
ช่่วยชี่วิตสุุนััข
และแมวในัเอเชี่ย



มหาตมะ คานัธี

ความยิ่งใหญ่และความเจริญด้านศีลธรรม
ของประเทศ สามารถวัดได้จากการปฏิบัติ

ต่อสัตว์ ของคนในประเทศนั้นๆ

เพ่่ื่อพัื่ฒนาสวัสดิภาพื่ของสุนัขและแมวในภูมิภาคเอเชีีย เพ่่ื่อชีีวิตท่ีดีข้้นของท้ัง 
สัตว์และสังคมมนุษย์ เพ่่ื่อสร้างสังคมท่ีปราศจากสัตว์จรจัด และเพ่่ื่อยุติ 

การกระทําทารุณต่อสัตว์โดยส้ินเชิีง

ภารกิจ
ของมูลนัิธิเพื่อสุุนััขในัซอย

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 32 คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม



มูลนิธิเพือ่สุนัขในซอย (SOI DOG FOUNDATION) หรือ มูลนิธิเพือ่สุนัขในซอย 
ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2546 ทีจ่งัหวัดภเูกต็ ประเทศไทย โดยสามภีรรยาชาวอังกฤษ 
นายจอหน์และนางจลิล ์ดลัลีย ์และนางมากอท ์ฮอมเบริก์ ชาวดตัช ์โดยมุ่งหวัง
ทีจ่ะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจดัทีไ่ม่มใีครเหลียวแล ขณะนัน้มีสนุขัจรจดัมากกวา่ 
70,000 ตัวัในจงัหวดัภูเูก็ตั และไดเ้พ่ิ่�มจำานวนข้น้อย่า่งรวดเรว็ เพิ่ราะย่งัขาดการควบคมุ

ภาพซา้ย: จอหน์ และ จิลล ์ดลัลยี ์
ภาพบน: มากอท ์ฮอมเบริก์ ผูร่้วมก่อตัง้

มูลนธิิเพือ่สนุขัในซอย

ประชากรดว้ย่การทำำาหมนั ในบางชว่งผูู้มี้อ ำานาจสว่นทำอ้งถ่ิ่�นก็จะมีมาตัรการในการ 
ลดจำานวนสนุขัจรจดัดว้ย่การวางย่า ย่่ง หรอื ทำบุตีัจนถิ่ง้แก่ความตัาย่

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่นัน้ ก่อตััง้ข้น้เพืิ่�อควบคมุจำานวนประชากรสนุขัและแมวจรจดั 
ดว้ย่ว่ธีิการทีำ�มีมนษุย่ธิรรมและย่ั�งยื่น อย่า่งการทำำาหมนั รวมถิ่ง้ใหก้ารรกัษาพิ่ย่าบาล
สนุขัและแมวจรจดัทีำ�เจ็บป่วย่อีกดว้ย่ เง่นทำนุในการทำำางานของมลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่นัน้
มาจากเง่นบรจ่าคจากผูู้ที้ำ�สนบัสนนุทำั�วโลก

 รายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาสามารถเข้าชมได้ที ่
WWW.SOIDOG.ORG

จุดเริ่มต้นของ
มูลนัิธิเพื่อสุุนััขในัซอย

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 54 คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม



หลักการ CNVR
การควบคมุประชากรสนุขัและแมวจรจดั และลด/กำาจดั
โรคตั่ดตัอ่ผู้า่นกระบวนการทีำ�ย่ั�งยื่นทีำ�มีชื�อวา่ CNVR 
(CATCH, NEUTER, VACCINATE, RETURN) หรอื การ
จบั, ทำำาหมนั, ฉีดวคัซีน และปลอ่ย่กลบัสูถ่่ิ่�นอาศยั่เด่มโดย่
ดำาเน่นการทำั�วประเทำศไทำย่

การรักษาพยาบาล
มลูน่ธ่ิฯไดจ้ดัหาการรกัษาพิ่ย่าบาลสนุขัและแมวจรจดัโดย่
สตััวแพิ่ทำย่ที์ำ�มีคณุภูาพิ่และเพีิ่ย่บพิ่รอ้มดว้ย่อปุกรณก์าร
แพิ่ทำย่ร์ะดบัทีำ�มีประสท่ำธ่ิภูาพิ่ทำนัสมยั่ทีำ�สดุในเวลานี ้

บ้านัฟื้นัฟู
มลูน่ธ่ิฯ มีการจดัหาบา้นฟ้ืนฟทีูำ�เหมาะสมใหก้บัสนุขัและ
แมวทีำ�ตักเป็นเหยื่�อของการกระทำำาทำารุณตัา่งๆ ไมว่า่จะเป็น
สตััวพ่์ิ่การ หรอืลกูสนุขัทีำ�ถิ่กูทำอดท่ำง้ รวมถิ่ง้สนุขัและแมว
จรจดัทีำ�ไมส่ามารถิ่กลบัไปใชชี้ว่ตัไดเ้องตัามขา้งถิ่นน
อีกตัอ่ไป 

การรณรงค์ต่อต้านัเรื่องฟาร์มเพาะลูกสุุนััข
มลูน่ธ่ิฯตัอ่สูก้บัฟารม์เพิ่าะสนุขัทีำ�ขาดจรย่่ธิรรมและจรรย่า
บรรณ อีกทำัง้ย่งัสนบัสนนุ ใหค้นหนัมาอปุการะสนุขัทีำ�ได้
รบัการชว่ย่เหลือจากทำอ้งถิ่นน และเลก่ซือ้ลกูสนุขัจากรา้น
ขาย่สตััวเ์ลีย้่ง รวมถิ่ง้การรณรงคไ์มซื่อ้หรอืนำาเขา้สนุขัสาย่
พิ่นัธิุต์ัา่งประเทำศ

กิจกรรมหลัก
ของมูลนิธิเพื่่่อสุนัขในซอย

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 76 คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม



การตั�งรับต่อภััยพิบัติต่างๆ
มลูน่ธ่ิฯมีการปฏ่ิบตัั่การทีำ�รวดเรว็และมีประสท่ำธ่ิผู้ลในการ
ชว่ย่เหลือสนุขัและแมวทีำ�ไดร้บัผู้ลกระทำบทำัง้จากธิรรมชาตั่
และมนษุย่ ์

กฎหมายด้๊านัสุวัสุดิ๊ภัาพสัุตว์
มลูน่ธ่ิฯ มีบทำบาทำสำาคญัในการรา่งพิ่ระราชบญัญตัั่
ปอ้งกนัการทำารุณกรรมและการจดัสวสัดภู่าพิ่สตััว ์โดย่ได้
เขา้ประชมุเพืิ่�อรว่มรา่งออกแบบ และพิ่ฒันากฎหมาย่ฉบบั
นี ้นอกจากนีม้ลูน่ธ่ิฯ ย่งัมีภูารก่จทีำ�ผู้ลกัดนัใหมี้การบงัคบั
ใชก้ฎหมาย่อย่า่งเขม้งวดดว้ย่ 

การศึึกษา การฝึึกอบรม
และการเข้าถึงชุ่มช่นั
มลูน่ธ่ิฯ ก่อตััง้ฝ่่าย่การศก้ษาข้น้เพืิ่�อใหค้วามรูแ้ก่เย่าวชน
ไทำย่เรื�องความรบัผู่้ดชอบในการเลีย้่งสตััว ์และความ
เมตัตัากรุณาตัอ่สตััว ์นอกจากนี ้มลูน่ธ่ิฯ ย่งัเป่ดใหค้วามรู ้
แก่สตััวแพิ่ทำย่จ์ากทำัง้ประเทำศไทำย่ และตัา่งประเทำศอีกดว้ย่ 
รวมทำัง้จดัใหมี้โครงการการเขา้ถิ่ง้ชมุชนซ้�งจดัอบรมดา้น
การรกัษาพิ่ย่าบาลใหแ้ก่สตััวจ์รจดัทีำ�เจ็บป่วย่ พิ่รอ้มกบัให้
ความรูด้า้นสวสัดภู่าพิ่สตััวแ์บบการอบรมเช่งปฏ่ิบตัั่การ 
ในทำอ้งถ่ิ่�นนัน้ๆ ดว้ย่ 

การอุปการะ
มลูน่ธ่ิฯ มีแผู้นกอปุการะ เพืิ่�อทำำาหนา้ทีำ�หาบา้นถิ่าวร 
ทำัง้ในประเทำศไทำย่ และตัา่งประเทำศ ใหก้บัสนุขัและแมว
ทีำ�พิ่กัอาศยั่อยู่ใ่นศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง รวมทำัง้การหาบา้นใหมใ่หก้บั
สนุขัทีำ�ตักอยู่ใ่นสถิ่านการณฉ์กุเฉ่นดว้ย่

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 98 คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม



สตัวแพทยข์องมูลนธิิฯ 
ก�าลงัด�าเนนิงานผา่ตดั
ท�าหมนัในจงัหวดัภูเกต็

ทําไม 
CNVR
ถ้งได้ผล?

