิจการีการีค�าเน่ �อที่�โหดรี�ายนี �ในพ่ �นที่�อ่�นในท่วีปีเอเชี่ยต้อ่ไปี โดยเฉีพาะอยา่งยิ�ง
ที่� “เวียดนามู”

มูล้นิธิิฯ ได�เจรีจากบัเจ�าหน�าที่�ของรีฐับาลท่�องถิิ�นในกรุีงฮานอย เมู่องหลวงของเวียดนามูเป็ีน
เวลาหลายปีี แมู�จะมีูการีแสดงเจต้จำานงในการีวางแผู้นแบนการีค�าเน่ �อสนุขัและแมูวภายในปีี 
พ.ศ. 2564 แต้เ่รีายงัคงไมูเ่หน็การีเปีลี�ยนแปีลงอยา่งเป็ีนร้ีปีธิรีรีมูนกั

ในปีี พ.ศ. 2562 เรีาได�ออกแคมูเปีญรีณรีงคเ์พ่�อเรียีกรี�องให�นายเช่ส แครีี� ปีรีะธิานเจ�าหน�าที่�
บรีหิารีของฟัอรีม์ูล้า่วนั รีว่มูเป็ีนกรีะบอกเสียงและสนบัสนนุการีแบนธิรุีกิจนี �ในการีแขง่ขนั
ฟัอรีม์ูล้า่วนักรีงัปีรีซีใ์นกรุีงฮานอย ซึ�งจะจดัขึ �นในเด่อนเมูษายน พ.ศ. 2563 แคมูเปีญนี�สามูารีถิ
รีวบรีวมูผู้้�สนใจได�ถิงึกวา่ 1.1 ล�านรีายช่่�อ แต้ก่ารีดำาเนินการีต้�องหยดุช่ะงกัเน่�องจากการีแขง่ขนั
ถิก้ยกเลกิด�วยเหต้กุารีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19

ความูท่�าท่ายเหลา่นี �ไมูไ่ด�หยดุยั�งความูต้ั�งใจของเรีาแต้อ่ยา่งใด ในเด่อนมิูถินุายน เรีาได�ออก
แคมูเปีญเพ่�อสง่ข�อความูถิงึนายเหงียน ฟั้� จอ่ง เลขาธิิการีพรีรีคคอมูมิูวนิสต้เ์วียดนามู  เพ่�อ
ช่่�นช่มูความูเคล่�อนไหวในการีออกกฎิหมูายยตุ้กิารีค�าเน่ �อสตั้วป่์ีาพรี�อมูเรียีกรี�องให�เพิ�มูสนุขั
และแมูวในขอบขา่ยการีคุ�มูครีองต้ามูกฎิหมูายดงักลา่ว จนสิ �นปีี พ.ศ. 2563 เรีาสามูารีถิ
รีวบรีวมูรีายช่่�อได�กวา่ 630,000 รีายช่่�อจากท่ั�งหมูด 1,500,000 รีายช่่�อที่�ต้�องการีในแคมูเปีญ

ในเด่อนถิดัมูา  เรีาได�สง่เอกสารีไปียงักรีมูสขุภาพสตั้วข์องเวียดนามูเพ่�อขอสนบัสนนุงบ
ปีรีะมูาณเรียีกรี�องให�พวกเขาออกต้รีวจต้รีากิจการีค�าเน่ �อสนุขัและแมูวในกรุีงฮานอย เมู่�อ
ท่างการีอนมุูตั้ ิเรีาจงึคาดหวงัเป็ีนอยา่งยิ�งวา่การีสำารีวจในครีั�งนี �จะเป็ีนหลกัฐานอยา่งดีในการี
เจรีจาเพ่�อยตุ้กิารีค�าเน่ �อเพ่�อมูาต้รีการีด�านสขุภาพของคนในปีรีะเท่ศเวียดนามู 

ที่�ปีรีะเท่ศกมัูพช้่าได�มีูขา่วดีในเด่อนกรีกฎิาคมู เมู่�อรีฐัมูนต้รีกีรีะท่รีวงเกษต้รี ป่ีาไมู�และปีรีะมูง
ได�ปีรีะกาศแบนการีค�าเน่ �อสนุขัในจงัหวดัเสียมูรีาฐ ซึ�งเป็ีนศน้ยก์ลางของการีค�าเน่ �อในกมัูพช้่า

การีเปีลี�ยนแปีลงครีั�งส ำาคญันี �เกิดจากการีผู้ลกัดนัอยา่งเข�มูแข็งของหนว่ยงานเพ่�อสวสัดภิาพ
สตั้วที์่�นั�น ซึ�งรีวมูถิงึ END DOG MEAT TRADE CAMBODIA

การค้้าเน้�อุสุนขั



ม่ากกว่า  

1.1M 
ร่าย์ช่ื�อที่่�ร่่วม่สนบัสนนุในแคุม่เปีญ
เร่ย่์กร้่องให้ฟอร์่ม่ล่้้าวันสนบัสนนุ

การ่ยุ์ตั้กิาร่คุ้าเนื�อสุนขั

ด�วยการีสนบัสนนุจากคณุ  END DOG MEAT TRADE CAMBODIA จงึสามูารีถิออกแคมูเปีญ
ออนไลนเ์พ่�อรีณรีงคใ์ห�คนเปีลี�ยนท่ศันคต้ ิลดการีบรีโิภคและรีว่มูกนัหยดุยั�งการีบรีโิภคเน่ �อสนุขั
ในปีรีะเท่ศ ซึ�งได�รีบัการีต้อบรีบัจากช่าวกมัูพช้่าอยา่งดีเยี�ยมู

อยา่งไรีก็ต้ามู ความูต้ั�งใจของเรีาค่อยตุ้กิารีบรีโิภคเน่ �อสนุขัและเน่ �อแมูวท่ั�ง 25 จงัหวดัของ
กมัูพช้่า ในเด่อนมิูถินุายนเรีาจงึได�เรีิ�มูแคมูเปีญใหมูอี่กครีั�งเพ่�อสง่สารีไปียงัรีฐัมูนต้รีกีรีะท่รีวง
สาธิารีณสขุกมัูพช้่า เรียีกรี�องให�ยตุ้กิารีค�าเน่ �อสนุขัและแมูวท่ั�งปีรีะเท่ศ ซึ�งมีูผู้้�สนใจเข�ารีว่มู
ลงช่่�อแล�วกวา่ 144,000 รีายช่่�อจากเปี�าหมูายหนึ�งล�านรีายช่่�อภายในสิ �นปีี

นอกจากนี� การีสนบัสนนุของคณุยงัท่ำาให�เรีาสามูารีถิจดัหาอาหารี การีรีกัษาท่างการีแพท่ย์
และการีให�ที่�พกัพิงแก่สนุขัอีก 30 กวา่ต้วัที่�ได�รีบัการีช่ว่ยเหลอ่มูาจากการีค�าเน่ �อสนุขัโดยนาย 
“หวอ่ง” ซึ�งเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�นั�น เรีาหวงัวา่จะได�เดนิท่างไปีเยี�ยมูเยียนการีท่ำางานของเขาและ
สำารีวจความูพรี�อมูของสนุขัในการีหาบ�านใหมูเ่มู่�อการีเดนิท่างรีะหวา่งปีรีะเท่ศมีูความูพรี�อมู

ขอขอบคณุสำาหรีบัท่กุคนที่�ได�มีูสว่นเป็ีนกรีะบอกเสียง รีว่มูลงช่่�อและสนบัสนนุเรีาในการีท่ำางาน
เพ่�อยตุ้คิวามูโหดรี�ายเหลา่นี �

การีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19 นบัเป็ีนโอกาสที่�รีฐับาลท่ั�วโลกควรีต้รีะหนกัถิงึโท่ษของการีบรีโิภค
เน่ �อสตั้วอ่์�นที่�ไมูใ่ช่ส่ตั้วเ์พาะเลี �ยงในฟัารีม์ูและการีกรีะท่ำาเช่น่นี �ควรียตุ้ ิเรีาเช่่�อมูั�นเป็ีนอยา่งยิ�ง
วา่นี�ค่อเหต้ผุู้ลที่�ช่ดัเจนและท่กุคนต้�องรีบัฟััง
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คำาวา่ “สวสัดภิาพสตั้ว”์ เป็ีนหวัข�อที่�กว�างและเรีาสามูารีถิแยกเป็ีนหวัข�อยอ่ยที่�หลากหลาย
ได�  การีท่ำางานเพ่�อสวสัดภิาพสตั้วเ์ป็ีนงานที่�ท่�าท่าย โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งสวสัดภิาพสตั้วใ์น
ปีรีะเท่ศไท่ยที่�จ ำาเป็ีนต้�องดำาเนินการีในหลายมิูต้ ิ ด�วยความูช่ว่ยเหลอ่จากคณุท่ำาให�เรีาได�
สรี�างการีเปีลี�ยนแปีลงด�านสวสัดภิาพสตั้วค์รีั�งใหญ่ถิงึสามูครีั�งด�วยกนั

• การีบงัคบัใช่�กฎิหมูาย
พ.รี.บ.ปี�องกนัการี
ท่ารุีณกรีรีมูและการีจดั
สวสัดภิาพสตั้ว ์พ.ศ. 2557

 • ผู้้�แท่นของมูล้นิธิิเพ่�อสนุขัใน
ซอยได�รีบัเลอ่กให�เป็ีนหนึ�งใน
คณะกรีรีมูการีปี�องกนัการีท่ารุีณ
กรีรีมูและการีจดัสวสัดภิาพสตั้ว ์ 

