
ตอบรัับคำำ�ท้้� : คุำณจอห์์น ดััลลีย์์ 
ร่ัวมเดิันจูงสุุนัขสุะสุมรัะย์ะ 

60 ไมล์์
กรกฎาคมน้ี้�

น.34

มิถุน�ย์น 2563

ถ้�คุำณอย์�กไปได้ัเร็ัว ไปคำนเดีัย์ว 
ถ้�คุำณอย์�กไปได้ัไกล ไปด้ัวย์กัน

post

รูัปโฉมโคำรังก�รัอุปถัมภ์์ของ
ซอย์ด๊ัอก อุปถัมภ์์เพีีย์งห์น่�ง 
แต่ช่่วย์ได้ัถ่งห์ลักพัีน!

น.28 น.36 น.56
อัพีเดัต CNVR :  
ซอย์ด๊ัอกท้ำ�ห์มันไปกว่� 
400,000 ตัวแล้ว!

แคำมเปญสุ่งรั�ย์ช่่�อฟอร์ัมูล่� 1 
สุนับสุนุนยุ์ติค้ำ�เน่�อสุุนัข 
เวีย์ดัน�มช่ะงักจ�กเห์ตุโคำวิดั

SOI 
DOG

ด๊๊อกเตอร์์ทร์าวิิส  สตร์อง
หมอหน่ี้�มใจบุ่ญ 
เยืือนี้ซอยืด๊๊อก

ต่�อช้ีวิิต่สุ่นัี้ขและแมวิรอบุเกาะภููเก็ต่ด้๊วิยื

อาหาร์11ตัน
ก�อนี้ล็อคด๊าวิน์ี้

หน่ี้�งวัินี้ท้ี่�ศููนี้ย์ืพัักพิัง
สุ่นัี้ขจรจัด๊ภููเก็ต่

น.2 น.60

น.14

น.12

เรื�องราวิไม�ธรรมด๊าของ 
ผูู้้หญิงท้ี่�ไม�ธรรมด๊า

Just Gill



ในเดือืนน้�เราตื่ื�นเตื่น้ที่้�จะแจง้ข่่าวการเปิิดืตื่วัหนังสืืออัตื่ชี้วปิระวัตื่ขิ่องคุุณจิลิล์ ดััลลียส์์
ซึ่่�งเข่ย้นโดืยคุุณจิอห์น์และเรื�องเล่าจากคุุณดัอนน่า ฟรีีเลิฟ ปิระธานซึ่อยดือ๊กที่้�อังกฤษ
ซึ่่�งเป็ินเพื่ื�อนรักข่องคุุณจลิล ์และตื่ดัืตื่อนบางส่ืวนมาจากบนัที่ก่ส่ืวนตื่วัข่องคุุณจลิล์

กล่า่วได้ว้า่หนังัสืือเล่ม่น้ั �เป็็นัตัวัแทนัจิิตัวิญญาณของคุณุจิิล่ล่เ์ล่ยท้เด้้ยว จิากช่ว่งช้่วิตัในัองักฤษ
ไล่ม่าถึงึวนััท้�เธอแล่ะคุณุจิอหน์ัตัดั้สืนิัใจิยา้ยมาอย่ท้่�ป็ระเทศไทยในัป้็ พ.ศ.2546 แล่ะวนััเริ�ม 
ก่อตัั�งมล่่นิัธิเพื�อสืนุัขัในัซอย รวบรวมทั�งเรื�องช่วนัสืะเทือนัใจิแล่ะคุวามสืำาเรจ็ิท้�นัา่ภูมิ่ใจิจิากการ
เด้ินัทางของซอยด๊้อกท้�คุอ่ย ๆ เตับิโตัจิากกลุ่ม่คุนัช่ว่ยเหล่ือสืตััวเ์ล่ก็ ๆ จินัเป็็นัหนัว่ยงานัการ
กศุล่ไมแ่สืวงหากำาไรระด้บัโล่กท้�สืามารถึยตุักิารคุา้เนืั �อสืนุัขัในัป็ระเทศไทยได้ส้ื ำาเรจ็ิ

หนังัสืือวางจิำาหนัา่ยแล่ว้ท้�เวบ็ไซตัจ์ิ ำาหนัา่ยสืนิัคุา้อยา่งเป็็นัทางการของซอยด๊้อก คลิกที่ี�นี�  
ซึ�งกำาไรทั�งหมด้จิะบรจิิาคุเพื�อสืมทบทนุัการด้ำาเนิันังานัของมล่่นิัธิฯ ตัอ่ไป็

Just Gill–เร่์�องร์าวิไม่ธร์ร์มด๊า
ของผู้้�หญิิงท่�ไม่ธร์ร์มด๊า

Nayomi Gunarathna

โปิรแกรมมรดืกน้�เป็ินการวางแผนอนาคุตื่ในการที่้�จะนำามรดืก 

หรือที่รัพื่ยสิ์ืนส่ืวนบุคุคุลเพื่ื�อส่ืงตื่อ่ใหแ้ก่หน่วยงานไม่แสืวงหา 

ผลกำาไร เพื่ื�อสืร้างปิระโยชีนต์ื่อ่อย่างมหาศาลในวันที่้�เราไม่อย่ ่ 
น้ั�ยงัเหมาะสืำาหรบัผู้่ท้้�ในัช่ว่งเวล่าท้�ใช่ช้้่วิตั อาจิไมม้่โอกาสืนักัในัการ 

สืง่มอบปั็จิจิยัตัา่ง ๆ เพื�อทำาป็ระโยช่นัต์ัอ่ผู้่อื้�นั

การสืง่มอบมรด้กของคุณุใหแ้ก่มล่่นิัธิเพื�อสืนุัขัในัซอย  จิะสืามารถึ
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งช้่วิตัสืนุัขัแล่ะแมวได้อ้้กนัานัเทา่นัานัตัั�งแตัว่นััท้�คุณุจิากไป็

ใหม้รด้กอนััล่ำ�าคุา่ของคุณุได้เ้ป็็นัอนัาคุตัของสืตััวจ์ิรจิดั้ไรบ้า้นั

กรุณาสืง่อ้เมล่ม์าท้� legacy@soidog.org
หรอืเย้�ยมช่มเวบ็ไซตั ์www.soidog.org/legacy สื ำาหรบัขอ้มล่่เพิ�มเตัมิ

โปรัแกรัมมอบมรัดักให้์ซอย์ด๊ัอก 
ในพิีนัย์กรัรัมเพ่ี�อช่่วย์เห์ล่อ 
สุุนัขและแมวในเอเชี่ย์ต่อไป
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การปิิดืพื่ื�นที่้�จากสืถานการณแ์พื่ร่ระบาดืข่องโคุวดิื 19 ที่้�เราไดืน้ำาเสืนอไปิใน 

ซึ่อยดือ๊กโพื่สืฉบบัที่้�แล้ว ไดืส่้ืงผลกระที่บตื่อ่การที่ำางานหลายส่ืวนข่องม่ลนิธิฯ  
ซึ�งสืิ�งท้�นัา่เป็็นัหว่งมากท้�สืดุ้คืุอการหาบา้นัใหส้ืนุัขัแล่ะแมว ซึ�งไมส่ืามารถึทำาได้โ้ด้ยสืิ �นั

เชิ่งเนืั�องจิากการระงบัเท้�ยวบนิัทั�วโล่ก ซึ�งนัั�นัหมายถึงึจิำานัวนัของสืตััวท้์�ศน่ัยพ์กัพิง 
ก็จิะมากเกินักวา่จิะอย่ใ่นัคุอกท้�เราม้อย่เ่ด้มิได้้

Sam McElroy

คอกใหม่่ที่่�รองรบัสุนุัขัได้ค้อกละ 25 ตัวั

คำอกสุุนัขให์ม่เอี�ย์มทั้�งสีุ�
พัร้อมต้่อนี้รับุบุรรด๊าสุ่นัี้ขของเราแล้วิ
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ระหวา่งการด้ำาเนันิังานัก่อสุรา้งคอกสุนุัขัเพื่่�อ
เป็็นัที่่�อยู่่ข่องสุนุัขัในัสุถานัการณ์โ์ควดิ้ 19

ด้ว้ยเหตันุ้ั � เราจิงึตัอ้งออกคุำารอ้งขอฉุกุเฉิุนัในัการระด้มทนุัเพื�อก่อสืรา้ง
คุอกใหมซ่ึ�งได้เ้ริ�มตัั�งแตัเ่ดื้อนัม้นัาคุม ซึ�งม้พื �นัท้�อย่ส่ืว่นัหนัึ�งในัศน่ัยพ์กัพิง
ท้�สืามารถึจิะป็รบัพื �นัท้�แล่ะสืรา้งคุอกสืนุัขัใหมไ่ด้ ้ซึ�งตัอ้งขอขอบคุณุ 
ธารนัำ�าใจิท้�จิะสืามารถึหล่ั�งไหล่มาจิากทั�วทกุมมุโล่ก งานัก่อสืรา้งจิงึ 
ได้ด้้ ำาเนิันัการเพื�อใหร้องรบัสืนุัขัได้ ้25 ตัวัตัอ่หนัึ�งคุอก คุอกแรกนัั�นั 
เปิ็ด้ใช่ง้านัในัเดื้อนัพฤษภูาคุมแล่ะกล่ายเป็็นับา้นัของสืนุัขัวยัรุน่ัท้�แสืนั 
คุกึคุะนัอง 

ซึ�งคุอกใหมท่ั�งหมด้น้ั� ซอยด๊้อกก็วางแผู้นัท้�จิะรองรบัสืนุัขัได้ส้ืง่สืดุ้  
120 ตัวั เพื�อสืามารถึเป็็นัท้�อย่อ่าศยัของสืนุัขัในักรณ้ฉุกุเฉิุนั ท้�หล่้กเล่้�ยง
ไมไ่ด้เ้ช่น่ั โคุวิด้ 19

เราก็คุาด้ไมถ่ึงึเช่น่ักนััวา่จิะได้ร้บัเคุสืช่ว่ยเหล่ือสืนุัขัแล่ะแมวท้�บาด้เจ็ิบ
หรอืป่็วยจิำานัวนัมากเทา่น้ั � ตัอ้งขอขอบคุณุการบรจิิาคุจิากทกุทา่นั 
ท้�ท ำาใหเ้รายงัสืามารถึรกัษาสืจัิจิะวา่เราจิะไมม้่วนััทอด้ทิ �งสืตััวท้์�ตัอ้งการ 
คุวามช่ว่ยเหล่ือ

หากตัอ้งการบรจิิาคุใหแ้ก่คุำารอ้งขอฉุกุเฉิุนัของซอยด๊้อก คลิกที่ี�นี�
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ป็า้ยู่บลิบอรด์้ที่่�ตัดิ้ตัั�งตัาม่สุถานัที่่�ที่่�สุาม่ารถเหน็ัได้เ้ด้น่ัชัดั้ เชัน่ั กำาแพื่งวดั้

ในป้ิ พื่.ศ. 2557 ม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อย สืามารถผลักดืนัใหก้ารคุ้าเนื�อ
สุืนัข่เป็ินสืิ�งผิดืกฎหมายในปิระเที่ศไที่ยไดืส้ืำาเร็จ ตัอ้งขอขอบคุณุทกุการ
สืนับัสืนันุั ซึ�งถึงึแมว้า่จิะม้กฎหมายคุุม้คุรองสืตััวเ์หล่า่น้ั � แตัก็่ยงัม้การล่กัล่อบ
ขนัสืนุัขัออกจิากช่ายแด้นัไทยผู้า่นัล่าวแล่ะเขา้ไป็สื่เ่ว้ยด้นัาม ซึ�งม้ทั�งสืนุัขัท้�ม้
เจิา้ของแล่ะท้�อย่ต่ัามขา้งถึนันั

ซอยด๊้อกจิงึพยายามท้�จิะสืื�อสืารเพื�อยำ�าเตืัอนัไป็ยงันักัทอ่งเท้�ยวรวมถึงึแรงงานั
จิากป็ระเทศเพื�อนับา้นัอยา่งเม้ยนัมารแ์ล่ะกมัพช่่า วา่การคุา้แล่ะการบรโิภูคุ
เนืั �อสืนุัขัแล่ะแมวในัไทยนัั�นัผิู้ด้กฎหมายแล่ะม้โทษจิำาคุกุรวมถึงึป็รบัเป็็นัเงินั
ด้ว้ยการตัิด้ตัั�งป็า้ยบลิ่บอรด์้ตัามจิดุ้ตัา่ง ๆ รอบเกาะภูเ่ก็ตั โด้ยป็า้ยบลิ่บอรด์้
เหล่า่น้ั �ม้ทั�งภูาษาองักฤษ ไทย แล่ะเม้ยนัมาร ์ตัอ้งขอขอบคุณุสืถึานัท้�ท้�เอื �อเฟืื้�อ
ใหเ้ราสืามารถึสืง่ขอ้คุวามน้ั�ออกไป็ แล่ะหวงัวา่จิะสืามารถึช่ว่ยผู้ล่กัด้นััการยตุัิ
ธรุกิจิอนััโหด้เห้ �ยมน้ั�ได้ใ้นัวงกวา้งตัอ่ ๆ ไป็

Chutima Srisawang

ซอย์ด๊ัอกปล่กกระแสุ

ต�านค้�า
เน่�อสุนัข

อ้กระลอกใหญ�
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ในัเดื้อนัพฤษภูาคุมท้�ผู้า่นัมา การตัอ่ตัา้นัการคุา้เนืั �อสืนุัขัก็ได้ส้ืง่แรง 
กระเพื�อมออกไป็แรงกวา่เด้มิ เมื�อเจิา้หมาท้�รอด้ช้่วิตัจิากการคุา้เนืั �อสืนุัขั 
 “ม่ริาเคลิ” ได้ป้็รากฏตัวัในัรายการท้ว้ระด้บัโล่ก Britain’s Got Talent

