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การให้เ้บาะแส อบรม
Amy Bryant

ในซอยด๊อ๊กโพสต์ฉ์บับััที่่�แล้้วเราได๊พ้าคุุณไปเจาะล้ึก
เร่�องราวของการคุ้าเน่�อสุนัขแล้ะแมวในเอเชี่ย 

แล้ะเปิด๊ต์วัแคุมเปญใหม่ของเราเพ่�อต์อ่ต์า้นการคุ้า
อันโหด๊ร้ายน่� (อ่า่นเพ่ิ่�มเติม่ที่่�น่ี่�)

เราได้เ้ห็น็ความคืบห็นา้อ่นันา่ประทับัใจขอ่งแคมเปญ
ห็ลังัจากเป่ด้ติวัไปได้เ้พีิ่ยงไมกี่�สัปัด้าห็ ์ทัั�งห็มด้นี�เก่ด้ข้ �นได้้
เพิ่ราะการสันบัสันนุทีั�ดี้ขอ่งคณุ

ป้ายบิิลบิอร็์ด้: คุวามคุุ้มคุ่าด้้าน
การ็ให้้เบิาะแส
การทัำางานในฟ่ิลัป่ป่นสัข์อ่งเราได้ร้บัความรว่มมือ่
จากห็นว่ยงานช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวที์ั�มีชื่�อ่เสัียงอ่ยา่ง Animal 
Kingdom Foundation (AKF) เราได้ด้้ ำาเน่นการจดั้ 
ทัำาปา้ยบล่ับอ่รด์้ขนาด้ 10  20 เมติร เห็นือ่นา่นฟิา้ขอ่ง 
คาบานาติวน เมือ่งห็ลัวง ขอ่งนเูอ่บา เอ่ซิจ่า

ถึง้แมจ้ะมีการประมาณการวา่ในแติล่ัะวนัมีสันุขัมากถึง้ 
500 ติวัทีั�ติกเป็นเห็ยื�อ่ขอ่งการคา้เนื �อ่ในฟ่ิลัป่ป่นสั ์ 

แติด่้เูห็มือ่นวา่ไมมี่ใครรบัรูถ้ึง้การมีอ่ยูข่อ่งความโห็ด้รา้ยนี �  
ผูู้ค้า้เห็ลัา่นี �คุน้เคยกบัการทัำางานกนัอ่ยา่งเงียบ ๆ ในทีั� 
ลับัติาจากผูู้ค้น เพืิ่�อ่ไมใ่ห็ต้ิ ำารวจติด่้ติามจบักมุมารบัโทัษ
ติามกฎห็มายสัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวข์อ่งประเทัศ

ปา้ยบล่ับอ่รด์้ทีั�ติด่้ติั�งอ่ยูใ่จกลัางเมือ่งทีั�พิ่ลักุพิ่ลัา่นนี� 
นอ่กจากจะได้ร้บัการอ่อ่กแบบมาเพืิ่�อ่ช่ว่ยสัรา้งความ
ติระห็นกัรูถ้ึง้การคา้เนื �อ่สันุขัแลัว้ ยงัเป็นอี่กห็น้�งแรงขบั
เคลัื�อ่นให็ป้ระช่าช่นอ่ยากมีสัว่นรว่มแลัะให็เ้บาะแสัเกี�ยว
กบัการคา้เนื �อ่สันุขั ในขณะเดี้ยวกนัยงัขดั้ขวางไมใ่ห็ผูู้้ค้า้ 
ได้เ้ขา้มามีสัว่นรว่มในขบวนการนี �ติั�งแติแ่รกเร่�ม

การนำาปา้ยบล่ับอ่รด์้มาใช่เ้พืิ่�อ่รณรงคต์ิอ่่ติา้นการคา้เนื �อ่
สันุขัแลัะแมวทีั�ผู่้ด้กฎห็มายได้ผู้้ลัมาแลัว้ในประเทัศไทัย  
เรามั�นใจวา่ว่ธีีการนี �จะได้ผู้้ลัเช่น่กนัในฟ่ิลัป่ป่นสั์

เพีิ่ยงไมกี่�วนัห็ลังัจากทีั�เราข้ �นปา้ยบล่ับอ่รด์้ AFK ก็ได้ร้บั
เบาะแสัแรกขอ่งการคา้เนื �อ่สันุขั 

x

และแก้ปัญห้าพิษสุนัขบิ้า
ความคืบหน้้าการปราบปรามการค้าเน้ื�อสุุน้ัข 

ใน้ฟิลิิิปปิน้ส์ุแลิะเวียดน้าม 
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ภาพจาก Animal 

Kingdom Foundation

มีวตัิถึปุระสังคเ์พืิ่�อ่ให็เ้จา้ห็นา้ทีั�เรง่รดั้การด้ำาเน่นงาน
แกไ้ขปัญห็าสัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวใ์นประเทัศแลัะเพืิ่�อ่ช่ว่ยให็้
เก่ด้การติอ่บสันอ่งติอ่่การลัะเม่ด้สัท่ัธ่ีสัตัิวไ์ด้ดี้้ย่�งข้ �น 
ประเด้น็ทีั�สั ำาคญัในการสัมัมนาคือ่การคา้เนื �อ่สันุขัแลัะ
แมวทีั�มีจ ำานวนพิุ่ง่สังูข้ �น

เจา้ห็นา้ทีั�ติา่งแสัด้งความสันใจแลัะกระตืิอ่รอื่รน้เพืิ่�อ่
ทัำาความเขา้ใจมากข้ �น ทักุคนได้ล้ังนามในคำาประกาศ
ในติอ่นทัา้ยขอ่งการสัมัมนา โด้ยแสัด้งความมุง่มั�นทีั�จะ
ด้ำาเน่นการเรื�อ่งการลัะเม่ด้สัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวแ์ลัะบงัคบัใช่้
กฎห็มายอ่ยา่งเติม็ทีั�

มีรายงานเรื�อ่งการเนื �อ่สันุขัเขา้มาจากทัั�วประเทัศ แติค่รั�งนี � 
เราได้ร้บัรายงานมาจากเพิ่เนรนัด้า เมือ่งซิ้�งติั�งห็า่งจาก 
คาบานาติวนไปประมาณ 20 ก่โลัเมติร AKF จง้เร่�มปฏ่ิบตัิ่
การรว่มกบัสำำานักังานัตำำารวจแห่ง่ชาตำฟิิิลิปิปินัสำ ์(PNP)  
ในทันัทีั

มีการติั�งด้า่นติรวจแลัะสัามารถึสักดั้จบัผูู้ค้า้ทีั�ก ำาลังัเด้่นทัาง
พิ่รอ้่มกบัสันุขัทีั�ยงัมีชี่ว่ติซิ้�งถึกูมดั้อ่ยูใ่นกระสัอ่บขณะกำาลังั
เด้่นทัางไปยงัโรงเชื่อ่ด้ โด้ยผูู้ค้า้ถึกูจบักมุแลัะเราสัามารถึ 
ช่ว่ยสันุขัไวไ้ด้ท้ัั�งห็มด้ 6 ติวั

นี�เป็นเพีิ่ยงแคจ่ดุ้เร่�มติน้เทัา่นั�น เรามีแผู้นทีั�จะติด่้ติั�ง 
ปา้ยบล่ับอ่รด์้จำานวนมากติามสัถึานทีั�ติา่ง ๆ ทัั�งบนรถึติุ�กติุ�ก 
รถึโด้ยสัารประจำาทัาง รม่ทัางห็ลัวงทีั�มีรถึสัญัจรจำานวนมาก
แลัะในพืิ่�นทีั�ทีั�มีการจราจรห็นาแนน่เพืิ่�อ่ขบัเคลัื�อ่นให็เ้ก่ด้การ
แจง้เบาะแสั ช่ว่ยเห็ลัือ่แลัะด้ำาเน่นคดี้กบัผูู้ค้า้ 

ห็ากคณุติอ้่งการบรจ่าคเพืิ่�อ่สัมทับทันุคา่ผู้ลัต่ิปา้ยบล่ับอ่รด์้ 
กรุณาคลัก่ที่่�น่ี่� ขอ่บคณุสัำาห็รบัทักุความช่ว่ยเห็ลัือ่ขอ่งทักุคน

กฎห้มายและการ็บิังคุับิใช้้
AKF ได้จ้ดั้สัมัมนาเรื�อ่งสัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวข์้ �นในเดื้อ่นสัง่ห็าคม
ทัางใติข้อ่งกรุงมะน่ลัา โด้ยมีเจา้ห็นา้ทีั� PNP จำานวน 100 คน
จากทัั�วประเทัศเขา้รว่มการสัมัมนาทีั�เก่ด้ข้ �นเป็นครั�งแรกนี� 

เรายงัรว่มมือ่กบัทัางการเวียด้นามเพืิ่�อ่จดั้การกบัปัญห็า
การคา้เนื �อ่สันุขัแลัะแมวภายในประเทัศ แติเ่นื�อ่งจาก
การคา้ด้งักลัา่วยงัเป็นเรื�อ่งทีั�ถึกูกฎห็มาย เราจง้ใช่้
กลัยทุัธีที์ั�แติกติา่งอ่อ่กไป

เราเชื่�อ่วา่โอ่กาสัทีั�ดี้ทีั�สัดุ้ขอ่งเราในการยตุิก่ารคา้เนื �อ่
สันุขัแลัะแมวในประเทัศเวียด้นาม คือ่การพ่ิ่สัจูนใ์ห็ ้
ประช่าช่นเห็น็วา่การบรโ่ภคเนื �อ่สันุขัแลัะแมวเป็น
อ่นัติรายติอ่่ผูู้ค้นแลัะสัตัิวจ์ากความเสัี�ยงเรื�อ่งการแพิ่ร่
เชื่ �อ่โรค

พิสูจน์คุวามเช้่�อมโยง
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ด้ว้ยเห็ตินีุ �เอ่ง ในเดื้อ่นกนัยายนทีั�ผู้า่นมาเราจง้ได้เ้ขา้รว่ม
เป็นพิ่นัธีม่ติรอ่ยา่งเป็นทัางการกบักรมอนัามยัสำตัำวแ์ห่ง่ 
กรุงฮานัอย (DAH) ขอ่งรฐับาลัเวียด้นามแลัะห็นว่ยงาน 
ช่ั�นนำาระด้บัโลักอ่ยา่ง Global Alliance for Rabies 
Control (GARC) เพืิ่�อ่รว่มมือ่กนักำาจดั้โรคพ่ิ่ษสันุขับา้ 
ให็ห้็มด้ไปจากกรุงฮานอ่ยภายในปี พิ่.ศ. 2573 

ความรว่มมือ่ครั�งนี �เป็นโอ่กาสัทีั�ดี้ในการพ่ิ่สัจูนถ์ึง้ความ 
เชื่�อ่มโยงระห็วา่งการคา้เนื �อ่สันุขัแลัะแมวกบัการแพิ่รเ่ชื่ �อ่ 
พ่ิ่ษสันุขับา้ เพืิ่�อ่นำาไปสัูก่ารยตุิก่ารคา้เนื �อ่สันุขัแลัะแมว 
ในเมือ่งห็ลัวงขอ่งเวียด้นามแลัะเมือ่งอื่�น ๆ

ขอ่บเขติความรว่มมือ่ขอ่งเรากบักรมอ่นามยัสัตัิวแ์ห็ง่ 
กรุงฮานอ่ยแลัะ GARC 

• การด้ำาเน่นการติามระบบเฝ้า้ระวงัโรคพ่ิ่ษสันุขับา้เพืิ่�อ่
ช่ว่ยในการติดั้สัน่ใจแลัะแนะนำาแนวทัางปฎ่บตัิเ่พืิ่�อ่
ควบคมุโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ ซิ้�งรวมถึง้การรณรงคเ์พืิ่�อ่ฉีีด้
วคัซีินแลัะการรบัมือ่ติอ่่การระบาด้ขอ่งโรค

• การทัด้สัอ่บติวัอ่ยา่งในโรงฆ่า่สัตัิวเ์ป็นประจำาอ่ยา่งติอ่่
เนื�อ่งเพืิ่�อ่ประเม่นความเสัี�ยงขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ทีั�เก่ด้
จากการปฏ่ิบตัิง่านแลัะห็าห็ลักัฐานทีั�แสัด้งถึง้ความ
เชื่�อ่มโยงกนัระห็วา่งการติด่้เชื่ �อ่แลัะการแพิ่รก่ระจาย

ภาพจาก Animal Kingdom Foundation

ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้กบัการคา้เนื �อ่สันุขัแลัะแมว

• จดั้ทัำาสัื�อ่การเรยีนการสัอ่นเพืิ่�อ่ให็ก้ารศก้ษาแก่ช่มุช่น 
ทีั�มีความเสัี�ยง โด้ยเฉีพิ่าะกลัุม่เด้ก็แลัะเยาวช่น  
โด้ยสัื�อ่เห็ลัา่นี �จะมุง่เนน้การให็ค้วามรูเ้รื�อ่งความเป็นอ่ยู ่
ทีั�ดี้ขอ่งสันุขัแลัะแมวในช่มุช่น แลัะว่ธีีการมีสัว่นรว่ม
ขอ่งพิ่วกเขาเพืิ่�อ่ลัด้ความเสัี�ยงขอ่งการแพิ่รก่ระจาย
ขอ่งโรค (โด้ยเฉีพิ่าะโรคพ่ิ่ษสันุขับา้) แลัะการอ่ยูร่ว่มกนั
ระห็วา่งคนกบัสัตัิวใ์นช่มุช่น

• การกำาห็นด้เปา้ห็มายให็มที่ั�ทัา้ทัายเพืิ่�อ่ให็เ้ก่ด้การข้ �น
ทัะเบียนสันุขัแลัะแมว การเฝ้า้ติด่้ติามสัถึานทีั�เก่ด้โรค 
(รวมถึง้โรงฆ่า่สัตัิว)์ แลัะการฝ้้กอ่บรมในการจบัแลัะ
ปฏ่ิบตัิต่ิอ่่สันุขัอ่ยา่งมีมนษุยธีรรม 

ด้ว้ยความรว่มมือ่ทีั�ดี้จากห็นว่ยงานภาครฐั อ่งคก์รพิ่นัธีม่ติร
ทีั�ได้ร้บัการยอ่มรบัในระด้บัสัากลัแลัะการสันบัสันนุจากผูู้้
บรจ่าคเช่น่คณุ นี�คือ่โอ่กาสัอ่นัดี้ทีั�เราจะแสัด้งให็ป้ระช่าช่น
ในเวียด้นามได้เ้ห็น็ถึง้ความเชื่�อ่มโยงอ่ยา่งช่ดั้เจนระห็วา่ง
การคา้ทีั�โห็ด้รา้ยกบัโรครา้ยนี � 

ขอ่บคณุสัำาห็รบัการสันบัสันนุอ่นัแนว่แนเ่พืิ่�อ่ยืนห็ยดั้ติอ่่สัู้
กบัการคา้เนื �อ่สันุขัแลัะแมว เราห็วงัวา่จะนำาขา่วดี้มาให็ค้ณุ
ในเรว็ ๆ นี �
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Sam McElroy

ศููนยพ์กัพงิได๊ผ่้่านช่ีวงเวล้าแหง่คุวามที่า้ที่ายอก่คุรั�งหนึ�ง จากที่่�ได๊น้ำาเสนอผ่่านซอยด๊๊อกโพสต์์
ฉบับััที่่�แล้้ว สัต์วจ์รจดั๊ที่ั�ง 1,905 ตั์วได๊เ้ข้ามารับัการรักษาที่่�ศููนยพ์กัพงิ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการ
รักษาเคุสฉุกเฉินในโรงพยาบัาล้ ในจำานวนน่�มสุ่นัข 185 ต์วัแล้ะแมว 65 ต์วัที่่�จำาเป็นต์อ้งพกั
อาศัูยอยู่ที่่�ศููนยพ์กัพงิหลั้งจากการฟ่ื้� นฟูื้ร่างกาย ที่ำาใหจ้ำานวนสัต์วท์ี่ั�งหมด๊ในการด๊แูล้ของเรา
ต์อนน่�อยู่ที่่� 1,800 ตั์ว นับัเป็นต์วัเล้ขที่่�มากที่่�สุด๊ในประวัต์ศิูาสต์รก์ารที่ำางานของซอยด๊อ๊ก

