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เซเลปสาวกัับเรื่่�องรื่าว
สุดปรื่ะทัับใจในกัารื่พลิกั
ชีีวิตสุนัขขี�เรื่่�อน

“เมื่องคนดี” 
ต้อนรื่ับหน่วยทัำา
หมืันซอยด๊อกั

ตรื่ะหนักัไมื่ตรื่ะหนกั สรื่้างกัารื่
รื่ับรื่้้และความืเข้าใจ เน่�องในวัน
โรื่คพิษสุนัขบ้าโลกั 2564

น.6 น.9 น.13

ถ้้าคุณอยากัไปได้เรื่็ว ไปคนเดียว 
ถ้้าคุณอยากัไปได้ไกัล ไปด้วยกััน

ตุลาคมื 2564

น.2 น.17

น.19

ซอยด๊อกัรื่ับบรื่ิจาค
Kong  

ของเล่นฝึึกัทัักัษะและ
สมืาธิิสุนัข

ทุุกไลค์์และแชร์์
ล้วนมีีค์่า

จาร์ึกไว้ใน
ค์วามีทุร์งจำา



Chutima Srisawang

โซเชียีลมีเีดียีมีบีทบาทในชีวีิติผู้้�คนยุคนี�อย่างมีาก หลายคนใชี�เวิลาว่ิางเพื่่�อผู่้อนคลายกับโซเชียีล 

มีเีดียีในการสานสัมีพื่นัธ์กั์บเพื่่�อนและครอบครัวิ ตดิีตามีข่่าวิสารรวิมีถึงึเพื่่�อควิามีบนัเทงิ สิ่่�งท่ี่�น่า่
สิ่น่ใจอย่า่งหน่่�งเก่ี่�ย่วกี่บัโซเช่ีย่ลม่ีเด่ีย่คืือคืณุไมีม่่ีที่างรู้้ �ไดี�เลย่วา่สิ่่�งท่ี่�แชีรู้อ์อกี่ไปน่ั�น่จะไปสิ่รู้�างแรู้งบนั่ดีาลใจ

ให�แก่ี่ผู้้�คืน่ท่ี่�ใดีบ�าง พลงัของกี่ารู้ไลคื ์กี่ารู้แชีรู้แ์ละกี่ารู้ใชี�แฮชีแที่ก็ี่น่ั�น่กี่ว�างไกี่ลอย่า่งไมีม่่ีท่ี่�สิ่่ �น่สิ่ดุี

มีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ (ซอย่ด๊ีอกี่) ไดี�ใชี�โซเช่ีย่ลม่ีเด่ีย่น่ำาเสิ่น่อกี่ารู้ที่ำางาน่ กี่ารู้ชีว่ย่เหลือและเปล่�ย่น่ช่ีว่ตสิ่ตัว์
จรู้จดัีให�ไดี�รู้บัโอกี่าสิ่ใหมีใ่น่ช่ีว่ต เรู้ื�องรู้าวของสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีท่ี่�ที่กุี่ขท์ี่รู้มีาน่จากี่กี่ารู้ถูก้ี่ที่ารุู้ณกี่รู้รู้มี ถูก้ี่
ที่อดีท่ี่ �งและม่ีชีะตากี่รู้รู้มีท่ี่�เลวรู้�าย่จน่ใน่ท่ี่�สิ่ดุีไดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือจากี่มีล้น่่ธ่ิฯ ถูก้ี่แชีรู้ต์อ่กี่นั่ไปเรู้ื�อย่ ๆ จน่มีา
ถูง่คืรู้อบคืรู้วัภ่ิรู้มีย่ภ์ิกัี่ด่ี ผู้้�ผู้ลต่เคืรู้ื�องดืี�มีรู้าย่ใหญ่่เจ�าของธิรุู้ก่ี่จบญุ่รู้อดีบรู้ว่เวอรู้่� ซ่�งปรู้ะที่บัใจใน่กี่ารู้ที่ำางาน่
และต�องกี่ารู้รู้ว่มีกี่บัมีล้น่่ธ่ิฯ เพื�อชีว่ย่สิ่ตัวจ์รู้จดัีให�ไดี�ม่ีคืณุภิาพช่ีว่ตท่ี่�ด่ีย่่�งข่ �น่ จง่ไดี�บรู้จ่าคืเคืรู้ื�องอลัตรู้�า
ซาวดีม์ีล้คืา่ 430,000 บาที่ให�แก่ี่มีล้น่่ธ่ิฯ เพื�อชีว่ย่เหลือสิ่ตัวจ์รู้จดัีตอ่ไป โดีย่คืณุจ่ตภิสัิ่รู้ ์กี่ฤดีากี่รู้ บตุรู้สิ่าว
ของคืณุจตุน่่นั่ที่ ์ภ่ิรู้มีย่ภ์ิกัี่ด่ีไดี�เดีน่่ที่างมีาสิ่ง่มีอบเคืรู้ื�องอลัตรู้�าซาวดีใ์ห�คืลน่่่กี่ของซอย่ด๊ีอกี่ท่ี่�กี่รุู้งเที่พฯ ใน่
เดืีอน่กี่รู้กี่ฎาคืมีท่ี่�ผู้า่น่มีา

ทีมีสัตัวแพทีย์ท์ีดสัอบใช้ง้านเครื่่�องอลัตรื่า้ซาวด์

ทุุกไลค์์และแชร์์
ล้วนมีีค์่า
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คณุจิิตภัสััรื่แ์ละหมอออ็ปในวนัสัง่มอบเครื่่�องอลัตรื่า้ซาวด์

ผู้้แ้ทีนจิาก Giss Marketing และ Gize ทีี�ศู้นย์พ์กัพงิภ้ัเกต็

ทีมีสัตัวแพทีย์ท์ีดสัอบใช้ง้านเครื่่�องอลัตรื่า้ซาวด์

น่อกี่จากี่น่่�ท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งของมีล้น่่ธ่ิฯ ท่ี่�ภิเ้ก็ี่ตย่งัไดี�
รู้บัมีอบเคืรู้ื�องอลัตรู้�าซาวดีแ์ละโต๊ะสิ่เตน่เลสิ่มีล้คืา่
กี่วา่ 500,000 บาที่จากี่ Giss Marketing Co. Ltd. 
และ Gize Co. Ltd ผู้้�น่ ำาเข�าและจดัีจำาหน่า่ย่อปุกี่รู้ณ์
สิ่ ำาหรู้บัฟารู้ม์ีสิ่ตัวแ์ละคืลน่่่กี่สิ่ตัวแพที่ย่์

กี่ารู้ตรู้วจอลัตรู้�าซาวดี ์สิ่ามีารู้ถูปรู้ะเม่ีน่คืวามีผู่้ดี
ปกี่ต่ของอวยั่วะที่ั�วรู้า่งกี่าย่โดีย่เฉพาะหวัใจ ตรู้วจ
เช็ีคืลก้ี่ใน่คืรู้รู้ภิแ์ละกี่ารู้ตั�งที่�อง ตรู้วจดีค้ืวามีผู่้ดีปกี่ต่
ใน่ชีอ่งที่�อง เชีน่่ ตบั ถูงุน่ำ�าด่ี มี�ามี ไต และตอ่มีหมีวกี่
ไต กี่�อน่เนื่ �องอกี่ชีน่่ดีตา่ง ๆ  ที่ำาให�ท่ี่มีสิ่ตัวแพที่ย่์
สิ่ามีารู้ถูว่น่่จฉยั่และตด่ีตามีอากี่ารู้ป่วย่ของสิ่นุ่ขัและ
แมีวไดี�อย่า่งแมีน่่ย่ำาย่่�งข่ �น่ 

ขอมีอบคืำาขอบคืณุจากี่ใจไปย่งัคืรู้อบคืรู้วัภ่ิรู้มีย่ภ์ิกัี่ด่ี 
Giss Marketing Co. Ltd. และ Gize Co. Ltd รู้วมี
ถูง่ผู้้�สิ่น่บัสิ่น่นุ่ที่กุี่ที่า่น่ท่ี่�ตด่ีตามีกี่ารู้ที่ำางาน่และรู้ว่มี
มืีอกี่บัเรู้าใน่กี่ารู้เปล่�ย่น่แปลงช่ีว่ตของสิ่ตัวจ์รู้จดัีใน่
ปรู้ะเที่ศูไที่ย่ กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่อนั่ม่ีคืา่ย่่�งเหลา่น่่ �ที่ ำาให�เรู้า
ย่งัคืงสิ่ามีารู้ถูชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีท่ี่�ไรู้ �คืน่
เหล่ย่วแลไดี� เรู้าจะพฒัน่าสิ่วสัิ่ดีภ่ิาพและช่ีว่ตของ
สิ่ตัวเ์หลา่น่่ �ให�ด่ีย่่�งข่ �น่ตอ่ไป
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Vanessa Jakoby

ลามื้

มีุมีหาบ้้าน
ขอพื้้�นทุี�ให้แก๊งสามีขา

เราขอแนะนำาสุนุขัที่่�กำำาลังัมองหาบ้า้นเหล่ัาน่� 

อายุโดยปรื่ะมืาณ:
4 ปีี 

นำ�าหนักั:  
17 กำิโลักำรัม 

ชีอบ:
ช่่วงเวลัาบ้่ายในพื้้�นที่่�วิ�ง

เลั่นอิสุระ 
ไมื่ชีอบ:  

เม้�อหมดเวลัาวิ�งเลั่น

น�อง “ลามูู” ใชี�ชีวีิติช่ีวิงวัิยเดีก็ข่�างถึนนและชีายหาดีในภูเ้กต็ ม่ีช่ีว่ตอย่า่งดี่ �น่รู้น่
หาอาหารู้ปรู้ะที่งัคืวามีห่วไปวนั่ตอ่วนั่ โชีคืชีะตาที่ำารู้ �าย่ซำ�าเมืี�อน่�องปรู้ะสิ่บอบุตั่เหตุ
ถูก้ี่รู้ถูชีน่ใน่ป่ พ.ศู. 2561 สิ่ตัวแพที่ย่ข์องซอย่ด๊ีอกี่ลงคืวามีเห็น่วา่แผู้ลน่ั�น่ฉกี่รู้รู้จ์

รุู้น่แรู้งจน่ไมีส่ิ่ามีารู้ถูรู้กัี่ษาขาไว�ไดี� น่�องลามีจ้ง่ต�องเสิ่่ย่ขาหลงัข�างซ�าย่น่บัแตน่่ั�น่มีา 

แมี�ลามีจ้ะม่ีพฒัน่ากี่ารู้ใน่กี่ารู้รู้กัี่ษาท่ี่�ด่ีและกี่�าวข�ามีคืวามีหวาดีกี่ลวัไดี� แตน่่�องย่งัคืง
แสิ่ดีงที่า่ท่ี่รู้ะวงัตวัเมืี�อต�องพบเจอผู้้�คืน่หน่�าใหมี ่อย่า่งไรู้ก็ี่ตามีเมืี�อเวลาผู้า่น่ไปน่�อง
ลามีจ้ง่เรู้่�มีไว�ใจคืน่และชีอบเวลาคืน่มีาเลน่่ดี�วย่ ที่า่ที่างอนั่เป็น่เอกี่ลกัี่ษณข์องน่�อง 

คืือกี่ารู้น่อน่บน่พื�น่หญ่�าและเตะขาที่ั�งสิ่ามีข�างข่ �น่ไปบน่อากี่าศู! 

หนุ่ม่ีน่�อย่ตวัน่่ �อาจจะดีส้ิ่งวน่ที่า่ท่ี่อย่้ส่ิ่กัี่น่่ดี แตเ่มืี�อคืณุสิ่รู้�างคืวามีคืุ�น่เคืย่และใชี�เวลา
รู้ว่มีกี่นั่แล�วคืณุจะพบวา่น่�องลามีเ้ป็น่สิ่นุ่ขัท่ี่�น่า่รู้กัี่และที่ะเล�น่ คืณุจะให�โอกี่าสิ่ 

น่�องลามีไ้ดี�ม่ีบ�าน่ใหมีอ่นั่อบอุน่่หรู้อืไมีค่ืะ?