มูลนิธิเพือ่สุนัขในซอยเชื่อเป็นอย่างยิง่ว่าวธีิการทีม่ปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ดใน
การยกระดบัคุณภาพชวีติของสัตวจ์รจดัคอื การจบัสุนัขมาท�าหมัน ฉีดวัคซนี 
และปล่อยกลับสู่ถิน่อาศัยเดมิ หรือทีเ่รียกว่า CNVR 

องคก์ารอนามยั่โลก (WHO), องคก์ารอาหารและการเกษตัรแหง่สหประชาชาตั ่(FAO), 
องคก์ารโรคระบาดสตััวร์ะหวา่งประเทำศ (OIE), และองคก์รเพืิ่�อการรณรงคค์วบคมุโรค
พ่ิ่ษสนุขับา้ (GARC) ตัา่งเหน็ตัรงกนัวา่ว่ธีิการในการกำาจดัโรคเรบีส ์(พ่ิ่ษสนุขับา้) ในคน
ใหส้ ำาเรจ็ไดน้ัน้ ตัอ้งอาศยั่การควบคมุโรคในสนุขัรว่มดว้ย่

การฉีดวคัซีนใหค้รอบคลมุประชากรสนุขั 70% ของพืิ่น้ทีำ� จะชว่ย่ใหโ้รคเรบีสใ์นพืิ่น้ทีำ�หมด
ไป ซ้�งเป็นหลกัการเดีย่วกบัการควบคมุประชากรสนุขั หากสนุขั 80% ในพืิ่น้ทีำ�ไดร้บัการ
ทำำาหมนั จะสง่ผู้ลใหจ้ ำานวนสนุขัในพืิ่น้ทีำ�ลดลงอย่า่งย่ั�งยื่น โดย่สนุขัในพืิ่น้ทีำ�ทีำ�ผู้า่นการฉีด
วคัซีนและทำำาหมนัแลว้จะสรา้งภูมู่คุม้กนัระดบัฝ่งูข้น้ และจะปอ้งกนัไมใ่หส้นุขัตัา่งถ่ิ่�นทีำ�
ย่งัไมท่ำ ำาหมนัเขา้มาในฝ่งูหรอืแหลง่ทีำ�มีอาหาร เชน่ กองขย่ะ เป็นตัน้

ว่ธีิการ CNVR นีมี้หลกัการพืิ่น้ฐาน คือ การจบัสนุขัอย่า่งมีมนษุย่ธิรรม เพืิ่�อนำามาทำำาหมนั 
ฉีดวคัซีน และปลอ่ย่กลบัสูแ่หลง่ทีำ�อยู่เ่ดม่ภูาย่ในวนัเดีย่วกนั

นอกจากนี ้ย่งัมีการพ่ิ่สจูนแ์ลว้วา่ การฆา่สนุขัจรจดันัน้ นอกจากจะเป็นว่ธีิการทีำ�โหด
เหีย้่มและขดัตัอ่หลกัคำาสอนของพิ่ระพิ่ทุำธิศาสนาแลว้ ย่งัเป็นว่ธีิการทีำ�ไมไ่ดผู้้ลอีกดว้ย่

โดย่ธิรรมชาตั่แลว้ สนุขัจะมีพิ่ฤตัก่รรมครองถ่ิ่�นฐานและจะไมย่่อมใหส้นุขัตัา่งถ่ิ่�นเขา้
มาในอาณาเขตัของตันเอง เมื�อมีการกำาจดัหรอืย่า้ย่สนุขัจรจดัทำัง้หมดออกจากพืิ่น้ทีำ�จะ
ทำำาใหส้ตััวจ์รจดับรเ่วณโดย่รอบทีำ�ย่งัไมไ่ดท้ำ ำาหมนัเขา้มาย่ด้พืิ่น้ทีำ�แทำน หากไมมี่สนุขัเจา้
ถ่ิ่�นคอย่ปอ้งกนั รวมถิ่ง้มีแหลง่อาหารเพีิ่ย่งพิ่อ เชน่ กองขย่ะ จะทำำาใหส้นุขัใหมที่ำ�ย่งัไมไ่ด้
ทำ ำาหมนัเขา้มาแพิ่รพ่ิ่นัธิุอ์ย่า่งรวดเรว็ และภูาย่ในระย่ะเวลา 1-2 ปี ประชากรสนุขัในพืิ่น้ทีำ�
จะกลบัมาสงูเหมือนเด่ม

เชน่เดีย่วกบัปัญหาสนุขัในศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง แมว้า่สนุขัเหลา่นีจ้ะไมถ่ิ่กูฆา่ แตัก็่มีจำานวนไมน่อ้ย่
ทีำ�ตัอ้งจบชีว่ตัลงจากการจดัการของศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่งทีำ�ขาดความพิ่รอ้ม เนื�องจากขาดแหลง่
เง่นทำนุและทำรพัิ่ย่ากรทำางการแพิ่ทำย่ ์ทำำาใหศ้นูย่พ์ิ่กัพ่ิ่งเหลา่นัน้เตัม็ไปดว้ย่โรคระบาด 
นอกจากนัน้ จำานวนประชากรสนุขัในศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่งย่งัเพ่ิ่�มสงูข้น้เพิ่ราะขาดการทำำาหมนั  
และทำำาใหท้ำรพัิ่ย่ากรทีำ�มีอยู่ไ่มเ่พีิ่ย่งพิ่อตัอ่ความตัอ้งการในทีำ�สดุ สนุขัจะตัอ่สูก้นัเพืิ่�อแย่ง่
ช่งอาหารทำำาใหส้นุขับางสว่นตักอยู่ใ่นสภูาพิ่ทีำ�ขาดสารอาหาร

นอกจากในประเทำศไทำย่แลว้ ศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่งสนุขัในภูมู่ภูาคเอเชีย่สว่นมากจะย่งัไมไ่ด้
มาตัรฐานและมกัจะขาดแคลนงบประมาณ ซ้�งสรา้งความทำกุขใ์หก้บัสนุขัในศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง
เป็นเวลาหลาย่ปี ก่อนทีำ�สนุขัเหลา่นัน้จะจบชีว่ตัลงอย่า่งทำรมาน

การย่า้ย่สนุขัทีำ�ทำ ำาหมนัและฉีดวคัซีนแลว้ออกจากพืิ่น้ทีำ� เป็นการเพ่ิ่�มจำานวนประชากร 
สนุขัจรจดัและการระบาดของโรคเรบีส์

ตัวัอย่า่งความสำาเรจ็ของโครงการ CNVR ปรากฏิใหเ้หน็อย่า่งชดัเจนทีำ�จ.ภูเูก็ตัซ้�งปัจจบุนั
มีประชากรสนุขัจรจดัลดลงมาก ซ้�งสวนทำางกบัประชากรคนในจ.ภูเูก็ตัทีำ�เพ่ิ่�มสงูข้น้ อีกทำัง้
สตััวจ์รจดัเหลา่นีย้่งัมีสขุภูาพิ่โดย่รวมดีกวา่เมื�อสบ่กวา่ปีทีำ�แลว้เป็นอย่า่งมาก

ขณะนีภู้าครฐัของไทำย่ไดต้ัระหนกัถิ่ง้ประโย่ชนข์องโครงการ CNVR ทีำ�มีตัอ่สขุภูาพิ่ของ
มนษุย่ ์ซ้�งก็เป็นผู้ลพิ่วงจากการฉีดวคัซีนรวมใหแ้ก่สนุขัจรจดัทีำ�มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่
ไดท้ำ ำามาตััง้แตัปี่พิ่.ศ. 2546 โดย่ภูเูก็ตัเป็นเพีิ่ย่งจงัหวดัเดีย่วของประเทำศไทำย่ทีำ�ไดร้บัการ
ประกาศวา่เป็นพืิ่น้ทีำ�ปลอดโรคเรบีส์
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นอกจากพืิ่น้ทีำ�จ.ภูเูก็ตั และจ.พิ่งังา ทีำ�ไดด้ ำาเน่นการโครงการ CNVR สำาเรจ็ลลุว่งไป
แลว้นัน้ ในปีพิ่.ศ.2560 ไดมี้การเร่�มโครงการ CNVR ในแหลง่ทำอ่งเทีำ�ย่วทีำ�ส ำาคญัของ
ประเทำศไทำย่ อย่า่งเชน่ เกาะสมยุ่ และเกาะพิ่ะงนั อีกดว้ย่

นอกจากนี ้ย่งัมีทีำมงานอีกจำานวนหน้�ง ไดเ้ร่�มปฏ่ิบตัั่งานในพืิ่น้ทีำ�กรุงเทำพิ่มหานครตััง้แตั่
เดือนม่ถิ่นุาย่น พิ่.ศ.2559 ซ้�งถืิ่อวา่ทำา้ทำาย่ทีำ�สดุในการดำาเน่นโครงการ CNVR เนื�องจาก
มีจำานวนประชากรสนุขัจรจดัประมาณ 640,000 ตัวั ในเขตักรุงเทำพิ่ฯ และปรม่ณฑล 
ซ้�งสว่นใหญ่แลว้จะย่งัไมไ่ดร้บัการทำำาหมนัหรอืฉีดวคัซีน แมว้า่การปฏ่ิบตัั่งานในพืิ่น้ทีำ�
กรุงเทำพิ่ฯ นีอ้าจเป็นงานทีำ�ใหญ่และย่าก แตัม่ลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ก็เชื�อมั�นวา่จะสามารถิ่
ควบคมุประชากรสนุขัในเมืองหลวงแหง่นีไ้ดใ้นทีำ�สดุ

