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ถ้้าคุุณอยากไปได้้เร็็ว ไปคุนเด้ียว 
ถ้้าคุุณอยากไปได้้ไกล ไปด้้วยกัน

เมษายน 2565

ภาร็กิจช่่วยช่ีวิต 
ที่ี�สุุร็าษฎร็์ธานี

งานอาสุาที่ี�ซอยด้๊อก: 
สุุนัขและแมวจร็ 
ต้องการ็คุุณ!

โปรด
รับเลี้้�ยง

แทนการซื้้�อ!
น.19

การ็สุนับสุนุนที่ี�ขาด้ไม่ได้้
ธุร็กิจที่ี�คุืนสิุ�งที่ี�ด้ีสุ่่สัุงคุม

ความช่่วยเหลี้้อ
ในยาม
วิกฤต

น.16

หน่วยทำาหมัน

เคลี้้�อนท้� 
พััทลีุ้ง

น.02

ได้เวลี้า
น้องหมา 
ว่ายนำ�า!

น.13



Chutima Srisawang

ซื้อยด๊อกตั�ง

หน่วยทำาหมัน
เคลี้้�อนท้�พััทลีุ้ง

เดือืนกุุมภาพันัธ์เ์ป็็นเดือืนแห่ง่กุารตระห่นักุร้�เรื�องกุารทำำาห่มัน โครงกุาร CNVR จึงึไดื�ฤกุษ์ด์ืใีนกุาร 
เร่�มกุารทำำางานห่น่วยทำำาห่มันเคลื่ื�อนทำี�ห่น่วยทำี� 10 ใน จึ.พัทัำลุื่ง ซึ่ึ�งเป็็นจึงัห่วัดืทำี�ตั�งอย้่ไกุลื่จึากุศู้นยพ์ักัุพัง่ 

จึ.ภเ้กุต็มากุทำี�สุุดืในบรรดืาห่น่วยทำำาห่มันทำั�งห่มดืในภาคใต�

เริ่่�มต้้นดีีมีชััยไปกว่่าคริ่่�ง
วันัท่ี่� 1 กุมุภาพันัธ์ ์นายกู้้ �เกู้ยีรติ ิวงศ์ก์ู้ระพันัธุ์์์ ผู้้�วัา่ราชกุารจังัหวัดัพัทัี่ลุงุต้�อนรบัแลุะเย่�ยมเย่ยนกุารที่ำางานของหนว่ัย
ที่ำาหมนัพัร�อมยินด่ประสานควัามรว่ัมมือกุบัที่กุุภาคสว่ันเพืั�อสนบัสนนุกุารที่ำางานของซอยด๊อกุ นายกุ้�เกุ่ยรต้ใิห�ข�อมลุ้
วัา่ม่สนุขัจัรจัดัในพืั �นท่ี่�มากุถึงึกุวัา่ 40,000 ต้วััซึ�งที่างจังัหวัดัพัทัี่ลุงุต้�องกุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นจันครบ โดยสง่เสรมิ

ให�หนว่ัยงานในที่�องถิึ�นเหน็ควัามสำาคญัของโครงกุาร CNVR ในกุารจัดักุารกุบัปัญหาสนุขัในพืั �นท่ี่� นอกุจัากุน่� 
ผู้้�วัา่ฯ พัทัี่ลุงุยงัสนใจัเที่คนิคกุารผู้า่ต้ดัที่ำาหมนัโดยสตั้วัแพัที่ยข์องมลุ้นิธิ์ฯ แลุะกุารที่ำางานของเจั�าหน�าท่ี่�กุ้�ภยัสตั้วั์

จังัหวัดัพัทัี่ลุงุแต้กุต้า่งจัากุพืั�นท่ี่�อื�นท่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ ดำาเนินโครงกุารที่ำาหมนั กุลุา่วัคือเป็นจังัหวัดัขนาดเลุก็ุหรอืเมืองรอง 
ท่ี่�ม่ชื�อเส่ยงในด�านศิิลุปะแลุะวัฒันธ์รรมรวัมถึงึพืั �นท่ี่� “แรมซารไ์ซต้”์ หรอื “พืั �นท่ี่�ชุม่นำ�าท่ี่�ม่ควัามสำาคญัระหวัา่ง

ประเที่ศิ” แหง่แรกุของประเที่ศิไที่ย พัทัี่ลุงุยงัเป็นประต้ส้้ภ่าคใต้�ต้อนลุา่งซึ�งซอยด๊อกุม่แผู้นขยายโครงกุาร CNVR  
ให�ครอบคลุมุที่กุุจังัหวัดั
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ผู้้ �วา่ฯ พัทัลุง์
นำากู้ระเช้�าสลุะ
ติ�อนรบัหนว่ย

ทำาหมันัเคลุ่�อนที�
ซอยด๊๊อกู้

ดี้ามขว่านของไทยคือพืื้�นที�งานของเริ่า
“เราวัางแผู้นขยายโครงกุาร CNVR ให�ครอบคลุมุที่ั�ง 11 จังัหวัดัในภาคใต้�ภายในป่ พั.ศิ. 2569”  
คณ์หมัอออ็ป หรอื น.สพั.ตินัติกิู้ร ร่์งพัฒันะ ผู้้�อ ำานวัยกุารฝ่่ายจัดักุารประชากุรสนุขัแลุะแมวั
ประเที่ศิไที่ยให�ข�อมลุ้ “กุ่อนหน�าน่ �เรามุง่เน�นไปท่ี่�จังัหวัดัขนาดใหญ่ซึ�งเป็นท่ี่�อย้ข่องสนุขัจัำานวัน
มากุ เชน่ สรุาษฎรธ์์าน่แลุะพังังา แต้แ่ผู้นของหนว่ัยที่ำาหมนัขณะน่�จัะยดึต้ามภมิ้ศิาสต้ร ์เราจัะย�าย
หนว่ัยไปยงัจังัหวัดัท่ี่�ม่พืั �นท่ี่�ต้ดิกุนัจัากุบนลุงลุา่งแลุะพัทัี่ลุงุเป็นจังัหวัดัแรกุในแผู้นใหมน่่ �” 

การิ่สนับสนุนที�สำาคัญย่�ง
ในรายงานประจำำาปี พ.ศ. 2564 เราได�บอกุเลุา่ถึงึกุารดำาเนินงานหนว่ัยที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่�แลุะ
แจักุแจังงบประมาณท่ี่�ต้�องใช� เราจังึยินด่เป็นอยา่งยิ�งท่ี่�จัะแจั�งวัา่หนว่ัยที่ำาหมนัหนว่ัยท่ี่� 10 น่ � 
ได�รบักุารสนบัสนนุจัากุ The Uggla Family Foundation

The Uggla Family Foundation กุ่อต้ั�งในป่ พั.ศิ. 2563 โดยครอบครวััอกัุกุลุาในสหราชอาณาจักัุร
เพืั�อสนบัสนนุเงินที่นุให�แกุ่หนว่ัยงานด�านกุารศิกึุษา สขุภาพัแลุะศิลิุปะ ขณะน่�พัวักุเขาได�สง่ต้อ่
ควัามชว่ัยเหลุือให�แกุ่หนว่ัยงานด�านสวัสัดิภาพัสตั้วัเ์ป็นครั�งแรกุโดยต้ั�งใจัท่ี่�จัะสร�างกุารต้ระหนกัุร้ �
ด�านกุารที่ำางานเพืั�อสตั้วัจ์ัรจัดัของมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอยให�เป็นท่ี่�ร้ �จักัุในวังกุวั�าง 
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หมัอมัก์ู้แลุะคณ์เจมัส์
กู้ำาลุงัติรวจสข์ภาพัลุ้กู้สน์ขั
โด๊ยมัหีมัอเอมัลิุผีู้า่ติดั๊
ทำาหมันัอย้ด่๊ �านหลุงั

“ครอบครวััอกัุกุลุาม่ควัามภาคภมิ้ใจัท่ี่�ได�เป็นสว่ันหนึ�ง
ของโครงกุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นสตั้วัท่์ี่�ม่ขนาดใหญ่
ท่ี่�สดุในโลุกุ เรายินด่ท่ี่�ได�สนบัสนนุงานของซอยด๊อกุหลุงั
จัากุท่ี่�ต้ดิต้ามกุารที่ำางานเพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัของ 
มลุ้นิธิ์ฯ มาเป็นเวัลุานาน เราได�สนบัสนนุที่นุให�แกุ่หนว่ัย
ที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่�หนว่ัยใหมเ่พืั�อพัฒันาสวัสัดภิาพัสตั้วั์
จัรจัดัในที่ว่ัปเอเช่ยแลุะสร�างกุารเปลุ่�ยนแปลุงสงัคม 
อยา่งยั�งยืนซึ�งเป็นเป�าหมายสง้สดุของ The Uggla 
Family Foundation” 

เพ่ัยงแคเ่ดือนกุมุภาพันัธ์ถ์ึงึสิ �นเดือนม่นาคม พั.ศิ. 2565 
หนว่ัยที่ำาหมนัพัทัี่ลุงุได�ที่ ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นสตั้วัถ์ึงึ 
1,710 ต้วัั คณุเคนดลัุ อกัุกุลุาได�แสดงควัามคดิเหน็วัา่ 
“โครงกุารน่ �เป็นงานหลุกัุของซอยด๊อกุ พัวักุเขาที่ำางาน
กุนัอยา่งเป็นขั�นต้อนแลุะต้รวัจัสอบได� เราขอแสดงควัาม
ยินด่กุบัจัำานวันกุารที่ำาหมนัน่ � กุารดำาเนินงานที่กุุอยา่ง
ชา่งนา่ประที่บัใจั!”

ขอขอบคณุ The Uggla Family Foundation แลุะที่กุุคน
ท่ี่�สนบัสนนุโครงกุาร CNVR (จับั l ที่ำาหมนั l ฉ่ีดวัคัซ่น l 
ปลุอ่ยกุลุบัส้ถิ่ึ�นเดมิ) ให�เกิุดควัามสำาเรจ็ัอยา่งต้อ่เนื�อง 
จันในขณะน่�ซอยด๊อกุสามารถึที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นสตั้วั์
ไปแลุ�วักุวัา่ 700,000 ต้วัั

คณ์เลุก็ู้ เจ�าหน�าที�กู้้ �ภยัสตัิว์
อธิุ์บายขั�นติอนกู้ารด้๊แลุสน์ขั
หลุงัทำาหมันัให�แกู่้เจ�าของ
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ยอดทำำ�หมัันทำะลุุ 700,000 !!

โครงกุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นของซอยด๊อกุได�เดนิที่าง
ผู้า่นชว่ังเวัลุาท่ี่�ส ำาคญัอ่กุครั�ง! เราได�ที่ำาหมนัแลุะ 
ฉ่ีดวัคัซ่นสตั้วัแ์ลุ�วักุวัา่ 700,000 ต้วัันบัต้ั�งแต้ม่ลุ้นิธิ์ฯ  
ได�ถืึอกุำาเนิดขึ �น! 

ในจัำานวันน่�ประกุอบไปด�วัยสนุขักุวัา่ 595,000 ต้วััแลุะ
แมวักุวัา่ 105,000 ต้วัั!

โครงกุารที่ำาหมนัเริ�มต้�นในจังัหวัดัภเ้ก็ุต้ในป่ พั.ศิ. 2546 
ต้ลุอดระยะเวัลุา 19 ป่เราได�ขยายโครงกุารไปยงัพืั �นท่ี่� 
ต้า่ง ๆ ในประเที่ศิไที่ย ด�วัยกุารสนบัสนนุจัากุคณุที่ำาให� 
CNVR ของซอยด๊อกุเป็นโครงกุารที่ำาหมนัท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุ 
ในโลุกุ ขณะน่�ประกุอบด�วัยหนว่ัยที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่� 
10 หนว่ัยในภาคกุลุางแลุะภาคใต้� เรายงัได�สนบัสนนุ
โครงกุารที่ำาหมนัที่ั�วัประเที่ศิอ่กุกุวัา่ 16 จังัหวัดั ต้ั�งแต้่
เช่ยงใหมม่ายงัสงขลุา ภาคต้ะวันัออกุของประเที่ศิ 
อยา่งกุาญจันบรุแ่ลุะข�ามแดนเป็นครั�งแรกุไปยงักุมัพัช้า 

ในกุรุงเที่พัมหานคร เราได�รว่ัมมือกุบั Dogs Trust Worldwide ในกุารดำาเนิน
งานหนว่ัยที่ำาหมนั 6 หนว่ัยที่ั�วักุรุงเที่พัฯ แลุะปรมิณฑลุ สตั้วัก์ุวัา่ 370,000 
ต้วััได�รบักุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นแลุ�วัในเมืองหลุวังของประเที่ศิไที่ยน่�ซึ�งเป็น
เมืองท่ี่�ม่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามในภมิ้ภาคเอเช่ยต้ะวันัออกุเฉ่ียงใต้�

เราไมส่ามารถึประมาณจัำานวันได�เลุยวัา่กุารที่ำาหมนัสตั้วัก์ุวัา่สามแสนต้วััน่ �
ได�ลุดกุารเกิุดใหมข่องสตั้วัจ์ัรจัดัท่ี่�ต้�องเกิุดมาม่ช่วัิต้แสนที่กุุขท์ี่รมานกุ่�ลุ�านต้วัั
ผู้า่นโครงกุาร CNVR

ยงัม่สนุขัจัรจัดัอ่กุมากุในพืั�นท่ี่�ต้า่ง ๆ ที่ั�วัประเที่ศิไที่ยท่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ จัะที่ำางานต้อ่
อยา่งมุง่มั�นเพืั�อจัดักุารกุบัปัญหาสตั้วัจ์ัรจัดัในประเที่ศิอยา่งม่มนษุยธ์รรม 
แลุะยั�งยืน

ขอขอบคณุผู้้�สนบัสนนุที่กุุที่า่นสำาหรบักุารชว่ัยให�โครงกุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีด
วัคัซ่นสามารถึเดนิหน�าต้อ่ไปได�
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Sam McElroy

ผู้้�พิิทัักษ์์
เออาร์์ซีี
– โคริ่งการิ่ CNVR 
ไปไกลถึ่งกัมพูื้ชัา

มหี่ลื่ายเห่ตุกุารณ์ ์“ครั�งแรกุ” ทำี�เกุด่ืขึ้ึ�นทำี�ซึ่อยดือ๊กุในช่่วง
เวลื่าไม่กุี�เดือืนทำี�ผ่่านมานี� เช่่นเดือืนพัฤศูจึกุ่ายนทำี�ผ่่านมา 
เราไดื�ดืำาเน่นโครงกุารควบคุมป็ระช่ากุรสัุตวจ์ึรจึดัื (CNVR) 
นอกุป็ระเทำศูไทำยเป็็นครั�งแรกุ ดื�วยกุารร่วมมอืกัุบหน่วย
งานพิทัักษ์์สััตว์แห่งกัมพูชา (ARC)

ในขณะท่ี่�เราเดนิหน�าขยายหนว่ัยที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่�ของมลุ้นิธิ์ฯ 
เราก็ุยงัมองหาควัามรว่ัมมือกุบัหนว่ัยงานอื�น ๆ ท่ี่�ม่พันัธ์กิุจัแลุะ
เป�าหมายเด่ยวักุนักุบัเราด�วัย

งานที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นของ ARC ต้ั�งอย้ท่่ี่�กุรุงพันมเปญ  
เมืองหลุวังของกุมัพัช้าซึ�งเป็นท่ี่�อย้ข่องสนุขัจัรจัดักุวัา่  
2.2 ลุ�านต้วัั

คว่ามจำำาเป็นของ
การิ่ให้้คว่ามริู่้เริ่ื�อง
สว่ัสดี่ภาพื้สัต้ว่์ใน
กัมพูื้ชัา

เพ่ัยงศิกึุษาข�อมลุ้ไมน่านคณุก็ุจัะ
สามารถึบอกุได�วัา่สวัสัดภิาพัสตั้วั์
ในกุมัพัช้ายงัเป็นเรื�องใหมแ่ลุะไกุลุ
จัากุช่วัิต้ประจัำาวันัของผู้้�คนมากุกุวัา่
ประเที่ศิไที่ยหลุายเที่า่ต้วัั จัากุข�อมลุ้ของ 

ARC พัวักุเขาบอกุวัา่ชาวักุมัพัช้ายงัมองวัา่สตั้วั์
เหลุา่น่ �เป็นภาระ เป็นเหมือนสิ�งของหรอือาหาร  
ซึ�งหลุายพืั�นท่ี่�ยงัม่กุารบรโิภคเนื �อสนุขัแลุะแมวั
อยา่งเปิดเผู้ย เกิุดจัากุกุารขาดควัามร้ �แลุะ
ต้ระหนกัุเรื�องสวัสัดภิาพัสตั้วัแ์ลุะกุารจัดักุารกุบั
ประชากุรสตั้วัจ์ัรจัดั ที่ำาให�ม่อตั้รากุารทิี่ �งสตั้วัเ์ลุ่ �ยง
แลุะที่ารุณกุรรมสตั้วัส์ง้ซึ�งเป็นผู้ลุจัากุกุารศิกึุษา
ท่ี่�ไมท่ี่ั�วัถึงึ ผู้้�คนท่ี่�ดิ �นรนเพืั�อให�ม่ช่วัิต้รอดผู้า่น
พั�นแต้ลุ่ะวันัเหน็สนุขัแลุะแมวัเป็นเพ่ัยงเนื �อสตั้วั์
ส ำาหรบักุารบรโิภคเที่า่นั�น

เหต้กุุารณน่์�คลุ�ายคลุงึกุบัสถึานกุารณท่์ี่�เกิุดขึ �นใน
ประเที่ศิไที่ยเมื�อหลุายป่กุ่อน ซึ�งนา่ยินด่ท่ี่�ขณะ
น่�ผู้้�คนท่ี่�ประเที่ศิไที่ยม่กุารต้ระหนกัุร้ �มากุขึ �นแลุะ
สถึานกุารณไ์ด�เปลุ่�ยนไปแลุ�วัอยา่งสิ �นเชิง เป็นต้�น
แบบในกุารสร�างกุารเปลุ่�ยนแปลุงในประเที่ศิอื�น ๆ 
ในเอเช่ยต้อ่ไป

ARC ม่แนวัที่างกุารที่ำางานในลุกัุษณะเด่ยวั
กุบัซอยด๊อกุ พันัธ์กิุจัของพัวักุเขาคือกุารสร�าง
สวัสัดภิาพัสตั้วัท่์ี่�ยั�งยืนในกุมัพัช้า เพืั�อยตุ้คิวัาม
ที่กุุขท์ี่รมานของสนุขัแลุะแมวั งานหลุกัุในขณะ
น่�คือกุารมุง่เน�นท่ี่�กุารจัดักุารประชากุรสตั้วัจ์ัรจัดั
โดยได�รบัควัามรว่ัมมือจัากุซอยด๊อกุ
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การิ่ทำางาน 
ไดี้เริ่่�มข่�นแล้ว่
ระหวัา่งเดือนพัฤศิจิักุายน พั.ศิ. 2564 – 
ม่นาคม พั.ศิ. 2565 ด�วัยกุารสนบัสนนุ
ด�านเงินที่นุจัากุซอยด๊อกุ สนุขัที่ั�ง 561 
ต้วััจังึได�รบักุารที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่น สนุขั
บางสว่ันม่ผู้้�ดแ้ลุชาวัพันมเปญในชมุชนซึ�ง 
ARC เคยรว่ัมมือในกุารดำาเนินโครงกุารฉ่ีด
วัคัซ่นสนุขัในพืั �นท่ี่� ดงันั�นผู้้�น ำาชมุชนแลุะชาวั
บ�านจังึม่ควัามคุ�นเคยกุบัท่ี่มงานแลุะม่ควัาม
กุระตื้อรอืร �นท่ี่�จัะสนบัสนนุงานของพัวักุเขา 
เพืั�อพัฒันาด�านสขุภาพัของสตั้วัใ์นชมุชน 
ควัามรว่ัมมือน่ �สร �างควัามร้ �สกึุรบัผิู้ดชอบรว่ัม
กุนัแลุะที่ำาให� ARC ม่โอกุาสให�ควัามร้ �เกุ่�ยวักุบั
ควัามรบัผิู้ดชอบของเจั�าของสตั้วัเ์ลุ่ �ยง 

