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ภารกิจของมลูนิธิเพื่อสนัุขในซอย

เพื่อพฒันาสวสัดิภาพของสนุขัและแมวในภมิูภาคเอเชีย เพื่อ
ชีวิตที่ดีขึ้นของทั้งสตัว์และสงัคมมนษุย์ เพื่อสร้างสงัคมที่
ปราศจากสตัว์จรจดั และเพื่อยตุิการกระทําทารุณตอ่สตัว์โดย

สิ้นเชิง



จุดเร ิ่มต้นของมูลนธิเิพ ื่อสุนขัในซอย หรอื ซอยด๊อก
มลูนิธิเพ่ือสนุขัในซอย (Soi Dog Foundation) หรือ ซอยด๊อก ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.   ที่
จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย โดยสามีภรรยาชาวองักฤษ นายจอห์นและนางจิลล์ ดลัลีย์ และ
นางมากอท์ ฮอมเบิร์ก ชาวดตัช์ โดยมุง่หวงัที่จะชว่ยเหลือสนุขัและแมวจรจดั ที่ไมมี่ใคร
เหลียวแล

ขณะนั้น มีสนุขัจรจดัมากกวา่  ,  ตวัในจงัหวดัภเูก็ต และได้เพ่ิมจํานวนขึ้นอยา่งรวดเร็ว 
เพราะยงัขาดการควบคมุประชากรด้วยการทําหมนั

ในบางชว่ง ผู้ มีอํานาจสว่นท้องถิ่นก็จะมีมาตรการในการลดจํานวนสนุขัจรจดัด้วย
การวางยา ยิง หรือ ทบุตีจนถงึแก่ความตาย

ซอยด๊อกนั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือควบคมุจํานวนประชากรสนุขัและแมวจรจดัด้วยวิธีการ ที่มี
มนษุยธรรมและยั่งยืน อยา่งการทําหมนั รวมถงึให้การรักษาพยาบาลสนุขัและแมว
จรจดัที่เจ็บป่วยอีกด้วย

เงินทนุในการทํางานของซอยด๊อกนั้น มาจากเงินบริจาคจากผู้ ที่สนบัสนนุทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมา สามารถเข้าชมได้ที่ www.soidog.org 

ภาพบน: จอห์น และ จิลล์ ดลัลีย์ 
ภาพซ้าย: มากอท์ ฮอมเบิร์ก ผูร่้วม
ก่อตั้งมูลนิธิฯ



กิจกรรมหลักของมลูนิธิเพื่อสนัุขในซอย
หลักการ CNVR  
การควบคมุประชากรสนุขัและแมวจรจดั และกําจดัโรคติดตอ่ผา่นวิธีการ ที่ยั่งยืน
อยา่ง CNVR (Catch, Neuter, Vaccinate, Release) หรือ การจบั, ทําหมนั, ฉีด
วคัซีน และปลอ่ยกลบัสูถิ่่นอาศยัเดิม

การรักษาพยาบาล
มลูนิธิฯได้จดัหาทีมสตัวแพทย์และอปุกรณ์เครืองมือคณุภาพเพือการรักษา
พยาบาลสนุขัและแมวจรจดัอยา่งมีประสทิธิภาพ

ศูนย์พกัพงิ
มลูนิธิฯมีการสร้างศนูย์พกัพิงทีเหมาะสมให้กบัสนุขัและแมวทีเป็นเหยือของการก
ระทําทารุณตา่งๆ สนุขัและแมวทีพิการ และลกูสนุขัทีถกูทอดทิง รวมถงึสนุขัและ
แมวจรจดัอืนๆ ทีไมส่ามารถกลบัไปดําเนินชีวิตข้างถนนได้อีก

การรณรงค์ต่อต้านเรืองฟาร์มเพาะลกูสนัุข 
มลูนิธิฯต่อสู้กบัฟาร์มเพาะสนุขัทีขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณ อีกทงัยงัสนบัสนนุ
ให้คนหนัมาอปุการะสนุขัทีได้รับการชว่ยเหลือจากท้องถนน และเลกิซือลกูสนุขั
จากร้านขายสตัว์เลียง รวมถงึการรณรงค์ไมซื่อหรือนําเข้าสนุขัสายพนัธุ์ตา่ง
ประเทศทีไมเ่หมาะจะอาศยัในสภาพอากาศของประเทศไทยอีกด้วย

การอุปการะ
มลูนิธิฯมีฝ่ายอปุการะ เพือทําหน้าทีหาบ้านถาวรให้กบัสนุขัและแมวทีอยูใ่นศนูย์
พกัพิง ทงัในประเทศไทย และต่างประเทศ

การต่อสู้กับขบวนการค้าเนือสนัุขในภมูิภาคเอเชีย
มลูนิธิฯได้ต่อสู้และกําจดัขบวนการค้าเนือสนุขัข้ามชายแดน รวมถึงต่อต้านการ
บริโภคเนือสนุขัและแมวในภมิูภาคเอเชีย ซงึขณะนีประสบความสําเร็จไปมากแล้ว 
โดยทศันคติเรืองการบริโภคเนือสนุขัและแมวกําลงัเปลียนไปในทิศทางทีดีขึน

การตังรับต่อภัยพบิัติต่างๆ
มลูนิธิฯมีการปฏิบติัการทีรวดเร็วและมีประสิทธิผลในการช่วยเหลือสนุขัและแมวที
ได้รับผลกระทบทงัจากธรรมชาติและมนษุย์

กฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์
มลูนิธิฯ มีบทบาทสําคญัในการร่างพระราชบญัญตัิป้องกนัการทารุณกรรมและ
การจดัสวสัดิภาพสตัว์ โดยได้เข้าประชมุเพือร่วมร่าง ออกแบบ และพฒันา
กฎหมายฉบบันี นอกจากนี มลูนิธิฯ ยงัมีภารกิจทีผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเข้มงวดด้วย

การศึกษา
มลูนิธิฯ ก่อตงัฝ่ายการศกึษาขนึเพือให้ความรู้แก่เยาวชนไทยเรืองความรับผิดชอบ
ในการเลียงสตัว์ และความเมตตากรุณาตอ่สตัว์ นอกจากนี มลูนิธิฯ ยงัเปิดให้
ความรู้แก่สตัวแพทย์จากทงัประเทศไทยและตา่งประเทศอีกด้วย



ทาํไม CNVR ถึงได้ผล?
มลูนิธิเพือสนุขัในซอยเชือเป็นอยา่งยิงวา่วิธีการทีมีประสทิธิภาพมากทีสดุในการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสตัว์จรจดัคือ การจบัสนุขัมาทําหมนั ฉีดวคัซีน และปลอ่ยกลบัสูถิ่นอาศยัเดิม หรือทีเรียก
วา่ CNVR

องค์การอนามยัโลก (WHO), องค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO), องค์การ
โรคระบาดสตัว์ระหวา่งประเทศ (OIE), และองค์กรเพือการรณรงค์ควบคมุโรคพิษสนุขับ้า 
(GARC) ตา่งเห็นตรงกนัวา่วิธีการในการกําจดัโรคเรบีส์ (พิษสนุขับ้า) ในคนให้สําเร็จได้นนั ต้อง
อาศยัการควบคมุโรคในสนุขัร่วมด้วย

การฉีดวคัซีนให้ครอบคลมุประชากรสนุขั  % ของพืนที จะชว่ยให้โรคเรบีส์ในพืนทีหมดไป ซงึเป็น
หลกัการเดียวกบัการควบคมุประชากรสนุขั หากสนุขั  % ในพืนทีได้รับการทําหมนั จะสง่ผลให้
จํานวนสนุขัในพืนทีลดลงอยา่งยงัยืน โดยสนุขัในพืนทีทีผา่นการฉีดวคัซีนและทําหมนัแล้วจะสร้าง
ภมิูคุ้มกนัระดบัฝงูขนึ และจะป้องกนัไมใ่ห้สนุขัตา่งถินทียงัไมทํ่าหมนัเข้ามาในฝงูหรือแหลง่ทีมี
อาหาร เชน่ กองขยะ เป็นต้น

วิธีการ CNVR นีมีหลกัการพืนฐาน คือ การจบัสนุขัอยา่งมีมนษุยธรรม เพือนํามาทําหมนั ฉีด
วคัซีน และปลอ่ยกลบัสูแ่หลง่ทีอยูเ่ดิมภายในวนัเดียวกนั

นอกจากนี ยงัมีการพิสจูน์แล้ววา่ การฆา่สนุขัจรจดันนั นอกจากจะเป็นวิธีการทีโหดเหียมและขดั
ตอ่หลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาแล้ว ยงัเป็นวิธีการทีไมไ่ด้ผลอีกด้วย

เหตกุารณ์สําคญั: ในปีพ.ศ.  ‘ไชโย’ เป็นสนุขัตวัที  ,  ที
ไดร้บัการทําหมนัโดยมูลนิธิเพือสนุขัในซอย



โดยธรรมชาติแล้ว สนุขัจะมีพฤติกรรมครองถินฐานและจะไมย่อมให้สนุขัตา่งถิน
เข้ามาในอาณาเขตของตนเอง
เมือมีการกําจดัหรือย้ายสนุขัจรจดัทงัหมดออกจากพืนทีจะทําให้สตัว์จรจดับริเวณ
โดยรอบทียงัไมไ่ด้ทําหมนัเข้ามายดึพืนทีแทน

หากไมมี่สนุขัเจ้าถินคอยป้องกนั รวมถงึมีแหลง่อาหารเพียงพอ เชน่ กองขยะ จะ
ทําให้สนุขัใหมที่ยงัไมไ่ด้ทําหมนัเข้ามาแพร่พนัธุ์อยา่งรวดเร็ว และภายในระยะ
เวลา  -  ปี ประชากรสนุขัในพืนทีจะกลบัมาสงูเหมือนเดิม

เชน่เดียวกบัปัญหาสนุขัในศนูย์พกัพิง แม้วา่สนุขัเหลา่นีจะไมถ่กูฆา่ แตก็่มีจํานวน
ไมน้่อยทีต้องจบชีวิตลงจากการจดัการของศนูย์พกัพิงทีขาดความพร้อม เนืองจาก
ขาดแหลง่เงินทนุและทรัพยากรทางการแพทย์ ทําให้ศนูย์พกัพิงเหลา่นนัเต็มไปด้วย
โรคระบาด นอกจากนนั จํานวนประชากรสนุขัในศนูย์พกัพิงยงัเพิมสงูขนึเพราะขาด
การทําหมนั และทําให้ทรัพยากรทีมีอยูไ่มเ่พียงพอตอ่ความต้องการในทีสดุ สนุขัจะ
ตอ่สู้กนัเพือแยง่ชิงอาหารทําให้สนุขับางสว่นตกอยูใ่นสภาพทีขาดสารอาหาร