•การีสำารีวจข�อมูล้ด�าน
สวสัดภิาพสตั้วใ์นเขต้
กรุีงเท่พฯ เป็ีนครีั�งแรีก

สวัสัดิ้ภาพสัตว์ั



การ่บงัคุบัใช้่กฎหมัาย
การีทิ่ �งสตั้วเ์ลี �ยงเป็ีนปัีญหาที่�เกิดขึ �นซำ�าแล�วซำ�าเลา่ และหลายต้อ่หลายครีั�งนั�น ไมูส่ามูารีถิ
นำาต้วัผู้้�กรีะท่ำาผิู้ดมูาลงโท่ษได�  แต้ค่วามูยตุ้ธิิรีรีมูสามูารีถิเกิดขึ �นได�เมู่�อมีูหลกัฐานที่�ช่ดัเจน 
เช่น่กรีณีการีทิ่ �งสตั้วเ์ลี �ยงที่�หน�ามูล้นิธิิฯ ในเด่อนกนัยายน ซึ�งเรีาได�นำาหลกัฐานภาพบนัท่กึ
จากกล�องวงจรีปิีดไปีรีายงานกบัเจ�าหน�าที่�ต้ ำารีวจ จงึสามูารีถิดำาเนินการีต้ามูกฎิหมูายและ
ต้ามูหาต้วัผู้้�กรีะท่ำาความูผิู้ดได�ในที่�สดุ

นี�เป็ีนต้วัอยา่งหนึ�งของความูก�าวหน�าในการีพฒันาสวสัดภิาพสตั้วใ์นปีรีะเท่ศไท่ยจาก
ข�อมูล้ที่�เรีามีู นี�เป็ีนครีั�งแรีกในการีดำาเนินคดีต้ามูกฎิหมูายกบัเจ�าของที่�ทิ่ �งสตั้วเ์ลี �ยงได�
ส ำาเรีจ็

Soi Dog’s CCTV cameras 
captured the moment a 
dog was cruelly abandoned 
outside the shelter.
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การ่ร่่วม่เปี็นส่วนหน้�งในคณะกรรมัการผู้้้ทำรงคุณวัุฒิิ

ในเด่อนสงิหาคมู น.สพ.ต้นัต้กิรี รุีง่พฒันะ ผู้้�อ ำานวยการีฝ่ัายสวสัดภิาพสตั้ว ์กรุีงเท่พฯ ได�รีบั
แต้ง่ต้ั�งให�ด ำารีงต้ำาแหนง่ กรีรีมูการีผู้้�ท่รีงคณุวฒิุ จากสถิานสงเครีาะหส์ตั้วที์่�ได�ขึ �นท่ะเบียน
ต้ามูกฎิหมูายวา่ด�วย

การีปี�องกนัการีท่ารุีณกรีรีมูและการีจดัสวสัดภิาพสตั้ว ์ต้ามูปีรีะกาศกรีะท่รีวงเกษต้รีและ
สหกรีณซ์ึ�งมีูคณะกรีรีมูการีท่ั�งสิ �น 7 คนจากต้วัแท่นขององคก์รีที่�ท่ ำางานเพ่�อสวสัดภิาพสตั้ว์
ท่ั�วปีรีะเท่ศ  ซึ�งท่ำาให�เรีาได�มีูสว่นในการีเสนอ แก�ไข เปีลี�ยนแปีลง พิจารีณาแก�รีา่งกฎิหมูาย
ลก้ให�มีูเน่ �อหาครีอบคลมุูการีคุ�มูครีองสตั้วจ์ากการีถิก้ท่ารุีณกรีรีมูยิ�งขึ �น



แบบสำาร่วจสวััสดิภาพสัตวั์

เรีาได�ท่ำางานรีว่มูกบัดอ็กเต้อรีแ์อลลี� ฮิบี ผู้้�อ ำานวยการี ICAM (INTERNATIONAL 
COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION) 

 ในการีสำารีวจข�อมูล้สวสัดภิาพสตั้วใ์นกรุีงเท่พฯ เมู่�อปีลายปีี พ.ศ. 2563 เพ่�อหาข�อมูล้
วา่การีสนบัสนนุจากคณุนั�นได�สรี�างความูเปีลี�ยนแปีลงมูากเพียงใด

ข�อมูล้สำาคญัที่�ค�นพบค่อความูหนาแนน่ของสนุขัลดน�อยลงอยา่งช่ดัเจนในพ่�นที่�ที่�มูล้นิธิิฯ 
ดำาเนินการี CNVR โดยคดิเป็ีนสดัสว่นจำานวนสนุขัจรีจดัลดลง 20.2% เปีรียีบเที่ยบกบัปีี 
พ.ศ. 2559   นอกจากนี�ยงัพบวา่สนุขัมีูสขุภาพดีขึ �น จากจำานวนสนุขัที่�ไมูแ่ขง็แรีงลดน�อยลง
จาก 21% ในปีี พ.ศ. 2559 เหลอ่เพียง 6% ในปีี พ.ศ. 2563 และสนุขัที่�มีูปัีญหาผิู้วหนงั 
ลดน�อยลงจาก 3% ในปีี พ.ศ. 2559 เหลอ่เพียง 1% ในปีี พ.ศ. 2563

ข�อมูล้เหลา่นี �แสดงให�เหน็วา่การีสนบัสนนุจากคณุไมูเ่พียงช่ว่ยลดจำานวนสตั้วจ์รีจดัเท่า่นั�น 
แต้ย่งัช่ว่ยลดความูเจ็บปีวดท่รีมูานและมีูสว่นพฒันาสวสัดภิาพสตั้วจ์รีจดัในท่วีปีเอเชี่ย 
อีกด�วย

ในพื่ื�นที่่�กรุ่งเที่พื่ฯ ที่่�ม่ล้้นธิิฯิ ได้ัดัำาเนนิการ่ 
CNVR พื่บว่าจำานวนสุนขัจร่จัดัล้ดัล้ง 

20% 
ภาย์ในเวล้า 4 ปีี
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ปีี พ.ศ. 2563 มีูการีเปีลี�ยนแปีลงหลายอยา่งเกิดขึ �นที่�ศน้ยพ์กัพิง ที่�เหน็ได�ช่ดัเจน เช่น่  
อาคารีศน้ยก์ารีเรียีนร้ี �เพ่�อสวสัดภิาพสตั้ว ์ และการีปีรีบัปีรุีงอาคารีพกัอาศยัสำาหรีบัแมูว 

ในเด่อนมูกรีาคมู การีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19 ในปีรีะเท่ศไท่ยท่ำาให�เรีามีูความูจำาเป็ีนมูาก
ขึ �นเป็ีนเท่า่ต้วัในการีสรี�างและต้อ่เต้มิูศน้ยพ์กัพิงเพ่�อรีองรีบัการีช่ว่ยเหลอ่สนุขัและแมูว และผู้้�
สนบัสนนุเช่น่คณุท่ำาให�การีท่ำางานที่�ศน้ยพ์กัพิงของเรีายงัคงเดนิหน�าต้อ่ไปีได�แมู�ในช่ว่งเวลา 
ที่�ยากลำาบากเช่น่นี �

ช่ว่งสองสามูปีีที่�ผู้า่นมูา เรีาได�พฒันาโครีงสรี�างพ่ �นฐานอยา่งต้อ่เน่�อง ต้ั�งแต้ก่ารีสรี�างโรีง
พยาบาลสนุขัในปีี พ.ศ. 2559 ซึ�งนบัเป็ีนการีเปีลี�ยนแปีลงที่�ก�าวกรีะโดดอยา่งมูากหากมูอง 
ย�อนไปีในปีี พ.ศ.2558 ที่�เรีามีูคอกสนุขัเพียงแค ่14 คอก

วนันี �เรีามีูคอกสนุขัรีวมู 36 คอก และคอกเดี�ยวอีก 5 คอก ซึ�งแต้ล่ะคอกนั�นเป็ีนที่�พกัพิงของสนุขั
ปีรีะมูาณ 25 ต้วั คอกรีวมู 9 คอก และคอกเดี�ยวอีกหนึ�งคอกได�ถิก้สรี�างขึ �นในปีี พ.ศ. 2563 เพ่�อ
รีองรีบัสนุขัที่�ต้�องการีความูช่ว่ยเหลอ่ในช่ว่งวิกฤต้โควดิ-19 ซึ�งได�สง่ผู้ลกรีะท่บกบัการีท่ำางานท่กุ
สว่นของมูล้นิธิิฯ

โครงการต่อเตมิัศน้ย์พักพิง 

และโค้รงสร้างพ้�นฐาน
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9 
คุอกใหม่่เอ่�ย์ม่สำาหรั่บร่องรั่บ
สนุขั 230 ตัั้ว ซ้�งสร้่างเสร็่จ

ในปีี พื่.ศ. 2563
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โคุร่งการ่ต่ั้อเติั้ม่ศน้ย์พักพิง
โครีงการีต้อ่เต้มิูศน้ยพ์กัพิงค่บหน�าไปีอยา่งมูาก ในเด่อนต้ลุาคมูเรีาได�สรี�างห�องกกักนัเช่่ �อสำาหรีบัแมูว 
แล�วเสรีจ็และได�ใช่�งานแท่นที่�อาคารีหลงัเดมิูที่�ไมูส่ามูารีถิรีองรีบัการีรีกัษาได�อยา่งมีูปีรีะสทิ่ธิิภาพอีกต้อ่ไปี

อาคารีหลงันี �ปีรีะกอบด�วยด�วยห�องกกักนัเช่่ �อสำาหรีบัสนุขัที่�ต้ดิเช่่ �อไวรีสัไข�หดัสนุขั (CDV) และสนุขัที่�ต้ดิ
เช่่ �อลำาไส�อกัเสบ (CPV) ที่�ช่ั�นลา่ง รีวมูถิงึห�องกกักนัเช่่ �อสำาหรีบัแมูวที่�ต้ดิเช่่ �อไข�หดัแมูว (FPV) ที่�ช่ั�นบน

การีแพรีร่ีะบาดของเช่่ �อไวรีสัดงักลา่วนี �สามูารีถิพบได�ท่ั�วไปีในปีรีะเท่ศไท่ย เพ่�อเป็ีนการีกกักนัไมูใ่ห�เช่่ �อโรีค
แพรีก่รีะจายส้ส่นุขัและแมูวอีกหลายรี�อยต้วัในศน้ยพ์กัพิง การีมีูห�องรีกัษาแยกเป็ีนสดัสว่นจงึเป็ีนเรี่�อง
จำาเป็ีนมูาก

การีสนบัสนนุจากคณุได�เป็ีนหลกัปีรีะกนัวา่สตั้วจ์รีจดัที่�เจ็บป่ีวยด�วยอาการีของโรีคเหลา่นี � จะได�รีบัการี
รีกัษาอยา่งดีที่�สดุเท่า่ที่�จะเป็ีนไปีได�  และในขณะเดียวกนัคณุยงัได�มีูสว่นในการีปี�องกนัสนุขัและแมูวต้วั
อ่�น ๆ จากการีได�รีบัเช่่ �อที่�แสนท่รีมูานเหลา่นี �อีกด�วย