รื่ับเลี�ยง 
น้องด้วย 

นะคะ
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อายุโดยปรื่ะมืาณ:
4 ปีี 

นำ�าหนักั:  
13 กำิโลักำรัม 

ชีอบ:
งับ้นำ�าแลัะเลั่นนำ�า 

ไมื่ชีอบ:  
วันที่่�อากำาศคร้�ม

อายุโดยปรื่ะมืาณ:
9 ปีี 

นำ�าหนักั:  
16 กำิโลักำรัม 

ชีอบ:
ถููกำเร่ยกำว่า “เด็กำด่” 

ไมื่ชีอบ:  
เวลัาถููกำสุุนัขตััวอ้�น
เบ้่�ยงเบ้นความสุนใจ 

เรื่่องใจ

ฝึนหยุด

น�อง “เรืืองใจ” มีเีร่�องราวิที�ไม่ีตา่งกันกับน�องลาม้ี  

เธิอถูก้ี่รู้ถูท่ี่�ขบัมีาดี�วย่คืวามีเรู้ว็ชีน่เข�าอย่า่งจงั น่อกี่จากี่
กี่ารู้สิ่ญ้่เสิ่่ย่ขาแล�วน่�องย่งัถูก้ี่ท่ี่ �งอย่า่งไรู้ �คืน่เหล่ย่วแลพรู้�อมี
กี่รู้ะดีก้ี่สิ่ะโพกี่ท่ี่�หกัี่ซ่�งขณะน่ั�น่เธิอม่ีอาย่เุพ่ย่งไมีก่่ี่�สิ่ปัดีาห ์

เรู้อืงใจเป็น่สิ่นุ่ขัใชี�ช่ีว่ตอย่า่งคืุ�มีคืา่และสิ่น่กุี่สิ่น่าน่ 
เธิอไมีย่่อมีให�รู้า่งกี่าย่เป็น่อปุสิ่รู้รู้คืใน่กี่ารู้เลน่่สิ่น่กุี่หรู้อื

หย่ดุีย่ั�งเธิอจากี่กี่ารู้ม่ีช่ีว่ตท่ี่�สิ่ขุสิ่นั่ต ์

แมี�จะเป็น่สิ่นุ่ขัขน่าดีเลก็ี่ แตบ่คุืลก่ี่และที่า่ที่างของเธิอน่ั�น่
รู้า่เรู้ง่เก่ี่น่ตวัมีากี่ท่ี่เด่ีย่ว ขอโอกี่าสิ่ให�น่�องเรู้อืงใจไดี�เข�าไป

อย่้ใ่น่หวัใจของคืณุดี�วย่กี่ารู้รู้บัเล่ �ย่งวนั่น่่ �เพื�อให�เธิอไดี� 
ม่ีช่ีว่ตอย่า่งท่ี่�สิ่นุ่ขัตวัหน่่�งสิ่มีคืวรู้ไดี�รู้บั

ป.ล. หากี่คืณุไมีส่ิ่ามีารู้ถูรู้บัเล่ �ย่งเรู้อืงใจไดี�ใน่ขณะน่่�  
คืณุย่งัสิ่ามีารู้ถูชีว่ย่เหลือน่�องเรู้อืงใจไดี�ดี�วย่กี่ารู้เป็น่ 

ผู้้�อปุถูมัีภิร์ู้าย่เดืีอน่ ที่่�น่ี่� 

อกีหนึ�งชีวีิติที�ถึ้กรถึชีนและทิ�งไวิ�กลางถึนน “น้ี่องฝนี่
หยุุด” ไดี�ถึ้กพื่ามีาส่งที�ซอยดีอ๊กดี�วิยอาการบาดีเจ็บ็
ที�สะโพื่กและข่าในปีี พื่.ศ. 2562 สิ่ตัวแพที่ย่ไ์มีส่ิ่ามีารู้ถู

รู้กัี่ษาขาหลงัดี�าน่ขวาไว�ไดี�จง่จำาเป็น่ต�องตดัีออกี่เพื�อ 
รู้กัี่ษาช่ีว่ตของน่�อง

หลงัจากี่ไดี�เข�าสิ่มีาช่ีกี่แก๊ี่งสิ่ามีขา น่�องฝน่หย่ดุีไดี�พ่สิ่จ้น่ต์วั
เองวา่ไมีม่่ีอะไรู้ขวางกี่ั�น่กี่ารู้เลน่่สิ่น่กุี่และกี่ารู้ม่ีช่ีว่ตท่ี่�เป่�ย่มี

สิ่ขุไดี� น่�องชีอบสิ่ำารู้วจสิ่่�งใหมี ่ๆ และกี่รู้ะตือรู้อืรู้ �น่อย่า่ง
ออกี่น่อกี่หน่�าเมืี�อไดี�ใชี�เวลาใน่พื�น่ท่ี่�ว่�งเลน่่อ่สิ่รู้ะ น่�องว่�งเรู้ว็

จน่แซงเพื�อน่ท่ี่�ม่ีสิ่่�ขามีาน่กัี่ตอ่น่กัี่แล�ว!

ดี�วย่น่่สิ่ยั่ตามีธิรู้รู้มีชีาต่ท่ี่�รู้า่เรู้ง่ สิ่นุ่ขัสิ่ามีสิ่่และสิ่ามีขาตวัน่่ �
สิ่รู้ �างรู้อย่ย่่ �มีให�คืน่ท่ี่�พบเหน็่เสิ่มีอ แตน่่�องจะม่ีคืวามีสิ่ขุย่่�ง
ข่ �น่หากี่ไดี�ม่ีโอกี่าสิ่ใชี�ช่ีว่ตใน่บ�าน่ของตวัเอง คืณุจะเป็น่ 

ผู้้�เตม่ีเตม็ีคืวามีสิ่ขุให�น่�องฝน่หย่ดุีไดี�หรู้อืไมีค่ืะ?

รื่ับเลี�ยง 
น้องด้วย 

นะคะ

รื่ับเลี�ยง 
น้องด้วย 

นะคะ
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Vanessa Jakoby

คณุตชิ้า่ไดถ้่า่ย์ร้ื่ปกบัโคโคใ่นวนัแรื่กทีี�เจิอกนั

เซเลปสาว
กับ้เร์้�องร์าวสุด
ปร์ะทุับ้ใจในการ์ 
พื้ลิกชีวิตสุนัขขี�เร์้�อน

เมี่�อต�นปีีที�ผู่้านมีา คุุณติช่ิ่า กัันี่ติชิ่า ชุ่มูมูะ ดีารานางแบบชี่�อดีงัไดี�เดีนิทางมีา
ภูเ้กต็ กี่ารู้ใชี�เวลาพกัี่ผู้อ่น่ท่ี่�เกี่าะใน่คืรู้ั�งน่่ �ที่ ำาให�เธิอไดี�ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัจรู้จดัีท่ี่�กี่ำาลงัที่กุี่ข์
ที่รู้มีาน่กี่บัอากี่ารู้ผู่้วหน่งัและมีอบช่ีว่ตใหมีใ่ห�สิ่นุ่ขัตวัน่่ �ไปตลอดีกี่าล

คืณุตช่ีา่ไดี�พบสิ่นุ่ขัข่ �เรู้ื �อน่ตวัหน่่�งท่ี่�ป่าตองซ่�งภิาย่หลงัเธิอไดี�ตั�งชืี�อให�วา่น่�อง “โคโค”่ 
โดีย่คืณุตช่ีา่คืด่ีวา่โคืโคืน่่า่จะเป็น่สิ่นุ่ขัจรู้จดัีท่ี่�เคืย่เป็น่สิ่ตัวเ์ล่ �ย่งและถูก้ี่ท่ี่ �งจน่เป็น่ 
ข่ �เรู้ื �อน่รุู้น่แรู้งที่ั�วตวั สิ่นุ่ขัตวัน่่ �เดี่น่ตามีและพย่าย่ามีว่�งตามีรู้ถูของเธิอ  ขณะน่ั�น่เป็น่
ชีว่งเวลากี่ลางดีก่ี่ เธิอจง่ไมีส่ิ่ามีารู้ถูปรู้ะสิ่าน่งาน่กี่บัหน่ว่ย่งาน่ใดีไดี�จง่ตดัีสิ่น่่ใจวา่ 
จะกี่ลบัมีาดีส้ิ่นุ่ขัอ่กี่คืรู้ั�งใน่วนั่รุู้ง่ข่ �น่ แมี�วนั่ถูดัี ๆ มีาเธิอจะกี่ลบัมีาดีท่้ี่�จดุีเดีม่ี 
อ่กี่หลาย่คืรู้ั�งแตค่ืณุตช่ีา่ก็ี่ไมีส่ิ่ามีารู้ถูตามีหาสิ่นุ่ขัตวัน่่ �พบ
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เธิอจง่โพสิ่ตเ์รู้ื�องรู้าวท่ี่�เก่ี่ดีข่ �น่ลงอ่น่สิ่ตาแกี่รู้มีสิ่ว่น่ตวัของเธิอซ่�งม่ีผู้้�ตด่ีตามีอย่้ก่ี่วา่
ล�าน่บญั่ช่ี (IG : @Kantichachumma) เพื�อบอกี่เลา่เรู้ื�องรู้าวและขอคืำาแน่ะน่ำา 
จากี่ผู้้�ตด่ีตามี ม่ีหลาย่คืน่แน่ะน่ำาให�เธิอแจ�งเหตมุีาย่งัซอย่ด๊ีอกี่ เรู้าจง่ไดี�ปรู้ะสิ่าน่
คืวามีชีว่ย่เหลือจากี่คืณุตช่ีา่และสิ่ง่ท่ี่มีเจ�าหน่�าท่ี่�กี่้�ภิยั่เพื�อตามีหาโคืโคื่

ผู้า่น่ไปสิ่องสิ่ปัดีาห ์พี�บญุสับ่ เจ�าของรู้�าน่ขาย่ของท่ี่�รู้ะลก่ี่ท่ี่�ป่าตอง ซ่�งเป็น่ผู้้�ดีแ้ลสิ่ตัว์
ใน่ชีมุีชีน่ป่าตอง (Feeder) รู้ว่มีกี่บัมีล้น่่ธ่ิฯ ไดี�พบโคืโคืท่่ี่�หน่�าหาดีจง่ให�ย่าบรู้าแวคืโต
สิ่ำาหรู้บัรู้กัี่ษาผู่้วหน่งั จากี่น่ั�น่โคืโคืจ่ง่ตามีพ่�บญุ่สิ่ืบกี่ลบัมีารู้�าน่ขาย่ของ โดีย่ไดี�รู้บัย่า
รู้กัี่ษาผู่้วหน่งัอย่า่งตอ่เนื่�องและพ่�บญุ่สิ่ืบย่งัไดี�อาบน่ำ�าให� ผู่้วหน่งัของโคืโคืด่่ีข่ �น่ตามี
ลำาดีบัและน่�องมีกัี่จะอาศูยั่อย่้ท่่ี่�ละแวกี่รู้�าน่ขาย่ของ คืณุตช่ีา่ไดี�สิ่มีที่บที่นุ่กี่บัพ่�บญุ่สิ่ืบ
ใน่กี่ารู้ที่ำาหมีนั่และฉ่ดีวคัืซ่น่ให�โคืโคื ่หลงัจากี่น่ั�น่เธิอจง่ไดี�เดีน่่ที่างมีาเพื�อขอบคืณุ 
พ่�บญุ่สิ่ืบและเย่่�ย่มีน่�องโคืโคื่

เม่�อไม่มคีนด้แล โคโคจึ่ิงมสีัภัาพผู้วิหนงัทีี�เป็นขี้ี �เรื่่ �อนรุื่นแรื่ง

คณุตชิ้า่และโคโคท่ีี�หนา้รื่า้นขี้องพี�บญุสับ่
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Boonsueb helped nurse 
Coco back to full health.

