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สามส่�ง 
มหััศจรรย์์

น.8

น.18
ในดิินแดินแห่่ง Squid Game

การค้้า
ที่่�น่่าอััปย์ศ

น.35

การระดมทีุ่น่
รูปแบบต่่าง ๆ จากที่ั�วโลก

ทางเลืือกให่ม่่ของ 
การคุุม่กำาเนิดิสุุนัข?

“โคุวิิดิ-19” ผู้้�ม่าเยืือน 
ท่�ไม่่ไดิ�รับเชิิญ

พิิษภััยืของพิลืาสุติิก  
คุวิาม่คุิดิริเริ�ม่ในการร่ไซเคุิลื
ชิ่วิยืเปลื่�ยืนชิ่วิิติสุุนัขให่�ดิ่ข้�น

น.9 น.14 น.23

ถ้�าคุุณอยืากไปไดิ�เร็วิ ไปคุนเดิ่ยืวิ 
ถ้�าคุุณอยืากไปไดิ�ไกลื ไปดิ�วิยืกัน

ธันวิาคุม่ 2564

การใหั้เพื�อั 
เปล่�ย์น่ช่ว่ต่ค้ือั 

งาน่ขอังเรา
น.30 ไม่หัวั�น่ 

แม้วัน่ที่่�ม่พายุ์
น.2



Chutima Srisawang

ซอยืดิ๊อกบริจาคุอาห่ารสุุนัข 
แลืะแม่วิกวิ�า 100 ติันชิ�วิยือุทกภััยืภัาคุกลืาง

ไม่หัวั�น่ 
แม้วัน่ที่่�ม่พายุ์

ภาคกลางของประเทศไทยเป็นท่�ล่�มติดิแม�นำ�าเจ้า้พระยา ผู้้้คนท่�อย้�อาศัยติลอดแนว 

สองฝัั่� งแม�นำ�าจ้ำาเป็นติอ้งปรับติวัและเติร่ยมพร้อมในฤดน้ำ�าหลากของท่กป่ เห็น็ได้จ้าก 
บ้า้นเรือืนของผู้้ค้นในอดี้ตทีี่�มักัจะเป็็นบ้า้นเรือืนไที่ยยกพืื้�นสูง้ 

แตปั่็จจบุ้นัด้ว้ยสู่�งก่อสูรืา้งทีี่�ขวางที่างนำ�า ภาวะโลกรือ้น และปั็จจยัอื�น ๆ ที่ำาให็เ้ห็ตกุารืณ์อ์ทุี่กภยั 
ที่วีความัรุืนแรืง ก่นรืะยะเวลายาวนานและสูรืา้งความัเสูียห็ายมัากข้ �น แนน่อนวา่นำ�าที่ว่มั 
ไมัไ่ด้สู้ง่ผู้ลกรืะที่บ้กบั้มันษุยเ์พีื้ยงเที่า่นั�นแตย่งัสูรืา้งความัเสูียห็ายให็ก้บั้สูตัวที์ี่�อย้ใ่นชุมุัชุน 

ซึ่้�งได้ร้ืบั้ความัเดื้อด้รือ้นเชุน่กนั 

ภารืก่จห็น้�งของมัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อยคือการืชุว่ยเห็ลือสูนุขัและแมัวทีี่�ได้ร้ืบั้ผู้ลกรืะที่บ้จาก
ภาวะฉุกุเฉุ่น เรืาได้มี้ัสูว่นชุว่ยบ้รืรืเที่าที่กุขแ์ก่สูนุขัและแมัวในเห็ตกุารืณ์ภ์ยัพ่ื้บ้ตัห่็ลายครืั�ง 

นบั้ตั�งแตเ่ห็ตกุารืณ์น์ำ�าที่ว่มักรุืงเที่พื้ฯ ในปี็ พื้.ศ. 2554 สูน้าม่ัในปี็ พื้.ศ. 2557 นำ�าที่ว่มัทีี่� 
อบุ้ลรืาชุธิานีในปี็ พื้.ศ. 2562 มัาจนถึง้ปี็ พื้.ศ. 2564 นี �ทีี่�เรืาได้มี้ัโอกาสูชุว่ยเห็ลือสูนุขัและแมัว 

จากเห็ตกุารืณ์อ์ทุี่กภยัอีกครืั�ง
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นำ�าท่วิม่คุรั�งน่�ท่�ภัาคุกลืาง
พายุเุตี้้ �ยุนหมู่่� พายุไุลออนร็อ็ก พายุคุมู่ปาซุแุละรือ่งมัรืสูมุัพื้าด้ผู้า่นภาคตะวนัออกและภาคใต้
ตั�งแตเ่ดื้อนกนัยายนทีี่�ผู้า่นมัา สูง่ผู้ลให็พื้ื้ �นทีี่�ภาคกลางของป็รืะเที่ศไที่ยมีัฝนตกห็นกัและเก่ด้ 
นำ�าที่ว่มัในห็ลายจงัห็วดั้ ห็นว่ยงานในที่อ้งถ่ึ�นทีี่�ได้ร้ืบั้ผู้ลกรืะที่บ้ได้ป้็รืะสูานขอความัชุว่ยเห็ลือ
มัายงัมัล้น่ธ่ิฯ ซึ่้�งเรืาได้ต้รืวจสูอบ้ไป็ยงัพืื้ �นทีี่�อื�นโด้ยรือบ้ ห็ลงัจากนั�นอาห็ารืสูนุขัและแมัวกวา่  

42 ตนัจง้ได้ถ้ึก้สูง่ไป็ยงัอยธุิยาและสูง่ห็บ์้รุืใีนที่นัทีี่ 

สูนุขัและแมัวขาด้แคลนอาห็ารืกวา่ 3,000 ตวัจากเห็ตอุทุี่กภยัในพืื้ �นทีี่�ภาคกลางของป็รืะเที่ศ 
ที่ั�งทีี่�เป็็นสูตัวเ์ลี �ยงและทีี่�อาศยัอย้ใ่นชุมุัชุน พื้วกเขากำาลงัตอ้งการืความัชุว่ยเห็ลือเรืง่ด้ว่น 

เรืาได้ร้ืะด้มัที่นุเพืื้�อขอความัชุว่ยเห็ลือเรืง่ด้ว่นและได้ร้ืบั้การืตอบ้รืบั้อยา่งดี้เยี�ยมัจากผู้้สู้นบั้สูนนุ
ของเรืา ที่ำาให็อ้าห็ารืสูนุขักวา่ 2,000 กรืะสูอบ้ และอาห็ารืแมัวอีก 230 กรืะสูอบ้ได้ถ้ึก้ล ำาเลียงไป็
ยงัห็นว่ยงานในที่อ้งถ่ึ�นทีี่�ป็รืะสูบ้อทุี่กภยั อาห็ารืสูตัวเ์ห็ลา่นี �ถึก้แจกจา่ยไป็ยงัผู้้ด้้แ้ลสูตัวใ์นชุมุัชุน
ทีี่�วดั้ มัสัูย่ด้ โรืงเรืยีน ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งสูตัวแ์ละเจา้ของสูตัวเ์ลี �ยง คณุศักัดาพล เจา้ห็นา้ทีี่�ของมัล้น่ธ่ิฯ 

ได้พ้ื้ายเรือืพื้รือ้มักบั้ชุาวบ้า้นนำาอาห็ารืสูตัวส์ูง่มัอบ้ให็ผู้้้ป้็รืะสูบ้ภยับ้างสูว่น 
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เรืาได้ร้ืบั้ที่รืาบ้เรืื�องรืาวความัเป็็นอย้ที่ี่�ยากลำาบ้ากในชุว่งสูถึานการืณ์น์ำ�าที่ว่มันี �จากเจา้ของ 
สูตัวเ์ลี �ยงห็ลายคน เชุน่ คณุปา้บุญุส่�ง ชุาวบ้า้นอำาเภอบ้างบ้าลซึ่้�งอาศยัอย้บ่้นชุั�นสูองของบ้า้น 
นานกวา่สูปั็ด้าห็พ์ื้รือ้มัเจา้ฟู ่สูนุขัทีี่�เลี �ยงไว ้รืวมัถึง้พร็ะคร่็อปุจิิตี้บุญุญวัฒัน ์เจา้อาวาสูวดั้โตนด้ 

อำาเภอบ้างป็ะห็นั ผู้้ด้้แ้ลศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งสูตัวภ์ายในวดั้โตนด้ทีี่�มีัสูนุขัและแมัวกวา่ 300 ตวั ได้เ้ลา่ 
ถึง้ความัลำาบ้ากวา่นบั้ตั�งแตมี่ัสูถึานการืณ์ก์ารืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโคว่ด้-19 การืบ้รืจ่าคก็ลด้นอ้ยลง 
อยา่งตอ่เนื�องผู้นวกกบั้เห็ตกุารืณ์น์ำ�าที่ว่มัที่ำาให็ไ้มัมี่ัคนบ้รืจ่าคอาห็ารืสูตัวเ์ลยแตว่ดั้ก็ยงัมีัภารืะ 

รืบั้ผู่้ด้ชุอบ้สูตัวเ์ห็ลา่นี �อย้ ่

ทีี่�จงัห็วดั้สูง่ห็บ์้รุื ีเรืาได้พ้ื้ด้้คยุกบั้ครือบ้ครืวัห็น้�งทีี่�ยงัมีันำ�าที่ว่มัขงัรือบ้บ้รืเ่วณ์บ้า้น พื้วกเขาป็รืะกอบ้
อาห็ารืจากถึงุยงัชีุพื้ทีี่�ได้ร้ืบั้จากอบ้ต.ในพืื้ �นทีี่�ซึ่้�งใกลห้็มัด้เตม็ัทีี่ อาห็ารืห็น้�งมืั �อนั�นตอ้งแบ้ง่ปั็นกนั

รืะห็วา่งสูมัาชุ่กในครือบ้ครืวัและแมัวอีก 9 ชีุว่ต 

“เรืาผู้สูมัป็ลากรืะป๋็องห็น้�งกรืะป๋็องกบั้ขา้วสูวยเพืื้�อให็ท้ี่กุคนอ่�มัที่อ้งในห็น้�งมืั �อ” คือคำาพื้ด้้ 
ของชุายเจา้ของบ้า้น “ร้ืสู้ก้ดี้ใจทีี่�ซึ่อยด๊้อกพื้ายเรือืมัาทีี่�บ้า้น นา่จะยงัมีับ้า้นห็ลงัอื�นอีกมัาก 

ทีี่�อย้ก่บั้สูตัวเ์ลี �ยงและขาด้แคลนอาห็ารืในตอนนี�” 

สู่�งทีี่�เขาพื้ด้้ไมัใ่ชุเ่รืื�องเก่นจรืง่เลย

นำ�าใจท่�ไห่ลืแรงกวิ่าสุายืนำ�า
อาห็ารืสูตัวอี์กกวา่ 20 ตนัได้ถ้ึก้ล ำาเลียงไป็ยงัพืื้ �นทีี่�ทีี่�ได้ร้ืบั้ผู้ลกรืะที่บ้จากเห็ตอุทุี่กภยั 

เพ่ื้�มัเตม่ัใน 4 จงัห็วดั้ ได้แ้ก่ อยธุิยา สูง่ห็บ์้รุื ีนนที่บ้รุืแีละนครืรืาชุสูีมัา 

เมืั�อคณุ์ศกัด้าพื้ลลงพืื้ �นทีี่�สูง่มัอบ้อาห็ารืครืั�งแรืกนั�นเขาพื้บ้วา่ยงัมีัสูนุขัและแมัวอีกจำานวนมัาก 
ทีี่�ตอ้งการืความัชุว่ยเห็ลือ อาห็ารืสูตัวที์ี่�ถึก้สูง่มัาในครืั�งแรืกยงัไมัเ่พีื้ยงพื้อสูำาห็รืบั้การืแจกจา่ย 

ให็พื้ื้ �นทีี่�ทีี่�ได้ร้ืบั้ผู้ลกรืะที่บ้
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คณุศักัดาพล ทองจินัทร็ ์ 
ผู่้จ้ิดัการ็ฝ่� ายุชุมุู่ชุนส่มัู่พนัธ์์ 
ส่�งมู่อบุอาหาร็ส่ตัี้วัใ์หแ้ก� 
ผู่้ป้ร็ะส่บุอทุกภัยัุ

ในเดื้อนพื้ฤศจ่กายน เรืาจง้ได้บ้้รืจ่าคอาห็ารืสูตัวเ์พ่ื้�มัเตม่ัให็แ้ก่พืื้ �นทีี่�ป็รืะสูบ้ภยัในจงัห็วดั้
นนที่บ้รุืแีละสูง่ห็บ์้รุื ีจากรืายงานของกรืมัป็ศสุูตัวพ์ื้บ้วา่มีัสูนุขักวา่ 2,500 ตวัและแมัว 
5,000 ตวัทีี่�ตอ้งการือาห็ารืเรืง่ด้ว่นจากสูถึานการืณ์อ์ทุี่กภยัทีี่�นนที่บ้รุืเีพีื้ยงจงัห็วดั้เดี้ยว 

จากเห็ตอุทุี่กภยัตั�งแตเ่ดื้อนกนัยายนถึง้พื้ฤศจ่กายน พื้.ศ. 2564 มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย 
ได้สู้นบั้สูนนุอาห็ารืแก่สูนุขักวา่ 6,000 ตวัและแมัว 8,000 ตวัเพืื้�อให็พ้ื้วกเขาสูามัารืถึบ้รืรืเที่า

ความัห่็วโห็ยจนกวา่สูถึานการืณ์จ์ะดี้ข้ �นและรืะด้บั้นำ�าลด้ลง ยอด้รืวมัอาห็ารืสูตัวที์ี่�มัล้น่ธ่ิฯ 
ได้สู้ง่มัอบ้ความัชุว่ยเห็ลือในครืั�งนี �รืวมัที่ั�งสู่ �นกวา่ 100 ตนั 

เรืายงัได้ค้าด้การืณ์แ์ละเตรืยีมัรืบั้มืัอสูถึานการืณ์น์ำ�าที่ว่มัในพืื้�นทีี่�อื�น ๆ จากรืายงานของ 
กรืมัป็อ้งกนัและบ้รืรืเที่าสูาธิารืณ์ภยั มัรืสูมุัตะวนัออกเฉีุยงเห็นือทีี่�พื้ดั้ป็กคลมุัอา่วไที่ยและภาค

ใตมี้ักำาลงัแรืง ที่ำาให็บ้้รืเ่วณ์ภาคใตมี้ัฝนตกห็นกัถึง้ห็นกัมัากบ้างแห็ง่ สูง่ผู้ลให็เ้ก่ด้ 
นำ�าที่ว่มัฉุบั้พื้ลนั นำ�าป่็าไห็ลห็ลาก และนำ�าลน้ตล่�งตั�งแตชุ่ว่งสูองสูปั็ด้าห็ที์ี่�ผู้า่นมัา ซึ่้�งมัล้น่ธ่ิฯ 

เฝา้ตด่้ตามัสูถึานการืณ์อ์ยา่งใกลชุ่้ด้และเตรืยีมัพื้รือ้มัสูำาห็รืบั้การืชุว่ยเห็ลือ 

เห็ตกุารืณ์อ์ทุี่กภยันั�นเก่ด้ข้ �นและผู้า่นไป็ แตสู่่�งทีี่�ยงัคงอย้เ่สูมัอคือการืสูนบั้สูนนุจากผู้้บ้้รืจ่าค
ที่กุคนทีี่�ที่ ำาให็เ้รืามัั�นใจวา่เห็ตกุารืณ์อ์ทุี่กภยัและภาวะฉุกุเฉุ่นจะผู้า่นพื้น้ไป็ด้ว้ยดี้ ด้ว้ยความั
ชุว่ยเห็ลือจากคณุ์จง้ที่ำาให็สู้ตัวก์วา่ห็น้�งห็มืั�นชีุว่ตสูามัารืถึมีัชีุว่ตตอ่ไป็ได้ ้ขอขอบ้คณุ์จากใจ
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โฉมหัน่้าขอังเหัล่าสมาช่กใน่ 
โค้รงการพ่อั-แม่อัุปถัมภ์

Amy Bryant

ไอลืิน 

อุปถ้ัม่ภั์แคุ�ห่น้�ง ชิ�วิยืไดิ�ทั�วิถ้้งทุกชิ่วิิติ

ห็รืือ แมั่สูาวโมัฮอว์ค

ทรงผู้มโมฮอวค์อันโดดเด�นของไอลิินเป็นสิ�งแรกท่�จ้ะสะกดทก่สายติา  
ผู้้ด้้แ้ลสูนุขัของเรืาพื้ยายามัตดั้แตง่ขนบ้รืเ่วณ์ด้า้นห็ลงัและขา้งลำาตวัของไอลน่ให็สู้ั�น 

อย้เ่สูมัอเพืื้�อชุว่ยรืกัษาความัสูะอาด้และที่ำาให็ไ้อลน่ร้ืสู้ก้สูบ้ายตวั เรืาที่กุคนทีี่�นี�เห็น็ตรืงกนั 
วา่ไมัมี่ัที่รืงไห็นด้เ้ห็มัาะกบั้ไอลน่ไป็กวา่ที่รืงนี �อีกแลว้ – ไมัว่า่จะมัองมัมุัไห็นก็ปั็ง! 

ไอลน่ที่กุขท์ี่รืมัานกบั้อาการืกลั�นปั็สูสูาวะไมัไ่ด้ม้ัานานแลว้ โด้ยมีัสูาเห็ตมุัาจากบ้าด้แผู้ลลก้
บ้รืเ่วณ์ห็ลงัทีี่�ได้ร้ืบั้มัาตั�งแตต่อนยงัใชุชีุ้ว่ตเรืร่ือ่นอย้ข่า้งถึนน บ้าด้แผู้ลด้งักลา่วยงัสูง่ผู้ลให็ ้
ห็างบ้างสูว่นของไอลน่ตอ้งถึก้ตดั้ท่ี่ �งอีกด้ว้ย แตน่ั�นไมัใ่ชุอ่ปุ็สูรืรืคในการืใชุชีุ้ว่ตของสูนุขัทีี่�มีั

จ่ตใจรืา่เรืง่อยา่งไอลน่ซึ่้�งยงัคงกรืะด้่กห็างทีี่�เห็ลืออย้อ่ยา่งมีัความัสูขุที่กุครืั�งทีี่�ได้พ้ื้บ้ป็ะกบั้ผู้้ค้น 

โป็รืด้รืว่มับ้รืจ่าคและเขา้รืว่มัเป็็นพื้อ่-แมัอ่ปุ็ถึมััภข์องไอลน่ เพืื้�อมัอบ้การืด้แ้ลแก่นอ้งและ 
เพืื้�อน ๆ สูนุขัและแมัวทีี่�ซึ่อยด๊้อก ที่ั�งในด้า้นอาห็ารืทีี่�มีัป็รืะโยชุน ์สูถึานทีี่�พื้กัพ่ื้งทีี่�ป็ลอด้ภยั  

การืด้แ้ลที่างการืแพื้ที่ย ์(และการืด้แ้ลที่รืงผู้มั) 

ชอบ:  

เป็็นตวัแรืกทีี่� 

ได้อ้อกไป็ว่�งเลน่

ไม�ชอบ:  

ขนทีี่�สูกป็รืกรุืงรืงั

ไอลืินยืังรอพิ่อ-แม่่อุปถ้ัม่ภั์ อยื้่นะคุะ
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คุัดิเดิิ�ลื
ห็รือื นอ้งเห็มีัยวผู้้อ้อ่นโยน

คััดเดิ�ลิมบ่าดแผู้ลเร้�อรังท่�ทำาใหต้ิอ้งเส่ยหางไป 

เช�นเดย่วกับไอลิน แตน่ั�นไมัใ่ชุปั่็ญห็าสูขุภาพื้เพีื้ยง 
อยา่งเดี้ยว คดั้เด้่ �ลยงัป่็วยเป็็นโรืคโลห่็ตจาง ภม่้ัคุม้ักนั
บ้กพื้รือ่งในแมัว (FIV) และมัะเรืง็เมัด็้เลือด้ขาวในแมัว 

(FeLV) รืวมัถึง้มีัอาการืชุอ่งเชุ่งกรืานห็กั ขาห็ลงัห็กัและ 
ขอ้ตอ่เคลื�อนโด้ยไมัสู่ามัารืถึผู้า่ตดั้ได้ ้

แมัสู้ขุภาพื้ของคดั้เด้่ �ลจะดี้ข้ �นกวา่วนัแรืกทีี่�ได้ร้ืบั้ 
การืชุว่ยเห็ลือ แตโ่รืคภม่้ัคุม้ักนับ้กพื้รือ่งและมัะเรืง็ 

