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ในหลวังพระราช่ทำาน 
อาหารสุุนัขและแมัวั 

แก่ม้ัลนิธิิเพื�อสุุนัขในซีอย
Amy Bryant

เมื่่�อช่่วงต้น้ปีีที่ี�ผ่่านมื่า สมื่เด็จ็พระเจา้อยู่่่หัวัมื่หัาวช่ริาลงกรณ บด็นิที่รเที่พยู่วรางก่ร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า้โปรดกระหม่อ่ม่พระราชทานอาหารสำำาหรบัสำนุขัแล้ะแม่วแก่ม่ลู้นิธิิ 

เพ่�อสำนุขัในซอย (ซอยด๊อก) เน่�องในโอกาสำวนัคล้า้ยวนัเกิด เจ้า้คณุพระสำนีินาฏ พิล้าสำกลั้ยาณี

ม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอย แล้ะผูู้แ้ทนจ้ากองคก์รสำงเคราะหส์ำตัวต์า่ง ๆ ทั�วประเทศรวม่ทั�งสำิ �น  
14 หนว่ยงาน เขา้รบัม่อบอาหารสำตัวพ์ระราชทานเบ่ �องหนา้พระบรม่ฉายาล้กัษณพ์ระบาทสำม่เดจ็้

พระเจ้า้อยูห่วั ในวนัที� 27 ม่กราคม่ โดยอาหารสำตัวไ์ดถู้กูขนสำง่ถูงึศนูยพ์กัพิงของม่ลู้นิธิิฯ  
ที� จ้.ภูเูก็ต ในวนัที� 2 กมุ่ภูาพนัธิ ์

ปัจ้จ้บุนัเรามี่สำตัวก์วา่ 1,300 ตวัที�อยูภู่ายในศนูยพ์กัพิง รวม่ถูงึสำตัวจ์้รจ้ดัตาม่ชมุ่ชนตา่ง ๆ รอบเกาะ
ภูเูก็ตอีกเป็นจ้ำานวนม่ากที�ม่ลู้นิธิิฯ ใหก้ารดแูล้ พระม่หากรุณาธิิคณุแล้ะนำ�าพระราชหฤทยัที� 
ทรงพระเม่ตตาหว่งใยตอ่สำตัวย์ากไรไ้ดส้ำรา้งคณุประโยชนใ์หญ่่หล้วงแก่ชีวิตของพวกเขา 

คุณุเบิ้้�นและคุณุอุุ้�ม เจ้�าหน�าที่่�มูลนธ้้ิเพื่่�อุ้สุนุขัในซอุ้ย 
รับัิ้มอุ้บิ้อุ้าหารัสุตัว์พ์ื่รัะรัาชที่านที่่�จ้งัหว์ดัภููเก็ต็
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“นบัิ้เป็็นพื่รัะมหาก็รุัณาธ้ิคุณุอุ้ยา่งหาที่่�สุดุมไ้ด� ที่่�พื่รัะบิ้าที่สุมเดจ็้พื่รัะเจ้�าอุ้ยูห่วั์ที่รังตรัะหนกั็ถึงึ
ปั็ญหาสุตัว์จ์้รัจ้ดัและตรัะหนกั็ถึงึก็ารัที่ำางานขอุ้งเรัาและอุ้งคุก์็รัสุงเคุรัาะหส์ุตัว์ต์า่ง ๆ”  

คณุกิรณี นรบาล้ ประธิานม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอย ประเทศไทย กล้า่ว

นี�ไม่ใ่ชค่รั�งแรกที�ซอยด๊อกไดร้บัพระม่หากรุณาธิิคณุจ้ากพระบาทสำม่เดจ็้พระเจ้า้อยูห่วั  
ม่ลู้นิธิิฯ เคยไดร้บัม่อบอาหารสำตัวพ์ระราชทานม่าแล้ว้เม่่�อเด่อน กรกฎาคม่ พ.ศ. 2560  

แล้ะ พฤษภูาคม่ พ.ศ. 2562

“พื่รัะอุ้งคุท์ี่า่นที่รังเป็็นแบิ้บิ้อุ้ยา่งในเรั่�อุ้งก็ารัรักั็สุตัว์ ์ซึ�งแสุดงให�เหน็เป็็นที่่�ป็รัะจ้กั็ษ์์ว์า่พื่รัะอุ้งคุท์ี่รัง
มพ่ื่รัะเมตตาตอุ่้สุตัว์ท์ี่กุ็ชนด้ ในก็รัณน่่ �คุอุ่้สุนุขัจ้รัจ้ดั” คณุจ้อหน์ ดลั้ล้ีย ์ผูู้ร้ว่ม่ก่อตั�งม่ลู้นิธิิ 

เพ่�อสำนุขัในซอย กล้า่วไวเ้ม่่�อครั�งไดร้บัพระราชทานอาหารสำตัวเ์ม่่�อคราวที�ผู้า่นม่า

“พื่รัะบิ้าที่สุมเดจ็้พื่รัะเจ้�าอุ้ยูห่วั์ที่รังดำาเนน้ตามรัอุ้ยเบิ้่ �อุ้งพื่รัะยคุุลบิ้าที่ขอุ้งในหลว์งรัชัก็าลที่่� 9  
ที่่�ที่รังเป็็นต�นแบิ้บิ้ในก็ารัดำาเนน้ชว่์ต้และที่รังเป็็นแบิ้บิ้อุ้ยา่งที่่�ด ่เรัาหว์งัว์า่ก็ารัสุง่เสุรัม้ให�ที่กุ็คุน 

มเ่มตตาก็รุัณาตอุ่้สุตัว์เ์ชน่น่ �จ้ะยงัคุงดำารังอุ้ยูต่อุ่้ไป็”

คุณุหมอุ้นทัี่ ผูู้ �แที่นจ้าก็มูลนธ้้ิฯ เข�ารับัิ้มอุ้บิ้
อุ้าหารัสุตัว์พ์ื่รัะรัาชที่านที่่�ก็รุังเที่พื่มหานคุรั
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ในซอยู่ด็อ๊กโพสต้เ์ด็อ่นธัันวาคมื่นั�น เราได็แ้นะนำา
ศู่นยู่ก์ารเรียู่นร้่เพ่�อสวัสด็ภิาพสัต้วข์องซอยู่ด็อ๊กที่ี�

ภเ่กต็้ไปีแล้ว ซึ�งการพฒันาเพ่�อชว่ยเหล้่อสำนุขัแล้ะแม่ว
จ้รจ้ดัของเราไม่ไ่ดห้ยดุอยูเ่ทา่นั�น เราไดด้ ำาเนินการก่อสำรา้ง
อาคารสำตัวป่์วยตดิเช่ �อหล้งัใหม่ค่วบคูก่นัแล้ะเสำรจ็้สำม่บรูณ ์

ใชง้านเป็นที�เรยีบรอ้ยแล้ว้

อาคารหล้งันี �เกิดขึ �นไดด้ว้ยการบรจิ้าคอนัมี่คา่ยิ�งจ้ากคณุ 
ตวัอาคารสำองชั�นประกอบไปดว้ยหอ้งกกักนัเช่ �อสำำาหรบั
สำนุขัที�ตดิเช่ �อไวรสัำไขห้ดัสำนุขั (CDV) แล้ะสำนุขัที�ตดิเช่ �อ

ล้ำาไสำอ้กัเสำบ (CPV) ที�ชั�นล้า่ง รวม่ถูงึหอ้งกกักนัเช่ �อ 
สำำาหรบัแม่วที�ตดิเช่ �อไขห้ดัแม่ว (FPV) ที�ชั�นบน

Sam McElroy

สุำารวัจ
อาคืาร

สัุตว์ัป่่วัย
ติดเชื่�อ

หลังใหม่ั 
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แมว์ที่่�ตด้เช่ �อุ้ไข�หดัแมว์ย�ายมาอุ้ยูท่ี่่�ห �อุ้งก็กั็ก็นัเช่ �อุ้ 
ในอุ้าคุารัหลงัใหมเ่ม่�อุ้เดอุ่้นพื่ฤศจ้้ก็ายน พื่.ศ. 2563
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ห�อุ้งก็กั็ก็นัโรัคุเดม้ – ที่่�ดดัแป็ลงจ้าก็โรังเรัอุ่้นสุำาหรับัิ้ 
ใช�เล่ �ยงโคุก็รัะบิ้อุ่้ ไม่ได�ถูึก็อุ้อุ้ก็แบิ้บิ้มาเพื่่�อุ้ใช�งานที่างก็ารัแพื่ที่ย ์

โรคระบาดเหล้า่นี �เป็นโรคที�พบไดท้ั�วไปในสำตัวจ์้รจ้ดัทั�วทวีปเอเชีย  
โดยเฉพาะในประเทศไทยที�ม่ลู้นิธิิฯ ตั�งอยู ่ ทีม่แพทยจ์้งึตอ้งตรวจ้หา
เช่ �อไวรสัำในสำตัวท์กุตวัที�เขา้ม่ารบัการรกัษาที�ซอยด๊อก โครงการ CNVR 
ของเราใหค้วาม่สำำาคญั่กบัการฉีดวคัซีนเพ่�อปอ้งกนัโรคเหล้า่นี �  แต่
อยา่งไรก็ยงัมี่สำตัวเ์กิดใหม่ข่า้งถูนนอยูต่ล้อด แล้ะพวกเขายงัไม่ไ่ดร้บั
วคัซีนปอ้งกนัโรคจ้งึทำาใหก้ารแพรเ่ช่ �อเหล้า่นี �ยงัคงเกิดขึ �นอยา่งตอ่เน่�อง

หอ้งกกักนัโรคหล้งัเก่าของซอยด๊อกตั�งอยูใ่นอาคารหล้งัแรกของม่ลู้นิธิิฯ 
ซึ�งเริ�ม่ดำาเนินการเม่่�อ17  ปีที�แล้ว้ โดยเจ้า้ของที�ดนิเป็นเกษตรกร แล้ะใช้
โรงเรอ่นหล้งันี �สำ ำาหรบัเล้ี �ยงโคกระบ่อ ที�ภูายหล้งัไดก้ล้ายม่าเป็นอาคาร
สำำาหรบัโรงพยาบาล้หล้งัแรกของซอยด๊อก ในปี พ.ศ. 2559  เม่่�อเราได้
เปิดใชโ้รงพยาบาล้สำำาหรบัสำนุขั  อาคารหล้งันี �จ้งึไดถู้กูปรบัม่าใชเ้ป็น
หอ้งกกักนัโรคนบัตั�งแตน่ั�นม่า พ่ �นที�นั�นคบัแคบ อากาศไม่ถู่่ายเท แล้ะ
ไม่เ่อ่ �ออำานวยตอ่การทำางานของเจ้า้หนา้ที� ท ำาใหพ่้ �นที�ดงักล้า่วไม่ ่
เหม่าะสำม่สำำาหรบัใชใ้นการรกัษาสำตัวป่์วยม่ากนกั

อาคารหล้งัใหม่นี่ �ชว่ยใหเ้ราสำาม่ารถูแยกสำตัวที์�ก ำาล้งัทกุขท์รม่านจ้าก
การตดิเช่ �อไวรสัำออกจ้ากสำตัวที์�มี่สำขุภูาพแข็งแรง อาคารหล้งันี �ยงั
สำาม่ารถูรองรบัการรกัษาสำนุขัแล้ะแม่วไดห้ล้ายพนัตวัตอ่ปี รวม่ถูงึได ้
รบัการออกแบบอยา่งถูกูสำขุล้กัษณะแล้ะมี่สำภูาพแวดล้อ้ม่ที�เหม่าะสำม่
กบัการรกัษาสำตัว์
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พููดถึึงเช้่�อัไวรั้สู่ไข้หัดสุู่นัข
ไวรสัำไขห้ดัสำนุขัเป็นโรคตดิตอ่ที�ยงัไม่มี่่ยารกัษาเฉพาะ สำนุขัที�ตดิเช่ �อไวรสัำ 
ชนิดนี�มี่ความ่เสำี�ยงตอ่การเสำียชีวิตสำงู ไดร้บัผู้ล้กระทบกบัอวยัวะภูายใน 
หล้ายสำว่น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งระบบทางเดนิหายใจ้ ระบบทางเดนิอาหาร 
แล้ะระบบประสำาทสำว่นกล้าง

เช่ �อโรคจ้ะตดิตอ่กนัผู้า่นทางสำารคดัหล้ั�งเชน่ นำ�าม่กู นำ�าตา มี่อาการผิู้ดปกต ิ
เชน่ เบ่�อซมึ่ เบ่�ออาหาร มี่ขี �ตา นำ�าม่กู ทอ้งเสำียแล้ะอาเจี้ยน

เน่�องจ้ากโรคนี�สำง่ผู้ล้กระทบตอ่ระบบการทำางานของรา่งกายหล้ายสำว่น แม่ไ้ด้
รบัการรกัษาแล้ว้แตส่ำตัวจ์้ะยงัคงแสำดงอาการผิู้ดปกตบิางอยา่งในระยะยาว 
เชน่ การทรงตวั ทา่ทาง แล้ะการแสำดงออก ซึ�งม่กัเกิดขึ �นจ้ากการที�กล้า้ม่เน่ �อ
กระตกุแบบควบคมุ่ไม่ไ่ด ้นอกจ้ากนี�เช่ �อไวรสัำยงัทำาล้ายสำารเคล้่อบฟัันซึ�งทำาให้
ฟัันสำตัวผ์ู้กุรอ่น

สำตัวแ์ตล่้ะตวัที�เขา้รบัการรกัษาที�อาคารกกักนัโรค ไดพ้กัอยูใ่นกรงที�สำะอาด 
แล้ะแยกกนัเป็นสำดัสำว่น

