ช่่วยชีีวิิตสุุนััข
และแมวในเอเชีีย

ภารกิจ

ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
เพื่่�อพััฒนาสวััสดิิภาพของสุุนััขและแมวในภููมิิภาคเอเชีีย เพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของทั้้�ง
สััตว์์และสัังคมมนุุษย์์ เพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�ปราศจากสััตว์์จรจััด และเพื่่�อยุุติิ
การกระทํําทารุุณต่่อสััตว์์โดยสิ้้�นเชิิง

ความยิ่งใหญ่และความเจริญด้านศีลธรรม
ของประเทศ สามารถวัดได้จากการปฏิบัติ
ต่อสัตว์ ของคนในประเทศนั้นๆ
มหาตมะ คานธี
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ภาพซ้าย: จอห์น และ จิลล์ ดัลลีย์
ภาพบน: มากอท์ ฮอมเบิรก์ ผูร้ ่วมก่อตัง้
มูลนิธิเพือ่ สุนขั ในซอย

จุดเริ่มต้นของ

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
มูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย (SOI DOG FOUNDATION) หรือ มูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2546 ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยสามีภรรยาชาวอังกฤษ
นายจอห์นและนางจิลล์ ดัลลีย ์ และนางมากอท์ ฮอมเบิรก์ ชาวดัตช์ โดยมุ่งหวัง
ทีจ่ ะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทีไ่ ม่มใี ครเหลียวแล ขณะนัน้ มีสนุ ขั จรจัดมากกว่า
70,000 ตััวในจัังหวััดภููเก็็ต และได้้เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว เพราะยัังขาดการควบคุุม
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ประชากรด้้วยการทำำ�หมััน ในบางช่่วงผู้้�มีีอำ�ำ นาจส่่วนท้้องถิ่่�นก็็จะมีีมาตรการในการ
ลดจำำ�นวนสุุนัขั จรจััดด้้วยการวางยา ยิิง หรืือ ทุุบตีีจนถึึงแก่่ความตาย
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยนั้้�น ก่่อตั้้�งขึ้้น� เพื่่�อควบคุุมจำำ�นวนประชากรสุุนัขั และแมวจรจััด
ด้้วยวิิธีีการที่่�มีีมนุุษยธรรมและยั่่�งยืืน อย่่างการทำำ�หมััน รวมถึึงให้้การรัักษาพยาบาล
สุุนัขั และแมวจรจััดที่่�เจ็็บป่่ วยอีีกด้้วย เงิินทุุนในการทำำ�งานของมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยนั้้�น
มาจากเงิินบริิจาคจากผู้้�ที่่�สนัับสนุุนทั่่�วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาสามารถเข้ าชมได้ ที่
WWW.SOIDOG.ORG
คู่่�มืือซอยด๊๊อกเล่่มส้้ม 5

กิจกรรมหลัก

ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

หลักการ CNVR

การควบคุมประชากรสุนขั และแมวจรจัด และลด/ก�ำจัด
โรคติดต่อผ่านกระบวนการที่ย่งั ยืนที่มีช่ือว่า CNVR
(CATCH, NEUTER, VACCINATE, RETURN) หรือ การ
จับ, ท�ำหมัน, ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสูถิ่่ นอาศัยเดิมโดย
ด�ำเนินการทั่วประเทศไทย
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การรักษาพยาบาล

มูลนิธิฯได้จดั หาการรักษาพยาบาลสุนขั และแมวจรจัดโดย
สัตวแพทย์ท่ีมีคณ
ุ ภาพและเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การ
แพทย์ระดับที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่ีสดุ ในเวลานี ้

บ้านฟื้นฟู

มูลนิธิฯ มีการจัดหาบ้านฟื ้ นฟูท่ีเหมาะสมให้กบั สุนขั และ
แมวที่ตกเป็ นเหยื่อของการกระท�ำทารุณต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
สัตว์พิการ หรือลูกสุนขั ที่ถกู ทอดทิ้ง รวมถึงสุนขั และแมว
จรจัดที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เองตามข้างถนน
อีกต่อไป

การรณรงค์ต่อต้านเรื่องฟาร์มเพาะลูกสุนัข
มูลนิธิฯต่อสูก้ บั ฟาร์มเพาะสุนขั ที่ขาดจริยธรรมและจรรยา
บรรณ อีกทัง้ ยังสนับสนุน ให้คนหันมาอุปการะสุนขั ที่ได้
รับการช่วยเหลือจากท้องถนน และเลิกซือ้ ลูกสุนขั จากร้าน
ขายสัตว์เลีย้ ง รวมถึงการรณรงค์ไม่ซือ้ หรือนําเข้าสุนขั สาย
พันธุต์ า่ งประเทศ
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การอุปการะ

มููลนิิธิิฯ มีีแผนกอุุปการะ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�หาบ้้านถาวร
ทั้้�งในประเทศไทย และต่่างประเทศ ให้้กับั สุุนัขั และแมว
ที่่�พักั อาศััยอยู่่�ในศููนย์์พักั พิิง รวมทั้้�งการหาบ้้านใหม่่ให้้กับั
สุุนัขั ที่่�ตกอยู่่�ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินด้้วย
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การตั้้�งรัับต่่อภััยพิิบัติั ิต่่างๆ

มููลนิิธิิฯมีีการปฏิิบััติิการที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิผลในการ
ช่่วยเหลืือสุุนัขั และแมวที่่�ได้้รับั ผลกระทบทั้้�งจากธรรมชาติิ
และมนุุษย์์

กฎหมายด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์

มูลนิธิฯ มีบทบาทสําคัญในการร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยได้
เข้าประชุมเพื่อร่วมร่างออกแบบ และพัฒนากฎหมายฉบับ
นี ้ นอกจากนีม้ ลู นิธิฯ ยังมีภารกิจที่ผลักดันให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วย

การศึึกษา การฝึึกอบรม
และการเข้าถึงชุมชน

มููลนิิธิิฯ ก่่อตั้้�งฝ่่ ายการศึึกษาขึ้้น� เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่เยาวชน
ไทยเรื่่อ� งความรัับผิิดชอบในการเลี้้�ยงสััตว์ ์ และความ
เมตตากรุุณาต่่อสััตว์ ์ นอกจากนี้้� มููลนิิธิิฯ ยัังเปิิดให้้ความรู้้�
แก่่สัตั วแพทย์์จากทั้้�งประเทศไทย และต่่างประเทศอีีกด้้วย
รวมทั้้�งจััดให้้มีีโครงการการเข้้าถึึงชุุมชนซึ่่ง� จััดอบรมด้้าน
การรัักษาพยาบาลให้้แก่่สัตว์
ั จ์ รจััดที่่�เจ็็บป่่ วย พร้้อมกัับให้้
ความรู้้�ด้้านสวััสดิิภาพสััตว์แ์ บบการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
ในท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ ด้้วย
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ทําไม

CNVR
ถึงได้ผล?
มูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอยเชื่อเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิธีการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดใน
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของสัตว์จรจัดคือ การจับสุนัขมาท�ำหมัน ฉีดวัคซีน
และปล่อยกลับสู่ถน่ิ อาศัยเดิม หรือทีเ่ รียกว่า CNVR
องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO),
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE), และองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรค
พิษสุนขั บ้า (GARC) ต่างเห็นตรงกันว่าวิธีการในการก�ำจัดโรคเรบีส ์ (พิษสุนขั บ้า) ในคน
ให้ส �ำเร็จได้นนั้ ต้องอาศัยการควบคุมโรคในสุนขั ร่วมด้วย
การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรสุนขั 70% ของพืน้ ที่ จะช่วยให้โรคเรบีสใ์ นพืน้ ที่หมด
ไป ซงึ่ เป็ นหลักการเดียวกับการควบคุมประชากรสุนขั หากสุนขั 80% ในพืน้ ที่ได้รบั การ
ท�ำหมัน จะส่งผลให้จ �ำนวนสุนขั ในพืน้ ที่ลดลงอย่างยั่งยืน โดยสุนขั ในพืน้ ที่ท่ผี า่ นการฉีด
วัคซีนและท�ำหมันแล้วจะสร้างภูมิคมุ้ กันระดับฝูงขึน้ และจะป้องกันไม่ให้สนุ ขั ต่างถิ่นที่
ยังไม่ท�ำหมันเข้ามาในฝูงหรือแหล่งที่มีอาหาร เช่น กองขยะ เป็ นต้น

สัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ
ก�ำลังด�ำเนินงานผ่าตัด
ท�ำหมันในจังหวัดภูเก็ต

วิธีการ CNVR นีม้ ีหลักการพืน้ ฐาน คือ การจับสุนขั อย่างมีมนุษยธรรม เพื่อน�ำมาท�ำหมัน
ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสูแ่ หล่งที่อยูเ่ ดิมภายในวันเดียวกัน
นอกจากนี ้ ยังมีการพิสูจน์แล้วว่า การฆ่าสุนขั จรจัดนัน้ นอกจากจะเป็ นวิธีการที่โหด
เหีย้ มและขัดต่อหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็ นวิธีการที่ไม่ได้ผลอีกด้วย
โดยธรรมชาติแล้ว สุนขั จะมีพฤติกรรมครองถิ่นฐานและจะไม่ยอมให้สนุ ขั ต่างถิ่นเข้า
มาในอาณาเขตของตนเอง เมื่อมีการก�ำจัดหรือย้ายสุนขั จรจัดทัง้ หมดออกจากพืน้ ที่จะ
ท�ำให้สตั ว์จรจัดบริเวณโดยรอบที่ยงั ไม่ได้ท�ำหมันเข้ามายึดพืน้ ที่แทน หากไม่มีสนุ ขั เจ้า
ถิ่นคอยป้องกัน รวมถึงมีแหล่งอาหารเพียงพอ เช่น กองขยะ จะท�ำให้สนุ ขั ใหม่ท่ยี งั ไม่ได้
ท�ำหมันเข้ามาแพร่พนั ธุอ์ ย่างรวดเร็ว และภายในระยะเวลา 1-2 ปี ประชากรสุนขั ในพืน้ ที่
จะกลับมาสูงเหมือนเดิม
เช่่นเดีียวกัับปัั ญหาสุุนัขั ในศููนย์์พักั พิิง แม้้ว่า่ สุุนัขั เหล่่านี้้�จะไม่่ถูกู ฆ่่า แต่่ก็็มีีจำ�ำ นวนไม่่น้อ้ ย
ที่่�ต้อ้ งจบชีีวิิตลงจากการจััดการของศููนย์์พักั พิิงที่่�ขาดความพร้้อม เนื่่�องจากขาดแหล่่ง
เงิินทุุนและทรััพยากรทางการแพทย์์ ทำำ�ให้้ศูนู ย์์พักั พิิงเหล่่านั้้�นเต็็มไปด้้วยโรคระบาด
นอกจากนั้้�น จำำ�นวนประชากรสุุนัขั ในศููนย์์พักั พิิงยัังเพิ่่�มสููงขึ้้น� เพราะขาดการทำำ�หมััน
และทำำ�ให้้ทรัพย
ั ากรที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการในที่่�สุดุ สุุนัขั จะต่่อสู้้�กัันเพื่่�อแย่่ง
ชิิงอาหารทำำ�ให้้สุนัุ ขั บางส่่วนตกอยู่่�ในสภาพที่่�ขาดสารอาหาร
นอกจากในประเทศไทยแล้ว ศูนย์พกั พิงสุนขั ในภูมิภาคเอเชียส่วนมากจะยังไม่ได้
มาตรฐานและมักจะขาดแคลนงบประมาณ ซงึ่ สร้างความทุกข์ให้กบั สุนขั ในศูนย์พกั พิง
เป็ นเวลาหลายปี ก่อนที่สนุ ขั เหล่านัน้ จะจบชีวิตลงอย่างทรมาน
การย้้ายสุุนัขั ที่่�ทำ�ำ หมัันและฉีีดวััคซีีนแล้้วออกจากพื้้�นที่่� เป็็ นการเพิ่่�มจำำ�นวนประชากร
สุุนัขั จรจััดและการระบาดของโรคเรบีีส์ ์
ตัวอย่างความส�ำเร็จของโครงการ CNVR ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่จ.ภูเก็ตซงึ่ ปั จจุบนั
มีประชากรสุนขั จรจัดลดลงมาก ซงึ่ สวนทางกับประชากรคนในจ.ภูเก็ตท่ีเพิ่มสูงขึน้ อีกทัง้
สัตว์จรจัดเหล่านีย้ งั มีสขุ ภาพโดยรวมดีกว่าเมื่อสิบกว่าปี ท่ีแล้วเป็ นอย่างมาก
ขณะนีภ้ าครัฐของไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการ CNVR ที่มีตอ่ สุขภาพของ
มนุษย์ ซงึ่ ก็เป็ นผลพวงจากการฉีดวัคซีนรวมให้แก่สนุ ขั จรจัดที่มลู นิธิเพื่อสุนขั ในซอย
ได้ท�ำมาตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2546 โดยภูเก็ตเป็ นเพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ได้รบั การ
ประกาศว่าเป็ นพืน้ ที่ปลอดโรคเรบีส ์

10 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้
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นอกจากพืน้ ที่จ.ภูเก็ต และจ.พังงา ที่ได้ด �ำเนินการโครงการ CNVR ส�ำเร็จลุลว่ งไป
แล้วนัน้ ในปี พ.ศ.2560 ได้มีการเรมิ่ โครงการ CNVR ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส �ำคัญของ
ประเทศไทย อย่างเช่น เกาะสมุย และเกาะพะงัน อีกด้วย
นอกจากนี ้ ยังมีทีมงานอีกจ�ำนวนหนงึ่ ได้เรมิ่ ปฏิบัติงานในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครตัง้ แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ซงึ่ ถือว่าท้าทายที่สดุ ในการด�ำเนินโครงการ CNVR เนื่องจาก
มีจ �ำนวนประชากรสุนขั จรจัดประมาณ 640,000 ตัว ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ซงึ่ ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้รบั การท�ำหมันหรือฉีดวัคซีน แม้วา่ การปฏิบัติงานในพืน้ ที่
กรุงเทพฯ นีอ้ าจเป็ นงานที่ใหญ่และยาก แต่มลู นิธิเพื่อสุนขั ในซอยก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ควบคุมประชากรสุนขั ในเมืองหลวงแห่งนีไ้ ด้ในที่สดุ
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอย เริ่่ม� ต้้นจากผู้้�ก่่อตั้้�งเพีียงสามคน ปัั จจุุบันั ได้้ดำ�ำ เนิินการทำำ�หมัันสััตว์ ์
ไปแล้้วมากกว่่าครึ่่ง� ล้้านตััวในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 นอกจากนี้้�ปีี 2562 ยัังเป็็ นปีี แรก
ที่่�เราได้้ทำ�ำ หมัันให้้สุนัุ ขั ไปมากกว่่า 100,000 ตััวภายในปีี เดีียว และสามารถทำำ�ได้้อีีกครั้้�ง
ในปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� ถึึง 53% จากช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีี 2561 และเป็็ นสถิิติิที่่�ยังั
ไม่่มีีหน่่วยงานที่่�ทำ�ำ หมัันสััตว์ใ์ ดในโลกทำำ�ได้้
ตััวเลขการทำำ�หมัันส่่วนใหญ่่มาจากพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่ง� คลิินิิกหน่่วทำำ�หมััน
เคลื่่�อนที่่� และหน่่วยงานที่่�ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการทำำ�หมัันและ
ฉีีดวััคซีีนให้้สุนัุ ขั และแมวจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 78,653 ตััวในปีี พ.ศ. 2563 แม้้จะต้้องเผชิิญ
กัับความท้้าทายต่่างๆ ในช่่วงวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� กว่่า 50% ในปีี 2561
นอกจากนี้้�คลิินิิกทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�ยังั เพิ่่�มขึ้้น� จาก 4 ทีีมเป็็ น 6 ทีีมในปีี 2562 และมีี
โครงการที่่�จะเพิ่่�มเป็็ น 10 ทีีมภายในสามปีี ข้า้ งหน้้าโดยยัังคงได้้รับั การสนัับสนุุนจาก
DOGS TRUST WORLDWIDE.
ตารางในหน้้าถััดไป แสดงถึึงจำำ�นวนสุุนัขั และแมวที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยได้้ทำ�ำ หมััน
มาตลอดระยะเวลา 17 ปีี จะเห็็นได้้ว่า่ ตััวเลขเพิ่่�มสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยย
ั ะสำำ�คัญ
ั ในช่่วง 6 ปีี
ที่่�ผ่า่ นมา
ในปีี พ.ศ.2561 มููลนิิธิิฯ ได้้ทำ�ำ หมัันสุุนัขั 45,454 ตััวและแมว 2,551 ตััว ในเขตพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ขณะที่่�หน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ได้้แก่่
พื้้�นที่่�ภูเู ก็็ต พัังงา และนครศรีีธรรมราช ได้้ทำ�ำ หมัันไป 24,536 ตััวในปีี เดีียวกััน
12 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้

