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การต่่อสู้้�เพ่ื่�อยุุติ่การค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขัและแมวของซอยุด๊๊อก 
ในื้ทวีปเอเชียีุได๊�เริ�มข้�นื้อีกค้รั�ง และเรามุง่มั�นื้มากกว่าทกุค้รั�ง 

ที�ผ่า่นื้มาเพ่ื่�อยุุติ่การค้�าเนื้่�ออันื้โหด๊ร�ายุในื้ทกุพ่ื่�นื้ที�

“last Country on Earth”
แคมเปญล่่าสุุดจากซอยด๊อก
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มาตรการด้า้นสุขุภาพเพ่�อลด้ความ
เสุ่�ยงการแพรร่ะบาด้ของโรคในช่ว่ง 
2 ป่ีท่ี่�ผ่า่นมาที่ำาให้ก้ารที่ำางานของเรา
ตอ้งช่ะงกัลงที่ั�งห้มด้ เช่น่ท่ี่�ปีระเที่ศ
เว่ยด้นามซึ่่�งควบคมุตามมาตรการ
ปีอ้งกนัโควิด้-19 และปิีด้การเขา้
พ่ �นท่ี่�ลอ็กด้าวนโ์ด้ยกองกำาลงัที่ห้าร 
การงด้เด้นิที่างระห้วา่งปีระเที่ศและ
ปิีด้ช่ายแด้นเขา้ออกที่ั�งห้มด้ยิ�งที่ำาให้้
งานของเราเจอกบัความที่า้ที่ายมาก
ยิ�งข่ �น อยา่งไรก็ตามเราไมย่อ่ที่อ้และ
พยายามห้าห้นที่างในการเด้นิห้นา้
โครงการตอ่ มลูนิธิิฯ ได้ว้างแผ่น 
และคิด้คน้วิธ่ิการให้ม ่ๆ เราได้ห้้ารอ่
กบัพนัธิมิตรท่ี่�ม่แนวคิด้เด่้ยวกนั  
ขณะน่�เราพรอ้มแลว้ท่ี่�จะเด้นิห้นา้

ปีฏิิบตัภิารกิจเพ่�อยตุคิวามโห้ด้
เห่้ �ยมที่ารุณท่ี่�เกิด้ข่ �นกบัสุนุขัและ
แมวให้ห้้มด้ไปี 

แคมเปีญ The Last Country on 
Earth ม่แนวคิด้จากปีระสุบการณ์
การที่ำางานของเราท่ี่�เคยที่ำาสุำาเรจ็
มาแลว้ในปีระเที่ศไที่ย และ 
การรว่มม่อกบัห้นว่ยงาน ARK119  
ในปีระเที่ศเกาห้ล่ใตแ้ละ Animal 
Rescue Cambodia ในปีระเที่ศ
กมัพชู่าในการปิีด้กิจการโรงฆ่า่สุตัว์

โครงการน่ �เป็ีนห้น่�งในเปีา้ห้มายเพ่�อ
ยตุกิารคา้เน่ �อท่ี่�แสุนโห้ด้รา้ยในที่ว่ปี
เอเช่่ย เรายินด่้อยา่งยิ�งท่ี่�จะปีระกาศ
วา่ขณะน่�เราได้ร้ว่มม่อกบั Animal 
Kingdom Foundation (AKF)  
การจบัม่อครั�งสุ ำาคญักบัพนัธิมิตร 
ท่ี่�ม่ความเช่่�ยวช่าญในด้า้นการตอ่สุู้
เพ่�อยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัระด้บัโลกท่ี่�
ปีระเที่ศฟิิลปิีปิีนสุ์
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โครงการ The Last Country on Earth ได้้เร่�มขึ้้�นแล้้ว แล้ะม่�งเป้้าไป้ที่่�ป้ระเที่ศฟ่ิล้่ป้ป่้นส์ ์ 

ด้น่แด้นที่่�ซอยด้อ๊กยังไม�เคยล้งพื้้�นที่่�ที่ำางานมาก�อน อย�างไรกต็ามมูล้น่ธ่ิฯ คาด้การณ์ว์�า
ภารกจ่ในครั�งน่�มโ่อกาส์ป้ระส์บความส์ำาเร็จ เป็้นเวล้ากว�า 20 ป่้แล้้วที่่� AKF ได้ท้ี่ำางาน 

ในพื้้�นที่่�เพื้้�อต�อสู้์กับการค้าเน้�อภายในป้ระเที่ศ บ่กจบัก่มรถบรรที่ก่ที่่�ขึ้นส์�งส่์นัขึ้อย�างผ่ิด้
กฎหมาย ตามหาตวัผู้ิกระที่ำาผิ่ด้แล้ะด้ำาเน่นการตามกฎหมายโด้ยร�วมมอ้กับส์ำานักงาน

ตำารวจแห�งชาตฟ่่ิล้่ป้ป่้นส์เ์พื้้�อใหม้ก่ารบงัคับใช้กฎหมายอย�างเป็้นรูป้ธิรรม 
แล้ะล้งโที่ษผู้ิมส่์�วนเก่�ยวข้ึ้องในการค้าเน้�อส่์นัขึ้ตามกระบวนการย่ตธ่ิรรม

สุถานการณใ์นปีระเที่ศฟิิลปิีปิีนสุไ์มต่า่งจากปีระเที่ศไที่ยเม่�อราว ๆ 10 ป่ีก่อนซึ่่�งเป็ีนห้ว้งเวลา 
ท่ี่�การคา้เน่ �อสุนุขัเป็ีนสุิ�งผิ่ด้กฎห้มายแลว้แตย่งัม่การลกัลอบปีระกอบธิรุกิจอนัป่ีาเถ่�อนน่ �อยู ่ 
ในที่กุป่ีม่สุนุขัราว 150,000-200,000* ตวัถกูฆ่า่และแลเ่น่ �อเพ่�อการบรโิภค ซึ่อยด๊้อกจะ

สุนบัสุนนุการที่ำางานของ AKF ในพ่ �นท่ี่�อยา่งเตม็กำาลงัเพ่�อให้พ้วกเขาสุามารถด้ำาเนินการจบักมุ 
และกวาด้ลา้งผู่ด้้ ำาเนินธิรุกิจใตด้้นิเห้ลา่น่ �ได้จ้นห้มด้สุิ �น

*ข้อ้มููลจาก Animal Kingdom Foundation

ANIMAL KINGDOM 
FOUNDATION
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ในเด่้อนมิถนุายน เราได้ต้อ้นรบัคณุไฮดี้้ � คากูเวีย้ ผู่อ้ ำานวย
การโครงการของ AKF และนายสุตัวแพที่ย ์เรย ์เดี้ล นา
โพเลส ท่ี่�ศนูยพ์กัพิงจงัห้วดั้ภเูก็ต ซึ่่�งที่ั�งสุององคก์รได้ร้ว่ม
ลงนามความรว่มม่อในการยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัในปีระเที่ศ
ฟิิลปิีปิีนสุ ์เราได้พ้ดู้คยุกบัคณุไฮด่้ �เก่�ยวกบัความเป็ีนมา
ของ AKF พนัธิกิจและเปีา้ห้มายขององคก์รในการพฒันา
สุวสัุด้ภิาพสุตัวใ์นภมิูภาคและความรูสุ้ก่ของพวกเขาท่ี่�ได้้
ที่ ำางานรว่มกบัซึ่อยด๊้อกในภารกิจครั�งน่ �

คณุไฮด่้ �กลา่ววา่ “การยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัค่อโครงการห้ลกั
ของ AKF”

“เราเริ�มตน้การที่ำางานด้ว้ยโครงการยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขั เรา
ได้จ้บักมุผู่ก้ระที่ำาผิ่ด้ ติด้ตามและช่ว่ยเห้ล่อสุนุขั 
เป็ีนเวลากวา่ย่�สุบิป่ีแลว้ในฟิิลปิีปิีนสุ ์เราม่ช่ว่งเวลาแห้ง่
ความสุำาเรจ็และวนัท่ี่�ลม้เห้ลว เจา้ห้นา้ท่ี่�ของเราเสุ่�ยงช่่วิต
ด้ว้ยความกลา้ห้าญเพ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุนุขัท่ี่�ก ำาลงัจะถกูปีลดิ้
ช่่พอยา่งที่รมาน

เป็ีนเร่�องนา่เศรา้ท่ี่�เร่�องราวเห้ลา่น่ �ยงัด้ ำาเนินตอ่ไปีไมว่า่
เราจะพยายามสุกัแคไ่ห้นก็ตาม เราพดู้ได้เ้ลยวา่ยงัม่สุนุขั
ไรเ้ด่้ยงสุาถกูฆ่า่ที่กุวนั”

20 ป่ีในการพยายามเพ่�อยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัไมไ่ด้ท้ี่ ำาให้้
คณุไฮด่้ �ลม้เลกิความตั�งใจ ในที่างกลบักนัเธิอยิ�งม่ 
ความมุง่มั�นมากข่ �นเร่�อย ๆ เช่น่เด่้ยวกบัซึ่อยด๊้อกในการ 
ท่ี่�จะที่ำาให้ก้ารคา้ท่ี่�ไรม้นษุยธิรรมเห้ลา่น่ �สุิ �นสุดุ้ลง

เธิอวาด้ฝัันถง่อนาคตอนัสุด้ใสุของสุตัวจ์รจดั้ในปีระเที่ศ
ฟิิลปิีปิีนสุ ์“เม่�อแรกเริ�มท่ี่�เราก่อตั�งมลูนิธิิ แนวคิด้เร่�อง
สุวสัุด้ภิาพสุตัวเ์ป็ีนเร่�องท่ี่�ไมเ่คยม่ใครพดู้ถง่มาก่อนใน
ฟิิลปิีปิีนสุ ์แมจ้ะม่กฎห้มายท่ี่�คุม้ครองสุวสัุด้ภิาพสุตัวแ์ลว้ 
แตผู่่ค้นก็ยงัไมเ่ขา้ใจนกัวา่สุวสัุด้ภิาพของสุตัวค่์ออะไร  
ด้งันั�นน่�จง่เป็ีนช่ว่งเวลาสุำาคญัท่ี่�เราจะได้ร้ว่มม่อกบั 
ซึ่อยด๊้อกในการยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัในปีระเที่ศให้ห้้มด้สุิ �น
เสุ่ยท่ี่”

จากซ้า้ยไปข้วีา – คณุเรย ์เดี้ล นาโพเลส และคณุไฮดี้้ � คากูเวีย้
จาก AKF คณุจอห์น์ ดี้ลัลย้ ์และคณุลูอสิ โรสจากซ้อยด๊ี้อก
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เราได้บ้อกเลา่การที่ำางานเพ่�อยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัใน
ปีระเที่ศไที่ย ซึ่่�งคณุไฮด่้ �รูสุ้ก่ยินด่้และพรอ้มสุำาห้รบั 
ความรว่มม่อในครั�งน่ � 

“ขณะท่ี่�เราที่ำางานเพ่�อกวาด้ลา้งธิรุกิจท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบั 
การคา้เน่ �อสุนุขัท่ี่�ฟิิลปิีปิีนสุ ์และซึ่อยด๊้อกซึ่่�งเคยที่ำา
สุำาเรจ็มาแลว้ในปีระเที่ศไที่ยกา้วเขา้มารว่มม่อกบัเรา 
ที่ำาให้เ้รารูสุ้ก่ม่กำาลงัใจและพรอ้มอยา่งยิ�งในการรว่ม
ม่อครั�งน่ � ที่ั�งสุององคก์รม่พนัธิกิจเด่้ยวกนัในการยตุกิาร
คา้เน่ �อสุนุขั AKF ด้ำาเนินการในฟิิลปิีปิีนสุแ์ละซึ่อยด๊้อก
ด้ำาเนินการในไที่ยซึ่่�งปีระสุบความสุำาเรจ็และกำาลงั 
ขยายการที่ำางานไปียงัปีระเที่ศอ่�น ๆ ในเอเช่่ย เรารูสุ้ก่
เช่่�อมั�นในการที่ำางานของพวกเขาและการสุนบัสุนนุ 
เพ่�อให้พ้นัธิกิจของเราสุำาเรจ็เช่น่เด่้ยวกนั” 

คณุราฮลุ เซ้กลั ผู่อ้ ำานวยการฝ่ัายสุนบัสุนนุระห้วา่ง
ปีระเที่ศของซึ่อยด๊้อก ได้ก้ลา่วแสุด้งความรูสุ้ก่ใน 
ความรว่มม่อครั�งน่ � “เรารูสุ้ก่ยินด่้และภมิูใจอยา่ง
ยิ�งในการรว่มม่อกบัองคก์รเช่น่ Animal Kingdom 
Foundation ซึ่่�งได้มุ้ง่มั�นที่ำางานช่ว่ยเห้ล่อสุนุขัจากการ
คา้เน่ �อท่ี่�ไรม้นษุยธิรรม ขณะน่�ซึ่อยด๊้อกได้ร้ว่มม่อเพ่�อให้้
มั�นใจวา่การคา้เน่ �อสุนุขัในฟิิลปิีปิีนสุจ์ะสุิ �นสุดุ้ลง และ
ไมม่่สุนุขัตวัใด้ตกเป็ีนเห้ย่�อของการที่ารุณกรรมอ่กตอ่ไปี”
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ทำาค้วามเข�าใจการค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขั

ในื้ฟิลิิปปินื้ส์ู้ในื้ฟิลิิปปินื้ส์ู้
ที่างการฟ่ิล้่ป้ป่้นส์ไ์ด้ป้้ระกาศหา้ม 

ค้าเน้�อส่์นัขึ้ภายในป้ระเที่ศในป่้  

พื้.ศ. 2541 โด้ยระบ่ในกฎหมาย
ส์วัส์ด้ภ่าพื้สั์ตว ์มวั่ตถ่ป้ระส์งคเ์พื้้�อ
ย่ตก่ารที่าร่ณ์กรรมสั์ตว ์การด้แูล้

สั์ตวเ์ล้่�ยงที่่�ไม�เหมาะส์ม การที่่�งแล้ะ
ป้ราบป้รามการฆ่�าสั์ตวท์ี่่�ไม�ใช�สั์ตว์

เพื้้�อการบร่โภค

ในกฎห้มายฉบบัน่ �สุามารถอนมุานได้ว้า่ 
การคา้เน่ �อสุนุขัเป็ีนการที่รมานสุตัว ์ด้งันั�น 

จง่เป็ีนการกระที่ำาท่ี่�ผิ่ด้ตามกฎห้มายฉบบัน่ �

อยา่งไรก็ตามในป่ี พ.ศ. 2550 ได้ม่้การออกกฎห้มาย 
เพ่�อควบคมุการแพรร่ะบาด้โรคพิษสุนุขับา้โด้ยให้ค้ ำาจำากดั้

ความท่ี่�ช่ดั้เจนยิ�งข่ �น โด้ยระบวุา่ “ห้นว่ยงานในที่อ้งถิ�นสุามารถ
ยบัยั�งการคา้เน่ �อสุนุขัในพ่ �นท่ี่�ได้”้ ที่ั�งน่ �ม่ระบโุที่ษช่ดั้เจนวา่  

“บคุคลท่ี่�กระที่ำาผิ่ด้ด้ว้ยการคา้เน่ �อสุนุขัเพ่�อการบรโิภคตอ้งโที่ษ 
ปีรบัไมน่อ้ยกวา่ห้า้พนัเปีโซึ่ (ราว 3,200 บาที่) ตอ่สุนุขัห้น่�งตวัห้รอ่ 

จำาคกุไมเ่กินสุ่�ป่ี ห้รอ่ที่ั�งจำาที่ั�งปีรบั” 

คา่ปีรบัอาจเป็ีนจำานวนเงินไมสุ่งูนกั แตเ่ม่�อเท่ี่ยบกบัรายได้โ้ด้ยเฉล่�ย 
ของช่าวฟิิลปิีปิีนสุ ์เงินจำานวนน่�เป็ีนมลูคา่ถง่ 1 ใน 3 ของรายได้ต้อ่เด่้อน  
ธิรุกิจท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบัการคา้เน่ �อสุนุขัยงัคงด้ำาเนินตอ่ไปีอยา่งตอ่เน่�องลบั ๆ  

ในเม่องลซูึ่อน และยงัพบเห้น็อยูบ่า้งท่ี่�เม่องวิซึ่ายาสุและมินด้าเนา 

ห้มายความวา่การตอ่สุูเ้พ่�อยตุกิารคา้เน่ �อสุตัวเ์ล่ �ยงท่ี่�ฟิิลปิีปิีนสุจ์ ำาเป็ีนตอ้งเนน้ยำ�า
การบงัคบัใช่ก้ฎห้มาย ซึ่อยด๊้อกจะรว่มม่อกบั AKF เพ่�อที่ำางานรว่มกบัรฐับาลและ

สุำานกังานตำารวจแห้ง่ช่าตฟิิิลปิีปิีนสุใ์นการผ่ลกัด้นัให้ท้ี่างการบงัคบัใช่ก้ฎห้มายอยา่ง
จรงิจงัและลงโที่ษผู่ก้ระที่ำาผิ่ด้ ที่ั�งห้มด้น่�ได้ร้ะบใุนจด้ห้มายเปิีด้ผ่นก่ซึ่่�งขณะน่�เรากำาลงั
รวบรวมรายช่่�อจากปีระช่าช่นท่ี่�ตอ้งการยตุคิวามโห้ด้รา้ยท่ี่�ด้นิแด้นตากาลอ็กแห้ง่น่ �
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การกระทำาที�แสู้นื้นื้า่ละอายุ
ของมนื้ษุยุชีาติ่ต่่อสัู้ต่ว์เลี�ยุงของมนื้ษุยุชีาติ่ต่่อสัู้ต่ว์เลี�ยุง
คงไม�มใ่ครป้ฏิเ่ส์ธิว�า การค้าเน้�อส่์นัขึ้แล้ะแมวในเอเชย่เป็้นหน้�งในการกระที่ำา 