ARC ยงัได�กุระจัายโครงกุารไปยงัชมุชนใกุลุ�
เค่ยงอื�น ๆ ส ำาหรบัพืั �นท่ี่�ท่ี่�ยงัไมร้่ �จักัุกุารที่ำางาน
ของ ARC พัวักุเขาจัะรว่ัมมือกุบัหนว่ัยงานท่ี่�
ดแ้ลุสขุภาพัของคนเพืั�อเป็นกุารลุดชอ่งวัา่งลุง

ด�วัยแนวัคดิ “สขุภาพัหนึ�งเด่ยวั” ซึ�งในขณะท่ี่�หนว่ัยงานเหลุา่
นั�นมุง่เน�นกุารชว่ัยเหลุือแลุะสง่เสรมิสขุภาพัแกุ่ผู้้�คน ARC ก็ุ
ที่ำางานเพืั�อชว่ัยพัฒันาสขุภาพัของสตั้วั ์(ผู้า่นโครงกุารที่ำาหมนั) 
เพืั�อให�ที่ั�งคนแลุะสนุขัในชมุชนม่สขุภาพัแลุะควัามเป็นอย้ท่่ี่�ด่
ขึ �นควับค้กุ่นั

ร้ปแบบโครงกุารคลุ�ายกุบัโครงกุาร CNVR ในประเที่ศิไที่ย 
เราหวังัเป็นอยา่งยิ�งให�โครงกุารของพัวักุเขาเดนิหน�าต้อ่แลุะ
ประสบควัามสำาเรจ็ั ซึ�งประสทิี่ธิ์ผู้ลุของโครงกุาร CNVR เกิุด
จัากุกุารที่ำางานของมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอยในประเที่ศิไที่ย 
อยา่งต้อ่เนื�องเกืุอบ 19 ป่ เพืั�อยตุ้คิวัามที่กุุขท์ี่รมานแลุะ
ควับคมุประชากุรสตั้วัจ์ัรจัดั น่�เป็นเพ่ัยงจัดุเริ�มต้�นของ ARC 
เที่า่นั�นแลุะเราขอสง่มอบกุำาลุงัใจัให�โครงกุารควับคมุประชากุร
สตั้วัจ์ัรจัดัได�รบักุารสนบัสนนุจัากุชาวักุมัพัช้าในวังกุวั�าง

เรย่นร้ �กุารที่ำางานของ ARC เพิั�มเต้มิได�ท่ี่�  
www.ar-cambodia.com
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Amy Bryant

ดื�วยกุารสุนับสุนุนอย่างดืเียี�ยมขึ้องคุณ์ ทำำาให่�เมื�อช่่วงป็ลื่ายปี็  

พั.ศู. 2564 ม้ลื่น่ธ่์เพัื�อสุุนัขึ้ในซึ่อย (ซึ่อยดือ๊กุ) สุามารถเดืน่ทำางไป็
ให่�ความช่่วยเห่ลื่ือสุุนัขึ้จึำานวน 17 ตวัทำี�ถ้กุนำามากัุกุขัึ้งรวมกัุนไว�ใน

ศู้นยพ์ักัุพัง่ทำี�ไม่ไดื�ขึ้ึ�นทำะเบยีนแห่ง่ห่นึ�งในจึงัห่วัดืสุุราษ์ฎรธ์์านี  
ปฎิบตั้ิกุารชว่ัยช่วัิต้ในครั�งน่ �สง่ผู้ลุให�ศิน้ยพ์ักัุพิังดงักุลุา่วัถึกุ้ปิดต้วััลุงแลุะ
สนุขัที่ั�งหมดได�รบักุารชว่ัยเหลุือออกุมาจัากุสภาพัควัามเป็นอย้ท่่ี่�เลุวัร�าย 

แลุะขาดกุารดแ้ลุท่ี่�เหมาะสม

ม่รายงานวัา่ศิน้ยพ์ักัุพิังแหง่น่ �ถึกุ้สร�างขึ �นโดยเจั�าของท่ี่�ดนิในที่�องท่ี่�  
ม่วัตั้ถึปุระสงคเ์พืั�อใช�เป็นสถึานท่ี่�กุกัุขงัสนุขัท่ี่�อาศิยัอย้ใ่นบรเิวัณนั�นกุ่อนท่ี่�พัวักุ

เขาจัะเริ�มที่ำากุารกุ่อสร�างอาคารท่ี่�อย้อ่าศิยัในพืั �นท่ี่�ดงักุลุา่วั 

ศิน้ยพ์ักัุพิังสนุขัแหง่น่ �ขาดกุารดแ้ลุรกัุษาให�อย้ใ่นสภาพัด่แลุะสนุขัท่ี่�ถึกุ้นำามาอย้่
รวัมกุนัท่ี่�น่�ต้�องม่ช่วัิต้ท่ี่�ยากุลุำาบากุรว่ัมป่โดยแที่บไมไ่ด�รบักุารเหลุ่ยวัแลุ

ท่ี่มงานจัากุหนว่ัยที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่�ของเราท่ี่�นั�นซึ�งที่ำางานในพืั�นท่ี่�มาเป็นเวัลุา  
5 เดือนได�เดนิที่างไปยงัศิน้ยพ์ักัุพิังดงักุลุา่วัแลุะบรรยายถึงึสภาพัต้อนท่ี่�ไปถึงึวัา่ 
“สถึานท่ี่�ที่ั�งคบัแคบแลุะสกุปรกุ มลุ้สตั้วัก์ุระจัดักุระจัายอย้เ่ต้ม็พืั �น ไมม่่อาหาร

แลุะนำ�า สนุขัเหลุา่น่ �ขาดสารอาหารอยา่งรุนแรง ม่เหบ็แลุะหมดัจัำานวันมากุ 
ผิู้วัหนงัต้ิดเชื �อเรื �อรงัแลุะม่ปัญหาสขุภาพัอ่กุหลุายประกุารท่ี่�ไมไ่ด�รบักุารรกัุษา”

ภาร์กิจ
ช่่วยช่ีวิตทัี�

สุุร์าษ์ฎร์ ์
ธานีี

ด๊ร.อาลุา่ อซิซีด๊อรเ์ช้ค็ ผู้้ �อำานวยกู้ารฝ่่ายสวสัด๊ภิาพั
สตัิวข์องซอยด๊๊อกู้แสด๊งความัคดิ๊เหน็วา่ กู้ารที�ศ้์นย์
พักัู้พังิแหง่นี �ถู้กู้ปลุอ่ยปลุะลุะเลุยจนมัสีภาพัเช้น่นี �ถูอ่
ได๊�วา่เป็นกู้ารทาร์ณกู้รรมัสตัิวอ์ยา่งไมัต่ิ�องสงสยั
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สนุขัจัำานวัน 6 ต้วััได�รบักุารสง่ต้วััมารกัุษาเรง่ดว่ันท่ี่�
ศิน้ยพ์ักัุพิังของซอยด๊อกุในจังัหวัดัภเ้ก็ุต้ สว่ัน 11 ต้วัั
ท่ี่�เหลุือได�รบักุารสง่ต้วััต้ามมาภายหลุงัในอ่กุสปัดาห์
ถึดัมา นา่เศิร�าท่ี่�สนุขัหนึ�งในนั�นอากุารป่วัยที่รุดลุง
อยา่งรวัดเรว็ัแลุะเส่ยช่วัิต้ระหวัา่งที่าง โดยท่ี่�เหลุือ
เดนิที่างมาถึงึซอยด๊อกุอยา่งปลุอดภยัแลุะได�รบั 
กุารรกัุษาที่นัท่ี่

“น�องสข์สนัติ”์ เป็นหนึ�งในสนุขักุลุุม่แรกุท่ี่�เดนิที่าง
ไกุลุกุวัา่ 200 กิุโลุเมต้รเพืั�อมารบักุารรกัุษาท่ี่� 
ซอยด๊อกุ สขุสนัต้ป่์วัยหนกัุด�วัยโรคท่ี่�ม่เหบ็เป็นพัาหะ
อยา่งโลุหิต้จัางแลุะภาวัะเกุลุด็เลุือดต้ำ�าท่ี่�ที่ ำาลุาย
สขุภาพัมายาวันาน ต้�องขอบคณุผู้้�บรจิัาคเชน่คณุท่ี่�
ที่ ำาให�สขุสนัต้ไ์ด�รบักุารดแ้ลุรกัุษาท่ี่�โรงพัยาบาลุของ
เราเป็นเวัลุารว่ัม 2 เดือน ปัจัจับุนัสขุสนัต้อ์อกุจัากุ
โรงพัยาบาลุแลุะย�ายเข�าไปอย้ร่ว่ัมกุบัเพืั�อนสนุขัต้วัั
อื�น ๆ ในคอกุแลุ�วั ม่สขุภาพัท่ี่�ด่ขึ �น สามารถึใช�ช่วัิต้ 

ได�อยา่งปลุอดภยัโดยปราศิจัากุควัามหวัาดกุลุวััแลุะแจักุ
จัา่ยรอยยิ �มอยา่งม่ควัามสขุให�แกุ่ที่กุุคน

เพืั�อให�มั�นใจัวัา่หลุงัจัากุน่�จัะไมม่่สนุขัต้วััใดต้�องถึกุ้กุระที่ำา
เหมือนเชน่สขุสนัต้อ่์กุ เราจังึได�รายงานเรื�องดงักุลุา่วัไป
ยงักุองสวัสัดภิาพัสตั้วั ์กุรมปศิสุตั้วั ์เพืั�อรา่งข�อต้กุลุงท่ี่�ม่
ผู้ลุบงัคบัใช�ที่างกุฎหมายรว่ัมกุนัโดยม่ใจัควัามสำาคญัวัา่
ศิน้ยพ์ักัุพิังแหง่น่ �ต้�องปิดต้วััลุงอยา่งถึาวัรแลุะกุารจัดักุาร
ประชากุรสนุขัจัรจัดัในพืั �นท่ี่�จัะเป็นไปต้ามแนวัที่างท่ี่�ม่
มนษุยธ์รรมผู้า่นโครงกุารที่ำาหมนั (CNVR) โดยหนว่ัย
ที่ำาหมนัเคลุื�อนท่ี่�ของเราพัร�อมให�ควัามชว่ัยเหลุือเรื�องกุาร
ที่ำาหมนัแลุะฉ่ีดวัคัซ่นให�กุบัสนุขัในบรเิวัณดงักุลุา่วัแลุะ 
ใกุลุ�เค่ยง

เหต้กุุารณน่์�แสดงให�เราที่กุุคนได�เหน็ถึงึต้วััอยา่งของศิน้ย์
พักัุพิังท่ี่�ให�โที่ษแกุ่สนุขัมากุกุวัา่ประโยชนท่์ี่�พัวักุเขาจัะได�รบั 
เราจัะยงัคงมุง่มั�นที่ำางานเพืั�อเป็นปากุเป็นเส่ยง ดำาเนินกุาร
หาผู้้�กุระที่ำาผิู้ดเพืั�อรบัผิู้ดชอบแลุะชว่ัยเหลุือสนุขัผู้้�บรสิทุี่ธิ์�

อยา่งไมย่อ่ที่�อต้อ่ไป

สข์สนัติเ์ป็นหน่�งในสน์ขัจำานวน 16 ติวัที�ได๊�รบักู้ารช้ว่ยช้วีติิจากู้ภารกู้จิ

ช้ว่ยเหลุอ่ที�ท �าทายครั�งนี � ปัจจบ์นัแขง็แรงข่�นแลุะได๊�รบักู้ารประเมันิ

สข์ภาพัเพั่�อรอกู้ารอป์กู้าระในโครงกู้ารหาบ�านติอ่ไป
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Sam McElroy

คอกลูกสุนัขโฉมให้ม่
คอกุล้ื่กุสุุนัขึ้ถอืเป็็นไฮไลื่ตใ์นกุารมาเยี�ยมช่มม้ลื่น่ธ่์

เพัื�อสุุนัขึ้ในซึ่อยขึ้องผ้่�มาเยอืนทำกุุคน คุณ์จึะไดื�
ทำำาความร้�จึกัุ เล่ื่นสุนุกุ ทำั�งกุอดืทำั�งห่อมกัุบเห่ล่ื่าบรรดืา

ล้ื่กุสุุนัขึ้อายุไม่เกุน่ 4 เดือืน คอกุล้ื่กุสุุนัขึ้แห่ง่นี�ยัง
ถอืว่าเป็็นอาคารทำี�เกุ่าแกุ่ทำี�สุุดืภายในศู้นยพ์ักัุพัง่ 

จำลิล์ ดััลลีย์ ทำี�จึำาเป็็นต�องไดื�รับกุารซ่ึ่อมแซึ่มแลื่ะ
ป็รับป็รุงให่�สุดืใสุเห่มอืนเช่่นบรรยากุาศูขึ้องทำี�นี�

ความค้บหน้า
ภายใน

ศููนยพ์ัักพัิง
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กุารกุ่อสร�างคอกุลุกุ้สนุขักุ่อนหน�าน่ �ได�รบักุาร
สนบัสนนุจัากุเพืั�อน ๆ ผู้้�รกัุสตั้วัข์องเราจัากุโรงเรย่น 

American School of The Hague ใน
ประเที่ศิเนเธ์อรแ์ลุนด ์โดยโครงสร�าง
เดมิไมเ่คยได�รบักุารปรบัปรุงโฉีมในชว่ัง
ต้ลุอด 13 ป่ท่ี่�ผู้า่นมา จันกุระที่ั�งในเดือน
กุมุภาพันัธ์ไ์ด�ม่กุารปรบัปรุงอาคารคอกุ
สนุขัแลุะพืั �นท่ี่�ภายนอกุจันเสรจ็ัสมบร้ณ ์
กุารปรบัปรุงครั�งใหมน่่ �ที่ ำาให�ลุกุ้สนุขัม่
พืั �นท่ี่�ภายในคอกุท่ี่�ใหญ่ขึ �นสำาหรบัวัิ�งเลุน่ 
พืั �นท่ี่�ส ำาหรบัวัางกุรงท่ี่�สะดวักุสบายมากุ
ขึ �นแลุะสว่ันต้อ่ขยายที่างด�านหลุงัซึ�ง
ที่ำาให�ม่พืั �นท่ี่�รองรบัลุกุ้สนุขัท่ี่�เพิั�งย�ายออกุ
จัากุแผู้นกุแมแ่ลุะลุกุ้สนุขัในโรงพัยาบาลุ 

สนามหญ�าท่ี่�ปใ้หมแ่ลุะ
ที่างเดนิพัร�อมสวันดอกุไม�
ได�รบักุารออกุแบบแลุะจัดั
วัางไวั�อยา่งสวัยงามเพืั�อ
เพิั�มบรรยากุาศิท่ี่�เข่ยวัชอุม่
รม่รื�นสำาหรบัที่ั�งสนุขัแลุะ
อาสาสมคัรได�นั�งชื�นชม
ธ์รรมชาต้ิ
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สุนัขสูงว่ัยในบ้านให้ม่
คอกุสนุขัสง้วัยัแลุะต้�องกุารกุารดแ้ลุเป็น
พิัเศิษหรอื SSN2 ได�รบักุารปรบัปรุงจัน
เสรจ็ัสมบร้ณเ์ชน่กุนัในเดือน
กุมุภาพันัธ์ ์คอกุแหง่น่ �อย้ต่้ดิ
กุบัคอกุลุกุ้สนุขัแลุะใช�หลุงัคา
รว่ัมกุนั โดยเป็นบ�านของสนุขั
สง้วัยัจัำานวัน 28 ต้วััท่ี่�ได�ย�าย
กุลุบัมาอย้ใ่นบ�านท่ี่�ปรบัปรุง
ใหมห่ลุงัน่ � พัร�อมพืั �นท่ี่�วัางกุรง
สนุขั รั�วั หลุงัคา พืั �นใหม ่ศิาลุา
แลุะสนามหญ�า

คอกุสำาหรบัสนุขัสง้วัยัต้ั�งอย้่
ในบรเิวัณท่ี่�รม่รื�นท่ี่�สดุของศิน้ย์
พักัุพิังแลุะเหมาะสำาหรบัสนุขัท่ี่�
ม่อายมุากุแลุ�วัเหลุา่น่ � รม่เงาของ
ต้�นไม�ชว่ัยบงัแดดแลุะควัามร้ �สกึุ
สดชื�นท่ี่�ได�รบัยามลุมพัดัจัากุที่าง
ทิี่ศิใต้�เข�ามาภายในคอกุท่ี่�เปิด
โลุง่ บรรยากุาศิภายในคอกุสนุขั
สง้วัยัแหง่น่ �เหมาะสำาหรบัสนุขัท่ี่�ไมม่่โอกุาสได�
บ�านแลุะต้�องใช�ช่วัิต้ท่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังไปต้ลุอดช่วัิต้
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Amy Bryant

ในช่่วงไม่กุี�ปี็ทำี�ผ่่านมาไดื�มกีุารตอ่เตม่เพัื�อเพั่�มพัื�นทำี�

ใช่�สุอยภายในม้ลื่น่ธ่์ฯ อย่างตอ่เนื�อง ไม่ว่าจึะเป็็น 
คอกุสุุนัขึ้แบบรวม, คอกุสุุนัขึ้แบบเดืี�ยว, พัื�นทำี�ว่�งเล่ื่น
อสุ่ระ แลื่ะบ�านแมว แทำบไม่มพีัื�นทำี�ใดืทำี�ว่างเว�นจึากุกุาร
กุ่อสุร�างห่รือป็รับป็รุงให่�ดืขีึ้ึ �น ห่นึ�งในนั�นคอืสุระว่ายนำ�า
สุำาห่รับสุุนัขึ้แห่ง่นี�

สระวัา่ยนำ�าจัปิ้เต้อรก่์ุอสร�างขึ �นโดยได�รบัเงินสนบัสนนุจัากุ
คณ์ จอหน์ ฮิกิู้ส ์รองประธ์านกุรรมกุารมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย
สากุลุ ซึ�งด ำารงต้ำาแหนง่สมาชิกุในคณะกุรรมกุารของมลุ้นิธิ์ฯ 
มาอยา่งยาวันาน รวัมถึงึเป็นผู้้�ให�กุารสนบัสนนุแลุะอปุกุาระ
สนุขัจัรจัดัจัำานวันหลุายต้วัั ชื�อของสระวัา่ยนำ�าน่ �ถึกุ้ต้ั�งต้ามชื�อ
สนุขัต้วััหนึ�งของคณุจัอหน์ท่ี่�ต้�องสญ้เส่ยขาหลุงัที่ั�งสองข�าง
ไปในชว่ังป่สดุที่�ายของช่วัิต้ จ้ปิเติอร ์จัำาเป็นต้�องใช�ว่ัลุแชรใ์น
กุารชว่ัยเดนิหลุงัจัากุท่ี่�เส่ยขาไปแลุะได�ค�นพับควัามสขุจัากุ
กุารเคลุื�อนไหวัได�อยา่งอิสระที่กุุครั�งท่ี่�ใช�เวัลุาอย้ใ่นนำ�า

ภาพัสระวา่ยนำ�าในมัม์ัสง้

จ้ปิิเตอร์์พ้ิล:
สุร์ะว่ายนีำ�า

ที่ี�นำาคุวามสุุขและ
สุุขภาพด้ีมาสุ่่ 

สุุนัขที่ี�ซอยด้๊อก
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น�องคองโกู้�ขณะ
กู้ำาลุงักู้ระโด๊ด๊ลุงสระ
อยา่งสนก์ู้สนาน

ด�วัยเจัต้นารมณท่์ี่�ต้�องกุารให�สนุขัท่ี่�ซอยด๊อกุได�ม่โอกุาส 
ค�นพับควัามสขุเหมือนเชน่ท่ี่�จัปิ้เต้อรเ์คยสมัผู้สั คณุจัอหน์
จังึต้ดัสนิใจัควับคมุกุารกุ่อสร�างสระนำ�าบนพืั�นท่ี่�ของ 
โรงพัยาบาลุหลุงัเกุ่าด�วัยต้วััเอง กุารกุ่อสร�างเริ�มขึ �นใน
เดือนเมษายน โดยแลุ�วัเสรจ็ัในเดือนธ์นัวัาคม พัร�อม
สำาหรบัต้�อนรบัสนุขัต้วััแรกุท่ี่�จั ำาเป็นต้�องได�รบักุารฟืื้�นฟื้้
รา่งกุายแลุะเรย่นร้ �กุารเคลุื�อนไหวัด�วัยสามขาท่ี่�เหลุือ

