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ธันวาคม 2563

ถ้้าคุณอยากไปได้้เร็็ว ไปคนเดี้ยว 
ถ้้าคุณอยากไปได้้ไกล ไปด้้วยกัน

เซอร์็ไพร์็สพิเศษ  
จากซุปตาร์็ส่งน้อง
หมาหาบ้้านถึ้งทีี่�

น.14 น.40
เร่็�องร็าวของคนรั็กแมว: สนที่นา
กับ้แม่อุปถั้มภ์์ ผู้้้คลายทุี่กข์ให้แมว
ป่วยร็ะยะสุด้ท้ี่าย

น.8

ทวงความยุุติิธรรมให้้

จอห์์นน่�
แคช 

จอห์น ดั้ลลีย์ 
ได้้รัับพรัะรัาชทาน

เคร่ั�องรัาชฯ
จากการ็ที่ำางานเพ่�อสวัสดิ้ภ์าพสัตว์

น.2

ร่ัวมม่อกัับพันธมิตรั

เพ่�อชุบ
ช่วิตให์ม่

 ให้์สััตว์จรั
น.32

น.22
โฉมหน้าโคร็งการ็ 
อุปถั้มภ์์ของ 
ซอยด๊้อก

อัพเด้ตโคร็งการ็ CNVR:
ยอด้ทำาห์มันทะลุุ
คร่ั�งลุ้านแลุ้ว

น.10



Amy Bryant

คุุณจอห์น์ ดััลลีย์์ ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและปร่ะธานม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ข 

ในซอย (สุาก่ล) ได้�ร้่บพื่ร่ะร่าชทานเคุร่่�องร่าชอสิุริ่ยาภร่ณ์
จัก้่ร่วร่ร่ด้บิริ่ตั้ชิช้�นเอม็บอีใีนช่วงเด้อ่นตุั้ลาคุมที�ผู่้านมา  

จัาก่ผู้ลงานโด้ด้เด้น่ในด้�านก่าร่จัด้้ก่าร่สุว้สุด้ภิาพื่สุ้ตั้ว ์
ในภม้ภิาคุเอเชยีตั้ะว้นออก่เฉีียงใตั้�

คุณุจอห์น์ได้ร้ับัการัเสนอช่ื่�อพรัอ้มกบับคุุคุลท่ี่�ม่ผลงานโด้ด้เด้น่ในสาขาต่า่งๆ  
ที่ั�งศิลิปิินด้ารัา บคุุลากรัที่างการัแพที่ย์ ์ผ้ท้ี่ ำาคุณุปิรัะโย์ชื่นแ์ก่สว่นรัวมและอาสาสมคัุรั  

ซึ่่�งรัาย์ช่ื่�อด้งักลา่วได้ร้ับัการัเผย์แพรัใ่น the Queen’s Birthday Honors List  
เม่�อวนัท่ี่� 10 ต่ลุาคุมท่ี่�ผา่นมา

ริบิบิ�นของเหริยีญตริาเป็็นสีสีีม้ 
ซ่ึ่�งเหมอืนกับัสีปี็ริะจำำามูลนธิิิซึ่อยด๊๊อกั

ทุกุัทุี�มแีตร่ิอยยิ�ม 

สีนุขัทุี�ได๊ร้ิบักัาริช่ว่ย
เหลอืจำากักัาริค้า้เนื �อ
ทุกััทุายกับัค้ณุจำอหน์ 
ทุี�ศููนยพ์ักััพังิทุี�จำงัหวดั๊
บรุิรีิมัยใ์นริะหวา่งปี็ 
พั.ศู. 2556-2557

เพ่�อสุันัข
แลุะจักัรัวรัรัดิ้!

จอห์น ดั้ลลีย์ ได้้รั็บ้พร็ะร็าชที่านเคร่็�องร็าชฯ 
จากการ็ที่ำางานเพ่�อสวัสดิ้ภ์าพสัตว์
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ห์ลงัได้ร้ับัพรัะรัาชื่ที่านเคุรั่�องรัาชื่ฯ และการัแสด้งคุวามยิ์นด่้จากที่ั�วโลก  
คุณุจอห์น์กลา่วอย์า่งออ่นนอ้มถ่่อมต่นเห์ม่อนเชื่น่เคุย์วา่ รัางวลัแห์ง่เก่ย์รัต่ิย์ศิน่�เปิรัย่์บได้้
กบัวา่การัที่ำางานอย์า่งมุง่มั�นทีุ่ม่เที่ของมล้นิธิิฯ รัวมถ่ง่ผ้ใ้ห์ก้ารัสนบัสนนุและอาสาสมคัุรั

อ่กห์ลาย์ห์ม่�นคุนต่ลอด้รัะย์ะเวลา 17 ป่ิท่ี่�ผา่นมาได้ร้ับัการัย์อมรับัและเช่ื่�อถ่่อ

โคุรังการัท่ี่�เป็ินปิรัะโย์ชื่นม์ากมาย์ของมล้นิธิิฯ เชื่น่ การัให์คุ้วามชื่ว่ย์เห์ล่อสตั่ว ์
ท่ี่�ปิรัะสบภัยั์พิบตั่ ิการัต่อ่ส้เ้พ่�อปิรัาบปิรัามการัคุา้เน่ �อสนุขัในปิรัะเที่ศิไที่ย์ได้ส้ ำาเรัจ็  

การัรัว่มผลกัด้นัให์ม่้กฎห์มาย์คุุม้คุรัองสวสัด้ภิัาพสตั่วฉ์บบัแรักของไที่ย์ และการัด้ำาเนิน
การัที่ำาห์มนัและให์ก้ารัรักัษาสตั่วจ์รัจดั้ท่ี่�มากกวา่ที่กุองคุก์รัในโลก ที่ั�งห์มด้น่�เกิด้ข่ �นได้้

เพรัาะผ้ส้นบัสนนุจากที่ั�วโลก 

คุณุจอห์น์กลา่วทิี่ �งที่า้ย์วา่ เขาต่อ้งการัอทิุี่ศิรัางวลัน่ �ให์แ้ก่ จิลล ์ด้ลัล่ย์ ์ภัรัรัย์าผ้ล้ว่งลบั  
ซึ่่�งเธิอคุ่อห์น่�งในผ้ร้ัว่มก่อต่ั�งมล้นิธิิฯและเป็ินสต่รัท่่ี่�ไมม่่เช่ื่ �อสาย์เอเช่ื่ย์คุนแรักท่ี่�ได้ร้ับั

รัางวลั Asian of the Year ในการัปิรัะกาศิรัางวลั Channel News Asia annual awards

ขอขอบคุณุผ้ท่้ี่�ม่สว่นชื่ว่ย์ผลกัด้นัให์ม้ล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ (ซึ่อย์ด๊้อก) ได้ร้ับัเก่ย์รัต่ ิ
อนัยิ์�งให์ญ่่น่ � รัวมถ่ง่ผ้ท่้ี่�อย์้เ่คุ่ย์งขา้งและย์งัคุงรัว่มเด้นิที่างไปิกบัเรัา ที่ั�งห์มด้น่�ไมอ่าจ 

เกิด้ข่ �นได้ห้์ากปิรัาศิจากคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อจากผ้บ้รัจิาคุและผ้ส้นบัสนนุ 
ของซึ่อย์ด๊้อกที่กุคุน

ค้ณุจำอหน์เขา้พับกับั 
เจำา้หนา้ทุี�ริฐัเพัื�อผลกััด๊นั 

ร่ิางกัฎหมายสีวสัีด๊ภิาพัสีตัว ์
ฉบบัแริกัของป็ริะเทุศู ซ่ึ่�งม ี
ผลบงัค้บัใช่ใ้นปี็ พั.ศู. 2557

ค้ณุจำอหน์และค้ณุจิำลล ์
ภริริยาผูล้ว่งลบัของเขา 
ในปี็ พั.ศู. 2558
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ตวัแทุนจำากัหนว่ยงานริาช่กัาริร่ิวมแสีด๊งค้วามยนิด๊ ี
และตดั๊ริบิบิ�นเปิ็ด๊ศููนยก์ัาริเริยีนรูิอ้ยา่งเป็็นทุางกัาริ

Sam McElroy

ซอยุด๊๊อกเปิิด๊
ศููนย์กัารั
เร่ัยนรู้ั
เพ่�อสัวัสัดิ้ภาพสััตว์
ด้�วยคุวามมุ่งม้�นของม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอย (ซอยด้อ๊ก่) ในก่าร่ 
สุร่�างสุร่ร่คุอ์นาคุตั้ที�สุด้ใสุให้�ก้่บสุ้ตั้วจ์ัร่จัด้้ จังึผู้ล้ก่ด้น้ให้�เก่ดิ้ 
โคุร่งก่าร่เรี่ยนร้่�เพื่่�อสุว้สุด้ภิาพื่สุ้ตั้วข์องม้ลนิธิฯ ซึ่่�งรัเิรัิ�มด้ำาเนินการัมา 
ต่ั�งแต่ป่่ิ พ.ศิ. 2561 จนถ่ง่ปัิจจบุนั ม่เด้ก็และเย์าวชื่นเขา้รัว่มโคุรังการัไปิแลว้ที่ั�งสิ �นกวา่ 15,000 คุน

โด้ย์มล้นิธิิฯ ได้ท้ี่ ำาพิธ่ิเปิิด้ศิน้ย์ก์ารัเรัย่์นร้ัเ้พ่�อสวสัด้ภิัาพสตั่วแ์ห์ง่แรักของปิรัะเที่ศิไที่ย์อย์า่งเป็ินที่างการั
เม่�อวนัท่ี่� 23 พฤศิจิกาย์น พ.ศิ. 2563 ณ ศิน้ย์พ์กัพิงของมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ จงัห์วดั้ภัเ้ก็ต่

ภัาย์ในงาน คุณุจำอหน์ ด๊ลัลยี ์ผ้ร้ัว่มก่อต่ั�งมล้นิธิิฯและ คุณุกัริิณ ีนริบาล ปิรัะธิานมล้นิธิิเพ่�อสนุขั 
ในซึ่อย์แห์ง่ปิรัะเที่ศิไที่ย์ ได้ก้ลา่วเนน้ย์ำ�าถ่ง่คุวามจำาเป็ินในการัสง่เสรัมิที่ศัินคุต่ท่ิี่�ด่้ต่อ่สตั่วจ์รัจดั้ 
และคุวามสำาคุญั่ของการัปิลก้ฝัังให์เ้ย์าวชื่นม่จิต่ใจท่ี่�เมต่ต่ากรุัณาต่อ่สตั่ว ์โด้ย์ม่ส่�อมวลชื่นและ 
บคุุคุลสำาคุญั่จากห์นว่ย์งานปิกคุรัองสว่นที่อ้งถิ่�นรัว่มรับัฟััง

มล้นิธิิฯย์งัได้ต้่อ้นรับัต่วัแที่นเย์าวชื่นจากหมูบ่า้นเด๊ก็ัโสีสีะภูเกัต็จำานวน 26 คุน ท่ี่�เขา้เย่์�ย์มชื่ม 
และที่ำากิจกรัรัมท่ี่�ศิน้ย์ก์ารัเรัย่์นร้ัข้องมล้นิธิิฯเป็ินคุรัั�งแรัก โด้ย์กิจกรัรัมเพ่�อการัเรัย่์นร้ัด้้ ำาเนินไปิ 
อย์า่งสนกุสนานและเป่ิ�ย์มด้ว้ย์คุวามปิรัะที่บัใจ

ศิน้ย์ก์ารัเรัย่์นร้ัแ้ห์ง่น่ �เกิด้ข่ �นได้เ้พรัาะการัสนบัสนนุท่ี่�ด่้เย่์�ย์มจากผ้บ้รัจิาคุ ท่ี่�ม่สว่นผลกัด้นัให์ ้
คุวามฝัันท่ี่�จะชื่ว่ย์ให์ส้ตั่วจ์รัจดั้ในที่ว่ปิเอเช่ื่ย์ม่ช่ื่วิต่ท่ี่�ด่้ข่ �นใกลคุ้วามเป็ินจรังิมากข่ �น

ขอ้คุวามท่ี่�ปิรัะต่ท้ี่างเขา้ศิน้ย์ก์ารัเรัย่์นร้ั ้‘เพัยีงเปิ็ด๊ใจำ โลกักัเ็ป็ลี�ยนแป็ลง’ ได้ถ้่ก้นำามาใชื่เ้ป็ินแนวที่าง
ในการัปิฏิิบตั่งิานคุวบคุ้ไ่ปิกบัการัสง่เสรัมิการัเรัย่์นร้ัเ้พ่�อสวสัด้ภิัาพสตั่วอ์ย์า่งม่มนษุย์ธิรัรัม เพ่�อชื่ว่ย์
เห์ล่อสตั่วจ์รัจดั้ที่ั�งในปัิจจบุนัและอนาคุต่

เยาวช่นจำากัหมูบ่า้นเด๊ก็ัโสีสีะภูเกัต็เพัลดิ๊เพัลนิไป็กับักัจิำกัริริม 
เพัื�อสีง่เสีริมิกัาริเริยีนรูิทุ้ี�เปิ็ด๊โอกัาสีใหพ้ัวกัเขาได๊แ้สีด๊งบทุบาทุ 
สีมมต ิริะด๊มค้วามค้ดิ๊ และฝ่ึกัทุกััษะในกัาริแกัปั้็ญหา

ศููนยก์ัาริเริยีนรูิส้ีามาริถริองริบั
นกััเริยีนได๊สู้ีงสีดุ๊ 40 ค้นตอ่ค้ริั�ง
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HURT
จอห์น์น่�ผ้น้า่สงสารัถ่ก้นำามาปิลอ่ย์ทิี่ �งไวท่้ี่�ลานจอด้รัถ่ของ
มล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ในชื่ว่งฤด้ฝ้ัน ภัาพท่ี่�นา่สะเท่ี่อนใจ
จากกลอ้งวงจรัปิิด้แสด้งภัาพของจอห์น์น่�ท่ี่�พย์าย์ามวิ�งไล่
ต่ามรัถ่กรัะบะของเจา้ของที่า่มกลางสาย์ฝันท่ี่�โปิรัย์ปิรัาย์ 
ในขณะท่ี่�เจา้ของกำาลงัขบัรัถ่ออกไปิโด้ย์ไมแ่มแ้ต่จ่ะเห์ล่ย์ว
ห์ลงักลบัมามอง

เจา้ห์นา้ท่ี่�ของซึ่อย์ด๊้อกไปิพบจอห์น์น่�ท่ี่�ก ำาลงัต่กอย์้ใ่น
สภัาวะเคุรัย่์ด้อย์้ก่ลางถ่นน จง่พาเขากลบัมาย์งัศิน้ย์พ์กัพิง
ของมล้นิธิิฯ เพ่�อคุวามปิลอด้ภัยั์

เรัานก่ไมอ่อกเลย์วา่จอห์น์น่�จะร้ัส้ก่ห์วาด้กลวัและสบัสน
มากแคุไ่ห์น เพรัาะที่กุสิ�งที่กุอย์า่งท่ี่�เขาคุุน้เคุย์ต่อ้งมาห์าย์
วบัไปิกบัต่า เรัาจง่ไมอ่าจปิลอ่ย์ให์คุ้นท่ี่�กรัะที่ำาการัอนั 
โห์ด้รัา้ย์เชื่น่น่ �ลอย์นวลไปิได้้

WANTED MAN
ซึ่อย์ด๊้อกได้เ้ขา้แจง้คุวามกบัเจา้ห์นา้ท่ี่�ต่ ำารัวจเพ่�อให์ช้ื่ว่ย์
รัะบตุ่วัเจา้ของและด้ำาเนินคุด่้ต่ามพรัะรัาชื่บญั่ญ่ตั่ิปิอ้งกนั
การัที่ารุัณกรัรัมและการัจดั้การัสวสัด้ภิัาพสตั่ว ์ซึ่่�งภัาย์
ห์ลงัเจา้ห์นา้ท่ี่�ต่ ำารัวจสามารัถ่รัะบตุ่วัเจา้ของได้ ้ช่ื่�อนาย์ R 
ชื่าวไอรัชิื่ท่ี่�อาศิยั์อย์้ใ่นภัเ้ก็ต่ นาย์ R รับัสารัภัาพและย์อม
จำานนด้ว้ย์ห์ลกัฐานจากกลอ้งวงจรัปิิด้ โด้ย์ศิาลได้ส้ั�งปิรับั
เงินเป็ินจำานวน 2,000 บาที่ และการักรัะที่ำาคุวามผิด้ของ
เขาได้ถ้่ก้บนัที่ก่ไวใ้นที่ะเบ่ย์นปิรัะวตั่อิาชื่ญ่ากรัรัมแลว้

แมว้า่คุา่ปิรับัอาจจะด้ไ้มม่ากมาย์นกั แต่คุ่วามสำาเรัจ็
ในการัด้ำาเนินคุด่้น่ �ถ่่อเป็ินกา้วสำาคุญั่ท่ี่�จะที่ำาให์เ้กิด้การั
พฒันาด้า้นสวสัด้ภิัาพสตั่วใ์นปิรัะเที่ศิไที่ย์ต่อ่ไปิ ซึ่่�งจาก
ขอ้มล้ท่ี่�เรัาได้ร้ับั คุด่้น่�ถ่่อวา่เป็ินคุรัั�งแรักท่ี่�เจา้ของถ่ก้ต่ดั้สนิ
วา่ม่คุวามผิด้ฐานที่อด้ทิี่ �งสตั่วเ์ล่ �ย์งท่ี่�น่� 

WALK THE LINE
มล้นิธิิฯต่อ้งการัเห์น็เจา้ห์นา้ท่ี่�ต่ ำารัวจด้ำาเนินการัเรั่�องน่ �
อย์า่งจรังิจงัเชื่น่เด่้ย์วกบัเรัา เจา้ห์นา้ท่ี่�ผ้ร้ับัผิด้ชื่อบคุด่้
กลา่วกบัเรัาวา่ “หวงัวา่ค้ด๊นีี �จำะเป็็นค้ด๊ตีวัอยา่งสีำาหริบั 
ค้นทุี�ค้ดิ๊จำะทุอด๊ทุิ�งสีนุขัและแมวทุี�ตวัเองเลี �ยงไว”้