ในเด่อนต้ลุาคมู เรีายงัได�เปิีดใช่�งานศน้ยก์ารีเรียีนร้ี �เพ่�อสวสัดภิาพสตั้ว ์ ซึ�งนบัเป็ีนอีกหนึ�งก�าวสำาคญัของ
ภารีกิจด�านการีศกึษาของมูล้นิธิิฯ และเป็ีนห�องเรียีนเพ่�อพฒันาสวสัดภิาพสตั้วแ์หง่แรีกของไท่ย เรีาได�
ต้�อนรีบันกัเรียีนกลุมู่แรีกที่�มูาใช่�ห�องเรียีนแหง่นี �เป็ีนที่�เรียีบรี�อย และจะได�ต้�อนรีบัเยาวช่นรุีน่ใหมูอี่กหลาย
ต้อ่หลายรุีน่ในอนาคต้ คณุได�มีูสว่นสำาคญัอยา่งยิ�งในการีช่ว่ยพฒันาสวสัดภิาพของสตั้วใ์นปีรีะเท่ศไท่ย 
เพ่�ออนาคต้ที่�เรีาจะได�เหน็คนและสตั้วใ์ช่�ชี่วติ้รีว่มูกนัในช่มุูช่นอยา่งสนัต้ ิขอขอบคณุจากใจ



การ่ปีรั่บศน้ย์์พัื่กพื่งิเพื่ื�อร่องร่บัสถานการ่ณ์ฉุีกเฉีนิ
การเติบโตของโครงสร้างพ้�นฐาน
การีปิีดพ่ �นที่�ลอ็กดาวนใ์นเด่อนเมูษายนได�รีวมูถิงึการีงดการีเดินท่างท่างอากาศ  
และการีปิีดสนามูบนินานาช่าติ้ภเ้ก็ต้ ซึ�งเป็ีนที่�ขนสง่สนุขัและแมูวที่�ได�บ�านท่ั�งในไท่ย 
และต้า่งปีรีะเท่ศ หนึ�งเด่อนที่�แสนยาวนานนั�นยงัจำากดัการีเดนิท่างข�ามูจงัหวดัอีกด�วย

จากสถิานการีณนี์�สง่ผู้ลให�การีต้อ่เต้มิูโครีงสรี�างพ่ �นฐานที่�ศน้ยพ์กัพิงนั�นเป็ีนเรี่�องเรีง่ดว่น 
ท่ั�งจำานวนสตั้วที์่�หาบ�านใหมูไ่ด�ลดลงสวนท่างกบัจำานวนสนุขัและแมูวที่�ต้�องการีความูช่ว่ย
เหลอ่และจำาเป็ีนต้�องเข�ามูารีบัการีรีกัษา สตั้วเ์ลี �ยงที่�ถิก้ท่อดทิ่ �งจากเจ�าของที่�ต้กงานจงึไมู่
สามูารีถิดแ้ลพวกเขาได�อีกต้อ่ไปีและมีูความูจำาเป็ีนต้�องออกจากเกาะเพ่�อกลบัถิิ�นฐานเดมิู
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คุอกสุนขั
ในเด่อนมีูนาคมู เรีาต้�องท่ำางานแขง่กบัเวลาจากสถิานการีณก์ารีแพรีร่ีะบาดที่�ยิ�งนบัวนัยิ�ง
ท่วีความูรุีนแรีงขึ �น จำานวนสตั้วป่ีวยที่�เพิ�มูปีรีมิูาณมูากขึ �นโดยที่�เรีาไมูมีู่พ่ �นที่�รีองรีบัพวกเขา
ได�นั�นท่ำาให�พวกเรีาต้�องคดิหาท่างออกอยา่งรีวดเรีว็ที่�สดุ เรีาจงึได�ขอรีะดมูท่นุฉีกุเฉิีนเพ่�อ
สรี�างคอกสนุขัเพิ�มู และอีกครีั�งที่�การีสนบัสนนุจากคณุนั�นมูาได�ท่นัเวลา ในช่ว่งเวลาที่�แสน
ยากลำาบากที่�สดุนี � คณุได�ย่�นความูช่ว่ยเหลอ่อนัมีูคา่ยิ�งให�แก่สตั้วจ์รีจดัที่�กำาลงัท่กุขท์่รีมูาน 

การีสนบัสนนุท่นุฉีกุเฉิีนนี �ได�ถิก้แปีรีเปีลี�ยนเป็ีนคอกสนุขัใหมูห่�าคอก ซึ�งสรี�างเสรีจ็สมูบร้ีณ์
ในเด่อนมิูถินุายน และได�เป็ีนที่�พกัพิงของสนุขัจนเต้ม็ูในเวลาอนัสั�น  จากนั�นไมูน่านด�วย
ความูช่ว่ยเหลอ่จากคณุ เรีาจงึได�สรี�างคอกเพิ�มูอีกสี�คอก พ่ �นที่�ท่กุต้ารีางเมูต้รีของศน้ย์
พกัพิงได�ถิก้ใช่�งานอยา่งคุ�มูคา่

แผู้นเพ้�ออนาคต
ด�วยการีสนบัสนนุอยา่งต้อ่เน่�องที่�เรีาได�รีบั  ท่ำาให�เรีาได�สรี�างการีเปีลี�ยนแปีลงอยา่งก�าว
กรีะโดดในศน้ยพ์กัพิงนบัต้ั�งแต้ปี่ี พ.ศ. 2558 จากการีต้อ่เต้มิูและสรี�างโครีงสรี�างพ่ �นฐาน
ไปีจนถิงึการีจดัสรีรีงบเพ่�อซ่ �อที่�ดนิเพิ�มูเต้มิู  เรีาดำาเนินการีท่กุอยา่งด�วยความูโปีรีง่ใส
และคำานงึถิงึผู้ลปีรีะโยช่นส์ง้สดุสำาหรีบัสนุขัและแมูวในความูดแ้ล และเพ่�อคณุท่กุคนที่�
สนบัสนนุให�การีช่ว่ยเหลอ่สตั้วจ์รีจดัของเรีายงัคงดำาเนินต้อ่ไปีได�

เป็ีนสิ�งที่�อย้น่อกเหน่อปีณิธิานการีท่ำางานของเรีาในการีนำาเงินบรีจิาคมูาจดัสรีรีในสว่น
ที่�นอกเหน่อจากการีช่ว่ยชี่วติ้และรีกัษาสนุขัและแมูวที่�ต้�องการีความูช่ว่ยเหลอ่  อยา่งไรี



ก็ต้ามู สถิานการีณที์่�ไมูแ่นน่อนที่�เรีาต้�องเผู้ชิ่ญกนัอย้นี่ �ท่ ำาให�การีวางแผู้นเพ่�ออนาคต้เป็ีน
เรี่�องจำาเป็ีนอยา่งยิ�ง

การีสง่มูอบที่�ดนิดำาเนินการีไปีอยา่งเรียีบรี�อยท่กุขั�นต้อนในช่ว่งเวลาที่�เรีามีูความูจำาเป็ีน
อยา่งที่�สดุในการีเพิ�มูพ่ �นที่�ของศน้ยพ์กัพิง การีปีรีบัหน�าดนิในที่�ดนิขนาด 4 ไรีก่วา่และการี
สรี�างกำาแพงกั�นอาณาเขต้เรีิ�มูต้�นในเด่อนสงิหาคมูและเสรีจ็สมูบร้ีณใ์นเด่อนธินัวาคมู พ.ศ. 
2563 หากมีูสตั้วที์่�ต้�องการีความูช่ว่ยเหลอ่เรีง่ดว่นเช่น่เดียวกบัสถิานการีณใ์นปีี พ.ศ. 2563  
เรีาจะสามูารีถิจดัสรีรีพ่ �นที่�ที่�เพิ�มูมูาใหมูนี่ �เพ่�อรีองรีบัพวกเขาได�อยา่งท่นัท่ว่งที่

วกิฤต้การีณที์่�เกิดขึ �นท่ำาให�ไมูมีู่ใครีคาดเดาถิงึสิ�งที่�จะเกิดขึ �นในอนาคต้ได�  ในปีรีะเท่ศไท่ย
นั�นมีูการีท่อ่งเที่�ยวเป็ีนอตุ้สาหกรีรีมูหลกัที่�กรีะตุ้�นเศรีษฐกิจและการีใช่�จา่ยในปีรีะเท่ศ 
ท่ำาให�เรีาพอคาดเดาได�วา่ปีี พ.ศ. 2564 ต้�องเป็ีนช่ว่งเวลาที่�ท่�าท่ายเสยียิ�งกวา่ปีี พ.ศ. 2563

โควดิ-19 แพรีร่ีะบาดในช่ว่งเวลาที่�เป็ีนฤดก้าลท่อ่งเที่�ยว และเรีาได�เหน็ธิรุีกิจหลายรีายและ
ผู้้�ปีรีะกอบการีที่�จ ำาเป็ีนต้�องปิีดต้วัเน่�องจากขาดรีายได� กลุมู่คนที่�ไมูไ่ด�ท่ ำางานในภาคบรีกิารี
และการีท่อ่งเที่�ยวแท่บจะไมูมีู่รีายได� ผู้้�คนคอ่ย ๆ ท่ยอยเดนิท่างออกจากเกาะและทิ่ �งสนุขั
และแมูวจรีจดัที่�เคยเมูต้ต้าปัีนอาหารีและนำ�าไว�เบ่ �องหลงั

