ช่่วยเหลืือสุุนััข
และแมวในเอเชีีย

ภารกิิจของ

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอย
เพื่่�อพััฒนาสวััสดิิภาพของสุุนััขและแมวในภููมิิภาคเอเชีีย เพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ของทั้้�งสััตว์์และสัังคมมนุุษย์์ เพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�ปราศจากสััตว์์จรจััด
และเพื่่�อยุุติิการกระทํําทารุุณกรรมต่่อสุุนััขและแมวโดยสิ้้�นเชิิง

ความยิ่่�งใหญ่่และความเจริิญด้้านศีีลธรรม
ของประเทศสามารถวััดได้้จากการปฏิิบััติิ
ต่่อสััตว์์ของคนในประเทศนั้้�น ๆ
มหาตมะ คานธี
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ภาพซ้้าย: จอห์์น และ จิิลล์์ ดััลลีีย์์
ภาพบน: มาร์์โก ฮอมเบิิร์ค์ ผู้้ �ร่่วมก่่อตั้้ง�
มููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนัขั ในซอย

จุุดเริ่่�มต้้นของ

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอย
มููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนััขในซอย (ซอยด๊๊อก) ก่่อตั้้ง� ในปีี พ.ศ. 2546 ที่่จั� งั หวััดภููเก็็ต โดย
สามีีภรรยาชาวอัังกฤษ นายจอห์์นและนางจิิลล์์ ดััลลีีย์ ์ และนางมาร์์โก ฮอมเบิิร์ค์
ชาวดััตช์ ์ โดยมุ่่�งหวัังที่่จ� ะช่่วยเหลืือสุุนััขและแมวจรจััดที่่ไ� ม่่มีใี ครเหลีียวแล
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ขณะนั้้น� มีีสุนััุ ขจรจััดราว 70,000 ตััวรอบเกาะภููเก็็ตและเพิ่่�มจำ�น
ำ วนขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพราะไม่่มีีการควบคุุมประชากรด้้วยการทำำ�หมััน อย่่างไรก็็ตามมีีมาตรการลดจำำ�นวน
สุุนััขโดยหน่่วยงานในท้้องถิ่่�นด้ว้ ยวิิธีีการวางยา ยิิงหรืือทุุบตีีจนถึึงแก่่ความตาย
มููลนิิธิิฯ ก่่อตั้้ง� เพื่่�อควบคุุมจำ�น
ำ วนสุุนััขและแมวจรจััดด้้วยวิิธีีการที่่�มีีมนุษุ ยธรรม
และยั่่�งยืืนเช่่นการทำำ�หมััน รวมถึึงให้้การรัักษาพยาบาลสััตว์์จรจััดที่่�เจ็็บป่่ วย มููลนิิธิิฯ
ดำำ�เนิินงานทุุกขั้้นต
� อนด้้วยเงิินบริิจาคจากผู้้�สนัับสนุุนทั่่�วโลก
สามารถชมรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับความเป็็ นมาของมููลนิิธิิฯ ได้้ ที่่�
WWW.SOIDOG.ORG
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งานหลััก

ของมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอย

โครงการ CNVR

ควบคุุมจำ�น
ำ วนสุุนััขและแมวจรจััด ลดและกำำ�จััด
การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อในสััตว์์ผ่า่ นกระบวนการ
CNVR (จัับ, ทำำ�หมััน, ฉีีดวััคซีีน, ปล่่อยกลัับสู่่�ถิ่�่นเดิิม)
ทั่่�วประเทศไทย
6 คู่่�มืือซอยด๊๊อกสีีส้้ม

การรักษาพยาบาล

มููลนิิธิิฯ รัักษาพยาบาลสุุนััขและแมวจรจััดโดยสััตวแพทย์์
ที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและครบครัันทัันสมััย

ศููนย์์พัักพิิง

มููลนิิธิิฯ ให้้ที่่�พัักพิิงแก่่สุนััุ ขและแมวที่่�เป็็ นเหยื่่�อของการ
ทารุุณกรรม สััตว์์พิิการ ลููกสุุนััขและลููกแมวที่่�ถูกู ทอดทิ้้�ง
รวมถึึงสััตว์์จรจััดที่่�ไม่่สามารถมีีชีีวิิตรอดข้้างถนนได้้

โครงการหาบ้้าน

หาบ้้านถาวรให้้แก่่สััตว์จ์ รจััดทั้้ง� ภายในประเทศไทย
และต่่างประเทศ รวมถึึงหาบ้้านใหม่่ให้้แก่่สััตว์ที่่์ �ได้้รัับ
การช่่วยเหลืือจากเหตุุทารุุณกรรม
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ยุุติิธุุรกิิจค้้าเนื้้�อสุุนััข

ยุุติิกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าเนื้้�อสุุนััข การบริิโภค
เนื้้�อสุุนััขและแมวในทวีีปเอเชีีย ซึ่่ง� ทำำ�สำ�ำ เร็็จและ
มีีความคืืบหน้้าแล้้วในหลายพื้้�นที่่�

การรัับมืือสถานการณ์์ฉุุกเฉิินและภััยพิิบััติิ

มููลนิิธิิฯ เตรีียมความพร้้อมเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือสุุนััขและ
แมวที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินและภััยพิิบััติิ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว

กฎหมายด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์

มููลนิิธิิฯ มีีบทบาทสำำ�คััญในการร่่างพระราชบััญญััติิ
ป้้องกัันการทารุุณกรรมและการจััดสวััสดิิภาพสััตว์์ซึ่่ง� เป็็ น
กฏหมายเพื่่�อสวััสดิิภาพสััตว์์ฉบัับแรกในประเทศไทย
ผู้้�แทนของมููลนิิธิิฯ ยัังได้้รัับแต่่งตั้้ง� เป็็ นหนึ่่�งในคณะ
กรรมการร่่างกฎหมายและมีีส่ว่ นร่่วมในการเสนอแก้้ไข
พััฒนาข้้อกฎหมายให้้ครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้น�

หน่่วยบริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ชุุมชน
การศึึกษาเพื่่�อสวััสดิิภาพสััตว์์ และการฝึึกอบรม

รัักษาทางการแพทย์์แก่่สุนััุ ขและแมวจรจััด ณ จุุดที่่�สััตว์อ์ าศััย
อยู่่�ในชุุมชน ให้้ความรู้้�ผู้้�ดููแลสััตว์์ในแต่่ละชุุมชนถึึงวิิธีีการดููแล
สุุนััขและแมวผ่่านโครงการบริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ชุมุ ชน
ส่่งเสริิมทััศนคติิเรื่่อ� งการเลี้้�ยงสััตว์์อย่่างรัับผิิดชอบและ
การตระหนัักรู้้�ด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์แก่่นัักเรีียนและชุุมชน
ผ่่านโครงการการศึึกษาเพื่่�อสวััสดิิภาพสััตว์์

เราทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนและเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจ ดำำ�เนิินคดีี
ตามกฎหมายสวััสดิิภาพสััตว์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�กระทำำ�การ
มููลนิิธิิฯ ยัังมีีโครงการฝึึ กงานและอบรมแก่่สััตวแพทย์์ไทย
ทารุุณกรรมสััตว์์จะได้้รัับบทลงโทษตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ
และสััตวแพทย์์จากต่่างประเทศ
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ทําไม

CNVR
ถึงได้ผล?
มููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนััขในซอยเชื่่�อเป็็ นอย่่างยิ่่ง� ว่่าวิิธีีการที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพมากที่่สุ� ุดใน
การยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของสััตว์จ์ รจััดคืือ การจัับสุุนััขมาทำำ�หมััน ฉีีดวััคซีีน
และปล่่อยกลัับสู่่�ถิ่่น� อาศััยเดิิม หรืือที่่เ� รีียกว่่า CNVR
องค์์การอนามััยโลก (WHO), องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO),
องค์์การโรคระบาดสััตว์์ระหว่่างประเทศ (OIE), และองค์์กรเพื่่�อการรณรงค์์ควบคุุม
โรคพิิษสุุนััขบ้้า (GARC) ต่่างเห็็นตรงกัันว่่าวิิธีีการในการกำำ�จััดโรคเรบีีส์ ์ (พิิษสุุนััขบ้้า)
ในคนให้้สำ�ำ เร็็จได้้นั้น้� ต้้องอาศััยการควบคุุมโรคในสุุนััขร่่วมด้้วย
การฉีีดวััคซีีนให้้ครอบคลุุมประชากรสุุนััข 70% ของพื้้�นที่่� จะช่่วยให้้โรคเรบีีส์ใ์ นพื้้�นที่่�
หมดไป ซึ่่ง� เป็็ นหลัักการเดีียวกัับการควบคุุมประชากรสุุนััข หากสุุนััข 80% ในพื้้�นที่่�
ได้้รัับการทำำ�หมััน จะส่่งผลให้้จำ�น
ำ วนสุุนััขในพื้้�นที่่�ลดลงอย่่างยั่่�งยืืน โดยสุุนััขในพื้้�นที่่�
ที่่�ผ่า่ นการฉีีดวััคซีีนและทำำ�หมัันแล้้วจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันระดัับฝููงขึ้้น� และจะป้้องกัันไม่่ให้้
สุุนััขต่่างถิ่่�นที่่�ยัังไม่่ทำ�ำ หมัันเข้้ามาในฝููงหรืือแหล่่งที่่�มีีอาหาร เช่่น กองขยะ เป็็ นต้น้

