
ช่่วยเหลืือสุุนััข 
แลืะแมวในัเอเช่ีย



มหาตมะ คานัธี

ความยิ่่�งใหญ่่และความเจริ่ญ่ด้้านศีีลธริริม
ของปริะเทศีสามาริถวัด้ได้้จากการิปฏิ่บััติ่

ติ่อสัติว์ของคนในปริะเทศีนั�น ๆ

เพื่่�อพื่ัฒนาสวัสด้่ภาพื่ของสุนัขและแมวในภูม่ภาคเอเชีียิ่ เพื่่�อชีีว่ติที�ด้ีข้�น 
ของทั�งสัติว์และสังคมมนุษยิ่์ เพื่่�อสริ้างสังคมที�ปริาศีจากสัติว์จริจัด้  

และเพื่่�อยิุ่ติ่การิกริะทําทาริุณกริริมติ่อสุนัขและแมวโด้ยิ่ส่�นเชี่ง

ภาริก่จของ
มูลืนัิธิเพื่ื�อสุุนััขในัซอย

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 32 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



ภาพซ้า้ย: จอห์น์ และ จิลล ์ดัลัลยี ์
ภาพบน: มาร์โ์ก ฮอมเบริ์ค์ ผู้้ร่้์วมก่อตั้ั�ง 

ม้ลนธิิิเพ่�อสุนุขัในซ้อย

จุด้เริ่�มติ้นของ
มูลืนัิธิเพื่ื�อสุุนััขในัซอย

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอย (ซอยด๊อ๊ก) ก่อตั้ั�งในิปีี พื่.ศ. 2546 ที่ี�จังัหวััด๊ภูเูกต็ั้ โด๊ย
สุามูภีูรรยาชาวัอังกฤษ นิายจัอหน์ิและนิางจัลิล ์ด๊ลัลีย ์และนิางมูารโ์ก ฮอมูเบิริค์ 
ชาวัด๊ตัั้ช ์โด๊ยมุู่งหวัังที่ี�จัะช่วัยเหล่อสุุนัิขและแมูวัจัรจัดั๊ที่ี�ไมู่มูใีครเหลียวัแล

ขณะนั้้�นั้มีีสุนุั้ข้จรจด้ราว 70,000 ตัว้รอบเกาะภูเูก็ตัและเพ่ิ่�มีจำานั้วนั้ข้ �นั้อย่า่งตัอ่เน่ั้�อง
เพิ่ราะไมีมี่ีการควบคมุีประชากรดว้ย่การทำำาหมีน้ั้ อย่า่งไรก็ตัามีมีีมีาตัรการลดจำานั้วนั้
สุนุั้ข้โดย่หนั้ว่ย่งานั้ในั้ทำอ้งถ่ิ่�นั้ดว้ย่ว่ธีีการวางย่า ย่่งหรอ่ทำบุตีัจนั้ถิ่ง้แก่ความีตัาย่

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ก่อตั้�งเพ่ิ่�อควบคมุีจำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีวจรจด้ดว้ย่ว่ธีีการทีำ�มีีมีนั้ษุย่ธีรรมี 
และย่้�งย่่นั้เชน่ั้การทำำาหมีน้ั้ รวมีถิ่ง้ใหก้ารรก้ษาพิ่ย่าบาลสุต้ัวจ์รจด้ทีำ�เจ็บป่วย่ มีลูน่ั้ธ่ีฯ 
ดำาเน่ั้นั้งานั้ทำกุข้�นั้ตัอนั้ดว้ย่เง่นั้บรจ่าคจากผูู้สุ้นั้บ้สุนั้นุั้ทำ้�วโลก

สามารถชมรายละเอีียดเพ่ิ่�มเติม่เกีี่�ยวกัี่บความเป็็นมาขอีงมูลน่ธ่ิฯ ได้ที่ี�
WWW.SOIDOG.ORG

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 54 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



โครงการ CNVR
ควบคมุีจำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีวจรจด้ ลดและกำาจด้ 
การแพิ่รร่ะบาดของโรคตัด่ตัอ่ในั้สุต้ัวผ์ู้า่นั้กระบวนั้การ 
CNVR (จบ้, ทำำาหมีน้ั้, ฉีีดวค้ซีีนั้, ปลอ่ย่กลบ้สุูถ่่ิ่�นั้เดม่ี)  
ทำ้�วประเทำศไทำย่

การรักษาพื่ยาบาลื
มีลูน่ั้ธ่ีฯ รก้ษาพิ่ย่าบาลสุนุั้ข้และแมีวจรจด้โดย่สุต้ัวแพิ่ทำย่์
ทีำ�มีีใบประกอบว่ชาชีพิ่และอปุกรณท์ำางการแพิ่ทำย่ที์ำ�มีี
ประสุท่ำธ่ีภูาพิ่และครบครน้ั้ทำน้ั้สุมีย้่

ศููนัย์พื่ักพื่ิง
มีลูน่ั้ธ่ีฯ ใหที้ำ�พิ่ก้พ่ิ่งแก่สุนุั้ข้และแมีวทีำ�เป็นั้เหย่่�อของการ
ทำารุณกรรมี สุต้ัวพ่์ิ่การ ลกูสุนุั้ข้และลกูแมีวทีำ�ถิ่กูทำอดท่ำ �ง 
รวมีถิ่ง้สุต้ัวจ์รจด้ทีำ�ไมีสุ่ามีารถิ่มีีชีว่ตัรอดขา้งถิ่นั้นั้ได้

โครงการหาบ้านั
หาบา้นั้ถิ่าวรใหแ้ก่สุต้ัวจ์รจด้ทำ้�งภูาย่ในั้ประเทำศไทำย่ 
และตัา่งประเทำศ รวมีถิ่ง้หาบา้นั้ใหมีใ่หแ้ก่สุต้ัวที์ำ�ไดร้บ้ 
การชว่ย่เหล่อจากเหตัทุำารุณกรรมี

งานัหลืัก
ของมูลน่ธ่เพื่่�อสุนัขในซอยิ่

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 76 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



การรับมือสุถานัการณ์์ฉุุกเฉุินัแลืะภััยพื่ิบัติ
มีลูน่ั้ธ่ีฯ เตัรยี่มีความีพิ่รอ้มีเพ่ิ่�อใหก้ารชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้และ
แมีวทีำ�ไดร้บ้ผู้ลกระทำบจากสุถิ่านั้การณฉ์ีกุเฉ่ีนั้และภูย้่พ่ิ่บต้ั่
อย่า่งมีีประสุท่ำธ่ีภูาพิ่และรวดเรว็

กฎหมายด๊้านัสุวัสุด๊ิภัาพื่สุัตว์
มีลูน่ั้ธ่ีฯ มีีบทำบาทำสุำาคญ้ในั้การรา่งพิ่ระราชบญ้ญต้ั่ 
ปอ้งกน้ั้การทำารุณกรรมีและการจด้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวซ์ี้�งเป็นั้ 
กฏหมีาย่เพ่ิ่�อสุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวฉ์ีบบ้แรกในั้ประเทำศไทำย่  
ผูู้แ้ทำนั้ของมีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ไดร้บ้แตัง่ตั้�งเป็นั้หนั้้�งในั้คณะ
กรรมีการรา่งกฎหมีาย่และมีีสุว่นั้รว่มีในั้การเสุนั้อแกไ้ข 
พิ่ฒ้นั้าขอ้กฎหมีาย่ใหค้รอบคลมุีและมีีประสุท่ำธ่ีภูาพิ่ย่่�งข้ �นั้ 

เราทำำางานั้รว่มีกบ้ชมุีชนั้และเจา้หนั้า้ทีำ�ตั ำารวจ ดำาเน่ั้นั้คดี
ตัามีกฎหมีาย่สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวเ์พ่ิ่�อใหม้ี้�นั้ใจวา่ผูู้ก้ระทำำาการ
ทำารุณกรรมีสุต้ัวจ์ะไดร้บ้บทำลงโทำษตัามีทีำ�กฎหมีาย่บญ้ญต้ั่ 

หนั่วยบริการด๊้านัสุวัสุด๊ิภัาพื่สุัตว์ชุ่มช่นั  
การศูึกษาเพื่ื�อสุวัสุด๊ิภัาพื่สุัตว์ แลืะการฝึึกอบรม
รก้ษาทำางการแพิ่ทำย่แ์ก่สุนุั้ข้และแมีวจรจด้ ณ จดุทีำ�สุต้ัวอ์าศย้่
อยู่ใ่นั้ชมุีชนั้ ใหค้วามีรูผูู้้ด้แูลสุต้ัวใ์นั้แตัล่ะชมุีชนั้ถิ่ง้ว่ธีีการดแูล
สุนุั้ข้และแมีวผู้า่นั้โครงการบรก่ารดา้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวช์มุีชนั้ 

สุง่เสุรม่ีทำศ้นั้คตั่เร่�องการเลี �ย่งสุต้ัวอ์ย่า่งรบ้ผู่้ดชอบและ 
การตัระหนั้ก้รูด้า้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวแ์ก่นั้ก้เรยี่นั้และชมุีชนั้ 
ผู้า่นั้โครงการการศก้ษาเพ่ิ่�อสุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัว์

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้มีีโครงการฝ้ึกงานั้และอบรมีแก่สุต้ัวแพิ่ทำย่ไ์ทำย่ 
และสุต้ัวแพิ่ทำย่จ์ากตัา่งประเทำศ 

ยุติธุรกิจค้าเนัื�อสุุนััข
ย่ตุัก่่จการทีำ�เกี�ย่วขอ้งกบ้การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้ การบรโ่ภูค 
เน่ั้ �อสุนุั้ข้และแมีวในั้ทำวีปเอเชีย่ ซี้�งทำำาสุำาเรจ็และ 
มีีความีค่บหนั้า้แลว้ในั้หลาย่พ่ิ่�นั้ทีำ�

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 98 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



ทําไม 
CNVR
ถ้งได้�ผล?