เมั็ด้เลือด้ขาวทีี่�เป็็นอย้ไ่ด้จ้ ำากดั้โอกาสูทีี่�จะมีับ้า้นของ 
คดั้เด้่ �ล โรืครืา้ยทีี่�เผู้ชุ่ญอย้นี่ �อาจที่ำาให็ค้ดั้เด้่ �ลตอ้งใชุชีุ้ว่ต 

ทีี่�เห็ลืออย้ที่ี่�ซึ่อยด๊้อกตลอด้ไป็ 

นำ�าใจอนัมีัคา่ของคณุ์ทีี่�มัอบ้ให็ผู้้า่นการืบ้รืจ่าค จะชุว่ย 
ให็ค้ดั้เด้่ �ลและเพืื้�อนสูตัวด์้อ้ยโอกาสูที่กุตวัทีี่�ซึ่อยด๊้อก 
ได้ร้ืบั้ความัรืกัและการืด้แ้ลเอาใจใสูอ่ยา่งดี้ในขณ์ะทีี่� 

ใชุชีุ้ว่ตอย้ที่ี่�มัล้น่ธ่ิฯ แห็ง่นี �

ชอบ: กอด้ (นี�คือเห็ตผุู้ลวา่ที่ำาไมั 
เรืาถึง้ตั�งชืุ�อนอ้งวา่คดั้เด้่ �ล)

ไม�ชอบ: นั�งเสูียเวลาคด่้ถึง้แตอ่ดี้ต

คุัดิเดิิ�ลืยืังรอ พิ่อ-แม่่อุปถ้ัม่ภั์ อยื้่นะคุรับ

ธนชิาติิ  
ห็รือื สูามัขาห็นา้ที่ะเลน้

ธนชาติยิังเป็นเพย่งล้กส่นัขเท�านั�นเม้�อติอน
ท่�น้องติกเป็นเหย้�อของอ่บตัิเิหต่ิบนทอ้งถนน
ท่�ร่นแรง จนถึง้ขั�นที่ำาให็ข้อ้ตอ่ทีี่�ขาห็นา้ซึ่า้ยเสูียห็ายและ
คด้งอผู่้ด้ร้ืป็อยา่งถึาวรื สูตัวแพื้ที่ยจ์ำาเป็็นตอ้งตดั้ขาขา้ง
นั�นท่ี่ �งไป็เพืื้�อบ้รืรืเที่าความัเจ็บ้ป็วด้และชุว่ยให็ธ้ินชุาต่

เคลื�อนไห็วได้อ้ยา่งคลอ่งแคลว่ข้ �น 

ธินชุาตสู่ามัารืถึป็รืบั้ตวัให็เ้ขา้กบั้ชีุว่ตให็มัที่ี่�เห็ลือเพีื้ยง
สูามัขาได้เ้ป็็นอยา่งดี้ห็ลงัการืรืกัษา อยา่งไรืก็ตามัความั

ร้ืสู้ก้ห็วาด้กลวัคนแป็ลกห็นา้กลบั้ยงัไมัล่ด้นอ้ยลง  
การืฟืื้�นฟื้สู้ภาพื้อารืมัณ์แ์ละจ่ตใจของธินชุาตย่งัคงด้ำาเน่น

ตอ่ไป็ด้ว้ยความัชุว่ยเห็ลือจากนกัป็รืบั้พื้ฤต่กรืรืมัสูนุขั 
ของเรืาทีี่�ที่ ำางานอยา่งทีุ่ม่ัเที่ 

คณุ์สูามัารืถึชุว่ยให็ธ้ินชุาตก่า้วขา้มัความัห็วาด้กลวัทีี่�
เผู้ชุ่ญอย้ ่ด้ว้ยการืบ้รืจ่าคชุว่ยเห็ลือผู้า่นโครืงการืพื้อ่-แมั่

อปุ็ถึมััภต์อนนี� โด้ยธินชุาต่จะสูง่ขา่วอพัื้เด้ตให็ค้ณุ์ 
ได้ท้ี่รืาบ้ขา่วครืาวอย้เ่สูมัอ พื้รือ้มัร้ืป็ภาพื้และว่ดี้โอพ่ื้เศษ 

ในชุว่งครืสู่ตม์ัาสู

ชอบ: ขนมัแสูนอรือ่ยจากพีื้� ๆ  

ทีี่มัป็รืบั้พื้ฤต่กรืรืมั

ไม�ชอบ: คนแป็ลกห็นา้และเสูียงด้งั

ธนชิาติิยืังรอ 
พิ่อ-แม่่อุปถ้ัม่ภั์ อยื้่นะคุรับ
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สามส่�งมหััศจรรย์์
รถต่ิ�กต่ิ�ก การนวดไทย และการติอ้นรับดว้ยไมติร่จ้ติิของคนไทยคอ้สามสิ�งท่�ไดรั้บ 

การยอมรับในหม้�นักท�องเท่�ยวทั�วโลกว�าเป็น “ของด”่ ประเทศไทย

การืมัาเป็็นอาสูาสูมัคัรืทีี่�ซึ่อยด๊้อกนั�นเป็รืยีบ้เสูมืัอนคณุ์ได้ร้ืบั้ป็รืะสูบ้การืณ์จ์ากสูามัสู่�งอนัลือชืุ�อด้งักลา่ว  
เรืาให็ป้็รืะสูบ้การืณ์ที์ี่�สูขุสูงบ้และเป็็นทีี่�พื้้�งพ่ื้งของสูนุขัและแมัวจรืจดั้ เรืามีับ้รืก่ารืรืบั้สูง่อาสูาสูมัคัรื คณุ์จะ
ได้อ้อกกำาลงัขา (การืนัตีวา่เก่น 10,000 กา้วตอ่วนั!) บ้ำาบ้ดั้เที่า้ด้ว้ยการืเด้น่ยำ�าบ้นพืื้�นห็ญา้และที่รืายเรืาจะ

ที่ำาให็ค้ณุ์ร้ืสู้ก้อบ้อุน่เห็มืัอนอย้บ่้า้นในที่กุนาทีี่ทีี่�ใชุเ้วลาทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 

งานอาสูาสูมัคัรืคือการืเด้่น การืเลน่ และการืใชุเ้วลารืว่มักบั้สูนุขัและแมัวอยา่งตอ่เนื�องเพืื้�อชุว่ยให็พ้ื้วก
เขามีัคณุ์ภาพื้ชีุว่ตทีี่�ดี้ข้ �นและเตรืยีมัพื้รือ้มัสูำาห็รืบั้การืห็าบ้า้นให็มั ่แมัว้า่คณุ์อาจตอ้งที่ำาห็นา้ทีี่�ในการืเก็บ้ 

“รืะเบ้ด่้” กอ้นมัห็ม้ัา แป็รืงขนทีี่�ยุง่เห็ย่งซึ่ำ�าแลว้ซึ่ำ�าอีก! ที่ั�งห็มัด้ทีี่�วา่มัานี �ลว้นสูนกุ
และที่ำาให็เ้วลาในแตล่ะวนัของคณุ์ผู้า่นไป็อยา่งรืวด้เรืว็

ห็ากคณุ์เคยเป็็นอาสูาสูมัคัรืของซึ่อยด๊้อก คณุ์คงที่รืาบ้ดี้ถึง้บ้รืรืยากาศตา่ง ๆ 
ทีี่�เรืาพื้ด้้ถึง้ แตห่็ากคณุ์ยงัไมัเ่คยเยี�ยมัชุมัศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งของเรืามัาก่อน เรืาขอ
แนะนำาให็ค้ณุ์ศก้ษาขอ้มัล้เพ่ื้�มัเตม่ัเกี�ยวกบั้โครืงการือาสูาสูมัคัรืของเรืา ที่่�น่� 
ห็รือืสูง่อีเมัลห์็าเรืาทีี่� volunteering@soidog.org เพืื้�อพื้ด้้คยุและสูอบ้ถึามักบั้
ทีี่มัด้แ้ลอาสูาสูมัคัรืของเรืาในสู่�งทีี่�คณุ์อยากร้ืเ้พ่ื้�มัเตม่ัห็รือืจองที่รืป่็อาสูาแลว้
เด้่นที่างมัาเลย! สูนุขัและแมัวที่กุตวัของเรืากำาลงัรือตอ้นรืบั้คณุ์ทีี่�บ้า้นไมัข้าว

Sam McElroy
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Chutima Srisawang

การเพิ�มข้�นของส่นัขจ้รจ้ดัเป็นปัญหาใหญ�ทั�วโลกโดยเฉพาะอย�างยิ�งในประเทศกำาลัง
พฒันา โดยรัฐบาลแติ�ละประเทศมก่ารบริหารจ้ดัการท่�แติกติ�างกัน 

การืผู้า่ตดั้ที่ำาห็มันัเป็็นว่ธีิทีี่�มีัมันษุยธิรืรืมัและได้ผู้้ลชุดั้เจนเป็็นร้ืป็ธิรืรืมัมัากทีี่�สูดุ้ในการืลด้จำานวน
สูนุขัจรืจดั้ซึ่้�งเป็็นงานห็ลกัของมัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อยทีี่�เรืามัุง่มัั�นด้ำาเน่นการืมัาโด้ยตลอด้ นบั้ตั�งแต่

ปี็ พื้.ศ. 2546 มีัสูนุขัและแมัวกวา่ 630,000 ตวัทีี่�ได้ร้ืบั้การืที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นโด้ยมัล้น่ธ่ิฯ  
ซึ่้�งตวัเลขทีี่�นา่ย่นดี้นี �เก่ด้ข้ �นได้ด้้ว้ยการืสูนบั้สูนนุจากคณุ์

จะดี้แคไ่ห็นห็ากในอนาคตเรืามีัที่างเลือกอื�นในการืคมุักำาเน่ด้สูนุขัทีี่�ให็ผู้้ลดี้เทีี่ยบ้เที่า่การืผู้า่ตดั้
ที่ำาห็มันัแตเ่สูียคา่ใชุจ้า่ยและเวลาทีี่�นอ้ยกวา่ ว่ธีิทีี่�ป็ลอด้ภยัเชุน่ การืใชุย้า

ที่างเลอืักใหัม่ขอัง 
การคุ้มกำาเน่ด่สุน่ขั?
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ตี้วััอยุ�างเลอืดและชุิ�นส่�วัน
ร็ะบุบุส่บืุพนัธ์ุ์ส่นุขัเพศัเมู่ยุ้ 
จิะถู่กนำาไปทดลอง

ดว้ัยุการ็ส่นบัุส่นนุจิากคณุ 
ซุอยุด๊อกจึิงส่ามู่าร็ถูทำาหมู่นัส่นุขั
ไดมู้่ากกวั�า 10,000 ตี้วััตี้�อเดอืน

นกัศก้ษาป็รืญ่ญาเอก คณ์ะสูตัวแพื้ที่ยศาสูตรืจ์ฬุาลงกรืณ์ม์ัห็าว่ที่ยาลยั รืว่มักบั้โครืงการืที่ำาห็มันัสูนุขัจรืจดั้
ของมัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย (ซึ่อยด๊้อก) ศก้ษาโป็รืตีนในที่อ่นำาไขสู่นุขัตวัเมีัยทีี่�ที่ ำาให็เ้ก่ด้การืป็ฏ่ิสูนธ่ิและตั�ง

ที่อ้ง เผู้ยวา่เป็็นจดุ้เรื่�มัตน้ของการืคน้ห็าว่ธีิคมุักำาเน่ด้สูนุขัทีี่�ป็รืะห็ยดั้เวลาและรืาคาถึก้ลง 
โด้ยไมัต่อ้งผู้า่ตดั้ที่ำาห็มันัในอนาคต

นางสูาวลรืณ่์ธิรืณ์ ์อดุ้มัธินยัสูท่ี่ธ่ิ� น่สูต่ด้ษุฎีีบ้ณั์ฑ่ิต ภาคว่ชุาสูต้่ศาสูตรื ์เธินเุวชุว่ที่ยาและว่ที่ยาการืสูืบ้พื้นัธิุ ์
ด้ ำาเน่นงานว่จยัเรืื�อง “การืศก้ษาโป็รืตีนในรืะบ้บ้สูืบ้พื้นัธิุส์ูนุขัทีี่�มีัความัสูมััพื้นัธิต์อ่การืพื้ฒันาของโอโอไซึ่ต”์ 
ให็ข้อ้มัล้วา่ งานว่จยัชุ่ �นนี �จะเป็็นป็รืะโยชุนอ์ยา่งมัากในการืตอ่ยอด้ว่ธีิคมุักำาเน่ด้สูนุขัเพื้ศเมีัยโด้ยเฉุพื้าะ
สูนุขัจรืจดั้ทีี่�ไรืค้นเห็ลียวแล ห็ากที่รืาบ้วา่โป็รืตีนใด้ทีี่�ที่ ำาให็เ้ซึ่ลลไ์ขเ่จรืญ่เตบ่้โต นกัว่ที่ยาศาสูตรือ์าจจะ

สูามัารืถึตอ่ยอด้ขอ้มัล้จากงานว่จยัเพืื้�อห็าว่ธีิห็ยดุ้การืที่ำางานของโป็รืตีนด้งักลา่ว กรืะบ้วนการืเจรืญ่เตบ่้โต
ของไขจ่ะไมัเ่ก่ด้ข้ �นและสูนุขัเพื้ศเมีัยจะไมัต่ั�งที่อ้ง เป็็นการืควบ้คมุัป็รืะชุากรืสูนุขัแบ้บ้ให็มั ่

โด้ยไมัต่อ้งผู้า่ตดั้ที่ำาห็มันั 

นบั้ตั�งแตปี่็ พื้.ศ. 2553 จนถึง้ปั็จจบุ้นัมีังานว่จยัเพีื้ยงสูามัชุ่ �นจากฐานขอ้มัล้งานว่จยัที่ั�วโลกทีี่�ศก้ษาเกี�ยวกบั้
โป็รืตีนในรืะบ้บ้สูืบ้พื้นัธิุข์องสูนุขัเพื้ศเมีัย นกัว่ที่ยาศาสูตรืล์งความัเห็น็วา่การืพื้ฒันาของเซึ่ลลไ์ข ่(โอโอไซึ่ต)์ 
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นางส่าวัลร็ณิธ์ร็ณ ์(คนท้�ส่องจิากดา้นซุา้ยุ) และเจิา้หนา้ท้�ของมู่่ลนธิิ์ฯ ท้�คลนิกิกรุ็งเทพฯ

ห็ลงัตกไขข่องสูนุขัเพื้ศเมีัยเป็็นปั็จจยัสูำาคญัตอ่กรืะบ้วนการืผู้สูมัพื้นัธิุว์า่สูนุขัจะเก่ด้การืป็ฏ่ิสูนธ่ิห็รือืไมั ่ 
จง้พื้ยายามัห็าวา่อะไรืเป็็นสูาเห็ตทีุี่�ที่ ำาให็เ้ซึ่ลลไ์ขเ่จรืญ่เตบ่้โตซึ่้�งยงัอย้ร่ืะห็วา่งการืศก้ษา 

มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อยจะด้ำาเน่นการืที่ำาห็มันัสูนุขัเพื้ศเมีัย เก็บ้รืงัไข ่มัด้ลก้ เซึ่ลลเ์ยื�อบ้ชุุอ่งคลอด้และ
ตวัอยา่งเลือด้จากสูนุขัจำานวน 60 ตวั เพืื้�อสูง่ตอ่ให็ที้ี่มัว่จยันำาไป็คน้ห็าโป็รืตีนทีี่�มีัความัเกี�ยวขอ้งกบั้การื

พื้ฒันาของโอโอไซึ่ตใ์นที่อ่นำาไข ่ใชุเ้วลาในการืเก็บ้ขอ้มัล้ห็น้�งปี็เพืื้�อให็ไ้ด้ผู้้ลลพัื้ธิที์ี่�แมัน่ยำา 

การืผู้า่ตดั้ที่ำาห็มันัเป็็นการืคมุักำาเน่ด้สูนุขัทีี่�ได้ผู้้ลดี้และมีัป็รืะสูท่ี่ธ่ิภาพื้มัากทีี่�สูดุ้ แตมี่ัขอ้จำากดั้เรืื�องงบ้
ป็รืะมัาณ์การืด้ำาเน่นงานทีี่�สูง้ การืฉีุด้ยาคมุัสูนุขัมีัความัเสูี�ยงตอ่การืเก่ด้มัด้ลก้อกัเสูบ้ซึ่้�งอนัตรืายถึง้แก่

ชีุว่ต ที่ั�งสูองว่ธีินี �เป็็นการืคมุักำาเน่ด้สูนุขัทีี่�ได้ร้ืบั้ความัน่ยมัในป็รืะเที่ศไที่ย การืศก้ษาว่จยัในครืั�งนี �จง้เป็็นกา้ว
สูำาคญัในการืพื้ฒันาที่างเลือกในการืคมุักำาเน่ด้สูนุขัเพื้ศเมีัยทีี่�ป็ลอด้ภยั ได้ผู้้ลดี้และป็รืะห็ยดั้คา่ใชุจ้า่ย 

นบั้เป็็นเรืื�องนา่ย่นดี้ทีี่�คนรุืน่ให็มัใ่ห็ค้วามัสูำาคญัและสูนใจการืพื้ฒันาว่ธีิจดั้การืกบั้ปั็ญห็าสูนุขัจรืจดั้ 
ในป็รืะเที่ศไที่ย เรืาย่นดี้อยา่งย่�งทีี่�ได้มี้ัสูว่นรืว่มัในงานว่จยัครืั�งนี �และห็วงัเป็็นอยา่งสูง้วา่การืว่จยั 

จะป็รืะสูบ้ความัสูำาเรืจ็ลลุว่งด้ว้ยดี้
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Vanessa Jakoby

ฝากติัวิดิ�วิยืคุรับ

อายืุโดิยืประม่าณ:
9 ปีี 
ชิอบ:

การได้้เจอผู้้้คน 
ไม่่ชิอบ:  

เวลาต้้องต้ัด้สิินใจ 
เลือกของเล่น

นำ�าห่นัก:  
26 กิโลกรัม 

มุมหาบ้้าน : 

ในป่ พ.ศ. 2559 มค่นพบร็็อคัเกอร์็ในสภาพ
ขาหกัและมบ่าดแผู้ลท่�คอ ซึ่้�งคาดว�ามาจ้าก
อ่บตัิเิหต่ิถ้กรถชน รือ็คเกอรืถ์ึก้นำาตวัสูง่เขา้มัา
รืกัษาทีี่�ซึ่อยด๊้อก ไมัน่านห็ลงัจากได้ร้ืบั้การืรืกัษา 
นอ้งกลบั้มัาห็ายดี้ สูด้ใสูและใชุชีุ้ว่ตอยา่งเตม็ัทีี่� 
ได้อี้กครืั�ง

นอ้งรือ็คเกอรื ์เรืยีกได้ว้า่เป็็นเพืื้�อนแที่สู้ี�ขาอยา่ง
แที่จ้รืง่ ด้ว้ยความัฉุลาด้ สูด้ใสู และมักัที่ำาให็ค้น
รือบ้ขา้งมีัความัสูขุและตกห็ลมุัรืกัได้อ้ยา่งงา่ยด้าย

ถึง้จะอายเุกา้ปี็แลว้ แตน่อ้งยงัคงมีัความันา่รืกั
สูด้ใสูอย้เ่สูมัอ นอ้งรือ็คเกอรือ์ย้ที่ี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งมัา
รืว่มัห็า้ปี็แลว้และกำาลงัเฝา้รือทีี่�จะมีัผู้้ใ้จดี้มัารืบั้
เลี �ยงและได้ใ้ชุชีุ้ว่ตอยา่งมีัความัสูขุกบั้ครือบ้ครืวั 
ทีี่�อบ้อุน่

โอักาสใหัม่ใน่ช่ว่ต่น่้อัง ๆ 
ข้�น่อัย์ู่กับคุ้ณ!