วิิธีีการ CNVR นี้้�มีีหลัักการพื้้�นฐาน คืือ การจัับสุุนััขอย่่างมีีมนุษุ ยธรรม เพื่่�อนำำ�มาทำำ�หมััน ฉีีดวััคซีีน
และปล่่อยกลัับสู่่�แหล่่งที่่�อยู่่�เดิิมภายในวัันเดีียวกััน
นอกจากนี้้� ยัังมีีการพิิสููจน์์แล้้วว่่า การฆ่่าสุุนััขจรจััดนั้้น� นอกจากจะเป็็ นวิิธีีการที่่�โหดเหี้้�ยมและ
ขััดต่่อหลัักคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนาแล้้ว ยัังเป็็ นวิิธีีการที่่�ไม่่ได้้ผลอีีกด้้วย
โดยธรรมชาติิแล้้ว สุุนััขจะมีีพฤติิกรรมครองถิ่่�นฐานและจะไม่่ยอมให้้สุนััุ ขต่่างถิ่่�นเข้้ามาใน
อาณาเขตของตนเอง เมื่่�อมีีการกำำ�จััดหรืือย้้ายสุุนััขจรจััดทั้้ง� หมดออกจากพื้้�นที่่�จะทำำ�ให้้สััตว์จ์ รจััด
บริิเวณโดยรอบที่่�ยัังไม่่ได้้ทำ�ำ หมัันเข้้ามายึึดพื้้�นที่่�แทน หากไม่่มีีสุนััุ ขเจ้้าถิ่่�นคอยป้้องกััน รวมถึึง
มีีแหล่่งอาหารเพีียงพอ เช่่น กองขยะ จะทำำ�ให้้สุนััุ ขใหม่่ที่่�ยัังไม่่ได้้ทำ�ำ หมัันเข้้ามาแพร่่พัันธุ์์�อย่่าง
รวดเร็็ว และภายในระยะเวลา 1-2 ปีี ประชากรสุุนััขในพื้้�นที่่�จะกลัับมาสููงเหมืือนเดิิม
เช่่นเดีียวกัับปััญหาสุุนััขในศููนย์พัั์ กพิิง แม้้ว่า่ สุุนััขเหล่่านี้้�จะไม่่ถูกู ฆ่่า แต่่ก็็มีีจำ�น
ำ วนไม่่น้อ้ ยที่่�ต้อ้ งจบ
ชีีวิิตลงจากการจััดการของศููนย์พัั์ กพิิงที่่�ขาดความพร้้อม เนื่่�องจากขาดแหล่่งเงิินทุุนและทรััพยากร
ทางการแพทย์์ ทำำ�ให้้ศูนย์
ู พัั์ กพิิงเหล่่านั้้น� เต็็มไปด้้วย
โรคระบาด นอกจากนั้้น� จำำ�นวนประชากรสุุนััขในศููนย์พัั์ กพิิง
ยัังเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� เพราะขาดการทำำ�หมััน และทำำ�ให้้ทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการในที่่�สุดุ สุุนััขจะต่่อสู้้�กััน
เพื่่�อแย่่งชิิงอาหารทำำ�ให้้สุนััุ ขบางส่่วนตกอยู่่�ในสภาพ
ที่่�ขาดสารอาหาร
นอกจากในประเทศไทยแล้้ว ศููนย์พัั์ กพิิงสุุนััขในภููมิิภาค
เอเชีียส่ว่ นมากจะยัังไม่่ได้้มาตรฐานและมัักจะขาดแคลน
งบประมาณ ซึ่่ง� สร้้างความทุุกข์์ให้้กัับสุุนััขในศููนย์พัั์ กพิิงเป็็ น
เวลาหลายปีี ก่่อนที่่�สุนััุ ขเหล่่านั้้น� จะจบชีีวิิตลงอย่่างทรมาน
การย้้ายสุุนััขที่่�ทำ�ำ หมัันและฉีีดวััคซีีนแล้้วออกจากพื้้�นที่่�
เป็็ นการเพิ่่�มจำ�น
ำ วนประชากรสุุนััขจรจััดและการระบาด
ของโรคเรบีีส์ ์
ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จของโครงการ CNVR ปรากฏให้้เห็็น
อย่่างชััดเจนที่่�จ.ภููเก็็ตซึ่่ง� ปััจจุุบัันมีีประชากรสุุนััขจรจััด
ลดลงมาก ซึ่่ง� สวนทางกัับประชากรคนในจ.ภููเก็็ตที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้น� อีีกทั้้ง� สััตว์์จรจััดเหล่่านี้้�ยัังมีีสุขุ ภาพโดยรวมดีีกว่่า
เมื่่�อสิิบกว่่าปีี ที่่�แล้้วเป็็ นอย่่างมาก
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ขณะนี้้�ภาครััฐของไทยได้้ตระหนัักถึึงประโยชน์์ของโครงการ CNVR ที่่�มีีต่อ่ สุุขภาพของมนุุษย์์ ซึ่่ง� ก็็เป็็ น
ผลพวงจากการฉีีดวััคซีีนรวมให้้แก่่สุนััุ ขจรจััดที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยได้้ทำ�ม
ำ าตั้้ง� แต่่ปีีพ.ศ. 2546 โดยภููเก็็ต
เป็็ นเพีียงจัังหวััดเดีียวของประเทศไทยที่่�ได้้รัับการประกาศว่่าเป็็ นพื้้นที่่
� �ปลอดโรคเรบีีส์ ์
นอกจากพื้้�นที่่�จ.ภููเก็็ต และจ.พัังงา ที่่�ได้้ดำ�ำ เนิินการโครงการ CNVR สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปแล้้วนั้้น� ในปีี พ.ศ.2560
ได้้มีีการเริ่่ม� โครงการ CNVR ในแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำ�คัั
ำ ญของประเทศไทย อย่่างเช่่น เกาะสมุุย และ
เกาะพะงััน อีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ยัังมีีทีีมงานอีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง ได้้เริ่่ม� ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครตั้้ง� แต่่เดืือนมิิถุุนายน
พ.ศ.2559 ซึ่่ง� ถืือว่่าท้้าทายที่่�สุดุ ในการดำำ�เนิินโครงการ CNVR เนื่่�องจากมีีจำ�น
ำ วนประชากรสุุนััขจรจััด
ประมาณ 640,000 ตััว ในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่แล้้วจะยัังไม่่ได้้รัับการทำำ�หมัันหรืือ
ฉีีดวััคซีีน แม้้ว่า่ การปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ นี้้�อาจเป็็ นงานที่่�ใหญ่่และยาก แต่่มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอย
ก็็เชื่่�อมั่่�นว่า่ จะสามารถควบคุุมประชากรสุุนััขในเมืืองหลวงแห่่งนี้้�ได้้ในที่่�สุดุ

ลููกสุุนััขที่่�ไม่่มีีใครซื้้�อมัักถููกทิ้้�งให้้เป็็ นสุุนััขจรจััด หากรอดชีีวิิตกลุ่่�มสุุนััขเหล่่านี้้�จะแพร่่พัันธุ์์�
และเพิ่่�มจำ�น
ำ วนจนแทนที่่�สุนััุ ขกลุ่่�มเดิิมที่่�ถูกู นำำ�ออกจากพื้้�นที่่�ไป หากในพื้้�นที่่�ไม่่มีีการ
จััดการขยะอย่่างเหมาะสม เศษอาหารจากกองขยะจะเป็็ นแหล่่งอาหารชั้้นดี
� ีแก่่สััตว์จ์ รจััด
สถิิติิที่่�น่า่ สนใจอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือจำำ�นวนสุุนััขที่่�ลดลงส่่งผลให้้จำ�น
ำ วนแมวเพิ่่�มขึ้น้ � รวมถึึงลิิง
ที่่�เข้้ามาหาอาหารในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนมากขึ้้น� หากมีีสุนััุ ขอยู่่�ในพื้้�นที่่�พวกเขาจะคุ้้�มกัันอาณาเขต
ในทำำ�นองเดีียวกัันหากจำำ�นวนแมวในพื้้�นที่่�ลดลง หนููและงููจะเพิ่่�มจำ�น
ำ วนขึ้้น�
จนกว่่าจะมีีการจััดการขยะอย่่างเหมาะสมในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย เมื่่�อนั้้น� เราจึึง
สามารถยุุติิวงจรเหล่่านี้้�ได้้
เจ้้าหน้้าที่่กู้� ้ �ภัยั สััตว์ข์ ณะกำำ�ลังั ปฎิิบัติั งิ าน