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอยเช่�อเป็ีนิอย่างยิ�งว่ัาวัธีิิการที่ี�มูปีีระสุิที่ธิิภูาพื่มูากที่ี�สุุด๊ในิ
การยกระด๊บัิคุณภูาพื่ชีวัติั้ของสัุตั้วัจ์ัรจัดั๊คอ่ การจับัิสุุนัิขมูาที่ำาหมัูนิ ฉีีด๊วััคซนีิ 
และปีล่อยกลับิสูุ่ถิ่ิ�นิอาศัยเด๊มิู หร่อที่ี�เรียกว่ัา CNVR 

องคก์ารอนั้ามีย้่โลก (WHO), องคก์ารอาหารและการเกษตัรแหง่สุหประชาชาตั ่(FAO), 
องคก์ารโรคระบาดสุต้ัวร์ะหวา่งประเทำศ (OIE), และองคก์รเพ่ิ่�อการรณรงคค์วบคมุี 
โรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้ (GARC) ตัา่งเหน็ั้ตัรงกน้ั้วา่ว่ธีีการในั้การกำาจด้โรคเรบีสุ ์(พ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้) 
ในั้คนั้ใหสุ้ ำาเรจ็ไดน้ั้้�นั้ ตัอ้งอาศย้่การควบคมุีโรคในั้สุนุั้ข้รว่มีดว้ย่

การฉีีดวค้ซีีนั้ใหค้รอบคลมุีประชากรสุนุั้ข้ 70% ของพ่ิ่ �นั้ทีำ� จะชว่ย่ใหโ้รคเรบีสุใ์นั้พ่ิ่ �นั้ทีำ� 
หมีดไป ซี้�งเป็นั้หลก้การเดีย่วกบ้การควบคมุีประชากรสุนุั้ข้ หากสุนุั้ข้ 80% ในั้พ่ิ่�นั้ทีำ� 
ไดร้บ้การทำำาหมีน้ั้ จะสุง่ผู้ลใหจ้ ำานั้วนั้สุนุั้ข้ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ลดลงอย่า่งย่้�งย่่นั้ โดย่สุนุั้ข้ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ� 
ทีำ�ผู้า่นั้การฉีีดวค้ซีีนั้และทำำาหมีน้ั้แลว้จะสุรา้งภูมู่ีคุม้ีกน้ั้ระดบ้ฝึงูข้ �นั้ และจะปอ้งกน้ั้ไมีใ่ห้
สุนุั้ข้ตัา่งถ่ิ่�นั้ทีำ�ย่ง้ไมีท่ำ ำาหมีน้ั้เขา้มีาในั้ฝึงูหรอ่แหลง่ทีำ�มีีอาหาร เชน่ั้ กองขย่ะ เป็นั้ตัน้ั้

ว่ธีีการ CNVR นีั้ �มีีหลก้การพ่ิ่ �นั้ฐานั้ ค่อ การจบ้สุนุั้ข้อย่า่งมีีมีนั้ษุย่ธีรรมี เพ่ิ่�อนั้ำามีาทำำาหมีน้ั้ ฉีีดวค้ซีีนั้ 
และปลอ่ย่กลบ้สุูแ่หลง่ทีำ�อยู่เ่ดม่ีภูาย่ในั้วน้ั้เดีย่วกน้ั้

นั้อกจากนีั้� ย่ง้มีีการพ่ิ่สุจูนั้แ์ลว้วา่ การฆ่า่สุนุั้ข้จรจด้นั้้�นั้ นั้อกจากจะเป็นั้ว่ธีีการทีำ�โหดเหี �ย่มีและ 
ขด้ตัอ่หลก้คำาสุอนั้ของพิ่ระพิ่ทุำธีศาสุนั้าแลว้ ย่ง้เป็นั้ว่ธีีการทีำ�ไมีไ่ดผู้้ลอีกดว้ย่

โดย่ธีรรมีชาตั่แลว้ สุนุั้ข้จะมีีพิ่ฤตัก่รรมีครองถ่ิ่�นั้ฐานั้และจะไมีย่่อมีใหสุ้นุั้ข้ตัา่งถ่ิ่�นั้เขา้มีาในั้
อาณาเขตัของตันั้เอง เม่ี�อมีีการกำาจด้หรอ่ย่า้ย่สุนุั้ข้จรจด้ทำ้�งหมีดออกจากพ่ิ่�นั้ทีำ�จะทำำาใหสุ้ต้ัวจ์รจด้
บรเ่วณโดย่รอบทีำ�ย่ง้ไมีไ่ดท้ำ ำาหมีน้ั้เขา้มีาย่ด้พ่ิ่ �นั้ทีำ�แทำนั้ หากไมีมี่ีสุนุั้ข้เจา้ถ่ิ่�นั้คอย่ปอ้งกน้ั้ รวมีถิ่ง้
มีีแหลง่อาหารเพีิ่ย่งพิ่อ เชน่ั้ กองขย่ะ จะทำำาใหสุ้นุั้ข้ใหมีที่ำ�ย่ง้ไมีไ่ดท้ำ ำาหมีน้ั้เขา้มีาแพิ่รพ่ิ่น้ั้ธีุอ์ย่า่ง
รวดเรว็ และภูาย่ในั้ระย่ะเวลา 1-2 ปี ประชากรสุนุั้ข้ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�จะกลบ้มีาสุงูเหม่ีอนั้เดม่ี

เชน่ั้เดีย่วกบ้ป้ญหาสุนุั้ข้ในั้ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่ง แมีว้า่สุนุั้ข้เหลา่นีั้ �จะไมีถ่ิ่กูฆ่า่ แตัก็่มีีจำานั้วนั้ไมีน่ั้อ้ย่ทีำ�ตัอ้งจบ
ชีว่ตัลงจากการจด้การของศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งทีำ�ขาดความีพิ่รอ้มี เน่ั้�องจากขาดแหลง่เง่นั้ทำนุั้และทำรพ้ิ่ย่ากร
ทำางการแพิ่ทำย่ ์ทำำาใหศ้นูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งเหลา่นั้้�นั้เตัม็ีไปดว้ย่ 
โรคระบาด นั้อกจากนั้้�นั้ จำานั้วนั้ประชากรสุนุั้ข้ในั้ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่ง
ย่ง้เพ่ิ่�มีสุงูข้ �นั้เพิ่ราะขาดการทำำาหมีน้ั้ และทำำาใหท้ำรพ้ิ่ย่ากร 
ทีำ�มีีอยู่ไ่มีเ่พีิ่ย่งพิ่อตัอ่ความีตัอ้งการในั้ทีำ�สุดุ สุนุั้ข้จะตัอ่สุูก้น้ั้
เพ่ิ่�อแย่ง่ช่งอาหารทำำาใหสุ้นุั้ข้บางสุว่นั้ตักอยู่ใ่นั้สุภูาพิ่ 
ทีำ�ขาดสุารอาหาร

นั้อกจากในั้ประเทำศไทำย่แลว้ ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งสุนุั้ข้ในั้ภูมู่ีภูาค
เอเชีย่สุว่นั้มีากจะย่ง้ไมีไ่ดม้ีาตัรฐานั้และมีก้จะขาดแคลนั้ 
งบประมีาณ ซี้�งสุรา้งความีทำกุขใ์หก้บ้สุนุั้ข้ในั้ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งเป็นั้
เวลาหลาย่ปี ก่อนั้ทีำ�สุนุั้ข้เหลา่นั้้�นั้จะจบชีว่ตัลงอย่า่งทำรมีานั้

การย่า้ย่สุนุั้ข้ทีำ�ทำ ำาหมีน้ั้และฉีีดวค้ซีีนั้แลว้ออกจากพ่ิ่�นั้ทีำ� 
เป็นั้การเพ่ิ่�มีจำานั้วนั้ประชากรสุนุั้ข้จรจด้และการระบาด 
ของโรคเรบีสุ์

ตัว้อย่า่งความีสุำาเรจ็ของโครงการ CNVR ปรากฏใหเ้หน็ั้
อย่า่งชด้เจนั้ทีำ�จ.ภูเูก็ตัซี้�งป้จจบุน้ั้มีีประชากรสุนุั้ข้จรจด้ 
ลดลงมีาก ซี้�งสุวนั้ทำางกบ้ประชากรคนั้ในั้จ.ภูเูก็ตัทีำ�เพ่ิ่�มี 
สุงูข้ �นั้ อีกทำ้�งสุต้ัวจ์รจด้เหลา่นีั้ �ย่ง้มีีสุขุภูาพิ่โดย่รวมีดีกวา่ 
เม่ี�อสุบ่กวา่ปีทีำ�แลว้เป็นั้อย่า่งมีาก
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ขณะนีั้�ภูาครฐ้ของไทำย่ไดต้ัระหนั้ก้ถิ่ง้ประโย่ชนั้ข์องโครงการ CNVR ทีำ�มีีตัอ่สุขุภูาพิ่ของมีนั้ษุย่ ์ซี้�งก็เป็นั้ 
ผู้ลพิ่วงจากการฉีีดวค้ซีีนั้รวมีใหแ้ก่สุนุั้ข้จรจด้ทีำ�มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ไดท้ำ ำามีาตั้�งแตัปี่พิ่.ศ. 2546 โดย่ภูเูก็ตั
เป็นั้เพีิ่ย่งจง้หวด้เดีย่วของประเทำศไทำย่ทีำ�ไดร้บ้การประกาศวา่เป็นั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ปลอดโรคเรบีสุ์

นั้อกจากพ่ิ่�นั้ทีำ�จ.ภูเูก็ตั และจ.พิ่ง้งา ทีำ�ไดด้ ำาเน่ั้นั้การโครงการ CNVR สุำาเรจ็ลลุว่งไปแลว้นั้้�นั้ ในั้ปีพิ่.ศ.2560  
ไดมี้ีการเร่�มีโครงการ CNVR ในั้แหลง่ทำอ่งเทีำ�ย่วทีำ�สุ ำาคญ้ของประเทำศไทำย่ อย่า่งเชน่ั้ เกาะสุมียุ่ และ
เกาะพิ่ะงน้ั้ อีกดว้ย่

นั้อกจากนีั้� ย่ง้มีีทีำมีงานั้อีกจำานั้วนั้หนั้้�ง ไดเ้ร่�มีปฏ่บต้ัง่านั้ในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�กรุงเทำพิ่มีหานั้ครตั้�งแตัเ่ด่อนั้ม่ีถิ่นุั้าย่นั้ 
พิ่.ศ.2559 ซี้�งถ่ิ่อวา่ทำา้ทำาย่ทีำ�สุดุในั้การดำาเน่ั้นั้โครงการ CNVR เน่ั้�องจากมีีจำานั้วนั้ประชากรสุนุั้ข้จรจด้
ประมีาณ 640,000 ตัว้ ในั้เขตักรุงเทำพิ่ฯ และปรม่ีณฑล ซี้�งสุว่นั้ใหญ่แลว้จะย่ง้ไมีไ่ดร้บ้การทำำาหมีน้ั้หรอ่ 
ฉีีดวค้ซีีนั้ แมีว้า่การปฏ่บต้ั่งานั้ในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�กรุงเทำพิ่ฯ นีั้ �อาจเป็นั้งานั้ทีำ�ใหญ่และย่าก แตัม่ีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ 
ก็เช่�อมี้�นั้วา่จะสุามีารถิ่ควบคมุีประชากรสุนุั้ข้ในั้เม่ีองหลวงแหง่นีั้ �ไดใ้นั้ทีำ�สุดุ

มีูลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุุนุั้ข้ในั้ซีอย่เร่�มีตัน้ั้จากผูู้ก่้อตั้�งเพีิ่ย่งสุามีคนั้ ป้จจบุน้ั้สุามีารถิ่ทำำาหมีน้ั้สุต้ัวไ์ดก้วา่เจ็ดแสุนั้ตัว้  
ปี พิ่.ศ. 2562 เป็นั้ปีแรกทีำ�เราทำำาหมีน้ั้สุต้ัวไ์ดม้ีากกวา่ 100,000 ตัว้ภูาย่ในั้ปีเดีย่ว กลาย่เป็นั้สุถ่ิ่ตั่ราย่ปี 
นั้บ้ตั้�งแตัน่ั้้�นั้เป็นั้ตัน้ั้มีา ซี้�งย่ง้ไมีมี่ีหนั้ว่ย่งานั้ใดสุามีารถิ่ทำำาหมีน้ั้และฉีีดวค้ซีีนั้สุต้ัวไ์ดม้ีากถิ่ง้จำานั้วนั้นีั้�

นั้บ้ตั้�งแตั ่ปี พิ่.ศ. 2558 มีีสุต้ัวใ์นั้ชมุีชนั้จำานั้วนั้กวา่คร้�งลา้นั้ตัว้ทีำ�ไดร้บ้การทำำาหมีน้ั้ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�กรุงเทำพิ่ฯ  
และปรม่ีณฑลโดย่สุต้ัวแพิ่ทำย่ที์ำ�คลน่่ั้กกรุงเทำพิ่ฯ หนั้ว่ย่ทำำาหมีน้ั้เคล่�อนั้ทีำ� และหนั้ว่ย่งานั้ทำำาหมีน้ั้ทีำ�มีลูน่ั้ธ่ีฯ 
สุนั้บ้สุนั้นุั้งบประมีาณ เฉีพิ่าะในั้ปี พิ่.ศ. 2565 เพีิ่ย่งปีเดีย่วมีีสุต้ัวไ์ดร้บ้การทำำาหมีน้ั้กวา่ 100,000 ตัว้