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ เร่�มตัน้จากผูู้ก่้อตััง้เพีิ่ย่งสามคน ปัจจบุนัไดด้ ำาเน่นการทำำาหมนัสตััว์
ไปแลว้มากกวา่คร้�งลา้นตัวัในเดือนธินัวาคม พิ่.ศ. 2563 นอกจากนีปี้ 2562 ย่งัเป็นปีแรก
ทีำ�เราไดท้ำ ำาหมนัใหส้นุขัไปมากกวา่ 100,000 ตัวัภูาย่ในปีเดีย่ว และสามารถิ่ทำำาไดอี้กครัง้
ในปี พิ่.ศ. 2563 ซ้�งเพ่ิ่�มข้น้ถิ่ง้ 53% จากชว่งเวลาเดีย่วกนัในปี 2561 และเป็นสถ่ิ่ตัที่ำ�ย่งั
ไมมี่หนว่ย่งานทีำ�ทำ ำาหมนัสตััวใ์ดในโลกทำำาได้

ตัวัเลขการทำำาหมนัสว่นใหญ่มาจากพืิ่น้ทีำ�กรุงเทำพิ่ฯ และปรม่ณฑล ซ้�งคลน่่กหนว่ทำำาหมนั
เคลื�อนทีำ� และหนว่ย่งานทีำ�ไดร้บัทำนุสนบัสนนุจากมลูน่ธ่ิฯ ไดด้ ำาเน่นการทำำาหมนัและ
ฉีดวคัซีนใหส้นุขัและแมวจำานวนทำัง้ส่น้ 78,653 ตัวัในปี พิ่.ศ. 2563 แมจ้ะตัอ้งเผู้ช่ญ
กบัความทำา้ทำาย่ตัา่งๆ ในชว่งว่กฤตัการณโ์คว่ด-19 ซ้�งเพ่ิ่�มข้น้กวา่ 50% ในปี 2561 
นอกจากนีค้ลน่่กทำำาหมนัเคลื�อนทีำ�ย่งัเพ่ิ่�มข้น้จาก 4 ทีำมเป็น 6 ทีำมในปี 2562 และมี
โครงการทีำ�จะเพ่ิ่�มเป็น 10 ทีำมภูาย่ในสามปีขา้งหนา้โดย่ย่งัคงไดร้บัการสนบัสนนุจาก 
DOGS TRUST WORLDWIDE.

ตัารางในหนา้ถิ่ดัไป แสดงถิ่ง้จำานวนสนุขัและแมวทีำ�มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ไดท้ำ ำาหมนั 
มาตัลอดระย่ะเวลา 17 ปี จะเหน็ไดว้า่ตัวัเลขเพ่ิ่�มสงูข้น้อย่า่งมีนยั่ย่ะสำาคญัในชว่ง 6 ปี 
ทีำ�ผู้า่นมา

ในปีพิ่.ศ.2561 มลูน่ธ่ิฯ ไดท้ำ ำาหมนัสนุขั 45,454 ตัวัและแมว 2,551 ตัวั ในเขตัพืิ่น้ทีำ� 
กรุงเทำพิ่มหานครและปรม่ณฑล ขณะทีำ�หนว่ย่ทำำาหมนัเคลื�อนทีำ�ในพืิ่น้ทีำ�ภูาคใตัไ้ดแ้ก่  
พืิ่น้ทีำ�ภูเูก็ตั พิ่งังา และนครศรธีิรรมราช ไดท้ำ ำาหมนัไป 24,536 ตัวัในปีเดีย่วกนั

ในจ.ภูเูก็ตั มีการทำำาหมนัสนุขัไป 4,441 ตัวัและแมว 7,441 ตัวัในปีพิ่.ศ.2561 ซ้�งสว่น 
ใหญ่จะเป็นการทำำาหมนัในโรงพิ่ย่าบาลของมลูน่ธ่ิฯ ซ้�งเป็นทีำ�นา่สงัเกตัวา่สถ่ิ่ตั่ตัวัเลขนี ้ 
เป็นตัวัเลขทีำ�สงูทีำ�สดุนบัตััง้แตัปี่พิ่.ศ.2557 ซ้�งเป็นปีทีำ�โครงการออกหนว่ย่ทำำาหมนัเคลื�อนทีำ�
ในภูเูก็ตัส่น้สดุลง

ทีำ�จรง่แลว้ตัวัเลขการทำำาหมนันา่จะลดลงอย่า่งตัอ่เนื�องตัามลำาดบั แตัส่ตััวจ์รจดักลบัย่งัคง
มีจำานวนทีำ�สงูอยู่ ่เนื�องจากเจา้ของย่งัคงทำอดท่ำง้สนุขัทีำ�ย่งัไมไ่ดท้ำ ำาหมนั สง่ผู้ลทำำาใหส้นุขั
จรจดัเพ่ิ่�มมากข้น้ นอกจากนี ้ฟารม์ขาย่สตััวเ์ลีย้่งทีำ�ท่ำง้ลกูสนุขัทีำ�ขาย่ไมอ่อก ก็เป็นสาเหตัุ
อย่า่งหน้�งเชน่กนั

เจา้หนา้ทีมู่ลนธิิเพือ่สนุขัในซอยกรุงเทพฯ 
ขณะก�าลงัปฏบิตังิาน, ธ.ค. 2562
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ปีปี สุนัขสุนัข แมวแมว ทัง้หมดทัง้หมด
2546 134 41 175
2547 952 285 1,237
2548 4,300 2,027 6,327
2549 5,792 1,433 7,225
2550 2,046 192 2,238
2551 3,283 1,079 4,362
2552 3,148 1,045 4,193
2553 3,140 1,457 4,597
2554 3,874 1,715 5,589
2555 8,625 2,067 10,692
2556 10,965 2,603 13,568
2557 12,767 4,419 17,186
2558 17,759 5,975 23,734
2559 24,378 9,863 34,241
2560 42,331 11,229 53,560
2561 67,818 12,920 80,738
2562 103,074 16,468 119,542
2563 106,762 14,945 121,707

ปี 2563 (ถึงเดือนมี.ค.) 33,976 3,831 37,807
จ�านวนรวมทัง้หมด 

(ถงึ 31 มนีาคม 2564)
455,124 93,594 548,718

ตัวัเลขความสำาเรจ็ของการทำำาหมนัทีำ� 121,707 ตัวัในปี 2562 
เพ่ิ่�มข้น้ถิ่ง้ 48% ในปี 2561 ซ้�งมีย่อดทำำาหมนัอยู่ที่ำ� 80,738 ตัวั

‘กา้วหนา้’ สนุขัตวัที ่500,000 ทีไ่ดร้บัการท�าหมนัโดยมูลนธิิเพือ่สนุขัในซอย (ซอยด๊อก) ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563

จำานัวนัการทำำาหมันั
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สุนัขและแมวทีไ่ดรั้บการช่วยเหลือจากทอ้งถนน จะถูกน�ามาท�าการรักษา
พยาบาลทีบ่า้นฟ้ืนฟูของมูลนิธิฯ ทีจ่งัหวัดภเูกต็ ซ้�งสนุขัและแมวเหลา่นีล้ว้นทำกุข์
ทำรมานจากโรคตัา่งๆ หลาย่โรค อาท่ำ โรคผู่้วหนงัขัน้รุนแรง ไปจนถิ่ง้อาการกระดกูแขนขา
หกั และสมองถิ่กูทำำาลาย่จากอบุตัั่เหตัรุถิ่ชน และอาการบาดเจ็บสาหสัจากการถิ่กูมนษุย่์
จงใจทำำารา้ย่พิ่วกเขา

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่มีโรงพิ่ย่าบาลสนุขัทีำ�พิ่รอ้มสรรพิ่ทีำ�สดุในภูาคพืิ่น้เอเชีย่ตัะวนั 
ออกเฉีย่งใตั ้โดย่มีสตััวแพิ่ทำย่ป์ระจำาการถิ่ง้ 15 คน  โรงพิ่ย่าบาลสนุขัแหง่นีส้ามารถิ่ 
รองรบั “สนุขัป่วย่”ไดถ้ิ่ง้ 160 ตัวั โดย่จดัใหพ้ิ่กัใน “หอ้งพิ่กัสนุขัคู”่ ย่่�งไปกวา่นัน้ เพ่ิ่�มเตั่ม
จากจำานวนสตััวแพิ่ทำย่ที์ำ�ประจำาในภูเูก็ตัแลว้ เราย่งัมีสตััวแพิ่ทำย่อี์ก 2 คนประจำา ณ ศนูย่์
ย่อ่ย่กรุงเทำพิ่ฯ และอีก 10 คนทีำ�ปฏ่ิบตัั่งานเตัม็เวลาในหนว่ย่ทำำาหมนัเคลื�อนทีำ�

ในปี พิ่.ศ. 2563 มลูน่ธ่ิฯ ใหก้ารรกัษาสตััวที์ำ�เจ็บป่วย่และไดร้บับาดเจ็บจำานวน 11,657 
ตัวั ในจำานวนนีเ้ป็นสตััวที์ำ�ไดร้บัการรกัษาทีำ�โรงพิ่ย่าบาลสนุขัและแมวในภูเูก็ตัจำานวน 
4,655 ตัวั ทีำ�ศนูย่ก์รุงเทำพิ่ฯจำานวน 254 ตัวั และตัามพืิ่น้ทีำ�ตัา่งๆ ทีำ�อยู่ใ่นการดแูลของ
หนว่ย่บรก่ารดา้นสวสัดภู่าพิ่สตััวช์มุชน ซ้�งทำำางานรว่มกบัชมุชนจำานวน 6,748 ตัวั