สระวัา่ยนำ�าได�รบักุารออกุแบบอยา่งพิัถ่ึพิัถึนัแลุะคำานงึ
ถึงึควัามปลุอดภยัของสนุขัเป็นสำาคญั โดยออกุแบบให�ม่
ด�านตื้ �นสำาหรบัสนุขัท่ี่�ต้�องกุารยืน เดนิยำ�านำ�าหรอืนอนเลุน่ 
สระวัา่ยนำ�าจัะคอ่ย ๆ เพิั�มควัามลุกึุมากุขึ �นไปจันสดุขอบ
สระอ่กุด�านหนึ�ง ซึ�งเป็นพืั �นท่ี่�ส ำาหรบัสนุขัท่ี่�ม่ควัามมั�นใจั
มากุกุวัา่ต้วััอื�น สามารถึกุระโดด ดำานำ�าหรอืวัา่ยนำ�าได�

กุ่อนหน�าน่ �สนุขัท่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ อาจัไมม่่โอกุาสได�ใช�เวัลุาอย้ใ่น
นำ�ามากุนกัุ นอกุเส่ยจัากุวัา่ต้�องเข�ารบักุารที่ำาวัารบ่ ำาบดั 
ในโรงพัยาบาลุหรอืลุงเลุน่นำ�าในอา่งบ�างเป็นครั�งคราวั  
สระวัา่ยนำ�าแหง่น่ �จังึนำาควัามสขุแลุะสร�างชว่ังเวัลุาท่ี่�
รื�นรมยใ์ห�แกุ่สนุขัท่ี่�น่�เป็นอยา่งมากุ

สระวัา่ยนำ�าแหง่น่ �ไมเ่พ่ัยงแต้ม่อบควัามสนกุุสนานแกุ่
สนุขัจัำานวันมากุท่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ เที่า่นั�น แต้ย่งัถึกุ้ใช�เป็นสถึาน
ท่ี่�บ ำาบดัแลุะชว่ัยบรรเที่าควัามเจ็ับปวัดแกุ่สนุขัท่ี่�ม่อากุาร
ป่วัยอ่กุด�วัย เหมือนเชน่สนุขัสง้วัยัต้วััน่ �ท่ี่�อย้ใ่นกุารดแ้ลุ
ของคณ์เด๊ยีนา่ เจั�าหน�าท่ี่�อาสาอาวัโุสผู้้�ดแ้ลุสนุขัของเรา

“ฉีนัหวังัมาต้ลุอดวัา่วันัหนึ�งเราจัะม่สระวัา่ยนำ�าท่ี่�สนุขัแลุะ
อาสาสมคัรสามารถึใช�เวัลุารว่ัมกุนัได� ต้อนน่�เราม่แลุ�วั
แลุะคณุคงเหน็แลุ�วัวัา่ฉีนัม่ควัามสขุแลุะร้ �สกึุซาบซึ �งใจั
มากุแคไ่หน” คณุเด่ยนา่กุลุา่วั

สนุขัหลุายต้วััท่ี่�อย้ใ่นกุารดแ้ลุของ
คณุเด่ยนา่ม่ปัญหาเกุ่�ยวักุบักุระดกุ้
เนื�องจัากุอายทุ่ี่�มากุขึ �นหรอืเคยได�รบั
บาดเจ็ับรุนแรง สะโพักุเคลุื�อน,  
ข�อเขา่เคลุด็, โรคกุระดกุ้สนัหลุงัแลุะ
ข�ออกัุเสบ ซึ�งเป็นอากุารท่ี่�สนุขัสง้วัยั
จัำานวันมากุท่ี่�ซอยด๊อกุต้�องเผู้ชิญ  
กุารที่ำาวัารบ่ ำาบดัในสระวัา่ยนำ�าจัะ
สง่ผู้ลุด่ต้อ่สขุภาพัของสนุขัเหลุา่น่ � 
นอกุจัากุน่�พัวักุเขายงัได�เลุน่สนกุุ 
กุบัของเลุน่แลุะลุกุ้เที่นนิสเป็นของ
แถึมอ่กุด�วัย
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สน์ขัส้งวยัหลุายติวัได๊�มัี
โอกู้าสใช้�งานสระวา่ยนำ�า

ร่วมักู้บัคณ์เด๊ยีนา่

“ฉีนัสอบถึามสตั้วัแพัที่ยเ์พืั�อควัาม
ปลุอดภยัที่กุุครั�งกุ่อนท่ี่�จัะพัาสนุขัลุง
สระ” คณุเด่ยนา่อธิ์บาย “โดยสองสาม
ครั�งแรกุท่ี่�ลุงสระ เราจัะอย้ใ่นบรเิวัณ
ท่ี่�ตื้ �นท่ี่�สดุกุ่อน พัอสนุขัเริ�มคุ�นชินแลุะ
ม่ควัามพัร�อม ฉีนัจังึจัะใสส่ายจัง้ให� 
จัากุนั�นจังึเอาแขนสอดไวั�ใต้�ที่�องสนุขั
แลุะจัง้ลุงไปในนำ�า สว่ันใหญ่แลุ�วัสนุขั
จัะเริ�มวัา่ยนำ�าจัรงิ ๆ หลุงัจัากุท่ี่�ลุง
สระแลุ�วัส่�ถึงึห�าครั�ง ชา่งด่เหลุือเกิุน
เวัลุาท่ี่�เหน็พัวักุเขาวัา่ยนำ�าเลุน่อยา่ง
สบายใจั”

นำ�าหนกัุต้วััของสนุขัจัะลุดลุงมากุถึงึ 80% ท่ี่�
ระดบัควัามลุกึุเฉีลุ่�ย ซึ�งหมายควัามวัา่พัวักุเขา
สามารถึเคลุื�อนไหวัได�อยา่งอิสระมากุขึ �นแลุะไมร้่ �
สกึุอดึอดั อ่กุที่ั�งยงัชว่ัยปรบัปรุงคณุภาพัช่วัิต้ของ
พัวักุเขาให�ด่ขึ �น

ในจัำานวันสนุขัท่ี่�ได�รบัประโยชนจ์ัากุกุารที่ำาวัาร่
บ ำาบดัท่ี่�สระวัา่ยนำ�าแหง่น่ � ม่สนุขัสองต้วััท่ี่�สร �าง
ควัามประที่บัใจัให�คณุเด่ยนา่อยา่งยิ�ง หนึ�งในนั�น
คือร่์งด๊าว สนุขัวัยั 12 ป่ซึ�งต้าบอดจัากุโรคต้�อหิน
แลุะด๊าลุาลุาร ์สนุขัอาย ุ16 ป่ท่ี่�ม่ปัญหาเรื�องกุาร
เดนิเนื�องจัากุกุระดกุ้สนัหลุงัเสื�อม

“รุง่ดาวัมกัุแสดงที่า่ท่ี่หวัาดกุลุวััเสมอเวัลุาไมไ่ด�อย้ใ่น
คอกุแต้กุ่ลุบัดม่้ควัามมั�นใจัขึ �นในที่นัท่ี่ท่ี่�ได�ลุงสระ สว่ัน
น�องดาลุาลุารท่์ี่�เพิั�งจัากุพัวักุเราไปไมน่านน่�เป็นสนุขัอ่กุ
ต้วััหนึ�งท่ี่�ชื�นชอบกุารเลุน่นำ�าในสระ ฉีนัยงัจัดจัำาใบหน�า
ท่ี่�เป่�ยมไปด�วัยควัามสขุของน�องเวัลุาลุงเลุน่นำ�าได�เสมอ” 
คณุเด่ยนา่กุลุา่วั

คณุจัอหน์หวังัเป็นอยา่งยิ�งวัา่สระวัา่ยนำ�าจัปิ้เต้อรจ์ัะ
สร�างคณุประโยชนด์�านสขุภาพัแลุะนำาควัามสขุมาให�
สนุขัท่ี่�ซอยด๊อกุเหมือนเชน่ท่ี่�ครั�งหนึ�งจัปิ้เต้อรเ์คยได�รบั
ในชว่ังสดุที่�ายของช่วัิต้ 
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Sam McElroy

ความช่่วยเหลือ
ในียามวิกฤต

สัต้ว่์ที�ยูเคริ่นยังคงริ่อคว่ามชั่ว่ยเห้ลือจำำานว่นมาก

ในเดือืนมนีาคม เราไดื�ช่่วยเห่ลื่ือสุุนัขึ้แลื่ะแมวทำี�ไดื�รับผ่ลื่กุระทำบจึากุสุงครามทำี�ย้เครน 

โดืยร่วมมอืกัุบ TOZ (Towarzystwo Opieki Nad Zwierzetami ห่รือสัมาคมป้องกันการทัารุณ
กรรมต่อสััตว์) ซึ่ึ�งเป็็นห่น่วยงานดื�านสุวัสุดืภ่าพัสัุตวท์ำี�เกุ่าแกุ่แลื่ะให่ญ่่ทำี�สุุดืในโป็แลื่นดื ์ 

เพัื�อสุนับสุนุนกุารช่่วยเห่ลื่ือเร่งดืว่นแกุ่สัุตวท์ำี�ไดื�รับผ่ลื่กุระทำบจึากุกุารโจึมตขีึ้องรัสุเซึ่ยี

จัากุรายงานพับวัา่ม่สนุขัแลุะแมวักุวัา่ 40,000 ต้วััได�เดนิที่างข�ามพัรมแดนมาพัร�อมกุบัเจั�าของท่ี่�เป็น 
ผู้้�ลุ่ �ภยัแลุะต้�องกุารกุารชว่ัยเหลุือที่างกุารแพัที่ยเ์รง่ดว่ัน นบัเป็นครั�งแรกุของมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอยท่ี่�ได�

ชว่ัยเหลุือสตั้วัน์อกุพืั�นท่ี่�เอเช่ยต้ะวันัออกุเฉ่ียงใต้�นบัต้ั�งแต้เ่ริ�มดำาเนินกุารกุวัา่ 19 ป่

โครงกุารควัามชว่ัยเหลุือเรง่ดว่ันได�เริ�มขึ �นในที่นัท่ี่เพืั�อรวับรวัมเงินกุวัา่ 250,000 ดอลุลุารส์หรฐั 
ในกุารสร�างแลุะปรบัปรุงคลุนิิกุรกัุษาสตั้วัท่์ี่�เมืองเซเลุสต้ิโน ประเที่ศิโปแลุนด ์ซึ�งเป็นท่ี่�ประสานงาน

หลุกัุสำาหรบักุารรกัุษาสตั้วัใ์นขณะน่�

ขณะท่ี่�เรากุำาลุงัเข่ยนบที่ควัามน่�ยงัม่ผู้้�อพัยพัชาวัยเ้ครนท่ี่�ข�ามพัรมแดนไปยงัประเที่ศิต้า่ง ๆ  
ในแถึบยโุรปจัำานวันมากุ เพ่ัยงโปแลุนดป์ระเที่ศิเด่ยวันั�นมากุถึงึกุวัา่ 2 ลุ�านคนแลุะในจัำานวันน่�ม่ 
ผู้้�ท่ี่�น ำาสตั้วัเ์ลุ่ �ยงเดนิที่างมาด�วัยเพัราะไมอ่าจัทิี่ �งให�สนุขัแลุะแมวัต้�องเผู้ชิญชะต้ากุรรมอนัเลุวัร�าย 

ในบ�านของต้นเองเพ่ัยงลุำาพังัได�
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TOZ ม่หนว่ัยปฎิบตั้งิาน 79 แหง่แลุะศิน้ยพ์ักัุพิังสตั้วั ์11 แหง่ที่ั�วัโปแลุนดไ์ด�ให�กุารชว่ัยเหลุือสตั้วัท่์ี่�อย้ ่
ในสภาวัะตื้�นต้ระหนกุ ซบ้ผู้อม ขาดแคลุนนำ�าแลุะอาหาร บาดเจ็ับแลุะป่วัย 

กุารที่ำางานอยา่งมุง่มั�นของพัวักุเขานั�นกุำาลุงัอย้ใ่นชว่ังวัิกุฤต้เชน่กุนัเนื�องจัากุเงินที่นุกุำาลุงัรอ่ยหรอแลุะ 
จัะหมดลุงในไมช่�า พัวักุเขาจัำาเป็นต้�องรกัุษาสตั้วัท่์ี่�เจ็ับป่วัยสาหสักุ่อนแลุะที่างเลุือกุไมไ่ด�ม่มากุนกัุ

“ปกุต้แิลุ�วัเราจัะมุง่มั�นในกุารชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัในที่ว่ัปเอเช่ยเที่า่นั�น แต้ไ่มม่่ใครปฏิิเสธ์ได�วัา่เหต้กุุารณใ์น
ยเ้ครนครั�งน่ �เลุวัร�ายอยา่งแสนสาหสั ขณะท่ี่�ควัามชว่ัยเหลุือด�านอาหารได�รบักุารเต้มิเต้ม็แลุ�วั ยงัม่ควัามชว่ัย

เหลุือในด�านอื�นท่ี่�ยงัคงรอคอยอย้แ่ลุะต้�องกุารเรง่ดว่ัน” คณุจอหน์ ด๊ลัุลุยี ์ผู้้�รว่ัมกุ่อต้ั�งซอยด๊อกุกุลุา่วั

 “TOZ ได�รบักุารสนบัสนนุจัากุบรษัิที่อาหารสตั้วั ์Mars Petcare แลุะได�รบัอาหารสตั้วัจ์ั ำานวันหลุายรถึบรรที่กุุ
ต้อ่วันัเพืั�อแจักุจัา่ยในจัดุต้า่ง ๆ ดงันั�นในขณะน่�อาหารจังึไมใ่ชเ่รื�องวัิกุฤต้” 

เจั�าของแลุะสตั้วัเ์ลุ่ �ยงบางสว่ันต้�องเดนิที่างอยา่งต้อ่เนื�องโดยไมไ่ด�หยดุพักัุเป็นเวัลุาหลุายวันัเนื�องจัากุ 
หลุบหน่กุารใช�ระเบดิแลุะอาวัธุ์สงครามของรสัเซ่ยเพืั�อให�ถึงึชายแดนโปแลุนดอ์ยา่งปลุอดภยั แลุะยงัม่ 

ผู้้�อพัยพัท่ี่�เดนิที่างออกุจัากุพืั�นท่ี่�ท่ี่�ม่กุารปะที่ะอยา่งต้อ่เนื�องที่กุุวันั

นายลุ้คาสซ์ บาลุเซอร ์ผู้้�อ ำานวัยกุารศิน้ยพ์ักัุพิังสนุขัเซเลุสต้โินกุลุา่วัวัา่ผู้้�อพัยพัสว่ันใหญ่ม่เพ่ัยงกุระเป๋า
สมัภาระแลุะสตั้วัเ์ลุ่ �ยงต้ดิต้วััมาด�วัย

แม�ในยามยากุท่ี่�ช่วัิต้ไมแ่นน่อนแลุะเส่�ยงอนัต้ราย สายสมัพันัธ์ร์ะหวัา่งเจั�าของแลุะสตั้วัเ์ลุ่ �ยงท่ี่�ยเ้ครน 
ยงัคงแนบแนน่แลุะเป็นเรื�องราวัสดุสะเทืี่อนใจัของกุารรว่ัมที่กุุขร์ว่ัมสขุระหวัา่งคนแลุะสตั้วั์

“ม่เหต้กุุารณห์นึ�งท่ี่�ผู้มร้ �สกึุสะเทืี่อนใจัอยา่งมากุเกุ่�ยวักุบัเจั�าของท่ี่�ลุ่ �ภยัมาพัร�อมกุบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยง” นายลุค้าสซ์
กุลุา่วั “หญิงชราคนหนึ�งในมือซ�ายหิ �วักุระเป๋าซึ�งม่แมวัของเธ์ออย้ข่ �างใน สว่ันแขนขวัาของเธ์ออุ�มสนุขัต้วััใหญ่ 

ซึ�งพัยายามต้ะเกุ่ยกุต้ะกุายแลุะเอาต้วััซกุุเธ์อเพืั�อหาท่ี่�ปลุอดภยัท่ี่�สดุเที่า่ท่ี่�จัะเป็นได�ในสถึานกุารณท่์ี่�นา่ 
หวัาดผู้วัาน่� ผู้มร้ �สกึุประที่บัใจัอยา่งยิ�งถึงึควัามรกัุระหวัา่งเจั�าของแลุะสตั้วัเ์ลุ่ �ยง แม�ในยามยากุก็ุไมทิ่ี่ �งกุนั”
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TOZ ยงัได�ที่ ำางานรว่ัมกุบัศิน้ยพ์ักัุพิังในประเที่ศิยเ้ครนในกุารแบง่สนุขัเป็นกุลุุม่ลุะ 20 – 30 ต้วััเพืั�อพักัุพิัง
ชั�วัคราวัในศิน้ยพ์ักัุพิังท่ี่�โปแลุนดแ์ลุะจัดุต้า่ง ๆ ท่ี่�ดแ้ลุโดยอาสาสมคัร พัวักุเขายงัชว่ัยประสานงานเรื�องเอกุสาร
ของสตั้วัเ์ลุ่ �ยง กุารฝั่งไมโครชิปแลุะกุารฉ่ีดวัคัซ่นเพืั�อให�สตั้วัเ์หลุา่น่ �สามารถึเดินที่างเข�าส้ป่ระเที่ศิในแถึบยโุรป 

ได�อยา่งถึกุ้กุฎหมาย

“ในสถึานกุารณว์ัิกุฤต้ท่ี่�คาดเดาไมไ่ด�น่ � สิ�งท่ี่�เราไมม่่ที่างร้ �เลุยคือเมื�อไหรท่่ี่�ควัามรุนแรงจัะสิ �นสดุลุง อยา่งไร
ก็ุต้ามวัิกุฤต้ท่ี่�เป็นผู้ลุจัากุเหต้กุุารณค์รั�งน่ �จัะคงอย้ไ่ปอ่กุนาน” คณุจัอหน์ ดลัุลุ่ยก์ุลุา่วัอยา่งมั�นใจั เราไมส่ามารถึ

คาดเดาได�เลุยวัา่อะไรจัะเกิุดขึ �น “หากุม่สงครามเกิุดขึ �นจัรงิ ๆ ผู้ลุจัากุเหต้กุุารณค์รั�งน่ �จัะคงอย้แ่ลุะม่สตั้วัท่์ี่�
ต้�องกุารควัามชว่ัยเหลุือจัำานวันมากุ ซอยด๊อกุมุง่มั�นท่ี่�จัะที่ำาที่กุุอยา่งเที่า่ท่ี่�เราที่ำาได�เพืั�อชว่ัยเหลุือพัวักุเขา”

ที่า่มกุลุางควัามไมแ่นน่อนของสถึานกุารณท์ี่ำาให�เรามองไมเ่หน็แสงสวัา่งท่ี่�ปลุายอโุมงคไ์ด�กุระจัา่งชดันกัุ  
แต้อ่ยา่งไรก็ุต้ามด�วัยกุารสนบัสนนุจัากุคณุแลุะกุารรว่ัมมือกุบั TOZ เรามั�นใจัวัา่จัะสามารถึชว่ัยเหลุือสตั้วัท่์ี่�

ที่กุุขย์ากุได�ต้อ่ไปแม�ในชว่ังเวัลุาท่ี่�แสนวัิกุฤต้

กุารสนบัสนนุจัากุคณุจัะถึกุ้สง่ไปชว่ัยเหลุือสตั้วัท่์ี่�ยเ้ครนโดยต้รง แม�พัวักุเขาจัะไมส่ามารถึร�องขอ 
ควัามชว่ัยเหลุือได�แต้ค่ณุสามารถึเป็นสว่ันหนึ�งท่ี่�ที่ ำาให�สตั้วัเ์หลุา่น่ �พั�นจัากุควัามที่กุุขท์ี่รมานแลุะได�เริ�มช่วัิต้ใหม่

หลุงัจัากุวัิกุฤต้อนัเลุวัร�ายในบ�านของต้วััเอง

รว่ัมบรจิัาคเพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วั ์
ท่ี่�ได�รบัผู้ลุกุระที่บจัากุเหต้กุุารณใ์นยเ้ครน ทัี�นี�
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Nayomi Gunarathna

โปิร์ดร์ับเลี�ยง
แทนการซื้้�อ!

