
post

SOI 
DOG

การเดิินทางของอีเธอร์ 
เร่�องราวของน้องหมา
ห่�นตุ่๊�กตุ๊าหมีตัุ๊วใหญ่�
นิสััยเป็็นมิตุ๊ร

โครงการสั�งส่ันัข
ไป็บ้้านใหม�ชะงักเหตุ่๊
สัหรัฐฯ แบ้นนำาเข้า

ปั็นรักปั็นนำ�าใจ 
ในเด่ิอนเกิดิ

น.2 น.13 น.30

ถ้้าค่ณอยากไป็ได้ิเร็ว ไป็คนเดีิยว 
ถ้้าค่ณอยากไป็ได้ิไกล ไป็ด้ิวยกัน

กรกฎาคม 2564

ส่ิ่�งมีีชีีว่ิต 
น้้อยใหญ่่ 

น.21

น.21

น.6

น้้อง ๆ  
มีองหาบ้้าน้

กิจกรรมเดิินระดิมท่นใน
สิ่หรััฐอเมีร่ักา

มีรัดกที�คุณจ่ลล์ท่้งไวิ้
สิ่่องปรัะกาย 

เจ่ดจรััสิ่
น.8



ปีี พ.ศ. 2562 น้อ้งอเีธอร์ม์าซอยด๊๊อกด๊ว้ยอาการ์บาด๊เจ็็บที่ี�น้า่เวที่น้า

การัเด่น้ทางของอีเธอรั์
สุุนััขหรืือแมวทุกุตัวัทุ่�มาถึงึซอยด๊อ๊กมค่วามพิเิศษ
เฉพิาะตัวั บางตัวัมาถึงึด้ว้ยอาการหวาด้กลัวั ในขณะ 
ท่ี่�บางตัวัมาถึงึด้ว้ยความสงสยัวา่เกิด้อะไรขึ �นกบัช่ีวิตั แตัม่่
สองสิ�งท่ี่�เหมือนกนัคือ พวกเขาไมร้่ว้า่มาอย้ท่่ี่�น่�ได้อ้ยา่งไร
แลัะอนาคตัจะเป็็นเชีน่ไรนบัจากน่�

โชีคด่้ท่ี่�การสนบัสนนุของคณุชีว่ยใหพ้วกเขาได้ร้บัสิ�งท่ี่�ด่้
ท่ี่�สดุ้อยา่งท่ี่�ตัอ้งการ ไมว่า่จะเป็็นการรกัษาพยาบาลั  
ท่ี่�พกัพิง การด้แ้ลัอยา่งทีุ่ม่เที่จากเจา้หนา้ท่ี่� แลัะโอกาส 
ท่ี่�จะม่บา้นอนัเป็็นท่ี่�รกัในที่า้ยท่ี่�สดุ้

แมจ้ะป็ระสบกบัวิกฤตัโรคระบาด้ แตัค่ณุได้ช้ีว่ยใหส้นุขั 
แลัะแมวกวา่ 700 ตัวัได้ม่้บา้นในป่็ท่ี่�แลัว้

หนึ�งในนั�นคืออ่เธอร ์ท่ี่�ได้ร้บัการชีว่ยช่ีวิตัในเดื้อน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขณะกำาลังัที่กุขท์ี่รมานด้ว้ย 
บาด้แผลัตัดิ้เชืี �อม่หนอนฝัังอย้ใ่นอุง้เที่า้หนา้ เด้นิขา 

กะเผลักแลัะผอมโซ อ่เธอรคื์อหนึ�งในสนุขัแลัะแมวจำานวน
มากท่ี่�หวงัวา่สกัวนัหนึ�งจะได้ม่้บา้นเป็็นของตัวัเอง

คณุเอ่ยนแลัะคณุคอรน่น ์ผ้อ้ปุ็การะนอ้งอ่เธอร ์จะมาบอก
เลัา่เรื�องราวของการเด้ินที่างท่ี่�ยาวนานถึงึ 19 เดื้อนตัั�งแตั่
วนัท่ี่�นอ้งอ่เธอรไ์ด้ร้บัการชีว่ยเหลัือไป็จนถึงึวนัท่ี่�เด้นิที่างถึงึ
บา้นใหมท่่ี่�แสนอบอุน่

Ian Schofield and Corinne Lacaze 

เรัื�องรัาวิของน้้องหมีา
หุ่น้ตุ๊กตาหมีีตัวิใหญ่่ 
น้่สิ่ัยเป็น้มี่ตรั

คอรน่นก์บัผมมาเท่ี่�ยวป็ระเที่ศไที่ยหลัายครั�งแลัว้ เรารกั
บรรยากาศของการตัอ้นรบั ผ้ค้น อากาศแลัะรส่อรท์ี่ท่ี่�น่� 
หากคณุเคยไป็เยือนป็ระเที่ศไที่ยมาก่อน คณุนา่จะ 
นกึภาพออก ผมคงไมจ่ ำาเป็็นตัอ้งอธิบายอะไรมาก
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นั�นคือจดุ้เริ�มตัน้ของการมาเป็็นอาสาสมคัรท่ี่�ซอยด๊้อก  
เราวางแผนวนัหยดุ้สำาหรบัป่็ พ.ศ. 2563 ที่นัท่ี่โด้ยตัั�งใจ 
จะกลับัมาชีว่ยงานท่ี่�น่�

วนัท่ี่�เรารอคอยมาถึงึอยา่งรวด้เรว็ คราวน่ �เราพกัท่ี่�หาด้ 
ในยางใกลัก้บัมล้ันิธิฯ แลัะเด้นิที่างด้ว้ยรถึสองแถึวซอยด๊้อก
ในวนัแรกท่ี่�เริ�มงานอาสาสมคัร เราได้ร้บัการป็ฐมนิเที่ศแลัะ
ใชีเ้วลัาชีว่งบา่ยในคอกกบัสนุขัของเรา ผมอย้ใ่นคอก A1 
สว่นคอรน่นอ์ย้ ่A2

ภายในไมก่่�นาท่ี่ท่ี่�อย้ใ่นคอก อ่เธอรก็์เด้นิมาแนะนำาตัวั 
ด้ว้ยการเลั่ยท่ี่�แขนของผม อ่เธอรย์งัเป็็นสนุขัท่ี่�ที่ ำาใหเ้รา 
ร้ส้กึม่ความสขุที่กุครั�งท่ี่�ได้เ้ด้นิด้ว้ยกนัตัลัอด้เวลัาท่ี่�อย้ ่
ท่ี่�นั�น ผมแบง่ความรบัผิด้ชีอบกบัพอลัหรอื “ออสซ่� พอลั” 
อาสาสมคัรจากเมลัเบริน์ พอลับอกผมเสมอวา่อ่เธอรเ์ป็็น
สนุขัท่ี่�นา่รกัขนาด้ไหน ถึา้ไมน่บัเรื�องชีอบแกลัง้ลัม้ตัวันอน
ระหวา่งเด้นิเพราะอยากอย้ข่า้งนอกนาน ๆ อ่เธอรเ์ป็็นสนุขั
ท่ี่�สมบร้ณแ์บบแลัะสรา้งความป็ระที่บัใจใหก้บัผมมาก

คอรน่นเ์องก็ม่สนุขัตัวัโป็รด้ของเธอในคอก A2 แลัะ 
ยงัได้ร้บั 'รอยสกัซอยด๊้อก' อยา่งไมต่ัั�งใจหลังัจากหกลัม้
ขณะจง้สนุขัจนเขา่เป็็นแผลัเป็็น (คอรน่นด์้ภ้มิ้ใจกบั 
แผลัเป็็นท่ี่�ได้ม้ามาก)

เมื�อวนัสดุ้ที่า้ยของการเป็็นอาสาสมคัรสิ �นสดุ้ลัง เราที่ั�งค้่
ตัา่งคิด้หนกัมากเรื�องการรบัเลั่ �ยงอ่เธอร ์เราออกจาก 
ซอยด๊้อกเพื�อเด้นิที่างตัอ่ไป็ยงัเขาหลักัที่ั�งนำ�าตัา แลัะใชีเ้วลัา
หนึ�งสปั็ด้าหเ์ตัม็เพื�อคิด้หาที่างวา่เราจะรบัเลั่ �ยงอ่เธอรไ์ด้้
อยา่งไร เราอด้คิด้ถึงึเขาไมไ่ด้ ้จงึเชีา่รถึขบักลับัมาท่ี่�ภเ้ก็ตั
เพื�อพด้้คยุกบัจ่นา่ เจา้หนา้ท่ี่�จากท่ี่มหาบา้นของซอยด๊้อก 
หารอืถึงึความเป็็นไป็ได้ใ้นการรบัเลั่ �ยงอ่เธอร์

การ์สน้บัสน้นุ้ที่ี�ยอด๊เยี�ยมของคุณุที่ำาให้ใ้น้แต่ล่ะปีี 
มสีนุ้ขัน้บัพนั้ต่วัที่ี�ปีร์ะสบชะต่ากร์ร์มเชน่้เด๊ยีวกบัอเีธอร์์
ได๊ร้์บัการ์ชว่ยเห้ลอื

เดื้อนมกราคม พ.ศ. 2562 เราอย้ท่่ี่�ภเ้ก็ตัพรอ้มกบัได้เ้ชีา่
รถึแลัะกำาลังัวางแผนท่ี่�จะออกสำารวจสถึานท่ี่�ใหม ่ๆ ท่ี่�ไม่
ได้เ้ป็็นจดุ้หมายป็ลัายที่างของนกัที่อ่งเท่ี่�ยวที่ั�วไป็ ขณะ
ท่ี่�กำาลังันอนอย้บ่นเต่ัยงอาบแด้ด้ภายในรส่อรท์ี่อยา่ง
เพลัดิ้เพลันิกบับรรยากาศรมิที่ะเลั ผมได้เ้ปิ็ด้ TripAdvisor 
เพื�อหาสถึานท่ี่�ท่ี่�เราสามารถึขบัรถึไป็ได้ ้แลัะชืี�อ 'มล้ันิธิ
เพื�อสนุขัในซอย' ก็ป็รากฎขึ �นมา

แมเ้ราที่ั�งค้จ่ะโตัมากบัการม่สนุขัอย้ใ่นบา้น แตัก่ารที่ำางาน
เตัม็เวลัาเป็็นชีา่งที่ำาส่ผมแลัะแพที่ยเ์ฉพาะที่างด้า้นผิวหนงั 
สว่นผมเป็็นวิศวกรของบรษัิที่ผลัติัรายการโที่รที่ศัน ์ที่ำาให้
เราคิด้วา่การเลั่ �ยงสนุขัไมใ่ชีท่ี่างเลัือกท่ี่�เหมาะสมสำาหรบั
ช่ีวิตัเราที่ั�งค้่

เราคิด้วา่แคเ่ด้นิที่างไป็ด้ค้งไมเ่ส่ยหายอะไร รว่ิวที่ั�งหมด้ก็ด่้
มากด้ว้ย เราเด้นิที่างไป็ถึงึท่ี่�ซอยด๊้อกในวนัรุง่ขึ �นป็ระมาณ 
4 โมงเยน็ ซึ�งเป็็นชีว่งท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงเริ�มเง่ยบสงบลัง หลังั
จากท่ี่�อาสาสมคัรคนอื�น ๆ เริ�มเด้นิที่างกลับัแลัะสนุขั 
กลับัเขา้ไป็อย้ใ่นคอก เจา้หนา้ท่ี่�ได้พ้าเราเย่�ยมชีมพื�นท่ี่�
สว่นตัา่ง ๆ แลัะบอกเลัา่เรื�องราวการที่ำางานอนันา่ที่ึ�งของ 
ซอยด๊้อกตัั�งแตัเ่ริ�มก่อตัั�งมาจนถึงึปั็จบุนั 

 “เราตัอ้นรบัอาสาสมคัรจำานวนมาก แลัะยินด่้ตัอ้นรบั
คณุเสมอ คณุสามารถึใชีเ้วลัารว่มกบัเราท่ี่�น่�ได้ม้ากเที่า่ท่ี่�
ตัอ้งการ” เจา้หนา้ท่ี่�กลัา่วกบัเราอยา่งเป็็นมิตัร
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มนัยากท่ี่�จะอธิบายวา่ที่ำาไมเราถึงึเลัือกอ่เธอร ์เอาจรงิ ๆ 
ผมไมค่ิด้วา่เราเป็็นผ้เ้ลัือกด้ว้ยซำ�า อ่เธอรต์ัา่งหากท่ี่�เป็็น
ฝ่ัายเลัือกเรา ผมคดิ้วา่สนุขัแลัะแมวที่กุตัวัท่ี่�ซอยด๊้อก
สมควรได้ม่้บา้น แตัอ่่เธอรม่์บางสิ�งท่ี่�พิเศษ เขาที่ำา 'หนา้
เศรา้' เป็็นแลัะร้จ้กัการ 'ขอมือ' เราไมร้่ป้็ระวตััคิวามเป็็น
มาของอ่เธอรแ์ลัะสาเหตัทุ่ี่�เขาไมม่่นิ �วเที่า้ แตัก่ารได้เ้หน็
ภาพของเขาตัอนท่ี่�มาถึงึในวนัแรกแลัะพฒันาการของ
การรกัษาท่ี่�ด่้ขึ �นหลังัจากนั�น ที่ำาใหเ้รามุง่มั�นท่ี่�จะรบัอ่เธอร์
ไป็เลั่ �ยง เราที่ั�งค้ต่ัดั้สนิใจรว่มกนัวา่จะรบัเลั่ �ยงอ่เธอรแ์ลัะ
กลับัไป็องักฤษเพื�อพบกบัซาราห ์อาสาสมคัรท่ี่�ที่ ำาหนา้ท่ี่�
ผ้จ้ดั้การท่ี่มหาบา้นของซอยด๊้อกในสหราชีอาณาจกัร ซึ�ง
ชีว่ยเราด้ำาเนินการขออนมุตััจินขั�นตัอนที่กุอยา่งผา่นไป็
อยา่งราบรื�น

แตัก่ารระบาด้ของโควิด้ที่ำาใหอ่้เธอรไ์มส่ามารถึเด้นิที่างมา
หาเราในกลัางเดื้อนพฤษภาคมได้ ้ยิ�งไป็กวา่นั�นคือเรื�อง
สขุภาพท่ี่�นา่เป็็นหว่งของอ่เธอรท่์ี่�เริ�มม่อาการของโรคโลัหิตั
จางแสด้งใหเ้หน็ รวมถึงึคณุหมออาลัา่ ผ้อ้ ำานวยการฝ่ัาย
สวสัด้ภิาพสตััวข์องซอยด๊้อกได้แ้จง้เราวา่ อ่เธอรอ์าจจะ
ไมม่่วนัหายจากโรคพยาธิในเลัือด้

เราที่ั�งค้ก่ลับัมานั�งถึามใจตัวัเองอ่กครั�งเก่�ยวกบัเรื�องน่ �  
รวมถึงึคิด้ที่บที่วนเรื�องคา่ใชีจ้า่ยในการเด้นิที่าง 

จากป็ระเที่ศไที่ยมาองักฤษของอ่เธอร ์แตัเ่ราได้ใ้หส้ญัญา
กบัเขาไป็แลัว้ สญัญาตัอ้งเป็็นสญัญา!