การีสนบัสนนุอยา่งต้อ่เน่�องจากคณุหมูายถิงึสตั้วเ์หลา่นี �ได�รีบัโอกาสในชี่วติ้อีกครีั�ง  มูล้นิธิิฯ 
จงึสามูารีถิมูอบความูช่ว่ยเหลอ่สนุขัและแมูวจรีจดัที่�ไรี �คนเหลียวแลได� ให�พวกเขาได�รีบั
การีรีกัษา ท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนและมีูคณุภาพชี่วติ้ที่�ดีอยา่งที่�สมูควรีได�รีบั ความูช่ว่ยเหลอ่
จากคณุเท่า่นั�นที่�ท่ ำาให�เรีายงัคงสามูารีถิปีฏิิบตั้งิานต้อ่ไปีได� คณุได�สรี�างความูเปีลี�ยนแปีลง
ในชี่วติ้สตั้วจ์รีจดัอยา่งมูหาศาลในท่า่มูกลางวิกฤต้ในปีี พ.ศ. 2563 และคณุค่อความูหวงัที่�
จะช่ว่ยสรี�างอนาคต้ที่�ดีให�แก่พวกเขา ขอขอบคณุจากใจ

การ่ต่ั้อเตั้มิ่ “บ้านแมัวั”
การีต้อ่เต้มิูและปีรีบัปีรุีงศน้ยพ์กัพิงท่ั�งโครีงการีก่อสรี�างใหมูแ่ละการีปีรีบัปีรุีงโครีงสรี�าง
เดมิูนั�นมีูสิ�งหนึ�งที่�เหมู่อนกนัค่อบรีรียากาศของไซต้ง์านก่อสรี�างที่�สง่เสยีงอกึท่กึ กลุมู่สตั้ว์
ที่�ได�รีบัผู้ลกรีะท่บมูากที่�สดุค่อแมูว หลงัจากที่�พวกเขาต้�องใช่�ชี่วติ้ช่ว่งหนึ�งที่�อาคารีพกัพิง
ช่ั�วครีาวและต้�องการีความูเงียบสงบ การีรีอคอยของแมูวเหลา่นี �ได�สิ �นสดุลงเมู่�อถิงึเวลาย�าย
บ�านใหมูใ่นเด่อนมิูถินุายน 

จากการีก่อสรี�างโรีงพยาบาลสำาหรีบัแมูว (JEANNE MARCHIG CAT HOSPITAL) แล�ว
เสรีจ็ในปีี พ.ศ. 2562 เรีาได�ขนย�ายแมูวป่ีวยท่กุต้วัไปีที่�นั�น  ท่ำาให�สามูารีถิปีรีบัปีรุีงอาคารี
หลงัเดมิูซึ�งเคยใช่�ส ำาหรีบัเป็ีนที่�อย้อ่าศยัของแมูวและโรีงพยาบาลแมูวด�วย  ด�วยการี
สนบัสนนุจากคณุเรีาจงึสามูารีถิเนรีมิูต้ที่�อย้ที่่�สขุสบายและกว�างขวาง  แมูวท่ั�งหลายได�มีู
พ่ �นที่�อิสรีะท่ั�งในอาคารีและนอกอาคารีต้ามูใจช่อบ รีวมูถิงึได�มีูของเลน่และมูมุูสำาหรีบัปีีน
ป่ีาย ซอ่นต้วัและงีบหลบัซึ�งพวกเขาช่่�นช่อบกนัมูาก คณุได�สรี�างรีอยยิ �มูให�กบัแมูวกวา่รี �อย
ต้วั ขอขอบคณุแท่นแมูวจรีจดัในความูดแ้ลของเรีา

รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์ 51



แมว	136		ตั้ว้ได๊�พื่ก้่อาศย้ในบ�านแมว 
ซึ�งสุว่นให้ญ่เป็นแมวที่่�พื่ร่�อมในก่าร่ห้าบ�าน
ให้มใ่นโคร่งก่าร่ห้าบ�านของม้ลนธิิฯ
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เรีามีูความูยินดีเป็ีนอยา่งยิ�งที่�จะแจ�งวา่ในเด่อนต้ลุาคมู คณุจอห้น์	 
ด๊ล้ลย่	์หนึ�งในผู้้�ก่อต้ั�งมูล้นิธิิฯ ได�รีบัพรีะรีาช่ท่านเครี่�องรีาช่อิสรีาภรีณแ์หง่
จกัรีวรีรีดชิ่ั�นเอม็ูบีอี ซึ�งเป็ีนเครี่�องรีาช่อิสรียิาภรีณแ์ละบรีรีดาศกัดิ� ที่�สุมเด๊จ็
พื่ร่ะร่าชีนิน่าถึเอลซิาเบธที่่�	2 ขององักฤษพรีะรีาช่ท่านแก่บคุคลผู้้�สรี �างช่่�อ
เสยีงและปีรีะกอบด�วยคณุงามูความูดีเป็ีนที่�ปีรีะจกัษเ์น่�องในวนัคล�าย 
วนัปีรีะสต้้ ิ

คณุจอหน์ ดลัลยี ์ได�รีบัพรีะรีาช่ท่านเครี่�องรีาช่ฯ จากการีท่ำางานเพ่�อพฒันา
สวสัดภิาพสตั้วใ์นเอเชี่ยต้ะวนัออกเฉีียงใต้� ซึ�งล�วนเกิดขึ �นได�ด�วยการี
สนบัสนนุจากคณุ

การีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19 ท่ำาให�คณุจอหน์ไมูส่ามูารีถิเดนิท่างไปีรีบัมูอบ
เครี่�องรีาช่ฯ ดงักลา่วได� อยา่งไรีก็ต้ามูกำาลงัใจและคำาช่่�นช่มูจากผู้้�สนบัสนนุ
ก็หลั�งไหลมูาที่�ศน้ยพ์กัพิงที่�ภเ้ก็ต้จากท่ั�วสารีทิ่ศ

การีสนบัสนนุจากคณุยงัท่ำาให�เรีาได�รีบัรีางวลัอนัท่รีงเกียรีต้อีิกครีั�งใน
เด่อนธินัวาคมู  “ANIMAL	HERO	AWARD” เป็ีนการีมูอบรีางวลัที่�จดั
โดยหนงัสอ่พิมูพ ์ THE DAILY MIRROR ที่�ปีรีะเท่ศองักฤษ  โดยรีางวลั
นี �มูอบให�แก่บคุคลที่�เป็ีนเสมู่อนฮีโรี ่ผู้้�อทิุ่ศแรีงกายแรีงใจเพ่�อช่ว่ยเหลอ่
สตั้ว ์ซึ�งคณุจอหน์ และภรียิาผู้้�ลว่งลบั คณุจิลล ์ได�รีบัปีรีะกาศช่่�อในฐานะ 
“การีรีว่มูมู่อที่�แสนโดดเดน่”สำาหรีบัการีท่ำางานเพ่�อช่ว่ยเหลอ่สนุขัจรีจดัใน
ปีรีะเท่ศไท่ยและการีต้อ่ส้�กบัธิรุีกิจค�าเน่ �อสนุขัในท่วีปีเอเชี่ย

เรี่�องรีาวแสนวิเศษเหลา่นี �เกิดขึ �นได�เพรีาะคณุ ผู้้�สนบัสนนุและอาสาสมูคัรี
ท่กุคนที่�ท่ ำาให�เรีาฝ่ัาฟัันและท่ำาหน�าที่�มูาได�กวา่ 17 ปีี คณุท่กุคนค่อฮีโรีที่่�แท่�
จรีงิส ำาหรีบัสตั้วเ์หลา่นี � และเรีาขอมูอบรีางวลันี �ให�กบัคณุ

การสนบัสนุน
จากค้ณุ



ในเด่อนต้ลุาคมู มูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอยได�
รีบัการีจดัอนัดบัสง้สดุสี�ดาวจาก CHARITY 
NAVIGATOR ซึ�งเป็ีนหนว่ยงานที่�จดัอนัดบั
องคก์รีไมูแ่สวงหาผู้ลกำาไรีท่ั�วโลกที่�ใหญ่ที่�สดุใน
โลก มีูผู้้�เยี�ยมูช่มูฐานข�อมูล้กวา่ 11 ล�านคนต้อ่ปีี 
โดยวดัผู้ลจากสถิานะท่างการีเงินและการีจดัการี
บญัชี่ที่�โปีรีง่ใส ต้รีวจสอบได�

นอกจากนี�มูล้นิธิิฯ ยงัได�รีบัรีางวลั PLATINUM 
SEAL OF TRANSPARENCY จาก 
GUIDESTAR และ THE TOP-RATED AWARD 
จาก GREATNONPROFITS อีกด�วย

ความูโปีรีง่ใสและความูซ่�อสตั้ยเ์ป็ีนสิ�งส ำาคญั
สำาหรีบัการีท่ำางาน การีบรีจิาคจากคณุนั�นมีู
คณุคา่ยิ�งต้อ่ชี่วติ้ของสนุขัและแมูวจรีจดั  เรีา
ยินดีอยา่งยิ�งที่�ได�รีบัความูเช่่�อมูั�นในการีท่ำางาน
จากคณุท่กุคน

คณุจอห้น์และร่างวล้	ANIMAL	HERO	AWARD	 
ที่่�ด๊ �านห้น�าร้่ปห้ลอ่คณุจิลลผ้์ู้ �ลว่งลบ้	เร่่�องร่าวของเธอ
ยง้คงเป็นแร่งบน้ด๊าลใจให้�แก่่คนร่ก้่สุต้ั้วท์ี่้�วโลก่อยา่ง
ไมเ่สุ่�อมคลาย
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ในเด่อนกรีกฎิาคมู เรีาได�เปิีดต้วัโครีงการีรีะดมูท่นุร้ีปี
แบบใหมูช่่่�อวา่ “THE UK JULY DOG WALKING 
CHALLENGE” ซึ�งผู้้�เข�ารีว่มูโครีงการีจะต้�องเดินใน
รีะยะท่าง 60 ไมูล ์(96 กิโลเมูต้รี) ในรีะยะเวลาหนึ�ง
เด่อน มีูผู้้�เข�ารีว่มูท่ั�งสิ �น 662 คนพรี�อมูสนุขัของพวก
เขา  โดยบางท่า่นนั�นสามูารีถิท่ำารีะยะท่างเกินกวา่
กำาหนด ที่� 100, 150 หรีอ่แมู�กรีะท่ั�ง 200 ไมูล ์คณุ
จอหน์ ดลัลยี ์ผู้้�รีว่มูก่อต้ั�งมูล้นิธิิฯ ได�เข�ารีว่มูการี
แขง่ขนันี �จากภเ้ก็ต้ด�วยเช่น่กนั ด�วยการีจง้สนุขั 160 
ต้วัออกกำาลงักายต้ลอดท่ั�งเด่อนกรีกฎิาคมู และแช่รี์
คลปิีวิดีโอปีรีะจำาวนัลงในหน�าเพจบนัท่กึข�อมูล้การี
แขง่ขนัของเขา