เจ้าหน้าทีม่ ูลนิธิเพือ่ สุนขั ในซอยกรุงเทพฯ
ขณะก�ำลังปฏิบตั งิ าน, ธ.ค. 2562

ในจ.ภููเก็็ต มีีการทำำ�หมัันสุุนัขั ไป 4,441 ตััวและแมว 7,441 ตััวในปีี พ.ศ.2561 ซึ่่ง� ส่่วน
ใหญ่่จะเป็็ นการทำำ�หมัันในโรงพยาบาลของมููลนิิธิิฯ ซึ่่ง� เป็็ นที่่�น่า่ สัังเกตว่่าสถิิติิตััวเลขนี้้�
เป็็ นตััวเลขที่่�สูงู ที่่�สุดุ นัับตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ.2557 ซึ่่ง� เป็็ นปีี ที่่�โครงการออกหน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�
ในภููเก็็ตสิ้้�นสุุดลง
ที่จริงแล้วตัวเลขการท�ำหมันน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ แต่สตั ว์จรจัดกลับยังคง
มีจ �ำนวนที่สงู อยู่ เนื่องจากเจ้าของยังคงทอดทิ้งสุนขั ที่ยงั ไม่ได้ท�ำหมัน ส่งผลท�ำให้สนุ ขั
จรจัดเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ ฟาร์มขายสัตว์เลีย้ งที่ทิง้ ลูกสุนขั ที่ขายไม่ออก ก็เป็ นสาเหตุ
อย่างหนงึ่ เช่นกัน
คู่่�มืือซอยด๊๊อกเล่่มส้้ม 13

จำำ�นวนการทำำ�หมััน
ตััวเลขความสำำ�เร็็จของการทำำ�หมัันที่่� 121,707 ตััวในปีี 2562
เพิ่่�มขึ้้น� ถึึง 48% ในปีี 2561 ซึ่่ง� มีียอดทำำ�หมัันอยู่่�ที่่� 80,738 ตััว

ปี

สุนัข

แมว

ทั้้�งหมด

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

จำำ�นวนรวมทั้้�งหมด
(ถึึง 31 มีีนาคม 2564)

455,124

93,594

548,718

2546
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134

41

175

‘ก้้าวหน้้า’ สุุนัขั ตััวที่่� 500,000 ที่่�ได้้รับั การทำำ�หมัันโดยมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอย (ซอยด๊๊อก) ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563
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โรงพยาบาลที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดแห่่งยุุคของมููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนัขั ในซอยเป็็ นอาคารที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในภาค
พื้้�นทวีีปเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�อุทิุ ศิ ให้้ใช้้
เพื่่�อการดููแลสััตว์์จรจััดโดยเฉพาะ

ในปีี พ.ศ. 2563 มููลนิิธิิฯ ให้้การรัักษาสััตว์ที่่์ �เจ็็บป่่ วยและได้้รับั บาดเจ็็บจำำ�นวน 11,657
ตััว ในจำำ�นวนนี้้�เป็็ นสััตว์ที่่์ �ได้้รับั การรัักษาที่่�โรงพยาบาลสุุนัขั และแมวในภููเก็็ตจำ�ำ นวน
4,655 ตััว ที่่�ศูนู ย์์กรุุงเทพฯจำำ�นวน 254 ตััว และตามพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ ที่่�อยู่่�ในการดููแลของ
หน่่วยบริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์ชุ์ มุ ชน ซึ่่ง� ทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนจำำ�นวน 6,748 ตััว

บ้านฟื้นฟูและ

การรักษาพยาบาล
โดยสัตวแพทย์
สุนัขและแมวทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือจากท้องถนน จะถูกน�ำมาท�ำการรักษา
พยาบาลทีบ่ า้ นฟื้ นฟูของมูลนิธิฯ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ซงึ่ สุนขั และแมวเหล่านีล้ ว้ นทุกข์
ทรมานจากโรคต่างๆ หลายโรค อาทิ โรคผิวหนังขัน้ รุนแรง ไปจนถึงอาการกระดูกแขนขา
หัก และสมองถูกท�ำลายจากอุบติั เหตุรถชน และอาการบาดเจ็บสาหัสจากการถูกมนุษย์
จงใจท�ำร้ายพวกเขา
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยมีีโรงพยาบาลสุุนัขั ที่่�พร้อ้ มสรรพที่่�สุดุ ในภาคพื้้�นเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ โดยมีีสัตั วแพทย์์ประจำำ�การถึึง 15 คน โรงพยาบาลสุุนัขั แห่่งนี้้�สามารถ
รองรัับ “สุุนัขั ป่่ วย”ได้้ถึึง 160 ตััว โดยจััดให้้พักั ใน “ห้้องพัักสุุนัขั คู่่�” ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เพิ่่�มเติิม
จากจำำ�นวนสััตวแพทย์์ที่่�ประจำำ�ในภููเก็็ตแล้้ว เรายัังมีีสัตั วแพทย์์อีีก 2 คนประจำำ� ณ ศููนย์์
ย่่อยกรุุงเทพฯ และอีีก 10 คนที่่�ปฏิิบััติิงานเต็็มเวลาในหน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�
16 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้

โรงพยาบาลแมวเปิิดใช้้ในเดืือนตุุลาคม 2562 อาคารสำำ�หรัับแมวหลัังใหม่่เป็็ นที่่�พักั อาศััย
ของแมวภายในศููนย์์พักั พิิง อาคารหลัังนี้้�ยัังมีีห้อ้ งพัักสำำ�หรัับแมวที่่�ป่่วยเป็็ นโรคภููมิิคุ้้�มกััน
บกพร่่องและมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาวแยกเป็็ นสััดส่่วนอยู่่�ภายใน
ศููนย์์การเรีียนรู้้�สวััสดิิภาพสััตว์เ์ ปิิดดำำ�เนิินการในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 สามารถ
รองรัับนัักเรีียนได้้ 50 คน
ห้้องแยกป้้องกัันเชื้้�อสำำ�หรัับสุุนัขั และแมวดำำ�เนิินการก่่อสร้้างจนเสร็็จสมบููรณ์์ในเดืือน
พฤศจิิกายน พร้้อมใช้้งานแทนที่่�อาคารหลัังเดิิมที่่�ไม่่สามารถรองรัับสััตว์ป่์ ่ วยที่่�มีีจำ�ำ นวน
เพิ่่�มมากขึ้้น� ได้้อีีกต่่อไป
ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีสัตว์
ั ถู์ กู ทอดทิ้้�งเป็็ นจำำ�นวนมาก มููลนิิธิิฯ
ได้้ดำ�ำ เนิินการก่่อสร้้างคอกสุุนัขั เพิ่่�มอีีก 9 คอกในระหว่่างเดืือนเมษายนถึึงตุุลาคม
พ.ศ. 2563 เพื่่�อรองรัับจำำ�นวนสุุนัขั จรจััดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� รวมถึึงใช้้เป็็ นที่่�พักั สำำ�หรัับสุุนัขั ที่่�รอ
การเดิินทางไปต่่างประเทศในช่่วงที่่�เที่่�ยวบิินระหว่่างประเทศงดการให้้บริิการ ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2563 มููลนิิธิิฯ ยัังได้้เพิ่่�มพื้้�นที่่�ของศููนย์์พักั พิิง เพื่่�อเป็็ นการเตรีียมรัับมืือกัับ
เหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝัันซึ่่ง� เป็็ นผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด-19 ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� อีีกในอนาคต
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยยัังรัับสััตว์นั์ บั หลายร้้อยตััวเข้้ามาพัักพิิง โดยเป็็ นสุุนัขั ที่่�รอดจาก
การค้้าเนื้้�อสุุนัขั และยัังจััดหาพื้้�นที่่�ในบ้้านฟื้้�นฟููให้้กับั สุุนัขั ที่่�ประสบสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
เข้้ามาพัักพิิงด้้วย
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การตั้งรับต่อ