จึากุวกุ่ฤตโรคระบาดืทำี�เกุด่ืขึ้ึ�นในปี็ พั.ศู. 2563 สุ่งผ่ลื่กุระทำบตอ่สัุตวเ์ลื่ี�ยงโดืยตรง  

สุุนัขึ้แลื่ะแมวถ้กุทำ่�ง ไร�คนเห่ลื่ียวแลื่แลื่ะถ้กุทำารุณ์กุรรมมากุขึ้ึ�น จึำานวนสัุตวท์ำี�เขึ้�ามารับ
กุารรักุษ์าทำี�ศู้นยพ์ักัุพัง่มากุเป็็นป็ระวัตกุ่ารณ์อ์ย่างทำี�ไม่เคยเกุด่ืขึ้ึ�นมากุ่อน

ยิ�งไปกุวัา่นั�นในเดือนมิถึนุายน พั.ศิ. 2564 กุารประกุาศิห�ามนำาเข�าสนุขัส้ส่หรฐัอเมรกิุาโดยศิน้ย์
ควับคมุแลุะป�องกุนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) ที่ำาให�สนุขัท่ี่�ได�บ�านใหมแ่ลุ�วัไมส่ามารถึเดินที่างได� 

สหรฐัอเมรกิุาเป็นจัดุหมายปลุายที่างท่ี่�สนุขัโต้เต้ม็วัยัได�บ�านผู้า่นกุารรบัเลุ่ �ยงสว่ันบคุคลุแลุะผู้า่น
โครงกุารชว่ัยเหลุือของพันัธ์มิต้รระหวัา่งประเที่ศิเป็นจัำานวันมากุท่ี่�สดุ จัากุสถิึต้ิสตั้วัท่์ี่�ได�บ�านของ

มลุ้นิธิ์ฯ ในป่แรกุท่ี่�ม่กุารแพัรร่ะบาดของโควิัด-19 (พั.ศิ. 2563) ม่สตั้วัท่์ี่�ได�บ�านใหมท่่ี่�สหรฐัฯ  
10% จัากุจัำานวันสตั้วัท่์ี่�ได�บ�านที่ั�งหมด แลุะราวั 30% ในพั.ศิ. 2564 

เพ่ัยงไมน่านนกัุ สตั้วัท่์ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังได�เพิั�มจัำานวันจันถึงึ 1,600 ต้วัั (เดมิม่สนุขัราวั 1,000 ต้วััท่ี่�ใช�
ช่วัิต้อย้ใ่นศิน้ยพ์ักัุพิัง) มากุท่ี่�สดุนบัต้ั�งแต้ท่่ี่�คณุได�สนบัสนนุกุารที่ำางานเพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดั
ของเรามา เรายงัให�กุารชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัอยา่งต้อ่เนื�องในที่กุุ ๆ วันัซึ�งที่ำาให�เราเข�าใกุลุ�จัดุ

วัิกุฤต้ท่ี่�กุระที่บสวัสัดภิาพัของสตั้วัใ์นศิน้ยพ์ักัุพิังมากุขึ �นเรื�อย ๆ 

โครงกุารหาบ�านใหมใ่นต้า่งประเที่ศิได�รบัผู้ลุกุระที่บอยา่งหนกัุที่ั�งจัากุข�อจัำากุดัด�านกุารเดนิที่าง
แลุะมาต้รกุารของ CDC เราที่ำาได�เพ่ัยงยอมรบัแลุะหาที่างเลุือกุอื�นเพืั�อให�สตั้วัจ์ัรจัดัเหลุา่น่ �ยงั

คงสามารถึเดินที่างไปบ�านใหมไ่ด� โครงกุารหาบ�านคือที่างออกุเด่ยวัในกุารจัดักุารจัำานวันสตั้วัท่์ี่�
ศิน้ยพ์ักัุพิังแลุะเพิั�มพืั �นท่ี่�ให�สตั้วัจ์ัรจัดัท่ี่�ยงัคงต้�องกุารควัามชว่ัยเหลุือ

สน์ขันา่รกัู้นา่เอน็ด้๊กู้วา่ร�อยช้วีติิกู้ำาลุงัรอคอยบ�านใหมั่อนัอบอ์น่
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ไม่กุี�ปี็มานี�จึำานวนสัุตวท์ำี�ไดื�บ�านในป็ระเทำศูไทำยเพั่�มขึ้ึ�นอย่างมากุ เช่่นในปี็ พั.ศู. 2562  

สุุนัขึ้แลื่ะแมวจึำานวนกุว่าครึ�งห่นึ�งไดื�รับกุารรับเลื่ี�ยงในป็ระเทำศูไทำย ในป่ พั.ศิ. 2563 คิด
เป็นสดัสว่ัน 8 ใน 10 แลุะป่ท่ี่�แลุ�วัสถิึต้ิก็ุยงัคงสง้ถึงึ 7 ใน 10 แสดงให�เหน็วัา่โครงกุารหาบ�านใน
ประเที่ศิไที่ยม่ควัามสำาคญัอยา่งยิ�ง เมื�อเราดข้�อมลุ้สตั้วัท่์ี่�ได�บ�านจังึพับวัา่สว่ันใหญ่แลุ�วัจัะเป็น 
ลุกุ้สนุขัแลุะลุกุ้แมวัท่ี่�ได�รบักุารรบัเลุ่ �ยงโดยครอบครวััชาวัไที่ย

ประเที่ศิไที่ยยงัเป็นท่ี่�พักัุอาศิยัของชาวัต้า่งชาต้จิั ำานวันมากุท่ี่�ย�ายมาที่ำางานแลุะใช�ช่วัิต้บั�นปลุายใน
พืั�นท่ี่�ต้า่ง ๆ ที่ั�งเมืองใหญ่อยา่งกุรุงเที่พัฯ เมืองต้ากุอากุาศิอยา่งภเ้ก็ุต้หรอืภาคเหนืออยา่งเช่ยงใหม ่
จัากุจัำานวันกุารรบัเลุ่ �ยงที่ั�ง 588 ต้วััในพั.ศิ. 2563 เป็นกุารรบัเลุ่ �ยงโดยครอบครวััชาวัต้า่งชาต้ ิ57 ต้วัั 
ข�อมลุ้ของท่ี่มหาบ�านพับวัา่ครอบครวััชาวัต้า่งชาต้เิป็นบ�านท่ี่�ม่ควัามเหมาะสมกุบัสตั้วัโ์ต้เต้ม็วัยั 
รวัมถึงึสนุขัแลุะแมวัพิักุารท่ี่�ต้�องกุารกุารดแ้ลุเป็นพิัเศิษ

ด�วัยเหต้ผุู้ลุดงักุลุา่วัที่ำาให�เราเริ�มประชาสมัพันัธ์โ์ครงกุารหาบ�านใหมใ่ห�แกุ่สนุขัแลุะแมวัสำาหรบั 
ชาวัต้า่งชาต้ใินปลุายป่ พั.ศิ. 2564 เพืั�อสง่เสรมิให�ชาวัต้า่งชาต้ท่ิี่�พักัุอาศิยัในประเที่ศิไที่ยเลุือกุ 
รบัเลุ่ �ยงสนุขัแลุะแมวัจัากุมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย 

ปิร์ะเทัศไทัย 
กับผู้้�พัิกอาศัย
ช่าวต่างช่าติ

มัชี้าวติา่งช้าติถิูง่ 
ราว 200,000 คน 

ที�ใช้�ช้วีติิใน 
ประเทศ์ไทย
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เราไดื�แบง่กุารทำำางานเป็็นขัึ้�นตอนดืงันี�

อนัดบัแรกุเรามุง่เป�าไปท่ี่�สื�อออนไลุน ์อยา่งไรก็ุต้ามกุารกุระจัายข�อมลุ้ด�วัยกุารโพัสต้แ์บบไมซื่ �อ
โฆษณานั�นปิดกุั�นกุารเข�าถึงึแลุะลุำาดบักุารมองเหน็ของผู้้�ต้ดิต้าม เราจังึจัำาเป็นต้�องเปลุ่�ยนมาใช�
กุารโฆษณาแที่นเพืั�อสร�างกุารรบัร้ �ในวังกุวั�าง

เราเริ�มจัากุกุารใช� Google Ads ซึ�งอ ำานวัยควัามสะดวักุสำาหรบัหนว่ัยงานไมแ่สวังหาผู้ลุกุำาไร 
ท่ี่�จัดที่ะเบ่ยนอยา่งถึกุ้ต้�องต้ามกุฎหมายสามารถึใช�งานได�โดยไมเ่ส่ยคา่ใช�จัา่ย จัากุนั�นจังึใช�
เครื�องมือโฆษณาใน Facebook แลุะ Instagram โดยต้ั�งกุลุุม่เป�าหมายเป็นชาวัต้า่งชาต้ท่ิี่�อาศิยั
อย้ใ่นประเที่ศิไที่ย เพ่ัยงไมกุ่่�สปัดาหจ์ัำานวันผู้้�สนใจัรบัเลุ่ �ยงชาวัต้า่งชาต้ท่ิี่�ต้ดิต้อ่เข�ามาก็ุเพิั�มขึ �น

ต้อ่มาเราจังึวัางแผู้นใช�สื�อสิ�งพิัมพัเ์ชน่ แผู้น่พับั ใบปลุวิั แลุะป�ายโฆษณาขนาดใหญ่ในกุาร
ประชาสมัพันัธ์โ์ครงกุารต้ามจัดุต้า่ง ๆ โดยป�ายโฆษณาจัะเน�นพืั �นท่ี่�กุลุุม่เป�าหมายชาวัต้า่งชาต้ิ
ในจังัหวัดัภเ้ก็ุต้กุ่อน เราได�รบักุารสนบัสนนุคา่ต้ิดต้ั�งป�ายจัากุผู้้�บรจิัาคซึ�งไมป่ระสงคอ์อกุนาม

ลุำาดบัสดุที่�ายเราจัะนำาข�อมลุ้ท่ี่�ได�จัากุกุารใช�เครื�องมือโฆษณามาวัิเคราะหเ์พืั�อวัางแผู้นแลุะ
พัฒันากุารใช�สื�อออนไลุน ์เราจัะสอดแที่รกุข�อมลุ้โครงกุารหาบ�านในสื�อต้า่ง ๆ ที่ั�วัประเที่ศิรวัมถึงึ
บที่ควัามแลุะขา่วัประชาสมัพันัธ์ท่์ี่�เผู้ยแพัรใ่นชอ่งที่างต้า่ง ๆ

สุาม  
สุอง  
หนี่�ง  
ไปิ!
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ในกุารเช่ญ่่ช่วนให่�ผ้่�คนรับเลื่ี�ยงสุุนัขึ้แลื่ะแมวจึรจึดัืนั�น สุ่�งสุำาคัญ่คอืต�องทำำาให่�กุลุ่ื่มเป็�าห่มาย
เห่ล่ื่านี�ตระห่นักุว่าเพัราะเห่ตุใดืพัวกุเขึ้าจึงึควรตดัืสุ่นใจึรับเลื่ี�ยงสัุตวท์ำี�โตเตม็วัยแลื่�วแลื่ะม ี

เรื�องราวในช่ีวต่ทำี�ไม่มใีครทำราบเบื�องห่ลัื่งมากุ่อน

หากุคณุค�นหาแฮชแที่ก็ุ #adoptdontshop ในโซเช่ยลุม่เด่ยจัะพับวัา่ม่ผู้้�คนพัด้ถึงึแฮชแที่ก็ุน่ �ถึงึ 47.7 ลุ�าน
โพัสต้เ์พ่ัยงแคใ่น Instagram เที่า่นั�น คณุอาจัคิดวัา่โครงกุารรบัเลุ่ �ยงแที่นกุารซื �อเป็นท่ี่�รบัร้ �ในวังกุวั�างแลุะ
เป็นเรื�องท่ี่�ผู้้�คนจัะนกึุถึงึเมื�อพัวักุเขาต้ดัสนิใจัเลุ่ �ยงสตั้วั ์แต้ค่วัามจัรงิแลุ�วัแม�จัะได�รบักุารกุลุา่วัถึงึผู้า่นที่าง
โซเซ่ยลุม่เด่ยหลุายลุ�านครั�งแต้ผู่้้�คนก็ุยงัไมม่องกุารรบัเลุ่ �ยงเป็นที่างเลุือกุแรกุอย้ด่่

แลุ�วัเหต้ผุู้ลุอะไรท่ี่�เราจัะต้�องรบัเลุ่ �ยงสตั้วัเ์หลุา่น่ �แที่นท่ี่�จัะซื �อลุกุ้สนุขัขนปยุหรอืลุกุ้แมวัขนฟื้จ้ัากุฟื้ารม์?

เราม่ข�อมลุ้บางสว่ันมาแบง่ปันวัา่ที่ำาไมเราจังึควัรรบัเลุ่ �ยงสนุขัหรอืแมวัจัากุสถึานพักัุพิังมากุกุวัา่กุารซื �อ 
จัากุร�านขายสตั้วัเ์ลุ่ �ยงหรอืฟื้ารม์

• ข�อมลุ้ท่ี่�ได�จัากุกุารรวับรวัมขององคก์ุรหลุายแหง่ลุ�วันแสดงให�เหน็วัา่ โลุกุของเราม่จัำานวันสนุขัแลุะแมวั
จัรจัดัมากุกุวัา่ร �อยลุ�านต้วัั สตั้วัจ์ัรจัดัท่ี่�ใช�ช่วัิต้ข�างถึนนเชน่ในประเที่ศิไที่ยต้�องม่วังจัรช่วัิต้บนที่�องถึนน
ต้ั�งแต้เ่กิุดจันต้าย สตั้วัเ์หลุา่น่ �จั ำานวันไมน่�อยท่ี่�ที่กุุขท์ี่รมานแลุะต้�องกุารท่ี่�พักัุพิัง เพ่ัยงประเที่ศิไที่ยท่ี่�เด่ยวั
ม่สนุขัจัรจัดัมากุถึงึกุวัา่สบิลุ�านต้วัั แลุะแมวัท่ี่�ไมส่ามารถึสำารวัจัจัำานวันได�อ่กุไมร้่ �กุ่�ต้วัั จัะด่แคไ่หนหากุเรา
สามารถึชว่ัยยตุ้คิวัามหิวัโหย กุารเส่�ยงถึกุ้ที่ารุณกุรรมแลุะควัามบาดเจ็ับ เจ็ับป่วัยด�วัยกุารให�โอกุาสสตั้วั์
จัรเหลุา่น่ �ได�ม่บ�านแลุะคนดแ้ลุ คณุสามารถึเลุือกุได�ท่ี่�จัะเป็นสว่ันหนึ�งในกุารแกุ�ปัญหาประชากุรสตั้วัจ์ัรจัดั

ลุ�นเมือง คณุสามารถึยตุ้คิวัามที่กุุขท์ี่รมาน
ของสตั้วัไ์ร �บ�านด�วัยกุารรบัเลุ่ �ยงพัวักุเขา
อยา่งน�อยหนึ�งต้วััจัากุศิน้ยพ์ักัุพิัง 

• สตั้วัจ์ัรจัดันั�นม่พันัธ์กุุรรมท่ี่�แข็งแรงจัากุ
กุารคดัสรรต้ามธ์รรมชาต้ ิเมื�อพัวักุเขามา
เป็นสว่ันหนึ�งในครอบครวััคณุจังึเป็นสตั้วั์
เลุ่ �ยงท่ี่�ม่สขุภาพัแข็งแรงแลุะไมเ่ส่�ยงต้อ่กุาร
เกิุดโรคเที่า่กุบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยงท่ี่�เป็นสายพันัธ์ุแ์ที่�
ซึ�งถึกุ้เพัาะพันัธ์ุแ์ลุะดดัแปลุงพันัธ์กุุรรมให�ม่
ลุกัุษณะต้ามท่ี่�ต้ลุาดสตั้วัเ์ลุ่ �ยงต้�องกุาร

ทัำาไมต�อง
ร์ับเลี�ยง?
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• แม�ในประเที่ศิท่ี่�ไมม่่สนุขัจัรจัดัต้ามที่�องถึนน ศิน้ยพ์ักัุพิังสนุขัก็ุยงัม่โครงกุารหาบ�านให�แกุ่สตั้วัใ์นศิน้ย ์
สตั้วัเ์หลุา่นั�นถึกุ้ทิี่ �งหรอืได�รบักุารชว่ัยเหลุือมาจัากุกุารที่ารุณกุรรม ศิน้ยพ์ักัุพิังจังึเป็นบ�านหลุงัสดุที่�ายแลุะ
พัวักุเขาจัะต้�องถึกุ้กุารุณยฆาต้หากุไมม่่ใครมารบัเลุ่ �ยงในชว่ังเวัลุาท่ี่�กุำาหนด 

• ผู้้�ค�าสตั้วัเ์ลุ่ �ยงหลุายรายประกุอบธ์รุกิุจัขายลุกุ้สนุขั-ลุกุ้แมวัอยา่งผิู้ดกุฎหมาย แลุะไมด่แ้ลุควัามเป็นอย้่
ของสตั้วัต์้ามหลุกัุสวัสัดภิาพัสตั้วั ์5 ประกุาร 

• สนุขัแลุะแมวัในฟื้ารม์หลุายแหง่ต้�องอย้ร่ว่ัมกุนัในกุรงแลุะคอกุท่ี่�คบัแคบ เราจัะสนบัสนนุให�ธ์รุกิุจัเหลุา่
น่ �ยงัคงดำาเนินต้อ่ไปอ่กุหรอื? 

