


เรีียน ท่า่นผู้้�บริีจาค,

จากรีายงานปรีะจำาปีฉบบัท่ี�แล้�ว ผู้มได้�เขียีนเกริี�นนำาถึงึปี พ.ศ. 2564 ด้�วยความ
มั�นใจว่าท่กุอย่างจะต้�องด้ขีีึ�นอยา่งแน่นอน แต้ก่ลั้บกล้ายเป็นว่าผู้มแล้ะผู้้�คนท่ั�งโล้ก
ปรีะเมนิสถึานการีณ์ผิ์ู้ด้อยา่งมหันัต้์

ในปีี พ.ศ. 2563 ปีระเทศไทยได้ร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด้ของโควิิด้-19 อยา่งหนกั 
การเดิ้นทางระหวิา่งปีระเทศยงัคงไม่ส่าม่ารถทำาได้เ้พ่�อควิบคมุ่การแพรก่ระจายของโรค 
สรา้งควิาม่เสยีหายใหก้บัอตุสาหกรรม่การทอ่งเที�ยวิอยา่งใหญ่่หลวิง ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัใน
ซอยได้ร้บัผลกระทบอยา่งจงัจากการขาด้แคลนอาสาสม่คัรและผูเ้ยี�ยม่ชม่ รวิม่ถงึการสง่
สนุขัและแม่วิไปียงับา้นใหม่ใ่นตา่งปีระเทศที�ไม่ส่าม่ารถทำาได้โ้ด้ยสิ �นเชิงซึ�งเป็ีนเร่�องที�วิิกฤต
ฉุกุเฉิุนอยา่งม่ากสำาหรบัการทำางานของเรา 

สถานการณ์ต์งึเครยีด้ในเด่้อนมี่นาคม่และทวีิควิาม่รุนแรงขึ �นอีกในเด่้อนถดั้ ๆ ไปี หนว่ิย
ทำาหม่นัเคล่�อนที� 2 หนว่ิยของเราในกรุงเทพฯ และภาคใตจ้ ำาเป็ีนตอ้งหยดุ้การทำางานเป็ีน
เวิลา 3 สปัีด้าห ์จนกระทั�งในเด่้อนตลุาคม่ที�ศนูยพ์กัพิงและโรงพยาบาลสตัวิที์�ภเูก็ตตอ้งปิีด้
ลอ็กด้าวินเ์ป็ีนเวิลาเก่อบหนึ�งเด่้อนเน่�องจากมี่เจา้หนา้ที�หลายคนที�ตรวิจพบเช่ �อโควิิด้-19 
ถงึแม่ว้ิา่ทกุคนจะได้ร้บัวิคัซีนครบถว้ินแลว้ิก็ตาม่ ผม่รูส้กึภมิู่ใจอยา่งยิ�งในเจา้หนา้ที�ของ 
ม่ลูนิธิิฯ ทกุคนที�อทิุศตนทำางานอยูใ่นศนูยพ์กัพิงตลอด้ 24 ชั�วิโม่ง แม่จ้ะตอ้งแลกกบัการ
ตอ้งนอนพกัผอ่นตาม่พ่�นโรงพยาบาลหรอ่กางเตน็ทใ์นจดุ้ตา่ง ๆ ของศนูยพ์กัพิงก็ตาม่เพ่�อ
ใหแ้นใ่จวิา่สตัวิจ์รจดั้ทกุตวัิในควิาม่ด้แูลของเราจะได้ร้บัการรกัษาอยา่งดี้ที�สดุ้ในชว่ิงเวิลา
ด้งักลา่วิ

ปีี พ.ศ. 2564
ชัยัชันะเหนอือุปีสรรค
สาส์นจากคุุณจอห์์น ดัลัลย์ี์ MBE 
ผู้้�ร่่วมก่อตัั้�งม้ลนธิิเิพื่่�อสนุขัในซอย์
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เพื่ร่าะคุณุ :
• สนุขัและแม่วิจงึได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนเป็ีนจำานวินม่ากที�สดุ้ตั�งแตด่้ ำาเนินการม่า สาม่ารถยตุกิารเกิด้
ใหม่ข่องลกูสตัวิจ์รจดั้ที�ไม่เ่ป็ีนที�ตอ้งการและควิาม่ทกุขท์รม่านของลกูสนุขัและลกูแม่วิที�ไม่ส่าม่ารถชว่ิยเหลอ่ตวัิ
เองได้ ้(อา่นขอ้ม่ลูฉุบบัเตม็่ที�หนา้ 7-16)

• มี่สตัวิจ์รจดั้ได้ร้บัการชว่ิยเหลอ่ม่ากเป็ีนปีระวิตักิารณ์ใ์นโรงพยาบาลสตัวิข์องม่ลูนิธิิฯ และหนว่ิยบรกิารด้า้น
สวิสัด้ภิาพสตัวิช์มุ่ชน (อา่นขอ้ม่ลูฉุบบัเตม็่ที�หนา้ 33-37 และ 25-26)

• อาหารสตัวิจ์ ำานวินม่ากได้ถ้กูสง่ไปียงัอาสาสม่คัรและผูด้้แูลสตัวิใ์นชมุ่ชนที�ก่อนหนา้นี �เคยได้ร้บัสนบัสนนุ
อาหารสตัวิจ์ากสถานปีระกอบการตา่ง ๆ เชน่ โรงแรม่และรา้นอาหารเพ่�อใหแ้ก่สตัวิจ์รจดั้ในชมุ่ชน

• อาหารสนุขัและแม่วิกวิา่ 120 ตนั ถกูจดั้สรรใหก้บัสตัวิที์�ได้ร้บัผลกระทบจากเหตอุทุกภยัในพ่ �นที�ภาคกลาง
ของปีระเทศไทย สาม่ารถชว่ิยชีวิิตสนุขัและแม่วิได้น้บัหม่่�นตวัิ  (อา่นตอ่หนา้ 40-41)

แตมี่่สถิตหินึ�งที�ผม่ไม่ต่อ้งการใหเ้พิ�ม่ขึ �นค่อจำานวินสตัวิที์�ศนูยพ์กัพิง จากการที�ไม่มี่่อาสาสม่คัรและผูเ้ยี�ยม่ชม่
และการหา้ม่นำาเขา้สนุขัสูส่หรฐัอเม่รกิา ทำาใหโ้อกาสที�สตัวิจ์รจดั้ในควิาม่ด้แูลของเราจะได้บ้า้นใหม่เ่ป็ีนไปี
ได้ย้ากเตม็่ทีเชน่เดี้ยวิกบัจำานวินสตัวิจ์รจดั้ที�ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่ที�เพิ�ม่จำานวินสงูขึ �นอยา่งม่ากเน่�องจาก
สถานการณ์โ์ควิิด้-19

ปัีจจยัสาม่ปีระการที�สง่ผลใหจ้ ำานวินสตัวิจ์รจดั้เพิ�ม่ขึ �นม่าจากการทอด้ทิ �งสตัวิเ์ลี �ยงจากเจา้ของทั�งชาวิไทย 
และชาวิตา่งชาตซิึ�งเด้นิทางออกจากภเูก็ตและทิ �งสนุขัของตน อยา่งไรเ้ย่�อไย การทอด้ทิ �งสตัวิเ์ลี �ยงที�บาด้เจ็บ  
เจ็บป่ีวิยเน่�องจากเจา้ของไม่ส่าม่ารถรบัผิด้ชอบคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาได้ ้

ยิ�งไปีกวิา่นั�นในเด่้อนกรกฎาคม่ ศนูยค์วิบคมุ่โรคตดิ้ตอ่สหรฐัอเม่รกิา (CDC) ได้อ้อกปีระกาศเร่�องม่าตรการ
หา้ม่นำาสนุขัจากกวิา่รอ้ยปีระเทศเด้นิทางเขา้สูส่หรฐัฯ รวิม่ถงึปีระเทศไทยด้ว้ิยเน่�องจากมี่ควิาม่เสี�ยงในการแพร่
ระบาด้ของโรคพิษสนุขับา้ โด้ยศนูยค์วิบคมุ่โรคใหข้อ้ม่ลูวิา่พวิกเขาไม่ส่าม่ารถตรวิจสอบการนำาเขา้สนุขัได้ใ้น
ชว่ิงที�สถานการณ์โ์ควิิด้-19 ยงัคงแพรร่ะบาด้อยู ่

ผม่ขอขอบคณุ์ผูส้นบัสนนุทกุทา่นที�ท ำาใหเ้ราสาม่ารถสง่สนุขัเก่อบ 100 ตวัิไปียงับา้นใหม่ใ่นสหรฐัอเม่รกิาได้้
ก่อนที�ม่าตรการด้งักลา่วิจะมี่ผลบงัคบัใช ้ขณ์ะนี�เรากำาลงัด้ำาเนินการรว่ิม่กบัองคก์รชั�นนำาในสหรฐัอเม่รกิาและผู้
เชี�ยวิชาญ่ด้า้นกฎหม่ายเพ่�อย่�นขอ้เสนอตอ่ศนูยค์วิบคมุ่โรคในการพิจารณ์าการนำาเขา้สนุขัใหม่อี่กครั�งโด้ยเสนอ
ใหมี้่ม่าตรการและการตรวิจสอบโรคพิษสนุขับา้อยา่งเขม้่งวิด้แทนที�จะงด้เวิน้การนำาเขา้สนุขัโด้ยสิ �นเชิง วิิธีินี �ท ำา
ส ำาเรจ็และได้ผ้ลดี้ในภมิู่ภาคยโุรปีและในรฐัฮาวิาย สหรฐัอเม่รกิา ผม่เช่�อม่ั�นวิา่เราจะได้เ้หน็การเปีลี�ยนแปีลงใน
ไม่ช่า้ จากที�เราทราบขอ้ม่ลูการพิจารณ์าอยา่งเรว็ิที�สดุ้จะใชเ้วิลาด้ำาเนินการราวิ 2 ปีี

ขอบคณุ์การสนบัสนนุอนัมี่คา่ยิ�งจากคณุ์ที�ท ำาใหเ้รายงัคงสาม่ารถทำาหนา้ที�ตอ่ไปีได้แ้ละพรอ้ม่ฟัันฝ่่าทกุอปุีสรรค 
ปีี พ.ศ. 2564 เป็ีนอีกหนึ�งปีีที�เราได้ร้บัการสนบัสนนุอยา่งดี้ยิ�งจากผูบ้รจิาคทกุทา่น
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การเพิ�ม่ขึ �นของสนุขัและแม่วิบาด้เจ็บจากกบัด้กัสตัวิที์�ตดิ้ตั�งไวิเ้พ่�อด้กัสตัวิป่์ีาสำาหรบัเป็ีนอาหารโด้ยเฉุพาะ
หม่ปู่ีา เน่�องจากผูค้นหาอาหารกินเพ่�อยงัชีพ ในชว่ิงปีลายปีี ม่ลูนิธิิฯ ได้ช้ว่ิยเหลอ่สตัวิก์วิา่ 150 ตวัิที�จ ำาเป็ีนตอ้ง
เน่�องจากบาด้แผลฉุกรรจเ์กินกวิา่ที�สตัวิแพทยจ์ะรกัษาขาไวิไ้ด้้

ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์ทำาใหเ้ราสาม่ารถตอ่เตมิ่พ่ �นที�ส ำาหรบัรองรบัการชว่ิยเหลอ่สตัวิจ์รจดั้ในปีี พ.ศ. 2563 
เพ่�อเตรยีม่พรอ้ม่รบัสถานการณ์ฉ์ุกุเฉิุนที�กำาลงัด้ำาเนินอยูใ่นขณ์ะนี�

ในปีี พ.ศ. 2546 ชว่ิงเริ�ม่ก่อตั�งม่ลูนิธิิฯ จิลล ์ด้ลัลยี ์ภรรยาของผม่และตวัิผม่เองมี่ควิาม่ฝั่นอนัยิ�งใหญ่่ หากคณุ์
บอกกบัผม่ในวินันั�นวิา่อนาคตจะมี่ผูค้นอีกม่ากม่ายที�รว่ิม่ม่่อกบัม่ลูนิธิิฯ ในการชว่ิยเหลอ่สตัวิจ์รจดั้จากควิาม่
ทกุขย์าก พวิกเราคงไม่ส่าม่ารถปัีกใจเช่�อและจอ้งม่องคณุ์ด้ว้ิยควิาม่ฉุงนสงสยัเป็ีนแนแ่ท ้แตใ่นปีี พ.ศ. 2564 นี �
ซอยด๊้อกสาม่ารถทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสตัวิไ์ด้เ้ป็ีนจำานวินม่ากที�สดุ้ในโลก คณุ์ได้มี้่สว่ินทำาใหค้วิาม่ฝั่นกลายเป็ีน
ควิาม่จรงิและผม่คงไม่ส่าม่ารถกลา่วิคำาขอบคณุ์ได้อ้ยา่งเพียงพอ

แตเ่ราไม่ส่าม่ารถนิ�งนอนใจได้เ้ม่่�อมี่หลายสิ�งที�ยงัตอ้งด้ำาเนินการอยู ่เราหวิงัเป็ีนอยา่งยิ�งวิา่ในปีี พ.ศ. 2565 นี � 
เราจะยงัคงได้ร้บัการสนบัสนนุจากคณุ์อยา่งตอ่เน่�องเพ่�อชว่ิยเหลอ่สตัวิจ์รจดั้ เราวิางแผนขยายหนว่ิยทำาหม่นั
จากเกา้หนว่ิยเพิ�ม่เป็ีนสบิสองหนว่ิยและสนบัสนนุหนว่ิยงานที�ท ำาหม่นัสตัวิใ์นพ่ �นที�ตา่ง ๆ ม่ากขึ �นกวิา่สองเทา่ 
เราตั�งเปีา้การทำาหม่นัสตัวิ ์200,000 ตวัิสำาหรบัปีีหนา้ที�จะสาม่ารถลด้ปัีญ่หาการเกิด้ใหม่ข่องลกูสนุขัและลกู
แม่วิที�ไม่เ่ป็ีนที�ตอ้งการซึ�งตอ้งเกิด้ม่ามี่ชีวิิตสั�น ๆ แสนทรม่านได้เ้ป็ีนจำานวินม่าก

ด้ว้ิยการรว่ิม่ม่่อกนัเราจงึจะสาม่ารถยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของสนุขัและแม่วิได้ ้ไม่ใ่ชเ่พียงในปีระเทศไทยแต่
ครอบคลมุ่ภมิู่ภาคเอเชียทั�งหม่ด้ แนน่อนวิา่เปีา้หม่ายที�ยิ�งใหญ่่เชน่นี �ตอ้งใชเ้วิลานานหลายปีีในการทำาใหส้ ำาเรจ็ 
แต ่ณ์ ขณ์ะนี�เป็ีนที�ปีระจกัษแ์ลว้ิวิา่การสนบัสนนุจากคณุ์ได้ส้รา้งการเปีลี�ยนแปีลงอยา่งม่หาศาลเป็ีนที�เรยีบรอ้ย
ทั�งการยตุกิิจการคา้เน่ �อสนุขั การทารุณ์กรรม่สตัวิ ์การใชย้าเบ่�อและการยิงสตัวิ ์เหลา่นี �มี่สาเหตจุากการที�มี่สนุขั
และแม่วิที�ไม่เ่ป็ีนที�ตอ้งการอยูบ่นทอ้งถนนม่ากเกินไปี เราจงึมุ่ง่ม่ั�นยตุปัิีญ่หาด้ว้ิยวิิธีิที�มี่ม่นษุยธิรรม่ ในขณ์ะ
เดี้ยวิกนัก็สาม่ารถพฒันาสวิสัด้ภิาพและควิาม่เป็ีนอยูข่องพวิกเขาใหดี้้ยิ�งขึ �นรวิม่ถงึใหก้ารศกึษาแก่คนรุน่ใหม่่
เกี�ยวิกบัสวิสัด้ภิาพสตัวิแ์ละการเหน็ควิาม่สำาคญั่ของทกุชีวิิตในสงัคม่

โปีรด้ชว่ิยเหลอ่สตัวิย์ากไรใ้นปีระเทศไทยเหลา่นี � คณุ์ค่อคนสำาคญั่ยิ�งที�ท ำาใหม้่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยสาม่ารถ
บรรลพุนัธิกิจในการทำางานได้ ้ถงึแม่จ้ะมี่สถานการณ์โ์ควิิด้-19 ที�ยงัด้ ำาเนินอยู ่แตผ่ม่ก็หวิงัอยา่งเตม็่เปีี�ยม่วิา่คณุ์
จะใหโ้อกาสเยี�ยม่ชม่ศนูยพ์กัพิงของเราเพ่�อเรยีนรูว้ิา่การบรจิาคของคณุ์ได้มี้่สว่ินในการเปีลี�ยนแปีลงชีวิิตสตัวิ์
จรจดั้อยา่งไรบา้ง

ขอขอบคณุ์อีกครั�ง ผม่ขอใหค้ณุ์และคนที�คณุ์รกัมี่ควิาม่สขุ สขุภาพแข็งแรงตลอด้ทั�งปีี พ.ศ. 2565 ครบั 

จอห์น์ ดััลลีย์์ MBE 
ผู้้ �ร่่วมก่่อตั้้�งและปร่ะธานม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอยสุาก่ล 

ในนามของคณะก่ร่ร่มก่าร่ม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอยสุาก่ล
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โครงการต่าง ๆ    6-26 

เร่ืองเด่นซอยด๊อก   27-31

การพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ 32-56

การสนับสนุนจากคุณ  58-63

ผู้เย่ียมชมและอาสาสมัคร 64-72

ภาพรวมทางการเงิน  73-74

บทส่งท้าย    75-76

สารบญั
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โครงการต่าง ๆ
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142,540

คุวามสำาเร็่จอีกคุร่ั�ง!
แม�จะต้�องเผู้ชิญิกับความท่�าท่ายหัล้ายปรีะการี  
แต้ด่้�วยการีสนับสนุนอันมค่ีายิ�งจากคุณ์ท่ำาใหั�เรีายงัคง
สามารีถึด้ำาเนินโครีงการี CNVR (จบั l ท่ำาหัมัน l ฉีด้
วัคซนี l ปล่้อยกลั้บส่้ถึิ�นเด้มิ) ได้�มากเป็นปรีะวัต้กิารีณ์์
อกีปีหันึ�ง 

โครงการทำาหม่นัสำาเรจ็อยา่งกา้วิกระโด้ด้นบัตั�งแตเ่ริ�ม่
โครงการโด้ยเฉุพาะในชว่ิงหา้ปีีที�ผา่นม่า ปีี พ.ศ. 2564 เรา
สาม่ารถทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสนุขัและแม่วิ 142,540 ตวัิ 
ทำาลายสถิตใินปีี พ.ศ. 2563 ที�ในขณ์ะนั�นนบัวิา่เป็ีนโครงการ
ทำาหม่นัที�ใหญ่่ที�สดุ้ในโลกได้ส้ ำาเรจ็โด้ยเพิ�ม่ขึ �นถงึ 17%

สนุขัและแม่วิที�ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีน

CNVR
โครงการทำาหมนัและฉีดีวัคซนี
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ที่ี�มาของโคุร่งการ่
การีท่ำาหัมันแล้ะฉีด้วัคซนีเป็นหันึ�งในพนัธิกจิหัลั้กขีองม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอยในการีหัยุด้ยั�ง
ความท่กุขีท์่รีมานขีองสุนัขีแล้ะแมวในท่วปีเอเชิยี เป็นวธีิิท่ี�ได้�รัีบการีรัีบรีองจากหัน่วยงาน
รีะด้บัโล้กแล้ะผู้้�เชิี�ยวชิาญว่ามมีนุษยธิรีรีมแล้ะได้�ผู้ล้ในรีะยะยาวสำาหัรัีบการีควบคุมจำานวน
สัต้วจ์รีจดั้แล้ะพฒันาสวัสด้ภิาพสัต้ว์

ในปีี พ.ศ. 2546 ม่ลูนิธิิฯ มี่เปีา้หม่ายด้ำาเนินโครงการ CNVR ภายในจงัหวิดั้ภเูก็ต สาม่ารถลด้จำานวิน
สนุขัจรจดั้ในพ่ �นที�จากราวิ 70,000 ตวัิในชว่ิงเวิลานั�นลงถงึสบิเทา่อยา่งยั�งย่น 

จากควิาม่สำาเรจ็ในการด้ำาเนินโครงการที�ภเูก็ตและการสนบัสนนุจากคณุ์เราจงึสาม่ารถขยายโครงการ 
CNVR ไปียงักรุงเทพม่หานครได้ใ้นปีี พ.ศ. 2555 

ในปีีตอ่ม่าโครงการทำาหม่นัจงึได้ข้ยายไปียงัภมิู่ภาค
อ่�นเชน่ จงัหวิดั้กาญ่จนบรุ ีพงังา พทัยา สงขลา 
เกาะสม่ยุและเกาะพะงนั

ม่ลูนิธิิฯ ยงัได้มี้่สว่ินลด้จำานวินสนุขัจรจดั้ในจงัหวิดั้
ที�มี่พ่ �นที�ขนาด้ใหญ่่และมี่ปีระชากรอาศยัอยูเ่ป็ีน
จำานวินม่าก เชน่ นครศรธีิรรม่ราช สรุาษฎรธ์ิานี 
และเชียงใหม่่

การด้ำาเนินโครงการในบางพ่ �นที�เป็ีนการสนบัสนนุ
หนว่ิยงานซึ�งม่ลูนิธิิฯ คดั้เลอ่กโด้ยพิจารณ์าอยา่ง
รอบด้า้น อยา่งไรก็ตาม่จำานวินตวัิเลขการทำาหม่นั
สว่ินใหญ่่ม่าจากหนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ของม่ลูนิธิิฯ 
เองซึ�งขณ์ะนี�มี่ทั�งสิ �น 9 หนว่ิย
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ศักัร่าชให์ม่ 
เร่่�องร่าวที่ี�คุล�าย์คุลึงกนั
ปี พ.ศ. 2563 เป็นหันึ�งในปีท่ี�ท่�าท่ายท่ี�สุด้สำาหัรัีบ

การีท่ำางานขีองม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย เรีา
กล่้าวอำาล้าปีเก่าแล้ะเต้รีียมพรี�อมสำาหัรัีบ
การีเริี�มต้�นในปีใหัม่ท่ี�กำาลั้งจะมาถึงึด้�วย

ความหัวังว่าสถึานการีณ์จ์ะ
กลั้บเขี�าส่้สภาวะปกต้ิ

สิ�งที�เราได้ป้ีระสบในปีีที�ผา่นม่า
นั�นยงัคงสง่ผลม่าถงึปีีนี � ม่าตรการ
เพ่�อควิบคมุ่การแพรร่ะบาด้ของ

เช่ �อโควิิด้–19 กระทบกบัการด้ำาเนิน
โครงการ CNVR เชน่เดี้ยวิกบัที�เราปีระสบใน

ปีีก่อน ยิ�งไปีกวิา่นั�นค่อหนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที� 
2 หนว่ิยของเราจำาเป็ีนตอ้งยตุกิารทำางานชั�วิคราวิ 3 
สปัีด้าหเ์พ่�อลด้การสมั่ผสักบัผูมี้่ควิาม่เสี�ยงสงูตาม่
ม่าตรการของกระทรวิงสาธิารณ์สขุ

การแพรร่ะบาด้ของโควิิด้–19 ในจงัหวิดั้สม่ทุรสาครและกรุงเทพฯ 
ชว่ิงปีลายปีี พ.ศ. 2563 สง่ผลใหผู้ต้ดิ้เช่ �อเพิ�ม่จำานวินขึ �นอยา่งตอ่
เน่�องตลอด้ทั�งปีี พ.ศ. 2564 กรุงเทพม่หานครได้ป้ีระกาศม่าตรการ 
ที�เครง่ครดั้ในการควิบคมุ่การแพรร่ะบาด้ซึ�งสง่ผลกระทบกบัการ
ทำางานของหนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ในกรุงเทพฯ และปีรมิ่ณ์ฑล 
อยา่งม่าก

การปีรบัตวัิเพ่�อทำางานในสภาวิะคบัขนันี �จงึเป็ีนสิ�งจำาเป็ีน เชน่ หนว่ิย
ทำาหม่นัที�จงัหวิดั้นครศรธีิรรม่ราชปีรบัรูปีแบบในการทำางานเพ่�อจบั
สนุขัในพ่ �นที�หา่งไกลชมุ่ชน หลีกเลี�ยงการรวิม่กลุม่่ทางสงัคม่ เจา้
หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิว์ิางแผนจบัสนุขัที�ใชชี้วิิตในป่ีาม่าทำาหม่นัและฉีุด้
วิคัซีนที�หนว่ิย ขณ์ะนี�หนว่ิยทำาหม่นันครศรธีิรรม่ราชสาม่ารถทำาหม่นั
สตัวิไ์ด้ก้วิา่ 34,000 ตวัินบัตั�งแตเ่ริ�ม่ทำางานในปีี พ.ศ. 2561

CNVR

เชียงใหม่ ่1,585

กาญ่จนบรุ ี2,770

สรุาษฎรธ์ิานี 4,404

ชลบรุ/ีระยอง 
2,092

กรุงเทพและ 
ปีรมิ่ณ์ฑล 90,487

โครงการ

ได้ข้ยายขอบเขตการทำางานทั�วิปีระเทศไทย
และขา้ม่พรม่แด้นไปีสูก่มั่พชูาแลว้ิ

พงังา 5,979

ภเูก็ต 8,621

เกาะสม่ยุ 3,567

นครศรธีิรรม่ราช 10,171

สงขลา 2,409

พ่ �นที�อ่�น 10,253

พนม่เปีญ่ 202
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90,487

เดันิห์น�าเต็ั้มตัั้ว
การสนบัสนนุจากคณุ์ในชว่ิงเวิลาที�แสนยากลำาบากนี�มี่ควิาม่หม่ายอยา่งยิ�งกบัการด้ำาเนิน
โครงการ CNVR ของเรา เราได้เ้พิ�ม่หนว่ิยทำาหม่นัที� 3 ในภาคใต ้ทำาใหเ้รามี่หนว่ิยทำาหม่นั
เคล่�อนที�ทั�งสิ �น 9 หนว่ิยทั�วิปีระเทศ เรายงัได้เ้ริ�ม่โครงการควิาม่รว่ิม่ม่่อทำาหม่นัสนุขัในภาค
เหน่อเป็ีนครั�งแรกที�จงัหวิดั้เชียงใหม่ ่หนว่ิยทำาหม่นัได้ก้ลบัไปีปีฏิิบตังิานที�เกาะสม่ยุอีกครั�ง
หลงัจากโครงการรอบแรกในปีี พ.ศ. 2561เรายงัมี่ยอด้การทำาหม่นัม่ากเป็ีนปีระวิตักิารณ์ใ์น
กรุงเทพม่หานครและปีรมิ่ณ์ฑล