โรงพิ่ย่าบาลแมวเป่ดใชใ้นเดือนตัลุาคม 2562 อาคารสำาหรบัแมวหลงัใหมเ่ป็นทีำ�พิ่กัอาศยั่
ของแมวภูาย่ในศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง อาคารหลงันีย้่งัมีหอ้งพิ่กัสำาหรบัแมวทีำ�ป่วย่เป็นโรคภูมู่คุม้กนั
บกพิ่รอ่งและมะเรง็เมด็เลือดขาวแย่กเป็นสดัสว่นอยู่ภู่าย่ใน

ศนูย่ก์ารเรยี่นรูส้วสัดภู่าพิ่สตััวเ์ป่ดดำาเน่นการในเดือนพิ่ฤศจ่กาย่น พิ่.ศ. 2563 สามารถิ่
รองรบันกัเรยี่นได ้50 คน
 
หอ้งแย่กปอ้งกนัเชือ้ส ำาหรบัสนุขัและแมวดำาเน่นการก่อสรา้งจนเสรจ็สมบรูณใ์นเดือน
พิ่ฤศจ่กาย่น พิ่รอ้มใชง้านแทำนทีำ�อาคารหลงัเดม่ทีำ�ไมส่ามารถิ่รองรบัสตััวป่์วย่ทีำ�มีจ ำานวน
เพ่ิ่�มมากข้น้ไดอี้กตัอ่ไป

ผู้ลกระทำบจากว่กฤตัการณโ์คว่ด-19 ทำำาใหมี้สตััวถ์ิ่กูทำอดท่ำง้เป็นจำานวนมาก มลูน่ธ่ิฯ  
ไดด้ ำาเน่นการก่อสรา้งคอกสนุขัเพ่ิ่�มอีก 9 คอกในระหวา่งเดือนเมษาย่นถิ่ง้ตัลุาคม  
พิ่.ศ. 2563 เพืิ่�อรองรบัจำานวนสนุขัจรจดัทีำ�เพ่ิ่�มสงูข้น้ รวมถิ่ง้ใชเ้ป็นทีำ�พิ่กัสำาหรบัสนุขัทีำ�รอ
การเด่นทำางไปตัา่งประเทำศในชว่งทีำ�เทีำ�ย่วบน่ระหวา่งประเทำศงดการใหบ้รก่าร ในเดือน
กนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 มลูน่ธ่ิฯ ย่งัไดเ้พ่ิ่�มพืิ่น้ทีำ�ของศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง เพืิ่�อเป็นการเตัรยี่มรบัมือกบั
เหตักุารณที์ำ�ไมค่าดฝั่นซ้�งเป็นผู้ลกระทำบจากว่กฤตัโคว่ด-19 ทีำ�อาจเก่ดข้น้อีกในอนาคตั

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ย่งัรบัสตััวน์บัหลาย่รอ้ย่ตัวัเขา้มาพิ่กัพ่ิ่ง โดย่เป็นสนุขัทีำ�รอดจาก 
การคา้เนือ้สนุขั และย่งัจดัหาพืิ่น้ทีำ�ในบา้นฟ้ืนฟใูหก้บัสนุขัทีำ�ประสบสถิ่านการณฉ์กุเฉ่น 
เขา้มาพิ่กัพ่ิ่งดว้ย่

โรงพยาบาลทีท่นัสมยัทีส่ดุแหง่ยคุของมูลนธิิ
เพือ่สนุขัในซอยเป็นอาคารทีใ่หญ่่ทีส่ดุในภาค
พืน้ทวปีเอเชียีตะวนัออกเฉียีงใตท้ีอ่ทุศิใหใ้ชี้

เพือ่การดูแลสตัวจ์รจดัโดยเฉีพาะ

บ้านฟื้นฟูและ
การรักษาพยาบาล
โด๊ยสุัตวแพทำย์
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เมือ่คร้ังทีมู่ลนิธิเพือ่สุนัขในซอยเพิง่เร่ิมก่อตัง้ขึน้ใหม่ๆ ในปีพ.ศ.2547 จังหวัดภเูกต็ซึง่
เป็นสถานทีก่่อตัง้มูลนิธิฯ เป็นหน่ึงในพืน้ทีภ่ยัพบิตัสิึนาม ิและมูลนิธิเพือ่สุนัขในซอย
กไ็ดอ้อกมาปฏบิตัภิารกจิในช่วงภยัพบิตันีิด้ว้ย

โดย่ทำกุวนันี ้ดว้ย่การเขา้ชว่ย่เหลือเคสฉกุเฉ่นเรง่ดว่นและการทำำางานของฝ่่าย่เขา้ถิ่ง้ชมุชน 
มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่มีหนว่ย่ปฏ่ิบตัั่การฉกุเฉ่นและหนว่ย่สวสัดภู่าพิ่สตััวช์มุชนทีำ�จะออกชว่ย่
เหลือสนุขัและแมว รวมถิ่ง้ผูู้ค้นทีำ�ไดร้บัผู้ลกระทำบจากเคสตัา่งๆ ทีำ�แจง้เขา้มาไดอ้ย่า่งทำั�วถิ่ง้

ทำัง้นี ้มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ย่งัเป็นองคก์รแรกทีำ�ออกมาชว่ย่เหลือสตััวใ์นสถิ่านการณน์ำา้ทำว่ม
กรุงเทำพิ่ฯ ปีพิ่.ศ.2554 โดย่จดัหาอาหารใหแ้ก่สนุขัและแมวทีำ�ถิ่กูทำอดท่ำง้ และย่งัสรา้งศนูย่์
พิ่กัพ่ิ่งฉกุเฉ่นเพืิ่�ออพิ่ย่พิ่สนุขัและแมวในพืิ่น้ทีำ�ใกลเ้คีย่ง ซ้�งมลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ก็ไดอ้อกมา
ชว่ย่เหลือเหตักุารณล์กัษณะเดีย่วกนัในชว่งสถิ่านการณน์ำา้ทำว่มภูาคใตัปี้พิ่.ศ.2559-2560 และ
อบุลราชธิานีในปี พิ่.ศ. 2562

ภูยั่พ่ิ่บตััที่ำ�วา่นี ้ไมไ่ดห้มาย่ถิ่ง้แคเ่หตักุารณท์ำางธิรรมชาตัเ่ทำา่นัน้ อย่า่งเชน่ในปีพิ่.ศ.2553 เก่ด
โรคหดัสนุขัระบาด ซ้�งเป็นโรคทีำ�อนัตัราย่ถิ่ง้ชีว่ตั และมลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ก็ไดมี้การระดมฉีด
วคัซีนซ้�งสามารถิ่หย่ดุย่ัง้การแพิ่รร่ะบาดของโรคไดส้ ำาเรจ็

ไวโอลา่ ถา่ยเมือ่ตอนอยูใ่นอาการนา่เป็นหว่ง ทีด่า่นกกักนันครพนม สถานทีเ่กบ็สตัวอ์นัแออดัคบัแคบ เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ.2561 และเปลีย่นเป็นคนละตวั สมบูรณเ์ตม็ที ่ณ บา้นฟ้ืนฟขูองมูลนธิิเพือ่สนุขัในซอย เมือ่เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ในเดือนพิ่ฤษภูาคม ปีพิ่.ศ.2561 มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ไดเ้รง่นำาทีำมสตััวแพิ่ทำย่ไ์ปย่งัดา่น
กกักนัโรคในพืิ่น้ทีำ�ภูาคอีสาน ซ้�งมีสนุขัแออดัอยู่ป่ระมาณ 3,500 ตัวั โดย่เป็นผู้ลพิ่วงจาก
ความแตักตืั�นเรื�องโรคเรบีสร์ะบาดในขณะนัน้ แตัล่ะวนันัน้ สนุขัในดา่นกกักนัตัาย่เป็น
จำานวนมาก จากการตัอ่สู ้ความอดอย่าก และจากโรคตัา่งๆ ชว่งทีำ�มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่
ไดร้บัอนญุาตัใหเ้ขา้ไปชว่ย่เหลือนัน้ มีสนุขัเหลืออยู่เ่พีิ่ย่งประมาณ 700 ตัวั และมลูน่ธ่ิ
เพืิ่�อสนุขัในซอย่สามารถิ่ชว่ย่เหลือสนุขัจำานวนเหลา่นีไ้ดเ้กือบทำัง้หมด