“ผมรูิส้ีก่ัด๊ใีจำทุี�เริื�องนี �จำะได๊ร้ิบักัาริเผยแพัร่ิตอ่สีาธิาริณะ 
เพัริาะนี�ไมใ่ช่แ่ค้ห่นา้ทุี�ของตำาริวจำหริอืมูลนธิิิซึ่อยด๊๊อกั 
เพัยีงฝ่ึายเด๊ยีว ป็ริะช่าช่นทุกุัค้นสีามาริถมสีีว่นร่ิวมได๊”้ 
เขาย์งักลา่วเสรัมิวา่ “หากัสีงัค้มไมช่่ว่ยกันัเป็็นหูเป็็นตา  
จำะร่ิางกัฎหมายอกีักัี�ฉบบักัไ็ม่มปี็ริะโยช่น”์

น่�นบัเป็ินคุด่้ต่วัอย์า่งของคุวามอย์ตุ่ิธิรัรัมท่ี่�เกิด้ข่ �นกบัช่ื่วิต่
สนุขั และ จอห์น์น่� แคุชื่ ได้ร้ับัคุวามย์ตุ่ิธิรัรัมแลว้ในท่ี่�สดุ้

ห์ากคุณุต่อ้งการัชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัท่ี่�ถ่ก้ที่อด้ทิี่ �งอย์า่ง  
จอห์น์น่� แคุชื่ คุลกิ ที่ี�นี�

Amy Bryant

ทวงความยุุติิธรรมให้้

จอห์์นน่� แคช 
ในเช�าว้นเสุาร่ข์องเด้อ่นก้่นยายน ชีวติั้ของ จอห์น์นี� แคช ตั้�องเปลี�ยนไปตั้ลอด้ก่าล  

เร่าไม่ได้�ห้มายถึงึตั้ำานานเพื่ลงคุ้นทรี่ผู้้�ล่วงล้บ แตั้เ่ร่าห้มายถึงึ 
สุุน้ขพื่ทิบล้ห้นุ่มร้่ปห้ล่อที�คุุณก่ำาล้งเห้น็อย่้นี�

กัลอ้งวงจำริปิ็ด๊ของซึ่อยด๊๊อกัจำบัภาพัในขณะทุี� 
จำอหน์นี� แค้ช่ ถูกัพัามาป็ลอ่ยทุิ�งไว้

ขอขอบค้ณุผูส้ีนบัสีนนุทุี�ด๊เีช่น่ค้ณุทุี�ทุำาใหเ้ริาสีามาริถนำา จำอหน์นี� แค้ช่ 
เขา้มาอยูใ่นศููนยพ์ักััพังิได๊แ้ละช่ว่ยใหเ้ขามคี้วามสีขุได๊อ้กีัค้ริั�ง
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ยุ้อนเวลา
ห้าก่ถึามว่าในปี พื่.ศ. 2546 เม่�อสองสาม่ภัรัรัย์าด๊ลัลยี ์และ 
คุณุมาริโ์กั ้รัเิรัิ�มก่อต่ั�งซึ่อย์ด๊้อกนั�น ห์ากถ่ามวา่พวกเขาคุดิ้วา่ 
จะสามารัถ่บรัรัลเุปิา้ห์มาย์ท่ี่�ยิ์�งให์ญ่่มห์าศิาลเชื่น่ได้ห้์รัอ่ไม ่คุำาต่อบ 
คุ่อแที่บจะไมอ่ย์้ใ่นคุวามคุิด้ของที่ั�งสามคุนเลย์ แต่ด่้ว้ย์การัเด้นิห์นา้ 
มุง่มั�นที่ำางานอย์า่งม่ทิี่ศิที่างท่ี่�แนช่ื่ดั้และคุิด้ถ่ง่อนาคุต่ท่ี่�ด่้ข่ �นของ 
สตั่วจ์รัจดั้ จง่ที่ำาให์ ้ผลสมัฤที่ธิิ�เห์ลา่น่ �เกิด้ข่ �นได้้

ซึ่อย์ด๊้อกเป็ินองคุก์รัท่ี่�ก่อต่ั�งข่ �นเพ่�อชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัและแมวขา้งถ่นน 
ท่ี่�ไรัคุ้นเห์ล่ย์วแลและกำาลงัที่กุขท์ี่รัมาน การัชื่ว่ย์เห์ล่อมุง่เนน้ท่ี่�การั
ที่ำาห์มนัและฉ่ด้วคัุซ่ึ่นห์รัอ่เรัย่์กอ่กอย์า่งห์น่�งวา่กรัะบวนการั CNVR 
(จับ I ที่ำ�ห์มััน I ฉีีดัวััคซีีน I ปล่อย์กลับสู่่่ถิ่่�นเดัม่ั)

ในชื่ว่งแรักนั�นซึ่อย์ด๊้อกเรัิ�มต่น้จากการัที่ำางานในสำานกังานขนาด้เลก็
และคุลนิิกชื่ั�วคุรัาวในบรัเิวณห์อ้งนั�งเลน่และสนามห์ญ่า้ คุณุจำอหน์  
คุณุจิำลลแ์ละคุณุมาริโ์กัร้ับัห์นา้ท่ี่�เป็ินผ้ช้ื่ว่ย์สตั่วแพที่ย์ใ์นการัที่ำาห์มนั
และฉ่ด้วคัุซ่ึ่น ซึ่่�งต่อ่มาได้ก้ลาย์เป็ินภัารักิจห์ลกัท่ี่�ส ำาคุญั่ต่ลอด้รัะย์ะ
เวลาการัด้ำาเนินงานของมล้นิธิิฯ เพ่�อลด้ปัิญ่ห์าจำานวนปิรัะชื่ากรัสตั่ว์
จรัจดั้อย์า่งม่มนษุย์ธิรัรัมและย์ั�งย่์น

ห์ลงัจากท่ี่�ได้ท้ี่ ำาห์มนัแก่สนุขัจรัจดั้รัอบเกาะภัเ้ก็ต่ไปิแลว้กวา่ 90%  
ในป่ิ พ.ศิ. 2558 ซึ่อย์ด๊้อกได้ข้ย์าย์การัที่ำางานไปิส้เ่ม่องห์ลวงท่ี่�คุรัาคุรั ำ�า
ไปิด้ว้ย์สตั่วจ์รัจดั้จำานวนมาก ในขณะเด่้ย์วกนัได้เ้พิ�มจำานวนท่ี่มที่ำาห์มนั
เคุล่�อนท่ี่�คุวบคุ้ไ่ปิกบัย์อด้ที่ำาห์มนัท่ี่�เพิ�มข่ �นเรั่�อย์ๆ ขณะน่�ซึ่อย์ด๊้อกม่ 
ท่ี่มที่ำาห์มนัเคุล่�อนท่ี่�ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ที่ั�งห์มด้ 8 ท่ี่ม

ปัิจจบุนั ม่สองท่ี่มปิรัะจำาการัอย์้ภ่ัาคุใต่ท่้ี่�จงัห์วดั้ภัเ้ก็ต่และพงังา  
ภัาคุใต่ฝั้ั� งต่ะวนัออกท่ี่�จงัห์วดั้นคุรัศิรัธ่ิรัรัมรัาชื่และกรุังเที่พมห์านคุรัฯ 
โด้ย์เฉพาะกรุังเที่พมห์านคุรัฯ ท่ี่�ถ่่อวา่เป็ินโคุรังการัให์ญ่่ท่ี่�สดุ้ ม่ท่ี่ม
ที่ำาห์มนัเคุล่�อนท่ี่�ที่ั�งห์มด้ห์กท่ี่มท่ี่�ที่ ำางานรัว่มกนัเพ่�อคุวบคุมุปิรัะชื่ากรั
สนุขัจรัจดั้ห์ลาย์แสนต่วัท่ี่�นั�น

เร่าทุก่คุนตั้า่งตั้้�งตั้าร่อเร่่�องร่าวด้ีๆ  ทา่มก่ลางวกิ่ฤตั้และคุวาม 

ท�าทายที�พื่บเจัอตั้ลอด้ท้�งปีนี� อย่างไร่ก่ต็ั้ามเร่าย้งคุงสุามาร่ถึสุร่�าง
ปร่ะว้ตั้ศิาสุตั้ร่ห์้น�าให้ม่จัาก่ก่าร่สุน้บสุนุนที�น่าทึ�งจัาก่ทุก่ภาคุสุ่วน  

เรั่�องท่ี่�นา่ยิ์นด่้เรั่�องแรักคุ่อซึ่อย์ด๊้อกได้ท้ี่ ำาห์มนัสนุขัและแมวที่ะล ุ500,000  
ต่วัเป็ินท่ี่�เรัย่์บรัอ้ย์นบัต่ั�งแต่เ่รัิ�มโคุรังการัที่ำาห์มนัในป่ิ พ.ศิ. 2546!

แมท้ี่ั�วโลกจะม่มาต่รัการัลอ็กด้าวนพ่์ �นท่ี่� การัปิิด้รัอย์ต่อ่ การัจำากดั้ 
ชื่ว่งเวลาในการัออกนอกเคุห์ะสถ่าน และจำากดั้พ่ �นท่ี่�การัเด้นิที่าง ซึ่่�งลว้น 

เป็ินสถ่านการัณท่์ี่�คุาด้เด้าไมไ่ด้แ้ละต่อ้งเฝัา้รัะวงั แต่ท่่ี่มงานของซึ่อย์ด๊้อก 
ย์งัคุงมมุานะและรัว่มแรังแข็งขนัในการัที่ำาห์มนัและฉ่ด้วคัุซ่ึ่นสนุขัและแมว 

ได้ม้ากกวา่ 100,000 ต่วัต่อ่เน่�องเป็ินป่ิท่ี่�สอง ซึ่่�งที่ำาให์เ้รัาสามารัถ่ 
ที่ำาย์อด้ได้ถ้่ง่ 500,000 ต่วัในกลางเด่้อนธินัวาคุม พ.ศิ. 2563

Nayomi Gunarathna

อัพเด๊ติโครงการ CNVR:
ยอด้ทำาห์มันทะลุุ
คร่ั�งลุ้านแลุ้ว
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"กัา้วหนา้" สีนุขัตวั
ทุี� 500,000 ทุี�ได๊ร้ิบั
กัาริทุำาหมนัและฉดี๊
วคั้ซีึ่นโด๊ยซึ่อยด๊๊อกั

ขอบคุณจากใจ!
ขอขอบคุุณทุก่ก่าร่สุน้บสุนุนที�ทำาให้�ซอยด้อ๊ก่เตั้บิโตั้อย่าง 
ตั้อ่เน่�องมาตั้ลอด้ 17 ปี และเรัาต่อ้งขอมอบคุำาขอบคุณุอย์า่งซึ่าบซึ่่ �งจรังิใจ
แก่ Dogs Trust Worldwide ท่ี่�ได้ใ้ห์ก้ารัสนบัสนนุที่นุคุา่ใชื่จ้า่ย์คุรั่�งห์น่�งส ำาห์รับั
โคุรังการั CNVR ท่ี่�กรุังเที่พฯ และได้ม่้สว่นอย์า่งมากในการัชื่ว่ย์พฒันาโคุรังการั
ที่ำาห์มนัในภัาพรัวมต่ลอด้รัะย์ะเวลาห์ลาย์ป่ิ

แนน่อนวา่การัที่ำางานของพวกเรัานั�นเป็ินเพ่ย์งจดุ้เรัิ�มต่น้ในการัชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัจรัจดั้
ที่ั�วปิรัะเที่ศิไที่ย์ซึ่่�งม่ปิรัะมาณ 10-12 ลา้นต่วั แต่อ่ย์า่งไรัก็ต่ามต่วัเลขการัที่ำาห์มนั
ที่ะล ุ500,000 ต่วัในคุรัั�งน่ �ก็ย์งัเป็ินเรั่�องนา่ยิ์นด่้อย์า่งยิ์�ง และเรัาคุงไมส่ามารัถ่ที่ำา 
สิ�งเห์ลา่น่ �ได้ห้์ากปิรัาศิจากที่กุการัสนบัสนนุท่ี่�เรัาได้ร้ับัอย์า่งด่้เสมอมา

เห์ลา่บรัรัด้าคุนด้งัรัะด้บัโลก ได้ร้ัว่มแสด้งคุวามยิ์นด่้ในคุวามสำาเรัจ็คุรัั�งน่ �รัว่มกนั 
กบัเรัาด้ว้ย์ ซึ่่�งพวกเขาได้บ้นัที่ก่คุลปิิวิด่้โอกลา่วแสด้งคุวามยิ์นด่้ อาทิี่ พิธ่ิกรัช่ื่�อด้งั  
ริคิ้กัี � เกัอริเ์วสี ์(Ricky Gervais), นกัแสด้งห์ญิ่งเจา้ของรัางวลัออสการั ์จูำด๊ี � เด๊นช่ ์
(Dame Judi Dench), ปี็เตอริ ์อแีกัน (Peter Egan), โจำแอนนา ลมัลยี ์(Joanna 
Lumley) และเบอริน์าเด๊ต ปี็เตอริส์ี (Bernadette Peters) ซึ่่�งเรัาได้น้ำามารัวบรัวม 
เขา้กบัวิด่้โอท่ี่�บอกเลา่เรั่�องรัาวในอด่้ต่ ปัิจจบุนัและอนาคุต่ของโคุรังการั CNVR  
โด้ย์คุณุสามารัถ่รับัชื่มได้ ้ที่ี�นี�

เรัาขอขอบคุณุจากใจอ่กคุรัั�ง คุณุที่กุคุนได้ม่้สว่นรัว่มในการัสรัา้งโลกท่ี่�ปิรัาศิจาก
คุวามเจ็บปิวด้ที่รัมานของสนุขัและแมว
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อ้น สู่ร�วุัธ มั�ตรที่อง ด้าร่าห้นุ่มมาก่คุวามสุามาร่ถึ อกี่ห้นึ�งคุนด้ง้ 

ที�ม้ก่จัะใช�เวลาช่วยเห้ล่อสุ้ตั้วจ์ัร่จัด้้อย่้เสุมอ ได้อ้าสาชื่ว่ย์เห์ล่องานของ 
มล้นิธิิฯ ด้ว้ย์การัปิรัะกาศิห์าบา้นให์แ้ก่สนุขัสองต่วัได้แ้ก่ “ซีึ่อิ�ว” และ “มมีี�” ซึ่่�งที่ั�ง
สองต่วัเป็ินสนุขัพิการัท่ี่�อย์้ใ่นคุวามด้แ้ลของคุลนิิกซึ่อย์ด๊้อกท่ี่�กรุังเที่พฯ และเม่�อ
ที่ั�งคุ้ไ่ด้บ้า้นให์ม ่ห์นุม่อน้จง่อาสาขอเด้นิที่างไปิสง่ที่ั�งสองต่วัแก่เจา้ของให์มด่้ว้ย์ 

ซึ่่�งเป็ินท่ี่�มาของกิจกรัรัมเลก็ๆ แสนอบอุน่ใจน่ �

คุณุพัดั๊และคุณุมอสี เจา้ของให์มข่องซ่ึ่อิ�วและม่ม่�เคุย์รับัเล่ �ย์งสนุขัพิการัมาก่อน 
และเขา้ใจด่้วา่การัท่ี่�สตั่วพิ์การัจะห์าบา้นนั�นไมใ่ชื่เ่รั่�องงา่ย์ เน่�องจากผ้เ้ล่ �ย์งต่อ้ง
เขา้ใจและสามารัถ่ด้แ้ลอาการัป่ิวย์ได้ ้เม่�อม่คุวามพรัอ้มจง่ยิ์นด่้ท่ี่�จะรับัด้แ้ลที่ั�งคุ้ ่

และห์วงัวา่เรั่�องรัาวของต่นจะที่ำาให์คุ้นท่ี่�สนใจเป็ินเจา้ของสตั่วเ์ล่ �ย์ง เปิิด้ใจให์ก้บั
สตั่วจ์รัจดั้ที่ั�งสนุขัและแมวท่ี่�กำาลงัห์าบา้นจากศิน้ย์พ์กัพิงต่า่งๆ 

Chutima Srisawang

อน้และซีึ่อิ�วทุี�ค้ลนิกิั 
ซึ่อยด๊๊อกักัรุิงเทุพัฯ

เซอร์ัไพร์ัสัพิเศูษ  
จากัซุปตาร์ั

ส่่งน้องห้มาห้าบ้านถึึงท่� 

Soi Dog Post 2020 1514 Soi Dog Post 2020



เซึ่อริไ์พัริส์ี!