เมอ่งให์ญ่่: ทีี่�อย์้ข่องห์ลาย์ชีวติั้
ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์ทกุคนและการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่�องจาก DOGS TRUST 
WORLDWIDE สตัวิ ์90,487 ตวัิจงึได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนในปีี พ.ศ. 2564 ที�กรุงเทพฯ 
และปีรมิ่ณ์ฑล เพิ�ม่ขึ �นถงึ 15% จากปีี พ.ศ. 2563 เม่่องใหญ่่แหง่นี �เป็ีนที�อยูอ่าศยัของผูค้นกวิา่ 
10.7 ลา้นคน สนุขันบัแสนตวัิและหนว่ิยทำาหม่นัของเราทั�ง 6 หนว่ิย

ลงพื่่�นทีี่�ภาคุเห์นอ่คุร่ั�งแร่ก
โครงการ CNVR ของซอยด๊้อกสาม่ารถขยายไปียงัภาคเหน่อของปีระเทศไทยได้ด้้ว้ิยการ
สนบัสนนุจากคณุ์ เราได้ร้ว่ิม่ม่่อกบัหนว่ิยงานในเชียงใหม่ ่จงัหวิดั้ที�มี่ขนาด้ใหญ่่เป็ีนอนัด้บั 2 
ของปีระเทศไทย ครอบคลมุ่พ่ �นที�กวิา่ 20,000 ตารางกิโลเม่ตร ขนาด้พ่�นที�ม่ากกวิา่ปีระเทศ 
เชน่อิสราเอลหรอ่สโลวิาเนีย เชียงใหม่เ่ป็ีนบา้นของสนุขัจรจดั้กวิา่แสนตวัิ โครงการของเรา
สาม่ารถทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสนุขั 1,585  ตวัิในปีี พ.ศ. 2564 และจะเด้นิหนา้โครงการตอ่ไปี
อยา่งมุ่ง่ม่ั�น

สตัวิที์�ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนใน
กรุงเทพฯ และปีรมิ่ณ์ฑล
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โคุร่งการ่ที่ำาห์มันทีี่�สมุย์
การเพิ�ม่ขึ �นของจำานวินสตัวิจ์รจดั้ที�ยงัไม่ไ่ด้้
ท ำาหม่นับนทอ้งถนนในชว่ิงโควิิด้-19 เป็ีนผล
ม่าจากการทอด้ทิ �งสตัวิเ์ลี �ยง โด้ยที�สตัวิเ์ลี �ยง
เหลา่นั�นไม่เ่คยได้ร้บัวิคัซีนและทำาหม่นั การ
ลงพ่ �นที�ซ ำ�าเพ่�อควิบคมุ่จำานวินสตัวิจ์รจดั้จงึ
เป็ีนสิ�งจำาเป็ีน

 หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ได้ก้ลบัไปีที�เกาะสม่ยุ
อีกครั�งหลงัจากโครงการแรกในปีี พ.ศ. 2560 
– 2561 ซึ�งได้ท้ ำาหม่นัสนุขัและแม่วิไปีกวิา่ 
9,000 ตวัิ ในครั�งนี �เราได้ล้งพ่ �นที�ระหวิา่ง
เด่้อนกมุ่ภาพนัธิถ์งึมิ่ถนุายน ทำาหม่นัและ 
ฉีุด้วิคัซีนสนุขั 3,026 ตวัิและแม่วิ 541 ตวัิ 

เดันิห์น�าอย่์างแขง็ขนัที่ี�ภาคุใตั้�
แม่โ้ครงการ CNVR จะเริ�ม่ตน้ที�จงัหวิดั้ภเูก็ต
แตซ่อยด๊้อกก็พยายาม่อยา่งเตม็่ที�ในการขยายโครงการไปียงัภมิู่ภาคตา่ง ๆ ของปีระเทศ เชน่กรุงเทพฯ ที�
เป็ีนพ่ �นที�เปีา้หม่ายหลกัและเรายงัคงมุ่ง่ม่ั�นปีฏิิบตังิานเพ่�อควิบคมุ่จำานวินสตัวิจ์รจดั้ในภาคใตอี้กด้ว้ิย เชน่ 
จงัหวิดั้พงังาที�ได้เ้ริ�ม่หนว่ิยทำาหม่นัในปีี พ.ศ. 2558 เกาะสม่ยุและเกาะพะงนัในปีี พ.ศ. 2560 จงัหวิดั้สงขลา
ในปีีถดั้ม่าและโครงการที�นครศรธีิรรม่ราชในปีี พ.ศ. 2561 ซึ�งเป็ีนโครงการขนาด้ใหญ่่ที�มี่ยอด้ทำาหม่นัสตัวิ์
กวิา่ 10,000 ตวัิในปีีนี �

หนว่ิยทำาหม่นัที�จงัหวิดั้สรุาษฎรธ์ิานี หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ล ำาด้บัที�สาม่ในภาคใตเ้ริ�ม่ปีฎิบตังิานในเด่้อน
กรกฎาคม่ มี่ยอด้การทำาหม่นัสตัวิ ์4,400 ตวัิเม่่�อสิ �นปีี

หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ในภาคใตท้ั�งหม่ด้สาม่ารถทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสตัวิก์วิา่ 23,000 ตวัิในปีี พ.ศ. 2564
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ภ้เก็ตั้ยั์งคุงดัำาเนินต่ั้อไป
แม่จ้ะเป็ีนพ่ �นที�แรกที�โครงการบรรลผุลสำาเรจ็แตเ่ราก็ยงัคงเด้นิหนา้ตอ่ไปีในการทำาหม่นัและฉีุด้
วิคัซีนสตัวิที์�ภเูก็ต สตัวิก์วิา่ 9,000 ตวัิได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนที�ศนูยพ์กัพิง จำานวินสอง
ในสาม่ค่อการทำาหม่นัแม่วิ เราสาม่ารถอนมุ่านได้ว้ิา่การเพิ�ม่ขึ �นของแม่วิเป็ีนผลม่าจากจำานวิน
สนุขับนทอ้งถนนที�ลด้นอ้ยลงอยา่งมี่นยัสำาคญั่จากการด้ำาเนินโครงการ CNVR โด้ยภเูก็ตเป็ีน
พ่ �นที�เดี้ยวิที�มี่จ ำานวินทำาหม่นัแม่วิม่ากกวิา่สนุขั

โคุร่งการ่ CNVR นานาชาติั้ 

เป็ีนครั�งแรกของโครงการ CNVR ของซอยด๊้อกที�ขยายขอบเขตการทำางานไปียงัตา่งปีระเทศ 
ด้ว้ิยการสนบัสนนุโครงการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนในกรุงพนม่เปีญ่ ปีระเทศกมั่พชูา ซึ�งเป็ีนพ่ �นที�
ที�เรายงัคงเด้นิหนา้โครงการยตุกิารคา้เน่ �อสนุขั สนุขักวิา่ 200 ตวัิได้ร้บัการทำาหม่นัในเด่้อน
พฤศจิกายนและเด่้อนธินัวิาคม่ เราหวิงัวิา่โครงการจะสาม่ารถเด้นิหนา้ตอ่ไปีได้อ้ยา่งยั�งย่น 
และลด้จำานวินสนุขัจรจดั้ที�นั�นสำาเรจ็ เพ่�อเปีา้หม่ายของเราในการชว่ิยเหลอ่สนุขัและแม่วิใน
ทวีิปีเอเชีย

ปีแห่์งการ่ฉีีดัวคัุซีน
ปีี พ.ศ. 2564 อาจได้ร้บัการจารกึ
ในปีระวิตัศิาสตรโ์ลกยคุใหม่ว่ิา่
เป็ีนปีีแหง่การฉีุด้วิคัซีนโด้ยเฉุพาะ
อยา่งยิ�งวิคัซีนปีอ้งกนัโควิิด้-19

วิคัซีนมี่ควิาม่สำาคญั่กบัสนุขัและ
แม่วิเชน่กนัในการปีอ้งกนัโรคเชน่ 
พารโ์วิไวิรสั ไขห้ดั้อกัเสบและโรค
พิษสนุขับา้ สนุขัและแม่วิทกุตวัิที�
เราทำาหม่นัจะได้ร้บัการฉีุด้วิคัซีน
เพ่�อปีอ้งกนัโรคอนัตรายเหลา่นี �

การชว่ิยเหลอ่จากคณุ์ไม่เ่พียงแต่
ได้ส้ง่ถงึสนุขัจรจดั้ขา้งถนนเทา่นั�นแตย่งัรวิม่ถงึสนุขัที�ใชชี้วิิตในชมุ่ชนและสนุขัในควิาม่ด้แูลของ
บา้นพกัพิงสนุขัจรจดั้จงัหวิดั้ภเูก็ตอีกด้ว้ิย

สิ�งที�ส ำาคญั่ที�สดุ้ค่อหากปีราศจากการสนบัสนนุจากคณุ์ สนุขัและแม่วิเหลา่นี �จะตอ้งใชชี้วิิตที�
ทรม่านและเสี�ยงตอ่การตดิ้โรคที�เป็ีนอนัตราย โรคที�สาม่ารถปีอ้งกนัได้ด้้ว้ิยการฉีุด้วิคัซีน เราขอ
ขอบคณุ์จากใจสำาหรบัการชว่ิยเหลอ่ของคณุ์ที�เผ่�อแผม่่ายงัสตัวิเ์หลา่นี �
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650,000
สนุขัและแม่วิที�ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีน 

นบัตั�งแตปี่ี พ.ศ. 2546

อกีห์นึ�งปีที่ี�น่าจดัจำา
ในเด้อ่นมนีาคม การีสนับสนุนจากคุณ์ได้�ขัีบเคล้่�อนโครีงการี CNVR ขีองเรีา
ด้�วยยอด้การีท่ำาหัมันแล้ะฉีด้วัคซนีสุนัขีแล้ะแมว 14,100 ต้วั เป็นครัี�งแรีกท่ี�ยอด้
การีท่ำาหัมันในเด้อ่นเด้ยีวส้งเป็นปรีะวัต้กิารีณ์เ์ช่ินนี�

ในเด่้อนเดี้ยวิกนันี �มี่สนุขัและแม่วิ 300,000 ตวัิที�ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนในพ่�นที�
กรุงเทพฯ และปีรมิ่ณ์ฑลนบัตั�งแตเ่ริ�ม่โครงการ

หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�หนว่ิยใหม่ไ่ด้เ้ริ�ม่ทำางานในเด่้อนกรกฎาคม่ นบัเป็ีนหนว่ิยที�สาม่
ที�ปีฏิิบตังิานควิบคมุ่จำานวินสนุขัจรจดั้ในภาคใตที้�จงัหวิดั้สรุาษฎรธ์ิานี จงัหวิดั้ที�มี่พ่ �นที�
ใหญ่่เป็ีนอนัด้บั 6 ของปีระเทศไทย ครอบคลมุ่พ่ �นที�กวิา่ 12,800 ตารางกิโลเม่ตร 

 ในเด่้อนสงิหาคม่ สนุขักวิา่ ครึ�งลา้นตวัิ ได้ร้บัการทำาหม่นัและในเด่้อนธินัวิาคม่ แม่วิกวิา่ 
100,000 ตวัิได้ร้บัการทำาหม่นัโด้ยโครงการ CNVR ของซอยด๊้อกนบัตั�งแตเ่ริ�ม่ด้ำาเนินการ
ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนในโครงการ CNVR ได้ถ้งึยอด้ ครึี�งล้�านต้วั และใน 
เด่้อนธินัวิาคม่ จำานวินแม่วิที�ได้ร้บัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนโด้ยซอยด๊้อกก็ถงึยอด้ 
100,000 ตวัิ

เม่่�อการทำางานเด้นิทางม่าถงึชว่ิงปีลายปีี ยอด้การทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสนุขัและแม่วิ
ตั�งแตเ่ริ�ม่โครงการ CNVR ในปีี พ.ศ. 2546 ก็ถงึยอด้ 650,000 ตวัิ
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ข�อมล้โคุร่งการ่ CNVR อ่�น ๆ 

ในเด้อ่นกันยายน สัต้วแพท่ยข์ีองเรีาได้�เด้นิท่างไปเกาะก้ด้ จงัหัวัด้ต้รีาด้  
ซึ�งอย้ห่ัา่งจากชิายฝัั่�งไท่ย 40 กโิล้เมต้รีท่างต้อนเหัน่อขีองชิายแด้นกัมพช้ิา 

เกาะแหง่นี �เป็ีนที�อยูข่องสนุขัจรจดั้หลายรอ้ยตวัิ ที�นั�นยงัมี่ศนูยพ์กัพิงสนุขัขนาด้เลก็ที�บรหิาร
จดั้การโด้ยหนว่ิยงานในพ่�นที� การสนบัสนนุของคณุ์ที�เกาะกดู้ได้เ้ริ�ม่ขึ �นนบัตั�งแตโ่ครงการ 
CNVR ที�เกาะกดู้ครั�งแรกในปีี พ.ศ. 2559 ครั�งนี �เป็ีนการลงพ่ �นที�ครั�งที� 4 ของม่ลูนิธิิฯ บนเกาะ 
ที�แสนสงบโด้ยหนว่ิยทำาหม่นัของเราได้ท้ ำาหม่นัสนุขัไปีกวิา่ 200 ตวัิ 

หนว่ิยทำาหม่นัที�ภเูก็ตยงัได้ก้ลบัม่าิปีฏิิบตังิานอีกครั�งในเด่้อนธินัวิาคม่ เริ�ม่จากเกาะม่ะพรา้วิ 
เกาะเลก็ ๆ ที�ตั�งอยูท่างฝั่� งตะวินัออกของภเูก็ตและตอ้งเด้นิทางเขา้-ออกเกาะด้ว้ิยเรอ่เทา่นั�น 
ที�เกาะแหง่นี �เป็ีนที�อยูข่องสนุขัป่ีาที�ยากตอ่การจบั เจา้หนา้ที�ของเราใชเ้วิลาหนึ�งสปัีด้าหเ์พ่�อ
ทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนใหแ้ก่สตัวิท์กุตวัิบนเกาะ

ในเด่้อนเดี้ยวิกนันี � หนว่ิยทำาหม่นัได้ล้งพ่ �นที�เกาะไขใ่น จงัหวิดั้พงังา ที�นกัทอ่งเที�ยวิรูจ้กักนัในช่�อ 
“เกาะไขแ่ม่วิ” เพ่�อตรวิจสขุภาพแม่วิและตดิ้ตาม่ผลการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนแม่วิบนเกาะหลงั
จากที�เราได้ด้้ ำาเนินโครงการ CNVR ในชว่ิงปีลายปีี พ.ศ. 2563 สตัวิแพทยไ์ด้ท้ ำาการรกัษาแม่วิ 
ที�มี่อาการหวิดั้และทำาหม่นัแม่วิที�ตกคา้งจากโครงการในครั�งก่อน
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การ่เดิันที่างของโคุร่งการ่ CNVR ในปี พื่.ศั. 2564

เริ�ม่โครงการทำาหม่นัสนุขัที�
เชยี์งให์ม่

ห์น่วย์ที่ำาห์มันที่ี� 9 
เริ�ม่งานที�สรุาษฎรธ์ิานี

14,100 
จำานวินตวัิเลข
ทำาหม่นัภายใน

เด่้อนเดี้ยวิ

ด้ำาเนินโครงการ
ทำาหม่นัที� 

เกาะกด้ั 
จ.ตราด้

ด้ำาเนินโครงการ
ทำาหม่นัที� 

เกาะช�าง

เริ�ม่โครงการทำาหม่นันอก

ปีระเทศไทยครั�งแรกที�กมัพื่ช้า

ทำาหม่นัสนุขัและแม่วิครบ 

50,000 ตวัิในปีี พ.ศ. 2564

ด้ำาเนินโครงการทำาหม่นัสนุขักวิา่ 

สี�เด่้อนที�เกาะสมยุ์

ทำาหม่นัสนุขัได้ถ้งึ 500,000 
ตวัินบัตั�งแตเ่ริ�ม่โครงการ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ทำาหม่นัสนุขัที�
กรุงเทพฯ ได้ถ้งึ

300,000 
ตวัิ 

ทำาหม่นัสนุขั
และแม่วิครบ

100,000 
ตวัิ ในปีี พ.ศ. 

2564 

ทำาหม่นัสนุขั
และแม่วิได้ถ้งึ

650,000 
ตวัิ นบัตั�งแต่
เริ�ม่โครงการ
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มองไปยั์งอนาคุตั้
การแพรร่ะบาด้ของโควิิด้-19 สง่ผลใหก้ารขยายโครงการ CNVR ตอ้งหยดุ้ชะงกัแตเ่รายงัคง 

หวิงัเป็ีนอยา่งยิ�งวิา่ในปีี พ.ศ. 2565 สถานการณ์จ์ะกลบัเขา้สูส่ภาวิะปีกติ

เราเริ�ม่ตน้ปีีกนัอยา่งแข็งขนั โด้ยหนว่ิยทำาหม่นัที� 10 ได้ร้บัการอบรม่และฝึ่กฝ่นตั�งแตเ่ด่้อน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี่กำาหนด้การปีฏิิบตังิานในเด่้อนกมุ่ภาพนัธิ ์พ.ศ. 2565 ซึ�งเป็ีนเด่้อน

แหง่การรณ์รงคก์ารทำาหม่นัโลก 

เรามี่ควิาม่ยินดี้อยา่งยิ�งที�จะแจง้ใหท้ราบวิา่ DOGS TRUST WORLDWIDE ยงัคงใหก้าร
สนบัสนนุการด้ำาเนินโครงการ CNVR ในพ่ �นที�กรุงเทพฯ ซึ�งจะทำาใหก้ารพฒันาสวิสัด้ภิาพ 

สนุขัจรจดั้ในเม่่องหลวิงแหง่นี �รุด้หนา้ตอ่ไปี

ซอยด๊้อกยงัสนบัสนนุโครงการทำาหม่นั 16 โครงการในชว่ิงปีี พ.ศ. 2565 นี � 
ซึ�งครอบคลมุ่ทกุภมิู่ภาคในปีระเทศไทย

โครงการ CNVR เด้นิหนา้อยา่งมุ่ง่ม่ั�นเพ่�อยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของสตัวิจ์รจดั้ตั�งแตต่น้เหตุ
นั�นค่อการที�มี่ปีระชากรสตัวิจ์รจดั้ลน้พ่ �นที� ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์เราหวิงัเป็ีนอยา่งยิ�งวิา่

อนาคตของสตัวิจ์รจดั้ในปีระเทศไทยจะมี่ชีวิิตและสวิสัด้ภิาพที�ดี้อยา่งยั�งย่น
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ในปี พ.ศ. 2564 การีสนับสนุนจากคุณ์ท่ำาใหั�สัต้วจ์รีจดั้ท่ั�งสิ�น 714 ต้วัได้�เด้นิท่างไปยัง
บ�านใหัม่ ล้ด้ล้งจากจำานวนสัต้วท์่ี�ได้�บ�านในปี พ.ศ. 2563 เพยีง 2% ในจำานวนนี�เป็น
สัต้วท์่ี�ได้�บ�านใหัม่ในปรีะเท่ศไท่ย 405 ต้วั แล้ะอกี 309 ต้วัได้�เด้นิท่างไปยังบ�านใหัม่ใน
ต้า่งปรีะเท่ศท่ี�ยุโรีปแล้ะอเมริีกาเหัน่อ

จำานวิน 2 ใน 3 เป็ีนการรบัเลี �ยงแบบ “สว่ินบคุคล” กลา่วิค่อผา่นครอบครวัิหรอ่บคุคลที�ตดิ้ตอ่
รบัเลี �ยงโด้ยตรงผา่นเวิบ็ไซตแ์ละอีกสว่ินหนึ�งค่อการหาบา้นผา่นพนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศของ
ซอยด๊้อกในสหรฐัอเม่รกิาและแคนาด้าซึ�งรบัสนุขัและแม่วิจากศนูยพ์กัพิงไปีด้แูลชั�วิคราวิและ
หาบา้นใหแ้ก่พวิกเขา

การ่รั่บเลี�ย์งส่วนบุคุคุล
ในปีระเทศไทยลด้ลง 31% ในปีี พ.ศ. 2563 ซึ�งได้ร้บัผลกระทบโด้ยตรงจากสภาวิะเศรษฐกิจ 
ที�ถด้ถอย ผูค้นตา่งตอ้งจดั้การกบัคา่ใชจ้า่ยในชว่ิงการแพรร่ะบาด้ของโควิิด้-19 ทำาใหมี้่แนวิโนม้่
ตอ้งการเลี �ยงสตัวิน์อ้ยลงหรอ่ไม่ส่าม่ารถรบัเลี �ยงได้ใ้นชว่ิงเวิลาด้งักลา่วิเน่�องจากภาระทาง 
การเงิน

การแพรร่ะบาด้ของโรคยงัสง่ผลตอ่การหาบา้นในตา่งปีระเทศอีกด้ว้ิย จากม่าตรการจำากดั้การ
เด้นิทางที�เครง่ครดั้และคา่ธิรรม่เนียม่การขนสง่ระหวิา่งปีระเทศที�เพิ�ม่ขึ �นเป็ีนเทา่ตวัิ อยา่งไร
ก็ตาม่เรายินดี้ที�จะแจง้วิา่การรบัเลี �ยงสว่ินบคุคลในตา่งปีระเทศเพิ�ม่ขึ �นถงึ 14% แม่ใ้นชว่ิงเวิลา
ที�ยากลำาบากเชน่นี � จดุ้หม่ายปีลายทางที�สนุขัและแม่วิเดิ้นทางไปีบา้นใหม่ไ่ด้แ้ก่ สหรฐัอเม่รกิา 
แคนาด้าและสหราชอาณ์าจกัร นอกจากนี�ยงัมี่สตัวิที์�ได้บ้า้นในเนเธิอรแ์ลนด้ ์สวิิสเซอรแ์ลนด้ ์
ไอรแ์ลนด้ ์สาธิารณ์รฐัเช็กและเยอรม่นี

และโคุร่งการ่ช่วย์เห์ลอ่ของ
พื่นัธิมติั้ร่ร่ะห์ว่างปร่ะเที่ศั (IPRP)

โครงการหาบ้าน
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การ่ร่บัเลี�ย์งผู่้านโคุร่งการ่ 
ช่วย์เห์ลอ่ของพัื่นธิมิตั้ร่ร่ะห์ว่างปร่ะเที่ศั
โครงการชว่ิยเหลอ่ของพนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศของเราได้เ้พิ�ม่ขึ �นอยา่งเป็ีนปีระวิตักิารณ์์
ม่ากกวิา่ปีี พ.ศ. 2563 ถงึ 232% สบ่เน่�องจากควิาม่พยายาม่ในการสง่สนุขัเด้นิทางเทา่ที� 
เราจะสาม่ารถทำาได้ก่้อนที�ม่าตรการหา้ม่นำาเขา้สนุขัสูส่หรฐัอเม่รกิาจะมี่ผลบงัคบัใชใ้นวินัที�  
14 กรกฎาคม่

ม่าตรการหา้ม่นำาเขา้สนุขัสูส่หรฐัอเม่รกิาจากกวิา่ 100 ปีระเทศทั�วิโลกรวิม่ถงึปีระเทศไทยโด้ย
ศนูยป์ีอ้งกนัและควิบคมุ่โรคแหง่สหรฐัอเม่รกิา (CDC) ซึ�งกงัวิลถงึการแพรร่ะบาด้ของโรคพิษ
สนุขับา้จากสนุขัที�ยงัไม่ไ่ด้ร้บัวิคัซีนปีอ้งกนัที�เด้นิทางเขา้ม่ายงัสหรฐัฯ การปีระกาศนี�เกิด้ขึ �นก่อน
การบงัคบัใชเ้พียงหนึ�งเด่้อนเทา่นั�น ควิาม่หวิงัของเราที�จะสง่สนุขัจรจดั้จากปีระเทศไทยเพ่�อไปี
เริ�ม่ชีวิิตใหม่ใ่นด้นิแด้นเสรจีงึเลอ่นรางฉุบัพลนั

เราได้ข้อควิาม่ชว่ิยเหลอ่เรง่ด้ว่ินในทนัทีและมี่ผูส้นบัสนนุโครงการระด้ม่ทนุแบบสบทบเพิ�ม่หนึ�ง
เทา่ถงึ $50,000 ด้อลลารส์หรฐั การชว่ิยเหลอ่จากคณุ์ทำาใหเ้ราสาม่ารถสง่สนุขัทั�ง 86 ตวัิไปียงั
พนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศในสหรฐัอเม่รกิาทั�งนิวิยอรก์และแคลฟิัอรเ์นียได้ท้นัเวิลา สิ�งเหลา่นี �
ลว้ินเกิด้ขึ �นได้ด้้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์

ขอม่อบคำาขอบคณุ์ใหแ้ก่พนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศของเราที�สหรฐัอเม่รกิาที�ใหค้วิาม่รว่ิม่ม่่อ
กบัเราเป็ีนอยา่งดี้แม่ว้ิา่จะเป็ีนชว่ิงเวิลาที�ยากลำาบากเพียงใด้ก็ตาม่และขอบคณุ์สำาหรบัการ
พยายาม่ทกุทางเพ่�อใหส้นุขัจรจดั้เหลา่นี �ได้มี้่โอกาสในการเดิ้นทางเขา้สูส่หรฐัฯ อีกครั�งหนึ�ง 
เร่�องที�นา่ทึ�งอีกอยา่งหนึ�งค่อการรบัเลี �ยงผา่นโครงการชว่ิยเหลอ่ของพนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศใน
แคนาด้าได้เ้พิ�ม่ขึ �นถงึ 343% จากปีี พ.ศ. 2563

343% 
การเพิ�ม่ขึ �นของสตัวิที์�ได้เ้ดิ้นทาง

ผา่นโครงการชว่ิยเหลอ่ของพนัธิมิ่ตร
ระหวิา่งปีระเทศที�แคนาด้า
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ย์ตุั้กิาร่แบน
การีปรีะกาศหั�ามนำาเขี�าสุนัขีส่้สหัรัีฐอเมริีกาได้�ล้ด้โอกาส
ในการีได้�บ�านใหัม่ขีองสุนัขีหัล้ายรี�อยต้วั อยา่งไรก็ตาม่ 
ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากทกุทา่นทำาใหเ้รามุ่ง่ม่ั�นในการย่�นขอ้
เสนอเพ่�อใหท้างการสหรฐัฯ พิจารณ์าม่าตรการนี �อีกครั�ง 
ตลอด้ทั�งปีี

ในจด้หม่ายเปิีด้ผนกึถงึหวัิหนา้ฝ่่ายกกักนัและบรกิารสขุภาพ
สตัวิ ์ศนูยป์ีอ้งกนัและควิบคมุ่โรคแหง่สหรฐัอเม่รกิา (CDC) 
ได้แ้สด้งเจตจำานงในการใหค้วิาม่รว่ิม่ม่่อเพ่�อควิบคมุ่การแพร่
ระบาด้ของโรคพิษสนุขับา้อยา่งเครง่ครดั้ พรอ้ม่ใหข้อ้ม่ลูวิา่
ม่าตรการเชน่นี �สง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงกบัการขนสง่สนุขั
อยา่งถกูตอ้งตาม่ขอ้ระเบียบบงัคบัโด้ยหนว่ิยงานชว่ิยเหลอ่
สตัวิเ์ชน่ซอยด๊้อกซึ�งสนุขัทกุตวัิได้ร้บัการฉีุด้วิคัซีนปีอ้งกนัโรค
อยา่งครบถว้ิน มี่เอกสารแสด้งการฉีุด้วิคัซีนอยา่งถกูตอ้งและ
ไม่มี่่ควิาม่เสี�ยงตอ่สขุภาพม่นษุยแ์ละสตัวิแ์ตอ่ยา่งใด้