ตัารางในั้หนั้า้ 14 แสุดงจำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีวทีำ�ไดร้บ้การทำำาหมีน้ั้โดย่ซีอย่ด๊อกตั้�งแตัเ่ร่�มีโครงการเม่ี�อ 19 ปี 
ทีำ�แลว้ ตัว้เลขเพ่ิ่�มีข้ �นั้ปีตัอ่ปีอย่า่งมีีนั้ย้่สุำาคญ้ในั้ชว่งสุบ่ปีหลง้

นั้อกจากตัว้เลขการทำำาหมีน้ั้ทีำ�มีาจากการทำำางานั้ของหนั้ว่ย่ทำำาหมีน้ั้เคล่�อนั้ทีำ�ของมีลูน่ั้ธ่ีฯ ในั้กรุงเทำพิ่และ
ปรม่ีณฑล ภูเูก็ตั พิ่ง้งา เกาะสุมียุ่ สุรุาษฎรธ์ีานีั้ นั้ครศรธีีรรมีราช และพิ่ท้ำลงุแลว้ มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ไดสุ้นั้บ้สุนั้นุั้
โครงการทำำาหมีน้ั้แก่หนั้ว่ย่งานั้ตัา่ง ๆ ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ภูาคใตั ้ภูาคกลาง และภูาคตัะวน้ั้ออกเฉีีย่งเหน่ั้อ รวมีถิ่ง้ 
โครงการในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ขนั้าดใหญ่ เชน่ั้ พิ่ท้ำย่าและเชีย่งใหมี ่ชว่งปลาย่ปี พิ่.ศ. 2564 มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ไดร้เ่ร่�มีโครงการ 
CNVR นั้อกประเทำศไทำย่เป็นั้คร้�งแรกทีำ�กรุงพิ่นั้มีเปญ เม่ีองหลวงของกม้ีพิ่ชูา 

จ.ภูเูก็ตัเป็นั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ตัว้อย่า่งของการดำาเน่ั้นั้โครงการ CNVR และย่ง้แสุดงใหเ้หน็ั้ถิ่ง้ความีจำาเป็นั้ทีำ�แตัล่ะพ่ิ่ �นั้ทีำ�
ตัอ้งควบคมุีและดำาเน่ั้นั้การทำำาหมีน้ั้สุต้ัวต์ัอ่ไป มีีสุนุั้ข้จำานั้วนั้มีากทีำ�ไดร้บ้การทำำาหมีน้ั้และฉีีดวค้ซีีนั้แลว้ถิ่กู
จบ้เขา้ไปไวใ้นั้บา้นั้พิ่ก้พ่ิ่งสุนุั้ข้จรจด้ของภูาครฐ้ ลกูสุนุั้ข้หลาย่รอ้ย่ตัว้ทีำ�ฉีีดวค้ซีีนั้แลว้ถิ่กูนั้ำาเขา้จากพ่ิ่ �นั้ทีำ�
ระบาดของโรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้โดย่เสุรเีพ่ิ่�อจำาหนั้า่ย่ในั้รา้นั้ขาย่สุต้ัวเ์ลี �ย่ง ในั้ปี พิ่.ศ. 2563 ไดมี้ีราย่งานั้การพิ่บ
การตั่ดเช่ �อโรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้ในั้จง้หวด้ภูเูก็ตัเป็นั้คร้�งแรกในั้รอบกวา่ 20 ปี

ลกูสุนุั้ข้ทีำ�ไมีมี่ีใครซ่ี �อมีก้ถิ่กูท่ำ �งใหเ้ป็นั้สุนุั้ข้จรจด้ หากรอดชีว่ตักลุม่ีสุนุั้ข้เหลา่นีั้ �จะแพิ่รพ่ิ่น้ั้ธีุ์
และเพ่ิ่�มีจำานั้วนั้จนั้แทำนั้ทีำ�สุนุั้ข้กลุม่ีเดม่ีทีำ�ถิ่กูนั้ำาออกจากพ่ิ่�นั้ทีำ�ไป หากในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�ไมีมี่ีการ
จด้การขย่ะอย่า่งเหมีาะสุมี เศษอาหารจากกองขย่ะจะเป็นั้แหลง่อาหารช้�นั้ดีแก่สุต้ัวจ์รจด้ 
สุถ่ิ่ตัที่ำ�นั้า่สุนั้ใจอีกอย่า่งหนั้้�งค่อจำานั้วนั้สุนุั้ข้ทีำ�ลดลงสุง่ผู้ลใหจ้ ำานั้วนั้แมีวเพ่ิ่�มีข้ �นั้ รวมีถิ่ง้ลง่
ทีำ�เขา้มีาหาอาหารในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�ชมุีชนั้มีากข้ �นั้ หากมีีสุนุั้ข้อยู่ใ่นั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�พิ่วกเขาจะคุม้ีกน้ั้อาณาเขตั
ในั้ทำำานั้องเดีย่วกน้ั้หากจำานั้วนั้แมีวในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�ลดลง หนั้แูละงจูะเพ่ิ่�มีจำานั้วนั้ข้ �นั้

จนั้กวา่จะมีีการจด้การขย่ะอย่า่งเหมีาะสุมีในั้ทำกุพ่ิ่ �นั้ทีำ�ของประเทำศไทำย่ เม่ี�อนั้้�นั้เราจง้
สุามีารถิ่ย่ตุั่วงจรเหลา่นีั้ �ได้

เจา้ห์นา้ที่ี�ก้ภ้ยัสุตัั้วข์ณะกำาลงัปฎิบิตัั้งิาน
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สุนุั้ข้และแมีว 196,106 ตัว้ไดร้บ้การทำำาหมีน้ั้ในั้ปี พิ่.ศ. 2565
เป็นั้จำานั้วนั้มีากทีำ�สุดุในั้รอบปีปฏ่ท่ำนั้นั้บ้ตั้�งแตัเ่ร่�มีโครงการ

“ยนิดั”ี และ “มสีุขุ” สุนุขัลำาดับัที่ี� 749,999 และ 750,000 ที่ี�ไดัร้์บัการ์ที่ำาห์มนัและฉีดีัวคัซี้น 
โดัยม้ลนธิิิเพ่�อสุนุขัในซ้อย ณ ห์นว่ยที่ำาห์มนัเคล่�อนที่ี� นคร์ศร์ธีิร์ร์มร์าชในเดัอ่นกร์กฎิาคม พ.ศ. 2565

จำานัวนัการทำำาหมันั

ปีีปีี สุุนิัขสุุนิัข แมูวัแมูวั ที่ั�งหมูด๊ที่ั�งหมูด๊
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
2564 131,827 10,713 142,540
2565 180,841 15,265 196,106

ปีี 2566
(ถิ่ึงเด๊่อนิก.พื่.) 32,483 2,389 34,872

จัำานิวันิรวัมูที่ั�งหมูด๊ 

(ถิ่ึงก.พื่. 2566)
766,299 118,130 884,429
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สัุตั้วัท์ี่ี�ได๊รั้บิการช่วัยเหล่อจัากที่อ้งถิ่นินิและถิู่กนิำามูารักษาโด๊ยสัุตั้วัแพื่ที่ยท์ี่ี�ศูนิย์
พื่กัพื่งิในิจังัหวััด๊ภูเูกต็ั้ที่กุขท์ี่รมูานิจัากอาการบิาด๊เจับ็ิและป่ีวัยที่ี�แตั้กตั้า่งหลากหลาย 
อาท่ำ โรคผู่้วหนั้ง้ข้�นั้รุนั้แรง อาการกระดกูแขนั้ขาหก้ สุมีองไดร้บ้ความีเสุีย่หาย่จากอบุต้ั่เหตั ุ
หรอ่แมีแ้ตัอ่าการบาดเจ็บตัามีรา่งกาย่ทีำ�เป็นั้ผู้ลมีาจากการถิ่กูทำำารา้ย่โดย่มีนั้ษุย่์

โรงพิ่ย่าบาลสุนุั้ข้และโรงพิ่ย่าบาลแมีวของมีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ประกอบดว้ย่เคร่�องม่ีอ
ทำางการแพิ่ทำย่ที์ำ�ครบครน้ั้ทีำ�สุดุในั้เอเชีย่ตัะวน้ั้ออกเฉีีย่งใตั ้มีีสุต้ัวแพิ่ทำย่ป์ระจำาการ 15 คนั้  
โรงพิ่ย่าบาลสุนุั้ข้สุามีารถิ่รองรบ้ “สุนุั้ข้ป่วย่” ไดสุ้งูสุดุ 170 ตัว้ในั้เวลาเดีย่วกน้ั้ โรงพิ่ย่าบาล
แมีวเป่ดทำำาการในั้ปลาย่ปี พิ่.ศ. 2562 สุามีารถิ่รองรบ้การรก้ษาแมีวไดม้ีากกวา่ 140 ตัว้
พิ่รอ้มีกน้ั้ นั้อกจากนีั้�ย่ง้มีี สุต้ัวแพิ่ทำย่อี์ก 2 นั้าย่ปฏ่บต้ั่งานั้ทีำ�คลน่่ั้กในั้กรุงเทำพิ่ฯ และ 28 นั้าย่
ประจำาอยู่ที่ำ�หนั้ว่ย่ทำำาหมีน้ั้เคล่�อนั้ทีำ�ในั้พ่ิ่กด้ตัา่ง ๆ

ในั้ปี พิ่.ศ. 2565 มีลูน่ั้ธ่ีฯ ไดร้ก้ษาสุต้ัวที์ำ�เจ็บป่วย่หรอ่บาดเจ็บจำานั้วนั้ 17,639 ตัว้ จำานั้วนั้นีั้� 
มีีสุต้ัวที์ำ�อาการสุาหสุ้และไดร้บ้การรก้ษาในั้โรงพิ่ย่าบาลสุนุั้ข้และโรงพิ่ย่าบาลแมีว 5,198 ตัว้  
ทีำ�คลน่่ั้กในั้กรุงเทำพิ่ฯ 250 ตัว้ ทีำ�หนั้ว่ย่ทำำาหมีน้ั้เคล่�อนั้ทีำ� 1,306 ตัว้ และพ่ิ่ �นั้ทีำ�ตัา่ง ๆ ในั้ความีดแูล
ของหนั้ว่ย่บรก่ารดา้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวช์มุีชนั้ 10,885 ตัว้ 

หลง้จากทีำ�โรงพิ่ย่าบาลแมีวไดเ้ป่ดทำำาการในั้เด่อนั้ตัลุาคมี พิ่.ศ. 2562 การปรบ้ปรุงและ 
ตัอ่เตัม่ีบา้นั้แมีวก็แลว้เสุรจ็ในั้เวลาไลเ่ลี�ย่กน้ั้ ปรบ้ทำศ้นีั้ย่ภูาพิ่และสุ่�งแวดลอ้มีทีำ�ดีข้ �นั้ 
สุ ำาหรบ้แมีวทีำ�กำาลง้รอหาบา้นั้ ซี้�งรวมีถิ่ง้แมีวป่วย่ดว้ย่โรคภูมู่ีคุม้ีกน้ั้บกพิ่รอ่งในั้แมีว (FIV)  
และมีะเรง็เมีด็เล่อดขาวในั้แมีว (FELV) 