ภัยพิบัติต่างๆ
เมือ่ ครั้งทีม่ ูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอยเพิง่ เริ่มก่อตัง้ ขึน้ ใหม่ๆ ในปี พ.ศ.2547 จังหวัดภูเก็ตซึง่
เป็ นสถานทีก่ ่อตัง้ มูลนิธิฯ เป็ นหนึ่งในพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั สิ ึนามิ และมูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย
ก็ได้ออกมาปฏิบตั ภิ ารกิจในช่วงภัยพิบตั นิ ีด้ ว้ ย
โดยทุุกวัันนี้้� ด้้วยการเข้้าช่่วยเหลืือเคสฉุุกเฉิินเร่่งด่่วนและการทำำ�งานของฝ่่ ายเข้้าถึึงชุุมชน
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยมีีหน่่วยปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินและหน่่วยสวััสดิิภาพสััตว์ชุ์ มุ ชนที่่�จะออกช่่วย
เหลืือสุุนัขั และแมว รวมถึึงผู้้�คนที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากเคสต่่างๆ ที่่�แจ้้งเข้้ามาได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ทั้้�งนี้้� มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยยัังเป็็ นองค์์กรแรกที่่�ออกมาช่่วยเหลืือสััตว์ใ์ นสถานการณ์์น้ำ ��ท่
ำ ว่ ม
กรุุงเทพฯ ปีี พ.ศ.2554 โดยจััดหาอาหารให้้แก่่สุนัุ ขั และแมวที่่�ถูกู ทอดทิ้้�ง และยัังสร้้างศููนย์์
พัักพิิงฉุุกเฉิินเพื่่�ออพยพสุุนัขั และแมวในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง ซึ่่ง� มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยก็็ได้้ออกมา
ช่่วยเหลืือเหตุุการณ์์ลักั ษณะเดีียวกัันในช่่วงสถานการณ์์น้ำ ��ท่
ำ ว่ มภาคใต้้ปีีพ.ศ.2559-2560 และ
อุุบลราชธานีีในปีี พ.ศ. 2562
ภัยพิบัติท่ีวา่ นี ้ ไม่ได้หมายถึงแค่เหตุการณ์ทางธรรมชาติเท่านัน้ อย่างเช่นในปี พ.ศ.2553 เกิด
โรคหัดสุนขั ระบาด ซงึ่ เป็ นโรคที่อนั ตรายถึงชีวิต และมูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอยก็ได้มีการระดมฉีด
วัคซีนซงึ่ สามารถหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของโรคได้ส �ำเร็จ

ในเดืือนเมษายน พ.ศ.2563 มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยได้้แจก
จ่่ายอาหารสุุนัขั และแมวกว่่า 11 ตัันให้้แก่่สัตั ว์์จรจััดซึ่่�งหิิวโหย
เนื่่�องจากการล็็อคดาวน์์พื้้�นที่่�จากสถานการณ์์โควิิด-19

ในเดืือนพฤษภาคม ปีี พ.ศ.2561 มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยได้้เร่่งนำำ�ทีีมสััตวแพทย์์ไปยัังด่่าน
กัักกัันโรคในพื้้�นที่่�ภาคอีีสาน ซึ่่ง� มีีสุนัุ ขั แออััดอยู่่�ประมาณ 3,500 ตััว โดยเป็็ นผลพวงจาก
ความแตกตื่่�นเรื่่อ� งโรคเรบีีส์ร์ ะบาดในขณะนั้้�น แต่่ละวัันนั้้�น สุุนัขั ในด่่านกัักกัันตายเป็็ น
จำำ�นวนมาก จากการต่่อสู้้� ความอดอยาก และจากโรคต่่างๆ ช่่วงที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอย
ได้้รับั อนุุญาตให้้เข้้าไปช่่วยเหลืือนั้้�น มีีสุนัุ ขั เหลืืออยู่่�เพีียงประมาณ 700 ตััว และมููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนัขั ในซอยสามารถช่่วยเหลืือสุุนัขั จำำ�นวนเหล่่านี้้�ได้้เกืือบทั้้�งหมด
ในเดืือนเมษายน 2561 ได้้เกิิดสถานการณ์์ตื่่�นตระหนกของโรคพิิษสุุนัขั บ้้าในพื้้�นที่่�
ภาคอีีสานของประเทศไทย อัันส่่งผลให้้เกิิดการรวบจัับสััตว์ก์ ว่่า 3,000 ตััวเข้้าด่่าน
กัักกัันโรคของรััฐ ในจำำ�นวนนี้้� ยัังมีีสัตว์
ั เ์ ลี้้�ยงที่่�เจ้้าของเองยิินยอมมอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�อย่่าง
สมััครใจและสุุนัขั จรจััดจากข้้างถนน พวกเขาถููกจัับไปรวมกัันในด่่านกัักกัันสััตว์ข์ องกรม
ปศุุสัตว์
ั ์ ซึ่่ง� พื้้�นที่่�ของด่่านนั้้�นเล็็กเกิินกว่่าจะรัับสััตว์จำ์ �ำ นวนมากขนาดนั้้�น จึึงทำำ�ให้้สุนัุ ขั
กว่่า 2,000 ตััวต้้องจบชีีวิิตลง ก่่อนที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยจะได้้รับั ทราบถึึงสถานการณ์์
วิิกฤตจริิง แต่่ถึึงกระนั้้�น เรายัังโชคดีี ต้้องขอขอบคุุณเพื่่�อนๆ ที่่�ช่ว่ ยให้้เราสามารถช่่วย
ชีีวิิตพวกเขาได้้จำ�ำ นวนไม่่น้อ้ ย และได้้จัดั ส่่งพาพวกเขาเดิินทางมายัังบ้้านฟื้้�นฟููของเรา
ที่่�ภูเู ก็็ต และสุุนัขั กลุ่่�มนี้้�อีีกมากมายหลายตััวก็็ได้้เดิินทางไปบ้้านใหม่่ผ่า่ นโครงการหา
บ้้านของเราไปแล้้วด้้วย
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ก่่อนการประกาศล็็อคดาวน์์ภูเู ก็็ตเนื่่�องจากสถานการณ์์
โควิิด-19 จะมีีผลบัังคัับใช้้ มููลนิิธิิฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดส่่งอาหารสััตว์ม์ ากกว่่า 11 ตัันไป
ยัังอำำ�เภอต่่างๆ ทั่่�วภููเก็็ตอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสััตว์จ์ รจััดที่่�อาศััยอยู่่�ตามชุุมชนจะ
ยัังคงได้้รับั อาหารอย่่างสม่ำำ��เสมอในช่่วงที่่�มีีการปิิดรอยต่่อระหว่่างตำำ�บล ร้้านอาหารปิิด
ให้้บริิการ และผู้้�คนจำำ�นวนมากทยอยเดิินทางออกจากเกาะ