มมีี�และซีึ่อิ�วกับัค้ริอบค้ริวัใหม่

“หมาทุกุัตวัมหีวัใจำ ถา้ค้ณุใหค้้วามริกััเขา เขากัพ็ัริอ้มมอบค้วามริกััและ
ค้วามซืึ่�อสีตัยแ์ก่ัค้ณุ” น่�คุ่อสิ�งท่ี่�คุณุอน้เนน้ย์ำ�าอย์้ห่์ลาย์คุรัั�งรัะห์วา่งการั
พด้้คุยุ์กบัเรัา คุณุอน้ย์งัสนบัสนนุการัรับัเล่ �ย์งแที่นการัซ่ึ่ �อ รัวมไปิถ่ง่การั
ที่ำาห์มนัให์ก้บัสนุขัและแมวเพ่�อคุวบคุมุจำานวนปิรัะชื่ากรั และมองวา่น่�คุ่อ 
การัแกปั้ิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ท่ี่�ต่น้เห์ต่ ุ“หลายค้นทุี�ค้ดิ๊วา่กัาริทุำาหมนัเป็็นบาป็ 
ผมกัไ็ม่ได๊ค้้ดิ๊วา่เป็็นค้วามค้ดิ๊ทุี�ถูกัหริอืผดิ๊ แตอ่ยากันำาเสีนอในมมุของผม
วา่กัาริป็ลอ่ยใหส้ีนุขัพัวกันี �ออกัลูกัออกัหลานไป็โด๊ยทุี�ตวัมนัเองกัม็ชี่วีติ 
ทุี�ลำาบากั และตอ้งมลูีกัๆ ทุี�กัต็อ้งมาเสีี�ยงช่วีติขา้งถนนเป็็นวฎัจำกััริไม ่
จำบสีิ�น กัไ็ม่ใช่เ่ริื�องด๊แีน่ๆ ” 

จดุ้เรัิ�มต่น้ท่ี่�คุณุอน้ร้ัจ้กักบัซึ่อย์ด๊้อกนั�น มาจากการัท่ี่�เขาเห์น็ภัาพของ 
“แอลลี�” สนุขัของซึ่อย์ด๊้อกท่ี่�กำาลงัห์าบา้นให์ม ่เขาได้เ้ด้นิที่างมาพบกบั
แอลล่�ท่ี่�คุลนิิกของซึ่อย์ด๊้อกท่ี่�กรุังเที่พฯ แต่ด่้ว้ย์เห์ต่ผุลบางปิรัะการัที่ำาให์้
คุณุอน้ไมส่ามารัถ่รับัเล่ �ย์งแอลล่�ได้ ้จง่ขออาสาชื่ว่ย์ห์าบา้นให์แ้ที่น  
จนแอลล่�สามารัถ่ห์าบา้นให์มไ่ด้ใ้นท่ี่�สดุ้ คุณุอน้ย์งัฝัากถ่ง่คุนท่ี่�ต่อ้งการั
จะเล่ �ย์งสตั่วส์กัต่วัด้ว้ย์อ่กวา่ คุวรัคุิด้ให์ด่้้และมองอย์า่งรัอบด้า้น  
เพรัาะสตั่วเ์ล่ �ย์งม่อาย์ทุ่ี่�ย่์นย์าวและต่อ้งการัคุวามรักัคุวามเอาใจใส ่
จากเรัาในที่กุๆ วนั

เรัายิ์นด่้เป็ินอย์า่งยิ์�งท่ี่�เซึ่เลบรัต่ิ่ �เชื่น่คุณุอน้เลง็เห์น็ถ่ง่คุวามสำาคุญั่ของ
ปิรัะเด้น็ต่า่งๆ ท่ี่�เก่�ย์วขอ้งกบัสตั่วจ์รัจดั้และการัเล่ �ย์งสตั่วอ์ย์า่งม่คุวาม 
รับัผิด้ชื่อบ ต่ิด้ต่ามผลงาน และกิจกรัรัมเพ่�อสงัคุมของอน้ สรัาวธุิ  
ได้ท่้ี่� IG: aonsarawut_sky

Soi Dog Post 2020 1716 Soi Dog Post 2020

https://www.instagram.com/aonsarawut_sky/


รูิป็ก่ัอนและหลงัของค้อกั
สีนุขั K ซ่ึ่�งก่ัอนหนา้นี � 
เป็็นหอ้งซึ่กััอบผา้

ศููนย์พักัพิง
โฉมให์ม่ม่
อะไรับ้าง?
ปี พื่.ศ. 2563 น้บเป็นปีแห้ง่ก่าร่เปลี�ยนโลก่อย่างแท�จัริ่ง เรัาไมเ่คุย์ต่รัะห์นกั 
ถ่ง่คุวามสำาคุญั่ของการัลา้งม่อมากเที่า่น่ � ไมแ่มแ้ต่จ่ะฉกุคุดิ้เวลาจะจบัม่อที่กัที่าย์กบัใคุรัสกัคุน 
ก่อนห์นา้น่ � ไมเ่คุย์ต่อ้งใชื่เ้วลาอย์้ใ่นบา้นนานเที่า่น่ � ไมเ่คุย์ต่อ้งห์า่งจากคุนรักัและเพ่�อนฝัง้ย์าวนาน 
เชื่น่น่ � ไมเ่คุย์ต่อ้งอย์้ท่ี่า่มกลางขา่วล่อปิลอมๆ ท่ี่�สรัา้งคุวามห์วั�นใจมากมาย์เพ่ย์งน่ � ไมเ่คุย์ต่อ้งห์ว่ง 
เรั่�องคุวามปิลอด้ภัยั์ในการัเด้นิที่างที่อ่งเท่ี่�ย์ว ไมเ่คุย์ม่ปิรัากฎการัณท์ี่ำางานและเรัย่์นจากท่ี่�บา้น 
พรัอ้มกนัเชื่น่น่ �มาก่อน ห์ลาย์สิ�งห์ลาย์อย์า่งท่ี่�เกิด้ข่ �นในป่ิน่ �เป็ินเรั่�องให์มท่่ี่�ชื่ั�วช่ื่วิต่ของคุนๆ ห์น่�งอาจไม่
เคุย์พบเจอมาก่อน น่�นา่จะเป็ินป่ิท่ี่�ที่กุอย์า่งเปิล่�ย์นจากห์นา้ม่อเป็ินห์ลงัม่อ ซึ่่�งเห์ต่กุารัณพ์ลกิโลกเชื่น่น่ � 
ท่ี่�เกิด้ข่ �นเม่�อคุรัั�งลา่สดุ้นั�น คุ่อสงคุรัามโลกคุรัั�งท่ี่� 2 

แนน่อนวา่โคุวิด้-19 ได้ส้ง่ผลกรัะที่บกบัการัที่ำางานของมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์โด้ย์ต่รัง ในซึ่อย์ด๊้อก
โพสต่ฉ์บบัก่อนห์นา้น่ �เรัาได้พ้ด้้ถ่ง่วิกฤต่การัณแ์พรัร่ัะบาด้ของโรัคุท่ี่�ได้ส้ง่ผลให์จ้ ำานวนสตั่วท่์ี่�ถ่ก้ที่อด้ทิี่ �ง 
เพิ�มข่ �น สนุขัและแมวท่ี่�ไมส่ามารัถ่เด้ินที่างไปิบา้นให์มห่์ลงัจากได้ร้ับัการัรับัเล่ �ย์งแลว้ ที่ำาให์เ้รัา 
ม่คุวามจำาเป็ินเรัง่ด้ว่นท่ี่�ต่อ้งสรัา้งคุอกสนุขัเพิ�มและเรัง่ชื่ว่ย์เห์ล่อชื่มุชื่นท่ี่�ด้แ้ลสตั่วใ์นพ่ �นท่ี่�ต่า่งๆ  
เชื่น่การัแจกจา่ย์อาห์ารัสตั่วใ์นชื่ว่งก่อนปิิด้รัอย์ต่อ่รัะห์วา่งต่ำาบลรัอบเกาะภัเ้ก็ต่ในเด่้อนเมษาย์น

การัก่อสรัา้งนั�นด้ำาเนินมาอย์า่งต่อ่เน่�องต่ลอด้ที่ั�งป่ิ ในสามเด่้อนท่ี่�ผา่นมาน่�เรัาจง่ได้เ้ห์น็คุอกสนุขั 
ให์มเ่อ่�ย์ม 4 คุอกด้ว้ย์กนั เพ่�อลด้คุวามแออดั้ และคุอกแย์กเพ่�อกกักนัโรัคุสำาห์รับัสนุขัและแมวท่ี่� 
เขา้มาให์ม ่ซึ่่�งคุอกแย์กน่�ม่คุวามจำาเป็ินอย์า่งยิ์�งในการัลด้คุวามเส่�ย์งของการัแพรัเ่ช่ื่ �อโรัคุเชื่น่โรัคุไขห้์ดั้
สนุขั เช่ื่ �อพารัโ์วไวรัสัในสนุขั และเช่ื่ �อพารัโ์วไวรัสัในแมว เพ่�อให์ส้นุขัและแมวในคุวามด้แ้ลของซึ่อย์ด๊้อก 
กวา่ 1,300 ต่วัม่คุวามปิลอด้ภัยั์และสขุภัาพแข็งแรัง 

ต่อ้งขอขอบคุณุผ้ส้นบัสนนุและผ้บ้รัจิาคุที่กุคุนท่ี่�ที่ ำาให์เ้รัาสามารัถ่ที่ำาสิ�งต่า่งๆ เห์ลา่น่ �ได้ ้รัวมถ่ง่ 
ผ้ท่้ี่�สนบัสนนุโคุรังการัพิเศิษของเรัาห์ลาย์ที่า่นท่ี่�บรัจิาคุเงินสำาห์รับัปิา้ย์ห์นา้กรังในต่ก่กกักนัโรัคุให์ม ่ 
ซึ่่�งสามารัถ่ใสข่อ้คุวามต่า่งๆ ได้แ้ละต่อนน่�ก็ต่ิด้ต่ั�งเรัย่์งรัาย์อย์้ท่่ี่�ห์นา้กรัง

สำาห์รับัที่า่นท่ี่�สนใจสนบัสนนุปิา้ย์ท่ี่�ห์นา้กรังสนุขัและคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อด้า้นอ่�นๆ  
กรุัณาสง่อ่เมลมาท่ี่� info@soidog.org

Sam McElroy
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พัื �นทุี�กักััโริค้ใหม่และค้อกัสีนุขัโริงพัยาบาล 

มองห้าอนาคติท่�ส่ด๊ใส่
การัก่อสรัา้งเพิ�มเต่มิน่ �ห์มาย์คุวามวา่พ่ �นท่ี่�ในศิน้ย์พ์กัพิงได้ถ้่ก้ใชื่ง้านอย์า่ง
เต่ม็ท่ี่� ไมม่่มมุไห์นในซึ่อย์ด๊้อกท่ี่�ไรัป้ิรัะโย์ชื่น ์ที่กุๆ ต่ารัางเมต่รัได้ถ้่ก้ใชื่ง้าน
อย์า่งคุุม้คุา่ท่ี่�สดุ้เพ่�อชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัและแมวท่ี่�ไรัคุ้นเห์ล่ย์วแล เรัาได้เ้พิ�ม 
พ่ �นท่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิง ซึ่่�งขย์าย์จากเด้มิ 16 ไรัเ่ป็ินปิรัะมาณ 20 ไรั ่เรัาได้ด้้ ำาเนิน
การัถ่มท่ี่�ด้นิเพ่�อปิรับัพ่ �นท่ี่�และกั�นอาณาเขต่ในเด่้อนกนัย์าย์น-ต่ลุาคุม 
ท่ี่�ผา่นมา

ในอนาคุต่อนัใกล ้พ่ �นท่ี่�ท่ี่�เพิ�มให์มป่ิรัะมาณ 7,000 ต่ารัางเมต่รั (ขนาด้ใกล้
เคุ่ย์งกบัสนามฟัตุ่บอล) จะเป็ินท่ี่�ส ำาห์รับัอาสาสมคัุรัในการัจง้สนุขัเด้นิ  
เพ่�อออกกำาลงักาย์และปิรับัพฤต่ิกรัรัม

ในรัะย์ะย์าว พ่ �นท่ี่�น่ �จะได้ร้ับัการัปิรับัเพ่�อรัองรับัสตั่วจ์รัจดั้ท่ี่�จะเขา้มาให์ม ่
ไมม่่ใคุรัร้ัว้า่สถ่านการัณใ์นอนาคุต่นั�นจะเป็ินอย์า่งไรั แต่ไ่มว่า่อะไรัจะเกิด้ข่ �น 
พวกเรัาได้เ้ต่รัย่์มพรัอ้มเพ่�อรับัม่อแลว้

ทุี�ด๊นิผนืใหมซ่่ึ่�งอยูต่ดิ๊กับัศููนยพ์ักััพังิ
ทุางทุศิูตะวนัออกั

ป็า้ยขอ้ค้วามจำากัผูส้ีนบัสีนนุในตก่ักักัักันัโริค้ใหม่
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Amy Bryant

โฉมหน้าเหล่าสมาชิกใน
โครังกัารั

ผูู้้อุปถััมภ์
ของซอยด๊้อกั

อุปถั้มภ์์เพียงหนึ�ง ช่วยได้้ถึ้งร้็อย

ภายใตั้�ใบห้น�าที�เป่� อนร่อยยิ�มที�สุด้ใสุของซี�นโที่ซ่ี�ซ่อนเร่่�องร่าว 

ในอด้ตีั้ที�แสุนเจับ็ปวด้ไว�มาก่มาย ก่่อนที�เธอจัะเข�ามาที�ม้ลนิธิ 

เพื่่�อสุุน้ขในซอยในช่วงปี พื่.ศ. 2557 เธอใช�ชีวติั้เร่่ร่่อนบนท�องถึนน 

และถึ้ก่ทำาร่�ายซำ�าแล�วซำ�าเล่า ผลจากการัถ่ก้ที่ำารัา้ย์อย์า่งโห์ด้เห่์ �ย์มที่ารุัณ
ที่ำาให์ก้รัะด้ก้เชิื่งกรัานของเธิอห์กัและม่ภัาวะกลั�นปัิสสาวะไมไ่ด้้

แมจ้ะเคุย์เจอกบัเห์ต่กุารัณท่์ี่�สรัา้งคุวามเจ็บปิวด้ที่ั�งรัา่งกาย์และจิต่ใจ 
ซึ่านโที่ซึ่า่ย์งัคุงเป็ินสนุขัท่ี่�ม่คุวามสขุและเป็ินมิต่รัมากท่ี่�สดุ้ต่วัห์น่�งในศิน้ย์์
พกัพิงของเรัา แต่ภ่ัาวะกลั�นปัิสสาวะไมไ่ด้ท้ี่ ำาให์เ้ป็ินเรั่�องย์ากท่ี่�จะม่คุนรับั
เธิอไปิเล่ �ย์ง

มาเป็ินผ้อ้ปุิถ่มัภัข์องซึ่านโที่ซึ่า่เพ่�อชื่ว่ย์ให์ร้ัอย์ยิ์ �มท่ี่�สด้ใสบนใบห์นา้ของ
เธิอและเพ่�อนๆ สนุขัและแมวท่ี่�น่�ย์งัคุงอย์้ต่่อ่ไปิ 

ชอบ: การัแสด้งคุวามรักัในที่กุร้ัปิแบบ 
ไม่ชอบ: เวลา 5 โมงเย์น็เม่�อที่กุคุน
เลกิงานกลบับา้นกนัห์มด้แลว้

เป็ินผ้อ้ปุิถ่มัภัข์องซึ่านโที่ซึ่า่ได้ ้ที่ี�นี�

นำ��ฝนมาถึงึที�ซอยด้อ๊ก่พื่ร่�อมด้�วยบาด้แผู้ลฉีก่ร่ร่จับ์ริ่เวณโคุนขา 

ของเธอ ซึ�งเป็นแผู้ลเปิด้ที�เก่ดิ้ก่าร่ตั้ดิ้เช่�อและมหี้นอน อาก่าร่บาด้เจับ็
ของนำ�าฝนทรุ่ด้ๆ ทร่งๆ อย้่ร่ะยะห้นึ�ง แตั้ใ่นที�สุุด้แมวสุาวผู้้�ก่ล�าห้าญ
ของเร่าตั้ว้นี�ก่ผ่็ู้านพื่�นขดี้อ้นตั้ร่ายมาได้�

โด้ย์ปิกต่ิแลว้แมวท่ี่�ม่ด้วงต่าส่ห์ย์กท่ี่�สวย์สะกด้ที่กุสาย์ต่าและบคุุลกิข่ �เลน่
อย์า่งเชื่น่นำ�าฝันมกัจะห์าบา้นได้ไ้มย่์าก แต่น่า่เศิรัา้ท่ี่�เธิอป่ิวย์เป็ินโรัคุมะเรัง็
เม็ด้เล่อด้ขาวในแมว (FeLV) สง่ผลให์เ้ธิอม่อาย์ขุยั์ท่ี่�ไมแ่นน่อนและอาจจะ
ต่อ้งใชื่ช่้ื่วิต่ท่ี่�เห์ล่ออย์้ท่่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิงของเรัาต่ลอด้ไปิ

การัสนบัสนนุท่ี่�ด่้จากคุณุนอกจากจะเป็ินห์ลกัปิรัะกนัให์น้ำ�าฝันสามารัถ่ใชื่ช่้ื่วิต่
ได้อ้ย์า่งม่คุวามสขุแลว้ ย์งัเป็ินห์ลกัปิรัะกนัให์ม้ล้นิธิิฯ ของเรัาสามารัถ่มอบ
คุวามชื่ว่ย์เห์ล่อแก่บรัรัด้าสตั่วจ์รัจดั้ย์ากไรัต้่วัอ่�นๆ ได้อ่้กด้ว้ย์

ชอบ: สะกด้จิต่เจา้ห์นา้ท่ี่�ให์ป้ิอ้น
ขนมบอ่ย์ข่ �น  
ไม่ชอบ: แบง่ของเลน่ให์คุ้นอ่�น

เป็ินผ้อ้ปุิถ่มัภัข์องนำ�าฝันได้ ้ที่ี�นี�

เฟอร์เรโร่ถึ้ก่นำาตั้ว้มาที�ซอยด้อ๊ก่ตั้้�งแตั้ย่้งเป็นเพื่ยีงล้ก่สุุน้ข 

ตั้ว้เล็ก่ๆ ห้ล้งจัาก่มคีุนข่้ว่าจัะยงิเธอด้�วยอาวุธป่น เธิอจง่ต่อ้งการั 
สถ่านท่ี่�พกัพิงท่ี่�ปิลอด้ภัยั์อย์า่งเรัง่ด้ว่น

ห์กป่ิผา่นไปิ เฟัอรัเ์รัโรัย่์งัคุงม่บาด้แผลฝัังใจจากเห์ต่กุารัณเ์ลวรัา้ย์ 
ในชื่ว่งวยั์เด้ก็ท่ี่�ที่ ำาให์เ้ธิอห์วาด้กลวัผ้คุ้นและสถ่านท่ี่�ให์ม่ๆ  แต่ ่
เฟัอรัเ์รัโรัก็่ไมย่์อมแพแ้ละเรัิ�มม่พฒันาการัห์ลาย์ด้า้นท่ี่�กา้วห์นา้ข่ �น 
จากคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อของท่ี่มบำาบดั้พฤต่กิรัรัม

ห์ากคุณุเล่อกท่ี่�จะเป็ินผ้อ้ปุิถ่มัภัข์องเฟัอรัเ์รัโรั ่คุณุจะได้ร้ับัที่รัาบ
ขา่วคุรัาวของเธิออย์า่งต่อ่เน่�อง คุวามชื่ว่ย์เห์ล่อท่ี่�คุณุมอบให์ผ้า่น
โคุรังการัผ้อ้ปุิถ่มัภัม่์สว่นรัว่มสรัา้งการัเปิล่�ย์นแปิลงท่ี่�ด่้ให์แ้ก่เฟัอรัเ์รัโรั่
และเพ่�อนสตั่วต์่วัอ่�นๆ ของเธิออ่กห์ลาย์รัอ้ย์ช่ื่วิต่ 

ชอบ: นอนเลน่บนที่อ่รัะบาย์นำ�า
คุอนกรัต่่ 
ไม่ชอบ: สาย์จง้

เป็ินผ้อ้ปุิถ่มัภัข์องเฟัอรัเ์รัโรัไ่ด้ ้ที่ี�นี�
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ด้�วยข�อจัำาก้่ด้ด้�านก่าร่บนิร่ะห้ว่างปร่ะเทศและย้งไม่มวีี�แววว่าสุถึานก่าร่ณ์
ก่าร่แพื่ร่่ร่ะบาด้ของโคุวดิ้-19 จัะสุิ�นสุุด้ลงเม่�อใด้ ทำาให้�โอก่าสุในก่าร่ได้�
บ�านให้ม่ของสุุน้ขและแมวในคุวามด้แ้ลของซอยด้อ๊ก่น้�นน�อยลงไปอกี่

แต่เ่รัาย์งัไมห่์มด้ห์วงัซึ่ะท่ี่เด่้ย์ว จากซึ่อย์ด๊้อกโพสต่ใ์นฉบบัเด่้อนกนัย์าย์น เรัาได้้
เลา่เรั่�องรัาวของสนุขัและแมวบางสว่นท่ี่�ได้บ้า้นให์มใ่นปิรัะเที่ศิไที่ย์ ต่อ้งขอบคุณุ
การัที่ำางานอย์า่งห์นกัของเจา้ห์นา้ท่ี่�ที่กุคุน และต่อ้งปิรับม่อให์ก้บัท่ี่มห์าบา้น 
ในไที่ย์ ท่ี่�ได้ห้์าบา้นให์มใ่ห์แ้ก่สนุขัและแมวกวา่ 160 ต่วัในชื่ว่งเด่้อนต่ลุาคุม 
ถ่ง่ธินัวาคุม

น่�คุ่อต่วัอย์า่งบางสว่นของสนุขัและแมวท่ี่�ได้พ้บกบัคุรัอบคุรัวัให์มอ่นัแสนอบอุน่ 
ในชื่ว่งสองสามเด่้อนน่�

Dee Nordlander

เรื�องราวสุ่ด๊แส่นปิระทับใจจาก

ท่มห์าบ้าน
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แบล๊ค้แพันเตอริเ์ป็็นทุี�รูิจ้ำกััในศููนยพ์ักััพังิวา่เป็็น

สีนุขัพัลงังานลน้เหลอื!