นอกจากในประเทศไทยแล้ว ศนูย์พกัพิงสนุขัในภมิูภาคเอเชียสว่นมากจะยงัไมไ่ด้
มาตรฐานและมกัจะขาดแคลนงบประมาณ ซงึสร้างความทกุข์ให้กบัสนุขัในศนูย์
พกัพิงเป็นเวลาหลายปี ก่อนทีสนุขัเหลา่นนัจะจบชีวิตลงอยา่งทรมาน

การย้ายสนุขัทีทําหมนัและฉีดวคัซีนแล้วออกจากพืนที เป็นการเพิมจํานวน
ประชากรสนุขัจรจดัและการระบาดของโรคเรบีส์

เจ้าหนา้ที่จบัสนุขัของซอยขณะกําลงัปฏิบติัหนา้ที่อยู่ในสวนยางในจ.ภูเก็ต และกําลงั
จะนําสนุขัไปทําหมนัและฉีดวคัซีน



ตวัอยา่งความสําเร็จของโครงการ CNVR ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจนทีจ.ภเูก็ตซงึ
ปัจจบุนัมีประชากรสนุขัจรจดัลดลงมาก ซงึสวนทางกบัประชากรคนในจ.ภเูก็ตทีเพิม
สงูขนึ อีกทงัสตัว์จรจดัเหลา่นียงัมีสขุภาพโดยรวมดีกวา่เมือสบิกวา่ปีทีแล้วเป็นอยา่ง
มากไต้
ขณะนีภาครัฐของไทยได้ตระหนกัถงึประโยชน์ของโครงการ CNVR ทีมีตอ่สขุภาพ
ของมนษุย์ ซงึก็เป็นผลพวงจากการฉีดวคัซีนรวมให้แก่สนุขัจรจดัทีมลูนิธิเพือสนุขัใน
ซอยได้ทํามาตงัแตปี่พ.ศ.   โดยภเูก็ตเป็นเพียงจงัหวดัเดียวของประเทศไทยที
ได้รับการประกาศวา่เป็นพืนทีปลอดโรคเรบีส์

นอกจากพืนทีจ.ภเูก็ต และจ.พงังา ทีได้ดําเนินการโครงการ CNVR สําเร็จลลุว่งไป
แล้วนนั ในปีพ.ศ.  ได้มีการเริมโครงการ CNVR ในแหลง่ทอ่งเทียวทีสําคญัของ
ประเทศไทย อยา่งเชน่ เกาะสมยุ และเกาะพะงนั อีกด้วย

นอกจากนี ยงัมีทีมงานอีกจํานวนหนงึ ได้เริมปฏิบตัิงานในพืนทีกรุงเทพมหานคร
ตงัแตเ่ดือนมิถนุายน พ.ศ.  ซงึถือวา่ท้าทายทีสดุในการดําเนินโครงการ CNVR 
เนืองจากมีจํานวนประชากรสนุขัจรจดัประมาณ  ,  ตวั ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซงึสว่นใหญ่แล้วจะยงัไมไ่ด้รับการทําหมนัหรือฉีดวคัซีน แม้วา่การ
ปฏิบตัิงานในพืนทีกรุงเทพฯ นีอาจเป็นงานทีใหญ่และยาก แตม่ลูนิธิเพือสนุขัในซอย
ก็เชือมนัวา่จะสามารถควบคมุประชากรสนุขัในเมืองหลวงแหง่นีได้ในทีสดุ

เมือเริมก่อตงั มลูนิธิเพือสนุขัในซอยมีคนทํางานเพียงหยิบมือ แตท่กุวนันีมลูนิธิฯ 
ทําหมนัสนุขัและแมวไปได้แล้วกวา่  ,  ตวั และเฉพาะในปีพ.ศ.  มลูนิธิฯ 
มียอดทําหมนัทีทําลายสถิติ เป็นจํานวน  ,  ตวั ซงึเพิมขนึ  % เมือเทียบกบั
ปีพ.ศ.

โครงการ CNVR ณ วดัในเขตหนองจอก ซึงตงัอยู่ในฝังตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร 
โดยมูลนิธิเพือสนุขัในซอยมีเป้าหมายทีจะทําหมนัสนุขัและแมวใหไ้ดจํ้านวนมากกว่าแสน
ตวัในพืนทีกรุงเทพฯ ภายใน  -  ปีทีจะถึงนี



 
 สุนัขตวัเลขการทําหมนัสว่นใหญ่มาจากพืนทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซงึคลนิิก, 

หน่วยทําหมนัเคลือนที และหน่วยงานทีได้รับทนุสนบัสนนุจากมลูนิธิฯ ได้
ปฏิบตัิภารกิจทําหมนัและฉีดวคัซีนสนุขัและแมวไปถงึ  ,  ในปีพ.ศ.  ซงึ
เพิมขนึถงึ  % เมือเทียบกบัปีพ.ศ.