เพ่�อเรยีกรอ้งใหม้่าตรการด้งักลา่วิได้ร้บัการพิจารณ์าอีกครั�ง 
เราได้เ้สนอวิิธีิที�สาม่ารถปีอ้งกนัการแพรร่ะบาด้ของโรคและใน
ขณ์ะเดี้ยวิกนัก็ยงัสาม่ารถขนสง่สนุขัที�ปีลอด้ภยัแข็งแรงเขา้สู่
สหรฐัอเม่รกิาได้้

นอกจากการลงช่�ออยา่งทว่ิม่ทน้จากผูส้นบัสนนุในจด้หม่าย
ฉุบบันี �แลว้ิยงัมี่หลายทา่นที�เขียนขอ้ควิาม่แสด้งควิาม่รูส้กึ
ตอ่เหตกุารณ์ค์รั�งนี �ลงไปีด้ว้ิย เม่่�อไรก้ารตอบรบัจากทางการ 
ซอยด๊้อกจงึได้ร้ว่ิม่ม่่อกบั YANKEE GOLDEN RETRIEVER 
RESCUE หนว่ิยงานชว่ิยเหลอ่สตัวิที์�รฐัแม่สซาชเูซตส ์และ
องคก์รอ่�น ๆ รวิม่ 10 แหง่ในสหรฐัฯ 
เพ่�อสง่หนงัสอ่ถงึเลขาธิิการกระทรวิง
สาธิารณ์สขุและบรกิารม่นษุย์
สหรฐัฯ และผูอ้ ำานวิยการศนูยป์ีอ้งกนั
และควิบคมุ่โรคแหง่สหรฐัอเม่รกิา 
กระบวินการทางกฎหม่ายนี�เพิ�ม่โอกาส
ใหข้อ้เสนอของเราได้ร้บัการสนใจ เรา
หวิงัเป็ีนอยา่งยิ�งวิา่จะมี่การด้ำาเนินการ
ในปีี พ.ศ. 2565 ตอ่ไปี

บ�านให์ม่ 714 ห์ลัง
การด้ำาเนินโครงการหาบา้นนั�นเป็ีนเร่�องทา้ทายอยา่งยิ�ง
เชน่กนั เราซาบซึ �งนำ�าใจสำาหรบัทกุคนที�ได้มี้่สว่ินชว่ิยให้
สตัวิท์กุตวัิได้บ้า้นใหม่ ่ไม่ว่ิา่คณุ์จะเป็ีนผูส้นบัสนนุที�ลงช่�อ
ในจด้หม่ายเปิีด้ผนกึ ผูบ้รจิาคที�ยงัคงม่อบคา่ใชจ้า่ยใน
การเด้นิทางใหแ้ก่สตัวิที์�ได้บ้า้นใหม่ ่พนัธิมิ่ตรชว่ิยเหลอ่
สตัวิใ์นตา่งแด้นที�ได้ร้ว่ิม่ม่่อกบัเราหรอ่ผูร้บัเลี �ยงที�เปิีด้
หวัิใจและเปิีด้บา้นใหส้นุขัและแม่วิทั�ง 714 ชีวิิตได้มี้่บา้น
หลงัสดุ้ทา้ยที�อบอุน่ ชีวิิตของพวิกเขาได้เ้ปีลี�ยนไปีตลอด้
กาลเพราะควิาม่รว่ิม่ม่่อจากคณุ์ ในนาม่ของสนุขัและแม่วิ
ทกุตวัิที�ได้ร้บัโอกาสใหม่อ่นัมี่คา่นี �เราขอม่อบคำาขอบคณุ์
จากใจใหก้บัทกุคน

19 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



สนุขัและแมวเดิันที่างไปไห์นกันบ�าง?
แผนที�แสด้งจดุ้หม่ายปีลายทางที�สนุขัและแม่วิได้เ้ดิ้นทางจากศนูยพ์กัพิงไปีบา้นใหม่ ่

ในปีี พ.ศ. 2564 ในไทยและตา่งปีระเทศ ทั�งการรบัเลี �ยงสว่ินบคุคลและการรบัเลี �ยงผา่น
โครงการชว่ิยเหลอ่ของพนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศในอเม่รกิาเหน่อ

แคนาดา
สุนัข 90 แมว 2 สหราชอาณาจักร

สุนัข 21 แมว 8

เนเธอรแลนด
สุนัข 1

เยอรมนี
แมว 1

สาธารณรัฐเชค
สุนัข 1

ไอรแลนด
สุนัข 1

สหรัฐอเมริกา
สุนัข 154 แมว 29

สวิสเซอรแลนด
สุนัข 1

ประเทศไทย
สุนัข 202 แมว 203

น้องดัานิลโล่ ได้ร้บัการรกัษา
อาการโรคผิวิหนงัรุนแรงที�ม่ลูนิธิิฯ 
เราได้เ้ลา่เร่�องราวิของนอ้งไวิใ้น
รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2563 ด้า

นิลโลไ่ด้บ้า้นใหม่ที่�เม่่องซานด้เิอโก 
สหรฐัอเม่รกิาผา่นโครงการชว่ิย

เหลอ่ของพนัธิมิ่ตรระหวิา่งปีระเทศ 
“THE BARKING LOT”

น้องไตรพอดั (เซนเตอร)์ บนิไปี
เม่่องคาลการ ีปีระเทศแคนาด้า

หลงัจากฟ่ั�นฟัรูา่งกายจนหายดี้จาก
อบุตัเิหตรุถยนตซ์ึ�งทำาใหเ้ธิอตอ้ง

สญู่เสยีขาขา้งหนึ�ง ด้ว้ิยควิาม่ชว่ิย
เหลอ่จาก BARCS เธิอจงึได้บ้า้น
อนัอบอุน่และได้พ้บมิ่ตรภาพจาก

สนุขัของครอบครวัิใหม่ที่�นั�น

น้องเบลล่า มีีอา ได้บ้า้นหลงั
จากที�เด้นิทางไปีพกัอยูที่� BARK 
N’ ROLL’S ROCK N’ RESCUE 
โครงการชว่ิยเหลอ่ของพนัธิมิ่ตร
ระหวิา่งปีระเทศที�เม่่องแม่สซาชู

เซตส ์สหรฐัอเม่รกิาเพียงไม่น่านนกั 
ชีวิิตขา้งถนนกลายเป็ีนเร่�องราวิ 

ในอดี้ตที�คอ่ย ๆ จางหายไปี 
จากใจของนอ้ง
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อามร่ี่า
เร่ี�องรีาวขีองสุนัขีจรีจดั้ท่ี�ได้�รัีบการีช่ิวยเหัล้อ่ล้�วนสรี�างความปรีะท่บัใจใหั�กับผู้้�คนได้�
อยา่งไม่เส่�อมคล้าย แต้เ่ร่ี�องรีาวท่ี�ต้รีาต้รึีงในหัวัใจแล้ะเป็นต้วัอย่างขีองการีรีอด้ชิวีติ้
รีาวกับปาฏิหิัารียนั์�นอาจมไีม่มากนัก เร่ี�องรีาวขีอง “อามร่ีีา” กเ็ป็นหันึ�งในนั�น สนุขัตวัินี �
เกิด้ม่าไรข้าหนา้ทั�งสองขา้ง นอ้งใชชี้วิิตขา้งถนนเป็ีนเวิลาเกา้ปีีก่อนจะถกูยิงที�หนา้ผาก เราไม่่
สาม่ารถรบัรูค้วิาม่ทกุขท์รม่านที�นอ้งตอ้งเผชิญ่ในชว่ิงเวิลานั�นได้เ้ลย นอ้งได้ร้บัการชว่ิยเหลอ่ใน
เด่้อนตลุาคม่ปีี พ.ศ. 2563 แม่จ้ะผา่นเร่�องราวิที�แสนสาหสัแตอ่ามี่รา่ก็ไม่เ่คยสิ �นหวิงัและยงัคง
ใชชี้วิิตด้ว้ิยควิาม่รา่เรงิสด้ใส ในที�สดุ้นอ้งก็ได้ร้บัการรบัเลี �ยง ทีม่หาบา้นของเราได้เ้ลอ่กสรรบา้น
ที�เหม่าะสม่กบันอ้งม่ากที�สดุ้ที�เม่่องม่อนทรอีอล ปีระเทศแคนาด้า เม่่�อวินัเด้นิทางม่าถงึในเด่้อน
เม่ษายน อามี่รา่ก็พรอ้ม่เด้นิทางเพ่�อไปีเริ�ม่ตน้ชีวิิตใหม่ใ่นตา่งแด้น ขณ์ะนี�นอ้งได้ใ้ชเ้วิลาเด้นิ
เลน่ในละแวิกบา้นกบัรถเขน็สนุขัพิการซึ�งได้อ้อกแบบม่าโด้ยเฉุพาะสำาหรบันอ้ง ได้ล้อ่งเรอ่กบั
ครอบครวัิใหม่แ่ละเพ่�อนสนุขัอีก 3 ตวัิที�ทะเลสาบใกลบ้า้น นอ้งได้มี้่ชีวิิตที�สม่บรูณ์อ์ยา่งที�สนุขั
ทกุตวัิสม่ควิรได้ร้บัในที�สดุ้

ดัาวเด่ัน 
โคุร่งการ่ห์าบ�าน
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“เธอคืือปาฎิิห์ารย์์โดัย์แท้้ ปาฎิิห์ารย์์แห่์งการให้์อภััย์ 

คืวามีรักและคืวามีสุุข ฉัันยั์งไม่ีอย์ากเชืื่�อเลย์ว่าเราจะ 

โชื่คืดัเีพีย์งพอท้ี�จะได้ัมีีสุุนัขท้ี�แสุนดัเีช่ื่นนี�ในคืรอบคืรัว

ของเรา”- คุืณแม่ีของอามีีร่า
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ตั้�าวน่ารั่ก
ในเด้อ่นสงิหัาคมปี พ.ศ. 2564 ศ้นยพ์กัพงิซอย
ด้อ๊กกล้ายเป็นสถึานท่ี�ท่ี�ปล้อด้ภยัสำาหัรัีบต้�าว 
น่ารัีก น�องต้าบอด้สนิท่ท่ั�งสองขี�างกรีะท่นัหันั
จากอาการีป่วยขีองโรีคท่ี�เป็น ทอ้งถนนนั�นไม่ใ่ช่
ที�ปีลอด้ภยัสำาหรบัสนุขัตาบอด้ โชคดี้ที�ผูด้้แูลสตัวิใ์น
ชมุ่ชนสงัเกตเหน็การเปีลี�ยนแปีลงของพฤตกิรรม่สนุขั
ตวัินี �และแจง้ขอควิาม่ชว่ิยเหลอ่ม่าที�ซอยด๊้อก ตา้วินา่
รกัสาม่ารถปีรบัตวัิได้เ้รว็ิกบัการสญู่เสยีการม่อง
เหน็และไม่ท่ ำาใหส้ิ�งนี �เป็ีนอปุีสรรคในการใชชี้วิิต 
ชว่ิงเวิลาที�ยงัอยูที่�ศนูยพ์กัพิงนอ้งม่กัจะแจก
รอยยิ �ม่ที�ท ำาใหท้กุคนตกหลมุ่รกัเสม่อ ในเด่้อน
ตลุาคม่ครอบครวัิหนึ�งในจงัหวิดั้ชลบรุก็ีสนใจ
รบัเลี �ยงและตอ้นรบัเธิอเขา้ไปีเป็ีนสว่ินหนึ�งใน
ครอบครวัิ เชน่เดี้ยวิกบัช่�อ “ตา้วินา่รกั” นอ้งม่กั
แสด้งทา่ทางนา่เอน็ด้ดู้ว้ิยการกระโด้ด้ขึ �นไปีบน
โซฟัาและนอนซบบนตกั ชม่โทรทศัน ์(แม่ว้ิา่จะ
ม่องไม่เ่หน็!) วิา่ยนำ�าด้ว้ิยควิาม่เรว็ิในสระ ไปีเที�ยวิ
ชายหาด้ และแตง่ตวัิเขา้คูก่บัคณุ์พอ่คนใหม่ ่
ของนอ้ง

บร่าวนี�
บรีาวนี�ใชิ�ชิวีติ้อย้ท่่ี�ซอยด้อ๊กเป็นเวล้านาน น�องได้�กลั้บ
เขี�ามาท่ี�ศ้นยพ์กัพงิอกีครัี�งในเด้อ่นเมษายน พ.ศ. 2559 
หัลั้งจากถึก้รีถึชินอยา่งรุีนแรีง อบุตัเิหตใุนครั�งนั�นทำาให้
กระด้กูขาหลงัหกัซึ�งตอ้งรกัษาด้ว้ิยการด้าม่เหลก็ บาด้แผล
ตาม่ตวัิและรอยบากบนหนา้ผากบง่บอกได้อ้ยา่งดี้ถงึควิาม่
ยากลำาบากในการใชชี้วิิตขา้งถนน แม่ว้ิา่บราวินี�จะเป็ีนที�รกั
ของผูค้นแตก่ลบัไม่ง่า่ยนกัในการหาบา้นที�เหม่าะสม่ใหก้บั
นอ้ง ในปีี พ.ศ. 2564 หลงัจากใชเ้วิลา 5 ปีี 3 เด่้อน 
ที�ศนูยพ์กัพิงหรอ่ 1,932 วินันอ้งก็ได้โ้บกหางลาซอยด๊้อก 
เพ่�อไปีบา้นใหม่ที่�เม่่องด้อรเ์ซต สหราชอาณ์าจกัร ใชเ้วิลา 
สกัพกักวิา่ที�นอ้งจะสาม่ารถปีรบัตวัิได้แ้ตใ่นที�สดุ้บราวินี�ก็ 
คุน้ชินกบัชีวิิตในบา้นใหม่ร่วิม่ถงึการนอนบนโซฟัาและม่มุ่
เก็บขนม่สว่ินตวัิ

“เร่าร้่ �วา่เร่าไมสุ่ามาร่ถเลอ่ก่เล้ �ยงสุนุข้ตั้ว้อ่�นได้�เลย เร่าร่ก้่ใน
ความแสุนร้่�และความข้ �สุงสุย้ของน�อง เร่าทั้้�งค้ต่ั้ก่หลมุร่ก้่
บร่าวน้�มาก่ข้�นในทั้กุ่วน้” - พื่อ่แมข่องบร่าวน้�

“ขอบคุณท่้ั้ให�โอก่าสุเร่าได้�ร้่บเล้�ยงสุุน้ขท่้ั้แสุนน่าร้่ก่ต้ั้วน้� น�องอาจจะ
ตั้าบอด้ พิื่ก่าร่ หร่่อใด้ใด้ก็่ตั้ามท่้ั้คนท่้ั้วไปจะนิยามให� แต่ั้สุำาหร้่บเร่าแล�ว

ตั้�าวน่าร้่ก่เป็นสุ้ตั้ว์เล้�ยงท่้ั้สุมบ้ร่ณ์แบบท่้ั้สุุด้”– ผู้้�ร้่บเล้�ยงตั้�าวน่าร้่ก่
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บาบร่�า
แมวต้วันี�คอ่เหัย่�อขีองการีท่ารุีณ์กรีรีมสัต้วอ์กีชิวีติ้
หันึ�ง บาบรี�าได้�เขี�ามาท่ี�ซอยด้อ๊กหัลั้งจากท่ี�เธิอถึก้
โยนล้งมาจากต้กึในเด้อ่นกุมภาพนัธิปี์ พ.ศ. 2564 
ด้�วยวัยเพยีงหันึ�งเด้อ่นเท่า่นั�น แม่เ้ธิอจะรอด้ชีวิิตจาก
เหตกุารณ์ค์รั�งนั�นม่าได้แ้ตร่า่งกายที�แสนบอบบางของ

เธิอก็ได้ร้บัผลกระทบอยา่งหนกัซึ�งรวิม่ถงึกระด้กูหกัหลาย
ชิ �นและภาวิะลม่รั�วิในชอ่งเย่�อหุม้่ปีอด้ เร่�องราวิที�โหด้

สิที่ธิชิยั์
สทิ่ธิิชัิย คอ่สุนัขีต้วัใหัญ๋ใจด้ที่ี�ใชิ�ชิวีติ้อย้บ่นท่�องถึนน

ยาวนานกว่าเจด็้ปีก่อนท่ี�จะได้�รัีบการีช่ิวยเหัล้อ่ในเด้อ่น
กุมภาพนัธิ ์พ.ศ. 2563 เจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิไ์ด้เ้จอนอ้งที�ตลาด้
ปีลา นอ้งไม่มี่่อุง้เทา้และขาเป็ีนแผลเหวิอะเหน็กระด้กู นา่เศรา้
ที�เราไม่ส่าม่ารถรกัษาขาของนอ้งไวิไ้ด้แ้ละจำาเป็ีนตอ้งตดั้ออก 
แตน่อ้งก็ฟ่ั�นตวัิได้อ้ยา่งรวิด้เรว็ิและแสนรูอ้ยา่งม่าก นอ้งยงัคง

สาม่ารถวิิ�งเลน่ได้ ้สทิธิิชยัเป็ีนหนึ�งในสนุขั 86 ตวัิที�ได้้
เด้นิทางไปีที�สหรฐัอเม่รกิาก่อนที�ม่าตรการหา้ม่นำาเขา้
สนุขัจะมี่ผลบงัคบัใช ้นอ้งได้ไ้ปีใชชี้วิิตอยูที่�ศนูยพ์กัพิง

สนุขัสงูวิยัที�แม่รแิลนด้ใ์นเด่้อนมิ่ถนุายนและด้ว้ิย
ควิาม่ชว่ิยเหลอ่ของพวิกเขา สทิธิิชยัจงึได้บ้า้นใหม่อ่นั

อบอุน่ในที�สดุ้ ตอนนี�นอ้งมี่ช่�อใหม่ว่ิา่ ด้ลิล ์พิคเคลิ 
ม่ารูน ม่าลี� หรอ่นอ้งพิคเคลิ ซึ�งนอ้งสาม่ารถปีรบัตวัิ
เขา้กบับา้นใหม่ไ่ด้ใ้นเวิลาอนัรวิด้เรว็ิ ได้วิ้ิ�งไปีรอบ

บา้นด้ว้ิยขาทั�งสาม่และเป็ีนเพ่�อนกบัอีลา สนุขัอีกตวัิ
หนึ�งที�บา้นใหม่ ่เร่�องราวิของสทิธิิชยัเป็ีนตวัิอยา่งที�ดี้
วิา่ไม่มี่่คำาวิา่สายเกินไปีสำาหรบัโอกาสในชีวิิต สนุขัที�

อาย ุ10 ปีีเชน่นี �ได้มี้่ชีวิิตบั�นปีลายที�อบอุน่ 
และปีลอด้ภยัในที�สดุ้

“เร่าร้่ �สุก้่จร่งิ ๆ วา่สุทิั้ธิชัย้น้�นเหมาะสุมก่บ้คร่อบคร่ว้ของเร่าอยา่งทั้้�สุดุ้ น�องปร่บ้ตั้ว้
ได้�เร่ว็และสุามาร่ถเข�าก่บ้เด้ก็่ ๆ ทั้้�บ�านได้�อยา่งด้ ้เร่าทั้กุ่คนร่ก้่เธอมาก่”  

– คร่อบคร่ว้ของสุทิั้ธิชัย้

“ฉัน้ตั้ก่หลมุร่ก้่เธอหมด้ทั้้�งหว้ใจ เหมอ่นปาฏิหิาร่ยท์ั้้�ฉัน้ได้�ร่บ้เล้ �ยงเธอ โชัค
ชัะตั้าคงก่ำาหนด้ให�บาบร่�าตั้�องมาเป็นสุว่นหน้�งในชัว้ติั้เร่า และฉัน้เชั่�อวา่

เธอเองก่ค็ดิ้เชัน่น้�นเหมอ่นก่น้”– แมข่องบาบร่�า

รา้ยนี �ได้ไ้ปีกระทบใจผูส้นบัสนนุชาวิแคนาด้าของเรา
คนหนึ�งซึ�งตดิ้ตอ่เราม่าในทนัทีเพ่�อรบัเลี �ยงบาบรา้ การ
รอคอยใชเ้วิลาหลายเด่้อนตั�งแตก่ารรกัษาตวัิในหอ้ง 

ICU วิอรด์้ตดิ้เช่ �อจนถงึวิอรด์้ไม่ต่ดิ้เช่ �อ ในที�สดุ้บาบรา้ก็
พรอ้ม่สำาหรบัการบนิไปีบา้นใหม่ที่�เม่่องคาลการใีนเด่้อน
สงิหาคม่เพ่�อพบกบัครอบครวัิใหม่แ่ละเพ่�อนสม่าชิกใน
บา้นที�ได้ร้บัการรบัเลี �ยงอีกหลายตวัิ รวิม่ถงึสนุขัช่�อโด้โด้้
ที�เด้นิทางไปีจากซอยด๊้อกก่อนหนา้นี � เร่�องราวิที�ขม่ข่�น
กลายเป็ีนอดี้ตไปีแลว้ิ บาบรา้ได้มี้่ชีวิิตที�แสนสขุและ

ปีลอด้ภยัโด้ยที�ไม่ต่อ้งเสี�ยงอนัตรายอีกตอ่ไปี
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เพ่�อสรา้งการเปีลี�ยนแปีลงของคณุ์ภาพชีวิิตสตัวิจ์รจดั้ใน
ปีระเทศไทยอยา่งยั�งย่น ซอยด๊้อกเช่�อม่ั�นวิา่ชมุ่ชนแตล่ะพ่ �นที�
จ ำาเป็ีนตอ้งมี่สว่ินรว่ิม่ด้ว้ิย งานของเราในการปีระสานควิาม่
รว่ิม่ม่่อกบัชมุ่ชนเป็ีนหนา้ที�ของหนว่ิยบรกิารด้า้นสวิสัด้ภิาพ
สตัวิช์มุ่ชนซึ�งเด้นิทางไปีรอบเกาะภเูก็ตในการสง่เสรมิ่ให้
คนในชมุ่ชนตระหนกัรูถ้งึการด้แูลรบัผิด้ชอบสตัวิจ์รจดั้ที�อยู่
ในละแวิกที�พกัอาศยั โด้ยสนบัสนนุและใหค้ ำาแนะนำาที�เป็ีน
ปีระโยชนใ์นการด้แูลสนุขัและแม่วิ

ปีี พ.ศ. 2564 เป็ีนปีีที�ยากลำาบากที�สดุ้ปีีหนึ�งส ำาหรบัการ
ทำางานของม่ลูนิธิิฯ ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์เราจงึได้ร้กัษา
พยาบาลสตัวิ ์9,838 ตวัิ ได้แ้จกจา่ยยาสำาหรบัการรกัษา
อาการเจ็บป่ีวิยสตัวิ ์15,280 ชดุ้ และฉีุด้วิคัซีนใหส้ตัวิ ์2,117 
โด้ส สถิตกิารทำางานเพิ�ม่ขึ �น 31%, 49% และ 56% จากปีี 
พ.ศ. 2563 ตาม่ลำาด้บั เราได้ร้บัสตัวิจ์รจดั้ที�อาการเจ็บป่ีวิย
รุนแรงเขา้ม่ารกัษาที�ศนูยพ์กัพิงอีก 354 ตวัิ และแจกจา่ย
อาหารกวิา่ 112 ต้นัใหแ้ก่ผูด้้แูลสนุขัและแม่วิในชมุ่ชน 
รอบเกาะ

ชมุ่ชนใหค้วิาม่รว่ิม่ม่่อกบัหนว่ิยบรกิารเป็ีนอยา่งดี้และแจง้
เหตสุตัวิที์�ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่ในพ่ �นที�อยา่งตอ่เน่�องในปีี 
พ.ศ. 2564 เราจงึวิางแผนที�จะเพิ�ม่หนว่ิยบรกิารที� 3ในปีี พ.ศ. 
2565 เพ่�อรองรบัควิาม่ชว่ิยเหลอ่และสรา้งควิาม่ม่ั�นใจวิา่สตัวิ์
จรจดั้ทกุตวัิที�บาด้เจ็บจะได้ร้บัการรกัษาอยา่งทนัทว่ิงที 

สตัวิส์ว่ินใหญ่่ที�รบัการรกัษาจากหนว่ิยบรกิารเป็ีนสตัวิจ์รจดั้ 
แตเ่จา้ของสตัวิเ์ลี �ยงที�ขาด้รายได้จ้ากสถานการณ์โ์รคระบาด้
และไม่ส่าม่ารถรบัผิด้ชอบคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาสนุขัและ
แม่วิได้เ้พิ�ม่จำานวินม่ากขึ �น ถงึแม่ว้ิา่จะไม่ใ่ชพ่นัธิกิจของม่ลู
นิธิิฯ ในการชว่ิยเหลอ่สตัวิเ์ลี �ยง แตเ่ราไม่ส่าม่ารถเพิกเฉุยได้้
เน่�องจากการด้แูลรกัษาใหส้นุขัและแม่วิเหลา่นี �มี่สขุภาพดี้ 
จะลด้โอกาสการทอด้ทิ �งสตัวิเ์ลี �ยงใหก้ลายเป็ีนสตัวิจ์รจดั้ 
และตอ้งถกูนำาสง่ศนูยพ์กัพิงที�แนน่ขนดั้ไม่มี่่ที�วิา่งเพียงพอ 
ในที�สดุ้ 

9,838
สตัวิที์�ได้ร้บัการรกัษาผา่นโครงการ

หน่วยบริการด้านสวสัดิภาพ 
สตัว์ชมุชนและการศกึษา

25 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



จำานวินตวัิเลขการชว่ิยเหลอ่ที�ลด้ลงสว่ินหนึ�งม่าจากการปิีด้
บา้นพกัพิงสนุขัจรจดั้จงัหวิดั้ภเูก็ตซึ�งเป็ีนศนูยพ์กัพิงสนุขัของ
ภาครฐัในชว่ิงครึ�งปีีแรก เรายินดี้เป็ีนอยา่งยิ�งที�สาม่ารถเขา้
พ่ �นที�เพ่�อด้แูลสนุขัที�นั�นได้อี้กครั�งในเด่้อนกรกฎาคม่ เราได้ฉีุ้ด้
วิคัซีนปีอ้งกนัโรคตดิ้ตอ่ใหแ้ก่สนุขัทั�งหม่ด้กวิา่ 700 ตวัิ