ผูจ้ำดั๊กัาริทุมีหาบา้น วไิลวริริริณ ศูริหีมาน (ซึ่า้ย)  บอกัลาแบลค็้แพันเตอริก่์ัอนสีง่เขาใหก้ับัค้ริอบค้ริวัใหม่

แบล็คแพนเติอร์
“แบลค็้แพันเตอริ”์ สนุขัพนัธิุล์าบรัาด้อรัผ์สมอาย์กุวา่ 4 ป่ิ 
เป็ินห์น่�งในกลุม่สนุขัท่ี่�ถ่ก้จบัไปิปิลอ่ย์ท่ี่�ชื่าย์แด้นอ่สานจาก
เห์ต่กุารัณแ์พรัร่ัะบาด้ของโรัคุพิษสนุขับา้ในป่ิ พ.ศิ. 2561  
เรัาได้พ้บเขาในศิน้ย์ก์กักนัท่ี่�แออดั้และได้พ้ากลบัมา 
ท่ี่�ภัเ้ก็ต่อย์า่งปิลอด้ภัยั์ 

ด้ว้ย์นิสยั์ใจคุอท่ี่�เป็ินมิต่รัและห์นา้ต่ายิ์ �มแย์ม้ของเขา พวกเรัา 
จง่คุาด้วา่เขาคุงจะได้บ้า้นให์มใ่นไมช่ื่า้ แต่โ่อกาสก็ย์งัไมม่าถ่ง่สนุขัร้ัปิห์ลอ่ขนส่ด้ ำาสนิที่ต่วัน่ �สกัท่ี่ 
เน่�องจากแบลค็ุแพนเต่อรัม่์ปัิญ่ห์าสขุภัาพห์ลาย์อย์า่ง รัวมถ่ง่ขาห์ลงัท่ี่�ไมแ่ข็งแรังนกั ที่ำาให์ย้์าก 
ต่อ่การัห์าบา้นให์มใ่ห์เ้ขา และต่อ้งใชื่เ้วลาถ่ง่สองป่ิจง่ได้เ้จอคุรัอบคุรัวัท่ี่�เห์มาะสม

แต่ใ่นท่ี่�สดุ้โชื่คุก็เขา้ขา้ง เม่�อคุ้ร่ักัคุ้ห่์น่�งมาท่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิงและต่กห์ลมุรักัแบลค็ุแพนเต่อรัใ์นที่นัท่ี่  
ที่ั�งคุ้ไ่ด้ต้่ดั้สนิใจเลย์วา่เขาเป็ินต่วัเล่อกท่ี่�เห์มาะสมกบัคุรัอบคุรัวัท่ี่�พกัอย์้ใ่นภัเ้ก็ต่น่�เอง ซึ่่�งเป็ินการั
ต่ดั้สนิใจอย์า่งถ่ก้ต่อ้งท่ี่�สดุ้ เพรัาะแบลค็ุแพนเต่อรัส์ามารัถ่เขา้กนัได้อ้ย์า่งด่้กบัลก้ชื่าย์วยั์ 9 ป่ิ  
ท่ี่�ต่อนน่�กลาย์เป็ินเพ่�อนสนิที่กนัเรัย่์บรัอ้ย์

สีองเพัื�อนริกััใช่เ้วลาด๊ว้ยกันัริมิหาด๊

แตเ่มื�อช่ะตาช่วีติพัลกิัผนั! ในทุี�สีดุ๊ 

เขากัส็ีามาริถผอ่นค้ลายและมคี้วามสีขุ 

ในบา้นใหมข่องตวัเอง

โบนูเอลพับวา่ไมง่า่ยนกััใน
กัาริป็ริบัตวัทุี�ศููนยพ์ักััพังิ

โบนูเอล
สดุ้ห์ลอ่โบนูเอลห์รัอ่ท่ี่�ร้ัจ้กักนัในช่ื่�อ “บญุ่รัอด้” ซึ่่�งห์ากที่กุคุนได้ร้ับัร้ัเ้รั่�องรัาวของเขาแลว้ 
ก็จะเขา้ใจได้ท้ี่นัท่ี่ถ่ง่ท่ี่�มาของช่ื่�อน่ � แมวห์นุม่ต่วัน่ �ปิรัะสบอบุตั่เิห์ต่ถุ่ก้รัถ่ชื่นอย์า่งรุันแรัง
จนสญ้่เส่ย์ด้วงต่าที่ั�งสองขา้งไปิ แต่เ่ขาก็ได้ส้้อ้ย์า่งเต่ม็ท่ี่�จนสามารัถ่เอาช่ื่วิต่รัอด้จาก
เห์ต่กุารัณค์ุรัั�งนั�นมาได้้

เรัาม่คุวามกงัวลในการัห์าบา้นให์มใ่ห์ก้บัแมวต่าบอด้อาย์ ุ4 ป่ิต่วัน่ � เพรัาะโอกาสของ 
เขาชื่า่งนอ้ย์นิด้เส่ย์เห์ล่อเกิน แต่ห่์ลงัจากท่ี่�ใชื่เ้วลาอย์้ท่่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิงเพ่ย์ง 3 เด่้อน โบนเ้อล 
ก็ได้ร้ับัโอกาสและคุวามรักัอนัอบอุน่จากคุรัอบคุรัวัท่ี่�จงัห์วดั้รัอ้ย์เอด็้ในเด่้อนกนัย์าย์น  
ซึ่่�งได้ร้ับัร้ัเ้รั่�องรัาวของเขาจากอินสต่าแกรัมจง่ต่ดั้สนิใจท่ี่�จะด้แ้ลและที่ำาที่กุอย์า่งเพ่�อ 
เจา้แมวต่วัน่ � โด้ย์พิสจ้นด์้ว้ย์การัขบัรัถ่มาไกลกวา่ 500 กิโลเมต่รัเพ่�อมารับัโบนเ้อลด้ว้ย์
ต่วัเองท่ี่�กรุังเที่พฯ 

จากคุำาบอกเลา่ของผ้ร้ับัเล่ �ย์ง โบนเ้อลนั�นปิรับัต่วักบับา้นให์มไ่ด้อ้ย์า่งรัวด้เรัว็และ 
ข่ �ออ้นเป็ินท่ี่�สดุ้
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หา้โมงและค้ณุแมค่้นใหม่ (ขวา)

วนัองัค้าริสีชี่มพั!ู

บูแบงเป็็นหน่�งในแมวผูโ้ช่ค้ด๊ ีซ่ึ่�งใช่เ้วลา 
ทุี�ซึ่อยด๊๊อกัเพัยีงไม่กัี�สีปั็ด๊าหเ์ทุา่นั�น

บูแบงในอริิยิาบถ"แมวนอนเหยยีด๊"

ห้้าโมง
สนุขัต่วันอ้ย์นามวา่"หา้โมง"นั�นอาจด้ไ้มเ่ห์ม่อนห์มาวดั้มากเที่า่ไห์รัน่กัห์ากได้เ้ห์น็
คุรัั�งแรัก เธิอนา่จะเคุย์ม่เจา้ของมาก่อน แต่เ่รัาไมส่ามารัถ่รัะบชุ่ื่ �ชื่ดั้ได้ ้ท่ี่�ร้ัคุ่้อ 
เธิอม่อาการัไมด่่้เอาเส่ย์เลย์เม่�อต่อนท่ี่�เรัาไปิเจอ ที่ั�งเน่ �อต่วัท่ี่�เต่ม็ไปิด้ว้ย์เห์บ็  
ขาด้สารัอาห์ารัและแที่บจะกินอะไรัไมไ่ด้เ้ลย์

เรัาพย์าย์ามให์อ้าห์ารัเธิอแต่เ่ธิอย์งัคุงกินอะไรัไมไ่ด้ม้ากนกั บางคุรัั�งต่อ้งใชื่เ้วลา
ถ่ง่สามชื่ั�วโมงกวา่จะกินอาห์ารัห์มด้ห์น่�งม่ �อ จนเม่�อเธิอม่สขุภัาพด่้ข่ �น  
ท่ี่มห์าบา้นจง่ได้พ้ย์าย์ามอย์า่งห์นกัในการัห์าบา้นให์มใ่ห์เ้ธิอ เพรัาะถ่ง่แม ้
เธิอจะเป็ินลก้สนุขัห์นา้ต่านา่รักัและสขุภัาพด่้แลว้ แต่เ่ธิอก็ย์งัคุงด้ผ้อมกวา่
เพ่�อนๆ ต่วัอ่�น

ห์ลงัจากใชื่ช่้ื่วิต่ท่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิงได้ ้1 ป่ิ คุวามนา่รักัของห์า้โมงได้ไ้ปิสะด้ดุ้ต่า 
ห์ญิ่งสาวที่า่นห์น่�งท่ี่�อาศิยั์อย์้ใ่นภัเ้ก็ต่ ซึ่่�งมองวา่เรั่�องการักินของห์า้โมงเป็ิน 
คุวามที่า้ที่าย์อย์า่งห์น่�งและต่อ้งการัจะรับัเล่ �ย์ง เป็ินเวลาสองเด่้อนห์ลงัจากท่ี่� 
ห์า้โมงได้ย้์า้ย์ไปิอย์้ก่บัเธิอ เรัาก็ได้ร้ับัขา่วด่้วา่ห์า้โมงนำ�าห์นกัข่ �นและกินเก่ง
รัาวกบัวา่จะไมม่่ม่ �อต่อ่ไปิ!

บูแบง
“บูแบง” เจา้แมวลาย์สลดิ้ 3 ขาเขา้มาอย์้ท่่ี่�ซึ่อย์ด๊้อกห์ลงัจากท่ี่�ถ่ก้ทิี่ �งอย์้ข่า้งถ่นน 
ด้ว้ย์วยั์เพ่ย์ง 4 เด่้อน ขาห์ลงัของเขาม่อาการับาด้เจ็บรุันแรังจนจำาเป็ินต่อ้งถ่ก้ต่ดั้ออก
แต่น่ั�นไมไ่ด้เ้ป็ินอปุิสรัรัคุในการัใชื่ช่้ื่วิต่แต่อ่ย์า่งใด้ ห์ลงัจากอย์้ท่่ี่�บา้นแมวของซึ่อย์ด๊้อก
เพ่ย์งเด่้อนคุรั่�ง เขาก็ได้พิ้สจ้นต์่วัเองวา่เป็ินแมวท่ี่�เลน่ซึ่กุซึ่นและสด้ใสเชื่น่เด่้ย์วกบั 
แมวต่วัอ่�นๆ 

ในเด่้อนต่ลุาคุม บแ้บงได้ร้ับัอปุิการัะจากคุ้ร่ักัชื่าวพงังา ซึ่่�งต่ิด้ต่อ่ซึ่อย์ด๊้อกห์ลงัจาก
แมวท่ี่�พวกเขาเล่ �ย์งไวไ้ด้จ้ากไปิ พวกเขาม่แมวอ่กห์น่�งต่วัท่ี่�ย์งัอย์้ช่่ื่�อ“ทุโีมน” ซึ่่�งท่ี่โมน 
เองก็ผา่นชื่ว่งเวลาแห์ง่การัสญ้่เส่ย์เพ่�อนมาได้อ้ย์า่งย์ากลำาบากเชื่น่กนั พวกเขาจง่ 
ไมอ่ย์ากเห์น็เจา้ท่ี่โมนต่อ้งเศิรัา้ซึ่ม่อ่กต่อ่ไปิ จง่ต่ดั้สนิใจท่ี่�จะห์าเพ่�อนคุ้ห่์ต้่วัให์มม่าให์ ้
ท่ี่มห์าบา้นของเรัาจง่ได้แ้นะนำาบแ้บงให์ก้บัพวกเขา 

ด้ว้ย์คุวามรัา่เรังิและคุวามสด้ใสของบแ้บงที่ำาให์ท่้ี่โมนคุอ่ย์ๆ คุลาย์คุวามเศิรัา้และ
แมวที่ั�งสองต่วัก็ได้ก้ลาย์เป็ินเพ่�อนรักักนัในท่ี่�สดุ้

ส ำาห์รับัการัรับัเล่ �ย์งสนุขัและแมว 
ภัาย์ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ โปิรัด้อ่เมลมาท่ี่�  
localadoption@soidog.org
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Chutima Srisawang

ว้นที� 3 พื่ฤศจักิ่ายน ม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอยได้�ตั้�อนร้่บ
น�ย์ธีรภััที่ร ประย์่รสู่่ที่ธ่ ปล้ด้สุำาน้ก่นายก่ร้่ฐมนตั้รี่  
ในโอกาสเย่์�ย์มชื่มการัด้ำาเนินงานของมล้นิธิิฯ เพ่�อศิก่ษา

แนวที่างและที่ำาคุวามเขา้ใจกบัการัจดั้การัปัิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ 
ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ รัะห์วา่งการัปิรัะชื่มุคุณะรัฐัมนต่รัอ่ย์า่งเป็ิน

ที่างการันอกสถ่านท่ี่� (คุรัม.สญั่จรั) คุรัั�งท่ี่� 3/2563  
ท่ี่�จงัห์วดั้ภัเ้ก็ต่

“ภัาคุรัฐัได้ร้ัว่มม่อกบัมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ในห์ลาย์มิต่ิ 
ในพ่ �นท่ี่�ต่า่งๆ เพ่�อพฒันาสวสัด้ภิัาพสตั่วจ์รัจดั้ให์ม่้คุวามเป็ิน
อย์้ท่่ี่�ด่้ข่ �น และการัมาเย่์�ย์มชื่มก็เป็ินโอกาสอนัด่้ในการัเรัย่์นร้ั ้

การัที่ำางานเพิ�มเต่มิ” นาย์ธ่ิรัภัทัี่รักลา่ว

ซึ่่�งนาย์ธ่ิรัภัทัี่รัย์งัได้ด้้ ำารังต่ำาแห์นง่ในคุณะที่ำางานภัาย์ใต่แ้ผน
ย์ทุี่ธิศิาสต่รัก์ารัด้ำาเนินโคุรังการั “สตั่วป์ิลอด้โรัคุ คุนปิลอด้ภัยั์ 

จากโรัคุพิษสนุขับา้” ต่ามพรัะปิณิธิาน ศูาสีตริาจำาริย ์
ด๊ริ.สีมเด๊จ็ำพัริะนอ้งนางเธิอเจำา้ฟ้า้จำฬุาภริณวลยัลกััษณ ์ 

อคั้ริริาช่กัมุาริ ีซึ่่�งบร้ัณาการัรัว่มกนัที่ั�งภัาคุรัฐั ภัาคุเอกชื่นและ
ห์นว่ย์งานท่ี่�เก่�ย์วขอ้งในการัคุวบคุมุปิรัะชื่ากรัสนุขัและแมว
ด้ว้ย์การัผา่ต่ดั้ที่ำาห์มนั เพ่�อลด้การัเกิด้โรัคุพิษสนุขับา้ โด้ย์
เนน้สตั่วท่์ี่�ไมม่่เจา้ของ สตั่วด์้อ้ย์โอกาส และสตั่วก์ลุม่เส่�ย์ง

ในพ่ �นท่ี่�ท่ี่�เคุย์ม่ปิรัะวตั่กิารัเกิด้โรัคุพิษสนุขับา้ และสง่เสรัมิให์้
ปิรัะชื่าชื่นเล่ �ย์งสนุขัและแมวอย์า่งรับัผิด้ชื่อบ ม่คุวามร้ัคุ้วาม
เขา้ใจในการัปิอ้งกนัต่นเองจากโรัคุพิษสนุขับา้ ซึ่่�งเป็ินภัารักิจ

ท่ี่�สอด้คุลอ้งกบัการัที่ำางานของมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ 