ในั้เด่อนั้พิ่ฤศจ่กาย่นั้ พิ่.ศ. 2563 ศนูั้ย่ก์ารศก้ษาเพ่ิ่�อสุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวที์ำ�ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่ง จ.ภูเูก็ตั 
ไดเ้ป่ดใชง้านั้ สุามีารถิ่รองรบ้ผูู้เ้รยี่นั้ได ้50 คนั้ นั้บ้วา่เป็นั้หอ้งเรยี่นั้เพ่ิ่�อสุรา้งความีตัระหนั้ก้ 
เร่�องการดแูลและเมีตัตัาตัอ่สุต้ัวแ์หง่แรกในั้ประเทำศไทำย่
 
หอ้งกก้กน้ั้สุต้ัวป่์วย่ตัด่เช่ �อสุำาหรบ้สุนุั้ข้และแมีวสุรา้งเสุรจ็สุมีบรูณใ์นั้เด่อนั้เดีย่วกน้ั้ มีลูน่ั้ธ่ีฯ  
จง้ไดร้่ �อถิ่อนั้อาคารหลง้เก่าทีำ�มีีสุภูาพิ่เสุ่�อมีโทำรมีเน่ั้�องจากใชง้านั้มีาเป็นั้เวลานั้านั้หลาย่ปี 
และไมีสุ่ามีารถิ่รองรบ้การรก้ษาสุต้ัวจ์ ำานั้วนั้มีากไดอี้กตัอ่ไป

ผู้ลกระทำบจากว่กฤตัการณโ์คว่ด – 19 ทำำาใหมี้ีสุต้ัวเ์ลี �ย่งถิ่กูท่ำ �งจำานั้วนั้มีาก ผู้นั้วกกบ้มีาตัรการ
จำากด้ดา้นั้การเดน่ั้ทำางระหวา่งประเทำศทำำาใหสุ้ต้ัวที์ำ�ไดบ้า้นั้ใหมีใ่นั้ตัา่งแดนั้ไมีสุ่ามีารถิ่เดน่ั้ทำางได ้
จำานั้วนั้สุต้ัวใ์นั้ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งจง้เพ่ิ่�มีจำานั้วนั้ข้ �นั้อย่า่งมีาก 

มีลูน่ั้ธ่ีฯ จง้ไดด้ ำาเน่ั้นั้การสุรา้งคอกสุนุั้ข้เพ่ิ่�มีอีก 25 คอกในั้ระหวา่งเด่อนั้เมีษาย่นั้ พิ่.ศ. 2563  
– กมุีภูาพิ่น้ั้ธี ์พิ่.ศ. 2566 เพ่ิ่�อรองรบ้จำานั้วนั้สุต้ัวที์ำ�มีากข้ �นั้

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ใหที้ำ�พิ่ก้พ่ิ่งแก่สุต้ัวจ์รจด้ทีำ�ตัอ้งการความีชว่ย่เหล่อกวา่หลาย่รอ้ย่ตัว้โดย่สุว่นั้หนั้้�ง 
เป็นั้สุต้ัวที์ำ�รอดชีว่ตัจากการคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้และภูย้่พ่ิ่บต้ั่ สุถิ่านั้การณฉ์ีกุเฉ่ีนั้

โร์งพยาบาลที่ี�ที่นัสุมยัที่ี�สุดุัแห์ง่ยคุของม้ลนธิิิ
เพ่�อสุนุขัในซ้อยเป็นอาคาร์ที่ี�ให์ญ่่ที่ี�สุดุัในภาค
พ่ �นที่วปีเอเชยีตั้ะวนัออกเฉียีงใตั้ท้ี่ี�อทุี่ศิให์ใ้ช้

เพ่�อการ์ด้ัแลสุตัั้วจ์ร์จดััโดัยเฉีพาะ

ศีูนยิ่์พื่ักพื่่งและ
การรักษาทำางการแพื่ทำย์

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 1716 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



เมู่�อครั�งที่ี�มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอยเพื่ิ�งเริ�มูก่อตั้ั�งขึ�นิใหมู่ ๆ ในิปีีพื่.ศ.2547 จัังหวััด๊ภูเูกต็ั้ 

ซึ�งเป็ีนิสุถิ่านิที่ี�ก่อตั้ั�งมููลนิิธิิฯ เป็ีนิหนึิ�งในิพื่่�นิที่ี�ภูยัพื่บิิตัั้สิุึนิามู ิและมููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอย 

กไ็ด๊อ้อกมูาปีฏิบิิตัั้ภิูารกจิัในิช่วังภูยัพื่บิิตัั้นีิิ�ด๊ว้ัย

โดย่ทำกุวน้ั้นีั้ � ดว้ย่การเขา้ชว่ย่เหล่อเคสุฉีกุเฉ่ีนั้เรง่ดว่นั้และการทำำางานั้ของฝ่ึาย่เขา้ถิ่ง้ชมุีชนั้ มีลูน่ั้ธ่ี 
เพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่มีีหนั้ว่ย่ปฏ่บต้ั่การฉีกุเฉ่ีนั้และหนั้ว่ย่สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวช์มุีชนั้ทีำ�จะออกชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้ 
และแมีว รวมีถิ่ง้ผูู้ค้นั้ทีำ�ไดร้บ้ผู้ลกระทำบจากเคสุตัา่ง ๆ ทีำ�แจง้เขา้มีาไดอ้ย่า่งทำ้�วถิ่ง้

มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ย่ง้เป็นั้องคก์รแรกทีำ�มีอบการชว่ย่เหล่อสุต้ัวจ์ากสุถิ่านั้การณน์ั้ำ�าทำว่มีในั้กรุงเทำพิ่ฯ 
พิ่.ศ. 2554 นั้อกจากการจด้หาอาหารใหแ้ก่สุนุั้ข้และแมีวทีำ�ถิ่กูปลอ่ย่ท่ำ �งไวใ้หเ้ผู้ช่ญชะตัากรรมีตัามี
ลำาพิ่ง้แลว้ มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ก่อสุรา้งศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งเพ่ิ่�อเป็นั้ทีำ�อยู่ช่้�วคราวใหแ้ก่สุต้ัวจ์ ำานั้วนั้มีาก การชว่ย่เหล่อ
ในั้ลก้ษณะเดีย่วกน้ั้เก่ดข้ �นั้อีกหลาย่คร้�ง เชน่ั้ อทุำกภูย้่ภูาคใตัใ้นั้ปี พิ่.ศ. 2559 – 2560 อทุำกภูย้่ 
ทีำ�อบุลราชธีานีั้ในั้ปี พิ่.ศ. 2562 รวมีถิ่ง้เหตักุารณน์ั้ำ�าทำว่มีทีำ�ภูาคกลางอีกคร้�งในั้เด่อนั้ตัลุาคมี  
พิ่.ศ. 2564 และเด่อนั้ตัลุาคมี พิ่.ศ. 2565 ในั้การสุง่มีอบความีชว่ย่เหล่อจากเหตัอุทุำกภูย้่ระหวา่งปี 
พิ่.ศ. 2564 – 2565 มีลูน่ั้ธ่ีฯ ไดสุ้ง่อาหารสุต้ัวน์ั้ ำ�าหนั้ก้กวา่ 400 ตัน้ั้ไปแจกจา่ย่ใหแ้ก่สุนุั้ข้และแมีว 
ทีำ�ห่วโหย่ราว 70,000 ตัว้ 

ซ้อยด๊ัอกสุง่อาห์าร์สุตัั้วก์วา่ 120 ตั้นัชว่ยเห์ลอ่สุนุขัและแมวจากเห์ตั้อุทุี่กภยัในภาคกลาง ปี พ.ศ. 2564

ไวโอลา่ ถ่า่ยเม่�อตั้อนอย้ใ่นอาการ์นา่เป็นห์ว่ง ที่ี�ดัา่นกกักนันคร์พนม สุถ่านที่ี�เกบ็สุตัั้วอ์นัแออดััคบัแคบ เม่�อเดัอ่นพฤษภาคม 
พ.ศ.2561 และเปลี�ยนเป็นคนละตั้วั สุมบ้ร์ณเ์ตั้ม็ที่ี� ณ บา้นฟ่ื้�นฟื้ข้องม้ลนธิิิเพ่�อสุนุขัในซ้อย เม่�อเดัอ่นพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ภูย้่พ่ิ่บต้ัที่ำ�วา่นีั้ � ไมีไ่ดห้มีาย่ถิ่ง้แคเ่หตักุารณท์ำางธีรรมีชาตั่เทำา่นั้้�นั้ อย่า่งเชน่ั้ในั้ปีพิ่.ศ.2553 เก่ดโรคหด้สุนุั้ข้
ระบาด ซี้�งเป็นั้โรคทีำ�อน้ั้ตัราย่ถิ่ง้ชีว่ตั และมีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ก็ไดมี้ีการระดมีฉีีดวค้ซีีนั้ซี้�งสุามีารถิ่หย่ดุย่้�ง
การแพิ่รร่ะบาดของโรคไดสุ้ ำาเรจ็

ในั้เด่อนั้พิ่ฤษภูาคมี ปีพิ่.ศ.2561 มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ไดเ้รง่นั้ำาทีำมีสุต้ัวแพิ่ทำย่ไ์ปย่ง้ดา่นั้กก้กน้ั้โรคในั้พ่ิ่�นั้ทีำ�
ภูาคอีสุานั้ ซี้�งมีีสุนุั้ข้แออด้อยู่ป่ระมีาณ 3,500 ตัว้ โดย่เป็นั้ผู้ลพิ่วงจากความีแตักต่ั�นั้เร่�องโรคเรบีสุร์ะบาด 
ในั้ขณะนั้้�นั้ แตัล่ะวน้ั้นั้้�นั้ สุนุั้ข้ในั้ดา่นั้กก้กน้ั้ตัาย่เป็นั้จำานั้วนั้มีาก จากการตัอ่สุู ้ความีอดอย่าก และจาก 
โรคตัา่ง ๆ ชว่งทีำ�มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ไดร้บ้อนั้ญุาตัใหเ้ขา้ไปชว่ย่เหล่อนั้้�นั้ มีีสุนุั้ข้เหล่ออยู่เ่พีิ่ย่งประมีาณ 
700 ตัว้ และมีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่สุามีารถิ่ชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้จำานั้วนั้เหลา่นีั้ �ไดเ้ก่อบทำ้�งหมีด