แมจ้ะไมใ่ช่ต่ิวัเลัขทีั�เราภาคภมู่ใจทีั�จะแจง้ให็ท้ัราบ แติส่ั่�งเห็ลัา่นี �เป็นภาพิ่สัะทัอ้่นขอ่งการเติ่บโติแลัะ 
การทีั�โครงการช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวข์อ่งซิอ่ยด้�อ่กเป็นทีั�รูจ้กัแลัะยอ่มรบัมากข้ �น ผูู้ค้นในช่มุช่นรูส้ัก้รบัผู่้ด้ช่อ่บ 
ติอ่่สัวสััด้่ภาพิ่ขอ่งสัตัิวใ์นลัะแวกบา้นแลัะแจง้เห็ติขุอ่ความช่ว่ยเห็ลัือ่มากข้ �น

จากคุอก A ถ้ึง Z และอ่�น ๆ

อัพเดต 
ศูน้ย์พักพิง
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ปณ่ธีานขอ่งเราทีั�จะไมป่ฏ่ิเสัธีการช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวต์ิวัใด้ก็ติามทีั�กำาลังัติกทักุขไ์ด้ย้ากเป็นแรงผู้ลักัด้นั
ทีั�สั ำาคญั อ่ยา่งไรก็ติามซิอ่ยด้�อ่กไมส่ัามารถึขยายติอ่่เติ่มศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งได้ต้ิลัอ่ด้ไป ขณะนี�พืิ่ �นทีั�ใน 
ศนูยไ์ด้ข้ยายจนถึง้ 25 ไรแ่ลัว้ แบง่เป็นคอ่กสันุขัรวม 50 คอ่ก คอ่กกั�นแยกสันุขัเดี้�ยว 6 คอ่ก แลัะ
บา้นแมวทีั�ประกอ่บด้ว้ยห็อ้่งพิ่กัอ่าศยัขนาด้ให็ญ่สัำาห็รบัแมว 6 ห็อ้่ง

อ่ยา่งไรก็ติาม ด้ว้ยการสันบัสันนุจากคณุ คอ่กสันุขัให็มเ่อี่�ยมทัั�งสัี�แห็ง่จง้แลัว้เสัรจ็สัมบรูณ ์
ในเดื้อ่นกนัยายนทีั�ผู้า่นมา แลัะการติอ่่เติ่มคอ่กกั�นแยกสันุขัเดี้�ยว 1 แห็ง่ได้เ้สัรจ็สั่ �นในเดื้อ่นติลุัาคม

คอกสำนุัขัรวม L 5-8

บิินเด้ี�ยว
สันุขัสัว่นให็ญ่พิ่กัอ่าศยัอ่ยูใ่นคอ่กขนาด้ให็ญ่ทีั�ศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง ในแติล่ัะคอ่กมีสันุขัรว่ม  
25 ติวั อ่ยา่งไรก็ติาม สัำาห็รบัสันุขัทีั�ไมส่ัามารถึเขา้กนัได้ดี้้กบัเพืิ่�อ่นสันุขัในคอ่กเดี้ยวกนั
จะได้พ้ิ่กัอ่าศยัในคอ่กแยกแทัน สันุขัทีั�อ่าศยัอ่ยูใ่นคอ่กแยกเห็ลัา่นี �เป็นสันุขัทีั�มีความ
มั�นใจ ช่อ่บเขา้ห็าผูู้ค้นแติไ่มส่ัามารถึเขา้กนัได้ก้บัสันุขัติวัอื่�น เช่น่นอ้่ง “สำดุห่ลิอ่” 
(https://www.soidog.org/adopt/soodlor-1595) ซิ้�งอ่าศยัทีั�ซิอ่ยด้�อ่กมาติั�งแติ ่
ติน้ปี พิ่.ศ. 2561 แมว้า่จะเป็นสันุขัทีั�พิ่รอ้่มสัำาห็รบัการรบัอ่ปุการะทักุอ่ยา่ง (ในประเทัศ 
ทีั�อ่นญุาติให็น้ำาเขา้สันุขัสัายพิ่นัธีุพ่์ิ่ทับลูั) แติก็่ผู้า่นไปกวา่สัี�ปีคร้�งแลัว้ทีั�นอ้่งอ่ยูที่ั�นี�  
เราเชื่�อ่มั�นวา่สัดุ้ห็ลัอ่่จะได้บ้า้นอ่นัอ่บอุ่น่ในสักัวนัห็น้�ง จนกวา่วนันั�นจะมาถึง้พิ่วกเรา
ทักุคนทีั�ซิอ่ยด้�อ่กจะให็ก้ารด้แูลันอ้่งอ่ยา่งดี้ทีั�สัดุ้เทัา่ทีั�สันุขัติวัห็น้�งสัมควรได้ร้บั

นัอ้งสำดุห่ลิอ่ยิ�มห่วานั

คอกสำนุัขัแยก A  
ที่่�ปรบัปรุงเรย่บรอ้ยแลิว้
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ที่กุคุรั�งก่อนด๊ำาเนินงานก่อสร้างแล้ะต์อ่เต์มิศููนยพ์กัพงิ แบับัแปล้นที่กุอย่างจำาเป็นต์อ้งม่
การต์รวจสอบัคุวามเหมาะสมก่อนเริ�มการก่อสร้าง

เราจง้รูส้ัก้ย่นดี้เป็นอ่ยา่งย่�งทีั�ได้ร้บัความช่ว่ยเห็ลัือ่จากผูู้เ้ชี่�ยวช่าญอ่ยา่ง คณุมาเรย่ โซเฟ่ิย  
แคสำโตำร สัถึาปน่กมือ่อ่าชี่พิ่จากโปรติเุกสัในการอ่อ่กแบบแปลันศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งขอ่งเรา

คณุโซิเฟีิยได้ส้ันบัสันนุซิอ่ยด้�อ่กมาอ่ยา่งยาวนานแลัะได้บ้รจ่าคเง่นช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวจ์รจดั้อ่ยา่ง 
ติอ่่เนื�อ่ง เธีอ่ติด่้ติอ่่มาทีั�มลูัน่ธ่ีฯ ในฐานะสัถึาปน่กเมื�อ่เดื้อ่นกนัยายน พิ่.ศ. 2564 โด้ยติอ้่งการใช่้
ความสัามารถึแลัะประสับการณก์ารทัำางานเพืิ่�อ่ช่ว่ยเห็ลัือ่สันุขัแลัะแมวทีั�เธีอ่รกั เธีอ่จง้เสันอ่ติวั
อ่อ่กแบบแปลันศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งด้ว้ยทักัษะด้า้นงานสัถึาปน่กทีั�มี

“งานขอ่งมลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ยนา่ทั้�งมาก พิ่วกเขาทัำาสั่�งทีั�นา่อ่ศัจรรยใ์จอ่ยา่งย่�งแก่สันุขัแลัะ 
แมว ด้ฉ่ีนัสัง่อี่เมลัห็าพิ่วกเขาเพืิ่�อ่แนะนำาติวัวา่เป็นสัถึาปน่กแลัะห็ากมลูัน่ธ่ีฯ ติอ้่งการขอ้่มลูัไมว่า่
จะเป็นแนวคด่้ ไอ่เดี้ยห็รอื่การอ่อ่กแบบศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง ด้ฉ่ีนัย่นดี้ช่ว่ยเห็ลัือ่ซิอ่ยด้�อ่กอ่ยา่งเติม็ทีั�”

ซิอ่ยด้�อ่กพิ่ยายามในทักุด้า้นเพืิ่�อ่จดั้สัรรงบการเง่นอ่ยา่งรอ่บคอ่บเทัา่ทีั�เราสัามารถึทัำาได้เ้พืิ่�อ่ให็้
เง่นทันุเห็ลัา่นี �สัามารถึนำาไปพิ่ฒันาสัวสััด้่ภาพิ่ขอ่งสัตัิวจ์รจดั้ให็ไ้ด้ม้ากทีั�สัดุ้ แลัะเราติระห็นกัดี้วา่
สั่�งทีั�คณุโซิเฟีิยช่ว่ยเห็ลัือ่ซิอ่ยด้�อ่กครั�งนี �เป็นงานอ่าสัาทีั�ประเม่นมลูัคา่ม่ได้้

แร็งบิันด้าลใจในการ็เขียนแปลน

ติั�งแติอี่่เมลัฉ์ีบบันั�นเป็นติน้มา คณุโซิเฟีิย 
ได้ช้่ว่ยอ่อ่กแบบแผู้นผู้งัคอ่กสันุขั การจดั้วาง
ผู้งัคอ่ก L แลัะสัว่นติอ่่ขยายขอ่งคอ่กสันุขั
อื่�น ๆ เธีอ่ได้เ้สันอ่แนวคด่้ทีั�ห็ลัากห็ลัายแลัะ
สัรา้งสัรรคอ์่ยา่งย่�งในการอ่อ่กแบบศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง 
งานอ่อ่กแบบขอ่งเธีอ่เป็นการปรบัใช่พื้ิ่ �นทีั�ทีั�
มีอ่ยูใ่ห็เ้ก่ด้ประโยช่นไ์ด้ส้ังูสัดุ้แมจ้ะเป็นเพีิ่ยง
พืิ่ �นทีั�เลัก็ ๆ แบบแปลัน CAD ขอ่งคณุโซิเฟีิย 
มีประโยช่นอ์่ยา่งมากติอ่่มลูัน่ธ่ีฯ โด้ยเธีอ่ทัำา
สั่�งติา่ง ๆ เห็ลัา่นี �เมื�อ่วา่งเวน้จากการทัำางาน
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คำาถึามทีั�เรามกัได้ร้บัเสัมอ่โด้ยเฉีพิ่าะอ่ยา่งย่�งในช่ว่งเวลัาทีั�ผูู้ค้นทัั�วโลักจำานวนมากกำาลังั
เผู้ช่่ญกบัสัภาวะเศรษฐก่จติกติำ�าคือ่พิ่วกเขาจะสัามารถึช่ว่ยเห็ลัือ่ได้อ้่ยา่งไรบา้งนอ่กเห็นือ่
จากการบรจ่าคเง่น มลูัน่ธ่ีฯ ได้ร้บัการติด่้ติอ่่จากผูู้เ้ชี่�ยวช่าญจากห็ลัากห็ลัายสัาขาอ่าชี่พิ่
ติั�งแติน่กัอ่อ่กแบบกราฟ่ิกไปจนถึง้บลัอ็่กเกอ่ร ์จากผูู้เ้ชี่�ยวช่าญด้า้นกฎห็มายไปจนถึง้ช่า่ง
ภาพิ่ ซิ้�งการติด่้ติอ่่จากสัถึาปน่กเพืิ่�อ่เสันอ่ติวัช่ว่ยงานขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ เป็นเรื�อ่งให็มส่ั ำาห็รบั 
ซิอ่ยด้�อ่ก เรารูส้ัก้ขอ่บคณุแลัะซิาบซิ้ �งใจในการสันบัสันนุจากคณุโซิเฟีิยเป็นอ่ยา่งมาก

แบบแปลันเห็ลัา่นี �จากคณุโซิเฟีิยช่ว่ยประห็ยดั้คา่ใช่จ้า่ยสัำาห็รบัแปลันสัถึาปน่กทีั�มีราคา
สังู ห็มายความวา่เง่นบรจ่าคทีั�จะติอ้่งนำามาใช่จ้า่ยในสัว่นนี�สัามารถึนำาไปใช่ช้่ว่ยเห็ลัือ่แลัะ
พิ่ฒันาสัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวจ์รจดั้ได้อี้่กจำานวนมาก

คณุโซิเฟีิยได้ช้่ว่ยเห็ลัือ่งานขอ่งเรามาเป็นเวลัาห็น้�งปีเติม็แลัว้แลัะเธีอ่ย่นดี้อ่ยา่งย่�งสั ำาห็รบั
การสันบัสันนุซิอ่ยด้�อ่กติอ่่ไปในอ่นาคติ ขอ่ขอ่บคณุคณุโซิเฟีิยเป็นอ่ยา่งสังูมา ณ ทีั�นี �

ห็ากคณุมีทักัษะห็รอื่ความสัามารถึพ่ิ่เศษทีั�สัามารถึสันบัสันนุแลัะเป็นประโยช่นต์ิอ่่การช่ว่ย
เห็ลัือ่สัตัิวจ์รจดั้ขอ่งซิอ่ยด้�อ่ก โปรด้สัง่อี่เมลัมาทีั� info@soidog.org

8 Soi Dog Post 2022

mailto:info%40soidog.org?subject=


Sam McElroy

ในปีนี �มีห็ลัายพืิ่�นทีั�ในโลักได้ร้บัผู้ลักระทับจากอ่ทุักภยั ติั�งแติอ่่อ่สัเติรเลัียมาจนถึง้ 
เวเนซิเูอ่ลัา่ ไนจีเรยีมาจนถึง้ปากีสัถึาน ห็ลัายลัา้นชี่ว่ติติอ้่งอ่ยูใ่นสัถึานะผูู้ป้ระสับภยั  

แลัะขณะนี�สัถึานการณใ์นบางพืิ่ �นทีั�ก็ยงัไมค่ลัี�คลัาย

ในประเทัศไทัย ฤด้มูรสัมุทีั�มีฝ้นติกช่กุทีั�สัดุ้อ่ยูร่ะห็วา่งเดื้อ่นกนัยายนถึง้ติลุัาคม 
แลัะในปี พิ่.ศ. 2565 ก็เช่น่กนั

ช่ว่งติน้เดื้อ่นติลุัาคม มรสัมุพิ่ดั้ถึลัม่ทีั�ภาคติะวนัอ่อ่กแลัะภาคกลัางขอ่งประเทัศไทัย  
ประกอ่บไปด้ว้ยห็างพิ่ายไุติฝุ้้่ นโนรู ซิ้�งเคลัื�อ่นไปทัั�วภมู่ภาคเอ่เชี่ยทัำาให็เ้ก่ด้นำ�าทัว่มเป็นวงกวา้ง 

สัง่ผู้ลักระทับติอ่่สันุขัแลัะแมวจรจดั้จำานวนมาก

จากการติ่ด้ติามขา่วแลัะประสัานงานกบัห็นว่ยงานในพืิ่�นทีั� เราจง้ได้ข้อ่ความช่ว่ยเห็ลัือ่ 
จากผูู้ส้ันบัสันนุทักุทัา่นเพืิ่�อ่ให็ม้ลูัน่ธ่ีฯ สัามารถึสัง่ความช่ว่ยเห็ลัือ่ฉีกุเฉ่ีนได้อ้่ยา่งทันัทัว่งทีั 

อ่าห็ารสัตัิวเ์ป็นสั่�งจำาเป็นซิ้�งติอ้่งสัง่ไปยงัพืิ่ �นทีั�ทีั�ได้ร้บัผู้ลักระทับ ในบางห็มูบ่า้นระด้บันำ�าทัว่มสังู
ถึง้ห็ลังัคาบา้น สันุขัแลัะแมวติอ้่งลัอ่ยคอ่แลัะติด่้อ่ยูบ่นห็ลังัคาจำานวนมาก