พบ้เหล่าบ้รรด้าสิุนัขที่่�กำาลังมองหาบ้้านอันอบ้อุ่น

น�องร็อคุเกอร์
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เม้�อป่ท่�แล้ว น้องโลิโที่สเข้ามาท่�ซึ่อยด�อกหลังจ้ากท่�มพ่ลเมอ้ง
ดพ่บน้องเดนิกะเผู้ลกและมบ่าดแผู้ลท่�อ้่งเทา้โดยไม�ทราบ
สาเหต่ิ นิ�วเทา้นิ�วหน้�งมแ่ผู้ลฉกรรจ้จ์้นทำาใหสั้ติวแพทย ์

ติอ้งติดัทิ�ง 

โชุคดี้ทีี่�นอ้งโลโที่สูสูามัารืถึฟืื้�นตวัได้อ้ยา่งรืวด้เรืว็ การืทีี่�น่ �วเที่า้
ห็ายไป็ไมัไ่ด้เ้ป็็นอปุ็สูรืรืคในการืใชุชีุ้ว่ตอยา่งเตม็ัทีี่�ของนอ้งโลโที่สู
ในแตล่ะวนั ก่จกรืรืมัโป็รืด้ของนอ้งคือ การืได้เ้ด้่นเลน่ ว่�งไป็คาบ้
ลก้บ้อลและการืได้พ้ื้บ้ป็ะกบั้ผู้้ค้น ที่กุครืั�งทีี่�ร้ืสู้ก้ตื�นเตน้  
นอ้งโลโที่สูมักัจะว่�งวนเป็็นวงกลมัและพื้ยายามัจะกรืะโด้ด้
เขา้ห็าเพืื้�อที่กัที่ายอยา่งดี้อกดี้ใจ

นอ้งโลโที่สูอย้ที่ี่�ซึ่อยด๊้อกมัาเป็็นเวลาเกือบ้สูองปี็แลว้ ซึ่้�งคอ่น
ขา้งยาวนานสูำาห็รืบั้สูนุขัทีี่�อายยุงันอ้ยและมีัธิรืรืมัชุาตที่ี่�รืา่เรืง่
สูด้ใสู คณุ์จะสูามัารืถึรืบั้อปุ็การืะและมัอบ้โอกาสูให็น้อ้งมีั
ชีุว่ตให็มัไ่ด้ม้ัั�ยคะ?

น�องโลืโทสุ

รับเลื่�ยืงน�องดิ�วิยื 
นะคุะ

รับเลื่�ยืงน�องดิ�วิยื 
นะคุรับ

น้องเอโลิฟ่ี่�คอ้หน้�งในล้กส่นัขอาย่เพย่งไม�ก่�เดอ้นท่�

เราช�วยเหล้อมาจ้ากบริเวณเขติก�อสร้างของโรงแรม
แห�งหน้�ง มพ่ลเมอ้งดพ่บเหน็และเกรงว�าทั�งแม�และ
ล้กส่นัขจ้ะไม�ปลอดภยั จ้ง้ติดิติ�อซึ่อยด�อกเพ้�อขอ
ความช�วยเหล้อ พีื้�นอ้งตวัอื�น ๆ และแมัข่องเอโลฟีื้� ได้ร้ืบั้
การือปุ็การืะไมัน่านห็ลงัจากเขา้มัายงัศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง เห็ลือเพีื้ยง
แตเ่อโลฟีื้� เที่า่นั�นทีี่�ตอ้งใชุชีุ้ว่ตอย้ที่ี่�ซึ่อยด๊้อกมัานานกวา่ห็า้ปี็
แลว้ นอ้งเอโลฟีื้� ยงัแอบ้ห็วงัอย้เ่สูมัอวา่สูกัวนัห็น้�งเธิอจะโชุคดี้
เห็มืัอนพีื้�นอ้งของเธิอบ้า้ง

ชีุว่ตทีี่�แสูนยากลำาบ้ากในวยัเด้ก็ที่ำาให็น้อ้งเอโลฟีื้� มีัน่สูยัคอ่น 
ขา้งขี �อาย แตเ่มืั�อนอ้งร้ืสู้ก้คุน้เคยกบั้สูภาพื้แวด้ลอ้มัห็รือืผู้้ค้น 
รือบ้ขา้ง นอ้งจะคอ่ย ๆ คลายความักงัวลลงและแสูด้งที่า่ทีี่ทีี่� 
เป็็นม่ัตรืมัากข้ �น โด้ยเฉุพื้าะเวลาทีี่�คณุ์มีัขนมัสูนุขัอย้ใ่นมืัอ! 

บ้า้นในฝันของนอ้งเอโลฟีื้� คือบ้า้นทีี่�เงียบ้สูงบ้และมีับ้รืรืยากาศทีี่� 
สูง่เสูรืม่ัให็น้อ้งได้มี้ัความัมัั�นใจมัากข้ �นและได้เ้ป็็นตวัของตวัเองอยา่ง
เตม็ัทีี่� คณุ์จะสูามัารืถึมัอบ้บ้า้นอนัอบ้อุน่ให็น้อ้งได้ห้็รือืไมัค่ะ?

น�องเอโลืฟี่่�

อายืุโดิยืประม่าณ:
5 ปีี 

อายืุโดิยืประม่าณ:
4 ปีี 

ชิอบ:
กระด้ิกหางเล็ก ๆ 
งอน ๆ ของน้อง
เวลาม่ความสิุข  

ชิอบ:
หยุุด้และที่ักที่ายุทีุ่ก

คนที่่�เด้ินผู้่าน  

ไม่่ชิอบ:  
ความร้้สิึกไม่มั�นใจ
เวลาอยุ้่ร่วมกับ้ 
เพื�อนสิุนัขต้ัวอื�น

ไม่่ชิอบ:  
เวลาคนที่ำาที่่าแกล้ง 
ว่าจะโยุนล้กบ้อลให้

นำ�าห่นัก:  
19 กิโลกรัม 

นำ�าห่นัก:  
25 กิโลกรัม 
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Sam McElroy

“โค้ว่ด-19” 

จ้ำานวนผู้้้ติดิเช้�อโควดิ-19 ในประเทศไทยพ่�งส้งข้�นอย�างติ�อเน้�องทั�งป่ การืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโรืคสูง่ผู้ล 
กรืะที่บ้กบั้ชีุว่ตความัเป็็นอย้ข่องสูตัวจ์รืจดั้อยา่งมัาก ด้ว้ยการืสูนบั้สูนนุจากคณุ์ที่ำาให็เ้รืายงัคงยืนห็ยดั้ใน
การืมัอบ้ความัชุว่ยเห็ลือพื้วกเขาอยา่งถึง้ทีี่�สูดุ้ในชุว่งเวลาทีี่�แสูนยากลำาบ้ากนี� อยา่งไรืก็ตามัเจา้ห็นา้ทีี่�ที่กุ

คนตา่งป็ฏ่ิบ้ตั่งานโด้ยพื้ง้รืะลก้อย้เ่สูมัอวา่ไมัชุ่า้ไมัน่านการืแพื้รืร่ืะบ้าด้ตอ้งมัาถึง้ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งเขา้สูกัวนั  
และในทีี่�สูดุ้สู่�งทีี่�เรืาห็วั�นเกรืงทีี่�สูดุ้ก็มัาถึง้ในเดื้อนตลุาคมัเมืั�อเจา้ห็นา้ทีี่�ของเรืาตรืวจพื้บ้เชืุ �อโคว่ด้-19

พยุาบุาลส่ตัี้วัท์ั�งส่องคนร็อร็บัุส่ตัี้วัท์้�เขา้มู่าร็บัุการ็ร็กัษาท้�ดา้นนอกปร็ะต่ี้ร็ั�วั

ผู้้้มาเยุือนที่่�ไม่ได้้รับ้เชิิญ 
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คณุนวัล เจิา้หนา้ท้�จิดัซืุ �อเขน็ร็ถูซึุ�ง
บุร็ร็จิอุาหาร็แมู่วัและผู้า้ท้�ใชุง้านแลว้ั
ส่ำาหร็บัุส่�งซุกัทำาควัามู่ส่ะอาด

• ไมัอ่นญุาตให็บ้้คุคลภายนอกเขา้-ออกศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 
โด้ยเด้ด็้ขาด้ 
• ให็เ้จา้ห็นา้ทีี่�ป็ฏ่ิบ้ตั่งานอย้ใ่นพืื้ �นทีี่�ทีี่�ตน 
รืบั้ผู่้ด้ชุอบ้เที่า่นั�น 
• จดั้พืื้ �นทีี่�พื้กัผู้อ่นสูำาห็รืบั้เจา้ห็นา้ทีี่�ทีี่�ป็ฏ่ิบ้ตั่งานใน
ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 
• ห็อ้งเก็บ้ของและพื้สัูด้กุลายเป็็นศน้ยบ์้ญัชุาการื 
เป็็นทีี่�รืบั้และจา่ยแจกของที่กุป็รืะเภที่ 
ทีี่�จ ำาเป็็นตอ้งใชุง้านในศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งที่ั�งอปุ็กรืณ์ ์

ในการืที่ำางาน เสูบี้ยงอาห็ารืและของใชุสู้ว่นตวั 
สูำาห็รืบั้เจา้ห็นา้ทีี่� 
• การืจดั้การืมืั �ออาห็ารืของเจา้ห็นา้ทีี่�วนัละสูามัมืั�อ  
รืวมัถึง้อาห็ารืสูตัวที์ี่�อย้ใ่นศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง  
• การืจดั้การืกบั้ผู้า้กวา่ 12 ตนัสูำาห็รืบั้ใชุง้านในศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง  
• การืจดั้สูรืรือปุ็กรืณ์ท์ี่ำาความัสูะอาด้ในจดุ้ตา่ง ๆ  
• การืจดั้การืกรืะบ้ะที่รืายแมัว 
• การืขนสูง่อปุ็กรืณ์ท์ี่างการืแพื้ที่ยม์ัายงัศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 
• การืซึ่กัลา้งและที่ำาความัสูะอาด้เสูื �อผู้า้ของเจา้ห็นา้ทีี่� 

ปิดิศู้นยื์พิักพิิง
ห็ลงัจากพื้บ้วา่มีัเจา้ห็นา้ทีี่�ตรืวจพื้บ้เชืุ �อโคว่ด้-19  ในวนัทีี่� 6 ตลุาคมัเรืาจง้ป่็ด้สูำาห็รืบั้การืเยี�ยมัชุมั ป่็ด้รืบั้

อาสูาสูมัคัรื ป่็ด้รืบั้ที่ำาห็มันัสูนุขัและแมัวชุั�วครืาว รืวมัถึง้จดั้ตารืางการืป็ฏ่ิบ้ตั่งานของเจา้ห็นา้ทีี่�เฉุพื้าะสูว่น
งานทีี่�จ ำาเป็็นเรืง่ด้ว่นเที่า่นั�น 

เพืื้�อเป็็นการืลด้และป็อ้งกนัการืแพื้รืเ่ชืุ �อ เรืาได้จ้ดั้สูรืรืให็เ้จา้ห็นา้ทีี่�ที่ั�ง 62 คนซึ่้�งมีัผู้ลตรืวจโคว่ด้-19 เป็็นลบ้
ป็ฏ่ิบ้ตั่งานและพื้กัอย้ใ่นศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งตลอด้ 24 ชุั�วโมัง รืะห็วา่งวนัทีี่� 6-27 ตลุาคมั เพืื้�อรืกัษาและด้แ้ลสูนุขั
และแมัวกวา่ 1,500 ตวั ที่ั�งทีี่�อย้ใ่นคอกและทีี่�กำาลงัรืบั้การืรืกัษาในโรืงพื้ยาบ้าลสูนุขัและโรืงพื้ยาบ้าลแมัว

เราไดป้ฏิบิตัิติิามมาติรการในการควบค่มและป้องกัน 
การแพร�เช้�อโควดิ-19 อย�างเคร�งครัด ไดแ้ก�
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ในชุว่งสูปั็ด้าห็แ์รืกของการืลอ็กด้าวน ์ยงัคงมีัรืายงานเจา้ห็นา้ทีี่�ทีี่�ป็ฏ่ิบ้ตั่งานในศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งตด่้เชืุ �อโคว่ด้-19 
เป็็นรืะยะ ซึ่้�งเจา้ห็นา้ทีี่�เห็ลา่นี �ได้ถ้ึก้แยกกกัตวัและนำาสูง่ยงัสูถึานพื้ยาบ้าลในภเ้ก็ต (ตามักฎีของกรืะที่รืวง

สูาธิารืณ์สูขุทีี่�ตอ้งแยกตวัผู้้ต้ด่้เชืุ �อเป็็นเวลา 14 วนั)  นอกจากนี�ยงัมีัรืายงานการืตด่้เชืุ �อจากเจา้ห็นา้ทีี่� 
ทีี่�ไมัไ่ด้ป้็ฏ่ิบ้ตั่งานด้า้นในศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง โด้ยในรืะห็วา่งวนัทีี่� 2-18 ตลุาคมั มีัเจา้ห็นา้ทีี่�ที่ั�งสู่ �น 25 คน 

ทีี่�ตด่้เชืุ �อโคว่ด้-19 

ภัาพมู่มุู่ส่่งการ็จิดัส่�งมู่ื �ออาหาร็ใหแ้ก�เจิา้หนา้ท้�

คณุแอปเปิ�ล เจิา้หนา้ท้�ธ์รุ็การ็ลำาเลยุ้งกร็ะส่อบุอาหาร็ส่นุขั

ผู่้ด่้แลปร็ะจิำาคอกร็อร็บัุอาหาร็ส่นุขัท้�ปร็ะต่ี้ร็ั�วั
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ยืังคุงเดิินห่น�า 
อยื่างไม่่ห่ยืุดิยืั�ง

เจา้ห็นา้ทีี่�ก้ภ้ยัสูตัวย์งัคงป็ฏ่ิบ้ตั่งานรือบ้เกาะเพืื้�อชุว่ย
เห็ลือสูนุขัและแมัว เจา้ห็นา้ทีี่�บ้นโรืงพื้ยาบ้าลยงัคงที่ำางาน
อยา่งแข็งขนัเพืื้�อให็แ้นใ่จวา่สูตัวท์ี่กุตวัจะได้ร้ืบั้การืรืกัษา
และฟืื้�นฟื้ร้ืา่งกายอยา่งตอ่เนื�อง รืวมัถึง้รืบั้มืัอกบั้เคสูการื

รืกัษาให็มัที่ี่�เขา้มัาในแตล่ะวนั

เพืื้�อรืกัษาคำามัั�นทีี่�จะด้แ้ลสูตัวใ์นชุมุัชุนตอ่ไป็  
ห็นว่ยบ้รืก่ารืด้า้นสูวสัูด้่ภาพื้สูตัวช์ุมุัชุนและห็นว่ยที่ำาห็มันัเคลื�อนทีี่�จง้ยงัคง

เด้่นห็นา้ป็ฏ่ิบ้ตั่งานตอ่อยา่งมัุง่มัั�น ขอขอบ้คณุ์ที่กุการืสูนบั้สูนนุจากคณุ์ทีี่�ที่ ำาให็ชุ้ว่งเวลาเดี้ยวกนันี �เรืายงั
สูามัารืถึสูง่ความัชุว่ยเห็ลือไป็ยงัสูนุขัและแมัวทีี่�ได้ร้ืบั้ผู้ลกรืะที่บ้จากเห็ตอุทุี่กภยัในพืื้ �นทีี่�ภาคกลางอีกด้ว้ย

การืลอ็กด้าวนศ์น้ยพ์ื้กัพ่ื้งในครืั�งนี �เป็็นเห็ตกุารืณ์ที์ี่�เตม็ัไป็ด้ว้ยความัที่า้ที่าย แตก่ารืเตรืยีมัรืบั้มืัอของพื้วกเรืา
นบั้ตั�งแตก่ารืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโรืคยงัมัาไมัถ่ึง้ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งก็ที่ำาให็ก้ารืบ้รืห่็ารืจดั้การืผู้า่นไป็อยา่งเป็็นขั�นตอน 
วนัทีี่� 15 ตลุาคมัเรืาได้ต้อ้นรืบั้เจา้ห็นา้ทีี่�สูาธิารืณ์สูขุซึ่้�งเด้่นที่างมัาตรืวจด้สู้ถึานการืณ์ใ์นขณ์ะนั�นและได้้

ชืุ�นชุมักบั้มัาตรืการืทีี่�เรืามีัพื้รือ้มัย่นดี้ให็ค้ ำาแนะนำาและสูนบั้สูนนุอยา่งเตม็ัทีี่�

ในชุว่งเยน็ของวนัทีี่� 27 ตลุาคมัห็ลงัจากทีี่�เจา้ห็นา้ทีี่�สูาธิารืณ์สูขุได้ต้รืวจห็า 
เชืุ �อโคว่ด้-19 และผู้ลตรืวจของเจา้ห็นา้ทีี่�ที่กุคนเป็็นลบ้ก็ถึง้เวลาทีี่�ฮีโรืเ่ห็ลา่นี � 
ซึ่้�งอทุ่ี่ศตนให็ก้ารืที่ำางานเพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูตัวจ์รืจดั้กวา่ 3 สูปั็ด้าห็เ์ตม็ัทีี่�ศน้ย์

พื้กัพ่ื้งได้ก้ลบั้ไป็ห็าครือบ้ครืวัและใชุชีุ้ว่ตตามัป็กต่ ก่อนทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งจะ 
เป่็ด้ที่ำาการืในเชุา้วนัถึดั้มัา

บทเร่ยืน
เรืาได้เ้รืยีนร้ืห้็ลายสู่�งจากเห็ตกุารืณ์ค์รืั�งนี � อยา่งแรืกสูดุ้คือเรืาได้ร้ืบั้ร้ืถ้ึง้ห็วัใจ

และความัทีุ่ม่ัเที่ของเจา้ห็นา้ทีี่�ซึ่้�งอทุ่ี่ศตนอยา่งถึง้ทีี่�สูดุ้เพืื้�อให็แ้นใ่จวา่สูตัวท์ี่กุตวัจะได้ร้ืบั้
การืด้แ้ลอยา่งดี้ ความัรืกัและความัเอาใจใสูร่ืะห็วา่งเจา้ห็นา้ทีี่�ป็รืะจำาคอกกบั้สูนุขัและแมัว ความัแนว่แน่

ในการืป็ฏ่ิบ้ตั่งานเป็็นทีี่มัของสูตัวแพื้ที่ยแ์ละพื้ยาบ้าลสูตัวที์ี่�รืว่มัมืัอกนัอยา่งเตม็ัทีี่� การืที่ำางานอยา่งแข็งขนั
และมีักำาลงัใจเตม็ัเปี็�ยมัแมัใ้นชุว่งเวลาทีี่�ยากลำาบ้ากของเจา้ห็นา้ทีี่�ทีี่�ห็อ้งเก็บ้ของและพื้สัูด้แุละแผู้นกซึ่กัลา้ง

ซึ่้�งเป็็นกำาลงัสูำาคญัย่�งของการืด้ำาเน่นงานในศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 

เรืื�องรืาวเห็ลา่นี �ผู้า่นไป็ได้ด้้ว้ยการืสูนบั้สูนนุจากคณุ์ทีี่�ที่ ำาให็เ้รืายงัคงสูามัารืถึด้แ้ลสูตัวที์ี่�ตอ้งการืความัชุว่ย
เห็ลือได้ต้อ่ไป็แมัจ้ะตอ้งเผู้ชุ่ญกบั้ความัที่า้ที่าย ที่า่มักลางว่กฤตโรืครืะบ้าด้ทีี่�ยงัด้ำาเน่นอย้ท่ี่ั�วโลกนี�ที่ ำาให็้

อนาคตเป็็นสู่�งทีี่�คาด้เด้าไมัไ่ด้ ้แตไ่มัว่า่อะไรืจะเก่ด้ข้ �นเรืาก็มัั�นใจวา่ด้ว้ยการืสูนบั้สูนนุจากผู้้บ้้รืจ่าคที่กุที่า่น
จะที่ำาให็เ้รืาสูามัารืถึผู้า่นที่กุอปุ็สูรืรืคและความัที่า้ที่ายไป็ได้อ้ยา่งแนน่อน
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Nayomi Gunarathna

ในชุว่งไมักี่�ปี็ห็ลงัมัานี � ป็รืะเที่ศเกาห็ลีใตไ้ด้สู้รืา้งความัฮือฮาจากผู้ลงานของคนบ้นัเท่ี่งมัากมัายทีี่�ได้ร้ืบั้ 
ความัน่ยมัในรืะด้บั้โลก ไมัว่า่จะเป็็นภาพื้ยนตรืร์ืะที่ก้ขวญัเรืื�อง Parasite และซีึ่รืสีูย์อด้ฮ่ตบ้น Netflix อยา่ง 

Squid Game รืวมัถึง้วงด้นตรื ีK-pop ยอด้น่ยมัอยา่ง BTS ทีี่�ครืองใจแฟื้นเพื้ลงที่ั�วโลกด้ว้ยภาพื้ลกัษณ์ ์
และการืแสูด้งทีี่�โด้ด้เด้น่ เรืยีกได้ว้า่เป็็นชุว่งปี็ที่องของธิรุืก่จบ้นัเท่ี่งเกาห็ลีใตอ้ยา่งแที่จ้รืง่