การีแขง่ขนัในครีั�งนี �สามูารีถิรีะดมูท่นุได� 120,000 
ปีอนด ์(5,300,000 บาท่) ซึ�งได�ถิก้นำามูาสรี�างคอก
สนุขัใหมูแ่ละกรีง รีวมูถิงึจดัหายาและอาหารีสตั้วใ์ห�
แก่สนุขัและแมูวในศน้ยพ์กัพิง

662
คุอืจำานวนผู้้้เข้าร่่วม่ในการ่ร่ะดัม่ที่นุร่ป้ีแบบใหม่่

ของม่ล้้นิธิฯิ ด้ัวย์การ่แข่งเดิันจง้สุนขัแล้ะอก่หล้าย์
พื่นัคุนที่่�ร่่วม่บริ่จาคุในแคุม่เปีญน่�

การระด้มทุี่น 
อุอุนไลน์
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ในเด่อนกนัยายน ผู้้�สนบัสนนุในแคนาดาได�จดักิจกรีรีมู MUTT MARCH ซึ�งเป็ีนกิจกรีรีมูการีแขง่
จง้สนุขัเช่น่กนั MUTT MARCH – SHAKE IT OFF มีูกต้กิาค่อผู้้�เข�าแขง่ขนัต้�องเดนิจง้สนุขัเป็ีน
รีะยะท่าง 10 กิโลเมูต้รี และรีว่มูกิจกรีรีมูกรีะช่บัความูสมัูพนัธิใ์นครีอบครีวัที่�แสนสนกุและอบอุน่ 
10 กิจกรีรีมูในรีะยะเวลา 10 วนั เปี�าหมูายของกิจกรีรีมูนี�ค่อสง่เสรีมิูให�สมูาชิ่กในช่มุูช่นได�ผู้อ่น
คลาย และมีูกิจกรีรีมูสงัสรีรีคบ์�างในช่ว่งสถิานการีณก์ารีแพรีร่ีะบาดของโควิด-19 กิจกรีรีมูนี�ยงัได�
รีวมูผู้้�สนบัสนนุจากท่ั�วโลกที่�สมูคัรีเข�ารีว่มู คณุจอหน์ได�ลงแขง่ขนัจากศน้ยพ์กัพิงที่�ภเ้ก็ต้ด�วยเช่น่
กนั กิจกรีรีมูนี�เป็ีนที่�พด้ถิงึอยา่งมูากในโซเชี่ยลมีูเดีย ที่�เปิีดโอกาสให�ผู้้�เข�าแขง่ขนัได�แบง่ปัีนและ
แลกเปีลี�ยนช่ว่งเวลาดี ๆ ด�วยกนั

แมู�ในสถิานการีณว์กิฤต้ใดก็ไมูส่ามูารีถิหยดุยั�งความูต้ั�งใจของคณุได�  ผู้้�สนบัสนนุที่�นา่ท่ึ�งของเรีา
ได�ช่ว่ยรีะดมูท่นุให�แก่ซอยด๊อกในปีีนี � ถิงึแมู�การีรีะดมูท่นุจะต้�องถิก้ปีรีบัเปีลี�ยนร้ีปีแบบเป็ีนการี
จดัรีะดมูท่นุในร้ีปีแบบที่�ต้า่งจากเดิมู ซึ�งพิสจ้นไ์ด�วา่คณุยงัคงพรี�อมูช่ว่ยเหลอ่สตั้วจ์รีจดัที่�ต้�องการี
ความูช่ว่ยเหลอ่ท่ั�งการีรีกัษาอาการีป่ีวย บาดเจ็บ และอาหารีเพ่�อยงัชี่พในท่กุสถิานการีณ์
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โซเชี่ยลมีูเดียเป็ีนช่อ่งท่างที่�ส ำาคญัมูากสำาหรีบัพวกเรีาในการี
เช่่�อมูต้อ่กบัผู้้�สนบัสนนุของเรีาจากท่ั�วโลก และเพ่�อบอกเลา่ 
เรี่�องรีาวของสตั้วจ์รีจดัในความูดแ้ลของเรีา

เฟัสบุค๊ ยงัคงเป็ีนช่อ่งท่างที่�ได�รีบัความูนิยมูมูากที่�สดุ เรีา
มีูผู้้�ต้ดิต้ามูกวา่ 1.4 ล�านบญัชี่ในปีีพ.ศ. 2563 เรี่�องรีาว
ของ “เจมูสนั” สนุขัจรีจดัที่�ดวงต้าท่ะลกัออกมูาเน่�องจาก
การีกรีะท่บกรีะเท่่อนอยา่งรุีนแรีงที่�ศีรีษะ ค่อโพสต้ที์่�ได�รีบั
ความูนิยมูสง้สดุ ด�วยการีกดถิก้ใจ 20,000 ครีั�งและ 
ได�รีบั 2,700 ความูคดิเหน็

เฟัสบุค๊ยงัเป็ีนช่อ่งท่างที่�เหมูาะสมูในการีรีะดมูท่นุ  
มีูผู้้�รีว่มูสนบัสนนุ 2,686 รีายและสามูารีถิรีะดมูท่นุ
ได� 15.2 ล�านบาท่ ซึ�งคดิเป็ีน 81% จากในปีีพ.ศ. 
2562 ยอดบางสว่นนี�มูาจากผู้้�เข�ารีว่มูกิจกรีรีมู
การีแขง่ขนัเดนิจง้สนุขัในเด่อนกรีกฎิาคมูกวา่ 
600 คนซึ�งได�สมูท่บท่นุผู้า่นเฟัสบุค๊อีกด�วย

โซเชุย่์ลม่เด้ย่์
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เรีาได�มีูผู้้�ต้ดิต้ามูท่างอินสต้าแกรีมูเพิ�มูขึ �น 38,000 รีายช่่�อ และอพัเดต้ขา่วสารีแก่ผู้้�ต้ดิต้ามู
เป็ีนปีรีะจำาด�วยการีโพสต้ป์ีรีะจำาวนัและการีลงสต้อรีี�ต้ลอดท่ั�งวนั โพสต้ที์่�ได�รีบัความูนิยมู
สง้สดุค่อเรี่�องรีาวการีช่ว่ยเหลอ่ “หนาวหนาว” ซึ�งถิก้ท่ำารี �ายด�วยการีแท่งที่�ล ำาต้วั มีูยอดถิก้ใจ 
18,000 ครีั�งและการีแสดงความูคิดเหน็อีก 900 ความูคดิเหน็

ผู้้�สนบัสนนุในอเมูรีกิาของเรีายงัได�เปิีดบญัชี่ @SOIDOGUSA และบญัชี่ภาษาไท่ย @
SOIDOGTHAILAND ซึ�งในช่ว่งแรีกจะลงข�อมูล้สำาหรีบัสนุขัและแมูวที่�หาบ�านใหมูเ่ท่า่นั�น 
ขณะนี�ได�ปีรีบัเปีลี�ยนร้ีปีแบบเป็ีนการีนำาเสนอเรี่�องการีท่ำางานของเรีาในศน้ยพ์กัพิงด�วย

เรีาได�แช่รีข์า่วสารีท่างท่วิต้เต้อรีแ์ละยท้่ป้ีเพิ�มูขึ �น และได�เหน็ 
ยอดการีต้ดิต้ามูของท่ั�งสองช่อ่งท่างนี �เพิ�มูขึ �นต้ามูลำาดบั

ท่วติ้ในเด่อนมูกรีาคมูเกี�ยวกบัเรี่�องการีค�าเน่ �อสนุขัได�รีบัการี
ต้อบโต้� 1.64 ล�านครีั�งหลงัจากที่�คณุรีคิกี � เกอรีเ์วสไ์ด�รีที่วติ้เพ่�อ
แช่รีใ์ห�กบัผู้้�ต้ดิต้ามูกวา่สบิสี�ล �านคนของเขา พิธีิกรีช่่�อดงัท่า่นนี �
ได�รีว่มูกบัแคมูเปีญของซอยด๊อกในการีกวาดล�างการีค�าเน่ �อ
สนุขัในปีรีะเท่ศไท่ยในปีี พ.ศ. 2557 และยงัคงสนบัสนนุเรีา
อยา่งต้อ่เน่�องบนยท้่ป้ี เรีาได�ยอดการีรีบัช่มูกวา่ 26,000 วิว
จากคลปิีบอกเลา่ความูสำาเรีจ็ของการีท่ำาหมูนัสตั้ว ์
ครีึ�งล�านต้วั

เรีาได�ใช่�เครี่�องมู่อในการีรีะดมูท่นุบนยท้่ป้ีและเพียง
สปัีดาหเ์ดียวในช่ว่งปีลายปีีเรีาก็ได�รีบัท่นุสนบัสนนุ 
30,000 บาท่

ขอบคณุสำาหรีบัท่กุการีไลค ์การีต้ดิต้ามูสมูคัรี
สมูาชิ่ก การีแสดงความูคดิเหน็ การีแช่รีแ์ละการี
บรีจิาคในปีี พ.ศ. 2563 ไมูว่า่คณุจะอย้ส่ว่นไหน
ของโลก คณุได�รีว่มูสรี�างการีเปีลี�ยนแปีลงใน
ชี่วติ้สตั้วจ์รีจดัรีว่มูกนักบัเรีา

รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์ 59



เด่อนมูกรีาคมูและเด่อนกมุูภาพนัธิย์งัคงเป็ีนเด่อนที่�เรีามีูสถิิต้อิาสาสมูคัรีเยอะที่�สดุในช่ว่งปีี  เรีาได�ต้�อนรีบั
อาสาสมูคัรี 236 คนที่�เดนิท่างมูาใช่�เวลาออกกำาลงักายและสานสมัูพนัธิก์บัสนุขันบัพนัต้วัในความูดแ้ล 
ของซอยด๊อก  การีท่ำางานของอาสาสมูคัรีนั�นมีูความูสำาคญัยิ�งในการีเต้รียีมูความูพรี�อมูสนุขัส ำาหรีบัการี 
หาบ�านใหมู่