แลัว้ขา่วด่้ก็มาถึงึในเดื้อนตัลุัาคม ท่ี่มสตััวแพที่ยท่์ี่�ม่
ป็ระสบการณข์องซอยด้อ็กรกัษาอ่เธอรด์้ว้ยวิธ่ท่ี่�ตัา่งไป็
จากเด้มิแลัะการรกัษาได้ผ้ลั ที่ำาใหอ่้เธอรส์ามารถึเด้นิที่าง
ด้ว้ยเครื�องบนิได้ ้แตัปั่็ญหาตัอ่มาคือไมม่่อาสาพาบนิเลัย
แมแ้ตัค่นเด่้ยว! เราวางแผนจะเด้นิที่างกลับัป็ระเที่ศไที่ย
แบบสายฟ้า้แลับเพื�อไป็รบัอ่เธอรแ์ลัว้รบ่กลับั แตัก่ารตัอ้ง
กลับัมากกัตัวัแลัะขอ้จำากดั้เรื�องการเด้ินที่างของสหราชี
อาณาจกัรที่ำาใหเ้ราหมด้โอกาส นอกจากน่�เรายงักงัวลั
วา่ Brexit จะสง่ผลัตัอ่การนำาเขา้สตััวอ่์กด้ว้ย ที่างเลัือกท่ี่�
ด่้ท่ี่�สดุ้ตัอนนั�นคือพาอ่เธอรเ์ด้นิที่างโด้ยรถึยนตัจ์ากภเ้ก็ตั
เขา้กรุงเที่พฯ พกัคา้งคืนท่ี่�นั�น แลัว้บนิจากกรุงเที่พฯไป็
อมัสเตัอรด์้มั ป็ระเที่ศเนเธอรแ์ลันด้ ์หลังัจากนั�นเรย่ก
แที่ก็ซ่�ส ำาหรบัสนุขัไป็ยงัเมืองกาแลั ป็ระเที่ศฝัรั�งเศส  
ก่อนจะเด้นิที่างด้ว้ยอโุมงคช์ีอ่งแคบองักฤษ ในท่ี่�สดุ้ 
อ่เธอรก็์มาถึงึท่ี่�บา้นของเราก่อนวนัครสิตัม์าสพอด่้ –  
ชีา่งเป็็นตัอนจบท่ี่�สมบร้ณแ์บบท่ี่�สดุ้

อ่เธอรอ์ย้ก่บัเรามาได้ส้องสามเดื้อนแลัว้ ตัอนน่�เราไม่
สามารถึจินตันาการถึงึบา้นท่ี่�ไมม่่อ่เธอรอ์ย้ด่้ว้ยได้เ้ลัย  
เราพาอ่เธอรไ์ป็ขึ �นที่ะเบ่ยนกบัสตััวแพที่ยใ์นพื �นท่ี่� ซึ�งอ่เธอร์
พบสตััวแพที่ยค์รั�งแรกจากการกินถึงุเที่า้ท่ี่�ใสแ่ลัว้ในตัะกรา้
ซกัผา้เขา้ไป็ ด้ว้ยความท่ี่�พวกเรากลัวัวา่จะเกิด้อนัตัราย
รา้ยแรง เราจงึรบ่พาอ่เธอรข์ึ �นรถึไป็ฉ่ด้ยาเพื�อใหอ้าเจ่ยน
เอาถึงุเที่า้ออกมาเพราะมนัอาจสง่ผลัเส่ยตัอ่ลัำาไส ้ 
ป็รากฎวา่ยงัไมท่ี่นัถึงึมือสตััวแพที่ย ์อ่เธอรก็์อาเจ่ยน
ออกมาเตัม็เบาะรถึระหวา่งที่างเส่ยก่อน ไมเคิลัซึ�งเป็็น
สตััวแพที่ยบ์นัที่กึลังในป็ระวตััคินไขว้า่ “อ่เธอรจ์อมเก็บ
ขยะ” โด้ยอ่เธอรด์้ภ้มิ้ใจกบัตัำาแหนง่ใหมน่่ �มากท่ี่เด่้ยว  
อ่เธอรม่์สว่นรว่มกบัที่กุกิจกรรมในช่ีวิตัป็ระจำาวนัของเรา 
ที่ั�งค้ ่ไมว่า่จะไป็ที่ำางานท่ี่�รา้นเสรมิสวยกบัคอรน่นห์รอื 
ไป็ตัรวจโควิด้กบัผม อ่เธอรต์ัอ้งอย้ท่ี่กุท่ี่� เด้นิลัอด้ออกไป็
ที่างหนา้ตัา่งแลัะออกไป็เด้นิเลัน่บนหลังัคาโรงรถึก็เคยที่ำา
มาแลัว้!  
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เนื�องจากรถึท่ี่�ผมแลัะคอรน่นข์บัไมเ่หมาะกบัการท่ี่�จะพา
อ่เธอรไ์ป็ไหนมาไหน เราจงึพาเขาไป็เอสเซกซเ์พื�อซื �อรถึ
เฟ่้ยตัแพนด้า้ อ่เธอรร์กัรถึคนัน่ �มากแลัะจะตัอ้งกระโด้ด้ขึ �น
ไป็นั�งที่กุครั�งท่ี่�เด้ินผา่น

อ่เธอรก์ลัวัท่ี่ว่มากตัอนเขา้มาอย้ท่่ี่�บา้นในชีว่งแรก  
แตัต่ัอนน่�เขากลัายเป็็นเจา้ของโซฟ้าอยา่งเตัม็ตัวัแลัะ 
ชีอบมานั�งคั�นกลัางระหวา่งเราสองคน นอนกรนอยา่ง 
สบายอกสบายใจขณะท่ี่�เรานั�งด้ท่้ี่ว่ ศ่รษะท่ี่�ลัา้นจาก
อาการโรคผิวหนงัแลัะขอ้ศอกท่ี่�เส่ยด้ส่กบัพื �นคอนกรต่ัจน
ด้า้นเริ�มม่ขนขึ �น เป็็นสญัญาณวา่รอ่งรอยจากการใชีช่้ีวิตั
ท่ี่�ยากลัำาบากบนที่อ้งถึนนของอ่เธอรก์ำาลังัคอ่ย ๆ เลัือน
หายไป็ ม่คนเคยบอกวา่สนุขันั�นนิสยัเหมือนเจา้ของ ผมวา่
มนัคือความจรงิ อ่เธอรช์ีอบโซฟ้า ไมช่ีอบเวลัาท่ี่�ตัวัเป่็ยก 
ภมิ้ใจในพงุของตัวัเองแลัะรกัการนอนหลับั พด้้งา่ย ๆ คือ
เราที่ั�งค้ใ่นเวอรช์ีั�นท่ี่�ม่ขนแลัะหางนั�นเอง อ่เธอรเ์ป็็นสนุขัท่ี่�
ออกจะบ๊อง ๆ หนอ่ย เคยเด้ินชีนเสาไฟ้อยา่งจงัเพราะมวั
แตัม่องอ่กา อ่เธอรช์ีอบด้ม้า้ แกะ แลัะววัท่ี่�อาศยัอย้ใ่นทีุ่ง่
ไมไ่กลัจากบา้นเรา นอกจากน่�ยงัชีอบคาบกิ�งไมอ่้กด้ว้ย 

เพื�อนท่ี่�ด่้ท่ี่�สดุ้ของอ่เธอรเ์วลัาออกไป็เด้นิเลัน่คือ คณุลังุ 
แกรมท่ี่�มกัจะพกบสิกิตัตัิด้กระเป๋็ามาฝัากอ่เธอรเ์สมอ เวลัา
ไป็ท่ี่�ไหนแลัว้เจอคนหนา้ตัาคลัา้ยคณุลังุแกรม อ่เธอรก็์มกั 
จะวิ�งเขา้ไป็หาเพราะหวงัวา่จะได้กิ้นบสิกิตันั�นเอง

อ่เธอรช์ีอบช่ีสแลัะแฮม แตัเ่กลั่ยด้การกินผกัแลัะชีอบที่ำาหนา้
แหยเมื�อเผลัอเอาลัิ �นไป็โด้น อ่เธอรย์งัชีอบเลั่ยถึว้ยโยเกิรต์ั
แลัะชีอบเลัน่กบัเด้ก็ ๆ ขา้งบา้นเวลัาท่ี่�เราตัอ้งออกไป็ที่ำาธรุะ
ขา้งนอก ที่กุครั�งท่ี่�ม่โอกาสไป็เยือนบา้นพกัคนชีราท่ี่�เพื�อน
ของเราเป็็นเจา้ของ อ่เธอรจ์ะเด้นิขอมือกบัที่กุคนท่ี่�นั�นเพื�อ
แสด้งออกวา่เขาสมควรได้กิ้นบสิกิตัมากแคไ่หน หากจะพด้้
วา่เราได้ช้ีว่ยใหอ่้เธอรม่์บา้นก็อาจจะไมถ่ึก้ตัอ้งเส่ยท่ี่เด่้ยว 
เพราะอ่เธอรใ์หส้ิ�งตัา่ง ๆ แก่เราที่ั�งค้ม่ากเกินกวา่ท่ี่�เขา 
รอ้งขอเส่ยอ่ก เราร้ส้กึขอบคณุแลัะโชีคด่้มากท่ี่�ได้เ้ป็็น
สว่นหนึ�งของครอบครวัซอยด๊้อก หากคุุณสนใจที่่�จะรัับ
เล่ี้�ยงสุนัขหรืัอแมวจากมูลี้นิธิิฯ โปรัดคุลิี้กที่่� “การัรัับ
อุปการัะ” บนเวบ็ไซต์ ์www.soidog.org ของเรัา

5 Soi Dog Post 2021



Vanessa Jakoby

รับ้เลี�ยงน้อง ด้ิวยนะคะ

ซาลนี้า่มาถึงึซอยด๊้อกเมื�ออายไุด้เ้พ่ยงสองเดื้อนหลังัจากถึก้รถึชีน อบุตััเิหตั ุ
ครั�งนั�นที่ำาใหเ้ส่ยขาหลังัขา้งซา้ยไป็ แตัน่อ้งสามารถึป็รบัตัวัได้ด่้้หลังัจากเหลัือ

แคส่ามขา โด้ยใชีร้ถึเข็นชีว่ยเด้นิเฉพาะเวลัาท่ี่�ตัอ้งเด้นิไกลั ๆ เที่า่นั�น

ถึงึช่ีวิตัจะเริ�มตัน้ไมส่วยนกั แตัซ่าลั่นา่ยงัเป็็นลัก้สนุขัท่ี่�รา่เรงิ เตัม็ไป็ด้ว้ยความ
อยากร้อ้ยากเหน็แลัะชีอบสำารวจโลักรอบตัวั ไมว่า่จะวิ�งด้ว้ยสามขาหรอืม่สอง

ลัอ้ชีว่ยพยงุ ซาลั่นา่ก็ยงัคงวิ�งอยา่งไมร้่จ้กัเหน็ด้เหนื�อยราวกบัวา่จะ
ไมม่่วนัพรุง่น่ �ใหว้ิ�งอ่กตัอ่ไป็ จะหยดุ้เพ่ยงเพื�อขนมแลัะ 

ใหค้นกอด้เที่า่นั�น

สนุขัท่ี่�สรา้งความสขุใหก้บัคนรอบขา้งได้เ้สมออยา่งเชีน่นอ้งซาลั่นา่ควร
ได้ม่้ครอบครวัท่ี่�อบอุน่ นอ้งพรอ้มแลัว้ท่ี่�จะออกเด้นิที่างไป็หาคณุ 

หากคณุพรอ้มเปิ็ด้ใจแลัะใหโ้อกาส

ซาลีน�า 
น้องหมาสายซิ่งเจ้าความเร็ว

อาย่โดิยป็ระมาณ:
1 ปีี 10 เดืือน 

นำ�าหนัก:  
12 กิิโลกิรัม 

ชอบ้:
น่ังตัักิ 
ไม�ชอบ้:  

แชร์ความเด่ืน 
ร่วมกัิบใคร

น้้อง ๆ  
มีองหาบ้้าน้

พบกัิบน้องหมาจากิซอยด๊ือกิ 
ท่่ี่กิำาลังมองหาบ้าน
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น้ำ�าแด๊งได้ร้บัการตัั�งชืี�อตัามเครื�องดื้�มยอด้นิยมของคนไที่ย
เนื�องจากอปุ็นิสยัท่ี่�นา่รกัออ่นหวานของเขา แตัอ่ด่้ตัของ
นอ้งนั�นกลับัไมไ่ด้ห้อมหวานเหมือนกบัชืี�อ นอ้งถึก้พบ

ในสภาพผอมโซแลัะเศรา้หมองบนถึนน ขนหลัดุ้รว่งเป็็น
หยอ่ม ๆ แลัะเป็็นโรคเชีอรร์่�อายเรื �อรงั ม่ความผิด้ป็กตัขิอง
เป็ลัือกตัาท่ี่�สามท่ี่�ป็ลัิ �นออกมาด้า้นนอก โชีคด่้ท่ี่�สตััวแพที่ย์
ของเรารกัษานอ้งนำ�าแด้งจนหายด่้แลัะชีว่ยใหน้อ้งกลับัมา