การรกัษามี่ขั�นตอนที�ซบัซอ้นแล้ะมี่คา่ใชจ้้า่ยสำงู เชน่ การฉีดนำ�าเกล้่อใตผิู้้วหนงั 
การใหน้ำ�าเกล้่อเขา้เสำน้ การใหส้ำารล้ะล้ายทางหล้อดเล้่อดดำา การปฐม่พยาบาล้
อาการคล้่�นไสำอ้าเจี้ยนแล้ะอาการติดเช่ �อ ระยะเวล้าในการรกัษาขึ �นอยูก่บัความ่
แข็งแรงของระบบภูมิู่คุม้่กนัของสำนุขัแตล่้ะตวั ซึ�งโดยปกติจ้ะใชเ้วล้า  
2-3 สำปัดาหใ์นการรกัษา

อตัราการเสำียชีวิตของสำนุขัที�ตดิเช่ �อไขห้ดัมี่สำงูม่าก ยกตวัอยา่งเชน่ หากมี่สำนุขั 
ที�ตดิเช่ �อนี �สำองตวั หนึ�งในนั�นจ้ะเสำียชีวิต สำ ำาหรบัล้กูสำนุขัอายนุอ้ยกวา่หกเด่อน 
มี่อตัราการเสำียชีวิตม่ากกวา่ 80% 

ลูก็สุนุขันั�นมคุ่ว์ามเสุ่�ยงสูุงตอุ่้ก็ารั 
ตด้โรัคุตด้ตอุ่้เชน่ไว์รัสัุไข�หดัสุนุขั
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อตัราการแพรเ่ช่ �อจ้ะสำงูม่ากในชว่งที�อากาศรอ้นแล้ะช่ �น เชน่
ในชว่งฤดรูอ้นของภูาคใตใ้นประเทศไทย ไวรสัำสำาม่ารถูแพร่
กระจ้ายผู้า่นล้ะอองฝอยในอากาศ เจ้า้หนา้ที�ปฎิบตังิานใน
อาคารสำตัวป่์วยตดิเช่ �อจ้งึตอ้งมี่ความ่รดักมุ่แล้ะเครง่ครดัในการ
รกัษาความ่สำะอาดเพ่�อล้ดความ่เสำี�ยงในการแพรเ่ช่ �อใหไ้ดม้่าก
ที�สำดุ เพราะไม่ส่ำาม่ารถูคาดคะเนความ่เสำียหายได ้หากเช่ �อไวรสัำ
แพรก่ระจ้ายไปยงัสำตัวก์วา่ 1,400 ตวัในศนูยพ์กัพิง

การควบคมุ่การแพรร่ะบาดของโรคดงักล้า่วจ้งึเป็นเร่�องที�ทา้ทาย
อยา่งม่าก ในเด่อนพฤศจิ้กายน พ.ศ. 2563 พ่ �นที�สำ ำาหรบัรองรบั
สำนุขัที�ตดิเช่ �อไวรสัำไขห้ดัยงัคงไม่ถู่กูใชง้าน แตใ่นเด่อนมี่นาคม่ 
พ.ศ.2564 ไดถู้กูใชง้านจ้นเกินอตัรา เน่�องจ้ากมี่สำนุขั 
ตดิเช่ �อถูงึ 120 ตวั ครึ�งหนึ�งมี่อาการรุนแรงแล้ะที�เหล้่ออยูใ่น
ระยะเฝา้ระวงั

แตเ่ร่�องที�นา่ยินดีค่อ ในขณะนี�เราไดผู้้า่นชว่งวิกฤตที�สำดุม่าแล้ว้ 
เน่�องจ้ากสำนุขัที�ตดิเช่ �อสำว่นใหญ่่เริ�ม่ฟ่ั�นตวัแล้ะมี่อาการดีขึ �น

ความ่สำำาเรจ็้ในการควบคมุ่โรค เป็นผู้ล้ม่าจ้ากการที�เรามี่สำถูานที�
ที�เหม่าะสำม่ในการรกัษา อปุกรณก์ารแพทยที์�ครบครนั แล้ะทีม่
สำตัวแพทยที์�เชี�ยวชาญ่ รวม่ถูงึเจ้า้หนา้ที�ทกุคนที�ปฎิบตังิานอยา่ง
มุ่ง่ม่ั�นทุม่่เท เราจ้งึไดเ้หน็สำนุขัที�ฟ่ั�นตวัจ้ากไวรสัำไขห้ดัสำนุขัแล้ว้
ถูงึ 90%

นี�เป็นอีกหนึ�งตวัอยา่งที�แสำดงใหเ้หน็วา่ การสำนบัสำนนุของคณุ
นั�นไดส้ำรา้งความ่เปล้ี�ยนแปล้งที�ยิ�งใหญ่่ใหแ้ก่ชีวิตสำตัวจ์้รจ้ดัม่าก
เพียงใด แล้ะในอนาคตจ้ะมี่สำนุขัแล้ะแม่วดอ้ยโอกาสำอีกม่าก
ที�จ้ะไดร้บัการรกัษาใหพ้น้จ้ากความ่ทกุขท์รม่าน เพราะความ่
เม่ตตาของคณุ
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สำิ�งที�เกิดขึ �นตล้อดทั�งปี พ.ศ. 2563 นั�นสำง่ผู้ล้กระทบอยา่งยิ�งตอ่การหาบา้นในตา่ง
ประเทศใหส้ำนุขัแล้ะแม่วของม่ลู้นิธิิฯ จ้ากการล้อ็คดาวนพ่์ �นที� การจ้ำากดัการเดนิทาง 
แล้ะความ่ยากล้ำาบากในการหาอาสำาพาบนิ (flight volunteer) จ้นดเูหม่่อนวา่ 
โชคชะตานั�นเล้น่ตล้กกบัเราในทกุทาง 

แตปี่ พ.ศ. 2564 นั�นมี่สำญั่ญ่าณวา่ทกุอยา่งคอ่ย ๆ ดีขึ �น ในปล้ายเด่อนมี่นาคม่  
สำตัวท์ั�ง 72 ตวัไดโ้บกม่่ออำาล้าศนูยพ์กัพิงของม่ลู้นิธิิฯ แล้ะเดนิทางไปยงับา้นใหม่ ่
ที�แสำนอบอุน่ในตา่งประเทศ  

เป็นเร่�องนา่ยินดียิ�งที�ไดเ้หน็พวกเขาเหล้า่นี �แข็งแรงแล้ะพรอ้ม่สำำาหรบัการเริ�ม่ตน้ 
ชีวิตใหม่ ่เราขอนำาเสำนอบางสำว่นใหไ้ดช้ม่กนั

Amy Bryant

ไฮไลท์ำโคืรงการ
หาบ�านในต่างแดน

อัพเดตโฮ่ง ๆ
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ฉันไมั�ร้่้จะหาคุำาไหนมัาอัธิิบ้ายได้
เลยถึ้งคุวามัโช่คุด่ท่�ได้ม่ัหนุมัาน
เป็นสู่�วนหนึ�งขอังคุร้อับ้คุรั้ว 
เขาน�ารั้กและอั�อันโยนมัาก ฉัน
รั้กเขามัากและคิุดว�าหนุมัานม่ั
คุวามัสุู่ขท่�ได้อัย่�ท่�น่�เช่�นกัน

“

” 

หนุมัาน

ไฮไลท์ำโคืรงการ
หาบ�านในต่างแดน

หากคณุไดม้่าเป็นอาสำาสำม่คัรที�ซอยด๊อกในชว่งสำองสำาม่ปีนี �   

คณุตอ้งคุน้เคยกบัหนมุานอยา่งแนน่อน

สำนุขัวยัเก๋าตวันี �เขา้ม่าอยูใ่นความ่ดแูล้ของซอยด๊อกตั�งแตปี่ พ.ศ. 2560 

ดว้ยโรคผิู้วหนงัที�รา้ยแรง จ้ากการใชชี้วิตขา้งถูนนอยา่งสำม่บกุสำม่บนั  

อาการของโรคที�เขาเป็นนั�นเร่ �อรงั ทำาใหผิู้้วหนงัดา้นแล้ะขนรว่งเก่อบทั�งตวั

กวา่สำาม่ปีที�ใชชี้วิตอยูใ่นศนูยพ์กัพิง  หนมุ่านเป็นดาวเดน่อยูเ่สำม่อจ้ากการ

ที�มี่หนา้ตาเป็นเอกล้กัษณ ์ แตก็่ยงัไม่ส่ำาม่ารถูม่ดัใจ้ใครได ้แล้ะแล้ว้ 

ในปล้ายปี พ.ศ. 2563 ผูู้ร้บัเล้ี �ยงของเขาไดเ้หน็รูปภูาพอนัแสำนสำะดดุตา

ของเจ้า้หนุม่่ตวันี �  แล้ะก็ตกหล้มุ่รกัทนัทีในรูปรา่งที�แม่จ้้ะไรข้น แตมี่่เสำนห่์

แล้ะนา่รกัแบบไม่เ่หม่่อนใครของหนมุ่าน

หนมุ่าน หรอ่ช่�อใหม่ค่่อ ฮันัน่�แมน (พอ่หนุม่่รสำนำ�าผู้ึ �ง) หรอ่ชูก็ารัแ์บิ้รั ์ 

(เจ้า้หมี่นำ�าตาล้) ไดไ้ปอยูบ่า้นหล้งัใหม่ที่�แคล้ฟิัอรเ์นีย สำหรฐัอเม่รกิา 

ในเด่อนม่กราคม่ที�ผู้า่นม่าแล้ะมี่เพ่�อนใหม่ส่ำี�ขาช่�อ “ก็รัาสุ” หนมุ่านปรบัตวั

ไดอ้ยา่งรวดเรว็แทบจ้ะในทนัที ผิู้วหนงัของเขาดีขึ �นอยา่งม่ากจ้ากการกิน

ยา แล้ะการบำารุงดว้ยนำ�าม่นัม่ะพรา้ว รวม่ถูงึสำิ�งแวดล้อ้ม่อนัอบอุน่ในบา้น

ของเขาเอง ซึ�งหนมุ่านไดใ้ชชี้วิตอยา่งเป็นสำขุในทกุ ๆ วนั Soi Dog Post 2021 13



เบ่ �องหล้งัรอยยิ �ม่แสำนหวานของ “ลว้์านา่” นั�นค่อเร่�องราวสำดุสำะเท่อนใจ้ไม่ต่า่งจ้ากการรบัชม่หนงัชีวิตเร่�องหนึ�ง  ในปี พ.ศ. 2562 เธิอถูกูทิ �งพรอ้ม่สำนุขัอีกหนึ�งตวัอยา่งโดดเดี�ยวบนเกาะเล้ก็ ๆ แหง่หนึ�งที�ไม่มี่่อาหาร ที�พกัพิงใหร้ม่่เงา แม่ก้ระทั�งนำ�าสำะอาด โชคดีที�เหตกุารณอ์นัเล้วรา้ยที� เกิดขึ �นกบัเธิอแล้ะเพ่�อนไดถู้กูแจ้ง้ม่าที�ซอยด๊อก แล้ะเราสำาม่ารถูสำง่ทีม่ ไปชว่ยพวกเขาไดท้นัเวล้า

หล้งัจ้ากใชชี้วติที�ศนูยพ์กัพิงเป็นเวล้าหนึ�งปี ล้วิานา่ไดถู้กูเล้อ่กจ้ากหนว่ยงานพนัธิมิ่ตรชว่ยเหล้อ่สำตัวข์องเราช่�อ “Refuge Balto” ในเม่่องควิเบก ประเทศแคนาดา เธิอไดเ้ดนิทางไปพรอ้ม่กบัเพ่�อนสำนุขัที�โชคดีอีกหล้ายชีวติในเด่อนธินัวาคม่ที�ผู้า่นม่า เพียงแคส่ำปัดาหเ์ดียวเธิอก็สำาม่ารถูเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีกบัครอบครวัใหม่ ่ซึ�งประกอบดว้ยพอ่-แม่ ่ล้กูทั�งสำองคน แล้ะแม่วอีกสำองตวั
คูส่ำามี่-ภูรรยาตา่งตกหล้มุ่รกัล้วิานา่อยา่งม่าก อยา่งไรก็ตาม่ทั�งคูน่ั�นมี่ความ่กงัวล้หล้ายประการเชน่ เธิอจ้ะสำาม่ารถูเขา้กนัไดก้บัแม่วที�เล้ี �ยงไวห้รอ่ไม่?่ จ้ะเป็นอยา่งไรหากเธิอเจ้อล้กู ๆ ของพวกเขา? เธิอนั�นเป็นสำตัวเ์ล้ี �ยงที�เหม่าะกบัครอบครวัหรอ่ไม่?่  แตค่วาม่กงัวล้ตา่ง ๆ เหล้า่นั�นไดห้ายไปอยา่งหม่ดสำิ �น เม่่�อล้วิานา่ได้พิสำจู้นต์วัเองภูายในระยะเวล้าเพียงชั�วพรบิตา

หลังจากใช้่
เวลาเพ่ยงแคุ�สู่่�วัน 

(ในช่�วงปรั้บ้
ตัว) เร้าก็ร้่้

ได้ทันท่ว�า

ลิวาน�านั�นเห
มัาะสู่มักับ้คุ

ร้อับ้คุรั้ว

ขอังเร้าท่�สุู่ด เ
ธิอัเป็นสุู่นัขท่�น

�ารั้ก

ทั�งหน้าตาแ
ละนิสัู่ย เร้า

ม่ัคุวามัสุู่ข

มัากท่�เธิอัเข้ามัาเป็นสู่
�วนหนึ�งใน

คุร้อับ้คุรั้วขอังเร้า

“

” 

ลิวาน�า
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“
” 