รถึบรรทกุขนัาด้ใหญ่ท้�บรรจิสุืนุัขันับัพนััตัวัเช่น่ัเด้้ยวกบัเธอถึก่จิบักมุท้�บรเิวณ
ช่ายแด้นัใกล่แ้มน่ัำ�าโขงในัคืุนัวนััท้� 5 พฤษภูาคุม 2556 ท้�จิงัหวดั้นัคุรพนัม  
แล่ะอ้กหล่ายพนััช้่วิตัก็ได้ร้บัการช่ว่ยเหล่ือในัช่ว่งเวล่า 4 ป้็อยา่งตัอ่เนืั�อง

มิราเคุิล่แล่ะคุณุอะแม่นัด้า้ ผู้่ร้บัเล่้ �ยงได้เ้รย้กเสื้ยงป็รบมือแล่ะนัำ�าตัาจิาก
กรรมการหล่งัจิากได้ยิ้นัเรื�องราวอนััแสืนัโหด้รา้ยของการคุา้เนืั �อสืนุัขัในัเอเช้่ย

เราหวงัวา่ทั�งคุ่จ่ิะสืามารถึเขา้สื่ร่อบถึดั้ไป็ของการแขง่ขนััในัรายการได้ ้แล่ะ 
หวงัวา่เรื�องราวของมิราเคุิล่จิะสืามารถึเสืรมิแรงแล่ะผู้ล่กัด้นััในัการตัอ่สื่เ้พื�อ 
จิะยตุักิารคุา้ท้�โหด้เห้ �ยมน้ั�ซึ�งยงัคุงม้อย่ใ่นัป็ระเทศอยา่งเช่น่ัเว้ยด้นัามแล่ะจ้ินั

คุณุสืามารถึเป็็นัสืว่นัหนัึ�งของการช่ว่ยเหล่ือคุรั�งน้ั �ได้ ้โป็รด้ช่มรายล่ะเอ้ยด้ 
เพิ�มเตัมิ คลิกที่ี�นี�

มิ่ราเคิลและคุณ์อะแม่นัด้้าบนัเวที่่ ภาพื่จาก ITV 

ม่ริาเคลิในัคน่ัที่่�เราชัว่ยู่เหลอ่ออกม่า
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วันที่้� 9 เมษายน ม่ลนิธิฯ ไดืล้งพื่ื�นที่้�ที่ั�วเกาะภูเ่กต็ื่เพื่ื�อกระจายอาหารสืำาหรับ
สุืนัข่และแมวจรจดัืที่้�อาศัยอย่่ในชุีมชีนตื่า่ง ๆ แก่ผ้่ดืแ่ลสัืตื่วก่์อนที่้�จะมก้ารปิิดื
รอยตื่อ่ทีุ่กเข่ตื่ตื่ำาบลในจงัหวัดืภูเ่กต็ื่ในวันจนัที่รท์ี่้� 13 เมษายน จากปิระกาศ 
คุำาสัื�งจงัหวัดืภูเ่กต็ื่ ที่้�ตื่อ้งงดืเว้นการออกนอกพื่ื�นที่้�ชัี�วคุราว มผ้ลบงัคัุบใช้ีระหว่าง 
13 – 26 เมษายน หรือจนกว่าสืถานการณจ์ะคุล้�คุลาย 

ซึ�งเจิา้หนัา้ท้�มล่่นิัธิฯ จิะไมส่ืามารถึนัำารถึอาหารสืตััวไ์ป็แจิกจิา่ยได้ใ้นัช่ว่งเวล่าท้�กำาหนัด้
 เพื�อเป็็นัการป็อ้งกนััปั็ญหาสืนุัขัแล่ะแมวในัพื�นัท้�ขาด้แคุล่นัอาหาร ซึ�งอาจิหิวโซจินัเกิด้
พฤตักิรรมแยง่ชิ่งอาหารกนััในัฝูง่รวมถึงึออกคุุย้หาเศษอาหารกินัตัามบา้นัเรอืนัท้�อาจิ 
ก่อใหเ้กิด้ปั็ญหาในัช่มุช่นัตัามมาได้ ้อาหารสืตััวท้์�นั ำาสืง่ในัคุรั�งน้ั �แบง่เป็็นัอาหารเม็ด้
สืำาหรบัสืนุัขั 470 กระสือบ แล่ะอาหารเม็ด้สืำาหรบัแมว 140 กระสือบ นัำ�าหนักัรวม 11 ตันัั 
คุาด้วา่จิะสืามารถึใหส้ืนุัขัแล่ะแมวในัช่มุช่นัด้ำารงช้่พอย่ไ่ด้เ้ป็็นัเวล่าหนัึ�งเดื้อนัคุรึ�ง  
ซึ�งมล่่นิัธิฯจิะตัรวจิสือบกบัผู้่ด้้แ่ล่ในัแตัล่่ะพื �นัท้�ถึงึจิำานัวนัสืนุัขัแล่ะแมว วา่เป็็นัสืตััวจ์ิรจิดั้
ไรเ้จิา้ของจิรงิ แล่ะม้คุวามจิำาเป็็นัตัอ้งม้อาสืาเพื�อใหน้ัำ�าแล่ะอาหาร ซึ�งก่อนัหนัา้น้ั � หนัว่ย
เขา้ถึงึช่มุช่นัของมล่่นิัธิฯ แล่ะท้มสืตััวแพทย ์จิะล่งพื �นัท้�แตัล่่ะช่มุช่นัเพื�อสืำารวจิคุวาม
ตัอ้งการนัำ�าแล่ะอาหารของสืตััวจ์ิรจิดั้ รวมถึงึตัรวจิด้ส่ืขุภูาพแล่ะใหบ้รกิารทำาหมนััแก่สืนุัขั
แล่ะแมวอย่เ่ป็็นัป็ระจิำา

ทั�งหมด้น้ั�เกิด้ขึ �นัได้ก็้จิากการบรจิิาคุเงินัจิากผู้่ส้ืนับัสืนันุัท้�ท ำาใหเ้ราสืามารถึจิดั้หาอาหาร
สืตััวจ์ิ ำานัวนัมากในัภูาวะฉุกุเฉิุนัเช่น่ัน้ั �ได้ ้ทำาใหเ้ราสืามารถึท้�จิะด้ำารงป็ณิธานัในัการท้�จิะ
ไมท่อด้ทิ �งสืนุัขัแล่ะแมวท้�ตัอ้งการคุวามช่ว่ยเหล่ือ

Sam McElroy

ระหวา่งการลำาเลยู่่งอาหารที่ั�ง 11 ตันััเพื่่�อนัำาสุง่
ไป็ยู่งัผู่้ใ้หอ้าหารสุตััวต์ัาม่จดุ้ตัา่ง ๆ รอบเกาะ

ต่�อช้ีวิิต่สุ่นัี้ขและแมวิรอบุเกาะภููเก็ต่ด้๊วิยื

อาหาร์11ตัน
ก�อนี้ล็อคด๊าวิน์ี้
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ซึ่อยดือ๊กไดืต้ื่อ้นรับคุุณหมอที่ราวสิุ สุตัรอง ในเดือืน
กุมภูาพื่นัธท์ี่้�ผ่านมา ซึ่่�งเป็ินศัลยแพื่ที่ยจ์ากโรง
พื่ยาบาลช่ีวยเหลือสัืตื่วฉุ์กเฉินและศ่นยรั์บส่ืงตื่อ่สัืตื่ว์
ป่ิวยจากรัฐออนแที่ร้โอที่้�แคุนาดืา ม้คุวามเช้่�ยวช่าญ
ด้า้นัการรกัษาด้วงตัา ซึ�งหมอทราวิสืได้ม้าเทรนัใหก้บั
ท้มสืตััวแพทยข์องซอยด๊้อก เก้�ยวกบัการวินิัจิฉุยัแล่ะการ
ผู้า่ตัดั้โรคุตัาสืตััวข์นัาด้เล่ก็ รวมถึงึการตัรวจิโรคุตัาอยา่ง
ล่ะเอ้ยด้แล่ะทกัษะเพิ�มเตัมิในัการผู้า่ตัดั้ตัาแล่ะเทคุนิัคุการ
จิำาแนักโรคุเช่น่ั uveitis (การอกัเสืบของตัา)แล่ะตัอ้หินั

หมอทราวิสืจิบการศกึษาจิากมหาวิทยาล่ยัวิสืคุอนัซนิัเมื�อ
ป้็ 2555 แล่ะด้ำารงตัำาแหนัง่เป็็นัคุณะกรรมการวิทยาล่ยั
จิกัษุแพทยส์ืตััวแพทยแ์หง่สืหรฐัอเมรกิาในัป้็ 2562 ก่อนั
ท้�เขาจิะเขา้รบัตัำาแหนัง่ปั็จิจิบุนัั คุวามตัั�งใจิของหมอคืุอ

Nayomi Gunarathna

ด๊๊อกเตอร์์ทร์าวิิส  สตร์อง
หมอหน่ี้�มใจบุ่ญ 
เยืือนี้ซอยืด๊๊อก
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อยากช่ว่ยเหล่ือแล่ะเป็็นัอาสืาในังานัการกศุล่เพื�อสืตััวท้์�ไมแ่สืวงหาผู้ล่กำาไร
จิากทั�วทกุมมุโล่ก เพื�อใหก้ารด้แ่ล่สืตััวม้์คุณุภูาพท้�ด้้ขึ �นัโด้ยการใหคุ้วามร่ ้
เก้�ยวกบัโรคุตัาท้�เคุา้ช่ำานัาญแล่ะอบรมแก่ผู้่ท้้�ขาด้การเขา้ถึงึขอ้มล่่ด้งักล่า่ว 

เขาได้ส้ืล่ะเวล่าเพื�อช่ว่ยเหล่ือศน่ัยพ์กัพิงสืตััวใ์นัอเมรกิาเหนืัอแล่ะศน่ัย์
พกัพิงอื�นั ๆ ทั�วโล่ก โด้ยเฉุพาะป็ระเทศท้�สืวสัืด้ิภูาพสืตััวย์งัไมเ่ป็็นัเรื�องท้�
ผู้่คุ้นัตัระหนักัแล่ะใหคุ้วามสืำาคุญัในัวงกวา้งจิากการศกึษาท้�ไมท่ั�วถึงึหรอื

หม่อที่ราวสิุระหวา่งแนัะนัำาที่ม่่สุตััวแพื่ที่ยู่ซ์อยู่ด๊้อก
ซ่�งตัั�งใจฟัังอยู่า่งขะม่กัเขม่น้ั

ปั็ญหาคุวามยากจินั คุวามฝัูนัของเขาคืุอการได้ช้่ว่ยเหล่ือสืตััวใ์นัป็ระเทศ
เหล่า่น้ั �ใหไ้ด้ม้ากท้�สืดุ้ ซึ�งหล่าย ๆ คุรั�งสืตััวแพทยแ์ล่ะศน่ัยพ์กัพิงไม ่
สืามารถึท้�จิะรกัษาช้่วิตัสืตััวเ์หล่า่นัั�นัได้เ้นืั�องจิากขาด้องคุค์ุวามร่ห้รอื 
เคุรื�องมือท้�จิ ำาเป็็นั

ในัการมาเยือนัเอเช้่ยตัะวนััออกเฉุ้ยงใตัคุ้รั�งแรก หมอทราวิสืยงัได้ไ้ป็กมัพช่่า
แล่ะเว้ยด้นัามเพื�อเป็็นัอาสืาสืมคัุรในัการช่ว่ยเหล่ือสืนุัขัแล่ะแมวแล่ะสืตััวป่์็า
ในัศน่ัยพ์กัพิงท้�นัั�นัอ้กด้ว้ย โด้ยสืามารถึตัิด้ตัามการทำางานัแล่ะกิจิกรรม 
ตัา่ง ๆ ของคุณุหมอในัอินัสืตัราแกรมได้ท้้� @vegan_veterinarian

แล่ะเรายินัด้้ตัอ้นัรบัอาสืาสืมคัุรทกุทา่นั โด้ยสืามารถึด้ร่ายล่ะเอ้ยด้ตัา่ง ๆ 
ของอาสืาสืมคัุรได้ท้้� https://www.soidog.org/th/volunteer 
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หน่วยกายภูาพื่บำาบดัืข่องม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อยเป็ิน
เหมอืนกระดืก่สัืนหลังข่องโรงพื่ยาบาลเลยที่เ้ดืย้ว ซึ่่�งไดื้

จดัืตื่ั�งข่่�นในป้ิพื่.ศ.2560 ซึ่่�งเป็ินป้ิเดืย้วกับการเปิิดืใช้ี 

โรงพื่ยาบาลสุืนัข่ ซึ่่�งหน่วยน้�เป็ินกำาลังสืำาคัุญในการที่้�จะ
ฟืื้� นฟ่ื้สุืข่ภูาพื่สัืตื่วท์ี่้�บาดืเจบ็และที่กุข่ท์ี่รมาน ซึ�งการฟืื้�นัฟื้่

พื �นัฐานัอยา่งเช่น่ั กายภูาพบำาบดั้อาการอมัพาตั คุวามผิู้ด้
ป็กตัขิองกล่า้มเนืั �อสืะโพก คุวามบกพรอ่งของระบบป็ระสืาท 