หนว่ิยบรกิารด้า้นสวิสัด้ภิาพสตัวิช์มุ่ชน สตัวิแพทยแ์ละเจา้
หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิล์งพ่ �นที�บา้นพกัพิงทกุสปัีด้าหเ์พ่�อตรวิจสขุภาพ
สนุขั ทำาหม่นั ฉีุด้วิคัซีน ใหย้าปีอ้งกนัพยาธิิหนอนหวัิใจและ
เหบ็หม่ดั้ รวิม่ถงึปัีญ่หาสขุภาพอ่�น ๆ ในชว่ิงระยะเวิลาครึ�งปีี
หลงั พยาบาลสตัวิ ์2 คนปีฏิิบตังิานที�บา้นพกัพิงเป็ีนปีระจำา
ทกุวินัในการทำาแผลและหตัถการทางการแพทยแ์ก่สนุขัทกุตวัิ 
เราได้ใ้หย้าสนุขั 3,117 ชดุ้ที�บา้นพกัพิง (ลด้ลง 32%) และนำา
สง่สนุขัที�อาการป่ีวิยหนกั 75 ตวัิม่ารบัการรกัษาที�ศนูยพ์กัพิง 
(ลด้ลง 71%)

การ่ศักึษา
ทกุโรงเรยีนในปีระเทศไทยจำาเป็ีนตอ้งปิีด้ทำาการและงด้การ
เรยีนการสอนเน่�องจากการแพรร่ะบาด้อยา่งรุนแรงของโควิิด้-
19 ตลอด้ทั�งปีี สง่ผลกระทบกบัการทำางานของทีม่การศกึษา
เพ่�อสวิสัด้ภิาพสตัวิที์�จะเด้นิทางไปีตาม่โรงเรยีนเพ่�อใหค้วิาม่
รูแ้ก่นกัเรยีนรวิม่ถงึตอ้นรบักลุม่่ทศันศกึษาของเยาวิชนที�ศนูย์
การเรยีนรูเ้พ่�อสวิสัด้ภิาพสตัวิซ์ึ�งตั�งอยูภ่ายในศนูยพ์กัพิงของ
ซอยด๊้อก เราจงึตอ้งปีรบัเปีลี�ยนการทำางานจากการใหค้วิาม่รู ้
ในโรงเรยีนม่าเป็ีนรูปีแบบคลา้ยการทำางานของหนว่ิยบรกิาร
ด้า้นสวิสัด้ภิาพสตัวิช์มุ่ชนในการใหค้วิาม่รูเ้ร่�องการสงัเกต
อาการเจ็บป่ีวิยของสนุขัและแม่วิ การปีฐม่พยาบาลเบ่ �องตน้ 
ซึ�งลว้ินเป็ีนสิ�งจำาเป็ีนสำาหรบัชมุ่ชนการด้แูลสตัวิใ์นละแวิกบา้น

ขอบคณุ์การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่�องจากคณุ์ คงไม่เ่ป็ีนการ
กลา่วิที�เกินไปีนกัวิา่คณุ์ได้มี้่สว่ินชว่ิยเปีลี�ยนแปีลงทศันคต ิ
เสรมิ่สรา้งชมุ่ชนใหมี้่ควิาม่รูแ้ละทำาใหส้ตัวิห์ลายพนัตวัิได้ใ้ช้
ชีวิิตอยา่งมี่ควิาม่สขุในชมุ่ชน
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เรือ่งเด่นซอยด๊อก
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คณุ์คงได้เ้หน็รายละเอียด้โครงการ CNVR ผา่นตาม่าบา้ง
แลว้ิ ขณ์ะนี�การทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนสตัวิเ์ป็ีนโครงการ
หลกัของเราในการทำางานที�ปีระเทศไทย ขอขอบคณุ์การ
สนบัสนนุจากทกุทา่นที�ท ำาใหโ้ครงการของเราสาม่ารถ
ทำาหม่นัฉีุด้วิคัซีนและใหก้ารรกัษาสตัวิจ์รจดั้ได้เ้ป็ีนจำานวิน
ม่ากที�สดุ้ในโลก ไม่เ่พียงแตแ่กปั้ีญ่หาสตัวิจ์รจดั้ลน้พ่ �นที� 
แตเ่รายงัสง่เสรมิ่สวิสัด้ภิาพควิาม่เป็ีนอยูข่องสนุขัและ 
แม่วิ รวิม่ถงึลด้การแพรร่ะบาด้ของโรคพิษสนุขับา้ใน 
หลายพ่�นที�ลง  

เพราะการสนบัสนนุจากคณุ์ที�ท ำาใหเ้ราสาม่ารถจดั้สรร
สตัวิแพทย ์พยาบาลสตัวิ ์และเจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิใ์นการ
ปีฏิิบตัภิารกิจนี � เราจะเด้นิหนา้ตอ่ไปีอยา่งไม่ห่ยดุ้ยั�งเพ่�อ
ยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของสตัวิจ์รจดั้ในทวีิปีเอเชียตอ่ไปี

หนว่ิยทำาหม่นัของซอยด๊้อกทำาอะไรกนับา้ง ? เจา้หนา้ที�ใน
หนว่ิยแตล่ะคนทำาหนา้ที�อะไร? เราม่กัได้ร้บัคำาถาม่เหลา่นี �
เสม่อ ในฉุบบันี �เราจงึจะบอกเลา่เร่�องราวิทั�งหม่ด้ของการ
ทำางานหนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ในโครงการ CNVR  
ของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย 

เรือ่งเด่นซอยด๊อก
หน่วยทำาหมนัเคลือ่นท่ี
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ฝึึกอบร่ม
สตัวิแพทยข์องซอยด๊้อกทกุคนจะตอ้งผา่นการ
ฝึ่กอบรม่ก่อนการปีฏิิบตังิานที�หนว่ิยทำาหม่นั เพ่�อ
ใหมี้่ทกัษะในการผา่ตดั้ทำาหม่นัสตัวิโ์ด้ยเฉุพาะ

นอกจากนี�เจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิย์งัตอ้งผา่นการ
ฝึ่กอบรม่เชน่กนัเพ่�อฝึ่กฝ่นทกัษะในการจบัสตัวิ์
อยา่งปีลอด้ภยัและมี่ปีระสทิธิิภาพทั�งตอ่เจา้
หนา้ที�และตวัิสตัวิ์

การฝึ่กอบรม่จะใชเ้วิลา 3 เด่้อนหรอ่ 12 สปัีด้าห์
ก่อนการเริ�ม่งานที�หนว่ิยทำาหม่นั

โคุร่งสร่�างของห์น่วย์ที่ำาห์มนั
ขณ์ะนี�เรามี่หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ทั�งสิ �นเก�าหัน่วย แตล่ะหนว่ิยจะมี่รถ
กระบะสองคันซึ�งจะบรรทกุเคร่�องม่่อทางการแพทยแ์ละอปุีกรณ์อ่์�น ๆ 
รวิม่ถงึ เคร่�องด้ม่ยาสลบ โต๊ะผา่ตดั้ อปุีกรณ์ผ์า่ตดั้ โคม่ไฟั ผา้สะอาด้ 
เคร่�องซกัผา้สำาหรบัทำาควิาม่สะอาด้ผา้ที�ใชง้าน ตูเ้ยน็ส ำาหรบัเก็บ 
รกัษาวิคัซีน 

ในแตล่ะหนว่ิยปีระกอบด้ว้ิย เจา้หนา้ที�
กูภ้ยัสตัวิส์ี�คน โด้ยแบง่การทำางานสอง
คนตอ่รถกระบะหนึ�งคนั สตัวิแพทย์
ที�มี่ใบปีระกอบวิิชาชีพสองคนเพ่�อ
ผา่ตดั้ทำาหม่นั และผูช้ว่ิยสตัวิแพทย์
สามคนเพ่�อชว่ิยงานสตัวิแพทย์
ระหวิา่งการทำาหม่นั ด้แูลรกัษา
อปุีกรณ์ใ์นหนว่ิยและปีระสานงาน
กบัเจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิใ์นการ 
บนัทกึขอ้ม่ลู
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ปฏิิบัตั้งิาน
เรามี่การวิางแผนงานลว่ิงหนา้สำาหรบัพ่ �นที�ในการตั�งหนว่ิยทำาหม่นับรเิวิณ์ที�มี่สนุขัอยูร่วิม่กนั
จำานวินม่าก การหาสถานที�ตั�งหนว่ิยแตล่ะครั�งตอ้งคำานงึถงึสภาพแวิด้ลอ้ม่และการขนสง่ พิกดั้
ตั�งหนว่ิยทำาหม่นัโด้ยสว่ินใหญ่่แลว้ิจะเป็ีนวิดั้ ส ำานกังานเทศบาล องคก์ารบรหิารสว่ินตำาบล 
หรอ่ศาลาปีระชาคม่ปีระจำาหมู่บ่า้น

เจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิจ์ะออกลาด้ตะเวินในชว่ิงเชา้ซึ�งเป็ีนเวิลาที�สนุขัออกหาอาหารและอากาศไม่่
รอ้นอบอา้วิจนเกินไปี พวิกเขาจะจบัสนุขักลบัม่าที�หนว่ิยสำาหรบัการผา่ตดั้ทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีน
โด้ยทีม่สตัวิแพทยต์อ่ไปี

เวิลาสำาหรบัการพกัฟ่ั�นหลงัผา่ตดั้ค่อหนึ�งถงึสองชั�วิโม่งขึ �นอยูก่บัสขุภาพของสนุขั เม่่�อพวิกเขา
ฟ่ั�นจากยาสลบเตม็่ที�และปีลอด้ภยัแลว้ิเจา้หนา้ที�จะนำากลบัไปีสง่ที�จดุ้เด้มิ่

ผู้ลการ่ดัำาเนนิงานและผู้ลลัพื่ธ์ิ
มี่ปัีจจยัหลายปีระการที�สง่ผลกบัจำานวินการทำาหม่นัและ
ฉีุด้วิคัซีนในแตล่ะวินั เชน่ลกัษณ์ะทางภมิู่ศาสตรข์องพ่ �นที�
ตั�งหนว่ิย กลุม่่สนุขัในบรเิวิณ์เป็ีนสนุขักลุม่่ที�เป็ีนมิ่ตร เช่�อง
หรอ่กลุม่่สนุขัที�ขี �อายไม่เ่ขา้ใกลค้น โด้ยเฉุลี�ยแลว้ิจะมี่สนุขั
ได้ร้บัการผา่ตดั้ทำาหม่นัสี�ตวัิตอ่สตัวิแพทยห์นึ�งคนในเวิลา
หนึ�งชั�วิโม่ง
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คุวามภ้มิใจและคุวามสำาเร็่จ
ควิาม่สำาเรจ็ของเราค่อควิาม่สำาเรจ็ของคณุ์ จำานวินสตัวิที์�ได้ร้บัการทำาหม่นัทกุตวัิของม่ลูนิธิิฯ ลว้ิน
เกิด้ขึ �นเพราะคณุ์ เราหวิงัเป็ีนอยา่งยิ�งวิา่ขอ้ม่ลูเหลา่นี �จะทำาใหค้ณุ์เหน็ภาพการทำางานของเรา
ชดั้เจนและอธิิบายถงึการจดั้สรรคา่ใชจ้า่ยในสว่ินตา่ง ๆ ได้อ้ยา่งกระจา่ง

นอกเหน่อจากการวิดั้ควิาม่สำาเรจ็จากจำานวินสตัวิที์�ได้ร้บัการทำาหม่นัในโครงการ CNVR แลว้ิ เรา
ยงัวิดั้ปีระสทิธิิผลของโครงการจากเงินบรจิาคทกุบาทของคณุ์ที�ได้ส้นบัสนนุการทำางานของหนว่ิย
ทำาหม่นัเคล่�อนที�ทกุหนว่ิย

เป็ีนเร่�องไม่ง่า่ยนกัที�จะเหน็การเปีลี�ยนแปีลงอยา่งรวิด้เรว็ิจากโครงการทำาหม่นั เราอาจไม่ส่าม่ารถ
เปีรยีบเทียบผลที�เกิด้ขึ �นได้ใ้นระยะยาวิ อยา่งไรก็ตาม่คณุ์ได้ส้รา้งการเปีลี�ยนแปีลงอยากเหน็ได้ช้ดั้
จากกรณี์ของจงัหวิดั้ภเูก็ตที�สาม่ารถลด้จำานวินสตัวิจ์รจดั้ได้อ้ยา่งม่หาศาล และคณุ์ยงัได้เ้หน็การ
เปีลี�ยนแปีลงในทางที�ดี้ขึ �นในแตล่ะพิกดั้ที�ทีม่ CNVR ของเราได้ล้งพ่ �นที�ปีฏิิบตังิาน 

ย์ตุั้คิุวามทุี่กข์ที่ร่มานวงจร่ชีวติั้ทีี่�แสนสั�น
โครงการ CNVR มี่สว่ินสำาคญั่ยิ�งในการพฒันาสวิสัด้ภิาพสตัวิ ์เพราะผูส้นบัสนนุเชน่คณุ์ที�ท ำาใหส้นุขัและ
แม่วิจรจดั้สาม่ารถยตุวิิงจรทายาทจรจดั้ลงได้ ้ไม่ต่อ้งมี่ลกูสนุขัหรอ่ลกูแม่วิที�เกิด้ม่าใชชี้วิิตสั�น ๆ ที�แสนทกุข์
ทรม่าน เราขอขอบคณุ์จากใจสำาหรบัทกุการสนบัสนนุที�ได้ร้บั

ไม่เ่พียงแตช่ว่ิยลด้จำานวินสตัวิจ์รจดั้ลงแตโ่ครงการทำาหม่นัยงัได้พ้ฒันาสวิสัด้ภิาพของสตัวิจ์รจดั้เชน่เดี้ยวิกบั
การกำาจดั้โรคพิษสนุขับา้จากพ่ �นที�เลก็ ๆ ระด้บัตำาบล อำาเภอ ภมิู่ภาค สูพ่่ �นที�ทั�วิปีระเทศไทย

ขอขอบคณุ์อีกครั�ง

คุ่าใช�จ่าย์ในการ่ดัำาเนินงาน
การตั�งหนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ใชง้บปีระม่าณ์ราวิ 3,750,000 บาท (115,000 
ด้อลลารส์หรฐั) ส ำาหรบัรถกระบะและการตอ่เตมิ่กรงสำาหรบับรรทกุสนุขั 
อปุีกรณ์ก์ารแพทยท์กุอยา่ง รวิม่ถงึเคร่�องด้ม่ยาสลบ โต๊ะผา่ตดั้ และคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึ่กอบรม่เจา้หนา้ที�ทั�ง 9 คนตลอด้ 12 สปัีด้าห์

คา่ใชจ้า่ยรายเด่้อนในการด้ำาเนินงานหนว่ิยทำาหม่นัอยูที่�ระหวิา่ง 800,000 – 980,000 
บาท (26,000 - 30,000 ด้อลลารส์หรฐั) ซึ�งรวิม่ถงึวิคัซีน ยาสลบ คา่บำารุงรกัษา
อปุีกรณ์ ์คา่นำ�าม่นัรถ คา่ที�พกัและคา่ตอบแทนสำาหรบัเจา้หนา้ที�
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การพัฒนา
สวัสดภิาพสัตว์
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มี่สนุขัและแม่วิที�เขา้ม่ารบัการรกัษาจากอาการบาด้เจ็บ เจ็บ
ป่ีวิยจำานวินม่าก บางสว่ินนั�นถกูนำาสง่จากผูด้้แูลสตัวิใ์นชมุ่ชน
หรอ่ได้ร้บัการชว่ิยเหลอ่โด้ยเจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิซ์ึ�งได้ร้บัแจง้เหตุ
ผา่นโทรศพัทแ์ละอีเม่ล ์หนว่ิยบรกิารชมุ่ชนซึ�งปีฏิิบตังิานใน
พ่�นที�รอบเกาะภเูก็ตหรอ่หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�ซึ�งได้ช้ว่ิยเหลอ่
สตัวิใ์นระหวิา่งการปีฏิิบตังิานทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีน ไม่ว่ิา่สตัวิ์
เหลา่นี �จะเขา้ม่าด้ว้ิยวิิธีิการใด้แตก่ารสนบัสนนุจากคณุ์จะเป็ีน
หลกัปีระกนัวิา่พวิกเขาจะได้ร้บัการด้แูลอยา่งดี้ที�สดุ้จากโรง
พยาบาลที�มี่เคร่�องม่่อทางการแพทยค์รบครนั

จำานวินสตัวิ ์5,348 ตวัิ (สนุขั 2,698 ตวัิและแม่วิ 2,650 ตวัิ) 
จากพ่ �นที�ทั�วิปีระเทศไทยได้เ้ขา้ม่ารบัการรกัษาในปีี พ.ศ. 2564 
จำานวิน 4,764 ตวัิในศนูยพ์กัพิงที�จงัหวิดั้ภเูก็ต 365 ตวัิจาก
หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�และ 219 ตวัิจากคลนิิกของม่ลูนิธิิฯ ที�
กรุงเทพฯ การรบัรกัษาในเม่่องหลวิงแหง่นี �ลด้ลง 14% จาก
สถานการณ์ก์ารลอ็คด้าวินใ์นชว่ิงการแพรร่ะบาด้อยา่งรุนแรง
ของโควิิด้-19 อยา่งไรก็ตาม่จำานวินการรบัรกัษาทั�งหม่ด้เพิ�ม่ขึ �น 
2% ซึ�งโรงพยาบาลสนุขัและโรงพยาบาลแม่วิของเราได้ร้องรบั
สตัวิป่์ีวิยอยา่งเตม็่อตัรา

ผูร้บัเร่�องแจง้เหตสุตัวิป่์ีวิยสำาหรบันำาสง่รกัษาที�ภเูก็ตค่อแผนก
เวิชระเบียนสว่ินหนา้ที�รบัสายโทรศพัทท์ั�งสิ �น 19,771 สาย
ตลอด้ทั�งปีี แบง่เป็ีน 17,478 สายในชว่ิงเปิีด้ทำาการศนูยพ์กัพิง
และ 2,293 สายนอกเวิลาทำาการสำาหรบักรณี์ฉุกุเฉิุนเรง่ด้ว่ิน 
ในแตล่ะวินัมี่ผูแ้จง้เหตสุนุขัและแม่วิที�ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่
อยา่งตอ่เน่�อง การสนบัสนนุจากคณุ์ทำาใหเ้รายงัคงชว่ิยเหลอ่
พวิกเขาเหลา่นี �ตอ่ไปีได้้5,348

สุนัขและแม่วิท่ีได้้รับการรักษาใน 
โรงพยาบาลของมู่ลนิธิิฯ

การรกัษาพยาบาล

33 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



ขอขอบคณุ์ผูส้นบัสนนุทกุทา่นที�ท ำาใหส้ตัวิแพทยข์องเรา
สาม่ารถใหก้ารรกัษาตั�งแตอ่าการบาด้เจ็บเลก็นอ้ยไปี
จนถงึการผา่ตดั้ใหญ่่ หรอ่การด้แูลสตัวิที์�ถกูทอด้ทิ �งและ
ถกูทำารา้ย สตัวิแพทยด์้ ำาเนินการผา่ตดั้เก่อบ 1,000 ครั�ง
ที�โรงพยาบาลสนุขัและโรงพยาบาลแม่วิ การผา่ตดั้สว่ิน
ใหญ่่เป็ีนการตดั้อวิยัวิะบางสว่ินออกเพ่�อรกัษาชีวิิต (132 
ครั�ง) ตดั้ขา 122 ครั�ง และนำาลกูตาออก 84 ครั�ง นอกจาก
นี�ยงัมี่การทำาทนัตกรรม่ 441 ครั�ง เชน่ การถอนฟััน การ
ทำาควิาม่สะอาด้ ขดู้หินปีนูและขดั้ฟััน

สิ�งเหลา่นี �จะไม่มี่่ทางเกิด้ขึ �นได้ห้ากปีราศจากการ
สนบัสนนุจากคณุ์ เพราะคณุ์สตัวิเ์หลา่นี �จงึได้ร้บั 
การรกัษา
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เมอร์่โก�
เม่่�อ “นอ้งเม่อรโ์ก”้ ม่าถงึที�ซอยด๊้อก ขาหนา้ทั�งสองขา้งเหวิอะหวิะและขาด้วิิ�นจน
แทบหลดุ้ออกจากตวัิ สภาพรา่งกายเธิอขณ์ะนั�นอยูใ่นสภาวิะวิิกฤต เธิอถกูเคร่�อง
ตดั้หญ่า้ฟัันที�ขาในป่ีายางแหง่หนึ�งอยา่งไรค้วิาม่ปีราณี์ สตัวิแพทยท์ำาการตดั้ขาทั�ง
สองขา้งออกและใหเ้วิลาเธิอในการฟ่ั�นฟัสูภาพรา่งกาย เม่อรโ์กส้าม่ารถย่นได้อี้กครั�ง
ด้ว้ิยขาเทียม่ที�ถกูออกแบบเป็ีนพิเศษเพ่�อเธิอ ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

น�องจุ�ม
“นอ้งจุ�ม่” มี่แผลฉุกรรจที์�ศีรษะซึ�งสตัวิแพทย์
สนันิษฐานวิา่นา่จะถกูลงิรุม่กดั้ นอ้งเจ็บปีวิด้และ
ทรม่านโด้ยไม่ไ่ด้ร้บัการชว่ิยเหลอ่อยูน่าน ทำาใหแ้ผล
เตม็่ไปีด้ว้ิยหนอนตอ้งใชเ้วิลาหลายเด่้อนในการรกัษา 
ขณ์ะนี�เหลอ่เพียงรอยเลก็ ๆ ที�คอยเต่อนใจนอ้งถงึ
เร่�องราวิในอดี้ต นอ้งจุ�ม่ฟ่ั�นตวัิเตม็่ที�และพรอ้ม่แลว้ิ
สำาหรบัการหาบา้นอนัอบอุน่ นอ้งสาม่ารถมี่ชีวิิตที�
ปีกตไิด้อี้กครั�ง ขอขอบคณุ์การชว่ิยเหลอ่จากคณุ์

เร่่�องเด่ัน 
ของการ่รั่กษา
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บกีนิ
ไม่มี่่แม่วิตวัิไหนควิรตอ้งม่าปีระสบชะตากรรม่เชน่  
”นอ้งบีกิน” นอ้งถกูควิาม่รอ้นจากเคร่�องยนตข์องรถลวิก
ตั�งแตก่ลางอกจนถงึปีลายหาง รา่งกายนอ้งบาด้เจ็บ 
ขั�นวิิกฤต หลงัจากการผา่ตดั้และการตดั้หางออกผา่นไปี
ด้ว้ิยดี้ ขนจงึคอ่ย ๆ งอกอีกครั�งเชน่เดี้ยวิกบัควิาม่รา่เรงิ
สด้ใสของนอ้งที�กลบัม่าการสนบัสนนุจากคณุ์ทำาให ้
การฟ่ั�นฟัรูา่งกายของนอ้งบีกินผา่นไปีด้ว้ิยดี้ ขอขอบคณุ์
จากใจ 

ปร่ี
ตาม่ตวัิของ “นอ้งปีร”ี แทบไม่มี่่ขนหลงเหลอ่อยูแ่ละเตม็่ 
ไปีด้ว้ิยบาด้แผล นอ้งปีรเีป็ีนตวัิอยา่งหนึ�งของสตัวิที์�ถกูทอด้
ทิ �ง เม่่�อครั�งที�หนว่ิยทำาหม่นัเคล่�อนที�สรุาษฎรธ์ิานีไปีพบ 
และใหก้ารชว่ิยเหลอ่ การสนบัสนนุจากคณุ์ทำาใหน้อ้งปีรี
สาม่ารถเด้นิทางกวิา่ 200 กิโลเม่ตรม่ายงัศนูยพ์กัพิงของเรา
เพ่�อรบัการรกัษา ขณ์ะนี�นอ้งปีรไีด้มี้่ชีวิิตที�เปีี�ยม่สขุอีกครั�ง 
การสนบัสนนุจากคณุ์ได้เ้ปีลี�ยนแปีลงชีวิิตของนอ้งไปี 
ตลอด้กาล
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แคุนดัี�
เราไม่อ่าจลว่ิงรูไ้ด้ว้ิา่ “นอ้งแคนดี้ �” ตกอยูใ่นสภาพเชน่
นี �ได้อ้ยา่งไร สนันิษฐานวิา่แผลที�เหวิอะหวิะนั�นเกิด้จาก
การถกูคนใชมี้่ด้ฟััน ซึ�งภายหลงัแผลได้ล้กุลาม่และ
ตดิ้เช่ �อเตม็่ไปีด้ว้ิยหนอน แผลที�ปีากใหญ่่จนนอ้งไม่่
สาม่ารถกินหรอ่ด่้�ม่นำ�าได้ ้นอ้งแทบไม่มี่่แรงในการขยบั
ตวัิเม่่�อเด้นิทางม่าถงึศนูยพ์กัพิง การสนบัสนนุจากคณุ์
ทำาใหน้อ้งได้ร้บัการผา่ตดั้อยา่งเรง่ด้ว่ินและการฟ่ั�นฟัู
รา่งกายที�จ ำาเป็ีน รอยยิ �ม่ของนอ้งแคนดี้ �ได้ก้ลบัค่นม่า
ขอขอบคณุ์อีกครั�ง

สวย์
“นอ้งสวิย” ถกูกบัด้กัสตัวิร์ดั้ที�กลางลำาตวัิแนน่จนแทบ
ไม่ส่าม่ารถเดิ้นได้ ้นอ้งได้ร้บัการสง่ตวัิม่ายงัหอ้งสตัวิ์
ป่ีวิยฉุกุเฉิุน สตัวิแพทยไ์ด้น้ ำาเสน้ลวิด้ที�รดั้ทอ้งของเธิอ
ออก เร่�องราวิของนอ้งสวิยได้ร้บัควิาม่สนใจจากผูค้น 
ยิ�งกวิา่เคสการชว่ิยเหลอ่อ่�น ๆ ในปีี พ.ศ. 2564 เพราะ
คณุ์ที�ท ำาใหเ้ร่�องราวิของนอ้งจบลงอยา่งมี่ควิาม่สขุ 
ขณ์ะนี�นอ้งสวิยได้ฟ่้ั�นฟัรูา่งกายและมี่ชีวิิตที�เปีี�ยม่สขุ
ปีลอด้ภยัอีกครั�ง 
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จำานวนสัต้วใ์นความด้แ้ล้ขีองเรีาเพิ�มขีึ�นอยา่งเป็นปรีะวัต้กิารีณ์ ์สัต้วห์ัล้ายต้วัเป็นเหัย่�อ
จากการีถ้ึกท่ารุีณ์กรีรีมแล้ะถึก้ท่อด้ท่ิ�ง การีสนับสนุนจากคุณ์ท่ำาใหั�หัน่วยปรัีบพฤต้กิรีรีม
สัต้วข์ีองเรีาสามารีถึท่ำางานในช่ิวงเวล้าท่ี�แสนท่�าท่ายนี�ได้� สุนัขีกว่ารี�อยต้วัได้�รัีบการีปรัีบ
พฤต้กิรีรีม บรีรีเท่าความหัวาด้กลั้วแล้ะบาด้แผู้ล้ในใจล้งเพ่�อมชีิวีติ้ใหัม่อกีครัี�ง