ตารางด้านข้างนี แสดงจํานวนสนุขัและแมวทีมลูนิธิเพือสนุขัในซอยได้ทําหมนัมา
ตลอดระยะเวลา   ปี จะเห็นได้วา่ตวัเลขเพิมสงูขนึอยา่งมีนยัยะสําคญัในชว่ง   
ปีทีผา่นมา

ในปีพ.ศ.  มลูนิธิฯ ได้ทําหมนัสนุขั  ,  ตวัและแมว  ,  ตวั ในเขต
พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะทีหน่วยทําหมนัเคลือนทีในพืนทีภาค
ใต้ได้แก่ พืนทีเกาะสมยุ เกาะพะงนั และจ.นครศรีธรรมราช ได้ทําหมนัไป  ,  
ตวัในปีเดียวกนั

ในจ.ภเูก็ต มีการทําหมนัสนุขัไป  ,  ตวัและแมว  ,  ตวัในปีพ.ศ.  ซงึ
สว่นใหญ่จะเป็นการทําหมนัในโรงพยาบาลของมลูนิธิฯ ซงึเป็นทีน่าสงัเกตวา่สถิติ
ตวัเลขนี เป็นตวัเลขทีสงูทีสดุนบัตงัแตปี่พ.ศ.  ซงึเป็นปีทีโครงการออกหน่วย
ทําหมนัเคลือนทีในภเูก็ตสนิสดุลง นอกจากนี ตวัเลขในปีพ.ศ.  ยงัน่าจะเพิม
สงูขนึอีกด้วย

ทีจริงแล้วตวัเลขการทําหมนัน่าจะลดลงอยา่งตอ่เนืองตามลําดบั แตส่ตัว์จรจดั
กลบัยงัคงมีจํานวนทีสงูอยู ่เนืองจากเจ้าของยงัคงทอดทิงสนุขัทียงัไมไ่ด้ทําหมนั 
สง่ผลทําให้สนุขัจรจดัเพิมมากขนึ นอกจากนี ฟาร์มขายสตัว์เลียงทีทิงลกูสนุขัที
ขายไมอ่อก ก็เป็นสาเหตอุยา่งหนงึเชน่กนั

 
 ปี

 
 แมว

 
รวม

ยอดทาํหมัน
ปีพ.ศ. 
ยอดทาํหมัน
ปีพ.ศ. 

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

134

952

4,300

5,792

2,046

3,283

3,148

3,140

3,874

8,625

10,965

12,767

17,759

24,378

42,331

67,818

41

285

2,027

1,433

192

1,079

1,045

1,457

1,715

2,067

2,603

4,419

5,975

9,863

11,229

12,920

175

1,237

6,327

7,225

2,238

4,362

4,193

4,597

5,589

10,692

13,568

17,186

23,734

34,241

53,560

80,738

143,494

211,213

45,430

58,350

188,294

269,662



‘แม่นม’ เป็นหนึงในสนุขันบัร้อยทีไดร้บัอปุการะไปอยู่ในบา้นหลงั
ใหม่หลงัสดุทา้ย

บ้านพักพิงและการอุปการะ
สุนัขและแมวทีได้รับการช่วยเหลือจากท้องถนน จะถูกนํามาทําการรักษาพยาบาลทีมูลนิธิฯ ซึงสุนัขและแมวเหล่านี
ล้วนทุกข์ทรมานจากโรคต่าง  ๆหลายโรค อาทิ โรคผิวหนังขันรุนแรง ไปจนถึงอาการขาหัก และสมองถูกทําลายจาก
การถูกรถชน รวมทังอาการบาดเจ็บสาหัสจากการถูกมนุษย์ทําร้าย

มูลนิธิเพือสุนัขในซอยมีโรงพยาบาลสุนัขทีพร้อมสรรพทีสุดในภาคพืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสัตวแพทย์
ประจําการถึง   คน (และอีก   คนทีประจําการตามหน่วยทําหมันเคลือนที)

โรงพยาบาลสุนัขแห่งนี สามารถรองรับสุนัขได้   ตัว โดยจัดให้สุนัขป่วยพักตามห้องพักสุนัข

ขณะนีโรงพยาบาลแมวและศูนย์การศึกษากําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะทีพืนทีแยกส่วนสําหรับควบคุมโรค
ติดต่อและคอกสุนัขอีกจํานวนแปดคอกนันสร้างเสร็จและเริมใช้งานแล้วตังแต่เมือช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  
– มกราคม พ.ศ.  ทีผ่านมา

ในปีพ.ศ.  มูลนิธิเพือสุนัขในซอยได้ทําการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยและบาดเจ็บทังหมดเป็นจํานวน  ,  ตัว 
โดยได้ทําการรักษาสัตว์จํานวน  ,  ตัวในโรงพยาบาล   ตัวทีคลินิกในกรุงเทพมหานคร และ  ,  ตัว โดยทีม
งานฝ่ายสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน

ส่วนใหญ่แล้ว เมือสุนัขหรือแมวหายจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยก็จะกลับสู่ทีเดิมทีเคยอาศัยอยู่ อย่างไร
ก็ตาม ในปีพ.ศ.  ทีผ่านมา มูลนิธิฯ สามารถหาบ้านทีอบอุ่นให้กับสุนัขและแมวได้มากถึง   ตัว ทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป

นอกจากนี มูลนิธิเพือสุนัขในซอยยังเป็นศูนย์พักพิงให้กับสุนัขหลายร้อยตัวทีช่วยเหลือมาจากขบวนการค้าเนือ
สุนัข (ภาพประกอบด้านล่าง) สุนัขเหล่านีไม่สามารถกลับคืนสู่ถินเดิมได้ เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าสุนัขเหล่านีมาจากที
ใดบ้าง โดยสุนัขเหล่านีจะค่อย  ๆทยอยได้รับอุปการะกันต่อไป