มูกรีาคมูยงัเป็ีนเด่อนที่�คกึคกัที่�สดุนบัต้ั�งแต้เ่รีาดำาเนินการีมูา โดยมีูผู้้�คนมูาเยี�ยมูช่มูการีท่ำางานของเรีา 625 
คน ซึ�งพวกเขาได�แสดงความูคดิเหน็ที่�ดีเยี�ยมูผู้า่นโซเช่ชี่ยลมีูเดียรีวมูถิงึบรีจิาคสนบัสนนุท่ั�งเงินและของใช่�
ในการีดแ้ลสนุขัและแมูว

ในเด่อนมีูนาคมู โควิด-19 ได�แพรีร่ีะบาดเข�ามูาในปีรีะเท่ศไท่ยมูากขึ �นจนเข�าขั�นวิกฤต้ เรีาได�ต้ดัสนิใจปิีด
ศน้ยพ์กัพิงช่ั�วครีาวสำาหรีบัผู้้�เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรี คงเหลอ่ไว�แต้เ่พียงเจ�าหน�าที่�ที่�ยงัจำาเป็ีนต้�องปีฏิิบตั้ิ

1,900
ผู้้เ้ย่์�ย์ม่ช่ม่

ผูู้เ้ย์่�ย์มชุมและ
อุาสาสมัค้ร
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งานเพ่�อดแ้ลสนุขัและแมูวจรีจดัต้ลอดท่ั�งเด่อนเมูษายนและพฤษภาคมู ซึ�งเป็ีนช่ว่งเวลาที่�ท่ั�วปีรีะเท่ศนั�น
ลอ็กดาวนเ์พ่�อควบคมุูสถิานการีณ์

การีไมูมีู่อาสาสมูคัรีและผู้้�เยี�ยมูช่มูที่�ศน้ยพ์กัพิงนั�นกรีะท่บกบัการีท่ำางานของเรีาอยา่งมูากในการีดแ้ลให�
สนุขัท่ั�งหลายได�ออกกำาลงักายและปีฏิิสมัูพนัธิก์บัผู้้�คน อยา่งไรีก็ต้ามูยงัมีูเจ�าหน�าที่�บางสว่นที่�ไมูส่ามูารีถิ
ปีฏิิบตั้หิน�าที่�ได�เหมู่อนเช่น่เคย เรีาจงึสามูารีถิจดัต้ารีางให�เจ�าหน�าที่�เหลา่นี �มูาจง้สนุขัเดนิออกกำาลงักาย 
การีสนบัสนนุจากคณุนั�นยงัเป็ีนหลกัปีรีะกนัวา่สนุขัและแมูวของเรีาจะได�รีบัอาหารีท่กุมู่ �อ มีูสถิานที่�พกัพิง
และได�รีบัการีรีกัษาท่างการีแพท่ยอ์ยา่งเหมูาะสมู

หลงัจากที่�สถิานการีณข์องโควิด-19 เรีิ�มูคลี�คลายในปีรีะเท่ศไท่ย เรีาจงึได�เปิีดศน้ยพ์กัพิงในเด่อนมิูถินุายน 
ได�ต้�อนรีบัผู้้�เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรีอีกครีั�ง ท่ั�งช่าวไท่ยและช่าวต้า่งช่าต้ทีิ่�อาศยัอย้ใ่นไท่ย จนกรีะท่ั�งสิ �นปีี
เรีาได�มีูผู้้�เยี�ยมูช่มู 1,900 คน (ลดลง 66% จากปีี พ.ศ. 2562) และอาสาสมูคัรี 538 คน (ลดลง 39%)

ผู้้�เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรีจากในพ่�นที่�ได�ช่ว่ยงานของมูล้นิธิิฯ เป็ีนอยา่งมูากในช่ว่งเวลาวิกฤต้เช่น่นี �  เรีา
ร้ี �สกึซาบซึ �งในแรีงกายและแรีงใจที่�ท่กุคนต้ั�งใจมูาสรี�างการีเปีลี�ยนแปีลงของชี่วติ้สนุขัจรีจดัรีว่มูกนักบัเรีา

สำาหรีบัอาสาสมูคัรีและผู้้�สนบัสนนุที่�ได�สละท่รีปิีเดนิท่างเน่�องจากสถิานการีณโ์ควิด-19 นั�น พวกเรีาเข�าใจ
ดีและขอให�ท่กุคนสขุภาพแข็งแรีงปีลอดภยั เรีาหวงัเป็ีนอยา่งยิ�งวา่จะได�ต้�อนรีบัท่กุคนในเรีว็วนันี �

538
อาสาสมั่คุร่
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TRIPADVISOR

ดีเกินบรีรียายที่�ได�มูาเหน็การีท่ำางานของเจ�าหน�าที่�ที่�ซอยด๊อก การีได�เหน็
สตั้วเ์หลา่นี �ได�รีบัการีดแ้ลอยา่งดีท่ำาให�ร้ี �สกึดีมูากจรีงิ ๆ  ฉีนัสมัูผู้สัได�วา่เจ�า
หน�าที่�นั�นไมูไ่ด�แคท่่ ำาต้ามูหน�าที่�  แต้ใ่สใ่จกบัการีดแ้ลสนุขั และพวกมูนัก็
ไว�ใจและกรีะดกิหางไปีมูาอยา่งมีูความูสขุ ฉีนัหวงัวา่ในวนัหนึ�งจะได�เป็ีน
อาสาพาบนิเมู่�อฉีนัเดนิท่างกลบัอเมูรีกิา และหากเป็ีนไปีได�ก็อยากจะรีบั
เลี �ยงสนุขัจากซอยด๊อกสกัต้วั  ขอขอบคณุท่กุคน!

Bessie D

นี�คอ้สิ�งทีำ�ต้องทำำาเม่ื�อคุณุม่าภเ้ก็ตั้ 

ถิงึแมู�วา่จะมีูผู้้�เยี�ยมูช่มูบางต้าในปีี พ.ศ. 2563 แต้เ่รีาก็ยงัคงได�รีบัการีรีวีวิอยา่งต้อ่เน่�อง 
จนท่ำาให�มูล้นิธิิฯ ได�รีบัการีจดัอนัดบัที่� 1 ในกิจกรีรีมู “สถิานที่�ช่มูธิรีรีมูช่าต้/ิชี่วติ้สตั้วป่์ีา” 
จากท่ั�งสิ �น 93 แหง่ในจงัหวดัภเ้ก็ต้ และอนัดบัที่� 5 ส ำาหรีบั “กิจกรีรีมูที่�ต้�องท่ำาใน 
จงัหวดัภเ้ก็ต้”

ผู้้�เยี�ยมูช่มู 97.5% ได�ให�คะแนนเรีาอย้ใ่นรีะดบั “ดีเยี�ยมู” และอีก 2% นั�นให�คะแนน  
“ดีมูาก” พรี�อมูความูคดิเหน็เช่น่ “ปีรีะสบการีณที์่�มีูคณุคา่” “เจ�าหน�าที่�ทุ่มู่เท่กบัการีท่ำางาน” 
“ปีรีะสบการีณที์่�สดุพิเศษ” และ “คุ�มูคา่” ที่�เรีามูกัเหน็จากผู้้�รีวีวิอย้บ่อ่ยครีั�ง

รีวีวิที่�มีูคณุคา่เหลา่นี �ท่ ำาให�ซอยด๊อกได�รีบัรีางวลั TRIPADVISOR TRAVELLERS’ CHOICE 
AWARD ในเด่อนสงิหาคมู ซึ�งรีางวลันี �จะมูอบให�แก่สถิานที่�ที่�นา่สนใจจากท่ั�วโลกโดยนบั
คะแนนจากการีรีวีวิ การีให�คะแนนและการีบนัท่กึสถิานที่�จากนกัท่อ่งเที่�ยว  ขอขอบคณุผู้้�
เยี�ยมูช่มูและอาสาสมูคัรีท่กุท่า่นที่�ได�มูอบรีางวลันี �ให�กบัเรีา ปี�ายรีางวลัสเีขียวสดใสนี�จะ
ท่ำาให�เรีารีะลกึถิงึการีสนบัสนนุอนัมีูคา่ยิ�งที่�เรีาได�รีบัเสมูอไปี
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Robinder S

เรีาไปีซอยด๊อกต้อนเช่�าและได�รีว่มูโปีรีแกรีมูเยี�ยมูช่มูสองช่ั�วโมูงเต้ม็ู ๆ คณุ
ซลิเวียซึ�งพาเรีาเดนิช่มูนั�นช่า่งนา่ท่ึ�ง เธิอต้อบคำาถิามูของเรีาอยา่งใจเยน็และ
พาลก้ ๆ ของเรีาไปีเลน่กบัลก้สนุขั เหน็ได�ช่ดัวา่พนกังานที่�นี�ท่ ำางานด�วยความู
รีกัและพวกเขาล�วนมีูเปี�าหมูายในสิ�งที่�ท่ ำา ไมูว่า่คณุจะเป็ีนคนรีกัสตั้วห์รีอ่ไมู ่
ก็ควรีมูาเยี�ยมูช่มูซอยด๊อกสกัครีั�งหนึ�ง

ในที่�สดุฉีนัก็ได�มูาที่�นี�เสยีที่ที่ หลงัจากต้ดิต้ามูผู้า่นโซเชี่ยลมีู
เดียมูาพกัใหญ่ และการีได�มูาพด้คยุกบัผู้้�ดแ้ลสตั้วจ์รีจดัที่�นี�
ช่า่งเป็ีนเรี่�องดีเยี�ยมู ฉีนัได�เดนิช่มูการีท่ำางานของพวกเขาและ
ร้ี �ถิงึความูเป็ีนมูาในการีท่ำางานเพ่�อช่ว่ยเหลอ่สนุขัและแมูว ได�
เลน่กบัพวกมูนัและได�พบกบัสนุขัที่�เรีาต้ดิต้ามูการีรีกัษาอย้ ่
นี�เป็ีนสถิานที่�แนะนำาที่�ฉีนัจะกลบัมูาอีกและจะมูาเป็ีนอาสา
อยา่งแนน่อน