ไขสืนััหล่งัเสื้ยหาย กระด้ก่แล่ะขอ้ท้�เคุล่ื�อนัผิู้ด้ป็กตั ิ 
การคุวบคุมุนัำ�าหนักั แล่ะการด้แ่ล่หล่งัจิากการผู้า่ตัดั้

ม้เจิา้หนัา้ท้�สืองคุนัท้�ป็ระจิำาอย่ท้่�หนัว่ยน้ั � คืุอคุณุอิ�ว
 เบญจวรรณ์ วงคล์า พยาบาล่สืตััว ์อาย ุ26 ป้็ แล่ะผู้่ช้่ว่ย

กายภูาพบำาบดั้ คุณุม่ารเ์ลนั ครเ่กอร ์หรอืม่ะล ิอาย ุ25 
ป้็ ซึ�งจิะทำางานัรว่มกนัักบัผู้่ด้้แ่ล่ป็ระจิำาคุอกแล่ะผู้่ช้่ว่ย

พยาบาล่สืตััว ์โด้ยในัการทำางานันัั�นัหนัา้ท้�รบัผิู้ด้ช่อบหล่กั
อย่ท้่�อิ�วแล่ะมะล่ ิเป็็นังานัท้�หนักัเอาการแล่ะบางคุรั�งก็ 

ม้เรื�องราวสืะเทือนัใจิท้�บางเคุสืเกินักวา่กำาล่งัท้�จิะช่ว่ยเหล่ือ
ได้ ้แตัท่ั�งคุ่ก็่เหน็ัพอ้งกนััวา่เคุสืท้�ป็ระสืบคุวามสืำาเรจ็ินัั�นั 

ก็ม้เป็อรเ์ซนัตัท้์�มากกวา่มาก ๆ

Dee Nordlander and Marlen Krieger

เจาะลึ์ก 
ท่มงานเบ่ื้�องหลั์ง
ท้ี่�ที่ำาให้เรายัืงคงเดิ๊นี้หน้ี้าชี�วิยื

สุ่นัี้ขและแมวิได้๊ไม�หย่ืด๊ยัื�ง

Soi Dog Post 2020 1918 Soi Dog Post 2020



  “สุ์นัขและแมวที่ี�เข้ามาที่ี�ศููนย์พัักพิังและไม่ส์ามารีถที่ี�จิะเดันิ
ห์รืีอแม้แต่่ลุกข้�นยืน กด็ัดูัข้ี �นได้ัแที่บจิะที่นัต่าเห์น็ห์ลังจิาก
การีรัีกษา และเมื�อเรีาได้ัเห์น็ความก้าวห์น้าในการีฟื� นฟู
เช่่นนั�น มันช่่างแส์นดัต่ี่อใจิและเป็็นรีางวัลชี่วิต่” มะลิกล่าว

คุวามหวงันัั�นัช่า่งเป็็นัแรงผู้ล่กัด้นััท้�แสืนัม้พล่งั ทั�งมะล่แิล่ะอิ�ว
ไมเ่คุยทอ้ถึอยกบัสืตััวต์ัวัใด้ก็ตัามท้�เขา้มารกัษา ในัช่ว่งเวล่า
ตัั�งแตัต่ัั�งหนัว่ยน้ั �ขึ �นัมา มะล่แิล่ะอิ�วได้ช้่ว่ยเหล่ือสืตััวไ์ป็แล่ว้ 
กวา่ 281 ตัวั แบง่เป็็นัจิำานัวนั 171 ตัวัท้�ตัอ้งด้แ่ล่หล่งัการ
ผู้า่ตัดั้ แล่ะ 110 ตัวัซึ�งตัอ่สื่ก้บัอาการอมัพาตั โรคุกระด้ก่ 
สืนััหล่งัเสืื�อมหรอือายมุากเกินักวา่ท้�จิะได้ร้บัการผู้า่ตัดั้ 

ท้มจิะได้ร้บัการจิดั้สืรรเคุสืรกัษาโด้ยสืตััวแพทยใ์นัแตั ่
ล่ะวนัั โด้ยใช่ข้อ้มล่่เพื�อวิเคุราะหแ์ผู้นัการรกัษาแล่ะ 
จิากนัั�นัจิงึด้ำาเนิันัการตัามแผู้นั ในัวนััทำางานัโด้ยทั�วไป็
จิะได้บ้ ำาบดั้สืตััวร์าว ๆ 12 ร่ป็แบบ (การออกกำาล่งักาย
บรเิวณด้า้นันัอก 5 ร่ป็แบบ แล่ะออกกำาล่งักายภูายในั
หอ้ง 7 ร่ป็แบบ) ขึ �นัอย่ก่บัขนัาด้ตัวัของสืตััว ์อาการ
บาด้เจ็ิบแล่ะอารมณข์องสืตััวใ์นัวนัันัั�นั ๆ 

การออกกำาล่งักายบรเิวณด้า้นันัอก 5 ร่ป็แบบ 
จิะช่ว่ยเสืรมิสืรา้งคุวามแข็งแรง ตัวัอยา่งเช่น่ั 
ร่ป็แบบสืล่าล่ม (Slalom exercises) จิะเป็็นัการ
เคุล่ื�อนัไหวแล่ะสืรา้งสืมด้ลุ่ของการรบันัำ�าหนักั 
ตัวัของสืนุัขัระหวา่งเคุล่ื�อนัตัวัผู้า่นัสืิ�งก้ด้ขวาง  
ร่ป็แบบคุาวาเล่ทท้ (Cavaletti exercises)  
ซึ�งจิะเป็็นัการช้่ �นั ำาสืนุัขัในัการขา้มสืิ�งก้ด้ขวาง  
ช่ว่ยในัการสืรา้งกล่า้มเนืั �อท้�ขาหล่งัแล่ะการ
วางอุง้เทา้อยา่งถึก่ตัำาแหนัง่ ซึ�งยงัม้เคุรื�องมือ
อื�นั ๆ อ้กในัการสืรา้งสืมด้ลุ่แล่ะถ่ึายโอนั 
นัำ�าหนักัตัวั รวมถึึงล่่กบอล่ยางขนัาด้ 
ใหญ่พิเศษ

ด้รม่่ที่ม่่: ม่ะลแิละอิ�ว.  
ภาพื่: จสัุตันิั ม่อที่ที่์

“
”
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ภูายในัหอ้งกายภูาพบำาบดั้ป็ระกอบด้ว้ย ล่่ว่ิ�งธาราบำาบดั้
ซึ�งใช่ใ้นัการสืรา้งกล่า้มเนืั �อ ออกกำาล่งักายสืำาหรบัสืนุัขัเพื�อ

ล่ด้นัำ�าหนักัแล่ะกระตัุน้ัการทำางานัของระบบป็ระสืาทในัสืนุัขัท้�
ม้อาการอมัพาตั โด้ยจิะขึ �นัอย่ก่บัสืนุัขัแตัล่่ะตัวั อิ�วแล่ะมะล่จิิะ
ช่ว่ยพยงุสืนุัขัในันัำ�าด้ว้ยเพื�อเป็็นัการป็ระคุองนัำ�าหนักัแล่ะช่ว่ยให้

เคุล่ื�อนัไหวได้อ้ยา่งถึก่ตัอ้ง ป็รมิาณนัำ�าท้�ใช่น้ัั�นัจิะขึ �นัอย่ก่บั 
สืว่นัสืง่ของสืนุัขัแล่ะสืามารถึบรรรจิไุด้ ้80% ของนัำ�าหนักัสืนุัขั  
ในัขณะท้�ล่่ว่ิ�งไมม้่นัำ�านัั�นัจิะใช่ส้ื ำาหรบัแมว ซึ�งก็ม้สืนุัขับางตัวัท้�ม้

ปั็ญหาผิู้วหนังัหรอืม้แผู้ล่เปิ็ด้ท้�มาใช่ง้านัด้ว้ย

สืนุัขัแล่ะแมวหล่ายตัวัมาท้�หอ้งน้ั �หล่งัจิากการฟืื้�นัตัวัจิากการผู้า่ตัดั้หรอื
จิากอาการเจ็ิบป็วด้ตัา่ง ๆ โด้ยจิะมารกัษาด้ว้ยการบำาบดั้ด้ว้ยเล่เซอร ์ 

อิ�วอธิบายวา่จิะกระตัุน้ัการเตับิโตัของเซล่ล่ ์แล่ะช่ว่ยล่ด้เวล่าในัการรกัษา
แผู้ล่ ในับางกรณ้ อิ�วจิะฝัูงเข็มพวกมนััซึ�งมกัจิะได้ผู้้ล่ท้�ด้้ 

อยา่งไรก็ตัาม สืิ�งท้�สื ำาคุญัท้�สืดุ้ในัการรกัษาด้ว้ยกายภูาพบำาบดั้คืุอตัวัอิ�ว 
แล่ะมะล่เิอง ซึ�งสืนุัขัแทบทกุตัวัจิะได้ร้บัการนัวด้อยา่งด้้แล่ะร่ป็แบบของ passive 

range of motion (PROM) ซึ�งเป็็นัการบำาบดั้โด้ยท้�สืนุัขัไมต่ัอ้งออกแรง ซึ�งการ
นัวด้นัั�นัจิะช่ว่ยผู้อ่นัคุล่ายคุวามตังึของกล่า้มเนืั �อแล่ะยงัใช่ใ้นัการล่ด้คุวามเจ็ิบป็วด้ 

PROM นัั�นัจิะจิดั้ขอ้ตัอ่ใหเ้ขา้ท้�เพื�อใหเ้ยื�อบผิุู้วหนังัออ่นันัุม่ล่งหล่งัจิากการผู้า่ตัดั้ 
แล่ะทำาใหส้ืนุัขัไมม้่พงัผืู้ด้ แล่ะทา้ยท้�สืดุ้ทั�งสืองคุนัก็จิะช่ว่ยในัการฝึูกสืนุัขั 

ใหยื้นัล่กุนัั�งแล่ะออกกำาล่งักายด้ว้ยการเด้ินั

ใชัน้ั ำ�าป็ระม่าณ์ 290 ลติัรเพื่่�อเตัมิ่ในัล่ว่ิ�งในันัำ�าสุำาหรบัสุนุัขัขนัาด้ไซสุก์ลางๆ    

ภาพื่: จสัุตันิั ม่อที่ที่.์

โด้ยเฉุล่้�ยแล่ว้จิะด้แ่ล่สืนุัขัแล่ะแมวราว ๆ 18 ตัวัตัอ่วนัั ขึ �นัอย่ก่บัอาการบาด้เจ็ิบ ซึ�งในั
การบำาบดั้แตัล่่ะสืว่นัสืามารถึใช่เ้วล่าตัั�งแตั ่15 นัาท้จินัถึงึหนัึ�งช่ั�วโมง ตัวัอยา่งเช่น่ั เคุสื
ท้�เป็็นัอมัพาตัจิะใช่เ้วล่าราว ๆ หนัึ�งช่ั�วโมง โด้ย 10 – 15 นัาท้กบัการเด้ินับนัล่่ว่ิ�งในันัำ�า 
15นัาท้สืำาหรบัเล่เซอรแ์ล่ะการฝัูงเข็ม แล่ะ 10 นัาท้สืดุ้ทา้ยสืำาหรบัการนัวด้ 

สืิ�งสื ำาคุญัอ้กอยา่งหนัึ�งก็คืุอการใช่เ้วล่าในัการใหส้ืตััวท้์�เขา้มารบัการรกัษาใหมป่็รบัตัวัให้
คุุน้ัชิ่นักบัทั�งคุ่ ่ซึ�งบางคุรั�งก็ใช่เ้วล่านัานั แตัก็่เป็็นัเรื�องจิำาเป็็นัท้�เล่้�ยงไมไ่ด้แ้ล่ะตัอ้งทำาทกุ
คุรั�งก่อนัการบำาบดั้ เพื�อล่ด้อาการเคุรย้ด้ของสืตััว์

Soi Dog Post 2020 2322 Soi Dog Post 2020



การฟ่ั�นัฟัต่ัอ้งใชัเ้วลา และขนัม่ม่ากเลยู่ที่เ่ด้ยู่่ว… ภาพื่: จสัุตันิั ม่อที่ที่ ์

ถึงึแมจ้ิะจิำาสืตััวท้์�ได้บ้ ำาบดั้ไป็แล่ว้ได้เ้กือบ
ทั�งหมด้ แตัอิ่�วก็ยงัจิด้จิำาเคุสืการบำาบดั้ท้�

ป็ระสืบคุวามสืำาเรจ็ิแรกของเธอได้ข้ึ �นัใจิท้�สืดุ้
 เจิา้ “คำาสุอนั” สืนุัขัไซสืเ์ล่ก็ท้�มาด้ว้ยขาใช่ง้านั

ได้เ้พ้ยงขาเด้้ยว ไมส่ืามารถึเคุล่ื�อนัไหวได้ม้าก
แล่ะด้ส่ืิ �นัหวงักบัช้่วิตั หากการบำาบดั้ไมไ่ด้ผู้้ล่ท้�ด้้

คุ ำาสือนัจิำาเป็็นัตัอ้งถึก่ทำาใหห้ล่บัไป็ อิ�วพยายาม
อยา่งเตัม็ท้�กบัคุำาสือนั ซึ�งก็คุอ่ย ๆ ด้้ขึ �นัตัามล่ำาด้บั

 แล่ะผู้ล่ก็ออกมาอยา่งสืดุ้อศัจิรรย ์คุำาสือนัสืามารถึ
เด้ินัได้ด้้ว้ยขาทั�งสื้�แล่ะได้บ้า้นัใหมอ่นััอบอุน่ั