ยงัมีัธิรุืก่จอีกร้ืป็แบ้บ้ห็น้�งทีี่�แฟื้น ๆ วงการืบ้นัเท่ี่งเกาห็ลีห็ลายคนอาจไมัคุ่น้เคยเที่า่ไห็รื ่ซึ่้�งสูรืา้งรืายได้้
เป็็นกอบ้เป็็นกำาให็ก้บั้ป็รืะเที่ศบ้นความัเจ็บ้ป็วด้ของสูนุขัและแมัว ธิรุืก่จทีี่�วา่คือการืคา้เนื �อสูนุขัและแมัว
นั�นเอง ภายใตแ้สูงไฟื้รืะย่บ้รืะยบั้ของเห็ลา่ด้ารืาในแวด้วงบ้นัเท่ี่งทีี่�สูรืา้งชืุ�อเสูียงรืะด้บั้โลก เกาห็ลีใตก้ลบั้
ได้พ้ื้ยายามัอยา่งสูดุ้ความัสูามัารืถึเพืื้�อป่็ด้บ้งัซึ่อ่นเรืน้ธิรุืก่จอนัโห็ด้รืา้ย ทีี่�ที่ ำาให็ใ้นแตล่ะปี็มีัสูตัวไ์รืเ้ดี้ยงสูา

จำานวนนบั้ไมัถ่ึว้นตอ้งที่กุขท์ี่รืมัานอยา่งแสูนสูาห็สัู

การ็คา้เนื �อส่นุขัในเกาหลใ้ตี้ท้ำาใหเ้กดิการ็เพาะเล้ �ยุงส่นุขัในฟูาร็ม์ู่เพื�อนำาเนื �อมู่าจิำาหน�ายุ

ในด้ินแด้นแห่ง Squid Game

การค้้า
ที่่�น่่าอััปย์ศ

18 Soi Dog Post 2021



กอกงัเป็นหนึ�งในส่นุขั

จิำานวัน 28 ตี้วััท้�ไดร้็บัุ

การ็ชุ�วัยุเหลอืจิากโร็ง

ฆ่�าส่ตัี้วัใ์นเมู่อืงบุ่ชุอน 

ตี้อนน้ �กอกงัปลอดภัยัุ

แลว้ัและกำาลงัร็บัุการ็

ร็กัษาโร็คพยุาธิ์หนอน

หวััใจิและขาหนา้ท้�หกั

แตไ่มัใ่ชุว่า่ที่กุคนในเกาห็ลีใตจ้ะเห็น็ด้ว้ยกบั้ธิรุืก่จนี � โด้ยเฉุพื้าะกลุม่ัคนรุืน่ให็มัที่ี่�รืงัเกียจการืก่นเนื �อสูนุขั 
และแมัว โด้ยพื้วกเขาเรื่�มัแสูด้งออกถึง้ความัร้ืสู้ก้ไมัพ่ื้อใจกบั้คำากลา่วอา้งของคนรุืน่เก่าทีี่�วา่สู่�งนี � 

คือสูว่นห็น้�งของวฒันธิรืรืมัเกาห็ลี

เพืื้�อสูนบั้สูนนุการืตอ่สู้เ้พืื้�อยตุธ่ิรุืก่จคา้เนื �อสูนุขัในเกาห็ลีใต ้มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย (ซึ่อยด๊้อก)  
ได้ร้ืว่มัมืัอกบั้กลุม่ั ARK119 (Animal Rescue Korea 119) ซึ่้�งเป็็นกลุม่ัชุว่ยเห็ลือสูตัวที์ี่�เป็็นทีี่�ร้ืจ้กัจากการื
ที่ำางานทีี่�มีัเป็า้ห็มัายเพืื้�อป่็ด้ฟื้ารืม์ัเนื �อสูนุขัและโรืงฆ่า่สูนุขัที่ั�วที่ั�งเกาห็ลีใต ้นอกจากนี�ยงัมีัสูว่นสูำาคญัในการื

สูรืา้งความัตรืะห็นกัเรืื�องการืคา้เนื �อสูนุขั รืวมัถึง้ให็ก้ารืสูนบั้สูนนุอาสูาสูมัคัรืในที่อ้งถ่ึ�นและผู้้ร้ืกัสูตัวใ์น 
การืป็ฎ่ีบ้ตั่ภารืก่จชุว่ยเห็ลือสูนุขัเป็็นเวลาห็น้�งสูปั็ด้าห็ ์โด้ยเฉุพื้าะอยา่งย่�งในชุว่งฤด้ร้ือ้นทีี่�มีั 

การืฆ่า่สูนุขัในอตัรืาสูง้ทีี่�สูดุ้

การืป็ฎ่ีบ้ตัภ่ารืก่จชุว่ยเห็ลือเมืั�อกลางปี็ทีี่�ผู้า่นมัา กลุม่ั ARK119 ได้ป่้็ด้โรืงฆ่า่สูนุขัในเมืัองบ้ชุ้อนและชุว่ย
เห็ลือสูนุขัจำานวน 28 ตวัให็ร้ือด้พื้น้จากความัตายได้อ้ยา่งห็วดุ้ห็ว่ด้ ARK119 ได้ต้ด่้ตอ่มัาทีี่�ซึ่อยด๊้อกเพืื้�อ

ขอความัชุว่ยเห็ลือ การืสูนบั้สูนนุจากผู้้บ้้รืจ่าคเชุน่คณุ์ที่ำาให็เ้รืาสูามัารืถึจดั้ห็าเง่นที่นุสูำาห็รืบั้ใชุเ้ป็็นคา่รืกัษา
สูนุขัทีี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือออกมัา ซึ่้�งขณ์ะนี�อย้ใ่นการืด้แ้ลของ ARK119 ในจำานวนนี�มีัห็ลายตวัทีี่�ได้ร้ืบั้บ้าด้

เจ็บ้สูาห็สัูเชุน่ กรืะด้ก้ห็กัและรืา้ว โด้ยจะตอ้งใชุเ้วลาห็ลายเดื้อนในการืฟืื้�นฟื้ท้ี่ั�งสูภาพื้รืา่งกายและจ่ตใจ
ก่อนทีี่�พื้วกเขาจะแข็งแรืงข้ �นและพื้รือ้มัสูำาห็รืบั้การือปุ็การืะ

นี�ไมัใ่ชุค่รืั�งแรืกทีี่�ซึ่อยด๊้อกมัอบ้การืชุว่ยเห็ลือแก่เห็ยื�อการืคา้เนื �อสูนุขัในเกาห็ลีใต ้เพื้รืาะเมืั�อปี็ พื้.ศ. 2561 
เรืาได้ท้ี่ ำางานรืว่มักบั้กลุม่ัชุว่ยเห็ลืออยา่ง CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth) โด้ยสูามัารืถึ
จดั้ห็าเง่นที่นุผู้า่นการืบ้รืจ่าคเพืื้�อใชุเ้ป็็นคา่รืกัษาสูนุขักวา่ 100 ตวัทีี่�ชุาวนาท่ี่ �งไวใ้นเมืัองฮานมัั ขณ์ะเดี้ยวกนั
เรืายงัได้ร้ืณ์รืงคผ์ู้า่นป็า้ยโฆ่ษณ์าและบ้นรืถึโด้ยสูารืป็รืะจำาที่างในเมืัองให็ญ่ ๆ อยา่งเชุน่ กรุืงโซึ่ล เพืื้�อสูรืา้ง

ความัตรืะห็นกัถึง้ความัโห็ด้รืา้ยของธิรุืก่จคา้เนื �อสูนุขัและแมัวให็ก้ลุม่ัคนรุืน่ให็มัไ่ด้ร้ืบั้ร้ืผู้้า่นสูื�อเห็ลา่นี �
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ชิ่วิยืชิ่วิิติสุุนัข  
1 ลื�านติัวิ 

คาด้การืณ์ว์า่มีัสูนุขัในเกาห็ลีใตป้็รืะมัาณ์ 1-2 ลา้นตวัตอ้งตกเป็็นเห็ยื�อของธิรุืก่จนี �และ 
เนื �อสูนุขันำ�าห็นกัรืวมักวา่ 100,000 ตนัถึก้บ้รืโ่ภคในแตล่ะปี็ 

ธิรุืก่จคา้เนื �อสูนุขัในเกาห็ลีใตมี้ัความัแตกตา่งจากป็รืะเที่ศทีี่�ยงัคงมีัการืบ้รืโ่ภคเนื �อสูนุขัอยา่ง
จีนและเวียด้นามัอย้อ่ยา่งห็น้�งคือ เกาห็ลีใตเ้ป็็นป็รืะเที่ศเดี้ยวทีี่�มีัฟื้ารืม์ัเลี �ยงสูนุขัเพืื้�อการื

บ้รืโ่ภค สูนุขัในฟื้ารืม์ัจะได้ร้ืบั้การืเลี �ยงด้อ้ยา่งที่ารุืณ์ ในสูถึานทีี่�ทีี่�สูกป็รืก มีัความัเสูี�ยงทีี่�จะ
แพื้รืโ่รืคจากสูตัวส์ู้ค่นและเป็็นอนัตรืายตอ่ที่ั�งสูตัวแ์ละคน ฟื้ารืม์ัเห็ลา่นี �ยงัได้จ้บั้สูนุขัทีี่�ถึก้

เจา้ของท่ี่ �งมัาเลี �ยงทีี่�ฟื้ารืม์ัเพืื้�อไวสู้ ำาห็รืบั้จำาห็นา่ยอีกด้ว้ย โด้ยสูว่นให็ญ่เป็็นสูนุขัทีี่�เจา้ของซืึ่ �อ
มัาจากรืา้นขายสูตัวเ์ลี �ยงและถึก้ท่ี่ �งให็เ้รืร่ือ่นอย้ต่ามัที่อ้งถึนน

แตไ่มัว่า่จะมัาจากฟื้ารืม์ัห็รือืจากบ้า้นคน สูตัวที์ี่�นา่สูงสูารืเห็ลา่นี �ตอ้งพื้บ้กบั้ความัเจ็บ้ป็วด้และ
ที่กุขท์ี่รืมัานทีี่�ไมัต่า่งกนั ที่ั�งห็มัด้จะถึก้จบั้ยดั้รืวมักนัในกรืงขนาด้เลก็และขนข้ �นรืถึ เด้่นที่าง

ที่า่มักลางอากาศทีี่�รือ้นรืะอเุพืื้�อไป็ยงัตลาด้ขายเนื �อทีี่�อย้ห่็า่งไกลและในทีี่�สูดุ้ก็จะถึก้ฆ่า่ด้ว้ยว่ธีิ
ทีี่�โห็ด้เหี็ �ยมัที่ารุืณ์เพืื้�อนำาเนื �อมัาขายอยา่งทีี่�เรืาที่รืาบ้กนั

ไมัมี่ัห็ลกัฐานชุดั้เจน
วา่การืคา้เนื �อสูนุขัใน

เกาห็ลีใตเ้ก่ด้ข้ �นเมืั�อใด้ 
แตค่าด้วา่นา่จะรืาว ๆ 

ศตวรืรืษทีี่� 15 ทีี่�ผู้้ค้นตอ้ง
เผู้ชุ่ญกบั้ความัอด้อยาก
และก่นที่กุอยา่งทีี่�ห็าได้ ้

สูนุขัจรืจดั้ทีี่�มีัเป็็นจำานวน
มัากในขณ์ะนั�นจง้กลายมัา
เป็็นอาห็ารืและเป็็นจดุ้เรื่�มั
ตน้ของวฒันธิรืรืมัการืก่นทีี่�

โห็ด้รืา้ยอยา่งที่กุวนันี �

ทีี่�มัาของคำากลา่วอา้งทีี่�ไมัมี่ัมัล้ความัจรืง่เกี�ยวกบั้ป็รืะโยชุนต์อ่สูขุภาพื้ของการืก่นเนื �อสูนุขัและ
แมัว รืวมัถึง้คณุ์ภาพื้ของเนื �อจะดี้ข้ �นเมืั�อสูตัวเ์ห็ลา่นี �ถึก้ที่บุ้ตีและตม้ัที่ั�งเป็็นก็ไมัชุ่ดั้เจนเชุน่กนั
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กฎห่ม่ายื
การืพ่ื้จารืณ์าคดี้ครืั�งสู ำาคญัเมืั�อปี็ พื้.ศ. 2561 ศาลได้ต้ดั้สูน่วา่การืฆ่า่สูนุขัเพืื้�อขายและบ้รืโ่ภค
เนื �อนั�นผู่้ด้กฎีห็มัายในเกาห็ลีใต ้นอกจากนี�พื้รืะรืาชุบ้ญัญตัคุ่ม้ัครืองสูตัวฉ์ุบ้บั้ปั็จจบุ้นัยงัห็า้มั
การืฆ่า่สูนุขัเพืื้�อใชุเ้ป็็นอาห็ารืและมีัมัาตรืาการืยตุ่การืฆ่า่ด้ว้ยว่ธีิการืทีี่�โห็ด้รืา้ย กฎีห็มัายด้งั
กลา่วยงัห็า้มัไมัใ่ห็สู้ตัวถ์ึก้ฆ่า่ในทีี่�สูาธิารืณ์ะ เชุน่ บ้นถึนนทีี่�เป่็ด้โลง่และตอ่ห็นา้สูตัวต์วัอื�น ๆ 
ทีี่�อย้ใ่นสูายพื้นัธิุเ์ดี้ยวกนั การืคา้เนื �อสูนุขัทีี่�กรืะที่ำากนัอย้จ่ง้มักัละเม่ัด้ป็รืะมัวลกฎีห็มัายด้า้น

สูาธิารืณ์สูขุ การืละเม่ัด้นี �เองทีี่�ชุว่ยให็ก้ลุม่ั ARK119 สูามัารืถึป่็ด้ฟื้ารืม์ัเห็ลา่นี �ได้แ้ลว้บ้างสูว่น

อยา่งไรืก็ตามัธิรุืก่จคา้เนื �อสูนุขัในเกาห็ลีใตย้งัคงไมัห่็ายไป็ไห็นและด้ำาเน่นอย้โ่ด้ยอาศยัชุอ่ง
โห็วข่องกฎีห็มัาย รืวมัถึง้การืทีี่�เจา้ห็นา้ทีี่�ทีี่�ด้แ้ลในเรืื�องนี �เลือกทีี่�จะเพ่ื้กเฉุยและป็ลอ่ยให็ธ้ิรุืก่จ 

ทีี่�โห็ด้รืา้ยเชุน่นี �ด้ ำาเน่นตอ่ไป็ เพีื้ยงเพื้รืาะไมัอ่ยากมีัปั็ญห็ากบั้บ้รืรืด้าผู้้ที้ี่�ได้ ้
รืบั้ผู้ลป็รืะโยชุนจ์ากธิรุืก่จนี �

การืที่ำางานเพืื้�อป่็ด้ฟื้ารืม์ัและชุว่ยชีุว่ตสูนุขัออกมัายงัตอ้งเผู้ชุ่ญอปุ็สูรืรืคทีี่�สู ำาคญัอีกป็รืะการื
ห็น้�งคือ การืให็ค้วามัคุม้ัครืองด้แ้ลอยา่งตอ่เนื�องแก่สูนุขัห็ลงัจากได้ร้ืบั้ความัชุว่ยเห็ลือซึ่้�งเป็็น

สู่�งจำาเป็็น ห็ากไมัมี่ัการืด้แ้ลด้า้นการืแพื้ที่ย ์ความัชุว่ยเห็ลือที่างด้า้นการืเง่นและสูถึานทีี่�พื้กัพ่ื้ง
สูำาห็รืบั้สูตัวที์ี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลืออยา่งเพีื้ยงพื้อ ภารืก่จชุว่ยชีุว่ตอาจไมัป่็รืะสูบ้ความัสูำาเรืจ็

เมืั�อไมักี่�เดื้อนทีี่�ผู้า่นมัา ป็รืะธิานาธ่ิบ้ดี้มันุ แจ-อ่น 
และนายกรืฐัมันตรืคีม่ั บ้-้คยมุั กลา่วถึง้ความัเป็็น
ไป็ได้ว้า่อาจถึง้เวลาแลว้ทีี่�เกาห็ลีใตจ้ะยตุ่การืคา้
และบ้รืโ่ภคเนื �อสูนุขัเสูียทีี่ ถึง้คำากลา่วนั�นจะเป็็น
สูญัญาณ์ทีี่�ดี้แตก่ารืกรืะที่ำานั�นสูำาคญักวา่คำาพื้ด้้ 
เพื้รืาะห็ากไมัมี่ัการืนำากฎีห็มัายมัาบ้งัคบั้ใชุอ้ยา่ง
จรืง่จงัและมีัแผู้นรืะยะยาวสูำาห็รืบั้ชุว่ยเห็ลือสูนุขั

ในฟื้ารืม์ัให็ป้็ลอด้ภยั ธิรุืก่จนี �ก็จะยงัคงด้ำาเน่นตอ่ไป็
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คุนในท�องถ้ิ�น 
ติ�องลืุกข้�นม่าเป็นผู้้�นำา

ซึ่อยด๊้อกมีัความัภาคภม่้ัใจในฐานะองคก์รืทีี่�เป็็นผู้้น้ ำาในการืตอ่สู้เ้พืื้�อยตุ่การืคา้เนื �อสูนุขัและแมัว 
ในป็รืะเที่ศไที่ยได้สู้ ำาเรืจ็ แตเ่รืาคงไมัอ่าจบ้รืรืลเุป็า้ห็มัายทีี่�วางไวไ้ด้ห้็ากขาด้การืสูนบั้สูนนุทีี่�ดี้จากกลุม่ัคน
รืกัสูตัวแ์ละเจา้ห็นา้ทีี่�ทีี่�เกี�ยวขอ้งที่กุฝ่ายในป็รืะเที่ศไที่ย จง้จำาเป็็นอยา่งย่�งทีี่�นกัเคลื�อนไห็วในที่อ้งถ่ึ�นและ
องคก์รืชุว่ยเห็ลือตา่ง ๆ ในเกาห็ลีใตจ้ะตอ้งรืว่มัแรืงรืว่มัใจในลกัษณ์ะเดี้ยวกนักบั้ทีี่�เก่ด้ข้ �นในป็รืะเที่ศไที่ย 

ห็ากตอ้งการืให็ก้ารืคา้เนื �อสูนุขัและแมัวยตุ่ลง รืวมัถึง้การืป็รืบั้ป็รุืงสูวสัูด้่ภาพื้สูตัว ์
โด้ยรืวมัอยา่งจรืง่จงั

เป็า้ห็มัายของเรืาคือการืสูนบั้สูนนุกลุม่ัชุว่ยเห็ลืออยา่งเชุน่ ARK119 ตอ่ไป็ โด้ยการืจดั้ห็าเง่นที่นุสูำาห็รืบั้
ใชุใ้นการืด้แ้ลสูตัวที์ี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือและชุว่ยห็าบ้า้นที่ั�งในและตา่งป็รืะเที่ศ ซึ่้�งกลุม่ั ARK119 สูามัารืถึ

ที่ำางานในพืื้�นทีี่�ได้เ้ป็็นทีี่�นา่พื้อใจแมัต้อ้งเผู้ชุ่ญกบั้อนัตรืายและความัที่า้ที่ายตา่ง ๆ ก็ตามั

แตน่ั�นยงัไมัเ่พีื้ยงพื้อทีี่�จะยตุ่การืคา้เนื �อสูนุขัได้ ้เพื้รืาะไมัว่า่จะสูามัารืถึป่็ด้ฟื้ารืม์ัและโรืงฆ่า่สูตัวไ์ด้กี้�แห็ง่
ก็ตามั เห็ลา่บ้รืรืด้าผู้้ป้็รืะกอบ้ธิรุืก่จคา้เนื �อสูนุขัและแมัวก็ยงัห็าว่ธีิตอบ้สูนองความัตอ้งการืของตลาด้ได้อ้ย้ดี่้ 
นี�คือเห็ตผุู้ลวา่ที่ำาไมัซึ่อยด๊้อกจง้เนน้ยำ�าถึง้ความัจำาเป็็นในการืมีัสูว่นรืว่มัของคนในชุมุัชุน ทีี่�ควรืลกุข้ �นมัาเป็็น

ผู้้น้ ำาและแบ้บ้อยา่งทีี่�ดี้ในการืตอ่ตา้นการืบ้รืโ่ภคและเรืยีกรือ้งให็ใ้ชุก้ฎีห็มัายเพืื้�อยตุธ่ิรุืก่จนี � 

ในขณ์ะทีี่�ด้ารืาเกาห็ลีได้เ้ด้น่พื้รืมัแด้งตามังานตา่ง ๆ นกัเคลื�อนไห็วและองคก์รืชุว่ยเห็ลือสูตัวที์ี่�กลา้ห็าญ
อยา่ง ARK119 กลบั้กำาลงัเสูี�ยงอนัตรืายเพืื้�อชุว่ยชีุว่ตสูนุขัจากความัที่กุขท์ี่รืมัานและความัตาย พื้วกเขา

อาจไมัไ่ด้ร้ืบั้การืยกยอ่งห็รือืได้ร้ืบั้ความัสูนใจจากสูื�ออยา่งทีี่�สูมัควรืได้ร้ืบั้ในตอนนี� แตด่้ว้ยการืสูนบั้สูนนุของ
คณุ์ เรืาห็วงัวา่วนัห็น้�งวีรืบ้รุุืษทีี่�แที่จ้รืง่ของเกาห็ลีใตเ้ห็ลา่นี �จะได้ร้ืบั้การืยอมัรืบั้และการืยกยอ่งจาก 

ความัพื้ยายามัในการืยตุ่การืคา้ทีี่�นา่อปั็ยศนี� 

รืว่มัตอ่ตา้นการืคา้เนื �อสูนุขัในเกาห็ลีใตโ้ด้ยคัลิิกที่่�น่�
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Sam McElroy

อนิเดยุ้เป็นปร็ะเทศัท้�ร็ไ้ซุเคลิขยุะพลาส่ตี้กิมู่ากท้�ส่ดุในโลก คดิเป็น 60% ของทั�งโลก ตี้ามู่ดว้ัยุเกาหลใ้ตี้ ้
45% และส่หภัาพยุโุร็ป 30% แตี้�ในส่หร็ฐัอเมู่ร็กิากลบัุมู่ก้าร็ร็ไ้ซุเคลิพลาส่ตี้กิเพยุ้ง 9%

ท้�มู่า: British Plastics Federation

*Gulf Cooperation Council 
(Saudi Arabia, Bahrain, Oman, etc.)