• กุารรบัเลุ่ �ยงสนุขัหรอืแมวัจัากุศิน้ยพ์ักัุพิังหมายควัามวัา่คณุได�เพิั�มพืั �นท่ี่�วัา่งสำาหรบัสตั้วัจ์ัรจัดัท่ี่�ต้�องกุาร
ควัามชว่ัยเหลุือต้วััอื�น ศิน้ยพ์ักัุพิังไมไ่ด�ม่พืั �นท่ี่�กุวั�างมากุพัอท่ี่�จัะรองรบัสตั้วัไ์ด�อยา่งไมจ่ั ำากุดั สดัสว่ันท่ี่�
สามารถึเท่ี่ยบให�คณุเหน็ภาพัชดัเจันยิ�งขึ �นคือจัำานวันสตั้วัท่์ี่�จัะได�เข�ามารกัุษาขึ �นอย้กุ่บัจัำานวันสตั้วัท่์ี่�ออกุ
จัากุศิน้ยพ์ักัุพิังไปส้บ่ �านใหม ่

• สตั้วัจ์ั ำานวันมากุอย้ท่่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังเป็นเวัลุานานจันโต้เต้ม็วัยัหรอืเข�าส้ว่ัยัชรา ผู้้�คนอาจัคดิวัา่สตั้วัเ์หลุา่น่ �
ม่ปัญหาในกุารปรบัต้วััให�เข�ากุบัครอบครวัั เป็นเรื�องงา่ยกุวัา่หากุเลุือกุรบัเลุ่ �ยงลุกุ้สนุขัหรอืลุกุ้แมวั เชื�อกุนั
วัา่สตั้วัเ์ลุ่ �ยงท่ี่�โต้เต้ม็วัยัแลุ�วัจัะใช�เวัลุามากุกุวัา่ในกุารปรบัต้วััแลุะเรย่นร้ �ท่ี่�จัะที่ำาต้ามคำาสั�ง อยา่งไรก็ุต้าม
บ�านที่กุุหลุงัท่ี่�รบัเลุ่ �ยงสนุขัแลุะแมวัจัากุซอยด๊อกุไปได�พิัสจ้ันแ์ลุ�วัวัา่กุารรบัเลุ่ �ยงเป็นกุารต้ดัสนิใจัท่ี่�ถึกุ้ต้�อง
แลุะมอบหนึ�งในประสบกุารณท่์ี่�ด่ท่ี่�สดุในช่วัิต้ให�แกุ่ผู้้�รบัเลุ่ �ยง กุารได�เหน็พัฒันากุารของสนุขัแลุะแมวั 
ท่ี่�ได�รบักุารชว่ัยเหลุือ ได�เหน็พัวักุเขาม่ควัามสขุแลุะสบายใจัในบ�านของต้วััเองเป็นควัามร้ �สกึุท่ี่�ด่เย่�ยม 
เกิุนบรรยาย

แลุ�วัคณุจัะรออะไร! คณุเองก็ุสามารถึเปลุ่�ยนแปลุงช่วัิต้แลุะสร�างควัามมหศัิจัรรยใ์ห�เกิุดขึ �นในช่วัิต้ของ
สตั้วัจ์ัรจัดัยากุไร�เหลุา่น่ �ได�

หากุคณุเป็นครอบครวััชาวัต้า่งชาต้หิรอืร้ �จักัุชาวัต้า่งชาต้ท่ิี่�พักัุอาศิยัอย้ใ่นประเที่ศิไที่ย สามารถึสอบถึาม
แลุะพัด้คยุกุบัท่ี่มจัดัหาบ�านให�แกุ่สนุขัแลุะแมวัของมลุ้นิธิ์ฯ เรายินด่ในกุารให�ค ำาปรกึุษาแกุ่ที่า่นแลุะต้อบ
ที่กุุข�อสงสยัท่ี่� expatadoptions@soidog.org

หากุคณุพักัุอาศิยัอย้ใ่นประเที่ศิแคนาดา  
สหราชอาณาจักัุรแลุะสหภาพัยโุรป โปรดเย่�ยมชม
เวบ็ไซตข์องเราเพืั�อดร้ายลุะเอ่ยดของกุารรบัเลุ่ �ยง 
ในต้า่งประเที่ศิ
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Vanessa Jakoby

น�องเอิร์ธเขึ้�ามาอย้่ทำี�ซึ่อยดือ๊กุตั�งแตย่ังเป็็นล้ื่กุสุุนัขึ้ กุ่อนหน�าท่ี่�จัะได�รบั
กุารชว่ัยเหลุือน�องเอิรธ์์ใช�ช่วัิต้อย้ท่่ี่�แคมป์กุ่อสร�างโดยม่คนใจัด่คอยเมต้ต้า
ให�อาหาร แต้แ่ลุ�วัวันัหนึ�งน�องลุ�มป่วัยลุงอยา่งกุะที่นัหนั ที่ั�งอาเจ่ัยนแลุะนำ�า
หนกัุต้วััลุดลุงอยา่งรวัดเรว็ั น�องเอิรธ์์จังึได�รบักุารสง่ต้วััเข�ามารกัุษาแลุะดแ้ลุ
อย้ท่่ี่�มลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย (ซอยด๊อกุ) ต้ั�งแต้น่ั�นเป็นต้�นมา 

น�องเอิรธ์์หายจัากุอากุารป่วัยแลุะเต้บิโต้เป็นสนุขัหนุม่ท่ี่�แข็งแรง น�องอาจั
จัะไมใ่ชส่นุขัท่ี่�ม่บคุลุกิุเปิดเผู้ยอะไรมากุนกัุแต้ก็ุ่ม่มมุท่ี่�ออ่นหวัานแลุะนา่รกัุ 
ซึ�งจัะเผู้ยให�คนเหน็ก็ุต้อ่เมื�อได�ที่ำาควัามร้ �จักัุจันสนิที่สนมแลุะไวั�วัางใจัซึ�งกุนั
แลุะกุนัแลุ�วั รบัรองได�เลุยวัา่ไมว่ัา่คณุจัะพักัุผู้อ่นอย้ท่่ี่�บ�านหรอืออกุไปเดนิ
เลุน่อยา่งสงบ น�องเอิรธ์์ก็ุพัร�อมจัะอย้เ่ค่ยงข�างคณุในที่กุุท่ี่�

หลุงัจัากุใช�ช่วัิต้อย้ท่่ี่�ซอยด๊อกุมารว่ัม 6 ป่ เราคดิวัา่ถึงึเวัลุาแลุ�วัท่ี่�น�องเอิรธ์์
ควัรจัะได�ใช�ช่วัิต้กุบัครอบครวััท่ี่�พัร�อมดแ้ลุไปต้ลุอดช่วัิต้

นี�องหมาหาบ�านี:
ทำาคว่ามริู่้จำักกับสุนัขริุ่่นให้ญ่ 

จำากซอยดี๊อกที�กำาลังมองห้าบ้าน

เอิร์์ธ

อายุ:  
ประมาณ 6 ป่

นำ�าห่นักุ:  
18 กิุโลุกุรมั

ช่อบ:  
เดนิเลุน่รอบสระนำ�า 

ในวันัท่ี่�ม่แดด

ไม่ช่อบ:  
กุารท่ี่�ต้�องอย้ท่่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ 

นานเกิุนไปแลุ�วั

โปริ่ดีอุปการิ่ะ
น้องเอ่ริ่์ธ 
ดี้ว่ยคริ่ับ
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อายุ:  
ประมาณ 7 ป่

อายุ:  
ประมาณ 4 ป่

นำ�าห่นักุ:  
16 กิุโลุกุรมั

ช่อบ:  
ที่ำาสิ�งต้า่ง ๆ อยา่ง
ใจัเยน็ไมร่บ่ร �อน

ช่อบ:  
กุารได�พับเจัอเพืั�อนใหมแ่ลุะ
ที่กัุที่ายเพืั�อนเกุ่า

ไม่ช่อบ:  
แบง่อาหารแลุะของเลุน่สดุหวัง

ไม่ช่อบ:  
เวัลุาท่ี่�พืั �นท่ี่�วัิ�งเลุน่
อิสระไมว่ัา่ง

เจเซี่นี
น�องเจำเซ่นอายุไดื�เพัยีงห่นึ�งปี็เทำา่นั�น ตอนทำี�ถ้กุนำา 

ตวัเขึ้�ามารับกุารรักุษ์าทำี�ซึ่อยดือ๊กุเมื�อป่ พั.ศิ. 2562 
จัากุอบุตั้เิหต้ถุึกุ้รถึชน เหต้กุุารณอ์นัเลุวัร�ายในครั�งนั�น
ที่ำาให�กุระดกุ้สะโพักุน�องหกัุแลุะสร�างควัามเจ็ับปวัด
ที่รมานอยา่งสาหสัแกุ่เจัเซน่ หลุงัจัากุได�รบักุารรกัุษาแลุะ
กุารดแ้ลุเอาใจัใสจ่ัากุสตั้วัแพัที่ยแ์ลุะเจั�าหน�าท่ี่� เจัเซน่ก็ุ
กุลุบัมาแข็งแรงแลุะรา่เรงิอ่กุครั�ง น�องได�ใช�เวัลุาอย้ท่่ี่� 
ซอยด๊อกุซึ�งเป็นเหมือนบ�านชั�วัคราวัต้ั�งแต้น่ั�นเป็นต้�นมา

ด�วัยขนาดต้วััท่ี่�เลุก็ุที่ำาให�น�องเจัเซน่อาจัไมโ่ดดเดน่เมื�อยืน
ในกุลุุม่เพืั�อนส่�ขาต้วััอื�น ๆ ท่ี่�สง้กุวัา่ วัิ�งเรว็ักุวัา่หรอืกุระโดด
สง้กุวัา่ แต้ด่�วัยอปุนิสยัซกุุซนแลุะควัามข่ �เลุน่รวัมถึงึพัลุะ
กุำาลุงันั�นกุลุบัไมเ่ป็นรองใคร 

เจัเซน่หวังัวัา่คณุจัะมองเหน็ควัามพิัเศิษในแบบท่ี่�น�องเป็น
แลุะมอบควัามรกัุควัามอบอุน่ในบ�านของคณุให�แกุ่น�องได�

แอลคันีเดอร์์
น�องแอลคันเดัอร์เขึ้�ามาอย้่ทำี�ซึ่อยดือ๊กุห่ลัื่งจึากุน�องเจึเซ่ึ่นไม่นาน  
แอลื่คันเดือรเ์ป็็นห่นึ�งในเคสุทำารุณ์กุรรมทำี�ร�ายแรงทำี�สุุดืทำี�ซึ่อยดือ๊กุเคย
ให่�กุารช่่วยเห่ลื่ือ เจั�าของเกุ่าได�ลุา่มโซน่�องไวั�นานหลุายป่กุ่อนท่ี่�สดุที่�ายจัะทิี่ �ง
ไป ปลุอ่ยน�องไวั�เพ่ัยงลุำาพังัอยา่งโดดเด่�ยวั เมื�อแอลุคนัเดอรม่์ขนาดต้วััท่ี่�โต้ขึ �น 
โซข่ึ �นสนิมท่ี่�ลุา่มไวั�ได�ฝั่งเข�าไปในคอแลุะคอ่ย ๆ กุดักิุนเนื �อบรเิวัณนั�น โชคด่ท่ี่�ม่
คนมาพับเหน็แลุะแจั�งเหต้มุาท่ี่�ซอยด๊อกุเพืั�อเข�าชว่ัยเหลุือได�ที่นัเวัลุา โซไ่ด�ถึกุ้
ต้ดัออกุแลุะแผู้ลุท่ี่�คอได�รบักุารรกัุษาจันน�องแอลุคนัเดอรห์ายด่ในท่ี่�สดุ

ประสบกุารณอ์นัเลุวัร�ายฝั่งใจัน่ �ที่ ำาให�น�องแอลุคนัเดอรก์ุลุายเป็นสนุขัท่ี่� 
คอ่นข�างข่ �อายแลุะต้�องใช�เวัลุาอย้ร่ะยะหนึ�งในกุารเรย่นร้ �เพืั�อเข�าหาผู้้�คน  
น�องแอลุคนัเดอรช์อบที่ำาสิ�งต้า่ง ๆ อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป กุารพัาน�องออกุไป

เดนิเลุน่ ลุบ้หวััเกุาคางแลุะม่ขนมสนุขัไวั�เต้ม็กุำามือเป็นกุารเริ�มต้�นท่ี่�ด่ท่ี่�
จัะชนะใจัของน�อง

คณุจัะเป็นผู้้�เปลุ่�ยนช่วัิต้แลุะที่ำาให�แอลุคนัเดอรไ์ด�สมัผู้สั
วัา่ครอบครวััท่ี่�แสนอบอุน่เป็นเชน่ไรได�หรอืไม่

นำ�าห่นักุ:  
15 กิุโลุกุรมั

เมต้ต้า 
อุปการิ่ะ 

แอลคันเดีอริ่์ 
ดี้ว่ยนะคะ

ไดี้โปริ่ดี 
อุปการิ่ะ 
เจำเซ่น 

ดี้ว่ยนะคริ่ับ
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Sam McElroy

สุุนีัข 
และ 

แมวจร์
ต�องการ์

คุณ!
งานอาสา 

ท่�ซื้อยด๊๊อก: 
ความสุขใจท่�

แสนเร่ยบง่าย

สุุนัขึ้แสุนน่ารักุ + แมวขึ้ี�อ�อน + ไม่มค่ีาใช่�จึา่ย + แสุงแดืดืเจึด่ืจึ�า + 
บรรยากุาศูดื ี+ ช่่วงเวลื่าสุุดืป็ระทำบัใจึ = กุารเป็็นอาสุาสุมัครทำี�ซึ่อยดือ๊กุ

เราสามารถึบรรยายได�เป็นสบิ ๆ หน�าสำาหรบัควัามสนกุุสนานแลุะประสบกุารณ์
ท่ี่�คณุจัะได�รบัจัากุกุารเป็นอาสาสมคัรท่ี่�ซอยด๊อกุ แต้เ่ราขอใช�ยอ่หน�าน่ �ในกุาร
อธิ์บายสั�น ๆ แที่นแลุ�วักุนั...

หากุถึามวัา่กุารเป็นอาสาสมคัรท่ี่�ซอยด๊อกุเป็นอยา่งไร แลุะม่ผู้้�ให�ค ำาต้อบวัา่  
“เป็็นห่นึ�งในป็ระสุบกุารณ์ท์ำี�ดืทีำี�สุุดืในช่ีวต่” เราคงบอกุไมไ่ด�วัา่ใครเป็นคนพัด้ 
เพัราะที่กุุคนลุ�วันพัด้เหมือนกุนัหมด!

คณุยงัไมต่้�องเชื�อในสิ�งท่ี่�เราบอกุเลุา่ต้อนน่�ก็ุได� แต้เ่ราขอแนะนำาให�คณุลุอง 
พัด้คยุกุบัอาสาสมคัรของเราท่ี่�มารว่ัมโครงกุารแลุ�วัมาอ่กุอยา่งไมร้่ �จักัุเบื�อหนา่ย 
จันศิน้ยพ์ักัุพิังแที่บจัะเป็นบ�านหลุงัท่ี่�สอง!

หากุต้�องกุารเป็นอาสาสมคัร คณุสามารถึศิกึุษาข�อมลุ้แลุะรายลุะเอ่ยดรวัมถึงึ 
ลุงที่ะเบ่ยนเป็นอาสาสมคัรได�ท่ี่� www.soidog.org/th/volunteer

ไมว่ัา่คณุจัะเป็นใคร เคยม่ประสบกุารณง์านอาสาสมคัรมากุ่อนหรอืไมก็ุ่ต้าม  
น่�คือเวัลุาของกุารเป็นอาสาสมคัรท่ี่�ซอยด๊อกุของคณุ!

สนุขัแลุะแมวัที่กุุต้วััของเรากุำาลุงัรอต้�อนรบัคณุอย้ท่่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิัง เราหวังัวัา่จัะได�พับ

คณุเรว็ั ๆ น่ � (อยา่ลุืมพักุครม่กุนัแดดแลุะหมวักุมาด�วัยนะ!) สง่ข�อควัามหา
เจั�าหน�าท่ี่�ประสานงานอาสาสมคัรของเราได�ท่ี่� volunteering@soidog.org 
หรอื Line Application ID : @soidogvolunteer
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Amy Bryant

มัทันาเป็็นสุุนัขึ้บางแกุ�วทำี�มลัีื่กุษ์ณ์ะสุวยงาม สุุนัขึ้สุายพันัธุ์นี์�ขึ้ึ �นช่ื�อในเรื�อง 

ความซึ่ื�อสัุตย ์เฉลื่ียวฉลื่าดืแลื่ะขึ้นปุ็ยยาว

เดมิท่ี่มทัี่นาไมไ่ด�ม่แวัวัต้าท่ี่�สวัยสดใสแลุะหางเป็นพัวังอยา่งท่ี่�คณุเหน็อย้ต่้อนน่�  
แวัวัต้าค้ส่วัยของมทัี่นาเต้ม็ไปด�วัยควัามเศิร�าหมองแลุะหางต้กุต้ลุอดเวัลุาในวันัแรกุ

ท่ี่�มาถึงึหลุงัจัากุท่ี่�ถึกุ้เจั�าของที่อดทิี่ �งไวั�ข�างถึนนแลุะถึกุ้รถึยนต้ช์นซำ�า

ปัจัจับุนัมทัี่นาได�รบักุารรกัุษาจันอากุารบาดเจ็ับที่างรา่งกุายหายเป็นปกุต้แิลุ�วั แต้่
บาดแผู้ลุที่างใจันั�นยากุท่ี่�จัะรกัุษาให�หายขาดสนิที่ได�เหมือนแผู้ลุกุาย กุารมอบควัาม
ไวั�เนื �อเชื�อใจัแกุ่มนษุยห์รอืแม�แต้ส่นุขัต้วััอื�นยงัเป็นเรื�องท่ี่�ที่�าที่ายอยา่งยิ�งส ำาหรบัมทัี่นา 

กุารบรจิัาคเพืั�อเป็นพัอ่-แมอ่ปุถึมัภใ์นวันัน่ �จัะชว่ัยให�มทัี่นาแลุะเพืั�อน ๆ ที่กุุช่วัิต้ท่ี่� 
มลุ้นิธิ์ฯ ได�รบักุารดแ้ลุด�วัยควัามรกัุแลุะสามารถึใช�ช่วัิต้ได�อยา่งปลุอดภยั

โฉมหน้าสมาช่ิกในโครงการ 
พั่อ-แม่อุปถััมภ์ของซื้อยด๊อก

อุปถ้ัมภ์แคุ่หน่�ง ช่่วยได้้ที่ั�วถ้่งทีุ่กช่ีวิต

มัทันีา  
หร็ือ บางแก้วโก้เก๋

ช่อบ: วัิ�งเข�าไปกุอดคนท่ี่�
สนิที่ด�วัยแลุ�วัเที่า่นั�น

ไม่ช่อบ: พับสตั้วัแพัที่ย์

โปริ่ดีเมต้ต้า 
มัทนาดี้ว่ยค่ะ 
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ห่ากุคุณ์ไดื�มโีอกุาสุเดืน่ทำางมาเยี�ยมน�องแมวทำี�ป่็วยดื�วย 

โรคมะเร็งเมด็ืเลื่ือดืขึ้าวทำี�ม้ลื่น่ธ่์เพัื�อสุุนัขึ้ในซึ่อย (ซึ่อยดือ๊กุ)  

เช่ื�อไดื�เลื่ยว่าแมวตวัแรกุทำี�คุณ์จึะไดื�ทำำาความร้�จึกัุแลื่ะเดืน่
เฉ่ดืฉายเขึ้�ามาทำกัุทำายคุณ์ดื�วยนำ�าเสุียงเจึื�อยแจึ�วจึะต�องเป็็น 

โซรอนอย่างแน่นอน

กุ่อนจัะได�รบักุารชว่ัยเหลุือโดยซอยด๊อกุ โซรอนป่วัยต้ดิเชื �อ FeLV 
หรอืมะเรง็เมด็เลุือดขาวัหลุงัจัากุท่ี่�คลุอดลุกุ้ได�เพ่ัยงไมน่าน โชค
ยงัด่ท่ี่�ลุกุ้ ๆ ของโซรอนไมไ่ด�รบัเชื �อโรคร�ายไปด�วัย ที่ั�งหมดได�รบั

กุารอปุกุาระไมน่านหลุงัจัากุเข�ามาอย้ท่่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ

สว่ันโซรอนยงัคงต้�องใช�ช่วัิต้อย้ท่่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ ต้อ่ไปเนื�องจัากุม่ควัาม
จัำาเป็นต้�องพับสตั้วัแพัที่ยอ์ยา่งสมำ�าเสมอ โครงกุารพัอ่-แมอ่ปุถึมัภ์
ของเราจังึถืึอกุำาเนิดขึ �นเพืั�อชว่ัยให�สตั้วัท่์ี่�ไมม่่โอกุาสได�บ�านอยา่ง

โซรอน ได�ม่โอกุาสเข�าถึงึกุารรกัุษาแลุะกุารดแ้ลุอยา่งต้อ่เนื�อง
อยา่งท่ี่�สมควัรได�รบัต้ราบเที่า่ท่ี่�ยงัม่ลุมหายใจัอย้่

แคนดัร้ามาถงึทำี�ซึ่อยดือ๊กุพัร�อมดื�วยสุภาพัร่างกุายทำี�บอบช่ำ�า
เกุน่กุว่าจึะบรรยาย ทำุกุขึ้ท์ำรมานกัุบอากุารป่็วยดื�วยโรคโลื่ห่ต่
จึางจึนแทำบไม่เห่ลื่ือเรี�ยวแรงทำี�จึะมชี่ีวต่ตอ่ไป็ รา่งกุายเต้ม็ไป
ด�วัยบาดแผู้ลุแลุะโรคเรื �อน เหน็ได�ชดัวัา่ช่วัิต้ข�างถึนนชา่งแสนโหด
ร�ายกุบัแคนดร�ามากุเพ่ัยงใด แม�ปัจัจับุนัสภาพัรา่งกุายจัะด่แลุ�วั  

แต้ส่ภาพัจิัต้ใจัของแคนดร�ากุลุบัยงัไมด่่ขึ �น ยงัคงหวัาดกุลุวััผู้้�คนแลุะ
โลุกุภายนอกุเหมือนเชน่เดมิ

แคนดร�าเป็นสมาชิกุต้วััแรกุ ๆ ในโครงกุารพัอ่-แมอ่ปุถึมัภข์องซอย
ด๊อกุ กุารสนบัสนนุจัากุคณุท่ี่�เราได�รบัผู้า่นโครงกุารน่ �ชว่ัยให�แคนดร�า

สามารถึเอาชนะควัามกุลุวััได�ท่ี่ลุะนิด แม�วัา่จัะยงัไมห่ายขาด  
แต้ต่้อนน่�แคนดร�าก็ุเริ�มสนกุุกุบักุารผู้จัญภยัรอบศิน้ยพ์ักัุพิังแลุะ