นอกจากน่� นาย์ธ่ิรัภัทัี่รัย์งัได้ใ้ห์คุ้วามเห์น็วา่สิ�งท่ี่�ภัาคุ
ปิรัะชื่าชื่นที่ำาได้คุ่้อการัสนบัสนนุห์นว่ย์งานในพ่�นท่ี่� 

ท่ี่�รับัผิด้ชื่อบในการัที่ำาห์มนัและฉ่ด้วคัุซ่ึ่นสตั่ว ์“ในการั
จดั้การัปัิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ ไมใ่ชื่เ่พ่ย์งห์นา้ท่ี่�ของภัาคุรัฐั
ห์รัอ่ห์นว่ย์งานใด้ห์นว่ย์งานห์น่�ง แต่ต่่อ้งอาศิยั์คุวาม

รัว่มม่อจากที่กุภัาคุสว่น ซึ่่�งขณะน่�ได้ม่้ 
ภัาคุ่เคุรัอ่ขา่ย์ที่ั�วปิรัะเที่ศิ” 

“เพัริาะสีตัวจ์ำริจำดั๊ทุี�อยูใ่นบริเิวณริอบบา้นถอืเป็็นสีว่น
หน่�งของช่มุช่นทุี�ทุกุัค้นตอ้งมสีีว่นร่ิวมในกัาริดู๊แล 
ใหพ้ัวกัเขาได๊ร้ิบัวคั้ซีึ่นตามกัำาหนด๊และทุำาหมนั  

เพัื�อสีขุภาพัของสีตัวซ่์ึ่�งจำะสีง่ผลถง่ค้วามป็ลอด๊ภยั 
ของค้นด๊ว้ย” นาย์ธ่ิรัภัทัี่รัทิี่ �งที่า้ย์

เรัาห์วงัเป็ินอย์า่งยิ์�งวา่การัเย่์�ย์มชื่มในคุรัั�งน่ � 
จะสามารัถ่พฒันาคุวามรัว่มม่อกบัภัาคุรัฐั 
ในการัพฒันาสวสัด้ภิัาพและคุวามเป็ินอย์้ ่
ของสตั่วจ์รัจดั้ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ให์ด่้้ยิ์�งข่ �น 

ในอนาคุต่

ค้ณุจำอหน์และทุา่นริฐัมนตริี
แลกัของทุี�ริะลก่ั

นายธีิริภทัุริได๊เ้ยี�ยมช่มโริงพัยาบาลสีตัว ์ 
ค้อกัลูกัสีนุขั บา้นแมวและบริเิวณพัื �นทุี� 
เด๊นิเลน่อสิีริะของสีนุขั

กัาริตอ้นริบัอนัอบอุน่จำากั 
บริริด๊าแมวเหมยีวของซึ่อยด๊๊อกั

ซอยด๊้อกั
เปิด้บ้านต้อนรัับ

รััฐมนตร่ั 
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น้บตั้้�งแตั้ท่ี�โลก่ของเร่าร้่�จัก้่ก้่บโคุวดิ้-19 ทกุ่อย่างก่เ็ปลี�ยนไปโด้ยสุิ�นเชงิ 
ที่ั�งการัผจญ่ภัยั์ กิจกรัรัมนอกบา้น คุวามฝัันถ่ง่ที่รัปิิที่อ่งเท่ี่�ย์วในต่า่งแด้น การัเฉลมิฉลอง
และการัใชื่ช่้ื่วิต่ต่ามปิกต่นิั�นลว้นกลาย์เป็ินสิ�งท่ี่�อย์้ไ่กลต่วัเรัาเส่ย์แลว้ 

แต่ส่ิ�งห์น่�งท่ี่�ย์งัไมเ่ปิล่�ย์นแปิลงนั�นคุ่อสตั่วจ์รัจดั้ขา้งถ่นนในปิรัะเที่ศิไที่ย์ท่ี่�ย์งัรัอคุอย์ 
การัชื่ว่ย์เห์ล่อ และมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ท่ี่�ย์งัที่ำางานเพ่�อสตั่วเ์ห์ลา่น่ � 

โชื่คุด่้มากท่ี่�เรัาได้ร้ับัการัรัว่มม่อและสนบัสนนุจากห์นว่ย์งานพนัธิมิต่รัชื่ว่ย์เห์ล่อสตั่วใ์น
อเมรักิาและแคุนาด้า ซึ่่�งที่ำางานกนัอย์า่งแข็งขนัในการัห์าบา้นให์มใ่ห์แ้ก่สนุขัและแมว
ของซึ่อย์ด๊้อก ซึ่่�งท่ี่มขนสง่ของเรัาสง่ไปิเที่า่ท่ี่�เท่ี่�ย์วบนิจะเอ่ �ออำานวย์ในชื่ว่งเวลาน่� ด้ว้ย์การั
ชื่ว่ย์เห์ล่อของพวกเขาที่ำาให์ส้ตั่วเ์ห์ลา่น่ �ได้พ้บกบับา้นให์มอ่นัอบอุน่ ที่ำาให์เ้รัาม่พ่ �นท่ี่�ให์แ้ก่
สตั่วจ์รัจดั้ห์นา้ให์มท่่ี่�จะเขา้มาท่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิง

เรัาได้ร้ัว่มม่อกบัห์นว่ย์งานเชื่น่ The Barking Lot ในซึ่านดิ้เอโกต่ั�งแต่ป่่ิ พ.ศิ. 2559  
สีเตซีึ่� พัาริม์เมอริ ์ผ้ก่้อต่ั�งและท่ี่มของเธิอได้ต้่อ้นรับัสนุขัห์ลาย์รัอ้ย์ต่วัส้แ่คุลฟิัอรัเ์น่ย์  
และห์าบา้นให์แ้ก่พวกเขา ชื่า่งเป็ินเรั่�องอบอุน่ห์วัใจท่ี่�ได้เ้ห์น็สนุขัข่ �อาย์ของเรัาเชื่น่  
สีนูซึ่และเนป็จูำน ได้ม่้ช่ื่วิต่ให์ม ่รัวมถ่ง่สตั่วพิ์การัอย์า่งเชื่น่ คู้ปิ็โด๊ซึ่่�งต่าบอด้ สเต่ช่ื่�ย์งัได้จ้ดั้
เต่รัย่์มห์ว่งกนัชื่นสำาห์รับัคุปิ้ิโด้ด้ว้ย์เพ่�อให์เ้ขาไมเ่ด้นิชื่นสิ�งของในบา้นให์ม ่เธิอย์งัได้ใ้ห์้
โอกาสหนาวหนาว ซึ่่�งเคุย์เก่อบเอาช่ื่วิต่ไมร่ัอด้จากขา้งถ่นนในปิรัะเที่ศิไที่ย์ เขา้มาเป็ิน
สมาชิื่กให์มข่องคุรัอบคุรัวั

“การรับเล่�ยุงห้มาจรจัด๊สั่กตัิว 
ไม่ได้๊เปิล่�ยุนโลกใบน่� แต่ิโลกของห้มาตัิว

นั�นเปิล่�ยุนแปิลงไปิติลอด๊กาล.”
 – คาเรน เด๊วิสั่น

 ร่ัวมม่อกัับพันธมิตรั
เพ่�อชุบช่วิตให์ม่

 ให้์สััตว์จรั
Dana Pullen

สีว่นหน่�งของสีนุขัและแมวหลายริอ้ยตวัทุี�ได๊ ้
พัลกิัช่วีติใหมใ่นตา่งแด๊น ขอบค้ณุอกีัค้ริั�งสีำาหริบั
กัาริทุำางานของพันัธิมติริหาบา้นทุี�แสีนนา่ทุ่�ง
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ห์นว่ย์งานพนัธิมิต่รัอ่�นๆ ได้แ้ก่ Almost Home Animal Rescue, Pet Medical 
Center of Pasco, Motley Zoo, Posh Pets, Senior Dog Sanctuary, Animal Ark, 
Secondhand Hounds, AMA Animal Rescue, Addicus’ Legacy, Homeward 
Trails, Garden Rescue, Kent Animal Rescue, BnR’s Rock N Rescue, the SPCA 
of Westchester, the Student Rescue Project และ Fetching Tails Foundation  
พวกเขาที่ำางานกนัอย์า่งเต่ม็ท่ี่�เพ่�อให์แ้นใ่จวา่สนุขัและแมวของเรัาจะได้ร้ับัการัด้แ้ล 
อย์า่งด่้ท่ี่�สดุ้

ในแคุนาด้า เรัาได้ร้ัว่มงานกบัห์นว่ย์งานเชื่น่ Furever Furbaby Rescue, Pawsitive 
Match, Firefighter Dog Rescue, Adopt-a-Dog/Save-a-Life, Dachshund and 
Friends, Refuge Balto, Animal Haven Rescue League, Snookie’s Society  
และ Paws Above เพ่�อให์ส้นุขัห์ห้์นวกเชื่น่ สีวสัีด๊ริิกัั สนุขัท่ี่�แที่บสญ้่เส่ย์การัมองเห์น็
อย์า่ง เวสีป็า้ ห์รัอ่ลก้สนุขัเชื่น่ เบลูกัา้ แมก็ัซ์ึ่ และลูเซีึ่ยพบกบัคุวามสขุในบา้นห์ลงัให์ม ่

ซึ่อนด๊ริา้ เซีึ่ยมอนิสีกั ีอาสาสมคัุรัของซึ่อย์ด๊้อกแคุนาด้า เป็ินอ่กห์น่�งคุนท่ี่�ได้อ้ทิุี่ศิต่น 
เพ่�องานอาสาอย์า่งถ่ง่ท่ี่�สดุ้ ด้ว้ย์การัให์ข้อ้มล้และแนะนำาปิรัะสบการัณส์ว่นต่วั 
ของเธิอในการัด้แ้ลสตั่วแ์ก่ห์นว่ย์งานพนัธิมิต่รัเห์ลา่น่ �อย์า่งไมร้่ัจ้กัเห์น็ด้เห์น่�อย์

เรัาได้ส้ง่สนุขัห์ลาย์รัอ้ย์ต่วัไปิย์งัห์นว่ย์งานเห์ลา่น่ �ต่ั�งแต่ป่่ิ พ.ศิ. 2559 และสว่นให์ญ่่แลว้ 
พวกเขามกัจะได้บ้า้นให์มภ่ัาย์ในรัะย์ะเวลาเด่้อนห์รัอ่สองเด่้อนห์ลงัจากไปิพกัอย์้ท่่ี่�นั�น  
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เรัาต่อ้งขอย์กย์อ่งการัที่ำางานท่ี่�ละเอ่ย์ด้ในที่กุขั�นต่อนเพ่�อให์ม้ั�นใจวา่สตั่วแ์ต่ล่ะต่วัจะได้้
เจอผ้ร้ับัเล่ �ย์งท่ี่�เขา้ใจลกัษณะนิสยั์และคุวามพิเศิษเฉพาะของแต่ล่ะต่วัจรังิๆ สามารัถ่
ด้แ้ลให์พ้วกเขาปิลอด้และม่สขุภัาพแข็งแรังในชื่ว่งท่ี่�กำาลงัรัอบา้นให์ม่

ห์ากไมไ่ด้ร้ับัคุวามชื่ว่ย์เห์ล่ออย์า่งด่้เย่์�ย์มในการัห์าบา้นให์มใ่นอเมรักิาเห์น่อจาก 
ห์นว่ย์งานพนัธิมิต่รัเห์ลา่น่ �แลว้ สนุขัอ่กจำานวนมากคุงไมม่่โอกาสในการัพบกบัช่ื่วิต่ให์ม่
ในบา้นอนัอบอุน่ 

เรัาย์งัคุงเด้นิห์นา้ห์าบา้นให์มใ่ห์ก้บัสตั่วจ์รัจดั้ในคุวามด้แ้ลของเรัา และมองห์าโอกาส 
ในการัรัว่มม่อกบัห์นว่ย์งานชื่ว่ย์เห์ล่อสตั่วต์่า่งๆ ห์ากคุณุต่อ้งการัแจง้ขอ้มล้ของ 
ห์นว่ย์งานท่ี่�ชื่ว่ย์ห์าบา้นให์มใ่ห์แ้ก่สนุขัและแมว (ห์รัอ่อาจจะเป็ินห์นว่ย์งานของคุณุเอง!) 
โปิรัด้แจง้ขอ้มล้มาท่ี่� partnerrescue@soidog.org
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Nayomi Gunarathna

ในเด้อ่นตุั้ลาคุม เร่าได้�ทร่าบข่าวที� 
น่าตั้่�นเตั้�นว่า Charity Navigator  
ห้น่วยงานที�ปร่ะเมนิคุวามน่าเช่�อถึอ่ของ
องคุก์่ร่ก่าร่กุ่ศลที�ให้ญ่ที�สุุด้ในอเมริ่ก่า  
ได้�จัด้้อ้นด้บ้ซอยด้อ๊ก่ให้�อย้่ในร่ะด้บ้สุี�ด้าว 
ซึ�งเป็นร่ะด้บ้สุ้งที�สุุด้ในก่าร่จัด้้อ้นด้บ้

ซึ่อย์ด๊้อกนั�นย่์นห์ย์ดั้ในการัที่ำางานอย์า่งโปิรัง่ใส 
และต่รัวจสอบได้ ้ซึ่่�งต่อ้งม่การัเผย์แพรัข่อ้มล้บน
เวบ็ไซึ่ต่ต์่ามท่ี่� Charity Navigator กำาห์นด้เง่�อนไข
เชื่น่ ขอ้มล้เก่�ย์วกบัผงัรัาย์ช่ื่�อผ้บ้รัหิ์ารั

เกณฑ์ก์ารัต่ดั้สนิของ Charity Navigator นั�นม่สอง
ห์วัขอ้คุ่อ การัจดั้การัด้า้นการัเงิน และคุวามโปิรัง่ใส 
สามารัถ่ต่รัวจสอบได้ ้การัได้เ้รัต่ส่�ด้าวน่ �ห์มาย์ถ่ง่
ซึ่อย์ด๊้อกผา่นมาต่รัฐานและเกณฑ์ท์ี่ั�งสองอย์า่ง 

เป็ินเรั่�องนา่ยิ์นด่้ท่ี่�ต่อ้งแจง้วา่ น่�ไมใ่ชื่คุ่รัั�งแรักท่ี่� 
ซึ่อย์ด๊้อกได้ร้ับัรัางวลัจากการัจดั้การัด้า้นการัเงิน  
และคุวามโปิรัง่ใสในองคุก์รั แต่เ่รัาย์งัได้ร้ับั 
Platinum Seal of Transparency จาก GuideStar 
เป็ินเวลาห์ลาย์ป่ิ และได้ร้ับัการับนัที่ก่ใน องคุก์รั
ไมแ่สวงห์าผลกำาไรัย์อด้เย่์�ย์มในรัะด้บัที่อ็ปิ 

GreatNonprofits’ list of top-rated เป็ินปิรัะจำา
ที่กุป่ิต่ั�งแต่ป่่ิ 2556

GuideStar เป็ินแห์ลง่ขอ้มล้ท่ี่�ให์ญ่่ท่ี่�สดุ้ของ
องคุก์รัไมแ่สวงห์าผลกำาไรัที่ั�วโลก ในขณะท่ี่� 
GreatNonprofits นั�นเป็ินแพลต่ฟัอรัม์ชื่ั�นนำาท่ี่� 
เผย์แพรัข่อ้มล้เก่�ย์วกบัผ้ม่้สว่นได้ส้ว่นเส่ย์ซึ่่�งร้ัล้ก่
เก่�ย์วกบัองคุก์รัการักศุิล

เป็ินเรั่�องสำาคุญั่ยิ์�งท่ี่�เรัาต่อ้งรักัษามาต่รัฐาน 
เห์ลา่น่ �ไว ้ซึ่่�งต่อ้งขอย์กคุวามด่้คุวามชื่อบให์แ้ก่ 
ผ้บ้รัจิาคุของเรัา ซึ่่�งผลกัด้นัให์เ้รัาสามารัถ่ที่ำางาน
เพ่�อสตั่วจ์รัจดั้ได้ต้่อ่ไปิ

ผ้บ้รัจิาคุคุ่อแรังสนบัสนนุท่ี่�ยิ์�งให์ญ่่สำาห์รับัคุวาม
สำาเรัจ็และการัวางแผนงานอย์า่งย์ั�งย่์นของซึ่อย์
ด๊้อก ไมว่า่จะเป็ินโคุรังการัที่ำาห์มนั ฉ่ด้วคัุซ่ึ่น  
ชื่ว่ย์เห์ล่อ ให์ก้ารัรักัษา โคุรังการัการัศิก่ษา ห์รัอ่ 
การัย์ตุ่กิารัคุา้เน่ �อสนุขัในเอเช่ื่ย์ต่ะวนัออกเฉ่ย์งใต่้

โคุรังการัต่า่งๆ เห์ลา่น่ �ม่วตั่ถ่ปุิรัะสงคุเ์พ่�อแกไ้ข
ปัิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ ซึ่่�งเรัาจะใชื่ท้ี่กุด้อลลา่รั ์ย์โ้รั 
ปิอนด้ ์โคุรัเนอ ฟัรังัก ์และบาที่อย์า่งคุุม้คุา่ท่ี่�สดุ้

คว้าด้าว  

Charity Navigator
ยกัซอยด๊้อกัโปร่ังใสัตรัวจสัอบได้้

รัะดั้บท็อป

เทศก่าลแห้ง่คุวามสุุขอย่างว้นคุริ่สุตั้ม์าสุ เป็นช่วงเวลาที�เร่าตั้า่งได้�อย้่ก้่นพื่ร่�อมห้น�าพื่ร่�อมตั้าเพื่่�อ
ใช�เวลาพื่ก้่ผู่้อนและออก่ไปทำาก่จิัก่ร่ร่มสุนุก่ร่่วมก้่น และสุำาห้ร้่บพื่วก่เร่าที�ม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอย 

จัะมอีะไร่ที�ด้ไีปก่ว่าก่าร่ได้�ใช�เวลาร่่วมก้่บสุุน้ขด้�วยก่าร่ออก่ไปเด้นิเล่นที�ชายห้าด้ก้่น