ยิ �มได้อ่้กครั�ง

นำ�าแด้งอาย ุ10 ป่็แลัว้จงึถึก้จดั้อย้ใ่นป็ระเภที่สนุขัสง้วยั 
แตัน่อ้งไมเ่หมือนสนุขัท่ี่�อายมุากที่ั�ว ๆ ไป็ นำ�าแด้งม่ความ
กระตืัอรอืรน้เหมือนสนุขัท่ี่�อายยุงันอ้ย แลัะชีอบท่ี่�จะเด้นิ

ไกลั ๆ แลัะด้มกลัิ�นที่กุอยา่งท่ี่�ขวางหนา้

นอ้งนำ�าแด้งอาศยัอย้ท่่ี่�ซอยด๊้อกมาตัั�งแตัป่่็ พ.ศ. 2561  
แตัน่อ้งไมเ่คยสิ �นหวงัวา่วนัหนึ�งผ้ร้กัสตััวเ์ชีน่คณุจะ 

รบัเลั่ �ยงแลัะมอบความรกัใหน้อ้งไป็ตัลัอด้ช่ีวิตั

น�ำาแดิง 
น้องหมาสายหวานน้ำาตัาลเร่ยกิพ่่

นำ�าหนัก:  
19 กิิโลกิรัม

นำ�าหนัก:  
8 กิิโลกิรัม

ชอบ้:
 ได้ืรับความสนใจ

ชอบ้:
พบเพ่ือนใหม่

ไม�ชอบ้:  
ยาหยอดืตัาท่่ี่ต้ัองให้ทุี่กิวัน

ไม�ชอบ้:  
รอคิวนาน ๆ  

บริเวณพ้ืนท่่ี่ว่ิงเล่นอิสระ

อาย่โดิยป็ระมาณ: 
10 ปีี 8 เดืือน

อาย่โดิยป็ระมาณ: 
4 ปีี 5 เดืือน

คุองโกถ้ึก้พบขณะกำาลังักำาลังัเด้นิไป็ตัามชีายหาด้อยา่ง 
ไรจ้ดุ้หมาย คนในพื�นท่ี่�ไมเ่คยเหน็นอ้งแถึวน่�มาก่อนจงึคาด้
วา่ถึก้คนนำามาป็ลัอ่ยทิี่ �งไว ้ช่ีวิตัใหมข่า้งถึนนเป็็นเรื�องยาก
ลัำาบากสำาหรบัคองโกแ้ลัะไมน่านหลังัจากนั�นนอ้งได้ร้บั

บาด้เจ็บม่บาด้แผลัฉกรรจท่์ี่�ขา จำาเป็็นตัอ้งเขา้รบัการรกัษา
ฉกุเฉินท่ี่�มล้ันิธิฯ

แมจ้ะเส่ยนิ �วเที่า้ไป็จากเหตักุารณค์รั�งนั�น แตัน่ั�นไมไ่ด้ห้ยดุ้
ความรา่เรงิม่ช่ีวิตัช่ีวาในตัวัของคองโก ้นอ้งชีอบเลัน่เชืีอก
สำาหรบักดั้ การนอนกลัิ �งบนพื�นหญา้ หมนุตัวัเป็็นวงกลัม
เมื�อเจอคนท่ี่�ร้จ้กั แลัะม่ใบหนา้เปื็�อนรอยยิ �มตัลัอด้เวลัา

หากคณุเป็็นคนหนึ�งท่ี่�มองหาสนุขัพลังังานสง้ท่ี่�มาพรอ้ม
กบัความสด้ใสรา่เรงิ คองโกคื้อสนุขัตัวันั�นท่ี่�พรอ้มจะเขา้ไป็

นั�งอย้ใ่นหวัใจคณุ

คองโก้ 
น้องหมาสายบันเทิี่ง ร่าเริงม่ช่วิตัช่วา

รับ้เลี�ยงผม ด้ิวยนะครับ้
รับ้เลี�ยงผม 
ด้ิวยนะครับ้
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ในัเด๊อืนัพิฤษภาคม เรืาร้ื�สุึกยนิัด๊อ่ย่างยิ�งเมื�อได๊�รัืบแจ้�งว่า Just Gill  
หนัังสุือทุ่�นัำาเสุนัอเรืื�องรืาวของคุณจลิี้ล์ี้ ดัลี้ล่ี้ย์ ผู้้�ร่ืวมก่อตัั�งม้ลนิัธิิฯ ของเรืา 

ได๊�รัืบรืางวัล People's Book Prize ปรืะจ้ำาป่ พิ.ศ. 2563/2564 ในัหมวด๊สุารืคด๊่

The People's Book Prize ก่อตัั�งขึ �นในสหราชีอาณาจกัรเป็็นการป็ระกวด้
วรรณกรรมท่ี่�มอบรางวลััใหแ้ก่นกัเข่ยนหนา้ใหมแ่ลัะผลังานใหม ่

ท่ี่�ยงัไมไ่ด้เ้ป็็นท่ี่�ร้จ้กัในวงกวา้ง โด้ยม่เป็า้หมายเพื�อชีว่ยสรา้งโอกาสแลัะ 
การยอมรบัท่ี่�เที่า่เท่ี่ยมในหม้น่กัอา่น

สิ�งพิมพห์ลัายสบิเลัม่ได้ร้บัการเสนอชืี�อเขา้ชิีงในหมวด้นวนิยาย สารคด่้แลัะหนงัสือ
สำาหรบัเด้ก็ ผ้ช้ีนะได้ร้บัการคดั้เลัือกจากป็ระชีาชีนที่ั�วไป็ท่ี่�ลังคะแนนผา่นที่าง

ออนไลัน ์การเปิ็ด้ใหล้ังคะแนนเริ�มตัั�งแตัเ่ดื้อนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงึสิ �นเดื้อน
เมษายน พ.ศ. 2564 แลัะม่การป็ระกาศผลัในสปั็ด้าหแ์รกของเดื้อนพฤษภาคม

Just Gill ป็ระสบความสำาเรจ็เชีน่น่ �เพราะได้ร้บัการสนบัสนนุจากผ้บ้รจิาค 
ของมล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) เชีน่คณุ 

Just Gill ต่ัพิมพเ์มื�อป่็ท่ี่�แลัว้โด้ย Victorina Press  ม่ยอด้ขายแลัะสง่ออกไป็แลัว้ 
กวา่ 3,000 เลัม่ที่ั�วโลักที่ั�งใน สหราชีอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา แอฟ้รกิาใตั ้ญ่�ป็ุ่ นแลัะ
บราซลิั หนงัสือกึ�งอตััช่ีวป็ระวตััเิลัม่น่ �บอกเลัา่เรื�องราวของคนธรรมด้าท่ี่�สามารถึสรา้ง

การเป็ลั่�ยนแป็ลังแลัะทิี่ �งมรด้กอนัยิ�งใหญ่ไวเ้บื �องหลังั เข่ยนโด้ยคณุจ็อห้น์้ ด๊ลัลยี ์
สาม่ของคณุจิลัลัแ์ลัะผ้ร้ว่มก่อตัั�งมล้ันิธิฯ แลัะคณุด๊อน้น้า่ ฟร์เีลฟิ เพื�อนท่ี่�ด่้ท่ี่�สดุ้ของ

คณุจิลัลั ์รวมถึงึขอ้ความท่ี่�ตัดั้ตัอนมาจากได้อาร่�สว่นตัวัของคณุจิลัลั ์หนงัสือเลัม่น่ �น ำา
เสนอภาพการที่ำางานอยา่งทีุ่ม่เที่ของคณุจิลัลั ์ด้ลััลั่ย ์ผ้ซ้ึ�งแมจ้ะป็ระสบความสำาเรจ็

ในช่ีวิตั แตัเ่ธอก็ยงัคงยืนกรานอย้เ่สมอวา่เธอเป็็นเพ่ยงแค ่"Just Gill"

Nayomi Gunarathna

มีรัดกที�คุณจ่ลล์ท่้งไวิ้
สิ่่องปรัะกายเจ่ดจรััสิ่
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"

"

"

เมื�อครั�งท่ี่�ยงัม่ช่ีวิตัอย้ ่คณุจิลัลัช์ีนะใจที่กุคน 
ท่ี่�เธอพบด้ว้ยตัวัตันท่ี่�มุง่มั�นทีุ่ม่เที่ เส่ยสลัะ แลัะ
เตัม็เป่็�ยมไป็ด้ว้ยความรกั เรื�องราวของคณุจิลัลั์
ยงัคงสรา้งความป็ระที่บัใจใหก้บัผ้อ้า่นท่ี่�ไมไ่ด้้

ม่โอกาสได้พ้บเธอผา่นหนงัสือเลัม่น่ � ที่กุถึอ้ยคำา
ท่ี่�ถ่ึายที่อด้จะนำาคณุไป็สมัผสัถึงึความเจ็บป็วด้ 
ความสขุ การลัองผิด้ลัองถึก้แลัะชียัชีนะของ

คณุจิลัลัท์ี่ั�งในฐานะมนษุยค์นหนึ�งแลัะในฐานะ
ผ้ร้ว่มก่อตัั�งองคก์รสวสัด้ภิาพสตััวท่์ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุ้

ในเอเช่ียตัะวนัออกเฉ่ยงใตั ้

สิ่งที่่่โดืดืเดื่นเหนือสิ่งอื่นใดืคือแรงใจและ
ความกิล้าหาญของจิลล์ที่่่ม่มาตัั้งแตั ่
เดื็กิจนโตั เรื่องราวในอดื่ตัไม่ไดื้ส่งผล 
และตัามมาหลอกิหลอนปีัจจุบันของเธอ 
— Carol Wilcox

เข่ยนไดื้งดืงาม อบอุ่นหัวใจ อ่านแล้ววางไม่ลง 
— Lesley Milne

People's Book Prize ไม่สามารถึจดั้พิธ่มอบ
รางวลััได้เ้นื�องจากการระบาด้ของโควิด้-19  

คณุสามารถึรบัชีมภาพคณุจอหน์แลัะ 
คณุด้อนนา่รบัรางวลััผา่นที่างออนไลันไ์ด้ ้ที่่�น่�

คณุสามารถึสั�งซื �อหนงัสือ “Just Gill” ได้ ้ที่่�น่� 
กำาไรจากการขายจะถึก้นำาไป็มอบใหม้ล้ันิธิ 

เพื�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) เพื�อชีว่ยเหลัือแลัะ
ฟื้�นฟ้ส้นุขัแลัะแมวขา้งถึนนท่ี่�บาด้เจ็บในเอเช่ีย

พวกิเขาที่ั้งคู่ยอมที่ำาทีุ่กิอย่างเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวที่่่ถูกิที่ารุณกิรรม
ในปีระเที่ศไที่ย เปี็นเรื่องราวที่่่สร้างแรงบันดืาลใจอย่างแที่้จริง 
— Annie Wong
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ตัั�งแตัเ่ริื�มตั�นัของโรืครืะบาด๊ครัื�งใหญ่่  

เรืาทุกุคนัตั�องเร่ืยนัร้ื�ทุ่�จ้ะสุำารืวจ้โลกและ
เชื่ื�อมตัอ่กับผู้้�อื�นัด๊�วยวธ่ิิการืใหม่ อะไรืทุ่�

สุามารืถึทุำาได๊�ผู่้านัแอพิยิ�งด๊!่

ซอยด๊้อกเองก็เชีน่กนั ป่็ท่ี่�แลัว้เราจดั้งาน
ระด้มที่นุที่างออนไลันค์รั�งแรกของเรา นั�นคือ 
July Dog Walking Challenge ในสหราชี

อาณาจกัร โด้ยใชีป้็ระโยชีนจ์ากฟ่้เจอรร์ะด้ม
ที่นุของ Facebook ตัามมาด้ว้ยกิจกรรม

ระด้มที่นุที่างออนไลันเ์ป็็นระยะเวลัา 10 วนั
ในแคนาด้าท่ี่�ร้จ้กักนัในชืี�อ Mutt March – 

Shake It Off ซึ�งสรา้งความฮือฮาในโซเช่ียลั 
ม่เด่้ย ที่ั�งสองกิจกรรมป็ระสบความสำาเรจ็
อยา่งมากแลัะสามารถึชีว่ยระด้มที่นุใน
ชีว่งเวลัาท่ี่�ที่า้ที่ายท่ี่�สดุ้ชีว่งเวลัาหนึ�งใน

ป็ระวตััศิาสตัรข์องซอยด๊้อก

หลังัจากกิจกรรมท่ี่�สหราชีอาณาจกัรแลัะ
แคนาด้าผา่นพน้ไป็ เป็า้หมายตัอ่ไป็คือการ
จดั้กิจกรรมระด้มที่นุที่างออนไลันค์รั�งแรก 

ในสหรฐัอเมรกิา

Nayomi Gunarathna

กิิจกิรรมเดิืนระดืมทุี่นใน
สิ่หรััฐอเมีร่ักา
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The June Walking Challenge จดั้ขึ �นโด้ยท่ี่มอาสา
สมคัรของซอยด๊้อกในสหรฐัอเมรกิา เปิ็ด้โอกาสให้
ชีาวอเมรกินัผ้ร้กัสนุขัรว่มระด้มที่นุใหซ้อยด๊้อกด้ว้ย
การเด้นิเป็็นระยะที่าง 30 ไมลัภ์ายใน 30 วนัตัลัอด้

เดื้อนมิถึนุายนไมว่า่จะเด้นิบนที่างเที่า้ ในสนามหลังั
บา้น รอบ ๆ จตััรุสัในเมืองหรอืบนภเ้ขา หรอืคนท่ี่�คณุ
เด้นิด้ว้ยจะเป็็นใคร (เด้นิคนเด่้ยวหรอืเด้ินกบัสนุขัแสน
รกัของคณุ) โด้ยผ้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตัอ้งระด้มที่นุผา่น