สร�างมิต้รภาพัใหม ่ๆ 

รว่ัมเป็นสว่ันหนึ�งบนเส�นที่างแหง่กุารฟืื้�นฟื้ข้องแคนดร�าด�วัยกุารเป็น
พัอ่-แมอ่ปุถึมัภข์องแคนดร�า กุารบรจิัาคของคณุยงัม่สว่ันชว่ัยสนุขั

แลุะแมวัที่กุุช่วัิต้ท่ี่�มลุ้นิธิ์ฯ อ่กุด�วัย

โซีร์อนี  
หร็ือ สุาวน้อยช่่างจำานร็ร็จา

แคนีดร์�า  
หร็ือ หนุ่มเจ้าเสุน่ห์

โซริ่อนยังริ่อพ่ื้อ-แม่
อุปถึัมภ์อยู่นะคะ

ช่อบ: ม่คนเกุาคางแลุะ
พัด้คยุด�วัย

ไม่ช่อบ: บรรยากุาศิท่ี่�
เง่ยบเหงา ไร �ผู้้�คน

โปริ่ดีอุปถึัมภ์ 
แคนดีริ่้าดี้ว่ยคริ่ับ 

ช่อบ: นอนให�ผู้้�ดแ้ลุนวัด ไม่ช่อบ: ถึกุ้รบกุวันใน
ชว่ังเวัลุาอนัแสนสงบ
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Chutima Srisawang

สุายจ้ง
เพืิ�อ
นี�อง
หมาจร์

ให่�กุารจึง้สุุนัขึ้เป็็นมากุกุว่าความเพัลื่่ดืเพัลื่่น 
(ขึ้องสุุนัขึ้แลื่ะคุณ์!) ดื�วยกุารสุนับสุนุนสุายจึง้

สุุนัขึ้แลื่ะช่่วยเห่ลื่ือสัุตวจ์ึรจึดัืไป็พัร�อมกัุน

Borksmith ผู้้�จั ำาหนา่ยปลุอกุคอแลุะสายจัง้สนุขัส่สนั
สดใส ท่ี่�ไมไ่ด�ม่ด่แคค่วัามสวัยงามสะดดุต้าเที่า่นั�นแต้่
ยงัเข�าใจัถึงึปัญหาท่ี่�เจั�าของสนุขัต้�องพับเจัอ ผู้้�กุ่อต้ั�ง
แบรนดเ์ข�าใจัเป็นอยา่งด่วัา่สนุขัชื�นชอบกุารเดินเลุน่

นอกุบ�านเพ่ัยงใดแลุะสายจัง้เป็นอปุกุรณจ์ัำาเป็นท่ี่�ขาด
ไมไ่ด� แต้ส่ายจัง้สว่ันใหญ่ท่ี่�ม่จั ำาหนา่ยในที่�องต้ลุาดนั�น
ม่อายกุุารใช�งานสั�น ที่ำาควัามสะอาดยากุแลุะด่ไซนไ์ม่
สวัยงาม พัวักุเขาจังึได�ออกุแบบสายจัง้สนุขัจัากุวัสัดุ
ท่ี่�ที่นที่าน กุนันำ�า ที่ำาควัามสะอาดงา่ย แลุะสามารถึ

เลุือกุค้ส่่ได�ต้ามควัามชอบ 

“สนิค�าที่กุุชิ �นที่ำาจัากุ Biothane® coated 
webbing นำาเข�าจัากุอเมรกิุา เป็นเชือกุถึกัุ
เคลุือบด�วัยพ่ัว่ัซ่ ให�สมัผู้สัคลุ�ายหนงัแที่� แต้่
ที่นที่านแลุะหนากุวัา่” คือสิ�งท่ี่� Borksmith 
แจั�งแกุ่ลุกุ้ค�าให�มั�นใจัในคณุภาพัท่ี่�คดัสรร
จัากุผู้้�รกัุสนุขัแลุะต้�องกุารสง่ต้อ่สิ�งท่ี่�ด่ท่ี่�สดุ

ให�แกุ่เจั�าของสนุขัได�ใช�งาน

สสี�มั - ด๊ำาซอยด๊๊อกู้
สด๊ใสเมั่�อเป็นสายจ้ง

29 Soi Dog Post 2022



นอกุจัากุกุารจัำาหนา่ยสายจัง้แลุะปลุอกุคอแลุ�วั Borksmith  
ยงัได�ม่โครงกุารเพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัในควัามดแ้ลุของมลุ้นิธิ์
เพืั�อสนุขัในซอยโดยได�ออกุแบบสายจัง้รุน่พิัเศิษส่ส�ม - ด ำาซึ�งเป็น
ส่โลุโกุ�ของซอยด๊อกุเพืั�อจัำาหนา่ยแลุะนำารายได�ที่ั�งหมดสนบัสนนุ
ชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดั กิุจักุรรมสายจัง้เพืั�อสตั้วัจ์ัรน่ �ด ำาเนิน

มาต้ั�งแต้เ่ดือนต้ลุุาคมท่ี่�ผู้า่นมาจันถึงึปัจัจับุนัซึ�งได�รบักุารต้อบ
รบัจัากุเจั�าของสนุขัเป็นอยา่งด่ โดยผู้้�รบัเลุ่ �ยงของซอยด๊อกุยงั

สามารถึอดุหนนุสายจัง้ซึ�งม่วัางจัำาหนา่ยท่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังท่ี่�ภเ้ก็ุต้อ่กุ
ด�วัย ขณะน่�ที่าง Borksmith ได�มอบเงินสนบัสนนุโดยไมห่กัุคา่ใช�

จัา่ยจัำานวัน 23,190 บาที่ให�แกุ่มลุ้นิธิ์ฯ แลุ�วั

ทมีัหาบ�านสนบัสนน์ให�ผู้้ �รบัเลุี �ยง
ของซอยด๊๊อกู้ทก์ู้คนใช้�สายจ้ง  
ซ่�งสามัารถูอด์๊หนน์สายจ้ง 
Borksmith ได๊�ที�ศ้์นยพ์ักัู้พังิของเรา

ผู้้�ท่ี่�กุ ำาลุงัมองหาสายจัง้เส�นใหมใ่ห�กุบัสตั้วั์
เลุ่ �ยงพัร�อมได�สง่ต้อ่ควัามชว่ัยเหลุือให�สนุขั

แลุะแมวัจัรจัดั สามารถึสั�งซื �อสายจัง้รุน่พิัเศิษ 
Borksmith x Soi Dog ได� ทัี�นี� 

ขอขอบคณุ Borksmith ท่ี่�เหน็ควัามสำาคญั 
ของกุารที่ำางานเพืั�อพัฒันาคณุภาพัช่วัิต้ของ

สนุขัแลุะแมวัจัรจัดั

ชอ่งที่างกุารต้ดิต้อ่

WWW.BORKSMITH.COM
   : BORKSMITH.BKK
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Sam McElroy
ธุริ่ก่จำที�คืนส่�งที�ดีีสู่สังคม

การสนับสนุน
ท้�ขาดไม่ได้

ในซึ่อยดือ๊กุโพัสุตฉ์บบัทำี�แลื่�วเราไดื�แนะนำาธุ์รกุจ่ึทำี�สุนับสุนุนซึ่อยดือ๊กุดื�วยกุารบร่จึาคกุำาไร
บางสุ่วนจึากุผ่ลื่ป็ระกุอบกุารขึ้องพัวกุเขึ้าเพัื�อช่่วยเห่ลื่ือสุุนัขึ้แลื่ะแมวจึรจึดัื ในฉบบันี�เราจึงึ
ไดื�รวบรวมผ้่�ป็ระกุอบกุารอกีุ 3 บร่ษั์ทำซึ่ึ�งดืำาเน่นกุจ่ึกุารทำี�แตกุตา่งกัุนโดืยสุ่�นเช่ง่ แตพ่ัวกุเขึ้า
มเีป็�าห่มายเดืยีวกัุนนั�นคอืกุารช่่วยเห่ลื่ือสัุตวจ์ึรจึดัืในทำวปี็เอเช่ยี

เราขอพัาคณุไปเยือนยโุรปซึ�งเป็นท่ี่�ต้ั�งของบรษัิที่อาหารสตั้วัร์ะดบัพัรเ่ม่ยมท่ี่�ไมไ่ด�ด ำาเนินธ์รุกิุจัเพืั�อ
มอบประสบกุารณมื์�ออาหารสดุหร้ให�สตั้วัเ์ลุ่ �ยงแสนรกัุเพ่ัยงอยา่งเด่ยวั พัวักุเขายงัได�ต้อบแที่นสงัคม
ด�วัยกุารชว่ัยเหลุือหนว่ัยงานกุารกุศุิลุที่ั�วัโลุกุอ่กุด�วัย

เผื่ื�อแผื่่นำ�าใจำอย่างไฮเอนดี์

กุ่อต้ั�งโดยคณุครสิเติยีน เด๊กู้เนอร-์เอลุสเนอร ์ผู้้�ประกุอบ
กุารชาวัเดนมารก์ุท่ี่�ม่ใจัรกัุสตั้วั ์ บรษัิที่ Essential Foods 
ได�เริ�มขึ �นในพั.ศิ. 2556 ผู้ลุติ้อาหารแลุะขนมสำาหรบัสนุขั
ในระยะแรกุกุ่อนจัะแต้กุไลุนผ์ู้ลุติ้ภณัฑท์ี่ั�งอาหารเสรมิ 
นำ�ามนัโอเมกุ�า ถึ�วัยต้วังสำาหรบัประกุอบอาหารแลุะบรรจัุ
ภณัฑใ์สอ่าหาร ผู้ลุติ้ภณัฑท์ี่ั�งหมดจัดัอย้ใ่นกุลุุม่สนิค�า
ราคาสง้ระดบัพัรเ่ม่ยม วัลุ่เชน่ “สว่ันผู้สมท่ี่�บรรจังคดัสรร” 

แลุะ “สิ�งท่ี่�ด่ท่ี่�สดุเที่า่นั�น” สะที่�อนมลุ้คา่สนิค�าออรแ์กุนิกุ 
ระดบัไฮเอนดท่์ี่�โดดเดน่

นอกุจัากุกุารเป็นผู้้�ผู้ลุติ้สนิค�าคณุภาพัสง้ท่ี่�ได�รบักุาร
ยอมรบั คณุครสิเต่้ยนกุลุบัยิ�งร้ �สกึุภมิ้ใจัในพันัธ์กิุจัของ
บรษัิที่ท่ี่�ได�ประกุาศิไวั�บนเวับ็ไซต้คื์อกุารพัฒันาคณุภาพั
ช่วัิต้ของสนุขั (แลุะแมวั) 
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แทับทักุธุรกิจำมีการวิเคราะหค์วามต้องการของ 
ผูู้้บริโภคเพ่�อผู้ลิตสิันค้า แต่สัำาหรับ Essential Foods  
ใช้วิธีการทัี�แตกต่างออกไป ผู้มคิดัว่านี�ค่อสิั�งทัี�ทัำาให้ 

บริษั์ทัของเราแตกต่างจำากธุรกิจำอ่�นในตลาดัโดัยสิั�นเชิง

เราทัุ่มเทัอย่างเตม็ทัี�เพ่�อผู้ลิตอาหารทัี�เสัริมสัร้างคุณภาพชีวิต
และทัำาให้สุันัขมีอายุย่นยาวข้�น ซ้�งไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เรา

พิถีีพิถัีนในการเล่อกวัตถุีดับิเท่ัานั�น สิั�งสัำาคัญทัี�สุัดัของอาหาร
สุันัข Essential Foods ค่อคุณภาพของวัตถุีดับิและคุณค่าทัาง

อาหารซ้�งเราต้องการนำาเสันอประโยชน์ทัี�สุันัขจำะได้ัรับแก่
เจ้ำาของทัี�เล่อกสัรรอาหารแก่สััตว์เลี�ยงแสันรักของพวกเขา 
ผู้มคิดัว่าเราได้ัยกระดัับคุณภาพของอาหารสััตว์ให้ดัยีิ�งข้ �น 
การทัี�เราอยู่ในธุรกิจำอาหารสุันัขมาเป็นเวลากว่า 10 ปีและ

มีลูกค้ากว่าหลายแสันรายทัี�อุดัหนุนผู้ลิตภัณฑ์์ของเราโดัยทัี�
แทับไม่ได้ัรับการตอบรับในแง่ลบเลย ผู้มจำง้คิดัว่า Essential 

Foods แขง็แกร่งเพียงพอในแวดัวงธุรกิจำอาหารสััตว์

ผู้ลิตภัณฑ์์ของเราไม่ได้ัเน้นทัี�รสัชาตหิร่อสูัตรทัี�หลากหลาย
แต่อาหารสุันัขทัุกแบบอัดัแน่นไปด้ัวยวัตถุีดับิทัี�ให้ปริมาณ

โปรตนีแก่ร่างกายสุันัขทัี�มีความต้องการทัี�แตกต่างกัน  

เรามีอาหารสัำาหรับสุันัขโตเตม็วัย ลูกสุันัข อาหารสัำาหรับสุันัข
ทัี�ต้องการการควบคุมนำ�าหนักและไขมัน รวมถีง้อาหารสัำาหรับ

สุันัขสูังวัยทัี�ต้องใส่ัใจำเร่�องการเคล่�อนไหวและข้อต่อ

ผู้ลิตภัณฑ์์สัำาหรับแมวมีหลากหลายกว่าของสุันัข แต่ยังคง
คำาน้งถีง้เร่�องคุณภาพเช่นเดัยีวกัน แมวจำะมีความแตกต่าง
ตรงทัี�อุปนิสััยช่างเล่อกและกินยากกว่าสุันัขมาก (เจ้ำาของ

สุันัขคงไม่ปล่�มเท่ัาไหร่นักหากสุันัขของตนเป็นเช่นนี�!)

นอกจำากนี�เรายังมีอาหารเสัริมสัำาหรับสุันัขทัี�ช่วยเพิ�มคุณค่า
ทัางอาหารให้กับม่�อหลักทัี�มุ่งเน้นทัี�การควบคุมระดัับนำ�าตาล

ในเล่อดั สัามารถีควบคุมระดัับพลังงานทัี�ร่างกายจำะได้ัรับ 
โดัยเฉพาะสุันัขทัี�ระดัับนำ�าตาลในเล่อดัไม่คงทัี�
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เมื�อคณุเย่�ยมชมเวับ็ไซต้ ์www.essentialfoods.com  
สิ�งแรกุท่ี่�สะดดุต้าไมใ่ชภ่าพัของกุารชว่ัยเหลุือสตั้วัแ์ต้อ่ยา่ง
ใด แต้เ่ป็นภาพัของสนุขัในฟื้ารม์แลุะชายท่ี่�แต้ง่กุายด�วัย
แจ๊ัคเกุต้ผู้�าสกัุหลุาดแลุะเสื �อกุั�กุ ไมม่่ควัามเกุ่�ยวัข�องกุนัแต้่
อยา่งใดระหวัา่งภาพัน่�แลุะกุารที่ำางานเพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วั์
จัรจัดัของซอยด๊อกุ อยา่งไรก็ุต้ามน่�คือกุารนำาเสนอเรื�อง
ราวัของชายคนหนึ�งท่ี่�มุง่มั�นจัะเสรมิชอ่งวัา่งในต้ลุาดแลุะ
พัฒันาธ์รุกิุจัจันประสบควัามสำาเรจ็ั กุระตุ้�นให�สงัคมเหน็
ควัามสำาคญัของกุารที่ำาธ์รุกิุจัอยา่งยั�งยืนแลุะมั�นคงแต้ใ่น
ขณะเด่ยวักุนัก็ุมอบควัามชว่ัยเหลุือท่ี่�ม่คา่ด�วัยกุารบรจิัาค
ให�หนว่ัยงานท่ี่�สร�างสรรคส์ิ�งด่ ๆ แกุ่โลุกุของเรา กุารได�
ต้ระหนกัุร้ �วัา่ต้วััเขาเองม่สว่ันสร�างควัามเปลุ่�ยนแปลุงใน
ช่วัิต้ของสตั้วัแ์ลุะสิ�งแวัดลุ�อมที่ำาให�คณุครสิเต่้ยนร้ �สกึุภาค
ภมิ้ใจัยิ�งกุวัา่ควัามสำาเรจ็ัท่ี่�ได�รบั เราสามารถึพัด้ได�วัา่น่�คือ
หนึ�งในธ์รุกิุจัท่ี่�แบง่ปันควัามสำาเรจ็ัคืนส้ส่งัคม

Essential Foods เติ้บโต้อยา่งต้อ่เนื�องต้ลุอดระยะเวัลุา
เกืุอบ 9 ป่ บรษัิที่ได�ขยายกิุจักุารไปยงั 30 ประเที่ศิที่ั�วัยโุรป
แลุะขยายสาขาไปยงัแถึบเอเช่ย คณุครสิเต่้ยนม่ควัามสขุ
กุบักุารที่ำางานมาโดยต้ลุอด อยา่งไรก็ุต้ามเขาร้ �สกึุวัา่ยงัม่
บางอยา่งท่ี่�ต้ดิค�างอย้ใ่นใจั

สิ�งท่ี่�เขาต้�องกุารทีุ่ม่เที่เวัลุาให�มากุขึ �นคืองานกุารกุศุิลุ
ซึ�งเป็นสิ�งท่ี่�เขาใครค่รวัญอย้เ่สมอแลุะช่วัิต้สว่ันต้วััท่ี่�มกัุ
เกุ่�ยวัข�องกุบังานเพืั�อสงัคมอยา่งต้อ่เนื�องโดยเฉีพัาะ
ประเดน็ของสตั้วัป่์าแลุะกุารฟืื้�นฟื้ธ้์รรมชาต้ ิหลุงัจัากุ
กุารดำาเนินธ์รุกิุจัผู้า่นไปส่�ป่ Essential Foods จังึได�เริ�ม
โครงกุารใหญ่เพืั�อโลุกุท่ี่�นา่อย้ยิ่�งขึ �น

ผู้มไม่อยากให้คนเล่อกซ่�อผู้ลิตภัณฑ์์ของเราด้ัวย
เหตุผู้ลทัี�ว่าเราทัำาการกุศล แต่ต้องการให้ลูกค้า
เล่อกเพราะอาหารของเรามอบสิั�งทัี�ดัทีัี�สุัดัให้แก่

สุันัขและแมวแสันรักของพวกเขา ผู้มอยากให้เร่�อง
ราวการช่วยเหล่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสิั�งทัี�ลูกค้า
ของเรารับรู้หลังจำากทัี�พวกเขาสันับสันุนผู้ลิตภัณฑ์์
ของเราแล้ว นี�ค่อสิั�งทัี�ผู้มรู้ส้ักจำริง ๆ ว่าเป็นเร่�องทัี�
สัมควรทัำา สิั�งนี�ค่อการขับเคล่�อนองค์กรด้ัวยการ

กำาหนดัเป้าหมายอย่างชัดัเจำนว่าผู้ลิตภัณฑ์์ของเรา
สัร้างประโยชน์ให้กับโลกอย่างไรบ้าง ผู้มเรียกสิั�งนี�

ว่าปณิธานอันสูังสุัดั และปณิธานนี�จำะคงอยู่ตลอดัไป
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ผู้มรู้ตัวเองดัว่ีาไม่สัามารถีลุยหน้างานเพ่�อช่วยเหล่อสััตว์จำรจัำดัทัี�กำาลังลำาบากได้ั
ด้ัวยตัวเอง ผู้มคงไม่สัามารถีรับม่อกับความทักุข์ใจำของตัวเองเวลารับรู้เร่�องราว

ชีวิตของสััตว์จำรจัำดัเหล่านี�ได้ัเป็นแน่ เราทักุคนล้วนมีสิั�งขับเคล่�อนชีวิตทัี�แตกต่างกัน ผูู้้คน
มากมายมีปณิธานในชีวิต ในขณะทัี�หลาย ๆ คนกอ็าจำจำะไม่มีปณิธานใดั ผู้มบอกได้ัเลยว่า