เมื�อ่เจา้ห็นา้ทีั�ขอ่งเราสัำารวจพืิ่ �นทีั�น ำ�าทัว่ม พิ่วกเขาพิ่บวา่สัถึานการณย์ำ�าแยก่วา่ทีั�ทัราบจากขา่ว 
สัตัิวจ์ ำานวนมากห็ลัายพิ่นัติวัติอ้่งพิ่กัอ่าศยัช่ั�วคราวบรเ่วณทีั�สังูพิ่น้ระด้บันำ�าเช่น่ สัะพิ่าน

ความช่่วยเหลิือฉุุกเฉุิน้
อทุกภัยัใน้พื�น้ที�ภัาคกลิาง
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ขอ่ขอ่บคณุสัำาห็รบัความเมติติาจากผูู้ร้กัสัตัิวเ์ช่น่คณุทีั�ทั ำาให็เ้ราสัามารถึจดั้สัง่อ่าห็ารสัตัิว ์
ไปช่ว่ยเห็ลัือ่ได้เ้พีิ่ยงไมกี่�วนัห็ลังัจากการลังพืิ่ �นทีั�

การขนส่งอาหารสัต์วก์ว่า 300 ต์นัที่ั�ง 5 คุรั�งไปยงัในพืิ่ �นทีั�ประสับภยัใน 
จงัห็วดั้สัง่ห็บ์รุ ีอ่ยธุียา นนทับรุ ีอ่บุลัราช่ธีานี สัโุขทัยั แลัะอ่า่งทัอ่ง เพืิ่�อ่แจกจา่ย 

แก่สันุขัแลัะแมวทีั�กำาลังัห่็วโห็ยกวา่ 64,000 ติวั

แมส้ัถึานการณน์ำ�าจะคลัี�คลัายแลัว้แติผูู่้ป้ระสับภยั สัตัิวเ์ลัี �ยงแลัะสัตัิวจ์รจดั้ยงัคง 
ได้ร้บัผู้ลักระทับ ยงัมีฝ้นติกในบางพืิ่ �นทีั�ซิ้�งทัำาให็ป้ระช่าช่นยงัติอ้่งเฝ้า้ระวงั มลูัน่ธ่ีฯ  

ยงัคงเติรยีมพิ่รอ้่มรบัมือ่ห็ากมีเห็ติฉุีกุเฉ่ีน ติอ้่งขอ่ขอ่บคณุผูู้บ้รจ่าคทักุทัา่นจากใจทีั�ทั ำาให็ ้
ซิอ่ยด้�อ่กสัามารถึสัง่ความช่ว่ยเห็ลัือ่ให็แ้ก่สัตัิวที์ั�ก ำาลังัติกทักุขไ์ด้ย้ากได้อ้่ยา่งทันัทัว่งทีั
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เม่�อเด๊อ่นกันยายนที่่�ผ่่านมา หล้ายพ่�นที่่�ในจงัหวัด๊ภูเูกต็์ได๊รั้บัคุวามเด๊อ่ด๊ร้อน 

อย่างหนักจากนำ�าที่ว่มฉับัพลั้นที่่�เกดิ๊จากฝนต์กหนักต์อ่เน่�อง

มลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ย (ซิอ่ยด้�อ่ก) เป็นห็น้�งในสัถึานทีั�ทีั�ได้ร้บัผู้ลักระทับจากนำ�าทัว่มครั�งนี � 
ด้ว้ยเช่น่กนั มลูัน่ธ่ีฯ ติั�งอ่ยูใ่นอ่ำาเภอ่ถึลัาง ซิ้�งเป็นพืิ่ �นทีั�ทีั�ได้ร้บัผู้ลักระทับห็นกัทีั�สัดุ้เนื�อ่งจาก
บรเ่วณโด้ยรอ่บขอ่งศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งซิอ่ยด้�อ่กมีแห็ลัง่นำ�าธีรรมช่าติ่แลัะคลัอ่งขนาด้เลัก็ เมื�อ่ฝ้นติก 

ติอ่่เนื�อ่งจนนำ�าทัว่มขงั นำ�าจง้เอ่อ่่ลัน้เขา้มาในศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งแลัะไห็ลัผู้า่นทัางเขา้-อ่อ่ก ยานพิ่าห็นะ
ไมส่ัามารถึสัญัจรเขา้มาในมลูัน่ธ่ีฯ ได้ ้ทัำาให็ก้ารทัำางานขอ่งเจา้ห็นา้ทีั�เป็นไปอ่ยา่งทัลุักัทัเุลั

Vanessa Jakoby

ซอยด๊อก
น้ำ�าท่วมศูน้ย์พักพิงสัุตว์
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เจา้ห็นา้ทีั�จ ำาเป็นติอ้่งเด้่นเทัา้ลัยุนำ�าสังูระด้บัอ่กเขา้มาในมลูัน่ธ่ีฯ 
โด้ยสั่�งแรกทีั�พิ่วกเราลังมือ่ทัำาทันัทีัอ่ยา่งเรง่ด้ว่นคือ่ การขน
ยา้ยสันุขัจากคอ่กทีั�ระด้บันำ�าทัว่มถึง้ไปยงัคอ่กอื่�นเป็นการ

ช่ั�วคราว ขณะเดี้ยวกนัทีัมสัตัิวแพิ่ทัยก็์ยงัคงติอ้่งปฎ่บตัิง่าน
ในโรงพิ่ยาบาลัทีั�ถึกูนำ�าทัว่มขงัโด้ยรอ่บ

ห็ลังัจากทีั�ระด้บันำ�าลัด้ลังแลัะกลับัเขา้สัูส่ัภาวะปกติ่  
เราได้ส้ั ำารวจความเสัียห็ายแลัะทัำาการฟืิ�นฟิแูลัะซิอ่่มแซิม

อ่าคาร คอ่กสันุขัแลัะระบบติา่ง ๆ ทีั�ได้ร้บัผู้ลักระทับ 
ให็ก้ลับัมาใช่ง้านได้ต้ิามปกติ่

เจา้ห็นา้ทีั�ทักุคนแลัะสันุขัแลัะแมวในความด้แูลัขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ 
ปลัอ่ด้ภยัจากสัถึานการณน์ำ�าทัว่มครั�งนี � เราขอ่ขอ่บคณุสัำาห็รบั

ความช่ว่ยเห็ลัือ่แลัะกำาลังัใจทีั�มอ่บให็ม้ลูัน่ธ่ีฯ มาโด้ยติลัอ่ด้
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Amy Bryant

โฉมห้นั้าเห้ล่าสมาชิก 
จากโครงการพิ่อ-แม่อุปัถัมภ์

เด๊สปิิน่ี่าได๊รั้บัการช่ีวยเหล้่อแล้ะถููกพามาที่่�ซอยด๊อ๊กพร้อมกับัลู้กน้อยอก่ 
4 ต์วั หลั้งจากที่่�เราได๊รั้บัรายงานว่าชีว่ติ์ของเด๊สปิน่าแล้ะลู้ก ๆ กำาลั้งต์ก
อยู่ในอันต์รายเพราะมคุ่นขู่ที่ำาร้าย

แมว้า่เห็ติกุารณเ์ลัวรา้ยจะผู้า่นมาห็ลัายปีแลัว้ก็ติาม แติบ่าด้แผู้ลัทัางด้า้นจ่ติใจ
ขอ่งเด้สัป่นา่ยงัคงบอ่บช่ำ�าแลัะปรากฏิให็เ้ห็น็อ่ยูใ่นภายในแววติาสัีนำ�าติาลัมาจนถึง้
ทักุวนันี � ทั ำาให็เ้ด้สัป่นา่ยงัคงติอ้่งพิ่้�งพิ่าความช่ว่ยเห็ลัือ่จากทีัมปรบัพิ่ฤติ่กรรมสันุขั
ขอ่งเราทีั�พิ่รอ้่มด้แูลัด้ว้ยความรกั

นอ่กจากทีัมปรบัพิ่ฤติ่กรรมแลัว้ เด้สัป่นา่ยงัติอ้่งการความช่ว่ยเห็ลัือ่ 
จากคณุด้ว้ยเช่น่กนั การบรจ่าครายเดื้อ่นขอ่งคณุจะช่ว่ยให็เ้ด้สัป่นา่ 
ได้ร้บัการด้แูลัอ่ยา่งทีั�ติอ้่งการ รวมทัั�งความช่ว่ยเห็ลัือ่ด้า้นพิ่ฤติ่กรรม  
การด้แูลัทัางการแพิ่ทัย ์อ่าห็าร แลัะทีั�พิ่กัพ่ิ่ง

แลัะเพืิ่�อ่เป็นการติอ่บแทันนำ�าใจอ่นัมีคา่ขอ่งคณุ เด้สัป่นา่ 
จะสัง่ภาพิ่แลัะเรื�อ่งราวอ่พัิ่เด้ติให็ค้ณุรบัทัราบเป็นประจำา  
รวมถึง้ว่ดี้โอ่สัดุ้พ่ิ่เศษในช่ว่งปลัายปี

หรืือ 
เดีสปิันั่า
สาวตาสีนำ�าตาล

ชีอบั: ใช่เ้วลัารว่มกบัลักูสัาวอ่ยา่งนอ้่งด๊ร่ีมบัันี่ 
ทีั�เป็นสัมาช่่กในโครงการพิ่อ่่-แมอ่่ปุถึมัภเ์ช่น่กนั

ไม่ชีอบั: ไปโรงพิ่ยาบาลั

โปร็ด้อุปถ้ัมภ์์ 
เด้สปิน่าด้้วยนะคุะ

อุปถ้ัมภ์์แคุ่ห้นึ�ง ช้่วยได้้ทั่ั�วถ้ึงทัุ่กช้ีวิต
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ได๊เ้วล้าแมวด๊ำาแจง้เกดิ๊แล้้ว คุราวน่�เรามน้่องแมวด๊ำา 

สุด๊น่ารัก มาแนะนำาใหคุุ้ณได๊รู้้จกัพร้อมกันถูงึสองต์วั 

นอ้่งติวัแรกทีั�เราพิ่ามาให็ค้ณุรูจ้กัคือ่ อลิองโซ่ แมวเห็มียวรุน่
ให็ญ่แติขี่ �อ่าย ทีั�มีเอ่กลักัษณใ์ห็ค้ณุสังัเกติเห็น็ได้ง้า่ยคือ่ใบห็ู
คลัา้ยปีกขอ่งเครื�อ่งบน่

อ่ลัอ่งโซิเ่ขา้มาอ่ยูใ่นความด้แูลัขอ่งเรา ห็ลังัจากทีั�ติกเป็นเห็ยื�อ่
ขอ่งการทัารุณกรรมสัตัิวที์ั�โห็ด้เหี็ �ยม ถึกูคนทัำารา้ยจนขาห็ลังั
ขา้งขวาขาด้แลัะมีแผู้ลัไฟิไห็มน้ำ�ารอ้่นลัวกทัั�วติวั

แมจ้ะฟืิ�นติวัจากอ่าการบาด้เจ็บด้า้นรา่งกายแลัว้ แติก่ารรกัษา
อ่าการบาด้เจ็บด้า้นจ่ติใจยงัคงติอ้่งด้ำาเน่นติอ่่ไป การถึกูคน
ทัำารา้ยทัำาให็อ้่ลัอ่งโซิเ่ป็นแมวทีั�ขี �ระแวงแลัะไมไ่วใ้จใครงา่ย ๆ 

เราช่ว่ยเห็ลัือ่อ่ลัอ่งโซิใ่ห็ส้ัามารถึใช่ชี้่ว่ติในสัภาพิ่แวด้ลัอ้่ม 
ทีั�เงียบสังบภายในสัำานกังานขอ่งผูู้อ้่ ำานวยการศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง 
ขอ่งเรา โด้ยไมต่ิอ้่งใช่ชี้่ว่ติทัา่มกลัางบรรยากาศทีั�พิ่ลักุพิ่ลัา่น
ภายในบา้นแมว

อลองโซ่

น้องปุปะหรืือ 

ชีอบั: นอ่นเลัน่เงียบ ๆ ติวัเดี้ยวบนโซิฟิา

ไม่ชีอบั: ความวุน่วาย

แมวด๊ำาอก่หนึ�งต์วัที่่�เพิ�งเข้าร่วมเป็นสมาชีกิใน
โคุรงการพอ่-แม่อุปถูมัภูค์ุอ่ โอเซ่ย

โอ่เซีิยเขา้รบัการรกัษาทีั�ซิอ่ยด้�อ่กห็ลังัจากมีบาด้แผู้ลั 
ทีั�ใบห็นา้ขนาด้ให็ญ่ติั�งแติแ่กม้จรด้ศีรษะ

ไมมี่ใครบอ่กได้ว้า่เก่ด้อ่ะไรข้ �นถึง้ทัำาให็โ้อ่เซีิยบาด้เจ็บ
รุนแรงเช่น่นี � การรกัษาก่นเวลัาห็ลัายเดื้อ่นจนกระทัั�ง
อ่าการโด้ยรวมดี้ข้ �น โอ่เซีิยอ่อ่กจากโรงพิ่ยาบาลัพิ่รอ้่ม
รอ่ยแผู้ลัเป็นแลัะขนทีั�ห็ายไปจำานวนห็น้�ง  

ระห็วา่งการรกัษาโอ่เซีิยได้ล้ัม้ป่วยด้ว้ยโรคภมู่คุม้กนั
บกพิ่รอ่่งในแมว (FIV) ซิ้�งเป็นโรคทีั�รกัษาไมห่็าย ติอ้่งมี
การเฝ้า้ติด่้ติามอ่าการแลัะได้ร้บัการด้แูลัอ่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง

เรามุง่มั�นทีั�จะด้แูลัโอ่เซีิยไปติลัอ่ด้ชี่ว่ติ แติเ่ราไมอ่่าจ
ทัำางานนี�ได้เ้พีิ่ยงลัำาพิ่งั โปรด้รว่มเป็นพิ่อ่่-แมอ่่ปุถึมัภ ์
ในติอ่นนี�เพืิ่�อ่ช่ว่ยให็โ่อ่เซีิยแลัะสัตัิวอี์่กมากได้ร้บั 
การด้แูลัอ่ยา่งทีั�ติอ้่งการ

โอเซีย์
ชีอบั: ขอ่งเลัน่แมวแลัะขนนก

ไม่ชีอบั: ลั ำาโพิ่งกนัเลัีย

โปร็ด้อุปถ้ัมภ์์ 
โอเซีียตอนนี�

แมวหู้บิินหรืือ 

โปร็ด้อุปถ้ัมภ์์ 
อลองโซี่วันนี�
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A DOG’S TALE
Sam McElroy

ห้นังส่อทั่ี�มอบิคุวามสุขใจแก่ผูู้้อ่าน
มากทั่ี�สุด้ในปี พ.ศ. 2565 วางจำาห้น่ายแล้ว!
A Dog’s Tale คุอ่เร่�องราวที่่�น่าต์ดิ๊ต์ามของน้องอัศวิินี่ เซอร์ีวิากาลอที่ สุนัขจรจดั๊ 

ที่่�รอด๊พน้จากคุวามต์ายด๊ว้ยปาฏิหิารยแ์ล้ะได๊รั้บัการช่ีวยชี่วติ์โด๊ยมูล้นิธิิเพ่�อสุนัขในซอย 
วางจำาหน่ายแล้้วที่่�ร้านคุ้าออนไล้นข์องมูล้นิธิิเพ่�อสุนัขในซอย ที่่�น่ี่�

A Dog’s Tale เป็นเรื�อ่งราวขอ่งการช่ว่ยเห็ลัือ่ การปรบัพิ่ฤติ่กรรม การฟืิ�นฟิรูา่งกายแลัะจ่ติใจ จนถึง้
การห็าบา้นให็มอ่่นัอ่บอุ่น่ให็แ้ก่สันุขัขา้งถึนนทีั�แสันขี �อ่ายติวัห็น้�ง เจา้ห็นา้ทีั�กูภ้ยัขอ่งซิอ่ยด้�อ่กได้ช้่ว่ย
เห็ลัือ่สันุขัซิ้�งติด่้อ่ยูใ่นซิอ่กโพิ่รงเลัก็ ๆ แคบ ๆ ด้ว้ยความทักุขท์ัรมานเป็นเวลัากวา่สัี�วนั แลัะใช่ชี้่ว่ติทีั�
ซิอ่ยด้�อ่กเป็นเวลัาห็ลัายเดื้อ่นเพืิ่�อ่ฟืิ�นฟิบูาด้แผู้ลัทัางกายแลัะใจ จนกระทัั�งถึง้การเด้่นทัางเพืิ่�อ่พิ่บกบั

ความรกัความอ่บอุ่น่ทีั�แทัจ้รง่ในบา้นให็มอี่่กซีิกโลักแลัะได้ใ้ช่ชี้่ว่ติอ่ยา่งเป็นสัขุติั�งแติน่ั�นมา

ในแติล่ัะช่ว่งติอ่นขอ่งห็นงัสัือ่ทัั�ง 184 ห็นา้มีความห็ลัากห็ลัายอ่ารมณท์ัั�งสัะเทืัอ่นใจ สั่ �นห็วงั การคน้
พิ่บทีั�นา่ตืิ�นเติน้ การอ่ทุ่ัศตินทีั�นา่ประทับัใจแลัะความสัขุสัมห็วงั พิ่รอ้่มภาพิ่ประกอ่บ 135 ภาพิ่ทีั�ช่ว่ย

เพ่ิ่�มอ่รรถึรสัในเรื�อ่งราวการช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวย์ากไรไ้ด้เ้ป็นอ่ยา่งดี้ 

ห็นงัสัือ่เขียนข้ �นจากมมุมอ่งขอ่งนอ้่งอ่ศัว่นซิ้�งเป็นการบรรยายขอ้่มลูัขอ่งสัตัิวย์ากไรที้ั�แติกติา่งไม่
เห็มือ่นห็นงัสัือ่เลัม่ไห็นด้ว้ยการเลัา่เรื�อ่งผู้า่นสัายติาขอ่งสันุขัจรจดั้ขา้งถึนนทีั�ห็วาด้กลัวั ติอ้่งติอ่่สัู้

ด้่ �นรนเพืิ่�อ่ให็มี้ชี่ว่ติรอ่ด้ทีั�จะทัำาให็ผูู้้อ้่า่นสัามารถึเขา้ใจชี่ว่ติขอ่งสัตัิวจ์รจดั้ในทัวีปเอ่เชี่ยได้ม้ากย่�งข้ �น

เร็่�องร็าวอันแสนอัศจร็ร็ย์ใจของ 
น้องอัศวิน เซีอร็์วากาลอทั่
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สัุ�งซื�อที�น้ี�

ใน A Dog’s Tale เลัม่นี � นอ้่งอ่ศัว่นได้เ้ลัา่เรื�อ่งราวทีั�สัดุ้
สัะเทืัอ่นใจแติก็่สัรา้งความประทับัใจได้ใ้นเวลัาเดี้ยวกนั 
เห็มาะเป็นอ่ยา่งย่�งกบัการใช่เ้วลัาวา่งนั�งอ่า่นบนโซิฟิา
แสันสับาย จ่บเครื�อ่งดื้�มอุ่น่ ๆ ในถึว้ยใบโปรด้แลัะแขวน
ปา้ยกรุณาอ่ยา่รบกวน! 

ราคาจำาห็นา่ยเลัม่ลัะ 12.99 ปอ่นด้ ์(ประมาณ 555 บาทั) 
โด้ยผูู้ร้บัเลัี �ยงนอ้่งอ่ศัว่นรบัผู่้ด้ช่อ่บคา่ใช่จ้า่ยในการตีิ
พ่ิ่มพิ่ท์ัั�งห็มด้ซิ้�งห็มายถึง้รายได้ท้ักุบาทัจากการจำาห็นา่ย
ห็นงัสัือ่เลัม่นี �จะนำาไปช่ว่ยเห็ลัือ่สันุขัแลัะแมวจรจดั้เช่น่
นอ้่งอ่ศัว่นติอ่่ไป

สัั�งซืิ �อ่ห็นงัสัือ่วนันี � แลัะเราสัญัญาวา่คณุจะไมผู่่้ด้ห็วงั!

เก่�ยวกับัผู้่รับัเล้่�ยงน้องอัศูวนิ เพ่�อนคุนสำาคัุญ 

แล้ะอาสาสมัคุรของซอยด๊อ๊ก: คุุณกาย เรนจ์

คณุกายมาเป็นอ่าสัาสัมคัรทีั�ซิอ่ยด้�อ่กเมื�อ่ปี พิ่.ศ. 2561 แลัะได้พ้ิ่บกบั
สันุขัทีั�นา่รกัห็ลัายติวัในช่ว่งเวลัาทีั�อ่ยูที่ั�นี� จากการเป่ด้โลักทัศันแ์ลัะอ่ทุ่ัศ
ตินเพืิ่�อ่ช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวจ์รจดั้ในครั�งนั�น ทัำาให็เ้ขาได้ร้เ่ร่�มโครงการยตุิก่าร
คา้เนื �อ่สันุขั เขาได้จ้ดั้ติั�งบรษั่ทัชื่�อ่ www.stopeatingdogs.com แลัะ
ทัุม่เทัแรงกายแรงใจในการสัรา้งความติระห็นกัรูแ้ก่สังัคมแลัะระด้มทันุ
เพืิ่�อ่สันบัสันนุห็นว่ยงานทีั�ติอ่่ติา้นการคา้เนื �อ่สันุขัในเอ่เชี่ย จากจดุ้เร่�ม
ติน้แรงบนัด้าลัใจทีั�มลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ยทัำาให็ค้ณุกายติดั้สัน่ใจ 
รว่มเป็นผูู้บ้รห่็ารระด้บัสังูขอ่งซิอ่ยด้�อ่กในสัห็ราช่อ่าณาจกัรในปี  
พิ่.ศ. 2562 เขาได้ก้ลับัมาเป็นอ่าสัาสัมคัรทีั�ศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งอี่กครั�งในปี
เดี้ยวกนั ซิ้�งครั�งนี �เอ่งทีั�คณุกายได้พ้ิ่บนอ้่งอ่ศัว่น เพืิ่�อ่นรกัสัี�ขาติวัให็ม ่

สัว่นทีั�เห็ลัือ่นั�นเราขอ่อ่บุไว!้ แลัะคณุสัามารถึอ่า่นได้จ้ากในห็นงัสัือ่

สัั�งซืิ �อ่เสัื �อ่ยืด้จากโครงการ ห็ยดุ้ก่นเนื �อ่สันุขั! ที่่�น่ี่�
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Dana Pullen

แคุนาด๊าเป็นประเที่ศูที่่�เป็นที่่�รู้จกักันด๊ใ่นนามของเมอ่งแหง่สุนัขพนัที่างที่่�พร้อมต์อ้นรับั
สุนัขล้่�ภูยัจากที่ั�วที่กุมุมโล้กมาอย่างยาวนาน ต์ั�งแต์ป่่ พ.ศู. 2558 เป็นต์น้มามสุ่นัขจรจดั๊ที่่�ได๊้
รับัการช่ีวยเหล้่อจากซอยด๊อ๊กได๊เ้ด๊นิที่างไปยังบัา้นใหม่ในหล้าย ๆ เมอ่งที่่�แคุนาด๊าไม่ว่า 

จะเป็นแวนคูุเวอรห์ร่อ โนวาสโกเชี่ย

ในเดื้อ่นม่ถึนุายน พิ่.ศ. 2565 เป็นเวลัาเกือ่บครบรอ่บห็น้�งปีสั ำาห็รบัมาติรการห็า้มนำาเขา้สันุขัทีั�
สัห็รฐัอ่เมรก่า เรารูส้ัก้ผู่้ด้ห็วงัเป็นอ่ยา่งมากทีั�ห่นัว่ยงานักำากบัดูแลิความปลิอดภยัดา้นัอาห่ารของ
แคนัาดา (CFIA) ประกาศมาติรการเช่น่เดี้ยวกนันี �สั ำาห็รบัสันุขัทีั�เด้่นทัางเขา้สัูป่ระเทัศแคนาด้าเพืิ่�อ่
ปอ้่งกนัการแพิ่รร่ะบาด้ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้จากทัั�ง 113 ประเทัศติามรายชื่�อ่เดี้ยวกนักบัทัางการ
สัห็รฐัฯ โด้ยมีผู้ลัติั�งแติว่นัทีั� 28 กนัยายน พิ่.ศ. 2565 ซิ้�งติรงกบัวนัปอ้่งกนัโรคพ่ิ่ษสันุขับา้โลัก 

ทันัทีัทีั�ทัราบขา่ว ทีัมสัตัิวแพิ่ทัย ์ทีัมปรบัพิ่ฤติ่กรรมสัตัิว ์แผู้นกกราฟ่ิก ฝ่้ายระด้มทันุ ฝ่้ายการติลัาด้ 
แผู้นกด้แูลัอ่าสัาสัมคัร โครงการช่ว่ยเห็ลัือ่ขอ่งพิ่นัธีม่ติรระห็วา่งประเทัศแลัะโครงการห็าบา้น 
ติา่งช่ว่ยกนัทัำางานแขง่กบัเวลัา ในทีั�สัดุ้เราก็สัามารถึสัง่สันุขัทัั�ง 51 ติวัเด้่นทัางขา้มทัวีปด้ว้ยเทีั�ยวบน่
สัง่ทัา้ยก่อ่นการแบนจะเร่�มข้ �น อ่ยา่งไรก็ติามยงัมีสันุขัแลัะแมวอี่กกวา่ 1,700 ติวัทีั�ศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งทีั�ยงัรอ่
คอ่ยโอ่กาสันี�เช่น่กนั การประกาศมาติรการทีั�เครง่ครดั้จากแคนาด้าในครั�งนี �เป็นการลัด้โอ่กาสัสัตัิวจ์ร
เห็ลัา่นี �จะได้บ้า้นให็มอ่่นัอ่บอุ่น่

โฉมห่นัา้สำนุัขัผูู้โ้ชคดท่ี่ั�ง 51 ตำวัที่่�ไดเ้ดนิัที่างไปแคนัาดา 
ก่อนัมาตำรการห่า้มนัำาเขา้สำนุัขัจะมผู่้ลิ

แคนาดา
สุุน้ัขจรแสุน้น้่ารักผูู้้โช่คดีทั�ง 51 ตัว  

แลิะแผู้น้ปลิดลิ็อกมาตรการที�แคน้าดา
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ห็นว่ยงานพิ่นัธีม่ติรทีั�นา่ทั้�งขอ่งเราทีั�แคนาด้าไมว่า่จะเป็น 
Refuge Balto, BARCS, Pawsitive Match, Jack Russel 
Terrier Rescue Ontario (JRTRO), Paws With A Cause, 
Firefighter Dog Rescue, Northumberland Humane 
Society, Dachshund and Friends, แลัะ Dog Tale  
ได้ร้ว่มมือ่กนัเพืิ่�อ่ห็ยดุ้ยั�งการประกาศนี�แลัะให็ก้ารติอ้่นรบั
สันุขัทีั�เด้่นทัางไปถึง้เป็นอ่ยา่งดี้ รวมถึง้ นอ้่ง “บาดองก่ �” ทีั�
มีชี่ว่ติเบื �อ่งห็ลังัเคยเป็นสัตัิวเ์ลัี �ยงทีั�ถึกูทัอ่ด้ท่ั �ง ด้ว้ยบคุลัก่
รา่เรง่ กระตืิอ่รอื่รน้ในการเลัน่ลักูบอ่ลัแลัะเขา้ห็าผูู้ค้นเสัมอ่ 
ทัำาให็น้อ้่งได้ร้บัการรบัเลัี �ยงในทันัทีัทีั�เด้่นทัางมาถึง้แลัะได้้
โอ่นสัญัช่าติ่เป็นช่าวแคนาด้าอ่ยา่งสัมบรูณ ์

นัอ้งบาดองก่ � – Refuge Balto

นัอ้งสำขุสำดใสำเดนิัที่างไปยงั Refuge Balto

นัอ้งมดเดนิัที่างไปยงั BARCS

วนัทีั�นอ้่ง “สำขุสำดใสำ” ได้ร้บัการช่ว่ยเห็ลัือ่ แววติาขอ่งนอ้่ง
ทัั�งเศรา้แลัะห็วาด้กลัวั มลูัน่ธ่ีฯ ได้ช้่ว่ยเห็ลัือ่นอ้่งพิ่รอ้่ม
เพืิ่�อ่นสันุขัอี่ก 16 ติวัจากคอ่กสันุขัผู่้ด้กฎห็มายแห็ง่ห็น้�ง 
ทักุติวัลัว้นอ่ยูใ่นสัภาพิ่นา่เวทันาแลัะเห็มือ่นจะไมส่ัามารถึ
รอ่ด้ชี่ว่ติมาได้ ้รา่งกายขอ่งสัขุสัด้ใสัขณะนั�นซิบูผู้อ่ม 
เห็น็ซีิ�โครง เติม็ไปด้ว้ยเห็บ็ห็มดั้กดั้ก่นเลัือ่ด้เรื �อ่รงั แววติา
ขอ่งนอ้่งคอ่่ย ๆ เปลัี�ยนไปห็ลังัจากได้ร้บัการด้แูลัโด้ยทีัม
สัตัิวแพิ่ทัย ์สัขุสัด้ใสัได้ร้บัโอ่กาสัในชี่ว่ติอี่กครั�งแลัะได้เ้ด้่น
ทัางไปยงั Refuge Balto ไมไ่กลันกัจากเมือ่งมอ่นทัรอี่อ่ลั
แลัะพิ่รอ้่มแลัว้สัำาห็รบัการมีชี่ว่ติให็ม่