เรัาพาสนุขัจากศิน้ย์พ์กัพิงของเรัาที่ั�งห์มด้ 24 ต่วัออกเด้นิที่างไปิท่ี่�ชื่าย์ห์าด้ในชื่ว่งเชื่า้ สนุขัที่กุต่วั
สนกุสนานไปิกบัการัเด้นิเลน่บนชื่าย์ห์าด้ท่ี่�เต่ม็ไปิด้ว้ย์ที่รัาย์ละเอ่ย์ด้นุม่เที่า้ และได้ส้มัผสักบักลิ�นอาย์
ที่ะเลที่า่มกลางสาย์ลมและเกล่ย์วคุล่�นในบรัรัย์ากาศิท่ี่�สงบกวา่สองชื่ั�วโมง โด้ย์ม่ห์าด้ที่รัาย์ท่ี่�ที่อด้ย์าว 

ไปิต่ามชื่าย์ฝัั� งที่ะเลอนัด้ามนัเป็ินฉากห์ลงัท่ี่�สวย์สมบร้ัณแ์บบ

เจา้ห์นา้ท่ี่�ของเรัาและสนุขัห์ลากห์ลาย์ชื่ว่งวยั์ออกเด้นิที่างไปิด้ว้ย์กนับนรัถ่สองแถ่วซึ่อย์ด๊้อก ที่ั�งคุนและ
สนุขัต่า่งพรัอ้มใจชื่ะโงกห์นา้ออกนอกห์นา้ต่า่งเพ่�อรับัลมชื่มวิวไปิต่ลอด้ที่าง เม่�อเรัาเด้นิที่างไปิถ่ง่  

สนุขับางต่วัม่อาการัต่่�นท่ี่�เลก็นอ้ย์ เรัาจง่ปิลอ่ย์ให์พ้วกเขาได้ท้ี่ ำาคุวามคุุน้เคุย์กบัสิ�งแวด้ลอ้มให์มส่กัพกั 
พวกเขาเรัิ�มด้มสิ�งต่า่งๆ รัอบต่วัอย์า่งเชื่น่ด้อกไมร้ัมิชื่าย์ห์าด้และต่น้ห์ญ่า้รัมิที่างเที่า้ด้ว้ย์คุวามอย์ากร้ั ้

อย์ากเห์น็ แต่ส่ ำาห์รับัสนุขับางต่วัท่ี่�กลา้ข่ �นมาห์นอ่ย์ เรัาปิลอ่ย์ให์พ้วกเขาได้ว้ิ�งเลน่ผจญ่ภัยั์บนผ่นที่รัาย์
และฟัองคุล่�นอย์า่งเต่ม็ท่ี่� สิ�งท่ี่�สนุขัที่กุต่วัได้ร้ับัเห์ม่อนๆ กนัจากกิจกรัรัมน่�คุ่อ ปิรัะสบการัณส์ดุ้สนกุ 

ใบห์นา้ท่ี่�เป่ิ�อนด้ว้ย์รัอย์ยิ์ �ม และห์วัใจท่ี่�เป่ิ�ย์มไปิด้ว้ย์คุวามสขุ

สนุขัเห์ลา่น่ �คุงไมม่่โอกาสได้ส้มัผสัปิรัะสบการัณส์ดุ้พิเศิษเชื่น่น่ � ห์ากปิรัาศิจากการัสนบัสนนุท่ี่�ด่้ 
จากคุณุ เรัาขอขอบคุณุสำาห์รับัที่กุสิ�งท่ี่�คุณุที่ำาเพ่�อพวกเขาในชื่ว่งเที่ศิกาลแห์ง่คุวามสขุน่ �

คุวามปิรัารัถ่นาท่ี่�เห์ล่ออย์้เ่พ่ย์งอย์า่งเด่้ย์วของเรัาคุ่อ อย์ากให์ส้นุขัเห์ลา่น่ �ม่ 
บา้นท่ี่�แสนอบอุน่ในป่ิ พ.ศิ. 2564 และได้ร้ับัโอกาสให์ม่้ช่ื่วิต่ให์ม ่

และม่คุวามสขุกบัคุรัอบคุรัวัของพวกเขา

คริัสัต์มาสัน่�
พามะห์มายำ�าทรัาย 

ท่�ชายห์าด้
Sam McElroy
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เกิด้มาทิี่ �งไวใ้นบรัเิวณท่ี่�พกัของเธิอในต่อนกลางคุ่น ถ่ง่แมซ้ึ่ลิเว่ย์จะไม่
ต่อ้งการัให์ม่้เห์ต่กุารัณเ์ชื่น่น่ �เกิด้ข่ �น แต่เ่ธิอก็ย์งัยิ์นด่้รับัสตั่วด์้อ้ย์โอกาส
เห์ลา่น่ �มาไวใ้นการัด้แ้ลอย์า่งเต่ม็ใจ ไมว่า่พวกเขาจะม่โอกาสรัอด้ช่ื่วิต่
มากนอ้ย์เพ่ย์งใด้ก็ต่าม

“ฉนัมกััมุง่ค้วามสีนใจำเป็็นพัเิศูษไป็ยงับริริด๊าสีตัวป่์็วยและสีตัวท์ุี�มสีีภาพั
ร่ิางกัายผอมโซึ่ทุี�ไมไ่ด๊ร้ิบักัาริเหลยีวแล ฉนัตอ้งกัาริใหโ้อกัาสีพัวกัเขา 
เพัริาะเมื�อพัวกัเขาได๊อ้ยูใ่นสีภาพัแวด๊ลอ้มทุี�ด๊ ีได๊น้อนบนเตยีงอุน่ๆ ได๊ก้ันิ
อาหาริด๊ีๆ  และรูิส้ีก่ัมั�นค้งป็ลอด๊ภยั สีภาพัร่ิางกัายและจิำตใจำของพัวกัเขา
จำะเริิ�มด๊ขี่�นตามไป็ด๊ว้ย” คุณุซึ่ลิเว่ย์อธิิบาย์  

จนมาถ่ง่เด่้อนพฤษภัาคุม พ.ศิ. 2562 ท่ี่�คุณุซึ่ลิเว่ย์ได้เ้ขา้มารัว่มงานกบั
ซึ่อย์ด๊้อกและได้ม่้โอกาสที่ำาห์นา้ท่ี่�แมอ่ปุิถ่มัภัใ์ห์ก้บับรัรัด้าสตั่วอ่์กคุรัั�ง  
ซึ่่�งคุรัาวน่ �เธิอต่อ้งด้แ้ลสตั่วป่์ิวย์รัะย์ะสดุ้ที่า้ย์ คุวามรับัผิด้ชื่อบท่ี่�ห์ลาย์คุน
อาจจะต่อ้งคุิด้ที่บที่วนให์ด่้้ก่อนท่ี่�จะรับัห์นา้ท่ี่�น่ � แต่ส่ ำาห์รับัซึ่ลิเว่ย์แลว้  
เธิอต่อบต่กลงโด้ย์ไมล่งัเล ซึ่ลิเว่ย์เต่รัย่์มต่วัมาเป็ินอย์า่งด่้เพรัาะเธิอร้ัด่้้
วา่การัด้แ้ลสตั่วป่์ิวย์รัะย์ะสดุ้ที่า้ย์นั�น จะต่อ้งม่จิต่ใจท่ี่�เขม้แข็ง อด้ที่น  
รับัผิด้ชื่อบ และไมท่ี่อ้ถ่อย์กบัคุวามที่า้ที่าย์ท่ี่�จะต่อ้งเผชิื่ญ่อย์า่งต่อ่เน่�อง 
ที่ั�งเรั่�องอาห์ารัการักินท่ี่�ต่า่งจากสตั่วป์ิกต่ ิการัต่อ้งห์มั�นเด้นิที่างไปิต่รัวจ
สขุภัาพกบัสตั่วแ์พที่ย์ห์์ลาย์ต่อ่ห์ลาย์คุรัั�ง การัเฝัา้สงัเกต่อาการัป่ิวย์และ
พฤต่กิรัรัมในแต่ล่ะวนั อ่กที่ั�งย์งัต่อ้งคุอย์ที่ำาคุวามสะอาด้รัอย์เป่ิ�อนต่า่งๆ 
บนเฟัอรันิ์เจอรั ์เปิล่�ย์นผา้มา่นและของใชื่ภ้ัาย์ในบา้นท่ี่�ชื่ ำารุัด้เส่ย์ห์าย์  
และบางคุรัั�งย์งัต่อ้งที่ำาห์นา้ท่ี่�เป็ินกรัรัมการัคุอย์แย์กพวกเขาในย์าม 
ท่ี่�ที่ะเลาะต่บต่่กนัอ่กด้ว้ย์

โกัด๊มั อาย ุ10 ปี็ ป่็วยเป็็นโริค้ภูมคิุ้ม้กันับกัพัร่ิอง (FIV)  
และโริค้ไต ซ่ึ่�งปั็จำจำบุนัใช่ช้่วีติอยา่งมคี้วามสีขุกับัซิึ่ลเวยี 

Dee Nordlander

ห้ลายทา่นคุงคุุ�นเคุยก้่บคุุณ ‘ซ่ีลเวีัย์ บ�ลโบนี�’  
ก้่นแล�ว เธอคุอ่ห้นึ�งในเจั�าห้น�าที�คุนแร่ก่ๆ ที�คุุณจัะได้�
ทำาคุวามร้่�จัก้่เม่�อเด้นิทางมาที�ม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอย 
(ซอยด้อ๊ก่) จัง้ห้ว้ด้ภเ้ก่ต็ั้ ซึ่ลิเว่ย์ที่ำาห์นา้ท่ี่�เป็ินผ้ป้ิรัะสานงานให์้

กบัผ้เ้ย่์�ย์มชื่มและอาสาสมคัุรัของมล้นิธิิฯ ซึ่่�งคุอย์ต่อ้นรับับรัรัด้าคุน 
รักัสตั่วจ์ากที่ั�วโลกด้ว้ย์คุวามเป็ินมิต่รัในแบบอิต่าเล่�ย์นท่ี่�เป่ิ�ย์มไปิด้ว้ย์

ส่สนัของเธิอ ห์ากคุณุม่โอกาสได้ร้้ัจ้กัต่วัต่นของซึ่ลิเว่ย์แลว้ คุณุจะได้ร้ับัร้ั ้
เรั่�องรัาว มมุมอง และคุวามห์ลงให์ลในสิ�งท่ี่�เธิอที่ำาอย์้่

นอ้ย์คุนนกัท่ี่�จะร้ัว้า่ซึ่ลิเว่ย์ม่คุวามสามารัถ่พิเศิษอ่กอย์า่งห์น่�งคุ่อ  
ที่กัษะในการัส่�อสารักบัแมว โด้ย์เฉพาะแมวท่ี่�กำาลงัป่ิวย์ในรัะย์ะสดุ้ที่า้ย์

คุณุซึ่ลิเว่ย์รับัห์นา้ท่ี่�แมอ่ปุิถ่มัภัใ์ห์ก้บัสตั่วค์ุรัั�งแรักเม่�อต่อนท่ี่�เธิอย์า้ย์ 
ไปิอย์้ท่่ี่�ปิรัะเที่ศิโคุลอมเบ่ย์ในป่ิ พ.ศิ. 2549 โด้ย์เธิอให์ก้ารัด้แ้ลสนุขัและ
แมวท่ี่�ถ่ก้ที่อด้ทิี่ �งต่ามที่อ้งถ่นน จนเม่�อผ้คุ้นท่ี่�นั�นเรัิ�มสงัเกต่เห์น็วา่ซึ่ลิเว่ย์

ให์ก้ารัด้แ้ลบรัรัด้าสตั่วย์์ากไรั ้พวกเขาจง่แอบนำาแมวและลก้แมวแรัก

เรื�องราวของคนรักแมว :
สันทนากัับ 
แม่อุปถััมภ์

ผูู้้คลายุทุกข์ให้้แมวป่ิวยุระยุะสุ่ด๊ท้ายุ
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อาห์ารัและภัาวะเคุรัย่์ด้ แมส้ตั่วแพที่ย์จ์ะลงคุวามเห์น็วา่อาการัเห์ลา่น่ �
ของอาปิสุอาจจะไมด่่้ข่ �น แต่ซ่ึ่ลิเว่ย์ย์งัคุงม่คุวามต่ั�งใจท่ี่�จะด้แ้ลเขา  
ถ่ง่แมจ้ะที่ำาได้เ้พ่ย์งชื่ว่ย์ปิลอบปิรัะโลมและมอบคุวามรักัให์แ้ก่เขาในชื่ว่ง
สดุ้ที่า้ย์ของช่ื่วิต่ก็ต่าม แต่แ่ลว้ปิาฏิิห์ารัยิ์ก็์เกิด้ข่ �นกบัอาปิสุ เพรัาะเพ่ย์ง 
ไมก่่�สปัิด้าห์ภ์ัาย์ใต่ก้ารัด้แ้ลของซึ่ลิเว่ย์ สภัาพรัา่งกาย์ของอาปิสุกลบั
มาด่้ข่ �นจนสามารัถ่ปิรัะกาศิห์าบา้นให์เ้ขาได้ ้แต่น่า่เศิรัา้ท่ี่�ที่า้ย์ท่ี่�สดุ้แลว้ 
ห์ลงัจากท่ี่�อาปิสุได้ร้ับัการัด้แ้ลอย์า่งด่้เย่์�ย์มจากซึ่ลิเว่ย์ต่ลอด้รัะย์ะเวลา
ห์กเด่้อน โรัคุเย่์�อบชุื่อ่งที่อ้งอกัเสบได้ก้ลบัมากำาเรับิและพรัากช่ื่วิต่เขาไปิ 
ซึ่ลิเว่ย์มกัพด้้อย์้เ่สมอวา่เขาคุ่อแมวท่ี่�ด่้ท่ี่�สดุ้ท่ี่�เธิอเคุย์เล่ �ย์ง

ห์ลงัจากนั�นไมน่านคุณุซึ่ลิเว่ย์ได้ม่้โอกาสด้แ้ล ‘โด๊เริยีนา่’ แมวสาวขน 
ส่ด้ ำาวยั์ 6 ขวบท่ี่�ป่ิวย์เป็ินโรัคุภัมิ้คุุม้กนับกพรัอ่ง (FIV) และโรัคุไต่ ซึ่่�งต่อน
นั�นคุณุห์มอบอกวา่เธิออาจจะม่ช่ื่วิต่อย์้ไ่ด้อ่้กแคุ ่1-2 เด่้อนเที่า่นั�น ซึ่ลิเว่ย์
และโด้เรัย่์นา่ม่คุวามรักัและผก้พนักนัเป็ินอย์า่งมาก โด้ย์ซึ่ลิเว่ย์ต่ั�งช่ื่�อเลน่
ให์เ้ธิอวา่ มโิด๊ ห์รัอ่ Mido (“Mi” ห์มาย์ถ่ง่ “ my” ในภัาษาสเปิน และ “do” 
ย์อ่มาจาก Doriana) และถ่ง่ขนาด้สกัช่ื่�อเลน่ของโด้เรัย่์นา่ไวบ้นนิ �วม่อของ
เธิอ มิโด้ผ้แ้สนออ่นโย์นใชื่ช่้ื่วิต่อย์้ก่บัซึ่ลิเว่ย์ได้น้านถ่ง่ 11 เด่้อนก่อนท่ี่�จะ
จากโลกน่�ไปิด้ว้ย์ภัาวะไต่วาย์ ที่กุคุรัั�งท่ี่�พด้้ถ่ง่แมวเห์ลา่น่ �ท่ี่�เธิอเคุย์เล่ �ย์งด้ ้ 
ซึ่ลิเว่ย์มกัจะม่นำ�าต่าอย์้เ่สมอ 

เม่�อใด้ก็ต่ามท่ี่�แมวในการัด้แ้ลอปุิถ่มัภัข์องเธิอเด้ินที่างขา้มสะพานสาย์รุัง้
กลบัไปิส้ด่้าวแมว ซึ่ลิเว่ย์มกัจะสญั่ญ่ากบัต่วัเองวา่จะไมข่อที่ำาห์นา้ท่ี่�น่ �อ่ก
ต่อ่ไปิแลว้ แต่ท่ี่า้ย์ท่ี่�สดุ้เธิอก็ที่ำาต่ามสญั่ญ่าท่ี่�ให์ไ้วก้บัต่วัเองไมไ่ด้เ้ส่ย์ท่ี่ 
และนั�นคุ่อเห์ต่ผุลท่ี่�เรัาที่กุคุนรักัเธิอ อปุินิสยั์ท่ี่�ออ่นโย์นม่เมต่ต่ากรุัณาต่อ่
สตั่วย์์ากไรัข้องซึ่ลิเว่ย์คุ่อสิ�งท่ี่�ที่ ำาให์เ้ธิอเป็ินห์น่�งในบคุุคุลท่ี่�นา่ย์กย์อ่ง

นอนกัอด๊กับัอาป็สุี

มโิด๊ช่อบซึ่กุัตวันอนขา้ง ๆ

ซิึ่ลเวยีริบัอปุ็กัาริะศูริวีไิลจำากัซึ่อยด๊อ็กัเมื�อปี็  
พั.ศู. 2562 ปั็จำจำบุนัศูริวีไิลอาย ุ2 ปี็และป่็วย 
เป็็นโริค้ภูมคิุ้ม้กันับกัพัร่ิอง (FIV)

“มบีางค้ริั�งทุี�ฉนัรูิส้ีก่ัวา่ไมอ่ยากัทุำาหนา้ทุี�นี �อกีัตอ่ไป็แลว้ แตทุ่กุัค้ริั�งทุี�แมวเหลา่นี � 
สีง่สีายตาออด๊ออ้นมาให ้สีง่เสียีงริอ้งเหมยีวๆ หริอืเขา้มาซึ่กุัตวันอนขา้งๆ  
บนเตยีงเพัื�อเริยีกัริอ้งค้วามสีนใจำ ฉนัรูิส้ีก่ัวา่มนัคุ้ม้ค้า่กับัทุกุัสีิ�งทุกุัอยา่งทุี�ทุุม่เทุ 
ทุำาเพัื�อพัวกัเขา” ซึ่ลิเว่ย์กลา่ว