พ่�บญุ่สิ่ืบดีแ้ลสิ่นุ่ขัและแมีวใน่พื�น่ท่ี่�ป่าตองมีากี่วา่ 20 ป่รู้ว่มีกี่บัผู้้�ท่ี่�ม่ีใจรู้กัี่สิ่ตัวใ์น่
ชีมุีชีน่อ่กี่หลาย่คืน่ โดีย่ให�อาหารู้และปฐมีพย่าบาลตามีกี่ำาลงั รู้วมีถูง่แจ�งเหตสุิ่นุ่ขั
และแมีวท่ี่�ต�องรู้บักี่ารู้รู้กัี่ษาฉกุี่เฉ่น่กี่บัซอย่ด๊ีอกี่ โดีย่กี่ลา่ววา่แมี�จะเป็น่ชีว่งว่กี่ฤต 
โคืว่ดี-19 ท่ี่�ไมีม่่ีรู้าย่ไดี�เลย่ แตอ่ย่า่งไรู้ก็ี่ต�องที่ำาหน่�าท่ี่�ดีแ้ลสิ่ตัวเ์หลา่น่่ �ตอ่ไปเพรู้าะ
พวกี่เขาไมีม่่ีใคืรู้และอดีสิ่งสิ่ารู้ไมีไ่ดี�

โคโคท่ีี�ซอย์บางลา สัถ่านทีี�ทีอ่งเทีี�ย์วทีี�เคย์คกึคกัทีี�สัดุขี้องป่าตอง
พี�บญุสับ่และโคโค่

คืณุตช่ีา่รู้้ �สิ่ก่ี่ย่่น่ด่ีมีากี่ท่ี่�โคืโคืไ่ดี�รู้บักี่ารู้รู้กัี่ษา เธิอขอบคืณุ Feeder ที่กุี่ที่า่น่และมีล้น่่ธ่ิ
ซอย่ด๊ีอกี่ท่ี่�ชีว่ย่เหลือโคืโคืพ่รู้�อมีบรู้จ่าคืเง่น่สิ่ว่น่หน่่�งเพื�อสิ่น่บัสิ่น่นุ่กี่ารู้ที่ำางาน่แก่ี่ 
มีล้น่่ธ่ิฯ เธิอมีองวา่ย่งัม่ีสิ่ตัวจ์รู้จดัีอ่กี่มีากี่ใน่สิ่งัคืมีท่ี่�เรู้าสิ่ามีารู้ถูชีว่ย่พวกี่เขาไดี�ดี�วย่
ว่ธ่ิกี่ารู้ตา่ง ๆ เชีน่่กี่ารู้แจ�งหน่ว่ย่งาน่ชีว่ย่เหลือสิ่ตัว ์และอย่ากี่ฝากี่ให�ที่กุี่คืน่เมีตตา
สิ่นุ่ขัและแมีวใน่ชีมุีชีน่

เรู้าขอขอบคืณุคืณุตช่ีา่ท่ี่�เลง็เหน็่คืวามีสิ่ำาคืญั่ของกี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่ตัวจ์รู้จดัี ขอขอบคืณุ
พ่�บญุ่สิ่ืบและ Feeder ที่กุี่ที่า่น่สิ่ำาหรู้บักี่ารู้ดีแ้ลสิ่นุ่ขัและแมีวใน่ชีมุีชีน่อย่า่งเตม็ีท่ี่�
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การแพื่ร่ระบาดีข่องโควิดิี-19 ระลอกที�สามีในปีระเทศไทย ไดี�ส่งผู้ล 

กระทบตอ่หลายภูาคส่วินรวิมีถึงึการทำางานข่องม้ีลนิธิ์เพื่่�อสุนัข่ในซอย  
ถูง่อย่า่งไรู้ หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เคืลื�อน่ท่ี่�ของมีล้น่่ธ่ิฯ ก็ี่ย่งัคืงมีุง่มีั�น่ใน่กี่ารู้ที่ำาหมีนั่และ
ฉ่ดีวคัืซ่น่ให�แก่ี่สิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีอย่า่งเตม็ีท่ี่� คืวามีมีุง่มีั�น่น่่ �ย่งัหมีาย่ถูง่กี่ารู้เดีน่่
ที่างไปย่งัพื �น่ท่ี่�ตา่ง ๆ เพื�อน่ำาสิ่ตัวก์ี่ลบัมีาท่ี่�หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่ ไมีว่า่จะเป็น่กี่ารู้วา่ย่
น่ำ�าใน่แมีน่่ำ�า มีดุีลอดีใต�ซอกี่ตก่ี่ ป่น่เขา หรู้อืแมี�แตก่ี่ารู้เดีน่่บกุี่ป่ารู้กี่!

เพื�อขย่าย่ขอบเขตกี่ารู้ที่ำางาน่ให�ม่ีปรู้ะสิ่ท่ี่ธ่ิภิาพคืรู้อบคืลมุีมีากี่ข่ �น่ ใน่เดืีอน่
กี่รู้กี่ฎาคืมีเรู้าจง่ไดี�เป่ดีหน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เพ่�มีท่ี่�สิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่ จงัหวดัีท่ี่�เป็น่ท่ี่�รู้้ �จกัี่
อ่กี่ชืี�อหน่่�งวา่ “เมืีองคืน่ด่ี” น่บัเป็น่หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่ท่ี่มีท่ี่� 9 ท่ี่�จะไดี�ปฏ่ิบตั่หน่�าท่ี่�
คืวบคืมุีจำาน่วน่สิ่นุ่ขัจรู้จดัีและขจดัีโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าให�หมีดีไปใน่จงัหวดัีท่ี่�ม่ีพื �น่ท่ี่�
ใหญ่่ท่ี่�สิ่ดุีใน่ภิาคืใต�แหง่น่่ �

ขณะน่่�มีล้น่่ธ่ิฯ ม่ีหน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เคืลื�อน่ท่ี่�ใน่ภิาคืใต�ที่ั�งสิ่่ �น่สิ่ามีท่ี่มี ไดี�แก่ี่ 
น่คืรู้ศูรู้ธ่ิรู้รู้มีรู้าชี พงังา และสิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่ เป�าหมีาย่รู้ะย่ะย่าวเพื�อคืวบคืมุี
จำาน่วน่สิ่นุ่ขัจรู้จดัีที่ั�วพื �น่ท่ี่�ภิาคืใต�โดีย่เฉพาะอย่า่งย่่�งสิ่นุ่ขัท่ี่�อาศูยั่อย่้ใ่น่พื �น่ท่ี่�
รู้กี่รู้�างไกี่ลจากี่ชีมุีชีน่

นาย์สัตัวแพทีย์ต์นัตกิรื่ รุ่ื่งพฒันะ ผู้้�อ ำาน่วย่กี่ารู้ฝ่าย่จดัีกี่ารู้ปรู้ะชีากี่รู้สิ่นุ่ขัและ
แมีวปรู้ะเที่ศูไที่ย่ กี่ลา่ววา่ สิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่เป็น่จงัหวดัีท่ี่�ม่ีพื �น่ท่ี่�ขน่าดีใหญ่่และม่ี
แหลง่ที่อ่งเท่ี่�ย่วหลาย่แหง่ เป็น่ท่ี่�ตั�งของชีมุีชีน่จำาน่วน่มีากี่ท่ี่�ม่ีสิ่ถูาน่ปรู้ะกี่อบ
กี่ารู้เชีน่่ รู้ �าน่อาหารู้ โรู้งแรู้มี ท่ี่�พกัี่กี่รู้ะจาย่อย่้ท่ี่ั�ว จง่ที่ำาให�ม่ีสิ่ตัวจ์รู้จดัีอาศูยั่อย่้่
ใน่ชีมุีชีน่จำาน่วน่มีากี่ หากี่ปรู้าศูจากี่กี่ารู้คืวบคืมุีปรู้ะชีากี่รู้ท่ี่�เหมีาะสิ่มีจะที่ำาให�
สิ่ตัวจ์รู้จดัีล�น่พื �น่ท่ี่�และน่ำาไปสิ่้ปั่ญ่หาเชีน่่ กี่ารู้คืุ�ย่ขย่ะ สิ่นุ่ขักี่ดัีกี่นั่สิ่รู้�างคืวามี
รู้ ำาคืาญ่ หรู้อืโรู้คืตด่ีตอ่ท่ี่�เป็น่อนั่ตรู้าย่เชีน่่ โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า

Chutima Srisawang

“เมี้อง
ค์นดี”

ตั้อนรับ้
หน่วยที่ำาหมัน
ซอยด๊อกำ
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นอ้งปรื่ไีดร้ื่บัการื่ช้ว่ย์เหลอ่ทีั�งทีางร่ื่างกาย์และจิิตใจิซึ�งนอ้งมพีฒันาการื่ทีี�ดขีี้ึ �นอย์า่งเหน็ไดช้้ดัเจิน

หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่ไดี�รู้บักี่ารู้ต�อน่รู้บัอย่า่งอบอุน่่จากี่หน่ว่ย่งาน่ใน่ที่�องถู่�น่และปศูสุิ่ตัวจ์งัหวดัีสิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่ นาย์เดช้า  
จิิตรื่ภ์ัริื่มย์ ์ท่ี่�ไดี�เดีน่่ที่างมีาเย่่�ย่มีเย่่ย่น่กี่ารู้ที่ำางาน่ของหน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่ใน่วนั่แรู้กี่ พรู้�อมีกี่ลา่ววา่ตน่รู้้ �สิ่ก่ี่ย่่น่ด่ีอย่า่งย่่�งท่ี่�
กี่รู้มีปศูสุิ่ตัวไ์ดี�รู้ว่มีมืีอกี่บัมีล้น่่ธ่ิฯ ใน่กี่ารู้ตอ่ย่อดีจดัีกี่ารู้กี่บัปัญ่หาสิ่นุ่ขัจรู้จดัีใน่พื �น่ท่ี่�จากี่โคืรู้งกี่ารู้ของกี่รู้มีปศูสุิ่ตัวท่์ี่�ไดี�
ดี ำาเน่่น่กี่ารู้อย่้ ่ เนื่�องจากี่สิ่นุ่ขัสิ่ามีารู้ถูแพรู้พ่นั่ธิุไ์ดี�อย่า่งรู้วดีเรู้ว็จง่ต�องม่ีกี่ารู้จดัีกี่ารู้อย่า่งเหมีาะสิ่มี และย่งัเป็น่กี่ารู้ชีว่ย่
สิ่น่บัสิ่น่นุ่ให�คืน่เล่ �ย่งสิ่ตัวอ์ย่า่งรู้บัผู่้ดีชีอบดี�วย่กี่ารู้ที่ำาหมีนั่ฉ่ดีวคัืซ่น่

ซอย่ด๊ีอกี่ไดี�ที่ำางาน่รู้ว่มีกี่บัปศูสุิ่ตัวส์ิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่อย่า่งใกี่ล�ช่ีดีตั�งแตป่่ พ.ศู. 2560 เมืี�อคืรู้ั�งออกี่หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เคืลื�อน่ท่ี่� 
คืรู้ั�งแรู้กี่ท่ี่�เกี่าะสิ่มียุ่และกี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวท่ี่�ไดี�รู้บัผู้ลกี่รู้ะที่บจากี่เหตอุทุี่กี่ภิยั่ภิาคืใต�ใน่ป่เด่ีย่วกี่นั่

 จดุีปรู้ะสิ่งคืข์องหน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เคืลื�อน่ท่ี่�คืือกี่ารู้ดีำาเน่่น่กี่ารู้ตามีหลกัี่ CNVR (จบั l ที่ำาหมีนั่ l ฉ่ดีวคัืซ่น่ l ปลอ่ย่กี่ลบัสิ่้ ่
ถู่�น่เดีม่ี) อย่า่งไรู้ก็ี่ตามีหน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่ย่งัไดี�ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวท่ี่�บาดีเจ็บฉกุี่เฉ่น่ เนื่�องจากี่พื�น่ท่ี่�และที่รู้พัย่ากี่รู้ท่ี่�ม่ีอย่้่
อย่า่งจำากี่ดัี สิ่ตัวเ์หลา่น่่ �จะถูก้ี่สิ่ง่ตวัเพื�อไปรู้บักี่ารู้รู้กัี่ษาท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งท่ี่�ภิเ้ก็ี่ต

น่�อง “ปรื่”ี เป็น่หน่่�งใน่สิ่นุ่ขัท่ี่�ไดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือจากี่หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เคืลื�อน่ท่ี่�สิ่รุู้าษฏิรู้ธ์ิาน่่ ปรู้ม่่ีสิ่ภิาพผู่้วหน่งัเรู้ื �อน่เรู้ื �อรู้งั 
ขาดีสิ่ารู้อาหารู้อย่า่งรุู้น่แรู้ง เหบ็เกี่าะเตม็ีตวัและม่ีภิาวะโลห่ตจาง ตามีตวัของเขาแที่บไมีม่่ีขน่ปกี่คืลมุีอย่้เ่ลย่และเตม็ี
ไปดี�วย่บาดีแผู้ล สิ่ภิาพรู้า่งกี่าย่เมืี�อแรู้กี่พบน่ั�น่หน่กัี่หน่าสิ่าหสัิ่และน่า่เวที่น่าอย่า่งมีากี่ ปรู้ต่�องไดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลืออย่า่ง
เรู้ง่ดีว่น่เพื�อรู้กัี่ษาช่ีว่ต หลงัจากี่กี่ารู้ปฐมีพย่าบาลเบื �องต�น่น่�องปรู้จ่ง่ไดี�เดีน่่ที่างกี่วา่สิ่ามีชีั�วโมีงกี่บัรู้ะย่ะที่างสิ่องรู้�อย่
ก่ี่โลเมีตรู้เพื�อมีาท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งท่ี่�ภิเ้ก็ี่ต