สนุขั 488 ตวัิผา่นเกณ์ฑก์ารบำาบดั้สภาพจิตใจจากหนว่ิยปีรบัพฤตกิรรม่สตัวิท์ั�ง 5 คนตลอด้ทั�งปีี 
เพิ�ม่ขึ �นจากปีี พ.ศ. 2563 ถงึ 7% กระบวินการทำางานของพวิกเขาค่อการเตรยีม่ควิาม่พรอ้ม่ใหส้นุขั
ส ำาหรบัการหาบา้นใหม่อ่นัอบอุน่ซึ�งเป็ีนเปีา้หม่ายสงูสดุ้ของการชว่ิยเหลอ่สตัวิท์กุตวัิของเรา โด้ยเฉุลี�ย
แลว้ิเราได้ป้ีรบัพฤตกิรรม่สนุขั 147 ตวัิ

หนว่ิยปีรบัพฤตกิรรม่สตัวิไ์ม่เ่พียงแตเ่ตรยีม่ควิาม่พรอ้ม่สำาหรบัสนุขัในการหาบา้นใหม่ ่แตพ่วิกเขา 
ยงัพฒันาสวิสัด้ภิาพและคณุ์ภาพชีวิิตของสนุขัเหลา่นี �ระหวิา่งอยูที่�ศนูยพ์กัพิงไม่ว่ิา่จะใชเ้วิลานาน
เพียงใด้ก็ตาม่ ตวัิอยา่งของการปีรบัพฤตกิรรม่สนุขัที�นา่จด้จำาค่อ “บิ�กบอส”

บิ�กบอสได้ถ้กูนำาสง่ม่าที�ซอยด๊้อกในปีี พ.ศ. 2562 หลงัจากถกูทอด้ทิ �งที�ลานจอด้รถของหา้ง 
สรรพสนิคา้แหง่หนึ�ง สนุขัตวัิเมี่ยสายพนัธิุค์อรเ์คเซียนเชพเพิรด์้นำ�าหนกักวิา่ 50 กิโลกรมั่นี �ไม่เ่หม่่อน
กบัสนุขัตวัิใด้ในควิาม่ด้แูลของเราเลย

การปรบั 
พฤตกิรรมสตัว์ 
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488

หลงัจากที�นอ้งบิ�กบอสได้ม้่าถงึศนูยพ์กัพิง เราจงึได้ท้ราบวิา่บิ�กบอสไม่ไ่วิใ้จคนแปีลกหนา้
หรอ่เขา้ใกลส้นุขัตวัิใด้ได้เ้ลย ซึ�งเป็ีนพฤตกิรรม่ปีกตขิองสนุขัอารกัขาหรอ่สนุขัเฝ่า้ยาม่ นอ้งไม่่
สาม่ารถอยูร่ว่ิม่ในคอกกบัสนุขัตวัิอ่�น เราจงึได้จ้ดั้สรรพ่ �นที�ใหน้อ้งอยูใ่นคอกแยกสว่ินตวัิ

ด้ว้ิยการใชเ้วิลาอยา่งคอ่ยเป็ีนคอ่ยไปี ผูจ้ดั้การหนว่ิยปีรบัพฤตกิรรม่ของเราก็ได้ช้ว่ิยใหบ้ิ�กบอส 
มี่ปีฏิิสมั่พนัธิก์บัเจา้หนา้ที�ปีรบัพฤตกิรรม่ทกุคนได้ส้ ำาเรจ็เชน่เดี้ยวิกบัเจา้หนา้ที�ปีระจำาคอกที�
ด้แูลนอ้ง ด้ว้ิยการเรยีนรูส้ิ�งที�นอ้งชอบและไม่ช่อบทีละเลก็ทีละนอ้ย ทีม่งานจงึสาม่ารถพานอ้ง
ทำากิจกรรม่ที�ช่�นชอบและมี่ปีระโยชนใ์นการปีรบัพฤตกิรรม่ของนอ้ง

แตล่ะวินัของบิ�กบอสค่อการเดิ้นเลน่ชม่ศนูยพ์กัพิง วิิ�งกบัพี� ๆ ในบรเิวิณ์วิิ�งเลน่อิสระ เลน่นำ�า 
ในอา่งและวิา่ยนำ�าที�สระ นอ้งได้ร้บัควิาม่รกัและการด้แูล (และควิาม่ชุม่่ฉุำ�าจากนำ�าเยน็!) อยา่ง
เตม็่เปีี�ยม่

ด้ว้ิยขนาด้ตวัิของเธิอ อารม่ณ์ที์�คาด้เด้าไม่ไ่ด้ใ้นบางครั�งและควิาม่เป็ีนไปีได้ที้�เธิอตอ้งได้ร้บัการ
ผา่ตดั้สะโพกในอนาคต บิ�กบอสจำาเป็ีนตอ้งหาบา้นใหม่ภ่ายในปีระเทศไทยเทา่นั�น ซึ�งนอ้งยงั
คงรอคอยบา้นที�อบอุน่อยูเ่สม่อ การสนบัสนนุจากคณุ์ได้ท้ ำาใหบ้ิ�กบอสและเพ่�อนสนุขัจรจดั้อีก
หลายรอ้ยตวัิมี่ชีวิิตที�เปีี�ยม่สขุอีกครั�ง ขอขอบคณุ์จากใจ

การปีรบัพฤตกิรรม่สตัวิที์�ผา่นเกณ์ฑ์
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หันึ�งในโครีงการีสำาคัญท่ี�คุณ์ได้�มส่ีวนเปล้ี�ยนแปล้งชิวีติ้ขีองสัต้วจ์รีจดั้ยากไรี�คอ่
โครีงการีช่ิวยเหัล้อ่ฉุกเฉินขีองซอยด้อ๊ก ต้ล้อด้รีะยะเวล้าการีด้ำาเนินงาน 18 ปี
ขีองเรีา คุณ์ได้�ร่ีวมช่ิวยชิวีติ้สุนัขีแล้ะแมวหัล้ายแสนต้วัจากเหัตุ้การีณ์ภ์ยัพบิตั้ิ
แล้ะภยัคุกคามต้า่ง ๆ 

ภยัพิบตัทีิ�สง่ผลกระทบตอ่สตัวิใ์นปีระเทศไทยม่ากที�สดุ้ค่อภยัธิรรม่ชาติที�เกิด้ตาม่ฤด้กูาล 
เชน่ พายุ

ปีระเทศไทยเป็ีนจดุ้หม่ายปีลายทางยอด้นิยม่ของนกัทอ่งเที�ยวิที�ช่�นชม่ชายหาด้และ
แสงแด้ด้ แตธ่ิรรม่ชาตก็ิไม่ไ่ด้มี้่เพียงควิาม่สวิยงาม่เทา่นั�นเพราะฤด้มู่รสมุ่กินเวิลา
ยาวินานและม่กัทำาใหเ้กิด้อทุกภยัรา้ยแรงที�สง่ผลกระทบตอ่สนุขัและแม่วิ

ปีี พ.ศ. 2553 และ 2554 คณุ์ได้มี้่สว่ินชว่ิยสตัวิที์�ได้ร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์น์ำ�าทว่ิม่
กรุงเทพฯ ปีี พ.ศ. 2560 จากเหตอุทุกภยัภาคใต ้ในปีี พ.ศ. 2562 คณุ์ได้ร้ว่ิม่เด้นิทางไปี
อบุลราชธิานีกบัเราเพ่�อชว่ิยเหลอ่สนุขัและแม่วิด้ว้ิยการแจกจา่ยอาหารและหาที�พกัพิงให้
สตัวิเ์หลา่จากเหตอุทุกภยัที�รุนแรงที�สดุ้ในรอบกวิา่ 40 ปีี 

รวิม่ถงึในปีี พ.ศ. 2564 ขอบคณุ์ที�คณุ์ยงัคงอยูก่บัเราเพ่�อสรา้งการเปีลี�ยนแปีลงในชีวิิต
สนุขัและแม่วิจรจดั้ที�ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่ 

การช่วยเหลอืฉีกุเฉิีน
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พื่าย์เุตั้ี�ย์นห์ม้่
ในเด่้อนกนัยายน อิทธิิพลของพายเุตี �ยนหมู่ไ่ด้ส้ง่ผล 
กระทบ 30 จงัหวิดั้ในปีระเทศไทยในพ่�นที�ภาคเหน่อ 
ภาคตะวินัออกเฉีุยงเหน่อและภาคกลาง ทำาใหแ้ม่น่ำ�า
เจา้พระยาไหลบ่า่ลน้ทว่ิม่ขงับา้นเรอ่นกวิา่ 200,000 
หลงัคาเรอ่นจม่อยูใ่ตน้ ำ�านบัเด่้อน

 ซอยด๊้อกได้ร้บัแจง้เหตจุากจงัหวิดั้สงิหบ์รุแีละ
พระนครศรอียธุิยาถงึควิาม่เด่้อด้รอ้นของสนุขัและแม่วิ
ในพ่�นที� เจา้หนา้ที�ทีม่สวิสัด้ภิาพสตัวิไ์ด้เ้ด้นิทางไปีที�นั�น
และสง่ม่อบอาหารสตัวิใ์หแ้ก่ชมุ่ชนที�ตอ้งการอาหาร
สนุขัและแม่วิอยา่งเรง่ด้ว่ิน

คุณุคุอ่ฮีีโร่่
เราขอนิยาม่คำาวิา่ “ฮีโร”่ ของสนุขัและแม่วิแก่คณุ์ทกุคนที�
ตอบรบัการชว่ิยเหลอ่อยา่งรวิด้เรว็ิในยาม่ฉุกุเฉิุนเรง่ด้ว่ิน 
ในสภาวิะที�ตอ้งทำางานแขง่กบัเวิลาและวิิกฤต คณุ์พรอ้ม่
สนบัสนนุเราใหป้ีฏิิบตังิานเพ่�อยตุคิวิาม่ทกุขย์ากของสตัวิ์
จรจดั้ อาหารสนุขัและแม่วิกวิา่ 120 ตนัได้ถ้กูแจกจา่ยใหแ้ก่
สตัวิที์�เด่้อด้รอ้นจากเหตกุารณ์น์ำ�าทว่ิม่ครั�งใหญ่่นี �

ขอคุวามช่วย์เห์ลอ่เร่่งด่ัวน
เราได้ข้อควิาม่ชว่ิยเหลอ่เรง่ด้ว่ินเพ่�อชว่ิยเหลอ่สนุขัและ
แม่วิจรจดั้กวิา่ 10,000 ตวัิที�ก ำาลงัเด่้อด้รอ้นและหิวิโหย 
เชน่เดี้ยวิกบัสตัวิเ์ลี �ยงที�เจา้ของตอ้งทิ �งที�อยูอ่าศยัจาก
ระด้บันำ�าที�ขึ �นสงู

อีกครั�งที�น ำ�าใจของคณุ์ได้ช้ว่ิยบรรเทาวิิกฤตแก่สตัวิจ์รจดั้จาก
เหตอุทุกภยั แม่เ้ราจะไม่ส่าม่ารถหยดุ้ยั�งภยัธิรรม่ชาติได้ ้
แตด่้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์เราก็ม่ั�นใจอยา่งเตม็่เปีี�ยม่วิา่
ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยจะยงัคงสาม่ารถปีฏิิบตัหินา้ที�เพ่�อชว่ิย
เหลอ่สนุขัและแม่วิจรจดั้ได้ต้อ่ไปี

ขอขอบคณุ์อีกครั�ง

120 ตัน
คณุ์ได้ม้่อบอาหารสตัวิก์วิา่ 

ใหแ้ก่สนุขัและแม่วิที�เด่้อด้รอ้นจากอทุกภยั
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1,549

จำานวินสตัวิจ์รจดั้ในควิาม่ด้แูลของม่ลูนิธิิฯ เพิ�ม่จำานวินขึ �นอยา่งม่หาศาลในชว่ิงปีีที�ผา่นม่า ขณ์ะนี�มี่
สตัวิท์ั�งสิ �น 1,549 ตวัิที�ศนูยพ์กัพิงซึ�งเพิ�ม่ขึ �นถงึ 12% จากปีีก่อน (1,386 ตวัิ)

ตวัิเลขนี �ม่าจากสตัวิที์�พกัอาศยัถาวิรที�ศนูยพ์กัพิงทั�งสนุขัและแม่วิ สตัวิที์�เขา้ม่ารบัการรกัษาในโรง
พยาบาลสนุขัและโรงพยาบาลแม่วิหรอ่พกัรกัษาอยูใ่นอาการกกักนัโรค สตัวิที์�รกัษาตวัิที�คลนิิกของ
ม่ลูนิธิิฯ ที�กรุงเทพฯ รวิม่ถงึสนุขัและแม่วิแรกเกิด้ที�อยูใ่นควิาม่ด้แูลของทีม่งานม่ลูนิธิิฯ

สดั้สว่ินของสตัวิที์�เพิ�ม่จำานวินม่ากที�สดุ้ค่อกลุม่่สนุขัและแม่วิที�พกัอาศยัถาวิรที�ศนูยพ์กัพิง ได้แ้ก่สนุขั 
888 ตวัิ (เพิ�ม่ขึ �น 136 ตวัิจากปีีก่อน) และแม่วิ 194 ตวัิ (เพิ�ม่ขึ �น 58 ตวัิจากปีีก่อน) คดิ้เป็ีน 18% และ 
43% จากปีีก่อนหนา้ 

สง่ทา้ยปีีด้ว้ิยสนุขั 259 ตวัิและแม่วิ 172 ตวัิ ที�ได้ร้บัการรกัษาทางการแพทย ์รวิม่ถงึสนุขั 19 ตวัิ แม่วิ 
17 ตวัิในคลนิิกกรุงเทพฯ และในควิาม่ด้แูลของทีม่งานม่ลูนิธิิฯ

จำานวินสตัวิที์�เพิ�ม่ขึ �นนี �ม่าจากสตัวิเ์ลี �ยงที�ถกูทอด้ทิ �งในชว่ิงการแพรร่ะบาด้
ของโควิิด้-19 และการหา้ม่นำาเขา้สนุขัสูส่หรฐัอเม่รกิาโด้ยศนูยค์วิบคมุ่โรค
ตดิ้ตอ่สหรฐัฯ ทำาใหเ้ราไม่ส่าม่ารถสง่สนุขัเด้นิทางไปียงับา้นใหม่ไ่ด้ ้อีก
ปีระเด้น็หนึ�งที�ตอ้งกลา่วิถงึค่อการขยายโครงการตา่ง ๆ ทำาใหเ้รามี่โอกาส
ชว่ิยเหลอ่สตัวิที์�บาด้เจ็บ เจ็บป่ีวิยม่ากยิ�งขึ �น ด้งันั�นพ่ �นที�ศนูยพ์กัพิงจงึ
แนน่ขนดั้และจำาเป็ีนตอ้งขยายเพิ�ม่

จำานวนสตัว์ทีเ่พิม่ข้ึึ้น

จำานวินสตัวิใ์นควิาม่ด้แูลของ
ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย
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สิ�งเหลา่นี �เป็ีนเหตผุลที�เราตอ้งใหค้วิาม่สำาคญั่กบัการทำาหม่นัและฉีุด้วิคัซีนผา่นโครงการ 
CNVR รวิม่ถงึโครงการหาบา้น การรว่ิม่ม่่อกบัพนัธิมิ่ตรในตา่งแด้น หนว่ิยบรกิาร
สวิสัด้ภิาพสตัวิช์มุ่ชนและการศกึษา ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์จงึทำาใหเ้รายงัคงสาม่ารถ
ปีฏิิบตังิานและด้ำาเนินโครงการเหลา่นี �ตอ่ไปีได้ ้

เพ่�อแกปั้ีญ่หาสตัวิจ์รจดั้ที�ตน้เหต ุการหาบา้นใหม่ใ่หแ้ก่สนุขัและแม่วิในควิาม่ด้แูลของ
เราใหไ้ด้ร้บัโอกาสใหม่ใ่นชีวิิตอีกครั�งค่อหนทางในการยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของสนุขัและ
แม่วิจรจดั้

 ขอบคณุ์สำาหรบัการชว่ิยเหลอ่สตัวิจ์รจดั้รว่ิม่กนักบัเรา ขอบคณุ์ที�ท ำาใหพ้วิกเขาได้ร้บัการ
ด้แูลอยา่งดี้ที�สดุ้เทา่ที�สตัวิท์กุตวัิสม่ควิรได้ร้บั

Photo courtesy of Jack Taylor
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เง่�อนไขีเร่ี�องการีกักต้วัแล้ะผู้ล้กรีะท่บจากการีรีะบาด้ใหัญ่ขีองโควดิ้-19 ท่ำาใหั�เรีาไม่สามารีถึเด้นิ
ท่างไปเวยีด้นามหัร่ีอกัมพช้ิาเพ่�อร่ีวมปรีะชุิมกับเจ�าหัน�าท่ี�ขีองท่ั�งสองปรีะเท่ศได้�ในปีนี�

อยา่งไรก็ดี้ เราปีระสบควิาม่สำาเรจ็ในการสำารวิจรายช่�อสถานที�ที�เกี�ยวิขอ้งกบัการฆ่า่และคา้เน่ �อสนุขั
และแม่วิในกรุงฮานอยเป็ีนครั�งแรก โด้ยผลที�ได้น้า่กงัวิลใจเป็ีนอยา่งยิ�ง มี่การลงนาม่สญั่ญ่ากบัคณ์ะ
กรรม่การปีระชาชนฮานอยในเด่้อนม่กราคม่ พ.ศ. 2564 โด้ยม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) จะม่อบ
เงินสนบัสนนุเพ่�อทำาการสำารวิจซึ�งด้ ำาเนินการโด้ยกรม่อนาม่ยัสตัวิแ์หง่กรุงฮานอย

ตวัิเลขที�ได้ร้บัเบ่ �องตน้แสด้งใหเ้หน็วิา่มี่สนุขัโด้ยเฉุลี�ยปีระม่าณ์ 800 ตวัิถกูฆ่า่ตายทกุวินัเฉุพาะฮานอย
เพียงเม่่องเดี้ยวิเทา่นั�น สง่ผลใหมี้่เน่ �อสนุขัจำาหนา่ยในรา้นอาหารและตลาด้ม่ากถงึ 15 ตนั วิิธีิการฆ่า่ที�
ไรม้่นษุยธิรรม่และสถานที�ไม่ไ่ด้ม้่าตรฐานด้า้นสขุอนาม่ยัถกูบนัทกึภาพวีิดี้โอและจดั้ทำาเป็ีนเอกสารโด้ย
ตวัิแทนของเราที�เด้นิทางพรอ้ม่กบัเจา้หนา้ที�กรม่อนาม่ยัสตัวิไ์ปียงัโรงฆ่า่สตัวิที์�ไม่ไ่ด้จ้ด้ทะเบียน

เราหวิงัวิา่การผอ่นปีรนเง่�อนไขเร่�องการเด้นิทาง
จะชว่ิยใหเ้ราสาม่ารถเจรจากบัคณ์ะกรรม่การ
ปีระชาชนฮานอยและด้ำาเนินการตาม่คำาสั�งหา้ม่
คา้เน่ �อสนุขัในเม่่องตอ่ไปีได้้

การค้าเนือ้สนุขัึ้
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สว่ินการทำางานในปีระเทศกมั่พชูา เรามี่เร่�องที�นา่ยินดี้ม่ารายงานใหท้ราบวิา่การคา้เน่ �อ
สนุขัถกูทำาใหเ้ป็ีนสิ�งผิด้กฎหม่ายในเม่่องทอ่งเที�ยวิอยา่งเสยีม่ราฐในปีี พ.ศ. 2562 แต่
ยงัคงได้ร้บัรายงานวิา่มี่รา้นอาหารจำานวินม่ากที�จ ำาหนา่ยเน่ �อสนุขัอยา่งตอ่เน่�อง อีกทั�ง
ปีระชาชนทั�วิไปียงัคงหวิาด้กลวัิอิทธิิพลของผูค้า้จนไม่ก่ลา้แจง้ควิาม่กบัเจา้หนา้ที�ให้
ด้ ำาเนินคดี้หรอ่เป็ีนพยาน เราหวิงัวิา่จะสาม่ารถเด้นิทางไปีกมั่พชูาได้ใ้นปีี พ.ศ. 2565 เพ่�อ
หารอ่กบัเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นและเพ่�อสรา้งควิาม่ม่ั�นใจวิา่กฎหม่ายการหา้ม่คา้เน่ �อสนุขัถกูนำา
ม่าใชใ้นทางปีฎิบตัอิยา่งจรงิจงั

เรายงัได้ล้งนาม่ในขอ้ตกลงรว่ิม่กบั ANIMAL RESCUE CAMBODIA องคก์รชว่ิยเหลอ่
สตัวิที์�ตั�งอยูใ่นกรุงพนม่เปีญ่เม่่�อเด่้อนธินัวิาคม่ เพ่�อสนบัสนนุการทำางานของพวิกเขาใน
การตอ่สูก้บัธิรุกิจคา้สนุขัที�นั�น

สว่ินในเกาหลใีต ้เราใหก้ารสนบัสนนุกลุม่่ ANIMAL RESCUE KOREA 119 (ARK119) ที�
ปีระสบควิาม่สำาเรจ็ในการปิีด้โรงฆ่า่สตัวิผิ์ด้กฎหม่ายหลายแหง่ที�นั�น เรายงัใหท้นุในการรกัษา
สนุขัที�ได้ร้บัการชว่ิยเหลอ่และครอบคลมุ่ไปีถงึคา่ใชจ้า่ยในการหาบา้นที�เหม่าะสม่ในตา่ง
ปีระเทศ

การยตุกิารคา้เน่ �อสนุขัในเอเชียยงัคงเป็ีนภารกิจสำาคญั่อนัด้บัตน้ ๆ ของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย
และจะเป็ีนยทุธิศาสตรใ์นการด้ำาเนินงานที�จะได้ร้บัการทบทวินในชว่ิงตน้ปีี พ.ศ. 2565
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การ่ป้องกันการ่ที่ารุ่ณกร่ร่มและสวสัดัภิาพื่สัตั้ว์  
คุวามคุ่บห์น�าดั�านนโย์บาย์

ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย (ซอยด้อ๊ก) เป็นหันึ�งในคณ์ะกรีรีมการีท่ี�ท่ำางานเพ่�อใหั�คำาปรึีกษาแล้ะ
ขี�อเสนอแนะในการีแก�ไขีแล้ะเพิ�มเต้มิ พ.รี.บ. สวัสด้ภิาพสัต้วใ์นปรีะเท่ศไท่ย ซึ�งท่ำาใหั�เรีา

เป็นองคก์รีชัิ�นนำาในการีนำาเสนอรีะเบยีบใหัม่ การีนำากฎหัมายมาบงัคับใชิ�อยา่งเขี�มงวด้แล้ะ
ปรีะสานงานกับเจ�าหัน�าท่ี�เพ่�อในเกดิ้การีบงัคับใชิ�กฎหัมายแล้ะต้ดิ้ต้ามกรีะบวนการีหัา 

ผู้้�กรีะท่ำาผู้ดิ้มาล้งโท่ษ

ตวัิอยา่งหนึ�งค่อกฎหม่ายฉุบบัใหม่ที่�เกี�ยวิเน่�องกบัการเพาะพนัธิุส์นุขัและแม่วิ ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย
ได้ด้้ ำาเนินการตาม่ขอ้เสนอแนะแและเสนอกฎระเบียบหลายขอ้ที�มุ่ง่เปีา้ไปีที�การปีราบปีราม่ฟัารม์่
เลี �ยงสนุขัและแม่วิ ด้ว้ิยม่าตรการใหม่ที่�ปีระกาศโด้ยกระทรวิงเกษตรและสหกรณ์ใ์นชว่ิงปีลายปีี  

พ.ศ. 2563 เริ�ม่มี่ผลบงัคบัใชใ้นวินัที� 29 มี่นาคม่ พ.ศ. 2564

ม่าตรการใหม่นี่ �เกี�ยวิขอ้งกบัสวิสัด้ภิาพสนุขัและแม่วิในสถานที�เพาะพนัธิุโ์ด้ยตรงกบัการอนญุ่าต 
ผูเ้พาะพนัธิุส์ตัวิ ์หรอ่ที�รูจ้กักนัดี้วิา่ “ฟัารม์่สตัวิเ์ลี �ยง”

การทำางานด้าน
สวสัดิภาพสตัว์และ
ความร่วมมือกบัชมุชน
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มาต้รีการีใหัม่ท่ี�ปรีะกาศในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) กำาหันด้ใหั�ผู้้�เพาะพนัธุิ ์
ได้�รัีบมอบอำานาจด้งันี�

ฟัารม์่เพาะพนัธิุส์นุขัและแม่วิทกุแหง่ตอ้งปีรบัปีรุงสิ�งอ ำานวิยควิาม่สะด้วิกในสถาน 
เพาะพนัธิุส์นุขัและแม่วิ

สตัวิต์อ้งมี่สขุภาพดี้ มี่ภมิู่คุม้่กนัและมี่ควิาม่สาม่ารถในการปีอ้งกนัการแพรร่ะบาด้ของโรคได้ ้
เชน่ โรคพิษสนุขับา้ โรคหวิดั้ในสนุขัและโรคพารโ์วิไวิรสัในสนุขั

สตัวิที์�อายนุอ้ยกวิา่ 60 วินัไม่ไ่ด้ร้บัอนญุ่าตใหย้า้ยหรอ่แยกจากแม่ ่นอกจากนี� พอ่พนัธิุแ์ม่พ่นัธิุ์
ตอ้งจำากดั้ระยะเวิลาและอายขุองการผสม่พนัธิุส์ตัวิ์

ทั�งนี �เพ่�อเป็ีนการสง่เสรมิ่ใหฟ้ัารม์่ด้แูลลกูสนุขั/ลกูแม่วิใหแ้ข็งแรงและปีฏิิบตัติาม่หลกัสวิสัด้ภิาพ
สตัวิแ์ละม่าตรฐานสขุอนาม่ยัขั�นสงูเพ่�อลด้ปัีญ่หาสตัวิป่์ีวิยหรอ่ตายหลงัจากการขายและลด้

ปัีญ่หาด้า้นสาธิารณ์สขุ

ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยยงัคงสนบัสนนุแนวิทางการรบัเลี �ยงสตัวิจ์ากศนูยพ์กัพิงแทนการซ่ �อ 
อยา่งไรก็ตาม่ในขณ์ะที�การเพาะพนัธิุส์นุขัและแม่วิเพ่�อนำาลกูม่าจำาหนา่ยยงัคงด้ำาเนินไปีใน

ลกัษณ์ะเดี้ยวิกนัในปีระเทศตา่ง ๆ ทั�วิโลก สิ�งที�เราสาม่ารถทำาได้ใ้นขณ์ะนี�ค่อ การทำาใหม้่ั�นใจวิา่
ผูเ้พาะพนัธิุใ์นปีระเทศไทยมี่ควิาม่รบัผิด้ชอบโด้ยตรงในการรกัษาม่าตรฐานใหส้งูที�สดุ้เทา่ที�จะ
เป็ีนไปีได้ ้รวิม่ถงึมี่เง่�อนไขในการด้ำาเนินการและแสด้งควิาม่รบัผิด้ชอบหากไม่ส่าม่ารถปีฏิิบตัิ