การต่อสู้กับขบวนการค้าเนื้อสนัุข

ในเอเชีย ยงัมีการบริโภคเนือสนุขัอยูใ่นหลายพืนที โดยเฉพาะประเทศจีน เกาหลีใต้ 
และเวียดนาม

สงิทีธุรกิจค้าเนือสนุขัแตกตา่งจากการค้าเนือประเภทอืนๆ คือ ยงัแทบไมมี่การ
ควบคมุ สง่ผลให้เกิดการกระทําทารุณตอ่สนุขั

ในภาคอีสาน จะมีแก๊งทีคอยจบัสนุขัจากท้องถนนและขโมยสนุขัทีมีเจ้าของจากตาม
บ้าน จากนนัก็จะขงัสนุขัเหลา่นีไว้ในกรงแคบๆ

เพือขนสง่ไปยงัประเทศเวียดนามผา่นทางประเทศลาว โดยสนุขัจะไมไ่ด้รับนําหรือ
อาหารระหวา่งการขนสง่ทําให้หลายๆ ตวัต้องตายอยา่งอนาถระหวา่งทาง

สว่นทีเหลือรอดชีวิต ก็จะถกูทบุตีหรือแทงจนตายก่อนทีจะถกูถลกหนงัออก และถกู
ชําแหละร่างเป็นชินๆ

ในวีดิโอสารคดีทีถ่ายทําการชําแหละสนุขั สนุขับางตวัยงัคงรู้สกึตวัอยูข่ณะทีถกูถลก
หนงั

มลูนิธิเพือสนุขัในซอยจงึตดัสนิใจทีจะลงมือยติุการค้าเนือสนุขัในประเทศไทยอยา่ง
เตม็ตวัความร่วมมืออนัดีจากภาครัฐ ตํารวจ และเจ้าหน้าทีบริเวณชายแดน รวมถงึ
ประชาชนทีต้องการร่วม

สนุขัจํานวนมากถูกขงัไวใ้นกรงที
แออดั เพือขนส่งจากประเทศไทย ผ่าน
ทางประเทศลาวไปยงัประเทศ
เวียดนาม สนุขัเหล่านีเดินทางแรมวนั
แรมคืนโดยไม่ไดกิ้นนําหรืออาหารใดๆ 
และจบดว้ยการถูกเชือดหรือฆ่าดว้ย
วิธีการทารุณ



ตอ่สู้กบัขบวนการค้าเนือสนุขั ทําให้มลูนิธิเพือสนุขัในซอยสามารถทําให้ธรุกิจนีขาดกําไร
ได้ โดยมีการยดึรถบรรทกุทีอดัแน่นไปด้วยสนุขัจํานวนมาก และสนุขันบัพนัได้รับการชว่ย
เหลือจากครังนนั

อยา่งไรก็ตาม ธรุกิจค้าเนือสนุขัระหวา่งไทยกบัเวียดนามนนัเป็นเพียงสว่นเลก็ๆ ของ
ขบวนการค้าเนือสนุขัทงัหมด

ในภมิูภาคเอเชียแตล่ะปี มีสนุขันบัล้านตวัถกูจบัจากท้องถนนหรือขโมยจากเจ้าของเพือ
นําไปทรมานและฆา่เพือเอาเนือ

ในประเทศเกาหลีใต้ มีการเพาะพนัธุ์สนุขัในฟาร์มเพือบริโภคโดยเฉพาะ ฟาร์มจะเลียง
สนุขัโดยการขงัไว้ตลอดเวลาจนถงึวนัฆา่ และวิธีการฆา่นนัก็มกัจะเป็นวิธีการทีทารุณ
อยา่งทีสดุ

ในเมืองยหูลนิ ประเทศจีน จะมีเทศกาลบริโภคเนือสนุขัทกุปี ซงึคาดการณ์วา่มีสนุขัและ
แมวจํานวนประมาณ  ,  ตวัถกูฆา่ในชว่งเทศกาลนี ลา่สดุรัฐบาลจีนกําลงัพยายาม
ทีจะลดจํานวนดงักลา่วลง แตใ่นปีลา่สดุนี ก็ยงัมีสนุขัและแมวอยา่งน้อย  ,  ตวัถกูฆา่
เพือบริโภคอยู่

วิธีการทีใช้ในการฆา่สนุขัและแมวในประเทศเหลา่นี ทงัในประเทศจีน เกาหลีใต้ 
เวียดนาม และประเทศในเอเชียอืนๆ ล้วนแล้วแตเ่ป็นวิธีการทีทารุณเป็นอยา่งมาก

สินหวงั: หนึงในสนุขัทีถูกขงัรวมกบัสนุขัตวัอืนๆ อย่างแออดัจนไม่สามารถ
กระดิกตวัไดข้ณะทีถูกขนส่งไปเชือด



ในประเทศฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย จะมีวิธีการฆา่สนุขัให้ตายอยา่งทรมาน เชน่ การ
พน่ไฟเผาหรือการโยนลงในนําเดือดทงัเป็น สว่นในประเทศเกาหลีใต้ สนุขัจะถกูทบุตี
หรือแทงจนตายตอ่หน้าสนุขัตวัอืนๆ เพราะเชือกนัวา่สนุขัทีกําลงัหวาดกลวัถงึขีดสดุนนั
จะหลงัสารอะดรีนาลีน และทําให้เนือมีรสชาติทีดียิงขนึ