ในเดือนเมษาย่น 2561 ไดเ้ก่ดสถิ่านการณตื์ั�นตัระหนกของโรคพ่ิ่ษสนุขับา้ในพืิ่น้ทีำ� 
ภูาคอีสานของประเทำศไทำย่ อนัสง่ผู้ลใหเ้ก่ดการรวบจบัสตััวก์วา่ 3,000 ตัวัเขา้ดา่น
กกักนัโรคของรฐั ในจำานวนนี ้ย่งัมีสตััวเ์ลีย้่งทีำ�เจา้ของเองย่่นย่อมมอบใหเ้จา้หนา้ทีำ�อย่า่ง
สมคัรใจและสนุขัจรจดัจากขา้งถิ่นน พิ่วกเขาถิ่กูจบัไปรวมกนัในดา่นกกักนัสตััวข์องกรม
ปศสุตััว ์ซ้�งพืิ่น้ทีำ�ของดา่นนัน้เลก็เก่นกวา่จะรบัสตััวจ์ ำานวนมากขนาดนัน้ จง้ทำำาใหส้นุขั
กวา่ 2,000 ตัวัตัอ้งจบชีว่ตัลง ก่อนทีำ�มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่จะไดร้บัทำราบถิ่ง้สถิ่านการณ์
ว่กฤตัจรง่ แตัถ่ิ่ง้กระนัน้ เราย่งัโชคดี ตัอ้งขอขอบคณุเพืิ่�อนๆ ทีำ�ชว่ย่ใหเ้ราสามารถิ่ชว่ย่
ชีว่ตัพิ่วกเขาไดจ้ ำานวนไมน่อ้ย่ และไดจ้ดัสง่พิ่าพิ่วกเขาเดน่ทำางมาย่งับา้นฟ้ืนฟขูองเรา 
ทีำ�ภูเูก็ตั และสนุขักลุม่นีอี้กมากมาย่หลาย่ตัวัก็ไดเ้ดน่ทำางไปบา้นใหมผู่้า่นโครงการหา
บา้นของเราไปแลว้ดว้ย่

ในเดือนเมษาย่น พิ่.ศ. 2563 ก่อนการประกาศลอ็คดาวนภ์ูเูก็ตัเนื�องจากสถิ่านการณ ์
โคว่ด-19 จะมีผู้ลบงัคบัใช ้มลูน่ธ่ิฯ ไดด้ ำาเน่นการจดัสง่อาหารสตััวม์ากกวา่ 11 ตันัไป 
ย่งัอำาเภูอตัา่งๆ ทำั�วภูเูก็ตัอย่า่งเรง่ดว่น เพืิ่�อใหม้ั�นใจวา่สตััวจ์รจดัทีำ�อาศยั่อยู่ต่ัามชมุชนจะ
ย่งัคงไดร้บัอาหารอย่า่งสมำ�าเสมอในชว่งทีำ�มีการป่ดรอย่ตัอ่ระหวา่งตัำาบล รา้นอาหารป่ด
ใหบ้รก่าร และผูู้ค้นจำานวนมากทำย่อย่เดน่ทำางออกจากเกาะ

มนัเป็นเรื�องย่ากทีำ�จะสามารถิ่นบัจำานวนสตััวที์ำ�รอดชีว่ตัผู้า่นการปฏ่ิบตัั่งานชว่ย่เหลือ 
เชน่นีไ้ด ้แตัเ่ชื�อวา่มีชีว่ตัทีำ�รอดนบัเป็นพิ่นัตัวัแนน่อน

การตั้งรับต่อ
ภััยพิบัติต่างๆ

ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2563 มูลนธิิเพือ่สนุขัในซอยไดแ้จก
จ่ายอาหารสนุขัและแมวกวา่ 11 ตนัใหแ้ก่สตัวจ์รจดัซ่่งหวิโหย

เนือ่งจากการลอ็คดาวนพ์ืน้ทีจ่ากสถานการณโ์ควดิ-19 

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 1918 ่ม่ ซอยด๊๊อกเล่มสุ้
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มูลนิธิเพือ่สุนัขในซอยมอบความคุ้มครองและใหท้ีพ่กัพงิทีป่ลอดภยัแก่สุนัข 

และแมวจ�านวน 727 ตวัในปี พ.ศ. 2563 มาตัรการจำากดัการเด่นทำางระหวา่งประเทำศ
ทำำาใหจ้ ำานวนการอปุการะสนุขัและแมวจากตัา่งประเทำศลดลงเป็นอย่า่งมาก โชคดีทีำ�
จ ำานวนการอปุการะในประเทำศไทำย่เพ่ิ่�มสงูข้น้ โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งลกูสนุขัและลกูแมว 
ทีำ�ไดร้บัความน่ย่มมากข้น้

มลูน่ธ่ิฯ ไดต้ััง้ปณ่ธิานทีำ�จะย่ตุั่ความทำกุขย์่ากของสนุขัและแมวในทำวีปเอเชีย่ ซ้�งทีำ�ผู้า่นมา 
มลูน่ธ่ิฯ ไดด้ ำาเน่นการจดัตััง้ศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่งเพืิ่�อใชเ้ป็นสถิ่านทีำ�รองรบัสนุขัหลาย่รอ้ย่ตัวัทีำ�ไดร้บั
การชว่ย่ชีว่ตัจากขบวนการคา้เนือ้สนุขั ดว้ย่ขอ้จำากดัในเรื�องพืิ่น้ทีำ� หนทำางเดีย่วทีำ�จะทำำาให้
มลูน่ธ่ิฯ สามารถิ่มอบความชว่ย่เหลือใหส้ตััวจ์รจดัไดม้ากย่่�งข้น้ไปอีกในอนาคตั นั�นคือ
การหาบา้นใหมใ่หก้บัสนุขัและแมวภูาย่ในศนูย่พ์ิ่กัพ่ิ่ง สถิ่านการณโ์คว่ด-19 อาจสง่ผู้ล 
กระทำบตัอ่สวสัดภู่าพิ่ของสตััวเ์หลา่นีไ้ดต้ัลอดเวลา มลูน่ธ่ิฯ จง้จำาเป็นตัอ้งเตัรยี่มพิ่รอ้ม
เพืิ่�อรบัมืออยู่เ่สมอ การอปุการะในประเทำศไทำย่มีความสำาคญัเป็นอย่า่งมาก โดย่เฉพิ่าะ
ในชว่งทีำ�มลูน่ธ่ิฯ ย่งัคงพิ่ย่าย่ามหาว่ธีิเพืิ่�อพิ่าสนุขัและแมวไปสง่ย่งับา้นใหมใ่นตัา่ง
ประเทำศทำา่มกลางสถิ่านการณก์ารแพิ่รร่ะบาดของโรค

ในทีำ�สดุเมื�อพิ่รอ้ม สนุขัเหลา่นีก็้จะทำย่อย่เขา้พิ่กัพ่ิ่งในทีำ�ปลอดภูยั่ของบา้นฟ้ืนฟขูองเรา 
ก่อนทีำ�จะไดร้บัการข้น้ทำะเบีย่นหาบา้นตัอ่ไป

บ้านพื่ักพื่ิงและ
การอุปการะ

297
แมว

139 588291
สุนัข

727127
สุนัข

12
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ประเทำศึไทำย รวมต่างประเทำศึ

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 2120 ่ม่ ซอยด๊๊อกเล่มสุ้



ในเอเชยี ยังมกีารบริโภคเนือ้สุนัขอยู่ในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะประเทศจนี
เกาหลีใต ้และเวยีดนาม ส่�งทีำ�ธิรุก่จคา้เนือ้สนุขัแตักตัา่งจากการคา้เนือ้ประเภูทำอื�นๆ 
คือย่งัแทำบไมมี่การควบคมุ สง่ผู้ลใหเ้ก่ดการกระทำำาทำารุณตัอ่สนุขั ในภูาคอีสาน จะมี 
แก๊งทีำ�คอย่จบัสนุขัจากทำอ้งถิ่นนและขโมย่สนุขัทีำ�มีเจา้ของจากตัามบา้น จากนัน้ก็จะขงั 
สนุขัเหลา่นีไ้วใ้นกรงแคบๆ

เพืิ่�อขนสง่ไปย่งัประเทำศเวีย่ดนามผู้า่นทำางประเทำศลาว โดย่สนุขัจะไมไ่ดร้บันำา้หรอือาหาร
ระหวา่งการขนสง่ทำำาใหห้ลาย่ๆ ตัวัตัอ้งตัาย่อย่า่งอนาถิ่ระหวา่งทำาง สว่นทีำ�เหลือรอดชีว่ตั 
ก็จะถิ่กูทำบุตีัหรอืแทำงจนตัาย่ก่อนทีำ�จะถิ่กูถิ่ลกหนงัออก และถิ่กูชำาแหละรา่งเป็นช่น้ๆ ใน 
วีด่โอสารคดีทีำ�ถ่ิ่าย่ทำำาการชำาแหละสนุขั สนุขับางตัวัย่งัคงรูส้ก้ตัวัอยู่ข่ณะทีำ�ถิ่กูถิ่ลกหนงั  
มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่จง้ตัดัสน่ใจทีำ�จะลงมือย่ตุั่การคา้เนือ้สนุขัในประเทำศไทำย่อย่า่งเตัม็ 
ตัวั ดว้ย่ความรว่มมืออนัดีจากภูาครฐั ตัำารวจ และเจา้หนา้ทีำ�บรเ่วณชาย่แดน รวมถิ่ง้ 
ประชาชนทีำ�ตัอ้งการรว่มตัอ่สูก้บัขบวนการคา้เนือ้สนุขั ทำำาใหม้ลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ 
สามารถิ่ทำำาใหธ้ิรุก่จนีข้าดกำาไรได ้โดย่มีการย่ด้รถิ่บรรทำกุทีำ�อดัแนน่ไปดว้ย่สนุขัจำานวน 
มาก และสนุขันบัพิ่นัไดร้บัการชว่ย่เหลือจากครัง้นัน้ อย่า่งไรก็ตัาม ธิรุก่จคา้เนือ้สนุขั 
ระหวา่งไทำย่กบัเวีย่ดนามนัน้เป็นเพีิ่ย่งสว่นเลก็ๆ ของขบวนการคา้เนือ้สนุขัทำัง้หมด