Katrina C

จากสถิานที่�ท่กุที่�ที่�ฉีนัไปีมูาในภเ้ก็ต้ ฉีนัสามูารีถิพด้ได�เลยวา่ 
ซอยด๊อกค่อที่�ที่�ห�ามูพลาด  และคณุจะไมูผิู่้ดหวงัอยา่งแนน่อน  
พวกเขาดแ้ลสนุขัและแมูวอยา่งดีเยี�ยมู ถิงึแมู�บางต้วัจะพิการีแต้ก็่
มีูความูสขุและสขุภาพแข็งแรีงดี และในวนัหนึ�งพวกเขาจะได�บ�าน
ที่�อบอุน่ถิาวรี ซอยด๊อก ท่ำางานด�วยเงินบรีจิาค ดงันั�นโปีรีดรีว่มูกนั
บรีจิาค สละเวลาในการีเป็ีนอาสาสมูคัรี และบอกต้อ่แก่คนรีอบ ๆ 
ต้วัของคณุ ขอบคณุซอยด๊อก คณุได�แสดงให�ฉีนัเหน็ความูหมูาย
ของความูรีกัและความูหวงั

Vetapong U

วันัทำี�ดทีำี�สดุของฉีนั

งานทำี�น่าที่้�ง

คุวาม่ร่กัแล้ะคุวาม่เอาใจใส่ของที่่�น่� 
เป็นเร้�องน่าทำ้�ง!
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คนรีอบต้วัร้ี �ดีวา่ฉีนัเป็ีนคนรีกัสตั้วแ์คไ่หน  
ดงันั�นเมู่�อเพ่�อนของฉีนัเหน็วิดีโอของซอยด๊อก
จงึสง่มูาให�ฉีนัท่นัที่ และหลงัจากที่�ได�ดว้ดีิโอ
นั�นแล�ว ฉีนัก็ต้ั�งใจในท่นัที่วา่ต้�องมูาที่�นี�ให�ได�

ฉีนัมูาเป็ีนอาสาสมูคัรีครีั�งแรีกในเด่อน
มีูนาคมู พ.ศ. 2563 ซึ�งเป็ีนความูร้ี �สกึอบอุน่ใจ
และเป็ีนสขุอยา่งมูาก ฉีนัต้กหลมุูรีกัสนุขัต้วั
หนึ�ง (น�องเบลลา่) และคดิอยา่งเดียววา่ต้�อง
รีบัเลี �ยงน�องเท่า่นั�น! การีได�อย้ท่่า่มูกลางสนุขั
หลายรี�อยต้วัและได�เจอกบัผู้้�คนที่�รีกัสตั้ว ์
เช่น่เดียวกบัเรีาช่า่งเป็ีนเรี่�องที่�ดีต้อ่ใจ  
หลงัจากนั�นฉีนัได�มูาเป็ีนอาสาอีกสองเด่อน 
ซึ�งท่กุอยา่งยงัคงนา่ปีรีะท่บัใจเหมู่อนครีั�งแรีก
ไมูมีู่ผิู้ด การีได�เหน็สนุขัเหลา่นี �ต่้�นเต้�นและ
กรีะต่้อรีอ่รี �นที่�จะได�ออกมูาเดนิเลน่ ได�วิ�งกบั
น�อง ๆ ในพ่ �นที่�วิ�งเลน่อิสรีะ การีได�เหน็สนุขัที่�
เคยขี �อายกลายเป็ีนสนุขัที่�กล�าแสดงออก 
ช่า่งเป็ีนรีางวลัที่�ดีที่�สดุ

การีเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�นี�เป็ีนความูท่รีงจำา
ที่�ดีมูากและฉีนัดีใจที่�ได�มีูสว่นสรี�างความู
เปีลี�ยนแปีลงในชี่วติ้พวกเขาเหลา่นี �ไมูมู่าก 
ก็น�อย

KIM HOUSBY

อุาสาสมคั้ร
คุวาม่ร่้ส้ก้หล้งัเข้าร่่วม่โคุร่งการ่อาสาสมั่คุร่ของซอย์ด๊ัอก
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THE DIAMOND/MCLEAN FAMILY

พวกเรีาอาศยัอย้ที่่�ภเ้ก็ต้แต้ย่งัไมูมีู่โอกาสมูาซอยด๊อกสกัที่ จนกรีะท่ั�งเมู่�อสามูปีีที่�แล�ว  
เมู่�อเพ่�อนของเรีาจากกรุีงเท่พฯ เดนิท่างมูาเยี�ยมูและเลา่ถิงึการีเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�นี� การีได�
เหน็เจ�าหน�าที่�ท่ ำางานอยา่งมู่ออาชี่พด�วยความูทุ่มู่เท่ (และความูสนกุสนาน!) นั�นสรี�างแรีง
บนัดาลใจอยา่งดีเยี�ยมู เรีาได�พบมิูต้รีภาพใหมู ่ๆ จากเพ่�อนอาสาสมูคัรีหลายคนซึ�งเรีายงัคง
รี ำาลกึถิงึพวกเขาอย้ ่ การีได�เหน็สนุขัท่กุต้วัแสดงออกอยา่งช่ดัเจนวา่มีูความูสขุแคไ่หนเมู่�อ
พวกเขาได�ออกมูาเดนิ ขดุดนิและวิ�งเลน่บนสนามูหญ�า ได�ใช่�เวลากบัผู้้�คนแบบที่�ไมูค่อ่ยได�
สมัูผู้สั ฉีนัดีใจที่�ได�ใช่�เวลารีว่มูกบัน�อง ๆ ขอขอบคณุซอยด๊อก! – เจนนี� (ขวา)

การีได�เหน็สนุขัต่้�นเต้�นที่�ได�ออกมูาเดนิเลน่ช่า่งเป็ีนเรี่�อง
ที่�ดีเหลอ่เกิน – ฮน้นา่ห้์

สนุขัที่�ศน้ยพ์กัพิงนั�นแสนจะนา่รีกั “น�องฮอลเด๊น”  
เป็ีนสนุขัต้วัโปีรีดของเรีา ซึ�งในที่�สดุเขาก็ได�รีบัการีรีบั
เลี �ยงแล�ว 

ช่า่งเป็ีนเรี่�องนา่ยินดีที่�ได�ร้ี �วา่เขาจะมีูบ�านอนัอบอุน่
เสยีที่-แมที่ธิว
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KORN JINANGKUL

MARIE RAPIN

ผู้มูร้ี �จกัมูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอยจากการีค�นหางานอาสาสมูคัรี
เพ่�อสตั้ว ์ผู้มูต้ดัสนิใจเป็ีนอาสาที่�นี�เพรีาะดจ้ากโครีงการีแล�ว
นา่สนใจมูาก และหลงัจากการีมูาเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�นี�ได�สอง
สปัีดาหก็์ร้ี �เลยวา่ผู้มูคดิถิก้ที่�มูา

ที่�นี�แบง่พ่ �นที่�ในการีดแ้ลสนุขัจรีจดัดีมูาก ๆ และใหญ่มูาก มีู
เน่ �อที่�พอให�สนุขัเดนิเลน่กบัอาสาสมูคัรีที่�มูาช่ว่ยให�น�อง ๆ ได�
ปีฏิิสมัูพนัธิก์บัผู้้�คน และมีูพ่ �นที่�วิ�งเลน่อิสรีะที่�ให�น�อง ๆ ได�วิ�ง
เลน่อยา่งเต้ม็ูที่� เจ�าหน�าที่�อทิุ่ศต้นอยา่งเต้ม็ูที่�ในการีช่ว่ยเหลอ่
และดแ้ลสนุขัเหลา่นี � นา่ท่ึ�งที่�เขาจำาช่่�อสนุขัและนิสยัได� และ
สามูารีถิแนะนำาวธิิิที่�เหมูาะสมูกบัอาสาสมูคัรีในการีเข�าหา
สนุขัแต้ล่ะต้วั เป็ีนเรี่�องนา่ท่ึ�งยิ�งขึ �นไปีอีกเมู่�อได�เหน็เจ�าหน�าที่�
ดแ้ลสนุขัและแมูวกวา่พนัต้วัในแต้ล่ะวนั ผู้มูดีใจมูากที่�ได�มีู
สว่นช่ว่ยเหลอ่ครีบั

ฉีนัได�ยินช่่�อซอยด๊อกเมู่�อต้อนย�ายมูาอย้ที่่�ปีรีะเท่ศไท่ยได�ไมู่
นานนกั ช่ว่งนั�นฉีนัท่ำางานปีรีะจำาและไมูส่ามูารีถิมูาที่�ซอย
ด๊อกได�ในเวลาท่ำาการี แต้ห่ลงัจากที่�ฉีนัเปิีดธิรุีกิจสว่นต้วั ก็
ต้ดัสนิใจวา่จะมูาจง้สนุขัที่�นี�สปัีดาหล์ะหนึ�งวนั ฉีนัร้ี �สกึท่ึ�ง
กบัการีท่ำางานของที่�นี�มูาก เจ�าหน�าที่�นา่รีกั เป็ีนมิูต้รีและให�
เวลากบัสนุขัและแมูวอยา่งเต้ม็ูที่�เพ่�อให�พวกเขาได�รีบัการี
ดแ้ลอยา่งดีที่�สดุ การีพาสนุขัเดนินั�นสนกุมูาก คอกสนุขั
สะอาดและเป็ีนสดัสว่น ซึ�งเป็ีนสิ�งที่�ฉีนัไมูเ่คยเหน็มูาก่อน
ในสถิานพกัพิง ฉีนัมูาเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�นี�หนึ�งปีีแล�ว และมีู
ความูสขุท่กุครีั�งที่�ได�มูา ต้อนนี�ฉีนัไมูแ่นใ่จแล�ววา่รีะหวา่ง
สนุขักบัฉีนัใครีที่�มีูความูสขุกวา่กนั!
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KENO FREDERIK GRADE