ในั้เด่อนั้เมีษาย่นั้ 2561 ไดเ้ก่ดสุถิ่านั้การณต่์ั�นั้ตัระหนั้กของโรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ภูาคอีสุานั้ของ
ประเทำศไทำย่ อน้ั้สุง่ผู้ลใหเ้ก่ดการรวบจบ้สุต้ัวก์วา่ 3,000 ตัว้เขา้ดา่นั้กก้กน้ั้โรคของรฐ้ ในั้จำานั้วนั้นีั้� ย่ง้มีีสุต้ัว์
เลี �ย่งทีำ�เจา้ของเองย่่นั้ย่อมีมีอบใหเ้จา้หนั้า้ทีำ�อย่า่งสุมีค้รใจและสุนุั้ข้จรจด้จากขา้งถิ่นั้นั้ พิ่วกเขาถิ่กูจบ้ไป 
รวมีกน้ั้ในั้ดา่นั้กก้กน้ั้สุต้ัวข์องกรมีปศสุุต้ัว ์ซี้�งพ่ิ่ �นั้ทีำ�ของดา่นั้นั้้�นั้เลก็เก่นั้กวา่จะรบ้สุต้ัวจ์ ำานั้วนั้มีากขนั้าดนั้้�นั้ 
จง้ทำำาใหสุ้นุั้ข้กวา่ 2,000 ตัว้ตัอ้งจบชีว่ตัลง ก่อนั้ทีำ�มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่จะไดร้บ้ทำราบถิ่ง้สุถิ่านั้การณว์่กฤตั
จรง่ แตัถ่ิ่ง้กระนั้้�นั้ เราย่ง้โชคดี ตัอ้งขอขอบคณุเพ่ิ่�อนั้ ๆ ทีำ�ชว่ย่ใหเ้ราสุามีารถิ่ชว่ย่ชีว่ตัพิ่วกเขาไดจ้ ำานั้วนั้ 
ไมีน่ั้อ้ย่ และไดจ้ด้สุง่พิ่าพิ่วกเขาเดน่ั้ทำางมีาย่ง้บา้นั้ฟ่ื้�นั้ฟื้ขูองเราทีำ�ภูเูก็ตั และสุนุั้ข้กลุม่ีนีั้ �อีกมีากมีาย่หลาย่ตัว้
ก็ไดเ้ดน่ั้ทำางไปบา้นั้ใหมีผู่้า่นั้โครงการหาบา้นั้ของเราไปแลว้ดว้ย่

ในั้เด่อนั้เมีษาย่นั้ พิ่.ศ. 2563 ก่อนั้การประกาศลอ็คดาวนั้ภ์ูเูก็ตัเน่ั้�องจากสุถิ่านั้การณโ์คว่ด-19 จะมีีผู้ล
บง้คบ้ใช ้มีลูน่ั้ธ่ีฯ ไดด้ ำาเน่ั้นั้การจด้สุง่อาหารสุต้ัวม์ีากกวา่ 11 ตัน้ั้ไปย่ง้อำาเภูอตัา่ง ๆ ทำ้�วภูเูก็ตัอย่า่งเรง่ดว่นั้ 
เพ่ิ่�อใหม้ี้�นั้ใจวา่สุต้ัวจ์รจด้ทีำ�อาศย้่อยู่ต่ัามีชมุีชนั้จะย่ง้คงไดร้บ้อาหารอย่า่งสุมีำ�าเสุมีอในั้ชว่งทีำ�มีีการป่ดรอย่ตัอ่
ระหวา่งตัำาบล รา้นั้อาหารป่ดใหบ้รก่าร และผูู้ค้นั้จำานั้วนั้มีากทำย่อย่เดน่ั้ทำางออกจากเกาะ

มีน้ั้เป็นั้เร่�องย่ากทีำ�จะสุามีารถิ่นั้บ้จำานั้วนั้สุต้ัวที์ำ�รอดชีว่ตัผู้า่นั้การปฏ่บต้ั่งานั้ชว่ย่เหล่อเชน่ั้นีั้ �ได ้แตัเ่ช่�อวา่ 
มีีชีว่ตัทีำ�รอดนั้บ้เป็นั้พิ่น้ั้ตัว้แนั้น่ั้อนั้

การิติั�งริับัติ่อ
ภััยพื่ิบัติแลืะ 
สุถานัการณ์์ฉุุกเฉุินั

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 1918 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



แผู้นที่ี�แสุดังจดุัห์มายปลายที่างของสุนุขัและ 
แมวจากซ้อยด๊ัอกที่ี�ไดัร้์บัการ์อปุการ์ะในปี พ.ศ. 2565

สุุนัิขสุ่วันิใหญ่่จัะกลับิไปีใช้ชีวัติั้ในิถิ่ิ�นิที่ี�อยู่เด๊มิูหลังจัากฟ่ื้� นิฟูื้ร่างกายและจัติั้ใจัจันิหายด๊แีล้วั อย่างไร
กต็ั้ามูหากเจัา้หน้ิาที่ี�พื่จิัารณาว่ัาพื่่�นิที่ี�เด๊มิูไมู่ปีลอด๊ภูยักับิสัุตั้วัอ์กีตั้อ่ไปี สุุนัิขเหล่านีิ�จัะพื่กัอยู่ที่ี�ศูนิย์
พื่กัพื่งิจันิกว่ัาจัะสุามูารถิ่หาบิา้นิหลังใหมู่ผ่่านิโครงการหาบิา้นิและโครงการช่วัยเหล่อของพื่นัิธิมูติั้ร
ระหว่ัางปีระเที่ศ ในิปีี พื่.ศ. 2564 มููลนิิธิิฯ ได๊ด้๊ำาเนิินิการหาบิา้นิใหแ้ก่สัุตั้วัจ์ัรจัดั๊ที่ั�งสุิ�นิ 528 ตั้วัั

โครงการหาบา้นั้ของซีอย่ด๊อกไดม้ีอบชีว่ตัใหมีใ่นั้ครอบครว้อน้ั้อบอุน่ั้ใหแ้ก่สุต้ัวห์ลาย่พิ่น้ั้ตัว้ในั้ประเทำศไทำย่ 
ทำวีปย่โุรปและทำวีปอเมีรก่าเหน่ั้อ รวมีถิ่ง้การรเ่ร่�มีโครงการชว่ย่เหล่อของพิ่น้ั้ธีม่ีตัรระหวา่งประเทำศ (IPRP)  
ในั้ปี พิ่.ศ. 2560 ทำำาใหมี้ีสุต้ัวไ์ดบ้า้นั้เพ่ิ่�มีจำานั้วนั้ข้ �นั้ในั้แตัล่ะปีตัามีลำาดบ้
 
โครงการหาบา้นั้ซีอย่ด๊อกสุง่สุนุั้ข้และแมีวสุูบ่า้นั้ใหมีสุ่ ำาหรบ้ผูู้ที้ำ�ตั่ดตัอ่แจง้ความีประสุงคร์บ้เลี �ย่งผู้า่นั้เวป็ไซีตั์
ของซีอย่ด๊อกโดย่ตัรง ในั้ขณะทีำ�โครงการชว่ย่เหล่อของพิ่น้ั้ธีม่ีตัรระหวา่งประเทำศค่อความีรว่มีม่ีอกน้ั้ระหวา่ง
มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่และหนั้ว่ย่งานั้ชว่ย่เหล่อสุต้ัวใ์นั้สุหรฐ้อเมีรก่าและแคนั้าดา หนั้ว่ย่งานั้เหลา่นีั้ �จะรบ้สุนุั้ข้
และแมีวจากศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่งซีอย่ด๊อกเพ่ิ่�อหาบา้นั้ใหพ้ิ่วกเขาตัอ่ไป

ในั้ปี พิ่.ศ. 2565 มีีสุต้ัวจ์รจด้ทำ้�งสุ่ �นั้ 528 ตัว้ไดบ้า้นั้ใหมี ่ในั้จำานั้วนั้นีั้�มีีสุต้ัว ์366 ตัว้ทีำ�ไดบ้า้นั้ใหมีใ่นั้
ประเทำศไทำย่ และ 162 ตัว้ทีำ�เดน่ั้ทำางไกลไปตัา่งประเทำศสุูบ่า้นั้ใหมีใ่นั้ทำวีปย่โุรปและอเมีรก่าเหน่ั้อ

มีาตัรการของศนูั้ย่ค์วบคมุีโรคตั่ดตัอ่สุหรฐ้อเมีรก่าทีำ�หา้มีนั้ำาสุนุั้ข้จากประเทำศทีำ�มีีความีเสุี�ย่งแพิ่ร ่
โรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้เดน่ั้ทำางเขา้สุูอ่เมีรก่า ประกาศเม่ี�อเด่อนั้กรกฎาคมี พิ่.ศ. 2564  (ป้จจบุน้ั้ไดแ้กไ้ขมีาตัรการ 
ดง้กลา่วแลว้) และมีาตัรการเดีย่วกน้ั้โดย่หนั้ว่ย่งานั้กำากบ้ดแูลความีปลอดภูย้่ดา้นั้อาหารของแคนั้าดา 
ประกาศเม่ี�อเด่อนั้กน้ั้ย่าย่นั้ พิ่.ศ. 2565 สุง่ผู้ลกระทำบโดย่ตัรงกบ้โครงการหาบา้นั้ซีอย่ด๊อก อย่า่งไรก็ตัามี  
มีลูน่ั้ธ่ีฯ ไดพ้ิ่ย่าย่ามีเดน่ั้หนั้า้ทำกุว่ถีิ่ทำางเพ่ิ่�อใหสุ้นุั้ข้และแมีวไดมี้ีชีว่ตัใหมีอ่ย่า่งทีำ�พิ่วกเขาสุมีควรไดร้บ้ทำ้�ง 
ในั้ประเทำศไทำย่และตัา่งประเทำศ

โครงการหาบ้านั
และโคริงการิชี่วยิ่เหล่อของ
พื่ันธม่ติริริะหว่างปริะเทศี

USA

UK

203 Dogs, 163 Cats
THAILAND

4 Dogs, 29 Cats
USA

113 Dogs
CANADA

9 Dogs, 3 Cats
UK

1 Dog
ITALY

3 Dogs
GERMANY
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ในิที่วัปีีเอเชยี ยังมูกีารบิริโภูคเน่ิ�อสุุุนัิขในิหลายพื่่�นิที่ี� โด๊ยเฉีพื่าะปีระเที่ศจันีิ 
เกาหลีใตั้แ้ละเวัยีด๊นิามู สุ่�งทีำ�ทำ ำาใหธ้ีรุก่จคา้เน่ั้ �อสุุนุั้ข้แตักตัา่งจากการคา้เน่ั้ �อประเภูทำ 
อ่�นั้ ๆ ค่อแทำบไมีมี่ีการควบคุมุี สุนุั้ข้จะถิ่กูทำรมีานั้และฆ่า่ดว้ย่ว่ธีีทีำ�โหดรา้ย่

ในั้ภูาคตัะวน้ั้ออกเฉีีย่งเหน่ั้อของประเทำศไทำย่มีีกลุม่ีคนั้ทีำ�คอย่จบ้สุุนุั้ข้จากทำอ้งถิ่นั้นั้และ
ขโมีย่สุนุั้ข้ทีำ�มีีเจา้ของจากตัามีบา้นั้ จากนั้้�นั้จะขง้สุุนุั้ข้เหลา่นีั้ �ไวใ้นั้กรงเลก็ ๆ เพ่ิ่�อขนั้สุง่ไป
ย่ง้ประเทำศเวีย่ดนั้ามีผู้า่นั้ทำางประเทำศลาว 

สุนุั้ข้จะไมีไ่ดร้บ้นั้ำ�าหรอ่อาหารระหวา่งการขนั้สุง่ทำำาใหห้ลาย่ ๆ ตัว้ตัอ้งเสุีย่ชีว่ตั 
อย่า่งนั้า่อนั้าถิ่ระหวา่งทำาง 

สุว่นั้ทีำ�เหล่อรอดชีว่ตัก็จะถิู่กูทำุบุตีัหรอ่แทำงจนั้ตัาย่ก่อนั้ทีำ�จะถิู่กูถิ่ลกหนั้ง้ออกและ 
ถิู่กูช ำาแหละรา่งเป็นั้ช่ ��นั้ ๆ 