ฟ่้เจอรบ์น Facebook แลัะตัอ้งเด้นิใหค้รบ 
ระยะที่าง 30 ไมลัภ์ายในสิ �นเดื้อน

ถึงึจะเป็็นการแขง่ขนัเพื�อระด้มที่นุท่ี่�จดั้ขึ �นสำาหรบั 
ผ้บ้รจิาคชีาวอเมรกินั แตัเ่รายงัได้เ้หน็ผ้ส้นบัสนนุจาก
ป็ระเที่ศอื�นเขา้รว่มกิจกรรมในครั�งน่ � หนึ�งในนั�นคือคณุ
จ็อห้น์้ ด๊ลัลยี ์ผ้ร้ว่มก่อตัั�งมล้ันิธิฯ คณุจอหน์เขา้รว่ม

การแขง่ขนัใน สหราชีอาณาจกัรแลัะแคนาด้า 
เมื�อป่็ท่ี่�แลัว้จากศน้ยพ์กัพิงของมล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอย 
แตัส่ ำาหรบัการแขง่ขนัในอเมรกิาครั�งน่ � เขาอยากลัอง
ที่ำาอะไรท่ี่�ตัา่งไป็จากเด้มิ บางสิ�งท่ี่�ไมเ่คยที่ำามาก่อน..
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ศน้ยพ์กัพิงของมล้ันิธิฯ ตัั�งอย้ห่า่งจากหาด้ไมข้าวท่ี่�สวยงามแลัะเง่ยบสงบ 
ป็ระมาณ 1 ไมลั ์คณุจอหน์จงึตัดั้สนิใจใชีเ้สน้ที่างน่ �รว่มการแขง่ขนัจนครบระยะที่าง

ตัามท่ี่�กำาหนด้ โด้ยเด้นิไป็-กลับัระหวา่งศน้ยพ์กัพิงแลัะชีายหาด้ส่�ครั�งตัอ่สปั็ด้าห ์
พรอ้มกบัสนุขัสองตัวัจากซอยด๊้อกแลัะเจา้หนา้ท่ี่�จากท่ี่มผ้ด้้แ้ลัอาสาสมคัรของเรา

เจา้หนา้ท่ี่�ของเราจะเป็็นผ้เ้ลัือกวา่สนุขัตัวัไหนจะได้เ้ด้นิรว่มกบัคณุจอหน์ในแตัล่ัะครั�ง 
โด้ยเลัือกตัวัท่ี่�ม่พฤตักิรรมกลัา้แสด้งออกแลัะไมตื่ั�นตัระหนกในสภาพแวด้ลัอ้ม 

แป็ลักใหม ่น่�เป็็นครั�งแรกท่ี่�สนุขัเหลัา่น่ �ได้ม่้โอกาสออกมาใชีเ้วลัานอกศน้ยพ์กัพิง 
ตัั�งแตัพ่วกเขายา้ยเขา้มาอย้ ่ด้งันั�นจงึเป็็นเรื�องสำาคญัมากท่ี่�เจา้หนา้ท่ี่�จะตัอ้งเลัือกสนุขั 

ท่ี่�พรอ้มสำาหรบัความที่า้ที่าย ซึ�งเจา้หนา้ท่ี่�ของเราก็ที่ำาได้ด่้้ สนุขัที่กุตัวัม่ชีว่งเวลัา 
ท่ี่�สนกุสนานแลัะตืั�นเตัน้เรา้ใจตัลัอด้การแขง่ขนั

คณุจอหน์ยงัได้บ้นัที่กึวิด่้โอการเด้นิแลัะแชีรบ์นหนา้เพจระด้มที่นุของเขาเองซึ�งเป็็น 
ท่ี่�นิยมในหม้ผ่้ต้ัิด้ตัาม โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งหากสนุขัท่ี่�มากบัคณุจอหน์เป็็นสนุขัท่ี่�อย้ใ่น
ศน้ยพ์กัพิงมานาน เป็็นท่ี่�ร้จ้กัด่้ในหม้อ่าสาสมคัรหรอืเป็็นสนุขัท่ี่�รอเด้นิที่างไป็บา้นใหม่

การแขง่ขนัในครั�งน่ �สามารถึระด้มที่นุได้ถ้ึงึ 103,109 ด้อลัลัา่รส์หรฐั ผา่นผ้ร้ะด้มที่นุ 
1,149 คนเมื�อสิ �นสดุ้การแขง่ขนั  เราขอขอบคณุผ้ท่้ี่�ม่สว่นรว่มแลัะผ้บ้รจิาคที่กุคน ใน
ชีว่งเวลัาท่ี่�เรากำาลังัเผชิีญวิกฤตัครั�งแลัว้ครั�งเลัา่ ตัั�งแตัโ่ควิด้-19 มาจนถึงึการหา้มนำา
สนุขัเขา้สหรฐัฯ เมื�อไมน่านน่� เงินที่นุเหลัา่น่ �จะชีว่ยเป็็นหลักัป็ระกนัวา่เราจะสามารถึ

อย้เ่ค่ยงขา้งสนุขัแลัะแมวท่ี่�ตัอ้งการความชีว่ยเหลัือได้ต้ัอ่ไป็
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Sam McElroy

ในัเด๊อืนัมถุิึนัายนั ศ้นัยค์วบคุมและป�องกันัโรืค
ของสุหรัืฐฯ (CDC) มค่ำาสัุ�งรืะงบัการืนัำาเข�าสุุนััข
จ้าก 113 ปรืะเทุศ รืวมถึงึปรืะเทุศไทุย จากกรณ่
ท่ี่�ตัรวจพบสนุขัเขา้ป็ระเที่ศพรอ้มใบรบัรองวคัซ่น
พิษสนุขับา้ป็ลัอมในป่็ท่ี่�ผา่นมา สง่ผลักระที่บแลัะ
เพิ�มความเส่�ยงตัอ่การแพรร่ะบาด้ของโรคพิษสนุขั
บา้ภายในป็ระเที่ศ คำาสั�งด้งักลัา่วเริ�มม่ผลับงัคบั
ใชีใ้นวนัท่ี่� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โด้ยม่ผลัตัอ่
การนำาเขา้สนุขัที่กุสายพนัธุ ์รวมถึงึลัก้สนุขั สนุขั
เพื�อการบำาบดั้ สนุขัท่ี่�เด้นิที่างออกนอกสหรฐัฯ หรอื
กลับัมาจากป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ยงสง้ แลัะสนุขัท่ี่�

เด้นิที่างกลับัมาจากป็ระเที่ศอื�น ๆ ท่ี่�เคยเด้นิที่างไป็
ยงัป็ระเที่ศเส่�ยงสง้ในชีว่งเดื้อนท่ี่�ผา่นมา โด้ยมล้ันิธิ
เพื�อสนุขัในซอยมองวา่มาตัรการด้งักลัา่วไมย่ตุัธิรรม
กบัหนว่ยงานท่ี่�นำาเขา้สนุขัอยา่งถึก้วิธ่แตัก่ลับัตัอ้ง
รบัผลักระที่บด้ว้ย 

ขอ้มล้ัของ CDC ระบวุา่ พวกเขาตัรวจสอบพบสนุขั
ท่ี่�น ำาเขา้มายงัอเมรกิาม่เอกสารวคัซ่นโรคพิษสนุขั
บา้ป็ลัอมมากขึ �นเรื�อย ๆ ด้งันั�นเพื�อความป็ลัอด้ภยั
จงึจำาเป็็นตัอ้งด้ำาเนินการแบนการนำาเขา้สนุขัจาก
ป็ระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ยงโรคพิษสนุขับา้

โครงกิารส่งสุนัขไปีบ้านใหม่ชะงักิ 
เหตุัสหรัฐฯ

แบ้น้น้ำาเข้า
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มล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอย (ซอยด๊้อก) เป็็นหนว่ยงานท่ี่�
ชีว่ยเหลัือสตััวจ์รจดั้แลัะด้ำาเนินการหาบา้นใหมใ่ห้
แก่สนุขัแลัะแมวท่ี่�ม่ความพรอ้มแลัะสขุภาพด่้ที่ั�ง 
ในแลัะตัา่งป็ระเที่ศ  ป็ฏิิบตััิตัามกฎหมายแลัะ
ระเบ่ยบขอ้บงัคบัของแตัล่ัะป็ระเที่ศอยา่งเครง่ครดั้ 
สตััวท์ี่กุตัวัได้ร้บัการตัรวจสขุภาพแลัะได้ว้คัซ่นครบ
ตัามกำาหนด้ ซึ�งรวมถึงึวคัซ่นโรคพิษสนุขับา้ โด้ย
สหรฐัฯ เป็็นหนึ�งในป็ระเที่ศป็ลัายที่างท่ี่�มล้ันิธิฯ  
สง่สนุขัแลัะแมวไป็บา้นใหมจ่ำานวนหลัายสบิตัวั 
ที่กุป่็แลัะตัั�งแตัป่่็ พ.ศ. 2562 เป็็นตัน้มา เราได้ส้ง่
สนุขัไป็แลัว้กวา่ 700 ตัวั

จากการที่ำางานของหนว่ยงานในพื�นท่ี่�รว่มกบั 
มล้ันิธิฯ จงัหวดั้ภเ้ก็ตัได้ร้บัการป็ระกาศจาก
กระที่รวงเกษตัรแลัะสหกรณใ์หเ้ป็็นเขตัป็ลัอด้โรค
ระบาด้ชีนิด้พิษสนุขับา้ของสนุขัแลัะแมว โด้ยม่
การป็ระกาศในพระราชีกิจจานเุบกษาตัั�งแตัว่นั
ท่ี่� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 นบัเป็็นจงัหวดั้แรกของ
ป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ป็ลัอด้เชืี �อโรคพิษสนุขับา้

คณุจอหน์ ด้ลััลั่ย ์ผ้ร้ว่มก่อตัั�งมล้ันิธิฯ ได้ก้ลัา่วถึงึ
เรื�องน่ �วา่ “ซอยด๊้อกเขา้ใจถึงึความเส่�ยงของโรคพิษ
สนุขับา้ตัอ่มนษุยแ์ลัะสตััวเ์ป็็นอยา่งด่้ การได้ร้้ว้า่ม่

หนว่ยงานแลัะกลัุม่บคุคลัท่ี่�ขนสง่สนุขัไป็ยงัป็ระเที่ศ
อื�นโด้ยป็ลัอมแป็ลังเอกสารวคัซ่นโรคพิษสนุขับา้ 
เป็็นการเพิ�มความเส่�ยงตัอ่การแพรร่ะบาด้ของโรค
ท่ี่�โหด้รา้ยแลัะไมส่ามารถึยอมรบัได้ ้ที่ั�งขดั้กบัการ
ที่ำางานของมล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอยท่ี่�ม่ความตัั�งใจใน
การชีว่ยเหลัือสนุขัจรจดั้แลัะกำาจดั้โรคพิษสนุขับา้ 
ใหห้มด้ไป็”

“เราที่ำาตัามมาตัรการด้า้นความป็ลัอด้ภยัอยา่ง
เครง่ครดั้รดั้กมุมาโด้ยตัลัอด้ สตััวท์ี่กุตัวัในความ
ด้แ้ลัของเราได้ร้บัการฝัังไมโครชิีพ ที่ำาหมนัแลัะฉ่ด้
วคัซ่น เรายินด่้ป็ฏิิบตััิตัามขั�นตัอนการตัรวจเอกสาร
โรคพิษสนุขับา้เพื�อใหม้ั�นใจวา่สตััวท์ี่กุตัวัป็ลัอด้ภยั แลัะ
อยากเรย่กรอ้งใหส้หรฐัฯ ที่บที่วนมาตัรการน่ �อ่กครั�ง”

ในสหราชีอาณาจกัรไมม่่การรายงานวา่พบโรคพิษ
สนุขับา้ในมนษุยแ์มแ้ตัก่รณ่เด่้ยวเป็็นเวลัารอ้ยกวา่
ป่็ ซึ�งซอยด๊้อกนั�นด้ำาเนินการที่กุอยา่งอยา่งถึก้ตัอ้ง
ในการตัรวจแลัะที่ำาเอกสารยืนยนัวคัซ่นโรคพิษสนุขั
บา้แก่สตััวท์ี่กุตัวั เราสง่สนุขัไป็ยงัป็ระเที่ศในยโุรป็ซึ�ง
ม่มาตัรการในการตัรวจสอบเอกสารด้งักลัา่วน่ � การ
คดั้กรองท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธิภาพเชีน่น่ �สหรฐัฯ สามารถึนำา
ไป็ป็รบัใชีไ้ด้เ้ชีน่กนั
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ก้ิาวแรกิในอเมริกิา
ด้ว้ยการสนบัสนนุจากคณุที่ำาใหเ้ราสามารถึระด้ม
ที่นุเพื�อพาสนุขัรอ้ยกวา่ช่ีวิตัออกเด้นิที่างไป็ยงั
สหรฐัฯ ก่อนการแบนเริ�มตัน้ในวนัท่ี่� 14 กรกฎาคม 
เรายินด่้อยา่งยิ�งท่ี่�จะแจง้วา่เราสามารถึสง่สนุขั 
86 ตัวัไป็สหรฐัฯ ได้ส้ ำาเรจ็ พวกเขาได้ไ้ป็ถึงึหนว่ย
งานพนัธมิตัรหาบา้นของเราท่ี่�นั�นอยา่งป็ลัอด้ภยัใน
ตัน้เดื้อนกรกฎาคม

ขอขอบคณุสำาหรบัที่กุการชีว่ยเหลัือ ความเมตัตัา
ของคณุที่ำาใหป้็าฏิิหารยิน่์ �เกิด้ขึ �น แลัะขอขอบคณุ
การที่ำางานอยา่งอทิุี่ศทีุ่ม่เที่ของหนว่ยงานพนัธมิตัร
ของเราท่ี่�อเมรกิา