ซึ่ลิเว่ย์เป็ินแมอ่ปุิถ่มัภัใ์ห์ก้บัแมวของซึ่อย์ด๊้อกไปิแลว้ 12 ต่วั ปัิจจบุนัเธิอม่แมว 
ท่ี่�อย์้ใ่นคุวามด้แ้ลจำานวน 5 ต่วั (เป็ินแมวอปุิถ่มัภัส์่�ต่วัและ ‘ศูริวีไิล’ แมวท่ี่�เธิอ 
เล่ �ย์งไว)้ ในบรัรัด้าแมวที่ั�งห์มด้น่� ม่สามต่วัท่ี่�ม่เช่ื่ �อไวรัสัภัมิ้คุุม้กนับกพรัอ่ง (FIV) 
สามต่วักำาลงัป่ิวย์เป็ินโรัคุไต่รัะย์ะท่ี่�ส่� และอ่กต่วัห์น่�งป่ิวย์เป็ินมะเรัง็ท่ี่�ชื่อ่งที่อ้ง

ซึ่ลิเว่ย์รักัแมวที่กุต่วัท่ี่�เธิอเล่ �ย์ง แต่ม่่อย์้ส่องต่วัท่ี่�เธิอร้ัส้ก่ผก้พนัมากเป็ินพิเศิษ  
ห์น่�งในนั�นคุ่อแมวส่สม้-ขาวท่ี่�ช่ื่�อวา่ ‘อาป็สุี’ ท่ี่�ได้ร้ับัการัวินิจฉยั์จากสตั่วแพที่ย์ว์า่
เป็ินโรัคุเย่์�อบชุื่อ่งที่อ้งอกัเสบ (FIP) ในขณะท่ี่�เขาม่อาย์ไุด้เ้พ่ย์งแคุห่์น่�งป่ิเที่า่นั�น 
โรัคุรัา้ย์แรังน่ �เกิด้จากโคุโรันาไวรัสัในแมวบางสาย์พนัธิุ ์นอกจากอาการัด้งักลา่ว
แลว้ อาปิสุย์งัต่อ้งที่กุขท์ี่รัมานกบัปัิญ่ห์าสขุภัาพอ่�นอ่กสารัพดั้ ที่ั�งอาการัเบ่�อ
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จัาก่ซีอย์ด๊ัอกโพสู่ตใ์นฉีบบ้ที�แล�ว เร่าได้�อ้พื่เด้ตั้เร่่�องก่าร่ขยาย
ทมีทำาห้ม้นเคุล่�อนที�ของซอยด้อ๊ก่ ซึ�งได้�เพื่ิ�มทมีที�สุองของภาคุใตั้� 
(น้บเป็นทมีที� 8 ของม้ลนิธิฯ) และห์ลงัจากได้ด้้ ำาเนินการัที่ำาห์มนัและฉ่ด้

วคัุซ่ึ่นให์แ้ก่สนุขัและแมวไปิแลว้กวา่ 800 ต่วัในพ่ �นท่ี่�ภัเ้ก็ต่ในเด่้อนสงิห์าคุม  
ที่างท่ี่มได้เ้ด้นิห์นา้ต่อ่กบั 2 โคุรังการัที่ำาห์มนัเคุล่�อนท่ี่�ในเด่้อนกนัย์าย์น – 

ต่ลุาคุมที่นัท่ี่ และคุรัั�งน่ �ท่ี่มงานของเรัาปิฎิบตั่ภิัารักิจไกลจากภัเ้ก็ต่อย์้ม่ากท่ี่เด่้ย์ว

โคุรังการัแรักเป็ินการัที่ำาห์มนัเคุล่�อนท่ี่�ในบรัเิวณศิน้ย์ก์ารัฝ่ัก ห์นว่ย์บญั่ชื่าการั
ต่อ่ส้อ้ากาศิย์านและรักัษาฝัั� ง อ.สตั่ห่์บ จ.ชื่ลบรุัไ่ด้ท้ี่ ำาห์มนัสนุขัไปิ 627 ต่วั  

แมว 81 ต่วั ซึ่่�งเป็ินสนุขัและแมวท่ี่�อย์้ใ่นบรัเิวณศิน้ย์ฝ่์ักและละแวกใกลเ้คุ่ย์ง 
นอกจากน่�ท่ี่มการัศิก่ษาของเรัาย์งัได้ล้งพ่ �นท่ี่�เพ่�อให์คุ้วามร้ัเ้รั่�องสวสัด้ภิัาพสตั่ว์

เบ่ �องต่น้แก่นกัเรัย่์นท่ี่�สถ่านรับัเล่ �ย์งเด้ก็ปิฐมวยั์ ที่รั.9 (รัรั.ชื่มุพลที่ห์ารัเรัอ่)

ผ้แ้ที่นมล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ย์งัได้ร้ับัโอกาสอนัด่้ในการัเขา้พบ นาวาเอกั  
กัอ้งหลา้ ตุม้ภู ่ผ้บ้งัคุบัการัศิน้ย์ก์ารัฝ่ักห์นว่ย์บญั่ชื่าการัต่อ่ส้อ้ากาศิย์าน 

และรักัษาฝัั� ง (ศิฝั.สอ.รัฝั) และผ้แ้ที่นจากศิน้ย์ด์้แ้ลสนุขัและแมวจรัจดั้  
ห์นว่ย์บญั่ชื่าการัต่อ่ส้อ้ากาศิย์านและรักัษาฝัั� ง เพ่�อห์ารัอ่และเสนอแนวที่าง 

ในการับรัหิ์ารัจดั้การัสนุขัจรัจดั้ในบรัเิวณศิน้ย์ ์ณ กองบงัคุบัการัศิน้ย์ก์ารัฝ่ัก  

Chutima Srisawang

ห์น่วยทำาห์มัน 
ท่มท่�สัองของ 

ภาคใต้ 
บุกัไกัลุถ่ังชลุบุร่ั

อาสีาศููนย์ฝึ่กัช่่วยนำาสี่งสีุนัขเพัื่อทุำาหมัน

ทุำาหมันเริียบริ้อยไป็แล้ว 2 ตัว ยังเหลืออีกั 216 ตัว!

ศููนย์พัักัพัิงสีุนัขจำริจำัด๊ตำาบลโป็่งยังค้งต้องกัาริ
กัาริพััฒนาในหลายสี่วน ซึ่่่งกัลุ่มค้นริักัสีัตว์ใน
พัื้นทุี่ก็ักัำาลังพัยายามในกัาริให้ค้วามช่่วยเหลือ

นาวาเอกกอ้งห์ลา้ได้ใ้ห์คุ้วามเห์น็วา่การัที่ำาห์มนัให์แ้ก่ 
สนุขัและแมวจรัจดั้อย์า่งต่อ่เน่�องจะสามารัถ่แกไ้ขปัิญ่ห์า
สตั่วจ์รัจดั้ได้ใ้นรัะย์ะย์าว การัม่ศิน้ย์พ์กัพิงอ่ก 100 ท่ี่� 
ก็ไมส่ามารัถ่แกปั้ิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ได้ ้ห์ากไมท่ี่ ำาห์มนัเพ่�อ
คุวบคุมุปิรัะชื่ากรั และการัด้ำาเนินการัจำาเป็ินต่อ้งบร้ัณา
การัรัว่มม่อกบัห์นว่ย์งานต่า่งๆ เชื่น่ เที่ศิบาลต่ำาบล  
ห์นว่ย์งานภัาคุปิรัะชื่าชื่น กลุม่คุนรักัสตั่ว ์และจิต่อาสา

เด่้อนถ่ดั้มา ท่ี่มที่ำาห์มนัได้ย้์า้ย์พิกดั้ไปิท่ี่�พทัี่ย์า และต่ั�ง
ห์นว่ย์ท่ี่�ศิน้ย์พ์กัพิงสนุขัจรัจดั้ต่ำาบลโป่ิง ซึ่่�งเป็ินท่ี่�พกัอาศิยั์
ของสนุขักวา่ 250 ต่วั โด้ย์บางสว่นได้ร้ับัการัที่ำาห์มนัแลว้ 
สนุขัสว่นให์ญ่่ม่สขุภัาพด่้โด้ย์ได้ร้ับัการัต่รัวจสขุภัาพจาก
สตั่วแพที่ย์ข์องกรัมปิศิสุตั่วใ์นพ่ �นท่ี่� นอกจากน่�ย์งัได้ล้ง 
พ่ �นท่ี่�ที่ ำาห์มนัสนุขัท่ี่�บรัเิวณวดั้สกุรัย่์บ์ญุ่ญ่ารัาม, วดั้ที่วน
ที่อง และบรัเิวณรัอบสำานกัสงฆ์บ์า้นคุลองให์ญ่่อ่กด้ว้ย์ 
รัวมที่ั�งสิ �น 218 ต่วั

ห์ลงัจากปิฏิิบตั่ิภัารักิจท่ี่�ชื่ลบรุัเ่สรัจ็สิ �น ท่ี่มที่ำาห์มนัได้ ้
ต่ั�งห์นว่ย์ท่ี่�ต่ ำาบลลำาแก่น อ.ที่า้ย์เห์ม่อง จ.พงังา จนถ่ง่ 
สิ �นเด่้อนมกรัาคุม พ.ศิ. 2564

นาวาเอกัก้ัองหล้าพัาเย่ียมช่มและริับฟ้ังข้อค้ิด๊
เห็นเก่ีัยวกัับแนวทุางกัาริจัำด๊กัาริสุีนัขจำริจำัด๊
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ม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอย มองห้าโอก่าสุในก่าร่พื่ฒ้นาศ้นยพ์ื่ก้่พื่งิ
และคุวามร่่วมมอ่ด้�านก่าร่ทำางานเพื่่�อสุว้สุด้ภิาพื่สุ้ตั้วอ์ย่้เสุมอ 

และเร่ายนิด้แีลก่เปลี�ยนองคุค์ุวามร้่� วธิิทำางาน  
ร่วมถึงึเรี่ยนร้่�งานจัาก่ผู้้�อ่�นด้�วย

เด่้อนกนัย์าย์นท่ี่�ผา่นมา เรัาได้ร้ับัโอกาสอนัด่้ในการั 
รัว่มปิรัะชื่มุห์ารัอ่กบักรัมปิศิสุตั่ว ์ในห์วัขอ้ “กัาริพัฒันาสีขุภาพั 

และบริหิาริจำดั๊กัาริสีถานสีงเค้ริาะหส์ีตัว”์

โด้ย์ม่ นายสีตัวแพัทุยส์ีมเกัยีริต ิพันัธ์ิศูริ ีห์วัห์นา้กลุม่คุุม้คุรัองสวสัด้ภิัาพสตั่ว ์
ผ้แ้ที่นผอ.กองสวสัด้ภิัาพสตั่วแ์ละสตั่วแพที่ย์บ์รักิารั เป็ินปิรัะธิานการัปิรัะชื่มุ  

รัว่มด้ว้ย์ห์วัห์นา้ด้า่นกกักนัสตั่วบ์รุัร่ัมัย์แ์ละด้า่นกกักนัสตั่วน์คุรัพนม และ 
ผ้แ้ที่นจากกองสวสัด้ภิัาพสตั่วแ์ละกองสารัวตั่รัและกกักนั ณ ห์อ้งปิรัะชื่มุ 
กองสง่เสรัมิและพฒันาการัปิศิสุตั่ว ์ซึ่่�งได้ห้์ารัอ่ถ่ง่การัพฒันาการับรัหิ์ารั

จดั้การัสถ่านพกัพิงสตั่วอ์ย์า่งม่มาต่รัฐานและการัสง่เสรัมิการัรับัเล่ �ย์งสตั่ว์
จรัจดั้ในสถ่านพกัพิงแที่นการัซ่ึ่ �อสนุขัจากฟัารัม์

มล้นิธิิฯ ได้ใ้ห์ข้อ้มล้ในเรั่�องการัจดั้การัสถ่านพกัพิงสตั่ว ์การัปิรับัพฤต่กิรัรัม
สตั่ว ์การัห์าบา้นห์ลงัให์มใ่ห์แ้ก่สนุขั และการัใชื่โ้ซึ่เช่ื่ย์ลม่เด่้ย์เพ่�อสนบัสนนุ
การัด้ำาเนินงานของศิน้ย์พ์กัพิง และสิ�งท่ี่�ซึ่อย์ด๊้อกส่�อสารัมาโด้ย์ต่ลอด้คุ่อ 

ศิน้ย์พ์กัพิงสตั่วไ์มใ่ชื่ว่ิธ่ิการัแกปั้ิญ่ห์าสตั่วจ์รัจดั้ และงบปิรัะมาณของภัาคุรัฐั
คุวรันำาไปิจดั้สรัรัแก่โคุรังการัอ่�นๆ ท่ี่�สามารัถ่ลด้ปัิญ่ห์าได้ ้

อย์า่งย์ั�งย่์น เชื่น่การัที่ำาห์มนัและฉ่ด้วคัุซ่ึ่น

โด้ย์เสนอวา่การับรัหิ์ารังานศิน้ย์พ์กัพิงอย์า่งย์ั�งย่์นนั�นจำาเป็ินต่อ้งม่การัจดั้ห์า
บา้นห์ลงัให์มใ่ห์แ้ก่สนุขัท่ี่�ม่สขุภัาพด่้และม่พฤต่กิรัรัมท่ี่�พรัอ้มในการัถ่ก้รับั

เล่ �ย์ง มิเชื่น่นั�นห์ากไมม่่การัรัะบาย์จำานวนสตั่วอ์อก ศิน้ย์พ์กัพิงก็จะแนน่ขนดั้ 
ก่อปัิญ่ห์าสขุภัาพ และที่ำาให์ส้ิ �นเปิล่องงบปิรัะมาณในการับรัหิ์ารัจดั้การัอย์า่ง

ไมส่ิ �นสดุ้ และเปิิด้ให์ป้ิรัะชื่าชื่นเขา้มาม่สว่นรัว่มในการัพฒันาในด้า้นต่า่งๆ 
โด้ย์ที่างกองฯ รับัเรั่�องของการัห์าบา้นให์มไ่ปิพิจารัณา

การัปิรัะชื่มุในคุรัั�งน่ �จะเป็ินสญั่ญ่าณท่ี่�ด่้ในการัเปิล่�ย์นแปิลงและ 
พฒันาศิน้ย์พ์กัพิงที่ั�วปิรัะเที่ศิ และเรัามุง่ห์วงัวา่จะสามารัถ่รัว่มม่อ 

กบัห์นว่ย์งานภัาคุรัฐัในโอกาสถ่ดั้ไปิ

Chutima Srisawang

ซอยด๊้อกัร่ัวมกัับกัรัมปศุูสััตว์
ห์าร่ัออนาคตศููนย์
พักัพิงสััตว์ในไทย

Dee Nordlander

ว้นป�องก้่นโร่คุพื่ษิสุุน้ขบ�าโลก่ตั้ร่งก้่บ 
ว้นที� 28 ก้่นยายนของทกุ่ปี เป็ินวนัสำาคุญั่ท่ี่�
ที่ั�วโลกรัว่มกนัรัณรังคุเ์พ่�อสรัา้งคุวามร้ัคุ้วามเขา้ใจให์้
ปิรัะชื่าชื่นต่รัะห์นกัถ่ง่คุวามรุันแรังของโรัคุพิษสนุขับา้ 
รัวมถ่ง่สรัา้งจิต่สำานก่ของปิรัะชื่าชื่นในการัคุวบคุมุและ
ปิอ้งกนัโรัคุพิษสนุขับา้ ซึ่่�งกิจกรัรัมท่ี่�ต่อ้งที่ำาเพ่�อเฉลมิ
ฉลองในวนัน่ � คุ่อการัฉ่ด้วคัุซ่ึ่นให์ก้บัสนุขัและแมวจรัจดั้

   มล้นิธิิเพ่�อสนุขัในซึ่อย์ (ซึ่อย์ด๊้อก) จดั้ต่ั�งห์นว่ย์
บรักิารัท่ี่�ศิาลาปิรัะชื่าคุมจงัห์วดั้ภัเ้ก็ต่และให์ก้ารัต่อ้นรับั
ปิรัะชื่าชื่นท่ี่�นำาสตั่วจ์รัจดั้ในชื่มุชื่น ต่ลอด้จนสตั่วเ์ล่ �ย์ง
ของพวกเขามาเขา้รับับรักิารัจากท่ี่มคุลนิิกเคุล่�อนท่ี่� 
ของเรัา ม่สตั่วจ์ ำานวน 43 ต่วัได้ร้ับัการัฉ่ด้วคัุซ่ึ่นและอ่ก 
34 ต่วัได้ร้ับัการัที่ำาห์มนัในวนัด้งักลา่ว

   นอกจากน่� เรัาย์งัม่ท่ี่มการัศิก่ษาท่ี่�คุอย์ให์ ้
คุวามร้ัแ้ก่เจา้ของและผ้ใ้ห์อ้าห์ารัสตั่ว ์(feeders) ในเรั่�อง
คุวามสำาคุญั่ของการัฉ่ด้วคัุซ่ึ่นปิรัะจำาป่ิเพ่�อปิอ้งกนัสตั่ว์
เห์ลา่น่ �จากโรัคุพิษสนุขับา้และโรัคุต่ดิ้เช่ื่ �ออ่�นๆ ต่ลอด้จน
แนวที่างปิฏิิบตั่ใินกรัณ่ท่ี่�ถ่ก้สนุขัห์รัอ่แมวท่ี่�อาจเป็ิน 
โรัคุพิษสนุขับา้กดั้ 

   ผ้ป่้ิวย์โรัคุพิษสนุขับา้ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ลด้ลงอย์า่ง
ต่อ่เน่�องในรัะย์ะห์ลงั อนัเป็ินผลส่บเน่�องมาจากการัรัเิรัิ�ม
โคุรังการั CNVR (จบั, ที่ำาห์มนั, ฉ่ด้วคัุซ่ึ่น, นำากลบัคุ่นส้่
ถิ่�นท่ี่�อย์้เ่ด้มิ) ของมล้นิธิิซึ่อย์ด๊้อก โด้ย์เฉพาะอย์า่งยิ์�งใน
พ่ �นท่ี่�จงัห์วดั้ภัเ้ก็ต่ท่ี่�ม่การัพบผ้ป่้ิวย์โรัคุพิษสนุขับา้เพ่ย์ง
รัาย์เด่้ย์วเที่า่นั�นในชื่ว่ง 25 ป่ิท่ี่�ผา่นมา อย์า่งไรัก็ต่าม 
ภัารักิจของเรัาย์งัคุงต่อ้งด้ำาเนินต่อ่ไปิจนกวา่ท่ี่�โรัคุรัา้ย์น่ �
จะถ่ก้กำาจดั้ให์ห้์มด้สิ �นไปิ