ฉันไมั�แน�ใจเห
ม้ัอันกันว�า

เธิอัจำาฉันได้มัั�ย
 แต�เม้ั�อัเจอั

หน้ากันเธิอั
ก็ช้่�นช่อับ้การ้ 

กอัดและหอัมัต้อันรั้บ้จาก

ฉัน เธิอัเป็นสู่าวน้อั
ยท่� 

น�ารั้กท่�สุู่ดใ
นบ้้านและเดิ

น

ตามัฉันไปทุ
กท่�เลยล�ะ

วิลโล�
ว์ล้โลเ่ป็นหนึ�งในสำนุขัเคราะหร์า้ยนบัพนัที�ถูกูกวาดตอ้นจ้บัม่าปล้อ่ยรวม่กนัเม่่�อครั�งโรคพิษ

สำนุขับา้ระบาดที�ภูาคตะวนัออกเฉียงเหน่อของไทย เราพบเธิอในขณะที�พยายาม่เอาตวัรอด

ในที�กกักนัอนัแสำนแออดัแล้ะไดพ้าเธิอม่ายงัศนูยพ์กัพิงที�ภูเูก็ตในปีพ.ศ.2562

ใชเ้วล้าไม่น่านนกัสำำาหรบัสำาวนอ้ยที�นา่รกัแล้ะเป็นมิ่ตร ความ่ออ่นโยนของเธิอไปสำะดดุ

ตาหญิ่งสำาวทา่นหนึ�ง  เธิอพบวิล้โล้เ่ม่่�อตอนเป็นอาสำาสำม่คัรที�ซอยด๊อก แล้ะเน่�องจ้ากการ

จ้ำากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ ทำาใหต้อ้งใชเ้วล้าหนึ�งปีก่อนที�พวกเขาจ้ะสำาม่ารถูม่าพบ

กนัอีกที�บา้นของเธิอในน็อตตงิแฮม่ ประเทศองักฤษ  การรอคอยที�แสำนยาวนานไดส้ำิ �นสำดุล้ง

ในเด่อนกมุ่ภูาพนัธิที์�ผู้า่นม่า 

ผูู้ร้บัเล้ี �ยงวิล้โล้น่ั�นเกษียณอายงุานแล้ว้ ดงันั�นพวกเขาจ้งึมี่เวล้าวา่งตล้อดทั�งวนัในการใช้

เวล้ารว่ม่กนั วิล้โล้ช่อบการถูกูกอด  การเดนิเล้น่ แล้ะการแยง่ชิงที�นอนสำดุโปรดสำำาหรบัการ

งีบในชว่งบา่ยกบั “เรัมม่�” พี�สำาวของเธิอ
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“

” 

ข่าวัเหมีัยวั ๆ
นี�คอ่เหัล่าบรรด็าแมื่วเหัมื่ยีู่วที่ั�งสี�ผ้่่โช่คด็ทีี่ี�ได็ ้
เด็นิที่างไปีปีระเที่ศูอังกฤษพร้อมื่กับวลิโล่ใน 
เด็อ่นกุมื่ภาพนัธัท์ี่ี�ผ่่านมื่า

ช่ะเอัมั
สำาวสำวยขนดำาขล้บันี �เขา้ม่าอยูที่�ซอยด๊อกเม่่�อปี พ.ศ. 2562 เธิอมี่อาการ
กระดกูขาหล้งัรา้วจ้ากการถูกูทำารา้ย แตโ่ชคดีที�เราสำาม่ารถูชว่ยเหล้่อเธิอได้ทนัเวล้า ทำาใหเ้ธิอสำาม่ารถูฟ่ั�นฟัรูา่งกายแล้ะกล้บัม่าใชชี้วิตปกติไดอี้กครั�ง

ชะเอุ้มไดร้บัการโปรโม่ตในโครงการแม่วดำาหาบา้นผู้า่นทางโซเชียล้ 
มี่เดียในเด่อนสำงิหาคม่ พ.ศ. 2563 ภูาพของเธิอไดส้ำะดดุตาคูร่กั 

ทาสำแม่วคูห่นึ�งในเม่่องซีตนั ประเทศองักฤษ หล้งัจ้ากใชชี้วิตใน 
ศนูยพ์กัพิงกวา่สำองปี ชะเอม่ไดเ้ดนิทางไปบา้นใหม่แ่ล้ะพบกบั

เพ่�อน ๆ อีกหกชีวิต ซึ�งเป็นแม่วที�ม่าจ้ากสำถูานพกัพิงสำตัวเ์ชน่
เดียวกนั เร่�องนา่ต่�นเตน้ค่อบา้นใหม่ข่องเธิอนั�นเตม็่ไปดว้ย 

คอนโดแม่ว ของเล้น่ แล้ะพ่ �นที�กวา้งขวางใหส้ำ ำารวจ้!

ช่ะเอัมัเป็นแมัวท่�น�ารั้ก ข่�อ้ัอันและพลังล้นเหล้อั เธิอัมัักจะเดินตามั “ฮูู” (แมัวท่�ร้อัดช่่วิตจากเทศกาลกินเน้�อัสุู่นัขและแมัวในเม้ัอังย่ลิน ปร้ะเทศจ่น) เพ้�อัสู่ำาร้วจ
ร้อับ้ ๆ บ้้านขอังพวกเขา ช่ะเอัมัเป็น
แมัวท่�อัายุน้อัยท่�สุู่ดและคึุกคัุกท่�สุู่ดในบ้้าน ฉันหวังเป็นอัย�างยิ�งว�าแมัวขอังเร้า

ทั�งหมัดจะเป็นเพ้�อันท่�ด่ต�อักัน 
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“

” 

แม่วตวันี �มี่ชะตากรรม่ที�ไม่ต่า่งจ้ากสำตัวจ์้รจ้ดัขา้งถูนนอีกม่ากม่าย ไพื่ลน้

ไดร้บัอบุตัเิหตรุถูชน จ้ากเหตรุุนแรงในครั�งนั�นทำาใหก้ระดกูเชิงกรานของ

เธิอรา้ว ซึ�งสำตัวแพทยข์องเราไดท้ ำาการรกัษา แตเ่ธิอยงัคงไม่ส่ำาม่ารถู

ทรงตวัไดม้่ั�นคงนกัแล้ะทำาใหศ้รษีะโยกไปม่า (ซึ�งทำาใหเ้ธิอโดดเดน่แล้ะนา่

รกัขึ �นไปอีก)

ผูู้ร้บัเล้ี �ยงของไพล้นิเหน็เธิอจ้ากเวบ็ไซต ์ทั�งคูก่ ำาล้งัม่องหาแม่วตวัใหม่่

จ้ากสำถูานพกัพิงเพ่�อม่าแทนที�แม่วสำดุที�รกัที�จ้ากไปดว้ยม่ะเรง็ แล้ะเม่่�อ

เหน็รูปภูาพของไพล้นิก็รูส้ำกึตกหล้มุ่รกัในทนัที

ตั�งแตที่�ไพล้นิไดไ้ปอยูก่บัครอบครวัใหม่ใ่นเวสำทย์อรก์เชียร ์เธิอไดส้ำรา้ง

สำีสำนัใหก้บับา้นใหม่เ่ป็นอยา่งม่าก ดว้ยการวิ�งเล้น่ไปทั�วอยา่งไม่รู่จ้้กั

เหน็ดเหน่�อย แล้ะมี่กิจ้กรรม่โปรดค่อการชม่รายการโทรทศัน์

ไพลิน

เธิอัด่ผ่�อันคุลายและม่ัคุวามัสุู่ขด่ เธิอัช่อับ้วิ�งและกร้ะโดดไปตามัชั่�นต�าง ๆ และไล�งับ้ขอังเล�น พวกเร้ารั้กเธิอัมัากและนึกไมั�อัอักเลยว�าจะม่ัแมัวตัวไหนท่�เหมัาะสู่มักับ้เร้าเท�าไพลินได้อ่ักแล้ว
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“

” 

โมโม่จ้งันั�นถูกูรถูชนม่าเชน่กนั นา่เศรา้ที�เราไม่ส่ำาม่ารถูรกัษาขาหล้งัขา้งซา้ยของเขา

ไวไ้ด ้ แตน่ั�นไม่ใ่ชอ่ปุสำรรคในการใชชี้วิต โม่โม่จ่้งัยงัคงสำนกุกบัการวิ�ง เล้น่ซน  

แล้ะสำำารวจ้ไปรอบ ๆ บา้นแม่วของเรา

โม่โม่จ่้งัปักหม่ดุซอยด๊อกเป็นบา้นของเขาไดร้าวสำองปี จ้ากการจ้ำากดัดา้นการ 

เดนิทางแล้ะปัญ่หาสำขุภูาพที�มี่เป็นระยะ เวล้ากวา่ครึ�งหนึ�งของเขาที�ศนูยพ์กัพิงจ้งึ

หม่ดไปกบัการรอคอยวนัที�จ้ะไดอ้อกเดนิทางเพ่�อไปอยูก่บัครอบครวัใหม่ที่�ประเทศ

เวล้สำ ์สำหราชอาณาจ้กัร

ในที�สำดุวนัอนัแสำนสำขุที�เขาเฝา้รอไดเ้ดนิทางม่าถูงึ โม่โม่จ่้งัสำาม่ารถูปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สำิ�งแวดล้อ้ม่ใหม่ไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ เขาใชเ้วล้าสำว่นใหญ่่เล้น่สำนกุกบัผูู้อ้ปุการะของเขา

แล้ะแก๊งคแ์ม่วทั�ง 5 ตวั อีกทั�งเขายงัมี่ 

ม่มุ่โปรดสำว่นตวัเพ่�อนั�งชม่วิวนอกบา้น!

โมัโมั�จัง

เขาน�ารั้กและมัักสู่�งสู่ายตาท่�แสู่น
อั�อันโยนมัาให้ ฉันม่ัคุวามัสุู่ขมัาก

ท่�เร้าได้อัย่�ด้วยกันเสู่่ยท่
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อุ้ลนันสุ้ถูกูทิ �งอยูข่า้งถูนนตั�งแตย่งัเป็นล้กูแม่ว เธิอไดร้บัการชว่ยเหล้่อโดยซอยด๊อก
ในปี พ.ศ. 2562 ถูงึแม่จ้้ะสำขุภูาพแข็งแรงดีแล้ะหนา้ตานา่เอน็ด ูแตแ่ม่วสำาวล้ายเตา่ตวันี �ก็ยงัไม่มี่่ใครสำนใจ้รบัเล้ี �ยง จ้นกระทั�งวนัของเธิอไดม้่าถูงึ เม่่�อมี่คนตดิตอ่ม่าเพ่�อ
ขอรบัเธิอไปอยูก่บัครอบครวั

ชีวิตในศนูยพ์กัพิงหนึ�งปีครึ�งไดส้ำิ �นสำดุล้ง เธิอได้
ไปอยูก่บัครอบครวัใหม่ที่�ไอล้อ์อฟัไวต ์ประเทศ
องักฤษ รว่ม่กบัแม่วอีกสำองตวัแล้ะสำนุขัที�ม่า
จ้ากซอยด๊อก เธิอมี่เปล้นอนเป็นของตวัเอง แล้ะ
ยงัชว่ยตกแตง่บา้นใหม่อ่ยา่งแข็งขนัดว้ยการ
ขว่นโปสำเตอรเ์ก่าออกจ้ากผู้นงั!

อัลันนิสู่

“

” 

อัลันนิสู่เข้ากับ้บ้้านใหมั�ได้ในทันท่  
เธิอัเป็นแมัวพลังงานสู่่งและใช้่
พ้�นท่�บ้้านในการ้เป็นสู่นามั 

วิ�งแข�งเสู่มัอั!”หากคณุสำนใจ้รบัเล้ี �ยงสำนุขัหรอ่แม่วของซอยด๊อก 
โปรดเยี�ยม่ชม่ www.soidog.org หรอ่ตดิตอ่ 
ทีม่จ้ดัหาบา้นไดที้� คณุแนน  โทร. 062-2458949 
หรอ่  Line ID: Nansoidog
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อาสำาสำม่คัรเป็นกำาล้งัสำ ำาคญั่ของการฟ่ั�นฟัรูา่งกายแล้ะจิ้ตใจ้ของสำนุขัที�ซอยด๊อก
อยา่งแทจ้้รงิ อยา่งไรก็ตาม่ ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-19  การล้อ็คดาวน์
แล้ะการจ้ำากดัดา้นการเดินทาง ทำาใหจ้้ ำานวนอาสำาสำม่คัรที�ซอยด๊อกล้ดนอ้ยล้ง 
ซึ�งเราเขา้ใจ้สำถูานการณที์�เกิดขึ �นเป็นอยา่งดี จ้งึจ้ำาเป็นตอ้งคดิหาวิธีิเพ่�อใหส้ำนุขั
ของเราไดมี้่โอกาสำเดนิออกกำาล้งักายม่ากขึ �นตาม่ที�พวกเขาสำม่ควรไดร้บั  

สำว่นที�ไดร้บัผู้ล้กระทบม่ากที�สำดุจ้ากสำถูานการณค์รั�งนี � ค่อทีม่ประสำานงาน 
ผูู้เ้ยี�ยม่ชม่แล้ะอาสำาสำม่คัร ที�ตอ้งรบัหนา้ที�พาสำนุขัเดนิในระหวา่งวนัจ้นัทรถ์ูงึ 
วนัศกุร ์ในขณะที�ยงัคงตอ้งรบัผิู้ดชอบงานสำว่นอ่�น ทำาใหก้ารเดนิสำนุขัอยา่ง 
ทั�วถูงึนั�นเป็นไปไดย้าก

ขณะนี�เรามี่สำนุขัม่ากกวา่เจ็้ดรอ้ยตวัที�ตอ้งไดร้บัการพาเดนิออกกำาล้งักายทกุวนั 
ดว้ยจ้ำานวนที�ม่ากเชน่นี � จ้งึทำาใหก้ารพาสำนุขัเดนิออกกำาล้งักายในแตล่้ะวนั 
เป็นเร่�องที�ทา้ทายอยา่งม่าก

โดยปกติแล้ว้ เราไม่มี่่โปรแกรม่สำำาหรบัอาสำาสำม่คัรในการเดนิจ้งูสำนุขัชว่ง 
วนัหยดุเสำาร ์- อาทิตย ์เน่�องจ้ากวนัจ้นัทร ์– วนัศกุรน์ั�นเรามี่อาสำาสำม่คัรที�สำล้บั 
สำบัเปล้ี�ยนตล้อดทกุสำปัดาห ์ บรรยากาศในวนัหยดุที�ศนูยพ์กัพิงจ้งึเงียบสำงบ  
เปิดโอกาสำใหส้ำนุขัที�ขี �อายของเราไดพ้กัผู้อ่นอยา่งเตม็่ที� ก่อนที�จ้ะกล้บัม่าคกึคกั
ดว้ยอาสำาสำม่คัรแล้ะเสำียงหวัเราะอีกครั�งในวนัจ้นัทร์

ปัจ้จ้บุนั เราไดเ้ชิญ่ชวนเจ้า้หนา้ที�ซอยด๊อกที�วา่งจ้ากภูารกิจ้ เพ่�อม่าชว่ยกนั 
พาสำนุขัเดนิออกกำาล้งักายในชว่งเชา้วนัเสำาร ์เพ่�อใหส้ำนุขัเหล้า่นี �ที�ตอ้งอยูแ่ตใ่น

โฉมหน�าที่ม่เดน้ก็นัว์นัเสุารั์

Sam McElroy

“ว์าเนสุซ่า” เจ้�าหน�าที่่�ก็ารัตลาดและ 
“มาดาว์า่” สุนุขัในโคุรังก็ารัอุ้ปุ็ถึมัภู ์

วัันหยุด
ไม่ัหยุดเดิน! 