อยา่งไรก็ตาม เมือเดือนกนัยายน พ.ศ.  ทีผา่นมา ก็มีนิมิตรหมายทีดีเมือทางการ
ฮานอยประกาศวา่การค้าและบริโภคเนือสนุขัในกรุงฮานอยจะต้องหมดไปภายใน
ปีพ.ศ.  ขณะทีเมือเดือนสงิหาคมของปีเดียวกนั ทางการอินโดนีเซียกลา่ววา่จะ
สนบัสนนุให้ยตุิธรุกิจค้าเนือสนุขัในประเทศ นอกจากนี ในประเทศเกาหลีใต้ ก็มี
จํานวนผู้ตอ่ต้านการบริโภคเนือสนุขัมากขนึเรือยๆ สว่นเจ้าของธรุกิจฟาร์มเนือสนุขัก็
เปลียนไปทําอาชีพอืนกนัมากขนึ ในเดือนกมุภาพนัธ์ปีพ.ศ.  นายกเทศมนตรีกรุง
โซลได้กลา่วคําปฏิญาณวา่จะยตุิธรุกิจค้าเนือสนุขัในเมืองหลวงแหง่นีอยา่งเด็ดขาด

ขณะทีในไต้หวนันนัได้มีการประกาศห้ามบริโภคเนือสนุขัไปเมือปีทีแล้ว และใน
ประเทศจีนเองก็มีความเคลือนไหวไปในทางทีคล้ายคลงึกนั โดยมีการตอ่ต้านการ
บริโภคเนือสนุขั อีกทงัยงัมีผู้ประท้วงจํานวนหนงึในเมืองยหูลนิปะทะกบักลุม่ผู้ ค้าเนือ
สนุขัเพราะต้องการจะชว่ยเหลือสตัว์จํานวนหนงึจากการถกูเชือดในเทศกาลประจําปี
ของเมือง

มลูนิธิเพือสนุขัในซอยตงัใจอยา่งแน่วแน่วา่ขบวนการค้าเนือสนุขัระหวา่งไทยและ
เวียดนามจะไมก่ลบัมาอีก และยงัสนบัสนนุการตอ่ต้านและยตุิขบวนการค้าเนือสนุขั
ในพืนทีอืนๆ อีกด้วย

ปลอดภยั สขุภาพดี และมีความสขุ: สนุขัสองตวัจากสนุขันบัพนัทีมูลนิธิเพือสนุขั
ในซอยช่วยเหลือมาจากขบวนการค้าเนือสนุขั



การตั้งรับภัยพบัิติ
เมือครังทีมลูนิธิเพือสนุขัในซอยเพิงเริมก่อตงัขนึใหม่ๆ  ในปีพ.ศ.  จงัหวดัภเูก็ตซงึเป็น
สถานทีก่อตงัมลูนิธิฯ เป็นหนงึในพืนทีภยัพิบตัิสนึามิ และมลูนิธิเพือสนุขัในซอยก็ได้ออก
มาปฏิบตัิภารกิจในชว่งภยัพิบตัินีด้วย

โดยทกุวนันีมลูนิธิเพือสนุขัในซอยมีหน่วยปฏิบตัิการฉกุเฉินและหน่วยสวสัดิภาพสตัว์
ชมุชน ทีจะออกชว่ยเหลือสนุขัและแมว รวมถงึผู้คนทีได้รับผลกระทบจากเคสตา่งๆ ทีแจ้ง
เข้ามาได้อยา่งทวัถงึ

ทงันี มลูนิธิเพือสนุขัในซอยยงัเป็นองค์กรแรกทีออกมาชว่ยเหลือสตัว์ในสถานการณ์นํา
ทว่มกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.  โดยจดัหาอาหารให้แก่สนุขัและแมวทีถกูทอดทิง และยงัสร้าง
ศนูย์พกัพิงฉกุเฉินเพืออพยพสนุขัและแมวในพืนทีใกล้เคียง ซงึมลูนิธิเพือสนุขัในซอยก็ได้
ออกมาชว่ยเหลือเหตกุารณ์ลกัษณะเดียวกนัในชว่งสถานการณ์นําทว่มภาคใต้ปีพ.ศ.

-

ภยัพิบตัิทีวา่นี ไมไ่ด้หมายถงึแคเ่หตกุารณ์ทางธรรมชาติเทา่นนั อยา่งเชน่ในปีพ.ศ.  
เกิดโรคหดัสนุขัระบาด ซงึเป็นโรคทีอนัตรายถงึชีวิต และมลูนิธิเพือสนุขัในซอยก็ได้มีการ
ระดมฉีดวคัซีนซงึสามารถหยดุยงัการแพร่ระบาดของโรคได้สําเร็จ

ในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.  มลูนิธิเพือสนุขัในซอยได้เร่งนําทีมสตัวแพทย์ไปยงัดา่น
กกักนัโรคในพืนทีภาคอีสาน ซงึมีสนุขัแออดัอยูป่ระมาณ  ,  ตวั โดยเป็นผลพวงจาก
ความแตกตืนเรืองโรคเรบีส์ ระบาดในขณะนนั แตล่ะวนันนั สนุขัในดา่นกกักนัตายเป็น
จํานวนมาก จากการตอ่สู้  ความอดอยาก และจากโรคตา่งๆ ชว่งทีมลูนิธิเพือสนุขัในซอย
ได้รับอนญุาตให้เข้าไปชว่ยเหลือนนั มีสนุขัเหลืออยูเ่พียงประมาณ   ตวั และมลูนิธิเพือ
สนุขัในซอยสามารถชว่ยเหลือสนุขัจํานวนเหลา่นีได้เกือบทงัหมด สนุขัสองตวักําลงัดินรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางนําท่วมในกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.