ที่่�เล้วร้ายที่่�ส่์ด้ขึ้องมน่ษยชาต ่ในพ่ �นท่ี่�ราบสุงูที่างภาคตะวนัออกเฉ่ยงเห้น่อของปีระเที่ศไที่ย 
กลุม่กระบวนการผิ่ด้กฎห้มายท่ี่�ลกัลอบจบัสุนุขัไปีจากที่อ้งถนนห้รอ่ขโมยสุตัวเ์ล่ �ยงไปีจาก 
ในรั�วบา้น ก่อนจะจบัสุนุขัยดั้ใสุใ่นกรงเลก็ ๆ แคบ ๆ เพ่�อขนสุง่ข่ �นรถบรรที่กุไปียงัช่ายแด้น  
แลน่ผ่า่นปีระเที่ศลาวเพ่�อไปีถง่จดุ้ห้มายปีลายที่างในปีระเที่ศเว่ยด้นาม 

สุนุขั 12 ตวัจะตอ้งเบ่ยด้เสุ่ยด้กนัอยูใ่นกรงเลก็ ๆ สุนุขัห้ลายตอ่ห้ลายตวักระด้กูห้กั 
จากการขนสุง่ท่ี่�แออดั้น่ �

พวกเขาจะไมไ่ด้ร้บันำ�าและอาห้ารในระห้วา่งการเด้นิที่างท่ี่�แสุนที่รมาน ที่ำาให้สุ้นุขัห้ลายตวัตาย 
ในระห้วา่งที่าง

ซึ่อยด๊้อกได้เ้ด้นิห้นา้อยา่งเตม็ท่ี่�ในการยตุกิารคา้ท่ี่�นา่ปีระณามน่�ลงในปีระเที่ศไที่ยได้สุ้ ำาเรจ็

ด้ว้ยการที่ำางานรว่มกบัรฐับาลไที่ย ตำารวจ เจา้ห้นา้ท่ี่�ด้า่น
ช่ายแด้นและกลุม่จิตอาสุาห้ลายกลุม่ และด้ว้ยการสุนบัสุนนุ
จากผู่บ้รจิาคซึ่อยด๊้อกจากที่ั�วโลก เราจง่สุามารถจบักมุรถ
บรรที่กุสุนุขัในระห้วา่งป่ี พ.ศ. 2554 – 2557 และช่่วยช่่วิตสุนุขั 
ท่ี่�นา่สุงสุารเห้ลา่นั�น

การฆ่า่และการบรโิภคสุนุขัและแมวได้ร้บัการระบโุที่ษที่าง
กฎห้มายในพระราช่บญัญตัิสุวสัุด้ภิาพสุตัวฉ์บบัแรกของ
ปีระเที่ศไที่ยในป่ี พ.ศ. 2557

ในช่ว่งเวลานั�นการบรโิภคเน่ �อสุนุขัในปีระเที่ศไที่ยไมแ่พร ่
ห้ลายนกั แตผู่่ค้า้จะจบัตวัสุนุขัจากปีระเที่ศไที่ยเพ่�อขนสุง่ตอ่ไปี
ยงัปีระเที่ศเว่ยด้นามซึ่่�งเป็ีนพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่สุถิตกิารฆ่า่สุนุขัและแมว 
ไรเ้ด่้ยงสุาราว 5 ลา้นตวัตอ่ป่ี 

ไมไ่ด้ม่้เพ่ยงเว่ยด้นามปีระเที่ศเด่้ยวในเอเช่่ยท่ี่�ม่โรงฆ่า่สุตัว ์
เพ่�อฆ่า่สุนุขัอยา่งเปิีด้เผ่ยในระด้บัปีระเที่ศ สุว่นปีระเที่ศท่ี่�ม่
กฎห้มายห้า้มการคา้เน่ �อสุนุขัอยา่งเป็ีนรูปีธิรรมช่ดั้เจนได้แ้ก่ 
ปีระเที่ศไที่ย ไตห้้วนั สุงิคโปีรแ์ละฟิิลปิีปิีนสุ ์บางพ่ �นท่ี่�ปีระกาศ
ห้า้มคา้เน่ �อสุนุขัเช่น่ ฮอ่งกง (พ.ศ. 2493) เม่องเซึ่นิเจิ �นและ 
เม่องจไูห้ใ่นปีระเที่ศจ่น (พ.ศ. 2563) เสุ่ยมราฐในปีระเที่ศ
กมัพชู่า (พ.ศ. 2563) และในเม่องอ่ก 14 เม่องในปีระเที่ศ
อินโด้น่เซ่ึ่ย การได้เ้ห้น็แตล่ะพ่ �นท่ี่�คอ่ย ๆ สุรา้งการเปีล่�ยนแปีลง
เป็ีนแสุงสุวา่งท่ี่�ปีลายอโุมงคว์า่การยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัลง 
ที่ั�งภมิูภาคสุามารถเกิด้ข่ �นได้้
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ใค้ร ทำาอะไร เป็้นเร้�องยากที่่�จะหาส์ถต่ต่วัเล้ขึ้ที่่�ชัด้เจน แต�ผิล้การรวบรวม
ข้ึ้อมูล้จากหน�วยงานเพื้้�อส์วัส์ด้ภ่าพื้สั์ตวห์ล้ายแห�งรวมถง้ 
ซอยด้อ๊กระบ่ว�าในแต�ล้ะป่้มส่่์นัขึ้ราว 30 ล้้านตวัถูกฆ่�าเพื้้�อ
บร่โภคเน้�อในที่วป่้เอเชย่

นั�นห้มายถง่ในแตล่ะวินาท่ี่ม่สุนุขัห้น่�งตวัท่ี่�ถกูพรากช่่วิตไปี คาด้การณ์
วา่ในจำานวนน่�แบง่เป็ีน 20 ลา้นตวัในปีระเที่ศจ่น 5 ลา้นตวัในปีระเที่ศ
เว่ยด้นาม และอ่ก 5 ลา้นตวัในปีระเที่ศเกาห้ล่ใต ้กมัพชู่า อินโด้น่เซ่ึ่ย 
ลาว และฟิิลปิีปิีนสุ ์ซึ่่�งเป็ีนพ่ �นท่ี่�ท่ี่�การคา้เน่ �อสุนุขัเป็ีนสุิ�งผิ่ด้กฏิห้มาย 

โด้ยสุดั้สุว่นแลว้ม่การบรโิภคเน่ �อสุนุขัมากท่ี่�สุดุ้ท่ี่�
ปีระเที่ศเว่ยด้นาม ศนูยก์ลางของการคา้อยูท่่ี่�กรุง
ฮานอยซึ่่�งที่างการได้ป้ีระกาศวา่จะยตุกิารคา้เน่ �อ
ภายในเม่องมาเป็ีนเวลาห้ลายป่ีแลว้ แตก็่ยงัม่รา้น
อาห้ารกวา่ 700 แห้ง่และผู่ป้ีระกอบการท่ี่�ยงัคง
จำาห้นา่ยเน่ �อสุนุขัห้รอ่เน่ �อแมวในเม่องท่ี่�เป็ีนศนูยก์ลาง
ราช่การและให้ญ่เป็ีนอนัด้บัสุองของปีระเที่ศรองจาก
เม่องห้ลวงอยา่งโฮจิมินห้ ์การขโมยสุตัวเ์ล่ �ยงไปีจาก
ในบา้นยงัเป็ีนสุิ�งท่ี่�พบเห้น็ได้ท้ี่ั�วไปีเพ่�อตอบสุนอง 
ความตอ้งการของผู่บ้รโิภค

ในปีระเที่ศจ่น ด้นิแด้นท่ี่�ม่ปีระช่ากรมากถง่กวา่  
1.4 พนัลา้นคน พ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่การบรโิภคเน่ �อสุนุขัมากท่ี่�สุดุ้
อยูท่ี่างตอนใตแ้ละตะวนัออกเฉ่ยงเห้น่อของปีระเที่ศ 
ถง่แมว้า่มาตรการห้า้มคา้เน่ �อสุนุขัจะปีระกาศในป่ี 
พ.ศ. 2563 ท่ี่�เม่องเซึ่นิเจิ �นและเม่องจไูห้ ่ซึ่่�งที่ั�งสุอง
เม่องตั�งอยูท่ี่างตอนใตท่้ี่�จงัห้วดั้กวงด้อง เที่ศกาล
บรโิภคเน่ �อสุนุขัยหู้ลนิท่ี่�จดั้ข่ �นท่ี่�จงัห้วดั้กวางสุ่ซึ่่�งได้้
กลายเป็ีนสุญัลกัษณข์องการคา้เน่ �อสุนุขัท่ี่�ปีระเที่ศจ่น
นกัจดั้กิจกรรมด้า้นสุวสัุด้ภิาพสุตัวม่์ความพยายามท่ี่�
จะยตุกิารจดั้เที่ศกาลน่�เป็ีนเวลาห้ลายป่ีแลว้ อยา่งไร
ก็ตามผู่ค้า้สุนุขัในที่อ้งถิ�นได้เ้ปิีด้เผ่ยวา่ผู่จ้ดั้เที่ศกาล
คา้เน่ �อสุนุขัน่ �เรย่กเงินจำานวนมห้าศาลจากองคก์รช่ว่ย
เห้ล่อสุตัวซ์ึ่่�งยินด่้จะจา่ยเงินจำานวนมากเพ่�อช่ว่ยเห้ล่อ
สุนุขัเห้ลา่น่ � ขอ้มลูน่ �ได้สุ้รา้งแรงกระเพ่�อมไปียงัผู่ค้น
ที่ั�วโลกซึ่่�งอาจไมเ่คยรูถ้ง่ความโห้ด้รา้ยและความนา่
รงัเก่ยจของกระบวนการด้งักลา่ว ที่ำาให้เ้กิด้การลกุฮ่อ
เพ่�อตอ่ตา้นเที่ศกาลน่�อยา่งกวา้งขวาง

ที�ไหนื้ เม่�อไหร่
และอยุา่งไร?และอยุา่งไร?

9 Soi Dog Post 2022



สุนุขัราวสุองลา้นตวัตกเป็ีนเห้ย่�อในกระบวนการคา้เน่ �อในปีระเที่ศ
กมัพชู่า ขณะน่�ยงัไมม่่รายงานขอ้มลูในปีระเที่ศลาว ที่ั�งสุองปีระเที่ศ 
ม่พรมแด้นติด้กบัเว่ยด้นาม จง่ม่ความเป็ีนไปีได้สุ้งูท่ี่�สุนุขัจำานวนมาก 
จะถกูสุง่ผ่า่นช่ายแด้นกมัพชู่าและลาวเพ่�อไปียงัปีลายที่างท่ี่�เว่ยด้นาม 

ในอินโด้น่เซ่ึ่ย ปีระเที่ศพนัเกาะท่ี่�ม่ปีระช่ากรกวา่ 300 ลา้นคนอาศยั 
อยูใ่น 417 เม่อง ศาสุนาปีระจำาช่าติค่ออิสุลามด้งันั�นการบรโิภค 
เน่ �อสุนุขัจง่ไมเ่ป็ีนท่ี่�แพรห่้ลายนกั อยา่งไรก็ตามในแตล่ะป่ีม่สุนุขันบั
ลา้นตวัท่ี่�ถกูฆ่า่เพ่�อบรโิภคเน่ �อ ห้นว่ยงานในพ่�นท่ี่�เช่น่ Dog Meat Free 
Indonesia (DMFI) กำาลงัเด้นิห้นา้ในการกวาด้ลา้งธิรุกิจด้งักลา่ว

อตุสุาห้กรรมคา้เน่ �อสุนุขัในปีระเที่ศเกาห้ล่ใต ้พ่ �นท่ี่�ซึ่่�งซึ่อยด๊้อกได้้
เขา้ไปีปิีด้การด้ำาเนินโรงฆ่า่สุตัวโ์ด้ยรว่มม่อกบั Animal Rescue Korea 
(ARK119) ด้จูะเป็ีนพ่ �นท่ี่�ท่ี่�แตกตา่งจากปีระเที่ศอ่�นโด้ยสุิ �นเชิ่ง ท่ี่�น่�ม่
ฟิารม์เพ่�อเพาะสุนุขัสุ ำาห้รบับรโิภคโด้ยเฉพาะ ที่กุขั�นตอนเป็ีนไปีอยา่ง
โห้ด้รา้ยที่ารุณก่อนท่ี่�สุนุขัเห้ลา่น่ �จะถกูฆ่า่อยา่งที่รมาน 
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ประเด็๊นื้เร่�องภััยุต่่อสุู้ขภัาพื่และ
ค้วามเป็นื้อยุ้ที่�ดี๊ของมนื้ษุยุจ์ะเป็นื้เหต่ผุ่ลที�ทำาให�
การค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขัและแมวสิู้�นื้สุู้ด๊ลงหรอ่ไม่การค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขัและแมวสิู้�นื้สุู้ด๊ลงหรอ่ไม่
มท่ี่ฤษฎท่ี่่�เช้�อกันว�าตน้ตอขึ้องโรคระบาด้ในครั�งน่�

มาจากการบร่โภคเน้�อสั์ตวป์้� าจากตล้าด้ส์ด้ที่่�มเ่ช้�อ
โรคป้นเป้้� อน โด้ยเช้�อว�าน�าจะเป็้นผิล้ใหเ้กด่้การหา้ม
บร่โภคเน้�อส่์นัขึ้แล้ะสั์ตวป์้� าในเมอ้งเซน่เจ่�นแล้ะจไูห�

แตท่ี่ำาไมการห้ยดุ้บรโิภคเน่ �อสุนุขัจง่ตอ้งรอให้เ้กิด้ภยั
คกุคามตอ่สุขุภาพมนษุยก่์อน? 

เห้ตใุด้ผู่ค้นจง่สุนใจแตสุ่ขุภาพของคนในขณะท่ี่�ไมเ่ห้ล่ยว
แลสุวสัุด้ภิาพของสุตัวท่์ี่�เป็ีนเพ่�อนท่ี่�ด่้ท่ี่�สุดุ้ของมนษุย?์

คำาตอบคงม่ห้ลากห้ลาย ห้น่�งในภยัคกุคามสุขุภาพรวม
ถง่โรคพิษสุนุขับา้ เกาห้ล่ใตเ้ป็ีนปีระเที่ศเด่้ยวท่ี่�ระบวุา่
ปีราศจากโรคพิษสุนุขับา้ในปีระเที่ศ ด้งันั�นจง่เป็ีนท่ี่�ถก
เถ่ยงกนัในวงกวา้งวา่การยตุกิารบรโิภคเน่ �อสุนุขั 
ควรสุิ �นสุดุ้ลงได้แ้ลว้ 

ปีระเที่ศอ่�นท่ี่�ยงัคงม่การคา้เน่ �อสุนุขัเช่น่ เว่ยด้นาม 
กมัพชู่า ฟิิลปิีปิีนสุ ์ลาว อินโด้น่เซ่ึ่ย และจ่น ลว้นยงัม่ 
การแพรร่ะบาด้ของโรคพิษสุนุขับา้ ม่รายงานสุนุขัท่ี่�ม่ 
เช่่ �อพิษสุนุขับา้ที่กุป่ี ด้งันั�นอตุสุาห้กรรมคา้เน่ �อสุนุขัเพ่�อ
การบรโิภคจง่เพิ�มความเสุ่�ยงตอ่สุขุภาพของผู่ค้นอยา่งยิ�ง
และนา่จะเป็ีนเห้ตผุ่ลห้ลกัในการยตุิธิรุกิจใด้ใด้ก็ตาม 
ท่ี่�เก่�ยวขอ้ง

ปีระช่าช่นที่ั�วไปีม่แนวโนม้ท่ี่�ตอ้งการให้ก้ารคา้เน่ �อสุนุขั
สุิ �นสุดุ้ลง เสุ่ยงของคนรุน่ให้มเ่พ่�อตอ่ตา้นการคา้เน่ �อ
สุนุขัด้งัข่ �นเร่�อย ๆ ที่กุห้นที่กุแห้ง่ในโลกต่�นตวักบัวิกฤต
น่� และผู่ม่้อ ำานาจไมม่่ที่างเล่อกอ่�นนอกจากรบัฟัิงเสุ่ยง
ของปีระช่าช่น ตวัอยา่งเช่น่ท่ี่�เกาห้ล่ใตใ้นป่ี พ.ศ. 2564 
ปีระธิานาธิิบด่้มููนแจอนิซึ่่�งเป็ีนผู่ร้กัสุนุขัตวัยงและตวัเขา
เองยงัเล่ �ยงสุนุขัอ่กด้ว้ย ได้ห้้ารอ่เร่�องการยตุบิรโิภคเน่ �อ
สุนุขัในท่ี่�ปีระช่มุระด้บัสุงู คนรุน่ให้มไ่มเ่ช่่�อในวฒันธิรรม
การบรโิภคเน่ �อท่ี่�โห้ด้รา้ยอ่กตอ่ไปีและเร่�องราวเห้ลา่น่ � 
ถกูปีระณามจากนานาช่าตมิากข่ �นเร่�อย ๆ 

ตลาดี้สดี้เป็นแห์ลง่เพาะพนัธุ์ุ์เชื้้ �อโรค 
ที่้�เป็นภัยัคกุคามูตอ่สขุ้ภัาพข้องมูนษุย์
ภัาพจาก: Anthony Kwan, Getty Images
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ภัาพจาก: AP

แผ่นื้กลยุุทธ์์ แผ่นื้กลยุุทธ์์ 
หรอ่ลงพ่ื่�นื้ที�?หรอ่ลงพ่ื่�นื้ที�?
จากการที่ำางานเพื้้�อย่ตก่ารค้าเน้�อส่์นัขึ้เป็้นเวล้า
หล้ายป่้ เราพื้บว�าป้ระเที่ศที่่�ยังมก่ารด้ำาเน่นกจ่การ
ค้าเน้�อส่์นัขึ้อยู�นั�นไม�ได้ข้ึ้้ �นอยู�กับว�ามก่ฎหมาย
ควบค่มหร้อไม� กลยทุี่ธิ ์“งดั้สุูท้ี่กุที่าง” ไมไ่ด้ก้ารนัต่วา่
เราจะปีระสุบความสุำาเรจ็ ตวัอยา่งท่ี่�เห้น็ได้ช้่ดั้เจนค่อ
ปีระเที่ศจ่น การกด้ด้นัจากห้นว่ยงานไมแ่สุวงห้าผ่ลกำาไร
ตา่งช่าตไิมม่่นำ�าห้นกัใด้ใด้ตอ่ผู่ม่้อ ำานาจ การด้ำาเนินการ
โด้ยห้นว่ยงานภายในปีระเที่ศจ่นม่ที่างเป็ีนไปีได้ม้ากกวา่