ทักุคนทัี�ซอยด๊ัอกและองค์กรการกุศลอ่�น ๆ ทัี�เราได้ั
สันับสันุนนั�นล้วนมีปณิธานอันยิ�งใหญ่ ผู้มรู้ส้ักดัใีจำ
ทัี�ผู้มได้ัค้นพบทัี�ทัางของตัวเอง ตัวผู้มเองสัามารถี
สันับสันุนและช่วยเหล่อด้ัวยวิธีการของผู้มซ้�งจำะได้ั
ผู้ลดัยีิ�งกว่าเป็นแสันเท่ัาล้านเท่ัาผู่้านงานทัี�ผู้ม
ทัำาแทันทัี�จำะลงพ่ �นทัี�ช่วยเหล่อสััตว์ด้ัวยตัวเอง

ในกุารเดนิที่างครั�งนั�นเขาได�แวัะมาท่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังของซอยด๊อกุ
เพืั�อเย่�ยมชมแลุะร้ �สกึุประที่บัใจัอยา่งมากุกุบักุารที่ำางานเพืั�อ
ชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดั คณุครสิเต่้ยนจังึต้ดัสนิใจัวัา่จัะเพิั�มยอด
บรจิัาคให�แกุ่ซอยด๊อกุอ่กุสบิเที่า่เพืั�อมอบช่วัิต้ใหมใ่ห�แกุ่สตั้วั์
จัรจัดัท่ี่�ยงัรอคอยควัามชว่ัยเหลุืออ่กุมากุ

ชว่ังท่ี่�เขาเดนิที่างมาท่ี่�ประเที่ศิไที่ย สถึานท่ี่�ซึ�งคณุครสิเต่้ยนเรย่กุวัา่บ�านหลุงัท่ี่�สองในเดือนต้ลุุาคม 
พั.ศิ. 2564 เขาก็ุได�ต้ระหนกัุร้ �ถึงึควัามต้�องกุารของต้นเอง 

ผู้มได้ัเดันิทัางไปเยี�ยมเยียนหน่วยงานช่วยเหล่อ
สััตว์ทัั�วโลกและสัามารถีพูดัได้ัอย่างเตม็ปากเลย

ว่าแทับไม่มีทัี�ไหนสัร้างความประทับัใจำตั�งแต่แรกเหน็
ได้ัเท่ัากับทัี�ซอยด๊ัอก เราสันับสันุนซอยด๊ัอกมาตั�งแต่
ปี พ.ศ. 2556 ทัี�ผู้มตัดัสิันใจำให้ซอยด๊ัอกเป็นหน่วยงาน
หลักในโครงการการกุศลของ Essential Foods ส่ับ
เน่�องมาจำากการได้ัเข้ามาเยี�ยมชมศูนย์พักพิงในปี 
พ.ศ. 2564 นี�เอง เหตุผู้ลค่อซอยด๊ัอกให้การช่วยเหล่อ
สััตว์ในหลายมิต ิเป็นหน่วยงานม่ออาชีพทัี�มีความ
เชี�ยวชาญ เข้าใจำความสัำาคัญของการจัำดัการองค์กร
ตลอดัระยะเวลาทัี�ดัำาเนินงาน การตัดัสิันใจำไปเยี�ยม
ชมศูนย์พักพิงไม่ผิู้ดัหวังแต่อย่างใดั ผู้มได้ัใช้เวลาใน
สัถีานทัี�ซ้�งเปี� ยมไปด้ัวยแรงบันดัาลใจำทัี�หาได้ัยากยิ�ง 

ในหน่วยงานช่วยเหล่อสุันัขจำรจัำดั พวกเขาได้ัแสัดัง 

ให้ผูู้้บริจำาคเช่นผู้มและองค์กรอ่�น ๆ เหน็ว่ามีวิธีการมากมายในการช่วยให้สััตว์จำรจัำดัได้ัมี
ชีวิตทัี�ดัยีิ�งข้ �น แน่นอนว่าตลอดัเส้ันทัางการทัำางานย่อมเตม็ไปด้ัวยเร่�องน่าเศร้าสัลดัใจำ  

แต่อย่างไรกต็ามการทัำางานของพวกเขาสัร้างแรงบันดัาลใจำได้ัอย่างสุัดัซ้�ง ผู้มเดันิทัางกลับ
ด้ัวยความรู้ส้ักอย่างเตม็เปี� ยมว่าผู้มอยากมีส่ัวนร่วมในการทัำางานของซอยด๊ัอกมากข้�น
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น่�คือสิ�งท่ี่�สร �างควัามแต้กุต้า่งระหวัา่ง Essential Foods 
แลุะผู้ลุติ้ภณัฑอ์าหารสตั้วัไ์ฮเอนดอื์�น ๆ พัวักุเขาต้ั�งใจัท่ี่�
จัะมอบเงินบรจิัาคจัำานวัน $150,000 ดอลุลุารส์หรฐัฯ ให�
แกุ่หนว่ัยงานกุารกุศุิลุที่ั�ง 26 แหง่ที่ั�วัโลุกุ นอกุจัากุเงินท่ี่�สง่
มอบแลุ�วัพัวักุเขายงัได�ม่สว่ันสร�างแรงบนัดาลุใจัให�แกุ่ผู้้�
ประกุอบกุารอื�น ๆ อ่กุด�วัย 

ไมใ่ชเ่พ่ัยงกุารบรจิัาคให�แกุ่ศิน้ยพ์ักัุพิังสนุขั พัวักุเขายงัได�
ชว่ัยเหลุือหนว่ัยงานอนรุกัุษม์หาสมทุี่ร โครงกุารเพัาะพันัธ์ุ์
ต้�นไม�แลุะโครงกุารชว่ัยเหลุือสตั้วัป่์าในประเที่ศิเดนมารก์ุ
ซึ�งเป็นบ�านเกิุดของคณุครสิเต่้ยน รวัมถึงึประเที่ศิสเปน 
โปรต้เุกุส กุรซ่ ประเที่ศิไที่ย แอฟื้รกิุา ศิรลุ่งักุาแลุะเนปาลุ 
ควัามชว่ัยเหลุือนั�นกุระจัายไปที่ั�วัถึงึต้ั�งแต้ส่ตั้วัข์นาดเลุก็ุ
อยา่งเมน่แคระไปจันถึงึสตั้วัใ์หญ่ เชน่ ช�าง

คณุครสิเต่้ยนยงัคงเป่�ยมด�วัยควัามหวังัท่ี่�จัะเหน็อนาคต้ 
ท่ี่�ด่ขึ �น คำากุลุา่วัของเขาท่ี่�วัา่ 

คนรุ่นใหม่ในปัจำจุำบันไม่ได้ัต้องการเพียงแต่
ทัำางานเพ่�อเงนิอีกต่อไป พวกเขาต้องการใช้

ชีวิตอย่างมีความหมาย เราจำะสัามารถีส่ังต่อปณิธาน
ของซอยด๊ัอกให้แก่เยาวชนเหล่านี�เพ่�อให้พวกเขามี
ส่ัวนร่วมได้ัอย่างไร? เราจำะลดัปัญหาทัี�จำะเกิดัข้�นใน
อนาคตให้เหล่อน้อยทัี�สุัดัและทัำาให้สัังคมดัข้ี�น  

ไม่เพิกเฉยและปล่อยให้ปัญหาเดัมิยังคงอยู่โดัยไม่
ได้ัรับการแก้ไข? ซอยด๊ัอกมีคำาตอบให้เรียบร้อยแล้ว

สัำาหรับคำาถีามเหล่านี� ต้องยกความดัใีห้คุณจำอหน์  
ผูู้้ร่วมก่อตั�งซอยด๊ัอกและทัมีบริหารทัี�ขับเคล่�อนให้
ซอยด๊ัอกดัำาเนินงานช่วยเหล่อสััตว์อย่างเตม็รูปแบบ
ซ้�งหาได้ัยากยิ�งในโลกของเรา งานของซอยด๊ัอก
อธิบายทักุอย่างเกี�ยวกับองค์กรนี� นี�ค่อหน้�งในสัถีาน
ทัี�ทัี�ดัทีัี�สุัดัในเอเชียทัี�บริษั์ทัและหน่วยงานต่าง ๆ ควร
สันับสันุน 

การทัำางานช่วยเหล่อสััตว์จำรจัำดัของซอยด๊ัอกจำะ
ดัำาเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิั�นสุัดั แม้จำะยังไม่เหน็ 
การเปลี�ยนแปลงในชั�วข้ามค่นแต่ในอีกสิับปีข้างหน้า 
เราจำะได้ัมาคุยกันว่าการพัฒนาทัี�เกิดัข้�นกับ
สัวัสัดัภิาพของสััตว์จำรจัำดันั�นมากเพียงใดั

กุารเย่�ยมชมซอยด๊อกุในครั�งนั�นได�เปลุ่�ยนแปลุงช่วัิต้ของ
คณุครสิเต่้ยนไปต้ลุอดกุาลุแลุะ Essential Foods ได�สง่ต้อ่
นำ�าใจัให�แกุ่หนว่ัยงานกุารกุศุิลุที่ั�วัที่กุุมมุโลุกุ

ขอขอบคณุคณุครสิเต่้ยนแลุะ Essential Foods สำาหรบั
กุารชว่ัยเหลุือแลุะสนบัสนนุโครงกุารเพืั�อพัฒันาคณุภาพั
ช่วัิต้ของสตั้วัท์ี่ั�วัโลุกุ

อา่นข�อมลุ้เพิั�มเต้มิเกุ่�ยวักุบัโครงกุารเพืั�อสงัคมของ 
Essential Foods ได�ท่ี่� www.essentialfoods.com/
charity-programme
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คว่ามเมต้ต้าที�มอบให้้  
เปล่งปริ่ะกายสดีใสกว่่าอัญมณีี
เราพัาคณุข�ามมหาสมทุี่รแอต้แลุนต้ิกุท่ี่�แสนกุวั�างใหญ่ 
เพืั�อมาบอกุเลุา่เรื�องราวัของธ์รุกิุจัอญัมณ่สญัชาต้แิคนาดา 
นอกุจัากุกุารออกุแบบเครื�องประดบัสำาหรบัคณุท่ี่�ม่ชิ �น
เด่ยวัในโลุกุแลุ�วัพัวักุเขายงัได�ระดมที่นุให�แกุ่หนว่ัยงาน 
กุารกุศุิลุอ่กุด�วัย!

ธ์รุกิุจัน่ �กุ่อต้ั�งโดยคณุลุนิด๊า ท้ลุลุท่์ี่�รฐัออนแที่รโ่อ ประเที่ศิ
แคนาดา ซึ�งขณะน่�บรหิารจัดักุารโดยเพืั�อนของเธ์อ คณุ
ทนีา แฟนโซ “Fight For Five” คือธ์รุกิุจัขนาดเลุก็ุท่ี่�จัด
ที่ะเบ่ยนอยา่งถึกุ้ต้�องในนามบรษัิที่เครื�องประดบัท่ี่�ไม่
แสวังหาผู้ลุกุำาไรแลุะต้ั�งใจัชว่ัยเหลุือ (จัากุชื�อธ์รุกิุจัคงเดา
ได�ไมย่ากุเที่า่ไหรน่กัุ) หนว่ัยงานกุารกุศุิลุที่ั�งห�าแหง่ได�แกุ่ 
มลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย, Save the Elephants, Rainforest 
Trust, Oceana Canada แลุะ Charity Water 

ต้ั�งแต้เ่ดือนเมษายน พั.ศิ. 2562 พัวักุเขาได�มอบเงิน
บรจิัาคให�แกุ่องคก์ุรที่ั�งห�าแหง่จัากุกุารจัำาหนา่ยกุำาไลุ
ข�อมือแบบแฮนดเ์มดไปแลุ�วัที่ั�งสิ �น $26,000 ดอลุลุาร์
แคนาดา เมื�อคณุเลุือกุออกุแบบกุำาไลุ (เลุือกุส่ส�ม เลุือกุ
ซอยด๊อกุ!) Fight For Five จัะมอบเงินจัำานวัน $10 
ดอลุลุารแ์คนาดาให�แกุ่หนว่ัยงานท่ี่�คณุเลุือกุในที่กุุคำา
สั�งซื �อ ซึ�งคณุสามารถึเป็นเจั�าของกุำาไลุกุารกุศุิลุน่�ได�ท่ี่� 
https://www.fightforfive.org/shop หรอืเย่�ยมชมหน�าร�าน
ของพัวักุเขาได�ท่ี่�งานแสดงสนิค�าในเมืองโต้รอนโต้ซึ�งมกัุ
จัดัขึ �นเป็นประจัำา

โลกจำะดีีแค่ไห้นห้ากทุกคน 
ชั่างมัน! (Give A S*!t) 

Give A Sh!t คือชื�อผู้ลุติ้ภณัฑส์ ำาหรบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยงท่ี่�
เป็นมิต้รกุบัสิ�งแวัดลุ�อม ซึ�งรวัมถึงึถึงุเก็ุบของเส่ย
แลุะมลุ้สนุขั ธ์รุกิุจัน่ �ให�ควัามสำาคญักุบัสนุขัแลุะ 
สิ�งแวัดลุ�อมไปควับค้กุ่นั พัวักุเขาได�สง่มอบเงิน
บรจิัาคให�แกุ่ซอยด๊อกุอยา่งต้อ่เนื�อง หากุคณุกุำาลุงั
มองหาผู้ลุติ้ภณัฑส์ ำาหรบัเก็ุบกุวัาดมลุ้สนุขั เราขอ
แนะนำา Give A Sh!t. ท่ี่�นอกุจัากุจัะได�ผู้ลุติ้ภณัฑ์
ส ำาหรบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยงแสนรกัุท่ี่�เป็นมิต้รกุบัสิ�งแวัดลุ�อม
แลุ�วั คณุยงัจัะได�ชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัอ่กุ
ด�วัย เย่�ยมชม https://www.giveasht.com หรอื 
Amazon (หากุคณุอย้ใ่นสหรฐัอเมรกิุาหรอืสหราช
อาณาจักัุร) Walmart หรอื Wish ด�วัยกุารค�นหา 
‘earth friendly pet waste bags give’.
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Vanessa Jakoby 

Pet Wellbeing
ผลี้ิตภัณฑ์์ออร์แกนิก

สำาหรับสัตว์เลี้้�ยงทำาจากธรรมช่าติโดย

ในฐานะเจึ�าขึ้องสัุตวเ์ลื่ี�ยง เราทำุกุคนตา่งต�องกุารเลื่ือกุสุ่�งทำี�ดืทีำี�สุุดืสุำาห่รับสัุตวเ์ลื่ี�ยงขึ้องเรา 

นี�จึงึเป็็นเห่ตุผ่ลื่ว่าทำำาไมผ่ลื่่ตภณั์ฑ์จ์ึากุธ์รรมช่าตจ่ึงึมักุเป็็นตวัเลื่ือกุอันดืบัต�น ๆ ในใจึ
เจึ�าขึ้องทำุกุคนทำี�คำานึงถงึเรื�องสุุขึ้ภาพัแลื่ะความเป็็นอย่้ทำี�ดืขีึ้องสัุตวเ์ลื่ี�ยงเป็็นสุำาคัญ่

ในเดือนกุนัยายน พั.ศิ. 2564 Pet Wellbeing ได�ต้ดิต้อ่มลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอยเพืั�อสนบัสนนุกุาร
ที่ำางานของมลุ้นิธิ์ฯ ผู้า่นกุารบรจิัาคผู้ลุติ้ภณัฑอ์าหารเสรมิสำาหรบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยง

Pet wellbeing ต้ั�งอย้ใ่นประเที่ศิสหรฐัอเมรกิุา ม่ผู้ลุติ้ภณัฑจ์ัากุสมนุไพัรธ์รรมชาต้หิลุากุหลุายชนิด
ท่ี่�ปลุอดภยัแลุะม่ประสทิี่ธิ์ภาพั โดยม่จัดุมุง่หมายเพืั�อให�เจั�าของม่ที่างเลุือกุแลุะได�รบัข�อมลุ้ 

ท่ี่�นา่เชื�อถืึอสำาหรบัสตั้วัเ์ลุ่ �ยงแสนรกัุของพัวักุเขา

ผู้ลุติิภณัฑ์จ์ากู้ Pet 
Wellbeing ที�บรจิาค

ให�เรามัม้ีัลุคา่ประมัาณ 
1,000 ด๊อลุลุารส์หรฐัฯ
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นอกุจัากุน่� Pet Wellbeing ยงัดำาเนินโครงกุาร 
“Rescue the Rescues” โดยม่วัตั้ถึปุระสงคเ์พืั�อ
บรจิัาคอาหารเสรมิให�กุบัองคก์ุรหรอืหนว่ัยงาน
ชว่ัยเหลุือสตั้วัเ์ลุ่ �ยงที่ั�วัอเมรกิุาเหนือ เปิดโอกุาสให�
ประชาชนที่ั�วัไปได�ม่สว่ันรว่ัมโดยสามารถึเสนอชื�อ
องคก์ุรกุารกุศุิลุท่ี่�พัวักุเขาต้�องกุารให�เป็นผู้้�รบับรจิัาค 
ซอยด๊อกุร้ �สกึุยินด่เป็นอยา่งยิ�งท่ี่�ได�รบัเลุือกุให�เป็น
สว่ันหนึ�งของโครงกุารน่ �

“เราม่ควัามยินด่เป็นอยา่งยิ�งท่ี่�ได�บรจิัาคให�กุบั
มลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย องคก์ุรท่ี่�ที่ ำางานอยา่งทีุ่ม่เที่ใน
กุารชว่ัยสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัซึ�งต้ั�งอย้ท่่ี่�จังัหวัดัภเ้ก็ุต้ 
ประเที่ศิไที่ย” ท่ี่มงาน Pet Wellbeing กุลุา่วั “ซอย
ด๊อกุมุง่มั�นที่ำางานอยา่งหนกัุในกุารควับคมุจัำานวัน
ประชากุรสตั้วัจ์ัรจัดั ชว่ัยเหลุือแลุะฟืื้�นฟื้ค้ณุภาพั
ช่วัิต้ของสนุขัแลุะแมวัจัำานวันนบัไมถ่ึ�วัน  
หาบ�านให�กุบัสนุขัแลุะแมวัจัำานวันมากุผู้า่นโครงกุาร
อปุกุาระแลุะมอบสถึานท่ี่�พักัุพิังท่ี่�ปลุอดภยัให�  
รวัมถึงึยงัที่ำางานเพืั�อสง่เสรมิแลุะสนบัสนนุ
สวัสัดภิาพัสตั้วัใ์นที่ว่ัปเอเช่ยอ่กุด�วัย”

“เราสง่ผู้ลุติ้ภณัฑไ์ปในที่นัท่ี่ท่ี่�เราสามารถึหาวิัธ่์จัดั
สง่ของไปยงัประเที่ศิไที่ยได� เราร้ �สกึุภาคภมิ้ใจัอยา่ง
ยิ�งท่ี่�ได�สนบัสนนุกุารที่ำางานของมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัใน
ซอยด�วัยผู้ลุติ้ภณัฑส์ ำาหรบัปกุป�องเหงือกุแลุะฟัื้น 

สร�างภมิ้คุ�มกุนัแลุะป�องกุนัภมิ้แพั�ผิู้วัหนงัสำาหรบัสตั้วั์
ท่ี่�ได�รบักุารชว่ัยเหลุือ”

ผู้ลุติ้ภณัฑท่์ี่�ได�รบัถึกุ้นำาไปใช�ที่นัท่ี่แลุะเหน็ผู้ลุลุพััธ์์
ท่ี่�สงัเกุต้ได� เชน่เคสกุารรกัุษาน�องคาลุเทก็ู้ซ์ ท่ี่�ม่
อากุารอกัุเสบในชอ่งปากุ ซึ�งพับได�บอ่ยในแมวัท่ี่�
ป่วัยเป็นโรคภมิ้คุ�มกุนับกุพัรอ่ง (เอดสแ์มวั) คณ์หมัอ
ลุ้กู้นำ�า สตั้วัแพัที่ยป์ระจัำาศิน้ยพ์ักัุพิังได�ใช�ผู้ลุติ้ภณัฑ์
สต้้ร Healthy Gums 1-2 หยดที่กุุวันัแลุะสงัเกุต้เหน็
อากุารอกัุเสบท่ี่�ลุดลุงต้ลุอดจันกุารหายใจัท่ี่�ด่ขึ �น