20 Soi Dog Post 2021



คอกในชว่งวนัธิรรม่ดา ไดมี้่
โอกาสำออกม่าเดนิเล้น่แล้ะสำดู
อากาศสำดช่�นยาม่เชา้ รวม่ถูงึ 

ไดมี้่ปฏิสำมั่พนัธิก์บัผูู้ค้น 

พนกังานกวา่ 10 คนที�ไม่มี่่โอกาสำ
ไดพ้บปะกบัสำนุขับอ่ยครั�งนกัใน

เวล้าทำางาน ไดม้่าใชเ้วล้าที�ศนูย์
พกัพิงตั�งแต ่9:00 – 12:00 น. แล้ะ

ชว่ยกนัพาสำนุขักวา่ 100 ตวัเดิน
ออกกำาล้งักายในแตล่้ะสำปัดาห ์จ้าก
กิจ้กรรม่นี�ท ำาใหเ้ชา้วนัเสำารก์ล้ายเป็น

วนัสำดุพิเศษของสำนุขัสำงูวยัแล้ะสำนุขั 
ที�ตอ้งการการดแูล้เป็นพิเศษ

“เดน้ก็นัว์นัเสุารั”์ เป็น “ก็จ้้ก็รัรัมสุำาคุญั” 
ที�สำนุขัช่�นชอบม่าก! เจ้า้หนา้ที�ที�ท ำางาน

ในออฟัฟิัศยงัไดเ้ปล้ี�ยนบรรยากาศจ้ากการ
ทำางานอยา่งจ้รงิจ้งัตล้อดทั�งสำปัดาหม์่าใชเ้วล้ากบั
สำนุขั สำิ�งที�สำ ำาคญั่ยิ�งกวา่ค่อทำาใหอ้าสำาสำม่คัรในวนั
จ้นัทร ์- ศกุรไ์ดใ้ชเ้วล้ากบัสำนุขัแตล่้ะตวัโดยไม่ต่อ้ง
เรง่รบีแล้ะมี่เวล้าเดนิเล้น่ที�นานยิ�งขึ �น

พวกเราตา่งรอคอยวนัที�จ้ะไดต้อ้นรบัอาสำาสำม่คัร 
จ้ากทั�วทกุม่มุ่โล้กอีกครั�ง ในระหวา่งการเฝา้รอนี � 
สำนุขัของซอยด๊อกยงัคงไดร้บัการดแูล้เป็นอยา่งดี 
จ้ากอาสำาสำม่คัรในพ่ �นที� แล้ะเจ้า้หนา้ที�ของเราที� 
ใชเ้วล้าในวนัหยดุรว่ม่กนักบัสำนุขัซึ�งรอโอกาสำที�จ้ะ 
ไดอ้อกม่าเดนิเล้น่

“อุุ้ �ม” เจ้�าหน�าที่่�ป็รัะชาสุมัพื่นัธ์ิ
ก็ำาลงันั�งพื่กั็ก็บัิ้ “ไก็ลบิ้�าน”
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ปีี พ.ศู. 2563 เป็ีนปีีที่ี�การด็ำาเนินการที่ำาหัมัื่น-ฉีีด็วัคซนีของเราปีระสบความื่
สำาเร็จอยู่่างยู่ิ�ง ตอ้งขอบคณุผูู้บ้รจิ้าคเชน่คณุที�ม่อบการสำนบัสำนนุอยา่งดีเยี�ยม่
จ้นสำาม่ารถูชว่ยใหส้ำตัวม์่ากถูงึ 121,707 ตวัไดร้บัการทำาหม่นัแล้ะฉีดวคัซีนในปีที�
ผู้า่นม่า ทำาใหปั้จ้จ้บุนัมี่สำนุขัแล้ะแม่วไดร้บัการทำาหม่นั-ฉีดวคัซีนผู้า่นโครงการของ
ม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอย (ซอยด๊อก) ไปแล้ว้ม่ากกวา่ครึ�งล้า้นตวั ความ่สำำาเรจ็้ที�นา่
ภูาคภูมิู่ใจ้นี �เกิดขึ �นไดเ้พราะคณุ!

บนเสำน้ทางความ่สำำาเรจ็้ของโครงการนี � เราไดด้ ำาเนินการสำำารวจ้ประชากรสำนุขัจ้รจ้ดั
ในกรุงเทพฯ เพ่�อพิสำจู้นว์า่โครงการทำาหม่นั-ฉีดวคัซีนของเราหรอ่เรยีกอีกช่�อหนึ�ง
วา่ CNVR (จ้บั I ทำาหม่นั I ฉีดวคัซีน I นำากล้บัค่นถิู�นเดิม่) สำรา้งการเปล้ี�ยนแปล้งได้
ม่ากนอ้ยเพียงใด เพราะนี�ค่อสำิ�งที�เราใหค้วาม่สำำาคญั่ไม่ยิ่�งหยอ่นไปกวา่เร่�องสำถิูติ

ทีม่งานซอยด๊อกไดล้้งพ่ �นที�สำ ำารวจ้ตาม่ทอ้งถูนนในกรุงเทพฯ ระหวา่งชว่งฤดผูู้สำม่
พนัธิุเ์พ่�อเก็บสำถิูติจ้ ำานวนประชากรสำนุขัจ้รจ้ดัที�ใชชี้วิตอยูใ่นเม่่องหล้วง เราได้
ตดิตอ่ขอความ่ชว่ยเหล้่อไปที�ด๊อกเตอร ์แอล้ล้ี� ฮิบี � ซึ�งเป็นผูู้ค้ ำานวณตวัเล้ข ประเมิ่น
ผู้ล้ล้พัธิ ์แล้ะเจ้าะล้กึถูงึผู้ล้กระทบของโครงการในพ่ �นที�กรุงเทพฯ

Nayomi Gunarathna

การทำำาหมััน 
คืือทำางออกหรือไม่ั?

การฉีีดวััคืซีีน 
ใช่่คืำาตอบจริงหรือ?
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เราได็น้ำาข้อม่ื่ลของปีี พ.ศู. 2563 ไปเปรยีบเทียบกบั
ขอ้ม่ลู้พ่ �นฐานที�รวบรวม่ไวเ้ม่่�อปี พ.ศ. 2559 ก่อนที�จ้ะเริ�ม่
ดำาเนินโครงการ CNVR ในเม่่องหล้วง

การสำำารวจ้ครั�งแรกในปี พ.ศ. 2559 ครอบคล้มุ่พ่ �นที�ในรศัมี่ 
600 กิโล้เม่ตรของกรุงเทพฯ เพ่�อประเมิ่นความ่หนาแนน่ของ
ประชากรสำนุขั (โดยการนบัจ้ำานวนสำนุขัในแตล่้ะพ่ �นที�) แล้ะ
คณุภูาพชีวิตโดยการบนัทกึคะแนนจ้ากสำภูาพรา่งกายของ
พวกเขา (ขาดสำารอาหาร มี่ปัญ่หาเกี�ยวกบัผิู้วหนงั หรอ่มี่
สำนุขัเพศเมี่ยแม่ล่้กูออ่นม่ากนอ้ยเทา่ไร เป็นตน้)

นอกจ้ากการสำำารวจ้ประชากรสำนุขัจ้รจ้ดัในปี พ.ศ. 2563 ทีม่
งานซอยด๊อกในกรุงเทพฯ ยงัไดเ้ดนิหนา้รวบรวม่ขอ้ม่ลู้เกี�ยว
กบัการควบคมุ่แล้ะจ้ดัการโรคพิษสำนุขับา้ เพ่�อประเมิ่นผู้ล้
ของการฉีดวคัซีนตาม่โครงการของเราอีกดว้ย

เรายงัรวบรวม่ขอ้ม่ลู้ผู้า่นทางออนไล้นเ์กี�ยวกบัทศันคตขิอง
ผูู้ที้�อาศยัอยูต่าม่ชมุ่ชนตา่ง ๆ ที�มี่ตอ่สำนุขัจ้รจ้ดัแล้ะโครงการ 
CNVR ไดมี้่สำว่นในการเปล้ี�ยนแปล้งทศันคตเิหล้า่นั�นของ
พวกเขาหรอ่ไม่่

วิธ่ิการ้
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การสำำารวจ้ทั�งเร่�องสำวสัำดิภูาพสำตัวแ์ล้ะเร่�องทศันคตใิหผู้้ล้เป็นที�นา่พอใจ้อยา่งยิ�ง นอกจ้าก
นี�การสำำารวจ้ดงักล้า่วยงัใหข้อ้ม่ลู้เชิงล้กึที�สำ ำาคญั่บางประการเกี�ยวกบัประสำทิธิิภูาพของ
โครงการ CNVR ของเรา ที�ท ำาใหส้ำตัวจ์้ ำานวนกวา่ครึ�งล้า้นตวัไดร้บัการทำาหม่นัแล้ะ 
ฉีดวคัซีนจ้นถูงึปัจ้จ้บุนั

การค้นพบที่ี�สำาคัญบางปีระการ ได็แ้ก่:

• ประชากรสำนุขัจ้รจ้ดัล้ดล้งม่ากที�สำดุในพ่ �นที�ที�ซอยด๊อกใหบ้รกิารหนว่ยทำาหม่นัเคล้่�อนที� 
ความ่หนาแนน่ของสำนุขัในพ่ �นที�เหล้า่นี �ล้ดล้ง 20%

• จ้ำานวนสำนุขัแม่ล่้กูออ่นมี่นอ้ยกวา่ 1% ซึ�งล้ดล้งอยา่งม่ากจ้าก 25% ในปี พ.ศ. 2559 

• สำวสัำดิภูาพโดยรวม่ของสำนุขัพฒันาขึ �น จ้ำานวนสำนุขัที�มี่รา่งกายผู้อม่แหง้ล้ดล้งจ้าก 21% 
เหล้่อเพียง 6%

• จ้ำานวนสำนุขัที�เป็นโรคพิษสำนุขับา้ล้ดล้ง เชน่เดียวกบัแม่วแล้ะววั

• ประชาชนที�อาศยัตาม่ชมุ่ชนตา่ง ๆ มี่ทศันคติที�ดีขึ �นตอ่สำนุขัจ้รจ้ดัในชว่งสำองถูงึสำาม่ปี
ที�ผู้า่นม่า แม่ว้า่เราจ้ะไม่มี่่ขอ้ม่ลู้พ่ �นฐานเพ่�อใชเ้ปรยีบเทียบก็ตาม่ แตเ่หน็ไดช้ดัวา่เม่่�อ
จ้ำานวนสำนุขัจ้รจ้ดัล้ดนอ้ยล้งแล้ะไม่มี่่การแยง่พ่ �นที�หรอ่แยง่อาหาร สำนุขัเหล้า่นี �ก็จ้ะถูกู
ม่องวา่ไม่ไ่ดส้ำรา้งความ่ร ำาคาญ่ใหก้บัผูู้ค้นม่ากนกั

ผ่ลลัพธ์ิ

24 Soi Dog Post 2021



Soi Dog Post 2021 25



แม้ื่ว่าจำานวนสัต้วท์ี่ี�ได็รั้บการที่ำาหัมัื่นในพ่�นที่ี�กรุงเที่พฯ จะเพิ�มื่ข้�นอยู่่างมื่าก  
แตย่งัมี่ประเดน็สำำาคญั่อีกสำองประการที�ตอ้งพิจ้ารณาหากเราตอ้งการเหน็เสำถีูยรภูาพของ
จ้ำานวนประชากรสำนุขัจ้รจ้ดั

1. ในขณะที�ประสำทิธิิภูาพในการผู้สำม่พนัธิุข์องสำนุขัล้ดล้งอยา่งมี่นยัสำำาคญั่ พวกเขา
จ้งึอาจ้มี่ชีวิตย่นยาวขึ �นเน่�องจ้ากมี่คณุภูาพชีวิตที�ดีขึ �น ดงันั�นความ่หนาแนน่ของสำนุขั
ในพ่ �นที�ที�ซอยด๊อกใหบ้รกิารหนว่ยทำาหม่นัเคล้่�อนที�จ้งึอาจ้ไม่ไ่ดล้้ดล้งม่ากอยา่งที�คาด
การณไ์ว ้แม่ว้า่ 80% ของประชากรสำนุขัจ้ะไดร้บัการทำาหม่นัแล้ว้ แตก่ารดำาเนินโครงการ 
CNVR อยา่งตอ่เน่�อง จ้ะทำาใหม้่ั�นใจ้ไดว้า่จ้ำานวนสำนุขัจ้ะอยูใ่นเกณฑ์ที์�สำาม่ารถูควบคมุ่
ไดแ้ล้ะตวัเล้ขจ้ะล้ดล้งในที�สำดุ