ไวโอล่า ถ่ายเมือ่ ตอนอยูใ่ นอาการน่าเป็ นห่วง ทีด่ า่ นกักกันนครพนม สถานทีเ่ ก็บสัตว์อนั แออัดคับแคบ เมือ่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2561 และเปลีย่ นเป็ นคนละตัว สมบูรณ์เต็มที่ ณ บ้านฟื ้นฟูของมูลนิธิเพือ่ สุนขั ในซอย เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
18 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้

มัันเป็็ นเรื่่อ� งยากที่่�จะสามารถนัับจำำ�นวนสััตว์ที่่์ �รอดชีีวิิตผ่า่ นการปฏิิบััติิงานช่่วยเหลืือ
เช่่นนี้้�ได้้ แต่่เชื่่�อว่่ามีีชีีวิิตที่่�รอดนัับเป็็ นพัันตััวแน่่นอน
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บ้านพักพิงและ

การอุปการะ
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยมอบความคุ้้�มครองและให้้ที่่�พักั พิิงที่่�ปลอดภััยแก่่สุุนััข
และแมวจำำ�นวน 727 ตััวในปีี พ.ศ. 2563 มาตรการจำำ�กัดั การเดิินทางระหว่่างประเทศ
ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนการอุุปการะสุุนัขั และแมวจากต่่างประเทศลดลงเป็็ นอย่่างมาก โชคดีีที่่�
จำำ�นวนการอุุปการะในประเทศไทยเพิ่่�มสููงขึ้้น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งลููกสุุนัขั และลููกแมว
ที่่�ได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้น�
มููลนิิธิิฯ ได้้ตั้้�งปณิิธานที่่�จะยุุติิความทุุกข์์ยากของสุุนัขั และแมวในทวีีปเอเชีีย ซึ่่ง� ที่่�ผ่า่ นมา
มููลนิิธิิฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดตั้้�งศููนย์์พักั พิิงเพื่่�อใช้้เป็็ นสถานที่่�รองรัับสุุนัขั หลายร้้อยตััวที่่�ได้้รับั
การช่่วยชีีวิิตจากขบวนการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ด้้วยข้้อจำำ�กัดั ในเรื่่อ� งพื้้�นที่่� หนทางเดีียวที่่�จะทำำ�ให้้
มููลนิิธิิฯ สามารถมอบความช่่วยเหลืือให้้สัตว์
ั จ์ รจััดได้้มากยิ่่�งขึ้้น� ไปอีีกในอนาคต นั่่�นคืือ
การหาบ้้านใหม่่ให้้กับั สุุนัขั และแมวภายในศููนย์์พักั พิิง สถานการณ์์โควิิด-19 อาจส่่งผล
กระทบต่่อสวััสดิิภาพของสััตว์เ์ หล่่านี้้�ได้้ตลอดเวลา มููลนิิธิิฯ จึึงจำำ�เป็็ นต้้องเตรีียมพร้้อม
เพื่่�อรัับมืืออยู่่�เสมอ การอุุปการะในประเทศไทยมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นอย่่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่่วงที่่�มูลู นิิธิิฯ ยัังคงพยายามหาวิิธีีเพื่่�อพาสุุนัขั และแมวไปส่่งยัังบ้้านใหม่่ในต่่าง
ประเทศท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ในที่สดุ เมื่อพร้อม สุนขั เหล่านีก้ ็จะทยอยเข้าพักพิงในที่ปลอดภัยของบ้านฟื ้ นฟูของเรา
ก่อนที่จะได้รบั การขึน้ ทะเบียนหาบ้านต่อไป

จำำ�นวนการอุุปการะในปีี พ.ศ. 2563

8%
Canada

29%
127

สุนัข

139

ต่่างประเทศ

20 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้

12

แมว

291

สุนัข

588

ประเทศไทย

297

แมว

139

ประเทศไทย

727

รวม

588

USA

ต่่างประเทศ
แผนที่่�แสดงจุุดหมายปลายทาง
ของสุุนัขั และแมวจากซอยด๊๊อกที่่�
ได้้รับั การอุุปการะในปีี พ.ศ. 2563

4%
UK

4%
Europe

54%

Thailand

1%
Malaysia
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การต่อสู้กับ

ขบวนการ
ค้าเนื้อสุนัข

สุนขั ทีน่ อนรอชะตากรรมในกรงแคบๆ ทีใ่ ช้
ส�ำหรับขังอัดเหยือ่ เคราะห์รา้ ย ไร้เดียงสานับ
สิบเข้าในกรงเดียวพร้อมๆ กัน