 “คำาส์อนจิะอยู่ในใจิของฉัันต่ลอดัไป็ ฉัันภูมิูใจิใน
ตั่วเองและการีฟื� นตั่วของเจ้ิาห์มาตั่วนี�แบบสุ์ดั ๆ”  

อิ�วกล่าวอย่างต่ื �นตั่นใจิเมื�อน้กถ้งเห์ตุ่การีณ์์นั�น

ม้หล่าย ๆ เคุสืการบำาบดั้ท้�มะล่ไิด้จ้ิด้จิำาไวใ้นัหวัใจิ แตัม้่
เพ้ยงเคุสืเด้้ยวท้�โด้ด้เด้น่ัมาก ๆ “ฟัา้นัำาพื่า” ล่ก่สืนุัขัอายเุพ้ยง

สืามสืปั็ด้าหท้์�เป็็นัอมัพาตัแล่ะด้ไ่รห้นัทางในัการรกัษา ท้มได้้
พยายามทกุทางในัการบำาบดั้โด้ยไมม้่สืญัญาณท้�ด้้เล่ย แตัใ่นัวนัั

หนัึ�ง มะล่ก็ิตัดั้สืนิัใจินัำาเจิา้หมาใสืล่่อ้ช่ว่ยเด้ินั แล่ะมนััก็ด้จ่ิะชื่�นั
ช่อบ หล่งัจิากนัั�นัไมน่ัานัฟื้า้นัำาพาก็ได้โ้บกมือล่าโรงพยาบาล่แล่ะล่ง

ไป็อย่ใ่นัคุอกกบัเพื�อนั ๆ 

  “มันเป็็นห์มาแบบที่ี�ไม่ช่อบอยู่ตั่วเดัยีว และเมื�อไม่มีใครีส์นใจิ ก็
จิะกินข้าวและนำ�าแบบไม่ห์ยุดั ดัังนั�นมันจิง้ได้ัเข้าออกโรีงพัยาบาล

อยู่บ่อย ๆ” มะลิอธิิบายให้์ฟังถ้งนิสั์ยของฟ้านำาพัา “ฉัันเศูร้ีาซ้ึมอยู่
ห์ลายวันเมื�อสั์ต่วแพัที่ย์พับว่ามันมีอาการีห์วัใจิล้มเห์ลวและจิำาเป็็น

ต้่องที่ำาให้์มันห์ลับไป็อย่างส์งบ เพัรีาะเรีาอยู่กับมันมาเป็็นปี็และมัน
เป็็นเห์มือนลูกของพัวกเรีาเลยจิริีง ๆ”

อิ�วแล่ะมะล่ไิด้เ้รย้นัร่ป้็ระสืบการณอ์ยา่งมากจิากแตัล่่ะเคุสืการบำาบดั้ท้�เขา้มา 
ระหวา่งท้�ทั�งคุ่ก่ ำาล่งัไล่ชื่่�อสืนุัขัแล่ะแมวกวา่ 15 ตัวัท้�เป็็นัอมัพาตัแล่ะเขา้มาบำาบดั้

 พรอ้ม ๆ กนัันัั�นัก็กำาล่งับำาบดั้เจิา้ “ราด้นิัา” สืนุัขัท้�ไมส่ืามารถึเคุล่ื�อนัไหวได้ ้ซึ�งเป็็นั
ภูาพท้�สืรา้งแรงบนััด้าล่ใจิอยา่งมากเล่ยจิรงิ ๆ ท้�ท ำาใหเ้ราเห็นัถึงึคุวามตัั�งใจิทำางานั

อยา่งเตัม็ท้�ของท้มกายภูาพบำาบดั้ แล่ะสืิ�งท้�เด้น่ัช่ดั้ท้�สืดุ้คืุอการได้เ้หน็ัคุวามรกัจิาก
ทั�งคุ่ท้่�ม้ใหแ้ก่สืตััวเ์หล่า่น้ั �

“

“

”

”
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ไม่ม่่ท่ี่่�ไหนัที่่�เจา้หนัา้ที่่�ชัว่ยู่เหลอ่สุตััว์
ของเราจะไป็ไม่่ถง่!

นายสัืตื่วแพื่ที่ยตั์่นต่กิรี รุ่ีงพััฒนะ ผ้่อำานวยการดืา้นสืวัสืดืภิูาพื่สัืตื่ว ์ม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อย กรุงเที่พื่ฯ
ใหข้้่อม่ลว่า ช่ีวงการแพื่ร่ระบาดืข่องวกิฤตื่โิคุวดิื 19 ที่้�กรุงเที่พื่ฯ ซึ่่�งมก้ารปิระกาศเวลาเคุอรฟิ์ื้วและ
ข่อคุวามร่วมมอืปิระชีาชีนในการเว้นกจิกรรมตื่า่งๆ นอกบา้นและเว้นระยะหา่งที่างสัืงคุม ดืงันั�นการ
ปิฏิบิตัื่งิานข่องม่ลนิธิฯ ในการออกหน่วยที่ำาหมันเคุลื�อนที่้�จง่ตื่อ้งยุตื่ชัิี�วคุราว แตัไ่มส่ืามารถึหยดุ้ช่ะงกั
การทำางานัได้ท้ั�งหมด้เพราะนัั�นัหมายถึงึจิำานัวนัสืตััวจ์ิรจิดั้ท้�ไมไ่ด้ร้บัการทำาหมนััก็จิะสืามารถึขยายพนััธุไ์ด้เ้พิ�ม
ขึ �นัอ้ก หนัว่ยทำาหมนััเคุล่ื�อนัท้�จิงึเป็ล่้�ยนัร่ป็แบบการทำางานัเป็็นัการล่งพื �นัท้�หา่งไกล่จิากช่มุช่นั เนัน้ับรเิวณท้�คุนัไม่
พล่กุพล่า่นัเพื�อเขา้ถึงึสืนุัขัท้�จิบัตัวัยาก แล่ะจิบัมาทำาหมนัั ฉุ้ด้วคัุซ้นั ซึ�งป็ระกอบด้ว้ยวคัุซ้นัรวมป็อ้งกนัั 5 โรคุแล่ะ
โรคุพิษสืนุัขับา้ ตัรวจิสืขุภูาพ ก่อนัจิะนัำามาสืง่กล่บัท้�จิดุ้เด้มิ

สืนุัขัท้�มล่่นิัธิใหคุ้วามสืำาคุญัอนััด้บัแรกในัการทำาหมนััเพื�อคุวบคุมุจิำานัวนัป็ระช่ากรแล่ะฉุ้ด้วคัุซ้นันัั�นัม้สืองป็ระเภูท
ด้ว้ยกนััซึ�งได้ใ้หคุ้ ำานิัยามด้งัน้ั � คืุอ สืนุัขัช่มุช่นั ซึ�งไมม้่เจิา้ของท้�แนัช่่ดั้ คุนัในัช่มุช่นัรว่มกนััด้แ่ล่ใหอ้าหาร แล่ะด้แ่ล่
ในักรณ้บาด้เจ็ิบ สืว่นัใหญ่ไมก่ล่วัคุนั เขา้ถึงึได้จ้ิบัได้ ้ป็ระเภูทท้�สืองคืุอสืนุัขัข้ �อายหรอืสืนุัขัป่็า ซึ�งเป็็นัสืนุัขัท้�อย่่
อาศยัไกล่จิากช่มุช่นั ไมส่ืงุสืงิแล่ะไมเ่ขา้หาคุนั ม้พฤตักิรรมหล่บซอ่นั ใช่ช้้่วิตัอย่บ่รเิวณป่็า ตักึรา้ง สืืบเนืั�องจิาก
พฤตักิรรมแล่ะแหล่ง่ท้�อย่อ่าศยัทำาใหส้ืนุัขักลุ่ม่น้ั �ม้โอกาสืนัอ้ยมากในัการได้ร้บัการทำาหมนััแล่ะฉุ้ด้วคัุซ้นั ซึ�งจิะ
สืามารถึเพิ�มจิำานัวนัป็ระช่ากรได้เ้รื�อย ๆ เนืั�องจิากขาด้การคุวบคุมุ 

ในัช่ว่งการแพรร่ะบาด้ของโคุวิด้19 ท้�สืถึานัป็ระกอบการหล่ายแหง่จิำาเป็็นัตัอ้งปิ็ด้ ผู้่คุ้นัท้�เวน้ัระยะหา่งแล่ะงด้
กิจิกรรมทางสืงัคุม จิงึเป็็นัโอกาสือนััด้้ในัการมุง่เนัน้ัทำาหมนััแล่ะฉุ้ด้วคัุซ้นัใหส้ืนุัขัจิรจิดั้เหล่า่น้ั �

พิกดั้ในัการทำางานันัอกจิากพื�นัท้�หา่งไกล่คุนัแล่ว้ หล่าย ๆ คุรั�งยงัเป็็นัพื �นัท้�เสื้�ยงตัอ่คุวามป็ล่อด้ภูยัเช่น่ั ใตัถ้ึนุั
ตักึ ป่็าล่ะเมาะ อาคุารรา้ง ท้�ตัอ้งม้การวางแผู้นัการทำางานัอยา่งรดั้กมุ แล่ะการเขา้ถึงึตัวัสืนุัขันัั�นัตัอ้งใช่คุ้วาม
เช้่�ยวช่าญแล่ะคุวามช่ำานัาญในัการสืงัเกตัพฤตักิรรมแล่ะอารมณ ์รวมถึงึภูาษากายของสืนุัขั ซึ�งเจิา้หนัา้ท้�ทกุคุนั
จิะตัอ้งผู้า่นัการฝึูกอบรมก่อนัการป็ฏิบตัังิานั 

ซึ�งแตัล่่ะท้มจิะออกสืำารวจิตัามพื�นัท้�ตัา่ง ๆ ทั�วกรุงเทพฯ แล่ะสืมทุรสืาคุร โด้ยจิะบนััทกึจิำานัวนัสืนุัขัแบบแยกเพศ
ผู้า่นั Google My Maps เพื�อเป็็นัฐานัขอ้มล่่ในัการวางแผู้นังานัจิบัสืนุัขั นัอกจิากน้ั�ยงัม้ป็ระช่าช่นัโทรแจิง้พิกดั้
แล่ะจิำานัวนัสืนุัขัในัพื �นัท้�ด้ว้ยอ้กทางหนัึ�ง 

ขณะน้ั�ม้หนัว่ยทำาหมนััเคุล่ื�อนัท้� 6 หนัว่ย โด้ยแบง่พื �นัท้�รบัผิู้ด้ช่อบเขตักรุงเทพฯ จิำานัวนั 2 ท้ม แล่ะสืมทุรสืาคุร
จิำานัวนั 4 ท้ม โด้ยตัั�งเป็า้การทำางานัจิบัสืนุัขั 25 ตัวัตัอ่วนััตัอ่ท้ม แล่ะจิะเพิ�มเป็็นั 30 ตัวัหากสืถึานัการณ ์
คุล่้�คุล่ายมากขึ �นั

Chutima Srisawang
สุนัขในท่�ห่างไกล์ค้น
พัลิกวิิกฤต่โควิิด๊19 เป็นี้โอกาสุ ท้ี่มกร่งเที่พัฯ ม่�งจับุ
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เดัย์มอนใช้ีชีว้ติื่ข้่างถนนมาถง่ 13 ป้ิ จนวันหน่�งเจา้หมาตื่าบอดืกพ็ื่ลัดื
ตื่กลงไปิในคุ่และมคุ้นใจดืช่้ีวยเหลือไว้  

ด้ว้ยอายอุานัามไมใ่ช่น่ัอ้ย ๆ บวกกบัใช่ช้้่วิตัขา้งถึนันั อาการเจ็ิบป่็วยจิงึมาก
เด้ยม์อนัตัอ้งตัอ่สื่ก้บัหล่ายโรคุด้ว้ยกนััซึ�งบางโรคุสืามารถึถึงึแก่ช้่วิตัได้ห้าก 
ไมไ่ด้ร้กัษาอยา่งเหมาะสืม รวมถึงึภูาวะโล่หิตัจิางอยา่งรุนัแรงแล่ะโรคุพยาธิ 
เม็ด้เลื่อด้ เขาได้ร้บัการรกัษาอยา่งตัอ่เนืั�อง แมก้ระทั�งสืายตัาก็พอกล่บัมา 
มองเหน็ัได้บ้า้ง แตัก็่ยงัตัอ้งอย่ภู่ายใตัก้ารด้แ่ล่ของท้มแพทยอ์ยา่งใกล่ชิ้่ด้   
จิงึเป็็นัเรื�องยากในัการหาบา้นัใหมอ่นััอบอุน่ั

การอปุ็ถึมัภูเ์ด้ยม์อนัจิงึไมใ่ช่แ่คุช่่ว่ยช้่วิตัเขาแตัย่งัช่ว่ยสืตััวต์ัวัอื�นั ๆ ท้�ตัอ้งการ
การช่ว่ยเหลื่อเช่น่ักนัั

หร์่ิอ น�องหนวิด๊ 
ชีอบ: เด้ินัยำ�าในันัำ�าเล่น่ั 
ไม่ชีอบ: ถึก่รบกวนัตัอนัหล่บั  
อปุ็ถึมัภู ์เด้ยม์อนั คลิกที่ี�นี�

แฮปิป้ิ�  เป็ินคุำาที่้�สืามารถนิยามเจา้แมวหน้าตื่าน่าเอน็ดื ่ลายสืลิดืสื้เที่า
ซึ่่�งเป็ินสืมาชีกิใหม่ล่าสุืดืข่องโคุรงการอุปิถมัภู์