การร่ไซเคิลพลาสิต้ิกที่ั�วโลก

พ่ษภัย์ 
ขอัง

พลาสต่่ก
คุวิาม่คุิดิริเริ�ม่ในการร่ไซเคุิลืชิ�วิยืเปลื่�ยืนชิ่วิิติสุุนัขให่�ดิ่ข้�น

เม้�อพด้ถง้การร่ไซึ่เคลิ สิ�งท่�ค่ณคงคดิถง้เป็นอันดบัติน้ ๆ คอ้ค่ณประโยชนท์่�มต่ิ�อ 

สิ�งแวดล้อม การืนำาวสัูด้ทีุี่�ใชุแ้ลว้กลบั้มัาใชุซ้ึ่ ำ�าโด้ยไมัต่อ้งถึก้ท่ี่ �งอยา่งไรืค้า่และฝังอย้ต่ามั 
พืื้ �นด้น่ ซึ่้�งไมัเ่พีื้ยงแตจ่ะสูง่ผู้ลเสูียกบั้รืะบ้บ้น่เวศทีี่�เป็รืาะบ้างแลว้ ยงัสูง่ผู้ลกรืะที่บ้ตอ่คน 

และสูตัวท์ี่ั�งในปั็จจบุ้นัและอนาคต 

การืรืไีซึ่เคล่บ้างร้ืป็แบ้บ้ยงัที่ำาให็ค้ณุ์มีัเง่นตด่้กรืะเป๋็าอีกด้ว้ย โด้ยจะเห็น็ได้จ้ากโครืงการื 
ตา่ง ๆ ที่ั�วโลกทีี่�สูรืา้งแรืงจง้ใจให็ผู้้้ค้นห็นัมัาใสูใ่จการืรืไีซึ่เคล่ด้ว้ยการืมัอบ้รืางวลัเง่นสูด้  

เพืื้�อตอบ้แที่นในความัพื้ยายามัรืกัษาสู่�งแวด้ลอ้มัให็แ้ก่คนที่ั�วไป็ โด้ยโครืงการื 'Containers 
for Change' ในรืฐัควีนสูแ์ลนด้ ์ป็รืะเที่ศออสูเตรืเลีย ก็เป็็นห็น้�งในโครืงการืด้งักลา่ว 

โครืงการือยา่ง www.containersforchange.com.au ซึ่้�งเก่ด้ข้ �นในรืฐัออสูเตรืเลียตะวนัตก
และรืฐัควีนสูแ์ลนด้ถื์ึอเป็็นอีกกา้วทีี่�ดี้ โด้ยที่างโครืงการืจะจา่ยคา่ตอบ้แที่นเป็็นเง่นด้อลลารื์
ออสูเตรืเลียจำานวน 10 เซึ่น็ตอ์อสูเตรืเลีย (เที่า่กบั้ 7 เซึ่น็ตส์ู ำาห็รืบั้ด้อลลารืส์ูห็รืฐั) สู ำาห็รืบั้ 

การืสูง่คืนบ้รืรืจภุณั์ฑิ ์ไมัว่า่จะเป็็นขวด้พื้ลาสูตก่ ขวด้แกว้ห็รือืกรืะป๋็องอลม่้ัเนียมัไป็ยงัคลงั
เก็บ้ของ จดุ้รืบั้-ฝากกรืะเป๋็า ต้ร้ืบั้คืนขยะรืไีซึ่เคล่และจดุ้รืบั้สูง่ทีี่�ที่างโครืงการืรืะบ้ไุว้
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กร็ะส่อบุบุร็ร็จิขุวัดพลาส่ตี้กิและกร็ะป๋องท้�พร็อ้มู่ส่ำาหร็บัุการ็ร็ไ้ซุเคลิ

โครืงการืด้งักลา่วที่ำาให็ค้ณุส่ตี้ฟู้และคณุซุ่ คาร็ส์่นั ซึ่้�งเป็็นผู้้สู้นบั้สูนนุของมัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย 
(ซึ่อยด๊้อก) ทีี่�อาศยัอย้ที่ี่�เมืัองเมัานตไ์อซึ่า รืฐัควีนสูแ์ลนด้ ์ป็รืะเที่ศออสูเตรืเลีย สูนใจเขา้รืว่มั
โครืงการืและพื้ยายามัสูะสูมัพื้ลาสูตก่และอลม่้ัเนียมัให็ไ้ด้ม้ัากทีี่�สูดุ้ ที่ั�งสูองใชุเ้วลาในชุว่งสูดุ้

สูปั็ด้าห็ห์็มัด้ไป็กบั้การืที่ำางานอยา่งห็นกัเพืื้�อรืวบ้รืวมัขยะรืไีซึ่เคล่ โด้ยในเดื้อนกนัยายนทีี่�ผู้า่นมัา 
ที่ั�งค้ใ่ชุเ้วลาสูองวนัในชุว่งสูดุ้สูปั็ด้าห็เ์พืื้�อคดั้แยกขวด้และกรืะป๋็องจำานวน 5,000 ขวด้และ 

สูามัารืถึแลกเป็็นเง่นสูด้ได้ ้500 ด้อลลารือ์อสูเตรืเลีย

ทีี่�ยอด้เยี�ยมัย่�งไป็กวา่นั�นคือพื้วกเขาไมัไ่ด้ท้ี่ ำาสู่�งเห็ลา่นี �เพืื้�อตวัเอง แตก่ลบั้นำาเง่นทีี่�ได้ม้ัาบ้รืจ่าค 
เพืื้�อใชุเ้ป็็นคา่ใชุจ้า่ยในการืด้แ้ลสูนุขัทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งของซึ่อยด๊้อกทีี่�จงัห็วดั้ภเ้ก็ต

คณุ์สูตีฟื้และคณุ์ซึ่ไ้ด้แ้รืงบ้นัด้าลใจในการืบ้รืจ่าคให็ก้บั้ซึ่อยด๊้อกมัาจากความัตั�งใจทีี่�จะสูรืา้งการื
เป็ลี�ยนแป็ลงในชีุว่ตทีี่�ดี้ข้ �นให็แ้ก่สูตัวจ์รืจดั้ด้อ้ยโอกาสู รืวมัถึง้ได้ร้ืบั้ที่รืาบ้เรืื�องรืาวของสูตัวจ์รืจดั้

แตล่ะตวัทีี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือโด้ยซึ่อยด๊้อก ที่ั�งสูองจง้ตอ้งการืนำาเง่นได้จ้ากการืรืไีซึ่เคล่ขยะ 
ทีี่�ห็ามัาได้อ้ยา่งยากลำาบ้าก มัาใชุใ้ห็เ้ก่ด้ป็รืะโยชุนที์ี่�สูดุ้ด้ว้ยการืสูนบั้สูนนุคา่รืกัษาพื้ยาบ้าล 

ให็แ้ก่สูนุขั 3 ตวั ห็น้�งในนั�นคือนอ้งเมู่อร็โ์ก ้สูนุขัพ่ื้การืขาห็นา้ขาด้ที่ั�ง 2 ขา้งทีี่�คณุ์คงพื้อจะจำาได้้
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เมู่อร็โ์กก้ำาลงัพกัฟืู�นจิากอาการ็บุาดเจ็ิบุ และตี้อนน้ �ร็อใส่�ขาเทยุ้มู่อยุ่�

ทีี่มัสูตัวแพื้ที่ยข์องเรืาได้ท้ี่ ำาการืรืกัษาด้ว้ยว่ธีิผู้า่ตดั้ไป็มัากกวา่ 1,100 ครืั�งภายในปี็ พื้.ศ. 2563 
ตั�งแตก่ารืผู้า่ตดั้นำากอ้นเนื �อออก การืผู้า่ตดั้ซึ่อ่มัแซึ่มัไสูเ้ลื�อนไป็จนถึง้การืที่ำาเอน็น่วเคลียสู ในกรืณี์
ของเมัอรืโ์กคื้อตดั้ขา พื้วกเรืาสูามัารืถึที่ำาสู่�งเห็ลา่นี �ได้เ้พื้รืาะการืสูนบั้สูนนุทีี่�ได้ร้ืบั้จากผู้้บ้้รืจ่าคอยา่ง
คณุ์สูตีฟื้และคณุ์ซึ่ ้การืสูนบั้สูนนุของพื้วกเขา รืวมัถึง้ผู้้บ้้รืจ่าคที่กุคนชุว่ยให็ก้ารืผู้า่ตดั้ของเมัอรืโ์ก้

สู ำาเรืจ็ลลุว่งและได้ร้ืบั้การืด้แ้ลอยา่งดี้ห็ลงัจากนั�น ตอนนี�เมัอรืโ์กต้ั�งตารือทีี่�จะได้ใ้สูข่าเทีี่ยมั  
ซึ่้�งจะชุว่ยให็สู้ามัารืถึกลบั้มัาใชุชีุ้ว่ตได้สู้ะด้วกย่�งข้ �น

ผู้้ไ้ด้ร้ืบั้ป็รืะโยชุนอ์ยา่งเตม็ัทีี่�จากโครืงการืนี �คือ โลกของเรืาและสูตัวที์ี่�ตอ้งการืความัชุว่ยเห็ลือทีี่� 
ซึ่อยด๊้อก ห็ากคณุ์ได้ล้องพ่ื้จารืณ์าผู้ลของโครืงการืในลกัษณ์ะนี�แลว้จะเห็น็วา่ โครืงการืเห็ลา่นี � 

สูรืา้งคณุ์ป็รืะโยชุนม์ัากมัาย 

มัาจดั้การืขยะในชุมุัชุนของคณุ์เองเพืื้�อนำาขยะรืไีซึ่เคล่กลบั้มัาใชุใ้ห็มัใ่ห็คุ้ม้ัคา่รืวมัถึง้สูรืา้งป็รืะโยชุน ์
ให็แ้ก่โลกและสูตัวด์้ว้ยตวัของคณุ์เองวนันี � เพีื้ยงเสูร่ืช์ุคำาวา่ "cash for recycling schemes near 

me" สู ำาห็รืบั้ขอ้มัล้เพ่ื้�มัเตม่ั

ห็ากคณุ์อย้ใ่นรืฐัควีนสูแ์ลนด้ห์็รือืรืฐัออสูเตรืเลียตะวนัตกของออสูเตรืเลียและตอ้งการืรืบั้ที่รืาบ้
ขอ้มัล้เพ่ื้�มัเตม่ัวา่โครืงการืรืไีซึ่เคล่นี �จะชุว่ยให็ค้ณุ์สูามัารืถึนำาเง่นทีี่�ได้ร้ืบั้มัาชุว่ยชีุว่ตสูนุขัและแมัว 

ในที่วีป็เอเชีุยได้อ้ยา่งไรื โป็รืด้คลก่ทีี่� www.containersforchange.com.au
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แม้ว�าจ้ะมม่าติรการควบค่มการแพร�
ระบาดของโควดิ-19 ทั�วประเทศไทย 
แติ�หน�วยทำาหมันเคล้�อนท่�ของเรา 

กย็ังคงเดนิหน้าโครงการ CNVR  
(จ้บั l ทำาหมัน l ฉ่ดวัคซึ่น่ l ปล�อย
กลับส้�ถิ�นเดมิ) เพ้�อทำาหมันและ 

ฉ่ดวัคซึ่น่ใหแ้ก�สัติวจ์้รจ้ดัอย�าง 
ไม�หย่ดยั�ง

หน�วัยุทำาหมู่นัเคลื�อนท้� 
ออกเดนิทางส่่�เกาะมู่ะพร็า้วั

จาก 
เมอืัง
หัลวง
สูเ่กาะ 
อันั่ไกล
โพน้่

ข่าวิสุารโคุรงการ CNVR :

Chutima Srisawang
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กำาแพงดกัส่ตัี้วั์
ถู่กตี้ดิตี้ั�งท้�เขตี้
บุางพลดัเพื�อ
จิบัุส่นุขัมู่า
ทำาหมู่นั

หน�วัยุทำาหมู่นัเคลื�อนท้�ท้�วัดัลำาผู้กัชุ้

เด้ินหน้าในกรุงเที่พฯ อ่กครั�ง
จากการืผู้อ่นคลายมัาตรืการืควบ้คมุัการืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโคว่ด้-19 ในกรุืงเที่พื้ฯ ที่ำาให็ห้็นว่ยที่ำาห็มันัสูามัารืถึ

กลบั้มัาป็ฏ่ิบ้ตั่งานในพืื้�นทีี่�กรุืงเที่พื้ฯ ได้อี้กครืั�ง โด้ยเรืาตั�งห็นว่ยที่ำาห็มันัทีี่�พืื้ �นทีี่�ชุั�นนอกของกรุืงเที่พื้ฯ  
ทีี่�วดั้ล ำาผู้กัชีุ เขตห็นองจอกเป็็นพ่ื้กดั้แรืก เจา้ห็นา้ทีี่�ที่กุคนป็ฏ่ิบ้ตั่ตามัคำาแนะนำาด้า้นสูขุภาพื้อยา่งเครืง่ครืดั้  
(ซึ่้�งเป็็นสู่�งทีี่�เรืาด้ำาเน่นการืเป็็นป็กต่ในการืที่ำาห็ตัถึการืที่างการืแพื้ที่ยก์บั้สูนุขัและแมัว) และเวน้รืะยะห็า่ง

รืะห็วา่งบ้คุคลเพืื้�อความัป็ลอด้ภยัของเจา้ห็นา้ทีี่�และชุมุัชุนทีี่�ตั�งห็นว่ย

ห็นว่ยที่ำาห็มันัยงัได้ล้งพืื้ �นทีี่�ชุมุัชุนบ้างออ้ในเขตบ้างพื้ลดั้ ซึ่้�งตั�งอย้ท่ี่างด้า้นตะวนัตกเฉีุยงเห็นือของกรุืงเที่พื้ฯ 
เพืื้�อจบั้สูนุขักลุม่ัให็ญ่มัาที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่น ผู้้น้ ำาชุมุัชุนได้สู้ง่เรืื�องขอความัอนเุครืาะห็ม์ัายงัมัล้น่ธ่ิฯ  
โด้ยแจง้วา่ขณ์ะนี�มีัลก้สูนุขัจำานวนมัากทีี่�อย้อ่าศยัในพืื้ �นทีี่�รืกรืา้งกวา่ 10 ไรืห่็ลงัห็มั้บ่้า้นและตอ้งการื 

ที่ำาห็มันัเพืื้�อไมัใ่ห็จ้ ำานวนสูนุขัเพ่ื้�มัข้ �น

การืจบั้สูนุขักลุม่ัให็ญ่ในพืื้ �นทีี่�เป่็ด้โลง่ทีี่�มีัขนาด้ให็ญ่เชุน่นี �ไมัใ่ชุเ่รืื�องงา่ยนกั แตเ่จา้ห็นา้ทีี่�ของเรืาคน้พื้บ้ว่ธีิ
ทีี่�ได้ผู้้ลดี้คือการืใชุ ้“กำาแพื้งด้กัสูตัว”์ (Trap wall)  ซึ่้�งเป็็นกำาแพื้งสูง้ทีี่�สูามัารืถึป็รืะกอบ้และกั�นบ้รืเ่วณ์เพืื้�อ
จบั้สูนุขัได้ค้รืั�งละป็รืะมัาณ์ 10 ตวั โด้ยนำาอาห็ารืวางไวด้้า้นในและป็ลอ่ยให็สู้นุขัเด้่นเขา้มัาก่น(เป็็นการืลด้

เวลาในการืไลจ่บั้ในพืื้ �นทีี่�ป่็าซึ่้�งใชุท้ี่ั�งกำาลงัและเวลามัาก) จากนั�นจง้ป่็ด้ชุอ่งป็รืะต ้สูนุขัเห็ลา่นี �จะถึก้นำาตวัไป็
ที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นทีี่�คลน่่กกรุืงเที่พื้ฯ ก่อนจะถึก้นำากลบั้มัาสูง่ทีี่�เด้ม่ัซึ่้�งมีัผู้้ค้น 

ในชุมุัชุนด้แ้ลและให็อ้าห็ารือย้่

การืที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นสูนุขัในพืื้ �นทีี่�ชุมุัชุนเชุน่นี �สูามัารืถึลด้จำานวนป็รืะชุากรืสูตัวอ์ยา่งยั�งยืนและสูรืา้ง
ภม่้ัคุม้ักนัห็มั้ ่(Herd Immunity) เพืื้�อห็ยดุ้ยั�งการืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโรืคตด่้ตอ่ เชุน่ โรืคพ่ื้ษสูนุขับ้า้ นอกจากนี�

ยงัที่ำาให็ก้ารือย้ร่ืว่มักนัรืะห็วา่งสูนุขัและผู้้ค้นในชุมุัชุนนั�นเป็็นไป็อยา่งรืาบ้รืื�น
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 แมู่วับุนเกาะไข�
ไดร้็บัุการ็ร็กัษา
อาการ็ป� วัยุ 
โดยุหมู่อวันิ

ส่นุขัจิำานวันกวั�า 800 ตี้วัั 
ไดร้็บัุการ็ฉีด้วัคัซุ้นร็วัมู่

ลงเกาะ
ห็นว่ยที่ำาห็มันัเคลื�อนทีี่�ของภเ้ก็ตสูามัารืถึกลบั้มัาป็ฏ่ิบ้ตั่งานได้อี้กครืั�งในเดื้อนธินัวาคมันบั้ตั�งแตก่ารืห็ยดุ้
ชุะงกัไป็ในชุว่งกลางปี็เนื�องจากสูถึานการืณ์ก์ารืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโคว่ด้-19 จดุ้ห็มัายแรืกคือเกาะมัะพื้รืา้ว

ซึ่้�งตั�งอย้ท่ี่างท่ี่ศตะวนัออกของภเ้ก็ตและสูามัารืถึเด้น่ที่างเขา้ออกได้ด้้ว้ยเรือืเที่า่นั�น เกาะพืื้ �นทีี่�กวา่ 2,000 ไรื่
นี �เป็็นทีี่�อย้ข่องสูนุขัจรืจดั้กลุม่ัทีี่�จบั้ยากและไมัเ่ขา้ห็าคนจำานวนมัาก ห็นว่ยที่ำาห็มันัวางแผู้น 

ในการืลงพืื้ �นทีี่�เพืื้�อที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นเป็็นเวลาห็น้�งสูปั็ด้าห็ค์รื้�ง 