ตาม่ม่าตรการใหม่ข่อ้ใด้ขอ้หนึ�งหรอ่ทั�งหม่ด้ได้้
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การ่ที่ารุ่ณกร่ร่มสัตั้ว์ในห์ลากห์ลาย์ร้่ปแบบ                      
เรีาได้�เหัน็การีท่อด้ท่ิ�งสัต้วเ์ล้ี�ยงแล้ะการีเล้ี�ยงด้อ้ยา่งปล่้อยปล้ะล้ะเล้ยเพิ�มส้งขีึ�นในปี 
พ.ศ. 2564 นอกจากนี�เรายงัได้เ้หน็สตัวิจ์ ำานวินม่ากตอ้งตกเป็ีนเหย่�อของควิาม่โหด้รา้ย สนุขั
ที�ถกูกบัด้กัสตัวิมี์่จำานวินเพิ�ม่ขึ �น อปุีกรณ์ช์นิด้นี �ยงัคงถกูใชอ้ยา่งแพรห่ลายเพ่�อลา่หม่ปู่ีาตาม่

ชมุ่ชนที�หา่งไกลจากเขตเม่่อง ยงัมี่ตวัิอยา่งของการเลี �ยงด้อูยา่งปีลอ่ยปีละละเลยอีกหลายกรณี์
ที�เราพบเหน็ ตั�งแตก่ารนำาไปีขงัรวิม่กนั การทำารา้ยอยา่งทารุณ์ ไปีจนถงึสตัวิที์�ตอ้งอยูใ่น 

สภาพแวิด้ลอ้ม่ที�ไม่ไ่ด้ม้่าตรฐาน

การปีลอ่ยปีละละเลยถ่อเป็ีนการทารุณ์กรรม่อีกรูปีแบบหนึ�งที�ผูค้นทั�วิไปีม่กัม่องขา้ม่อยา่งเชน่ 
ไม่ใ่หส้ตัวิเ์ลี �ยงได้ด่้้�ม่นำ�าสะอาด้เพียงพอหรอ่เลี �ยงด้ใูนบรเิวิณ์ที�ไม่มี่่ที�บงัแด้ด้หรอ่ฝ่น ซึ�งบางครั�ง
ผูก้ระทำาควิาม่ผิด้อาจทำาไปีโด้ยไม่รู่ต้วัิ เราขอควิาม่ชว่ิยเหลอ่จากคณุ์เพ่�อเป็ีนทนุในการรกัษา

เรง่ด้ว่ินหลายกรณี์ในปีี พ.ศ. 2564 นำ�าใจอนัมี่คา่ที�คณุ์ม่อบใหอ้ยา่งตอ่เน่�องนี �เอง ได้ช้ว่ิยเปีลี�ยน
ชีวิิตของสนุขัและแม่วิจำานวินม่ากที�ตกอยูใ่นสถานการณ์ส์ิ �นหวิงัเชน่นี �

“น�องเมอร่โ์ก่�” เหย่�อก่าร่ทั้ารุ่ณก่ร่ร่มทั้้�โหด้ร่�ายได้�ร่บ้ความชัว่ยเหลอ่ทั้างก่าร่แพื่ทั้ยภ์ายในโร่งพื่ยาบาลสุนุข้ของเร่า
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การด้แูลรกัษาและฟ่ั�นฟัสูภาพรา่งกายของ
สตัวิที์�ได้ร้บัผลกระทบจากการทารุณ์กรรม่
ไม่ใ่ชแ่คก่ารรกัษาบาด้แผลที�เกิด้ขึ �นแลว้ิ

เทา่นั�น การบรจิาคของคณุ์ทำาใหเ้ราสาม่ารถ
ม่อบควิาม่ชว่ิยเหลอ่แก่สตัวิเ์หลา่นี �ได้ม้่ากกวิา่

นั�น โด้ยชว่ิยใหเ้ราจดั้การหาวิิธีิปีอ้งกนักบั
ปัีญ่หาได้ก่้อนที�จะเกิด้ขึ �น เราไม่ไ่ด้ร้กัษา

บาด้แผลเพียงอยา่งเดี้ยวิ แตเ่รายงัตอ้งหาวิิธีิ
เพ่�อหยดุ้ไม่ใ่หปั้ีญ่หาเกิด้ขึ �นตั�งแตแ่รกอีกด้ว้ิย 
นี�ค่อเหตผุลวิา่ทำาไม่การด้แูลสวิสัด้ภิาพสตัวิ์

ในชมุ่ชนจงึมี่บทบาทสำาคญั่อยา่งม่าก

โซ่มก้่ถ้ก่นำามาใชั�เพื่่�อลา่มสุต้ั้วเ์ล้ �ยงไว�ใน 
บร่เิวณทั้้�ด้นิของเจ�าของ

49 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



คุวามร่่วมม่อกบัชุมชน
การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่�องของคณุ์ทำาใหห้นว่ิยบรกิารด้า้นสวิสัด้ภิาพสตัวิช์มุ่ชนและโครงการ

เพ่�อการศกึษาของเรามี่สว่ินรว่ิม่กบัชมุ่ชนในพ่�นที�และสง่เสรมิ่ใหป้ีระชาชนมี่สว่ินชว่ิยด้แูล  
รบัผิด้ชอบ ย่นหยดั้ปีกปีอ้งสทิธิิของสตัวิแ์ละแสด้งจดุ้ย่นเพ่�อตอ่ตา้นการทารุณ์กรรม่สตัวิใ์นทกุ
รูปีแบบ ซึ�งได้ผ้ลลพัธิดี์้โด้ยเหน็ได้จ้ากการที�ผูค้นมี่แนวิโนม้่ที�จะแจง้เคสการกระทำาทารุณ์กรรม่

ม่ากขึ �น รวิม่ถงึชว่ิยเราในการคน้หาผูก้ระทำาผิด้ม่าด้ำาเนินคดี้ ผูที้�รบัผิด้ชอบในการทำางาน 
เหลา่นี �ค่อเจา้หนา้ที�ปีระสานงานชมุ่ชนของเรา

ทีม่งานทั�ง 3 คนจะบนัทกึเหตกุารณ์ ์รวิบรวิม่ขอ้ม่ลูจากเจา้หนา้ที�กูภ้ยัสตัวิแ์ละเจา้หนา้ที�
สตัวิแพทยข์องเรา หลงัจากนั�นจงึปีระสานไปียงัสม่าชิกของชมุ่ชนเพ่�อรายงานเหตกุารณ์ที์�ได้้

รบัขอ้ม่ลูม่า โด้ยจะลงพ่ �นที�ที�เกิด้เหต ุพดู้คยุกบับคุคลและครอบครวัิเพ่�อรวิบรวิม่คำาใหก้ารของ
พยานโด้ยตรงและหาพยานหลกัฐานเพ่�อด้ำาเนินคดี้กบัผูก้ระทำาควิาม่ผิด้ภายใตพ้ระราชบญั่ญ่ตัิ

ปีอ้งกนัการทารุณ์กรรม่และสวิสัด้ภิาพสตัวิข์องปีระเทศไทย พ.ศ. 2557

เพ่�อแสด้งใหเ้หน็ถงึการทำางานอยา่งทุม่่เทและควิาม่พยายาม่อยา่งหนกัในการยบัยั�งการทารุณ์
สตัวิห์รอ่การปีลอ่ยปีละละเลยที�อาจเกิด้ขึ �นอีก ทีม่งานของเราได้ด้้ ำาเนินการไปีทั�งสิ �น 270 คดี้
ในชว่ิงปีี พ.ศ. 2564 ในจำานวินนี�มี่ 23 คดี้ที�ยงัอยูใ่นระหวิา่งด้ำาเนินการ มี่ 6 คดี้ที�อยูใ่นขั�นตอน

การทำางานของเจา้หนา้ที�ต ำารวิจ เพ่�อหาตวัิผูก้ระทำาม่าด้ำาเนินคดี้และรบัโทษ

การ่ร่ณร่งค์ุร่ะดับัปร่ะเที่ศั
การวิางรากฐานเพ่�อรเิริ�ม่การรณ์รงคต์อ่ตา้น
การทารุณ์กรรม่ทั�วิปีระเทศ เป็ีนสว่ินเสรมิ่
ของงานที�หนว่ิยบรกิารด้า้นสวิสัด้ภิาพสตัวิ์
ชมุ่ชนและโครงการใหค้วิาม่รูแ้ละการศกึษา

อยา่งมี่ม่นษุยธิรรม่ของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย 
(ซอยด๊้อก) ด้ำาเนินการอยู ่แคม่เปีญ่นี�ได้ร้บั
การสรา้งสรรคข์ึ �นม่าเพ่�อปีลกุจิตสำานกึของ
ปีระชาชนเร่�องการกระทำาที�ทารุณ์ตอ่สตัวิ ์

และใหข้อ้ชี �แนะหรอ่แนวิทางเพ่�อแกไ้ขปัีญ่หา
การทารุณ์กรรม่สตัวิ์

“ก่าร่ทั้ารุ่ณก่ร่ร่มสุต้ั้วม์ห้ลายร้่ปแบบ 
ก่าร่เพื่กิ่เฉัยหมายถง้ก่าร่ยอมร่บ้”
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การ่ช่วย์เห์ลอ่ดั�านสวัสดิัภาพื่สัตั้ว์นานาชาติั้
เงนิบริีจาคขีองคุณ์ยังได้�ถึก้นำาไปช่ิวยบรีรีเท่าวกิฤต้ด้�านสวัสด้ภิาพสัต้วน์านาชิาต้ ิ

ท่ี�ปรีะเท่ศมอริีเชิยีส 

เป็ีนเวิลาหลายปีีที�เกาะเลก็ ๆ แหง่นี �ด้ ำาเนินม่าตรการที�โหด้เหี �ยม่ ไรป้ีระสทิธิิภาพและทารุณ์ใน
การควิบคมุ่จำานวินสนุขัจรจดั้ ด้ว้ิยการจบัและปีลดิ้ชีพสนุขัด้ว้ิยการฉีุด้ยา

ในปีลายปีี พ.ศ. 2563 มี่การเผยแพรภ่าพที�เป็ีนหลกัฐานวิา่นโยบาย “จบัและฆ่า่” ยงัคงด้ำาเนิน
อยู ่ณ์ ปีระเทศแหง่นี � องคก์รเพ่�อสวิสัด้ภิาพสตัวิห์ลายแหง่ได้อ้อกม่าเคล่�อนไหวิ เชน่ กลุม่่

ควิาม่รว่ิม่ม่่อด้า้นสวิสัด้ภิาพและการคุม้่ครองสตัวิน์านาชาต ิ(INTERNATIONAL ANIMAL 
WELFARE AND PROTECTION COALITION : IAWPC) ซึ�งพยายาม่ยตุมิ่าตรการอนัโหด้
รา้ยนี �นานกวิา่ทศวิรรษ ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยซึ�งเป็ีนหนึ�งในสม่าชิกของกลุม่่ควิาม่รว่ิม่ม่่อด้งั
กลา่วิได้ร้บัการรอ้งเรยีนจากกองทนุ MARCHIG ใหร้ว่ิม่ชว่ิยเหลอ่ในสถานการณ์ที์�ม่อรเิชียส 
ม่ลูนิธิิฯ รว่ิม่ม่่อกบักองทนุ MARCHIG เป็ีนเวิลานานและยินดี้สนบัสนนุควิาม่ชว่ิยเหลอ่ ถงึ

แม่ว้ิา่เหตกุารณ์ใ์นครั�งนี �จะอยูห่า่งจากที�ตั�งของศนูยพ์กัพิงที�ภเูก็ตกวิา่ 6,000 กิโลเม่ตร

การบรจิาคจากคณุ์ได้ถ้กูนำาไปีใชก้บัการรณ์รงคอ์อนไลนเ์พ่�อสรา้งควิาม่ตระหนกัรูเ้กี�ยวิกบั
ควิาม่อำาม่หิตที�ซอ่นอยูบ่นเกาะสวิรรคแ์หง่นี � และโครงการรวิบรวิม่รายช่�อตอ่ตา้นม่าตรการนี �

จากทั�วิโลก ในขณ์ะที�การลา่รายช่�อด้ำาเนินไปีนั�น จด้หม่ายเปิีด้ผนกึจาก UK PARLIAMENT’S 
ALL-PARTY DOG WELFARE ADVISORY GROUP (APDAWG) ได้ถ้กูสง่ไปียงันายก

รฐัม่นตรขีองม่อรเิชียส ด้ว้ิยแรงกด้ด้นัจากนานาชาตแิละการสง่จด้หม่ายฉุบบันี �ท ำาใหน้ายม่านิช 
โกบนิ  รฐัม่นตรกีระทรวิงเกษตรและควิาม่ปีลอด้ภยัด้า้นอาหารแหง่ม่อรเิชียสออกม่าปีระกาศ
วิา่นโยบาย “จบัและฆ่า่” ไม่มี่่อีกตอ่ไปี และยินดี้รว่ิม่ม่่อกบั APDAWG ในการด้ำาเนินโครงการ

ควิบคมุ่จำานวินสนุขัด้ว้ิยวิิธีิที�มี่ม่นษุยธิรรม่

ตอ่ม่าจงึมี่การจดั้ปีระชมุ่ระหวิา่งผูแ้ทนของรฐับาลม่อรเิชียส
และหนว่ิยงานเพ่�อสวิสัด้ภิาพสตัวิต์า่ง ๆ ในการรา่งโครงการ
เพ่�อใหอ้งคก์รสตัวิแพทยน์านาชาตไิด้ล้งนาม่รบัรอง เราหวิงั

เป็ีนอยา่งยิ�งวิา่โครงการจะด้ำาเนินไปีด้ว้ิยดี้

ขอบคณุ์ที�รว่ิม่กบัเราเพ่�อชว่ิยเหลอ่สนุขัที�ม่อรเิชียส ชีวิิตของ
สตัวิเ์หลา่นี �ดี้ขึ �นได้แ้ละมี่ควิาม่หวิงัอีกครั�งเพราะคณุ์
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นี�ค่อบทพิสจูนที์�แสด้งใหเ้หน็วิา่นำ�าใจอนัมี่คา่ของคณุ์ที�ม่อบใหผ้า่นการบรจิาคได้ช้ว่ิยให้
ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) เกิด้การพฒันาอยา่งตอ่เน่�อง การบรจิาคของคณุ์ได้ช้ว่ิย
เสรมิ่สรา้งสภาพควิาม่เป็ีนอยูที่�ดี้ขึ �นอยา่งชดั้เจนแก่สตัวิไ์รที้�พึ�งจำานวินม่ากที�ได้ร้บัการชว่ิย
เหลอ่ตลอด้ระยะเวิลาหลายปีีที�ผา่นม่า

ศนูยพ์กัพิง จิลล ์ด้ลัลยี ์ของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก)  
ในจงัหวิดั้ภเูก็ต ได้ข้ยายพ่�นที�เพิ�ม่ขึ �นม่ากกวิา่
เด้มิ่เป็ีนสองเทา่จากเม่่�อหา้ปีีที�แลว้ิ การสนบัสนนุ
ที�ดี้เยี�ยม่ของคณุ์ทำาใหม้่ลูนิธิิฯ มี่พ่ �นที�ภายในศนูย์
พกัพิงเพิ�ม่ขึ �นเป็ีน 32,500 ตารางเม่ตรหรอ่ขนาด้
เทา่กบั 6 สนาม่ฟัตุบอล เพ่�อใชส้ ำาหรบัรองรบั
สตัวิที์�ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่ได้ม้่ากขึ �น 

มี่การเพิ�ม่เตมิ่โครงสรา้งพ่ �นฐานที�ส ำาคญั่ใน
ระหวิา่งปีี พ.ศ. 2564 โด้ยมี่สาเหตหุลกัม่าจาก
การเพิ�ม่จำานวินของสนุขัและแม่วิที�สงูขึ �นอยา่ง 
นา่ตกใจและจำานวินสตัวิที์�เขา้ม่ารบัการรกัษา 
ที�ม่ลูนิธิิฯ อีกทั�งยงัมี่การปีรบัปีรุงอาคารที�มี่ 
สภาพทรุด้โทรม่

การปรับปรงุ 
ศนูย์พักพงิ
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ไม่ลม่ร่ากเห์ง�า
เรากลา่วิคำาอำาลาปีี พ.ศ. 2564 ไปีพรอ้ม่ ๆ กบัอาคารหลงัหนึ�งที�มี่บทบาทสำาคญั่อยา่งยิ�ง
ในการชว่ิยชีวิิตสตัวิจ์ ำานวินนบัไม่ถ่ว้ินตลอด้หลายปีีที�ผา่นม่า

อาคารหลงันี �เด้มิ่ถกูใชเ้ป็ีนโรงเรอ่นเลี �ยงวิวัิโด้ยเจา้ของที�คนเก่า เวิลาตอ่ม่าอาคารได้ถ้กู
ปีรบัปีรุงเพ่�อใชเ้ป็ีนโรงพยาบาลสตัวิแ์หง่แรกของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย เม่่�อคราวิที�เรา
ยา้ยม่าอยูที่�นี�ในปีี พ.ศ. 2551   

นบัตั�งแตเ่รายา้ยม่ลูนิธิิฯ ม่าอยูที่�นี� การรกัษาเกิด้ขึ �นครั�งแรกภายในอาคารหลงันี � นอกจากนี�
ยงัเป็ีนสถานที�ส ำาหรบัทำาหม่นัก่อนที�จะมี่การสรา้งหอ้งทำาหม่นัขึ �นม่าในภายหลงั ตาม่ด้ว้ิยการ
สรา้งโรงพยาบาลสนุขัของซอยด๊้อกที�แลว้ิเสรจ็ในปีี พ.ศ. 2559 อาคารหลงันี �ได้ท้ ำาหนา้ที�เป็ีนทั�ง
พ่ �นที�กกักนัสตัวิป่์ีวิยและศนูยก์ารแพทยที์�ใหก้ารรกัษาสตัวิที์�อยูภ่ายในศนูยพ์กัพิง

ในเด่้อนมี่นาคม่ เราได้ร้่ �อถอนโครงสรา้งเก่าเพ่�อเตรยีม่พ่ �นที�ส ำาหรบัการก่อสรา้ง พ่ �นที�ที�ครั�งหนึ�ง
เคยม่อบการรกัษา ด้แูลและฟ่ั�นฟัสูตัวิจ์ ำานวินม่ากจากอาการป่ีวิยและบาด้เจ็บตลอด้หลายปีี
ที�ผา่นม่า ปัีจจบุนัได้ก้ลายเป็ีนที�ตั�งของคอกสนุขัที�ตอ้งการการด้แูลเป็ีนพิเศษและสระวิา่ยนำ�า
ส ำาหรบัสนุขั
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พื่่�นที่ี�ให์ม่
ในเด่้อนม่กราคม่ การปีรบัปีรุงและพฒันายงัคงด้ำาเนินตอ่ไปีบนที�ด้นิที�คณุ์มี่สว่ินชว่ิยซ่ �อ
ใหแ้ก่ม่ลูนิธิิฯ เม่่�อปีี พ.ศ. 2563 โด้ยได้มี้่การก่อสรา้งกำาแพงกั�นจนแลว้ิเสรจ็ เรามี่พ่ �นที�
เพิ�ม่ขึ �นอีก (1.7 เอเคอร)์ 7,000 ตร.ม่. จากเด้มิ่ที�มี่อยูแ่ลว้ิ 6.4 เอเคอร ์เรานำาพ่ �นที�ด้งั
กลา่วิม่าใชส้ ำาหรบัเร่�องที�จ ำาเป็ีนอยา่งการสรา้งคอกสนุขัขึ �นม่าใหม่อี่ก 4 คอกและสรา้ง
พ่ �นที�ออกกำาลงักายสำาหรบัสนุขัใหม่อี่ก 4 แหง่ ซึ�งทั�งหม่ด้แลว้ิเสรจ็ในเด่้อนมิ่ถนุายน 
รวิม่ถงึเสน้ทางเดิ้นใหม่ส่ ำาหรบัอาสาสม่คัรและสนุขัเพ่�อม่าใชเ้วิลารว่ิม่กนั

คอก่สุนุข้ใหม ่4 คอก่, 
พื่่ �นทั้้�ออก่ก่ำาลง้ก่าย

สุำาหร่บ้สุนุข้ใหม ่4 แหง่
และเสุ�นทั้างเด้นิสุำาหร่บ้ผู้้ �
เย้�ยมชัมและอาสุาสุมค้ร่ 
ถ้ก่สุร่�างข้�นบนพื่่ �นทั้้�ใหม่

ขนาด้ 1.7 เอเคอร่์

คอก่สุำาหร่บ้สุนุข้ 
ทั้้�ตั้ �องก่าร่ก่าร่ด้้แล
เป็นพื่เิศษ

น�องซ้โมสุ่นกุ่สุนานก่บ้ก่าร่ออก่ก่ำาลง้ก่ายในพื่่ �นทั้้�ใหม่

ในเด่้อนกรกฎาคม่ มี่การก่อสรา้งคอกสำาหรบัสนุขัที�
ตอ้งการการด้แูลเป็ีนพิเศษเพิ�ม่เตมิ่อีกจำานวิน 5 คอก
บนพ่�นที�ที�ครั�งหนึ�งเคยเป็ีนที�ตั�งของโรงพยาบาลหลงัเก่า 
ปัีจจบุนัเป็ีนที�อยูอ่าศยัของสนุขัพิการ คอกสนุขักลางแจง้
ที�มี่หลงัคาจะชว่ิยใหส้นุขัเหลา่นี �มี่พ่ �นที�ส ำาหรบัอยูอ่าศยั
ที�กวิา้งขวิางม่ากขึ �น สนาม่หญ่า้จะชว่ิยกระตุน้ปีระสาท
สมั่ผสั โด้ยพ่ �นผิวิที�ออ่นนุม่่จะชว่ิยใหส้นุขัได้ย่้ด้เสน้ย่ด้
สายและสาม่ารถนอนกลิ �งไปีกบัพ่ �นได้้
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ปร่บัปรุ่งให์�ดัขีึ�น
ชว่ิงกลางปีีเป็ีนเวิลาที�เรายุง่อยูก่บัการซอ่ม่แซม่คอกสนุขั
ที�เก่าที�สดุ้ในศนูยพ์กัพิงจำานวิน 2 คอก ซึ�งเป็ีนที�อยูอ่าศยั
ของบรรด้าสนุขัสงูวิยั นอกจากนี�ยงัได้มี้่การปีรบัพ่ �นที�อีก 
12 คอกที�พ่ �นคอนกรตีแตกรา้วิและสกึกรอ่นหลงัจากที�
ผา่นการใชง้านผา่นรอ้นผา่นฝ่นม่าหลายปีี

นอกเหน่อจากการปีรบัพ่ �น
ใหม่ภ่ายในคอกแลว้ิ เรายงัได้้
สรา้งศาลาสำาหรบัสนุขัขึ �นใหม่่
จำานวิน 27 หลงัและเตียงสนุขั
อีก 250 เตียง โด้ยยกสงูจาก
พ่�นและถกูใชเ้ป็ีนที�นอนสำาหรบั
สนุขัที�จ ำาเป็ีนตอ้งนอนภายใน
กรงซึ�งตั�งอยูด่้า้นหลงัของคอก
แตล่ะแหง่

ศาลาเก่าหลายหลงัที�ถกูใชง้านม่านานเกินกวิา่สบิปีีมี่
สภาพสกึกรอ่น ขึ �นสนิม่ เส่�อม่สภาพไปีตาม่ระยะเวิลา
และไม่ป่ีลอด้ภยัสำาหรบัการใชง้านอีกตอ่ไปี

ศาลาซึ�งมี่โครงสรา้งเป็ีนสแตนเลส เป็ีนอปุีกรณ์ที์�มี่
ปีระโยชนแ์ละมี่ควิาม่สำาคญั่สำาหรบัคอกสนุขั ไม่เ่พียงแต่
จะเป็ีนที�พกัผอ่นหยอ่นใจที�สาม่ารถรองรบัสนุขัได้ม้่าก
ถงึ 10 ตวัิแลว้ิ ที�นั�งบนศาลายงัถกูสรา้งใหส้งูจากพ่�น
ปีระม่าณ์ 5 ฟัตุ ทำาใหส้นุขัใชเ้ป็ีนจดุ้นั�งชม่วิิวิทั�งภายใน
และภายนอกอีกด้ว้ิย
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นำ�าคุอ่แห์ล่งกำาเนดิัของชีวติั้... 
มี่การใชน้ ำ�าหลายพนัแกลลอนที�ซอยด๊้อกในแตล่ะปีี ส ำาหรบัด่้�ม่ ลา้งกรง อาบนำ�าสนุขั เตมิ่สระ
วิารบี ำาบดั้ของโรงพยาบาลและเพ่�อการใชง้านอ่�น ๆ เราใหค้วิาม่สำาคญั่เป็ีนอยา่งม่ากในเร่�อง
การอนรุกัษน์ำ�าและการรไีซเคลิ โด้ยหลกีเลี�ยงการใชส้ารเคมี่ในการรกัษาสตัวิใ์หม้่ากที�สดุ้ 
นอกจากสระนำ�าขนาด้ใหญ่่ที�ตั�งอยูใ่จกลางศนูยพ์กัพิงแลว้ิ เรายงัมี่บอ่นำ�าลกึอีกหลายแหง่ที�
สาม่ารถรองรบันำ�าฝ่นตาม่ฤด้กูาลที�ชว่ิยใหเ้รามี่นำ�าเพียงพอสำาหรบัการใชไ้ด้อ้ยา่งตอ่เน่�องใน
แตล่ะวินั

เรามี่ควิาม่จำาเป็ีนตอ้งเก็บกกันำ�าบางสว่ินไวิใ้ช ้โด้ยได้ด้้ ำาเนินการเปีลี�ยนถงัเก็บนำ�าเก่าที�ช ำารุด้
และเปีลี�ยนม่าใชถ้งัที�เป็ีนมิ่ตรตอ่สิ�งแวิด้ลอ้ม่ แตล่ะถงัสาม่ารถเก็บนำ�าได้ ้6,000 ลติร ถงัเหลา่นี �
ท ำาควิาม่สะอาด้งา่ยและมี่สว่ินชว่ิยปีรบัปีรุงคณุ์ภาพนำ�าที�เราใชภ้ายในศนูยพ์กัพิงและ 
โรงพยาบาลสตัวิข์องเรา