ในภูมู่ภูาคเอเชีย่แตัล่ะปี มีสนุขันบัลา้นตัวัถิ่กูจบัจากทำอ้งถิ่นนหรอืขโมย่จากเจา้ของ 
เพืิ่�อนำาไปทำรมานและฆา่เพืิ่�อเอาเนือ้

ในปี พิ่.ศ.2561 เราไดจ้ดัทำำาปา้ย่ตั่ดตััง้จ ำานวนมากทีำ�ไดร้บัการแปลเป็นภูาษาพิ่มา่ ภูาษา
กมัพิ่ชูาและภูาษาเวีย่ดนาม และไดน้ำาไปตั่ดตััง้ทำั�วพืิ่น้ทีำ�ภูาคตัะวนัออกของประเทำศไทำย่ 

โดย่มีเปา้หมาย่สรา้ง
ความเขา้ใจใหก้บั
แรงงานตัา่งดา้วทีำ�
เขา้มาอาศยั่และ
ทำำางานในโรงงาน
และโครงการก่อสรา้ง
ตัา่งๆ ปา้ย่ตั่ดตััง้นี ้
ไดแ้จง้เตืัอนถิ่ง้การ 

กระทำำาผู่้ดกฎหมาย่หากทำำารา้ย่หรอืฆา่สนุขัและแมวเพืิ่�อเป็นอาหาร และหากฝ่่าฝื่นจะมี
ความผู่้ดตัากฎหมาย่ โดย่มีบทำลงโทำษจำาคกุถิ่ง้ 2 ปี

ในประเทำศเกาหลีใตั ้มีการเพิ่าะพิ่นัธิุส์นุขัในฟารม์เพืิ่�อบรโ่ภูคโดย่เฉพิ่าะ ฟารม์จะเลีย้่ง
สนุขัโดย่การขงัไวต้ัลอดเวลาจนถิ่ง้วนัฆา่ และว่ธีิการฆา่นัน้ก็มกัจะเป็นว่ธีิการทีำ�ทำารุณ
อย่า่งทีำ�สดุ

ในเมืองย่หูลน่ ประเทำศจีน จะมีเทำศกาลบรโ่ภูคเนือ้สนุขัทำกุปี ซ้�งคาดการณว์า่มีสนุขัและ
แมวจำานวนประมาณ 10,000 ตัวัถิ่กูฆา่ในชว่งเทำศกาลนี ้ลา่สดุรฐับาลจีนกำาลงัพิ่ย่าย่าม
ทีำ�จะลดจำานวนดงักลา่วลง แตัใ่นปีลา่สดุนี ้ก็ย่งัมีสนุขัและแมวอย่า่งนอ้ย่ 1,000 ตัวัถิ่กู
ฆา่เพืิ่�อบรโ่ภูคอยู่่

ว่ธีิการทีำ�ใชใ้นการฆา่สนุขัและแมวในประเทำศเหลา่นี ้ทำัง้ในประเทำศจีน เกาหลีใตั ้
เวีย่ดนาม และประเทำศในเอเชีย่อื�นๆ ลว้นแลว้แตัเ่ป็นว่ธีิการทีำ�ทำารุณเป็นอย่า่งมาก

ในประเทำศฟ่ลป่ป่นสแ์ละอ่นโดนีเซีย่ จะมีว่ธีิการฆา่สนุขัใหต้ัาย่อย่า่งทำรมาน เชน่ การพิ่น่
ไฟเผู้าหรอืการโย่นลงในนำา้เดือดทำัง้เป็น สว่นในประเทำศเกาหลีใตั ้สนุขัจะถิ่กูทำบุตีัหรอื
แทำงจนตัาย่ตัอ่หนา้สนุขัตัวัอื�นๆ เพิ่ราะเชื�อกนัวา่สนุขัทีำ�ก ำาลงัหวาดกลวัถิ่ง้ขีดสดุนัน้จะ
หลั�งสารอะดรนีาลีน และทำำาใหเ้นือ้มีรสชาตัที่ำ�ดีย่่�งข้น้

อย่า่งไรก็ตัาม เมื�อเดือนกนัย่าย่น พิ่.ศ.2561 ทีำ�ผู้า่นมา ก็มีน่ม่ตัรหมาย่ทีำ�ดีเมื�อทำางการ
ฮานอย่ประกาศวา่การคา้และบรโ่ภูคเนือ้สนุขัในกรุงฮานอย่จะตัอ้งหมดไปภูาย่ในปี 
พิ่.ศ.2564 ขณะทีำ�เมื�อเดือนสง่หาคมของปีเดีย่วกนั ทำางการอ่นโดนีเซีย่กลา่ววา่จะ
สนบัสนนุใหย้่ตุัธ่ิรุก่จคา้เนือ้สนุขัในประเทำศ นอกจากนี ้ในประเทำศเกาหลีใตั ้ก็มีจำานวน 
ผูู้ต้ัอ่ตัา้นการบรโ่ภูคเนือ้สนุขัมากข้น้เรื�อย่ๆ สว่นเจา้ของธิรุก่จฟารม์เนือ้สนุขัก็เปลี�ย่นไป
ทำำาอาชีพิ่อื�นกนัมากข้น้ ในเดือนกมุภูาพิ่นัธิปี์พิ่.ศ.2562 นาย่กเทำศมนตัรกีรุงโซลไดก้ลา่ว
คำาปฏ่ิญาณวา่จะย่ตุัธ่ิรุก่จคา้เนือ้สนุขัในเมืองหลวงแหง่นีอ้ย่า่งเดด็ขาด

สนุขัทีน่อนรอชีะตากรรมในกรงแคบๆ ทีใ่ชี้
ส�าหรบัขงัอดัเหยือ่เคราะหร์า้ย ไรเ้ดยีงสานบั

สบิเขา้ในกรงเดยีวพรอ้มๆ กนั

การต่อสู้กับ
ขบวนัการ
ค้าเนัื�อสุุนััข
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สภาพอนันา่เวทนาและโหดเหีย้ม ทีส่นุขัหลายตวัถูกยดัเยยีดเขา้ไปรวมกนัในกรง ระหวา่ง
การเดนิทางสูก่ารถูกชี�าแหละ ภาพนีย้งัคงเป็นแรงบนัดาลใจกระตุน้เตอืนใหพ้วกเรา

ด�าเนนิการตอ่ตา้นเพือ่ยตุกิารคา้เนือ้สนุขัอนัชีั่วรา้ยนี ้

ชาวเกาหลีใตัที้ำ�น่ย่มเลีย้่งสนุขัเป็นสตััวเ์ลีย้่งมีจำานวนเพ่ิ่�มข้น้ การคา้เนือ้สนุขัจง้กลาย่เป็น
ประเดน็ทีำ�มีการถิ่กเถีิ่ย่งกนัมากข้น้ในสงัคม โดย่รฐับาลเกาหลีใตัไ้ดร้บัแรงกดดนัมากข้น้
จากหลาย่ภูาคสว่นทีำ�ตัอ้งการใหย้่ตุั่การคา้เนือ้สนุขั

ขณะทีำ�ประเทำศไตัห้วนั การบรโ่ภูคเนือ้สนุขัถิ่กูสั�งหา้มอย่า่งส่น้เช่งในปี 2560 และใน
ประเทำศจีนเองก็มีความเคลื�อนไหวไปในทำางทีำ�คลา้ย่คลง้กนั โดย่มีการตัอ่ตัา้นการบรโ่ภูค
เนือ้สนุขั อีกทำัง้ย่งัมีผูู้ป้ระทำว้งจำานวนหน้�งในเมืองย่หูลน่ปะทำะกบักลุม่ผูู้ค้า้เนือ้สนุขัเพิ่ราะ
ตัอ้งการจะชว่ย่เหลือสตััวจ์ ำานวนหน้�งจากการถิ่กูเชือดในเทำศกาลประจำาปีของเมือง

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่กำาลงัรณรงคอ์ย่า่งหนกัในประเดน็เรื�องการคา้เนือ้สนุขัในประเทำศ
เวีย่ดนามและกมัพิ่ชูา

ในประเทำศกมัพิ่ชูา เราใหก้ารสนบัสนนุแคมเปญเพืิ่�อเป่ดโปงและย่ตุั่การคา้เนือ้สนุขัทีำ�นั�น 
‘END DOG MEAT TRADE CAMBODIA’ คือองคก์รในประเทำศกมัพิ่ชูาทีำ�ไดร้บัการ
สนบัสนนุจากเรา ปัจจบุนักำาลงัดำาเน่นการรณรงคผ์ู้า่นโซเชีย่ลมีเดีย่เพืิ่�อใหป้ระชาชน
ลดความตัอ้งการในการบรโ่ภูคเนือ้สนุขั และทำำางานว่จยั่รว่มกบัองคก์รอ่สระเพืิ่�อจดัทำำา
เอกสารและแผู้นทีำ�อย่า่งละเอีย่ดของรา้นอาหารทีำ�มีเมนเูนือ้สนุขั โรงฆา่สตััว ์และเสน้
ทำางการจดัหาในกมัพิ่ชูา