การรณรงค์เรือง
ฟาร์มเพาะลกูสนัุข
ตามตลาดนดัใหญ่ๆ ทวัประเทศ เป็นเรือง
ธรรมดาทีจะเห็นลกูสนุขัวางขายอยูใ่นกรง
ตามร้าน ถ้าหยดุมอง หลายตวัจะตรงเข้า
มาเลน่ด้วย และอีกหลายตวัก็ได้แตน่อน
นิงๆ ด้วยสายตาเศร้าๆ ซงึพอ่ค้าแมค้่าที
ขายลกูสนุขัรู้ดีวา่พฤติกรรมแบบนีจะทําให้
ลกูสนุขัขายได้ จงึไมใ่ห้อาหารหรือนํา 
เพราะฉะนนั ลกูสนุขัทีดมีูความสขุและ
พยายามเข้าหา จริงๆ แล้วคือลกูสนุขัทีหิว 
สว่นทีนอนนิงๆ เศร้าๆ คือลกูสนุขัทีเหนือย

ลกูสนุขัสว่นใหญ่จะเกิดในฟาร์มเพาะสนุขั 
ซงึแมพ่นัธุ์จะถกูผสมครังแล้วครังเลา่
จนกวา่จะรับไมไ่หวและตายไป สว่นสภาพ
สถานทีเพาะพนัธุ์สนุขัมกัจะคอ่นข้างเลว
ร้าย เพราะเป็นการทําฟาร์มทีมุง่ทําธรุกิจ
โดยไมคํ่านงึถงึความเรืองความเมตตา

ด้วยเหตผุลที่วา่ลกูสนุขัเลก็ๆ น่ารักนั้นขายบ่อยครงัทีลูกสนุขัหนา้ตาน่ารกัเช่นนีตอ้งประสบชะตากรรมอนัน่ารนัทดจากการทารุณกรรมเพือแสวงหากําไร



ได้ง่ายกวา่ ลกูสนุขัจงึมกัถกูนํามาขายก่อน
ที่จะหยา่นม ทําให้ไมไ่ด้รับภมิูคุ้มกนัจาก
นมแมไ่ด้เต็มที และทําให้ลกูสนุขัเป็นโรค
ได้ง่าย ซึ่งก็เป็นผลดีกบัผู้ขายและผู้ เพาะ
พนัธุ์ เพราะลกูค้าบางคนอาจกลบัมาซ้ือ
ตวัใหมไ่ปแทน

ลกูสนุขัทีมาจากฟาร์มเหลา่นีมกัจะเป็นลกู
สนุขัพนัธุ์ทีน่ารัก สวย ขนฟ ูซงึหมายความ
วา่จะต้องเป็นพนัธุ์ขนหนาเชน่ ไซบีเรียนฮสั
กี ซงึไมเ่หมาะทีจะอยูใ่นสภาพอากาศร้อน
ชืนแบบประเทศไทย

ในกรณีทีลกูสนุขัขายไมอ่อก ผู้ขายก็จะนํา
ไปทิงตามข้างทางหรือตามวดั

พระราชบญัญตัิป้องกนัการทารุณกรรม
และการจดัสวสัดิภาพสตัว์ เป็นความหวงั
ทีจะปราบปรามฟาร์มเพาะสนุขัให้สําเร็จ
การนําเข้าสนุขัสายพนัธุ์ตา่งประเทศราคา
แพงในหลายๆ กรณีก็มีเรืองของการทารุณ
กรรมเข้ามาเกียวข้องเชน่กนั ซงึมลูนิธิเพือ
สนุขัในซอยก็มุง่ทีจะกําจดัธรุกิจประเภท
นีด้วย
 

ฟาร์มเพาะสนุขัมกัจะอยู่ในสภาพยําแย่



กฎหมายด้านสวัสดิภาพ
สัตว์
มลูนิธิเพือสนุขัในซอยเป็นผู้อยูเ่บืองหลงัในการ
ผลกัดนัให้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพ
สตัว์ ซงึมุง่เน้นไปทีการปกป้องสตัว์จากการกระ
ทําทารุณ

ก่อนหน้านี บทลงโทษสงูสดุคือปรับ   บาท
ตามกฎหมายอาญา แตปั่จจบุนันี ผ ู้ใดกระทํา
ทารุณตอ่สตัว์จะได้รับบทลงโทษทีร้ายแรงกวา่
เดิมมากทงัจําและปรับ

โดยมลูนิธิเพือสนุขัในซอยได้ทําหน้าทีในการ
รวบรวมข้อมลูและหลกัฐานในกรณีการกระทํา
ทารุณตอ่สตัว์เพือสง่ดําเนินคดีตอ่ผู้กระทําผิดมา
อยา่งตอ่เนือง ซงึขณะนี การพิจารณาคดีในชนั
ศาลมกัจะเป็นไปในทางตกัเตือนถงึบทลงโทษ
มากกวา่ มลูนิธิเพือสนุขัในซอยจงึทําหน้าทีใน
การสร้างแรงกดดนัเพือให้ศาลใช้บทลงโทษขนั
สงูสดุแก่ผ ู้กระทําผิดอีกด้วย