ในเอเชีีย ยัังมีีการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขอยู่่�ในหลายพื้้�นที่่� โดยเฉพาะประเทศจีีน
เกาหลีีใต้้ และเวีียดนาม สิ่่�งที่่�ธุรุ กิิจค้้าเนื้้�อสุุนัขั แตกต่่างจากการค้้าเนื้้�อประเภทอื่่�นๆ
คืือยัังแทบไม่่มีีการควบคุุม ส่่งผลให้้เกิิดการกระทํําทารุุณต่่อสุุนัขั ในภาคอีีสาน จะมีี
แก๊๊งที่่�คอยจัับสุุนัขั จากท้้องถนนและขโมยสุุนัขั ที่่�มีีเจ้้าของจากตามบ้้าน จากนั้้�นก็็จะขััง
สุุนัขั เหล่่านี้้�ไว้้ในกรงแคบๆ
เพื่่�อขนส่่งไปยัังประเทศเวีียดนามผ่่านทางประเทศลาว โดยสุุนัขั จะไม่่ได้้รับั นํ้้�าหรืืออาหาร
ระหว่่างการขนส่่งทํําให้้หลายๆ ตััวต้้องตายอย่่างอนาถระหว่่างทาง ส่่วนที่่�เหลืือรอดชีีวิิต
ก็็จะถููกทุุบตีีหรืือแทงจนตายก่่อนที่่�จะถููกถลกหนัังออก และถููกชํําแหละร่่างเป็็ นชิ้้�นๆ ใน
วีีดิิโอสารคดีีที่่�ถ่่ายทํําการชํําแหละสุุนัขั สุุนัขั บางตััวยัังคงรู้้�สึึกตััวอยู่่�ขณะที่่�ถูกู ถลกหนััง
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยจึึงตััดสิินใจที่่�จะลงมืือยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ในประเทศไทยอย่่างเต็็ม
ตััว ด้้วยความร่่วมมืืออัันดีีจากภาครััฐ ตํํารวจ และเจ้้าหน้้าที่่�บริิเวณชายแดน รวมถึึง
ประชาชนที่่�ต้อ้ งการร่่วมต่่อสู้้�กัับขบวนการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ทํําให้้มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอย
สามารถทํําให้้ธุรุ กิิจนี้้�ขาดกํําไรได้้ โดยมีีการยึึดรถบรรทุุกที่่�อัดั แน่่นไปด้้วยสุุนัขั จํํานวน
มาก และสุุนัขั นัับพัันได้้รับั การช่่วยเหลืือจากครั้้�งนั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจค้้าเนื้้�อสุุนัขั
ระหว่่างไทยกัับเวีียดนามนั้้�นเป็็ นเพีียงส่่วนเล็็กๆ ของขบวนการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ทั้้�งหมด
ในภููมิิภาคเอเชีียแต่่ละปีี มีีสุนัุ ขั นัับล้้านตััวถููกจัับจากท้้องถนนหรืือขโมยจากเจ้้าของ
เพื่่�อนํําไปทรมานและฆ่่าเพื่่�อเอาเนื้้�อ
ในปีี พ.ศ.2561 เราได้้จัดั ทำำ�ป้า้ ยติิดตั้้�งจำำ�นวนมากที่่�ได้้รับั การแปลเป็็ นภาษาพม่่า ภาษา
กััมพููชาและภาษาเวีียดนาม และได้้นำ�ำ ไปติิดตั้้�งทั่่�วพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกของประเทศไทย
โดยมีีเป้้าหมายสร้้าง
ความเข้้าใจให้้กับั
แรงงานต่่างด้้าวที่่�
เข้้ามาอาศััยและ
ทำำ�งานในโรงงาน
และโครงการก่่อสร้้าง
ต่่างๆ ป้้ายติิดตั้้�งนี้้�
ได้้แจ้้งเตืือนถึึงการ
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กระทำำ�ผิิดกฎหมายหากทำำ�ร้า้ ยหรืือฆ่่าสุุนัขั และแมวเพื่่�อเป็็ นอาหาร และหากฝ่่ าฝืื นจะมีี
ความผิิดตากฎหมาย โดยมีีบทลงโทษจำำ�คุกุ ถึึง 2 ปีี
ในประเทศเกาหลีใต้ มีการเพาะพันธุส์ นุ ขั ในฟาร์มเพื่อบริโภคโดยเฉพาะ ฟาร์มจะเลีย้ ง
สุนขั โดยการขังไว้ตลอดเวลาจนถึงวันฆ่า และวิธีการฆ่านัน้ ก็มกั จะเป็ นวิธีการที่ทารุณ
อย่างที่สดุ
ในเมืองยูหลิน ประเทศจีน จะมีเทศกาลบริโภคเนือ้ สุนขั ทุกปี ซงึ่ คาดการณ์วา่ มีสนุ ขั และ
แมวจ�ำนวนประมาณ 10,000 ตัวถูกฆ่าในช่วงเทศกาลนี ้ ล่าสุดรัฐบาลจีนก�ำลังพยายาม
ที่จะลดจ�ำนวนดังกล่าวลง แต่ในปี ลา่ สุดนี ้ ก็ยงั มีสนุ ขั และแมวอย่างน้อย 1,000 ตัวถูก
ฆ่าเพื่อบริโภคอยู่
วิธีการที่ใช้ในการฆ่าสุนขั และแมวในประเทศเหล่านี ้ ทัง้ ในประเทศจีน เกาหลีใต้
เวียดนาม และประเทศในเอเชียอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นวิธีการที่ทารุณเป็ นอย่างมาก
ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย จะมีวิธีการฆ่าสุนขั ให้ตายอย่างทรมาน เช่น การพ่น
ไฟเผาหรือการโยนลงในน�ำ้ เดือดทัง้ เป็ น ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ สุนขั จะถูกทุบตีหรือ
แทงจนตายต่อหน้าสุนขั ตัวอื่นๆ เพราะเชื่อกันว่าสุนขั ที่ก �ำลังหวาดกลัวถึงขีดสุดนัน้ จะ
หลั่งสารอะดรีนาลีน และท�ำให้เนือ้ มีรสชาติที่ดียิ่งขึน้
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ.2561 ที่่�ผ่า่ นมา ก็็มีีนิิมิิตรหมายที่่�ดีีเมื่่�อทางการ
ฮานอยประกาศว่่าการค้้าและบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั ในกรุุงฮานอยจะต้้องหมดไปภายในปีี
พ.ศ.2564 ขณะที่่�เมื่่�อเดืือนสิิงหาคมของปีี เดีียวกััน ทางการอิินโดนีีเซีียกล่่าวว่่าจะ
สนัับสนุุนให้้ยุติิธุ
ุ รุ กิิจค้้าเนื้้�อสุุนัขั ในประเทศ นอกจากนี้้� ในประเทศเกาหลีีใต้้ ก็็มีีจำ�ำ นวน
ผู้้�ต่่อต้้านการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั มากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ส่่วนเจ้้าของธุุรกิิจฟาร์์มเนื้้�อสุุนัขั ก็็เปลี่่�ยนไป
ทำำ�อาชีีพอื่่�นกัันมากขึ้้น� ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีีพ.ศ.2562 นายกเทศมนตรีีกรุุงโซลได้้กล่่าว
คำำ�ปฏิิญาณว่่าจะยุุติิธุรุ กิิจค้้าเนื้้�อสุุนัขั ในเมืืองหลวงแห่่งนี้้�อย่่างเด็็ดขาด
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สภาพอันน่าเวทนาและโหดเหีย้ ม ทีส่ นุ ขั หลายตัวถูกยัดเยียดเข้าไปรวมกันในกรง ระหว่าง
การเดินทางสูก่ ารถูกช�ำแหละ ภาพนีย้ งั คงเป็ นแรงบันดาลใจกระตุน้ เตือนให้พวกเรา
ด�ำเนินการต่อต้านเพือ่ ยุตกิ ารค้าเนือ้ สุนขั อันชั่วร้ายนี ้

ในประเทศกััมพููชา เราให้้การสนัับสนุุนแคมเปญเพื่่�อเปิิดโปงและยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ที่่�นั่่�น
‘END DOG MEAT TRADE CAMBODIA’ คืือองค์์กรในประเทศกััมพููชาที่่�ได้้รับั การ
สนัับสนุุนจากเรา ปัั จจุุบันั กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการรณรงค์์ผ่า่ นโซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อให้้ประชาชน
ลดความต้้องการในการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั และทำำ�งานวิิจััยร่ว่ มกัับองค์์กรอิิสระเพื่่�อจััดทำำ�
เอกสารและแผนที่่�อย่่างละเอีียดของร้้านอาหารที่่�มีีเมนููเนื้้�อสุุนัขั โรงฆ่่าสััตว์ ์ และเส้้น
ทางการจััดหาในกััมพููชา

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยกำำ�ลังั มุ่่�งความสนใจไปในประเทศเวีียดนาม ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�บริิโภคเนื้้�อ
สุุนัขั รายใหญ่่เป็็ นอัันดัับสองของโลก และโดยเฉพาะที่่�กรุุงฮานอย เราได้้จัดั การ
ประชุุมกัับหน่่วยงานราชการที่่�มีีอำ�ำ นาจที่่�นั่่�นและผู้้�ว่า่ ราชการกรุุงฮานอยได้้ออกประกาศ
เรีียกร้้องอย่่างเป็็ นทางการถึึงประชาชนให้้ละเว้้นการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั และแมว แต่่สิ่�ง่ นี้้�ก็็
ยัังไม่่เพีียงพอจะยุุติิการบริิโภคได้้ ในช่่วงระหว่่างปีี พ.ศ.2561 ได้้มีีการผลิิตภาพยนตร์์
สั้้�นเป็็ นชุุด โดยได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านการเงิินจากมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอย ออกเผยแพร่่
ในสื่่�อโทรทััศน์์ทั่่�วประเทศเวีียดนาม โดยมุ่่�งประเด็็นไปที่่�ความรุุนแรงโหดเหี้้�ยมและการ
ทุุจริิตที่่�เกี่่�ยวพัันในวงจรธุุรกิิจนี้้� ภาพยนตร์์สั้้�นชุุดนี้้�ได้้รับั การออกอากาศในช่่วงเวลา
ก่่อนจะถึึงเทศกาลปีี ใหม่่ (TET HOLIDAYS) เพีียงเล็็กน้้อย ซึ่่ง� จะเป็็ นเวลาที่่�สุนัุ ขั
จำำ�นวนมหาศาลจะถููกชำำ�แหละและบริิโภค ในปีี พ.ศ. 2562 นี้้� มููลนิิธิิได้้เริ่่ม� การรณรงค์์
ครั้้�งสำำ�คัญ
ั เพื่่�อพยายามผลัักดัันกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั ให้้มีีผลบัังคัับใช้้
อย่่างสมบููรณ์์ ในปีี พ.ศ. 2562 และ 2563 เราได้้ดำ�ำ เนิินการรณรงค์์ในสองโครงการที่่�
สำำ�คัญ
ั โครงการแรกคืือการรวบรวมรายชื่่�อผู้้�สนัับสนุุนการยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนัขั เพื่่�อนำำ�
เสนอต่่อผู้้�จััดการแข่่งขัันฟอร์์มูลู่ า่ วััน โดยก่่อนหน้้าการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ได้้
ประกาศให้้กรุุงฮานอยเป็็ นหนึ่่�งในสนามแข่่งขัันประจำำ�ปีี ซึ่่ง� ภายหลัังได้้ถูกู เลื่่�อนออก
ไปอย่่างไม่่มีีกำ�ำ หนดเพราะสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค โครงการที่่�สองคืือการ
รวบรวมรายชื่่�อของประชาชนทั่่�วไปที่่�ต่อ่ ต้้านการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั และแมว เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อรััฐบาลเวีียดนามเพื่่�อเป็็ นหลัักฐานว่่าประชาชนโดยส่่วนมากมองว่่าการบริิโภคเนื้้�อ
สุุนัขั และแมวเป็็ นเรื่่อ� งที่่�ไร้้มนุุษยธรรมและล้้าสมััย