จดืหมายถึงอเมริกิา
ซอยด๊้อกรว่มกบัป็ระชีาชีนที่ั�วไป็ได้ยื้�นคำารอ้ง 
ตัอ่ศน้ยค์วบคมุแลัะป็อ้งกนัโรค ใหท้ี่างการ 
สหรฐัฯเป็ลั่�ยนแป็ลังมาตัรการด้งักลัา่ว โด้ยเสนอ 
ใหพิ้จารณาการตัรวจระด้บัภมิ้คุม้กนัโรคพิษ 
สนุขับา้ หรอื Rabies Antibody Titer Test (RTT) 
ก่อนการนำาสนุขัเขา้ป็ระเที่ศ มล้ันิธิฯ จะนำาสนุขัที่กุ
ตัวัตัรวจหาเชืี �อจากหอ้งแลับ็ป็ฏิิบตัักิารท่ี่�ได้ร้บัการ
รบัรองลัว่งหนา้สามเดื้อนก่อนวนัเด้นิที่าง ซึ�งเป็็น
ขอ้กำาหนด้ท่ี่�หลัายป็ระเที่ศป็ระกาศใชีแ้ลัะรบัรอง
วา่ป็ลัอด้ภยัตัามมาตัรฐานการขนสง่สตััวร์ะหวา่ง
ป็ระเที่ศ วิธ่น่ �สามารถึป็รบัใชีก้บัมาตัรการการ 
นำาเขา้สนุขัของสหรฐัฯ ได้เ้ชีน่กนั

คณุสามารถึรว่มลังชืี�อได้ ้ทุ่�น่ั�.
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เตัร่ยมกิารเดิืนที่าง 
ท่่ี่แสนยาวไกิล
การขนสง่นั�นเป็็นเรื�องท่ี่�ลัะเอ่ยด้แลัะม่การด้ำาเนิน
งานหลัายขั�นตัอน แมจ้ะสง่สนุขัเพ่ยงไมก่่�ตัวัไป็ตัา่ง
ป็ระเที่ศ แตัม่่หลัายสิ�งท่ี่�เราตัอ้งเตัรย่มพรอ้ม เชีน่ 
รายลัะเอ่ยด้ของวคัซ่นท่ี่�สนุขัได้ร้บั การตัรวจสขุภาพ
ก่อนการบนิ การตัรวจสอบขนาด้กรงแลัะเอกสาร 
อื�น ๆ แลัะขั�นตัอนตัา่ง ๆ เหลัา่น่ �ตัอ้งนำามาใชีใ้น
การเตัรย่มสง่สนุขั 86 ตัวัภายในระยะเวลัาอนัสั�น 
ความที่า้ที่ายท่ี่�สดุ้คือการจองพื �นท่ี่�ส ำาหรบัขนสง่
สนิคา้ท่ี่�ยงัวา่งเพ่ยงพอในการขนสง่สนุขัเหลัา่น่ �

โควิด้-19 ที่ำาใหเ้ท่ี่�ยวบนิตัอ่วนัม่จำานวนจำากดั้ พื �นท่ี่�
ส ำาหรบัสง่สนิคา้บนเครื�องบนิจงึยิ�งม่จำากดั้ตัามไป็
ด้ว้ย บรษัิที่แลัะผ้ป้็ระกอบการตัอ้งพยายามอยา่ง
เตัม็ท่ี่�เพื�อใหส้นิคา้ของตัวัเองได้ข้นสง่ สายการบนิ
จะพิจารณาใหก้บัผ้ท่้ี่�เสนอราคาสง้สดุ้ ที่ำาใหค้า่
ธรรมเน่ยมพุง่สง้ขึ �น

กิารสนับสนุนจากิคุณ 
ม่ค่าเพ่ยงใดื
การสนบัสนนุจากคณุเที่า่นั�นจงึที่ำาใหส้นุขัเหลัา่น่ �
สามารถึเด้นิที่างไป็ส้บ่า้นใหมไ่ด้ ้ความชีว่ยเหลัือใน
ครั�งน่ �ไมอ่าจป็ระเมินคา่ได้ ้สนุขัเหลัา่น่ �ได้ม่้โอกาส
ใหมใ่นช่ีวิตัท่ี่�ม่แตัค่วามหวงัแลัะความสขุ  
น่�เป็็นภาพบรรยากาศการเด้นิที่างท่ี่�แสนพิเศษท่ี่�เรา
นำามาแบง่ปั็นกบัผ้ส้นบัสนนุเชีน่คณุ

เพ่ยงไมก่่�วนัก่อนท่ี่�ซอยด๊้อกโพสตัฉ์บบัน่ �จะเผยแพร ่
ม่ความคืบหนา้ท่ี่�นา่ยินด่้เก่�ยวกบัเรื�องน่ �วา่ม่การ
เสนอเป็ลั่�ยนแป็ลังมาตัรการในการนำาเขา้สนุขัตัอ่
สภาผ้แ้ที่นราษฎรของสหรฐัฯ แลัว้ โด้ยม่การเสนอ
งบป็ระมาณสนบัสนนุกวา่สามลัา้นด้อลัลัา่รส์หรฐัฯ 
ในการจดั้การแลัะพฒันาระบบการนำาเขา้สนุขัตัอ่
ไป็ เรื�องน่ �ได้ร้บัการยืนยนัโด้ยคณะกรรมการกฎของ
สภาเมื�อวนัท่ี่� 27 กรกฎาคมท่ี่�ผา่นมา เราหวงัเป็็น
อยา่งยิ�งวา่ที่างการของสหรฐัฯ จะด้ำาเนินขั�นตัอน
ในทิี่ศที่างท่ี่�เหมาะสมเพื�อใหส้นุขัสามารถึผา่นเขา้ส้่
สหรฐัอเมรกิาได้อ้ยา่งป็ลัอด้ภยั
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หน่ัวยงานัช่ื่วยเหลือสัุตัวท์ุั�วโลกลงนัามจ้ด๊หมาย 

เปิด๊ผู้นึักเพิื�อเร่ืยกรื�องให�ภาครัืฐและหน่ัวยงานั 

ทุั�วโลกทุ่�เก่�ยวข�องตัรืะหนัักถึงึความสุำาคัญ่ 

ของสุุขภาวะและสุวัสุด๊ภิาพิสัุตัวเ์พิื�อป�องกันั 

การืแพิร่ืรืะบาด๊ของโรืคเชีน่ โควิด้-19 ท่ี่�อาจ
เกิด้ขึ �นจากสตััวไ์ด้อ่้กในอนาคตั

จด้หมายเปิ็ด้ผนกึโด้ยความรว่มมือเพื�อสขุ
ภาวะของสตััว ์ (The Action for Animal Health 

Coalition) เรย่กรอ้งใหแ้ตัล่ัะป็ระเที่ศจดั้เตัรย่มแผน
ในการฝึักอบรมสตััวแพที่ยแ์ลัะผ้เ้ช่ี�ยวชีาญด้า้นการ
สตััวบาลัมากขึ �นตัามมาตัรฐานท่ี่�กำาหนด้โด้ยองคก์ารโรค
ระบาด้สตััวร์ะหวา่งป็ระเที่ศ (OIE) เพราะบคุลัากรเหลัา่น่ �

เป็็นกำาลังัส ำาคญัในการควบคมุการแพรร่ะบาด้ของโรคในสตััว์

จากขอ้มล้ัของโครงการสิ�งแวด้ลัอ้มแหง่สหป็ระชีาชีาตั ิ(UNEP)  
พบวา่โรคอบุตััใิหมอ่ยา่งนอ้ย 75% เกิด้จากการตัิด้ตัอ่จากสตััวส์้ค่น 
เชีน่โควิด้-19 โรคซารส์ โรคพิษสนุขับา้แลัะอ่โบลัา่ เพื�อป็อ้งกนัแลัะ
ยบัยั�งโอกาสในการเกิด้โรคตัิด้ตัอ่สายพนัธุใ์หมใ่นอนาคตั  หนว่ย
งานเหลัา่น่ �จงึรว่มมือกนัเพื�อเรย่กรอ้งใหท้ี่กุฝ่ัายหนัมาใหค้วาม
สำาคญักบั “แนวที่างสขุภาพหนึ�งเด่้ยว” (One Health Approach) 
ซึ�งเป็็นหลักัการท่ี่�วา่คน สตััวแ์ลัะสิ�งแวด้ลัอ้มสง่ผลัตัอ่การด้ำารงอย้่
ซึ�งกนัแลัะกนั

หนว่ยงานชีว่ยเหลัือสตััวจ์ากที่ั�วโลักได้ล้ังนามรบัรองความรว่ม
มือ อาทิี่ สมาคมสตััวแพที่ยโ์ลัก (World Veterinary 
Association) สมาคมพิที่กัษส์ตััวแ์หง่โลัก (World 
Animal Protection) แลัะมล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอย
เป็็นหนว่ยงานจากป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�เขา้รว่ม

Chutima Srisawang
สุิ่ขภาวิะสัิ่ตว์ิ

รัวิมีพลังเรีัยกร้ัอง
ควิามีก้าวิหน้้าด้าน้
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ความรว่มมือเพื�อสขุภาวะของสตััว ์(Action for Animal 
Health) เป็็นการรวมกลัุม่กนัขององคก์รชีว่ยเหลัือสตััว ์ 
ซึ�งได้เ้ปิ็ด้ตัวัอยา่งเป็็นที่างการในวนัท่ี่� 20 พฤษภาคม 
ท่ี่�ผา่นมา ความรว่มมือในครั�งน่ �ม่วตััถึปุ็ระสงคห์ลักั  
5 ป็ระการด้ว้ยกนัได้แ้ก่ 
 •  เพื�อลัด้ความเหลัื�อมลัำ�าในการเขา้ถึงึการรกัษา
โด้ยสตััวแพที่ยแ์ลัะวคัซ่นท่ี่�จ ำาเป็็นในสตััว ์
 •  เพื�อสง่เสรมิใหช้ีมุชีนได้ม่้สว่นรว่มแลัะสามารถึ
เขา้ถึงึบรกิารท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบัสขุภาวะของสตััวไ์ด้อ้ยา่งที่ั�วถึงึ
ในที่กุพื �นท่ี่� 
 •  เพื�อผลักัด้นัคณุภาพแลัะสง่เสรมิความสามารถึ
ของกลัุม่คนท่ี่�ที่ ำางานในอาช่ีพท่ี่�เก่�ยวกบัสขุภาวะของสตััว ์
 •  เพื�อพฒันาคณุภาพการรกัษาแลัะการป็อ้งกนั
โรคในสตััว ์
 •  เพื�อเพิ�มกรอบความรว่มมือสำาหรบั “แนวที่าง
สขุภาพหนึ�งเด่้ยว”

มล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอยตัระหนกัแลัะเขา้ใจถึงึความสำาคญั
ของการป็อ้งกนัโรคในสตััวเ์ป็็นอยา่งด่้ จากการที่ำางานของ
เราท่ี่�ได้ด้้ ำาเนินการฉ่ด้วคัซ่นใหแ้ก่สตััวก์วา่หนึ�งแสนตัวัตัอ่ป่็  
การป็อ้งกนัโรคตัิด้ตัอ่ด้ว้ยวคัซ่นเป็็นการผลักัด้นัสวสัด้ภิาพ
สตััวแ์ลัะป็อ้งกนัโรคตัิด้ตัอ่จากสตััวส์้ค่น อยา่งไรก็ตัามการ
เขา้ถึงึวคัซ่นพื �นฐาน เชีน่วคัซ่นโรคพิษสนุขับา้ยงัเป็็นไป็ได้้
ยากในบางป็ระเที่ศ

ด๊ร์.อาลา่ อซิซีด๊อร์เ์ชก็ ผ้อ้ ำานวยการฝ่ัายสวสัด้ภิาพสตััว ์
ของมล้ันิธิฯ ได้เ้นน้ยำ�าถึงึความสำาคญัของวคัซ่นในงาน 
เปิ็ด้ตัวัโครงการ “โรคพิษสนุขับา้เป็็นหนึ�งในตัวัอยา่งของ 
โรคตัิด้ตัอ่ท่ี่�สามารถึกำาจดั้จากพื �นท่ี่�ได้อ้ยา่งสิ �นเชิีงด้ว้ยวคัซ่น  
ด้งันั�นการกระจายวคัซ่นใหค้รอบคลัมุที่กุพื �นท่ี่�จงึเป็็น 
เรื�องสำาคญัมาก” แลัะด๊ร์. คุาเร์น้ ร์ดี๊ ผ้อ้ ำานวยการ Dogs 
Trust Worldwide ได้ใ้หข้อ้มล้ัเพิ�มเตัมิวา่ในที่กุเกา้นาท่ี่ 
จะม่คนท่ี่�เส่ยช่ีวิตัจากโรคพิษสนุขับา้ ที่ั�ง ๆ ท่ี่�เป็็นโรค 
ซึ�งสามารถึป็อ้งกนัได้ ้

รฐับาลัแลัะหนว่ยงานระด้บันานาชีาตัทิี่ั�วโลักจำาเป็็นตัอ้ง
ตัระหนกัวา่สขุภาวะของมวลัมนษุยชีาตัม่ิความเก่�ยวพนั 
กบัสตััวท์ี่กุชีนิด้ท่ี่�อย้ร่อบตัวัเรา ที่ั�งสตััวท่์ี่�เราบรโิภค  
สตััวเ์ลั่ �ยง แลัะสตััวใ์นชีมุชีน หากไมม่่การวางแผน 
เพื�ออนาคตั โรคอบุตััใิหมร่า้ยแรงท่ี่�เกิด้ขึ �นจากสตััวจ์ะเกิด้ขึ �น
อ่กอยา่งหลั่กเลั่�ยงไมไ่ด้้