มูููล� นิิธิิเพื่่�อสุุุ�นััขในซอยเริ่่มต้
� น้ จากผู้้�ก่่อตั้้ง� เพีียงสามคน ปััจจุุบัันสามารถทำำ�หมัันสััตว์์ได้้กว่่าเจ็็ดแสนตััว
ปีี พ.ศ. 2562 เป็็ นปีีแรกที่่�เราทำำ�หมัันสััตว์์ได้้มากกว่่า 100,000 ตััวภายในปีี เดีียว กลายเป็็ นสถิิติิรายปีี
นัับตั้้ง� แต่่นั้น้� เป็็ นต้นม
้ า ซึ่่ง� ยัังไม่่มีีหน่่วยงานใดสามารถทำำ�หมัันและฉีีดวััคซีีนสััตว์ไ์ ด้้มากถึึงจำำ�นวนนี้้�
จำำ�นวนสััตว์์ที่่�ได้้รัับการทำำ�หมัันที่่�คลิินิิก หน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่� และหน่่วยงานที่่�มูลู นิิธิิฯ สนัับสนุุน
งบประมาณสำำ�หรัับการทำำ�หมัันสััตว์์ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ และปริิมณฑลนั้้นม
� ากกว่่า 400,000 ตััว
นัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม� โครงการในกรุุงเทพฯ ในปีี พ.ศ. 2558 ยอดการทำำ�หมัันกว่่า 90,000 ตััวมาจากปีี
พ.ศ. 2564 เพีียงปีี เดีียวเท่่านั้้น�
ตารางในหน้้า 14 แสดงจำำ�นวนสุุนััขและแมวที่่�ได้้รัับการทำำ�หมัันโดยซอยด๊๊อกตั้้ง� แต่่เริ่่ม� โครงการเมื่่�อ 19 ปีี
ที่่�แล้้ว ตััวเลขเพิ่่�มขึ้นปี
้ � ี ต่อ่ ปีี อย่่างมีีนััยสำ�คัั
ำ ญในช่่วงสิิบปีี หลััง
นอกจากตััวเลขการทำำ�หมัันที่่�มาจากการทำำ�งานของหน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�ของมููลนิิธิิฯ ในกรุุงเทพและ
ปริิมณฑล ภููเก็็ต พัังงา เกาะสมุุย สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช และพััทลุุงแล้้ว มููลนิิธิิฯ ยัังได้้สนัับสนุุน
โครงการทำำ�หมัันแก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ ภาคกลาง และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ รวมถึึง
โครงการในพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ เช่่น พััทยาและเชีียงใหม่่ ช่่วงปลายปีี พ.ศ. 2564 มููลนิิธิิฯ ยัังได้้ริิเริ่่ม� โครงการ
CNVR นอกประเทศไทยเป็็ นครั้้ง� แรกที่่�กรุุงพนมเปญ เมืืองหลวงของกััมพููชา
จ.ภููเก็็ตเป็็ นพื้้นที่่
� �ตัวั อย่่างของการดำำ�เนิินโครงการ CNVR และยัังแสดงให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็ นที่่�แต่่ละพื้้�นที่่�
ต้้องควบคุุมและดำำ�เนิินการทำำ�หมัันสััตว์์ต่อ่ ไป มีีสุนััุ ขจำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับการทำำ�หมัันและฉีีดวััคซีีนแล้้วถููก
จัับเข้้าไปไว้้ในบ้้านพัักพิิงสุุนััขจรจััดของภาครััฐ ลููกสุุนััขหลายร้้อยตััวที่่�ฉีีดวััคซีีนแล้้วถููกนำำ�เข้้าจากพื้้�นที่่�
ระบาดของโรคพิิษสุุนััขบ้้าโดยเสรีีเพื่่�อจำำ�หน่่ายในร้้านขายสััตว์์เลี้้�ยง ในปีี พ.ศ. 2563 ได้้มีีรายงานการพบ
การติิดเชื้้�อโรคพิิษสุุนััขบ้้าในจัังหวััดภููเก็็ตเป็็ นครั้้ง� แรกในรอบกว่่า 20 ปีี
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จำำ�นวนการทำำ�หมััน
สุุนััขและแมว 142,540 ตััวได้้รัับการทำำ�หมัันในปีี พ.ศ. 2564
เป็็ นจำ�น
ำ วนมากที่่�สุดุ ในรอบปีี ปฏิิทิินนัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม� โครงการ
แมว

ทั้้ง� หมด

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

2564

131,827

10,713

142,540

ปี 2565
(ถึงเดือนก.ค.)

99,762

9,031

108,793

จำำ�นวนรวมทั้้�งหมด
(ถึงก.ค. 2565)

652,535

109,507

762,042
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ปี

สุนัข

2546

134

2547

41

175

“ยิินดีี” และ “มีีสุขุ ” สุุนัขั ลำำ�ดัับที่่� 749,999 และ 750,000 ที่่ไ� ด้้รับั การทำำ�หมันั และฉีีดวัคั ซีีน
โดยมููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนัขั ในซอย ณ หน่่วยทำำ�หมันั เคลื่่อ� นที่่� นครศรีีธรรมราชในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

คู่่�มืือซอยด๊๊อกสีีส้้ม 1

โรงพยาบาลที่่ทั� นั สมััยที่่สุ� ดุ แห่่งยุุคของมููลนิิธิิ
เพื่่อ� สุุนัขั ในซอยเป็็ นอาคารที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ ในภาค
พื้้�นทวีีปเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่อุ่� ทิุ ศิ ให้้ใช้้
เพื่่อ� การดููแลสััตว์จ์ รจััดโดยเฉพาะ

ในปีี พ.ศ. 2564 มููลนิิธิิฯ ได้้รัักษาสััตว์์ที่่�เจ็็บป่่ วยหรืือบาดเจ็็บจำำ�นวน 15,186 ตััว จำำ�นวนนี้้�
มีีสััตว์ที่่์ �อาการสาหััสและได้้รัับการรัักษาในโรงพยาบาลสุุนััขและโรงพยาบาลแมว 4,764 ตััว
ที่่�คลิินิิกในกรุุงเทพฯ 219 ตััว ที่่�หน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่� 365 ตััว และพื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ ในความดููแล
ของหน่่วยบริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ชุมุ ชน 9,838 ตััว