BARCS พิ่นัธีม่ติรขอ่งเราในเมือ่งแอ่ลัเบอ่รต์ิาได้ต้ิอ้่นรบั 
นอ้่ง “มด” สัาวนอ้่ยติาเดี้ยวรา่งเลัก็แติใ่จให็ญ่จาก 
ซิอ่ยด้�อ่ก ไมมี่ใครรูแ้นช่่ดั้วา่นอ้่งเป็นเช่น่ไรก่อ่นทีั�จะเขา้มา
อ่ยูที่ั�บา้นพิ่กัพ่ิ่งสันุขัจรจดั้จงัห็วดั้ภเูก็ติ แติเ่ป็นทีั�แนช่่ดั้วา่ 
เธีอ่ติอ้่งการความช่ว่ยเห็ลัือ่เรง่ด้ว่น จากการใช่ชี้่ว่ติด้ว้ยติา
ขา้งเดี้ยวเนื�อ่งจากติาอี่กขา้งบาด้เจ็บแลัะอ่กัเสับในเวลัานั�น 
นอ้่งได้ถ้ึกูนำาสัง่มายงัศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งขอ่งซิอ่ยด้�อ่กซิ้�งทีัมแพิ่ทัย์
ไมส่ัามารถึรกัษาด้วงติาขา้งทีั�บาด้เจ็บขอ่งนอ้่งเอ่าไวไ้ด้ ้ 
จง้จำาเป็นติอ้่งนำาลักูติาอ่อ่กเพืิ่�อ่รกัษาชี่ว่ติไว ้นอ้่งมด้ 
เป็นสันุขัทีั�มีความมั�นใจแลัะช่อ่บการเด้่นเลัน่เป็นพ่ิ่เศษ  
เธีอ่ยงัใช่ชี้่ว่ติอ่ยา่งปกติด่้ว้ยติาเพีิ่ยงห็น้�งขา้งแลัะไมมี่อ่ะไร
มาห็ยดุ้ยั�งการเลัน่สันกุได้ ้นอ้่งมด้พิ่รอ้่มแลัว้ทีั�จะแบง่ปัน
ความสัด้ใสัทีั�บา้นขอ่งใครสักัคนห็น้�ง
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นอ้่ง “คงดำา” ถึกูทัอ่ด้ท่ั �งไวข้า้งถึนนในภเูก็ติด้ว้ยอ่ายเุพีิ่ยง
ไมกี่�เดื้อ่นเทัา่นั�น ทัั�งวา้เห็วแ่ลัะอ่นัติรายในพืิ่�นทีั�ทีั�เติม็ไป
ด้ว้ยสันุขัจรจดั้เจา้ถ่ึ�น โอ่กาสัในการรอ่ด้ชี่ว่ติขอ่งเธีอ่ช่า่ง
แสันนอ้่ยน่ด้ แติโ่ช่คยงัเขา้ขา้งเมื�อ่เธีอ่ได้ร้บัการช่ว่ยเห็ลัือ่
โด้ยห็ญ่งสัาวคนห็น้�งซิ้�งให็ก้ารด้แูลัเธีอ่อ่ยา่งดี้แลัะสัถึานทีั�
ปลัอ่ด้ภยัสัำาห็รบัพิ่กัพ่ิ่ง ห็ญ่งสัาวคนนี�ได้ต้ิ่ด้ติอ่่มาทีั� 
ซิอ่ยด้�อ่กเพืิ่�อ่ขอ่ความช่ว่ยเห็ลัือ่เนื�อ่งจากเธีอ่ไมส่ัามารถึ
รบัเลัี �ยงคงด้ำาได้ ้ซิ้�งขณะนั�นคงด้ำาเบื�อ่อ่าห็ารแลัะมีอ่าการ
เซืิ�อ่งซิม้รว่มด้ว้ย นอ้่งได้ถ้ึกูสัง่ติวัมารกัษาทีั�ซิอ่ยด้�อ่ก 
ติั�งแติน่ั�น ห็ลังัจากใช่เ้วลัาห็น้�งปีทีั�ศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง นอ้่งคงด้ำา
ก็ได้ร้บัขา่วดี้เมื�อ่เธีอ่ถึกูรวมอ่ยูใ่นกลัุม่สันุขัทีั�ได้ร้บัเลัือ่ก
โด้ย BARCS แลัะพิ่รอ้่มแลัว้สัำาห็รบัการเด้่นทัางไปพิ่บ
ครอ่บครวัให็ม ่นอ้่งเป็นสันุขัทีั�อ่อ่่นห็วาน เป็นม่ติรแลัะ 
ช่อ่บสัำารวจธีรรมช่าติ่ (โด้ยเฉีพิ่าะการว่�งติามผีู้เสัื �อ่!)

นัอ้งฮาราสำโตำ ้– Pawsitive Match

นอ้่ง “ฮาราสำโตำ”้ ลักูสันุขัทีั�ใช่ชี้่ว่ติอ่ยูข่า้งถึนนในจงัห็วดั้
ภเูก็ติ มีคนสังัเกติเห็น็วา่นอ้่งมีทัา่ทัางการเด้น่ทีั�ผู่้ด้ปกติ่ 
จง้ได้แ้จง้เห็ติมุาทีั�ซิอ่ยด้�อ่กเพืิ่�อ่ขอ่ความช่ว่ยเห็ลัือ่  
เจา้ห็นา้ทีั�กูภ้ยัสัตัิวไ์ด้ร้บัติวัลักูสันุขัทีั�นา่รกัแลัะเป็นม่ติร
ติวันี �เขา้มาทีั�ศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งเพืิ่�อ่รกัษาอ่าการผู่้ด้ปกติ่  
ห็ลังัจากได้ร้บัการด้แูลัเป็นอ่ยา่งดี้ ฮาราสัโติไ้ด้เ้ติบ่โติ 
เป็นสันุขัห็นุม่ทีั�เป็นม่ติรอ่ยา่งมาก นอ้่งช่อ่บเขา้ห็าผูู้ค้น
แลัะสันุขัติวัอื่�นด้ว้ยความมั�นใจอ่ยา่งเติม็เปี�ยม ขอ่งเลัน่
ช่่ �นโปรด้แลัะการแยง่บอ่ลัคือ่สั่�งทีั�นอ้่งฮาราสัโติใ้ฝ่้ฝั้น 
ทีั�จะได้ท้ั ำารว่มกบัครอ่บครวัในสักัวนัห็น้�งซิ้�ง Pawsitive 
Match พิ่นัธีม่ติรทีั�แสันนา่ทั้�งขอ่งเราย่นดี้อ่ยา่งย่�งทีั�จะ 
ช่ว่ยติามห็าครอ่บครวัอ่นัแสันอ่บอุ่น่ขอ่งนอ้่งในเรว็วนั

สันุขัแติล่ัะติวัทีั�เราได้ก้ลัา่วถึง้นี �ได้ร้บัโอ่กาสัในการมีชี่ว่ติให็มอ่่นัแสันสัขุแลัว้ แติม่าติรการ
จากทัางการแคนาด้าจะทัำาให็โ้อ่กาสัเช่น่นี �ห็ลัดุ้ลัอ่ยไปสัำาห็รบัสันุขัสัขุภาพิ่ดี้อี่กห็ลัายติวั

นัอ้งคงดำาไดต้ำต่ำั�วไปที่่� BARCS เชน่ักนัั
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ทีัมอ่าสัาสัมคัรขอ่งเราจากซิอ่ยด้�อ่กแคนาด้า ได้้
รว่มกบัอ่งคก์รช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวที์ั�มีพิ่นัธีก่จเช่น่เดี้ยว
กบัซิอ่ยด้�อ่ก Animal Justice and Rescue Dogs 
Advocacy Coalition (RDAC) ในการห็าแนวทัาง
เพืิ่�อ่ให็ท้ัางการแคนาด้าพ่ิ่จารณามาติรการนี �ให็ม ่
ขณะนี�เราได้ยื้�นเรื�อ่งรอ้่งเรยีนด้า้นกฎระเบียบกบั
สัำานกังานรอ้่งเรยีนแลัะอ่ทุัธีรณข์อ่ง CFIA เกี�ยวกบั
การติดั้สัน่ใจครั�งนี �ขอ่งห็นว่ยงานในการห็า้มการนำา
เขา้สันุขัทีั�ได้ร้บัการช่ว่ยเห็ลัือ่

เรากำาลังัยื�นอ่ทุัธีรณต์ิอ่่ CFIA จากมาติรการห็า้ม
นำาเขา้สันุขั รฐับาลัแคนาด้าได้ก้ลัา่วไวว้า่มาติรการ
นี �มีความจำาเป็นอ่ยา่งย่�งในการปอ้่งกนัการแพิ่ร่
ระบาด้ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ในสันุขั ถึง้แมว้า่จะยงั
ไมมี่ประเทัศใด้ในยโุรปทีั�มีการกำาห็นด้มาติรการด้งั
กลัา่วเลัย ในทัางติรงกนัขา้มประเทัศอื่�น ๆ จะใช่ว้่ธีี
ทีั�สัามารถึปอ้่งกนัโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ทีั�ได้ร้บัการรบัรอ่ง
ด้ว้ยห็ลักัว่ทัยาศาสัติรเ์ช่น่การทัด้สัอ่บแอ่นติบ่อ่ดี้ �
แลัะห็ลักัฐานแสัด้งการฉีีด้วคัซีินขอ่งสันุขัทักุติวัทีั�น ำา
เขา้มาในประเทัศ มาติรการนี �กำาห็นด้ข้ �นมาโด้ยทีั�ไม่
ได้ฟั้ิงเสัียงขอ่งห็นว่ยงานช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวเ์ลัยแมแ้ติ่
นอ้่ยก่อ่นการประกาศ

มลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ยติระห็นกัแลัะเขา้ใจดี้ถึง้ความ
สัำาคญัขอ่งมาติรการการควบคมุโรคติด่้ติอ่่ อ่ยา่งไร
ก็ติามมาติรการด้งักลัา่วเขม้งวด้ในระด้บัทีั�เก่นความ
จำาเป็น คำาสัั�งนี �ไมเ่ป็นธีรรรมติอ่่ห็นว่ยงานช่ว่ยเห็ลัือ่
สัตัิวเ์ช่น่ซิอ่ยด้�อ่กทีั�ได้ด้้ ำาเน่นการขนสัง่สันุขัสัขุภาพิ่
ดี้เขา้สัูป่ระเทัศติา่ง ๆ อ่ยา่งถึกูติอ้่งติามขั�นติอ่นทักุ
ประการเป็นเวลัาเกือ่บสัอ่งทัศวรรษ

สันุขัทักุติวัทีั�เด้่นทัางเขา้สัูแ่คนาด้ามาจากจงัห็วดั้
ภเูก็ติซิ้�งได้ร้บัการรบัรอ่งวา่เป็นพืิ่ �นทีั�ปลัอ่ด้โรคพ่ิ่ษ
สันุขับา้เป็นแห็ง่แรกในประเทัศไทัย สันุขัทักุติวั
ปลัอ่ด้โรค แข็งแรงแลัะไมมี่ความเสัี�ยงด้า้นสัขุภาพิ่
ในการแพิ่รเ่ชื่ �อ่โรคแติอ่่ยา่งใด้ทัั�งติอ่่มนษุยแ์ลัะสัตัิว์
ในประเทัศแคนาด้า มาติรการนี �ทั ำาให็ส้ันุขัไรเ้ดี้ยงสัา
จำานวนห็ลัายรอ้่ยติวัติอ้่งห็มด้โอ่กาสัในการมีบา้น
ให็มอ่่นัอ่บอุ่น่อ่ยา่งทีั�พิ่วกเขาสัมควรได้ร้บั

เราขอ่ประกาศวา่รฐับาลัแคนาด้าติอ้่งทับทัวนมาติรการ
ด้งักลัา่วในประเด้น็ทีั�เกี�ยวขอ้่งกบัการนำาเขา้สันุขัจากติา่ง
ประเทัศเพืิ่�อ่การรบัอ่ปุการะด้ว้ยว่ธีีทีั�ปลัอ่ด้ภยัจากการแพิ่ร่
ระบาด้ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ ในฐานะทีั�ซิอ่ยด้�อ่กเป็นอ่งคก์ร
ทีั�มีพิ่นัธีก่จในการกำาจดั้โรคพ่ิ่ษสันุขับา้อ่ยา่งเครง่ครดั้ เรา
เขา้ใจสัถึานการณแ์ลัะความจำาเป็นขอ่งมาติรการด้งักลัา่ว
เป็นอ่ยา่งดี้ แติอ่่ยา่งไรก็ติามเราไมเ่ห็น็ด้ว้ยกบัการห็า้มนำา
เขา้สันุขัสัูป่ระเทัศแคนาด้าโด้ยสั่ �นเช่่ง

โด้ยเฉีพิ่าะอ่ยา่งย่�งเมื�อ่มีมาติรการควบคมุโรคอื่�น ๆ ทีั�
สัามารถึนำามาใช่ไ้ด้ ้เช่น่ การทัด้สัอ่บระด้บัภมู่คุม้กนัติอ่่
โรค (titer test) เพืิ่�อ่ปกปอ้่งมนษุยแ์ลัะสัตัิวจ์ากโรคพ่ิ่ษ
สันุขับา้ ในขณะทีั�ยงัคงสัามารถึอ่นญุาติให็ส้ันุขัเขา้สัูพื่ิ่ �นทีั�
โด้ยปลัอ่ด้โรคพ่ิ่ษสันุขับา้ได้ ้นี�คือ่ใจความสัำาคญัในการ
สัื�อ่สัารครั�งนี �ขอ่งเรากบัผูู้ที้ั�เกี�ยวขอ้่งแลัะ CFIA

ติวัอ่ยา่งทีั�สั ำาคญัย่�งติอ่่เห็ติกุารณใ์นลักัษณะเดี้ยวกนันี �
คือ่ความสัำาเรจ็จากการประทัว้งในสัห็รฐัอ่เมรก่าซิ้�งมลูั
น่ธ่ีฯ ได้ร้วบรวมรายชื่�อ่จากผูู้ส้ันบัสันนุซิอ่ยด้�อ่กห็ลัาย
ห็มื�นคน การด้ำาเน่นการทัางกฎห็มายโด้ยคณุป่เตำอร ์ฟิิที่ซ์
เจอรลัิด ์ฝ่้ายบรห่็ารขอ่งซิอ่ยด้�อ่กอ่เมรก่า แลัะจด้ห็มาย
สัว่นติวัจากผูู้ส้ันบัสันนุทัั�วโลักทีั�บอ่กเลัา่ความรูส้ัก้สัง่ถึง้ 
CDC นี�เป็นการขบัเคลัื�อ่นทีั�สัรา้งความสัำาเรจ็ครั�งให็ญ่
จากเสัียงขอ่งพิ่วกเราทักุคนแลัะการกด้ด้นัทัางกฎห็มาย
ซิ้�งผู้นก้กำาลังักนัทัำาให็ท้ัางการสัห็รฐัฯ พ่ิ่จารณาลัด้ห็ยอ่่น
มาติรการห็า้มนำาเขา้สันุขัในทีั�สัดุ้
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ขณะนี�เรากำาลังัเผู้ช่่ญกบัความทัา้ทัายอี่กครั�งห็น้�งเพืิ่�อ่ติอ่่รอ่งกบัห็นว่ยงานกำากบัด้แูลัความ
ปลัอ่ด้ภยัด้า้นอ่าห็ารขอ่งแคนาด้า แลัะเราจำาเป็นติอ้่งรอ้่งขอ่การสันบัสันนุจากทักุคนอี่กครั�งห็น้�ง 

ห็ากคณุพิ่กัอ่าศยัอ่ยูที่ั�แคนาด้า คณุสัามารถึช่ว่ยผู้ลักัด้นัแผู้นการขอ่งเราด้ว้ยการสัง่คำารอ้่งถึง้เจา้
ห็นา้ทีั�รฐัสัภาในทัอ้่งถ่ึ�นขอ่งคณุ สัื�อ่สัารไปยงั CFIA ด้ว้ยการสัง่จด้ห็มาย ห็รอื่ทัว่ติขอ้่ความ สัง่
อี่เมลัแ์ลัะโทัรศพัิ่ทัไ์ปยงัสัำานกังาน CFIA โด้ยติรง ทักุความช่ว่ยเห็ลัือ่ขอ่งคณุได้เ้พ่ิ่�มโอ่กาสัให็ส้ันุขั
จรจดั้จากประเทัศไทัยได้เ้ร่�มติน้ชี่ว่ติให็มที่ั�แคนาด้า คณุสัามารถึอ่า่นคำาแนะนำาเพ่ิ่�มเติ่มได้ ้ที่่�น่ี่� 

ให็เ้สัียงขอ่งคณุด้งัไปถึง้ CFIA เพืิ่�อ่บอ่กพิ่วกเขาวา่การสัง่สันุขัเขา้ไปภายในประเทัศแลัะการคุม้
กนัด้า้นสัขุภาพิ่ขอ่งผูู้ค้นแลัะสัตัิวไ์มมี่ความเกี�ยวขอ้่งกนัแติอ่่ยา่งใด้ ยงัมีว่ธีีการทีั�ทัางการแคนาด้า
สัามารถึนำามาปรบัใช่โ้ด้ยทีั�ยงัมีประสัท่ัธ่ีภาพิ่ในการควบคมุการแพิ่รร่ะบาด้ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้
แลัะในขณะเดี้ยวกนัยงัให็โ้อ่กาสัสัตัิวจ์รจดั้ได้มี้ชี่ว่ติให็ม ่