หลังัจากการเปิ็ด้ตัวัโครงการไมก่่�สปั็ด้าห ์กลัุม่ความรว่มมือ
เพื�อสขุภาวะของสตััว ์(A4AH) ได้เ้ขา้รว่มการป็ระชีมุสดุ้ยอด้
ผ้น้ ำา G7 แลัะร้ส้กึยินด่้อยา่งยิ�งตัอ่การป็ระกาศอา่วคารบ์สิ 
(Carbis Bay Declaration) ท่ี่�ม่จดุ้มุง่หมายเพื�อป็อ้งกนัไมใ่ห้
เกิด้หายนะที่างมนษุยธรรมแลัะเศรษฐกิจแบบโควิด้-19 อ่ก
ในอนาคตั รวมถึงึแผน “แนวที่างสขุภาพหนึ�งเด่้ยว” ส ำาหรบั
การพฒันานวตัักรรมแลัะการผลัติัวคัซ่นตัอ่ตัา้นโรคในสตััว์
ในสหราชีอาณาจกัรท่ี่�จะมอบการสนบัสนนุไป็ยงัป็ระเที่ศ
กำาลังัพฒันา เราหวงัเป็็นอยา่งยิ�งวา่จะได้เ้หน็ความคืบหนา้
ของโครงการน่ �ในการป็ระชีมุสดุ้ยอด้ผ้น้ ำา G20 ท่ี่�ใกลัจ้ะมา
ถึงึในป่็น่ �

ตัิด้ตัามรายลัะเอ่ยด้เพิ�มเตัมิเก่�ยวกบัโครงการ แลัะเขา้รว่ม
ในระด้บัองคก์รหรอืสว่นบคุคลั คลักิ ที่่�น่�
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หร่อ น�องแมวลายสัลิดิจอมแลบ้ลิ�น 
มีาซาก่

Amy Bryant

โฉมีหน้้าสิ่มีาช่ีก
ใน้โครังการัพ่อ-แม่ีอุปถััมีภ์

อ่ป็ถ้ัมภ์์เพีียงหน่�ง ช�วยไดิ้ถ้่งร้อย

มาซากิเป็นัสุมาชื่กิล่าสุุด๊ในัโครืงการืพิอ่-แม่อุปถึมัภ ์
นั�องเข�ามาอย้่ในัความด๊แ้ลของซอยด๊อ๊กด้ว้ยอาการกรามหกั

จากอบุตััเิหตัรุถึชีนแลัะไมม่่ใครชีว่ยเหลัือ ตัอ้งที่กุขท์ี่รมานอยา่ง 
แสนสาหสัเนื�องจากไมส่ามารถึกินนำ�าหรอือาหารด้ว้ยตัวัเองได้เ้ลัย

เมื�อรา่งกายของมาซากิม่ความพรอ้ม ท่ี่มสตััวแพที่ยไ์ด้ผ้า่ตัดั้เพื�อซอ่มกราม 
ของนอ้งใหเ้ขา้ท่ี่�มากท่ี่�สดุ้ อยา่งไรก็ตัาม กรามของนอ้งนั�นเส่ยหายเกินกวา่ 
ท่ี่�จะจดั้ใหเ้ขา้ท่ี่�ตัามป็กตั ิมาซากิจงึม่หนา้ตัาเป็็นเอกลักัษณ ์สมด้งัฉายา 

“นอ้งแมวลัายสลัดิ้จอมแลับลัิ �น” ตัั�งแตัน่ั�นมา!

โชีครา้ยยงัไมห่มด้เพ่ยงเที่า่นั�น เมื�อนอ้งตัรวจพบวา่ม่เชืี �อภมิ้คุม้กนับกพรอ่ง
ในแมว (FIV) ซึ�งยิ�งที่ำาใหก้ารหาบา้นใหน้อ้งนั�นชีา่งม่โอกาสรบิหร่� แตัก็่เป็็น
เรื�องนา่ยินด่้มากท่ี่�เราพบวา่มาซากินั�นเป็็นแมวท่ี่�เป็็นมิตัรแลัะม่ความสขุ

กบัเพื�อนแมวอ่กมากมายท่ี่�ศน้ยพ์กัพิง

คณุจะหยิบยื�นมิตัรภาพใหม้าซากิแลัะเป็็นพอ่-แมอ่ปุ็ถึมัภใ์หก้บันอ้ง
หรอืป็ลัา่วคะ? การสนบัสนนุจากคณุจะเป็็นหลักัป็ระกนัวา่มาซากิ

แลัะเพื�อนแมวท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงจะได้ร้บัการด้แ้ลัอยา่งเหมาะสม 

ที่ำาหนา้ที่ะเลัน้

เมื�อไมม่่ตักัใครวา่ง 
ใหน้ั�งเลัย

อ่ป็ถ้ัมภ์์ 
น�องมาซากิ ที�นี�
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พาโลก้า
นั�องหมาขนัพิองฟู้ตัวัน่ั�คอื “พาโลี้ก้า” นั�องถึ้กนัำามาทุ่�ซอยด๊อ๊ก 
เพิื�อรัืกษาอาการืหต้ัดิ๊เชื่ื�อ รัืกษากรืะด๊ก้สุะโพิกและอุ�งเชื่งิกรืานั 
อาการบาด้เจ็บเหลัา่น่ �เป็็นตัวับอกเลัา่ถึงึความยากลัำาบากของช่ีวิตั 

ขา้งถึนนได้เ้ป็็นอยา่งด่้

พาโลักา้นั�นม่อ่กชืี�อหนึ�งวา่ “นอ้งหมาด้ิสน่ย”์ โด้ยผ้ร้ว่มก่อตัั�งของเราซึ�งให้
ความคิด้เหน็ถึงึหนา้ตัาแลัะบคุลักิของนอ้งวา่ชีา่งเหมือนหลัดุ้ออกมาจาก

การต์ัน้อยา่งไรอยา่งนั�น

โด้ยป็กตัิแลัว้ สนุขัท่ี่�หนา้ตัาโด้ด้เด้น่แลัะนา่รกัเชีน่น่ �จะสามารถึหาบา้นใหม่
ได้อ้ยา่งรวด้เรว็ แตัโ่ชีคนั�นไมเ่ขา้ขา้งเสมอไป็ เพราะพาโลักา้ม่สภาวะโรคไตั
เรื �อรงัแลัะจำาเป็็นตัอ้งรบัการรกัษาท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงเพื�อใหเ้ขาแข็งแรงมากท่ี่�สดุ้

คณุสามารถึมอบความชีว่ยเหลัือใหพ้าโลักา้แลัะสนุขัตัวัอื�นท่ี่�กำาลังั 
รกัษาอาการเจ็บป่็วยเรื �อรงัท่ี่�ซอยด๊้อกด้ว้ยการเป็็นพอ่-แมอ่ปุ็ถึมัภว์นัน่ �

หร่อ น�องหมาดิิสันีย์

การพกัง่บกลัางวนักลัางแด้ด้

เมื�อถึงึเวลัาตัดั้ขน

หร่อ หูตุ๊ั�งจอมแก�น
ท่มีอรั์

เรืาพิบที่มิอร์ัและสุุนััขอก่สุามตัวัทุ่�จุ้ด๊ชื่มววิแหง่หนึั�งในัภเ้กต็ั  
ซึ�งบรเิวณนั�นไมม่่ใครใหอ้าหารหรอืด้แ้ลัสนุขักลัุม่น่ �อย้เ่ลัย เจา้หนา้ท่ี่�

จงึนำาที่ั�งสามตัวักลับัมาท่ี่�ศน้ยพ์กัพิง

ไมม่่ใครร้ว้า่ทิี่มอรม่์ช่ีวิตัเชีน่ไรก่อนหนา้น่ � อาการหวาด้กลัวัท่ี่�นอ้งม่ 
ตัอ่คนแป็ลักหนา้อย้น่านหลัายป่็สามารถึบอกเราได้ว้า่นอ้งคง 

เคยม่ช่ีวิตัท่ี่�เป็็นเหมือนฝัันรา้ยท่ี่�ยงัคงฝัังใจอย้่

ด้ว้ยการที่ำางานอยา่งแข็งขนัของท่ี่มป็รบัพฤตักิรรมสตััว ์ทิี่มอรจ์งึ
ม่พฒันาการท่ี่�ด่้ขึ �นมาก แตัย่งัคงตัอ้งการการฝึักฝันแลัะการป็รบั

พฤตักิรรมเพิ�มเตัมิก่อนท่ี่�จะพรอ้มในการหาบา้น แลัะปั็ญหาสขุภาพ
มกัมาพรอ้มกบัอายทุ่ี่�มากขึ �น ระหวา่งน่ �ทิี่มอรย์งัตัอ้งรบัการรกัษา

ที่างการแพที่ยด์้ว้ย เชีน่ การรกัษาโรคไตั 

โป็รด้รว่มโครงการพอ่-แมอ่ปุ็ถึมัภเ์พื�อใหทิ้ี่มอรย์งัคงได้ร้บั 
การรกัษาแลัะป็รบัพฤตักิรรมอยา่งด่้ท่ี่�สดุ้ 

อาบนำ�าแลัะเวลัาม่ใครขอมือ

ความวุน่วาย อกึที่กึ

อ่ป็ถ้ัมภ์์ 
น�องพีาโลก�า ที�นี�

อ่ป็ถ้ัมภ์์ 
น�องทิมอร์ ที�นี�
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Amy Bryant

ม้ลนิัธิิเพิื�อสุุนััขในัซอยตัั�งอย่้ทุ่�หม่้บ�านัไม�ขาว ซึ�งอย้ไ่กลัจากแหลัง่ที่อ่งเท่ี่�ยวใจกลัางเมืองของภเ้ก็ตั ท่ี่�
หม้บ่า้นแหง่น่ �ยงัม่ธรรมชีาตัท่ิี่�หาได้ย้ากบนเกาะ คือการที่ำาเกษตัรกรรมท่ี่�เป็็นไรน่า หากคณุมาท่ี่�น่�คณุจะได้้
พบสิ�งม่ช่ีวิตัหลัากหลัายเชีน่ ควายยืนอย้เ่ป็็นฝัง้ท่ี่�กลัางทีุ่ง่ ตัวัเงินตัวัที่องท่ี่�เด้นิขา้มที่อ้งรอ่ง เตัา่ท่ี่�วา่ยนำ�าอย้่
ในบงึ แลัะสิ�งม่ช่ีวิตันอ้ยใหญ่อ่กมากมาย หลัายตัอ่หลัายครั�งท่ี่�สตััวเ์หลัา่น่ �ได้เ้ขา้มารบัการรกัษาท่ี่�ซอยด๊้อก

ด้วยการัสนับสนุนจากคุุณจงึที่ำาให้เรัาสามารัถช่่วยเหลืี้อพวกเขาเหล่ี้าน่�ได้  
แลี้ะน่�เป็นเพ่ยงตั์วอย่างบางส่วนของการัช่่วยเหลืี้อ

ส่ิ่�งมีีชีีว่ิต
น้้อยใหญ่่ 

สััตุ๊ว์ปี็ก
เด๊อืนัละครัื�งสุองครัื�งท่ี่�สตััวแพที่ยข์องเราตัอ้ง

ที่ำาการรกัษาไก่จากอาการช็ีอกเนื�องจากพวกเขา
กระโด้ด้ขา้มรั�วกำาแพงเขา้มาท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงแลัะเผชิีญ

หนา้กบัสนุขัท่ี่�อย้ใ่นพื �นท่ี่�วิ�งเลัน่อิสระ โชีคด่้ท่ี่�การ
รกัษานั�นเป็็นเพ่ยงแคก่ารพกัฟื้�นไมก่่�ชีั�วโมงในหอ้ง
ออกซเิจนเพื�อใหพ้วกเขาคลัายความตืั�นตัระหนก
แลัะสง่กลับับา้นซึ�งอย้ข่า้งศน้ยพ์กัพิง หากพวก

เขาบาด้เจ็บ สตััวแพที่ยจ์ะที่ำาการใหย้าแลัะพกัฟื้�น
จนกวา่จะหายด่้ 

เมื�อเดื้อนก่อนหนา้น่ � เจา้หนา้ท่ี่�พบลัก้นก
ตัอ้ยต่ัวิด้ในพื �นท่ี่�วิ�งเลัน่อิสระ คาด้วา่พลัดั้กบัแม่

จากรั�วกำาแพงอ่กฝัั� งหนึ�ง สตััวแพที่ยข์องเราได้ต้ัรวจ
รา่งกายแลัะไมพ่บบาด้แผลั ก่อนสง่ตัวักลับัคืนให้
แมน่กซึ�งสง่เส่ยงจิ�บจิ�บเพื�อแสด้งความขอบคณุ

ลูกน้กต่อ้ยต่วีดิ๊อยูใ่น้สภาวะชอ็คุแต่ไ่ม่มอีาการ์บาด๊เจ็็บอื�น้
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แมวด๊าวเป็ีน้สตั่วป่์ีาคุุม้คุร์องใน้ปีร์ะเที่ศไที่ย

แมวป่็า
ในัตั�นัป่ พิ.ศ. 2562 ซอยด๊้อกได้เ้ป็็นท่ี่�พด้้ถึงึที่ั�วป็ระเที่ศจากการรบัรกัษาแมวด้าว 

ซึ�งถึก้รถึชีนไมไ่กลัจากศน้ยพ์กัพิงนกั เราตัั�งชืี�อใหว้า่ “น้อ้งแฮปีปีี�ไที่เกอร์”์

เป็็นเคสการรกัษาท่ี่�แตักตัา่งจากการรกัษาอื�น ๆ อยา่งสิ �นเชิีง ไมเ่พ่ยงแตัค่วาม
เจ็บป็วด้จากการถึก้รถึชีน แตัแ่มวด้าวตัวัน่ �ยงัม่อาการป็อด้บวม  ลั ำาไสอ้กัเสบจาก

แบคท่ี่เรย่ แลัะม่ไข ้ท่ี่�เลัวรา้ยกวา่นั�นคือตัาสองขา้งของนอ้งบอด้สนิที่ เราไมส่ามารถึ
บรรยายได้เ้ลัยวา่นอ้งแฮป็ป่็�ไที่เกอรร้์ส้กึหวาด้กลัวัแลัะสบัสนเพ่ยงใด้

ท่ี่มสตััวแพที่ยท์ี่ำาหนา้ท่ี่�อยา่งด่้ท่ี่�สดุ้ในการรกัษา แตัเ่พ่ยง 
10 วนัท่ี่�รกัษาตัวัอย้ท่่ี่�โรงพยาบาลัของเรา แฮป็ป่็�ไที่เกอรก็์