ผู้มูเป็ีนคนรีกัธิรีรีมูช่าต้แิละการีเดนิท่างมูาก การีลอ็กดาวนที์่�กรุีงเท่พฯ เป็ีนเรี่�องที่�นา่เศรี�ามูากสำาหรีบัผู้มู ดงันั�น
เมู่�อมีูมูาต้รีการีผู้อ่นคลายให�สามูารีถิเดินท่างภายในปีรีะเท่ศได�  ผู้มูจงึต้ดัสนิใจมูาเป็ีนอาสาสมูคัรีที่�ซอยด๊อก
สปัีดาหห์นึ�ง ซึ�งเป็ีนหนว่ยงานที่�ผู้มูต้ดิต้ามูมูาสกัรีะยะหนึ�งบนโซเชี่ยล และเป็ีนการีต้ดัสนิใจที่�ดีที่�สดุครีั�งหนงึเลย 
ที่เดียว การีได�ใช่�เวลาอย้ท่่า่มูกลางสนุขัมูากมูายและเจ�าหน�าที่�ที่�เป็ีนมิูต้รีเหลา่นี �ท่ ำาให�ซอยด๊อกเป็ีนเหมู่อนที่�เต้มิู
เต้ม็ูความูสขุ  การีได�พาสนุขั 20 – 30 ต้วัเดนิออกกำาลงักายและได�ท่ำาความูร้ี �จกัแต้ล่ะต้วัที่�นิสยัไมูเ่หมู่อนกนัเลย
ท่ำาให�ผู้มูลมู่เรี่�องกงัวลต้า่ง ๆ ไปีสนิท่ และในเด่อนเดียวกนันั�นเองผู้มูก็กลบัมูาเป็ีนอาสาสมูคัรีอีก ผู้มูรีกัการีใช่�
เวลาอย้ก่บัสนุขั การีได�เรียีนร้ี �ความูแต้กต้า่งของแต้ล่ะต้วันั�นเป็ีนเรี่�องสนกุและพวกเขามีูความูนา่รีกัแบบเฉีพาะ
ต้วัที่�ไมูเ่หมู่อนกนั ในปีีหน�านี �ผู้มูได�วางแผู้นและจองวนัในการีเป็ีนอาสาสมูคัรีแล�ว แท่บรีอไมูไ่หวที่�จะได�เจอกบั
เพ่�อน ๆ สี�ขาและหลบหนีจากความูวุน่วายในกรุีงเท่พฯ
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68 รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์

ขอขอบคณุผู้้�บรีจิาคท่กุท่า่นซึ�งยงัคงสนบัสนนุเรีาด�วยดีเสมูอมูาแมู�ในยามูที่�ปีรีะสบกบัวกิฤต้โควดิ-19  
และท่ำาให�เรีายงัคงท่ำางานเพ่�อช่ว่ยเหลอ่สนุขัและแมูวจรีจดัได�ต้อ่ไปี

รีายงานสรุีปีนี�มูาจากยอดรีวมูบรีจิาคท่กุพ่ �นที่� มูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอยจดท่ะเบียนเป็ีนหนว่ยงานไมูแ่สวงหาผู้ลกำาไรี 
อยา่งถิก้ต้�องต้ามูกฎิหมูายในแปีดปีรีะเท่ศ ซึ�งแต้ล่ะปีรีะเท่ศนั�นมีูการีต้รีวจสอบบญัชี่ที่�แต้กต้า่งกนั

สถานะทำางการเงนิประจำาปี พ.ศ. 2563



ค่าใช้จ่ายในการลงทุำน
53,802,482 บาท 

การีก่อสรี�างและต้อ่เต้มิูโครีงสรี�างพ่ �นฐานที่�ศน้ยพ์กัพิงในภเ้ก็ต้ ซึ�งรีวมูถิงึการีสรี�างอาคารีกกักนัเช่่ �อแหง่ใหมู ่
และศน้ยก์ารีเรียีนร้ี �เพ่�อสวสัดภิาพสตั้ว ์คอกสนุขั และการีจดัหาที่�ดนิเพิ�มูเพ่�อขยายพ่�นที่�ศน้ยพ์กัพิง

(แปลงคา่จาก่สุก่ลุเงนิด๊อลลาร่เ์ป็นเงนิบาที่)

รายได้ทำั�วัโลก
523,860,757 บาท 

รีายได�ท่ั�งหมูดจากมูล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซอยซึ�งได�จดท่ะเบียนเป็ีนหนว่ยงานไมูแ่สวงหาผู้ลกำาไรีท่ั�ง 8 ปีรีะเท่ศ

ค่าดำาเนนิการ
(คา่ใช่�จา่ยในการีลงท่นุ + คา่ดำาเนินการี) 

411,746,973 บาท่

ค่าดำาเนนิการ  
357,944,491 บาท

โครงการและค่าใช้้จ่า่ยในการลงทนุ

284,396,235 บาท
(69% ของรายจ่า่ยท้�งหมด)

ค่าใช้้จ่า่ยในการบริหารและค่าเสื่่�อมราคา

18,625,404 บาท
(4.5% ของรายจ่า่ยท้�งหมด)

การประช้าส้ื่มพัน้ธ์อ์อนไลน์

7,776,834 บาท
(2% ของรายจ่า่ยท้�งหมด)

การระดมทนุและการตลาด

100,948,500 บาท
(24.5% ของรายจ่า่ยท้�งหมด)
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ขอขอบคณุจากใจในนามูของสนุขัและแมูวจรีจดัท่กุต้วั ที่�คณุช่ว่ยเหลอ่พวกเขาให�ผู้า่นพ�น
ช่ว่งเวลาที่�ท่�าท่ายที่�สดุช่ว่งเวลาหนึ�ง ไมูใ่ช่เ่พียงแคส่ตั้วที์่�อย้ใ่นศน้ยพ์กัพิงของเรีาเท่า่นั�นแต้่
ยงัหมูายรีวมูถิงึสตั้วจ์รีจดัข�างนอกที่�คณุท่กุคนได�รีว่มูแบง่ปัีนและเมูต้ต้า 

ซอยด๊อกท่ำางานอยา่งไมูห่ยดุยั�งเพ่�อสานต้อ่ปีณิธิาณของผู้้�ก่อต้ั�ง ให�สมูกบัที่�เรีาได�รีบัการี
สนบัสนนุด�วยดีเสมูอมูา เรีาจะเดนิหน�าต้อ่ไปีเพ่�อช่ว่ยเหลอ่สตั้วจ์รีจดัในท่วีปีเอเชี่ย

การีสนบัสนนุและนำ�าใจอนัมีูคา่ยิ�งจากคณุเป็ีนสิ�งที่�ท่ ำาให�การีช่ว่ยเหลอ่เหลา่นี �เกิดขึ �น

ในปีี พ.ศ. 2564 เรีาจะยงัคงพฒันาชี่วติ้ของสตั้วจ์รีจดัในภมิู้ภาคนี�ต้อ่ไปีในการีเดนิหน�า
ยตุ้กิารีค�าเน่ �อสนุขัและแมูว ช่ว่ยเหลอ่เรีง่ดว่นแก่สตั้วที์่�บาดเจ็บ หาบ�านใหมูใ่ห�แก่สนุขัและ
แมูวและมูุง่ให�โครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนรุีดหน�าอยา่งเต้ม็ูที่�

แบบสำารีวจสนุขัจรีจดัในปีี พ.ศ. 2563 ซึ�งเป็ีนการีสำารีวจข�อมูล้สตั้วจ์รีจดัอยา่งเป็ีนรีะบบใน
รีอบหลายปีี ท่ำาให�เรีาได�พบข�อมูล้ที่�นา่สนใจและเป็ีนที่�ปีรีะจกัษว์า่การีสนบัสนนุของคณุได�
สรี�างความูเปีลี�ยนแปีลงอยา่งมูหาศาลแก่ชี่วติ้และความูเป็ีนอย้ข่องสตั้วจ์รีจดัในท่วีปีเอเชี่ย 
ไมูใ่ช่เ่พียงแต้จ่ ำานวนปีรีะช่ากรีที่�ลดน�อยลงแต้ย่งัหมูายถิงึคณุภาพชี่วติ้ของสตั้วเ์หลา่นี �ที่�
เพิ�มูขึ �นอีกด�วย

บที่ส่งท้ี่าย์
จากคุณุล้อ้สิ โร่ส ปีร่ะธิานบร่หิาร่ม่ล้้นิธิเิพืื่�อสนุขัในซอย์ ปีร่ะเที่ศไที่ย์
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ดฉิีนัร้ี �สกึต่้�นเต้�นมูากสำาหรีบัความูก�าวหน�าของโครีงการีท่ำาหมูนัและฉีีดวคัซีนที่�กำาลงัจะมูา
ถิงึในปีี พ.ศ. 2564 และความู  ช่ว่ยเหลอ่จากที่มูของเรีาที่�จะได�หยิบย่�นให�กบัสนุขัและแมูว
จรีจดัที่�กำาลงัรีอคอย

การีศกึษานั�นเป็ีนอีกหนึ�งสว่นที่�ส ำาคญัยิ�งส ำาหรีบัการีพฒันา และดฉิีนัมูั�นใจวา่จะมีูเยาวช่น
รุีน่ใหมูที่่�ได�เข�ารีว่มูโครีงการีการีศกึษาเพ่�อสวสัดภิาพสตั้วร์ีว่มูกนักบัเรีา ซึ�งจะเป็ีนการีเสรีมิู
สรี�างความูร้ี �ความูเข�าใจเรี่�องสวสัดภิาพสตั้วใ์นท่วีปีเอเชี่ยได�อีกมูาก ท่ั�งสองสว่นนี�เป็ีนสิ�ง
ส ำาคญัที่�จะท่ำาให�เรีาสามูารีถิเปีลี�ยนแปีลงอนาคต้ที่�ดีขึ �นของสตั้วจ์รีจดัได�

ด�วยการีรีว่มูมู่อกนัเท่า่นั�นที่�ท่ ำาให�เรีาสามูารีถิเดนิหน�าต้อ่ไปีได� ขอบคณุมูากคะ่

ล้อิส โรส
	ปร่ะธานก่ร่ร่มก่าร่บร่หิ้าร่

ม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอย	ปร่ะเที่ศไที่ย

รายงานประจำาปี 2563 ของม้่ล้นิธิิเพืื่�อสุนัขในซอย์ 71



ขอบคุุณสำาหร่บัการ่สนบัสนนุอนัม่คุ่่าย์ิ�ง 
เพื่ร่าะ “คุุณ” เร่าจง้สาม่าร่ถช่่วย์สตัั้ว์ย์ากไร้่ได้ัต่ั้อไปี