ศููนย์์พัักพิิงและ

การรัักษาทางการแพทย์์
สััตว์ที่์ ไ่� ด้้รัับการช่่วยเหลืือจากท้้องถนนและถููกนำำ�มารัักษาโดยสััตวแพทย์์ที่ศู่� ูนย์ ์
พัักพิิงในจัังหวััดภููเก็็ตทุกุ ข์์ทรมานจากอาการบาดเจ็็บและป่่ วยที่่แ� ตกต่่างหลากหลาย
อาทิิ โรคผิิวหนัังขั้้นรุ
� ุนแรง อาการกระดููกแขนขาหััก สมองได้้รัับความเสีียหายจากอุุบััติิเหตุุ
หรืือแม้้แต่่อาการบาดเจ็็บตามร่่างกายที่่�เป็็ นผลมาจากการถููกทำำ�ร้า้ ยโดยมนุุษย์์
โรงพยาบาลสุุนััขและโรงพยาบาลแมวของมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยประกอบด้้วยเครื่่อ� งมืือ
ทางการแพทย์์ที่่�ครบครัันที่่�สุดุ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ มีีสััตวแพทย์์ประจำำ�การ 15 คน
โรงพยาบาลสุุนััขสามารถรองรัับ “สุุนััขป่่ วย” ได้้สูงู สุุด 170 ตััวในเวลาเดีียวกััน โรงพยาบาล
แมวเปิิดทำำ�การในปลายปีี พ.ศ. 2562 สามารถรองรัับการรัักษาแมวได้้มากกว่่า 140 ตััว
พร้้อมกััน นอกจากนี้้�ยัังมีี สััตวแพทย์์อีีก 2 นายปฏิิบััติิงานที่่�คลิินิิกในกรุุงเทพฯ และ 21 นาย
ประจำำ�อยู่่�ที่่�หน่่วยทำำ�หมัันเคลื่่�อนที่่�ในพิิกััดต่่าง ๆ
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หลัังจากที่่�โรงพยาบาลแมวได้้เปิิดทำำ�การในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 การปรัับปรุุงและ
ต่่อเติิมบ้้านแมวก็็แล้้วเสร็็จในเวลาไล่่เลี่่�ยกััน ปรัับทััศนีียภาพและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้น้ �
สำำ�หรัับแมวที่่�กำ�ลัั
ำ งรอหาบ้้าน ซึ่่ง� รวมถึึงแมวป่่ วยด้้วยโรคภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่องในแมว (FIV)
และมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาวในแมว (FELV)
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ศููนย์ก์ ารศึึกษาเพื่่�อสวััสดิิภาพสััตว์์ที่่�ศูนย์
ู พัั์ กพิิง จ.ภููเก็็ต
ได้้เปิิดใช้้งาน สามารถรองรัับผู้้�เรีียนได้้ 50 คน นัับว่่าเป็็ นห้อ้ งเรีียนเพื่่�อสร้้างความตระหนััก
เรื่่อ� งการดููแลและเมตตาต่่อสััตว์์แห่่งแรกในประเทศไทย
ห้้องกัักกัันสััตว์์ป่่วยติิดเชื้้�อสำำ�หรัับสุุนััขและแมวสร้้างเสร็็จสมบููรณ์์ในเดืือนเดีียวกััน มููลนิิธิิฯ
จึึงได้้รื้้อ� ถอนอาคารหลัังเก่่าที่่�มีีสภาพเสื่่�อมโทรมเนื่่�องจากใช้้งานมาเป็็ นเวลานานหลายปีี
และไม่่สามารถรองรัับการรัักษาสััตว์์จำ�น
ำ วนมากได้้อีีกต่่อไป
ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์โควิิด – 19 ทำำ�ให้้มีีสััตว์เ์ ลี้้�ยงถููกทิ้้�งจำำ�นวนมาก ผนวกกัับมาตรการ
จำำ�กััดด้้านการเดิินทางระหว่่างประเทศทำำ�ให้้สััตว์ที่่์ �ได้้บ้า้ นใหม่่ในต่่างแดนไม่่สามารถเดิินทางได้้
จำำ�นวนสััตว์์ในศููนย์พัั์ กพิิงจึึงเพิ่่�มจำ�น
ำ วนขึ้้น� อย่่างมาก
มููลนิิธิิฯ จึึงได้้ดำ�ำ เนิินการสร้้างคอกสุุนััขเพิ่่�มอีีก 20 คอกในระหว่่างเดืือนเมษายน 2563 –
กรกฎาคม 2565 เพื่่�อรองรัับจำำ�นวนสััตว์์ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ในจำำ�นวนนี้้�มีี 12 คอกที่่�ถูกู สร้้างบนที่่�ดิิน
ผืืนใหม่่ที่่�ต่อ่ เติิมทางด้้านหลัังของศููนย์พัั์ กพิิงในปีี พ.ศ. 2563
มููลนิิธิิฯ ยัังให้้ที่่�พัักพิิงแก่่สััตว์จ์ รจััดที่่�ต้อ้ งการความช่่วยเหลืือกว่่าหลายร้้อยตััวโดยส่่วนหนึ่่�ง
เป็็ นสััตว์ที่่์ �รอดชีีวิิตจากการค้้าเนื้้�อสุุนััขและภััยพิิบััติิ สถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
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การตั้้�งรัับต่่อ

ภััยพิิบััติิและ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

เมื่่อ� ครั้้�งที่่มู� ูลนิิธิิเพื่่อ� สุุนััขในซอยเพิ่่ง� เริ่่�มก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ใหม่่ ๆ ในปีี พ.ศ.2547 จัังหวััดภููเก็็ต
ซึ่่ง� เป็็ นสถานที่่ก่� ่อตั้้ง� มููลนิิธิิฯ เป็็ นหนึ่่�งในพื้้น� ที่่ภั� ยั พิิบัติั สึิ ึนามิิ และมููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนััขในซอย
ก็็ได้้ออกมาปฏิิบัติั ภิ ารกิิจในช่่วงภััยพิิบัติั นี้้ิ ด้� ว้ ย
โดยทุุกวัันนี้้� ด้้วยการเข้้าช่่วยเหลืือเคสฉุุกเฉิินเร่่งด่่วนและการทำำ�งานของฝ่่ ายเข้้าถึึงชุุมชน มููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนััขในซอยมีีหน่่วยปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินและหน่่วยสวััสดิิภาพสััตว์์ชุมุ ชนที่่�จะออกช่่วยเหลืือสุุนััข
และแมว รวมถึึงผู้้�คนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเคสต่่าง ๆ ที่่�แจ้้งเข้้ามาได้้อย่่างทั่่�วถึึง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังเป็ นองค์กรแรกที่มอบการช่วยเหลือสัตว์จากสถานการณ์น้�้ำำทว่ มในกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2554 นอกจากการจัดหาอาหารให้แก่สนัุ ขและแมวที่ถกู ปล่อยทิ้งไว้ให้เผชิญชะตากรรมตาม
ลำ�ำพังแล้ว มูลนิธิฯ ยังก่อสร้างศูนยพั์ กพิงเพื่อเป็ นท่ีอยูช่ ั่วคราวให้แก่สัตว์จำ�ำนวนมาก การช่วยเหลือ
ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง เช่น อุทกภัยภาคใต้ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 อุทกภัยที่
อุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2562 และเหตุการณ์น้�้ำำทว่ มที่ภาคกลางอีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งซอยด๊อกได้ลำ�ำเลียงอาหารสัตว์กว่า 120 ตันไปยังสุนัขและแมวที่หิวโหยราว 10,000 ตัว

ไวโอล่่า ถ่่ายเมื่่อ� ตอนอยู่่�ในอาการน่่าเป็็ นห่่วง ที่่ด่� า่ นกัักกัันนครพนม สถานที่่เ� ก็็บสััตว์อั์ นั แออััดคับั แคบ เมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม
พ.ศ.2561 และเปลี่่�ยนเป็็ นคนละตััว สมบููรณ์์เต็็มที่่� ณ บ้้านฟื้้�นฟููของมููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนัขั ในซอย เมื่่อ� เดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.2561

ภััยพิิบััติิที่่�ว่า่ นี้้� ไม่่ได้้หมายถึึงแค่่เหตุุการณ์์ทางธรรมชาติิเท่่านั้้น� อย่่างเช่่นในปีี พ.ศ.2553 เกิิดโรคหััดสุุนััข
ระบาด ซึ่่ง� เป็็ นโรคที่่�อัันตรายถึึงชีีวิิต และมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยก็็ได้้มีีการระดมฉีีดวััคซีีนซึ่่ง� สามารถหยุุดยั้้ง�
การแพร่่ระบาดของโรคได้้สำ�ำ เร็็จ
ในเดืือนพฤษภาคม ปีี พ.ศ.2561 มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยได้้เร่่งนำำ�ทีีมสััตวแพทย์์ไปยัังด่่านกัักกัันโรคในพื้้�นที่่�
ภาคอีีสาน ซึ่่ง� มีีสุนััุ ขแออััดอยู่่�ประมาณ 3,500 ตััว โดยเป็็ นผลพวงจากความแตกตื่่�นเรื่่อ� งโรคเรบีีส์ร์ ะบาด
ในขณะนั้้น� แต่่ละวัันนั้้น� สุุนััขในด่่านกัักกัันตายเป็็ นจำ�น
ำ วนมาก จากการต่่อสู้้� ความอดอยาก และจาก
โรคต่่าง ๆ ช่่วงที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าไปช่่วยเหลืือนั้้น� มีีสุนััุ ขเหลืืออยู่่�เพีียงประมาณ
700 ตััว และมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยสามารถช่่วยเหลืือสุุนััขจำำ�นวนเหล่่านี้้�ได้้เกืือบทั้้ง� หมด
ในเดืือนเมษายน 2561 ได้้เกิิดสถานการณ์์ตื่�่นตระหนกของโรคพิิษสุุนััขบ้้าในพื้้�นที่่�ภาคอีีสานของ
ประเทศไทย อัันส่่งผลให้้เกิิดการรวบจัับสััตว์์กว่่า 3,000 ตััวเข้้าด่่านกัักกัันโรคของรััฐ ในจำำ�นวนนี้้� ยัังมีีสััตว์ ์
เลี้้�ยงที่่�เจ้้าของเองยิินยอมมอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�อย่่างสมััครใจและสุุนััขจรจััดจากข้้างถนน พวกเขาถููกจัับไป
รวมกัันในด่่านกัักกัันสััตว์์ของกรมปศุุสััตว์ ์ ซึ่่ง� พื้้�นที่่�ของด่่านนั้้น� เล็็กเกิินกว่่าจะรัับสััตว์์จำ�น
ำ วนมากขนาดนั้้น�
จึึงทำำ�ให้้สุนััุ ขกว่่า 2,000 ตััวต้้องจบชีีวิิตลง ก่่อนที่่�มูลู นิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยจะได้้รัับทราบถึึงสถานการณ์์วิิกฤต
จริิง แต่่ถึึงกระนั้้น� เรายัังโชคดีี ต้้องขอขอบคุุณเพื่่�อน ๆ ที่่�ช่ว่ ยให้้เราสามารถช่่วยชีีวิิตพวกเขาได้้จำ�น
ำ วน
ไม่่น้อ้ ย และได้้จััดส่่งพาพวกเขาเดิินทางมายัังบ้้านฟื้้�นฟูขู องเราที่่�ภูเู ก็็ต และสุุนััขกลุ่่�มนี้้�อีีกมากมายหลายตััว
ก็็ได้้เดิินทางไปบ้้านใหม่่ผ่า่ นโครงการหาบ้้านของเราไปแล้้วด้้วย
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ก่่อนการประกาศล็็อคดาวน์์ภูเู ก็็ตเนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 จะมีีผล
บัังคัับใช้้ มููลนิิธิิฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดส่่งอาหารสััตว์์มากกว่่า 11 ตัันไปยัังอำำ�เภอต่่าง ๆ ทั่่�วภููเก็็ตอย่่างเร่่งด่่วน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสััตว์์จรจััดที่่�อาศััยอยู่่�ตามชุุมชนจะยัังคงได้้รัับอาหารอย่่างสม่ำำ��เสมอในช่่วงที่่�มีีการปิิดรอยต่่อ
ระหว่่างตำำ�บล ร้้านอาหารปิิดให้้บริิการ และผู้้�คนจำำ�นวนมากทยอยเดิินทางออกจากเกาะ