...และบางคุร่ั�งนำ�ากเ็ป็นแห์ล่งกำาเนดิัของคุวามสนกุ!
สิ�งก่อสรา้งที�นา่ต่�นตาต่�นใจที�สดุ้ของปีี พ.ศ. 2564 คงหนีไม่พ่น้สระวิา่ยนำ�าจปิูีเตอร ์
(JUPITER’S POOL) ซึ�งสรา้งขึ �นจากวิิสยัทศันข์องคณุ์ จอหน์ ฮิกส ์รองปีระธิานกรรม่การ
ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยสากล ซึ�งเขาเป็ีนทั�งสม่าชิกในคณ์ะกรรม่การ ผูส้นบัสนนุและผูอ้ปุีการะ
สนุขัจรจดั้หลายตวัิม่าอยา่งยาวินาน สระวิา่ยนำ�าเปิีด้ใหใ้ชใ้นเด่้อนธินัวิาคม่และสรา้งขึ �นบน
พ่�นที�ของโรงพยาบาลเก่า คณุ์จอหน์เป็ีนผูด้้แูลการก่อสรา้งสระด้ว้ิยตวัิเอง โด้ยได้ท้ ำางานรว่ิม่
กบัทีม่ชา่งเพ่�อชว่ิยออกแบบและนำาเสนอแนวิคดิ้ที�เขาใฝ่่ฝั่นม่าตลอด้ นบัตั�งแตค่น้พบปีระโยชน์
ของวิิธีิวิารบี ำาบดั้ที�เคยใชก้บัจปิูีเตอร ์สนุขัพิการตวัิหนึ�งของเขาเม่่�อ 16 ปีีที�แลว้ิ
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สระวิา่ยนำ�าได้ร้บัการออกแบบอยา่งพิถีพิถนั โด้ยมี่ด้า้นต่ �นสำาหรบัสนุขัที�ตอ้งการย่น เด้นิยำ�านำ�าหรอ่นอน
เลน่ สระวิา่ยนำ�าจะคอ่ย ๆ เพิ�ม่ควิาม่ลกึม่ากขึ �นเร่�อย  ๆ ไปีจนสดุ้ขอบสระอีกด้า้นหนึ�ง ซึ�งจะเป็ีนพ่ �นที�
ส ำาหรบัสนุขัที�มี่ควิาม่ม่ั�นใจม่ากกวิา่ตวัิอ่�น สาม่ารถกระโด้ด้ ด้ำานำ�าหรอ่วิา่ยนำ�าได้ ้ด้า้นต่ �นและบรเิวิณ์
ลานที�อยูต่ดิ้กนัมี่หลงัคากนัสาด้แบบพบัเก็บได้ ้2 บานซึ�งชว่ิยปีอ้งกนัแสงแด้ด้และที�ปีลายด้า้นหนึ�ง
ของสระจะมี่ผนงักระจกกั�นสงู 2 เม่ตร ใหผู้เ้ยี�ยม่ชม่และอาสาสม่คัรได้ร้บัชม่ควิาม่นา่รกัและควิาม่
สนกุสนานรา่เรงิของนอ้งหม่า

สนุขัอาวิโุสหรอ่สนุขับางตวัิที�ปีระสบปัีญ่หาเกี�ยวิกบักระด้กูและขอ้ อนัเน่�องม่าจากอบุตัเิหตทุางถนน
และไม่ส่าม่ารถเคล่�อนไหวิได้เ้หม่่อนปีกต ิยงัได้ร้บัปีระโยชนแ์ละสาม่ารถเพลดิ้เพลนิไปีกบัการออก
กำาลงักายเบา ๆ ด้ว้ิยวิิธีิวิารบี ำาบดั้ นำ�าที�ระด้บัควิาม่ลกึโด้ยเฉุลี�ยจะรบันำ�าหนกัตวัิของสนุขัได้ม้่ากถงึ 
80% ซึ�งหม่ายควิาม่วิา่พวิกเขาสาม่ารถเคล่�อนไหวิได้อ้ยา่งอิสระม่ากขึ �น ไม่รู่ส้กึอดึ้อดั้และมี่คณุ์ภาพ
ชีวิิตที�ดี้ขึ �น

ที่กุสิ�งที่กุอย่์างที่ี�คุณุให์� 
การสนบัสนนุของคณุ์ได้ช้ว่ิยม่อบชีวิิตที�ดี้ที�สดุ้เทา่
ที�จะเป็ีนไปีได้ส้ ำาหรบัสนุขัและแม่วิกวิา่ 1,500 ชีวิิต
ภายในศนูยพ์กัพิง ตั�งแตพ่่ �นที�พวิกเขาย่นไปีจนถงึ
เตียงนอน อาหารที�กิน การบำาบดั้ที�เหม่าะสม่ นำ�าด่้�ม่
สะอาด้และการด้แูลเอาใจใสด่้ว้ิยควิาม่รกัอยา่งเชน่ที�
พวิกเขาสม่ควิรได้ร้บั

ถงึแม่ว้ิา่จะไม่มี่่สิ�งใด้สาม่ารถม่าทด้แทนบา้นที�อบอุน่ได้ ้แตค่ณุ์ม่ั�นใจได้เ้ลยวิา่สนุขัและแม่วิจะ
มี่ชีวิิตและได้ร้บัการด้แูลอยา่งดี้ที�สดุ้เทา่ที�จะเป็ีนได้ ้ในขณ์ะที�กำาลงัเฝ่า้รอที�จะมี่บา้นอยูที่�ศนูย์
พกัพิงของเรา

57 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



การสนับสนนุขึ้องคณุ
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ในเด้อ่นพฤษภาคม การีสนับสนุนจากคุณ์ท่ำาใหั�ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอยได้�รัีบรีางวัล้ 
ท่างด้�านวรีรีณ์กรีรีมเป็นครัี�งแรีกจากหันังสอ่ JUST GILL เร่ี�องรีาวขีองคุณ์ จลิ้ล้ ์ด้ลั้
ล้ยี ์ผู้้�ร่ีวมก่อต้ั�งม้ล้นิธิิฯ ผู้้�ล่้วงลั้บขีองเรีา โด้ยได้�รัีบรีางวัล้ PEOPLE’S BOOK PRIZE 
ปรีะจำาปี พ.ศ. 2563/2564 ในหัมวด้สารีคด้ี

รางวิลั PEOPLE’S BOOK PRIZE กอ่ตั�งขึ �นในสหราชอาณ์าจกัร เป็ีนการปีระกวิด้วิรรณ์กรรม่ที�
สง่เสรมิ่นกัเขียนหนา้ใหม่แ่ละผลงานใหม่ที่�ยงัไม่ไ่ด้ค้น้พบ มี่หนงัสอ่จำานวินหลายสบิเลม่่ได้ร้บั
การเสนอช่�อเขา้ชิงในหม่วิด้หมู่น่วินิยาย สารคดี้
และเด้ก็ โด้ยผูช้นะได้ร้บัการคดั้เลอ่กจากผู้
สนบัสนนุเชน่คณุ์ที�ลงคะแนนผา่นทางออนไลน์

พิธีิม่อบรางวิลัไม่ส่าม่ารถจดั้ขึ �นได้เ้ร่�องจากการ
ระบาด้ของโควิิด้-19 แตอ่ยา่งไรก็ตาม่คณุ์จอหน์ 
ด้ลัลยี ์และคณุ์ด้อนนา่ ฟัรเีลฟิั ผูเ้ขียนทั�งสอง
ทา่นได้ร้ว่ิม่รบัรางวิลัผา่นทางออนไลน ์โด้ยพวิก
เขาได้แ้สด้งควิาม่ขอบคนุทกุคนที�อา่น โหวิตลง
คะแนนและรว่ิม่รกัษาเจตนารม่ณ์ข์องคณุ์จิลล ์
ใหค้งอยู่
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การ่ร่ะดัมที่นุออนไลน์
มี่ผูส้นบัสนนุจำานวินทั�งสิ �น 2,823 คนที�ท ำาการระด้ม่ทนุบนเฟัสบุค๊เพ่�อม่อบใหม้่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัใน
ซอยในปีี พ.ศ. 2564 โด้ยเด่้อนมิ่ถนุายนเป็ีนเด่้อนที�มี่การระด้ม่ทนุบนเฟัสบุค๊สงูที�สดุ้ เน่�องจาก
ได้ร้บัเลอ่กใหใ้ชเ้ป็ีนชอ่งทางในการทำากิจกรรม่เด้นิจงูสนุขัในสหรฐัฯ ปีระจำาเด่้อน อยา่งไรก็ตาม่ 
ยงัมี่การจดั้งานระด้ม่ทนุอยา่งตอ่เน่�องตลอด้ทั�งปีีเน่�องในวินัเกิด้ วินัแหง่การร ำาลกึถงึ กิจกรรม่ที�
ได้ร้บัการสนบัสนนุจากสปีอนเซอร ์และอ่�น ๆ อีกม่ากม่าย โด้ยผูส้นบัสนนุเหลา่นี �สาม่ารถระด้ม่
ทนุได้ม้่ากถงึ 372,652 ด้อลลารส์หรฐั

AMAZONSMILE และ EASYFUNDRAISING ยงัคงได้ร้บัควิาม่นิยม่ในหมู่น่กัชอ้ปีออนไลน ์
รายได้ส้ว่ินหนึ�งของการซ่ �อสนิคา้หรอ่บรกิารผา่นชอ่งทางเหลา่นี �จะถกูบรจิาคใหก้บัองคก์รการ
กศุลที�คณุ์ช่�นชอบ ซึ�งเรารูส้กึยินดี้เป็ีนอยา่งยิ�งที�ได้เ้หน็ช่�อของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) 
เป็ีนหนึ�งในนั�น ระหวิา่งเด่้อนกนัยายน พ.ศ. 2563 ถงึกนัยายน พ.ศ. 2564 การซ่ �อของคณุ์สรา้ง
รายได้ ้22,000 ด้อลลารส์หรฐั (730,653.00 บาท) ผา่น AMAZONSMILE ในสหราชอาณ์าจกัร
และสหรฐัอเม่รกิา และ 7,000 ด้อลลารส์หรฐั (232,403.50 บาท) ผา่นการระด้ม่ทนุของ EASY 
ในสหราชอาณ์าจกัร

เดันิที่างไกลกว่าเดิัม
หลงัจากการเปิีด้ตวัิควิาม่รว่ิม่ม่่อกบั CARS (CHARITABLE ADULT RIDES AND 
SERVICES) องคก์รไม่แ่สวิงหากำาไรในสหรฐัอเม่รกิาในเด่้อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี่ผู้
บรจิาคจำานวิน 19 คนได้ร้ว่ิม่บรจิาครถยนตใ์หแ้ก่ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) รวิม่เป็ีนเงิน
ทั�งสิ �น 15,000 ด้อลลารส์หรฐั เราหวิงัวิา่จะได้ร้บัการสนบัสนนุเชน่เดี้ยวิกนันี �ที�สหราชอาณ์าจกัร
ในปีีหนา้ จากการเปิีด้ตวัิควิาม่รว่ิม่ม่่อกบั GIVEACAR ในชว่ิงปีลายปีี พ.ศ. 2564

การสนบัสนนุของคณุ์สรา้งควิาม่รูส้กึปีระทบัใจใหเ้ราอยา่งตอ่เน่�องในปีีนี � คณุ์ใหก้ารตอบรบั
ทกุครั�งเม่่�อเราขอควิาม่ชว่ิยเหลอ่และจดั้กิจกรรม่ระด้ม่ทนุตา่ง ๆ ที�มี่ปีระโยชนแ์ละจำาเป็ีนอยา่ง
ม่ากสำาหรบัสตัวิที์�อยูใ่นการด้แูลของเราทั�งภายในศนูยพ์กัพิงและภายนอก เราขอขอบคณุ์เป็ีน
อยา่งสงู
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คุณ์คอ่บุคคล้สำาคัญท่ี�ช่ิวยใหั�กจิกรีรีมเด้นิสุนัขีเพ่�อรีะด้มท่นุในปรีะเท่ศอังกฤษปรีะจำา
ปี พ.ศ. 2563 ปรีะสบความสำาเร็ีจ เรีาจงึต้ดั้สนิใจจดั้งานในลั้กษณ์ะเด้ยีวกันขีึ�นอกีครัี�ง
ท่ี�สหัรัีฐฯ ในปี พ.ศ. 2564 งานระด้ม่ทนุครั�งนี �ด้ ำาเนินการโด้ยกลุม่่อาสาสม่คัรชาวิอเม่รกินัใช้
ช่�อวิา่ THE US JUNE WALKING CHALLENGE โด้ยผูเ้ขา้รว่ิม่กิจกรรม่จะได้ร้บัม่อบหม่ายให้
เด้นิเป็ีนระยะทาง 30 ไม่ลภ์ายในระยะเวิลา 30 วินัของเด่้อนมิ่ถนุายนเพ่�อระด้ม่ทนุสำาหรบัใช ้

ในการด้แูลสตัวิที์�ศนูยพ์กัพิง

ถงึแม่จ้ะเป็ีนกิจกรรม่ระด้ม่ทนุสำาหรบัผูบ้รจิาคในสหรฐัฯ แตค่ณุ์จอหน์ ด้ลัลยี ์ได้ข้อมี่สว่ินรว่ิม่
กบักิจกรรม่นี�จากปีระเทศไทย โด้ยคณุ์จอหน์ได้เ้ดิ้นไปี-กลบัระหวิา่งศนูยพ์กัพิงของเราและหาด้
ไม่ข้าวิที�อยูไ่ม่ไ่กลจำานวินหลายเที�ยวิ รวิม่ถงึได้แ้บง่ปัีนและบอกเลา่ปีระสบการณ์ที์�นา่ปีระทบั
ใจผา่นเวิบ็ไซตร์ะด้ม่ทนุสว่ินตวัิของเขาเองซึ�งได้ร้บัการตอบรบัอยา่งดี้จากผูส้นบัสนนุจำานวิน
ม่าก โด้ยเฉุพาะอยา่งยิ�งหากสนุขัที�รว่ิม่เด้นิกบัคณุ์จอหน์เป็ีนสนุขัที�ใชชี้วิิตอยูที่�ศนูยพ์กัพิงม่า

ยาวินาน หรอ่สนุขัที�เป็ีนที�รูจ้กัของบรรด้าอาสาสม่คัร รวิม่ถงึสนุขัที�ก ำาลงัรอการเด้นิทางไปี 
สูบ่า้นใหม่ใ่นตา่งปีระเทศ

เราได้ร้บัเงินบรจิาคจำานวิน $103,109 ด้อลลารส์หรฐั จากผูบ้รจิาคทั�งหม่ด้ 1,149 ทา่น ถ่อเป็ีน
ควิาม่ชว่ิยเหลอ่ครั�งส ำาคญั่ในยาม่ที�ซอยด๊้อกกำาลงัเผชิญ่กบัวิิกฤตครั�งแลว้ิครั�งเลา่ ตั�งแตก่าร

ระบาด้ของโควิิด้-19 และโรคไขห้ดั้สนุขั ไปีจนถงึการหา้ม่นำาเขา้สนุขัไปียงัสหรฐัอเม่รกิา

การระดมทนุออนไลน์
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ทีม่งานซอยด๊้อกในแคนาด้าจดั้งาน 
MUTT MARCH ผา่นทางออนไลน์
ขึ �นเป็ีนครั�งที�สอง โด้ยในปีีนี �มี่ช่�อ

วิา่ “MUTT MARCH 2021 – A PAWSOME 
FUTURE” ด้ว้ิยขอ้จำากดั้ตา่ง ๆ ในชว่ิงที�มี่การแพร่
ระบาด้ของโควิิด้และการหา้ม่ไม่ใ่หมี้่การรวิม่กลุม่่
และจดั้กิจกรรม่เป็ีนปีีที�สองตดิ้ตอ่กนั ทีม่ผูจ้ดั้งาน

จงึได้จ้ดั้งานระด้ม่ทนุเสม่่อนจรงิระด้บัโลกที�นา่
จด้จำานี �ขึ �นม่าอีกครั�ง และได้ร้บัการตอบรบัอยา่งดี้

จากผูส้นบัสนนุจนปีระสบควิาม่สำาเรจ็อีกครั�ง

งานระด้ม่ทนุจดั้ขึ �น 10 วินัในระหวิา่งวินัที� 20-30 
ตลุาคม่ โด้ยผูเ้ขา้รว่ิม่ตอ้งพิชิตภารกิจที�ทา้ทายและ
สนกุสนานทั�งสิ �น 10 รายการและรว่ิม่เด้นิเป็ีนระยะ
ทาง 10 กิโลเม่ตร คณุ์จอหน์ได้ร้ว่ิม่กิจกรรม่ครั�งนี �

จากปีระเทศไทยเหม่่อนเชน่เคย โด้ยคราวินี�เขาเด้นิ
รว่ิม่กบัสนุขัพิการ 10 ตวัิที�ผา่นการถกูทารุณ์กรรม่
อยา่งรุนแรงหรอ่บาด้เจ็บสาหสัจากการถกูทอด้ทิ �ง

วิตัถปุีระสงคข์องงาน MUTT MARCH ปีระจำา
ปีี พ.ศ. 2564 ค่อการใหค้วิาม่สำาคญั่เร่�องการ

ศกึษาเพ่�อนำาไปีสูก่ารยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของ
สตัวิ ์กิจกรรม่นี�สาม่ารถระด้ม่ทนุได้จ้ ำานวิน 27,657 
ด้อลลารแ์คนาด้า สำาหรบันำาไปีใชใ้นการชว่ิยชีวิิต
สตัวิใ์นโครงการตา่ง ๆ ซึ�งรวิม่ถงึโครงการเพ่�อการ

ศกึษาของซอยด๊้อกและโครงการ
ทำาหม่นั-ฉีุด้วิคัซีนขององคก์รชว่ิย

เหลอ่สตัวิใ์นแคนาด้า

นอกจากควิาม่สนกุที�ได้ร้บัจากการระด้ม่ทนุ
ในปีี พ.ศ. 2564 แลว้ิ คณุ์ยงัได้ช้ว่ิยใหส้ตัวิจ์รจดั้

จำานวินนบัไม่ถ่ว้ินมี่คณุ์ภาพชีวิิตที�ดี้ขึ �น
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ผู้เยีย่มชมและ
อาสาสมคัร
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สถึานการีณ์ก์ารีเด้นิท่างรีะหัว่างปรีะเท่ศมคีวามไม่แน่นอนต้ล้อด้ท่ั�งปี จำานวนผู้้�เยี�ยม
ชิมแล้ะอาสาสมัครีขีองเรีาจงึล้ด้ล้งต้ามสถึานการีณ์ท์่ี�เกดิ้ขีึ�น 

หลงัจากที�เราเริ�ม่ตน้ปีีด้ว้ิยควิาม่เงียบเหงา 
สถานการณ์จ์งึเริ�ม่กลบัม่าดี้ขึ �นในเด่้อน
กรกฎาคม่เม่่�อรฐับาลได้เ้ปิีด้ตวัิโครงการ
แซนด้บ์อ็กซ ์อนญุ่าตใหน้กัทอ่งเที�ยวิตา่ง
ชาตทีิ�ได้ร้บัวิคัซีนครบแลว้ิสาม่ารถเด้นิทาง
เขา้ปีระเทศไทยได้โ้ด้ยผา่นจงัหวิดั้ภเูก็ต 
โด้ยไม่ต่อ้งกกัตวัิอยา่งเขม้่งวิด้ ตวัิเลขผู้
เยี�ยม่ชม่และอาสาสม่คัรลด้ลงในเด่้อน
ตลุาคม่เม่่�อศนูยพ์กัพิงของเราเขา้สูก่าร
ลอ็กด้าวิน ์แตไ่ม่น่านหลงัจากนั�นก็กลบัม่า
คกึคกัอีกครั�งในเด่้อนพฤศจิกายนหลงัจาก
ที�รฐับาลเปิีด้ตวัิโครงการ TEST & GO ที�
ผอ่นปีรนเง่�อนไขสำาหรบัผูม้่าเย่อนจากตา่ง
ปีระเทศม่ากยิ�งขึ �นกวิา่เด้มิ่576

จำานวินอาสาสม่คัร
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พฤศจิกายนเป็ีนเด่้อนที�มี่อาสาสม่คัรม่ากที�สดุ้ถงึ 78 คนที�ใชเ้วิลาในการเด้นิจงู สรา้งควิาม่ 
คุน้เคยและเลน่สนกุกบัสนุขัของเรา เพ่�อชว่ิยเตรยีม่ควิาม่พรอ้ม่ใหพ้วิกเขาสำาหรบัการอปุีการะ
และชว่ิยยกระด้บัคณุ์ภาพชีวิิตของสนุขัตวัิอ่�น ๆ ที�อาจจะตอ้งอยูที่�ซอยด๊้อกไปีตลอด้ชีวิิต เด่้อน
ธินัวิาคม่เป็ีนเด่้อนที�มี่ผูเ้ยี�ยม่ชม่ม่ากที�สดุ้จำานวิน 319 คน

ในปีี พ.ศ. 2564 เราตอ้นรบัผูเ้ยี�ยม่ชม่จำานวิน 1,100 คน (ลด้ลง 42% จากปีี พ.ศ. 2563)  
และอาสาสม่คัร 576 คน (เพิ�ม่ขึ �น 7%) 

ด้ว้ิยจำานวินสนุขัและแม่วิที�สงูที�สดุ้เป็ีนปีระวิตักิารณ์ ์การสนบัสนนุของผูเ้ยี�ยม่ชม่และควิาม่ชว่ิย
เหลอ่ของอาสาสม่คัรจงึมี่ควิาม่สำาคญั่ม่ากกวิา่ที�เคย เราตระหนกัและรูส้กึซาบซึ �งที�เหลา่บรรด้า
อาสาสม่คัรในปีระเทศไทยได้อ้ทิุศตนเพ่�อสนบัสนนุการทำางานของเราอยา่งตอ่เน่�องตลอด้ชว่ิง
เวิลาที�ยากลำาบากเหลา่นี � เชน่เดี้ยวิกบัผูม้่าเย่อนและอาสาสม่คัรจากตา่งปีระเทศที�ตอ้งจดั้
เตรยีม่ทั�งเอกสาร การทด้สอบ PCR และขั�นตอนตา่ง ๆ ที�ยุง่ยากเพ่�อม่าใชเ้วิลาชว่ิยเหลอ่สนุขั
และแม่วิในควิาม่ด้แูลของเรา

1,100
จำานวนผู้้�เย้�ยมชัม
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ถึงึแม�ต้วัเล้ขีผู้้�มาเยอ่นจะล้ด้ล้ง แต้ต่้วัเล้ขีการี
จดั้อันด้บัขีองเรีาบน TRIPADVISOR ยงัคงส้งอย่้ 
ต้�องขีอบคุณ์การีใหั�คะแนนแล้ะรีีววิท่ี�ด้ที่ี�เรีาได้�รัีบ
ต้ล้อด้ท่ั�งปี ในชว่ิงปีลายปีี พ.ศ. 2564 ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขั
ในซอยได้ร้บัการจดั้อนัด้บัใหเ้ป็ีนสถานที�ทอ่งเที�ยวิชั�น
นำาในจงัหวิดั้ภเูก็ตในหม่วิด้ “ธิรรม่ชาตแิละสตัวิ”์ และ
เป็ีนอนัด้บัที� 6 จากทั�งหม่ด้ 311 “สิ�งที�ตอ้งทำาในภเูก็ต”

97.6% ของผูเ้ยี�ยม่ชม่ทั�งหม่ด้ของเราใหค้ะแนนซอยด๊้อกหา้ด้าวิเตม็่ (ยอด้เยี�ยม่) 
และอีก 2% ใหส้ี�ด้าวิแก่เรา (ดี้ม่าก) พรอ้ม่แสด้งควิาม่คดิ้เหน็อยา่งเชน่ “เป็ีน
ปีระสบการณ์ที์�นา่อศัจรรย”์, “ควิรคา่แก่การม่าเย่อน”, “คนรกัสตัวิ”์ และ “ม่ากอด้
ลกูหม่า”!

เราขอขอบคณุ์ทกุทา่นจากใจจรงิที�สละเวิลาอนัมี่คา่และรว่ิม่แบง่ปัีนปีระสบการณ์์
ที�ซอยด๊้อกบน TRIPADVISOR ในโลกปัีจจบุนัที�มี่การใชอิ้นเทอรเ์น็ตอยา่งแพร่
หลายม่ากขึ �น การได้ร้บัคะแนนสงูหรอ่รวิีิวิที�ดี้มี่ควิาม่สำาคญั่เป็ีนอยา่งม่าก – 
นอกจากจะเป็ีนเคร่�องชี �วิดั้การทำางานของเราอยา่งหนึ�งแลว้ิ ยงัชว่ิยใหมี้่ผูต้อ้งการ
ม่าเยี�ยม่ชม่และเป็ีนอาสาสม่คัรเพิ�ม่ม่ากขึ �น อีกทั�งยงัสง่ผลดี้ในเร่�องการระด้ม่ทนุ
สำาหรบัสตัวิที์�ศนูยพ์กัพิงของเรา

TRIPADVISOR
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สร่�างแร่งบนัดัาลใจ!
สำาหรบัผูที้�ม่าเย่อนภเูก็ตและมี่เวิลาวิา่ง การแวิะ
ม่าเยี�ยม่เยียนและอทิุศตนเพ่�อชว่ิยเหลอ่แม่วิและ
สนุขัเป็ีนกิจกรรม่ที�จะทำาใหค้ณุ์รูส้กึดี้และสรา้งแรง
บนัด้าลใจที�แทจ้รงิ ลกูของคณุ์จะตอ้งหลงรกัที�นี� 
ขอช่�นชม่คนไทย 270 คนที�ด้แูลสตัวิก์วิา่ 1,000 ตวัิ 
(ทั�งหม่ด้ได้ร้บัคา่จา้งเตม็่จำานวิน เป็ีนวิิธีิที�ดี้ในการ
ชว่ิยเศรษฐกิจในทอ้งถิ�น) และพนกังานชาวิตะวินัตก
อีกปีระม่าณ์ 20 คน เหม่่อนเชน่โอเวิน่ที�ตอ้นรบัอยา่ง
เป็ีนมิ่ตร รวิม่ถงึซลิเวีิยที�พาเราเด้นิชม่โด้ยรอบ เร่�อง
ราวิของผูค้นเหลา่นี �จะฟ่ั�นศรทัธิาในม่นษุยข์องคณุ์อีก
ครั�ง สองขา้งทางระหวิา่งที�ขบัรถม่ายงัศนูยพ์กัพิงเตม็่
ไปีด้ว้ิยธิรรม่ชาตทีิ�สวิยงาม่ ฉุนัคดิ้วิา่ฉุนัเจอลกูสนุขัที�
ฉุนัจะรบัเลี �ยงแลว้ิที�นี�!

คืานาดัา เจเอฟ!