ในั้ว่ดีโอสุารคดีทีำ�ถ่ิ่าย่ทำำาการชำาแหละสุุนุั้ข้ สุุนุั้ข้บางตัว้ย่ง้คงรูสุ้ก้ตัว้อยู่ข่ณะทีำ�ถิู่กูถิ่ลกหนั้ง้

มีูลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุุนุั้ข้ในั้ซีอย่ดำาเน่ั้นั้การทำกุว่ถีิ่ทำางเพ่ิ่�อยุ่ตุัก่ารคา้เน่ั้ �อสุุนุั้ข้ในั้ประเทำศไทำย่ 

ดว้ย่ความีรว่มีม่ีออน้ั้ดีจากภูาครฐ้ ตัำารวจ และเจา้หนั้า้ทีำ�
บรเ่วณชาย่แดนั้ รวมีถิ่ง้ประชาชนั้ทีำ�ตัอ้งการรว่มีหย่ดุย่้�ง
ขบวนั้การคา้เน่ั้ �อสุุนุั้ข้ทำำาใหม้ีูลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุุนุั้ข้ในั้ซีอย่สุามีารถิ่
ทำำาใหธ้ีุรุก่จนีั้ �ย่ตุั่ลงไดใ้นั้ประเทำศไทำย่ 

การบกุย่ด้รถิ่บรรทำุกุทีำ�อด้แนั้น่ั้ไปดว้ย่สุนุั้ข้จำานั้วนั้มีาก 
ไดป้ระสุบความีสุำาเรจ็ สุุนุั้ข้นั้บ้พิ่น้ั้ตัว้ไดร้บ้การชว่ย่เหล่อ 
ในั้คร้�งนั้้�นั้ 

ในั้ปี พิ่.ศ.2561 เราไดจ้ด้ทำำาใบปลว่ภูาษาพิ่มีา่ ภูาษากม้ีพิู่ชูาและภูาษาเวีย่ดนั้ามีจำานั้วนั้มีาก 
เพ่ิ่�อแจง้ขอ้มีลูทำ้�วพ่ิ่ �นั้ทีำ�ภูาคกลางของประเทำศไทำย่โดย่มีีเปา้หมีาย่สุรา้งความีเขา้ใจใหก้บ้ 
แรงงานั้ตัา่งดา้วทีำ�เขา้มีาอาศย้่และทำำางานั้ในั้โรงงานั้และโครงการก่อสุรา้งตัา่ง ๆ แจง้เต่ัอนั้ถิ่ง้ 
การกระทำำาผู่้ดกฎหมีาย่หากทำำารา้ย่หรอ่ฆ่า่สุุนุั้ข้และแมีวเพ่ิ่�อเป็นั้อาหาร หากฝ่ึาฝ่ึนั้จะมีีความีผู่้ด
ตัามีกฎหมีาย่ โดย่มีีบทำลงโทำษจำาคกุถิ่ง้ 2 ปี

อย่า่งไรก็ตัามี ธีุรุก่จคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้ระหวา่งไทำย่กบ้เวีย่ดนั้ามีนั้้�นั้เป็นั้เพีิ่ย่งสุว่นั้เลก็ ๆ ของขบวนั้การ 
คา้เน่ั้ �อสุุนุั้ข้ทำ้�งหมีด

ในั้ภููมู่ีภูาคเอเชีย่แตัล่ะปี มีีสุุนุั้ข้นั้บ้ลา้นั้ตัว้ถิู่กูจบ้จากทำอ้งถิ่นั้นั้หรอ่ขโมีย่จากเจา้ของเพ่ิ่�อนั้ำาไป
ทำรมีานั้และฆ่า่ก่อนั้แลเ่น่ั้ �อเพ่ิ่�อบรโ่ภูค

ในั้ประเทำศเกาหลีใตั ้มีีการเพิ่าะพิ่น้ั้ธีุส์ุนุั้ข้ในั้ฟื้ารม์ีเพ่ิ่�อบรโ่ภูคโดย่เฉีพิ่าะ พิ่วกเขาจะเลี �ย่งสุนุั้ข้ 
โดย่ขง้ไวต้ัลอดเวลาจนั้ถิ่ง้วน้ั้ฆ่า่ และว่ธีีการฆ่า่นั้้�นั้ก็มีก้จะเป็นั้ว่ธีีการทีำ�ทำารุณโหดเหี �ย่มีอย่า่งทีำ�สุดุ

การิติ่อสู้กับั
ขบวนัการ
ค้าเนัื�อสุุนััข

สุนุขัที่ี�นอนร์อชะตั้ากร์ร์มในกร์งแคบ ๆ ที่ี�ใช้
สุำาห์ร์บัขงัอดััเห์ย่�อเคร์าะห์ร์์า้ย ไร์เ้ดัยีงสุานบั

สุบิเขา้ในกร์งเดัยีวพร์อ้ม ๆ กนั
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สุภาพอนันา่เวที่นาและโห์ดัเห์ี �ยม ที่ี�สุนุขัห์ลายตั้วัถ้่กยดััเยยีดัเขา้ไปร์วมกนัในกร์ง 
ร์ะห์วา่งการ์เดันิที่างสุ้ก่าร์ถ้่กชำาแห์ละ ภาพนี �ยงัคงเป็นแร์งบนัดัาลใจกร์ะตัุ้น้เตั้อ่นให์้

พวกเร์าดัำาเนนิการ์ตั้อ่ตั้า้นเพ่�อยตุั้กิาร์คา้เน่ �อสุนุขัอนัชั�วร์า้ยนี �

เมืองยูหลืินั ประเทำศูจีนั มีีสุนุั้ข้และแมีวราว 10,000 ตัว้ทีำ�ถิ่กูเช่อดในั้เทำศกาลบรโ่ภูค 
สุนุั้ข้ประจำาปี เจา้หนั้า้ทีำ�ทำางการจีนั้ไดพ้ิ่ย่าย่ามีกำาหนั้ดมีาตัรการเพ่ิ่�อลดจำานั้วนั้การบรโ่ภูคลง 
ในั้ปีนีั้ �จ ำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีวทีำ�ตัอ้งจบชีว่ตัในั้งานั้ร่�นั้เรง่จง้ลดลงเหล่อราว 1,000 ตัว้

ว่ธีีทีำ�ใชใ้นั้การปลด่ชีพิ่สุต้ัวที์ำ�ไรเ้ดีย่งสุาเหลา่นีั้ �ในั้ประเทำศจีนั้ เกาหลี เวีย่ดนั้ามีและประเทำศ 
อ่�นั้ ๆ ในั้เอเชีย่โหดรา้ย่จนั้เก่นั้จะรบ้ได้

ในั้ประเทำศฟ่ื้ลป่ป่นั้สุแ์ละอ่นั้โดนีั้เซีีย่ สุนุั้ข้จะถิ่กูย่า่งทำ้�งเป็นั้หรอ่ถิ่กูจบ้โย่นั้ลงในั้หมีอ้นั้ำ�าเด่อด
ขณะทีำ�ย่ง้มีีชีว่ตัอยู่ ่

ในั้ประเทำศเกาหลีใตั ้ผูู้ล้งม่ีอจะใชว้่ธีีทำบุตีัหรอ่แทำงดว้ย่วต้ัถิ่แุหลมีคมีจนั้กวา่จะสุ่ �นั้ใจตัาย่ 
ตัอ่หนั้า้สุนุั้ข้ตัว้อ่�นั้ ๆ เพิ่ราะมีีความีเช่�อวา่สุนุั้ข้ทีำ�ก ำาลง้หวาดกลว้จะหล้�งสุารอะดรนีั้าลน่ั้ 
ทีำ�ทำ ำาใหร้สุชาตัข่องเน่ั้ �ออรอ่ย่ย่่�งข้ �นั้

อย่า่งไรก็ตัามี เราย่ง้คงเปี�ย่มีดว้ย่ความีหวง้

ประเทำศไตัห้วน้ั้ไดย้่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้ปี พิ่.ศ. 2560

ในั้ประเทำศจีนั้ ไดมี้ีขอ้ถิ่กเถีิ่ย่งอย่า่งกวา้งขวางข้ �นั้เร่�อย่ ๆ เร่�องการบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้เทำศกาล
ทีำ�เม่ีองย่หูลน่ั้ มีีกรณีพ่ิ่พิ่าทำระหวา่งนั้ก้เคล่�อนั้ไหวและผูู้ค้า้เน่ั้ �อสุนุั้ข้จากการทีำ�กลุม่ีพิ่ย่าย่ามี
เขา้ชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้บางสุว่นั้ทีำ�กำาลง้จะถิ่กูนั้ำาไปเช่อดในั้เทำศกาลนีั้� 

ในั้เด่อนั้สุง่หาคมี พิ่.ศ. 2561 รฐ้บาลของอ่นั้โดนีั้เซีีย่ไดแ้ถิ่ลงการณว์า่พิ่วกเขาจะสุนั้บ้สุนั้นุั้ 
ใหเ้ก่ดการย่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้ประเทำศ

เกาหลืีใต้ ความีค่ดเหน็ั้ของสุาธีารณชนั้ทีำ�ตัอ่ตัา้นั้การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้และฟื้ารม์ีเพิ่าะสุนุั้ข้เพ่ิ่�มีข้ �นั้อย่า่งตัอ่เน่ั้�องในั้เด่อนั้
กมุีภูาพิ่น้ั้ธี ์พิ่.ศ. 2562 นั้าย่กเทำศมีนั้ตัรขีองกรุงโซีลไดป้ฎ่ญาณวา่จะย่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้เม่ีองหลวงของประเทำศ 
แหง่นีั้ �ใหไ้ด ้

ในั้ปี พิ่.ศ. 2564 นั้าย่มีนูั้แจอ่นั้ ประธีานั้าธ่ีบดีเกาหลีใตั ้ซี้�งเป็นั้ผูู้ร้ก้สุนุั้ข้และเลี �ย่งสุนุั้ข้เป็นั้ของตัว้เองไดพ้ิ่ดูข้ �นั้ 
กลางทีำ�ประชมุีระดบ้สุงูเร่�องการย่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ภูาย่ในั้ประเทำศ วฒ้นั้ธีรรมีการก่นั้ทีำ�คนั้รุน่ั้ใหมีห่ลาย่คนั้ถิ่กเถีิ่ย่ง 
ถิ่ง้ความีโหดรา้ย่และถิ่กูประณามีจากนั้านั้าประเทำศ

ในั้เด่อนั้กน้ั้ย่าย่นั้ พิ่.ศ. 2564 ซีอย่ด๊อกไดร้ว่มีม่ีอกบ้ ARK119 (ANIMALRESCUE KOREA) เพ่ิ่�อสุนั้บ้สุนั้นุั้การ 
กวาดลา้งธีรุก่จคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้เกาหลีใตั ้ฟื้ารม์ีสุนุั้ข้ถิ่กูป่ดตัว้ลง 13 แหง่ และโรงเช่อดสุนุั้ข้ 3 แหง่ถิ่กูทำำาลาย่ลง  
ตัอ้งขอขอบคณุความีพิ่ย่าย่ามีตัอ่สุูอ้ย่า่งเตัม็ีทีำ�ของ ARK119