แตัเ่รื�องราวของเจิา้เหม้ยวก็ไมไ่ด้แ้ฮป็ป้็�นักั จิากท้�เขาตัอ้งเสื้ยขาหนัึ�งไป็
เนืั�องจิากแผู้ล่ท้�ฉุกรรจิจ์ิากการถึก่รถึช่นั แล่ะเขาก็ยงัตัรวจิพบเชื่ �อภูมิ่คุุม้กนัั
บกพรอ่ง (FIV )แล่ะล่คิุ่เม้ย (FeLV) โรคุตัดิ้ตัอ่ของแมวท้�ท ำาใหก้ารหาบา้นั 
แทบจิะเป็็นัไป็ไมไ่ด้้

แฮป็ป่็�ว่ด้จิะเป็็นัตัวัแทนัของสืนุัขัแล่ะแมวขา้งถึนันัท้�ตัอ้งการคุวามช่ว่ยเหล่ือ
แล่ะเขา้มาท้�ซอยด๊้อกเพื�อตัอ่ช้่วิตัในัการอปุ็ถึมัภูแ์ฮป็ป้็�วด่้ จิงึเทา่กบัได้ช้่ว่ย
เหล่ือสืตััวต์ัวัอื�นั ๆ อ้กด้ว้ย

ซึาโดันินนั�นอย่่ในโคุรงการอุปิถัมภูม์าระยะหน่�งแล้ว และไดืม้าเป็ิน
ส่ืวนหน่�งข่องซึ่อยดือ๊กตื่ั�งแตื่ป้่ิ 2559

เจิา้หมานัั�นัถึก่รถึช่นัมาแล่ะสืง่ผู้ล่ตัอ่กระด้ก่แล่ะหล่งัแล่ะทำาใหเ้ธอกล่ั�นัฉุ้�
ไมไ่ด้ ้จิากเหตัผุู้ล่ด้งักล่า่วทำาใหเ้ป็็นัการยากสืำาหรบัเธอในัการหาบา้นัใหม ่ 
เป็็นัไป็ได้ว้า่เธออาจิจิะตัอ้งอย่ท้่�น้ั�ไป็ตัล่อด้ช้่วิตั

สืาวสืวยตัวัน้ั �ยิ �มเก่งแล่ะคุวรได้ม้้ช้่วิตัท้�นัา่รื�นัรมย ์การอปุ็ถึมัภูซ์าโด้นิันั 
จิะช่ว่ยเธอแล่ะเพื�อนั ๆ สืนุัขัท้�เจ็ิบป่็วย บาด้เจ็ิบเช่น่ัเด้้ยวกบัท้�เธอเคุยเป็็นั

หร์่อ ทิกเกอร์์
ชีอบ: การเด้ินัเล่น่ัเอื�อย ๆ ไมร่บ้รอ้นั 
ไม่ชีอบ: ไป็หาหมอ 
อปุ็ถึมัภู ์ซาโด้นิันั คลิกที่ี�นี�

หร์่อ จอมตุ�ยนุ�ย
ชีอบ: การเกาพงุแล่ะของเล่น่ัป็ระจิำาตัวั 
ไม่ชีอบ: การล่ด้นัำ�าหนักั 
อปุ็ถึมัภู ์แฮป็ป้็�วด่้ คลิกที่ี�นี�

รูปโฉมโครงการ
อุปถััมภ์์

ของซอย์ด๊ัอก
Nayomi Gunarathna

อ่ปถััมภ์ูเพ้ัยืงหน่ี้�ง แต่�ชี�วิยืได้๊ถ่ังหลักพัันี้“ ”
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สืิ�งที่้�คุนส่ืวนน้อยจะน่กถง่ (อาจจะมแ้ตื่ท่ี่ม้ไอที่ข้่อง
เรา ซึ่่�งกแ็น่นอนล่ะ!) คุอืการที่้�เที่คุโนโลยส้ืามารถ 

มส่้ืวนในการสืนับสืนุนการที่ำางานหลังบา้นข่อง 
ซึ่อยดือ๊กอย่างไร แนัน่ัอนัวา่สืิ�งท้�สื ำาคุญัท้�สืดุ้อนััด้บั
หนัึ�งในัแตัล่่ะวนััของพวกเรา คืุอการด้แ่ล่สืวสัืด้ิภูาพสืตััว์
ใหแ้ก่สืนุัขัแล่ะแมว คุวามจิำาเป็็นัในัการใช่เ้ทคุโนัโล่ย้ท้�
เพิ�มขึ �นัก็มากบัคุา่ใช่จ้ิา่ยท้�เพิ�มขึ �นัด้ว้ย แล่ะเราก็เขา้ใจิด้้
วา่ผู้่ส้ืนับัสืนันุัของเราคุงไมส่ืนัใจิในัการบรจิิาคุเงินัเพื�อ
เทคุโนัโล่ย้ เพราะอะไรนัะหรอื? ก็เพราะพวกเขาสืนัใจิ
สืวสัืด้ิภูาพของสืนุัขัแล่ะแมวถึงึเล่ือกสืนับัสืนันุัเรานัะ่สืิ

ด้งันัั�นั ใคุรกนััท้�จิะเป็็นัคุนัด้แ่ล่ “หล่งับา้นั”? แล่ว้พนักังานั
ของเราจิะใช่อิ้นัเทอรเ์น็ัตัอยา่งไร? กล่อ้ง CCTV ของเราจิะ
ทำางานัอยา่งไร แล่ว้ตัอ้งใช่ง้บป็ระมาณเทา่ไหรใ่นัการวาง
ผู้งัระบบไอท้ในัซอยด๊้อก? วนััน้ั �เราม้คุำาตัอบใหท้้�น้ั�

Cisco Meraki แล่ะ NTT บรษัิทช่ั�นันัำาผู้่ใ้หบ้รกิาร
เทคุโนัโล่ย้ cloud-based ได้บ้รจิิาคุอปุ็กรณส์ืำาหรบัอาคุาร
ใหมข่องซอยด๊้อก ซึ�งพวกเขาเคุยได้ช้่ว่ยสืนับัสืนันุัเราในั

เข้่าส่่ืวงการเที่คุโนโลยกั้นสัืกหน่อย กับการเน้นยำ�าคุวามสืำาคัุญข่องการปิกป้ิอง
ข้่อม่ลข่องเราจากโจรข่โมยข้่อม่ลออนไลน ์ ซึ่่�งเราข่อยกนิ�วใหกั้บ Digital 
Shadows ผ้่เชี้�ยวชีาญดืา้นการปิกป้ิองข้่อม่ลดืจิติื่อลซึ่่�งช่ีวยใหม่้ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ 

ในซึ่อยและผ้่สืนับสืนุนข่องเราสืามารถใช้ีอนิเที่อรเ์น็ตื่ไดือ้ย่างปิลอดืภูยั

ผู้ล่ติัภูณัฑ์ชื์่�อ SearchLight product ได้ป้็กป็อ้งเราจิากการพยายามแฮ็คุขอ้มล่่จิาก
ภูายนัอก  แล่ะใหข้อ้มล่่เพื�อช่ว่ยใหเ้ราเขา้ใจิถึงึคุวามเสื้�ยงออนัไล่นัจ์ิากการใช่ง้านั    

แล่ะในัเดื้อนัเมษายนั ทางบรษัิทก็ได้แ้จิง้เตืัอนัเราวา่ม้เวป็็ไซตัห์นัึ�งซึ�งด้เ่หมือนัวา่จิะสืนัใจิ
ในัการแฮ็คุขอ้มล่่ผู้่บ้รจิิาคุรายใหมท้่�บรจิิาคุเงินักอ้นัใหญ่ใหแ้ก่ซอยด๊้อก  ซึ�ง Digital 
Shadows เตืัอนัเราทนััท้ภูายในัหนัึ�งช่ั�วโมงหล่งัจิากตัรวจิพบ แล่ะก่อนัท้�จิะม้การสืรา้ง
ล่ิ �งคุยื์นัยนััการบรจิิาคุป็ล่อม ๆ เวบ็ไซตัน์ัั�นัก็ถึก่ปิ็ด้เสื้ยแล่ว้

ซอยด๊้อกใหคุ้วามสืำาคุญักบัคุวามป็ล่อด้ภูยัออนัไล่นัอ์ยา่งจิรงิจิงัแล่ะพยายามอดุ้ช่อ่งโหว่
ทกุทางท้�อาจิเกิด้ขึ �นั  การป็อ้งกนััน้ั �โด้ยป็กตัแิล่ว้จิะมากบัป็รมิาณเงินัท้�ตัอ้งจิา่ยมหาศาล่  
แตั ่Digital Shadows ก็มอบการป็กป็อ้งน้ั �ใหก้บัเราโด้ยไมคุ่ดิ้คุา่ใช่จ้ิา่ย  

ซึ�งการสืนับัสืนันุัท้�ป็ระเมินัคุา่มิได้น้้ั � ท ำาใหเ้ราได้ต้ัระหนักัร่ท้นััท้วา่ คุนัรกัสืนุัขัแล่ะแมว 
นัั�นัม้อย่ใ่นัทกุวงการ!

เฟื้สื 1 ของการก่อสืรา้งในัป้็ 2561 แล่ะได้เ้ขา้มาม้สืว่นัอ้ก
คุรั�งสื ำาหรบัอปุ็กรณใ์นัเฟื้สื 2 ซึ�งเด้ินัทางมาถึงึซอยด๊้อก
ในัป็ล่ายเดื้อนัม้นัาคุม ป็ระกอบด้ว้ย กล่อ้ง CCTV 11 ตัวั 
เคุรื�องป็ล่อ่ยสืญัญาณไวไฟื้ 10 ตัวั แล่ะพอรต์ัสืำาหรบัเชื่�อม
ตัอ่ 48 จิดุ้ด้ว้ยกนัั 

“กล่อ้ง CCTV ใหมแ่ล่ะการเชื่�อมตัอ่ไวไฟื้ด้ว้ยอปุ็กรณ์
เหล่า่น้ั �ท ำาใหเ้ราสืามารถึเชื่�อมสืญัญาณท้�ม้คุณุภูาพท้�โรง
พยาบาล่แมวแล่ะออฟื้ฟิื้ศได้โ้ด้ยท้�เราไมต่ัอ้งเสืย้คุา่ใช่จ้ิา่ย
อะไรเพิ�มเตัมิเล่ย” คุณุสุเป็นัเซอร ์ฮารด์้่ � ผู้่จ้ิดั้การฝู่าย
ไอท้กล่า่ว “พวกเขายงัได้เ้ป็ล่้�ยนัอปุ็กรณท้์�สืง่มาใหใ้นั 
เฟื้สื 1 เป็็นัรุน่ัใหมล่่า่สืดุ้ใหเ้รา ซึ�งเป็็นัเรื�องท้�ด้้แล่ะพวกเขา
ช่า่งใจิด้้กบัซอยด๊้อกมากๆ”

เรานัั�นัม้คุวามยินัด้้เป็็นัอยา่งยิ�งท้� Cisco Meraki แล่ะ  
NTT ได้ช้่ว่ยสืนับัสืนันุัพวกเรา จิากคุำาพด่้ของพวกเขาท้�วา่  
สืิ�งเหล่า่น้ั �จิะทำาใหซ้อยด๊้อกตัดั้คุวามกงัวล่ในัเรื�องการ
จิดั้สืรรอปุ็กรณเ์หล่า่น้ั � แล่ะสืามารถึมุง่เป็า้ท้�จิะช่ว่ยเหล่ือ
สืนุัขัแล่ะแมวอยา่งเตัม็ท้� ซึ�งเป็็นัป็ณิธานัการทำางานัของเรา

Sam McElroy

Cisco Meraki และ NTT
หน่ี้นี้ซอยืด๊๊อกอ้กครั�ง Sam McElroy

ซอยืด๊๊อกตั่�งป้อม
สูุ้ข้�ศ่ึกออนไลน์
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วันที่้� 17 กุมภูาพื่นัธ ์ซึ่อยดือ๊กไดืต้ื่อ้นรับตื่วัแที่น 5 ที่า่นจากบริีษัที่ ไบเออร์ีไที่ย
จิำากัดั ซึ่่�งมาเย้�ยมเยย้นและที่ำากจิกรรมที่้�ศ่นยพ์ื่กัพื่งิหน่�งวันเตื่ม็ๆ โด้ยไบเออรไ์ด้้
สืนับัสืนันุัการด้ำาเนิันังานัของซอยด๊้อกมาเป็็นัเวล่ากวา่หล่ายป้็ รวมถึงึบรจิิาคุผู้ล่ติัภูณัฑ์์
เพื�อการด้แ่ล่สืนุัขัแล่ะแมวจิรจิดั้

โด้ยได้เ้ด้ินัช่มรอบ ๆ ศน่ัยพ์กัพิงพรอ้มช่ว่ยอาสืาในัการหยอด้ยา Advocate ใหแ้ก่แมว 
ทั�ง 150 ตัวัของเรา รวมถึงึได้บ้รจิิาคุ Advocate จิำานัวนั 25 กล่อ่งมล่่คุา่กวา่ 50,000 บาท 
อ้กด้ว้ย

ทั�งน้ั �ตัวัแทนัทั�ง 5 ทา่นัยงัได้เ้ด้นิัจิง่สืนุัขั ทา่มกล่างบรรยากาศท้�สืนักุสืนัานั เราหวงัเป็็นั
อยา่งยิ�งวา่จิะได้ต้ัอ้นัรบัผู้่แ้ทนัจิากไบเออรไ์ทยอ้กคุรั�งในัโอกาสืถึดั้ไป็