“

“

”

”

สถานทีี่�แสนวิเศัษ
ได้มี้่โอกาสม่าเย่อนซอยด๊้อกเม่่�อวิานนี�แลว้ิ 
รูส้กึทึ�งในสิ�งที�พวิกเขาทำาเป็ีนอยา่งม่าก เจา้หนา้ที�/
อาสาสม่คัรทกุคนเป็ีนมิ่ตรม่าก ทวัิรก์บัซลิเวีิย 
นั�นดี้ม่าก ดี้ใจที�ได้ม้่าเหน็การทำางานที�ชว่ิยสรา้ง
การเปีลี�ยนแปีลงอยา่งแทจ้รงิแก่ชีวิิตของสตัวิ ์
เหลา่นี �ด้ว้ิยตาของตวัิเอง ถ่อเป็ีนปีระสบการณ์ที์�ดี้ 
ขอขอบคณุ์

พิพพี�โจนส์ุ
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สวร่ร่ค์ุของเห์ล�าบร่ร่ดัาสัตั้ว์
ที�นี�ค่อสวิรรคบ์นด้นิของแม่วิและสนุขัเหลา่นี � ฉุนัค่อ
ผูบ้รจิาคของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) เม่่�อมี่
โอกาสได้ม้่าเที�ยวิพกัผอ่นที�ภเูก็ต ฉุนัจงึตั�งใจเด้นิทาง
ม่าเยี�ยม่พวิกเขา สตัวิที์�นี�ได้ร้บัการด้แูลใหอ้ยูใ่นสภาพ
ที�สะอาด้ เจา้หนา้ที�ด้แูลใหส้ตัวิแ์ตล่ะตวัิได้ร้บัอาหาร
และยารกัษาโรคอยา่งเหม่าะสม่ ฉุนัไม่รู่ว้ิา่พวิกเขา
จดั้การด้แูลสตัวิม์่ากม่ายเหลา่นี �ได้อ้ยา่งไร แตฉุ่นัรูส้กึ
เป็ีนเกียรตอิยา่งยิ�งที�ได้มี้่สว่ินชว่ิยเหลอ่เลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ถา้หากวิา่เราทกุคนชว่ิยกนับรจิาคเพียงคนละเลก็นอ้ย 
ซอยด๊้อกก็จะมี่ทนุม่ากขึ �นสำาหรบัชว่ิยสตัวิเ์หลา่นี �ที�สว่ิน
ใหญ่่สญู่เสยีด้วิงตา ขาขาด้และอกหกั ฉุนัรูส้กึซาบซึ �ง
กบังานที�พวิกเขาทำาที�นี�เพราะวิา่ม่นัไม่ใ่ชง่านงา่ย ฉุนั
แนะนำาใหค้ณุ์แวิะม่าเยี�ยม่ชม่ที�นี� ถา้คณุ์เป็ีนคนรกั 
แม่วิหรอ่สนุขั

โซเลร่า

สถานทีี่�มหั์ศัจร่ร่ย์์
เรามี่เจา้หนา้ที�ที�ยอด้เยี�ยม่ม่ากในการพาเดิ้นชม่ 
โด้ยรอบม่ลูนิธิิฯ เธิอเลา่ใหเ้ราฟัังถงึการงานของซอย 
ด๊้อกและควิาม่หลงใหลของเธิอเกี�ยวิกบัการทำางาน
ชว่ิยเหลอ่สตัวิ ์ทำาใหเ้ราเหน็ได้ช้ดั้เจนวิา่ที�นี�เป็ีนสถาน
ที�ที�พิเศษม่าก ศนูยพ์กัพิงสตัวิแ์หง่นี �เป็ีนสถานที�ที�ฉุนั
ชอบที�สดุ้ในการเด้นิทางม่าภเูก็ตและขอแนะนำาใหท้กุ
คนแวิะม่าด้กูารทำางานที�นา่ปีระทบัใจขององคก์รนี � เจา้
หนา้ที�รูจ้กัช่�อนอ้ง ๆ ทกุตวัิและบคุลกิของพวิกเขา เห็น
ได้ช้ดั้วิา่คณุ์ตอ้งเป็ีนคนที�รกัสตัวิม์่ากและมี่ควิาม่ทรงจำา
ที�นา่ทึ�งในการทำางานที�นี�! แม่ว้ิา่เราจะรูส้กึเศรา้ใจที�ได้้
รบัทราบเกี�ยวิกบัการทารุณ์กรรม่สตัวิที์�เกิด้ขึ �นกบันอ้ง ๆ 
หลายตวัิ แตก่ารได้ใ้ชเ้วิลาทั�งวินัที�นี�สรา้งแรงบนัด้าลใจ
เป็ีนอยา่งม่าก ไม่มี่่เจา้หนา้ที�ม่าพดู้กด้ด้นัใหค้ณุ์บรจิาค
แตอ่ยา่งใด้ แตเ่ราเช่�อวิา่คณุ์จะตอ้งอยากบรจิาค 
ชว่ิยเหลอ่

มัีงกี�1210

“

”
“

”
68 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



หัลั้งจากท่ี�เรีาท่ั�งค่้เกษียณ์อายุงานท่ี�ภเ้กต็้ในต้�นปี พ.ศ. 2564 
เรีาท่ั�งค่้อยากมาช่ิวยงานขีองซอยด้อ๊กซึ�งเป็นหัน่วยงานช่ิวย
เหัล้อ่สัต้วจ์รีจดั้ท่ี�น่าท่ึ�ง 

เจา้หนา้ที�และทกุคนที�มี่สว่ินเกี�ยวิขอ้งใหค้วิาม่สำาคญั่กบัสวิสัด้ภิาพ
และควิาม่เป็ีนอยูที่�ดี้ของสตัวิจ์รจดั้อยา่งม่าก พวิกเรามี่ควิาม่สขุม่าก
ที�ได้ไ้ปีใชเ้วิลาที�นั�นทกุสปัีด้าห ์เราได้เ้ดิ้นจงูสนุขัสงูวิยัซึ�งพวิกเขาจะ
เช่�องชา้และสงบ เรารกัพวิกเขาทกุตวัิ ทกุวินัที�ได้ใ้ชเ้วิลารว่ิม่กนักบั
สนุขัเหลา่นี �ลว้ินเป็ีนวินัที�ดี้ ได้เ้หน็อาการต่�นเตน้ของสนุขัเม่่�อพบเรา 
คณุ์สาม่ารถบอกได้เ้ลยวิา่เจา้หนา้ที�ด้แูลสตัวิท์กุคนใหค้วิาม่สำาคญั่
กบัการด้แูลสนุขัทกุตวัิอยา่งถงึที�สดุ้ คอกสนุขัสะอาด้อยูเ่สม่อและเป็ีน
ระเบียบเรยีบรอ้ย นอกจากนี�ยงัเป็ีนปีระสบการณ์ที์�เยี�ยม่สดุ้ ๆ ที�เรา
ได้พ้าสนุขัไปีเลน่นำ�าที�สระวิา่ยนำ�าแหง่ใหม่ใ่นศนูยพ์กัพิง สนุขับางตวัิ
ไม่เ่คยเขา้ใกลส้ระนำ�าม่าก่อนเลยในชีวิิต “ลคักี �” เป็ีนหนึ�งในสนุขัที�ช่�น
ชอบการกระโด้ด้โลด้เตน้ในอา่งนำ�าที�บรเิวิณ์วิิ�งเลน่อิสระแตรู่ส้กึระแวิง
เม่่�อเหน็เงาของตวัิเองในสระวิา่ยนำ�า! เราคอ่ย ๆ ใชเ้วิลากบันอ้งลคักี �
จนในที�สดุ้นอ้งก็สาม่ารถเลน่สนกุในสระวิา่ยนำ�าได้อ้ยา่งไรก้งัวิล เรา
คงไม่ส่าม่ารถพดู้ขอ้ดี้ของการม่าเป็ีนอาสาสม่คัรที�ซอยด๊้อกได้ท้ั�งหม่ด้
เพียงแคบ่ทควิาม่หนึ�งยอ่หนา้นี � แตข่อเชิญ่ชวินนกัทอ่งเที�ยวิหรอ่ผูที้�
อาศยัอยูที่�ภเูก็ต ลองหาโอกาสม่าเป็ีนอาสาสม่คัรที�นี�และคณุ์จะไม่มี่่
วินัผิด้หวิงั!  
อัล้ล้านแล้ะเจนนี รีีด้

ความรูสึ้กหลงัเข้ึ้าร่วม
โครงการอาสาสมัคร
ขึ้องซอยด๊อก
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ความรัีกท่ี�ฉันมใีหั�แก่สัต้วท์่ั�งหัล้ายนั�นเริี�มต้ั�งแต้ใ่นวัย
เด้ก็ ต้ล้อด้ชิวีติ้ขีองฉันมักมสัีต้วน์�อยใหัญ่วนเวยีนอย่้
รีอบต้วัเสมอ ในวินัหนึ�งฉุนัก็ได้เ้หน็ปีระกาศรบัอาสาสม่คัร
ที�ศนูยพ์กัพิงของซอยด๊้อกทางเฟัสบุค๊จงึตดั้สนิใจสม่คัรใน
ทนัที ในเด่้อนมิ่ถนุายน พ.ศ. 2564 ฉุนัได้เ้ด้นิทางม่าพบ
กบัสนุขัที�นี�เป็ีนครั�งแรกและฉุนัก็ตกหลมุ่รกับรรยากาศของ
ศนูยพ์กัพิงในทนัที การใชเ้วิลาที�ศนูยแ์ละจงูสนุขัเด้นิชว่ิย
เพิ�ม่แรงใจและทำาใหเ้ป็ีนสขุตลอด้ทั�งวินั สนุขัม่อบควิาม่รกั
ใหแ้ก่คณุ์อยา่งที�ไม่มี่่ใครทำาได้ ้ฉุนัขอยกยอ่งเจา้หนา้ที�ของ
ซอยด๊้อกทกุคนจากใจที�ใหก้ารด้แูลสนุขัและแม่วิที�นี�เป็ีน
อยา่งดี้ ฉุนัขอจบการบอกเลา่ด้ว้ิยปีระโยคตอ่ไปีนี�แลว้ิกนั 
“ยิ�งฉุนัรูจ้กัคนม่ากเทา่ไหร ่ฉุนัยิ�งชอบสนุขัม่ากเทา่นั�น!”

ล้นีา บุล้าจนิา

ผู้มพกัอาศัย ท่ำางานท่ี�ภเ้กต็้หัล้ายปีแล้ะได้�ยนิชิ่�อซอย
ด้อ๊กมานานแต้ย่งัไม่เคยมาเป็นอาสาสมัครีท่ี�นี�สัก
ท่ ีหลงัจากที�ได้ม้่าเด้นิชม่ศนูยพ์กัพิงพรอ้ม่ซลิเวีิยในเด่้อน
ม่กราคม่ พ.ศ. 2564 ผม่ก็ตกหลมุ่รกัซอยด๊้อกในทนัที โด้ย
สว่ินตวัิแลว้ิผม่เป็ีนคนรกัสนุขัม่ากและมี่สนุขัสองตวัิที�บา้น
ซึ�งผม่ชว่ิยม่าจากขา้งถนน ผม่รูส้กึวิา่ตอ้งทำาอะไรเพ่�อชว่ิย
เหลอ่สตัวิเ์หลา่นี �ม่ากยิ�งขึ �น จงึม่าเป็ีนอาสาสม่คัรโด้ยเริ�ม่
จากการม่าใชเ้วิลาครึ�งวินัและเปีลี�ยนเป็ีน 2 วินัตอ่สปัีด้าห ์
ตอนนี�ผม่เป็ีนอาสาสม่คัรม่าได้เ้ก่อบปีีแลว้ิ ระยะทาง 40 
กิโลเม่ตรจากที�พกั ฝ่นตกหรอ่แด้ด้ออกก็ไม่ใ่ชอ่ปุีสรรคใน
การม่าจงูสนุขัออกกำาลงักาย การใชเ้วิลากบัสนุขัเหลา่นี �
เป็ีนเร่�องที�ดี้ม่าก ม่นัชว่ิยเตมิ่เตมิ่ควิาม่สขุในใจและอด้เศรา้
ไม่ไ่ด้เ้ม่่�อเหน็สตัวิเ์หลา่นี �ตอ้งการควิาม่ชว่ิยเหลอ่ ผม่คิด้วิา่
ซอยด๊้อกทำาหนา้ที�ของพวิกเขาอยา่งดี้เยี�ยม่ ผม่อยากใหค้น
หนัม่ารบัเลี �ยงและใหโ้อกาสสตัวิเ์หลา่นี �ได้มี้่บา้นใหม้่ากเทา่
ที�จะเป็ีนไปีได้ ้สนุขัทกุตวัิควิรได้มี้่ชีวิิตที�ดี้ ผม่จะชว่ิยเหลอ่
พวิกเขาด้ว้ิยการเป็ีนอาสาสม่คัรที�นี�ตอ่ไปีตราบเทา่ที�ผม่ยงั
คงใชชี้วิิตอยูที่�เกาะแหง่นี �ครบั  

แกเบรีียล้ กุยด้ ิ

70 รายงานปีระจำาปีี พ.ศ. 2564 ม้ล้นิธิิเพ่�อสุนัขีในซอย



    ฉันไม่เคยท่ำางานอาสาสมัครีมาก่อนจงึไม่ได้�คาด้หัวัง
ว่าจะได้�ปรีะสบการีณ์เ์ช่ินไรี อย่างไรีกต็้ามต้ั�งแต้ท่่ี�ได้�
เด้นิจง้สุนัขีในครัี�งแรีกท่ี�ซอยด้อ๊กจนต้อนนี� ฉันคดิ้ว่า 

ต้วัเองรัีกงานอาสาสมัครีเขี�าแล้�ว!

นบัเป็ีนเร่�องดี้ที�บา้นของฉุนัอยูไ่ม่ไ่กลจากศนูยพ์กัพิงนกั  
ฉุนัจงึสาม่ารถม่าใชเ้วิลาเป็ีนอาสาสม่คัรที�ศนูยพ์กัพิงได้บ้อ่ย
ครั�ง ได้ท้ ำาควิาม่รูจ้กักบัสนุขัและแม่วิม่ากหนา้หลายตา ฉุนัยงั
ได้ท้ ำาควิาม่รูจ้กักบัอาสาสม่คัรคนอ่�น ๆ ที�ท ำาใหฉุ้นัได้ฝึ้่กฝ่น
ภาษาองักฤษไปีในตวัิด้ว้ิย

เม่่�อฉุนักลบัม่าเขา้เรยีนที�โรงเรยีนหลงัจากการลอ็คด้าวินเ์พ่�อ
ควิบคมุ่การแพรร่ะบาด้ของโควิิด้-19 ฉุนัและเพ่�อน ๆ ได้น้ ำา
เสนอกิจกรรม่สดุ้โปีรด้ในยาม่วิา่งที�หนา้ชั�นเรยีน แนน่อนวิา่
เร่�องราวิของฉุนัค่อ “การเป็ีนอาสาสม่คัรที�ซอยด๊้อก” ทกุคน 
ในชั�นเรยีนแม่แ้ตค่ณุ์ครูของฉุนัรูส้กึอยากม่าเป็ีนอาสาสม่คัร 
ที�ซอยด๊้อกหลงัจากฟัังเร่�องราวิที�ฉุนัเลา่! 

ฉุนัไม่เ่คยคิด้เลยวิา่การใชเ้วิลากบัสนุขัและแม่วิจะทำาใหรู้ส้กึมี่
ควิาม่สขุขนาด้นี� ฉุนัจะเป็ีนอาสาสม่คัรที�นี�ตอ่ไปีอยา่งแนน่อน

ศรุีต้า ศรีวจิติ้รี

       ฉันร้ี�จกัซอยด้อ๊กจากแอพ TRUE MONEY 
WALLET แล้ะได้�บริีจาคเงนิผู่้านแอพนี�ใหั�กับซอยด้อ๊ก
เม่�อหัล้ายปีมาแล้�ว!

ฉุนัรูว้ิา่ศนูยพ์กัพิงตั�งอยูที่�ภเูก็ตเพราะมี่เพ่�อนของฉุนั 
รบัเลี �ยงสนุขัจากที�นี� ระหวิา่งที�กำาลงัรอผลการคดั้เลอ่กเขา้
ม่หาวิิทยาลยัฉุนัก็ตดั้สนิใจม่าเป็ีนอาสาสม่คัรที�นี�เป็ีนเวิลา  
1 เด่้อน ฉุนัรูส้กึปีระทบัใจม่ากกบัการทำางานของเจา้หนา้ที� 
ที�ด้แูลอาสาสม่คัรรวิม่ถงึเจา้หนา้ที�จากฝ่่ายอ่�น ๆ ทกุคนเป็ีน
มิ่ตรและใจดี้ม่าก มี่สนุขัที�เป็ีนมิ่ตรและบางสว่ินก็ขี �อาย ไม่มี่่
สนุขัตวัิไหนแสด้งพฤตกิรรม่กา้วิรา้วิเลย ฉุนัได้ร้บัควิาม่รูม้่าก
ม่าย เชน่ วิิธีิในการจงูสนุขัขี �อายหรอ่การสงัเกตอารม่ณ์ข์อง
สนุขั และแม่วิที�นี�ก็นา่รกัม่าก ๆ ขอบคณุ์ซอยด๊้อกที�ใหโ้อกาส
กบัฉุนัในการเก็บเกี�ยวิปีระสบการณ์ที์�แสนมี่คา่นี � หากมี่เวิลา
ฉุนัจะกลบัม่าเป็ีนอาสาสม่คัรที�นี�อีกอยา่งแนน่อน

      จจีี �
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สถานะทางการเงิน 
ประจำาปี พ.ศ. 2564
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ร่าย์ไดั�ที่ั�วโลก 
611,673,604 บาที่

รายได้ท้ั�งหม่ด้ของม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยซึ�งได้้
จด้ทะเบียนเป็ีนหนว่ิยงานไม่แ่สวิงหาผลกำาไร

ใน 8 ปีระเทศ

เรีาขีอขีอบคุณ์ผู้้�สนับสนุนท่กุคนจากใจ ในนามขีองสุนัขีแล้ะแมวท่กุต้วัท่ี�คุณ์ได้�มส่ีวนช่ิวย
เหัล้อ่ในช่ิวงเวล้าท่ี�แสนยากล้ำาบากในปีท่ี�ผู่้านมา  คณุ์ได้ส้นบัสนนุซอยด๊้อกใหส้าม่ารถปีฏิิบตัิ
งานเพ่�อชว่ิยเหลอ่สนุขัและแม่วิจรจดั้และทำาใหเ้รายงัคงทำาตาม่พนัธิกิจของม่ลูนิธิิฯตอ่ไปีได้ ้ม่ลูนิธิิ

เพ่�อสนุขัในซอยเป็ีนองคก์รไม่แ่สวิงหาผลกำาไรที�จด้ทะเบียนอยา่งถกูตอ้งตาม่กฎหม่ายใน 8 ปีระเทศ 
แตล่ะปีระเทศมี่การตรวิจสอบบญั่ชีอยา่งโปีรง่ใส และรายงานผลตอ่หนว่ิยงานด้า้นการตรวิจสอบ

บญั่ชีในแตล่ะปีระเทศอยา่งเป็ีนขั�นตอน

ร่าย์จ่าย์ฝ่ึาย์ทุี่น 
28,904,241 บาที่ 

รวิม่ถงึการก่อสรา้งคอกสนุขั คอกสำาหรบัสนุขั
พิการที�ตอ้งการการด้แูลเป็ีนพิเศษ บรเิวิณ์ออก
กำาลงักายสำาหรบัสนุขั และการปีรบัปีรุงคอก

สนุขัเด้มิ่ 17 คอก

คุ่าดัำาเนนิการ่ 
429,801,332 บาที่

คุ่าใช�จ่าย์ทัี่�งห์มดั 
ร่าย์จ่าย์ฝ่ึาย์ทุี่น + คุ่าใช�จ่าย์ในการ่ดัำาเนนิงาน) = 

458,705,573 บาที่

โคุร่งการ่และร่าย์จ่าย์ฝ่ึาย์ที่นุ 

328,329,068 บาท
(71.6% ของร่าย์จ่าย์ที่ั�งห์มดั)

คุ่าใช�จ่าย์ในการ่บร่หิ์าร่ 
และคุ่าเส่�อมร่าคุา 

24,540,491 บาท
(5.3% ของร่าย์จ่าย์ที่ั�งห์มดั)

การ่ปร่ะชาสัมพื่นัธ์ิออนไลน์ 

6,359,871 บาท
(1.4% ของร่าย์จ่าย์ที่ั�งห์มดั)

การ่ร่ะดัมที่นุและการ่ตั้ลาดั 

99,476,143 บาท
(21.7% ของร่าย์จ่าย์ที่ั�งห์มดั) 
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เป็ีนเร่�องยากที�จะเรยีบเรยีงควิาม่รูส้กึในใจของด้ฉิุนัที�ได้เ้หน็การทำางานของเราปีระสบ 
ควิาม่สำาเรจ็ในปีระเทศไทยด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์  ไม่ว่ิา่จะเป็ีนจงัหวิดั้ภเูก็ตที�ศนูยพ์กัพิง 
กรุงเทพฯ ที�คลนิิกและการด้ำาเนินงานโครงการอ่�น ๆ บนถนนหนทางที�เราสาม่ารถปีฏิิบตังิาน
ได้ด้้ว้ิยการบรจิาคจากคณุ์ คณุ์ได้ส้รา้งการเปีลี�ยนแปีลงในชีวิิตสนุขัและแม่วิแตล่ะตวัิ ได้ช้ว่ิย
รกัษา ฟ่ั�นฟัรูา่งกายและจิตใจและหาบา้นใหแ้ก่สตัวิจ์รจดั้เหลา่นี � ควิาม่สำาเรจ็ลว้ินเกิด้ขึ �นได้้
เพราะคณุ์เทา่นั�น

เราได้ร้บัขอ้ควิาม่จากผูบ้รจิาคหลายขอ้ควิาม่ด้ว้ิยกนัที�บอกกบัเราวิา่อยากสนบัสนนุเราม่าก
ยิ�งขึ �นเพ่�อชว่ิยสรา้งการเปีลี�ยนแปีลงม่ากขึ �น สิ�งที�เกิด้ขึ �นค่อเราพยายาม่อยา่งสดุ้กำาลงัในการ
จดั้การเงินบรจิาคทกุบาททกุสตางคใ์หเ้กิด้ปีระโยชนส์งูสดุ้กบัสนุขัและแม่วิจรจดั้ในทวีิปีเอเชีย 
เพราะการบรจิาคจากคณุ์ที�ท ำาใหโ้ครงการตา่ง ๆ ที�คณุ์ได้อ้า่นในรายงานปีระจำาปีีทกุอยา่ง 
เกิด้ขึ �นได้้

ชว่ิงสิ �นปีีเป็ีนเวิลาแหง่การเตรยีม่ควิาม่พรอ้ม่และสรา้งแรงบนัด้าลใจสำาหรบัปีีใหม่ที่�กำาลงัจะ
ม่าถงึ ด้ว้ิยการสนบัสนนุที�เปีี�ยม่คณุ์คา่จากคณุ์ที�แบง่ปัีนนำ�าใจม่ายงัสตัวิจ์รจดั้ การได้เ้หน็ควิาม่
เปีลี�ยนแปีลงในสงัคม่ที�เราทกุคนมี่สว่ินรว่ิม่สรา้งด้ว้ิยกนั และการด้ำาเนินงานตาม่พนัธิกิจของ
เราในการยตุคิวิาม่ทกุขท์รม่านของสนุขัและแม่วิจรจดั้เป็ีนสิ�งที�สรา้งแรงบนัด้าลใจใหชี้วิิตสงูสดุ้
เทา่ที�ด้ฉิุนัเคยได้ร้บั

บทส่งท้าย 
จากคุณลอูสิ โรส ประธานกรรมการบรหิาร 
มลูนิธเิพือ่สนุขัึ้ในซอย ประเทศไทย
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ตวัิเลขสถิตติา่ง ๆ อาจไม่อ่ยูใ่น
ควิาม่ทรงจำาของเรานานนกั แต่
เป็ีนเร่�องสำาคญั่ที�เราตอ้งตระหนกั
วิา่ทกุ ๆ ตวัิเลขหม่ายถงึหนึ�งชีวิิต 
ชีวิิตของสนุขัและแม่วิจรจดั้ที�คณุ์
ได้ช้ว่ิยเหลอ่และม่อบโอกาสใหม่่
ใหก้บัพวิกเขา 

เร่�องราวิของ “นอ้งสกีุ �” สนุขัอายแุปีด้ปีีที�เขา้ม่าที�ซอยด๊้อกในปีี พ.ศ. 2561 นอ้งมี่ปัีญ่หาสขุภาพ
หลายปีระการ สตัวิแพทยต์อ้งนำาลกูตาออกทั�งสองขา้ง ทีม่ปีรบัพฤตกิรรม่ทุม่่เทอยา่งเตม็่ที�เพ่�อ
ใหเ้ธิอมี่ชีวิิตที�เปีี�ยม่สขุเทา่ที�สนุขัตวัิหนึ�งจะมี่ได้ ้ตอนนี�นอ้งสกีุ �มี่ชีวิิตใหม่แ่ลว้ิ รา่งกายได้ร้บัการ
ฟ่ั�นฟั ูนอ้งกลบัม่ารา่เรงิอีกครั�งและพรอ้ม่แลว้ิสำาหรบัการหาบา้นใหม่อ่นัอบอุน่ บา้นที�พรอ้ม่เปิีด้
ใจม่อบเวิลาและควิาม่รกักบันอ้งอยา่งเตม็่ที�

การเปีลี�ยนชีวิิตสนุขัเชน่นอ้งสกีุ �เป็ีนงานของเราที�ซอยด๊้อก คณุ์ได้มี้่สว่ินอยา่งม่ากในการรว่ิม่
เปีลี�ยนแปีลงชีวิิตสตัวิจ์รจดั้เหลา่นี �รว่ิม่กนักบัเรา

ทกุครั�งที�ม่องไปีที�สนุขัและแม่วิแตล่ะตวัิที�ศนูยพ์กัพิง ด้ฉิุนัเหน็แวิวิตาแหง่ควิาม่หวิงั การ
แสด้งออกอยา่งรา่เรงิและมี่ควิาม่สขุ และชีวิิตที�ดี้ในบา้นอนัอบอุน่ที�พวิกเขากำาลงัรอคอยอยู ่ 
ซึ�งคณุ์ค่อผูส้รา้งการเปีลี�ยนแปีลงนี�

เจา้หนา้ที�ม่ลูนิธิิเพ่�อสนุขัในซอยทกุคนจะปีฏิิบตัหินา้ที�เพ่�อชว่ิยเหลอ่สนุขัและแม่วิจรจดั้ตอ่
ไปี ด้ว้ิยการสนบัสนนุจากคณุ์จะทำาใหเ้ราสาม่ารถชว่ิยชีวิิตสตัวิย์ากไรเ้หลา่นี �ได้อี้กเป็ีนจำานวิน
ม่หาศาล

ขอบคณุ์ที�คณุ์ยงัคงย่นหยดั้เพ่�อชว่ิยเหลอ่สตัวิจ์รจดั้ ขอบคณุ์ทกุการสนบัสนนุอีกครั�ง

ลูอิสุ โรสุ 
ปร่ะธานก่ร่ร่มก่าร่บร่หิาร่ 
ม้ลนธิิเพื่่�อสุนุข้ในซอย
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เพื่ร่าะเร่าไม่สามาร่ถช่วย์เห์ลอ่สัตั้ว์จร่จัดัไดั� 
ห์ากไม่มีคุณุทุี่กคุน

ขอบคุณุสำาห์ร่บัที่กุการ่สนับสนนุ