ไมต่ัอ้งเจ็บป็วด้ที่รมานอ่กตัอ่ไป็  ถึงึแมว้า่นอ้งจะ 
ไมส่ามารถึตัอ่ส้ก้บัอาการเจ็บป่็วยได้ ้แตัอ่ยา่งนอ้ยท่ี่�สดุ้ 

เขาก็ได้ร้บัการชีว่ยเหลัือแลัะไมต่ัอ้งจากไป็อยา่ง 
เด่้ยวด้ายขา้งถึนน

เตุ๊�า
หนึั�งป่ทุ่�แล�ว เตัา่นาหวัใหญ่ท่ี่�บาด้เจ็บตัวัหนึ�งได้ร้บัการรกัษาท่ี่�ซอยด๊้อก ซึ�งเราพบ
เขาอย้ท่่ี่�สระนำ�าในศน้ยพ์กัพิงน่�เอง โด้ยครั�งน่ �เราสามารถึรกัษากระด้องท่ี่�แตักได้ด้้ว้ย
อะครลิัคิ ซึ�งตัามป็กตัหิากพบสตััวน์ ำ�าหรอืครึ�งบกครึ�งนำ�าท่ี่�บาด้เจ็บตัอ้งนำาสง่รกัษา 

ท่ี่�ศน้ยว์ิจยัที่รพัยากรที่างที่ะเลัแลัะชีายฝัั� งที่ะเลัอนัด้ามนัตัอนบน  
ซึ�งม่ความเช่ี�ยวชีาญในการรกัษา

ป่็ พ.ศ. 2562 คณุจ็อห้น์้ ด๊ลัลยี ์ผ้ร้ว่มก่อตัั�งมล้ันิธิฯ ได้ข้ึ �น
หนา้หนงัสือพิมพจ์ากการท่ี่�เขาพบเตัา่ที่ะเลัซึ�งบาด้เจ็บจาก
กบัด้กัจบัป็ลัาท่ี่�หนา้หาด้ไมข้าว หลังัจากนำากบัด้กัออกจาก

ตัวัแลัะนำาใสถ่ึงับรรจนุ ำ�าที่ะเลั เราจงึนำาเตัา่สง่ไป็ท่ี่�  
ศน้ยว์ิจยัที่รพัยากรที่างที่ะเลัแลัะชีายฝัั� งฯ

น้อกจ็ากการ์ต่ดิ๊อยูใ่น้กบัด๊กัจ็บัปีลาแลว้  
ยงัพบวา่เต่า่ต่วัน้ี �กนิ้พลาสต่กิเขา้ไปีอกีด๊ว้ย 
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ซอยด๊อ๊กนัั�นัมป่ณิธิานัในัการืช่ื่วยเหลือสุุนััขและแมวจ้รืจ้ดั๊
ในัปรืะเทุศไทุย แลัะเรายงัคงมุง่มั�นในการพฒันาสวสัด้ภิาพของ
พวกเขาตัอ่ไป็ อยา่งไรก็ตัามเราไมอ่าจเพิกเฉยเมื�อสตััวช์ีนิด้อื�น ๆ 

ตัอ้งการความชีว่ยเหลัือเชีน่กนั

ห้ลกัฐาน้ยนื้ยนั้วา่แพะจ็ร์งิ ๆ

แพีะ
เมื�อเร็ืว ๆ น่ั� หนว่ยบรกิารสวสัด้ภิาพสตััวช์ีมุชีนได้ช้ีว่ยเหลัือ
แพะ 8 ตัวัซึ�งม่สภาพความเป็็นอย้ท่่ี่�นา่เวที่นา เลับ็เที่า้ท่ี่�ยาวจน

สรา้งความเจ็บป็วด้แลัะม่เพ่ยงเศษขยะป็ระที่งัช่ีวิตั  
เจา้หนา้ท่ี่�ของเราจงึจดั้ตัารางเวรในการตัดั้เลับ็แลัะ 

นำาผลัไมส้ด้ หญา้แหง้ไป็ให้

ในขณะท่ี่�เราใหค้วามชีว่ยเหลัือแพะท่ี่�นอกศน้ยพ์กัพิง   
ในศน้ยพ์กัพิงเองก็ม่สตััวเ์ที่า้ก่บมาเยือนเชีน่กนั ในเชีา้วนัหนึ�ง 
เจา้ของนำา “มา้” เขา้มาท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงเพื�อใหเ้ขาได้ท้ี่ ำาความร้จ้กั
กบั “น้อ้งใจ็เยน็้” สนุขัท่ี่�เจา้ของมา้ที่า่นน่�ตัอ้งการรบัเลั่ �ยงเพื�อด้้

วา่พวกเขาที่ั�งค้จ่ะสามารถึเขา้กนัได้ห้รอืไม่

เป็ีน้เร์ื�องปีกต่ทิี่ี�ที่มีปีร์บัพฤต่กิร์ร์มสตั่วข์องเร์าต่อ้ง
ที่ด๊สอบคุวามเขา้กนั้ได๊ข้องสนุ้ขัสองต่วั แต่น่้ี�เป็ีน้ 
คุร์ั�งแร์กสำาห้ร์บัสนุ้ขัและมา้!
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เกาะเล็ก ๆ ชื่ื�อ “มอริืเชื่ย่สุ” เป็นัสุวรืรืคข์องนัักเด๊นิั
ทุางจ้ากทุั�วโลกทุ่�ชื่ื�นัชื่อบไอแด๊ด๊และหาด๊ทุรืายขาว 
ตัั�งอย้่รืะหว่างแอฟูริืกาและเอเชื่่ยใตั� มช่ื่ื�อเสุ่ยงจ้าก
ความสุวยงามของธิรืรืมชื่าตัทิุ่�ยังสุมบร้ืณอ์ย่้มาก 
ความหลากหลายของสุิ�งมช่ื่ว่ติัและนักโด๊โด๊�

ป่็ พ.ศ. 2562 เพ่ยงป่็เด่้ยว ม่นกัที่อ่งเท่ี่�ยวกวา่ 1.3 ลัา้น
คนมาเยือนเกาะแหง่น่ �ซึ�งสว่นใหญ่เป็็นนกัที่อ่งเท่ี่�ยวจาก
ฝัรั�งเศสแลัะสหราชีอาณาจกัร แตัท่ี่า่มกลัางความคกึคกั
ของการที่อ่งเท่ี่�ยวแลัะธรุกิจโรงแรมนอ้ยใหญ่รอบเกาะ 
ป็ระเที่ศเลัก็ ๆ แหง่น่ �ได้ซ้อ่นงำาความโหด้รา้ยไวห้ลัายตัอ่
หลัายป่็

มอรเิช่ียสนั�นเป็็นแหลัง่กำาเนิด้ของพืชีพนัธุแ์ลัะสตััวน์านา
ชีนิด้ แลัะยงัเป็็นท่ี่�อย้ข่องสนุขักวา่ 200,000 ตัวั สว่นหนึ�ง
ม่เจา้ของแลัะบางสว่นเป็็นสนุขัจรจดั้ใชีช่้ีวิตัตัามอิสระ เมื�อ
เท่ี่ยบสดั้สว่นกนัแลัว้พบวา่ม่สนุขัจรจดั้อย้ร่าว 75,000 ตัวั
รอบเกาะ

ในขณะท่ี่�ป็ระเที่ศอื�น ๆ พบจำานวนสนุขันบัลัา้นตัวั คณุ
อาจคิด้วา่จำานวนเพ่ยงหลักัหมื�นน่ �ไมเ่ป็็นปั็ญหาใหญ่แลัะ
สามารถึจดั้การได้ ้วิธ่จดั้การท่ี่�ม่มนษุยธรรมควรถึก้นำามา
ใชีไ้ด้อ้ยา่งงา่ยด้าย

อยา่งไรก็ตัาม ที่างการมอรเิช่ียสกลับัเลัือกหนึ�งในวิธ่ท่ี่�ลัา้
หลังัในการจดั้การกบัจำานวนสนุขัซึ�งรุนแรงแลัะป่็าเถืึ�อน
เพื�อควบคมุป็ระชีากรสนุขัจรจดั้บนเกาะ โด้ยจบัมาฆ่า่ด้ว้ย
การฉ่ด้ยา

ในอด่้ตั องคก์รท่ี่�เคลัื�อนไหวด้า้นสวสัด้ภิาพสตััวร์ะด้บั
สากลัได้เ้ปิ็ด้เผยเรื�องราวท่ี่�แสนโหด้รา้ยน่ � ภาพแลัะวิด่้โอได้้
แสด้งใหเ้หน็ถึงึวิธ่การกำาจดั้สนุขั โด้ยนำาสนุขัไป็ไวใ้นหอ้ง
สงัหาร แลัะใหค้นงานฉ่ด้ยาโด้ยท่ี่�สนุขัเหลัา่น่ �จะยงัไมเ่ส่ย
ช่ีวิตัในที่นัท่ี่ สนุขัสว่นใหญ่จะชีกักระตักุแลัะขยบัตัวัไมไ่ด้้
ก่อนท่ี่�จะถึก้นำาไป็ฝัังที่ั�งเป็็น 

มาต่ร์การ์จ็บัและฆ่่าโด๊ยจ็บัสนุ้ขัข้�น้ร์ถตู่แ้ละน้ำาไปีที่ี�ศูน้ยแ์ห้ง่ห้น้้�งซ้�งพวกเขาจ็ะฉีดี๊ยาเขา้ไปีที่ี�ห้วัใจ็ของสนุ้ขั

Nayomi Gunarathna

การัต่อส้้ิ่เพื�อสุิ่นั้ข
ท่่ี่มอริเช่ยส
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จากรายงานของสื�อมวลัชีนในป่็ พ.ศ. 2561 ได้ม่้โครงการ
ที่ำาหมนัแลัะฉ่ด้วคัซ่นท่ี่�นั�น แตัห่ลังัจากนั�นไมน่านรฐับาลั
ได้ย้กเลักิโครงการไป็โด้ยไมม่่คำาอธิบายใด้ใด้ที่ั�งสิ �น

ชีว่งป็ลัายป่็ พ.ศ. 2563 ภาพถ่ึายท่ี่�สยด้สยองของสนุขัท่ี่�
มอรเิช่ียสกำาลังักินซากสนุขัท่ี่�ตัายแลัว้แลัะท่ี่�กำาลังัหายใจ
รวยรนิ เป็็นหลักัฐานชิี �นสำาคญัวา่มาตัรการจบัแลัะฆ่า่ยงั
คงด้ำาเนินอย้ ่นำามาซึ�งการตัอ่ตัา้นจากสภาความรว่มมือ
สวสัด้ภิาพแลัะการป็กป็อ้งสตััวน์านาชีาตั ิ(IAWPC) ซึ�งได้้
ตัอ่ส้ก้บักระบวนการกำาจดั้สนุขัท่ี่�แสนที่ารุณของมอรเิช่ียส
น่�หลัายสบิป่็

มล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอยซึ�งเป็็นสมาชิีกของสภาความรว่มมือ
น่ � ได้เ้ขา้ชีว่ยเหลัือแลัะสนบัสนนุหนว่ยงานเพื�อสวสัด้ภิาพ
สตััวท่์ี่�มอรเิช่ียส ระยะที่างไมใ่ชีอ่ปุ็สรรคแตัอ่ยา่งใด้ โด้ย
เราได้ส้รา้งความตัระหนกัแลัะเรย่กรอ้งใหส้าธารณชีนม่
สว่นรว่มในการตัอ่ตัา้นการกระที่ำาอนัโหด้เห่ �ยมของรฐับาลั
มอรเิช่ียสน่�ด้ว้ยการออกแคมเป็ญออนไลันต่์ัแผเ่รื�องราวสดุ้
สะเทืี่อนใจเบื �องหลังัหาด้ที่รายท่ี่�สวยงาม เรายงัได้ร้อ้งขอ
ใหผ้้ค้นจากที่ั�วโลักรว่มลังชืี�อเพื�อสนบัสนนุโครงการ

ในขณะท่ี่�กำาลังัเข่ยนบที่ความน่� เรารวมรวมรายชืี�อมาได้้
แลัว้กวา่สองแสนรายชืี�อ ไมเ่พ่ยงแตัเ่พื�อเรย่กรอ้งใหร้ฐับาลั
มอรเิช่ียสยตุักิารกำาจดั้สนุขับนเกาะ แตัย่งัเป็็นการแสด้งให้
เหน็วา่การกระที่ำาเชีน่น่ �เป็็นอาชีญากรรมท่ี่�รุนแรงแลัะไม่
สามารถึที่ำาได้อ่้กตัอ่ไป็

การลังชืี�อรว่มแคมเป็ญยงัคงด้ำาเนินตัอ่ไป็ แลัะจด้หมาย
ได้ถ้ึก้สง่จาก All-Party Dog Welfare Advisory Group 
(APDAWG) ซึ�งเป็็นหนว่ยงานเพื�อสวสัด้ภิาพของสนุขั
ในสหราชีอาณาจกัรไป็ยงันายกรฐัมนตัรข่องป็ระเที่ศ
มอรเิช่ียส ด้ร.ลัชิีา่ คาเมรอน ป็ระธานของหนว่ยงานด้งั
กลัา่วได้เ้รย่กรอ้งใหร้ฐับาลัมอรเิช่ียสยกเลักิการจบัแลัะฆ่า่
ซึ�งเป็็นวิธ่ท่ี่�ลัา้หลังัแลัะป่็าเถืึ�อน เสนอใหใ้ชีว้ิธ่ท่ี่�ยั�งยืนแลัะ 
ม่มนษุยธรรมโด้ยขออนมุตััใิหอ้งคก์รสตััวแพที่ยส์ากลั
ลังพื �นท่ี่�เพื�อที่ำางานท่ี่�นั�น

จด้หมายฉบบัน่ �แลัะการกด้ด้นัจากนานาป็ระเที่ศที่ำาให้
นายมาน่ชี โกบนิ รฐัมนตัรก่ระที่รวงเกษตัร อตุัสาหกรรม
แลัะความป็ลัอด้ภยัด้า้นอาหารท่ี่�มอรเิช่ียส ได้ต้ัอบ
จด้หมายด้งักลัา่วใจความวา่ “จะไมม่่การใชีว้ิธ่เหลัา่น่ �กบั
สนุขัอ่กตัอ่ไป็” แลัะยินด่้ท่ี่�จะรว่มมือกบั APDAWG แลัะ
หนว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้ง