Chutima Srisawang

คณุ์แซม่ แม่คเอลรอยู่ผู้อ.ฝ่่ายู่ป็ฏิบิตัักิาร  
ตัอ้นัรบัผู่้แ้ที่นัของไบเออรไ์ที่ยู่ในัวนััที่่�อากาศสุด้ใสุ

GreaterGood.org (GGO) เป็ินองคุก์รการกุศลที่้�

อเมริกาซึ่่�งมเ้ป้ิาหมายเพื่ื�อส่ืงเสืริมสุืข่ภูาพื่และ 

คุวามเป็ินอย่่ที่้�ดืข้่องมนุษย ์สัืตื่ว ์และโลกข่องเรา  
ตัล่อด้การด้ำาเนิันังานัได้ส้ืนับัสืนันุัเงินักวา่ 250 ล่า้นั
ด้อล่ล่ารส์ืหรฐั ใหแ้ก่หนัว่ยงานัพนััธมิตัรแล่ะด้ำาเนิันังานั 
ทั�วโล่กตัามพนััธกิจิ

ซึ�ง GGO ก็ได้ม้้คุวามสืมัพนััธอ์นััด้้กบัซอยด๊้อกแล่ะได้้
ระด้มทนุัใหเ้ราได้ม้ากกวา่ 13 ล่า้นับาทตัั�งแตัป้่็ 2556 
โคุรงการแรกท้�รว่มกนััคืุอการสืรา้งศน่ัยพ์กัพิงท้�บรุร้มัย ์ 
ท้�ซึ�งเราได้ช้่ว่ยเหล่ือสืนุัขัจิากเหตักุารณค์ุา้เนืั �อสืนุัขั  
แล่ะก็ได้ร้ว่มมือกนััอ้กหล่ายโคุรงการจิากนัั�นัเป็็นัตัน้ัมา

ในัเดื้อนัเมษายนัน้ั� GGO ได้จ้ิดั้แคุมเป็ญทว้คุณ่ยอด้
บรจิิาคุใหก้บัเราในัการระด้มทนุัเพื�อการก่อสืรา้งตัอ่เตัมิ
ศน่ัยพ์กัพิงท้�ภูเ่ก็ตั ซึ�งจิำาเป็็นัอยา่งยิ�งเนืั�องจิากป็รมิาณสืตััว์
ท้�เพิ�มขึ �นัอยา่งมากในัช่ว่งโคุวิด้ 19 แล่ะในัเดื้อนัมิถึนุัายนั
เราก็ได้ร้บัเงินัราว ๆ 1.6 ล่า้นับาทบรจิิาคุใหแ้ก่โคุรงการ
คุำารอ้งขอฉุกุเฉิุนัในัการระด้มทนุัของซอยด๊้อก

ทั�ง GGO แล่ะซอยด๊้อกตัา่งก็ม้ผู้่ส้ืนับัสืนันุัจิากทั�วโล่ก
ผู้นัวกกบัแคุมเป็ญทว้คุณ่เงินับรจิิาคุ ตัอ้งขอมอบคุำา
ขอบคุณุใหก้บัคุณุแจินิัสื ป็ระธานัซอยด๊้อกอเมรกิา  
แล่ะผู้่บ้รหิารของ GGO เราจิงึสืามารถึท้�จิะสืรา้งคุอกสืนุัขั
ใหมเ่พื�อรองรบัสืนุัขัได้ใ้นัช่ว่งเวล่าท้�แสืนัยากล่ำาบากน้ั�

เราขอมอบคุำาขอบคุณุเป็็นัพิเศษแด้คุ่ณุ ลซิ เบเคอร ์ซ่อโ่อ
ของ GGO คุณุซ่ซานั โรเซนัเบริก์ ผู้่อ้ ำานัวยการโคุรงการ
สืตััวน์ัานัาช่าตัิ คุณุโนัอาห ์ฮอรต์ันัั หวัหนัา้ฝู่ายการตัล่าด้
แล่ะคุณุด้าฟันั่�ยู่ ์วอเกล ผู้่อ้ ำานัวยการด้า้นัการป็ระสืานังานั
ผู้่บ้รจิิาคุ พวกเขาเหล่า่น้ั �ท ำางานัอยา่งเตัม็คุวามสืามารถึในั
การสืนับัสืนันุัการด้ำาเนิันังานัของซอยด๊้อก

ขอบคุณุ GreaterGood.org ท้�ยงัคุงสืนับัสืนันุัเราแล่ะ 
ทกุ ๆ สืิ�งท้�องคุก์รได้ท้ ำาใหแ้ก่โล่กใบน้ั�

คุณุสืามารถึอา่นัขอ้มล่่เพิ�มเตัมิได้ท้้�เวบ็ไซตั ์ 
greatergood.org

เย้ื�ยืมซอยืด๊๊อกครั�งแรก 
พัร้อมหยือด๊ยืาบุรรด๊าแมวิ ๆ

ขอมอบุคำาขอบุค่ณแก� 

Greater  
Good Sam McElroy

ไบื้เออร์์ไทย
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คุุณจิอห์น์ ดััลลีย์ หน่�งในผ้่ก่อตื่ั�งม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อย วางแผนที่้�จะเดืนิที่างไปิอังกฤษ
ในเดือืนกรกฎาคุมน้� แล่ะเขา้รว่มโคุรงการท้�นัั�นั แตัเ่นืั�องจิากสืถึานัการณก์ารแพรร่ะบาด้ของ
โคุวิด้ 19 ทำาใหย้งัไมส่ืามารถึเด้ินัทางได้ ้ด้งันัั�นัคุณุจิอหน์ัจิงึจิะพาสืนุัขัเด้ินัท้�ภูเ่ก็ตัแทนั หากคุณุ
ตัอ้งการตัิด้ตัามคุวามเคุล่ื�อนัไหวแล่ะรว่มสืมทบทนุัในัโคุรงการน้ั � คลิกที่ี�นี� 

ตอบรัับคำำ�ท้้� : คุำณจอห์์น ดััลลีย์์ 
ร่ัวมเดิันจูงสุุนัขสุะสุมรัะย์ะ 

60 ไมล์์
กรกฎาคมน้ี้�
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ในเดือืนกุมภูาพื่นัธ ์ก่อนการแพื่ร่ระบาดืข่องโคุวดิื 19 ในภูเ่กต็ื่ ม่ลนิธิ 
เพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อยกไ็ดืบ้รรลุยอดืตื่วัเลข่การที่ำาหมัน 400,000 ตัื่ว และในช่ีวง
สืิ�นเดือืนรวมยอดืที่ั�งที่้�ม่ลนิธิดืำาเนินการเองและที่้�เราใหก้ารสืนับสืนุนไปิ 

อก้กว่า 10,000 ตัื่ว ที่ำาใหย้อดืรวมที่ำาหมันและฉ้ดืวัคุซึ่น้สุืนัข่และแมวอย่่ 
ที่้� 409,868 ตัื่วแล้วตื่ลอดืการดืำาเนินงาน

เพื�อเป็็นัการบอกเล่า่ถึงึคุวามสืำาเรจ็ิน้ั �เพิ�มเตัมิ เราจิงึจิะขอเล่า่ถึงึการอพัเด้ตัเก้�ยว
กบั CNVR (จิบั I ทำาหมนัั I ฉุ้ด้วคัุซ้นั I ป็ล่อ่ยสื่ถิ่ึ�นัเด้ิม)ท้�เกิด้ขึ �นัในัเดื้อนักมุภูาพนััธ์
ซึ�งเดื้อนักมุภูาพนััธก็์ยงัเป็็นัเดื้อนัแหง่การระล่กึถึงึคุวามสืำาคุญัของการทำาหมนัั
สืตััวอ้์กด้ว้ย

แมว้า่เราจิะเป็็นัหนัว่ยงานัท้�สืามารถึทำาหมนััสืตััวไ์ด้ม้ากท้�สืดุ้ในัโล่ก แตัผู่้่ส้ืนับัสืนันุั
ก็อาจิจิะไมท่ราบรายล่ะเอ้ยด้วา่ งานัของเราม้อะไรบา้ง แล่ะกมุภูาพนััธก็์เป็็นั
โอกาสือนััด้้ในัการกระจิายขา่ว

แล่ะในัวนััทำาหมนััโล่ก 25 กมุภูาพนััธท้์�ผู้า่นัมา เราก็ได้ม้้การฉุล่องเล่ก็ ๆ นัอ้ย ๆ
ด้ว้ยการไล่ฟ์ื้ผู้า่นัเฟื้สืบุ๊คุ นัำาโด้ยหมออิ�ด้ สืตััวแพทยข์องเราท้�พาช่มแล่ะอธิบาย
การทำางานัของท้มสืตััวแพทย ์จินัไป็ถึงึพาไป็ช่มการทำางานัในัหอ้งผู้า่ตัดั้

ก่อนัการลอ็คด้าวนั ์สุตััวป์็ระม่าณ์ 50 ตัวัจะได้ร้บัการ
ที่ำาหม่นััในัแตัล่ะวนััที่่�ศ่นัยู่พ์ื่กัพื่งิ ภ่เกต็ั

 400,000 400,000
Nayomi Gunarathna  
and Chutima Srisawang

อัพัเด๊ต่ CNVR : ซอยืด๊๊อกที่ำาหมันี้ไปกวิ�า

ตั่วิแลว้ิ!
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สุนุัขัและแม่ว 30 ตัวัได้ร้บั

การที่ำาหม่นััและฉีด่้วคัซ่นัที่่�

งานั โครงการอบรม่การด่้แล

และป็อ้งกนััโรคตัดิ้ตัอ่ในัสุตััว์

เล่ �ยู่ง ป่็งบป็ระม่าณ์ 2563

ร่ัวมกับชุ่มช่น
วันที่้� 28 กุมภูาพื่นัธ ์ม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อย ร่วมกับเที่ศบาลเมอืงกระที่่ ้ใน
โคุรงการอบรมการดืแ่ลและป้ิองกันโรคุตื่ดิืตื่อ่ในสัืตื่วเ์ล้�ยง ป้ิงบปิระมาณ 2563 
ณ อาคุารเอนกปิระสืงคุ ์สืวนสืาธารณะลานกฬ้า @อำาเภูอกระที่่้

โด้ยม้ ด้ร.ชัยัู่อนันััที่ ์สุทุี่ธิิกลุ นัายกเทศมนัตัรเ้ทศบาล่เมืองกระท่ ้เป็็นัป็ระธานัเปิ็ด้
กิจิกรรม เพื�ออบรมคุวามร่ ้สืรา้งคุวามเขา้ใจิเก้�ยวกบัการด้แ่ล่แล่ะป็อ้งกนััโรคุตัิด้ตัอ่ในั
สืตััวเ์ล่้ �ยงแก่นักัเรย้นัแล่ะสืมาชิ่กในัช่มุช่นั

ซึ�งฝู่ายการศกึษาของมล่่นิัธิเพื�อสืนุัขัในัซอย ได้ใ้หคุ้วามร่เ้ก้�ยวกบัสืวสัืด้ิภูาพสืตััว ์ 
วิธ้ป็อ้งกนััตัวัเองจิากการโด้นัสืตััวก์ดั้ โรคุพิษสืนุัขับา้แล่ะการป็อ้งกนัั รวมถึงึหวัขอ้อื�นั ๆ 
ท้�เป็็นัป็ระโยช่นัแ์ก่เจิา้ของสืตััวเ์ล่้ �ยงแล่ะผู้่ท้้�ม้สืตััวใ์นัช่มุช่นั

นัอกจิากน้ั�ยงัม้กิจิกรรมทำาหมนััสืนุัขัแล่ะแมว จิากกรมป็ศสุืตััวจ์ิงัหวดั้ภูเ่ก็ตั เพื�อคุวบคุมุ
แล่ะจิดั้การป็ระช่ากรสืตััวใ์นัเทศบาล่เมืองกระท่ไ้ด้อ้ยา่งถึก่ตัอ้งแล่ะเหมาะสืม จิำานัวนั 
30 ตัวั ซึ�งป็ระช่าช่นัในัพื�นัท้�ล่งทะเบ้ยนัล่ว่งหนัา้แล่ะใช่บ้รกิารอยา่งคุกึคุกั ซอย์ด๊ัอกร่ัวมง�นป้องกันโรัคำพิีษสุุนัขบ้� 