2. จ้ำานวนสำตัวเ์ล้ี �ยงที�ถูกูเจ้า้ของทอดทิ �งเป็นอีกหนึ�งปัจ้จ้ยัสำำาคญั่ที�สำง่ผู้ล้ถูงึจ้ำานวน
ประชากรสำนุขัจ้รจ้ดั ดงันั�นจ้งึเป็นเร่�องสำำาคญั่ที�จ้ะตอ้งมี่การระบถุูงึสำาเหตแุล้ะที�ม่า 
ของการทิ �งสำตัวเ์ล้ี �ยงแล้ะจ้ดัการกบัสำิ�งเหล้า่นี �ในระดบันโยบาย

ข้อัสู่รุ้ปและคุวามัท้าทาย
ในวันข้างหน้า
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ขอขอบคุณด็อ๊กเต้อร ์แอลลี� ผูู้ใ้หค้ ำาแนะนำาแก่ทีม่ของเราเกี�ยวกบัการรวบรวม่
ขอ้ม่ลู้ วิเคราะหผ์ู้ล้ล้พัธิ ์แล้ะใหค้ ำาปรกึษาที�มี่ประโยชนส์ำ ำาหรบัโครงการที�ยงัคงดำาเนิน
ตอ่ไป ผู้ล้การสำำารวจ้แล้ะรายงานที�ออกม่าเป็นสำิ�งที�ไม่เ่คยมี่ใครทำาม่าก่อนในวงกวา้ง
เชน่นี � ซึ�งจ้ะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งตอ่การดำาเนินโครงการเพ่�อจ้ดัการประชากรสำนุขัใน
อนาคต ทั�งในประเทศไทยแล้ะพ่�นที�อ่�น ๆ ทั�วโล้ก

นอกจ้ากนี� เรายงัขอขอบคณุ Dogs Trust Worldwide ที�ใหเ้งินสำนบัสำนนุครึ�งหนึ�ง
สำ ำาหรบัการดำาเนินโครงการ CNVR ของเราในกรุงเทพฯ แล้ะที�จ้ะล้่ม่ขอบคณุไปไม่ไ่ด ้
ค่อผูู้บ้รจิ้าคทกุทา่นที�ม่อบการสำนบัสำนนุแล้ะรว่ม่สำรา้งการเปล้ี�ยนแปล้งที�ยิ�งใหญ่่ให้
เกิดขึ �นในประเทศไทย เราหวงัวา่คณุจ้ะอยูเ่คียงขา้งเราเพ่�อไปใหถู้งึเปา้หม่ายที�จ้ะ
ทำาหม่นัแล้ะฉีดวคัซีนสำตัวใ์หค้รบหนึ�งล้า้นตวัภูายในปี พ.ศ. 2567

ขอับ้คุุณ!

รั้บ้ช่มัภาพ
การ้ดำาเนินการ้สู่ำาร้วจ แล้ะรบัฟัังความ่คดิเหน็จ้ากผูู้ที้�อยูเ่บ่ �องหล้งั

ไดจ้้ากวิดีโอ World Spay Day ที่่�น่ี่�
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ม่ื่ลนิธิัเพ่�อสุนัขในซอยู่ ได็รั้บการสนับสนุนเป็ีนอยู่่างด็จีากหัน่วยู่
งานต้า่ง ๆ ในพ่�นที่จีงัหัวัด็ภเ่กต็้ที�ตอ้งการสำรา้งความ่เปล้ี�ยนแปล้ง
แล้ะชว่ยเหล้่อสำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดัรว่ม่กนักบัเรา เชน่ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟั หรอ่โรงแรม่ในการเอ่ �อเฟ่ั�อสำถูานที�สำ ำาหรบัการวางกล้อ่งรบับรจิ้าค

ในเด่อนกมุ่ภูาพนัธิ ์เราไดร้บัการตดิตอ่จ้ากหนว่ยงานแหง่หนึ�ง  
ที�อาจ้ทำาใหค้ณุตอ้งแปล้กใจ้

นั�นค่อสำถูานีตำารวจ้เชิงทะเล้ อำาเภูอถูล้าง จ้งัหวดัภูเูก็ต ที�นี�ไม่ใ่ชส่ำถูานี
ตำารวจ้ธิรรม่ดาทั�วไป แตเ่ป็นสำถูานีตำารวจ้สำำาหรบัทาสำแม่ว ซึ�งแม่แ้ต ่
เจ้า้หนา้ที�ต ำารวจ้ก็ยงัเป็นทาสำแม่วอีกดว้ย โดยเป็นที�พกัพิงของแม่วจ้ร 
ทั�ง 4 ตวั จ้ากขาจ้รกล้ายเป็นขาประจ้ำา 

“โคุว์ด้” ค่อแม่วตวัแรก ซึ�งเขา้ม่าในชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
เม่่�อตน้ปี พ.ศ. 2563 ดว้ยบาดแผู้ล้เตม็่ตวั เจ้า้หนา้ที�ต ำารวจ้ไดช้ว่ยกนั
ปฐม่พยาบาล้แล้ะนำาสำง่สำตัวแพทยเ์พ่�อทำาการรกัษา ดว้ยการชว่ยเหล้่อ
จ้ากคณุเจ้น ซึ�งคอยชว่ยเหล้่อแม่วในยา่นเชิงทะเล้อยูเ่ป็นประจ้ำา  

Chutima Srisawang

โรงพัก
เหมีัยวั ๆ
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เที่าเที่าโพื่สุคูุก่็บัิ้ก็ลอุ่้งบิ้รัจ้้าคุ
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แล้ะก็สำม่ช่�อโควิด เม่่�อการม่าของแม่วสำีสำม้่ตวันี �  ไดพ้าใหแ้ม่วอีกสำาม่ตวัคอ่ย ๆ ทยอย 
ม่ากนัที�โรงพกั “มะข้�น” แม่วของผูู้ต้อ้งหาชาวพม่า่ซึ�งถูกูจ้บักมุ่แล้ะตอ้งโทษจ้ำาคกุ เจ้า้
หนา้ที�จ้งึชว่ยกนัดแูล้ตั�งแตน่ั�นม่า “โป็ลศ้” แม่วที�ตดิรถูของรองผูู้ก้ ำากบัม่าตั�งแตย่งัเป็น 
ล้กูแม่ว “เที่าเที่า” แม่วขาจ้รซึ�งในที�สำดุตดัสำนิใจ้เรยีกสำถูานีตำารวจ้แหง่นี �วา่บา้น

แม่วทั�งสำี�ตวัไดร้บัการทำาหม่นัแล้ะฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแล้ว้ แล้ะเป็นขวญั่ใจ้ของเจ้า้หนา้ที�
ต ำารวจ้ทกุนาย ซึ�งคอยใหอ้าหารแล้ะสำง่รกัษาเม่่�อยาม่ป่วย โดยมี่คณุเจ้นแนะนำาการเล้ี �ยง
ดตูล้อดจ้นชว่ยตดัเล้บ็ ทำาความ่สำะอาดใบหแูล้ะตา

“การมี่แม่วอยูที่�สำถูานีตำารวจ้ทำาใหบ้รรยากาศผู้อ่นคล้ายยิ�งขึ �น  หากใครอยากม่าเล้น่ 
กบัแม่ว ก็สำาม่ารถูนำาอาหารแล้ะขนม่ม่าใหน้อ้ง ๆ ไดน้ะครบั” ผูู้ �ก็ำาก็บัิ้สุว์รัรัคุ ์เสุน ่กล้า่ว 

โป็ลศ้และป็�ายห�อุ้ยคุอุ้ขอุ้งเขา
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ซึ�งตล้อดทั�งวนัจ้ะมี่ผูู้ม้่าเยี�ยม่เยียนแล้ะถู่ายรูปคูก่บัแม่ว เป็นการสำรา้งสำีสำนั
ใหก้บัโรงพกัอยา่งม่าก

คณุเจ้นเล้า่ใหฟั้ังวา่ความ่คดิของการตั�งกล้อ่งบรจิ้าคนั�นม่าจ้ากเจ้า้หนา้ที�
ต ำารวจ้ที�นี� ซึ�งเหน็วา่ควรใหก้ารสำนบัสำนนุการดำาเนินงานเพ่�อชว่ยเหล้่อสำนุขั
แล้ะแม่วจ้รจ้ดัของซอยด๊อก “เจ้นเขา้ใจ้วา่ควิทำาหม่นัของซอยด๊อกนั�นแนน่
ม่าก พวกเขาตอ้งดแูล้สำนุขัแล้ะแม่วทั�วทั�งเกาะ แม่วที�นี�เคยไดร้บัการรกัษา
โดยซอยด๊อกเชน่เดียวกนั แล้ะเป็นการดีอยา่งยิ�งที�เราจ้ะไดมี้่สำว่นสำนบัสำนนุ
การทำางานของพวกเขาดว้ย”

โคุว์ด้อุ้อุ้ก็ป็ฏิบ้ิ้ตั้
ก็ารัตรัว์จ้ตรัา
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Sponsor Dreambun here.

Amy Bryant

Sponsor Dreambun here.

โฉมัหน้าขอังเหล�าสู่มัาชิ่กใน

ขอังซอัยด๊อัก
โคืรงการผู้้�อุป่ถััมัภ์์

ดรีมับัน 
หร้้อั นางสู่าวยิ�มัสู่ยามั

ดรัม่บิ้นั นอ้งสำาวของเธิออีก 3 ตวัแล้ะแม่ ่ทั�งหม่ดถูกูนำาตวัม่าที�ซอยด๊อกหล้งัจ้ากที� 
เราไดร้บัทราบวา่พ่ �นที�ที�พวกเขาเคยอาศยั ไม่ใ่ชพ่่ �นที�ปล้อดภูยัอีกตอ่ไป ตอนนั�นดรมี่บนั 

มี่อายเุพียงสำองถูงึสำาม่เด่อนเทา่นั�น

แม่ปั้จ้จ้บุนัดรมี่บนัจ้ะโตเตม็่วยัแล้ว้ แตเ่หตกุารณเ์ล้วรา้ยในอดีตยงัคงฝังใจ้ไม่เ่คยจ้าง  
เธิอยงัคงมี่อาการต่�นกล้วัคนแปล้กหนา้ อยา่งไรก็ตาม่เธิอพรอ้ม่ที�จ้ะยิ �ม่สำูก้บัทกุอปุสำรรค 

โดยหวงัวา่สำกัวนัจ้ะมี่บา้นที�ม่อบความ่รกัแล้ะความ่อบอุน่รออยูที่�ไหนสำกัแหง่

หากคณุเล้่อกที�จ้ะเป็นพอ่-แม่อ่ปุถูมั่ภูใ์หด้รมี่บนั คณุจ้ะไดร้บัทราบขา่วคราวแล้ะรูปภูาพ
ของเธิออยูเ่สำม่อ รวม่ถูงึวิดีโอที�จ้ดัทำาขึ �นเป็นพิเศษตอนสำิ �นปี

นอนกลิ�งไปีมื่าบนสนามื่หัญ้า

คนแปีลกหัน้า

Sponsor Me
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Sponsor Pichai here.

Sponsor Naeramit here.

วิ�งเล่นที่ี�สนามื่หัญ้า

เกาหัวัและเกาหั่

พิชั่ย
หร้้อั สู่ปีดด่� พ่

พื่ช้ยัเป็นหนึ�งในสำนุขัที�มี่สำายพนัธิุเ์พียงไม่กี่�ตวัที�ม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอยแหง่นี � สำนุขัพิตบลู้นิสำยัขี �เล้น่เชน่เขาเคยมี่
เจ้า้ของม่าก่อน จ้นกระทั�งวนัหนึ�งเจ้า้ของหม่ดรกัแล้ะไม่ต่อ้งการเขาอีกตอ่ไป จ้งึทิ �งเขาไวใ้นบา้นรา้ง

รูปล้กัษณภ์ูายนอกของพิชยัอาจ้จ้ะดแูข็งกรา้ว ซึ�งแตกตา่งจ้ากสำภูาวะจิ้ตใจ้ของเขาที�ไดร้บัการ 
กระทบกระเท่อนจ้ากเหตกุารณเ์ล้วรา้ยในอดีต ม่นัจ้งึไม่ใ่ชเ่ร่�องงา่ยสำำาหรบัพิชยัที�จ้ะเปิดรบัใครเขา้ม่าในชีวิต  

แตด่ว้ยการชว่ยเหล้่ออยา่งตอ่เน่�องของทีม่ปรบัพฤตกิรรม่สำนุขัของเรา พิชยัจ้งึคอ่ย ๆ เรยีนรู ้
ที�จ้ะอยูร่ว่ม่กบัผูู้อ่้�นแล้ะเช่�อใจ้ม่นษุยอี์กครั�ง

การบรจิ้าคเพ่�อรว่ม่เป็นพอ่-แม่อ่ปุถูมั่ภูข์องพิชยัจ้ะไม่เ่พียงแต่
ชว่ยใหเ้ขาไดมี้่ชีวิตที�ดีขึ �นเทา่นั�น คณุยงัไดมี้่สำว่นชว่ยใหเ้พ่�อน

สำตัวต์วัอ่�น ๆ ของพิชยัอีกกวา่ 1,300 ตวัที�อยูใ่นความ่ดแูล้ 
ของเราใหไ้ดมี้่ชีวิตที�ดีขึ �นดว้ย