เวียด๊นัาม ในั้ปี พิ่.ศ. 2562 นั้าย่กเทำศมีนั้ตัรกีรุงฮานั้อย่ประกาศวา่จะย่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้เม่ีองภูาย่ในั้ปี พิ่.ศ. 2564 
อย่า่งไรก็ตัามีจากการเปลี�ย่นั้ผูู้ด้ ำารงตัำาแหนั้ง่นั้าย่กเทำศมีนั้ตัรแีละผู้ลกระทำบจากการแพิ่รร่ะบาดของโคว่ด - 19 ทำำาให้
มีาตัรการตัา่ง ๆ ตัอ้งเล่�อนั้ออกไปอย่า่งไมีมี่ีกำาหนั้ด ซีอย่ด๊อกไดจ้ด้งานั้ประชมุีรว่มีกบ้ทำางการเวีย่ดนั้ามีเพ่ิ่�อสุนั้บ้สุนั้นุั้ 
การจด้ทำำาภูาพิ่ย่นั้ตัรส์ุ ำาหรบ้ฉีาย่ในั้ชอ่งโทำรทำศ้นั้แ์หง่ชาตัข่องเวีย่ดนั้ามี บอกเลา่เร่�องราวความีโหดรา้ย่และการทำจุรต่ั
ทีำ�เกี�ย่วขอ้งกบ้ก่จการคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้ โครงการรณรงคค์ร้�งใหญ่ไดเ้ร่�มีข้ �นั้ในั้ปี พิ่.ศ. 2562 เพ่ิ่�อกดดน้ั้ใหเ้ก่ดการบง้คบ้ใช้
กฎหมีาย่สุำาหรบ้ย่ตุั่การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้อย่า่งจรง่จง้ ขณะนีั้�มีลูน่ั้ธ่ีฯ กำาลง้ทำำางานั้รว่มีกบ้กระทำรวงสุขุภูาพิ่สุต้ัวแ์ละคณะ
กรรมีการเม่ีองฮานั้อย่เพ่ิ่�อย่ตุั่การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้ภูาย่ในั้เม่ีองโดย่มีุง่เนั้น้ั้ทีำ�ความีเสุี�ย่งตัอ่สุขุภูาพิ่ของประชาชนั้ โดย่เฉีพิ่าะ
อย่า่งย่่�งจากโรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้ ประเทำศเวีย่ดนั้ามีตั้�งเปา้หมีาย่วา่จะกำาจด้โรคพ่ิ่ษสุนุั้ข้บา้ใหห้มีดไปภูาย่ในั้ปี พิ่.ศ. 2573 

กัมพืู่ช่า ค่อพ่ิ่ �นั้ทีำ�ทีำ�ซีอย่ด๊อกเผู้ย่แพิ่รโ่ครงการรณรงคย์่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ ความีพิ่ย่าย่ามีของเราไดสุ้ง่สุญ้ญาณดี 
เม่ี�อจง้หวด้เสุีย่มีเรยี่บประกาศย่ตุั่การบรโ่ภูคเน่ั้ �อสุนุั้ข้ในั้ปี พิ่.ศ. 2563 อำาเภูอบน้ั้ทำาย่ศรไีดป้ระกาศตัามีมีาในั้เด่อนั้
กรกฎาคมี 2565 โดย่ผูู้ว้า่ของเม่ีองไดก้ลา่ววา่ “สุนุั้ข้เป็นั้สุมีาช่กครอบครว้” และ “ผูู้ใ้ดก็ตัามีทีำ�ทำ ำารา้ย่สุนุั้ข้จะตัอ้งรบ้โทำษ
ตัามีกฎหมีาย่” 

มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่จะย่่นั้หย่ด้เดน่ั้หนั้า้ตัอ่ไปเพ่ิ่�อย่ตุั่การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้และแมีวในั้ทำวีปเอเชีย่ เพ่ิ่�อใหก่้จการทีำ�นั้า่ประณามี
เหลา่นีั้ �สุ่ �นั้สุดุลงอย่า่งถิ่าวร

ในั้เด่อนั้พิ่ฤษภูาคมี พิ่.ศ. 2565 ซีอย่ด๊อกไดป้ระกาศแผู้นั้กลย่ทุำธีใ์หมีใ่นั้การย่ตุั่การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้และแมีวทำ้�วทำวีปเอเชีย่และ
เป่ดตัว้โครงการ “LAST COUNTRY ON EARTH” ในั้เด่อนั้ม่ีถิ่นุั้าย่นั้ พิ่.ศ. 2565 มีลูน่ั้ธ่ีฯ เร่�มีโครงการคร้�งนีั้ �ทีำ�ฟ่ื้ลป่ป่นั้สุ์
เป็นั้ทีำ�แรกโดย่รว่มีม่ีอกบ้ANIMAL KINGDOM FOUNDATION (AKF) หน่ั้วย่งานั้ดา้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวที์ำ�เก่าแก่เพ่ิ่�อ
กวาดลา้งธีรุก่จทีำ�เกี�ย่วขอ้ง สุนุั้ข้กวา่ 200,000 ตัว้ถิ่กูฆ่า่อย่า่งโหดเหี �ย่มีทำกุปีในั้ฟ่ื้ลป่ป่นั้สุ ์การทำำางานั้จะมีุง่เนั้น้ั้ทีำ�การบกุ
จบ้และชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้ รว่มีม่ีอกบ้สุำานั้ก้งานั้ตัำารวจแหง่ชาตัฟ่่ื้ลป่ป่นั้สุเ์พ่ิ่�อใหภู้ารก่จรุดหนั้า้ย่่�งข้ �นั้ และเรยี่กรอ้งใหท้ำางการ
บง้คบ้ใชก้ฎหมีาย่และลงโทำษผูู้ที้ำ�เกี�ย่วขอ้งในั้การคา้เน่ั้ �อสุนุั้ข้อย่า่งจรง่จง้

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 2524 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอยเป็ีนิผู้่อยู่เบิ่�องหลังในิการผ่ลักด๊นัิใหมู้กีารปีระกาศใช้ 

พื่ระราชบิญั่ญั่ตั้ป้ิีองกันิการที่ารุณกรรมูและการจัดั๊สุวััสุด๊ภิูาพื่สัุตั้วั ์ซึ�งมุู่งเน้ินิ 

ไปีที่ี�การปีกป้ีองสัุตั้วัจ์ัากการกระที่ำาที่ารุณ

ก่อนั้หนั้า้นีั้ � บทำลงโทำษสุงูสุดุค่อปรบ้ 500 บาทำตัามีกฎหมีาย่อาญา แตัป้่จจบุน้ั้นีั้ �ไมีว่า่
ใครก็ตัามีทีำ�ทำ ำาการทำารุณสุต้ัวจ์ะตัอ้งถิ่กูปรบ้สุงูสุดุไมีเ่ก่นั้ 40,000 บาทำ หรอ่จำาคกุ 2 ปี 

โดย่มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ไดท้ำ ำาหนั้า้ทีำ�ในั้การรวบรวมีขอ้มีลูและหลก้ฐานั้ในั้กรณีการ 
กระทำำาทำารุณตัอ่สุต้ัวเ์พ่ิ่�อสุง่ดำาเน่ั้นั้คดีตัอ่ผูู้ก้ระทำำาผู่้ดมีาอย่า่งตัอ่เน่ั้�อง ซี้�งขณะนีั้�การ
พ่ิ่จารณาคดีในั้ช้�นั้ศาลมีก้จะเป็นั้ไปในั้ทำางตัก้เต่ัอนั้ถิ่ง้บทำลงโทำษมีากกวา่ มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อ
สุนุั้ข้ในั้ซีอย่จง้ทำำาหนั้า้ทีำ�ในั้การสุรา้งแรงกดดน้ั้เพ่ิ่�อใหศ้าลใชบ้ทำลงโทำษข้�นั้สุงูสุดุแก่ 
ผูู้ก้ระทำำาผู่้ดอีกดว้ย่

ภาพการ์จำาห์นา่ยล้กสุนุขัในตั้ลาดัและร์า้นเพท็ี่ชอ้ป 
อนัเป็นการ์สุนบัสุนนุสุง่เสุร์มิให์อ้ตุั้สุาห์กร์ร์ม  

‘เพาะพนัธิุ์’ ล้กสุนุขัยงัคงดัำาเนนิตั้อ่ไปไดั ้การ์อปุการ์ะ
สุนุขัจากองคก์ร์ชว่ยเห์ลอ่สุตัั้วเ์ที่า่นั�นจะเป็นการ์ผู้ลกั

ดันัให์ก้าร์ดัำาเนนิงานธิรุ์กจิปร์ะเภที่นี �จบลงไดั้

เม่�อตั้อนที่ี�ยงัเป็นล้กสุนุขั โคลา่ถ้่กชายคนห์นึ�งที่ำาร์า้ยเพร์าะไปกดััร์องเที่า้ของเขา โดัยชายคนดังักลา่วใชด้ัาบฟัื้นขาห์นา้ 
ของโคลา่ขาดัที่ั�งสุองขา้ง จากนั�นจิลล ์ดัลัลยีจึ์งไดัเ้ขา้ชว่ยเห์ลอ่และอปุการ์ะโคลา่ไว ้ห์ลงัจากไดัร้์บัขาเที่ยีมที่ี�ออกแบบ 
มาจากขาเที่ยีมของนกัวิ�งพาร์าลมิปิก โคลา่กเ็ป็นที่ี�ร้์จ้กัไปที่ั�วโลก ขณะที่ี�ชายคนดังักลา่วถ้่กตั้ดััสุนิร์อลงอาญ่า 6 เดัอ่น

ฟาริ์มเพื่าะลูกสุนัขและ
ธุรกิจจำาหนั่ายสุัตว์เลืี�ยง

บัริ่การิด้้านสวัสด้่ภาพื่สัติว์ชีุมชีนและ
กฎหมายด๊้านัสุวัสุด๊ิภัาพื่สุัตว์

ตั้ามูตั้ลาด๊นัิด๊ใหญ่่ ๆ ที่ั�วัปีระเที่ศ เป็ีนิเร่�องธิรรมูด๊าที่ี�จัะเหน็ิลูกสุุนัิขวัางขายอยู่ในิ
กรงตั้ามูร้านิ ถิ่า้หยุด๊มูองหลายตั้วััจัะตั้รงเข้ามูาเล่นิด๊ว้ัย และอกีหลายตั้วัักไ็ด๊แ้ตั้่
นิอนินิิ�ง ๆ ด๊ว้ัยสุายตั้าเศร้า ๆ ซึ�งพื่อ่ค้าแมู่ค้าที่ี�ขายลูกสุุนัิขรู้ด๊ว่ีัาพื่ฤตั้กิรรมูแบิบินีิ�

จัะที่ำาใหลู้กสุุนัิขขายได๊ ้จังึไมู่ใหอ้าหารหร่อนิำ�า เพิ่ราะฉีะนั้้�นั้ ลกูสุนุั้ข้ทีำ�ดมีูีความีสุขุและ
พิ่ย่าย่ามีเขา้หาจรง่ ๆ แลว้ค่อลกูสุนุั้ข้ทีำ�ห่ว สุว่นั้ทีำ�นั้อนั้น่ั้�ง ๆ เศรา้ ๆ ค่อลกูสุนุั้ข้ทีำ�เหน่ั้�อย่