ต�มพีรัะปณิธ�นศึ�สุตรั�จ�รัย์์ ดัรั.สุมเด็ัจเจ้�ฟ้�ฯ 
กรัมพีรัะศึรีัสุว�งคำวัฒน วรัขัตติย์รั�ช่น�รีั
เมื�อ 15 มน้าคุมที่้�ผ่านมา ม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อยไดืเ้ข้่าร่วมโคุรงการคุวามร่วมมอื
การรณรงคุป้์ิองกันโรคุพื่ษิสุืนัข่บา้ ขั่บเคุลื�อนการสืร้างพื่ื�นที่้�ปิลอดืโรคุพื่ษิสุืนัข่บา้
 เพื่ื�อใหห้มดืไปิจากปิระเที่ศไที่ยภูายในป้ิ 2563 นัายู่ป็ระภตััร โพื่ธิสุธุินั รฐัมนัตัรช้่ว่ย
วา่การกระทรวงเกษตัรแล่ะสืหกรณ ์เป็็นัป็ระธานัเปิ็ด้โคุรงการคุวามรว่มมือการรณรงคุ์
ป็อ้งกนััโรคุพิษสืนุัขับา้ ป็ระจิำาป้็ 2563 ภูายใตัโ้คุรงการสืตััวป์็ล่อด้โรคุ คุนัป็ล่อด้ภูยั  
จิากโรคุพิษสืนุัขับา้ ตัามพระป็ณิธานั ศาสุตัราจารยู่ ์ด้ร.สุม่เด้จ็เจา้ฟัา้ฯ กรม่พื่ระศรสุ่วาง
ควฒันั วรขตััตัยิู่ราชันัาร ่ณ วดั้ใหญ่ ตัำาบล่ในัคุล่องบางป็ล่ากด้ อำาเภูอพระสืมทุรเจิด้้ย์
 จิงัหวดั้สืมทุรป็ราการ โด้ยม้นัายู่ชัาตัชิัายู่ อทุี่ยัู่พื่นััธ์ิ ผู้่ว้า่ราช่การจิงัหวดั้สืมทุรป็ราการ
 นัายู่สุตััวแพื่ที่ยู่ส์ุรวศิ ธิานัโ่ตั อธิบด้้กรมป็ศสุืตััว ์นัางศวิพื่ร ฉีั�วสุวสัุด้ิ� รองผู้่ว้า่ราช่การ
จิงัหวดั้สืมทุรป็ราการ นัายู่พื่ภิพื่ เพื่ยู่่วเิศษ ป็ศสุืตััวจ์ิงัหวดั้สืมทุรป็ราการ แล่ะ นั.สุ.ไพื่ลนิั
 เที่ยู่่นัสุวุรรณ์ สืมาชิ่กสืภูาผู้่แ้ทนัราษฎร เขตัเล่ือกตัั�งท้� 7 จิงัหวดั้สืมทุรป็ราการ รว่ม
ป็ล่อ่ยคุาราวานัอาสืาป็ศสุืตััวแ์ล่ะท้มสืตััวแพทยอ์อกป็ฏิบตัังิานัฉุ้ด้วคัุซ้นัป็อ้งกนััโรคุ 
พิษสืนุัขับา้ใหก้บัป็ระช่าช่นั 

หม่อออ็ฟัร่วม่ถา่ยู่ภาพื่กบัผู่้แ้ที่นั
จากหนัว่ยู่งานัตัา่ง ๆ 

คณุ์ฟิัลม์่ ผู่้จ้ดั้การฝ่่ายู่การศก่ษาได้ใ้หค้วาม่
ร่เ้ก่�ยู่วกบัสุวสัุด้ภิาพื่สุตััวแ์ละการเล่ �ยู่งสุตััว์
อยู่า่งรบัผู้ดิ้ชัอบ 
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CNVR ลงใต้สูุ่ห์�ดัให์ญ่
ม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่ในซึ่อยไดืส้ืนับสืนุนทีุ่นดืำาเนินงานข่องบ้านห์มายิ�ม  
ในการแก้ไข่ปัิญหาสุืนัข่จรจดัืในเข่ตื่อำาเภูอหาดืใหญ่ ผ่านกระบวนการ 
CNVR โดืยที่างศ่นยจ์ะรับที่ำาหมันสุืนัข่เดือืนละ 200 ตื่วัตื่อ่เนื�อง 
ตื่ลอดืที่ั�งป้ิ 

แล่ะในัเดื้อนักมุภูาพนััธท้์�ผู้า่นัมา ด๊้อกเตัอรอ์าลา่ แล่ะคณุ์เบิ�นั ก็ได้ล้่งพื �นัท้�เพื�อ
ป็ระช่มุรว่มกบัเทศบาล่เมืองคุอหงสื ์ผู้่แ้ทนัจิากกรมป็ศสุืตััวส์ื ำานักังานัสืงขล่า 
แล่ะโรงพยาบาล่สืตััวห์มอสืรุศกัด้ิ�แล่ะเพื�อนั เพื�อกำาหนัด้แนัวทางในัการทำางานั
เพื�อสืตััวจ์ิรจิดั้ด้ว้ยกระบวนัการ CNVR พรอ้มกนััน้ั �ได้เ้ด้นิัตัรวจิเย้�ยมการ
ทำาหมนััพรอ้มใหคุ้ ำาแนัะนัำา 

ดด.ดดดดด ดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดด
ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
ดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ด้ร.อาลา่ อซิซ่ด้อรเ์ชัค็ ผู่้อ้ ำานัวยู่การฝ่่ายู่
สุวสัุด้ภิาพื่สุตััวแ์ละคณุ์ศกัด้าพื่ล ที่องจนััที่ร ์ 
ผู่้จ้ดั้การฝ่่ายู่ชัมุ่ชันัสุมั่พื่นััธ์ิ ระหวา่งการเยู่่�ยู่ม่ชัม่

น้ั�เป็็นันิัมิตัหมายท้�ด้้ในัการกระจิายหล่กัคุิด้แล่ะวิธิป็ฎิบตััขิอง 
CNVR ออกไป็สื่ส่ืาธารณช่นัในัวงกวา้ง ซึ�งเราหวงัเป็็นัอยา่งยิ�ง
วา่ในัไมช่่า้สืงัคุมจิะเขา้ใจิแล่ะตัระหนักัวา่น้ั�เป็็นัหนัทางท้�ด้้ท้�สืดุ้
ในัการคุวบคุมุป็ระช่ากรสืตััวจ์ิรจิดั้อยา่งยั�งยืนัแล่ะม้มนัษุยธรรม 
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• ล่า้งมือหล่งัจิากสืมัผู้สัืสืตััวเ์ล่้ �ยง  อาหาร 
แล่ะมล่่ รวมถึงึของเล่น่ั ของใช่ต้ัา่ง ๆ  
หมั�นัรกัษาคุวามสืะอาด้ของใช่ท้้�เก้�ยวขอ้ง 
กบัสืตััวเ์ล่้ �ยงอยา่งสืมำ�าเสืมอ

เม่ื่�ออยู่่�บ้้าน :

หากคุุณหรือคุนในคุรอบคุรัวกำาลัง
สืงสัืยหรือตื่รวจพื่บเชีื�อโคุวดิื 19

• หากเป็็นัไป็ได้ ้ใหส้ืมาชิ่กคุนัอื�นั 
ในัคุรอบคุรวัด้แ่ล่สืตััวเ์ล่้ �ยงก่อนัในั 
ช่ว่งเวล่าน้ั�

• หล่้กเล่้�ยงการสืมัผู้สัืสืตััวเ์ล่้ �ยงเทา่ 
ท้�จิะเป็็นัไป็ได้ ้รวมถึงึการล่บ่ การกอด้ 
การนัอนัในับรเิวณเด้้ยวกนัั

• หากคุณุจิำาเป็็นัตัอ้งด้แ่ล่สืตััวเ์ล่้ �ยง  
สืวมใสืห่นัา้กากอนัามยัแล่ะล่า้งมือ 
ก่อนัแล่ะหล่งัสืมัผู้สัืสืตััวเ์ล่้ �ยง

จากการแพื่ร่ระบาดืข่องโคุวดิื 19 กท็ี่ำาใหห้ลายภูาคุ
ส่ืวนตื่ระหนักถง่คุวามอันตื่รายและการป้ิองกันตื่วั 
จง่ที่ำาใหเ้รารับที่ราบข้่อม่ลจำานวนมากในช่ีวงเวลา
เช่ีนน้� และปิฏิเิสืธไม่ไดืว่้าข้่อม่ลบางอย่างกไ็ม่เป็ิน
ปิระโยชีนแ์ละที่ำาใหเ้กดิืคุวามตื่ื�นกลัวโดืยไม่จำาเป็ิน
เช่น่ัในับางพื �นัท้�ท้�เจิา้ของสืตััวเ์ล่้ �ยงทิ �งพวกมนััหรอืป็ล่ดิ้
ช้่วิตั เช่น่ัขา่วกรณ้การโยนัสืตััวเ์ล่้ �ยงล่งมาจิากระเบ้ยง 
ตักึสืง่ ซึ�งเป็็นัเรื�องนัา่สืะเทือนัใจิอยา่งมาก

อยา่งไรก็ตัามไมม้่รายงานัวา่สืตััวเ์ล่้ �ยงสืามารถึตัิด้เชื่ �อ 
แล่ะแพรเ่ชื่ �อโคุวิด้ 19 น้ั �สื่คุ่นัได้ ้ในัทางกล่บักนัั โอกาสื 
ท้�อาจิเกิด้ขึ �นัคืุอการท้�เจิา้ของสืตััวเ์ล่้ �ยงซึ�งม้เชื่ �อจิะสืง่เชื่ �อ
ตัอ่ใหแ้ก่สืตััวเ์ล่้ �ยงของเขาได้ ้ 

เราขอเรย้กรอ้งใหเ้จิา้ของสืตััวเ์ล่้ �ยงทกุคุนัหาขอ้มล่่ท้�
เก้�ยวขอ้งกบัโคุวิด้ 19 จิากแหล่ง่ท้�เชื่�อถืึอได้เ้ทา่นัั�นัแล่ะ
ศกึษาโด้ยล่ะเอ้ยด้ เช่น่ัขอ้มล่่จิากองคุก์ารอนัามยัโล่ก  
แล่ะองคุก์ารโรคุระบาด้สืตััวร์ะหวา่งป็ระเทศ เป็็นัตัน้ั

น้ั�เป็็นัคุำาแนัะนัำาจิากหนัว่ยคุวบคุมุโรคุระบาด้แหง่
สืหรฐัอเมรกิาในัการป็ฏิบตััิตันักบัสืตััวเ์ล่้ �ยง ซึ�งไมเ่พ้ยงแตั่
ในัช่ว่งการแพรร่ะบาด้ของไวรสัืเทา่นัั�นั แตัคุ่วรนัำามาป็รบั
ใช่ต้ัล่อด้เวล่าท้�คุณุอย่ก่บัสืตััวเ์ล่้ �ยง

•หากเป็็นัไป็ได้ ้ พยายามให ้
สืตััวเ์ล่้ �ยงอย่แ่ตัใ่นับรเิวณบา้นั 
เพื�อหล่้กเล่้�ยงการป็ฏิสืมัพนััธก์บั 
สืตััวท้์�อย่น่ัอกบา้นั

•หากพาสืนุัขัเด้นิัตัอ้งใสืส่ืายจิง่
แล่ะเวน้ัระยะอยา่งนัอ้ย 2 เมตัร
จิากผู้่อื้�นั

•หล่้กเล่้�ยงสืถึานัท้�ท้�ม้คุนั 
หรอืสืตััวม์ารวมกลุ่ม่กนัั 
อยา่งหนัาแนัน่ั

•หล่้กเล่้�ยงการป็ฏิสืมัพนััธก์นัั
ระหวา่งสืตััวเ์ล่้ �ยงของเรากบั 
สืตััวต์ัวัอื�นั รวมถึงึบคุุคุล่อื�นั

Nayomi Gunarathna

โค้วิิด๊ 19
กับื้สัตว์ิเล่์�ยง
ตรัะห์นักไม่ตรัะห์นก

เม่ื่�ออยู่่�นอกบ้้าน :
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เราเชีื�อว่าสุืนัข่และแมวที่กุตื่วัข่องม่ลนิธิเพื่ื�อสุืนัข่
ในซึ่อย สืมคุวรไดืบ้า้น ซึ่่�งบางตื่วักไ็ดืบ้า้นใหม่อย่าง

รวดืเร็ว ในข่ณะที่้�บางตื่วักใ็ช้ีเวลา

หนัา้ที่องแล่ะซาโตัโนัจ่ิดั้อย่ใ่นัป็ระเภูทท้�สือง แตัคุ่วาม
อด้ทนัแล่ะไมถ่ึอด้ใจิก็พาคุวามหวานัชื่�นัมาให ้เมื�อเขา 

ทั�งคุ่ไ่ด้บ้า้นัอนััอบอุน่ัแล่ว้ป้็น้ั �!

Nayomi Gunarathna

หนัา้ที่อง หนั่�งในัตัำานัานัของซอยู่ด๊้อก 
ที่่�เราจะจำาเร่�องของเขาไป็อก่นัานั

ใคร ๆ  กร่็จ้กัซาโตัโนัท่ี่ั�งนัั�นัถา้ม่าบา้นัแม่ว!