เนรมิัต
หร้้อั แมัวเหม่ัยวนักมัายากล

เนรัมต้เขา้ม่ารกัษาตวัที�ซอยด๊อกหล้งัจ้ากมี่พล้เม่่องดีไปพบเขาถูกูรถู
ชนไดร้บับาดเจ็้บสำาหสัำอยูร่มิ่ถูนน อบุตัเิหตคุรั�งนั�นรุนแรงม่าก จ้นทำาให้
ดวงตาซา้ยของเขาหล้ดุออกม่าจ้ากเบา้แล้ะขากรรไกรไดร้บัความ่เสำีย

หายหนกั

ถูงึช่�อเขาจ้ะแปล้วา่ การบนัดาล้ใหส้ำิ�งหนึ�งสำิ�งใดเกิดขึ �นโดยพล้นัดว้ยอำานาจ้ฤทธิิ� แตแ่ทจ้้รงิแล้ว้ตอ้งขอบคณุทีม่สำตัวแพทย์
ที�ชว่ยบนัดาล้ใหเ้ขาหายดีดว้ยการผู้า่ตดัแล้ะการดแูล้เอาใจ้ใสำ ่ทำาใหเ้นรมิ่ตไม่ต่อ้งใชชี้วิตที�เสำี�ยงอนัตรายขา้งถูนนอีกตอ่ไป 

แตน่า่เศรา้ที�เนรมิ่ตป่วยเป็นโรคม่ะเรง็เม่ด็เล้่อดขาว โรครา้ยที�ท ำาใหแ้ม่วเชน่เขามี่อายขุยัที�ไม่แ่นน่อน 
แล้ะหาคนม่าอปุการะเล้ี �ยงดไูดย้ากกวา่แม่วปกติทั�วไป

แม่วในศนูยพ์กัพิงสำตัวอ์ยา่งเนรมิ่ตยงัตอ้งการการสำนบัสำนนุอยา่งตอ่เน่�องทั�งในเร่�องอาหารการกิน สำถูานที�พกัพิงที�ปล้อดภูยั 
การดแูล้ทางการแพทยแ์ล้ะความ่รกั คณุสำาม่ารถูชว่ยใหเ้ขาไดร้บัการดแูล้อยา่งเหม่าะสำม่ในทกุดา้น 

ที�จ้ ำาเป็นดว้ยการเป็นพอ่-แม่อ่ปุถูมั่ภูข์องเขา

นอกจ้ากเนรมิ่ตแล้ว้ เงินบรจิ้าคของคณุยงัมี่สำว่นชว่ยเหล้่อสำนุขัแล้ะแม่วจ้ำานวนม่ากที�ซอยด๊อกใหมี้่ชีวิตที�ดีขึ �นดว้ยเชน่กนั

เมื่่�อต้อ้งอยู่่่ใกล้สุนัขต้วัอ่�น

ต้ดั็เล็บ

Sponsor Me

Sponsor Me
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ในเด็อ่นมื่นีาคมื่ ม่ื่ลนิธิัเพ่�อสุนัขในซอยู่ได็เ้ผ่ยู่แพร่เร่�องราวของแมื่วที่ี�ป่ีวยู่ด็ว้ยู่โรคภม่ื่คุ้ิมื่กันบกพร่อง
ในแมื่ว (FIV ) บนโซเช่ียู่ลมื่เีด็ยีู่ต้ลอด็ที่ั�งเด็อ่น เพ่�อเป็นการแนะนำาใหผูู้้ค้นรูจ้้กัแล้ะคุน้เคยกบัแม่วที�ป่วย 
ดว้ยโรคนี� ซึ�งพวกเขาม่กัเป็นกลุ้ม่่แม่วในสำถูานพกัพิงที�ไม่ไ่ดร้บัความ่สำนใจ้นกัสำำาหรบัการหาบา้นใหม่่

แฮชแทก็ #FIVAwarenessMonth ถูกูใชเ้พ่�อเป็นการสำรา้งความ่เขา้ใจ้ใหม่เ่กี�ยวกบัความ่เช่�อเร่�องแม่วที�ป่วย 
ดว้ยโรคนี� แล้ะขณะเดียวกนัยงัเป็นการโปรโม่ตแม่ว FIV ที�มี่ความ่พรอ้ม่ในการหาบา้นใหม่อี่กดว้ย

ช่�อของโรคคล้า้ยคล้งึกบัแม่วที�เป็นล้คูเิมี่ย (ไวรสัำม่ะเรง็เม่ด็เล้่อดขาวในแม่ว ตวัยอ่ของโรค FeLV) จ้งึม่กัสำรา้ง
ความ่สำบัสำนอยูบ่อ่ยครั�ง  ทั�งสำองโรคนี�ไม่มี่่ยารกัษา แพรเ่ช่ �อจ้ากแม่วสำูแ่ม่วทั�วทกุม่มุ่โล้กแล้ะเป็นสำาเหตหุล้กั 
ที�ท ำาใหแ้ม่วเสำียชีวิตเชน่เดียวกนั เช่ �อสำาม่ารถูตดิตอ่กนัไดห้ล้ายทางแล้ะแม่วแตล่้ะตวัจ้ะแสำดงอาการแตกตา่งกนั  
สำ ำาหรบั FIV นั�นไม่มี่่วคัซีนปอ้งกนั แตกตา่งจ้าก FeLV ที�แม่วสำาม่ารถูฉีดวคัซีนเพ่�อปอ้งกนัได้

Nayomi Gunarathna

โรคื FIV ในแมัวั
มีันานี�เพื�อ
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การ้แพร้�เช้่�อั
FIV คล้า้ยเช่ �อไวรสัำ HIV (ภูมิู่คุม้่กนับกพรอ่ง) ของม่นษุย ์ อยา่งไรก็ตาม่โรคนี�จ้ะ
แพรเ่ช่ �อระหวา่งสำตัวต์ระกลู้แม่วเทา่นั�น  เชน่ สำงิโต เสำ่อชีตาร ์เสำ่อปล้า แล้ะแม่วที�
เล้ี �ยงในบา้น ไวรสัำสำว่นใหญ่่จ้ะแพรเ่ช่ �อจ้ากการตอ่สำู ้กดักนั (สำว่น FeLV นั�นจ้ะแพร่
เช่ �อผู้า่นนำ�าล้าย เชน่การกินอาหารรว่ม่กนั ด่�ม่นำ�าจ้ากแหล้ง่เดียวกนัแล้ะการเล้ีย
ขนใหก้นั)  การที�แม่วกดักนันั�นเป็นเร่�องตาม่สำญั่ชาตญ่าณธิรรม่ชาตขิองแม่วตวัผูู้้
ที�อารม่ณฉ์นุเฉียวในชว่งฤดผูู้สำม่พนัธิุ ์ แล้ะแม่วที�ป่วยดว้ยโรคนี�สำว่นใหญ่่เป็นแม่ว
ตวัผูู้ที้�ยงัไม่ไ่ดร้บัการทำาหม่นั

ไวรสัำนี �สำง่ผู้ล้ตาม่ช่�อของม่นั โดยการทำาล้ายภูมิู่คุม้่กนัของรา่งกายค่อเซล้ล้เ์ม่ด็
เล้่อดขาว  สำ ำาหรบัแม่วที�ตดิเช่ �อนี � เซล้ล้ ์“T” จ้ะถูกูทำาล้าย แล้ะไวรสัำจ้ะไปขยาย
พนัธิุที์�เซล้ล้ด์งักล้า่ว กระบวนการนี �ใชเ้วล้าคอ่นขา้งนาน หากแม่วที�ไดร้บัเช่ �อเป็น
แม่วสำขุภูาพดี อาจ้ใชเ้วล้าเป็นปีในการแสำดงอาการ  การรกัษาตั�งแตร่ะยะเริ�ม่ตน้
สำาม่ารถูชว่ยล้ดความ่รุนแรงแล้ะควบคมุ่อาการแทรกซอ้นได้

เช่ �อ FIV กบัแม่วเป็นเร่�องปกตทีิ�พบทั�วทกุม่มุ่โล้ก ในประเทศฝั� งตะวนัตกจ้ะพบ
แม่ว 1-5% ที�มี่เช่ �อนี �  อยา่งไรก็ตาม่ในพ่นที�อ่�น รวม่ถูงึประเทศไทย อตัราการ
พบแม่วที�ตดิเช่ �ออยูที่� 15% ซึ�งคาดวา่เกิดจ้ากการที�ประเทศเหล้า่นี �ไม่มี่่โครงการ
ทำาหม่นัใหแ้ม่วในทกุพ่ �นที�อยา่งตอ่เน่�อง
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แมัวติดเช้่�อั FIV  
ท่�ซอัยด๊อัก 

ก่อนที�แม่วของซอยด๊อกจ้ะพรอ้ม่ใน
การมี่บา้นนั�น พวกเขาตอ้งไดร้บัการ
ตรวจ้คดักรองเช่ �อ FIV เน่�องจ้ากเช่ �อนี �
ใชร้ะยะเวล้าในการแพรก่ระจ้าย   
ดงันั�นหล้งัจ้ากหกเด่อนผู้า่นไปจ้งึตอ้ง
มี่การตรวจ้ซำ�าอีก  หากผู้ล้ตรวจ้เป็น
บวก (มี่เช่ �อ FIV) พวกเขาจ้ะตอ้งถูกู
แยกจ้ากแม่วตวัอ่�นแล้ะยา้ยไปอยูใ่น
หอ้งสำำาหรบัแม่วป่วย FIV

ซอยด๊อกเป็นบา้นของแม่วตดิเช่ �อ 
FIV ราว 25 ตวั ซึ�งตอ้งเขา้รบัการ
ตรวจ้รกัษาที�โรงพยาบาล้แม่วอยา่ง
สำม่ำ�าเสำม่อ จ้ำานวนแม่วป่วยดว้ยโรค
นี�เพิ�ม่ขึ �นทกุปี  เน่�องจ้ากเรารบัรกัษา
แม่วที�ไดร้บัอบุตัเิหตจุ้ากทอ้งถูนน 
หรอ่ถูกูทารุณกรรม่  หนำาซำ�าพวกเขา
ยงัตอ้งตอ่สำูก้บัอาการป่วยดว้ย FIV 
พดูไดว้า่แม่วเหล้า่นี �เป็นแม่วที�ตอ้ง
เผู้ชิญ่ชะตากรรม่ที�นา่สำงสำารที�สำดุ 
ในศนูยพ์กัพิง
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รั้บ้เล่�ยงแมัวท่�ม่ัเช้่�อั FIV  
นอกจ้ากการใหค้วาม่รูเ้ร่�องโรคแล้ว้ เราตอ้งการสำรา้งความ่เขา้ใจ้แก่ผูู้ที้�สำนใจ้รบัเล้ี �ยง
แม่วที�มี่เช่ �อ FIV วา่ พวกเขาเหล้า่นี �สำาม่ารถูเป็นสำตัวเ์ล้ี �ยงที�นา่รกัไดเ้ชน่กนั มี่อายยุ่น
แล้ะมี่ความ่สำขุเชน่เดียวกบัแม่วตวัอ่�น ๆ 

เรานำาเสำนอขอ้ม่ลู้ของแม่วตดิเช่ �อ FIV ที�สำขุภูาพแข็งแรงแล้ะสำาม่ารถูเดินทางไป 
ตา่งประเทศไดใ้นโครงการหาบา้น  ขณะนี�ยงัมี่แม่วบางสำว่นที�รอครอบครวัใหม่ ่
อนัอบอุน่  โดยสำาม่ารถูชม่รายล้ะเอียดได ้ที�นี�

จ้ากตวัเล้ขการรกัษาแม่วตดิเช่ �อ FIV ที�เพิ�ม่ขึ �น  ทำาใหก้ารหาบา้นใหม่ใ่หก้บัพวกเขา
นั�นเป็นสำิ�งที�เราใหค้วาม่สำำาคญั่แล้ะเป็นเร่�องดีหากแม่วเหล้า่นี �ไดร้บัโอกาสำในการใช้
ชีวิตนอกศนูยพ์กัพิงอยา่งปล้อดภูยั  เพราะสำภูาพแวดล้อ้ม่ในศนูยพ์กัพิงนั�นตา่งจ้าก
บา้นที�อบอุน่แล้ะผู้อ่นคล้าย ซึ�งจ้ะทำาใหแ้ม่วไม่เ่ครยีดแล้ะไม่ต่อ้งเสำี�ยงตอ่การรบัเช่ �อ
โรคเพิ�ม่ ซึ�งอาจ้ทำาใหมี้่อาการแทรกซอ้นได้

คุณสามื่ารถช่่วยู่แมื่ว FIV ได็ด้็ว้ยู่การรับเลี�ยู่ง และบริจาคสมื่ที่บที่นุสำาหัรับ
การรักษาพยู่าบาล เพราะแมื่วที่กุต้วัสมื่ควรได็รั้บการด็แ่ลที่ี�เหัมื่าะสมื่
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Nayomi Gunarathna

ในขณะที่ี�นักที่อ่งเที่ี�ยู่วค่อยู่ ๆ หัด็หัายู่ไปีจน
บรรยู่ากาศูเงยีู่บสงดั็ แต้สุ่นัขกลับเพิ�มื่ปีริมื่าณ

มื่ากข้�นอยู่่างต้อ่เน่�องบนเกาะสมุื่ยู่

เราทกุคนตา่งเฝา้รอคอยวนัที�การแพรร่ะบาดของโควิด-19 จ้ะกล้ายเป็น
เร่�องในอดีตโดยเรว็ เพ่�อใหเ้ราสำาม่ารถูแพค็กระเป๋าออกเดินทางทอ่งโล้ก

ไดอี้กครั�ง มี่คนจ้ำานวนม่ากที�เฝา้รอวา่จ้ะไดม้่าเย่อนเกาะสำวรรคข์อง 
อา่วไทยแหง่นี �หล้งัจ้ากการตอ่สำูก้บัไวรสัำครั�งนี �สำิ �นสำดุล้ง