จากขอ้มลูน่ �ที่ ำาให้เ้ราวางแผ่นกลยทุี่ธิโ์ด้ยการรอ้งขอ
ความรว่มม่อจากมวลช่นในปีระเที่ศท่ี่�ยงัม่การคา้เน่ �อ
สุนุขั เสุ่ยงของปีระช่าช่นท่ี่�ไมเ่ห้น็ด้ว้ยและตอ่ตา้นกิจการ
คา้เน่ �อท่ี่�แสุนโห้ด้เห่้ �ยมน่�ม่ผ่ลตอ่การเด้นิห้นา้โครงการ
เป็ีนอยา่งมาก เพราะการเปีล่�ยนแปีลงในที่อ้งถิ�นควรตอ้ง
มาจากคนในที่อ้งถิ�นนั�น ๆ เราตอ้งกระตุน้และปีลกูฝััง
ให้เ้กิด้การเปีล่�ยนแปีลงเร่�องจิตสุำานก่ของปีระช่าช่นใน
พ่�นท่ี่� ด้ว้ยการสุนบัสุนนุจากผู่ค้นท่ี่�ตอ้งการยตุกิารที่ารุณ
กรรมสุตัวแ์ละการช่ว่ยเห้ล่อจากผู่บ้รจิาคที่กุคน เราจง่จะ
สุามารถกำาจดั้กระบวนการคา้เน่ �อท่ี่�ป่ีาเถ่�อนเห้ลา่น่ �ลงได้้
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สุู้นื้ขัผ่้�รอด๊ชีวิีต่
เราขึ้อขึ้อบค่ณ์การส์นับส์น่นจากที่่กคนที่่�ที่ำาให้
เราเด้น่หน้าย่ตก่ารค้าเน้�อส่์นัขึ้แล้ะแมวล้งได้ ้
ส่์นัขึ้กว�าพื้นัตวัจง้ได้รั้บการช�วยเหล้้อแล้ะมช่ว่ต่
ที่่�ป้ล้อด้ภยั

ฟรอสต้ � ค่อห้น่�งในจำานวนสุนุขัท่ี่�เคยเป็ีนเห้ย่�อ
ในกระบวนการคา้เน่ �อ นอ้งได้เ้ด้นิที่างไปีพบกบั
ครอบครวัให้มใ่นเนเธิอรแ์ลนด้เ์ม่�อเจ็ด้ป่ีท่ี่�แลว้ 
รูปีภาพท่ี่�นอ้งฟิรอสุต่ �ห้อ้ยห้วัออกมาจากกรงเห้ลก็
เป็ีนภาพจำาของพวกเราที่กุคนท่ี่�ช่ว่ยเห้ล่อนอ้งไว ้
ถง่โช่คช่ะตาของนอ้งก่อนห้นา้น่ �

แตภ่าพของฟิรอสุต่ �ในวนัน่ �ช่า่งแสุนแตกตา่ง นอ้ง
ได้ร้บัความรกัอยา่งเตม็เป่ี�ยมและได้ม่้โซึ่ฟิาตวัโปีรด้
สุำาห้รบันอนง่บเป็ีนของตวัเอง น่�ค่อสุิ�งท่ี่�สุนุขัและ
แมวที่กุตวัควรได้ร้บั เร่�องราวของนอ้งได้เ้ป็ีนแรงผ่ลกั
ด้นัให้เ้รายงัคงตอ่สุูเ้พ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุนุขัและแมวให้ ้
ได้ม่้ช่่วิตให้มอ่ยา่งเช่น่ฟิรอสุต่ �

โปรด๊รว่มมอ่กับเรา
ขึ้อขึ้อบค่ณ์ที่่�ค่ณ์อยู�เคย่งข้ึ้างแล้ะร�วมต�อสู้์กับ
กระบวนการค้าเน้�อส่์นัขึ้กับเราเป็้นเวล้านับ
ที่ศวรรษ การเด้น่ที่างขึ้องเราได้ผ้ิ�านความส์ำาเร็จ
มาแล้้วหล้ายครั�งหล้ายครา

โปีรด้รว่มม่อกบัเราเพ่�อยตุิธิรุกิจท่ี่�นา่ปีระณามของ
มวลมนษุยช่าตใินครั�งน่ � แมพ้วกเราจะได้สุ้รา้งการ
เปีล่�ยนแปีลงในพ่�นท่ี่�ตา่ง ๆ แลว้ แตก็่ยงัม่อ่กห้ลาย
ปีระเที่ศท่ี่�เรายงัคงตอ้งเด้นิห้นา้ตอ่ไปีและเราไม่
สุามารถด้ำาเนินการใด้ใด้ได้เ้ลยห้ากปีราศจากการ
สุนบัสุนนุจากคณุที่กุคน

เราขอเป็ีนกระบอกเสุ่ยงแที่นสุนุขัและแมวยากไร ้
ในที่ว่ปีเอเช่่ย “ได้โ้ปีรด้สุนบัสุนนุเราเพ่�อยตุิ 
การคา้เน่ �อสุนุขัและแมว 
ในที่กุพ่ �นท่ี่�บนโลก”
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ล่งชื่อที่่่นี่่

โปรด๊รว่มมอ่กับเราเพ่ื่�อโปรด๊รว่มมอ่กับเราเพ่ื่�อ
ยุุติ่การค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขัและยุุติ่การค้�าเนื้่�อสุู้นื้ขัและ
แมวในื้ประเทศฟิลิิปปินื้ส์ู้แมวในื้ประเทศฟิลิิปปินื้ส์ู้
เป็ีนเร่�องปีกตท่ิี่�จะรูสุ้ก่ไรสุ้ิ �นห้นที่างเม่�ออยูท่ี่า่มกลางความ
ที่ารุณและความที่กุขท์ี่รมาน แตค่ณุสุามารถรว่มม่อกบั
เราได้ด้้ว้ยการรว่มลงนามในจด้ห้มายเปิีด้ผ่นก่เพ่�อสุง่ตอ่
ให้ก้บัรฐับาลของปีระเที่ศฟิิลปิีปิีนสุเ์พ่�อเรย่กรอ้งให้พ้วก
เขาจรงิจงักบัการยตุกิารคา้เน่ �อสุนุขัและแมวในปีระเที่ศลง
อยา่งสุิ �นเชิ่งถาวร และให้ก้ฎห้มายท่ี่�ม่อยูไ่ด้น้ ำามาบงัคบั
ใช่แ้ละลงโที่ษผู่ก้ระที่ำาผิ่ด้ ขณะน่�สุนุขักวา่แสุนตวัยงัคงถกู
ขนสุง่และนำาไปีช่ำาแห้ละผ่า่นธิรุกิจใตด้้นิท่ี่�อ ำามหิ้ต

ด้ว้ยการสุนบัสุนนุจากคณุ เราจง่สุามารถกด้ด้นัให้ร้ฐับาล
ด้ำาเนินการยตุคิวามรุนแรงเห้ลา่น่ �ลงได้้

เราเคยสุรา้งการเปีล่�ยนแปีลงด้ว้ยการลงนามในจด้ห้มาย
มาแลว้ และครั�งน่ �จะเป็ีนปีระวตัศิาสุตรอ่์กครั�งห้น่�งท่ี่�เรา
ที่กุคนได้ร้ว่มม่อกนัเพ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุนุขัและแมวไรเ้ด่้ยงสุา 
ยิ�งเพิ�มแรงกด้ด้นัที่างสุงัคมให้ก้ระที่บถง่ผู่ม่้อ ำานาจมาก
เที่า่ไห้ร ่โอกาสุท่ี่�สุนุขัและแมวจะได้ม่้ช่่วิตอยา่งปีลอด้ภยัก็
มากข่ �นเที่า่นั�น ห้น่�งเสุ่ยงจากคณุจง่ม่พลงัอยา่งมาก โปีรด้
รว่มม่อกบัเราวนัน่ �

โปีรด้รว่มลงนามในจด้ห้มายเปิีด้ผ่นก่ถง่รฐับาลฟิิลปิีปิีนสุ์
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Chutima Srisawang

CNVR

ห์นว่ียที่ำาห์มูนัปที่มุูธุ์าน้

โคัริงการิ

ซอยด๊อกปักหมุดที่่�ปทีุ่มธานี่

ในเด้อ้นพื้ฤษภาคม หน�วยที่ำาหมันเคล้้�อนที่่�ขึ้องซอยด้อ๊กได้เ้ร่�มงาน
ที่่�จงัหวัด้ป้ที่่มธิาน่ หร้อ “เมอ้งแห�งด้อกบวัหล้วง” จงัห้วดั้ปีรมิณฑล
ท่ี่�ตั�งอยูท่ี่างตอนเห้น่อของกรุงเที่พฯ เป็ีนพ่ �นท่ี่�เศรษฐกิจและยา่นนิคม
อตุสุาห้กรรมท่ี่�สุ ำาคญัของปีระเที่ศไที่ย ม่โรงงานที่ั�งขนาด้เลก็และขนาด้
ให้ญ่กระจายอยูท่ี่ั�วจงัห้วดั้ รายได้ ้70% ของปีระช่ากรท่ี่�ปีที่มุธิาน่มาจาก
อตุสุาห้กรรมโรงงานเห้ลา่น่ � ท่ี่�น่�จง่เป็ีนแห้ลง่ท่ี่�อยูอ่าศยัของคนที่ำางานและ
สุนุขัจำานวนมาก การควบคมุจำานวนสุนุขัในพ่ �นท่ี่�ด้ว้ยโครงการ CNVR 
(จบั, ที่ำาห้มนั, ฉ่ด้วคัซ่ึ่น, ปีลอ่ยกลบัสุูถิ่�นเด้มิ) จง่เป็ีนสุิ�งสุ ำาคญัอยา่งยิ�ง
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จากซ้้ายไปขวา
ห้นว่ยที่ำาห้มนัเคล่�อนท่ี่�ปีที่มุธิาน่เป็ีนห้นว่ย
ที่ำาห้มนัห้นว่ยท่ี่� 7 ในกรุงเที่พฯ และปีรมิณฑล 
เริ�มปีฏิิบตังิานท่ี่�อ ำาเภอลาด้ห้ลมุแกว้ซึ่่�งตั�งอยูท่่ี่�
ฝัั� งซึ่า้ยสุดุ้ของจงัห้วดั้และวางแผ่นการที่ำางาน
โด้ยจะเคล่�อนห้นว่ยที่ำาห้มนัจากพ่�นท่ี่�ฝัั� งซึ่า้ย
ไลม่าที่างฝัั� งขวาเพ่�อการควบคมุจำานวนสุนุขั
จรจดั้อยา่งม่ปีระสุทิี่ธิิภาพ มลูนิธิิฯ ตั�งเปีา้จดั้
ตั�งห้นว่ยที่ำาห้มนัในพ่ �นท่ี่�เม่องห้ลวงแห้ง่น่ �ให้้
ถง่ 10 ห้นว่ยในอนาคต

ผูู้แ้ที่นจากสำานกังานปศุสุตัวีจ์งัห์วีดัี้ปที่มุูธุ์าน้
ให์ก้ารตอ้นรบัห์นว่ียที่ำาห์มูนัซ้อยด๊ี้อก

ในแตล่ะวีนั  
สนุขั้ 40-45 ตวัี 
จะถููกนำามูาที่้� 
ห์นว่ียที่ำาห์มูนั

การ็สนับสนุนที่ี�ย่�งใหญ่่
เราขอมอบคำาขอบคณุแก่ Dogs Trust Worldwide 
สุ ำาห้รบัการสุนบัสุนนุเงินที่นุ 50% ของงบปีระมาณ
ในการด้ำาเนินโครงการห้นว่ยที่ำาห้มนัเคล่�อนท่ี่�ใน
กรุงเที่พฯ และปีรมิณฑล ที่ำาให้ซ้ึ่อยด๊้อกสุามารถ
ที่ำาห้มนัสุนุขัได้ต้อ่เน่�องวนัละ 40-45 ตวัและ 
ที่ำาให้พ่้ �นท่ี่�กรุงเที่พฯ ขณะน่�ม่ยอด้การที่ำาห้มนั
สุนุขัอยูท่่ี่�กวา่ 385,000 ตวั

ขอขอบคณุห้นว่ยงานในที่อ้งถิ�นสุำาห้รบัการ
สุนบัสุนนุการที่ำางานของเรา เช่น่การตอ้นรบั
และแนะนำาพ่ �นท่ี่�การที่ำางานจากเจา้ห้นา้ท่ี่�

สุ ำานกังานปีศสุุตัวจ์งัห้วดั้ปีที่มุธิาน่ในสุปัีด้าห้แ์รกของการตั�งห้นว่ย

และที่า้ยท่ี่�สุดุ้ขอขอบคณุผู่สุ้นบัสุนนุที่กุคนท่ี่�ที่ ำาให้โ้ครงการ CNVR 
สุามารถกา้วห้นา้อยา่งตอ่เน่�องและเป็ีนโครงการที่ำาห้มนัท่ี่�ให้ญ่ท่ี่�สุดุ้
ในโลกด้ว้ยจำานวนสุตัว ์750,000 ตวั
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Chutima Srisawang

เด๊ินืที่างสำู่จุด๊หมาย

หนื่�งลื้านื

นอ้งยนิดี้แ้ละนอ้งมูส้ขุ้  
สนุขั้ที่้�ไดี้ร้บัการที่ำาห์มูนัฉีด้ี้
วีคัซ้้นลำาดี้บัที่้� 749,999 
และ 750,000 โดี้ยซ้อยด๊ี้อก

เรามค่วามยน่ด้ท่ี่่�จะแจง้ว�ามูล้น่ธ่ิเพื้้�อส่์นัขึ้ในซอยที่ำาหมันส่์นัขึ้แล้ะแมวจรจดั้ในป้ระเที่ศไที่ย
แล้้วกว�า 750,000 ตวันับตั�งแต�เร่�มด้ำาเน่นการในป่้ พื้.ศ. 2546 แล้ะเราพื้ร้อมแล้้วที่่�จะเด้น่หน้า
ต�อสู์�ยอด้หน้�งล้้านตวั!

ในจำานวนตวัเลขน่ �ปีระกอบด้ว้ยสุนุขั 652,535 ตวัและแมว 109,507 ตวั ได้ช้่ว่ยลด้การเกิด้ให้ม ่
ของลกูสุตัวจ์รจดั้ห้ลายลา้นตวั

จำานวนสุตัวท่์ี่�ที่ ำาห้มนัสุว่นให้ญ่มาจากการที่ำางานของมลูนิธิิฯ ปีระกอบด้ว้ยห้นว่ยที่ำาห้มนัที่ั�งสุิ �น  
12 ห้นว่ย ในแตล่ะห้นว่ยสุามารถที่ำาห้มนัสุตัวไ์ด้จ้ ำานวน 40-45 ตวัตอ่วนั นอกจากน่�เรายงัให้ก้าร
สุนบัสุนนุโครงการที่ำาห้มนัที่ั�วปีระเที่ศอ่ก 16 จงัห้วดั้ เช่น่กาญจนบรุ ่ช่ลบรุ ่เช่่ยงให้ม ่และสุงขลา  
รวมถง่ในป่ีท่ี่�ผ่า่นมาเราได้ร้ว่มม่อกบัห้นว่ยงานที่ำาห้มนัสุตัวใ์นกมัพชู่า (Animal Rescue Cambodia)  
ซึ่่�งเป็ีนโครงการที่ำาห้มนัสุตัวใ์นตา่งปีระเที่ศเป็ีนครั�งแรก 

สุำาห้รบัโครงการที่ำาห้มนัในกรุงเที่พมห้านคร มลูนิธิิฯ ได้ร้บัการสุนบัสุนนุงบปีระมาณคร่�งห้น่�งจาก  
Dogs Trust Worldwide (DTW) ห้นว่ยงานด้า้นสุวสัุด้ภิาพสุนุขัท่ี่�ให้ญ่ท่ี่�สุดุ้ในสุห้ราช่อาณาจกัร ที่ำาให้้
มลูนิธิิฯ สุามารถด้ำาเนินการที่ำาห้มนัและฉ่ด้วคัซ่ึ่นสุตัวใ์นพ่ �นท่ี่�กรุงเที่พฯ และปีรมิณฑลได้ม้ากกวา่  
8,000 ตวัตอ่เด่้อน ขณะน่�ม่สุตัวจ์ ำานวนกวา่ 400,000 ตวัแลว้ท่ี่�เขา้รว่มโครงการ
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การที่ำางานของมลูนิธิิฯ ได้ร้บัการตอบ
รบัเป็ีนอยา่งด่้จากช่มุช่นวา่สุามารถ
ลด้ปัีญห้าสุตัวจ์รจดั้ได้แ้ละในเด่้อน
กรกฎาคมท่ี่�ผ่า่นมา ผู่แ้ที่นของมลู
นิธิิฯ ได้ม่้โอกาสุเสุนอโครงการที่ำาห้มนั
และฉ่ด้วคัซ่ึ่นสุตัวจ์รจดั้แก่ผู่ว้า่กรุงเที่พฯ 
นายชื้ชัื้ชื้าต ิสทิี่ธิุ์พนัธุ์ุ์ในการปีระช่มุเพ่�อ
ห้าแนวที่างแกปั้ีญห้าสุตัวจ์รจดั้ในกรุงเที่พฯ 
อยา่งยั�งย่นซึ่่�งเป็ีนห้น่�งใน 214 นโยบายเพ่�อพฒันา
กรุงเที่พฯ เจา้ห์นา้ที่้�จาก Dog Trust Worldwide และเจา้ห์นา้ที่้� 