มสีีนุขัและแมวจำำานวนทุั�งสีิ�น 77 ตวัได๊ร้ิบักัาริฉดี๊วคั้ซีึ่น
และทุำาหมนัทุี�ค้ลนิกิัเค้ลื�อนทุี�ของซึ่อยด๊๊อกั

สีนุขัหลงัจำากัได๊ร้ิบักัาริฉดี๊วคั้ซีึ่น

ซอยด๊้อกัให้์
ความสัำาคัญกัับ
วันป้องกัันโรัค
พิษสุันัขบ้าโลุกั
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“จงมุ่ังมัั�นให้์ผลง�นโฆษณ�ของเร�ข�ย์สู่่นค้�ให้์ได้ั แต่จงตระห์นักว่ั�
โฆษณ�กต้็องมีัสู่่วันในก�รขับเคล่�อนสัู่งคมัด้ัวัย์” เป็ินคุำากลา่วของลโีอ  
เบอริเ์นท็ุทุ ์ผ้ก่้อต่ั�งเอเจนซ่ึ่�โฆ์ษณารัาย์ให์ญ่่ของโลก ซึ่่�งไมเ่กินคุวามเป็ินจรังิแต่อ่ย์า่งใด้ 

ล่โอ เบอรัเ์น็ที่ที่ ์ปิรัะเที่ศิไที่ย์ ได้ด้้ ำาเนินการัภัาย์ใต่ห้์ลกัการัน่ � และในเด่้อนกนัย์าย์น 
ท่ี่�ผา่นมา พวกเขาได้อ้อกแคุมเปิญ่เพ่�อชื่ว่ย์เห์ล่อสตั่วจ์รัจดั้ในศิน้ย์พ์กัพิง เพรัาะเลง็เห์น็ 
วา่สตั่วเ์ห์ลา่น่ �ลว้นได้ร้ับัผลกรัะที่บจาวิกฤต่การัณโ์คุวิด้-19 

แคุมเปิญ่ “Pet Shows for Good” เป็ินกิจกรัรัมออนไลนท์ี่างโซึ่เช่ื่�ย์ลม่เด่้ย์  
โด้ย์ให์เ้จา้ของสตั่วเ์ล่ �ย์งโพสร้ัปิภัาพนา่รักัๆ ของสตั่วเ์ล่ �ย์งผา่นที่างเฟัสบุ๊คุและ 
อินสต่าแกรัมเพ่�อสรัา้งคุวามต่รัะห์นกัให์ผ้้คุ้นที่ั�วไปิเห์น็คุวามสำาคุญั่ของช่ื่วิต่สตั่วจ์รัจดั้ 
ไรับ้า้นท่ี่�กำาลงัต่อ้งการัคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อ และปิรัะชื่าสมัพนัธิช์ื่อ่งที่างสำาห์รับับรัจิาคุ 
เพ่�อสนบัสนนุการัที่ำางานของมล้นิธิิและห์นว่ย์งานท่ี่�ด้แ้ลสตั่วเ์ห์ลา่น่ � ได้แ้ก่ มล้นิธิิเพ่�อสนุขั
ในซึ่อย์, Home4Animals และมล้นิธิิเด้อะวอย์ส์

แคุมเปิญ่น่�ได้ร้ับัการัเผย์แพรัอ่ย์า่งรัวด้เรัว็ผา่นแฮชื่แที่ค็ุ #มามะมาช่ว่ยหมาแมวกันั  
ซึ่่�งรัวมถ่ง่ด้ารัาสาวแพัทุริเิซีึ่ย กู๊ัด๊ และ พัริมี ริณดิ๊า เตช่สีทิุธิิ� ท่ี่�ได้แ้ชื่รัล์งบนอินสต่าแกรัม 
สว่นต่วัแก่ผ้ต้่ิด้ต่ามกวา่ 3.3 ลา้นคุน นอกจากน่�ย์งัได้ม่้การัแชื่รัใ์นกลุม่คุนเล่ �ย์งสตั่ว ์
อย์า่งแพรัห่์ลาย์

ซอยด๊้อกั
x  

ลุ่โอ เบอร์ัเน็ทท์
ปรัะเทศูไทย

Chutima Srisawang

คุณุจีำน ห์น่�งในท่ี่มงานของ ล่โอ เบอรัเ์น็ที่ที่ ์
ปิรัะเที่ศิไที่ย์ กลา่วถ่ง่แรังบนัด้าลใจเบ่ �องห์ลงั
แคุมเปิญ่น่�วา่ “ช่ว่งโค้วดิ๊-19 เป็็นเวลาทุี�ค้นสีว่น
ใหญ่พักััอาศูยัอยูทุ่ี�บา้น และไมส่ีามาริถใหก้ัาริ 
ช่ว่ยเหลอืสีตัวจ์ำริจำดั๊ในศููนยพ์ักััพังิได๊ม้ากันกัั  
แตส่ีว่นใหญ่พัวกัเขาใช่เ้วลาบนโลกัออนไลนก์ันั 
เกัอืบ 24 ช่ั�วโมง ด๊งันั�นแค้มเป็ญออนไลนเ์พัื�อ 
สีง่ตอ่ค้วามช่ว่ยเหลอืสีตัวจ์ำริจำดั๊จ่ำงนา่จำะเป็็น 
ช่อ่งทุางทุี�เหมาะสีม”

คุณุจ่นร้ัจ้กัการัที่ำางานของซึ่อย์ด๊้อกมาเป็ินเวลา
นานแลว้ วิกฤต่กิารัณโ์คุวิด้-19 จง่เป็ินโอกาสท่ี่�ด่้
ของเธิอและท่ี่มงานท่ี่�จะได้ช้ื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัและแมว
จรัจดั้ในแนวที่างท่ี่�พวกเขาถ่นดั้

ขอขอบค้ณุ ลโีอ เบอริเ์นท็ุทุ ์ป็ริะเทุศูไทุยและทุกุัๆ 
ค้นทุี�ได๊ม้สีีว่นในกัาริป็ริะช่าสีมัพันัธ์ิในทุกุัรูิป็แบบทุั�ง 
โพัสีต ์แช่ริ ์ไลค้ ์และบริจิำาค้ใหเ้ริาในแค้มเป็ญนี �#มามะมาช่่วยหมาแมวกััน
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“เรัาไม่ทิ�งกััน”
ซอยด๊้อกัส่งมอบ้อาหาร็สัตว์ 

ช่วยสุนัขและแมวทีี่�ปร็ะสบ้ภั์ยนำ�าท่ี่วม
Chutima Srisawang

ตั้ลอด้ร่ะยะเวลาก่ว่า 17 ปีที�ม้ลนิธิเพื่่�อสุุน้ขในซอย  

(ซอยด้อ๊ก่) ให์คุ้วามชื่ว่ย์เห์ล่อแก่สนุขัและแมวจรัจดั้ 
ในสถ่านการัณฉ์กุเฉินมาโด้ย์ต่ลอด้ ไมว่า่จะเป็ิน  
ชื่ว่ย์เห์ล่อจากอบุตั่เิห์ต่ ุการัที่ารุัณกรัรัม และมอบการั
รักัษาพย์าบาลเม่�อได้ร้ับับาด้เจ็บห์รัอ่เจ็บป่ิวย์ 

นอกจากน่�ซึ่อย์ด๊้อกย์งัได้ม่้บที่บาที่สำาคุญั่ในภัารักิจ 
ชื่ว่ย์เห์ล่อสตั่วท่์ี่�ได้ร้ับัผลกรัะที่บจากภัยั์พิบตั่ิต่ามภัมิ้ 
ภัาคุต่า่งๆ ของปิรัะเที่ศิไที่ย์ ที่ั�งเห์ต่กุารัณค์ุล่�นย์กัษส์น่ามิ 
เม่�อป่ิ พ.ศิ. 2547 นำ�าที่ว่มกรุังเที่พฯในป่ิ พ.ศิ. 2554  
นำ�าที่ว่มภัาคุใต่ข้องปิรัะเที่ศิไที่ย์เม่�อป่ิ พ.ศิ. 2560 และ 
นำ�าที่ว่มคุรัั�งให์ญ่่ท่ี่�อบุลรัาชื่ธิาน่ในป่ิ พ.ศิ. 2562

เม่�อวนัท่ี่� 16 ธินัวาคุม 2563 ซึ่อย์ด๊้อกได้ส้ง่มอบอาห์ารั
เม็ด้สำาห์รับัสนุขัจำานวน 297 ถ่งุ (ถ่งุละ 20 กิโลกรัมั) และ
อาห์ารัเม็ด้สำาห์รับัแมวจำานวน 121 ถ่งุ (ถ่งุละ 8 กิโลกรัมั) 
ให์แ้ก่ส ำานกังานปิศิสุตั่วจ์งัห์วดั้นคุรัศิรัธ่ิรัรัมรัาชื่ โด้ย์ม่  
นายเศูกัสีริริค้ ์สีวนกูัล ปิศิสุตั่วจ์งัห์วดั้และผ้แ้ที่นปิศิสุตั่ว์
แต่ล่ะอำาเภัอเด้นิที่างมารับัมอบ เพ่�อนำาไปิชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขั

และแมวท่ี่�ต่อ้งการัอาห์ารัอย์า่งเรัง่ด้ว่น 

และได้ร้ับัผลกรัะที่บจากอทุี่กภัยั์คุรัั�งลา่สดุ้ในพ่ �นท่ี่� 
ที่ั�ง 23 อำาเภัอของจงัห์วดั้นคุรัศิรัธ่ิรัรัมรัาชื่

ในอด่้ต่ท่ี่�ผา่นมา ซึ่อย์ด๊้อกรัว่มม่อกบักรัมปิศิสุตั่ว ์
จงัห์วดั้นคุรัศิรัธ่ิรัรัมรัาชื่ในการัชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขัและแมว 
จากเห์ต่กุารัณน์ำ�าที่ว่มในพ่�นท่ี่�ภัาคุใต่ข้องปิรัะเที่ศิไที่ย์ 
เม่�อป่ิ พ.ศิ. 2560 และได้ป้ิรัะสานงานการัออกห์นว่ย์ 
ที่ำาห์มนัเคุล่�อนท่ี่�ให์แ้ก่สนุขัและแมวในจงัห์วดั้
นคุรัศิรัธ่ิรัรัมรัาชื่ ซึ่่�งได้ด้้ ำาเนินการัมาต่ั�งแต่เ่ด่้อนกนัย์าย์น 
พ.ศิ. 2561 โด้ย์เรัิ�มต่น้ท่ี่�อ ำาเภัอขนอม อำาเภัอสชิื่ล และ
อำาเภัอที่า่ศิาลาซึ่่�งเป็ินท่ี่�ต่ั�งของห์นว่ย์ที่ำาห์มนัของเรัา 
ในปัิจจบุนั 

การัสนบัสนนุของคุณุคุ่อสิ�งส ำาคุญั่และจำาเป็ินอย์า่งยิ์�ง 
ท่ี่�ชื่ว่ย์ผลกัด้นัให์ซ้ึ่อย์ด๊้อกสามารัถ่สง่มอบคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อ
ฉกุเฉิน และมอบอาห์ารัให์แ้ก่สนุขัและแมวท่ี่�กำาลงัต่อ้งการั
คุวามชื่ว่ย์เห์ล่อมากท่ี่�สดุ้ ห์ากปิรัาศิจากการัสนบัสนนุ 
อย์า่งต่อ่เน่�องจากคุณุ เรัาคุงไมอ่าจต่อ่ส้ก้บัวิกฤต่และ 
ชื่ว่ย์ช่ื่วิต่สตั่วท่์ี่�นา่สงสารัเห์ลา่น่ �ได้้

ห้ลายๆ ทา่นที�ช่�นชอบก่าร่ทำาอาห้าร่ (ห้ร่่อชอบก่นิ!)  

คุงตั้�องเป็นแฟนร่ายก่าร่มั�สู่เตอร์เชฟ ที�แข่งข้นทำา
อาห้าร่และมว้ีตั้ถุึด้บิลำ�าๆ ก้่บเมน้ที�น่าตั้่�นตั้าตั้่�นใจั 

ในร่ายก่าร่อย่้เสุมอ 

ในซ่ึ่ซึ่ั�นลา่สดุ้น่ � ร้ัปิแบบของรัาย์การัย์งัคุงเป็ินการัแขง่ขนัที่ำา
อาห์ารัท่ี่�แสนที่า้ที่าย์เห์ม่อนเด้มิ กบัช่ื่�อรัาย์การั Master Chef 
Celebrity Thailand และท่ี่�เพิ�มเต่มิจากช่ื่�อรัาย์การัคุ่อผ้เ้ขา้
แขง่ขนันั�นจะเป็ินเซึ่เลบรัต่ิ่ �จากห์ลาย์สาขาด้ว้ย์กนั  
ที่ั�งนกัแสด้ง นกัรัอ้ง พิธิิกรัมากคุวามสามารัถ่ แต่ท่่ี่�มากไปิ
กวา่นั�นคุ่อผ้เ้ขา้แขง่ขนัแต่ล่ะที่า่น ต่อ้งเล่อกองคุก์รัการักศุิล
ท่ี่�ต่วัเองต่อ้งการัจะสนบัสนนุเงินรัางวลัห์น่�งลา้นบาที่ ห์ากวา่
สามารัถ่ชื่นะการัแขง่ขนัในรัอบสดุ้ที่า้ย์ได้้

คุณุช่นิ ช่นิวฒุ อนิทุริคู้สีนิ นกัรัอ้งและ
นกัแสด้งห์นุม่ได้เ้ขา้รัว่มแขง่ขนัในคุรัั�ง
น่ �ด้ว้ย์ และเขาเล่อกมล้นิธิิเพ่�อสนุขัใน
ซึ่อย์ เป็ินองคุก์รัการักศุิลท่ี่�ต่อ้งการัจะ
มอบเงินรัางวลัให์ ้และฝ่ัาฟัันภัารักิจใน
การัที่ำาอาห์ารัอย์า่งเต่ม็ท่ี่�จนสามารัถ่
ชื่นะใจกรัรัมการัได้ห้์ลาย์สปัิด้าห์ ์แต่่
การัแขง่ขนัย์อ่มต่อ้งม่ผ้แ้พผ้้ช้ื่นะ ถ่ง่
คุณุชิื่นจะไมไ่ด้ไ้ปิต่อ่ แต่เ่ขาได้ก้ลา่ว
ทิี่ �งที่า้ย์ในรัาย์การัและสง่กำาลงัใจผ้เ้ขา้
แขง่ขนัที่า่นอ่�นวา่ ด่้ใจท่ี่�เป็ินสว่นห์น่�งท่ี่�
ที่ ำาให์คุ้นร้ัจ้กักบัซึ่อย์ด๊้อกมากข่ �น และ
อย์ากเชิื่ญ่ชื่วนที่กุคุนท่ี่�ไมว่า่จะอย์้ส่ว่น
ไห์นของปิรัะเที่ศิไที่ย์ก็สามารัถ่ท่ี่�จะชื่ว่ย์
สนบัสนนุการัที่ำางานของมล้นิธิิฯ ได้้

โด้ย์คุรัอบคุรัวัอินที่รัคุส้นิก็ได้ร้ับัเล่ �ย์ง
สนุขัห์น่�งต่วัจากซึ่อย์ด๊้อกไปิเม่�อเด่้อน
ม่นาคุมท่ี่�ผา่นมา เจา้ “ช่านม” ห์รัอ่ช่ื่�อ
เด้มิท่ี่�ซึ่อย์ด๊้อกคุ่อ “โค้นทัุช่า” ซึ่่�งคุณุชิื่น
ได้อ้พัเด้ต่วา่ต่อนน่�ชื่านมนั�นรัา่เรังิ 
และข่ �เลน่ ต่า่งจากต่อนแรักท่ี่�จะคุอ่น

ขา้งข่ �อาย์ และคุณุแมข่องเขามกัจะสนบัสนนุการัที่ำางานของมล้นิธิิฯ อย์้เ่สมอ จง่เป็ินเห์ตุ่
ให์คุ้ณุชิื่นเองต่อ้งการัท่ี่�จะห์ยิ์บย่์�นคุวามชื่ว่ย์เห์ล่อให์แ้ก่ซึ่อย์ด๊้อกจากการัเขา้รัว่มแขง่ขนั
ที่ำาอาห์ารัคุรัั�งน่ � 

ขอขอบคุณุคุณุชิื่นและคุรัอบคุรัวัสำาห์รับัการัด้แ้ลชื่านมเป็ินอย์า่งด่้ และขอบคุณุอ่กคุรัั�ง 
ท่ี่�ที่ ำาให์ช่้ื่�อของซึ่อย์ด๊้อกไปิไกลยิ์�งข่ �น ต่ิด้ต่ามคุณุชิื่นได้ท่้ี่� IG: @chinchinawut

ได้้เวลุา
เข้าครััว
กัับชิน 
ชินวุฒ! 

Chutima Srisawang
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จิลล์ ดั๊ลล่ย์ุ
พ.ศิ. 2502 - 2560

เรั่�องรัาวการัเส่ย์สละของ 
คุณุจิลลเ์พ่�อชื่ว่ย์เห์ล่อสนุขั 
และแมวจรัจดั้ท่ี่�ไรัซ้ึ่่�งคุนเห์ล่ย์วแล
ในปิรัะเที่ศิไที่ย์ จะคุงอย์้ส่่บไปิ

พินัยกร็ร็มของคุณ สามาร็ถ้เปลี�ยนเป็นของขวัญ 
เพ่�อชีวิตทีี่�ดี้ขึ�นให้แก่สัตว์จร็จัด้ได้้

หากคุณมีเจตจำานงเช่นเดี้ยวกับ้เร็า ขอเชิญร่็วมโคร็งการ็  
ยกมร็ด้กให้ม้ลนิธิเพ่�อสุนัขในซอยในพินัยกร็ร็มของคุณ
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