ในปี พิ่.ศ. 2563 ทำางการเสีย่มราฐไดป้ระกาศหา้มการบรโ่ภูคเนือ้สนุขัในพืิ่น้ทีำ�ของจงัหวดั 
เป็นส่�งทีำ�ยื่นย่นัและพ่ิ่สจูนไ์ดว้า่การดำาเน่นการของเรามีความคืบหนา้และแคมเปญทีำ�
รณรงคเ์ร่�มสมัฤทำธ่ิ�ผู้ล

มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่กำาลงัมุง่ความสนใจไปในประเทำศเวีย่ดนาม ซ้�งเป็นผูู้บ้รโ่ภูคเนือ้
สนุขัราย่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก และโดย่เฉพิ่าะทีำ�กรุงฮานอย่ เราไดจ้ดัการ 
ประชมุกบัหนว่ย่งานราชการทีำ�มีอ ำานาจทีำ�นั�นและผูู้ว้า่ราชการกรุงฮานอย่ไดอ้อกประกาศ 
เรยี่กรอ้งอย่า่งเป็นทำางการถิ่ง้ประชาชนใหล้ะเวน้การบรโ่ภูคเนือ้สนุขัและแมว แตัส่่�งนีก็้ 
ย่งัไมเ่พีิ่ย่งพิ่อจะย่ตุั่การบรโ่ภูคได ้ในชว่งระหวา่งปี พิ่.ศ.2561 ไดมี้การผู้ลต่ัภูาพิ่ย่นตัร ์
สัน้เป็นชดุ โดย่ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการเง่นจากมลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ ออกเผู้ย่แพิ่ร ่
ในสื�อโทำรทำศันท์ำั�วประเทำศเวีย่ดนาม โดย่มุง่ประเดน็ไปทีำ�ความรุนแรงโหดเหีย้่มและการ 
ทำจุรต่ัทีำ�เกี�ย่วพิ่นัในวงจรธิรุก่จนี ้ภูาพิ่ย่นตัรส์ัน้ชดุนีไ้ดร้บัการออกอากาศในชว่งเวลา 
ก่อนจะถิ่ง้เทำศกาลปีใหม ่(TET HOLIDAYS) เพีิ่ย่งเลก็นอ้ย่ ซ้�งจะเป็นเวลาทีำ�สนุขั 
จำานวนมหาศาลจะถิ่กูชำาแหละและบรโ่ภูค ในปี พิ่.ศ. 2562 นี ้มลูน่ธ่ิไดเ้ร่�มการรณรงค ์
ครัง้ส ำาคญัเพืิ่�อพิ่ย่าย่ามผู้ลกัดนักฎหมาย่เกี�ย่วกบัการบรโ่ภูคเนือ้สนุขัใหมี้ผู้ลบงัคบัใช ้
อย่า่งสมบรูณ ์ในปี พิ่.ศ. 2562 และ 2563 เราไดด้ ำาเน่นการรณรงคใ์นสองโครงการทีำ�
ส ำาคญั โครงการแรกคือการรวบรวมราย่ชื�อผูู้ส้นบัสนนุการย่ตุั่การคา้เนือ้สนุขัเพืิ่�อนำา
เสนอตัอ่ผูู้จ้ดัการแขง่ขนัฟอรม์ลูา่วนั โดย่ก่อนหนา้การแพิ่รร่ะบาดของโคว่ด-19 ได้
ประกาศใหก้รุงฮานอย่เป็นหน้�งในสนามแขง่ขนัประจำาปี ซ้�งภูาย่หลงัไดถ้ิ่กูเลื�อนออก
ไปอย่า่งไมมี่กำาหนดเพิ่ราะสถิ่านการณก์ารแพิ่รร่ะบาดของโรค โครงการทีำ�สองคือการ
รวบรวมราย่ชื�อของประชาชนทำั�วไปทีำ�ตัอ่ตัา้นการบรโ่ภูคเนือ้สนุขัและแมว เพืิ่�อนำาเสนอ
ตัอ่รฐับาลเวีย่ดนามเพืิ่�อเป็นหลกัฐานวา่ประชาชนโดย่สว่นมากมองวา่การบรโ่ภูคเนือ้
สนุขัและแมวเป็นเรื�องทีำ�ไรม้นษุย่ธิรรมและลา้สมยั่

มูลนธิิเพือ่สนุขัในซอยตัง้ใจอยา่งแนว่แนว่า่ขบวนการคา้เนือ้สนุขัระหวา่งไทยและ 
เวยีดนามจะไมก่ลบัมาอกี และยงัสนบัสนนุการตอ่ตา้นและยตุขิบวนการคา้เนือ้สนุขั 
ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ อกีดว้ย
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มูลนิธิเพือ่สุนัขในซอยเป็นผูู้้อยู่เบือ้งหลังในการผู้ลักดนัใหม้กีารประกาศใช้ 

พระราชบญัญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจดัสวัสดภิาพสัตว ์ซึง่มุ่งเน้น 

ไปทีก่ารปกป้องสัตวจ์ากการกระท�าทารุณ

ก่อนหนา้นี ้บทำลงโทำษสงูสดุคือปรบั 500 บาทำตัามกฎหมาย่อาญา แตัปั่จจบุนันีไ้มว่า่ 
ใครก็ตัามทีำ�ทำ ำาการทำารุณสตััวจ์ะตัอ้งถิ่กูปรบัสงูสดุไมเ่ก่น 40,000 บาทำ หรอืจำาคกุ 2 ปี 

โดย่มลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ไดท้ำ ำาหนา้ทีำ�ในการรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานในกรณีการ 
กระทำำาทำารุณตัอ่สตััวเ์พืิ่�อสง่ดำาเน่นคดีตัอ่ผูู้ก้ระทำำาผู่้ดมาอย่า่งตัอ่เนื�อง ซ้�งขณะนีก้าร
พ่ิ่จารณาคดีในชัน้ศาลมกัจะเป็นไปในทำางตักัเตืัอนถิ่ง้บทำลงโทำษมากกวา่ มลูน่ธ่ิเพืิ่�อ 
สนุขัในซอย่จง้ทำำาหนา้ทีำ�ในการสรา้งแรงกดดนัเพืิ่�อใหศ้าลใชบ้ทำลงโทำษขัน้สงูสดุแก่ 
ผูู้ก้ระทำำาผู่้ดอีกดว้ย่

ภาพการจ�าหนา่ยลูกสนุขัในตลาดและรา้นเพท็ชีอ้ป อนัเป็นการสนบัสนนุสง่เสรมิให้
อตุสาหกรรม ‘เพาะพนัธุ์’ ลูกสนุขัยงัคงด�าเนนิตอ่ไปได ้การอปุการะสนุขัจากองคก์รชีว่ย

เหลอืสตัวเ์ทา่นัน้จะเป็นการผลกัดนัใหก้ารด�าเนนิงานธรุกจิประเภทนีจ้บลงได้

เมือ่ตอนทีย่งัเป็นลูกสนุขั โคลา่ถูกชีายคนหน่่งท�ารา้ยเพราะไปกดัรองเทา้ของเขา โดยชีายคนดงักลา่วใชีด้าบฟันขาหนา้ของ 
โคลา่ขาดทัง้สองขา้ง จากนัน้จิลล ์ดลัลยีจ่์งไดเ้ขา้ชีว่ยเหลอืและอปุการะโคลา่ไว ้หลงัจากไดร้บัขาเทยีมทีอ่อกแบบมาจาก 
ขาเทยีมของนกัวิ่งพาราลมิปิก โคลา่กเ็ป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก ขณะทีช่ีายคนดงักลา่วถูกตดัสนิรอลงอาญ่า 6 เดอืน

การรณรงค์เร่่อง
ฟาร์มเพาะลูกสุุนััข

กฎหมายด้าน
สุวัสุด๊ิภัาพสุัตว์

ตามตลาดนัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เป็นเร่ืองธรรมดาทีจ่ะเหน็ลูกสุนัขวางขายอยู่
ในกรงตามร้าน ถา้หยุดมองหลายตวัจะตรงเข้ามาเล่นดว้ย และอกีหลายตวัก ็
ไดแ้ตน่อนน่ิงๆ ดว้ยสายตาเศร้าๆ ซึง่พอ่ค้าแม่ค้าทีข่ายลูกสุนัขรู้ดว่ีาพฤตกิรรม
แบบนีจ้ะท�าใหลู้กสุนัขขายได ้จงึไม่ใหอ้าหารหรือน�า้ เพิ่ราะฉะนัน้ ลกูสนุขัทีำ�ดมีู
ความสขุและพิ่ย่าย่ามเขา้หา จรง่ๆ แลว้คือลกูสนุขัทีำ�ห่ว สว่นทีำ�นอนน่�งๆ เศรา้ๆ คือลกู
สนุขัทีำ�เหนื�อย่