กี่ารู้ขบัรู้ถูบน่ถูน่น่ท่ี่�ท่ี่วที่ศัูน่ส์ิ่วย่งามีฟังดีเ้ป็น่เรู้ื�องน่า่สิ่น่กุี่ แตก่ี่บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่ตัวเ์หลา่น่่ �ที่กุี่ว่น่าท่ี่ล�วน่ม่ีคืวามีหมีาย่
เพรู้าะหากี่ลา่ชี�าหรู้อืม่ีเหตกุี่ารู้ณไ์มีค่ืาดีฝัน่เก่ี่ดีข่ �น่น่ั�น่หมีาย่ถูง่ช่ีว่ตหน่่�งท่ี่�อาจปลด่ีปลว่ สิ่ตัวแพที่ย่เ์ดีน่่ที่างมีาพรู้�อมี
กี่นั่ดี�วย่เพื�อดีอ้ากี่ารู้ของน่�องปรู้แ่ละชีว่ย่เหลือตามีจำาเป็น่ ใน่ท่ี่�สิ่ดุีน่�องก็ี่ถูง่มืีอท่ี่มีสิ่ตัวแพที่ย่ท่์ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งภิเ้ก็ี่ตอย่า่ง
ปลอดีภิยั่และไดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลืออย่า่งที่นั่ที่ว่งท่ี่ 

กี่ารู้ขย่าย่หน่ว่ย่ที่ำาหมีนั่เพื�อคืวบคืมุีจำาน่วน่สิ่ตัวจ์รู้จดัีและกี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัเชีน่่ปรู้เ่ก่ี่ดีข่ �น่ไดี�เพรู้าะเรู้าม่ีผู้้�สิ่น่บัสิ่น่นุ่
เชีน่่คืณุ สิ่่ �น่เดืีอน่กี่นั่ย่าย่น่เรู้าจง่สิ่ามีารู้ถูที่ำาหมีนั่สิ่นุ่ขัและแมีว 2,000 ตวัท่ี่�สิ่รุู้าษฎรู้ธ์ิาน่่ซ่�งที่ำาให�มีล้น่่ธ่ิฯ ม่ีย่อดีรู้วมีกี่ารู้
ที่ำาหมีนั่ที่ั�งหมีดีเก่ี่น่กี่วา่ 615,000 ตวัแล�ว ตวัเลขท่ี่�น่า่ปรู้ะที่บัใจน่่ �เก่ี่ดีข่ �น่ไดี�เพรู้าะคืณุ ขอขอบคืณุจากี่ใจ
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Amy Bryant

โฉมีหน้าของเหล่าสมีาชิกใน
โค์ร์งการ์พื้่อ-แมี่อุปถััมีภ์์

อุปีถูัมภ์์แค่หน้�ง ช่่วยได้ที่ั�วถู้งทีุ่กำช่่วิตั

อาโรื่่
เจ็�าข่องฉายา “ดีแ้ตต่า มีอ่อย่าต�อง”

ชีอบ 
น่อน่หงาย่ที่�องอย่า่งสิ่บาย่ใจ 

บน่สิ่น่ามีหญ่�า

ไม่ีชีอบ 
โดีน่กี่อดีจบ้โดีย่คืน่แปลกี่หน่�า

โปรื่ดรื่่วมื 
อุปถ้ัมืภ์์อาโรื่่

อาโร่ื ผู้้�น่าสงสารถึ้กไล่ออกจ็ากชุีมีชีนที�เคยอย้่โดียมีคีนในหม่้ีบ�านถึอ่มีดีีวิิ�งไล่และ 

ข่้่ว่ิาจ็ะวิางยาเบ่�อ โชีคืด่ีท่ี่�อาโรู้ไ่ดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือไว�ไดี�ที่นั่โดีย่พลเมืีองด่ี โดีย่ตอ่มีาไดี�โที่รู้ศูพัที่ ์
แจ�งมีาท่ี่�ซอย่ด๊ีอกี่เพื�อขอคืวามีชีว่ย่เหลือ

หากี่ดีแ้คืรู่้อย่ย่่ �มีและที่า่ที่างท่ี่�เป็น่ม่ีตรู้ของอาโรู้ ่ก็ี่คืงไมีม่่ีใคืรู้จ่น่ตน่ากี่ารู้ไดี�เลย่วา่อาโรู้ห่วาดีกี่ลวักี่ารู้สิ่มัีผู้สัิ่
มีากี่ขน่าดีไหน่และจำาเป็น่ต�องอาศูยั่เวลาใน่กี่ารู้สิ่รู้�างคืวามีคืุ�น่เคืย่เมืี�ออย่้ใ่กี่ล�กี่บัผู้้�คืน่ ซ่�งน่ั�น่หมีาย่คืวามี

วา่ ผู้้�ท่ี่�จะสิ่ามีารู้ถูรู้บัอาโรู้ไ่ปเล่ �ย่งดีไ้ดี�น่ั�น่ต�องพรู้�อมีท่ี่�จะใชี�เวลารู้ว่มีกี่บัอาโรู้ท่่ี่�ซอย่ด๊ีอกี่เพื�อสิ่รู้�างคืวามีสิ่น่่ที่
สิ่น่มีคืุ�น่เคืย่และคืวามีไว�เนื่ �อเชืี�อใจให�ไดี�เสิ่่ย่ก่ี่อน่ท่ี่�จะรู้บัอาโรู้ไ่ปอย่้ด่ี �วย่

ใน่รู้ะหวา่งท่ี่�อาโรู้ก่ี่ ำาลงัเฝ�ารู้ออย่า่งใจจดีใจจอ่ให�วนั่น่ั�น่มีาถูง่ คืณุสิ่ามีารู้ถูชีว่ย่ให�อาโรู้ไ่ดี�รู้บักี่ารู้ดีแ้ลท่ี่�ด่ี
อย่า่งตอ่เนื่�องไดี�โดีย่กี่ารู้บรู้จ่าคืเพื�อเป็น่พอ่-แมีอ่ปุถูมัีภิข์องอาโรู้ไ่ดี�แล�ววนั่น่่ �
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หวานเจี�ยบ
หร่อ แมีวิสาวิสายโยก

โปรื่ดรื่่วมื 
อุปถ้ัมืภ์์หวานเจี�ยบ

ออกััสต้า
หร่อ น�องหมีาสวิยคมี

ชีอบ 
รู้บกี่วน่เวลาที่ำางาน่ของ

เจ�าหน่�าท่ี่�

ชีอบ 
เดีน่่เลน่่กี่บัน่กัี่บำาบดัี

พฤตก่ี่รู้รู้มีสิ่นุ่ขัโดีย่เฉพาะ
พ่�อ่ฟ

ไม่ีชีอบ 
เคืลื�อน่ไหวรู้า่งกี่าย่เรู้ว็เก่ี่น่

ไป เพรู้าะน่ั�น่จะที่ำาให�ที่กุี่อย่า่ง
โย่กี่เย่กี่มีากี่ข่ �น่กี่วา่เดีม่ี!

ไม่ีชีอบ 
คืน่แปลกี่หน่�า 

ท่ี่�เข�ามีาใน่คือกี่

โปรื่ดรื่่วมื 
อุปถ้ัมืภ์์ออกััสต้า  

ออกััสต้ิาอาศัยอย่้ที�ซอยดีอ๊กมีาเกอ่บตลอดีทั�งชีวีิติ 
โดีย่ไดี�รู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือมีาตั�งแตต่อน่ย่งัเป็น่ลก้ี่สิ่นุ่ขัอาย่ ุ
ไดี�เพ่ย่งสิ่องเดืีอน่ ออกี่สัิ่ต�าป่วย่หน่กัี่และม่ีอากี่ารู้หวาดี

กี่ลวัผู้้�คืน่มีากี่ตอน่ท่ี่�เข�ามีาอย่้ท่่ี่�น่่�ใน่ชีว่งแรู้กี่ ปัจจบุนั่ 
ออกี่สัิ่ต�าอาย่ไุดี�เจ็ดีป่แล�ว อ่กี่ที่ั�งย่งัม่ีสิ่ขุภิาพท่ี่�ด่ี 

และม่ีคืวามีสิ่ขุอ่กี่ดี�วย่ 

ออกี่สัิ่ต�าเป็น่สิ่นุ่ขัท่ี่�ข่ �อาย่มีากี่มีาแตไ่หน่แตไ่รู้ แตด่ี�วย่
คืวามีชีว่ย่เหลือจากี่ท่ี่มีปรู้บัพฤตก่ี่รู้รู้มีสิ่นุ่ขัของเรู้า ออกี่สัิ่ 

ต�าจง่เรู้่�มีม่ีคืวามีมีั�น่ใจและไว�เนื่ �อเชืี�อใจมีน่ษุย่ม์ีากี่ข่ �น่

ผู้้�ท่ี่�จะสิ่ามีารู้ถูรู้บัออกี่สัิ่ต�าไปเล่ �ย่งดีไ้ดี�น่ั�น่ ต�องพรู้�อมีท่ี่�
จะใชี�เวลารู้ว่มีกี่บัออกี่สัิ่ต�าท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งของซอย่ด๊ีอกี่เพื�อ
สิ่รู้�างคืวามีคืุ�น่เคืย่และไว�วางใจซ่�งกี่นั่และกี่นั่ให�ไดี�ก่ี่อน่ท่ี่�
จะพาออกี่สัิ่ต�าไปอย่้เ่ป็น่คืรู้อบคืรู้วัเด่ีย่วกี่นั่ไดี� แตจ่น่กี่วา่

วนั่น่ั�น่จะมีาถูง่ ออกี่สัิ่ต�าย่งัคืงต�องกี่ารู้คืวามีชีว่ย่เหลือจากี่
ผู้้�บรู้จ่าคืเชีน่่คืณุ เง่น่บรู้จ่าคืท่ี่�คืณุมีอบให�จะถูก้ี่ใชี�เป็น่คืา่

อาหารู้ กี่ารู้ดีแ้ลท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่ง กี่ารู้รู้กัี่ษาพย่าบาลและ 
กี่ารู้บำาบดัีพฤตก่ี่รู้รู้มีอย่า่งตอ่เนื่�อง

เราไดี�พื่บหวานี่เจ่�ยุบครั�งแรกหลังจ็ากที�มีคีน
โทรศัพื่ทม์ีาแจ็�งว่ิามีล้ีกแมีวิถึ้กคนนำามีาทิ�ง 

ร่างกายดีผิู้้ดีปีกต ิมีอีาการหวัิสั�นและ 
เดีนิโยกเยกไปีมีา

หลงัจากี่มีาถูง่ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งของซอย่ด๊ีอกี่ไดี�ไมีน่่าน่ 
สิ่ตัวแพที่ย่ข์องเรู้าว่น่่จฉยั่วา่หวาน่เจ่�ย่บม่ีอากี่ารู้

ที่างรู้ะบบปรู้ะสิ่าที่และป่วย่เป็น่มีะเรู้ง็เมีด็ีเลือดีขาว
ใน่แมีว (FeLV) ท่ี่�ที่ ำาให�อาย่ขุยั่ไมีแ่น่น่่อน่ ซ่�งน่ั�น่
หมีาย่คืวามีวา่หวาน่เจ่�ย่บคืงจะต�องใชี�ช่ีว่ตอย่้ ่

ท่ี่�น่่�ไปตลอดีช่ีว่ต

โชีคืด่ีท่ี่�หวาน่เจ่�ย่บสิ่ามีารู้ถูใชี�ช่ีว่ตไดี�อย่า่งอ่สิ่รู้ะและ
เป็น่สิ่ว่น่ตวัอย่้ภ่ิาย่ใน่สิ่ำาน่กัี่งาน่ของซอย่ด๊ีอกี่โดีย่

ไมีม่่ีแมีวตวัอื�น่มีากี่วน่ใจ รู้วมีถูง่ไดี�อย่้ใ่กี่ล�ช่ีดีกี่บัเจ�า
หน่�าท่ี่�ท่ี่�คือย่ดีแ้ลและมีอบคืวามีรู้กัี่ให�ที่กุี่วนั่

คืณุสิ่ามีารู้ถูมีอบคืวามีรู้กัี่และกี่ารู้ดีแ้ลแก่ี่หวาน่เจ่�ย่บ
ดี�วย่กี่ารู้บรู้จ่าคืเพื�อเข�ารู้ว่มีโคืรู้งกี่ารู้พอ่-แมีอ่ปุถูมัีภิ์

ไดี�ตั�งแตต่อน่น่่�
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โรคพื่ษิสุนัข่บ�าเป็ีนโรคร�ายที�อุบตัแิละแพื่ร่ระบาดี
อย่างยาวินานกว่ิา 4,000 ปีีแล�วิ ซึ�งในปัีจ็จุ็บนัยังคง
คร่าชีวีิติผู้้�คนทั�วิโลกถึงึ 60,000 คนต่อปีี รวิมีถึงึใน
สุนัข่ แมีวิ แรคค้น ค�างคาวิ วัิวิและสัตวิเ์ลี�ยงล้กดี�วิย
นมีชีนิดีอ่�น ๆ แมี�ว่ิาโรคพื่ษิสุนัข่บ�าจ็ะถึ้กกำาจ็ดัีจ็น
หมีดีไปีจ็ากปีระเทศที�พื่ฒันาแล�วิ แตเ่ชี่�อยังคงแฝงตวัิ
และรอวัินแพื่ร่ระบาดีอย้่ในปีระเทศที�ยากจ็นในแถึบ
ทวิปีีแอฟริกาและเอเชียี