ในเดื้อนเดี้ยวกนันี � ทีี่มัของเรืายงัได้ล้งพืื้ �นทีี่�เกาะไขใ่น จ.พื้งังา ซึ่้�งนกัที่อ่งเทีี่�ยวร้ืจ้กักนัในชืุ�อ “เกาะไขแ่มัว” 
เพืื้�อตรืวจสูขุภาพื้และตด่้ตามัผู้ลการืที่ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นทีี่�เรืาได้ด้้ ำาเน่นการืไป็เมืั�อปี็ก่อน สูตัวแพื้ที่ยข์อง
มัล้น่ธ่ิฯ ได้ร้ืกัษาแมัวทีี่�มีัอาการืห็วดั้และบ้าด้แผู้ลเลก็นอ้ยตามัตวั รืวมัถึง้ที่ำาห็มันัแมัวซึ่้�งเห็ลือเพีื้ยงไมักี่�ตวั 

ทีี่�ตกห็ลน่จากการืสูำารืวจครืั�งก่อน

เรื่�มัวนัให็มั.่..ออกเด้่นที่างสู้เ่กาะให็มั!่ เรืาได้เ้ด้่นที่างไป็ยงัเกาะกด้้ เกาะทีี่�อย้ห่็า่งไกลจากแผู้น่ด้่นให็ญ่ของ
ป็รืะเที่ศไที่ยทีี่�สูดุ้ที่างตอนเห็นือของพื้รืมัแด้นไที่ย-กมััพื้ชุ้า เกาะแห็ง่นี �มีัสูนุขัห็ลายรือ้ยตวัที่ั�งทีี่�อย้ใ่นบ้รืเ่วณ์

ชุมุัชุน ป่็า และศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งของอบ้ต.เกาะกด้้ เรืาได้ด้้ ำาเน่นโครืงการื CNVR ทีี่�เกาะกด้้ตั�งแตปี่็ พื้.ศ. 2559  
ในครืั�งนี �นบั้เป็็นการืลงพืื้ �นทีี่�ครืั�งทีี่� 4 โด้ยสูตัวแพื้ที่ยไ์ด้ท้ี่ ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่นสูนุขัไป็ที่ั�งสู่ �นกวา่ 200 ตวั 

ซึ่้�งลว้นสูขุภาพื้ดี้สูมับ้ร้ืณ์์

แตเ่ป็็นเรืื�องนา่เศรืา้ทีี่�ในเดื้อนพื้ฤศจ่กายน เรืาได้ร้ืบั้รืายงานวา่มีัสูนุขัทีี่�อย้ใ่นศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งเกาะกด้้เสูียชีุว่ต
จากโรืคไขห้็ดั้สูนุขั (canine distemper) และจากนั�นเชืุ �อไวรืสัูได้ก้รืะจายตวัอยา่งรืวด้เรืว็ ในไมัน่านสูนุขั

รือบ้เกาะเกือบ้ 100 ตวัก็ตด่้เชืุ �อไวรืสัูไขห้็ดั้สูนุขันี �  มัล้น่ธ่ิฯ จง้ได้จ้ดั้สูง่วคัซีึ่นกวา่ 600 โด้สูไป็ในที่นัทีี่เพืื้�อฉีุด้
วคัซีึ่นให็แ้ก่สูนุขัรือบ้เกาะที่ั�งทีี่�มีัเจา้ของและอาศยัอย้ใ่นชุมุัชุน ทีี่มัสูตัวแพื้ที่ยข์องเรืาได้ล้งพืื้ �นทีี่�เพืื้�อ 

ด้ำาเน่นการืรืกัษาสูนุขัทีี่�ตด่้เชืุ �อเห็ลา่นั�น
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นอ้งไทเกอร็ใ์นปัจิจิบุุนันอ้งไทเกอร็ใ์นขณะร็กัษาตี้วัั

คณุศักัดาพล ทองจินัทร็ ์ผู้้จ้ดั้การืฝ่ายชุมุัชุนสูมััพื้นัธิไ์ด้ใ้ชุโ้อกาสูนี�เป็็นตวัอยา่งเพืื้�อสูรืา้งความัเขา้ใจวา่ 
ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งไมัใ่ชุก่ารืแกปั้็ญห็าสูตัวจ์รืจดั้ในรืะยะยาวและยงัมีัโอกาสูเพ่ื้�มัความัเสูี�ยงในการื 

แพื้รืโ่รืคตด่้ตอ่ในสูนุขัอีกด้ว้ย

“ความัตั�งใจทีี่�จะด้แ้ลสูนุขันั�นเป็็นสู่�งทีี่�ดี้ แตศ่น้ยพ์ื้กัพ่ื้งนั�นมีัคา่ด้ำาเน่นการืทีี่�สูง้และการืจดั้การืทีี่�ซึ่บั้ซึ่อ้น” 
คณุ์ศกัด้าพื้ลกลา่วเพ่ื้�มัเตม่ั “การืนำาสูนุขัจำานวนมัากมัาไวใ้นทีี่�เดี้ยวกนัโด้ยไมัท่ี่ ำาห็มันัและฉีุด้วคัซีึ่น 

อยา่งเพีื้ยงพื้อที่ำาให็เ้ก่ด้โรืครืะบ้าด้เชุน่เห็ตกุารืณ์ที์ี่�เกาะกด้้ในครืั�งนี �” 

เรืาห็วงัเป็็นอยา่งย่�งวา่การืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโรืคไขห้็ดั้สูนุขัในครืั�งนี �จะเป็็นจดุ้เป็ลี�ยนทีี่�ที่ ำาให็ห้็นว่ยงาน 
ทีี่�เกี�ยวขอ้งพ่ื้จารืณ์าการืนำาสูนุขัไวใ้นศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งอยา่งถีึ�ถึว้นอีกครืั�ง

เรืื�องรืาวทีี่�เกาะกด้้ยงัไมัจ่บ้เพีื้ยงเที่า่นี � เรืายงัได้ชุ้ว่ยเห็ลือ “ไที่เกอรื”์ ซึ่้�งถึก้คนใชุมี้ัด้ฟัื้นทีี่�กลางห็ลงัเป็็นแผู้ล
ลก้ฉุกรืรืจห์็ลงัจากทีี่�สูนุขัไลก่ดั้ไก่ของชุาวบ้า้น นอ้งไที่เกอรืร์ือ้งด้ว้ยความัเจ็บ้ป็วด้จากบ้าด้แผู้ลลก้นี �และ

ถึก้พื้บ้ในป่็าขณ์ะกำาลงัห็ลบ้ซึ่อ่นตวั เรืาได้สู้ง่ตวัไที่เกอรืไ์ป็ทีี่�คลน่่กซึ่อยด๊้อกในกรุืงเที่พื้ฯ เพืื้�อรืกัษา 
ในเบื้ �องตน้ก่อนนำาสูง่ตวัตอ่มัาทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งทีี่�ภเ้ก็ต

รืองผู้้ก้ ำากบั้การืสูถึานีตำารืวจภธ้ิรืเกาะกด้้ได้ร้ืบั้แจง้เรืื�องซึ่้�งภายห็ลงัพื้บ้วา่พีื้�นอ้งของไที่เกอรืถ์ึก้ที่ำารืา้ย
เชุน่กนัและได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือโด้ยห็ญ่งสูาวซึ่้�งที่ำางานบ้นเกาะกด้้ เธิอได้ใ้ห็ข้อ้มัล้ทีี่�เป็็นป็รืะโยชุนใ์นการื

ตด่้ตามัคดี้ โด้ยเรืาจะด้ำาเน่นการืที่างกฎีห็มัายตอ่จนถึง้ทีี่�สูดุ้

สูดุ้ที่า้ยนี �เรืาขอขอบ้คณุ์จากใจสูำาห็รืบั้การืสูนบั้สูนนุอยา่งตอ่เนื�องของคณุ์ ทีี่�ที่ ำาให็บ้้ที่ความัที่ั�งห็มัด้จาก
เมืัองห็ลวงสู้เ่กาะอนัไกลโพื้น้ทีี่�คณุ์อา่นมัาจนถึง้บ้รืรืที่ดั้นี �สูามัารืถึเป็็นจรืง่ได้ ้ความัชุว่ยเห็ลือจากคณุ์ได้้

สูรืา้งความัเป็ลี�ยนแป็ลงอยา่งมัห็าศาลให็แ้ก่ชีุว่ตของสูตัวจ์รืจดั้ขา้งถึนนกวา่ห็ลายแสูนตวั
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Sam McElroy

การใหั้เพื�อัเปล่�ย์น่ช่ว่ต่
ค้ือังาน่ขอังเรา

นอกเห็นือจากการืสูนบั้สูนนุของผู้้บ้้รืจ่าคเชุน่คณุ์แลว้ เรืายงัได้ร้ืบั้ความัชุว่ยเห็ลืออนัมีัคา่ย่�ง
จากผู้้บ้้รืจ่าคที่ั�วโลก และได้ร้ืบั้การืสูนบั้สูนนุจากผู้้ป้็รืะกอบ้การืในธิรุืก่จตา่ง ๆ ซึ่้�งเขา้รืว่มั 

เป็็นพื้นัธิม่ัตรืที่างธิรุืก่จของซึ่อยด๊้อก ร้ืป็แบ้บ้โครืงการืคือการืทีี่�ธิรุืก่จเห็ลา่นี �บ้รืจ่าคเง่นบ้างสูว่น 
จากผู้ลป็รืะกอบ้การืตลอด้ที่ั�งปี็ให็ซ้ึ่อยด๊้อก พื้วกเขายงัชุว่ยป็รืะชุาสูมััพื้นัธิเ์รืื�องรืาวและ 

การืที่ำางานเพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูตัวจ์รืจดั้บ้นเวบ็้ไซึ่ตแ์ละโซึ่เชีุยลมีัเดี้ยอีกด้ว้ย 

เรืามีัความัย่นดี้และซึ่าบ้ซึ่้ �งใจสูำาห็รืบั้การืสูนบั้สูนนุทีี่�เรืาได้ร้ืบั้ในปี็ พื้.ศ. 2564 และห็วงัเป็็น
อยา่งย่�งสูตัวจ์รืจดั้ทีี่�ตอ้งการืความัชุว่ยเห็ลือจะได้ร้ืบั้โอกาสูทีี่�มีัคา่ย่�งเชุน่นี �อีกในปี็ตอ่ ๆ ไป็

เรืาได้ร้ืวบ้รืวมัรืายชืุ�อของพื้นัธิม่ัตรืซึ่้�งได้มี้ัสูว่นสูรืา้งการืเป็ลี�ยนแป็ลงอยา่งย่�งให็ญ่ในชีุว่ตสูนุขั
และแมัวในที่วีป็เอเชีุยด้ว้ยการืสูนบั้สูนนุจากพื้วกเขา 

Gorski Landscaping

ก่จการืนี �ตั�งอย้ฝั่� งตะวนัตกของนครืน่วยอรืก์ การืป็รืบั้ภม่้ัที่ศันใ์นเมืัองชีุกโที่วากา ว่ลเลียมัสูว์่ลล ์
และบ้ฟัื้ฟื้าโลที่ี่�ผู้า่นมัาลว้นเป็็นผู้ลงานของ Gorski Landscaping

พื้วกเขาคือผู้้เ้ชีุ�ยวชุาญด้า้นการืป็รืบั้ภม่้ัที่ศัน ์การืแตง่สูวน การืด้แ้ลตน้ไมัใ้นแตล่ะฤด้ก้าล และ 
การืตดั้แตง่สูนามัห็ญา้ Gorski Landscaping ได้ชุ้ว่ยรืงัสูรืรืคใ์ห็พื้ื้ �นทีี่�รือบ้รืั�วบ้า้นสูวยงามัเป็็นเวลา
กวา่สูบ่้ปี็แลว้ และได้ร้ืว่มัสูนบั้สูนนุการืที่ำางานของซึ่อยด๊้อกตั�งแตปี่็ พื้.ศ. 2563 ด้ว้ยการืมัอบ้เง่น 

บ้างสูว่นจากผู้ลป็รืะกอบ้การืของพื้วกเขา

คณุทอมู่ กอส่ก ้ผู้้ก่้อตั�งเป็็นผู้้ร้ืกัสูตัวแ์ละมักัห็าโอกาสูชุว่ยเห็ลือสูตัวที์ี่�ยากไรือ้ย้เ่สูมัอ  
เขาเป็็นเจา้ของชุ่บ้ะอ่น ุเจา้ “บุดัด้ �” ซึ่้�งมักัจะไป็ไห็นมัาไห็นกบั้เขาอย้เ่สูมัอแมัแ้ตใ่นเวลางาน
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“ผู้มัพื้ยายามัทีี่�จะให็เ้จา้บ้ดั้ดี้ �ได้ป้็ฏ่ิสูมััพื้นัธิก์บั้ลก้คา้ของเรืาโด้ยเฉุพื้าะผู้้สู้ง้อาย”ุ คณุ์ที่อมั 
ให็ข้อ้มัล้ “เป็็นเรืื�องสูำาคญัทีี่�ตอ้งให็ล้ก้คา้ของเรืาได้ร้้ืว้า่ก่จการืของเรืาให็ค้ณุ์คา่กบั้สู่�งใด้  

เรืายืนห็ยดั้ทีี่�จะชุว่ยเห็ลือสูตัวจ์ากการืถึก้ที่ำารืา้ยและถึก้ที่อด้ท่ี่ �ง และนั�นเป็็นเห็ตผุู้ลวา่ที่ำาไมั
ผู้มัถึง้สูนบั้สูนนุซึ่อยด๊้อก เรืาไมัเ่พีื้ยงแตใ่ห็บ้้รืก่ารืป็รืบั้ภม่้ัที่ศันเ์ที่า่นั�นแตเ่รืายงับ้อกเลา่ 

การืที่ำางานของซึ่อยด๊้อกให็ล้ก้คา้ของเรืาได้ร้ืบั้ที่รืาบ้อีกด้ว้ย”

เรืามีัความัย่นดี้อยา่งย่�งทีี่�ได้ร้ืบั้การืสูนบั้สูนนุอยา่งดี้เยี�ยมัจาก Gorski Landscaping  
และการืเป็็นกรืะบ้อกเสูียงให็แ้ก่สูตัวที์ี่�ยากไรืข้องพื้วกเขา

เยี�ยมัชุมั gorskilandscapingny.com สู ำาห็รืบั้ขอ้มัล้เพ่ื้�มัเตม่ั ห็ากคณุ์พื้กัอาศยัอย้ที่ี่� 
เมืัองบ้ฟัื้ฟื้าโล ่คณุ์สูามัารืถึโที่รืไป็ทีี่�เบ้อรื ์716-380-0680 สูำาห็รืบั้การืป็รืะเม่ันรืาคา 

ป็รืบั้ภม่้ัที่ศันโ์ด้ยไมัมี่ัคา่ใชุจ้า่ย ที่กุ ๆ งานของพื้วกเขาจะบ้รืจ่าคให็ก้บั้ซึ่อยด๊้อก 3% ในที่นัทีี่!

Fetch Coffee Roasters 

ธิรุืก่จผู้้ผู้้ลต่เมัลด็้กาแฟื้นี�ตั�งอย้ที่ี่�เมืัองพื้อรืท์ี่แลนด้ ์รืฐัโอเรืกอน สูห็รืฐัอเมัรืก่า พื้วกเขาเป็็นทีี่�ร้ืจ้กั
ในเมืัองนี �เป็็นอยา่งดี้นอกเห็นือจากตลาด้นดั้วนัเสูารืใ์นยา่นไชุนา่ที่าวน ์ท่ี่วที่ศันที์ี่�สูวยงามั  

รืา้นอาห็ารืขา้งที่างรืะด้บั้ห็า้ด้าว และสูวนรุืกขชุาต่ฮอยที่ ์อาบ้อรืทีี่มัั ธิรุืก่จของครือบ้ครืวัอยา่ง 
Fetch Coffee Roasters เป็็นเห็มืัอนสูวรืรืคข์องผู้้ชืุ้�นชุอบ้การืดื้�มักาแฟื้

ห็ากคณุ์เป็็นแฟื้นตวัยงของกาแฟื้คั�วบ้ด้ คณุ์คงที่รืาบ้ดี้วา่กาแฟื้ทีี่�เมืัองพื้อรืท์ี่แลนด้น์ั�น
เป็็นห็น้�งในกาแฟื้ทีี่�ดี้ทีี่�สูดุ้ของสูห็รืฐัอเมัรืก่า และ Fetch Coffee 

Roasters มีักาแฟื้ทีี่�ดี้ทีี่�สูดุ้ในพื้อรืท์ี่แลนด้์

ที่กุ ๆ วนัทีี่�ห็นา้รืา้นของพื้วกเขาทีี่�เซึ่าที่อี์สูที่ ์บ้ายบี้ บ้เ้ลอวารืด์้ 
เตม็ัไป็ด้ว้ยกล่�นกาแฟื้ห็อมักลุน่จากการืคั�วบ้ด้ การืชุงกาแฟื้จาก
เมัลด็้กาแฟื้ชุั�นเยี�ยมั และเสูียงผู้้ค้นพื้ด้้คยุกนัที่ั�งวนัในห็วัขอ้เกี�ยว
กบั้กาแฟื้ ที่างทีี่มัยงัคด่้คน้สูต้รืกาแฟื้ให็มั ่ๆ เพืื้�อให็ค้อกาแฟื้ได้้
ที่ด้ลองชุ่มั ห็ากด้ที้ี่�บ้รืรืจภุณั์ฑิก์าแฟื้สูำาเรืจ็ร้ืป็ทีี่�วางขายในรืา้น
และที่างออนไลน ์คณุ์จะเห็น็วา่บ้นถึงุกาแฟื้มีัชืุ�อตา่ง ๆ ทีี่�มัาจาก

พื้ฤต่กรืรืมัสูดุ้นา่รืกัของสูนุขั ซึ่้�งมัาจากการืเป็็นคนชืุ�นชุอบ้สูนุขัของคณุ
ซุาร็�า วัทิเทอร็ ์ผู้้ก่้อตั�งนั�นเอง 
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“เรืาเชืุ�อวา่โลกใบ้นี�รืื�นรืมัยข์้ �นด้ว้ยกาแฟื้ดี้ ๆ สูกัแกว้” คณุ์ซึ่ารืา่กลา่ว “เรืายงัตอ้งการืชุว่ยเห็ลือ
สูนุขัที่ั�วโลกและอยากให็พ้ื้วกเขาที่กุตวัได้ร้ืบั้ความัรืกัความัอบ้อุน่” นั�นคือเห็ตผุู้ลวา่ที่ำาไมัเง่นห็น้�ง

ด้อลลารืจ์ากการืซืึ่ �อกาแฟื้สูำาเรืจ็ร้ืป็และจากที่กุ ๆ แกว้ทีี่�คณุ์ดื้�มัทีี่�รืา้นถึก้นำาไป็ชุว่ยเห็ลือศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง
สูนุขัและองคก์รืทีี่�ชุว่ยเห็ลือสูนุขัอื�น ๆ

เมืั�อถึามัถึง้เห็ตผุู้ลทีี่�คณุ์ซึ่ารืา่เลือกสูนบั้สูนนุซึ่อยด๊้อก เธิอได้ใ้ห็เ้ห็ตผุู้ลกบั้เรืาวา่

“ห็ากสูามัารืถึใชุเ้วลาที่กุนาทีี่กบั้อะไรืสูกัอยา่ง สู่�งนั�นคงเป็็นการืชุว่ยเห็ลือสูนุขัและ 
การืเป็็นอาสูาสูมัคัรืทีี่�ซึ่อยด๊้อก การืที่ำาธิรุืก่จของเรืาทีี่�ได้มี้ัโอกาสูชุว่ยเห็ลือสูนุขัเป็็นความัตอ้งการื
จากใจ ด้ฉุ่นัได้สู้นบั้สูนนุซึ่อยด๊้อกมัาอยา่งยาวนานและได้เ้ห็น็วา่งานของพื้วกเขามีัคณุ์คา่และ

สูรืา้งการืเป็ลี�ยนแป็ลงในชีุว่ตสูนุขัได้ม้ัากเพีื้ยงใด้ เมืั�อมีัโครืงการืพื้นัธิม่ัตรืที่างธิรุืก่จ เรืาจง้ตอบ้รืบั้
อยา่งไมัล่งัเล”

Fetch Coffee Roasters ได้บ้้รืจ่าคให็แ้ก่ซึ่อยด๊้อกตั�งแตปี่็ พื้.ศ. 2561 และได้ป้็รืะชุาสูมััพื้นัธิก์ารื
ที่ำางานของเรืาให็แ้ก่คอกาแฟื้ที่ั�งห็ลาย ความัชุว่ยเห็ลือจากคณุ์ซึ่ารืา่ยงัไมัห่็มัด้เพีื้ยงเที่า่นี �เพื้รืาะ