ในการทัำางานเพืิ่�อ่สัวสััด้่ภาพิ่สัตัิวน์ั�นจำาเป็นอ่ยา่งย่�งทีั�เราติอ้่งขบัเคลัื�อ่นเพืิ่�อ่สัรา้งการเปลัี�ยนแปลัง
อ่ยูเ่สัมอ่ ด้ว้ยการสันบัสันนุจากทักุคนมลูัน่ธ่ีฯ จง้ยงัคงเติม็เปี�ยมด้ว้ยความห็วงัในการเด้น่ห็นา้
ติอ่่ไป ด้ว้ยการรว่มมือ่กนัเช่น่ทีั�เราเคยทัำาสัำาเรจ็มาแลัว้ในสัห็รฐัอ่เมรก่า ครั�งนี �เราจะบรรลัผุู้ลัทีั�
แคนาด้าให็ไ้ด้เ้ช่น่เดี้ยวกนั

เร็าห้ลายคุนย่อมเข้มแข็ง 
กว่าเร็าคุนเด้ียว

— วอ่ลัเติอ่ร ์เพิ่ยต์ินั 
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Vanessa Jakoby

น้องหมาหาบ้าน

น้องออรัีนี่ด๊่ �เข้ามารับัการรักษาที่่�มูล้นิธิิฯ หลั้งจากถููกรถูชีน อาการบัาด๊เจบ็ั
รุนแรงมากแล้้วเม่�อมคุ่นมาพบั นอ้่งเป็นแผู้ลัติด่้เชื่ �อ่แลัะเสัน้ประสัาทัถึกูทัำาลัาย 
สัตัิวแพิ่ทัยจ์ง้จำาเป็นติอ้่งทัำาการติดั้ขาทีั�ติด่้เชื่ �อ่เพืิ่�อ่รกัษาชี่ว่ติขอ่งอ่อ่รนัดี้ �ไว้

อ่อ่รนัดี้ �ไมมี่ปัญห็าแติอ่่ยา่งใด้ในการปรบัติวักบัการใช่ชี้่ว่ติด้ว้ยสัามขา แมว้า่ 
จะมีอ่ดี้ติทีั�โห็ด้รา้ย นอ้่งอ่อ่รนัดี้ �ก็ยงัคงเป็นสันุขัทีั�รา่เรง่สัด้ใสั แลัะขี �อ่อ้่นสัดุ้ ๆ   
แติก่ารใช่ชี้่ว่ติด้ว้ยสัามขาห็มายถึง้วา่นอ้่งอ่าจจะไมส่ัามารถึเด้่นห็รอื่ว่�งเป็นระยะ
เวลัานานติด่้ติอ่่กนัได้ ้ในระห็วา่งทีั�ห็ยกุพิ่กัเด้น่ อ่อ่รนัดี้ �จะช่อ่บนอ่นกลั่ �งไป 
กลั่ �งมาแลัะห็งายทัอ้่งเพืิ่�อ่ให็พี้ิ่� ๆ เกาทัอ้่ง เทัา่นี �นอ้่งอ่อ่รนัดี้ �ก็ห็ายเห็นื�อ่ยแลัะ 
มีกำาลังัใจ พิ่รอ้่มเด้่นติอ่่แลัว้!

ห็นุม่นอ้่ยอ่อ่รนัดี้ �พิ่รอ้่มแลัว้สัำาห็รบัการมีบา้นทีั�อ่บอุ่น่ ห็ากคณุพิ่รอ้่มมอ่บ 
ความรกัแลัะความเอ่าใจใสั ่โปรด้ติ่ด้ติอ่่เพืิ่�อ่ขอ่รบัเลัี �ยงอ่อ่รนัดี้ �วนันี �!

ออรัน้ดี�

อายุ:
4 ปี

นำ�าหนัก:
19 ก่โลักรมั

ชีอบั:
พิ่บปะแลัะ 

ทักัทัายผูู้ค้น

ไม่ชีอบั:
เลัน่กบัเพืิ่�อ่นสันุขั 

ติวัอื่�น ๆ

โปรดรับผู้มไป 
เลิี�ยงด้วยน้ะครับ

ช่มภัาพก่อน้แลิะหลิังได้รับการช่่วยเหลิือ
ของน้อง ๆ ทั่ี�กำาลังมองห้าบิ้านอันอบิอุ่น
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จูลูล่�เป็นลู้กสุนัขอายุเพย่งสองเด๊อ่นเที่า่นั�นต์อน
ที่่�ถููกรถูชีน ด๊ว้ยอายุที่่�ยังน้อยแล้ะใช้ีชีว่ติ์อยู่ต์าม
ล้ำาพงั จลูัลัี�ทั ำาได้เ้พีิ่ยงเด้่นลัากขาทีั�บาด้เจ็บไปเรื�อ่ย ๆ 
ด้ว้ยความห็วงัอ่นันอ้่ยน่ด้วา่คงมีใครสังัเกติเห็น็แลัะ
ช่ว่ยเห็ลัือ่

ในความโช่ครา้ยยงัพิ่อ่มีเรื�อ่งดี้ ๆ อ่ยูบ่า้ง เมื�อ่เจา้
ห็นา้ทีั�ประจำาห็นว่ยทัำาห็มนัขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ เจอ่จลูัลัี�ใน
สัภาพิ่ทีั�แสันนา่เวทันาจง้ได้น้ ำาติวัเขา้มาทีั�ห็นว่ย แลัะ
สัง่ติวัจลูัลัี�ติอ่่มายงัศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่งขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ ทีั�จงัห็วดั้
ภเูก็ติ

ติอ่นนี�จลูัลัี�อ่าย ุ1 ปีแลัว้ จากประสับการณใ์นอ่ดี้ติทีั�
จลูัลัี�พิ่บเจอ่ทัำาให็น้อ้่งยงัคงเป็นสันุขัขี �อ่ายแลัะไมก่ลัา้
แสัด้งอ่อ่กมากนกั จลูัลัี�จง้ติอ้่งการบา้นทีั�เขา้ใจแลัะ
สัามารถึให็เ้วลัากบัสันุขัขี �อ่ายได้ ้ห็ากบา้นให็มข่อ่ง 
จลูัลัี�มีสันุขัทีั�ใจดี้แลัะเป็นม่ติรด้ว้ยจะเป็นเรื�อ่งดี้มาก ๆ 
สัำาห็รบัการปรบัติวัขอ่งนอ้่ง คณุจะให็โ้อ่กาสัแลัะติอ้่น
รบัจลูัลัี�เป็นสัมาช่่กให็มข่อ่งครอ่บครวัคณุได้ไ้ห็มคะ

จูลิลิี�
น้องป่ิโกย่ามส่่ขนแล้ะหน้าต์าที่่�เป็นเอกลั้กษณ ์ 

คุุณเหน็ด๊ว้ยกับัเราไหมคุะ? แต์อ่ด๊ต่์ของน้อง 
ป่โกย่านั�นโหด๊ร้ายแล้ะหา่งไกล้จากชีว่ติ์ที่่�เป็น 

อยู่ขณะน่�อย่างสิ�นเชีงิ

ปีโกยา่เป็นห็น้�งในเห็ยื�อ่อ่บุตัิเ่ห็ติบุนทัอ้่งถึนนเช่น่เดี้ยว
กบันอ้่งอ่อ่รนัดี้ �แลัะจลูัลัี� นอ้่งถึกูรถึช่นเขา้ทีั�ศีรษะอ่ยา่ง
จงัแลัะนอ่นทัรุนทัรุายอ่ยูข่า้งถึนน โช่คยงัดี้ทีั�มีคนมาพิ่บ
แลัะติด่้ติอ่่มาทีั�มลูัน่ธ่ีฯ อ่ยา่งเรง่ด้ว่น

การรกัษาผู้า่นไปได้ด้้ว้ยดี้แลัะปีโกยา่ก็กลับัมาสัด้ใสั 
อี่กครั�ง ปีโกยา่เป็นสันุขัทีั�รา่เรง่แลัะขี �เลัน่ ช่อ่บอ่ยูก่บั
ผูู้ค้น แติอ่่ดี้ติขอ่งปีโกยา่ทีั�เคยเป็นสันุขัเรร่อ่่นอ่ยูต่ิาม
ลัำาพิ่งัห็ลัายปี ทัำาให็ปี้โกยา่ช่อ่บทีั�จะมีพืิ่ �นทีั�สัว่นติวั

ปีโกยา่กำาลังัมอ่งห็าครอ่บครวัทีั�สัามารถึพิ่านอ้่งเด้่นเลัน่ 
ทัำาก่จกรรมด้ว้ยกนั แลัะเคารพิ่พืิ่�นทีั�สัว่นติวัเมื�อ่เวลัาทีั�
นอ้่งอ่ยากใช่เ้วลัากบัติวัเอ่ง คณุจะให็โ้อ่กาสัป่โกยา่ 
ได้มี้บา้นทีั�อ่บอุ่น่เป็นครั�งแรกในชี่ว่ติได้ไ้ห็มคะ

ปีโกย่า

อายุ:
1 ปี

ชีอบั:
อ่ยูก่บัคนห็รอื่สันุขั 

ทีั�อ่อ่่นโยน ใจดี้

ไม่ชีอบั:
เสัียงด้งั แลัะ 
ความวุน่วาย

นำ�าหนัก:
20 ก่โลักรมั

อายุุ:
7 ปี

ชีอบั:
เลัน่คาบขอ่ง 

(เรยีกวา่รกัเลัยดี้กวา่)

นำ�าหนัก:
15 ก่โลักรมั

ไม่ชีอบั:
การโด้นแห็ยห่็รอื่ 
แกลัง้มากเก่นไป

ให้โอกาสุผู้ม
ด้วยน้ะครับ ขอโอกาสุให้หนู้

ด้วยน้ะคะ
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แมวซ่าส์ 
หมาบ๊องส ์
ท่ีซอยด๊อก

ปมูา้ไม่จูบใครในัเดที่แรก

ภาพโปรไฟิลิ ์vs ภาพที่่�เพ่�อนัแที่ก็

ปากเลิก็แตำใ่จให่ญ่่

กลิบัห่วักลิบัห่าง
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นัาฬิกิา ที่่�รดัผู้ม นัิ�วมอ่  
มอ่ะไรสำง่มาให่ห้่มด นั่�คอ่การปลิน้ั!

ครุศาสำตำรแ์ลิะครอบครวั

จะไปเป็นัดาวโดดเดน่ับนัฟิากฟิา้ จะไปไขวค่วา้เอามาดงัใจฝัันั

มายากลิแมว

นั่�ยิ �มแลิว้แนัน่ัะวิ

ซบุซิบนันิัที่าห่นัา้ตูำก้ดนัำ�า

25 Soi Dog Post 2022



Chutima Srisawang

มูล้นิธิิเพ่�อสุนัขในซอย (ซอยด๊อ๊ก) ร่วมงานวันป้องกันโรคุพษิสุนัขบัา้โล้ก ณ โรงแรมมริาเคุลิ้แกรนด๊์
คุอนเวนชัีน กรุงเที่พฯ เม่�อวันที่่� 28 กันยายนที่่�ผ่่านมา

กรุงเทัพิ่มห็านคร เจา้ภาพิ่จดั้งานในปีนี �ได้เ้ช่่ญมลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ยเป็นคณะกรรมการจดั้งานรว่มกบัห็นว่ยงาน
ติา่ง ๆ อ่าท่ั สำมาคมสำงเคราะห่ส์ำตัำวใ์นัพระบรมราชูปถัมัภ ์กระที่รวงเกษตำรแลิะสำห่กรณ์ ์กรมควบคมุโรค กระที่รวง
สำาธารณ์สำขุ สำถัานัเสำาวภา สำภากาชาดไที่ย คณ์ะสำตัำวแพที่ยศ์าสำตำร ์มห็าว่ทัยาลัยัมห่็ด้ลั แลัะคณะสัตัิวแพิ่ทัยศ์าสัติร ์
มห็าว่ทัยาลัยัเกษติรศาสัติร์

ศาสัติราจารย ์ด้ร. สำมเดจ็พระเจา้นัอ้งนัางเธอ เจา้ฟิา้จฬุิาภรณ์วลิยัลิกัษณ์ ์อคัรราชกมุาร ่กรมพระศรส่ำวางควฒันัวร
ขตัำตำยิราชนัาร ่เสัด้จ็เป็นประธีานในงาน ทัรงเช่่ญช่วนให็เ้จา้ขอ่งเลัี �ยงสัตัิวอ์่ยา่งรบัผู่้ด้ช่อ่บแลัะฉีีด้วคัซีินให็แ้ก่สันุขัแลัะ
แมวขอ่งติน ไมส่ัรา้งภาระให็ส้ังัคม แลัะทัอ่ด้พิ่ระเนติรความคืบห็นา้โครงการสัตัิวป์ลัอ่ด้โรค คนปลัอ่ด้ภยัจากโรคพ่ิ่ษ
สันุขับา้ติามพิ่ระปณ่ธีานทีั�ได้ท้ัรงด้ำาเน่นงานอ่ยา่งติอ่่เนื�อ่งรว่มกบัห็นว่ยงานภาคีเครอื่ขา่ยทัั�วประเทัศ

กรมพระศรส่ำวางควฒันัฯ ที่รงฉายพระรูปร่วมกบั
กรรมการจดังานั (คณุ์ลูิอสิำ โรสำ ประธานัเจา้ห่นัา้ที่่�

บรหิ่ารซอยด๊อกยน่ัแถัวห่ลิงัดา้นัขวาสำดุ)

ความสุำาเร็จอีกขั�น้ 
ใน้งาน้วัน้ป้องกัน้

โรคพิษสุุน้ขับา้โลิก
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น.สัพิ่.ตำนััตำกิร รุ่งพฒันัะห็รอื่ห็มอ่ออ็ป ผูู้อ้่ ำานวยการฝ่้าย
จดั้การประช่ากรสันุขัแลัะแมวประเทัศไทัย ได้ร้ว่มเสัวนา
ในห็วัขอ้่ “แนวทัางการบรูณาการจดั้การปัญห็าโรคพ่ิ่ษ
สันุขับา้แลัะสัตัิวจ์รจดั้” โด้ยเลัา่ถึง้แนวคด่้โครงการทัำาห็มนั 
(CNVR) ขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ แลัะผู้ลัสัำาเรจ็จากการทัำาห็มนัแลัะ
ฉีีด้วคัซีินสันุขัแลัะแมวใกลัค้รบ 800,000 ติวันบัติั�งแติเ่ร่�ม
ด้ำาเน่นงานในปี พิ่.ศ. 2546 ห็มอ่อ่อ็่ปยงัได้ร้บัมอ่บเกียรติ่
บตัิรจากกรุงเทัพิ่มห็านครเพืิ่�อ่เป็นการแสัด้งความขอ่บคณุ
สัำาห็รบัการรว่มเป็นคณะกรรมการจดั้งาน

ผู้ศ.นั.สำพ.ดร.คงศกัดิ� เที่่�ยงธรรม คณ์บด่
คณ์ะสำตัำวแพที่ยศาสำตำร ์ม.เกษตำรศาสำตำร์
กลิา่วยนิัดก่บัโครงการฝึักงานัที่่�ซอยด๊อก 
ที่่�กำาลิงัจะเกดิขึ�นั

ห่มอออ็ปบอกเลิา่ถังึโครงการ CNVR ในัชว่งการเสำวนัา

นัายสำตัำวแพที่ยส์ำรวศิ ธานัโ่ตำ 
อธิบดก่รมปศสุำตัำว ์(คนักลิาง)