เกาะสำม่ยุค่อสำถูานที�ที�ซอยด๊อกเฝา้รอวา่จ้ะไดม้่าเย่อนเชน่กนั  แตไ่ม่ใ่ช่
เพ่�อการเดนิชม่ชายหาดขาวเนียนล้ะเอียดหรอ่สำำารวจ้โล้กใตน้ำ�าที�สำวยงาม่ 
เพราะภูารกิจ้ของเรานั�น ค่อการทำาหม่นัแล้ะฉีดวคัซีนใหก้บัสำนุขัแล้ะแม่ว

บนเกาะ ที�มี่ปรมิ่าณม่ากแล้ะยงัคงเพิ�ม่จ้ำานวนขึ �นอยา่งตอ่เน่�อง

เพียงไม่กี่�เด่อนก่อนหนา้นี � เราไดร้บัการตดิตอ่จ้ากประชาชนที�อาศยัอยู ่
บนเกาะสำม่ยุเพ่�อขอความ่ชว่ยเหล้่อเร่�องการทำาหม่นัสำตัวจ์้รจ้ดัที�นั�น  

อีกทั�งปัญ่หาการทอดทิ �งสำตัวเ์ล้ี �ยงแล้ะการทารุณกรรม่สำตัวที์�ยงัคงเกิดขึ �น
อยู ่ท ำาใหเ้ราจ้ำาเป็นตอ้งสำง่ทีม่งานเพ่�อมุ่ง่หนา้สำูเ่กาะสำม่ยุในทนัทีที�ท ำาได้

จากอันดามััน 
สุ่้อ่าวัไทำย  

ซีอยด๊อกพร�อมัลง
พื�นทีำ�สุมุัยแล�วั
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จากอันดามััน 
สุ่้อ่าวัไทำย  

ซีอยด๊อกพร�อมัลง
พื�นทีำ�สุมุัยแล�วั
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เม่�อุ้ป็รัาศจ้าก็ก็ารัที่ำาหมนัและฉด่ว์คัุซ่นอุ้ยา่งตอุ่้เน่�อุ้ง 
จ้ำานว์นสุนุขับิ้นเก็าะสุมยุจึ้งเพื่้�มขึ�นเป็็นจ้ำานว์นมาก็
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เจ้�าหน�าที่่�กู็ �ภูยัสุตัว์แ์ละ 
ลูก็สุนุขัขนป็ยุที่่�พื่รั�อุ้มสุำาหรับัิ้
ก็ารัที่ำาหมนัและฉด่ว์คัุซ่น

ในที�สำดุเราจ้งึไดต้ั�งหนว่ยทำาหม่นัที�เกาะสำม่ยุในเด่อนกมุ่ภูาพนัธิ์
ทา่ม่กล้างโรคระบาดที�ยงัคงดำาเนินอยู ่แล้ะเพียงเด่อนเดียว 
เราไดท้ ำาหม่นัแล้ะฉีดวคัซีนสำนุขัแล้ะแม่ว 1,800 ตวั ปัจ้จ้บุนั 

เรายงัคงปฎิบตังิานอยูที่�นั�นจ้นถูงึสำิ �นเด่อนกรกฎาคม่ เพ่�อชว่ย
ควบคมุ่จ้ำานวนสำตัวจ์้รจ้ดัแล้ะพฒันาคณุภูาพชีวิต 

ของพวกเขาอยา่งเตม็่กำาล้งั

ซอยด๊อกเคยล้งพ่ �นที�เกาะสำม่ยุในชว่งปี พ.ศ. 2561-2562  
ไดท้ ำาหม่นัใหแ้ก่สำนุขั 7,500 ตวัแล้ะแม่วอีกราว 500 ตวั  

แตเ่น่�องจ้ากขาดการควบคมุ่ที�มี่ประสำทิธิิภูาพหล้งัจ้ากนั�น  
จ้งึทำาใหจ้้ ำานวนสำตัวจ์้รจ้ดับนเกาะเพิ�ม่จ้ำานวนขึ �นอีกเป็นเทา่ตวั

ในครั�งนี � ฝ่ายสำวสัำดิภูาพสำตัวข์องเราจ้งึวางแผู้นงานเพิ�ม่ 
นอกเหน่อจ้ากโครงการทำาหม่นั ดว้ยการใหค้วาม่รูแ้ก่ประชาชน 

ตาม่ชมุ่ชนบนเกาะ เกี�ยวกบัการจ้ดัการประชากรสำตัว ์
อยา่งยั�งย่น

ในเด่อนธินัวาคม่ พ.ศ. 2563 ซอยด๊อกไดจ้้ดัอบรม่เชิงปฏิบตัิ
การโดยเชิญ่ชวนเจ้า้หนา้ที�เทศบาล้นครเกาะสำม่ยุ หนว่ยงาน

ชว่ยเหล้่อสำตัว ์แล้ะสำม่าชิกในชมุ่ชนทั�งคนทอ้งถิู�นแล้ะ 
ชาวตา่งชาตทีิ�อาศยัอยูบ่นเกาะ วตัถูปุระสำงคข์องการจ้ดัอบรม่

ค่อการหาแนวทางจ้ดัการกบัสำนุขัแล้ะแม่วในชมุ่ชนรว่ม่กนั
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หัวัข้อในการพด่็คุยู่นั�นมื่หีัลากหัลายู่ปีระเด็น็ ด็งันี�

• สำรา้งเครอ่ขา่ยการทำางานเพ่�อชว่ยเหล้่อสำตัวบ์นเกาะ 
รว่ม่กนั สำ ำาหรบัโครงการทำาหม่นัในระยะยาว

• จ้ดัทำาขอ้ม่ลู้ประชากรสำนุขับนเกาะ

• เฝา้ระวงัแล้ะตอ่ตา้นการกระทำาทารุณกรรม่สำตัว ์
โดยประสำานงานกบัหนว่ยงานภูาครฐัแล้ะสำถูานีตำารวจ้

การอบรม่ผู้า่นไปดว้ยดีแล้ะเรายงัไดร้บัความ่ชว่ยเหล้่อในการ
จ้ดัตั�งหนว่ยทำาหม่นัจ้ากผูู้ที้�เขา้รว่ม่อบรม่  เราหวงัเป็นอยา่ง
ยิ�งวา่หล้งัจ้ากที�โครงการทั�งหม่ดของเราสำิ �นสำดุล้งที�เกาะสำม่ยุ 
ประชาชนในพ่�นที�จ้ะสำาม่ารถูดแูล้แล้ะควบคมุ่สำนุขัแล้ะแม่ว

บนเกาะไดอ้ยา่งเป็นรูปธิรรม่ตอ่ไปได้

ความ่ยั�งย่นจ้ะเกิดขึ �นไดเ้พราะชมุ่ชนที�เขม้่แข็ง เกาะสำม่ยุเป็น
ตวัอยา่งในการเดนิหนา้ของคนในพ่�นที� เพ่�อพฒันาคณุภูาพ

ชีวิตของคนแล้ะสำตัวที์�อยูร่ว่ม่กนัในสำงัคม่ใหดี้ยิ�งขึ �น

42 Soi Dog Post 2021



Soi Dog Post 2021 43



ในเด็อ่นกุมื่ภาพนัธั ์เราได็ส่้งน้อง “ลายัันี่ไฟว์์” ต้วัแที่นจากม่ื่ลนิธิัเพ่�อสุนัข
ในซอยู่ (ซอยู่ด็อ๊ก) เพ่�อลงช่งิต้ำาแหัน่งอันที่รงเกยีู่รต้ส่ิงสุด็ที่ี�แมื่วต้วัหัน้�งจะ
สามื่ารถเป็ีนได็นั้�นคอ่ แมื่วหัมื่ายู่เลขหัน้�งของที่ำาเนียู่บขาว!

ล้ายนัไฟัว ์หรอ่ช่�อปัจ้จ้บุนัค่อ ดรัม่เมอุ้รั ์มี่ความ่ใฝ่ฝันที�จ้ะไดร้บัตำาแหนง่นี � 
นบัตั�งแตเ่ขายงัเป็นล้กูแม่วจ้รที�เรร่อ่นอยูร่มิ่ทอ้งถูนนในประเทศไทย หล้งัจ้ากที� 
เขาทราบขา่ววา่ทำาเนียบขาวกำาล้งัม่องหาแม่ว เขาจ้งึไดต้ดัสำนิใจ้ล้งชิงชยัใน
ตำาแหนง่นี �ทนัที

ขณะนี�ดรมี่เม่อรพ์ ำานกัอยูที่� Homeward Trails Animal Rescue ในกรุงวอชิงตนั 
ดี.ซี. ซึ�งเป็นองคก์รพนัธิมิ่ตรชว่ยเหล้่อสำตัวข์องเราที�มี่สำ ำานกังานตั�งอยูไ่ม่ไ่กล้จ้าก
ทำาเนียบขาว ความ่ฝันของเขาที�จ้ะเป็นแบบอยา่งใหก้บัสำตัวจ์้รจ้ดัดอ้ยโอกาสำ 
ตวัอ่�น ๆ อยูไ่ม่ไ่กล้เกินเอ่ �อม่แล้ว้

การรณรงคห์าเสำียงใหด้รมี่เม่อรด์ ำาเนินการโดยทีม่งานม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอยใน
สำหรฐัอเม่รกิา ดว้ยวิธีิการรณรงคใ์หผูู้้ส้ำนบัสำนนุทกุคนใชโ้ซเชียล้มี่เดียเป็นชอ่งทาง
เพ่�อประชาสำมั่พนัธิใ์หค้รอบครวัไบเดนไดร้บัรู ้

ที่ำาไมคุณุคุว์รัลงคุะแนนให�ดรัม่เมอุ้รัไ์ด�เป็็นแมว์หมายเลขหนึ�งตวั์ถึดัไป็?

ดรมี่เม่อรเ์คยใชชี้วิตเรร่อ่นบนทอ้งถูนนแล้ะผู้า่นความ่ยากล้ำาบากม่าก่อน เขาจ้งึ
แกรง่พอสำำาหรบัเกม่การเม่่องที�รอ้นระอ ุเขาพรอ้ม่ทุม่่เทอยา่งสำดุความ่สำาม่ารถู 
แม่จ้้ะตอ้งเสำียเวล้านอนกล้างวนัไปก็ตาม่ เพ่�อทำาความ่ฝันแบบอเม่รกินัชนให้
สำ ำาเรจ็้ใหจ้้งได้

Nayomi Gunarathna 

ร้�วมัโหวตแมัวไทย

“ลายันไฟว์ั”
ให้ไปทำาเน่ยบ้ขาว
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ในฐานะแม่วหม่ายเล้ขหนึ�ง ดรมี่เม่อรส์ำญั่ญ่าวา่จ้ะรบัใชแ้ล้ะเป็นปากเป็นเสำียง
ใหก้บัแม่ว (หรอ่แม่แ้ตก่ระทั�งสำนุขั) ในทกุหนทกุแหง่ โดยสำรา้งความ่ตระหนกัถูงึ
ปัญ่หาแล้ะภูยัคกุคาม่ที�สำตัวจ์้รทั�วโล้กตอ้งเผู้ชิญ่ในชีวิตประจ้ำาวนั แล้ว้ใครเล้า่ที�
จ้ะรบัรูปั้ญ่หาเหล้า่นี �ดีไปกวา่ดรมี่เม่อร ์ที�ผู้า่นการใชชี้วิตบนทอ้งถูนนม่านานกวา่
สำองปีแล้ะตอ้งสำญู่เสำียขาไปจ้ากเหตกุารณค์รั�งนั�น

ชว่งเวล้าที�ยากล้ำาบากกล้ายเป็นอดีตไปแล้ว้ ตอนนี�ดรมี่เม่อรพ์รอ้ม่ที�จ้ะมุ่ง่ไปสำู่
ความ่สำำาเรจ็้ที�รออยูไ่ม่ไ่กล้ ดว้ยดวงตาสำีม่รกต เสำนห่แ์บบแม่วล้ายสำี แล้ะสำาม่ขา
ที�กล้า้แกรง่ของเขา

ม่าชว่ยสำรา้งฝันใหน้อ้งแม่วจ้รจ้ากประเทศไทยไดร้บัเล้่อกใหเ้ป็นแม่วหม่ายเล้ข
หนึ�งของสำหรฐัฯ ดว้ยการเขียนขอ้ความ่ผู้า่นชอ่งทาง www.whitehouse.gov/
contact หรอ่ทวิตถูงึ @JoeBiden แล้ะ @drbiden, หรอ่ @POTUS แล้ะ  
@FLOTUS.

ไม่มี่่อะไรที�อยูไ่กล้เกินเอ่ �อม่ หากเรารว่ม่ม่่อรว่ม่ใจ้กนั โปรดเล้่อกดรมี่เม่อร ์
เพ่�อชว่ยใหโ้ล้กใบนี�นา่อยูข่ึ �นสำ ำาหรบัสำตัวจ์้รจ้ดั

ผูู้ที้�ตอ้งการขอล้ายเซน็ รูปถู่ายหรอ่ตอ้งการสำมั่ภูาษณ ์โปรดตดิตอ่ผูู้จ้้ดัการ 
สำว่นตวัของดรมี่เม่อรจ์้าก Homeward Trails ที่่�น่ี่�
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Chutima Srisawang

จะด่แคุ�ไหนหากการ้หาบ้้านให้สุู่นัขและแมัวจร้จัด
สู่ามัาร้ถ้ทำาได้ง�าย ๆ แคุ�ปลายนิ�ว?