ลกูสนุขัสว่นใหญ่จะเก่ดในฟารม์เพิ่าะสนุขั ซ้�งแมพ่ิ่นัธิุจ์ะถิ่กูผู้สมครัง้แลว้ครัง้เลา่จนกวา่
จะรบัไมไ่หวและตัาย่ไป สว่นสภูาพิ่สถิ่านทีำ�เพิ่าะพิ่นัธิุส์นุขัมกัจะคอ่นขา้งเลวรา้ย่ เพิ่ราะ
เป็นการทำำาฟารม์ทีำ�มุง่ทำ ำาธิรุก่จโดย่ไมค่ ำานง้ถิ่ง้ความเรื�องความเมตัตัา ดว้ย่เหตัผุู้ลทีำ�วา่ลกู
สนุขัเลก็ๆ นา่รกันัน้ขาย่ไดง้า่ย่กวา่ ลกูสนุขัจง้มกัถิ่กูนำามาขาย่ก่อนทีำ�จะหย่า่นม ทำำาให้
ภูมู่คุม้กนัทำำางานไดไ้มเ่ตัม็ทีำ�และทำำาใหล้กูสนุขัเป็นโรคไดง้า่ย่ ซ้�งก็เป็นผู้ลดีกบัผูู้ข้าย่และ 
ผูู้เ้พิ่าะพิ่นัธิุ ์เพิ่ราะลกูคา้บางคนอาจกลบัมาซือ้ตัวัใหมไ่ปแทำน 

ลกูสนุขัทีำ�มาจากฟารม์เหลา่นีม้กัจะเป็นลกูสนุขัพิ่นัธิุที์ำ�นา่รกั สวย่ ขนฟ ูซ้�งหมาย่ความวา่
จะตัอ้งเป็นพิ่นัธิุข์นหนาเชน่ ไซบีเรยี่นฮสักี ้ซ้�งไมเ่หมาะทีำ�จะอยู่ใ่นสภูาพิ่อากาศรอ้นชืน้
แบบประเทำศไทำย่ ในกรณีทีำ�ลกูสนุขัขาย่ไมอ่อก ผูู้ข้าย่ก็จะนำาไปท่ำง้ตัามขา้งทำางหรอืตัาม
วดั พระราชีบญั่ญ่ตัปิอ้งกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์เป็นความหวงัที่
จะปราบปรามฟารม์เพาะสนุขัใหส้�าเรจ็ การน�าเขา้สนุขัสายพนัธุ์ตา่งประเทศราคาแพง
ในหลายๆ กรณกีม็เีรือ่งของการทารุณกรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งเชีน่กนั ซ่่งมูลนธิิเพือ่สนุขั 
ในซอยกม็ุง่ทีจ่ะก�าจดัธรุกจิประเภทนีด้ว้ย

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 2726 ่ม่ ซอยด๊๊อกเล่มสุ้



เพราะมูลนิธิเพือ่สุนัขในซอยเชื่อว่าทศันคตทิีค่นมตีอ่สัตวน้ั์นเร่ิมสร้างตัง้แตวั่ยเดก็  

ถา้คนถูกสอนมาใหรู้้จกัความเมตตาสงสารสุนัขและแมว กรณีการกระท�าทารุณตา่งๆ 
หรือการทอดทิง้สัตวเ์ลีย้งกจ็ะน้อยลงมาก โครงการใหก้ารศก้ษาเรื�องสวสัดภู่าพิ่สตััวแ์ละ 
สง่เสรม่ทำศันคตัที่ำ�ดีตัอ่สนุขัและแมวจรจดัแก่เย่าวชนเร่�มดำาเน่นการมาตััง้แตัปี่ พิ่.ศ. 2560 การ
เป่ดศนูย่ก์ารเรยี่นรูส้วสัดภู่าพิ่สตััวภ์ูาย่ในมลูน่ธ่ิฯ เมื�อเดือนพิ่ฤศจ่กาย่น พิ่.ศ. 2563 จะชว่ย่ให้
เราสามารถิ่พิ่ฒันาโครงการตัอ่ไปได้

นอกจากนี ้เราย่งัตัอ้นรบัสตััวแพิ่ทำย่จ์ากตัา่งประเทำศทีำ�ตัอ้งการมาดงูานและเรยี่นรูจ้าก
สตััวแพิ่ทำย่ที์ำ�มลูน่ธ่ิฯ ซ้�งมีเคสการรกัษาทีำ�ซบัซอ้นและหลากหลาย่กวา่งานสตััวแพิ่ทำย่โ์ดย่ทำั�วไป
มาก การมาศก้ษาในสถิ่านการณจ์รง่เชน่นี ้จะมีประโย่ชนก์บัสตััวแพิ่ทำย่ฝ้์่กหดัเป็นอย่า่งมาก
เชน่กนั ไมเ่พีิ่ย่งแตัส่ตััวแพิ่ทำย่จ์ากทำางย่โุรปเทำา่นัน้ แตัม่ลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ย่งัจดัการสอนให้
กบัสตััวแพิ่ทำย่จ์ากประเทำศเพืิ่�อนบา้นอย่า่งพิ่มา่ กมัพิ่ชูา และเวีย่ดนามอีกดว้ย่

โครงการการเขา้ถิ่ง้ชมุชนของมลูน่ธ่ิเพืิ่�อสนุขัในซอย่ทำำางานรว่มกบัชมุชนในการชว่ย่เหลือสตััว์
จรจดัทีำ�จ ำาเป็นตัอ้งรบัการดแูล ชว่ย่จดัหาการรกัษาโดย่สตััวแพิ่ทำย่ ์และสนบัสนนุชมุชนทำั�วพืิ่น้ทีำ�
เกาะภูเูก็ตัโดย่รวม รวมทำัง้จดัอบรมเช่งปฏ่ิบตัั่การใหแ้ก่ชาวบา้นเรื�องการปฐมพิ่ย่าบาลและ
สวสัดภู่าพิ่สตััว์

นกัเรยีนสว่นหน่่งทีไ่ดเ้ขา้มาเยีย่มชีมมูลนธิิฯ 
ซ่่งเป็นสว่นหน่่งของกจิกรรมการศก่ษาในภาคเรยีน

ของพวกเขา

สตัวแพทยอ์าสาจากทัว่โลกมาเยีย่ม
ชีมและท�างานร่วมกนัเพือ่ไดร้บัความรู้
และประสบการณจ์ากการท�างานจรงิ

กบัสตัวจ์รจดั

ทมีการเขา้ถง่ชีมุชีนก�าลงัเขา้ท�างานชีว่ยเหลอื
สตัวร์อบพืน้ทีเ่กาะภูเกต็

การศึึกษา
การฝึกอบรม และการเข้าถ้งชีุมชีน

โครงการนีเ้ร่�มตัน้ข้น้เมื�อปี พิ่.ศ. 2560 ทีำมการเขา้ถิ่ง้ชมุชนไดจ้ดัการดแูลสตััวไ์ปกวา่ 
1,600 ตัวัแลว้

ทีำมทีำ�สองของฝ่่าย่เขา้ถิ่ง้ชมุชนถิ่กูจดัตััง้ข้น้ในปี 2561 เพืิ่�อสนองและดำาเน่นการกบัคำาขอ
ในการชว่ย่เหลือสตััวจ์ากคนในชมุชน ในปี พิ่.ศ. 2563 มีสตััวม์ากกวา่ 6,700 ตัวัไดร้บั
การชว่ย่เหลือผู้า่นโครงการนี ้
 
ทีำมนีย้่งัประสานงานกบัผูู้ใ้หอ้าหาร ผูู้เ้ลีย้่งสตััวจ์รจดัในพืิ่น้ทีำ�อีกดว้ย่ และไดร้ว่มกนั 
สรา้งเครอืขา่ย่จ่ตัอาสาทีำ�จะสามารถิ่บรห่ารจดัการราย่งานความเจ็บป่วย่ของสตััวไ์ด้
อย่า่งรวดเรว็เพืิ่�อทีำ�จะไดร้บัการดแูลรกัษาเรง่ดว่นไดท้ำนัทีำ

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 2928 ่ม่ ซอยด๊๊อกเล่มสุ้



(ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.2564) 

29
ล้านับาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ตัอ่เดือนในการ 
ดำาเน่นงานของมลูน่ธ่ิ 

เพืิ่�อสนุขัในซอย่

10,142

จำานวนเฉลี�ย่ตัอ่เดือนของ
สนุขัและแมวทีำ�ไดร้บัการ

ทำำาหมนัและฉีดวคัซีน 
ในปี พิ่.ศ. 2563

548,718

จำานวนสนุขัและแมวทีำ�ได้
รบัการทำำาหมนัโดย่มลูน่ธ่ิ
เพืิ่�อสนุขัในซอย่ตััง้แตัเ่ร่�ม
โครงการในปี พิ่.ศ. 2546 

1,000
บาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ทีำ�ใชใ้นการทำำาหมนั
และฉีดวคัซีนใหก้บัสนุขั

11,657

จำานวนสนุขัและแมวทีำ�ไดร้บั
การรกัษาในปี พิ่.ศ. 2563 

21,939

จำานวนผูู้ที้ำ�โทำรเขา้มาขอให้
มลูน่ธ่ิฯ มอบความชว่ย่เหลือ

ใหส้นุขัและแมวในปี  
พิ่.ศ. 2563 

1,402

จำานวนสนุขัและแมวทีำ�อยู่ใ่น
ความดแูลของมลูน่ธ่ิฯ 

ในปัจจบุนั 

2,700
บาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ในการดแูลสนุขั 
ในมลูน่ธ่ิฯ ตัอ่ตัวัตัอ่เดือน

ตัวเลขสุำาคัญ

คู่ม่อซอยด๊๊อกเล่มสุ้ม 3130 ่ม่ ซอยด๊๊อกเล่มสุ้
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ขอบคุณสําหรับแรงสนับสนุน

หากไม่มีพวกคุณก็ไม่มีเรา