กูภ้ัยัสตัวีป์ระจำาห์นว่ียที่ำาห์มูนัซ้อยด๊ี้อกกรุงเที่พฯ  

นายสุตัวแพที่ยต์นัตกิร รุ่งพฒันะ (ห์มูออ๊อป) ได้น้ ำาเสุนอโครงการที่ำาห้มนัวา่สุามารถแกไ้ขปัีญห้าสุตัวจ์รจดั้ได้้
ในระยะยาว ที่ำาให้สุ้ตัวจ์รจดั้ลด้จำานวนลงอยา่งม่มนษุยธิรรม นอกจากน่�จากผ่ลสุำารวจที่ศันคตขิองปีระช่าช่น
ในกรุงเที่พฯ พบวา่คนในช่มุช่นจะม่มมุมองท่ี่�ด่้ข่ �นตอ่สุตัวจ์รจดั้เม่�อพวกเขาม่จำานวนเห้มาะสุมกบัพ่ �นท่ี่�และ
สุรา้งปัีญห้านอ้ยลง และปีระช่าช่นในเขตท่ี่�มลูนิธิิฯ ได้ต้ั�งห้นว่ยที่ำาห้มนัแลว้ม่สุถิตกิารรายงานปัีญห้าจากสุตัว์
จรจดั้นอ้ยกวา่พ่ �นท่ี่�ท่ี่�ยงัไมม่่โครงการที่ำาห้มนัอยา่งม่นยัสุำาคญั ซึ่่�งที่างกรุงเที่พมห้านครได้เ้ห้น็ช่อบกบัแนวที่าง
ด้งักลา่วและจะนำาไปีวางแผ่นงานเพ่�อบรูณาการรว่มกบัห้นว่ยงานตา่ง ๆ ตอ่ไปี

เราไมสุ่ามารถกลา่วคำาขอบคณุได้ม้ากเที่า่ท่ี่�เราตอ้งการสุำาห้รบัการสุนบัสุนนุท่ี่�คณุได้ม้อบให้ ้ท่ี่�ที่ ำาให้ก้ารเด้นิ
ที่างของห้นว่ยที่ำาห้มนัเคล่�อนท่ี่�ตลอด้ระยะเวลา 19 ป่ีสุามารถเด้นิห้นา้ตอ่ได้อ้ยา่งมั�นคง ตั�งแตภ่เูก็ตในภาคใต้
ของปีระเที่ศไที่ยจนถง่โครงการในตา่งปีระเที่ศท่ี่�กมัพชู่า

ด้ว้ยการสุนบัสุนนุจากคณุที่กุคนเที่า่นั�นท่ี่�ที่ ำาให้เ้รายงัคงด้ำาเนินการโครงการ CNVR ตอ่ไปีได้ ้โครงการท่ี่�พิสุจูน์
แลว้วา่สุามารถแกไ้ขปัีญห้าสุตัวจ์รจดั้อยา่งม่มนษุยธิรรมได้ใ้นระยะยาว

ห์มูอออ็ปนำาเสนอโครงการ 
CNVR แก่ผูู้ว้ีา่ฯ กรุงเที่พฯ

ดี้ว้ียการเดี้นิห์นา้อยา่งตอ่เน้�อง 
ตวัีเลข้ที่ำาห์มูนัห์น่�งลา้นตวัีกอ็ยู่
ไมูไ่กลเกนิเอ้ �อมู
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Sam McElroy

DOGS 
TRUST
WORLDWIDE เย่�ยมชม
การที่ำางานีของ

ซอยด๊๊อก
10-13 พ.ค.

เรามค่วามยน่ด้ย่่�งที่่�ได้ต้อ้นรับเพื้้�อนเก�าแล้ะพื้นัธิมต่รจาก 
Dogs Trust Worldwide (DTW) ซ้�งใหก้ารส์นับส์น่นการที่ำางาน
ขึ้องมูล้น่ธ่ิฯ มาตั�งแต�ป่้ พื้.ศ. 2559 ในการจดั้ส์รรงบป้ระมาณ์
คร้�งหน้�งขึ้องการด้ำาเน่นโครงการ CNVR ในพื้้�นที่่�กร่งเที่พื้ฯ 
แล้ะป้ร่มณ์ฑล้เพื้้�อร�วมมอ้กับซอยด้อ๊กในการเด้น่หน้า
โครงการที่ำาหมันแล้ะฉ่ีด้วัคซน่ที่่�มข่ึ้นาด้ใหญ่�ที่่�ส่์ด้ในโล้ก 

1 ใน 30 โครงการที่ั�วโล้กที่่� DTW ใหก้ารส์นับส์น่น

Dogs Trust Worldwide เป็ีนห้นว่ยงานในสุงักดั้ของ  
Dogs Trust ก่อตั�งข่ �นในป่ี พ.ศ. 2434 ในแรกเริ�มใช่้
ช่่�อองคก์รวา่ the National Canine Defence 
League เป็ีนห้นว่ยงานด้า้นสุวสัุด้ภิาพสุตัว์
การกศุลท่ี่�ให้ญ่ท่ี่�สุดุ้ในสุห้ราช่อาณาจกัร 
พนัธิกิจขององคก์รค่อสุรา้งสุงัคม 
ท่ี่�สุนุขัที่กุตวัม่คณุภาพช่่วิตท่ี่�ด่้ ม่
ความสุขุ ไมเ่จ็บปีวด้ที่กุขท์ี่รมาน 
ในแตล่ะป่ีพวกเขาให้ก้ารด้แูล
สุนุขักวา่ 16,000 ตวัรว่มกบั
ห้นว่ยงานเครอ่ขา่ยห้าบา้น
ให้มใ่ห้สุ้นุขั 20 แห้ง่ที่ั�วโลก 
พนัธิกิจด้งักลา่วสุอด้คลอ้ง
กบัมลูนิธิิเพ่�อสุนุขัในซึ่อย  
ท่ี่�ตอ้งการมอบโอกาสุให้สุ้ตัว์
จรจดั้ได้ม่้ช่่วิตอยา่งเป็ีนสุขุ 
ไมม่่สุนุขัสุขุภาพด่้ตวัใด้ได้ร้บั
การการุณยฆ่าตโด้ย  
Dogs Trust เด้ด็้ขาด้

ระห้วา่งการเย่�ยมช่ม ผู่แ้ที่นจาก DTW ได้เ้รย่น
รูก้ารที่ำางานของมลูนิธิิฯ ที่ั�งโครงการ CNVR 
ในพ่ �นท่ี่�กรุงเที่พฯ และรว่มปีระช่มุห้ารอ่กบั
ฝ่ัายบรหิ้ารซึ่อยด๊้อกท่ี่�ศนูยพ์กัพิงจงัห้วดั้ภเูก็ต

สุำาห้รบัการเย่�ยมช่มท่ี่�กรุงเที่พฯ พวกเขาได้้
เรย่นรูก้ารใช่ง้านกำาแพงด้กัสุนุขั การที่ำางาน
ของห้นว่ยที่ำาห้มนัเคล่�อนท่ี่�ท่ี่�ที่ ำาห้มนัสุตัวก์วา่ 
8,000 ตวัที่กุเด่้อนและได้เ้ห้น็การลงพ่ �นท่ี่�จบั
สุนุขัของเจา้ห้นา้ท่ี่�กูภ้ยัสุตัว ์
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คณุคาเรน รด้ี้ ผู่อ้ ำานวยการ DTW กลา่ววา่ “ด้ิฉนั
รบัที่ราบเร่�องราวเก่�ยวกบัซึ่อยด๊้อกจากการอา่น
ขอ้มลูในรายงาน แตไ่มม่่อะไรเท่ี่ยบได้เ้ลยกบั
การได้เ้ห้น็พวกเขาลงพ่ �นท่ี่�ที่ ำางานจรงิ”

ห้ลงัจากนั�น ท่ี่มงานได้เ้ด้นิที่างมาท่ี่�
ศนูยพ์กัพิงจงัห้วดั้ภเูก็ตเพ่�อเย่�ยมช่ม
การที่ำางานในศนูยแ์ละห้ารอ่เร่�องการ
สุนบัสุนนุโครงการ CNVR ในอนาคต

คณุซิ้โมูนา ซิ้โต เจา้ห้นา้ท่ี่�โครงการ DTW สุากล  
กลา่วเสุรมิวา่ “พวกเรารูสุ้ก่ต่�นตาต่�นใจกบัการเย่�ยมช่ม 
ในครั�งน่ �มาก งานของซึ่อยด๊้อกเป็ีนงานท่ี่�สุรา้งแรงบนัด้าล
ใจอยา่งยิ�งในการช่ว่ยเห้ล่อสุตัว ์ด้ิฉนัห้วงัวา่การสุนบัสุนนุ
จาก DTW จะช่ว่ยสุง่เสุรมิคณุภาพช่่วิตของสุนุขัและผู่ค้น
ในปีระเที่ศไที่ยให้ด่้้ยิ�งข่ �น”

คณุเครก รูนย้ ์ผู่จ้ดั้การโครงการ DTW สุากล กลา่ววา่ 
“ด้ว้ยการรว่มม่อกบัซึ่อยด๊้อก เราตั�งใจท่ี่�จะที่ำาห้มนัและ
ฉ่ด้วคัซ่ึ่นสุนุขัในเขตกรุงเที่พฯ และปีรมิณฑลอยา่งนอ้ย 
80% ของจำานวนสุนุขัที่ั�งห้มด้ เพ่�อลด้ความห้นาแนน่ของ
ปีระช่ากร พฒันาสุวสัุด้ภิาพสุนุขัและลด้การแพรร่ะบาด้
ของโรคพิษสุนุขับา้ รวมถง่ช่ว่ยให้ก้ารด้แูลสุนุขัในพ่ �นท่ี่�
เป็ีนระบบระเบ่ยบยิ�งข่ �น สุนุขัและคนในช่มุช่นจง่สุามารถ
อยูร่ว่มกนัได้อ้ยา่งสุนัต ิในป่ี พ.ศ. 2564 ม่สุนุขั 50,177 
ตวัท่ี่�ได้ร้บัการที่ำาห้มนัท่ี่�ห้นว่ยที่ำาห้มนัที่ั�งห้กห้นว่ยในเขต
กรุงเที่พฯ และตั�งแตท่่ี่� DTW สุนบัสุนนุโครงการ ม่สุนุขัได้้
รบัการที่ำาห้มนัและฉ่ด้วคัซ่ึ่นที่ั�งสุิ �น 192,452 ตวั”

คณุเครกได้ก้ลา่วเสุรมิถง่ความสุำาเรจ็
ของโครงการจากการสุำารวจที่ศันคตขิอง
ปีระช่าช่นในเขตกรุงเที่พฯ “ผ่ลจากการ

ด้ำาเนินโครงการ CNVR ที่ำาให้อ้ตัราการเกิด้
ให้มข่องลกูสุนุขัจรจดั้ลด้นอ้ยลงมากในเขต

พ่�นท่ี่�กรุงเที่พฯ นอกจากน่� ความห้นาแนน่ของ
สุนุขัตอ่พ่ �นท่ี่�ยงัลด้นอ้ยลงอยา่งตอ่เน่�องถง่ 24.7%  

ภายในระยะเวลาห้า้ป่ี ผ่ลท่ี่�ตามมาค่อความขดั้แยง้และ
ปัีญห้าท่ี่�เกิด้ข่ �นระห้วา่งสุนุขัและคนในช่มุช่นลด้นอ้ยลง 
โด้ยสุถิตกิารรายงานขอ้มลูปัีญห้าจากสุนุขัลด้ลง 35.5% 
ในระห้วา่งป่ี พ.ศ. 2563-2564 โครงการน่�ยงัได้พ้ฒันา
สุวสัุด้ภิาพของสุนุขัจรจดั้ โด้ยจำานวนสุนุขัท่ี่�ผ่อมโซึ่ลด้ลง 
10.3% ตั�งแตป่่ี พ.ศ. 2559 นอกจากน่�การแพรร่ะบาด้ของ
โรคพิษสุนุขับา้ยงัลด้ลงโด้ยม่จำานวนสุตัวท่์ี่�ติด้เช่่ �อลด้ลงถง่  
5.7% ในที่กุเด่้อน”

การรว่มม่อกบัห้นว่ยงานการกศุลด้า้นสุวสัุด้ภิาพสุตัวท่์ี่�ยิ�ง
ให้ญ่และเก่าแก่ท่ี่�สุดุ้แห้ง่ห้น่�ง เป็ีนผ่ลด่้ห้ลายปีระการตอ่
การที่ำางานของซึ่อยด๊้อก ที่ั�งขอ้มลูการจดั้การปีระช่ากร
สุนุขัจรจดั้ของ DTW โด้ยละเอ่ยด้ ได้ร้บัการยอมรบัและ
ความนา่เช่่�อถ่อในระด้บัสุากล ม่มนษุยธิรรมอนัโปีรง่ใสุ 
และการสุนบัสุนนุอนัม่คา่ยิ�งสุ ำาห้รบัโครงการ CNVR ใน
ปีระเที่ศไที่ย เห้ลา่น่ �ที่ ำาให้ม้ลูนิธิิฯ พฒันาการที่ำางานได้้
อยา่งเป็ีนรูปีธิรรมและมั�นใจได้ว้า่เราเด้ินมาถกูทิี่ศที่าง  
มลูนิธิิฯ มุง่ห้วงัท่ี่�จะเห้น็การเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�จะเกิด้ข่ �น
สุำาห้รบัสุวสัุด้ภิาพสุตัวจ์รจดั้ในอนาคต
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Chutima Srisawang

สำองที่ศวริริษ
ข่องเธอ

ที่่�บา้นไม้ขึ้าว อ.ถล้าง จ.ภเูกต็ ไม�ไกล้จากศูนยพ์ื้กัพื้ง่ขึ้องซอยด้อ๊ก  
มเ่ร้�องราวความรักที่่�เจา้ขึ้องมอบใหส่้์นัขึ้อย�างไม�มวั่นส์่�นส่์ด้เป็้นเวล้า
กว�าย่�ส์่บป่้ ความรักแล้ะการเอาใจใส์�ส่์นัขึ้แส์นรักจนถง้วาระส่์ด้ที่า้ย 

ขึ้องชว่ต่จะที่ำาใหค่้ณ์รู้ส์้กต้�นตนัใจ

เม่�อ 20 ป่ีท่ี่�แลว้ เจา้ของ “พงิก้ �” ทิี่ �งนอ้งเม่�อยงัเป็ีนเพ่ยงลกูสุนุขั โช่คด่้ท่ี่� 
คณุรำายงค ์นยิมูพงศุแ์ละภรรยาตดั้สุนิใจรบัเล่ �ยงพิงก่ �และด้แูลนอ้งอยา่งด่้ท่ี่�สุดุ้
เที่า่ท่ี่�สุตัวเ์ล่ �ยงตวัห้น่�งจะได้ร้บัในครอบครวัอนัอบอุน่ของพวกเขาท่ี่�บา้นไมข้าว  

พิงก่ �ได้ใ้ช่ช่้่วิตรว่มกบัสุนุขั 2 ตวัและแมวอ่ก 2 ตวั ที่ั�งห้มด้ลว้นได้ร้บั 
การช่ว่ยเห้ล่อจากการถกูทิี่ �ง

พงิก้ �เมู้�อครั�งมูารบั
การรกัษาตอ้ที่้� 

ดี้วีงตาที่้�ซ้อยด๊ี้อก 
ในวีนัแรก

เราได้พ้บพิงก่ �ครั�งแรกเม่�อนอ้งมารกัษา
อาการตอ้ท่ี่�ด้วงตาในป่ี พ.ศ. 2560 

และตั�งแตน่ั�นเป็ีนตน้มานอ้งได้ก้ลาย
เป็ีนผู่ป่้ีวยปีระจำาซึ่่�งตอ้งรบัการรกัษา

โด้ยสุตัวแพที่ยข์องซึ่อยด๊้อกด้ว้ยอาการ
ไตวายที่กุสุปัีด้าห้ ์

ข่องฉัันื
คัือที่ั�งช่่วิต
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ตน้ป่ีท่ี่�ผ่า่นมา พิงก่ �ได้ฉ้ลองอายคุรบ 20 ป่ีซึ่่�งนบัวา่นอ้งเป็ีนสุนุขัท่ี่�อายยุ่นมากตวัห้น่�ง  
แมจ้ะเป็ีนสุนุขัสุงูอายแุตน่อ้งก็แข็งแรงและได้ร้บัการด้แูลด้า้นสุขุภาพเป็ีนอยา่งด่้  

คณุร ำายงคย์งัคงพาพิงก่ �มาตรวจรา่งกายสุปัีด้าห้ล์ะครั�งและมาตามแพที่ยน์ดั้ รวมถง่ 
ปีรุงอาห้ารสุกุสุด้ให้มใ่ห้น้อ้งที่กุวนัซึ่่�งพิงก่ �ช่อบกินขา้วตม้ห้มเูป็ีนพิเศษ ในที่กุ ๆ วนั  

พิงก่ �ยงัได้เ้ด้นิออกกำาลงักายรอบบา้นท่ี่�เป็ีนสุวนผ่ลไมข้นาด้ยอ่ม

ด้ว้ยอายทุ่ี่�มากที่ำาให้พิ้งก่ �ม่อาการป่ีวยเพิ�มข่ �น แตค่ณุ 
ร ำายงคแ์ละภรรยาก็ไมเ่คยคดิ้ที่อด้ทิี่ �งนอ้งให้พ้น้จาก

การด้แูล เร่�องราวของครอบครวันิยมพงศแ์ละพิงก่ �ถกู
แช่รอ์อกไปีเพ่�อบอกเลา่ถง่การเป็ีนตวัอยา่งเจา้ของสุตัว์
เล่ �ยงท่ี่�ม่ความรบัผิ่ด้ช่อบได้สุ้รา้งความปีระที่บัใจและ 

ได้ร้บัคำาช่่�นช่มกลบัมายงัครอบครวัอยา่งลน้ห้ลาม

แมจ้ะเป็ีนสุนุขัพนัธิุเ์ลก็ แตพิ่งก่ �สุามารถตอ่สุูก้บัอาการ
ป่ีวยและปัีญห้าสุขุภาพตา่ง ๆ ด้ว้ยด่้มาโด้ยตลอด้ จน
กระที่ั�งวนัห้น่�งท่ี่�อาการป่ีวยที่ว่ความรุนแรงข่ �นจนเกิน
กวา่ท่ี่�รา่งกายของนอ้งจะรบัไห้ว ในเด่้อนพฤษภาคม