ในยคุนี �เราคงปฏิเสำธิพล้งัของเทคโนโล้ยีไม่ไ่ด ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งโทรศพัท์
ม่่อถู่อ Smart Phone ที�เรยีกไดว้า่เป็นเคร่�องม่่ออำานวยความ่สำะดวกสำบาย
ใหก้บัชีวิตไดอ้ยา่งรอบดา้น  แล้ะการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที�สำง่ผู้ล้ให้
คนเปล้ี�ยนพฤตกิรรม่ม่าอยูบ่นโล้กออนไล้นม์่ากขึ �น  ทั�งการจ้บัจ้า่ยซ่ �อของ 
ความ่บนัเทิงตา่ง ๆ  เชน่การชม่ภูาพยนตรห์รอ่การแสำดงดนตรสีำด ที�ไม่่
จ้ ำาเป็นตอ้งเดนิทางหรอ่รวม่กลุ้ม่่กบัคนจ้ำานวนม่ากอีกตอ่ไป  

ขา่วดีค่อเทคโนโล้ยีไรส้ำายนี�ไดม้่าถูงึการชว่ยเหล้่อสำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดั
แล้ว้ เม่่�อนกัศกึษาทั�ง 4 คนจ้ากคณะสำตัวแพทยศาสำตร ์จ้ฬุาล้งกรณ์
ม่หาวิทยาล้ยั พฒันาแอพล้เิคชั�น “ไร้บา้น” (RightBaan) เพ่�อชว่ยคน้หา
บา้นที�เหม่าะสำม่ที�สำดุใหแ้ก่สำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดั ซึ�งเป็นสำว่นหนึ�งของการเรยีน
ในวิชาโครงงานวิจ้ยัปรญิ่ญ่าบณัฑิ์ต (Senior Project) โดยไดร้ว่ม่ม่่อกบั
หนว่ยงานที�ชว่ยเหล้่อสำตัวท์ั�ง 4 แหง่ไดแ้ก่  ม่ลู้นิธิิเพ่�อสำนุขัในซอย   
ชม่รม่สำวสัำดิภูาพสำตัว ์คณะสำตัวแพทยศาสำตร ์จ้ฬุาล้งกรณม์่หาวิทยาล้ยั 
(เพจ้ JohnJud), WVS Care For Dogs แล้ะโครงการหาบา้นใหม่ใ่หส้ำนุขั
จ้รจ้ดั คณะเทคนิคการสำตัวแพทยศาสำตร ์  ม่หาวิทยาล้ยัเกษตรศาสำตร ์ 

“RightBaan” นั�นพอ้งเสำียงกบัภูาษาไทยวา่ “ไรั�บิ้�าน” ซึ�งหม่ายถูงึสำตัวจ์้รจ้ดั
ที�ไม่มี่่เจ้า้ของ ไม่มี่่บา้นอยู ่แล้ะ Right ที�หม่ายถูงึตวัเล้่อกที�ใช ่เม่่�อนำาม่า

“ไร�บ�าน”
แอพหาบ�านทีำ�ใช่่
เพื�อหมัาแมัวัจร
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รวม่กบัคำาวา่บา้น จ้งึสำ่�อความ่หม่ายวา่แอพนี�ชว่ยใหส้ำตัวจ์้รจ้ดัไดพ้บกบั
บา้นหล้งัใหม่ที่�ใชส่ำ ำาหรบัพวกเขานั�นเอง  

RightBaan เริ�ม่ใหผูู้้ส้ำนใจ้ดาวนโ์หล้ดแล้ะใชง้านทั�งระบบแอนดรอยด์
แล้ะไอโอเอสำในเด่อนม่กราคม่ที�ผู้า่นม่า โดยไดผู้้ล้ตอบรบัที�ดีเยี�ยม่ 
“ตั�งแตเ่ป้็ดใช�งานแอุ้พื่ลเ้คุชั�นน่ � มผูู่้ �สุนใจ้รับัิ้เล่ �ยงสุนุขัและแมว์เพื่้�มมาก็
ขึ�น โดยเฉล่�ยมาก็ก็ว์า่ 10 คุนตอุ่้สุตัว์ท์ี่่�หาบิ้�าน 1 ตวั์ ซึ�งถึอุ่้เป็็นคุว์าม
สุำาเรัจ็้อุ้ยา่งมาก็สุำาหรับัิ้ก็ารัหาบิ้�าน” เดโช แสุงที่อุ้ง (แดนน่�) เจ้า้หนา้ที�
ทีม่หาบา้นของซอยด๊อกกล้า่ว “เรัาสุามารัถึคุดัก็รัอุ้งและเลอุ่้ก็บิ้�านที่่�
เหมาะสุมก็บัิ้สุตัว์แ์ตล่ะตวั์ได�แม่นยำาย้�งขึ�น”

ผูู้ส้ำนใจ้รบัเล้ี �ยงสำาม่ารถูคน้หาขอ้ม่ลู้ของสำตัวใ์นแอพไดท้ั�งเพศ ชว่งวยั 
ล้กัษณะนิสำยัแล้ะประวตัคิวาม่เป็นม่า ซึ�งชว่ยอำานวยความ่สำะดวกแล้ะ
ไม่จ่้ ำาเป็นตอ้งเดนิทางม่าที�ศนูยพ์กัพิงอีกตอ่ไป เป็นการประหยดัเวล้า
แล้ะคา่ใชจ้้า่ยทั�งผูู้ร้บัเล้ี �ยงแล้ะศนูยพ์กัพิง นอกจ้ากนี�ในแอพล้เิคชั�นยงั
มี่ชอ่งทางสำำาหรบัการบรจิ้าค สำำาหรบัผูู้ที้�สำนใจ้สำนบัสำนนุการดำาเนินงาน
ของหนว่ยงานที�ชว่ยเหล้่อสำตัวท์ั�ง 4 แหง่

“แอุ้พื่ไรั�บิ้�านที่ำาให�คุนมคุ่ว์ามคุด้เป็ล่�ยนไป็มาก็เก็่�ยว์ก็บัิ้ก็ารัรับัิ้เล่ �ยงสุตัว์์
จ้าก็ศูนยพ์ื่กั็พื่ง้ จ้าก็ที่่�เม่�อุ้ก่็อุ้นน่ �อุ้าจ้รูั�สุกึ็ว์า่มข่ั�นตอุ้นยุง่ยาก็และไม่
สุะดว์ก็  ก็ารัดูข�อุ้มูลผู้า่น Smart phone ช่ว์ยให�ก็ารัมอุ้งหาสุนุขัและ
แมว์ที่่�เหมาะสุมก็บัิ้พื่ว์ก็เขาเป็็นเรั่�อุ้งงา่ยย้�งขึ�น” แดนนี�กล้า่วเสำรมิ่

เราหัวังเป็ีนอยู่่างยู่ิ�งว่าแอพลิเคชั่�นไร้บา้นจะเป็ีนจุด็เริ�มื่ต้น้ใหัค้น
หันัมื่ารับเลี�ยู่งแที่นการซ่�อล่กสัต้วจ์ากฟารม์ื่ได็อ้ยู่่างยู่ั�งยู่น่
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ไม่ื่มื่อีะไรจะด็ไีปีกว่าไอศูกรีมื่รสช่าต้หิัวานหัอมื่ในวันที่ี� 
อากาศูร้อนระอุ ความื่เยู่น็ช่่�นใจและความื่อร่อยู่ที่ี�ปีลายู่ลิ�น 

ที่ำาใหัวั้นธัรรมื่ด็ากลายู่เป็ีนวันพเิศูษเสมื่อ  

สำนุขัแล้ะแม่วก็มี่ความ่รูส้ำกึไม่ต่า่งกนักบัเรา! แตโ่อกาสำที�พวกเขาจ้ะได ้
ล้ิ �ม่รสำไอศกรมี่นั�นคงไม่บ่อ่ยนกั แล้ะยิ�งเป็นสำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดัแล้ว้  

ความ่ฝันถูงึของหวานแสำนอรอ่ยชา่งเป็นเร่�องที�ไกล้ตวั 

เม่่�อชว่งตน้ปีที�ผู้า่นม่า สำนุขัแล้ะแม่วในความ่ดแูล้ของซอยด๊อก ไดมี้่โอกาสำ
สำมั่ผู้สัำรสำชาตขิองไอศกรมี่กบัเขาสำกัที เม่่�อ “4 Paws & A Pair” ผูู้ผู้้ล้ติ

ไอศกรมี่โฮม่เม่ด 100% จ้ากธิรรม่ชาติสำำาหรบัสำตัวเ์ล้ี �ยง ไดร้ว่ม่กบัซอยด๊อก
ในโครงการ “Cup of Happiness” เชิญ่ชวนผูู้ที้�สำนใจ้สำง่ม่อบไอศกรมี่ให้

เป็นของขวญั่แก่สำนุขัแล้ะแม่ว  โดยการบรจิ้าคทกุ 99 บาทจ้ะถูกูเปล้ี�ยนเป็น
ไอศกรมี่แสำนอรอ่ยใหก้บัสำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดัในความ่ดแูล้ของเรา

หล้งัจ้ากกิจ้กรรม่เสำรจ็้สำิ �นล้งเราจ้งึไดร้บัม่อบไอศกรมี่ที�ถูกูสำง่
ม่ายงัศนูยพ์กัพิงที�ภูเูก็ต แล้ะชว่งเวล้าแหง่ความ่สำขุก็ไดม้่าถูงึ 

เราไม่ส่ำาม่ารถูบรรยายไดว้า่สำนุขัแล้ะแม่วจ้รจ้ดัเหล้า่นี �นั�น 
ช่�นชอบม่่�อพิเศษขนาดไหน เราจ้งึยกหนา้ที�ให ้

รูปภูาพเหล้า่นี �ไดอ้ธิิบายแทน

Chutima Srisawang

คืนอิ�มัใจ
สุุนัขและแมัวัอิ�มั
ไอศกรีมั
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ขอขอบคุณที่กุการสนับสนุนที่ี�ที่ำาใหัเ้รา 

สามื่ารถด็แ่ลและมื่อบความื่รักใหัแ้ก่พวกเขาได็้
อยู่่างที่ี�สุนัขและแมื่วสมื่ควรได็รั้บ
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"แม่่หนูี่" คุุณสรว์งสุดา ชลลัม่พ่ี ผ้่่จดั็ละครแหัง่ค่ายู่ 
ช่ลลัมื่พ ีโปีรด็กัชั่�น รับเลี�ยู่งน้องโอริโอ้ สุนัขจรจดั็ที่ี� 

เข้ามื่าที่ำาหัมัื่นและรักษาอาการขาหัลังหักัที่ี� 
ม่ื่ลนิธิัเพ่�อสุนัขในซอยู่ กรุงเที่พฯ

โอรโิอถู้กูสำง่ตวัจ้าก อ.บา้นสำรา้ง จ้.ปราจี้นบรุ ีโดยอาสำาสำม่คัรของ
ซอยด๊อกเพ่�อม่าทำาหม่นัพรอ้ม่รกัษาแผู้ล้ฉกรรจ้ที์�ขาหล้งั  

ซึ�งทีม่สำตัวแพทยล์้งความ่เหน็วา่ดว้ยแผู้ล้ที�ฉกรรจ้อ์าจ้จ้ำาเป็น 
ตอ้งตดัขาหล้งัออก แตด่ว้ยความ่ใจ้สำูข้องโอรโิอ ้ทำาใหเ้ธิอ 

อดทนฟ่ั�นฟัรูา่งกายแล้ะหายดีในที�สำดุ

ทีม่อาสำาของซอยด๊อกไดป้ระกาศหาบา้นใหเ้ธิอหล้ายตอ่หล้าย
ครั�งดว้ยกนั จ้นในที�สำดุแม่ห่นไูดม้่าเหน็แล้ะรูส้ำกึถูกูชะตาจ้งึตดัสำนิ

ใจ้รบัเล้ี �ยง เราจ้งึไดเ้ดนิทางไปสำง่โอรโิอส้ำูบ่า้นใหม่อ่นัอบอุน่

Chutima Srisawang

”“
 สุุนัขจร

ตบเทำ�าเข�าวังการ

โอรโิอ�
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ขอขอบคณุแม่ห่น ูสำรวงสำดุา ชล้ล้มั่พีเป็นอยา่งสำงูสำำาหรบัความ่
เม่ตตาตดัสำนิใจ้รบัเล้ี �ยงโอรโิอ ้แล้ะเราตอ้งขอขอบคณุอาสำาของ
ซอยด๊อกที�ชว่ยเป็นกระบอกเสำียงแล้ะทำาใหโ้อรโิอไ้ดมี้่ชีวิตใหม่่

ต้ดิ็ต้ามื่ช่มื่ผ่ลงานละครและข่าวสารจาก ค่ายู่ช่ลลัมื่พ ี 
โปีรด็กัชั่�น ได็ท้ี่ี�อนิสต้าแกรมื่ cholumpi_production
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จิิลล์ ดัลลีย์์
พ.ศ. 2502 - 2560

เร่�องราวการเสำียสำล้ะของ 
คณุจิ้ล้ล้เ์พ่�อชว่ยเหล้่อสำนุขั 
แล้ะแม่วจ้รจ้ดัที�ไรซ้ึ�งคนเหล้ียวแล้
ในประเทศไทย จ้ะคงอยูส่ำ่บไป

พินัยกร้ร้มัขอังคุุณ สู่ามัาร้ถ้เปล่�ยนเป็นขอังขวัญ 
เพ้�อัช่่วิตท่�ด่ขึ�นให้แก�สัู่ตว์จร้จัดได้

หากคุุณม่ัเจตจำานงเช่�นเด่ยวกับ้เร้า ขอัเชิ่ญร้�วมัโคุร้งการ้  
ยกมัร้ดกให้ม่ัลนิธิิเพ้�อัสุู่นัขในซอัยในพินัยกร้ร้มัขอังคุุณ

เยี�ยม่ชม่ https://www.soidog.org/th/content/leaveagift หรอ่สำง่อีเม่ล้ไปที� legacy@soidog.org สำ ำาหรบัขอ้ม่ลู้เพิ�ม่เติม่

https://www.soidog.org/
https://www.instagram.com/soidogfoundation/
https://twitter.com/SoiDogPhuket
https://www.facebook.com/SoiDogPageInEnglish/
https://www.soidog.org/th/content/leaveagift
mailto:legacy%40soidog.org?subject=