ซอยด๊๊อกส่่งอาหารสััตว์ก์ ว่่า 120 ตัันช่่วยเหลืือสุุนัขั และแมวจากเหตุุอุทุ กภััยในภาคกลาง ปีี พ.ศ. 2564
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มัันเป็็ นเรื่่อ� งยากที่่�จะสามารถนัับจำำ�นวนสััตว์์ที่่�รอดชีีวิิตผ่า่ นการปฏิิบััติิงานช่่วยเหลืือเช่่นนี้้ไ� ด้้ แต่่เชื่่�อว่่า
มีีชีีวิิตที่่�รอดนัับเป็็ นพัันตััวแน่่นอน
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โครงการหาบ้้
า
น
และโครงการช่่วยเหลืือของ
พัันธมิิตรระหว่่างประเทศ

สุุนััขส่่วนใหญ่่จะกลัับไปใช้้ชีีวิติ ในถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�เดิิมหลัังจากฟื้้�นฟููร่่างกายและจิิตใจจนหายดีีแล้้ว
อีีกทั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่จ� ะพิิจารณาว่่าพื้้น� ที่่นั้้� �น ๆ ปลอดภััยสำำ�หรัับสุุนััขหรืือไม่่ ปีี พ.ศ. 2564 มููลนิิธิิฯ
ยัังดำำ�เนิินการหาบ้้านให้้แก่่สััตว์จ์ รจััดทั้้ง� 714 ตััวผ่่านโครงการหาบ้้านและโครงการช่่วยเหลืือ
ของพัันธมิติ รระหว่่างประเทศ
โครงการหาบ้้านของซอยด๊๊อกได้้มอบชีีวิิตใหม่่ในครอบครััวอัันอบอุ่่�นให้้แก่่สััตว์ห์ ลายพัันตััวใน
ประเทศไทย ทวีีปยุุโรปและทวีีปอเมริิกาเหนืือ รวมถึึงการริิเริ่่ม� โครงการช่่วยเหลืือของพัันธมิิตรระหว่่าง
ประเทศ (IPRP) ในปีี พ.ศ. 2560 ทำำ�ให้้มีีสััตว์ไ์ ด้้บ้า้ นเพิ่่�มจำ�น
ำ วนขึ้้น� ในแต่่ละปีี ตามลำำ�ดัับ
แต่่เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านการเดิินทางระหว่่างประเทศตั้้ง� แต่่ต้นปี
้ ี พ.ศ. 2563 ผนวกกัับมาตรการของ
ศููนย์ค์ วบคุุมโรคติิดต่่อสหรััฐอเมริิกาที่่�ห้า้ มนำำ�สุุนััขจากประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงแพร่่โรคพิิษสุุนััขบ้้าเดิิน
ทางเข้้าสู่่�อเมริิกาซึ่่ง� รวมถึึงประเทศไทยด้้วย จำำ�นวนสััตว์์ที่่�ได้้บ้า้ นในต่่างประเทศจึึงลดลงอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ มููลนิิธิิฯ เดิินหน้้าในทุุกวิิถีีทางเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์การหาบ้้านให้้แก่่สััตว์เ์ หล่่านี้้�ทั้ง้� ในประเทศไทย
และต่่างประเทศ เป้้าหมายสููงสุุดคืือการที่่�สุนััุ ขและแมวจรจััดได้้มีีชีีวิิตใหม่่อย่่างที่่�พวกเขาสมควรได้้รัับ
สััตว์์ที่่�บาดเจ็็บ ป่่ วยและสััตว์์เลี้้�ยงที่่�ต้อ้ งกลายเป็็ นสััตว์จ์ รไร้้บ้า้ นเนื่่�องจากผลกระทบของโควิิด -19
ยัังคงเพิ่่�มจำ�น
ำ วนอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตามมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยจะยืืนหยััดพร้้อมรัับมืือเพื่่�อการ
ช่่วยเหลืือในทุุกสถานการณ์์
CANADA

ท่่ามกลางวิิกฤตครั้้ง� นี้้� มููลนิิธิิฯ ต้้องเผชิิญความท้้าทายอย่่างมากในการขนส่่งสััตว์์ที่่�ได้้บ้า้ นใหม่่ใน
ต่่างประเทศ รวมถึึงโครงการหาบ้้านภายในประเทศไทย สิ่่�งที่่�สำ�คัั
ำ ญยิ่่�งคืือการที่่�สุนััุ ขเหล่่านี้้�ได้้เตรีียม
ความพร้้อมทั้้ง� ร่่างกายและจิิตใจให้้แข็็งแรงสมบููรณ์์อย่่างเต็็มที่่�ก่่อนการหาบ้้านใหม่่

90 Dogs, 2 Cats

UK

21 Dogs, 8 Cats

NETHERLANDS
1 Dog

GERMANY
1 Cat

CZECHIA

UK

1 Dog

IRELAND
USA

1 Dog

THAILAND

202 Dogs, 203 Cats

SWITZERLAND

USA

1 Dog

154 Dogs, 29 Cats

แผนที่่แ� สดงจุุดหมายปลายทางของสุุนัขั และ
แมวจากซอยด๊๊อกที่่ไ� ด้้รับั การอุุปการะในปีี พ.ศ. 2564
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การต่่อสู้้�กัับ

ขบวนการ
ค้้าเนื้้�อสุุนััข
ในทวีีปเอเชีีย ยัังมีีการบริิโภคเนื้้อ� สุุุ�นััขในหลายพื้้น� ที่่� โดยเฉพาะประเทศจีีน
เกาหลีีใต้้และเวีียดนาม สิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ธุรุ กิิจค้้าเนื้้�อสุุุ�นััขแตกต่่างจากการค้้าเนื้้�อประเภท
อื่่�น ๆ คืือแทบไม่่มีีการควบคุุุ�ม สุุนััขจะถููกทรมานและฆ่่าด้้วยวิิธีีที่่�โหดร้้าย
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทยมีีกลุ่่�มคนที่่�คอยจัับสุุุ�นััขจากท้้องถนนและ
ขโมยสุุนััขที่่�มีีเจ้้าของจากตามบ้้าน จากนั้้น� จะขัังสุุุ�นััขเหล่่านี้้�ไว้้ในกรงเล็็ก ๆ เพื่่�อขนส่่งไป
ยัังประเทศเวีียดนามผ่่านทางประเทศลาว
สุุนััขจะไม่่ได้้รัับน้ำำ�� หรืืออาหารระหว่่างการขนส่่งทำำ�ให้้หลาย ๆ ตััวต้้องเสีียชีีวิิต
อย่่างน่่าอนาถระหว่่างทาง
ส่่วนที่่�เหลืือรอดชีีวิิตก็็จะถูููก� ทุุุบ� ตีีหรืือแทงจนตายก่่อนที่่�จะถูููก� ถลกหนัังออกและ
ถูููก� ชำำ�แหละร่่างเป็็ นชิ้้้น�� ๆ
ในวิิดีีโอสารคดีีที่่�ถ่่ายทำำ�การชำำ�แหละสุุุ�นััข สุุุ�นััขบางตััวยัังคงรู้้�สึึกตััวอยู่่�ขณะที่่�ถููกู� ถลกหนััง
มูููล� นิิธิิเพื่่�อสุุุ�นััขในซอยดำำ�เนิินการทุุกวิิถีีทางเพื่่�อยุุุ�ติิการค้้าเนื้้�อสุุุ�นััขในประเทศไทย
ด้้วยความร่่วมมืืออัันดีีจากภาครััฐ ตำำ�รวจ และเจ้้าหน้้าที่่�
บริิเวณชายแดน รวมถึึงประชาชนที่่�ต้อ้ งการร่่วมหยุุดยั้้ง�
ขบวนการค้้าเนื้้�อสุุุ�นััขทำำ�ให้้มููลู� นิิธิิเพื่่�อสุุุ�นััขในซอยสามารถ
ทำำ�ให้้ธุุรุ� กิิจนี้้�ยุติิุ ลงได้้ในประเทศไทย
การบุุกยึึดรถบรรทุุุก� ที่่�อััดแน่่นไปด้้วยสุุนััขจำำ�นวนมาก
ได้้ประสบความสำำ�เร็็จ สุุุ�นััขนัับพัันตััวได้้รัับการช่่วยเหลืือ
ในครั้้ง� นั้้น�
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สุุนัขั ที่่น� อนรอชะตากรรมในกรงแคบ ๆ ที่่ใ� ช้้
สำำ�หรับั ขัังอััดเหยื่่อ� เคราะห์์ร้า้ ย ไร้้เดีียงสานัับ
สิิบเข้้าในกรงเดีียวพร้้อม ๆ กััน