พิงก่ �จง่ได้ข้่ �นสุะพานสุ่รุง้และบอกลาครอบครวัและ
สุตัวแพที่ยค์นโปีรด้ท่ี่�ให้ก้ารรกัษานอ้งมาอยา่ง

ตอ่เน่�องในวยั 20 ป่ี 4 เด่้อน

เร่�องราวของพิงก่ �เป็ีนตวัอยา่งท่ี่�นา่ปีระที่บัใจ
ของการเล่ �ยงสุตัวอ์ยา่งรบัผิ่ด้ช่อบสุำาห้รบัสุตัว์

เล่ �ยงซึ่่�งม่ช่ว่งอายทุ่ี่�ย่นยาว ครอบครวันิยมพงศ์
มอบการด้แูลอยา่งด่้ท่ี่�สุดุ้กวา่ย่�สุบิป่ีให้แ้ก่พิงก่ �
ตั�งแตว่นัแรกเม่�อยงัเป็ีนลกูสุนุขัจนวนัสุดุ้ที่า้ย 

ท่ี่�ป่ีวยห้นกัในวยัช่รา

“เม่�อคณุตดั้สุนิใจเล่ �ยงสุตัว ์คณุควร 
รบัผิ่ด้ช่อบและด้แูลพวกเขาจนวนัสุดุ้ที่า้ย 

ของช่่วิต” เป็ีนปีระโยคท่ี่�เจา้ของสุตัวเ์ล่ �ยงที่กุคน
สุามารถพดู้ได้ ้แตม่่เพ่ยงเวลาเที่า่นั�นท่ี่�จะพิสุจูนว์า่
ผู่พ้ดู้รกัษาคำามั�นสุญัญาท่ี่�ให้ก้บัสุตัวเ์ล่ �ยงได้ห้้รอ่ไม ่

ซึ่่�งคณุร ำายงคแ์ละครอบครวัค่อห้น่�งในนั�น

ด้ว้ยรกัและอาลยัแด้พิ่งก่ � เราห้วงัวา่นอ้งจะม่ความสุขุ
และได้กิ้นขา้วตม้ห้มขูองโปีรด้ท่ี่�ปีลายสุะพานสุายรุง้
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Vanessa Jakoby

น้้องหมาหาบ้้าน้
ที่ำาคุวามร็้้จักกับสุนัขวัยใส 

จากซ้อยด้๊อกที่ี�กำาลังมองหาบ้าน

ร็ับผมไปเลี�ยง 
ได้้ไหมคุร็ับ

เบ้อร์ด๊ีกัน้ 
น้องเบอร์ดีกัีนอาย่เพื้ย่งส์องเด้อ้นตอนที่่�ถูกรถชนขึ้ณ์ะกำาลั้งเด้น่หาอาหาร 
ป้ระที่งัชว่ต่ โช่คด่้ท่ี่�ม่พลเม่องด่้พบเห้น็และติด้ตอ่ซึ่อยด๊้อกเพ่�อขอความช่ว่ยเห้ล่อ  

นอ้งได้ร้บัการรกัษาและคอ่ย ๆ ฟ่ิ�นฟิรูา่งกายจนเป็ีนปีกติ

เวลาผ่า่นไปีนอ้งเบอรด่์้กนัได้โ้ตเป็ีนห้นุม่ห้ลอ่สุขุภาพแข็งแรงท่ี่�ม่รอยยิ �มเป่ี�ยมเสุนห่้ ์ 
นอ้งอาจจะข่ �อายอยูบ่า้งเม่�อพบคนแปีลกห้นา้ แตถ่า้ช่นะใจและสุนิที่กนัเม่�อไห้รเ่บอรด่์้กนัก็
ค่อสุนุขัท่ี่�นา่รกัมากตวัห้น่�ง เราเช่่�อวา่นอ้งจะม่ความมั�นใจมากข่ �นอยา่งแนน่อนถา้ได้ม่้บา้น

และม่ครอบครวัอนัอบอุน่

แมว้า่จะได้ร้บัการด้แูลเป็ีนอยา่งด่้จากซึ่อยด๊้อก แตน่อ้งไมเ่คยได้สุ้มัผ่สัุความรกัท่ี่�แที่จ้รงิ 
จากครอบครวั นอ้งเบอรด่์้กนัยงัอายนุอ้ยและยงัม่เสุน้ที่างช่่วิตอ่กยาวไกลรออยูข่า้งห้นา้  

คงเป็ีนเร่�องเศรา้ห้ากนอ้งตอ้งใช่ช่้่วิตท่ี่�เห้ล่อในศนูยพ์กัพิง

อาย่:
1 ป่ี 

นำ�าหนัก:
15 กิโลกรมั 

ชอบ:  
นั�งเลน่ในกระบะใสุน่ำ�า 

ในวนัท่ี่�อากาศรอ้น 
ไม�ชอบ:

คนแปีลกห้นา้ท่ี่�วิ�ง 
เขา้ห้าอยา่งกะที่นัห้นั
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อาย่:
1 ป่ี 

นำ�าหนัก:
18 กิโลกรมั 

น้องชีีโบโล่่อาย่เพื้ย่งส์องเด้อ้นตอนที่่�เจา้หน้าที่่�ขึ้อง
ซอยด้อ๊กพื้บน้องเด้น่เร�ร�อนตามล้ำาพื้งัอยู�บร่เวณ์

บ�อขึ้ยะแห�งหน้�งในส์ภาวะป้� วย เน่ �อตวัมอมแมมและ
ผ่อมโซึ่ แตด่้ว้ยความเมตตาของคณุนอ้งช่่โบโลจ่ง่ได้ร้บั
การช่ว่ยเห้ล่อและนำาตวัเขา้มารกัษาท่ี่�ซึ่อยด๊้อกจนห้ายด่้

ตอนน่�นอ้งอายปุีระมาณ 1 ป่ีแลว้ สุขุภาพแข็งแรงห้นา้ตา
นา่รกัและม่จดุ้เด้น่ท่ี่�ห้ตูกลงมาขา้งห้น่�ง แตเ่พราะช่่วิต 
ขา้งถนนในอด่้ตที่ำาให้น้อ้งช่่โบโลโ่ตมาเป็ีนห้นุม่ข่ �อาย

จนถง่ปัีจจบุนั

ถง่จะข่ �อายนอ้งก็ม่นิสุยัข่ �เลน่ซึ่กุซึ่นเห้ม่อนสุนุขัวยัรุน่
ที่ั�วไปี โปีรด้เมตตาอปุีการะนอ้งช่่โบโลแ่ละที่ำาให้น้อ้งได้้
เห้น็วา่สุนุขัข่ �อายก็สุามารถม่ครอบครวัท่ี่�อบอุน่ได้เ้ช่น่กนั

ชีีโบ้โล่่ เฟร็ด๊

ชอบ:
กินขนม วิ�งเลน่ 
ในสุนามห้ญา้ 

ไม�ชอบ:
การรอท่ี่�จะได้บ้า้น

โปร็ด้อุปการ็ะผม 
ด้ว้ยนะคุร็บั

น้องเฟร็ดีเข้ึ้ามาที่่�ซอยด้อ๊กเม้�อช�วงตน้ป่้ 

หลั้งจากที่่�น้องถูกเจา้ขึ้องเก�าที่่�งแล้ะย้ายไป้ 

อยู�ต�างป้ระเที่ศ เราสุงัเกตเห้น็ที่ั�งความเศรา้แลว้ 
ความห้วาด้ระแวงจากแววตาของนอ้ง แตเ่ฟิรด็้ก็ใช่้

เวลาไมน่านในการกา้วขา้มอด่้ตอนัเจ็บปีวด้และ 
พรอ้มท่ี่�จะเริ�มตน้ช่่วิตให้ม่

นอ้งเฟิรด็้เป็ีนสุนุขัวยัรุน่พลงัเยอะข่ �เลน่และช่อบ 
ท่ี่�จะอยูก่บัผู่ค้น นอ้งไมต่อ้งการสุิ�งอ่�นใด้นอกจาก 

ความรกัและความอบอุน่จากครอบครวั และคงจะด่้ 
ไมน่อ้ยห้ากนอ้งได้เ้จอครอบครวัท่ี่�ช่อบที่ำากิจกรรมและ

ช่อบเด้นิเลน่เช่น่เด่้ยวกนั

ครอบครวัเก่าท่ี่�ทิี่ �งนอ้งเฟิรด็้ไปีในตอนนั�นได้พ้ลาด้ 
ช่ว่งเวลาด่้ ๆ มากมายในช่่วิตท่ี่�จะได้ใ้ช่ร้ว่มกบัสุนุขั 

ท่ี่�แสุนวิเศษตวัน่ � คณุจะเป็ีนครอบครวัท่ี่�โช่คด่้ท่ี่�ได้พ้า
นอ้งเฟิรด็้กลบับา้นไห้มคะ 

ร็บัผมไปเลี�ยง
ด้ว้ยคุร็บั

อาย่:
2 ป่ี 

นำ�าหนัก:
18 กิโลกรมั 

ชอบ:
ออ้นพ่�เจา้ห้นา้ท่ี่� 

ปีระจำาคอกของตวัเอง 
ไม�ชอบ:

แบง่ปัีนถว้ยอาห้ารตวัเอง 
กบัเพ่�อนสุนุขัตวัอ่�น
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Amy Bryant

จากอเมริกาเหน้ือ
ข่าวสำาคุัญ่

คุณอยากฟังัข่่าวดีี 
หรือข่่าวร้้ายก่อนีกันี?

เรามาเร้�มต้้นีที่่�ข่่าวดีีกันีก่อนีด่กว่า!

น้้องหมาไทยได๊้ไปต่่อที�อเมริกา
ในวนัปีระกาศอิสุรภาพของสุห้รฐัอเมรกิาในเด่้อนกรกฎาคม  

เราได้ป้ีระกาศให้ค้ณุที่ราบวา่ศนูยค์วบคมุและปีอ้งกนัโรคของ 
สุห้รฐัฯ (CDC) ได้ผ้่อ่นปีรนเง่�อนไขการห้า้มนำาเขา้สุนุขัจากตา่งปีระเที่ศ 
สุง่ผ่ลให้สุ้นุขัจาก 113 ปีระเที่ศ รวมถง่ปีระเที่ศไที่ยท่ี่�เคยถกูห้า้มเด้นิที่าง
เขา้สุห้รฐัฯ ก่อนห้นา้น่ � สุามารถออกเด้นิที่างไปียงัสุห้รฐัฯ ได้อ่้กครั�งแลว้

มาตรการห้า้มนำาเขา้สุนุขัถกูปีระกาศครั�งแรกเม่�อวนัท่ี่� 14 มิถนุายน 
ป่ีท่ี่�แลว้และม่ผ่ลบงัคบัใช่ท้ี่นัท่ี่ห้น่�งเด่้อนห้ลงัจากนั�น ปีระกาศด้งักลา่วสุง่
ผ่ลกระที่บรุนแรงอยา่งห้ล่กเล่�ยงไมไ่ด้ต้อ่โครงการห้าบา้นให้มใ่นสุห้รฐัฯ 

ให้ก้บัสุนุขัของมลูนิธิิฯ รวมถง่สุง่ผ่ลกระที่บตอ่การที่ำางานขององคก์ร
พนัธิมิตรท่ี่�ที่ ำางานเค่ยงบา่เค่ยงไห้ลร่ว่มกบัเรามาตลอด้สุามป่ีคร่�งและ

สุามารถห้าบา้นให้สุ้นุขัไปีแลว้กวา่ 700 ตวั

ศนูยค์วบคมุและปีอ้งกนัโรคของสุห้รฐัฯ อา้งถง่ความกงัวลเก่�ยวกบัโรค
พิษสุนุขับา้ซึ่่�งเป็ีนเห้ตผุ่ลในการออกปีระกาศห้า้มก่อนห้นา้น่ � ในฐานะ 

ท่ี่�มลูนิธิิเพ่�อสุนุขัในซึ่อย (ซึ่อยด๊้อก) เป็ีนองคก์รท่ี่�ม่เปีา้ห้มายห้ลกัในการ
กำาจดั้โรคพิษสุนุขับา้ เราเขา้ใจถง่ความกงัวลเห้ลา่นั�น ในขณะเด่้ยวกนัก็
เห้น็วา่การออกปีระกาศห้า้มด้งักลา่วด้ไูมสุ่มเห้ตสุุมผ่ล โด้ยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งเม่�อสุามารถนำามาตรการควบคมุโรคอ่�น ๆ ท่ี่�ม่อยูม่าใช่ไ้ด้ ้อยา่งเช่น่การ
ที่ด้สุอบ titer ท่ี่�สุามารถปีกปีอ้งมนษุยแ์ละสุตัวอ่์�น ๆ จากโรคพิษสุนุขับา้

ได้โ้ด้ยไมจ่ ำาเป็ีนตอ้งออกปีระกาศห้า้มนำาสุนุขัเขา้ปีระเที่ศ
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เราได้แ้สุด้งจดุ้ย่นในเร่�องน่ �ผ่า่นจด้ห้มายเปิีด้ผ่นก่ถง่ห้วัห้นา้ฝ่ัายกกักนั 
และบรกิารสุขุภาพช่ายแด้นของศนูยค์วบคมุและปีอ้งกนัโรคของสุห้รฐัฯ  

ท่ี่�ผู่สุ้นบัสุนนุจำานวนมากได้ล้งนามเพ่�อแสุด้งจดุ้ย่นรว่มกนักบัเรา  
ในจำานวนน่�ม่ห้ลายที่า่นท่ี่�เข่ยนจด้ห้มายสุง่ตรงถง่ศนูยค์วบคมุและ 

ปีอ้งกนัโรคของสุห้รฐัฯ อ่กด้ว้ย

นอกจากน่�เรายงัได้ร้ว่มม่อกบั Yankee Golden Retriever Rescue ท่ี่�ตั�งอยู ่
ท่ี่�รฐัแมสุซึ่าช่เูซึ่ตสุแ์ละองคก์รพนัธิมิตรช่ว่ยเห้ล่อสุตัวอ่์กสุบิแห้ง่ที่ั�วสุห้รฐัฯ  
เพ่�อย่�นคำารอ้งอยา่งเป็ีนที่างการตอ่ที่ั�งรฐัมนตรว่า่การกระที่รวงสุาธิารณสุขุ
และบรกิารมนษุยข์องสุห้รฐัฯ และผู่อ้ ำานวยการศนูยค์วบคมุและปีอ้งกนัโรค  

ซึ่่�งเป็ีนจดุ้เริ�มตน้ของการด้ำาเนินการตามขั�นตอนของกฎห้มายอยา่งเป็ีน
ที่างการเพ่�อให้ห้้นว่ยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งพิจารณาที่บที่วนการปีระกาศห้า้ม

การเรย่กรอ้งของเราปีระสุบความสุำาเรจ็ภายในเวลาไมถ่ง่ห้น่�งป่ี ปีระกาศห้า้ม
นำาเขา้สุนุขัได้ร้บัการแกไ้ขเพ่�อรวมมาตรการท่ี่�เราเสุนอแนะและอนญุาตให้้

นำาเขา้สุนุขัท่ี่�ม่สุขุภาพด่้ไปียงัสุห้รฐัฯ ได้ ้ที่ำาให้สุ้นุขัจรจดั้ห้ลายรอ้ยตวัม่ความ
ห้วงัและมองเห้น็อนาคตท่ี่�สุด้ใสุกบัครอบครวัท่ี่�แสุนสุขุในสุห้รฐัฯ ได้อ่้กครั�ง

เราซึ่าบซึ่่ �งใจเป็ีนอยา่งยิ�งสุ ำาห้รบัการสุนบัสุนนุของที่กุคนท่ี่�พรอ้มย่นห้ยดั้เค่ยง
ขา้งสุนุขัที่กุตวัท่ี่�ได้ร้บัผ่ลกระที่บจากปีระกาศฉบบัน่ � น่�เป็ีนอ่กครั�งท่ี่�พิสุจูน์

วา่การรว่มม่อรว่มใจกนัของที่กุคนที่กุฝ่ัายยอ่มนำามาซึ่่�งความสุำาเรจ็ 

รถด๊่วน้ขบ้วน้สุุด๊ท้าย 
สุ่่แคน้าด๊า

มาถง่ขา่วเศรา้กนับา้ง

เคยม่คนกลา่ววา่เม่�อปีระตบูานห้น่�งถกูเปิีด้ออก 
ปีระตอู่กบานจะถกูปิีด้ลง 

คงจรงิตามคำากลา่วนั�น เพราะที่นัท่ี่ท่ี่�สุห้รฐัฯเปิีด้ปีระตตูอ้นรบั
สุนุขัจากตา่งแด้นอ่กครั�ง แคนาด้ากลบัปิีด้ปีระตบูานนั�นลง

อยา่งนา่เสุ่ยด้าย

เม่�อวนัท่ี่� 28 มิถนุายน สุำานกังานตรวจสุอบอาห้ารของแคนาด้า 
(CFIA) ได้ป้ีระกาศห้า้มสุนุขัจาก 113 ปีระเที่ศเดิ้นที่างเขา้

ปีระเที่ศด้ว้ยเห้ตผุ่ลเด่้ยวกนั ปีระกาศห้า้มฉบบัน่ �จะม่ผ่ลบงัคบั
ใช่ใ้นวนัท่ี่� 28 กนัยายน ซึ่่�งตรงกบัวนัโรคพิษสุนุขับา้โลก
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เราได้ร้บักำาลงัใจอนัลน้ห้ลามจากผู่สุ้นบัสุนนุที่ั�งใน
แคนาด้าและปีระเที่ศอ่�น ๆ ท่ี่�สุง่ผ่า่นมาที่างขอ้ความและ
คอมเมนตท์ี่นัท่ี่ท่ี่�ขา่วน่ �แพรอ่อกไปี ผู่สุ้นบัสุนนุท่ี่�ด่้เย่�ยม
ของเราตา่งยินด่้ท่ี่�จะที่ำาที่กุวิถ่ที่างเพ่�อช่ว่ยให้ห้้นว่ยงาน 