วนั่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าโลกี่ถูก้ี่กี่ำาหน่ดีข่ �น่เมืี�อ 15 ป่ท่ี่�แล�ว ม่ี
วตัถูปุรู้ะสิ่งคืเ์พื�อสิ่รู้�างกี่ารู้รู้บัรู้้ �และคืวามีเข�าใจ รู้วมีถูง่
พย่าย่ามีใน่กี่ารู้หาว่ธ่ิป�องกี่นั่โรู้คืน่่� โดีย่กี่ำาหน่ดีให�ตรู้ง
กี่บัวนั่ท่ี่� 28 กี่นั่ย่าย่น่ เนื่�องจากี่เป็น่วนั่คืรู้บรู้อบกี่ารู้จากี่
ไปของ หลยุ่สิ่ ์ปาสิ่เตอรู้ ์น่กัี่เคืม่ีและน่กัี่จลุช่ีวว่ที่ย่าชีาว
ฝรู้ั�งเศูสิ่ ผู้้�ท่ี่�ม่ีผู้ลงาน่โดีดีเดีน่่ดี�าน่ว่ที่ย่าศูาสิ่ตรู้แ์ละกี่ารู้
พฒัน่าวคัืซ่น่ป�องกี่นั่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าจน่น่ำาไปสิ่้ก่ี่ารู้ชีว่ย่ช่ีว่ต
มีน่ษุย่ท่์ี่�ตด่ีเชืี �อรู้าย่แรู้กี่ใน่ป่ พ.ศู. 2428 โดีย่ผู้้�ป่วย่เป็น่เดีก็ี่
ชีาย่อาย่ ุ9 ป่ท่ี่�ถูก้ี่สิ่นุ่ขัท่ี่�ม่ีเชืี �อพ่ษสิ่นุ่ขับ�าขย่ำ�า

โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าตด่ีตอ่ผู้า่น่ที่างน่ำ�าลาย่ของสิ่ตัวท่์ี่�ตด่ีเชืี �อ  
มีกัี่จะผู้า่น่กี่ารู้กี่ดัีและรู้อย่ข่ดีขว่น่ จากี่น่ั�น่เชืี �อไวรู้สัิ่จะแพรู้่
กี่รู้ะจาย่จากี่บาดีแผู้ลไปตามีเนื่ �อเยื่�อปรู้ะสิ่าที่ข่ �น่สิ่้ส่ิ่มีอง 
และสิ่ง่ผู้ลตอ่รู้ะบบปรู้ะสิ่าที่ที่ั�งหมีดี อากี่ารู้ของโรู้คืม่ีตั�งแต่
อากี่ารู้คืนั่ท่ี่�คืวบคืมุีไมีไ่ดี�ใน่บรู้เ่วณท่ี่�ตด่ีเชืี �อ กี่ล�ามีเนื่ �อ
เป็น่อมัีพาต (โดีย่เฉพาะบรู้เ่วณคือซ่�งที่ำาให�ไมีส่ิ่ามีารู้ถู

กี่ลืน่และดืี�มีน่ำ�าไดี� จง่เป็น่ท่ี่�มีาของชืี�อโรู้คืกี่ลวัน่ำ�า) ไปจน่ถูง่
รู้า่งกี่าย่ผู้ลต่น่ำ�าลาย่มีากี่เก่ี่น่ไป (ที่ำาให�เก่ี่ดีฟองท่ี่�ปากี่)

แมี�วา่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าจะสิ่ามีารู้ถูตด่ีตอ่ไดี�ใน่สิ่ตัวเ์ล่ �ย่งลก้ี่
ดี�วย่น่มีที่กุี่ชีน่่ดี แตภ่ิยั่คืกุี่คืามีหลกัี่ตอ่มีน่ษุย่น์่ั�น่มีาจากี่
สิ่นุ่ขับ�าน่เนื่�องจากี่เป็น่พาหะท่ี่�อย่้ใ่กี่ล�ช่ีดีกี่บัเรู้ามีากี่ท่ี่�สิ่ดุี 
น่่�คืือหน่่�งใน่เหตผุู้ลหลกัี่ท่ี่�ที่ ำาให�คืวามีสิ่มัีพนั่ธิร์ู้ะหวา่งคืน่
กี่บัสิ่นุ่ขัไมีรู่้าบรู้ื�น่น่กัี่ โดีย่เฉพาะอย่า่งย่่�งใน่ปรู้ะเที่ศู 
กี่ำาลงัพฒัน่า

แมี�วา่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าจะคืรู้า่ช่ีว่ตมีน่ษุย่น์่บัหมืี�น่คืน่ที่กุี่
ป่และสิ่ง่ผู้ลกี่รู้ะที่บโดีย่ตรู้งตอ่ช่ีว่ตคืวามีเป็น่อย่้ข่อง
ผู้้�คืน่ และแมี�วา่เรู้าจะม่ีเคืรู้ื�องมืีอใน่กี่ารู้ป�องกี่นั่ แตห่ลาย่
ปรู้ะเที่ศูกี่ลบัล�มีเหลวใน่กี่ารู้หาว่ธ่ิกี่ำาจดัีโรู้คืรู้�าย่น่่ �ให�หมีดี
สิ่่ �น่ไปอย่า่งจรู้ง่จงั

ตรื่ะหนักัไมื่ตรื่ะหนกั
สุร้างกำารรับ้รู้แลัะความเข้าใจ 
เน้�องในวันโรคพื้ิษสุุนัขบ้้าโลักำ 2564
Nayomi Gunarathna
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ตรื่ะหนักัไมื่ตรื่ะหนกั
คืวามีหวาดีกี่ลวั คืวามีเข�าใจผู่้ดี และกี่ารู้สิ่ง่ตอ่ข�อมีล้ท่ี่�ไมี่
ถูก้ี่ต�องเก่ี่�ย่วกี่บัโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าและกี่ารู้ป�องกี่นั่โรู้คืน่่�ม่ีให�
เหน็่มีาตั�งแตอ่ด่ีตเมืี�อหลาย่รู้�อย่ป่ก่ี่อน่จน่ถูง่ปัจจบุนั่ ปัจจยั่
เหลา่น่่ �เป็น่ตวักี่ารู้สิ่ำาคืญั่ท่ี่�ขดัีขวางคืวามีตั�งใจท่ี่�จะกี่ำาจดัี
โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าให�หมีดีสิ่่ �น่ไป สิ่ารู้ะสิ่ำาคืญั่ของวนั่โรู้คืพ่ษ
สิ่นุ่ขับ�าโลกี่ใน่ป่น่่ �คืือ “ตรู้ะหน่กัี่ไมีต่รู้ะหน่กี่” โดีย่มีุง่เน่�น่ท่ี่�

1. คืวามีกี่ลวัท่ี่�เก่ี่ดีจากี่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า กี่ลวัเมืี�อพบเจอสิ่ตัว์
ท่ี่�ตด่ีเชืี �อและกี่ลวัเพรู้าะอาศูยั่ใน่ชีมุีชีน่ท่ี่�ม่ีโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า
รู้ะบาดี 
2. กี่ลวัอากี่ารู้ท่ี่�อาจพบเมืี�อตด่ีเชืี �อโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า 
3. คืวามีกี่ลวัท่ี่�เก่ี่ดีจากี่ขา่วปลอมีหรู้อืเรู้ื�องท่ี่�ผู้้�คืน่เลา่ลือกี่นั่
เก่ี่�ย่วกี่บัโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า ที่ำาให�คืน่หวาดีกี่ลวักี่ารู้ฉ่ดีวคัืซ่น่ 
ไมีก่ี่ล�าพาสิ่ตัวไ์ปรู้บักี่ารู้ที่ำาหมีนั่สิ่ตัวห์รู้อืฉ่ดีวคัืซ่น่ และ
ที่ำาให�คืน่ที่ั�วไปเชืี�อใน่ว่ธ่ิกี่ารู้รู้กัี่ษาโรู้คืท่ี่�ไมีม่่ีปรู้ะสิ่ท่ี่ธ่ิภิาพ

กี่ารู้เผู้ย่แพรู้ข่�อเที่จ็จรู้ง่เก่ี่�ย่วกี่บัโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าอย่า่งเหมีาะ
สิ่มีม่ีคืวามีสิ่ำาคืญั่ตอ่กี่ารู้สิ่รู้�างคืวามีตรู้ะหน่กัี่รู้้ �เก่ี่�ย่วกี่บัโรู้คื
น่่� สิ่รู้�างคืวามีเข�าใจถูง่อนั่ตรู้าย่ของโรู้คื สิ่ามีารู้ถูคืด่ีคื�น่ว่ธ่ิ
กี่ารู้รู้บัมืีอและกี่ำาจดัีให�หมีดีสิ่่ �น่ไปใน่ที่�าย่ท่ี่�สิ่ดุี

ปัญหาและวิธิีแกั้ปัญหาสำาหรื่ับสุนัข
เมืี�อผู้้�คืน่ปลอ่ย่ให�คืวามีกี่ลวัอย่้เ่หนื่อข�อเที่จ็จรู้ง่ สิ่ตัว์
ท่ี่�ไรู้ �เด่ีย่งสิ่าที่ั�วโลกี่จง่ต�องเผู้ช่ีญ่กี่บัว่ธ่ิแกี่�ปัญ่หาท่ี่�โหดี
รู้�าย่ที่ารุู้ณ ย่กี่ตวัอย่า่งเชีน่่ กี่ารู้คืดัีแย่กี่สิ่นุ่ขัอย่า่งไรู้�

มีน่ษุย่ธิรู้รู้มีและไมีม่่ีปรู้ะสิ่ท่ี่ธ่ิภิาพย่งัคืงถูก้ี่ใชี�เป็น่ "ว่ธ่ิแกี่�
ปัญ่หา" ปรู้ะชีากี่รู้สิ่นุ่ขัท่ี่�ม่ีมีากี่เก่ี่น่ไปโดีย่หวงัวา่ว่ธ่ิน่่ �จะ
สิ่ามีารู้ถูหล่กี่เล่�ย่งโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าไดี�

ใน่ปรู้ะเที่ศูไที่ย่เมืี�อไมีก่่ี่�ป่ท่ี่�ผู้า่น่มีา ม่ีกี่ารู้น่ำาสิ่นุ่ขัหลาย่
พนั่ตวัเข�ามีาอย่้รู่้วมีกี่นั่ใน่ชีว่งท่ี่�ผู้้�คืน่เก่ี่ดีคืวามีหวาดี
กี่ลวัโรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าเก่ี่น่กี่วา่เหต ุแมี�สิ่นุ่ขัเหลา่น่่ �จะไมีไ่ดี�
ถูก้ี่ฆ่า่ แตก่ี่ารู้ถูก้ี่บงัคืบัให�ต�องอย่้ใ่น่สิ่ภิาพท่ี่�ย่ ำ�าแย่ท่ี่ ำาให�
สิ่นุ่ขัที่ย่อย่เสิ่่ย่ช่ีว่ตจากี่คืวามีอดีอย่ากี่และโรู้คือื�น่ ๆ เชีน่่ 
โรู้คืไข�หดัีสิ่นุ่ขัท่ี่�แพรู้ก่ี่รู้ะจาย่ไดี�โดีย่งา่ย่ใน่สิ่ภิาพท่ี่�แออดัี 
สิ่ถูาน่กี่ารู้ณเ์ลวรู้�าย่ดีงักี่ลา่วสิ่ามีารู้ถูหล่กี่เล่�ย่งไดี�อย่า่ง
งา่ย่ดีาย่หากี่สิ่ตัวเ์ล่ �ย่งและสิ่นุ่ขัใน่ชีมุีชีน่ไดี�รู้บักี่ารู้ฉ่ดี
วคัืซ่น่สิ่นุ่ขัเหลา่น่่ �จะชีว่ย่ย่บัย่ั�งกี่ารู้แพรู้ก่ี่รู้ะจาย่ของโรู้คืพ่ษ
สิ่นุ่ขับ�าผู้า่น่กี่ารู้สิ่รู้�างภิม่้ีคืุ�มีกี่นั่หมี้่