ลกูสุนุั้ข้สุว่นั้ใหญ่จะเก่ดในั้ฟื้ารม์ีเพิ่าะสุนุั้ข้ ซี้�งแมีพ่ิ่น้ั้ธีุจ์ะถิ่กูผู้สุมีคร้�งแลว้คร้�งเลา่จนั้กวา่จะ
รบ้ไมีไ่หวและตัาย่ไป สุว่นั้สุภูาพิ่สุถิ่านั้ทีำ�เพิ่าะพิ่น้ั้ธีุส์ุนุั้ข้มีก้จะคอ่นั้ขา้งเลวรา้ย่ เพิ่ราะเป็นั้ 
การทำำาฟื้ารม์ีทีำ�มีุง่ทำ ำาธีรุก่จโดย่ไมีค่ ำานั้ง้ถิ่ง้ความีเร่�องความีเมีตัตัา ดว้ย่เหตัผุู้ลทีำ�วา่ลกูสุนุั้ข้
เลก็ ๆ นั้า่รก้นั้้�นั้ขาย่ไดง้า่ย่กวา่ ลกูสุนุั้ข้จง้มีก้ถิ่กูนั้ำามีาขาย่ก่อนั้ทีำ�จะหย่า่นั้มี ทำำาใหภู้มู่ีคุม้ีกน้ั้
ทำำางานั้ไดไ้มีเ่ตัม็ีทีำ�และทำำาใหล้กูสุนุั้ข้เป็นั้โรคไดง้า่ย่ ซี้�งก็เป็นั้ผู้ลดีกบ้ผูู้ข้าย่และผูู้เ้พิ่าะพิ่น้ั้ธีุ ์
เพิ่ราะลกูคา้บางคนั้อาจกลบ้มีาซ่ี �อตัว้ใหมีไ่ปแทำนั้

ลกูสุนุั้ข้ทีำ�มีาจากฟื้ารม์ีเหลา่นีั้ �มีก้จะเป็นั้ลกูสุนุั้ข้พิ่น้ั้ธีุที์ำ�นั้า่รก้ สุวย่ ขนั้ฟื้ ูซี้�งหมีาย่ความีวา่ 
จะตัอ้งเป็นั้พิ่น้ั้ธีุข์นั้หนั้าเชน่ั้ ไซีบีเรยี่นั้ฮสุ้กี � ซี้�งไมีเ่หมีาะทีำ�จะอยู่ใ่นั้สุภูาพิ่อากาศรอ้นั้ช่ �นั้ 
แบบประเทำศไทำย่ ในั้กรณีทีำ�ลกูสุนุั้ข้ขาย่ไมีอ่อก ผูู้ข้าย่ก็จะนั้ำาไปท่ำ �งตัามีขา้งทำางหรอ่ตัามีวด้ 
พร์ะร์าชบญั่ญ่ตัั้ปิอ้งกนัการ์ที่ารุ์ณกร์ร์มและการ์จดััสุวสัุดัภิาพสุตัั้ว ์เป็นความห์วงัที่ี�จะปร์าบ
ปร์ามฟื้าร์ม์เพาะสุนุขัให์สุ้ำาเร์จ็ การ์นำาเขา้สุนุขัสุายพนัธิุ์ตั้า่งปร์ะเที่ศร์าคาแพงในห์ลาย ๆ 
กร์ณกีม็เีร์่�องของการ์ที่ารุ์ณกร์ร์มเขา้มาเกี�ยวขอ้งเชน่กนั ซึ้�งม้ลนธิิิเพ่�อสุนุขัในซ้อยกม็ุง่ที่ี�จะ
กำาจดััธิรุ์กจิปร์ะเภที่นี �ดัว้ย

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 2726 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม



การศูึกษา
การิฝึกอบัริม และการิเข้าถ้งชีุมชีน

กลุม่นกัเร์ยีนเยี�ยมชมการ์ที่ำางานของม้ลนธิิิฯ 
ซึ้�งเป็นกจิกร์ร์มห์นึ�งของการ์ศกึษาร์ะห์วา่ง

ภาคเร์ยีน

สุตัั้วแพที่ยอ์าสุาจากที่กุมมุโลก 
เยี�ยมชมและเร์ยีนร้์ก้าร์ที่ำางานของ

ม้ลนธิิิฯ เพ่�อร์บัปร์ะสุบการ์ณ ์
การ์ที่ำางานชว่ยเห์ลอ่สุตัั้วจ์ร์จดัั

ห์นว่ยบร์กิาร์ดัา้นสุวสัุดัภิาพสุตัั้วช์มุชน 
ชว่ยเห์ลอ่สุตัั้วจ์ร์จดััร์อบภ้เกต็ั้

มููลนิิธิิเพื่่�อสุุนัิขในิซอยเช่�อมัู�นิว่ัาที่ศันิคตั้ทิี่ี�ด๊ตีั้อ่สัุตั้วัใ์นิชุมูชนิสุามูารถิ่ปีลูกฝังได๊ต้ั้ั�งแตั้วั่ัยเด๊ก็

หากผูู้ค้นั้มีีจ่ตัสุำานั้ก้และเมีตัตัาสุนุั้ข้และแมีว กรณีทำารุณกรรมีตัา่ง ๆ หรอ่การท่ำ �งสุต้ัวเ์ลี �ย่งใหพ้ิ่น้ั้ 
จากความีรบ้ผู่้ดชอบจะลดนั้อ้ย่ลงมีาก

โครงการการศก้ษาดา้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวแ์ละการสุง่เสุรม่ีทำศ้นั้คตัที่ำ�ดีตัอ่สุนุั้ข้และแมีวจรจด้แก่เย่าวชนั้
เร่�มีดำาเน่ั้นั้การตั้�งแตัปี่ พิ่.ศ. 2560 การเป่ดใชง้านั้ศนูั้ย่ก์ารศก้ษาเพ่ิ่�อสุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวที์ำ�ศนูั้ย่พ์ิ่ก้พ่ิ่ง 
จ.ภูเูก็ตัเม่ี�อเด่อนั้พิ่ฤศจ่กาย่นั้ พิ่.ศ. 2563 ชว่ย่เพ่ิ่�มีประสุบการณเ์รยี่นั้รูน้ั้อกหอ้งเรยี่นั้ใหแ้ก่เย่าวชนั้ 
ไดเ้ป็นั้อย่า่งดี

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้ตัอ้นั้รบ้สุต้ัวแพิ่ทำย่จ์ากตัา่งประเทำศทีำ�ตัอ้งการเรยี่นั้รูง้านั้จากสุต้ัวแพิ่ทำย่ซ์ีอย่ด๊อก 
ซี้�งมีีประสุบการณแ์ละองคค์วามีรูใ้นั้การชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้และแมีวจรจด้ทีำ�มีีเคสุการรก้ษาทีำ�ซีบ้ซีอ้นั้ 
ย่่�งกวา่การรก้ษาสุต้ัวที์ำ�ใดในั้โลก

ซีอย่ด๊อกย่ง้เป็นั้แหลง่ตัำาราสุต้ัวแพิ่ทำย่น์ั้อกหอ้งเรยี่นั้ทีำ�มีีประโย่ชนั้ใ์หแ้ก่สุต้ัวแพิ่ทำย่ฝ้์ึกงานั้ตัลอดทำ้�งปี

นั้อกจากสุต้ัวแพิ่ทำย่จ์ากทำวีปย่โุรป มีลูน่ั้ธ่ีฯ ย่ง้มีีโอกาสุไดถ่้ิ่าย่ทำอดประสุบการณแ์ก่สุต้ัวแพิ่ทำย่ ์
จากประเทำศเมีีย่นั้มีาร ์กม้ีพิ่ชูาและเวีย่ดนั้ามี

หนั้ว่ย่บรก่ารดา้นั้สุวสุ้ดภู่าพิ่สุต้ัวช์มุีชนั้ทำำางานั้รว่มีกบ้ผูู้ค้นั้ทีำ�พิ่ก้อาศย้่ในั้พ่ิ่ �นั้ทีำ�ตัา่ง ๆ รอบเกาะ
ภูเูก็ตัเพ่ิ่�อชว่ย่เหล่อสุนุั้ข้และแมีวจรจด้ ใหค้ ำาแนั้ะนั้ำาดา้นั้การรก้ษา ปฐมีพิ่ย่าบาล ทำำาแผู้ล  
รวมีถิ่ง้แนั้ะนั้ำาเร่�องสุวสุ้ดภู่าพิ่ทีำ�สุต้ัวค์วรไดร้บ้

หนั้ว่ย่บรก่าร ฯ เร่�มีงานั้ในั้ปี พิ่.ศ. 2560 ในั้ปีแรกของการทำำางานั้ไดด้แูลและรก้ษาสุนุั้ข้และ
แมีวกวา่ 1,600 ตัว้

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ไดเ้พ่ิ่�มีหนั้ว่ย่บรก่ารหนั้ว่ย่ทีำ� 2 ในั้ปี พิ่.ศ. 2561 และหนั้ว่ย่ทีำ� 3 ในั้ปี พิ่.ศ. 2565  
เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มีประสุท่ำธ่ีภูาพิ่ในั้การชว่ย่เหล่อสุต้ัวจ์ากการรอ้งเรยี่นั้ของคนั้ในั้ชมุีชนั้ ในั้ปี พิ่.ศ. 2565 
มีีสุต้ัวม์ีากกวา่ 11,000 ตัว้ไดร้บ้การชว่ย่เหล่อผู้า่นั้โครงการนีั้ �

เจา้หนั้า้ทีำ�ย่ง้ประสุานั้งานั้กบ้ผูู้ด้แูลสุต้ัวใ์นั้ชมุีชนั้ในั้การสุรา้งเครอ่ขา่ย่เพ่ิ่�อราย่งานั้เหตั ุ
สุต้ัวจ์รจด้ตัอ้งการความีชว่ย่เหล่อเรง่ดว่นั้

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 2928 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม
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47
ลื้านับาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ตัอ่เด่อนั้ในั้การ 
ดำาเน่ั้นั้งานั้ของมีลูน่ั้ธ่ี 

เพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่

16,342

จำานั้วนั้เฉีลี�ย่ตัอ่เด่อนั้สุนุั้ข้
และแมีวทีำ�ไดท้ำ ำาหมีน้ั้และ
ฉีีดวค้ซีีนั้ในั้ปี พิ่.ศ. 2565 

884,429

จำานั้วนั้สุต้ัวที์ำ�ไดร้บ้การ
ทำำาหมีน้ั้และฉีีดวค้ซีีนั้โดย่

มีลูน่ั้ธ่ีเพ่ิ่�อสุนุั้ข้ในั้ซีอย่ตั้�งแตั่
เร่�มีโครงการในั้ปี พิ่.ศ. 2546 

1,000
บาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ทีำ�ใชใ้นั้การทำำาหมีน้ั้
และฉีีดวค้ซีีนั้ใหก้บ้สุนุั้ข้

17,639

จำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีวทีำ�ไดร้บ้
การรก้ษาในั้ปี พิ่.ศ. 2564 

19,920

จำานั้วนั้ผูู้ที้ำ�โทำรเขา้มีาขอให้
มีลูน่ั้ธ่ีฯ มีอบความีชว่ย่เหล่อ

ใหสุ้นุั้ข้และแมีวในั้ปี  
พิ่.ศ. 2564

1,770

จำานั้วนั้สุนุั้ข้และแมีว
ทีำ�อยู่ใ่นั้ความีดแูลของ

มีลูน่ั้ธ่ีฯ ในั้ป้จจบุน้ั้ 

3,400
บาทำ

คา่ใชจ้า่ย่ในั้การดแูลสุนุั้ข้ 
ในั้มีลูน่ั้ธ่ีฯ ตัอ่ตัว้ตัอ่เด่อนั้

ตัวเลืขสุำาคัญ

คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม 3130 คู่ม่อซอยด๊๊อกสุีสุ้ม
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หากไม่มีพื่วกคุณ์ก็ไม่มีเรา