นอ่กจากนี�ยงัมีการมอ่บรางวลัั Thailand Rabies Award เพืิ่�อ่เป็นขวญัแลัะกำาลังัใจให็แ้ก่ห็นว่ยงาน 
ในทัอ้่งถ่ึ�นทีั�มีผู้ลังานดี้เด้น่ด้า้นการจดั้การโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ โด้ยเทัศบาลัเมือ่งกะทัู ้จ.ภเูก็ติได้ร้บัรางวลัั
ประจำาปี 2021 ด้ร.ชยัอนันััที่ ์สำทุี่ธิกลุิ นายกเทัศมนติรเีมือ่งกะทัูร้บัมอ่บรางวลััแลัะกลัา่ววา่รางวลัันี � 
เป็นขอ่งมลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ยเช่น่กนั 

นอ่กจากรางวลััทีั�การนัตีิความสัำาเรจ็ขอ่งโครงการทัำาห็มนัขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ แลัว้ เทัคน่คแลัะว่ธีีการผู้า่ติดั้
ทัำาห็มนัขอ่งซิอ่ยด้�อ่กยงัได้ร้บัการกลัา่วถึง้ในวงกวา้งจากการทีั�สัตัิวแพิ่ทัยส์ัามารถึผู้า่ติดั้อ่ยา่งรวด้เรว็
เพืิ่�อ่ให็ส้ัตัิวไ์ด้ร้บัการทัำาห็มนัติามจำานวนทีั�ติั�งเปา้ห็มายไว ้แผู้ลัประณีติแลัะฟืิ�นติวัเรว็ รวมถึง้คณะ
สัตัิวแพิ่ทัยศ์าสัติร ์มห็าว่ทัยาลัยัเกษติรศาสัติรที์ั�ยอ่มรบั
ในฝี้มือ่ขอ่งทีัมแพิ่ทัยม์ลูัน่ธ่ีฯ แลัะรว่มมือ่กบั 
ซิอ่ยด้�อ่กจดั้ติั�งโครงการฝ้้กงานสัำาห็รบั
นกัศก้ษาสัตัิวแพิ่ทัยช์่ั�นปีสัดุ้ทัา้ยเพืิ่�อ่เรยีนรู ้
การผู้า่ติดั้ทัำาห็มนัรวมถึง้การรกัษาทัาง 
การแพิ่ทัยแ์ก่สันุขัแลัะแมวจรจดั้

เทัศบาลัเมือ่งกะทัูไ้ด้ร้บัการสันบัสันนุ
โครงการทัำาห็มนัจากซิอ่ยด้�อ่กอ่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง
เป็นเวลัาห็ลัายปี รวมถึง้โครงการฉีีด้วคัซีิน
สัตัิวใ์นช่มุช่นประจำาปี โครงการให็ค้วามรู ้
แลัะก่จกรรมติา่ง ๆ เพืิ่�อ่สัง่เสัรม่การ 
เลัี �ยงสัตัิวอ์่ยา่งรบัผู่้ด้ช่อ่บในอ่ำาเภอ่กะทัู้
อ่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง ทัางเทัศบาลัรูส้ัก้ย่นดี้สัำาห็รบั
การสันบัสันนุจากซิอ่ยด้�อ่กเป็นอ่ยา่งมาก
แลัะจะด้ำาเน่นการจดั้การประช่ากรสันุขัแลัะ
แมวติามแนวทัางขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ ในพืิ่ �นทีั�ติอ่่ไป
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“สันุขัทีั�รบัการทัำาห็มนัทีั�มลูัน่ธ่ีฯ สัว่นให็ญ่เป็นสัตัิวจ์รจดั้ การทัำาแผู้ลัจง้
ติอ้่งเรยีบรอ้่ยแลัะด้ำาเน่นการอ่ยา่งรดั้กมุมากทีั�สัดุ้เนื�อ่งจากสันุขัเห็ลัา่นี � 
ไมมี่คนด้แูลัห็ลังัการผู้า่ติดั้ สัตัิวแพิ่ทัยย์งัติอ้่งทัำางานแขง่กบัเวลัา
เนื�อ่งจากแติล่ัะติำาบลัทีั�ติั�งห็นว่ยมีสันุขัทีั�ติอ้่งการทัำาห็มนัแลัะฉีีด้วคัซีิน
จำานวนมาก แติล่ัะห็นว่ยติอ้่งทัำาห็มนัสัตัิวใ์ห็ถ้ึง้จำานวนทีั�ติั�งเปา้ห็มายไว้
ซิ้�งทัำาให็ส้ัตัิวแพิ่ทัยข์อ่งมลูัน่ธ่ีฯ ติอ้่งมีทักัษะการทัำาห็มนัทีั�รวด้เรว็แลัะ
ทัำาทักุวนัจนช่ำานาญ” น.สัพิ่.ตินัติก่ร รุง่พิ่ฒันะ กลัา่ว

ดร.ชยัอนันััที่ ์สำทุี่ธิกลุิ นัายกเที่ศมนัตำรเ่มอ่งกะทูี่้
ถัา่ยภาพรางวลัิที่่�ไดร้บัร่วมกบัผูู้แ้ที่นัซอยด๊อก

คณุ์ไนัซ์แลิะคณุ์ต๊ำะจากที่ม่ CNVR 
นัำาเสำนัองานัของซอยด๊อกที่่�บูธ

ชชัชาตำ ิสำทิี่ธิพนััธุ์ 
ผูู้ว้า่กรุงเที่พฯ

ซิอ่ยด้�อ่กติอ้่นรบัสัตัิวแพิ่ทัยฝ้์้กงานทักุปี
จากทัั�งในประเทัศไทัยแลัะติา่งประเทัศ 
เคสัการรกัษาแลัะเทัคน่คการผู้า่ติดั้ทีั�
ซิบัซิอ้่นทัำาให็ม้ลูัน่ธ่ีฯ เป็นแห็ลัง่การ
เรยีนรูที้ั�มีประโยช่นอ์่ยา่งมากสัำาห็รบั
สัตัิวแพิ่ทัยฝ้์้กห็ดั้ เพืิ่�อ่ให็พ้ิ่วกเขามี
ทักัษะทีั�จ ำาเป็นในการช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิว ์
แลัะเขา้ใจสัถึานการณส์ัตัิวจ์รจดั้แลัะ
โรคพ่ิ่ษสันุขับา้ในประเทัศไทัย

ห็นทัางยงัอี่กยาวไกลัสัำาห็รบัประเทัศไทัยในการกำาจดั้
โรคพ่ิ่ษสันุขับา้ให็ห้็มด้ไป แติค่วามคืบห็นา้แลัะความ
สัำาเรจ็ในทักุครั�งเป็นสัญัญาณวา่เราได้เ้ด้่นทัางเขา้ใกลั้
เปา้ห็มายมากข้ �นทักุทีั ขอ่ขอ่บคณุการสันบัสันนุจาก
คณุทักุคน ห็ากไมมี่ผูู้บ้รจ่าคทักุทัา่นก็ไมมี่ซิอ่ยด้�อ่ก 
ในวนันี � ขอ่ขอ่บคณุจากใจ
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จากที่่�เราได๊น้ำาเสนอในซอยด๊อ๊กโพสต์ฉ์บับััที่่�แล้้ว 

เร่�องหน่วยที่ำาหมันเคุล้่�อนที่่�ของซอยด๊อ๊กหน่วยที่่� 11  

ที่่�เริ�มที่ำางานในจงัหวัด๊ปที่มุธิาน่เม่�อเด๊อ่นพฤษภูาคุม 
เรามคุ่วามยนิด๊ท่ี่่�จะแจง้ว่าขณะน่�มูล้นิธิิฯ ได๊เ้พิ�มหน่วย

ที่ำาหมันเคุล้่�อนที่่�ในจงัหวัด๊ปที่มุธิาน่อก่หนึ�งที่ม่ซิ้�งเร่�มงาน
ติั�งแติเ่ดื้อ่นสัง่ห็าคมทีั�ผู้า่นมา ทัำาให็ข้ณะนี�เรามีห็นว่ยทัำาห็มนั

ทัั�งสั่ �น 12 ทีัมแลัว้!

ปทัมุธีานีเป็นจงัห็วดั้อ่ตุิสัาห็กรรมขนาด้ให็ญ่ทีั�เติม็ไปด้ว้ยคน
ทัำางานแลัะผูู้พ้ิ่กัอ่าศยัอ่ยา่งห็นาแนน่ ทัำาให็มี้สันุขัจำานวนมาก
ทัั�งสัตัิวเ์ลัี �ยงทีั�ไมไ่ด้ร้บัการทัำาห็มนัแลัะสัตัิวจ์รจดั้ทีั�อ่ยูอ่่าศยั

ติามแห็ลัง่อ่าห็าร เช่น่ รา้นอ่าห็าร ห็อ่พิ่กั โรงงานติา่ง ๆ 

การติั�งห็นว่ยทัำาห็มนัเพีิ่ยงห็น้�งห็นว่ยในจงัห็วดั้ทีั�มีพืิ่ �นทีั�กวา้ง
แลัะเป็นทีั�อ่ยูอ่่าศยัขอ่งผูู้ค้นจำานวนมากจะทัำาให็ก้ารทัำางาน

ลัา่ช่า้แลัะไมมี่ประสัท่ัธ่ีภาพิ่เทัา่ทีั�ควร 

เจา้ห่นัา้ที่่�กูภ้ยัสำตัำวป์ที่มุธานั่
ระห่วา่งปฏิบิตัำงิานั

Chutima Srisawang

ให้ม่
ไตัรมาส

ทีมใหม่!
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มนิัฮิารท์ี่จากที่ม่ 12

คณุ์ตำา้เอแลิะคณุ์ปิงกำาลิงั 
ตำดิตำั�งปา้ยประชาสำมัพนััธ์ 
ที่ำาห่มนััแลิะฉด่วคัซ่นั

น.สัพิ่.ตินัติก่ร รุง่พิ่ฒันะห็รอื่ห็มอ่อ่อ็่ปให็ข้อ้่มลูั
วา่จงัห็วดั้ทีั�มีพืิ่ �นทีั�ขนาด้ให็ญ่เป็นแห็ลัง่ทีั�อ่ยูข่อ่ง
สันุขัจำานวนมากจะติอ้่งใช่เ้วลัาทัำางานในพืิ่�นทีั�
นานสักัระยะจง้จะเร่�มเห็น็ผู้ลั เราจง้จำาเป็นติอ้่ง
เพ่ิ่�มห็นว่ยทัำาห็มนั เช่น่เดี้ยวกบัจงัห็วดั้นครปฐม

ทีั�ได้น้ ำารอ่่งทัำางาน 2 ห็นว่ยพิ่รอ้่มกนัแลัะเห็น็
ประสัท่ัธ่ีภาพิ่ขอ่งการทัำาห็มนัช่ดั้เจนย่�งข้ �น

ในขณะทีั�ห็นว่ยทัำาห็มนัห็นว่ยแรกขอ่งปทัมุธีานี
เร่�มทัำางานจากอ่ำาเภอ่ลัาด้ห็ลัมุแกว้ทีั�ติั�งอ่ยู ่
ทัางท่ัศติะวนัติกขอ่งจงัห็วดั้ ห็นว่ยทัำาห็มนั
ห็นว่ยทีั� 2 ปฏ่ิบตัิห่็นา้ทีั�จากอ่ำาเภอ่ลัำาลักูกา 

ซิ้�งอ่ยูท่ัางท่ัศติะวนัอ่อ่ก ทัั�งสัอ่งทีัมจะคอ่่ย ๆ ไลัพื่ิ่ �นทีั� 
เขา้มาจนบรรจบกนัติรงกลัาง

ขอ่ขอ่บคณุทักุการสันบัสันนุแลัะการบรจ่าคจากทักุทัา่น
ทีั�ทั ำาให็โ้ครงการ CNVR เติ่บโติอ่ยา่งมั�นคง รวมถึง้ผูู้ร้กั
สัตัิว ์ผูู้ต้ิด่้ติามการทัำางานขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ ทีั�ได้ช้่ว่ยบอ่กติอ่่
การทัำางานขอ่งซิอ่ยด้�อ่กให็เ้ป็นทีั�รูจ้กัย่�งข้ �น แลัะห็นว่ย
งานติา่ง ๆ ทีั�ช่ว่ยประสัานงานแลัะอ่นเุคราะห็พื์ิ่ �นทีั�ติั�ง

ห็นว่ยทัำาห็มนัเคลัื�อ่นทีั� การทัำางานขอ่งพิ่วกเราสัำาเรจ็ได้้
เพิ่ราะคณุทักุคน
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การสันบัสันนุจากคณุทัำาให็เ้ดื้อ่นติลุัาคมทีั�ผู้า่นมาเป็นเดื้อ่นทีั�มีความห็มายอ่ยา่งย่�งติอ่่โครงการ
ทัำาห็มนั CNVR ขอ่งซิอ่ยด้�อ่ก (จบั, ทัำาห็มนั, ฉีีด้วคัซีิน, ปลัอ่่ยกลับัสัูถ่่ึ�นเด้่ม) ทัำาให็เ้ราบรรลัเุปา้ห็มาย

แลัะสัามารถึทัำาห็มนัสันุขัแลัะแมวได้ถ้ึง้ 800,000 ติวัแลัว้!

สันุขัแลัะแมวในช่มุช่นทัั�งสั่ �น 813,831 ติวัได้ร้บัการทัำาห็มนัแลัะฉีีด้วคัซีิน 
นบัติั�งแติก่ารเร่�มด้ำาเน่นโครงการในปี พิ่.ศ. 2546

จำานวนสัตัิวก์วา่คร้�งห็น้�ง 432,873 ติวัได้ร้บัการทัำาห็มนัแลัะฉีีด้วคัซีินในพืิ่�นทีั�กรุงเทัพิ่ฯ  
แลัะปรม่ณฑลั ขอ่ขอ่บคณุ Dogs Trust Worldwide สัำาห็รบัการสันบัสันนุงบประมาณ 

คร้�งห็น้�งในการด้ำาเน่นห็นว่ยทัำาห็มนัในพืิ่ �นทีั�เมือ่งห็ลัวงแห็ง่นี �

การบรจ่าคจากคณุช่ว่ยห็ยดุ้วงจรทัายาทัจรจดั้ ความทักุขท์ัรมานขอ่งสันุขัแลัะแมว 
ทีั�ติอ้่งเก่ด้มาใช่ชี้่ว่ติระยะสัั�นไรค้นเห็ลัียวแลัทีั�แสันทักุขท์ัรมาน คณุมีสัว่นอ่ยา่งย่�งในการทัำาให็้

โครงการทัำาห็มนัขอ่งซิอ่ยด้�อ่กเป็นโครงการขนาด้ให็ญ่ทีั�สัดุ้ในโลักเทัา่ทีั�มีห็นว่ยงานใด้สัามารถึทัำาได้ ้
ขอ่ขอ่บคณุสัำาห็รบัทักุการสันบัสันนุจากใจ มลูัน่ธ่ีฯ สัามารถึเด้่นห็นา้ทัำาห็มนัแลัะฉีีด้วคัซีิน 

ให็แ้ก่สัตัิวใ์นช่มุช่นในประเทัศไทัยติอ่่ไปได้เ้พิ่ราะคณุทักุคน

อ่า่นรายลัะเอี่ยด้โครงการทัำาห็มนัขอ่งซิอ่ยด้�อ่กเพ่ิ่�มเติ่ม ที่่�น่ี่�

Sam McElroy

ความสุำาเร็จ 
ที�ยิ�งใหญ่่อีกครั�ง
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ลิงช่ื�อตอน้น้ี�!