น่่�คืือเหตผุู้ลท่ี่�เรู้ามีุง่มีั�น่ดีำาเน่่น่กี่ารู้และขย่าย่โคืรู้งกี่ารู้
ที่ำาหมีนั่และฉ่ดีวคัืซ่น่ (จบั I ที่ำาหมีนั่ I ฉ่ดีวคัืซ่น่ I ปลอ่ย่
กี่ลบัสิ่้ถู่่�น่เดีม่ี) อย่า่งตอ่เนื่�อง ซ่�งที่ำาให�มีั�น่ใจไดี�วา่สิ่นุ่ขั
ใน่ชีมุีชีน่ไมีเ่พ่ย่งแตไ่ดี�รู้บักี่ารู้ที่ำาหมีนั่และฉ่ดีวคัืซ่น่แล�ว
เที่า่น่ั�น่ แตย่่งัไดี�รู้บักี่ารู้ปลอ่ย่กี่ลบัคืืน่สิ่้ถู่่�น่ท่ี่�อย่้เ่ดีม่ี (ใน่
กี่รู้ณ่ท่ี่�พวกี่เขาย่งัสิ่ามีารู้ถูอย่้ไ่ดี�อย่า่งปลอดีภิยั่) คืน่ใน่
ชีมุีชีน่จะรู้้ �สิ่ก่ี่ปลอดีภิยั่เมืี�อรู้้ �วา่สิ่นุ่ขัใน่ชีมุีชีน่ของตน่ไดี�รู้บั
กี่ารู้ปกี่ป�อง และกี่ารู้ม่ีอย่้ข่องสิ่นุ่ขัเหลา่น่่ �ย่งัป�องกี่นั่ไมีใ่ห�ม่ี
สิ่นุ่ขัใหมีเ่ข�ามีาใน่ชีมุีชีน่อ่กี่ที่างหน่่�งดี�วย่

หากทีา่นตอ้งการื่ทีรื่าบขี้อ้ม้ลและความร้ื่เ้พิ�มเตมิเกี�ย์ว
กบัโรื่คพษิสันุขัี้บา้และการื่ปอ้งกนัโรื่ค สัามารื่ถ่ด้ไดท้ีี� 
rabiesalliance.org
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แฟนดี�อมี (fandom) มีาจ็ากคำาว่ิา fanclub และ kingdom หมีายถึงึ แฟนคลับข่องศลิปิีนที�มีกีาร
รวิมีกลุ่มีกันอย่างเข่�มีแข่ง็และมีกีจิ็กรรมีร่วิมีกัน มีชีี่�อเรียกเฉพื่าะคล�ายอาณาจ็กัรที�แตกตา่งกัน
ไปี ชี่�นชีอบและตดิีตามีการทำางานข่องศลิปิีน ดีารา ไอดีอล หร่อผู้้�มีชีี่�อเสียงในวิงการตา่ง ๆ  

เช่ีน นักเคล่�อนไหวิ นักสิ�งแวิดีล�อมี หร่อแมี�แตนั่กการเมีอ่ง

คืำาวา่ “แฟน่ดี�อมี” อาจจะเป็น่ศูพัที่ใ์หมีส่ิ่ ำาหรู้บัใคืรู้หลาย่คืน่ แตส่ิ่ ำาหรู้บัมีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่แล�วกี่ลุม่ีแฟน่
ดี�อมีเป็น่ผู้้�สิ่น่บัสิ่น่นุ่กี่ารู้ที่ำางาน่เพื�อชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีท่ี่�ม่ีคืณุคืา่ย่่�งและไดี�สิ่ง่มีอบน่ำ�าใจให�แก่ี่ 
มีล้น่่ธ่ิฯ อย่า่งตอ่เนื่�อง 

สิ่มีาช่ีกี่ใน่แฟน่ดี�อมีจะม่ีกี่ารู้จดัีก่ี่จกี่รู้รู้มีและรู้ว่มีแสิ่ดีงคืวามีย่่น่ด่ีใน่โอกี่าสิ่ตา่ง ๆ ของศูล่ป่น่เชีน่่ วนั่คืล�าย่
วนั่เก่ี่ดี วนั่คืรู้บรู้อบของผู้ลงาน่สิ่รู้�างชืี�อ เฉลม่ีฉลองสิ่ำาหรู้บัผู้ลงาน่ใหมี ่เป็น่ต�น่ โดีย่เรู้าอาจจะคืุ�น่ช่ีน่กี่บักี่ารู้
เหน็่ป�าย่โฆ่ษณาตามีสิ่ถูาน่ท่ี่�ตา่ง ๆ เชีน่่ รู้ถูโดีย่สิ่ารู้สิ่าธิารู้ณะ ห�างสิ่รู้รู้พสิ่น่่คื�า หรู้อืแมี�แตป่�าย่ตด่ีบน่รู้ถูเข็น่
ขาย่อาหารู้

พื้ลังแห่งแฟนด้อมี
Chutima Srisawang

ยิ�งใหญ่่กำว่าที่่�ใครคาดคิด 
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ขณะน่่� น่อกี่จากี่กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่ศู่ลป่น่ท่ี่�รู้กัี่แล�วพวกี่เขาย่งัมีอบคืวามีชีว่ย่เหลือให�กี่ารู้กี่ศุูลไปพรู้�อมีกี่นั่ดี�วย่
กี่ารู้บรู้จ่าคืเง่น่ท่ี่�ไดี�จากี่กี่ารู้จดัีก่ี่จกี่รู้รู้มีตา่ง ๆ ให�แก่ี่มีล้น่่ธ่ิฯ ท่ี่�ที่ ำางาน่ขบัเคืลื�อน่และเปล่�ย่น่แปลงสิ่งัคืมี เชีน่่
มีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ท่ี่�ไดี�รู้บักี่ารู้ตด่ีตอ่จากี่แฟน่ดี�อมีหลาย่กี่ลุม่ี ป�าย่ข�อคืวามีให�กี่ำาลงัใจศูล่ป่น่ถูก้ี่เปล่�ย่น่
รู้้ปแบบจากี่ป�าย่ตด่ีตั�งตามีพื�น่ท่ี่�ตา่ง ๆ กี่ลาย่เป็น่ข�อคืวามีท่ี่�โพสิ่ตใ์น่แฟน่เพจภิาษาไที่ย่ของมีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขั
ใน่ซอย่แที่น่ 

เชีน่่ กี่ลุม่ีแฟน่ดี�อมี Mark Tuan & IGOT7 Thailand ท่ี่�ไดี�สิ่น่บัสิ่น่นุ่เง่น่ 29,393.93 บาที่ เนื่�องใน่โอกี่าสิ่
แสิ่ดีงคืวามีย่่น่ด่ีท่ี่�คืณุ Mark Tuan เซน็่ตส์ิ่ญั่ญ่ากี่บั CAA creative Artists Agency 

กี่ลุม่ีแฟน่คืลบั "เย่เย่ไที่ย่แลน่ดี"์ "Seo Yea Ji and Fanclub Thailand Yeyes" สิ่น่บัสิ่น่นุ่เง่น่บรู้จ่าคืจำาน่วน่ 
10,200 บาที่ เพื�อชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีใน่คืวามีดีแ้ลของมีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ เนื่�องใน่โอกี่าสิ่คืรู้บ
รู้อบ 1 ป่ ซ่รู้ส่ิ่เ์รู้ื�อง Its Okay To Not Be Okay ซ่�งคืณุซอเย่จ่เป็น่น่กัี่แสิ่ดีงน่ำาใน่เรู้ื�องน่่ �

น่อกี่จากี่น่่�ย่งัม่ีกี่ลุม่ีแฟน่คืลบัท่ี่�เดีน่่ที่างมีาศูน้่ย่พ์กัี่พ่งถูง่ท่ี่�เพื�อมีอบอปุกี่รู้ณส์ิ่ำาหรู้บัชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและ
แมีว โดีย่รู้้ �จกัี่กี่ารู้ที่ำางาน่ของซอย่ด๊ีอกี่จากี่ศู่ลป่น่ท่ี่�ตน่ชืี�น่ชีอบ เชีน่่ กี่ลุม่ีแฟน่คืลบัคืณุน่ำ�าหน่่�ง BNK48 
(Namneung BNK48 Thai fans) ท่ี่�ไดี�จดัีก่ี่จกี่รู้รู้มีที่ำาบญุ่เพื�อชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีของมีล้น่่ธ่ิเพื�อ
สิ่นุ่ขัใน่ซอย่เนื่�องใน่วนั่ป่ใหมีแ่ละไดี�สิ่มีที่บที่นุ่เพื�อซื �ออาหารู้และอปุกี่รู้ณส์ิ่ำาหรู้บัดีแ้ลสิ่นุ่ขั โดีย่ไดี�เดีน่่ที่าง
มีามีอบถูง่ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งท่ี่�จงัหวดัีภิเ้ก็ี่ต ตวัแที่น่กี่ลุม่ีกี่ลา่ววา่รู้้ �จกัี่กี่บัมีล้น่่ธ่ิฯ จากี่คืณุน่ำ�าหน่่�ง ซ่�งตด่ีตามีกี่ารู้
ที่ำางาน่ของซอย่ด๊ีอกี่อย่้แ่ล�ว 

ไมีใ่ชีเ่พ่ย่งแคืแ่ฟน่ดี�อมีใน่ปรู้ะเที่ศูไที่ย่เที่า่น่ั�น่ เรู้าย่งัไดี�รู้บัน่ำ�าใจจากี่กี่ลุม่ีแฟน่คืลบัท่ี่�ข�ามีน่ำ�าข�ามีที่ะเลมีาไกี่ล 
จากี่ญ่่�ปุ่ น่อ่กี่ดี�วย่ กี่ลุม่ีแฟน่ดี�อมีของคืณุสิ่ง่โต ปรู้าชีญ่ารู้ว่มีที่ำาบญุ่เนื่�องใน่วนั่คืล�าย่วนั่เก่ี่ดีของคืณุสิ่ง่โต 
โดีย่ผู้้�แที่น่แฟน่คืลบัชีาวญ่่�ปุ่ น่ไดี�เดีน่่ที่างมีาสิ่ง่มีอบเง่น่ให�ศูน้่ย่ข์องมีล้น่่ธ่ิฯ ท่ี่�กี่รุู้งเที่พฯ จำาน่วน่ 50,000 บาที่

กี่ลุม่ีแฟน่คืลบัของคืณุสิ่ง่โต ปรู้าชีญ่า เรู้ย่่กี่ชืี�อดี�อมีของพวกี่เคื�าวา่ “สิ่มีนุ่จ�าวป่า” ม่ีกี่ารู้จดัีก่ี่จกี่รู้รู้มีเพื�อ
สิ่งัคืมีอย่า่งตอ่เนื่�องที่ั�งแฟน่คืลบัใน่ปรู้ะเที่ศูไที่ย่และญ่่�ปุ่ น่ เชีน่่กี่ารู้บรู้จ่าคืเง่น่สิ่น่บัสิ่น่นุ่แก่ี่สิ่ถูาน่สิ่งเคืรู้าะห์
สิ่ตัว ์ กี่ารู้มีอบที่นุ่กี่ารู้ศูก่ี่ษาให�แก่ี่โรู้งเรู้ย่่น่ใน่ถู่�น่ที่รุู้กี่นั่ดีารู้

ที่กุี่กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่ท่ี่�เรู้าไดี�รู้บัล�วน่ม่ีสิ่ว่น่สิ่ำาคืญั่อย่า่งย่่�งใน่กี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีให�ม่ีคืณุภิาพช่ีว่ต
ท่ี่�ด่ีข่ �น่ ขอขอบคืณุแฟน่ดี�อมีที่กุี่ที่า่น่ท่ี่�เลง็เหน็่คืวามีสิ่ำาคืญั่ของช่ีว่ตเลก็ี่ ๆ เหลา่น่่ �
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พื่่�นที�ร่มีเงาลมีพื่ดัีเอ่�อย ๆ เยน็สบายตลอดีทั�งวัินในศ้นยพ์ื่กัพื่งิที�ภูเ้กต็นั�นมีอีย่้หลายจุ็ดี หนึ�งในนั�นคอ่ 
“กำาแพื่งแหง่ควิามีทรงจ็ำา” (Wall of Remembrance) สถึานที�สำาหรับบรรจุ็เร่�องราวิอันงดีงามีและข่�อควิามีจ็าก
ใจ็ข่องเจ็�าข่องถึงึสัตวิเ์ลี�ยงแสนรักที�จ็ากไปี กำาแพื่งนี�เป็ีนสถึานที�เพื่่�อระลึกถึงึสัตวิเ์ลี�ยงเพื่ยีงหนึ�งเดียีวิที�แตก
ตา่งและพื่เิศษ ไม่ีว่ิาเพื่่�อนที�จ็ากไปีจ็ะมีสีองข่า สามีข่า หร่อสี�ข่ากต็ามี