ในปีี พ.ศ. 2563 ทางการเสีียมราฐได้้ประกาศห้้ามการบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั ในพื้้�นที่่�ของจัังหวััด
เป็็ นสิ่่�งที่่�ยืืนยัันและพิิสููจน์์ได้้ว่า่ การดำำ�เนิินการของเรามีีความคืืบหน้้าและแคมเปญที่่�
รณรงค์์เริ่่ม� สััมฤทธิ์์�ผล

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยตั้้�งใจอย่่างแน่่วแน่่ว่า่ ขบวนการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ระหว่่างไทยและ
เวีียดนามจะไม่่กลัับมาอีีก และยัังสนัับสนุุนการต่่อต้้านและยุุติขิ บวนการค้้าเนื้้�อสุุนัขั
ในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ อีีกด้้วย

ชาวเกาหลีีใต้้ที่่�นิิยมเลี้้�ยงสุุนัขั เป็็ นสััตว์เ์ ลี้้�ยงมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้น� การค้้าเนื้้�อสุุนัขั จึึงกลายเป็็ น
ประเด็็นที่่�มีีการถกเถีียงกัันมากขึ้้น� ในสัังคม โดยรััฐบาลเกาหลีีใต้้ได้้รับั แรงกดดัันมากขึ้้น�
จากหลายภาคส่่วนที่่�ต้อ้ งการให้้ยุติิุ การค้้าเนื้้�อสุุนัขั
ขณะที่่�ประเทศไต้้หวััน การบริิโภคเนื้้�อสุุนัขั ถููกสั่่�งห้้ามอย่่างสิ้้�นเชิิงในปีี 2560 และใน
ประเทศจีีนเองก็็มีีความเคลื่่�อนไหวไปในทางที่่�คล้้ายคลึึงกััน โดยมีีการต่่อต้้านการบริิโภค
เนื้้�อสุุนัขั อีีกทั้้�งยัังมีีผู้ป้� ระท้้วงจำำ�นวนหนึ่่�งในเมืืองยููหลิินปะทะกัับกลุ่่�มผู้้�ค้้าเนื้้�อสุุนัขั เพราะ
ต้้องการจะช่่วยเหลืือสััตว์จำ์ �ำ นวนหนึ่่�งจากการถููกเชืือดในเทศกาลประจำำ�ปีีของเมืือง
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยกำำ�ลังั รณรงค์์อย่่างหนัักในประเด็็นเรื่่อ� งการค้้าเนื้้�อสุุนัขั ในประเทศ
เวีียดนามและกััมพููชา
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กฎหมายด้าน

สวัสดิภาพสัตว์
การรณรงค์เรื่อง

ภาพการจ�ำหน่ายลูกสุนขั ในตลาดและร้านเพ็ทช้อป อันเป็ นการสนับสนุนส่งเสริมให้
อุตสาหกรรม ‘เพาะพันธุ์’ ลูกสุนขั ยังคงด�ำเนินต่อไปได้ การอุปการะสุนขั จากองค์กรช่วย
เหลือสัตว์เท่านัน้ จะเป็ นการผลักดันให้การด�ำเนินงานธุรกิจประเภทนีจ้ บลงได้

ฟาร์มเพาะลูกสุนัข
ตามตลาดนััดใหญ่่ๆ ทั่่�วประเทศ เป็็ นเรื่่�องธรรมดาที่่�จะเห็็นลููกสุุนััขวางขายอยู่่�
ในกรงตามร้้าน ถ้้าหยุุดมองหลายตััวจะตรงเข้้ามาเล่่นด้้วย และอีีกหลายตััวก็็
ได้้แต่่นอนนิ่่�งๆ ด้้วยสายตาเศร้้าๆ ซึ่่�งพ่่อค้้าแม่่ค้้าที่่�ขายลููกสุุนััขรู้้�ดีีว่่าพฤติิกรรม
แบบนี้้�จะทำำ�ให้้ลููกสุุนััขขายได้้ จึึงไม่่ให้้อาหารหรืือน้ำำ�� เพราะฉะนั้้�น ลููกสุุนัขั ที่่�ดูมีู ี
ความสุุขและพยายามเข้้าหา จริิงๆ แล้้วคืือลููกสุุนัขั ที่่�หิิว ส่่วนที่่�นอนนิ่่�งๆ เศร้้าๆ คืือลููก
สุุนัขั ที่่�เหนื่่�อย

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยเป็็ นผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังในการผลัักดัันให้้มีกี ารประกาศใช้้
พระราชบััญญััติป้ิ ้ องกัันการทารุุ ณกรรมและการจััดสวััสดิิภาพสััตว์์ ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น
ไปที่่�การปกป้้ องสััตว์์จากการกระทำำ�ทารุุ ณ
ก่่อนหน้้านี้้� บทลงโทษสููงสุุดคืือปรัับ 500 บาทตามกฎหมายอาญา แต่่ปััจจุุบันั นี้้�ไม่่ว่า่
ใครก็็ตามที่่�ทำ�ำ การทารุุณสััตว์จ์ ะต้้องถููกปรัับสููงสุุดไม่่เกิิน 40,000 บาท หรืือจำำ�คุกุ 2 ปีี
โดยมูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอยได้ท�ำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในกรณีการ
กระทำำ�ทารุุณต่่อสััตว์เ์ พื่่�อส่่งดำำ�เนิินคดีีต่อ่ ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ขณะนี้้�การ
พิิจารณาคดีีในชั้้�นศาลมัักจะเป็็ นไปในทางตัักเตืือนถึึงบทลงโทษมากกว่่า มููลนิิธิิเพื่่�อ
สุุนัขั ในซอยจึึงทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างแรงกดดัันเพื่่�อให้้ศาลใช้้บทลงโทษขั้้�นสููงสุุดแก่่
ผู้้�กระทำำ�ผิิดอีีกด้้วย
เมือ่ ตอนทีย่ งั เป็ นลูกสุนขั โคล่าถูกชายคนหนึ่งทำ�ร้ายเพราะไปกัดรองเท้าของเขา โดยชายคนดังกล่าวใช้ดาบฟันขาหน้าของ
โคล่าขาดทัง้ สองข้าง จากนัน้ จิลล์ ดัลลียจ์ ึงได้เข้าช่วยเหลือและอุปการะโคล่าไว้ หลังจากได้รบั ขาเทียมทีอ่ อกแบบมาจาก
ขาเทียมของนักวิ่งพาราลิมปิ ก โคล่าก็เป็ นทีร่ ู จ้ กั ไปทัว่ โลก ขณะทีช่ ายคนดังกล่าวถูกตัดสินรอลงอาญา 6 เดือน