ในปีี พ.ศ.2561 เราได้้จััดทำำ�ใบปลิิวภาษาพม่่า ภาษากััมพูููช� าและภาษาเวีียดนามจำำ�นวนมาก
เพื่่�อแจ้้งข้้อมููลทั่่�วพื้้�นที่่�ภาคกลางของประเทศไทยโดยมีีเป้้าหมายสร้้างความเข้้าใจให้้กัับ
แรงงานต่่างด้้าวที่่�เข้้ามาอาศััยและทำำ�งานในโรงงานและโครงการก่่อสร้้างต่่าง ๆ แจ้้งเตืือนถึึง
การกระทำำ�ผิิดกฎหมายหากทำำ�ร้า้ ยหรืือฆ่่าสุุุ�นััขและแมวเพื่่�อเป็็ นอาหาร หากฝ่่ าฝืืนจะมีีความผิิด
ตามกฎหมาย โดยมีีบทลงโทษจำำ�คุกุ ถึึง 2 ปีี
อย่่างไรก็็ตาม ธุุุร� กิิจค้้าเนื้้�อสุุนััขระหว่่างไทยกัับเวีียดนามนั้้น� เป็็ นเพีียงส่่วนเล็็ก ๆ ของขบวนการ
ค้้าเนื้้�อสุุุ�นััขทั้้ง� หมด
ในภููู�มิิภาคเอเชีียแต่่ละปีี มีีสุุุ�นััขนัับล้้านตััวถูููก� จัับจากท้้องถนนหรืือขโมยจากเจ้้าของเพื่่�อนำำ�ไป
ทรมานและฆ่่าก่่อนแล่่เนื้้�อเพื่่�อบริิโภค
ในประเทศเกาหลีีใต้้ มีีการเพาะพัันธุ์์�สุุนััขในฟาร์์มเพื่่�อบริิโภคโดยเฉพาะ พวกเขาจะเลี้้�ยงสุุนััข
โดยขัังไว้้ตลอดเวลาจนถึึงวัันฆ่่า และวิิธีีการฆ่่านั้้นก็
� ็มัักจะเป็็ นวิิธีีการที่่�ทารุุณโหดเหี้้�ยมอย่่างที่่�สุดุ
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เกาหลีีใต้้ ความคิิดเห็็นของสาธารณชนที่่�ต่อ่ ต้้านการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขและฟาร์์มเพาะสุุนััขเพิ่่�มขึ้น้ � อย่่างต่่อเนื่่�องในเดืือน

กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรีีของกรุุงโซลได้้ปฎิิญาณว่่าจะยุุติิการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในเมืืองหลวงของประเทศ
แห่่งนี้้�ให้้ได้้

สภาพอัันน่่าเวทนาและโหดเหี้้�ยม ที่่สุ� นัุ ขั หลายตััวถููกยััดเยีียดเข้้าไปรวมกัันในกรง
ระหว่่างการเดิินทางสู่่�การถููกชำำ�แหละ ภาพนี้้�ยังั คงเป็็ นแรงบัันดาลใจกระตุ้้�นเตืือนให้้
พวกเราดำำ�เนิินการต่่อต้้านเพื่่อ� ยุุติกิ ารค้้าเนื้้�อสุุนัขั อัันชั่่�วร้้ายนี้้�

เมืืองยููหลิิน ประเทศจีีน มีีสุนััุ ขและแมวราว 10,000 ตััวที่่�ถูกู เชืือดในเทศกาลบริิโภค

สุุนััขประจำำ�ปีี เจ้้าหน้้าที่่�ทางการจีีนได้้พยายามกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อลดจำำ�นวนการบริิโภคลง
ในปีี นี้้จำ� �น
ำ วนสุุนััขและแมวที่่�ต้อ้ งจบชีีวิิตในงานรื่่น� เริิงจึึงลดลงเหลืือราว 1,000 ตััว
วิิธีีที่่�ใช้้ในการปลิิดชีีพสััตว์ที่่์ �ไร้้เดีียงสาเหล่่านี้้�ในประเทศจีีน เกาหลีี เวีียดนามและประเทศ
อื่่�น ๆ ในเอเชีียโหดร้้ายจนเกิินจะรัับได้้
ในประเทศฟิิลิิปปิินส์์และอิินโดนีีเซีีย สุุนััขจะถููกย่่างทั้้ง� เป็็ นหรืือถููกจัับโยนลงในหม้้อน้ำำ�� เดืือด
ขณะที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�
ในประเทศเกาหลีีใต้้ ผู้้�ลงมืือจะใช้้วิิธีีทุบุ ตีีหรืือแทงด้้วยวััตถุุแหลมคมจนกว่่าจะสิ้้�นใจตาย
ต่่อหน้้าสุุนััขตััวอื่่�น ๆ เพราะมีีความเชื่่�อว่่าสุุนััขที่่�กำ�ลัั
ำ งหวาดกลััวจะหลั่่�งสารอะดรีีนาลิิน
ที่่�ทำ�ำ ให้้รสชาติิของเนื้้�ออร่่อยยิ่่�งขึ้้น�
อย่่างไรก็็ตาม เรายัังคงเปี่่� ยมด้ว้ ยความหวััง
ประเทศไต้้หวัันได้้ยุติิุ การบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในปีี พ.ศ. 2560
ในประเทศจีีน ได้้มีีข้อ้ ถกเถีียงอย่่างกว้้างขวางขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ เรื่่อ� งการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในเทศกาล
ที่่�เมืืองยููหลิิน มีีกรณีีพิิพาทระหว่่างนัักเคลื่่�อนไหวและผู้้�ค้้าเนื้้�อสุุนััขจากการที่่�กลุ่่�มพยายาม
เข้้าช่่วยเหลืือสุุนััขบางส่่วนที่่�กำ�ลัั
ำ งจะถููกนำำ�ไปเชืือดในเทศกาลนี้้�
ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2561 รััฐบาลของอิินโดนีีเซีียได้้แถลงการณ์์ว่า่ พวกเขาจะสนัับสนุุน
ให้้เกิิดการยุุติิการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในประเทศ
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ในปีี พ.ศ. 2564 นายมููนแจอิิน ประธานาธิิบดีีเกาหลีีใต้้ ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�รัักสุุนััขและเลี้้�ยงสุุนััขเป็็ นของตััวเองได้้พูดู ขึ้้น�
กลางที่่�ประชุุมระดัับสููงเรื่่อ� งการยุุติิการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขภายในประเทศ วััฒนธรรมการกิินที่่�คนรุ่่�นใหม่่หลายคนถกเถีียง
ถึึงความโหดร้้ายและถููกประณามจากนานาประเทศ
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564 ซอยด๊๊อกได้้ร่ว่ มมืือกัับ ARK119 (ANIMALRESCUE KOREA) เพื่่�อสนัับสนุุนการ
กวาดล้้างธุุรกิิจค้้าเนื้้�อสุุนััขในเกาหลีีใต้้ ฟาร์์มสุุนััขถููกปิิดตััวลง 13 แห่่ง และโรงเชืือดสุุนััข 3 แห่่งถููกทำำ�ลายลง
ต้้องขอขอบคุุณความพยายามต่่อสู้้�อย่่างเต็็มที่่�ของ ARK119