กี่ำาแพงที่อดีย่าวฟากี่หน่่�งของสิ่น่ามีหญ่�าเข่ย่วชีะอุม่ีซ่�งเป็น่พื �น่ท่ี่�ว่�งเลน่่อ่สิ่รู้ะท่ี่�อาสิ่าสิ่มีคัืรู้ของซอย่ด๊ีอกี่จะมีาใชี�เวลารู้ว่มี
กี่บัสิ่นุ่ขัที่กุี่วนั่ กี่ำาแพงเหลา่น่่ �เป็น่ฉากี่หลงัท่ี่�สิ่วย่งามีท่ี่�คือย่เตือน่ใจที่กุี่ช่ีว่ตใน่กี่ารู้ใชี�เวลาที่กุี่น่าท่ี่ให�ม่ีคืวามีหมีาย่และคืุ�มี
คืา่ ข�อคืวามีบางสิ่ว่น่ย่งัสิ่รู้�างแรู้งบนั่ดีาลใจให�เหลา่อาสิ่าสิ่มีคัืรู้ใน่กี่ารู้อทุ่ี่ศูตน่เพื�อชีว่ย่เหลือสิ่ตัว ์ ใน่ขณะท่ี่�มีองดีส้ิ่นุ่ขัว่�ง
เลน่่อย่า่งรู้า่เรู้ง่ ชีา่งเป็น่บรู้รู้ย่ากี่าศูท่ี่�น่า่รู้ื�น่รู้มีย่์

น่อกี่จากี่รู้้ปภิาพสิ่ตัวเ์ล่ �ย่งแสิ่น่รู้กัี่ของใคืรู้หลาย่คืน่แล�ว บน่กี่ำาแพงย่งัม่ีป�าย่ข�อคืวามีหลาย่ภิาษาซ่�งแมี�บางข�อคืวามี 
อาจจะเป็น่ท่ี่�เข�าใจเฉพาะกี่ลุม่ี แตเ่รู้าก็ี่สิ่มัีผู้สัิ่ไดี�ถูง่คืวามีรู้กัี่และคืวามีปรู้ารู้ถูน่าด่ีท่ี่�สิ่ะที่�อน่ออกี่มีารู้วมีถูง่ข�อคืวามีเพื�อ

Sam McElroy

จาร์ึกไว้ใน
ค์วามีทุร์งจำา
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ฉากหลงัทีี�สัวย์งามขี้องพ่ �นทีี�วิ�งเลน่อสิัรื่ะ 
คอ่กำาแพงแหง่ความทีรื่งจิำาทีี�ทีอดย์าว
เดน่ตะหงา่นรื่อใหอ้าสัาสัมคัรื่ไดม้า
สัมัผู้สััเรื่่�องรื่าวขี้องความรื่กัอนังดงาม
รื่ะหวา่งเจิา้ขี้องกบัสัตัวเ์ลี �ย์ง

นอ้งโจินติา ใช้เ้วลาในพ่ �นทีี�วิ�งเลน่
อสิัรื่ะบรื่เิวณหนา้กำาแพง 

รู้ ำาลก่ี่ถูง่คณุจิิลล ์ดลัลยี์ ์ผู้้�รู้ว่มีก่ี่อตั�งมีล้น่่ธ่ิฯ กี่ารู้ที่ำางาน่และคืวามีทีุ่ม่ีเที่ของเธิอย่งัคืงอย่้ใ่น่คืวามีที่รู้งจำาของเจ�าหน่�าท่ี่�
และอาสิ่าสิ่มีคัืรู้ม่ีเสิ่ื�อมีคืลาย่ ป�าย่เหลา่น่่ �จะถูก้ี่จารู้ก่ี่อย่้ท่่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งตรู้าบน่าน่เที่า่น่าน่ 

สิ่ตัวเ์ล่ �ย่งท่ี่�ข�ามีสิ่ะพาน่สิ่าย่รุู้ �งเหลา่น่่ �ไมีใ่ชีเ่พ่ย่งสิ่นุ่ขัและแมีวท่ี่�ไดี�บ�าน่ใหมีไ่ปจากี่ซอย่ด๊ีอกี่เที่า่น่ั�น่ แตย่่งัรู้วมีถูง่สิ่ตัวเ์ล่ �ย่ง
จากี่ตา่งท่ี่�มีา ซ่�งเจ�าของม่ีคืวามีปรู้ะสิ่งคืใ์น่กี่ารู้เก็ี่บเรู้ื�องรู้าวของพวกี่เขาเหลา่น่่ �ไว�ใน่สิ่ถูาน่ท่ี่�สิ่ดุีพ่เศูษ

เจ�าของสิ่ามีารู้ถูเลือกี่ป�าย่ท่ี่�ม่ีหลากี่หลาย่ขน่าดีและรู้้ปแบบ คืณุสิ่ามีารู้ถูเลือกี่ข�อคืวามีไมีว่า่จะถูง่สิ่ตัวเ์ล่ �ย่งของคืณุ (ท่ี่�
เรู้ามีั�น่ใจวา่พวกี่เขารู้บัรู้้ �) หรู้อืมีอบเป็น่ของขวญั่ให�แก่ี่คืรู้อบคืรู้วัและคืน่ท่ี่�คืณุรู้กัี่ 

เรู้าจะสิ่ง่รู้้ปภิาพให�คืณุชีมีเมืี�อกี่ารู้ออกี่แบบเสิ่รู้จ็เรู้ย่่บรู้�อย่ คืณุสิ่ามีารู้ถูมีาเย่่�ย่มีชีมีเพื�อดีป้�าย่บน่กี่ำาแพงแหง่คืวามีที่รู้งจำา
ไดี�ท่ี่�ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งท่ี่�ภิเ้ก็ี่ต ซ่�งเรู้าเป่ดีต�อน่รู้บัผู้้�เย่่�ย่มีชีมีตลอดีที่ั�งป่

หากี่คืณุสิ่น่ใจให�เรู้ื�องรู้าวของสิ่ตัวเ์ล่ �ย่งแสิ่น่รู้กัี่ท่ี่�จากี่ไปไดี�เป็น่สิ่ว่น่หน่่�งของกี่ำาแพงแหง่คืวามีที่รู้งจำาน่่ � หรู้อืมีอบเป็น่ของ
ขวญั่ช่ี �น่พ่เศูษให�แก่ี่คืน่สิ่ำาคืญั่ โปรู้ดีดีรู้้าย่ละเอ่ย่ดีเพ่�มีเตม่ีไดี�  ที่่�น่ี่� 

เง่น่สิ่น่บัสิ่น่นุ่ป�าย่จะถูก้ี่น่ำาไปใชี�ใน่กี่ารู้ดีำาเน่่น่งาน่ของมีล้น่่ธ่ิ ฯ ที่ั�งกี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่ตัว ์กี่ารู้ฟื�น่ฟรู้้า่งกี่าย่และจ่ตใจของ 
สิ่ตัวท่์ี่�ถูก้ี่ที่ารุู้ณกี่รู้รู้มีและกี่ารู้ที่ำาหมีนั่เพื�อคืวบคืมุีปรู้ะชีากี่รู้สิ่ตัวจ์รู้จดัีตอ่ไป
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เมี่�อต�นปีีนี�เราไดี�ปีระกาศข่อรับบริจ็าค Kong ของเลน่่
สิ่นุ่ขัที่ั�งใหมีเ่อ่�ย่มีหรู้อืมืีอสิ่องสิ่ภิาพด่ี ของเลน่่เสิ่รู้ม่ีที่กัี่ษะ
และสิ่มีาธ่ิที่ำาจากี่ย่างชีน่่ดีน่่�ม่ีไว�สิ่ ำาหรู้บัดีง่หรู้อืกี่ดัีแที่ะและ 
ม่ีปรู้ะโย่ชีน่อ์ย่า่งมีากี่สิ่ำาหรู้บัสิ่นุ่ขัท่ี่�ซอย่ด๊ีอกี่ โดีย่เฉพาะ
อย่า่งย่่�งสิ่นุ่ขัท่ี่�อาศูยั่อย่้ใ่น่คือกี่แย่กี่จากี่สิ่นุ่ขัตวัอื�น่ โดีย่ของ
เลน่่ชีน่่ดีน่่ �ไมีไ่ดี�หาซื �อไดี�งา่ย่ตามีที่�องตลาดีใน่ปรู้ะเที่ศูไที่ย่

ภิาย่ใน่เวลาไมีก่่ี่�สิ่ปัดีาหห์ลงัจากี่ท่ี่�เรู้าขอรู้บับรู้จ่าคื กี่ลอ่ง
พสัิ่ดีทุ่ี่�บรู้รู้จ ุKong ที่กุี่สิ่่และที่กุี่ขน่าดีจากี่ที่ั�วโลกี่ไดี�ถูก้ี่
ที่ย่อย่สิ่ง่มีาท่ี่�ซอย่ด๊ีอกี่ น่อกี่จากี่ Kong แล�ว บางกี่ลอ่งย่งั
บรู้รู้จขุน่มี แผู้น่่รู้องฝ่กี่สิ่นุ่ขัแบบใชี�ซ ำ�าไดี�และของเลน่่แสิ่น่
สิ่น่กุี่อื�น่ ๆ สิ่ ำาหรู้บัให�สิ่นุ่ขัของเรู้าไดี�ฝ่กี่ที่กัี่ษะและสิ่มีาธ่ิ 
อย่า่งเพลด่ีเพลน่่

Amy Bryant

ซอยด๊อกำรับ้บ้ริจาค 
Kong  

ของเลั่นฝึึกำที่ักำษะแลัะ
สุมาธิิสุุนัข
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เรู้าสิ่ามีารู้ถูน่ั�งเลา่ไดี�เป็น่วนั่ ๆ เลย่วา่สิ่นุ่ขัท่ี่�ซอย่ด๊ีอกี่รู้้ �สิ่ก่ี่ด่ีใจ ตื�น่เต�น่และม่ีคืวามีสิ่ขุ
มีากี่เพ่ย่งใดีท่ี่�ไดี�รู้บัของเลน่่เหลา่น่่ � แตเ่รู้าคืด่ีวา่ภิาพรู้อย่ย่่ �มีของน่�องแจ็คืจะสิ่ามีารู้ถู

บอกี่เลา่เรู้ื�องรู้าวเหลา่น่ั�น่ไดี�ด่ีกี่วา่

คุณสามีารถึร่วิมีบริจ็าคสิ�งข่องให�กับซอยดีอ๊กโดียส่งมีาตามีที�อย้่นี�

มีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ (ซอย่ด๊ีอกี่) 

เลขท่ี่� 167/9 ซอย่ไมี�ขาว 10 

หมี้ ่4 ต.ไมี�ขาว อ.ถูลาง จ.ภิเ้ก็ี่ต 83110 

โที่รู้ 076-681029
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Sam McElroy

ซอยด๊อกมีอบ้ค์วามีช่วยเหล้อแก่บ้้าน 
พื้ักพื้ิงสุนัขจร์จัดภ์ูเก็ต

ได้อีกค์ร์ั�ง

เมี่�อวัินที� 28 กรกฎาคมี ม้ีลนิธิ์เพื่่�อสุนัข่ในซอย (ซอยดีอ๊ก) ร่วิมีกับสำานักงานปีศุสัตวิจ์็งัหวัิดีภูเ้กต็
และกลุ่มีอาสาสมัีครผู้้�รักสัตวิ ์ไดี�ดีำาเนินการฉีดีวัิคซนีโรคพื่ษิสุนัข่บ�าปีระจ็ำาปีีและตรวิจ็สุข่ภูาพื่
สุนัข่ที�บ�านพื่กัพื่งิสุนัข่จ็รจ็ดัีภูเ้กต็

ภิาย่ใน่วนั่ดีงักี่ลา่ว สิ่ตัวแพที่ย่ข์องซอย่ด๊ีอกี่ไดี�ฉ่ดีวคัืซ่น่โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�าและวคัืซ่น่รู้วมีหกี่โรู้คื (ซ่�งม่ีวคัืซ่น่ 
โรู้คืพ่ษสิ่นุ่ขับ�า, โรู้คืไข�หดัีสิ่นุ่ขัและโรู้คืพารู้โ์วรู้วมีอย่้ด่ี �วย่) ให�แก่ี่สิ่นุ่ขัที่ั�งสิ่่ �น่ 750 ตวั ให�ย่าบรู้าแวคืโตเพื�อ
ดีแ้ลสิ่ขุภิาพผู่้วหน่งัแก่ี่สิ่นุ่ขั 16 ตวั รู้วมีถูง่ไดี�เดีน่่ที่างกี่ลบัไปให�กี่ารู้รู้กัี่ษาสิ่นุ่ขัท่ี่�ม่ีเหบ็และหมีดัีเป็น่เวลาตอ่
เนื่�องหลาย่สิ่ปัดีาหห์ลงัจากี่น่ั�น่