Sam McElroy

สั่�งทีั�ดี้ทีั�สัดุ้ลั ำาด้บัรอ่งลังมาคือ่การได้ใ้ช่เ้วลัากบัสันุขั ได้เ้ด้น่เลัน่ 
ด้ว้ยกนั ได้ห้็วัเราะเวลัาเห็น็นอ้่งห็มาเลัน่อ่ยา่งสันกุสันาน

สั่�งทีั�ดี้ทีั�สัดุ้ลั ำาด้บัทีั�สัามคือ่การทัำาทัั�งห็มด้ทีั�กลัา่วมานี� 
ทีั�ซิอ่ยด้�อ่ก

ซอยด๊อกมีสุุน้ัขหลิายร้อยตัวที�ต้องการคุณ! 
การอ่อ่กกำาลังัทัางกายภาพิ่แลัะการฝ้้กกระติุน้ 
ด้า้นสัขุภาพิ่จ่ติเป็นกญุแจสัำาคญัในการด้แูลัสันุขั 
ให็มี้ความสัขุแลัะช่ว่ยสัง่เสัรม่พิ่วกเขาจากสัตัิวจ์รจดั้
ขา้งถึนนให็พ้ิ่รอ้่มทีั�สัดุ้ในการเป็นสัตัิวเ์ลัี �ยงแสันรกั  
สั่�งเห็ลัา่นี �ช่ว่ยเพ่ิ่�มโอ่กาสัในการถึกูรบัอ่ปุการะ 
เป็นอ่ยา่งมาก

เป็นฮีโรข่อ่งนอ้่งห็มาจรวนันี �ด้ว้ยการด้ว้ยการคลัก่ลังชื่�อ่
ติอ่นนี�! ขอ้่มลูัทักุอ่ยา่งทีั�คณุจำาเป็นติอ้่งรูอ้่ยูใ่นนี �ห็มด้
แลัว้! ห็รอื่สัง่อี่เมลัม์าทีั� volunteering@soidog.org 
แลัะไลัน ์@soidogvolunteer เพืิ่�อ่พิ่ดู้คยุกบัเจา้ห็นา้ทีั�
ด้แูลัอ่าสัาสัมคัรขอ่งเรา

มาเป็น้ฮีีโร่
ของน้้องหมาจรกัน้เถอะ

สุุน้ัขคือสิุ�งที�ดีที�สุุดเท่าที�โลิกใบน้ี�จะมีได้
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มห่ล้ายวธ่ิิในการสนับัสนุนการที่ำางานเพ่�อช่ีวยเหล้่อ
สุนัขแล้ะแมวจรจดั๊ของซอยด๊อ๊ก ที่ั�งการบัริจาคุ  

การบัอกต์อ่โคุรงการช่ีวยเหล้่อสัต์ว ์การแนะนำาให้
เพ่�อนแล้ะคุนในคุรอบัคุรัวเล้่�ยงสัต์วอ์ย่างรับัผิ่ด๊ชีอบั

แล้ะรับัเล้่�ยงแที่นการซ่�อ

ศล่ัป่นทีั�มีพิ่รสัวรรคด์้า้นการรอ้่งเพิ่ลังก็ใช่ค้วามสัามารถึ
ขอ่งติวัเอ่งในการสันบัสันนุซิอ่ยด้�อ่กด้ว้ยสั่�งทีั�พิ่วกเขาถึนดั้

“รอ้งคู ่Together” รายการโช่วร์อ้่งเพิ่ลังคูข่อ่งศล่ัป่นทีั�มีนำ�า
เสัียงเป็นเอ่กลักัษณร์ะด้บัติำานานขอ่งเมือ่งไทัยทีั�แฟินเพิ่ลัง
คด่้ถึง้จบัไมคร์อ้่งเพิ่ลังอี่กครั�งกบัศล่ัป่นรุน่ให็ม ่อ่อ่กอ่ากาศ

ทัางช่อ่่ง one31 โด้ยศ่ลัป่นทีั�ช่นะโช่วส์ัามารถึเลัือ่กมอ่บ
เง่นรางวลััให็แ้ก่มลูัน่ธ่ีห็รอื่ห็นว่ยงานการกศุลัทีั�ติอ้่งการ

สันบัสันนุการทัำางานได้้

Chutima Srisawang

เพิลงนัี�
พี�ให้น้้อง(หมา)
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สัว่นครอ่บครวัขอ่งคณุช่่น ช่่นวฒุนั�นเป็นผูู้อ้่ปุการะ 
ซิอ่ยด้�อ่กโด้ยได้ร้บัเลัี �ยงนอ้่งโคนัทัี่ชา นอ้่งห็มาจร 
ห็นา้ทัะเลัน้ในปี พิ่.ศ. 2562 แลัะลัา่สัดุ้ได้ร้บัเลัี �ยง 

นอ้่งดสุำติำา นอ้่งแมวสัามขาทีั�ทัางครอ่บครวัติกห็ลัมุรกั 
เมื�อ่ครั�งมาเยี�ยมช่มศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง

“ทีั�บา้นมีสัตัิวเ์ลัี �ยงเยอ่ะมาก แลัะทักุติวัก็รบัเลัี �ยงมา
ทัั�งห็มด้ไมไ่ด้ซื้ิ �อ่” คณุช่่นกลัา่วในรายการ นกัรอ้่งห็นุม่รูส้ัก้
อ่ยากสันบัสันนุซิอ่ยด้�อ่ก แลัะห็ากการบรจ่าคเง่นจากโช่ว์
รอ้่งเพิ่ลังนี �จะเป็นช่อ่่งทัางห็น้�งในการช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวจ์รจดั้

เจา้ติวัก็ย่นดี้

ขอ่ขอ่บคณุคณุพิ่ลัอ่ยช่มพิ่แูลัะคณุช่่นอี่กครั�งทีั�เห็น็ 
ความสัำาคญัขอ่งการช่ว่ยเห็ลัือ่สันุขัแลัะแมวจรจดั้แลัะ 

ขอ่ขอ่บคณุช่อ่่ง One31 สัำาห็รบัการผู้ลัต่ิรายการคณุภาพิ่
ทีั�สันบัสันนุการทัำางานขอ่งมลูัน่ธ่ีฯ ในประเทัศไทัย

คณุพลิอยชมพ-ูญ่านันัน่ั ภารว ่ไวเกลิ ศ่ลัป่นสัาวเจา้ขอ่ง
เพิ่ลังฮ่ติรอ้่ยลัา้นว่วทีั�เคยมาเยี�ยมช่มศนูยพ์ิ่กัพ่ิ่ง แลัะ 

คณุชนิั ชนิัวฒุ อนิัที่รคูสำนิั นกัรอ้่งห็นุม่ทีั�เป็นผูู้ส้ันบัสันนุ
ซิอ่ยด้�อ่กอ่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง คือ่ผูู้ช้่นะจากการแขง่ขนัด้งักลัา่ว
แลัะได้ม้อ่บเง่นรางวลััจากการแขง่ขนัโช่วร์อ้่งเพิ่ลังทัา่นลัะ 

50,000 บาทัให็แ้ก่มลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ย (ซิอ่ยด้�อ่ก)  
รวมมลูัคา่ 100,000 บาทั

คณุพิ่ลัอ่ยช่มพิ่ไูด้เ้ลัา่ในรายการวา่เธีอ่รูส้ัก้ประทับัใจ 
การด้แูลัสัตัิวจ์รจดั้ทีั�นี�

“ติวัห็นเูอ่งเป็นคนทีั�รกัสัตัิวม์าก ทีั�บา้นเลัี �ยงสันุขัแลัะแมว
รวม ๆ กนัประมาณ 10 ติวัซิ้�งเกือ่บทัั�งห็มด้ก็รบัเลัี �ยงมา

จากสัถึานทีั�แบบนี�” นกัรอ้่งสัาวกลัา่ว

เธีอ่มีความคด่้วา่สัตัิวท์ักุช่น่ด้ไมว่า่จะพิ่นัธีุแ์ทัห้็รอื่พิ่นัธีุท์ัาง
ควรได้ร้บัความรกัเช่น่กนั แลัะติอ้่งการสัง่มอ่บเง่นรางวลัั

เพืิ่�อ่ช่ว่ยเห็ลัือ่สัตัิวจ์รจดั้ติอ่่ไป
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Chutima Srisawang

กลุ่้มศูลิ้ปินไอด๊อล้ LAZ1 แล้ะแฟื้นคุลั้บัสนับัสนุนการที่ำางานเพ่�อช่ีวยเหล้่อ 

สุนัขแล้ะแมวจรจดั๊ มูล้นิธิิเพ่�อสุนัขในซอย (ซอยด๊อ๊ก) จำานวน 100,000 บัาที่  
โด๊ยได๊เ้ด๊นิที่างมาส่งมอบัเงนิแล้ะที่ำากจิกรรมร่วมกันที่่�คุล้ินิกซอยด๊อ๊กกรุงเที่พฯ 

เม่�อช่ีวงปล้ายเด๊อ่นกันยายนที่่�ผ่่านมา

เง่นสันบัสันนุนี �มาจากการจดั้ก่จกรรม LAZ1 First Date Private Party Presented By 
LAZADA ประมลูัภาพิ่ถ่ึายพิ่รอ้่มลัายเซินติ ์(LAZ1 LOVE FORWARD) จาก 5 ห็นุม่ LAZ1 

คณุตำา้ห่อู์� คณุออฟิโรด คณุไดรม์อ่นั คณุเจลิเลิอร ์แลัะคณุเป็นัตำอ่ ซิ้�งรายได้ท้ัั�งห็มด้ 
ห็ลังัห็กัคา่ใช่จ้า่ยสัง่มอ่บติอ่่ให็ซ้ิอ่ยด้�อ่กเพืิ่�อ่ช่ว่ยเห็ลัือ่สันุขัแลัะแมวยากไร้

ประมูลิภัาพถ่าย Laz1
ช่่วยสัุตว์จรจัด
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ไอ่ด้อ่ลัทัั�ง 5 คนควา้อ่นัด้บั Top 5 จากรายการเฟิน้ห็าไอ่ด้อ่ลั “LAZ iCON  
ไอ่คอ่นป� อ่ป ติวัทัอ็่ปเด้บว่ติ”์ แลัะได้ร้วมวงเป็น Laz1 กลัุม่ศล่ัป่นบอ่ยแบนด้์

สัญัช่าติ่ไทัย ภายใติส้ังักดั้วนัม่วสัก่ในเครอื่จีเอ่ม็เอ่ม็แกรมมี� ซิ้�งนอ่กจากการเป็น
แรงบนัด้าลัใจในการทัำาติามความฝั้นแลัว้ พิ่วกเขายงัช่ว่ยสัง่ติอ่่ความช่ว่ยเห็ลัือ่ 
ให็แ้ก่อ่งคก์รการกศุลัแลัะทัำาให็ซ้ิอ่ยด้�อ่กเป็นทีั�รูจ้กัในกลัุม่คนรุน่ให็มม่ากย่�งข้ �น

ขอ่ขอ่บคณุ Laz1 แลัะแฟินคลับัทีั�รว่มกนัมอ่บโอ่กาสัแก่สันุขั 
แลัะแมวจรจดั้ยากไรใ้ห็มี้ชี่ว่ติให็มอี่่กครั�ง
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แรรไ์อเที่มที่่�ที่าสหมา-ที่าสแมวต์อ้งม!่ ซอยด๊อ๊ก 

ชีวนที่ำาบุัญรับักระเป๋าผ้่าด๊ไ่ซนม์นิิมอล้แต์ม่าก 
ด๊ว้ยคุวามหมาย

เพีิ่ยงบรจ่าค 599 บาทัผู้า่น Line Shopping ที่่�น่ี่� เพืิ่�อ่
สัมทับทันุการทัำางานขอ่งมลูัน่ธ่ีเพืิ่�อ่สันุขัในซิอ่ย (ซิอ่ยด้�อ่ก) 
ในการช่ว่ยเห็ลัือ่สันุขัแลัะแมวจรจดั้ทีั�ป่วย บาด้เจ็บแลัะ
ถึกูทัอ่ด้ท่ั �ง เลัือ่กรบัฟิร!ี กระเป๋าทัาสัห็มา ห็รอื่กระเป๋าทัาสั
แมว ติั�งแติว่นันี � เป็นติน้ไปจนกวา่ขอ่งจะห็มด้ ห็ากรกัพีิ่�
เสัียด้ายนอ้่งจะสันบัสันนุทัั�งสัอ่งใบเราก็ย่นดี้เป็นอ่ยา่งย่�ง

ได้บ้ญุแถึมได้ร้ว่มรกัษโ์ลัก ด้ว่น! ขอ่งมีจำานวนจำากดั้

เง่นบรจ่าคทัั�งห็มด้จากกระเป๋าผู้า้ทัาสัห็มา-ทัาสัแมว
จะนำามาสันบัสันนุภารก่จติา่ง ๆ ขอ่งซิอ่ยด้�อ่ก เช่น่ การ
ทัำาห็มนัฉีีด้วคัซีินในโครงการ CNVR เพืิ่�อ่ลัด้จำานวน
ประช่ากรแลัะลัด้การแพิ่รร่ะบาด้ขอ่งโรคพ่ิ่ษสันุขับา้ 
การรกัษาสัตัิวจ์รจดั้ทีั�เจ็บป่วยแลัะโครงการให็ค้วาม
ช่ว่ยเห็ลัือ่ฉีกุเฉ่ีนในว่กฤติการณต์ิา่ง ๆ เป็นติน้

มาแสัด้งพิ่ลังัขอ่งคนรกันอ้่งห็มานอ้่งแมวแลัะสัง่ติอ่่ 
ความช่ว่ยเห็ลัือ่ให็ส้ัตัิวจ์รจดั้กนัเถึอ่ะ!

ทาสุหมา
599 บาทของพี� ๆ

ทาสุแมวมุงทางน้ี�!

ช่่วยต่อช่ีวิตน้้องหมาน้้องแมวจรจัดได้
Chutima Srisawang
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Vanessa Jacoby

ขอบคุณ 
i-Tail

สุำาหรบัการสุน้บัสุน้นุ้

ขอขอบัคุุณ บัริษัที่ i-Tail Corporation สำาหรับัการบัริจาคุอาหารสุนัข แบัรนด๊์
มาร์ีโว่ิ (Marvo) ใหแ้ก่สุนัขจรจดั๊ในคุวามด๊แูล้ของมูล้นิธิิเพ่�อสุนัขในซอย 

(ซอยด๊อ๊ก) เป็นอาหารเป่ยกสุนัข 6,000 ซองแล้ะอาหารเมด็๊
สุนัข 300 กโิล้กรัม

บรษั่ทั ไที่ยยูเนั่�ยนั กรุ๊ป สันบัสันนุช่มุช่นทีั�ผูู้ค้นแลัะ
สัตัิวเ์ลัี �ยงอ่าศยัอ่ยูใ่นพืิ่ �นทีั�ทีั�บรษั่ทัมีการด้ำาเน่น

ธีรุก่จอ่ยูอ่่ยา่งติอ่่เนื�อ่ง บรษั่ทั i-Tail Corporation 
ซิ้�งเป็นบรษั่ทัในเครอื่ด้า้นอ่าห็ารสัตัิวจ์ง้รว่ม 

สัง่มอ่บคณุคา่ทัางโภช่นาการเพืิ่�อ่สัตัิวเ์ลัี �ยง
ด้ว้ยนวตัิกรรมการผู้ลัต่ิทีั�มีคณุภาพิ่ผู้า่น
แบรนด้อ์่าห็ารสัตัิวเ์ลัี �ยง ได้แ้ก่ เบลิลิอตำตำา้ 
(Bellotta) มารโ์ว ่(Marvo) เชนัจ์เตำอร ์
(ChangeTer) Paramount แลิะ  
Calico Bay

ขอ่ขอ่บคณุ บรษั่ทั i-Tail Corporation  
อี่กครั�งทีั�เห็น็ความสัำาคญัขอ่งการช่ว่ยเห็ลัือ่
สัตัิวจ์รจดั้เป็นอ่ยา่งสังู
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