เวีียดนาม ในปีี พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรีีกรุุงฮานอยประกาศว่่าจะยุุติิการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในเมืืองภายในปีี พ.ศ. 2564

อย่่างไรก็็ตามจากการเปลี่่�ยนผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีและผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด - 19 ทำำ�ให้้
มาตรการต่่าง ๆ ต้้องเลื่่�อนออกไปอย่่างไม่่มีีกำ�ำ หนด ซอยด๊๊อกได้้จััดงานประชุุมร่ว่ มกัับทางการเวีียดนามเพื่่�อสนัับสนุุน
การจััดทำำ�ภาพยนตร์์สำ�ำ หรัับฉายในช่่องโทรทััศน์์แห่่งชาติิของเวีียดนาม บอกเล่่าเรื่่อ� งราวความโหดร้้ายและการทุุจริิต
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการค้้าเนื้้�อสุุนััข โครงการรณรงค์์ครั้้ง� ใหญ่่ได้้เริ่่มขึ้
� น้ � ในปีี พ.ศ. 2562 เพื่่�อกดดัันให้้เกิิดการบัังคัับใช้้
กฎหมายสำำ�หรัับยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนััขอย่่างจริิงจััง ขณะนี้้�มูลู นิิธิิฯ กำำ�ลัังทำำ�งานร่่วมกัับกระทรวงสุุขภาพสััตว์์และคณะ
กรรมการเมืืองฮานอยเพื่่�อยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนััขภายในเมืืองโดยมุ่่�งเน้้นที่่�ความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งจากโรคพิิษสุุนััขบ้้า ประเทศเวีียดนามตั้้ง� เป้้าหมายว่่าจะกำำ�จััดโรคพิิษสุุนััขบ้้าให้้หมดไปภายในปีี พ.ศ. 2573

กััมพููชา คืือพื้้�นที่่�ที่่�ซอยด๊๊อกเผยแพร่่โครงการรณรงค์์ยุติิุ การบริิโภคเนื้้�อสุุนััข ความพยายามของเราได้้ส่ง่ สััญญาณดีี

เมื่่�อจัังหวััดเสีียมเรีียบประกาศยุุติิการบริิโภคเนื้้�อสุุนััขในปีี พ.ศ. 2563 อำำ�เภอบัันทายศรีีได้้ประกาศตามมาในเดืือน
กรกฎาคม 2565 โดยผู้้�ว่า่ ของเมืืองได้้กล่่าวว่่า “สุุนััขเป็็ นสมาชิิกครอบครััว” และ “ผู้้�ใดก็็ตามที่่�ทำ�ร้
ำ า้ ยสุุนััขจะต้้องรัับโทษ
ตามกฎหมาย”
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยจะยืืนหยััดเดิินหน้้าต่่อไปเพื่่�อยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนััขและแมวในทวีีปเอเชีีย เพื่่�อให้้กิิจการที่่�น่า่ ประณาม
เหล่่านี้้�สิ้้น� สุุดลงอย่่างถาวร
ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซอยด๊๊อกได้้ประกาศแผนกลยุุทธ์ใ์ หม่่ในการยุุติิการค้้าเนื้้�อสุุนััขและแมวทั่่�วทวีีปเอเชีียและ
เปิิดตััวโครงการ “LAST COUNTRY ON EARTH” ในเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2565 มููลนิิธิิฯ เริ่่ม� โครงการครั้้ง� นี้้�ที่่�ฟิิลิิปปิินส์์
เป็็ นที่่�แรกโดยร่่วมมืือกัับANIMAL KINGDOM FOUNDATION (AKF) หน่่วยงานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ที่่�เก่่าแก่่เพื่่�อ
กวาดล้้างธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง สุุนััขกว่่า 200,000 ตััวถููกฆ่่าอย่่างโหดเหี้้�ยมทุกุ ปีี ในฟิิลิิปปิินส์์ การทำำ�งานจะมุ่่�งเน้้นที่่�การบุุก
จัับและช่่วยเหลืือสุุนััข ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิฟิิลิิปปิินส์์เพื่่�อให้้ภารกิิจรุุดหน้้ายิ่่�งขึ้้น� และเรีียกร้้องให้้ทางการ
บัังคัับใช้้กฎหมายและลงโทษผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการค้้าเนื้้�อสุุนััขอย่่างจริิงจััง
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บริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ชุุมชนและ

กฎหมายด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์
ภาพการจำำ�หน่า่ ยลููกสุุนัขั ในตลาดและร้้านเพ็็ทช้อ้ ป
อัันเป็็ นการสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้อุตส
ุ าหกรรม
‘เพาะพัันธุ์์�’ ลููกสุุนัขั ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปได้้ การอุุปการะ
สุุนัขั จากองค์์กรช่่วยเหลืือสััตว์เ์ ท่่านั้้�นจะเป็็ นการผลััก
ดัันให้้การดำำ�เนิินงานธุุรกิจิ ประเภทนี้้�จบลงได้้

ฟาร์์มเพาะลููกสุุนััขและ

ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสััตว์์เลี้้�ยง

ตามตลาดนััดใหญ่่ ๆ ทั่่�วประเทศ เป็็ นเรื่่�องธรรมดาที่่จ� ะเห็็นลููกสุุนััขวางขายอยู่่�ใน
กรงตามร้้าน ถ้้าหยุุดมองหลายตััวจะตรงเข้้ามาเล่่นด้ว้ ย และอีีกหลายตััวก็ไ็ ด้้แต่่
นอนนิ่่�ง ๆ ด้้วยสายตาเศร้้า ๆ ซึ่่ง� พ่่อค้้าแม่่ค้้าที่่ข� ายลููกสุุนััขรู้้�ดีีว่่าพฤติิกรรมแบบนี้้�
จะทำำ�ให้้ลููกสุุนััขขายได้้ จึึงไม่่ให้้อาหารหรืือน้ำำ�� เพราะฉะนั้้น� ลููกสุุนััขที่่�ดูมีู ีความสุุขและ
พยายามเข้้าหาจริิง ๆ แล้้วคืือลููกสุุนััขที่่�หิิว ส่่วนที่่�นอนนิ่่�ง ๆ เศร้้า ๆ คืือลููกสุุนััขที่่�เหนื่่�อย

มููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนััขในซอยเป็็ นผู้้�อยู่่�เบื้้อ� งหลัังในการผลัักดัันให้้มีกี ารประกาศใช้้
พระราชบััญญััติป้ิ ้ องกัันการทารุุ ณกรรมและการจััดสวััสดิภิ าพสััตว์ ์ ซึ่่ง� มุ่่�งเน้้น
ไปที่่ก� ารปกป้้ องสััตว์จ์ ากการกระทำำ�ทารุุ ณ
ก่่อนหน้้านี้้� บทลงโทษสููงสุุดคืือปรัับ 500 บาทตามกฎหมายอาญา แต่่ปัั จจุุบัันนี้้ไ� ม่่ว่า่
ใครก็็ตามที่่�ทำ�ำ การทารุุณสััตว์์จะต้้องถููกปรัับสููงสุุดไม่่เกิิน 40,000 บาท หรืือจำำ�คุกุ 2 ปีี
โดยมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ในการรวบรวมข้้อมููลและหลัักฐานในกรณีีการ
กระทำำ�ทารุุณต่่อสััตว์์เพื่่�อส่่งดำำ�เนิินคดีีต่อ่ ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ขณะนี้้�การ
พิิจารณาคดีีในชั้้น� ศาลมัักจะเป็็ นไปในทางตัักเตืือนถึึงบทลงโทษมากกว่่า มููลนิิธิิเพื่่�อ
สุุนััขในซอยจึึงทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างแรงกดดัันเพื่่�อให้้ศาลใช้้บทลงโทษขั้้นสู
� งู สุุดแก่่
ผู้้�กระทำำ�ผิิดอีีกด้้วย
เมื่อตอนทีย่ งั เป็ นลูกสุนขั โคล่าถูกชายคนหนึ่งทำ�รา้ ยเพราะไปกัดรองเท้าของเขา โดยชายคนดังกล่าวใช้ดาบฟันขาหน้า
ของโคล่าขาดทัง้ สองข้าง จากนัน้ จิลล์ ดัลลียจ์ ึงได้เข้าช่วยเหลือและอุปการะโคล่าไว้ หลังจากได้รบั ขาเทียมทีอ่ อกแบบ
มาจากขาเทียมของนักวิ่งพาราลิมปิ ก โคล่าก็เป็ นทีร่ ู จ้ กั ไปทัว่ โลก ขณะทีช่ ายคนดังกล่าวถูกตัดสนิ รอลงอาญา 6 เดือน