ลููกสุุนัขั ส่่วนใหญ่่จะเกิิดในฟาร์์มเพาะสุุนัขั ซึ่่ง� แม่่พันั ธุ์์�จะถููกผสมครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่าจนกว่่า
จะรัับไม่่ไหวและตายไป ส่่วนสภาพสถานที่่�เพาะพัันธุ์์�สุุนัขั มัักจะค่่อนข้้างเลวร้้าย เพราะ
เป็็ นการทำำ�ฟาร์์มที่่�มุ่่�งทำำ�ธุรุ กิิจโดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงความเรื่่อ� งความเมตตา ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่า่ ลููก
สุุนัขั เล็็กๆ น่่ารัักนั้้�นขายได้้ง่า่ ยกว่่า ลููกสุุนัขั จึึงมัักถููกนำำ�มาขายก่่อนที่่�จะหย่่านม ทำำ�ให้้
ภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�งานได้้ไม่่เต็็มที่่�และทำำ�ให้้ลูกู สุุนัขั เป็็ นโรคได้้ง่า่ ย ซึ่่ง� ก็็เป็็ นผลดีีกับั ผู้้�ขายและ
ผู้้�เพาะพัันธุ์์� เพราะลููกค้้าบางคนอาจกลัับมาซื้้�อตััวใหม่่ไปแทน
ลููกสุุนัขั ที่่�มาจากฟาร์์มเหล่่านี้้�มัักจะเป็็ นลููกสุุนัขั พัันธุ์์�ที่่�น่า่ รััก สวย ขนฟูู ซึ่่ง� หมายความว่่า
จะต้้องเป็็ นพัันธุ์์�ขนหนาเช่่น ไซบีีเรีียนฮััสกี้้� ซึ่่ง� ไม่่เหมาะที่่�จะอยู่่�ในสภาพอากาศร้้อนชื้้�น
แบบประเทศไทย ในกรณีีที่่�ลูกู สุุนัขั ขายไม่่ออก ผู้้�ขายก็็จะนำำ�ไปทิ้้�งตามข้้างทางหรืือตาม
วััด พระราชบััญญัติั ป้ิ อ้ งกัันการทารุุณกรรมและการจััดสวััสดิิภาพสััตว์์ เป็็ นความหวัังที่่�
จะปราบปรามฟาร์์มเพาะสุุนัขั ให้้สำำ�เร็็จ การนำำ�เข้้าสุุนัขั สายพัันธุ์์�ต่่างประเทศราคาแพง
ในหลายๆ กรณีีก็มี็ เี รื่่�องของการทารุุณกรรมเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องเช่่นกััน ซึ่่�งมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั
ในซอยก็็มุ่่�งที่่�จะกำำ�จััดธุุรกิิจประเภทนี้้�ด้้วย
26 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้
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การศึ
ก
ษา
การฝึกอบรม และการเข้าถึงชุมชน
เพราะมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยเชื่่�อว่่าทััศนคติิที่่�คนมีีต่อ่ สััตว์์นั้้�นเริ่่�มสร้้างตั้้�งแต่่วััยเด็็ก
ถ้้าคนถููกสอนมาให้้รู้้�จักั ความเมตตาสงสารสุุนััขและแมว กรณีีการกระทำำ�ทารุุ ณต่่างๆ
หรืือการทอดทิ้้�งสััตว์์เลี้้�ยงก็็จะน้้อยลงมาก โครงการให้้การศึึกษาเรื่่อ� งสวััสดิิภาพสััตว์แ์ ละ
ส่่งเสริิมทััศนคติิที่่�ดีีต่อ่ สุุนัขั และแมวจรจััดแก่่เยาวชนเริ่่ม� ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 การ
เปิิดศููนย์์การเรีียนรู้้�สวััสดิิภาพสััตว์ภ์ ายในมููลนิิธิิฯ เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 จะช่่วยให้้
เราสามารถพััฒนาโครงการต่่อไปได้้
นอกจากนี ้ เรายังต้อนรับสัตวแพทย์จากต่างประเทศที่ตอ้ งการมาดูงานและเรียนรูจ้ าก
สัตวแพทย์ท่ีมลู นิธิฯ ซงึ่ มีเคสการรักษาที่ซบั ซ้อนและหลากหลายกว่างานสัตวแพทย์โดยทั่วไป
มาก การมาศึกษาในสถานการณ์จริงเช่นนี ้ จะมีประโยชน์กบั สัตวแพทย์ฝึ กหัดเป็ นอย่างมาก
เช่นกัน ไม่เพียงแต่สตั วแพทย์จากทางยุโรปเท่านัน้ แต่มลู นิธิเพื่อสุนขั ในซอยยังจัดการสอนให้
กับสัตวแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า กัมพูชา และเวียดนามอีกด้วย
โครงการการเข้้าถึึงชุุมชนของมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัขั ในซอยทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนในการช่่วยเหลืือสััตว์ ์
จรจััดที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องรัับการดููแล ช่่วยจััดหาการรัักษาโดยสััตวแพทย์์ และสนัับสนุุนชุุมชนทั่่�วพื้้�นที่่�
เกาะภููเก็็ตโดยรวม รวมทั้้�งจััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้แก่่ชาวบ้้านเรื่่อ� งการปฐมพยาบาลและ
สวััสดิิภาพสััตว์ ์

นักเรียนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้เข้ามาเยีย่ มชมมูลนิธิฯ
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาในภาคเรียน
ของพวกเขา
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สัตวแพทย์อาสาจากทัว่ โลกมาเยีย่ ม
ชมและท�ำงานร่วมกันเพือ่ ได้รบั ความรู ้
และประสบการณ์จากการท�ำงานจริง
กับสัตว์จรจัด

โครงการนี้้�เริ่่ม� ต้้นขึ้้น� เมื่่�อปีี พ.ศ. 2560 ทีีมการเข้้าถึึงชุุมชนได้้จัดั การดููแลสััตว์ไ์ ปกว่่า
1,600 ตััวแล้้ว
ทีีมที่่�สองของฝ่่ ายเข้้าถึึงชุุมชนถููกจััดตั้้�งขึ้้น� ในปีี 2561 เพื่่�อสนองและดำำ�เนิินการกัับคำำ�ขอ
ในการช่่วยเหลืือสััตว์จ์ ากคนในชุุมชน ในปีี พ.ศ. 2563 มีีสัตว์
ั ม์ ากกว่่า 6,700 ตััวได้้รับั
การช่่วยเหลืือผ่่านโครงการนี้้�
ทีีมนี้้�ยัังประสานงานกัับผู้้�ให้้อาหาร ผู้้�เลี้้�ยงสััตว์จ์ รจััดในพื้้�นที่่�อีีกด้้วย และได้้ร่ว่ มกััน
สร้้างเครืือข่่ายจิิตอาสาที่่�จะสามารถบริิหารจััดการรายงานความเจ็็บป่่ วยของสััตว์ไ์ ด้้
อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อที่่�จะได้้รับั การดููแลรัักษาเร่่งด่่วนได้้ทันั ทีี

ทีมการเข้าถึงชุมชนก�ำลังเข้าท�ำงานช่วยเหลือ
สัตว์รอบพืน้ ทีเ่ กาะภูเก็ต
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ตัวเลขสําคัญ

29
ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนในการ
ดํําเนิินงานของมููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนัขั ในซอย

30 ่มืื ซอยด๊๊อกเล่่มส้้

10,142 548,718 1,000
บาท

11,657 21,939 1,402 2,700
บาท

จำำ�นวนเฉลี่่�ยต่อ่ เดืือนของ
สุุนัขั และแมวที่่�ได้้รับั การ
ทำำ�หมัันและฉีีดวััคซีีน
ในปีี พ.ศ. 2563

จำำ�นวนสุุนัขั และแมวที่่�ได้้รับั
จำำ�นวนผู้้�ที่่�โทรเข้้ามาขอให้้ จำำ�นวนสุุนัขั และแมวที่่�อยู่่�ใน
การรัักษาในปีี พ.ศ. 2563 มููลนิิธิิฯ มอบความช่่วยเหลืือ
ความดููแลของมููลนิิธิิฯ
ให้้สุนัุ ขั และแมวในปีี
ในปัั จจุุบันั
พ.ศ. 2563

จำำ�นวนสุุนัขั และแมวที่่�ได้้
รัับการทำำ�หมัันโดยมููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนัขั ในซอยตั้้�งแต่่เริ่่ม�
โครงการในปีี พ.ศ. 2546

ค่าใช้จา่ ยที่ใช้ในการทําหมัน
และฉีดวัคซีนให้กบั สุนขั

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดููแลสุุนัขั
ในมููลนิิธิิฯ ต่่อตััวต่่อเดืือน

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ.2564)
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