ด�วัยผู้ลุลุพััธ์ท่์ี่�นา่พังึพัอใจัแลุะควัามมุง่มั�นของ  
Pet Wellbeing ท่ี่�ต้�องกุารบรจิัาคผู้ลุติ้ภณัฑใ์ห�กุบั
เราในที่กุุไต้รมาส ท่ี่มสตั้วัแพัที่ยข์องเราจังึต้ั�งต้ารอ
ท่ี่�จัะได�นำาผู้ลุติ้ภณัฑเ์หลุา่น่ �ไปดแ้ลุสนุขัแลุะแมวัท่ี่�
ต้�องกุารควัามชว่ัยเหลุือต้อ่ไป

คณุสามารถึสั�งซื �อผู้ลุติ้ภณัฑข์อง Pet Wellbeing 
หรอืเสนอชื�อองคก์ุรชว่ัยเหลุือท่ี่�คณุชื�นชอบสำาหรบั
กุารบรจิัาคได�ท่ี่� petwellbeing.com

อ�ากู้ว�าง ๆ นะคาลุเทก็ู้ซ์…

เสรจ็แลุ�ว!
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Chutima Srisawang

พัรวันเกิด

ซืุ้ปตาร์ของ

“คุณ์ยังไม่ไดื�มชี่ีวต่อย่างแทำ�จึร่งตราบใดืทำี�ยังไม่ไดื�ยื�นมอืช่่วยเห่ลื่ือผ้่�ทำี�ไม่สุามารถตอบแทำน
นำ�าใจึขึ้องคุณ์ไดื�” คอืคำากุล่ื่าวขึ้องจำอหน์ บันยัน นักุเขึ้ยีนช่าวอังกุฤษ์ช่ื�อดืงั เรื�องราวตอ่ไป็นี�

อธ่์บายป็ระโยคดืงักุล่ื่าวไดื�เป็็นอย่างดืี

คณุ “ไบรท์” วช้ริวชิ้ญ์ ์ช้วีอาร ีรว่ัมกุบัแฟื้นคลุบัชาวัไที่ยแลุะชาวัต้า่งชาต้ ิระดมที่นุในโครงกุาร  
Make A Bright Wish 2021 Part 1 เพืั�อมอบเงินสนบัสนนุให�กุบัมลุ้นิธิ์แลุะหนว่ัยงานกุารกุศุิลุ 
ที่ั�งสิ �น 10 แหง่ด�วัยกุนั เนื�องในวันัคลุ�ายวันัเกิุด 24 ป่ของคณุไบรท์ี่ในวันัท่ี่� 27 ธ์นัวัาคมท่ี่�ผู้า่นมา

โครงกุารน่ �ยงัประกุอบด�วัย
กิุจักุรรมประมลุ้ภาพัถ่ึาย 
แลุะเสื �อผู้�าของคณุไบรท์ี่ 
ในงานนิที่รรศิกุาร Unique: 
The exhibition of Bright  
ซึ�งต้ลุอดที่ั�งโครงกุารสามารถึ
ระดมที่นุได�ถึงึ 4,070,000 
บาที่ แลุะได�สง่มอบให�แกุ่
มลุ้นิธิ์ที่ั�ง 10 แหง่เป็นท่ี่�
เรย่บร�อย โดยมลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขั
ในซอยได�รบัมอบเงินสนบัสนนุ
จัำานวัน 2,500,000 บาที่

ผู้้�แที่นโครงกุาร Make A 
Bright Wish 2021 ได�ลุงพืั �นท่ี่�
เย่�ยมชมกุารที่ำางานของมลุ้นิธิ์
เพืั�อสนุขัในซอยท่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิัง

จังัหวัดัภเ้ก็ุต้ในเดือนมกุราคมท่ี่�ผู้า่นมาแลุะเรย่นร้ �กุารชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัในด�านต้า่ง ๆ เชน่ 
กุารดแ้ลุรกัุษาที่างกุารแพัที่ย ์โครงกุารอาสาสมคัรเพืั�อชว่ัยปรบัพัฤต้ิกุรรมสนุขั แลุะโครงกุารหาบ�าน
ใหม ่โดยต้ระหนกัุถึงึควัามสำาคญัของกุารที่ำางานเพืั�อชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัจังึยินด่สนบัสนนุ 
งบประมาณเพืั�อพัฒันาสวัสัดภิาพัของสตั้วัเ์หลุา่น่ �ให�ด่ยิ�งขึ �นเพืั�อให�สมกุบัควัามต้ั�งใจัของคณุไบรท์ี่ 
ในกุารชว่ัยเหลุือสตั้วั์

คณ์ไบรท์
แลุะคณ์หน์ย่ 
ผู้้ �อำานวยกู้าร
ฝ่่ายระด๊มัทน์ 
ประเทศ์ไทย 
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น�อง “อาเมัะ” เคยข่�นเทรนด๊แ์ฮิช้แทก็ู้ 

อนัด๊บัหน่�ง #NekkoxBright1M ในทวติิเติอร ์

ข�อความัขอบคณ์จากู้ซอยด๊๊อกู้ถูง่คณ์ไบรท์แลุะแฟนคลุบั

คณุไบรท์ี่ยงัเป็นเจั�าของน�องแมวั “อาเมัะ” ท่ี่�ม่ควัามหมายวัา่ “ฝ่น” ในภาษาญ่�ปุ่ น ซึ�งกุ่อนกุารพัาน�อง
อาเมะเข�ามาเป็นสมาชิกุของครอบครวัันั�นคณุไบรท์ี่ได�พิัจัารณาอยา่งถ่ึ�ถึ�วันแลุะคดิวัา่ต้นสามารถึรบั
ผิู้ดชอบดแ้ลุน�องแมวัได�เป็นอยา่งด่พัร�อมสญัญาวัา่จัะดแ้ลุน�องอาเมะให�ด่ท่ี่�สดุ ซึ�งเป็นแบบอยา่งของ
กุารเลุ่ �ยงสตั้วัอ์ยา่งรบัผิู้ดชอบให�แกุ่แฟื้นคลุบัของเขา

ไมใ่ชค่รั�งแรกุท่ี่�ดาราหนุม่มากุควัามสามารถึคน
น่�ชว่ัยเหลุือสงัคมแลุะสตั้วัย์ากุไร� คณุไบรท์ี่มกัุ
สนบัสนนุกุารที่ำางานของหนว่ัยงานกุารกุศุิลุอย้่
เสมอที่ั�งเป็นกุารสว่ันต้วััแลุะรว่ัมกุบัแฟื้นคลุบั 
โดยหนว่ัยงานอ่กุเกุ�าแหง่ท่ี่�ได�รบัมอบเงินบรจิัาค
ในครั�งน่ �ชว่ัยเหลุือสงัคมแลุะสิ�งแวัดลุ�อมอยา่ง
หลุากุหลุายต้ั�งแต้กุ่ารชว่ัยเหลุือช�างป่าไปจันถึงึ
องคก์ุรชว่ัยเหลุือสตั้วัน์ ำ�าในที่ะเลุซึ�งพิัสจ้ันไ์ด�วัา่
คณุไบรท์ี่ให�ควัามสำาคญักุบักุารพัฒันาคณุภาพั
ช่วัิต้ของสตั้วัอ์ยา่งแที่�จัรงิ 

เขาแลุะแฟื้นคลุบัไมเ่พ่ัยงแต้ไ่ด�สร�างกุารเปลุ่�ยนแปลุงในช่วัิต้ของสตั้วัเ์หลุา่น่ �แต้ย่งัได�สร�างแรงบนัดาลุใจั
ให�ผู้้�คนเป็นปากุเป็นเส่ยงให�กุบัสตั้วัย์ากุไร�แลุะรว่ัมมือกุนัเพืั�อชว่ัยเหลุือผู้้�ด�อยโอกุาสในสงัคม

ที่กุุกุารสนบัสนนุ ที่กุุกุารบรจิัาคม่ควัามสำาคญัยิ�งต้อ่กุารที่ำางานของซอยด๊อกุในกุารชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดั
ในที่ว่ัปเอเช่ยต้อ่ไป เงินที่กุุบาที่ชว่ัยต้อ่ลุมหายใจัแลุะให�โอกุาสใหมอ่่กุครั�งแกุ่สตั้วัจ์ัรจัดั ผู้้�คนเชน่คณุ
ไบรท์ี่แลุะแฟื้นคลุบัที่ำาให�โครงกุารต้า่ง ๆ ของซอยด๊อกุเกิุดขึ �นจัรงิได�

ในนามของสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัที่กุุต้วััขอขอบคณุคณุไบรท์ี่แลุะแฟื้นคลุบัสำาหรบักุารเหน็ควัามสำาคญัของ
กุารชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัยากุไร�เป็นอยา่งสง้อ่กุครั�ง

บรรยากู้าศ์ 
ในงานประม้ัลุ
ภาพัถูา่ยแลุะ
เส่ �อผู้�าของ
คณ์ไบรท์
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สงกริ่านต้์
กลับมาแล้ว่!

Chutima Srisawang

ช่่วงเวลื่าทำี�ร�อนทำี�สุุดืขึ้องปี็ในป็ระเทำศูไทำยนั�นเงยีบเห่งามาเป็็นเวลื่า 2 ปี็แลื่�ว 
สุงกุรานตนี์�เราไดื�นำาพัาความชุ่่มฉำ�ากุลัื่บมาทำี�ศู้นยพ์ักัุพัง่อกีุครั�ง

ปืนฉ่ีดนำ�า แป�งแลุะนำ�าอบกุลุิ�นหอมชื�นใจั เสื �อลุายดอกุส่สนัสดใสแลุะเส่ยงหวััเราะเป็นสิ�งท่ี่�
อย้ค่้กุ่บัเที่ศิกุาลุสงกุรานต้ม์าช�านาน ท่ี่�ศิน้ยพ์ักัุพิังของซอยด๊อกุได�นำาสิ�งต้า่ง ๆ เหลุา่น่ �กุลุบั
มาให�หายคดิถึงึ หลุงัจัากุกุารแพัรร่ะบาดของโควิัด-19 ท่ี่�ที่ ำาให�เรา
ต้�องงดกุารจัดักิุจักุรรมต้า่ง ๆ เพืั�อ

รกัุษาระยะหา่งที่างสงัคมแลุะป�องกุนั
กุารแพัรร่ะบาดของโรค ในป่น่ �เมื�อ

สถึานกุารณด่์ขึ �นจังึเป็นโอกุาสอนัด่ท่ี่�
เราได�ม่กิุจักุรรมเลุก็ุ ๆ น�อย ๆ คลุาย
ร�อนโดยยงัคงปฏิิบตั้ิต้ามมาต้รกุาร

ควัามปลุอดภยัด�านสขุภาพั

เจั�าหน�าท่ี่�ของเราต้�อนรบัอาสาสมคัร (รวัมถึงึ 
เจั�าหน�าท่ี่�ด�วัยกุนั!) ในวันัสงกุรานต้ด์�วัยควัามชุม่ฉีำ�า
จัากุสายนำ�าท่ี่�บรเิวัณรบัรองอาสาสมคัรจัากุอปุกุรณ์

ที่ั�งปืนฉ่ีดนำ�า ถึงันำ�า ขนั หรอืแม�แต้ข่วัดสเปรย!์ 
เรย่กุเส่ยงหวััเราะแลุะพัอจัะดบัร�อนได�บ�างในวันัท่ี่�

อณุหภมิ้ใกุลุ�แต้ะหลุกัุส่�สบิองศิาเซลุเซ่ยส

เจ�าหน�าที�ได๊�ทำากู้ารลุ�อมัไว�หมัด๊แลุ�ว!

ครอบครวัซอยด๊๊อกู้
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วันัสงกุรานต้เ์ป็นโอกุาสอนัด่ท่ี่�เดก็ุหรอื 
ผู้้�อายนุ�อยกุวัา่จัะได�ขอพัรจัากุผู้้�ใหญ่ท่ี่�

นบัถืึอ เจั�าหน�าท่ี่�ซอยด๊อกุได�จัดัเต้รย่มมมุ
สำาหรบัรดนำ�าดำาหวัั “ลุง์เทพั” เจั�าหน�าท่ี่�
กุ้�ภยัสตั้วัอ์าวัโุสซึ�งเป็นท่ี่�รกัุของที่กุุคนใน

ศิน้ยพ์ักัุพิัง พัร�อมปะแป�งแที่นควัามรกัุแลุะ
ควัามปรารถึนาด่ท่ี่�ไมใ่ชม่่ต้อ่กุนัเพ่ัยงเพืั�อน
รว่ัมงานเที่า่นั�นแต้ลุ่งุเที่พัเป็นเสมือนญาต้ิ

ผู้้�ใหญ่ในบ�านท่ี่�ที่กุุคนเคารพันบัถืึอ 

คณ์เอย พัยาบาลุสตัิวร์ด๊นำ�าด๊ำาหวั ขอพัรลุง์เทพัด๊�วยนำ�าอบไทย

คณ์ขวญั์ เจ�าหน�าที�กู้ารติลุาด๊

แลุะคณ์ลุนิ เจ�าหน�าที�ทมีัหาบ�าน

กู้บัน�องอลีุมััโพัในสระจ้ปิเติอร์

ควัามพิัเศิษอ่กุอยา่งหนึ�งในป่น่ �คือเราได�
จัดัปารต่์้ �รมิสระสดุพิัเศิษให�แกุ่บรรดา
สนุขัจัรจัดัในควัามดแ้ลุของเราได�ม่

โอกุาสมาเลุน่นำ�าเนื�องในวันัสงกุรานต้์
รว่ัมกุบัพ่ั�เจั�าหน�าท่ี่�แลุะอาสาสมคัรท่ี่�

สระนำ�าจัปิ้เต้อร ์สระวัา่ยนำ�าจัากุควัามรกัุ
ของผู้้�บรจิัาคท่ี่�ต้�องกุารสง่ต้อ่โอกุาสให�แกุ่สนุขัจัรจัดั 

เชน่เด่ยวักุบัท่ี่�สนุขัแสนรกัุของต้นเคยได�รบั

แม�เราจัะยงัไมส่ามารถึรว่ัมสนกุุแลุะที่ำาต้ามประเพัณ่ 
ได�อยา่งเต้ม็ร้ปแบบ เพ่ัยงเที่า่น่ �ก็ุนบัวัา่เป็นสงกุรานต้ ์

แหง่ควัามที่รงจัำาสดุพิัเศิษอ่กุป่หนึ�งแลุ�วั

ขอสวัสัด่ป่ใหมไ่ที่ยแกุ่ผู้้�สนบัสนนุที่กุุที่า่น!

คณ์เวง ผู้้ �ด้๊แลุประจำาคอกู้สน์ขัขนาด๊เลุก็ู้แลุะน�องแอนช้ลิุบีนฟลุามังิโกู้�ยกัู้ษ์์ลุอยนำ�า
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Sam McElroy

ญานิศา กิ�งมาลา-บเีว่น ห่รือทำี�ช่าวซึ่อยดือ๊กุแลื่ะอาสุา
สุมัครคุ�นเคยในช่ื�อ “พี�เป็ดั” อดืตีเจึ�าห่น�าทำี�ป็ระสุาน
งานอาสุาสุมัครขึ้องซึ่อยดือ๊กุฟ่ิตร่างกุายพัร�อมพัช่่่ต
ยอดืเขึ้าช้่ล้ื่เวสุต ์ป็ระเทำศูเนป็าลื่ทำี�ความสุ้งจึากุระดืบั
นำ�าทำะเลื่ 6,419 เมตรเดือืนเมษ์ายนนี�

พ่ั�เป็ดที่ำาหน�าท่ี่�ดแ้ลุอาสาสมคัรแลุะผู้้�เย่�ยมชมท่ี่�ซอยด๊อกุ
ระหวัา่งป่ พั.ศิ. 2561 – 2565 แลุะต้ดัสนิใจัออกุจัากุงาน
เพืั�อที่ำาต้ามควัามฝั่นในเส�นที่างท่ี่�ต้นแลุะสาม่ต้ั�งใจั ในขณะ
เด่ยวักุนัที่ั�งค้ก็ุ่ต้�องกุารสร�างควัามต้ระหนกัุร้ �เรื�องกุารชว่ัย
เหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัไปพัร�อมกุนัด�วัย เธ์อแลุะสาม่ คณุโรฮินั 
บเีวน่วัางแผู้นเดนิถึงึยอดเขาหิมาลุยัภายในระยะเวัลุา  
21 วันัพัร�อมระดมที่นุชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัไปพัร�อมกุนั

กุารระดมที่นุในครั�งน่ �จัะนำาไปสนบัสนนุกุารที่ำางานของ
ซอยด๊อกุต้อ่ไปซึ�งที่ั�งค้ต่้ �องกุารประชาสมัพันัธ์ข์�อมลุ้เรื�อง
กุารชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัท่ี่�บาดเจ็ับ ถึกุ้ที่อดทิี่ �ง 
ที่ารุณกุรรม โดยระบวุัา่จัากุสถึานกุารณก์ุารแพัรร่ะบาด
ของโควัิด-19 ที่ำาให�ขณะน่�ม่สนุขัแลุะแมวัขาดแคลุนอาหาร
แลุะต้�องกุารกุารรกัุษาที่างกุารแพัที่ยจ์ัำานวันมากุ ต้นจังึ
อยากุม่สว่ันรว่ัมในกุารสนบัสนนุกุารที่ำางานของมลุ้นิธิ์ฯ  
ต้อ่ไป พ่ั�เป็ดหวังัวัา่คนไที่ยจัะรว่ัมสง่กุำาลุงัใจัให�เธ์อโดย
เฉีพัาะกุลุุม่คนรกัุสตั้วัพ์ัร �อมฝ่ากุต้ดิต้ามกุารระดมที่นุใน
ครั�งน่ �เพืั�อชว่ัยเหลุือสตั้วัจ์ัรจัดัยากุไร�แลุะจัะมุง่มั�น 
อยา่งเต้ม็ท่ี่�เพืั�อพิัชิต้ภารกิุจัให�ส ำาเรจ็ั 

กุารเดนิขึ �นยอดเขาหิมาลุยัจัะเริ�มท่ี่�เมืองกุาฐมาณฑ ุประเที่ศิ
เนปาลุในวันัท่ี่� 27 เมษายน - 20 พัฤษภาคม ที่ั�งน่ � ขึ �นอย้่
กุบัสภาพัอากุาศิแลุะสขุภาพัรา่งกุายของที่ั�งค้ ่โดยหลุงัจัากุ
ภารกิุจัเสรจ็ัสิ �นจัะนำาเงินที่นุมอบให�แกุ่มลุ้นิธิ์เพืั�อสนุขัในซอย
ต้อ่ไป

สำาหรบัยอดเขาชลุ้เ้วัสต้ ์ม่ควัามสง้จัากุระดบันำ�าที่ะเลุ 6,419 
เมต้ร ต้ั�งอย้ท่ี่างต้อนกุลุางของประเที่ศิเนปาลุ ด�วัยระยะที่าง 
ระดบัออกุซเิจันท่ี่�ควัามสง้เหนือนำ�าที่ะเลุแลุะยอดซึ�งปกุคลุมุ
ด�วัยหิมะจังึเหมาะสำาหรบันกัุเดนิเขาท่ี่�ม่รา่งกุายแข็งแรง
เที่า่นั�น 

รว่ัมสง่กุำาลุงัใจัแลุะสนบัสนนุโครงกุารพิัชิต้ยอดเขาหิมาลุยั
ของพ่ั�เป็ดแลุะคณุโรฮนัเพืั�อชว่ัยเหลุือสนุขัแลุะแมวัจัรจัดัได�ท่ี่�

Facebook - https://www.facebook.com/
donate/353756103334374/353761036667214 

Soi Dog website - https://links.soidog.org/
MountainClimbChallenge

แม�เสุ�นีทัางช่ีวิตเปิลี�ยนี 
แต่ใจทัี�สุ้�เพืิ�อสัุตว์จร์ไม่มีวันีเปิลี�ยนี

“พีื้�เป็ดี ญาณี่ศา” ห้ญ่งแกริ่่งจำากซอยดี๊อกสู่การิ่พ่ื้ชั่ต้ยอดีห้่มาลัย

พัี�เป็ด๊แลุะคณ์โรฮินั
ระหวา่งกู้ารซ�อมัเด๊นิ
ข่�นเขาที�จงัหวดั๊ภ้เกู้ต็ิ
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