คณุเทีวนิ แสัวงสันิ ปศูสุิ่ตัวจ์งัหวดัีภิเ้ก็ี่ต ซ่�งลงพื �น่ท่ี่�กี่บัซอย่ด๊ีอกี่ไดี�แสิ่ดีงถูง่คืวามีรู้้ �สิ่ก่ี่ย่่น่ด่ีและพรู้�อมีให�กี่ารู้
สิ่น่บัสิ่น่นุ่คืวามีพย่าย่ามีใน่กี่ารู้ที่ำางาน่รู้ว่มีกี่นั่เพื�อปรู้บัปรุู้งสิ่วสัิ่ดีภ่ิาพของสิ่นุ่ขัท่ี่�บ�าน่พกัี่พ่งสิ่นุ่ขัจรู้จดัีภิเ้ก็ี่ต

“ท่ี่�ผู้า่น่มีาเจ�าหน่�าท่ี่�บ�าน่พกัี่พ่งที่ำางาน่อย่า่งเตม็ีท่ี่�เพื�อดีแ้ลคืวามีเป็น่อย่้ข่องสิ่นุ่ขั แตด่ี�วย่จำาน่วน่สิ่นุ่ขัท่ี่�เพ่�มี
จำาน่วน่ข่ �น่เรู้ื�อย่ ๆ ใน่ขณะท่ี่�เจ�าหน่�าท่ี่�ย่งัม่ีกี่ำาลงัคืน่เที่า่เดี่มีน่ั�น่ที่ำาให�กี่ารู้ดีแ้ลอาจที่ำาไดี�อย่า่งไมีท่ี่ั�วถูง่ กี่ารู้ม่ี
ซอย่ด๊ีอกี่และกี่ลุม่ีจ่ตอาสิ่าซ่�งม่ีใจรู้กัี่สิ่ตัวเ์ข�ามีาชีว่ย่ท่ี่�บ�าน่พกัี่พ่งที่ำาให�กี่ารู้ดีแ้ลสิ่นุ่ขัเหลา่น่่ �เป็น่ไปอย่า่งที่ั�วถูง่
และม่ีปรู้ะสิ่ท่ี่ธ่ิภิาพมีากี่ย่่�งข่ �น่ จะชีว่ย่พฒัน่าคืณุภิาพช่ีว่ตสิ่นุ่ขัจรู้จดัีเหลา่น่่ �ให�ม่ีคืวามีเป็น่อย่้แ่ละสิ่ขุภิาพท่ี่�ด่ี 
และสิ่ำาน่กัี่งาน่ปศูสุิ่ตัวจ์งัหวดัีภิเ้ก็ี่ตย่่น่ด่ีให�กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่กี่ารู้ดีำาเน่่น่งาน่ของที่กุี่ฝ่าย่”
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การื่ฉดีวคัซีนไมเ่พยี์งแตจ่ิะช้ว่ย์ย์บัย์ั�งการื่แพร่ื่กรื่ะจิาย์ขี้องโรื่คภัาย์ในบา้นพกัพงิสันุขัี้จิรื่จิดัภ้ัเกต็เทีา่นั�น แตย่์งัช้ว่ย์ใหส้ันุขัี้มสีัขุี้ภัาพ 
ทีี�แขี้ง็แรื่งและสัมบ้รื่ณ ์รื่วมถ่งึเพิ�มโอกาสัในการื่ไดร้ื่บัอปุการื่ะอกีดว้ย์

ต�องขอขอบคืณุคืณุเที่ว่น่ ท่ี่�อน่ญุ่าตให�ซอย่ด๊ีอกี่และอาสิ่าสิ่มีคัืรู้ใน่พื �น่ท่ี่�ไดี�กี่ลบัเข�าไปให�คืวามีชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขั
ภิาย่ใน่บ�าน่พกัี่พ่งสิ่นุ่ขัจรู้จดัีภิเ้ก็ี่ตไดี�อ่กี่คืรู้ั�ง หลงัจากี่ท่ี่�ป่ดีรู้บัคืวามีชีว่ย่เหลือจากี่ภิาย่น่อกี่มีาตั�งแตเ่ดืีอน่
มีกี่รู้าคืมี เนื่�องจากี่สิ่ถูาน่กี่ารู้ณก์ี่ารู้แพรู้รู่้ะบาดีของโคืว่ดี-19 

ท่ี่มีสิ่ตัวแพที่ย่ ์หน่ว่ย่บรู้ก่ี่ารู้ดี�าน่สิ่วสัิ่ดีภ่ิาพสิ่ตัวช์ีมุีชีน่และเจ�าหน่�าท่ี่�กี่้�ภิยั่สิ่ตัวข์องเรู้าไดี�กี่ลบัเข�าไปให�คืวามี
ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัท่ี่�บ�าน่พกัี่พ่งสิ่นุ่ขัจรู้จดัีภิเ้ก็ี่ตไดี�ตามีปกี่ต่ เพื�อให�มีั�น่ใจวา่สิ่นุ่ขัที่กุี่ตวัท่ี่�น่ั�น่ไดี�รู้บักี่ารู้ที่ำาหมีนั่ ฉ่ดี
วคัืซ่น่ ถู่าย่พย่าธ่ิ ปรู้าศูจากี่เหบ็หมีดัีและไดี�รู้บักี่ารู้รู้กัี่ษาพย่าบาลอย่า่งเหมีาะสิ่มี เมืี�อป่ท่ี่�ผู้า่น่มีาท่ี่มีงาน่ของ
เรู้าให�กี่ารู้รู้กัี่ษาสิ่นุ่ขัท่ี่�น่่�ไปแล�วมีากี่กี่วา่ 4,600 คืรู้ั�ง ม่ีสิ่นุ่ขั 250 ตวัถูก้ี่พากี่ลบัมีารู้กัี่ษาตวัท่ี่�โรู้งพย่าบาลของ
ซอย่ด๊ีอกี่ โดีย่เรู้าจะคือย่ให�กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่และมีอบคืวามีชีว่ย่เหลือแก่ี่สิ่นุ่ขัท่ี่�บ�าน่พกัี่พ่งสิ่นุ่ขัจรู้จดัีภิเ้ก็ี่ตตอ่ไป
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การซ่�อสินค�าผู่้านร�านค�าออนไลนก์ำาลังไดี�รับควิามีนิยมีอย่าง
ตอ่เน่�อง ดี�วย่คืวามีสิ่ะดีวกี่สิ่บาย่จากี่กี่ารู้ท่ี่�สิ่ามีารู้ถูเลือกี่จบัจา่ย่
ซื �อของจากี่ท่ี่�บ�าน่หรู้อืท่ี่�ใดีก็ี่ไดี�โดีย่ไมีจ่ ำาเป็น่ต�องเดีน่่ที่างไปรู้�าน่คื�า 
ปรู้ะหย่ดัีที่ั�งเวลาและคืา่ใชี�จา่ย่โดีย่เฉพาะอย่า่งย่่�งกี่ารู้ใชี�ช่ีว่ตของ
ผู้้�คืน่แบบ New Normal ใน่ชีว่งท่ี่�ม่ีเชืี �อไวรู้สัิ่โคืว่ดี-19 แพรู้รู่้ะบาดี 
ที่กุี่คืน่พย่าย่ามีลดีกี่ารู้สิ่มัีผู้สัิ่รู้ะหวา่งกี่นั่และลดีใชี�เง่น่สิ่ดี ย่่�ง
ที่ำาให�กี่ารู้ช็ีอปป่�งออน่ไลน่ไ์ดี�รู้บัคืวามีน่่ย่มีมีากี่ข่ �น่เป็น่เที่า่ตวั

น่อกี่จากี่กี่ารู้ซื �อสิ่น่่คื�าแล�ว กี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีย่งัม่ีชีอ่งที่างออน่ไลน่อ่์กี่ดี�วย่ไมีว่า่จะเป็น่กี่ารู้
บรู้จ่าคืโดีย่กี่ารู้โอน่เง่น่ผู้า่น่แอพลเ่คืชีนั่ธิน่าคืารู้ใน่โที่รู้ศูพัที่มื์ีอถืูอหรู้อืกี่ารู้บรู้จ่าคืออน่ไลน่ผ์ู้า่น่เวป็ไซตด์ี�วย่คือมีพ่วเตอรู้์
ท่ี่�สิ่ามีารู้ถูสิ่น่บัสิ่น่นุ่หน่ว่ย่งาน่ท่ี่�ให�กี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่ตัวต์า่ง ๆ ไดี�อย่า่งงา่ย่ดีาย่

กี่ารู้ที่ำางาน่ของมีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ใน่กี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีใน่ปรู้ะเที่ศูไที่ย่ล�วน่เก่ี่ดีข่ �น่เพรู้าะเรู้าไดี�รู้บักี่ารู้
สิ่น่บัสิ่น่นุ่จากี่ผู้้�ท่ี่�ต�องกี่ารู้เปล่�ย่น่แปลงช่ีว่ตของสิ่ตัวจ์รู้จดัีดี�อย่โอกี่าสิ่ให�ม่ีช่ีว่ตใหมีท่่ี่�ด่ีย่่�งข่ �น่ น่อกี่จากี่เง่น่บรู้จ่าคืจะเป็น่
สิ่่�งจำาเป็น่สิ่ำาหรู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่ตัวเ์หลา่น่่ �แล�ว เรู้าย่งัไดี�รู้บัธิารู้น่ำ�าใจท่ี่�สิ่ง่มีาเป็น่อปุกี่รู้ณใ์น่กี่ารู้ดีแ้ลสิ่ตัวเ์ล่ �ย่งจากี่ 
ผู้้�สิ่น่บัสิ่น่นุ่ที่ั�วปรู้ะเที่ศู ที่ั�ง อาหารู้สิ่ตัว ์ของเลน่่สิ่ำาหรู้บัสิ่นุ่ขัและแมีว และอปุกี่รู้ณส์ิ่ำาหรู้บัสิ่ตัวเ์ล่ �ย่งอื�น่ ๆ ซ่�งเรู้าย่่น่ด่ีอย่า่ง
ย่่�งท่ี่�จะแจ�งวา่ขณะน่่�มีล้น่่ธ่ิฯ ไดี�ม่ีชีอ่งที่างออน่ไลน่ส์ิ่ ำาหรู้บัสิ่ง่มีอบของเพื�อชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวแล�ว

มีล้น่่ธ่ิเพื�อสิ่นุ่ขัใน่ซอย่ไดี�รู้ว่มีกี่บั Big C Online เพ่�มีชีอ่งที่างชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีท่ี่�บาดีเจ็บ เจ็บป่วย่ ไดี�รู้บั
อบุตั่เหต ุโดีย่บ่�กี่ซ่อน่เุคืรู้าะหช์ีอ่งที่างใน่กี่ารู้สิ่ั�งซื �ออปุกี่รู้ณส์ิ่ำาหรู้บัดีแ้ลสิ่ตัวเ์ล่ �ย่งผู้า่น่รู้�าน่คื�าออน่ไลน่ ์(Big C Online) 
และจดัีสิ่ง่ให�ถูง่ศูน้่ย่พ์กัี่พ่งของมีล้น่่ธ่ิฯ ท่ี่�จงัหวดัีภิเ้ก็ี่ต

สิ่ำาหรู้บัผู้้�สิ่น่ใจสิ่ามีารู้ถูเลือกี่ซื �ออปุกี่รู้ณต์า่ง ๆ อาท่ี่ อาหารู้สิ่ตัว ์น่ำ�าย่าที่ำาคืวามีสิ่ะอาดี ถูงุดีำา สิ่ ำาล่ กี่รู้ะดีาษท่ี่ชีชี้ ่ 
ผู้�าขน่หน่ ้และสิ่น่่คื�ารู้าย่กี่ารู้อื�น่ ๆ โดีย่ม่ีคืา่ธิรู้รู้มีเน่่ย่มีกี่ารู้จดัีสิ่ง่ 60 บาที่ที่กุี่รู้าย่กี่ารู้สิ่ั�งซื �อ

รู้ว่มีสิ่ง่มีอบสิ่่�งของเพื�อชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีผู้า่น่ Big C Online ไดี� ที่่�น่ี่�

ขอขอบคืณุบ่�กี่ซ่เป็น่อย่า่งสิ่ง้สิ่ำาหรู้บักี่ารู้อน่เุคืรู้าะหช์ีอ่งที่างสิ่ำาหรู้บักี่ารู้ชีว่ย่เหลือสิ่นุ่ขัและแมีวจรู้จดัีของมีล้น่่ธ่ิฯ   
กี่ารู้สิ่น่บัสิ่น่นุ่อนั่ม่ีคืา่ย่่�งน่่ �ที่ ำาให�เรู้าย่งัคืงสิ่ามีารู้ถูชีว่ย่เหลือสิ่ตัวจ์รู้จดัีท่ี่�ไรู้ �คืน่เหล่ย่วแลไดี�ตอ่ไป

Chutima Srisawang

ช็อปออนไลน์
เพื้้�อช่วยเหล้อสัตว์
จร์จัดได้แล้ววันนี�!
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