ท่ี่�เก่�ยวขอ้งที่บที่วนการออกปีระกาศห้า้มน่�อ่กครั�ง

เราได้ร้วบรวมคำาแนะนำาท่ี่�เป็ีนปีระโยช่นส์ุ ำาห้รบัที่า่นท่ี่�ตอ้งการช่ว่ยเห้ล่อไว ้ที่ี�นี� ซึ่่�งรวมถง่ 
การม่สุว่นรว่มกบัสุมาชิ่กสุภาผู่แ้ที่นราษฎรในที่อ้งถิ�นของคณุห้ากคณุอยูใ่นแคนาด้า ลงที่ะเบ่ยนเพ่�อแสุด้ง

การคดั้คา้นตอ่ CFIA ที่างจด้ห้มาย โที่รศพัที่ห์้รอ่อ่เมล และที่ว่ตขอ้ความท่ี่�จดั้เตรย่มไวไ้ปียงั CFIA

นอกจากน่�คณุยงัสุามารถสุนบัสุนนุความพยายามของเราในการจดั้สุง่สุนุขักวา่ 60 ตวั 
ไปียงัแคนาด้าก่อนท่ี่�ค ำาสุั�งห้า้มจะม่ผ่ล ผ่า่นการบรจิาคเป็ีนคา่เด้นิที่าง ที่ี�นี�

ด้ว้ยการสุนบัสุนนุอยา่งด่้เย่�ยมของคณุ เรากำาลงัที่ำาที่กุวิถ่ที่างเพ่�อให้ ้CFIA แกไ้ขปีระกาศห้า้มและด้ำาเนินการ
ตามมาตรการควบคมุโรคแบบเด่้ยวกบัท่ี่�สุห้รฐัอเมรกิากำาห้นด้ไวเ้ม่�อเด่้อนท่ี่�ผ่า่นมาและห้ลายรอ้ยปีระเที่ศ 

ที่ั�วโลกด้ำาเนินการมาห้ลายป่ีแลว้

การที่ำางานเพ่�อสุง่เสุรมิสุวสัุด้ภิาพสุตัว ์มกัที่ำาให้เ้รารูสุ้ก่วา่ตอ้งเผ่ชิ่ญกบัวิกฤตครั�งแลว้ครั�งเลา่ อยา่งไรก็ตาม 
เรายงัคงม่ความห้วงัอยูเ่สุมอเพราะม่ผู่สุ้นบัสุนนุท่ี่�ด่้เช่น่คณุอยูเ่ค่ยงขา้งเราตลอด้มา ความรว่มม่อของพวก
เราได้ช้่ว่ยให้ป้ีระกาศห้า้มในสุห้รฐัฯ ได้ร้บัการแกไ้ขและเราเช่่�อวา่จะสุามารถบรรลเุปีา้ห้มายเด่้ยวกนัได้ใ้น

แคนาด้า ขอเพ่ยงคณุรว่มแรงรว่มใจไปีด้ว้ยกนักบัเรา
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Amy Bryant

ชอบ:

ไม�ชอบ:

โฉัมหนื้าเหลื่าสำมาช่ิกในื
โคัริงการิพ่อ-แม่อุปถััมภ์์

อุปถััมภ์์แค่หนี่�ง ช่วยได้ที่ั�วถั่งทีุ่กช่ว้ต้

โอเปีียเป็้นส่์นัขึ้ที่่�มบ่่คล้่กโด้ด้เด้�นไม�เหมอ้นใครแล้ะเร้�องราวการช�วย
ชว่ต่ที่่�น�าจด้จำา โอเป่้ยเป็้นส่์นัขึ้จรจดั้ที่่�เกด่้มาพื้ร้อมขึ้าหน้าที่่�ผ่ิด้รูป้แล้ะ
อาศัยอยู�ในวัด้แห�งหน้�ง ภายหลั้งถูกส่์นัขึ้ตวัหน้�งที่ำาร้ายได้รั้บบาด้เจบ็ 
จง้ได้รั้บการช�วยเหล้้อแล้ะเข้ึ้ามาอยู�ที่่�ซอยด้อ๊กนับตั�งแต�นั�นเป็้นตน้มา

ความพิการไมใ่ช่อ่ปุีสุรรคสุำาห้รบัสุนุขัท่ี่�ม่จิตใจเขม้แข็งและรา่เรงิอยา่ง 
โอเป่ียท่ี่�สุามารถใช่ช่้่วิตได้เ้ห้ม่อนสุนุขัตวัอ่�น ๆ ที่ั�งเด้นิ วิ�งและเลน่สุนกุไปี 
บนรถเข็นว่ลแช่ร์

แมว้า่จะยงัให้มอ่ยูก่บัการเป็ีนสุมาชิ่กของโครงการพอ่-แมอ่ปุีถมัภ ์แตโ่อเป่ีย 
ใช่ช่้่วิตอยูท่่ี่�ศนูยพ์กัพิงของซึ่อยด๊้อกมาห้ลายป่ีแลว้ ความพิการที่างด้า้น
รา่งกาย ปีระกอบกบัความไมไ่วว้างใจคนแปีลกห้นา้ที่ำาให้โ้อเป่ียยงัคงตอ้งได้้
รบัการด้แูลอยูท่่ี่�น่�ไปีอ่กห้ลายป่ี

การสุมคัรเป็ีนพอ่-แมอ่ปุีถมัภข์องคณุในวนัน่ �จะช่ว่ยให้โ้อเป่ียสุามารถใช่ ้
ช่่วิตอยูท่่ี่�น่�ตอ่ไปีอ่กห้ลายป่ีอยา่งม่ความสุขุ โด้ยได้ร้บัการด้แูลเอาใจ 
ใสุเ่ป็ีนอยา่งด่้อยา่งท่ี่�สุมควรได้ร้บั

โอเปีย 

คอกสุว่นตวัสุดุ้พิเศษท่ี่� 
เราที่ำาข่ �นเพ่�อโอเป่ียโด้ยเฉพาะ

เวลาท่ี่�สุนุขัตวัอ่�น 
เขา้มาใกล้

อุปถ้ัมภ์์โอเปีย 
ด้้วยนะคุะ

หรือ
น.ส.สุด้ซ้่าส์
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เมตตาด้อร็่ส 
ด้้วยคุ่ะ

ชอบ:

ชอบ:

ไม�ชอบ:

ไม�ชอบ:

เซ่ริูโม่
เจ้าเสือน้อย

หรือ

ด๊อริิสำ
สาวน้อยผ้้สันโด้ษหรือ

แมวจรจดั้อย�างเซรูโม�อาจจะเก�งในเร้�องการด้แูล้ป้กป้้อง 
ตวัเอง แต�เม้�อป้ระส์บอ่บตัเ่หต่ร้ายแรงจนตอ้งสู์ญ่เส์่ยขึ้าข้ึ้าง 
หน้�งไป้ เซรูโม่่กไ็ม�ส์ามารถต�อสู้์เพื้ย่งล้ำาพื้งัข้ึ้างถนนได้อ้ก่

ขาห้ลงัขา้งซึ่า้ยของเซึ่รูโมไ่ด้ร้บับาด้เจ็บสุาห้สัุจากการกระแที่ก 
และตอ้งตดั้ทิี่ �งที่นัท่ี่ท่ี่�มาถง่ท่ี่�ซึ่อยด๊้อก เที่า่นั�นยงัไมพ่อ สุตัวแพที่ย์
ยงัตรวจพบวา่เซึ่รูโมก่ำาลงัป่ีวยเป็ีนโรคมะเรง็เมด็้เล่อด้ขาวในแมว 
(FeLV) โรครา้ยแรงท่ี่�ที่ ำาให้แ้มวป่ีวยเป็ีนโรคน่�ม่อายขุยัท่ี่�ไมแ่นน่อน 
นั�นห้มายความวา่เซึ่รูโมต่อ้งอยูท่่ี่�น่�เพ่�อรบัการรกัษาอยา่งตอ่เน่�อง

น่�ค่อเห้ตผุ่ลวา่ที่ำาไมเซึ่รูโมค่งไมม่่โอกาสุได้บ้า้นไปีตลอด้ช่่วิต  
ห้ากคณุสุมคัรเพ่�อเป็ีนพอ่-แมอ่ปุีถมัภข์องเซึ่รูโมใ่นวนัน่ � คณุจะได้้
รบัที่ราบขา่วอพัเด้ตเป็ีนปีระจำา รวมถง่รูปีถ่ายห้ลอ่ ๆ จำานวนมาก
ของเซึ่รูโม่

ง่บห้ลบับนพ่�น ที่ั�ง ๆ ท่ี่�ม่เต่ยงนุม่ ๆ 
ให้เ้ล่อกนอนถง่ 20 เต่ยง

วิ�งตามเพ่�อนไมท่ี่นั

โปร็ด้เมตตาอุปถ้ัมภ์์ 
เซ้ร็้โม่ด้้วยนะคุร็ับ

ชว่ต่ขึ้องดีอริสมท่ี่ั�งโชคด้แ่ล้ะโชคร้าย เธิอถูกคนที่อด้ที่่�ง
ตั�งแต�ยังเป็้นลู้กส่์นัขึ้ตวัเล้็ก ๆ ถูกป้ล้�อยใหเ้ด้น่เร�ร�อนอยู�
ในส์วนขึ้องชาวบา้นจนกระที่ั�งมค่นไป้พื้บแล้ะนำามาส์�งที่่� 

ซอยด้อ๊กเพื้้�อใหก้ารด้แูล้ 

ปีระสุบการณใ์นอด่้ตท่ี่�เลวรา้ยที่ำาให้ด้้อรสิุห้วาด้กลวัผู่ค้นเป็ีน 
อยา่งมาก ปัีจจบุนัด้อรสิุกำาลงัได้ร้บัการช่ว่ยเห้ล่อจากท่ี่มปีรบั
พฤตกิรรมสุนุขัของเราเพ่�อช่ว่ยให้สุ้ามารถเอาช่นะความกลวั
ได้ ้ถง่จะม่ความกา้วห้นา้ให้เ้ห้น็ในช่ว่งห้ลายป่ีท่ี่�ผ่า่นมา แต่

พฒันาการของด้อรสิุยงัเป็ีนแบบคอ่ยเป็ีนคอ่ยไปี
และยงัคงตอ้งการความช่ว่ยเห้ล่ออยา่งตอ่เน่�อง

โปีรด้ลงช่่�อเพ่�อสุมคัรเป็ีนพอ่-แมอ่ปุีถมัภข์องด้อรสิุ 
ในวนัน่ � เพ่�อช่ว่ยให้ด้้อรสิุและเพ่�อนสุตัวย์ากไรอ่้กห้ลาย

ช่่วิตได้ร้บัการด้แูลที่ั�งรา่งกายและจิตใจอยา่งเห้มาะสุม อยา่งท่ี่�
พวกเขาสุมควรได้ร้บั

นอนอาบแด้ด้ 
บนศาลา

คนแปีลกห้นา้ 
และการขอม่อ
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“ถูา้เราแกลง้ตายตอนน้ � บางที่เ้ราอาจจะ
ไมู่ตอ้งกลบัเข้า้คอกอก้…”

“ห์ากคณุตอ้งการเข้า้บา้นแมูวี 
คณุตอ้งผู้า่นดี้า่นสามูที่ห์ารเสอ้เห์ลา่น้ �”

แง๊บ ๆ
นาตาชื้า โรมูานอฟ ในบา้นแมูวี

"นั�นมูนัปา้ยห์า้มูสบูบหุ์ร้� ไมู่ใชื้ป่า้ย

ห์า้มูสนุขั้ข้่�นโต๊ะซ้กัห์นอ่ย!" 

แมวซ่า่ส์์ 
หมาบ๊อ๊งส์์
ที่่�ซ่อยด๊อ๊ก
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นอ้งบอลตกิแคอ่ยากสวีสัดี้้

ตามูห์าข้มุูที่รพัยพ์นัลา้น!

เห์ลา่แมูวีเห์มูย้วีจอมูซ่้าส ์จดัี้ประชื้มุูประจำาสปัดี้าห์์

ห์ากคณุเคยมูาเยอ้นคอกลูกสนุขั้ที่้�ซ้อยด๊ี้อก  
คณุจะเข้า้ใจควีามูรูส้ก่น้ �ดี้้ รางวีลัจมููกนา่จิ�มูที่้�สดุี้เป็นข้อง... 

นอ้งโกลอน!

นอ้งที่ตัสมู่มิูอบตำาแห์นง่อศัุวีนิให์ก้บัผูู้ดู้ี้แลในฐานะ 

ที่้�อทุี่ศิุตนและที่ำางานอยา่งห์นกัในการดูี้แลสนุขั้

31 Soi Dog Post 2022



Sam McElroy

สุุน้ัข 
แล่ะ 

แมวจร
ต่้องการ

คุณ!
งานอาสา 

ที่่�ซอยด๊๊อก: 
ความสุขใจที่่�

แสนเรี่ยบง่าย

ส่์นัขึ้แส์นน�ารัก + แมวขึ้่�อ้อน + ไม�มค่�าใช้จ�าย + แส์งแด้ด้เจด่้จา้ + 
บรรยากาศด้ ่+ ช�วงเวล้าส่์ด้ป้ระที่บัใจ = การเป็้นอาส์าส์มัครที่่�ซอยด้อ๊ก

เราสุามารถบรรยายได้เ้ป็ีนสุบิ ๆ ห้นา้สุำาห้รบัความสุนกุสุนานและปีระสุบการณ์
ท่ี่�คณุจะได้ร้บัจากการเป็ีนอาสุาสุมคัรท่ี่�ซึ่อยด๊้อก แตเ่ราขอใช่ย้อ่ห้นา้น่ �ในการ
อธิิบายสุั�น ๆ แที่นแลว้กนั...

ห้ากถามวา่การเป็ีนอาสุาสุมคัรท่ี่�ซึ่อยด๊้อกเป็ีนอยา่งไร และม่ผู่ใ้ห้ค้ ำาตอบวา่  
“เป็้นหน้�งในป้ระส์บการณ์ท์ี่่�ด้ท่ี่่�ส่์ด้ในชว่ต่” เราคงบอกไมไ่ด้ว้า่ใครเป็ีนคนพดู้ 
เพราะที่กุคนลว้นพดู้เห้ม่อนกนัห้มด้!

คณุยงัไมต่อ้งเช่่�อในสุิ�งท่ี่�เราบอกเลา่ตอนน่�ก็ได้ ้แตเ่ราขอแนะนำาให้ค้ณุลอง 
พดู้คยุกบัอาสุาสุมคัรของเราท่ี่�มารว่มโครงการแลว้มาอ่กอยา่งไมรู่จ้กัเบ่�อห้นา่ย 
จนศนูยพ์กัพิงแที่บจะเป็ีนบา้นห้ลงัท่ี่�สุอง!

ห้ากตอ้งการเป็ีนอาสุาสุมคัร คณุสุามารถศก่ษาขอ้มลูและรายละเอ่ยด้รวมถง่ 
ลงที่ะเบ่ยนเป็ีนอาสุาสุมคัรได้ท่้ี่� www.soidog.org/th/volunteer

ไมว่า่คณุจะเป็ีนใคร เคยม่ปีระสุบการณง์านอาสุาสุมคัรมาก่อนห้รอ่ไมก็่ตาม  
น่�ค่อเวลาของการเป็ีนอาสุาสุมคัรท่ี่�ซึ่อยด๊้อกของคณุ!