เมือตอนทียงัเป็นลูกสนุขั โคล่าถูกชายคนหนึงทําร้ายเพราะไปกดัรองเทา้ของเขา โดยชายคนดงักล่าวใชด้าบฟันขา
หนา้ของโคล่าขาดทงัสองขา้ง จากนนัจิลล์ ดลัลีย์จึงไดเ้ขา้ช่วยเหลือและอปุการะโคล่าไว ้หลงัจากไดร้บัขาเทียมที
ออกแบบมาจากขาเทียมของนกัวิงพาราลิมปิก โคล่าก็เป็นทีรู้จกัไปทวัโลก ขณะทีชายคนดงักล่าวถูกตดัสินรอ
ลงอาญา   เดือน



การศึกษา
เพราะมลูนิธิเพือสนุขัในซอยเชือวา่ทศันคติทีคนมีตอ่
สตัว์นนัเริมสร้างตงัแตว่ยัเด็ก ถ้าคนถกูสอนมาให้รู้จกั
ความเมตตาสงสารสนุขัและแมว กรณีการกระทํา
ทารุณตา่งๆ หรือการทอดทิงสตัว์เลียงก็จะน้อยลง
มาก และมลูนิธิเพือสนุขัในซอยได้มีฝ่ายการศกึษาผู้
ทําหน้าทีถ่ายทอดทศันคติทีดีตอ่สนุขัและแมวให้แก่
เยาวชนตามโรงเรียนตา่งๆ ตงัแตร่ะดบัประถม โดย
โครงการนีเริมต้นขนึเมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

นอกจากนี เรายงัต้อนรับสตัวแพทย์จากตา่งประเทศ
ทีต้องการมาดงูานและเรียนรู้จากสตัวแพทย์ทีมลู
นิธิฯ ซงึมีเคสการรักษาทีซบัซ้อนและหลากหลายกวา่
งานสตัวแพทย์โดยทวัไปมาก การมาศกึษาใน
สถานการณ์จริงเชน่นี จะมีประโยชน์กบัสตัวแพทย์
ฝึกหดัเป็นอยา่งมากเชน่กนั

ไมเ่พียงแตส่ตัวแพทย์จากทางยโุรปเทา่นนั แตม่ลูนิธิ
เพือสนุขัในซอยยงัจดัการสอนให้กบัสตัวแพทย์จาก
ประเทศเพือนบ้านอยา่งพมา่ กมัพชูา และเวียดนาม
อีกด้วย แบบเรียนของมูลนิธิเพือสนุขัในซอยสําหรบันกัเรียนภาคภาษาไทย



ตัวเลขสาํคัญๆ
■ มลูนิธิเพือสนุขัในซอยมีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานตอ่เดือน   ล้านบาท

■ ตวัเลขเฉลียของสนุขัและแมวทีได้รับการทําหมนัในปีพ.ศ.  อยูที่  ,  
ตวั ตอ่เดือน 

■ ตวัเลขสนุขัและแมวทีได้รับการทําหมนัทงัหมดลา่สดุอยูที่  ,  ตวั

■ คา่ใช้จา่ยทีใช้ในการทําหมนัและฉีดวคัซีนให้กบัสนุขัอยูที่  ,  บาทตอ่ตวั

■ จํานวนสนุขัและแมวทีได้รับการรักษาจากมลูนิธิฯ ในปีพ.ศ.  อยูที่  ,  ตวั

■ จํานวนสายตลอดปีทีโทรเข้ามาขอความชว่ยเหลือกรณีสนุขัหรือแมวต้องการ
การรักษาอยูที่  ,  สาย

■ ยอดรวมสนุขัและแมวทีอาศยัอยูใ่นมลูนิธิฯ ขณะนีอยูที่  ,  ตวั

■ คา่ใช้จา่ยในการดแูลสนุขัในมลูนิธิฯ ตอ่ตวัอยูที่  ,  บาทตอ่เดือน

(ตวัเลขเหล่านีเป็นตวัเลขทีสรุปจากสินปีพ.ศ. )



ตัวเลขสาํคัญๆ
■ มลูนิธิเพือสนุขัในซอยมีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานตอ่เดือน   ล้านบาท

■ ตวัเลขเฉลียของสนุขัและแมวทีได้รับการทําหมนัในปีพ.ศ.  อยูที่  ,  
ตวั ตอ่เดือน 

■ ตวัเลขสนุขัและแมวทีได้รับการทําหมนัทงัหมดลา่สดุอยูที่  ,  ตวั

■ คา่ใช้จา่ยทีใช้ในการทําหมนัและฉีดวคัซีนให้กบัสนุขัอยูที่  ,  บาทตอ่ตวั

■ จํานวนสนุขัและแมวทีได้รับการรักษาจากมลูนิธิฯ ในปีพ.ศ.  อยูที่  ,  ตวั

■ จํานวนสายตลอดปีทีโทรเข้ามาขอความชว่ยเหลือกรณีสนุขัหรือแมวต้องการ
การรักษาอยูที่  ,  สาย

■ ยอดรวมสนุขัและแมวทีอาศยัอยูใ่นมลูนิธิฯ ขณะนีอยูที่  ,  ตวั

■ คา่ใช้จา่ยในการดแูลสนุขัในมลูนิธิฯ ตอ่ตวัอยูที่  ,  บาทตอ่เดือน
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