เธิอยงัเป็็นผู้้ร้ืบั้เลี �ยงสูนุขัจากซึ่อยด๊้อกอีกด้ว้ย นอ้ง “บุางชุ”้ สูนุขัสูาวสูามัขาทีี่�ใชุชีุ้ว่ตทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง
กวา่สูองปี็ครื้�งรืะห็วา่งปี็ พื้.ศ. 2560-2563 ทีี่�ขณ์ะนี�ได้ก้ลายเป็็นเจา้ของโรืงคั�วบ้ด้กาแฟื้ และเตม่ั
เตม็ัชีุว่ตของคณุ์ซึ่ารืา่ให็มี้ัความักลมักลอ่มัรืาวกบั้ได้เ้อสูเป็รืสูโซึ่ชุ่ั�นดี้ในที่กุเชุา้ แมัน้อ้งบ้างชีุจะ

ตอ้งสูญ้เสูียขาห็น้�งขา้ง แตน่ั�นไมัไ่ด้เ้ป็็นอปุ็สูรืรืคในการืใชุชีุ้ว่ตอยา่งรืา่เรืง่ 
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บุางชุถู้�ายุร่็ปค่�กบัุโจิอ้ � 

และเพนน ้ส่นุขัส่องตี้วััท้�

ไดร้็บัุการ็ชุ�วัยุเหลอืมู่าก�อน 

เมืั�อพื้ด้้ถึง้การืรืบั้เลี �ยงสูนุขัจากซึ่อยด๊้อก คณุ์ซึ่ารืา่กลา่ววา่เธิอป็รืะที่บั้ใจขั�นตอนและขอ้มัล้ 
ตา่ง ๆ ทีี่�ได้ร้ืบั้อยา่งมัาก การืทีี่�ซึ่อยด๊้อกอธ่ิบ้ายถึง้ลกัษณ์ะอปุ็น่สูยัและการืด้แ้ลสูนุขัทีี่�เคยเป็็น 

สูนุขัจรืจดั้ใชุชีุ้ว่ตขา้งถึนนอยา่งกรืะจา่งชุดั้ ที่ำาให็เ้ธิอสูามัารืถึเตรืยีมัตวัในการืรืบั้มืัอกบั้นอ้งบ้างชีุ
ได้เ้ป็็นอยา่งดี้ “บ้างชีุไมัเ่ห็มืัอนกบั้สูนุขัตวัไห็นเลยทีี่�เรืาเคยเลี �ยงทีี่�นี� จง้เป็็นเรืื�องดี้เยี�ยมัทีี่�เรืาเขา้ใจ

ลกัษณ์ะน่สูยัของเธิอก่อนทีี่�จะได้พ้ื้บ้กนั”

คณุ์ซึ่ารืา่นั�นรืกัและผู้ก้พื้นักบั้นอ้งบ้างชีุอยา่งมัาก “นอ้งเป็็นสูนุขัทีี่�แสูนว่เศษและเรืาไมัสู่ามัารืถึ
จ่นตนาการืถึง้ชีุว่ตทีี่�ไมัมี่ันอ้งได้เ้ลย บ้างชีุเป็็นสูนุขัทีี่�นา่รืกัและเป็็นตวัของตวัเองอยา่งมัาก  

เรืารืกัในที่กุอยา่งในตวัของบ้างชีุ เมืั�อเรืาเรื่�มัเกาห็ลงัให็น้ั�นนอ้งจะแสูด้งออกอยา่งชุดั้เจนวา่ชุอบ้
และไมัต่อ้งการืให็เ้รืาห็ยดุ้เกา เรืาชุอบ้ใชุเ้วลาที่กุนาทีี่อย้ด่้ว้ยกนั”

เพืื้�อเป็็นการืแสูด้งถึง้ความัใสูใ่จทีี่�คณุ์ซึ่ารืา่มีัให็ก้บั้นอ้งบ้างชีุ เธิอยงัได้ก้ลา่วกบั้เรืาวา่  
“คณุ์สูามัารืถึชุว่ยให็สู้นุขัจรืจดั้ได้มี้ัชีุว่ตทีี่�ดี้ข้ �นได้ ้แตไ่มัสู่ามัารืถึลบ้ความัที่รืงจำาของสูนุขัเมืั�อครืั�ง

ใชุชีุ้ว่ตขา้งถึนนออกไป็ได้ท้ี่ั�งห็มัด้” คณุ์ซึ่ารืา่เลา่วา่นอ้งบ้างชีุนั�นยงัชืุ�นชุอบ้การืได้อ้อกไป็เด้่น
เลน่เตรืด็้เตรืร่ืม่ัถึนน ในใจของบ้างชีุคงคด่้วา่มันษุยนี์�ชุา่งนา่แป็ลกทีี่�มัาเด้่นกนัในตรือกแคบ้ ๆ 

(ฟื้ตุบ้าที่ทีี่�ห็นา้รืา้นกาแฟื้ของพื้วกเขา) แที่นทีี่�จะไป็เด้่นบ้นถึนนให็ญ่ ๆ กวา้ง ๆ ทีี่�รืถึว่�ง!
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บุางชุน้อนพกัผู้�อนชุลิ ๆ ในส่วัน

คณุ์ซึ่ารืา่กลายเป็็นแฟื้นพื้นัธิุแ์ที่โ้ครืงการืห็าบ้า้นของซึ่อยด๊้อกอยา่งจรืง่จงั ความันา่รืกันา่เอน็ด้้
และเรืื�องรืาวทีี่�นา่สูะเทืี่อนใจของสูนุขัทีี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือเป็็นสูว่นสูำาคญัทีี่�ที่ ำาให็ผู้้้ค้นตดั้สูน่ใจ 

รืบั้เลี �ยง ทีี่มัห็าบ้า้นของมัล้น่ธ่ิฯ เพีื้ยงแตท่ี่ ำาห็นา้ทีี่�ในการืป็รืะสูานงานเพืื้�อให็สู้นุขัเห็ลา่นี � 
ได้เ้ด้่นที่างไป็พื้บ้ครือบ้ครืวัให็มัอ่นัอบ้อุน่ 

Fetch Coffee Roasters และโครืงการืพื้นัธิม่ัตรืที่างธิรุืก่จอาจจะเพ่ื้�งเรื่�มัได้ไ้มัน่านนี� แต ่
ความัตั�งใจในการืมัอบ้ชีุว่ตให็มัใ่ห็ก้บั้สูนุขัจรืจดั้เชุน่บ้างชีุนั�นจะคงอย้ต่อ่ไป็อยา่งไมัมี่ัวนัสู่ �นสูดุ้ 

คณุ์สูามัารืถึรืว่มักบั้ Fetch Coffee Roasters ในการืสูนบั้สูนนุซึ่อยด๊้อก ด้ว้ยการืซืึ่ �อกาแฟื้ 
ของพื้วกเขาทีี่�ห็นา้รืา้นห็รือืผู้า่นที่างออนไลน ์ห็ากมีัโอกาสูได้ไ้ป็เยือนพื้อรืท์ี่แลนด้ ์คณุ์สูามัารืถึ
แวะที่กัที่ายพื้วกเขาได้ที้ี่�ห็นา้รืา้นและสูมััผู้สัูกบั้บ้รืรืยากาศของธิรุืก่จทีี่�มีัความัตั�งใจชุว่ยสูงัคมั 

เยี�ยมัชุมั fetchroasters.com สู ำาห็รืบั้ขอ้มัล้เพ่ื้�มัเตม่ั
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Nayomi Gunarathna

การระดมทีุ่น่
รูปแบบต่่าง ๆ จากที่ั�วโลก

แม้ว�าป่น่�จ้ะเป็นอก่ป่ท่�ยากลำาบากสำาหรับเราทก่คนท่�ม้ลนิธิิเพ้�อส่นัขในซึ่อย (ซึ่อยด�อก) เรายัง
คงม่�งมั�นเดนิหน้าช�วยเหล้อและดแ้ลสัติวจ์้รจ้ดัไร้ท่�พ้�งอย�างดท่่�ส่ดเท�าท่�จ้ะเป็นไปได ้แตห่็ากไมัมี่ั
ผู้้บ้้รืจ่าคที่ั�งรืายบ้คุคลและองคก์รื รืวมัถึง้อาสูาสูมัคัรืที่กุที่า่น เรืาคงไมัสู่ามัารืถึที่ำางานเพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูตัว์

เห็ลา่นี �ได้ ้

แมัก้ารืที่ำางานเพืื้�อชุว่ยเห็ลือของซึ่อยด๊้อกจะมัุง่เนน้เฉุพื้าะในภม่้ัภาคเอเชีุยตะวนัออกเฉีุยงใต ้แตเ่รืาโชุค
ดี้ทีี่�ได้ร้ืบั้การืสูนบั้สูนนุอยา่งดี้เยี�ยมัจากอาสูาสูมัคัรืที่ั�วโลกทีี่�สูละเวลา แรืงใจและแรืงกายอยา่งไมัร้่ืจ้กั

เห็น็ด้เห็นื�อยเพืื้�อชุว่ยป็รืะชุาสูมััพื้นัธิก์ารืที่ำางานของเรืา

นี�เป็็นเพีื้ยงตวัอยา่งบ้างสูว่นของการืจดั้งานรืะด้มัที่นุชุว่ยเห็ลือทีี่�จดั้ข้ �น 
โด้ยผู้้สู้นบั้สูนนุของซึ่อยด๊้อกที่ั�งในแคนาด้า สูห็รืฐัอเมัรืก่าและ 

สูห็รืาชุอาณ์าจกัรืในชุว่งไมักี่�เดื้อนทีี่�ผู้า่นมัา

35 Soi Dog Post 2021



Mutt March 2021 – 
A Pawesome Future 

ทีี่มังานซึ่อยด๊้อกแคนาด้าทีี่�ป็รืะกอบ้ไป็ด้ว้ยอดี้ตผู้้อ้ปุ็การืะ อาสูาสูมัคัรืและผู้้ร้ืกัสูตัว ์ได้จ้ดั้งาน Mutt March 
เสูมืัอนจรืง่ครืั�งทีี่�สูองในเดื้อนตลุาคมั โด้ยสูามัารืถึรืะด้มัที่นุได้ก้วา่ 27,000 ด้อลลารืแ์คนาด้า

ด้ว้ยขอ้จำากดั้ตา่ง ๆ ในชุว่งทีี่�มีัโรืครืะบ้าด้และการืห็า้มัไมัใ่ห็มี้ัการืรืวมักลุม่ัห็รือืจดั้ก่จกรืรืมัเป็็นปี็ทีี่�สูอง
ตด่้ตอ่กนั ที่ำาให็ที้ี่มังานซึ่อยด๊้อกแคนาด้าทีี่�เปี็�ยมัไป็ด้ว้ยความัคด่้สูรืา้งสูรืรืคต์อ้งจดั้งานรืะด้มัที่นุเสูมืัอนจรืง่
ข้ �นมัาอีกครืั�งในปี็นี � ห็ลงัจากทีี่�ป็รืะสูบ้ความัสูำาเรืจ็มัาก่อนห็นา้นี �จากการืจดั้งานในครืั�งแรืกเมืั�อเดื้อนมีันาคมั 

พื้.ศ. 2563 A Pawesome Future เป็็นก่จกรืรืมัทีี่�มัุง่เนน้ถึง้ความัสูำาคญัของการืศก้ษาเพืื้�อยตุ่ความัที่กุข์
ที่รืมัานของสูตัว ์โด้ยเง่นทีี่�ได้จ้ากการืจดั้ก่จกรืรืมั นอกจากจะบ้รืจ่าคเพืื้�อสูนบั้สูนนุโครืงการืการืศก้ษาเรืื�อง

สูวสัูด้่ภาพื้สูตัวข์องซึ่อยด๊้อกแลว้ สูว่นห็น้�งของการืบ้รืจ่าคยงัถึก้นำาไป็ชุว่ยเห็ลือโครืงการืที่ำาห็มันั  
4 โครืงการืในแคนาด้าอีกด้ว้ย

ก่จกรืรืมัรืะด้มัที่นุจดั้ข้ �นเป็็นเวลา 10 วนั ในรืะห็วา่งวนัทีี่� 20-30 ตลุาคมั ผู้้เ้ขา้รืว่มัจะได้ร้ืบั้ 
มัอบ้ห็มัายให็ท้ี่ ำา 10 ก่จกรืรืมัทีี่�สูนกุและที่า้ที่าย ไมัว่า่จะเป็็นการืสูรืา้งมีัมัเพืื้�อสูง่เสูรืม่ัการืรืบั้เลี �ยงแที่น 

การืซืึ่ �อ แกะสูลกัฟัื้กที่อง ห็รือืแขง่กนัห็อนให็ด้้งัทีี่�สูดุ้เที่า่ทีี่�จะที่ำาได้ ้รืวมัถึง้การืเด้่น 10 ก่โลเมัตรื

เนื�องจากงานนี�เป่็ด้ให็ท้ี่กุคนสูามัารืถึมีัสูว่นรืว่มั เรืาจง้ได้เ้ห็น็ผู้้สู้นบั้สูนนุจากตา่งป็รืะเที่ศอยา่ง
สูห็รืฐัอเมัรืก่าเขา้รืว่มัก่จกรืรืมั รืวมัถึง้คณุ์จอห็น์ ด้ลัลีย ์ผู้้ร้ืว่มัก่อตั�งมัล้น่ธ่ิฯ ทีี่�เขา้รืว่มัก่จกรืรืมัจาก
ป็รืะเที่ศไที่ยด้ว้ยการืเด้น่รืว่มักบั้สูนุขัพ่ื้การืที่ั�งห็มัด้ 10 ตวัทีี่�ถึก้ที่ารุืณ์กรืรืมัห็รือืได้ร้ืบั้บ้าด้เจ็บ้สูาห็สัู
เนื�องจากการืถึก้ป็ลอ่ยป็ละละเลย (ตอนนี�บ้างตวัพื้รือ้มัมีับ้า้นแลว้ คณุ์สูามัารืถึพื้บ้พื้วกเขาได้ ้ที่่�น่� )

ผู้้เ้ขา้รืว่มังานทีี่�ที่ ำาผู้ลงานนา่ป็รืะที่บั้ใจทีี่�สูดุ้ในแตล่ะก่จกรืรืมัจะได้ร้ืบั้รืางวลัจากสูป็อนเซึ่อรืข์องงาน
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Sonoma  
County Veg Fest

ในเดื้อนกนัยายน เรืาโชุคดี้ทีี่�ได้ค้ณุ์มู่อร็แ์กน วัลัเคลซิุ ซึ่้�งเป็็นผู้้ที้ี่�เคยรืบั้เลี �ยงสูนุขัจากซึ่อยด๊้อกเป็็น 
ตวัแที่นของเรืาในงานป็รืะจำาปี็อยา่ง Sonoma County Veg Fest ทีี่�จดั้ข้ �นทีี่�สูห็รืฐัอเมัรืก่า

คณุ์มัอรืแ์กนได้เ้ป่็ด้รืา้นขายของในงานเที่ศกาลทีี่�จดั้ข้ �นทีี่�เมืัองซึ่านตาโรืซึ่า แคลฟ่ื้อรืเ์นีย ซึ่้�งให็ข้อ้มัล้ 
เกี�ยวกบั้การืที่ำางานของซึ่อยด๊้อก รืวมัถึง้การืตอ่สู้ก้บั้การืคา้เนื �อสูนุขัในที่วีป็เอเชีุย รืา้นของคณุ์มัอรืแ์กน

สูามัารืถึด้ง้ด้ด้้ความัสูนใจของผู้้ม้ัารืว่มังานห็ลายรือ้ยคน ทีี่�แสูด้งความัสูนใจเพืื้�อรืว่มัเป็็นผู้้สู้นบั้สูนนุ  
อาสูาสูมัคัรืห็รือืแมัแ้ตอ่งคก์รืที่อ้งถ่ึ�นอยา่งเชุน่ Dharma Voices for Animal  

ทีี่�มีัเป็า้ห็มัายเดี้ยวกบั้เรืาในการืยตุ่การืคา้เนื �อสูนุขั 

คณุ์มัอรืแ์กนได้ก้ลา่วกบั้เรืาวา่

“เรืาสูนกุกนัมัาก มันัยอด้เยี�ยมัทีี่�สูดุ้! แมัพื้ื้ �นทีี่�ของงานจะเลก็กวา่ครืั�งทีี่�แลว้ 
เลก็นอ้ย แตบ่้ธ้ิของเรืาคนแนน่ที่ั�งวนั! เด้่นกนัเขา้มัาไมัห่็ยดุ้เลยคะ่! ฉุนัได้พ้ื้ด้้คยุ
กบั้คนเป็็นรือ้ย ๆ ได้ ้มันัว่เศษมัาก! ห็ลายคนอยากร้ืจ้กัซึ่อยด๊้อกให็ม้ัากข้ �นและ
ตอ้งการืสูนบั้สูนนุการืที่ำางานของเรืา ฉุนัย่ �มัไมัห่็บุ้ตลอด้งานเลย ร้ืสู้ก้มีัความัสูขุ

มัาก การืได้พ้ื้บ้ป็ะกบั้คนดี้ ๆ มัากมัาย มันัชุา่งเป็็นความัร้ืสู้ก้ทีี่�พ่ื้เศษจรืง่ๆ  
ถึง้จะเห็นื�อยแตก็่สูขุใจทีี่�ได้ม้ัารืว่มังานนี�และได้มี้ัสูว่นชุว่ยให็ค้นทีี่�นี� 

ได้ร้้ืจ้กัซึ่อยด๊้อก”

เรืาขอขอบ้คณุ์คณุ์มัอรืแ์กนและอาสูาสูมัคัรืของเรืาที่กุคนในสูห็รืฐัอเมัรืก่า
เป็็นอยา่งสูง้ ทีี่�ชุว่ยคด่้คน้ว่ธีิการืให็มั ่ๆ ในการืชุว่ยป็รืะชุาสูมััพื้นัธิก์ารื

ที่ำางานของซึ่อยด๊้อกอยา่งตอ่เนื�อง
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The Great Gatsby
Masked Ball

งาน Great Gatsby Masked Ball ทีี่�จดั้ข้ �นทีี่�โรืงแรืมัฮ่ลตนัในเมืัองนอรืท์ี่แธิมัป์็ตนัเมืั�อเดื้อนพื้ฤศจ่กายน  
มีัผู้้ที้ี่�รืกัสูตัวจ์ ำานวนที่ั�งสู่ �น 140 คนเขา้รืว่มังานพื้รือ้มักบั้สูนุขัของพื้วกเขา

พ่ื้ธีิกรืในงานคือคณุแจ็ิกเกอร็แ์ละคณุว๊่ัดด้ �จาก Heart Radio ทีี่�รืว่มังานก่จกรืรืมัของซึ่อยด๊้อกในสูห็รืาชุอาณ์าจกัรื
เสูมัอมัา ที่ั�งค้ชุ่ว่ยให็ง้านมีัสูีสูนัและสูนกุสูนานตลอด้ที่ั�งคืน ผู้้ม้ัารืว่มังานยงัได้ล้่ �มัลองเคก้แสูนอรือ่ยฝีมืัอคณุ์

โร็ซุ้� เมู่ยุ ์ลก้สูาวของคณุ์ล่อสิ่ โร็ส่ ซีึ่อีโอของมัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย (ซึ่อยด๊้อก) ป็รืะเที่ศไที่ยอีกด้ว้ย งานจบ้ลงด้ว้ย
ความัสูนกุสูนานและป็รืะสูบ้ความัสูำาเรืจ็เป็็นอยา่งมัาก สูามัารืถึรืวบ้รืวมัเง่นได้ก้วา่ 7,300 ป็อนด้ส์ู ำาห็รืบั้บ้รืจ่าค

ให็ก้บั้ซึ่อยด๊้อกและองคก์รืการืกศุลที่อ้งถ่ึ�นอยา่ง Wolfies Legacy ในเวลสูแ์ละ The Dog Team UK

งานรืะด้มัที่นุป็รืะจำาปี็ของซึ่อยด๊้อกในสูห็รืาชุอาณ์าจกัรือยา่ง The Soi Dog Summer Ball ทีี่�ก่อนห็นา้นี �ตอ้งถึก้
ยกเลก่เป็็นปี็ทีี่�สูองตด่้ตอ่กนัเนื�องจากการืแพื้รืร่ืะบ้าด้ของโคว่ด้-19 จะกลบั้มัาจดั้อีกครืั�งในวนัทีี่� 23 กรืกฎีาคมั 
พื้.ศ. 2565 ทีี่�โรืงแรืมัพื้ารืค์ อ่นน ์ในเมืัองนอรืท์ี่แธิมัป์็ตนั โด้ยมีัแขกรืบั้เชุ่ญคือ โจิ โอเมู่ร็�า จากวง S Club 7  
ตอนนี�บ้ตัรืเห็ลือนอ้ยแลว้ ผู้้ที้ี่�สูนใจรืว่มังานสูามัารืถึต่ด้ตอ่ทีี่�คณุ์เมู่าร็น้ ฮอดจ์ิส่นั ผู้้อ้ ำานวยการืฝ่ายก่จกรืรืมั 