สุนุขัและแมวที่กุตวัของเรากำาลงัรอตอ้นรบัคณุอยูท่่ี่�ศนูยพ์กัพิง เราห้วงัวา่จะได้พ้บ

คณุเรว็ ๆ น่ � (อยา่ล่มพกครม่กนัแด้ด้และห้มวกมาด้ว้ยนะ!) สุง่ขอ้ความห้า
เจา้ห้นา้ท่ี่�ปีระสุานงานอาสุาสุมคัรของเราได้ท่้ี่� volunteering@soidog.org 
ห้รอ่ Line Application ID : @soidogvolunteer
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Sam McElroy

ม้ลน่ธิ่เพืื่�อสุนัขในซ้อยช่่วยเหลือ

ถ่กล่่ามโซ่ 2 ปี
ลืิง
มูล้น่ธ่ิเพื้้�อส่์นัขึ้ในซอยมพ่ื้นัธิกจ่หลั้กคอ้ช�วยเหล้้อส่์นัขึ้แล้ะแมวจรจดั้ 
อย�างไรกต็ามเรายังได้ม้โ่อกาส์ช�วยเหล้้อสั์ตวช์น่ด้อ้�น ๆ อก่ด้ว้ย  

เราได้ช้�วยเหล้้อแมวด้าวที่่�ถูกรถชน ที่ำาแผิล้ที่่�กบ่เที่า้ขึ้องแพื้ะ  

ช�วยเหล้้อเต�าที่ะเล้ที่่�ตด่้อยู�ในอวนหาป้ล้า รวมถง้ป้ฐมพื้ยาบาล้
แล้ะฟ้ิ� นฟูิร�างกายนก (อ�านเพื้่�มเตม่ได้ท้ี่่�ซอยด้อ๊กโพื้ส์ตฉ์ีบบัเด้อ้น
กรกฎาคม พื้.ศ. 2564)

ในเด่้อนพฤษภาคมท่ี่�ผ่า่นมา เราได้ร้บัรายงานเห้ตลุงิตวัห้น่�งตอ้งการ 
ความช่ว่ยเห้ล่อเรง่ด้ว่น “นอ้งแซ้นดี้้ �” ค่อลงิท่ี่�เคยถกูนำามาที่ำางานในสุถาน
ปีระกอบการแห้ง่ห้น่�งบนเกาะภเูก็ต ถกูลา่มโซึ่ไ่วใ้นกรงเป็ีนเวลากวา่ 2 ป่ี
แลว้ท่ี่�ห้มูบ่า้นแห้ง่ห้น่�งที่างตอนใตข้องเกาะ ที่ั�งน่ �ภาคใตข้องปีระเที่ศไที่ย
เป็ีนภมิูภาคท่ี่�ใช่ล้งิเป็ีนแรงงานป่ีนเก็บมะพรา้วในสุวน ความสุามารถใน
การป่ีนตน้ไมข้องลงิเห้ลา่น่ �ช่ว่ยขบัเคล่�อนธิรุกิจ 
สุวนมะพรา้วในช่มุช่น

ก่อนการแพรร่ะบาด้ของเช่่ �อโควิด้-19 แซึ่นด่้ �ได้ท้ี่ ำางานในปีางช่า้งแห้ง่ห้น่�ง 
ห้ลงัจากท่ี่�ปีางช่า้งได้ปิ้ีด้ที่ำาการ แซึ่นด่้ �จง่ถกูลา่มโซึ่ไ่วต้ั�งแตน่ั�นเป็ีนตน้มา 
เป็ีนเวลาสุองป่ีจนม่พลเม่องด่้แจง้เห้ตมุายงัมลูนิธิิฯ

คณุเพนนแ้ละคณุบาบาร่า ช่าวตา่งช่าตท่ิี่�พกัอาศยัอยูใ่นช่มุช่นเด่้ยวกบั
บรเิวณท่ี่�กกัขงัแซึ่นด่้ �ไวรู้สุ้ก่กงัวลกบัความเป็ีนอยูข่องเธิอ จง่แจง้เห้ต ุ

ไปีท่ี่�เจา้ห้นา้ท่ี่�ต ำารวจ อยา่งไรก็ตามที่างการไมสุ่ามารถช่ว่ยเห้ล่อในกรณ่น่ �ได้ ้
เน่�องจากแซึ่นด่้ �ได้ร้บัการจด้ที่ะเบ่ยนวา่เป็ีนลงิสุำาห้รบัใช่แ้รงงาน มิใช่สุ่ตัวป่์ีา
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เจา้ของแซึ่นด่้ �พดู้คยุกบัห้ญิงสุาวที่ั�งสุองคนวา่เขาจำาเป็ีน
ตอ้งห้าท่ี่�อยูใ่ห้มใ่ห้แ้ซึ่นด่้ � เพราะตนเองจะตอ้งยา้ยท่ี่�อยู่
ในเรว็ ๆ น่ �แตไ่มสุ่ามารถพาแซึ่นด่้ �ไปีด้ว้ยได้ ้ห้ากไมม่่ใคร
สุามารถด้แูลเขาคงตอ้งนำาแซึ่นด่้ �ไปีปีลอ่ยค่นสุูป่่ีา ที่ั�งคณุ
เพนน่และคณุบาบารา่ม่ความเห้น็ตรงกนัวา่ลงิท่ี่�ถกูนำามา
ฝ่ักใช่แ้รงงานเป็ีนเวลานานและไมเ่คยใช่ช่้่วิตในป่ีา  
จะไมสุ่ามารถช่ว่ยเห้ล่อตวัเองได้ห้้ากถกูปีลอ่ย เพ่ยงห้น่�ง
สุปัีด้าห้ก่์อนท่ี่�พวกเขาจะยา้ยท่ี่�อยู ่ห้ญิงสุาวที่ั�งคูจ่ง่ติด้ตอ่
ซึ่อยด๊้อกเพ่�อขอความช่ว่ยเห้ล่อในการห้าบา้นให้แ้ก่แซึ่นด่้ �
ในช่ว่งเวลาท่ี่�กระช่ั�นชิ่ด้ ซึ่่�งเรายินด่้ช่ว่ยปีระสุานความช่ว่ย
เห้ล่อในกรณ่ใด้ก็ตามท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบัสุวสัุด้ภิาพของสุตัว์
เที่า่ท่ี่�เราจะสุามารถที่ำาได้แ้มจ้ะไมใ่ช่สุ่นุขัและแมวก็ตาม

ฝ่ัายช่มุช่นสุมัพนัธิข์องซึ่อยด๊้อกได้ป้ีระสุานไปียงัห้นว่ย
งานท่ี่�เก่�ยวขอ้ง ในวนัท่ี่� 27 พฤษภาคม นอ้งแซึ่นด่้ �จง่ได้้
ถกูสุง่ไปียงัสุถาน่เพาะเล่ �ยงสุตัวป่์ีา สุ ำานกัอนรุกัษส์ุตัวป่์ีา 
กรมอทุี่ยานแห้ง่ช่าต ิสุตัวป่์ีาและพนัธิุพ่์ช่ จงัห้วดั้พงังา

คณุเพนน่กลา่ววา่ “เป็ีนเร่�องท่ี่�นา่ยินด่้มากคะ่ท่ี่�ได้ท้ี่ราบวา่
สุถาน่เพาะเล่ �ยงสุตัวป่์ีาฯ ได้ร้บัตวัแซึ่นด่้ �ไปีและจะด้แูลเธิอ
เป็ีนอยา่งด่้ ขอขอบคณุมลูนิธิิเพ่�อสุนุขัในซึ่อยท่ี่�ได้ ้
ช่ว่ยเห้ล่อแซึ่นด่้ � ห้ากซึ่อยด๊้อกไมป่ีระสุานงานให้ ้ด้ิฉนัก็
ไมรู่ว้า่จะตอ้งที่ำาอยา่งไร และแซึ่นด่้ �อาจไมม่่ช่ะตาช่่วิตท่ี่�
โช่คด่้เช่น่น่ � โซึ่แ่ละปีลอกคอได้ถ้กูปีลด้จากคอของแซึ่นด่้ �
แลว้ และเธิอได้อ้ยูใ่นสุถานท่ี่�ปีลอด้ภยั เราคงคิด้ถง่เธิอ 
นา่ด้ ูแตเ่รารูสุ้ก่ด่้ใจมากกวา่ท่ี่�เธิอได้เ้ริ�มช่่วิตให้มอ่่กครั�ง”

สุถาน่เพาะเล่ �ยงสุตัวป่์ีาฯ จะด้แูลแซึ่นด่้ �และช่ว่ย
ปีรบัพฤตกิรรมเพ่�อให้เ้ธิอผ่อ่นคลายข่ �น โด้ยให้้
แซึ่นด่้ �ได้อ้ยูใ่นกรงท่ี่�ม่ขนาด้ให้ญ่มากข่ �นเพ่�อให้เ้ธิอ
ได้แ้สุด้งพฤตกิรรมตามธิรรมช่าตใินการป่ีนป่ีาย
ตามอิสุระ อยา่งไรก็ตามจากการท่ี่�แซึ่นด่้ �ถกูจบัขงั
เป็ีนเวลานาน โอกาสุท่ี่�เธิอจะสุามารถกลบัไปีม่
พฤตกิรรมตามธิรรมช่าตขิองสุตัวป่์ีาจง่ม่นอ้ยมาก 
แตเ่จา้ห้นา้ท่ี่�ท่ี่�สุถาน่เพาะเล่ �ยงสุตัวป่์ีาฯ จะให้ก้าร
ด้แูลเธิออยา่งด่้ เพ่�อให้เ้ธิอม่คณุภาพช่่วิตท่ี่�ด่้เที่า่ท่ี่�
สุตัวป่์ีาห้น่�งตวัจะสุามารถม่ได้ ้

โช่คด่้นะ แซึ่นด่้ �! เราจะคอย
ติด้ตามขา่วคราวและห้วงัวา่
เธิอจะได้ม่้ช่ว่งช่่วิตท่ี่�เป็ีนสุขุ 
ไมต่อ้งที่กุขท์ี่รมานอ่กตอ่ไปี
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Sam McElroy

อัพเด๊ต
ศนูืยพ์กัพิง
คอกสุุนีัขใหม่สุร้างเสุร็จไปสุ่�คอกแล่้ว!

การส์นับส์น่นอย�างต�อเน้�องจากค่ณ์ที่ำาใหซ้อยด้อ๊ก
ส์ามารถที่ำางานช�วยเหล้้อสั์ตวจ์รจดั้ในช�วงเวล้าวก่ฤต
แล้ะความที่า้ที่ายตล้อด้ระยะเวล้า 19 ป่้ แต�ไม�ม ่
ครั�งใด้ที่่�วก่ฤตจะส์าหสั์เที่�ากับป่้แห�งการแพื้ร�ระบาด้
ขึ้องโควด่้-19

ความที่า้ที่ายในการที่ำางานยงัคงด้ำาเนินไปีอยา่ง 
ตอ่เน่�อง โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งโครงการห้าบา้นใน 
ตา่งแด้น ซึ่่�งรวมถง่การปีระกาศจากที่างการแคนาด้า
ในการห้า้มนำาเขา้สุนุขัจากปีระเที่ศตา่ง ๆ ที่ำาให้้
จ ำานวนสุตัวจ์รจดั้ยงัคงเพิ�มข่ �นอยา่งตอ่เน่�อง  
คอกท่ี่�สุรา้งให้มไ่มม่่พ่ �นท่ี่�วา่งให้สุ้นุขัอ่กแลว้และ 
เราไมม่่ที่างรูเ้ลยวา่สุถานการณน่์�จะสุิ �นสุดุ้เม่�อใด้

การสุนบัสุนนุจากคณุที่ำาให้เ้ราสุามารถที่ำาลายสุถิติ
ที่ำาห้มนัและฉ่ด้วคัซ่ึ่นสุตัวจ์รจดั้ซึ่่�งช่ว่ยให้เ้ราสุามารถ
มั�นใจได้ว้า่โครงการน่ �ช่ว่ยลด้การเกิด้ให้มข่องสุตัว์
จรจดั้ท่ี่�จะตอ้งเขา้มาอยูท่่ี่�ศนูยพ์กัพิงได้จ้ ำานวนมาก 
โครงการการศก่ษาเพ่�อสุวสัุด้ภิาพสุตัวแ์ละห้นว่ย
บรกิารสุวสัุด้ภิาพสุตัวช์่มุช่นที่ำางานอยา่งแข็งขนัเพ่�อ
ยตุคิวามที่กุขท์ี่รมานของสุตัวจ์รจดั้ในที่ว่ปีเอเช่่ย 
แนน่อนท่ี่�สุดุ้วา่สุิ�งเห้ลา่น่ �ไมสุ่ามารถการนัต่ได้ว้า่
คอกสุนุขัท่ี่�ม่อยูจ่ะเพ่ยงพอ เราจง่มุง่ห้วงัอยา่งยิ�งวา่
ด้ว้ยการสุนบัสุนนุจากคณุจะที่ำาให้เ้รายงัคงสุามารถ
ให้ก้ารช่ว่ยเห้ล่อและพ่�นท่ี่�ปีลอด้ภยัแก่สุนุขัยากไร ้
ท่ี่�ไมม่่ใครเห้ล่ยวแล

เราขอเป็ีนตวัแที่นสุนุขัจรจดั้ที่กุตวัเพ่�อแสุด้ง 
ความขอบคณุอยา่งสุดุ้ซึ่่ �งสุ ำาห้รบัที่กุการช่ว่ยเห้ล่อ

ระห้วา่งเด่้อนเมษายน พ.ศ. 2562 ถง่เด่้อนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 ศนูยพ์กัพิงของซึ่อยด๊้อกท่ี่�ภเูก็ตแนน่ขนดั้ไปี
ด้ว้ยสุตัวจ์รจดั้จำานวนมากท่ี่�ตอ้งการความช่ว่ยเห้ล่อ 
ซึ่่�งเป็ีนผ่ลสุ่บเน่�องมาจากการแพรร่ะบาด้ของโรค เราได้้
สุรา้งคอกสุนุขัให้ม ่16 คอกด้ว้ยกนั คอกเอม็ซึ่่�งเป็ีนคอก
ให้มล่า่สุดุ้ที่ั�งสุ่�คอกได้สุ้รา้งเสุรจ็สุมบรูณแ์ลว้และได้ร้องรบั
สุนุขักลุม่แรกในเด่้อนพฤษภาคมที่า่มกลางฤด้ฝูันท่ี่�ชุ่ม่ฉำ�า
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Vanessa Jakoby

อัพเด๊ต่
การชี่วยเหล่ือสัุต่ว์ใน้

ย่เครน้

นอ้งห์มูาห์ลบัอยา่งสบายใจห์ลงัจาก 

ที่้�ไดี้ข้้า้มูพรมูแดี้นโปแลนดี้เ์ข้า้มูาอยา่งปลอดี้ภัยั

ที่มู้ชื้ว่ียเห์ลอ้ข้อง TOZ กำาลงัเตรย้มูอาห์ารและข้องใชื้จ้ำาเป็น เตม็ูรถูตูก่้อนที่้�จะเดี้นิที่างข้า้มูพรมูแดี้นเข้า้ไปในยูเครน

มูล้น่ธ่ิเพื้้�อส่์นัขึ้ในซอย (ซอยด้อ๊ก) ก�อตั�งขึ้้�นในป่้  

พื้.ศ. 2546 มเ่ป้้าหมายที่่�จะหย่ด้ความที่่กขึ้ท์ี่รมาน 

ขึ้องส่์นัขึ้แล้ะแมวจรจดั้ในที่วป่้เอเชย่ อย�างไรกต็าม
ในเด้อ้นมน่าคมที่่�ผิ�านมาเราได้ส้์�งมอบความช�วยเหล้้อ
ไป้ยังที่วป่้ย่โรป้แล้ะส์นับส์น่น TOZ (Towarzystwo 
Opieki Nad Zwierzetami) ห้นว่ยงานด้า้นสุวสัุด้ภิาพสุตัว์

ท่ี่�เก่าแก่และให้ญ่ท่ี่�สุดุ้ในโปีแลนด้เ์พ่�อช่ว่ยเห้ล่อฉกุเฉิน
สุนุขัและแมวท่ี่�เด้นิที่างขา้มพรมแด้นโปีแลนด้เ์ขา้มา
พรอ้มกบัเจา้ของและห้นว่ยงานช่ว่ยเห้ล่อสุตัวจ์ ำานวน
มากท่ี่�อพยพจากเห้ตสุุงครามในยเูครน

นบัตั�งแตเ่ริ�มตน้ของวิกฤตครั�งน่ � เงินบรจิาคจากคนรกั
สุตัวท์ี่ั�วโลกรวมถง่คณุได้เ้ปีล่�ยนช่่วิตของสุตัวท่์ี่�ได้ร้บั

ผ่ลกระที่บจากสุงครามในยเูครน เงินในสุว่นน่�ได้้
ช่ว่ยเห้ล่อและที่ำาปีระโยช่นต์า่ง ๆ ด้งัน่ �

• ช่ว่ยเห้ล่อและรกัษาสุตัวท่์ี่�คลนิิกของ TOZ  
ท่ี่�ตั�งอยูบ่นพรมแด้นยเูครน-โปีแลนด้แ์ละ 
ตามศนูยใ์ห้ก้ารช่ว่ยเห้ล่อยอ่ยตา่ง ๆ  
ในแตล่ะวนัม่สุตัวจ์ ำานวนอยา่งนอ้ย 100 ตวั 
เขา้มารบัการรกัษารวมถง่การที่ำาห้มนั, ฉ่ด้
วคัซ่ึ่น, รบัอาห้ารและของใช่จ้ ำาเป็ีนสุำาห้รบัสุตัว์
เช่น่ ปีลอกคอ, เช่่อกจงู, ที่รายแมว, ของเลน่ 
สุตัวเ์ล่ �ยง และอ่�น ๆ

• ไมใ่ช่แ่คสุ่นุขัและแมวแตสุ่ตัวเ์ล่ �ยงช่นิด้อ่�น ๆ 
เช่น่ ห้นแูฮมสุเตอรแ์ละนกแกว้ก็ได้ร้บัการช่ว่ย
เห้ล่อเช่น่กนั สุตัวจ์ ำานวนมากกวา่ 13,500 ตวัท่ี่�ได้ร้บั
ผ่ลกระที่บจากสุงครามในยเูครนได้ร้บัการช่ว่ยเห้ล่อด้ว้ยเงินบรจิาคของคณุ
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• สุนบัสุนนุท่ี่มช่ว่ยเห้ล่อจาก TOZ 6 ท่ี่มในการ 
ขา้มพรมแด้นเขา้ไปีในยเูครนพรอ้มกบัอาห้าร 
และยารกัษาเตม็คนัรถ เพ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุตัวท่์ี่�ยงั 
ติด้อยูใ่นยเูครนและแจกจา่ยอาห้ารสุตัวใ์ห้ก้บั
ศนูยพ์กัพิงสุตัวต์า่ง ๆ ในยเูครน สุตัวอ์ยา่งนอ้ย 
3,000 ตวัได้ร้บัการช่ว่ยเห้ล่อจากภารกิจน่ �

• ช่ว่ยห้าบา้นให้สุ้นุขัท่ี่�ได้ร้บัการช่ว่ยเห้ล่อเขา้มา 
ท่ี่�ศนูยข์อง TOZ และจดั้ห้าเจา้ห้นา้ท่ี่�ปีรบั 
พฤตกิรรมสุนุขัเพ่�อช่ว่ยพ่ �นฟิสูุภาพจิตใจสุนุขั 
ท่ี่�ได้ร้บัผ่ลกระที่บจากสุงครามในยเูครนให้ด่้้ข่ �น 
และห้าบา้นให้เ้ม่�อสุนุขัเห้ลา่น่ �พรอ้ม ท่ี่�ศนูยย์งัม่
อาสุาสุมคัรเขา้มาช่ว่ยเห้ล่ออยา่งตอ่เน่�องอ่กด้ว้ย

• ช่ว่ยด้ำาเนินการสุรา้งและปีรบัปีรุงคลนิิกรกัษาสุตัว์
ของ TOZ ในเม่องเซึ่เลสุตโินในโปีแลนด้ ์พรอ้มเคร่�อง
ม่ออปุีกรณท์ี่างการแพที่ย ์เพ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุตัวท่์ี่�ยงัเด้นิ
ที่างขา้มพรมแด้นโปีแลนด้เ์ขา้มาอ่กเร่�อย ๆ และ 
คาด้วา่จะสุรา้งเสุรจ็สุมบรูณภ์ายในป่ีน่ �

สนุขั้บางสว่ีนที่้�ไดี้ร้บัการชื้ว่ียเห์ลอ้ ออกมูาจากยูเครนและไดี้ร้บับา้นให์มู ่เรย้บรอ้ยแลว้ี

คลนิคิรกัษาสตัวีข์้อง TOZ ในเมูอ้งเซ้เลสตโิน ่

ที่้�กำาลงัปรบัปรุงและคาดี้วีา่จะเสรจ็สมูบูรณเ์รว็ี ๆ น้ �

ในเด่้อนมิถนุายนท่ี่�ผ่า่นมา ด้ร.อาลา่ อซิ้ซ้้ดี้อรเ์ชื้ค็ ผู่อ้ ำานวยการ 
ฝ่ัายสุวสัุด้ภิาพสุตัวข์องซึ่อยด๊้อกได้เ้ด้นิที่างไปียงั TOZ ห้นว่ยงาน 
ท่ี่�ซึ่อยด๊้อกให้ก้ารสุนบัสุนนุในโปีแลนด้เ์พ่�อติด้ตามการด้ำาเนินงาน 
ของศนูย ์ด้ร.อาลา่ได้บ้อกวา่

“การเด้นิที่างไปีเย่�ยมช่มการที่ำางานในครั�งน่ �ผ่า่นไปีได้ด้้ว้ยด่้คะ่  
แตม่นัคอ่นขา้งสุะเท่ี่อนใจมากท่ี่�ได้เ้ห้น็บรรด้าผู่อ้พยพและความยาก 

ลำาบากท่ี่�พวกเขาตอ้งเผ่ชิ่ญ แตใ่นขณะเด่้ยวกนัด้ิฉนัรูสุ้ก่
ซึ่าบซึ่่ �งใจมากท่ี่�ผู่อ้พยพเขา้มาขอบคณุท่ี่�เราให้ก้ารช่ว่ยเห้ล่อ
พวกเขาและสุตัวเ์ล่ �ยง ด้ิฉนัได้เ้จอกบัคณุยายที่า่นห้น่�งท่ี่�อพยพ
มาคนเด่้ยวพรอ้มสุนุขัแสุนรกั คณุยายเลา่ถง่เห้ตกุารณท่์ี่�ตอ้ง
ห้น่ระเบดิ้ในยเูครน ตอนน่�ถง่แมจ้ะปีลอด้ภยัแลว้แตก็่ยงัรูสุ้ก่
ห้ด้หู้แ่ละสุะเท่ี่อนใจ แมแ้ตสุ่นุขัท่ี่�พามาด้ว้ยก็ยงันอนฝัันรา้ย
และรอ้งโห้ยห้วน แตก่ารได้เ้จอพวกคณุและได้ร้บัความช่ว่ย
เห้ล่อเห้ม่อนได้ช่้่วิตให้มเ่ลยคะ่”

เราขอขอบคณุผู่บ้รจิาคที่กุที่า่นเป็ีนอยา่งสุงูสุำาห้รบั 
ความเมตตาท่ี่�พวกคณุม่ให้ก้บัสุตัวเ์ห้ลา่น่ � นำ�าใจของคณุ 

ได้ช้่ว่ยช่่วิตสุตัวม์ากมายในวิกฤตครั�งน่ � เราไมสุ่ามารถ 
บรรยายออกมาเป็ีนคำาพดู้ได้เ้พ่ยงพอถง่ความซึ่าบซึ่่ �ง 
ในการสุนบัสุนนุของคณุ
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Amy Bryant

สำิ�งด๊่ๆ
จะเก่ด้ข้�นกับผ้้ที่ี�ร็้้จัก

อด้ที่นร็อ

ที่�านใด้ที่่�ตด่้ตามการที่ำางานขึ้องมูล้น่ธ่ิเพื้้�อส่์นัขึ้ในซอย (ซอยด้อ๊ก) 
มาโด้ยตล้อด้คงที่ราบแล้้วว�า ค่ณ์จอห์น์ ดัีล่ลี่ย์ หน้�งในผู้ิร�วมก�อตั�ง
มูล้น่ธ่ิฯ ได้รั้บมอบเคร้�องราชอศ่ร่ยาภรณ์แ์ห�งจกัรวรรด้ชั่�นเอม็บอ่่

เคร่�องราช่อิศรยิาภรณแ์ห้ง่จกัรวรรด้ิช่ั�นเอม็บ่อ่แสุด้งถง่การปีระกอบ 
คณุงามความด่้จนเป็ีนท่ี่�ปีระจกัษ ์สุ ำาห้รบัคณุจอห้น์ค่อการที่ำางานช่ว่ย
เห้ล่อและพฒันาสุวสัุด้ภิาพสุตัวจ์รจดั้ในที่ว่ปีเอเช่่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต ้

โด้ยม่คณะกรรมการพิเศษจดั้ที่ำารายช่่�อของผู่ท่้ี่�ได้ร้บัการคดั้เล่อก 
และเสุนอเพ่�อขอรบัการอนมุตัจิากนายกรฐัมนตรข่ององักฤษและ 

สมูเดี้จ็พระราชื้นิน้าถูเอลซิ้าเบธุ์ที่้� 2 แห้ง่สุห้ราช่อาณาจกัร

คณุจอห้น์ได้ร้บัการเสุนอช่่�อในป่ี พ.ศ. 2563 แตเ่น่�องจากช่ว่งนั�นเกิด้การระบาด้ 
อยา่งรุนแรงของโควิด้-19 ที่ำาให้ไ้มสุ่ามารถเด้นิที่างไปีปีระเที่ศองักฤษเพ่�อรบัมอบได้้

ห้ลงัจาก 18 เด่้อนแห้ง่การรอคอย ในท่ี่�สุดุ้คณุจอห้น์ก็สุามารถบนิกลบัองักฤษ 
เพ่�อรบัรางวลัในพิธ่ิท่ี่�จดั้ข่ �นท่ี่�ปีราสุาที่วินด้เ์ซึ่อรใ์นเด่้อนพฤษภาคม

เจา้ฟา้ชื้ายชื้ารล์ส ์เจา้ช่ายแห้ง่เวลสุ ์มกฎุราช่กมุารแห้ง่องักฤษพระราช่ที่าน 
เคร่�องราช่ฯ พรอ้มแสุด้งความสุนพระที่ยัในการที่ำางานของซึ่อยด๊้อกและ 

โครงการเพ่�อช่ว่ยเห้ล่อสุตัวใ์นที่ว่ปีเอเช่่ย

 “ผ่มคิด้วา่รางวลัน่ �เป็ีนผ่ลด่้ตอ่ซึ่อยด้อ็ก” คณุจอห้น์กลา่ว “ผ่มมองวา่น่�ค่อ 
การยอมรบัในงานท่ี่�พวกเราที่กุคนท่ี่�ซึ่อยด๊้อกได้ร้ว่มม่อกนัที่ำาจนปีระสุบความสุำาเรจ็  
ไมใ่ช่ค่วามสุำาเรจ็ของคนใด้คนห้น่�ง แตผ่่มยงัอด้เศรา้ใจไมไ่ด้ท่้ี่�จิลลไ์มม่่โอกาสุ 

มารบัรางวลัน่ �ด้ว้ยกนั"

เราขอแบง่ปัีนรางวลัน่ �รว่มกบัผู่บ้รจิาคของเราที่กุคน คณุค่อบคุคลสุำาคญั 
ท่ี่�สุนบัสุนนุการที่ำางานของคณุจอห้น์, คณุจิลลแ์ละมลูนิธิิเพ่�อสุนุขัในซึ่อย 

ซึ่่�งม่สุว่นช่ว่ยให้เ้ราได้ร้บัรางวลัอนัที่รงเก่ยรติน่ �
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Amy Bryant

ไปให้
สุ่งสุุด๊ฟา้

เพืื่�อหมา-แมว
ซ้อยด้๊อก

การระด้มที่่นเพื้้�อการก่ศล้มห่ล้ายวธ่่ิ 

ด้ว้ยกัน แต�ส์ำาหรับอด้ต่เจา้หน้าที่่� 

ซอยด้อ๊กอย�างโรฮัันแล้ะญานิศาแล้้ว  
การขึ้้�นที่่�สู์งด้จูะเป็้นหนที่างเด้ย่ว 

ส์ำาหรับพื้วกเขึ้า

เม่�อช่ว่งปีลายเด่้อนเมษายน ที่ั�งคูไ่ด้ ้
ออกเด้นิเที่า้เพ่�อพิชิ่ตยอด้เขาช่ลูเูวสุตใ์น
ภมิูภาคอนันะปีรุณะของเนปีาลท่ี่�ม่ความ
สุงูถง่ 6,419 เมตร ที่า่มกลางบรรยากาศท่ี่�
ห้นาวเห้น็บและอณุห้ภมิูตำ�ากวา่ศนูยอ์งศา

ที่ั�งห้มด้น่�เพ่�อสุนบัสุนนุซึ่อยด๊้อก

“เปีา้ห้มายของเราค่อสุรา้งความตระห้นกัรูถ้ง่
ความที่กุขท์ี่รมานของสุนุขัและแมวจรจดั้ขา้งถนนท่ี่�ป่ีวย 
บาด้เจ็บ ถกูที่อด้ทิี่ �งและไรบ้า้นห้ลายลา้นตวัในเอเช่่ย
ตะวนัออกเฉ่ยงใต”้ ญานิศากลา่ว “เราตอ้งการช่ว่ย
สุนบัสุนนุโครงการของซึ่อยด๊้อกในเอเช่่ยตะวนัออก 
เฉ่ยงใต ้เช่น่เด่้ยวกบัเงินที่นุบางสุว่นท่ี่�จะช่ว่ยเห้ล่อสุนุขั 
ท่ี่�ได้ร้บัผ่ลกระที่บจากสุงครามในยเูครน”

โรฮนัและญานิศาใช่เ้วลาเตรย่มตวัฝ่ักซึ่อ้มห้ลายเด่้อน  
ที่ั�งเด้นิเขาในภเูก็ตพรอ้มกระเป๋ีาเปีท่้ี่�ม่นำ�าห้นกั  

เด้นิเที่า้ที่างไกลกบัสุนุขัสุ่�ตวัของพวกเขาและการฝ่ัก 
เวที่เที่รนนิ�งห้า้วนัตอ่สุปัีด้าห้ ์

เพราะไมม่่ใครสุามารถบอกได้ว้า่พวกเขาจะตอ้งเจอกบั
ความที่า้ที่ายที่างรา่งกายมากนอ้ยเพ่ยงใด้เม่�อไปีถง่ท่ี่�นั�น

 “ความที่า้ที่ายที่างกายภาพและเวลาท่ี่�ใช่บ้นท่ี่�สุงูยอ่มสุง่
ผ่ลกระที่บตอ่รา่งกายอยา่งแนน่อน” โรฮนัอธิิบาย “เราไมไ่ด้้
รบับาด้เจ็บใด้ ๆ ที่ั�งสุิ �นนอกจากรูสุ้ก่ผิ่ด้ห้วงัท่ี่�ไปีไมถ่ง่ยอด้”

ญานศิุาแวีะที่กัที่าย 
นอ้งห์มูาข้นฟรูะห์วีา่งที่าง
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นา่เสุ่ยด้ายท่ี่�เกิด้พายหิุ้มะรุนแรงในวนัท่ี่� 10 ของการ 
ป่ีนเขา ที่ำาให้โ้รฮนั ญานิศาและเพ่�อนนกัป่ีนเขาของ 
พวกเขาจำาเป็ีนตอ้งยกเลกิการป่ีนและเด้นิกลบัลงมา 
เพ่�อความปีลอด้ภยั

 “เราไตร่ะด้บัความสุงูได้ท่้ี่� 5,400 เมตรในการพยายาม
พิชิ่ตยอด้เขา เรากำาลงัป่ีนเช่่อกข่ �นไปีท่ี่�แคมป์ี 1 เพ่�อปีรบั
ตวัให้ชิ้่นกบัสุภาพแวด้ลอ้มและวนัฝ่ักซึ่อ้ม เรากลบัลงมา
ยงัแคมป์ีท่ี่�ความสุงู 5,200 เมตร เพ่�อพกัคา้งค่นในเตน็ที่”์ 
โรฮนัเลา่ให้เ้ราฟัิง

 “เราต่�นตอนต่ 5 และพบหิ้มะตกห้นากวา่ 20 เซึ่นตเิมตร
ในช่ว่งกลางค่น ที่ศันวิสุยัแยม่าก สุภาพด้งักลา่วที่ำาให้้
เราไมสุ่ามารถข่ �นท่ี่�สุงูได้ ้การป่ีนจง่ถกูยกเลกิ ไมม่่ใคร
สุามารถพิชิ่ตยอด้เขาได้เ้ลยตลอด้ที่ั�งฤด้”ู โรฮนักลา่ว

อยา่งไรก็ตาม โรฮนัและญานิศาสุามารถระด้มที่นุให้ ้
ซึ่อยด๊้อกได้ก้วา่ 3,000 เห้รย่ญสุห้รฐัผ่า่นเฟิสุบุ๊ก 
ของพวกเขา

 “ขอบคณุที่กุคนท่ี่�บรจิาคและสุนบัสุนนุการป่ีนเขาครั�งน่ � 
เรากำาลงัวางแผ่นสุำาห้รบัครั�งตอ่ไปีเพ่�อกลบัไปีป่ีนเขาอ่ก
ครั�งท่ี่�ความสุงู 6,000 เมตรท่ี่�เนปีาล” ที่ั�งคูก่ลา่วทิี่ �งที่า้ย

การช่ว่ยเห้ล่อสุนุขัและแมวขา้งถนนนั�นสุามารถที่ำาได้้
ห้ลายห้ลายวิธ่ิ ไมจ่ ำาเป็ีนตอ้งออกไปีป่ีนเขาเพ่�อระด้มที่นุ
เห้ม่อนโรฮนัและญานิศาเสุมอไปี ขอเพ่ยงคณุม่ความ
ตั�งใจจรงิในการช่ว่ยเห้ล่อและลงม่อที่ำาก็พอ 

เริ�มตน้งา่ย ๆ โด้ยคลกิแที่บ็ “ระด้มที่นุ” ท่ี่�อยูท่ี่างด้า้น
ซึ่า้ยของห้นา้เฟิสุบุ๊กคณุ โปีรด้ที่ราบวา่การระด้มที่นุ 
ผ่า่นเฟิสุบุ๊กม่ให้บ้รกิารในบางปีระเที่ศเที่า่นั�น คลกิ ที่ี�นี� 
เพ่�อด้ขูอ้มลูเพิ�มเตมิ

ฝ่ึกการป้นดี้ว้ียเชื้อ้ก

ญานศิุาและโรฮนัยน้อยูเ่บ้ �องห์นา้ข้อง 
ภูัเข้าที่วัีละคร้ ้ที่้�สูงเป็นอนัดี้บัเจ็ดี้ข้องโลก
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Chutima Srisawang

ที่ำาด้งีา่ย ๆ 
แคุป่ลายน่�วกบั

TrueMoney Wallet แอพื้ล้่เคชันกระเป๋้าเงน่ที่่�ช�วย
อำานวยความส์ะด้วกในการที่ำาธ่ิรกรรมที่างการเงน่
เป็้นเจา้แรก ๆ ในป้ระเที่ศไที่ย ที่ั�งการช่ำาระบลิตา่ง ๆ 
การโอนเงิน การลงที่นุเพ่�ออนาคตห้รอ่แมแ้ตเ่มน ู“บรจิาค
มลูนิธิิ” เพ่�อให้ผู้่ใ้ช่ง้านแอพลเิคช่นัสุามารถแบง่ปัีนนำ�าใจ
และสุนบัสุนนุการที่ำางานมลูนิธิิในปีระเที่ศไที่ย ด้ว้ยแนว
ความคิด้ “ที่ำาด่้งา่ย ๆ แคป่ีลายนิ �ว” โด้ยสุามารถเล่อก

บรจิาคเป็ีนรายครั�งห้รอ่รายเด่้อนได้ต้ั�งแตห่้น่�งบาที่ 
เป็ีนตน้ไปี เพราะที่รูเช่่�อวา่ที่กุห้น่�งบาที่ม่ความห้มาย 

และสุามารถสุรา้งการเปีล่�ยนแปีลงในสุงัคมได้้

มลูนิธิิเพ่�อสุนุขัในซึ่อย (ซึ่อยด๊้อก) ได้ร้บัความอนเุคราะห้์
จาก TrueMoney เล่อกให้เ้ป็ีนห้น่�งในมลูนิธิิท่ี่�ผู่ใ้ช่ง้าน
สุามารถเล่อกสุนบัสุนนุการที่ำางานได้ต้ั�งแตก่ารเปิีด้ตวั 

แอพลเิคช่นัในป่ี พ.ศ. 2561 ซึ่่�งเงินบรจิาคที่กุบาที่ 
ได้น้ำามาจดั้สุรรสุำาห้รบัช่ว่ยเห้ล่อสุตัวจ์รจดั้เจ็บป่ีวย  

ถกูที่ารุณกรรม ได้ร้บัอบุตัเิห้ต ุตลอด้จนโครงการตา่ง ๆ 
เพ่�อพฒันาสุวสัุด้ภิาพสุตัวจ์รจดั้ในปีระเที่ศไที่ย

ขอขอบคณุ บรษัิที่ ที่รู คอรป์อเรชื้ั�น จ ำากดั้ (มห้าช่น) 
ท่ี่�เห้น็ความสุำาคญัของช่่วิตสุนุขัและแมวยากไร ้

ในปีระเที่ศไที่ย เราขอกลา่วคำาขอบคณุจากใจแที่นสุนุขั 
และแมวจรจดั้ที่กุตวัสุำาห้รบัการอนเุคราะห้ค์รั�งน่ �

บร้จาคผ่่านีแอพ 
TrueMoney Wallet ได้

จากเบอร์โที่รศััพที่์ทีุ่กเบอร์ 
ทีุ่กเครือข่าย

ด้าวนโ์ห้ลด้แอพได้ท่้ี่� 
Appstore และ Play store ห้รอ่คลกิ ที่ี�นี�
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