จากนั�นจงึได้ม่้การป็ระชีมุอยา่งเป็็นที่างการ รว่มด้ว้ยผ้้
แที่นจากรฐับาลั หนว่ยงานเพื�อสวสัด้ภิาพสตััวม์อรเิช่ียส 
แลัะองคก์รสตััวแพที่ยส์ากลั ในเดื้อนมิถึนุายน ขอ้เสนอ
ของโครงการควบคมุป็ระชีากรสนุขัท่ี่�มอรเิช่ียสโด้ยองคก์ร
สตััวแพที่ยส์ากลัก็เสรจ็สมบร้ณ์

เรายงัคงเฝัา้รอความเคลัื�อนไหวของรฐับาลัมอรเิช่ียสอยา่ง
ใจจด้ใจจอ่ แตัส่ิ�งท่ี่�ชีดั้เจนในปั็จจบุนัคือที่ั�งโลักกำาลังัจบัตัา
มองไป็ท่ี่�เกาะแหง่น่ � หนที่างเด่้ยวในการจดั้การกบัจำานวน
สนุขัท่ี่�นั�นคือการใชีว้ิธ่ท่ี่�ม่มนษุยธรรม

เราขอขอบคณุที่กุการสนบัสนนุจากคณุท่ี่�ได้ล้ังชืี�อใน
แคมเป็ญ ความคืบหนา้ตัา่ง ๆ เหลัา่น่ �ที่ ำาใหเ้หน็พลังัของ
ความรว่มมือจากพวกเราที่กุคน

ลังชืี�อ ทุ่�น่ั�

สนุ้ขัที่ี�ศูน้ยข์องมอร์เิชยีส ซ้�งไม่รู์ว้า่อะไร์กำาลงัจ็ะเกดิ๊ข้�น้
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Sam McElroy

พ้ืน้ที�สิ่ำาหรัับ้
สุิ่นั้ขทุกตัวิ  

ข้ีอาย ข้ีเล่น้ ตื�น้เต้น้ ส้ิ่งวัิย!

งานก�อสัร้างและตุ๊�อเตุ๊ิมในศููนย์พีักพีิงหลายโครงการ
เสัร็จสัิ�นในเดิ่อนมิถ้่นายนก�อนฤดิูฝนและมรสั่มจะมาถ้่ง 
คอกสนุขัใหมเ่อ่�ยมส่�คอก พื �นท่ี่�วิ�งอิสระสำาหรบัออกกำาลังักายส่�จดุ้  
คอกสำาหรบัสนุขัท่ี่�ตัอ้งการการด้แ้ลัเป็็นพิเศษอ่กหา้คอก แลัะการ

ป็รบัป็รุงคอกสำาหรบัสนุขัสง้วยัอ่กหนึ�งคอก สิ�งเหลัา่น่ �เกิด้ขึ �น 
ด้ว้ยการสนบัสนนุจากคณุ 

ได้ิเวลาขยับ้ขยาย
เมื�อป่็ท่ี่�แลัว้ ด้ว้ยการสนบัสนนุจากคณุที่ำาใหเ้ราสามารถึจดั้ซื �อท่ี่�ด้นิ

แป็ลังท่ี่�ตัิด้กบัศน้ยพ์กัพิง เนื�องจากพื�นท่ี่�เด้มิได้ถ้ึก้ใชีง้านอยา่งเตัม็พื �นท่ี่�
แลัว้ พื �นท่ี่�วิ�งเลัน่อิสระส่��จดุ้จะที่ำาใหส้นุขัได้ม่้พื �นท่ี่�ออกกำาลังักาย 

แลัะผอ่นคลัายเพิ�มขึ �นจากเด้มิท่ี่�ม่เพ่ยงสองจดุ้
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คอกใหม�
เราได้ส้รา้งคอกส่�คอกซึ�งออกแบบโด้ยยดึ้ตัามหลักั
สวสัด้ภิาพสตััวแ์ลัะการป็รบัพฤตักิรรมสตััว ์รองรบั
สนุขั 8-9 ตัวัท่ี่�ยงัไมส่ามารถึป็รบัตัวัได้แ้ลัะจำาเป็็น

ตัอ้งพกัอาศยัแยกจากคอกป็กตัท่ิี่�ม่สนุขัอย้ ่
ราว 25 ตัวั คอกใหมน่่ �แตักตัา่งจากคอกเด้มิท่ี่�เราม่ 
อย้อ่ยา่งสิ �นเชิีง เราหวงัเป็็นอยา่งยิ�งวา่การจำากดั้

จำานวนสนุขัในคอกจะที่ำาใหส้นุขัท่ี่�ม่พฤตักิรรมข่ �อาย
ได้ม่้พฒันาการท่ี่�ด่้ขึ �นแลัะสนุขัท่ี่�ชีอบอย้ล่ั ำาพงั 

ได้ม่้โอกาสป็ฏิิสมัพนัธก์นัมากขึ �น

เรายงัได้จ้ดั้วางศาลัาสำาหรบัการพกัผอ่นไวใ้นคอก 
ซึ�งใหร้ม่เงาแลัะเป็็นพื �นท่ี่�เปิ็ด้โลัง่

การดูิแลส่ันัขพิีเศูษ
อย�างพิีถี้พิีถั้น

คอกสำาหรบัสนุขัท่ี่�ตัอ้งการการด้แ้ลัเป็็นพิเศษ 
ได้เ้ปิ็ด้ใชีง้านแลัว้ พื �นท่ี่�ในคอกถึก้แบง่เป็็นสดั้สว่น
สำาหรบัการพกัผอ่นระหวา่งวนั แลัะพื �นท่ี่�ส ำาหรบั 
การนอนท่ี่�ด้า้นหลังัคอก ในแตัล่ัะคอกยงัม่การ 
จดั้สวนแลัะพื�นท่ี่�สนามหญา้เพื�อใหส้นุขัเหลัา่น่ � 

ได้น้อนกลัิ �ง สด้้ด้มกลัิ�นหญา้แลัะอาบแด้ด้ออ่น ๆ
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สั่นัขสัูงวัย
เมื�อคณุใชีช่้ีวิตัอย้ข่า้งถึนนมาเป็็นเวลัานาน เด้นิยำ�าไป็ตัามพื�นถึนน 

ท่ี่�รอ้นระอแุลัะแด้ด้ท่ี่�แผด้เผารา่งกาย การได้ม่้ช่ีวิตัในชีว่งบั�นป็ลัายท่ี่�ด่้ 
คงเป็็นสิ�งท่ี่�คณุเฝัา้ฝัันถึงึ

คอกสนุขัของเราคอกหนึ�งได้ถ้ึก้ตัอ่เตัมิใหม ่ม่รม่เงาของตัน้ไม ้อย้ต่ัิด้กบัสระนำ�า  
ม่กำาแพงใหม ่หลังัคาท่ี่�มั�นคงแข็งแรงแลัะสนามหญา้ส่เข่ยวชีะอุม่ (เราพยายาม 
ท่ี่�จะไมพ่ด้้เกินความจรงิวา่ท่ี่�น่�ชีา่งเป็็นสถึานท่ี่�ท่ี่�สมบร้ณแ์บบสำาหรบัสนุขัสง้วยั!)

ข�อม้ลทุ่�น่ัาสุนัใจ้ : สนุขั 138 ตัวัท่ี่�ศน้ยพ์กัพิงเป็็นสนุขัสง้วยัอาย ุ10 ป่็ขึ �นไป็

สนุขับางตัวัท่ี่�ยงัสขุภาพแข็งแรงอย้ส่ามารถึอย้ร่ว่มกนัในคอกกบัสนุขัวยัรุน่ได้ ้ 
แตัพ่วกเขาสว่นใหญ่จะพกัอาศยัอย้ใ่นคอกสำาหรบัสนุขัสง้วยัท่ี่�สงบ 

แลัะไมพ่ลักุพลัา่น

สนุขัเหลัา่น่ �ได้ม่้ช่ีวิตัในบั�นป็ลัายท่ี่�สงบสขุอยา่งท่ี่�พวกเขาสมควรได้ร้บั  
ขอขอบคณุจากใจท่ี่�ที่ ำาใหพ้วกเขาได้ม่้ช่ีวิตัท่ี่�คุม้คา่
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Chutima Srisawang

ในซอยด๊้อกโพสตัฉ์บบัก่อนหนา้น่ � เราได้เ้ลัา่เรื�องราวของชีมรม “WOOF”  
ซึ�งเป็็นการรวมกลัุม่ของนกัเรย่นโรงเรย่นนานาชีาตันิิสที่ ์(NIST International 

School) ท่ี่�กรุงเที่พฯ WOOF ยอ่มาจาก Welfare of Our Friends  
ได้ส้นบัสนนุการที่ำางานของซอยด๊้อกในชีว่งเวลัาท่ี่�แสนที่า้ที่ายน่� 

มาอยา่งตัอ่เนื�อง

เดื้อนเมษายน ระหวา่งชีว่งการแพรร่ะบาด้ของโควิด้-19 ในป็ระเที่ศไที่ย 
ตัวัแที่นจาก WOOF ได้แ้สด้งความหว่งใยถึงึสถึานการณก์ารที่ำางานของเราแลัะ
มอบเงินจากกองที่นุเพื�อชีว่ยเหลัือผ้ป้็ระสบเหตัโุควิด้–19 จำานวน 30,000 บาที่  

ซึ�งเงินจำานวนน่�ได้ถ้ึก้จดั้สรรในการด้แ้ลัสตััวจ์รจดั้เชีน่ อาหาร วคัซ่นแลัะ 
เครื�องมือในการที่ำาหมนั 

ขอขอบคณุ WOOF สำาหรบัการสนบัสนนุอยา่งตัอ่เนื�องที่ั�งการจดั้กิจกรรม 
เพื�อสรา้งความตัระหนกัแลัะสำานกึรบัผิด้ชีอบตัอ่สตััวใ์นชีมุชีนแก่เยาวชีนรุน่ใหม ่ 

รวมถึงึการมอบเงินที่นุเพื�อชีว่ยเหลัือสนุขัแลัะแมวจรจดั้รว่มกนักบัเรา

การัสิ่นั้บ้สิ่นุ้น้อย่างต่อเนื้�อง 

จาก WOOF
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“วนัเกิด้” เป็็นชีว่งเวลัาท่ี่�ม่ความหมายกบัเจา้ของวนัเกิด้
แตักตัา่งกนั ส ำาหรบับางคนอาจเป็็นเวลัาแหง่การเฉลัมิ
ฉลัองใหช่้ีวิตัท่ี่�ยืนยาวเพิ�มอ่กหนึ�งป่็  หลัายคนกลัา่ววา่
วนัเกิด้เป็็นโอกาสในการที่บที่วนช่ีวิตัท่ี่�ผา่นมาในรอบป่็ 
วนัเกิด้ยงัเป็็นชีว่งเวลัาแหง่การแบง่ปั็น ไมว่า่จะเป็็นการ
ใหแ้ลัะรบัของขวญั การบรจิาค การใหท้ี่าน รวมถึงึการ
สนบัสนนุหนว่ยงานท่ี่�ชีว่ยเหลัือสงัคม

ซอยด๊้อกได้จ้ดั้โครงการสำาหรบัผ้บ้รจิาคท่ี่�ตัอ้งการรว่ม
แบง่ปั็นนำ�าใจใหแ้ก่สนุขัแลัะแมวจรจดั้ในเดื้อนเกิด้ โด้ยใน
แตัล่ัะเดื้อนจะม่ตัวัแที่นสนุขัแลัะแมวพรอ้มเรื�องราวการ
ส้ช่้ีวิตัขา้งถึนนของนอ้ง ๆ แตัล่ัะตัวัท่ี่�ได้ร้บัการชีว่ยเหลัือ 
เพื�อเชิีญชีวนใหผ้้ท่้ี่�ม่วนัเกิด้ในเดื้อนนั�น ๆ รว่มบรจิาคเพื�อ
สนบัสนนุการที่ำางานของซอยด๊้อกในการชีว่ยเหลัือสตััว์
จรจดั้เหลัา่น่ � โด้ยผ้ท่้ี่�ตัอ้งการสมที่บที่นุสามารถึบรจิาค 
ได้ใ้นชีอ่งที่างท่ี่�หลัากหลัายตัามความสะด้วก

ปัน้รัักปัน้น้ำ้าใจ
ใน้เดือน้เก่ด

Chutima Srisawang

การบรจิาคผา่นโครงการน่ �นอกจากจะชีว่ยตัอ่ลัมหายใจ
แลัะสรา้งคณุภาพช่ีวิตัท่ี่�ด่้ใหแ้ก่สตััวจ์รจดั้แลัว้ ยงัชีว่ยสรา้ง
ความสขุใจในฐานะผ้ใ้หอ่้กที่างหนึ�งด้ว้ย ซึ�งนอกจากวนัเกิด้
ของตัวัเองแลัว้ ผ้บ้รจิาคยงัสามารถึมอบความชีว่ยเหลัือ 
ในนามของบคุคลัอื�นท่ี่�เกิด้ในเดื้อนนั�นได้เ้ชีน่กนั ไมว่า่ 
จะเป็็นคนในครอบครวั คนรกั เพื�อนหรอืสตััวเ์ลั่ �ยงแสนรกั

ช่ื่องทุางการืบริืจ้าค
1. สแกน QR Code
2. บรจิาคผา่นธนาคาร  
ชืี�อบญัช่ี: Soi Dog Foundation (มล้ันิธิเพื�อสนุขัในซอย)
ธนาคารที่หารไที่ยธนชีาตั (TTB) สาขาถึลัาง 
เลัขบญัช่ี: 406-2-52322-2 
3. บรจิาคผา่นหนา้เวบ็ไซตัข์องมล้ันิธิฯท่ี่� 
https://links.soidog.org/please-give-back-on- 
your-birthday
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