ลููกสุุนััขส่่วนใหญ่่จะเกิิดในฟาร์์มเพาะสุุนััข ซึ่่ง� แม่่พัันธุ์์�จะถููกผสมครั้้ง� แล้้วครั้้ง� เล่่าจนกว่่าจะ
รัับไม่่ไหวและตายไป ส่่วนสภาพสถานที่่�เพาะพัันธุ์์�สุุนััขมัักจะค่่อนข้้างเลวร้้าย เพราะเป็็ น
การทำำ�ฟาร์์มที่่�มุ่่�งทำำ�ธุรุ กิิจโดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงความเรื่่อ� งความเมตตา ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่า่ ลููกสุุนััข
เล็็ก ๆ น่่ารัักนั้้น� ขายได้้ง่า่ ยกว่่า ลููกสุุนััขจึึงมัักถููกนำำ�มาขายก่่อนที่่�จะหย่่านม ทำำ�ให้้ภูมิิคุ้้�มกััน
ู
ทำำ�งานได้้ไม่่เต็็มที่่�และทำำ�ให้้ลูกู สุุนััขเป็็ นโรคได้้ง่า่ ย ซึ่่ง� ก็็เป็็ นผลดีีกัับผู้้�ขายและผู้้�เพาะพัันธุ์์�
เพราะลููกค้้าบางคนอาจกลัับมาซื้้�อตััวใหม่่ไปแทน
ลููกสุุนััขที่่�มาจากฟาร์์มเหล่่านี้้�มัักจะเป็็ นลูกู สุุนััขพัันธุ์์�ที่่�น่า่ รััก สวย ขนฟูู ซึ่่ง� หมายความว่่า
จะต้้องเป็็ นพัันธุ์์�ขนหนาเช่่น ไซบีีเรีียนฮััสกี้้ � ซึ่่ง� ไม่่เหมาะที่่�จะอยู่่�ในสภาพอากาศร้้อนชื้้�น
แบบประเทศไทย ในกรณีีที่่�ลูกู สุุนััขขายไม่่ออก ผู้้�ขายก็็จะนำำ�ไปทิ้้�งตามข้้างทางหรืือตามวััด
พระราชบััญญัติั ป้ิ อ้ งกัันการทารุุณกรรมและการจััดสวัสดิ
ั ภิ าพสััตว์์ เป็็ นความหวัังที่่จ� ะปราบ
ปรามฟาร์์มเพาะสุุนัขั ให้้สำ�ำ เร็็จ การนำ�ำ เข้้าสุุนัขั สายพัันธุ์์�ต่่างประเทศราคาแพงในหลาย ๆ
กรณีีก็มี็ เี รื่่อ� งของการทารุุณกรรมเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องเช่่นกััน ซึ่่�งมููลนิิธิิเพื่่อ� สุุนัขั ในซอยก็็มุ่่�งที่่จ� ะ
กำ�จั
ั รกิ
ุ จิ ประเภทนี้้�ด้ว้ ย
ำ ดธุ
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การศึ
ก
ษา
การฝึกอบรม และการเข้าถึงชุมชน
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเชื่อมั่นว่าทัศนคติที่ดตี อ่ สัตวใ์ นชุมชนสามารถปลูกฝั งได้ตงั้ แต่วัยเด็ก
หากผู้้�คนมีีจิิตสำ�นึึ
ำ กและเมตตาสุุนััขและแมว กรณีีทารุุณกรรมต่่าง ๆ หรืือการทิ้้�งสััตว์์เลี้้�ยงให้้พ้น้
จากความรัับผิิดชอบจะลดน้้อยลงมาก
โครงการการศึึกษาด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์และการส่่งเสริิมทััศนคติิที่่�ดีีต่อ่ สุุนััขและแมวจรจััดแก่่เยาวชน
เริ่่มดำ
� �ำ เนิินการตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2560 การเปิิดใช้้งานศููนย์ก์ ารศึึกษาเพื่่�อสวััสดิิภาพสััตว์์ที่่�ศูนย์
ู พัั์ กพิิง
จ.ภููเก็็ตเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์เรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนให้้แก่่เยาวชน
ได้้เป็็ นอย่่างดีี
มููลนิิธิิฯ ยัังต้้อนรัับสััตวแพทย์์จากต่่างประเทศที่่�ต้อ้ งการเรีียนรู้้�งานจากสััตวแพทย์์ซอยด๊๊อก
ซึ่่ง� มีีประสบการณ์์และองค์์ความรู้้�ในการช่่วยเหลืือสุุนััขและแมวจรจััดที่่�มีีเคสการรัักษาที่่�ซัับซ้้อน
ยิ่่�งกว่่าการรัักษาสััตว์์ที่่�ใดในโลก
ซอยด๊อกยังเป็ นแหล่งตำ�ำราสัตวแพทย์นอกห้องเรียนท่มี ีประโยชน์ให้แก่สัตวแพทย์ฝึ กงานตลอดทั้งปี
นอกจากสััตวแพทย์์จากทวีีปยุุโรป มููลนิิธิิฯ ยัังมีีโอกาสได้้ถ่่ายทอดประสบการณ์์แก่่สััตวแพทย์์
จากประเทศเมีียนมาร์์ กััมพููชาและเวีียดนาม

กลุ่่�มนัักเรีียนเยี่่�ยมชมการทำำ�งานของมููลนิิธิิฯ
ซึ่่�งเป็็ นกิิจกรรมหนึ่่�งของการศึึกษาระหว่่าง
ภาคเรีียน
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สััตวแพทย์์อาสาจากทุุกมุุมโลก
เยี่่�ยมชมและเรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานของ
มููลนิิธิิฯ เพื่่อ� รัับประสบการณ์์
การทำำ�งานช่่วยเหลืือสััตว์จ์ รจััด

หน่่วยบริิการด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ชุมุ ชนทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�คนที่่�พัักอาศััยในพื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ รอบเกาะ
ภููเก็็ตเพื่่�อช่่วยเหลืือสุุนััขและแมวจรจััด ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ นการรัักษา ปฐมพยาบาล ทำำ�แผล
รวมถึึงแนะนำำ�เรื่่อ� งสวััสดิิภาพที่่�สััตว์ค์ วรได้้รัับ
หน่่วยบริิการเริ่่ม� ทำำ�งานในปีี พ.ศ. 2560 ดููแลและรัักษาสุุนััขและแมวรอบเกาะกว่่า 1,600 ตััว
มููลนิิธิิฯ ได้้เพิ่่�มหน่่วยบริิการหน่่วยที่่� 2 ในปีี พ.ศ. 2561 เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ช่่วยเหลืือสััตว์์จากการร้้องเรีียนของคนในชุุมชน ในปีี พ.ศ. 2564 มีีสััตว์ม์ ากกว่่า 10,000 ตััว
ได้้รัับการช่่วยเหลืือผ่่านโครงการนี้้�
เจ้้าหน้้าที่่�ยัังประสานงานกัับผู้้�ดููแลสััตว์์ในชุุมชนในการสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อรายงานเหตุุ
สััตว์์จรจััดต้้องการความช่่วยเหลืือเร่่งด่่วน

หน่่วยบริิการด้้านสวััสดิภิ าพสััตว์ชุ์ มุ ชน
ช่่วยเหลืือสััตว์จ์ รจััดรอบภููเก็็ต
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ตัวเลขสําคัญ

37
ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยต่อเดือนในการ
ดํําเนิินงานของมููลนิิธิิ
เพื่่�อสุุนััขในซอย

3 คู่่�มืือซอยด๊๊อกสีีส้้ม

15,513 762,042 1,000
บาท

15,186 19,771 1,615 3,400
บาท

จำำ�นวนเฉลี่่�ยต่อ่ เดืือนสุุนััข
และแมวที่่�ได้้ทำ�ำ หมัันและ
ฉีีดวััคซีีนในปีี พ.ศ. 2565

จำำ�นวนสุุนััขและแมวที่่�ได้้รัับ จำำ�นวนผู้้�ที่่�โทรเข้้ามาขอให้้
การรัักษาในปีี พ.ศ. 2564 มููลนิิธิิฯ มอบความช่่วยเหลืือ
ให้้สุนััุ ขและแมวในปีี
พ.ศ. 2564

จำำ�นวนสััตว์์ที่่�ได้้รัับการ
ทำำ�หมัันและฉีีดวััคซีีนโดย
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนััขในซอยตั้้ง� แต่่
เริ่่ม� โครงการในปีี พ.ศ. 2546

ค่าใช้จา่ ยที่ใช้ในการทําหมัน
และฉีดวัคซีนให้กบั สุนัข

จำำ�นวนสุุนััขและแมว
ที่่�อยู่่�ในความดููแลของ
มููลนิิธิิฯ ในปััจจุุบััน

ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดููแลสุุนััข
ในมููลนิิธิิฯ ต่่อตััวต่่อเดืือน
(ข้้อมููล ณ เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565)
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