ของซึ่อยด๊้อกในสูห็รืาชุอาณ์าจกัรืทีี่� maureen@soidog.org
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Sam McElroy
perfectPicture

ก่จกรืรืมัแสูนสูนกุนี �ถึก้จดั้ข้ �นทีี่�สูห็รืฐัอเมัรืก่าใน 
ฤด้ใ้บ้ไมัร้ืว่งทีี่�ผู้า่นมัา 

มู่่ลนธิิ์จิอหน์ จิอร็แ์ดน (JJF) เป็็นองคก์รืไมัแ่สูวงห็า
ผู้ลกำาไรืซึ่้�งตั�งอย้ที่ี่�แคลฟ่ื้อรืเ์นียโด้ยคณุจิอหน์ 
จิอร็แ์ดน ผู้้บ้้รืห่็ารืบ้รืษั่ที่ผู้ลต่ไวน ์จอรืแ์ด้นไวนเ์นอรืี� 
ซึ่้�งเป็็นผู้้มี้ัความัเมัตตาตอ่สูตัวจ์รืจดั้ยากไรื ้ 
เขาตอ้งการืมัอบ้เง่นบ้รืจ่าคจำานวน 5,000 ด้อลลารื์
สูห็รืฐั (รืาว 167,840 บ้าที่) และบ้อกเลา่การืที่ำางาน
ของซึ่อยด๊้อกให็เ้ป็็นทีี่�ร้ืจ้กัผู้า่นก่จกรืรืมัป็รืะกวด้
ภาพื้ถ่ึายบ้นเฟื้สูบุ้๊ค  

ความัพ่ื้เศษยงัไมัห่็มัด้เพีื้ยงเที่า่นี �เพื้รืาะก่จกรืรืมันี�ยงั
ได้มี้ัการืรืะด้มัที่นุแบ้บ้สูมัที่บ้เพ่ื้�มัห็น้�งเที่า่เพืื้�อนำาเง่น
ทีี่�ได้ไ้ป็สูนบั้สูนนุการืด้ำาเน่นงานเพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูตัว์
จรืจดั้ในป็รืะเที่ศไที่ยตอ่ไป็

การืป็รืะกวด้ภาพื้ถ่ึาย “perfect photo” เป่็ด้รืบั้
สูมัคัรืผู้้เ้ขา้แขง่ขนัทีี่�มีัใจรืกัสูตัวจ์ากที่ั�วโลก และ 
ได้ร้ืบั้การืตอบ้รืบั้อยา่งดี้เยี�ยมั ภาพื้ถ่ึายเจง๋ ๆ ของ
สูตัวเ์ลี �ยงถึก้โพื้สูตล์งโซึ่เชีุยลมีัเดี้ยอยา่งลน้ห็ลามั 

     •  กตก่า : โพื้สูตร้์ืป็ภาพื้ของสูตัวเ์ลี �ยงบ้น 
เฟื้สูบุ้๊คและแที่ก็มัาทีี่� Jordan Winery และ  
Soi Dog Foundation 
    •  รืางวลั : JJF สูมัที่บ้ที่นุให็ซ้ึ่อยด๊้อกสูำาห็รืบั้
ร้ืป็ภาพื้ที่กุร้ืป็ทีี่�โพื้สูต ์ร้ืป็ละ 5 ด้อลลารืส์ูห็รืฐั  
(รืาว 150 บ้าที่) 

เพีื้ยงไมัน่านเรืาก็ได้ร้ืบั้ร้ืป็ภาพื้ 1,000 ร้ืป็และ 
สูามัารืถึรืะด้มัที่นุได้ต้ามัจำานวนทีี่�ตั�งเป็า้ไว ้ 
ซึ่้�งได้ถ้ึก้นำามัาใชุใ้นการืด้แ้ลและรืกัษาสูตัวจ์รืจดั้

ห็น้�งในร้ืป็ภาพื้ทีี่�พื้วกเรืาชืุ�นชุอบ้คือ ภาพื้ของนอ้ง 
“ใจิเยุน็” กบั้คณุ์แอนนี�ซึ่้�งเป็็นผู้้อ้ปุ็การืะ ที่ั�งค้ใ่ชุชีุ้ว่ต
อยา่งแสูนสูขุด้ว้ยกนัทีี่�สูห็รืฐัอเมัรืก่า คณุ์สูามัารืถึ 
ด้ร้้ืป็ภาพื้เพ่ื้�มัเตม่ัของบ้รืรืด้าสูนุขัและแมัวได้จ้าก 
แฮชุแที่ก็ #jordanwinerydogs

ขอขอบ้คณุ์องคก์รืทีี่�นา่ที่้�งนี � ทีี่�ไมัไ่ด้เ้พีื้ยงแตชุ่ว่ยเห็ลือ
เพืื้�อนมันษุยเ์ที่า่นั�นแตย่งัได้เ้ผืู้�อแผู้ค่วามัเมัตตามัายงั
สูตัวจ์รืจดั้ทีี่�ตอ้งการืความัชุว่ยเห็ลือในตา่งแด้น
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Amy Bryant
กลับมาอั่กค้รั�ง!

“เด่น่หัาดกัน่
วัน่ค้ร่สต่์มาส”

การืเฉุลม่ัฉุลองเที่ศกาลครืสู่ตม์ัาสูทีี่�ป็รืะเที่ศไที่ยในชุว่งเวลานี�ฟัื้งด้เ้ป็็นเรืื�องทีี่�ที่า้ที่าย อณุ์ห็ภม่้ั  
32 องศาเซึ่ลเซีึ่ยสูนั�นรือ้นเก่นกวา่ทีี่�จะจ่บ้ไวนแ์ละใสูเ่สูื �อกนัห็นาว มืั �ออาห็ารืสูดุ้พ่ื้เศษทีี่�สูมัาชุ่ก 
ในครือบ้ครืวัอ่�มัอรือ่ยกนัพื้รือ้มัห็นา้กลบั้กลายเป็็นการืรืกัษารืะยะห็า่งที่างสูงัคมั โซึ่เชีุยลมีัเดี้ย 
ถึก้นำามัาใชุสู้ง่มัอบ้คำาอวยพื้รืแที่นความัรืกัและความัคด่้ถึง้ในวนัทีี่�ไมัสู่ามัารืถึพื้บ้ห็นา้กนัได้ ้

อยา่งไรืก็ตามั เรืามีัก่จกรืรืมัสูดุ้พ่ื้เศษซึ่้�งกลายเป็็นธิรืรืมัเนียมัป็ฏ่ิบ้ตั่ในวนัครืสู่ตม์ัาสูทีี่� 
มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย “เด้น่ห็าด้กนัวนัครืสู่ตม์ัาสู” 

ห็ากคณุ์ตด่้ตามัซึ่อยด๊้อกโพื้สูตแ์ละเป็็นแฟื้นเพื้จของเรืา คณุ์คงคุน้เคยกบั้ธิรืรืมัเนียมัการืเด้น่จง้สูนุขั
รืม่ัห็าด้ไมัข้าว ทีี่�เรืาเชุ่ญอาสูาสูมัคัรืและเจา้ห็นา้ทีี่�ซึ่อยด๊้อกพื้รือ้มัด้ว้ยเห็ลา่บ้รืรืด้าสูนุขัทีี่�ได้ร้ืบั้เลือก

ให็ไ้ด้สู้มััผู้สัูบ้รืรืยากาศการืเด้่นเลน่รืม่ัชุายห็าด้ เด้่นยำ�าและขดุ้ผืู้นที่รืายสูีที่องเนียนละเอียด้  
และกรืะโด้ด้โลด้เตน้ลอ้ไป็กบั้จงัห็วะทีี่�คลื�นกรืะที่บ้ฝั� ง ก่จกรืรืมันี�เป็็นของขวญัสูดุ้พ่ื้เศษทีี่�เรืามัอบ้ 

ให็สู้นุขัจรืเห็ลา่นี �ตอ่เนื�องเป็็นป็รืะจำาที่กุปี็
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ในครืั�งนี � สูนุขัที่ั�ง 25 ตวัทีี่�โชุคดี้ได้เ้ขา้รืว่มัในก่จกรืรืมั 
เด้่นรืม่ัห็าด้ในวนัทีี่� 24 ธินัวาคมัทีี่�ผู้า่นมัา เจา้ห็นา้ทีี่�

ป็รืะสูานงานอาสูาสูมัคัรืได้เ้ลือกเฟื้น้สูนุขัทีี่�มีัความัพื้รือ้มั
สูำาห็รืบั้การืออกไป็ผู้จญภยันอกศน้ยพ์ื้กัพ่ื้ง 

เมืั�อสูายรืดั้อกและเครืื�องป็รืะด้บั้ทีี่�มีักล่�นอายครืสู่ตม์ัาสู
พื้รือ้มั (ห็มัวกซึ่านตา้และด้่ �นที่อง!) พื้วกเขาจง้ออกเด้่นที่าง
ข้ �นรืถึสูองแถึวของซึ่อยด๊้อกโด้ยไมัร้่ืว้า่จดุ้ห็มัายป็ลายที่าง 

คือทีี่�ใด้ สูนุขัที่กุตวัสูมััผู้สัูได้จ้ากบ้รืรืยากาศของความัตื�นเตน้
และความัสูขุวา่การืเด้่นที่างครืั�งนี �ตอ้งเป็็นเรืื�องรืาวทีี่�ดี้ 

ขอบ้คณุ์อาสูาสูมัคัรืที่กุคนทีี่�มัาใชุเ้วลารืว่มักบั้เรืาในวนัพ่ื้เศษเชุน่นี � ขอบ้คณุ์ทีี่�ที่ ำาให็ ้
สูนุขัเห็ลา่นี �ได้มี้ัโอกาสูสูมััผู้สัูกบั้ลมัเยน็ทีี่�รืม่ัห็าด้และอุง้เที่า้จุม่ันำ�าที่ะเล ให็พ้ื้วกเขาได้มี้ั

ป็รืะสูบ้การืณ์ที์ี่�นา่จด้จำาไป็ตลอด้ชีุว่ต 

ก่จกรืรืมัทีี่�ห็นา้ห็าด้นั�นมีัห็ลากห็ลายด้ว้ยกนั ที่ั�งขดุ้ที่รืาย เลน่นำ�าที่ะเล ไลจ่บั้ป็ ้ 
สูำารืวจพืื้ชุพื้นัธิ์ธุิรืรืมัชุาตแ่ละอาบ้แด้ด้ จากใบ้ห็นา้เปื็�อนรือยย่ �มัและเสูียงห็วัเรืาะทีี่�เรืาเห็น็ 

ได้เ้ป็ลี�ยนวนัธิรืรืมัด้าห็น้�งวนัให็เ้ป็็นวนัสูดุ้พ่ื้เศษ 

ขอบ้คณุ์ที่กุที่า่นทีี่�ที่ ำาให็สู้นุขัเห็ลา่นี � รืวมัถึง้สูนุขัอีกห็ลายห็มืั�นตวัได้มี้ัโอกาสูมีัชีุว่ตให็มั ่
ทีี่�แสูนสูขุ การืสูนบั้สูนนุจากคณุ์ไมัเ่พีื้ยงแตเ่ป็็นของขวญัให็พ้ื้วกเขาในวนัครืสู่ตม์ัาสูเที่า่นั�น  

แตค่ณุ์ที่ำาให็ท้ี่กุวนัของพื้วกเขาเป็็นวนัพ่ื้เศษ เรืาขอขอบ้คณุ์จากใจ
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เที่คโนโลยีทีี่�กา้วห็นา้อยา่งไรืขี้ด้จำากดั้ในที่กุวนันี �ที่ ำาให็ว้่ถีึชีุว่ตของผู้้ค้นทีี่�เรืาเคยเห็น็ผู้า่นภาพื้ยนตรื ์
ไซึ่ไฟื้ตา่ง ๆ กลายเป็็นเรืื�องไมัไ่กลเก่นเอื �อมั ห็ุน่ยนตห์็รือื “สูมัองอจัฉุรืย่ะ” กลายมัาเป็็นสูว่นห็น้�งในชีุว่ต

มันษุย ์ที่ั�งที่างการืแพื้ที่ย ์การืผู้ลต่สูน่คา้ ห็รือืแมัแ้ตง่านบ้รืก่ารื รืะบ้บ้ AI ได้ถ้ึก้พื้ฒันาอยา่งไมัร้่ืจ้บ้เพืื้�อให็้
ชีุว่ตของผู้้ค้นสูะด้วกสูบ้ายย่�งข้ �น  สู่�งทีี่�ใกลต้วัเรืามัากทีี่�สูดุ้คือห็ุน่ยนตเ์พืื้�อใชุภ้ายในบ้า้น ทีี่�ป็ฏ่ิวตั่การืที่ำางาน
บ้า้นแบ้บ้ด้ั�งเด้ม่ัและเป็็นผู้้ชุ้ว่ยทีี่�ชุาญฉุลาด้ของบ้รืรืด้าพื้อ่บ้า้นแมับ่้า้น ทีี่�พ่ื้เศษย่�งข้ �นคือในขณ์ะนี�พื้วกเขา

ยงัได้ชุ้ว่ยเห็ลือสูนุขัและแมัวจรืจดั้อีกด้ว้ย!

เรืาได้ร้ืบั้ความัอนเุครืาะห็จ์าก Roborock ผู้้ผู้้ลต่ห็ุน่ยนตด์้ด้้ฝุ่ นถึพื้ื้ �นรืะด้บั้โลก ในก่จกรืรืมัสูง่ที่า้ยปี็  
พื้.ศ. 2564 “Roborock ชุวนคณุ์ที่ำาดี้ สูง่ที่า้ยปี็” บ้รืจ่าครืายได้ ้300 บ้าที่จากการืสูั�งซืึ่ �อห็ุน่ยนตด์้ด้้ฝุ่ นถึพื้ื้ �น

ที่กุตวัทีี่�รืว่มัรืายการื รืะห็วา่งวนัทีี่� 1 พื้ฤศจ่กายน - 31 ธินัวาคมั พื้.ศ. 2564 ให็แ้ก่มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อย
เพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูนุขัและแมัวจรืจดั้ทีี่�บ้าด้เจ็บ้ เจ็บ้ป่็วย ถึก้ที่ารุืณ์กรืรืมัและไรืค้นเห็ลียวแล โด้ยเรืาได้ร้ืบั้เง่น

สูนบั้สูนนุจากก่จกรืรืมันี�ที่ั�งสู่ �น 488,100 บ้าที่

Roborock เป็็นห็ุน่ยนตด์้ด้้ฝุ่ นถึพื้ื้ �น 
ชุั�นนำารืะด้บั้โลก ผู้ลต่โด้ยบ้รืษั่ที่ 
Beijing Roborock Technology 

จำากดั้ ให็ค้วามัสูำาคญัด้า้นการืว่จยัและ
พื้ฒันาเที่คโนโลยี และมัุง่พื้ฒันาห็ุน่
ยนตด์้ด้้ฝุ่ นถึพื้ื้ �นและเครืื�องด้ด้้ฝุ่ นให็้

เป็็นสูน่คา้ทีี่�ดี้ทีี่�สูดุ้สู ำาห็รืบั้บ้า้น

ขอขอบ้คณุ์ Roborock เป็็นอยา่งสูง้
ทีี่�เห็น็ความัสูำาคญัของการืที่ำางานเพืื้�อ

ชุว่ยเห็ลือสูนุขัและแมัวจรืจดั้ 
ในป็รืะเที่ศไที่ย 

ด้ข้อ้มัล้ผู้ลต่ภณั์ฑิห์็ุน่ยนต ์
ด้ด้้ฝุ่ นอจัฉุรืย่ะได้ที้ี่�  

www.facebook.com/RoborockTHA

“Roborock”
Chutima Srisawang

สิมที่บ้ทีุ่นชิ่วยุสิัต้ว์จรจัด้
หุ่นยุนต้์ใจด้่

ซืุ �อหุ�นยุนตี้ด่์ดฝุ่� นวันัน้ � พร็อ้มู่ไดท้ำาดชุ้�วัยุเหลอืส่นุขัและแมู่วัจิร็จิดั
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ซอยุด้๊อกต้้อนรับ้ 
น่ักศ้กษามอั.ภูเก็ต่

การืเรืยีนร้ืที้ี่�ดี้ทีี่�สูดุ้ คือการืเรืยีนร้ืจ้ากป็รืะสูบ้การืณ์จ์รืง่ เชุน่เรืื�องรืาวของสูตัวจ์รืจดั้และการืชุว่ยเห็ลือสูตัวไ์รืบ้้า้น  
ห็ากตอ้งการืเขา้ใจถึง้ทีี่�มัาของปั็ญห็าและการืชุว่ยเห็ลือพื้วกเขาได้อ้ยา่งลก้ซึ่้ �ง การืลงพืื้ �นทีี่�เพืื้�อพื้ด้้คยุกบั้ผู้้ป้็ฏ่ิบ้ตั่งานจรืง่

คือว่ธีิทีี่�ดี้ทีี่�สูดุ้ (รืวมัถึง้พื้บ้ป็ะกบั้สูนุขัและแมัวจรืจดั้ทีี่�ได้ร้ืบั้การืชุว่ยเห็ลือมัาจรืง่ ๆ ด้ว้ย!)

ในป็ลายเดื้อนพื้ฤศจ่กายน มัล้น่ธ่ิเพืื้�อสูนุขัในซึ่อยได้ต้อ้นรืบั้กลุม่ันกัศก้ษาจากมัห็าว่ที่ยาลยัสูงขลานครืน่ที่รื ์ว่ที่ยาเขต
ภเ้ก็ต ซึ่้�งมัาที่ำาก่จกรืรืมัอาสูาสูมัคัรืจง้สูนุขัและที่ำาความัร้ืจ้กักบั้แมัวในความัด้แ้ลของมัล้น่ธ่ิฯ พื้รือ้มัที่ั�งสูนบั้สูนนุอาห็ารื

สูนุขัและแมัว และป็รืะชุาสูมััพื้นัธิเ์ชุ่ญชุวนผู้้ที้ี่�มีัเวลาวา่งให็ม้ัารืว่มัเป็็นอาสูาสูมัคัรื

นกัศก้ษาจากคณ์ะว่ที่ยาลยัการืคอมัพ่ื้วเตอรื ์สูาขาคอมัพ่ื้วเตอรืก์วา่ 20 คนได้ม้ัาใชุเ้วลาที่ำาก่จกรืรืมัเพืื้�อชุว่ยเห็ลือสูนุขั
และแมัวทีี่�ศน้ยพ์ื้กัพ่ื้งห็น้�งวนั โด้ยก่จกรืรืมันี�เป็็นสูว่นห็น้�งของการืเรืยีนในว่ชุา PSU Volunteer ซึ่้�งสูนบั้สูนนุให็น้กัศก้ษา

ชุว่ยเห็ลือองคก์รืและห็นว่ยงานการืกศุล โด้ยทีี่มัด้แ้ลอาสูาสูมัคัรืได้แ้นะนำาขั�นตอนและขอ้ป็ฏ่ิบ้ตั่ในการืจง้สูนุขั  
ตลอด้จนพื้าเยี�ยมัชุมัและอธ่ิบ้ายการืที่ำางานของมัล้น่ธ่ิฯ ในจดุ้ตา่ง ๆ 

ขอขอบ้คณุ์สูำาห็รืบั้การืสูละเวลาอนัมีัคา่และความัชุว่ยเห็ลือทีี่�มัอบ้ให็สู้นุขัและแมัวจรืจดั้ ขอบ้คณุ์มัห็าว่ที่ยาลยั 
สูงขลานครืน่ที่รื ์ว่ที่ยาเขตภเ้ก็ตทีี่�เลง็เห็น็ความัสูำาคญัของการืที่ำางานขององคก์รืการืกศุล และสูนบั้สูนนุ 

ให็น้กัศก้ษาได้เ้รืยีนร้ืน้อกห็อ้งเรืยีน 

สูำาห็รืบั้สูถึาบ้นัการืศก้ษาห็รือืองคก์รื/ห็นว่ยงานทีี่�สูนใจมัาจดั้ก่จกรืรืมัอาสูาสูมัคัรืทีี่�มัล้น่ธ่ิฯ  
สูามัารืถึสูอบ้ถึามัขอ้มัล้ได้ที้ี่� volunteering@soidog.org

Chutima Srisawang
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