เจ้าชีายืแมวิ  แห�งวิงการ FIV+

ตำ�น�นสุุนัข
แห�งซอยืด๊๊อก

และ
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ด้ว้ยหนัา้ตัาคุล่า้ยหมาป่็า แล่ะนิัสืยัรกัอิสืระกบัทา่ทางมั�นัอกมั�นัใจิ เรย้กได้ว้า่เจิา้หมา
เป็็นัหนัึ�งในัตัำานัานัของซอยด๊้อกเล่ยท้เด้้ยว

หล่ายป้็ผู้า่นัไป็ อาสืาสืมคัุรได้ทิ้ �งโน๊ัตัเก้�ยวกบัเขาไว ้น้ั�คืุอโน๊ัตัหนัึ�งจิากพื่อลแล่ะแจนัซึ�งได้้
มาเป็็นัอาสืาสืมคัุรในัคุอกของหนัา้ทองในัป้็ 2556

 เขาช่อบนำ�าและรัีกการีขุดักองที่รีาย เป็็นสุ์นัขฉัลาดั ภูายใต้่ห์น้าต่าที่ี�
ดัขู้งขังนั�นมีจิติ่ใจิที่ี�อ่อนโยนที่ี�ช่อบเล่น ช่อบกอดักับคน เล่นต่่อสู้์ ห์ลัง
จิากห์น้�งเดัอืนที่ี�เรีารู้ีจัิกและคุ้นเคย เขากมี็ความนิ�งส์งบข้�นและใช้่เวลา
เพืั�อผ่่อนคลายในช่่วงบ่ายกับพัวกเรีา

เรื�องราวเก้�ยวกบัหนัา้ทองในัโน๊ัตัอื�นั ๆ ก็ไมแ่ตักตัา่งจิากท้�พอล่แล่ะแจินัได้เ้ข้ยนัไวน้ักั เจิา้
หมาได้ฉุ้ล่องวนััเกิด้อายคุุรบ 11 ป้็ไป็เมื�อเดื้อนัเมษายนัน้ั� (ซึ�งถึา้เท้ยบมนัษุยเ์ขาก็ 60 ป้็
แล่ว้) ซึ�งเป็็นัเรื�องนัา่เศรา้ท้�หนัา้ทองตัอ้งใช่ช้้่วิตัอย่ท้่�ซอยด๊้อกมาเกือบ 10 ป้็

แตัช้่่วิตัก็ม้ขึ �นัล่งเสืมอแมแ้ตัก่บัสืนุัขั ในัท้�สืดุ้หนัา้ทองก็ได้บ้า้นัในัฝัูนัท้�ไมม้่เงาของแมว
เด้ก็ หรอืสืนุัขัตัวัอื�นั ๆ เขาจิะได้ก้ล่ายเป็็นัเจิา้ช่ายในัอาณาจิกัรของตัวัเองเสื้ยท้ ในัเดื้อนั
ม้นัาคุม เจิา้หมาก็บนิัขา้มทว้ป็เพื�อไป็บา้นัใหมท้่�เบริก์เช้่ยร ์ป็ระเทศองักฤษ

ตัอนัท้�อย่ซ่อยด๊้อก หนัา้ทอง ขาใหญ่แหง่คุอก A4 มกัจิะได้อ้อกมาเด้ินัเป็็นัตัวัแรก สืำารวจิ
อาณาจิกัรของตัวัเองในัตัอนัเช่า้ คุณุจิะเห็นัเขาท้� off-lead เล่น่ัอย่ก่บัของเล่น่ัชิ่ �นัโป็รด้ 
แล่ะกิจิกรรมท้�ชื่�นัช่อบอ้กอยา่งหนัึ�งก็คืุอการเล่น่ันัำ�าในัอา่งนัำ�า

หนัา้ที่องพื่รอ้ม่หม่วกที่่�ยู่ิ�งที่ำาใหเ้ขาด่้เก๋าเกม่ข่�นัอก่ 

“
”

ไม�วิ�าใครก็ต่ามที่้�เคยืมาเปน็ี้อาสุาสุมัครที่้� 
ซอยืด๊๊อกจะต่�องเคยืได๊�ยืินี้ชีื�อหนี้�าที่องแนี้� ๆ

หน้ี้าที่อง
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จิากท้�คุณุอะเด้ล ผู้่ร้บัเล่้ �ยงได้เ้ล่า่ใหฟั้ื้ง สืิ�งเหล่า่น้ั �ไมไ่ด้้
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็นักั

 เป็็นเวลากว่าห้์าสั์ป็ดัาห์แ์ล้วที่ี�ห์น้าที่อง 
มาถ้งที่ี�บ้านเรีา และกป็็รัีบตั่วได้ัอย่างดัเียี�ยม 
ฉัันมีความสุ์ขมากในการีเรีียนรู้ีและ 
ค่อย ๆ ที่ำาความรู้ีจัิกกัน เขาที่ำาให้์ฉัันยิ�มได้ั
ที่กุวัน ฉัันได้ัพัาเขาเดันิเล่นในต่อนเช้่า และ
ที่ำากิจิกรีรีมร่ีวมกันรีะห์ว่างวัน

เอาล่ะ่ แตัก็่เหมือนัจิะม้สืิ�งท้�เป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็ 
เหมือนักนัันัะ

 เขาช่อบงบีห์ลับบนโซึฟา และช่อบให้์เกาห์ู
และพุังพัร้ีอม ๆ กัน และยินดัจีิะที่ำาที่กุอย่าง
ห์ากมีไก่ที่อดั! เขามีช่่วงเวลาที่ี�ค้กคะนองที่ี�
จิะวิ�งไป็พัร้ีอมกับคาบของบางอย่างไป็ด้ัวย 
ซ้ึ�งรีวมถ้งที่ี�นอนของตั่วเองซ้ึ�งเขาจิะช่อบ 
กัดัเล่นกรีะจุิย (ต่อนนี�เป็ลี�ยนที่ี�นอนส์อง 
อันแล้ว)

คุณุอะเด้ล่บอกวา่การร่ว้า่หนัา้ทองอย่ท้่�ซอยด๊้อกมา 10 ป้็
ก็เพ้ยงพอแล่ว้ท้�เธอจิะรบัเขาเขา้มาเป็็นัสืว่นัหนัึ�งในับา้นั

       เป็็นความรู้ีส้์กพิัเศูษที่ี�ได้ัมีห์น้าที่อง เขา
ที่ำาให้์ฉัันมีความสุ์ขมากในช่่วงที่ี�ต้่องกักตั่วอยู่
บ้านและกจ็ินิต่นาการีไม่ออกว่าชี่วิต่จิะเป็็น
อย่างไรีถ้าไม่มีห์มาตั่วนี� เป็็นภูารีกิจิของฉัันที่ี�
จิะที่ำาให้์เวลาที่ี�เห์ลืออยู่ของเขามีความสุ์ขที่ี�สุ์ดั
 ห์ลังจิากล็อคดัาวน์สิ์�นสุ์ดัลง ฉัันมีแผ่นการี
มากมายที่ี�จิะพัาเขาไป็ส์ำารีวจิสิ์�งต่่าง ๆ รีอบ
บ้าน ซ้ึ�งรีวมกิจิกรีรีมโป็รีดัของห์น้าที่องอย่าง
การีเล่นนำ�าด้ัวย

หนัา้ทองมาอย่ท้่�ซอยด๊้อกจิากการถึก่ทิ �งท้�บรเิวณไซตั์
ก่อสืรา้ง แล่ะก็โด้นัทำารา้ยอยา่งหนักัจิากผู้่คุ้นัแถึวนัั�นัท้�ไม่
ตัอ้งการใหม้้สืนุัขัจิรจิดั้อย่ใ่นับรเิวณ

เจิา้หมาได้ถ้ึก่เล่ือกรบัเล่้ �ยงสืองคุรั�งด้ว้ยกนัั ในัป้็ 2553 
แล่ะ 2555 แตัก็่คุล่าด้กนัั แล่ะในัท้�สืดุ้เขาก็ได้ม้้วนััอนัั
แสืนัสืขุในัช่ว่งเวล่าบั�นัป็ล่ายของช้่วติั ด้้ใจิด้ว้ยนัะหนัา้ทอง!

หนัา้ที่องและผู่้ร้บัเล่ �ยู่งของเขา คณุ์อะเด้ล

“

“
”

”

”

“
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แมข่องซาโตัโนัถ่ึก่สืนุัขักดั้จินัตัาย ทิ �งไวเ้พ้ยงล่ก่แมว อายเุพ้ยง 2 เดื้อนัตัวั
จิอ้ย 4 ตัวัไวข้า้งถึนันั ม้สืองตัวัท้�ได้บ้า้นั แตัไ่มม้่ใคุรตัอ้งการซาโตัโนัแ่ล่ะ 
ซาลาลนิัเล่ย ด้งันัั�นัทั�งคุ่จ่ิงึได้เ้ขา้มาท้�ซอยด๊้อก

เป็็นัเรื�องโช่คุรา้ย เจิา้ซาล่าล่นิันัั�นัไมส่ืามารถึรอด้ช้่วิตัได้ ้เหล่ือเพ้ยงซาโตัโนั่
ท้�คุอ่ย ๆ เตับิโตัจิากล่ก่แมวด้ว้ยการด้แ่ล่ของอาสืารบัเล่้ �ยงช่ั�วคุราว  
หล่งัจิากนัั�นัเขาก็กล่บัมาท้�ซอยด๊้อกด้ว้ยคุวามหวงัท้�อาจิจิะได้ม้้บา้นัใหม ่
แตัเ่พราะอาการหวดั้แมวของเขาท้�ท ำาใหต้ัอ้งรกัษาอยา่งตัอ่เนืั�องในัวอรด์้ 
ตัิด้เชื่ �อ แล่ะนัอกจิากน้ั�ยงัพบวา่เขาม้เชื่ �อโรคุภูมิ่คุุม้กนัับกพรอ่งในัแมว 
(FIV) ซึ�งยิ�งทำาใหก้ารหาบา้นัยากขึ �นัไป็อ้ก

เราไมเ่คุยทิ �งคุวามหวงัใหก้บัสืตััวต์ัวัไหนัก็ตัามท้�เขา้มาท้�ศน่ัยพ์กัพิง ซาโตั
โนัก็่เช่น่ักนัั เพราะถึงึแมจ้ิากอาการป่็วยท้�เขาเป็็นั แตัใ่นัท้�สืดุ้ก็ม้ใคุรสืกัคุนัท้�
ถึก่ช่ะตัาแล่ะรบัเขาไป็เป็็นัสืว่นัหนัึ�งของคุรอบคุรวั

คุณุลอเรนัได้ม้าเย้�ยมช่มเราเมื�อสืองป้็ท้�แล่ว้ แล่ะก็ตักหล่มุรกัซาโตัโนัใ่นั
ตัอนันัั�นั ซึ�งแนัน่ัอนัวา่ทกุ ๆ คุนัท้�เจิอตัา่งก็รกัเจิา้เหม้ยว เขามกัจิะเป็็นัแมว
ตัวัแรกท้�ทกัทายผู้่เ้ย้�ยมช่ม แล่ะทำาหนัา้ท้�เจิา้บา้นัท้�ด้้

ใคร ๆ กต็ักหลมุ่รกัพื่นักังานัรบัแขกคนันั่ �กนััที่ั�งนัั�นั

ซาโต่โนี้�ได้๊พับุกับุบุ้านี้ใหม�อันี้อบุอ่�นี้ในี้เดื๊อนี้
ม้นี้าคมท้ี่�ผู้�านี้มา หลังจากใช้ีช้ีวิิต่ในี้ 
ซอยืด๊๊อกมา 3 ปี 3 เดื๊อนี้ (นัี้บุเป็นี้วัินี้ 
ก็ 1,213 วัินี้ เลขสุวิยืมากๆ!)

ซาโต่โนี้�
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ซาโตัโนัน่ัั�นัเป็็นัท้�ร่จ้ิกัด้้จิากคุวามสืามารถึในัการเกาะไหล่ ่เขาจิะกระโด้ด้ขึ �นัไป็
บนัไหล่แ่ล่ะอย่บ่นันัั�นันัานัเทา่ท้�จิะได้ร้บัอนัญุาตั ใคุรก็ตัามท้�เคุยถึก่เกาะไหล่ ่
จิะตัอ้งจิด้จิำาเจิา้แมวตัวัน้ั �ได้อ้ยา่งแนัน่ัอนั

แตัคุ่ณุล่อเรนัก็ไมส่ืามารถึรบัเล่้ �ยงได้ ้เนืั�องจิากเธอม้แมวสืขุภูาพป็กตัอิย่ ่
แล่ว้ท้�บา้นั

ซาโตัโนัไ่ด้ถ้ึก่โป็รโมทขึ �นัเวบ็ไซตัข์องเราตัล่อด้เวล่า 2 ป้็จิากนัั�นั ขึ �นัอย่ก่บั
สืขุภูาพในัช่ว่งนัั�นั ๆ แล่ะในัวนััหนัึ�งคุณุล่อเรนัท้�เพิ�งสืญ่เสืย้แมวสืดุ้ท้�รกัไป็  
ก็ได้ม้าเจิอกบัขอ้มล่่ของซาโตัโนับ่นัเวบ็ไซตั ์แล่ะตัดั้สืนิัใจิรบัเจิา้เหม้ยวไป็ 
เล่้ �ยงทนััท้

ตัั�งแตัท้่�บนิัไป็ซ้แอตัเตัิล่ท้�ป็ระเทศอเมรกิาเมื�อตัน้ัป้็ ซาโตัโนัก็่ม้คุวามสืขุกบั 
การนัอนักล่างวนััแล่ะด้โ่ทรทศันัก์บัล่อเรนั เธอเล่า่อ้กด้ว้ยวา่เจิา้แมวได้ม้้
รายการโช่วเ์ป็็นัของตัวัเอง

ทั�งหนัา้ทองแล่ะซาโตัโนัเ่ป็็นัตัวัอยา่งของการช่ว่ยเหลื่อสืตััวท้์�ได้ร้บัคุวามรกั
อยา่งมหาศาล่จิากผู้่ส้ืนับัสืนันุัแล่ะผู้่คุ้นัท้�รกัสืตััว ์ท้�เราไมส่ืามารถึจิะทอ้ถึอย 
ในัการด้แ่ล่พวกมนััได้้

การหาบา้นัท้�ด้้ท้�สืดุ้นัั�นัใช่เ้วล่า แตัพ่วกเราก็ร่ว้า่สืนุัขัแบบหนัา้ทอง แมวแบบ 
ซาโตัโนัจ่ิะสืามารถึได้ร้บัคุวามรกัคุวามอบอุน่ัจิากคุรอบคุรวัท้�แทจ้ิรงิ แมว้า่อาจิ
จิะใช่เ้วล่ามากก็ตัาม

คุณุสืามารถึคุน้ัหาสืนุัขัแล่ะแมวสืำาหรบัการรบัเล้่ �ยงได้ ้คุลิกที่้�น้�

ซาโตัโนัจ่ากแม่วในัศ่นัยู่พ์ื่กัพื่งิสุ่ก่ารเป็็นั 
เจา้กอ้นัขนัในัออ้ม่อกของคณุ์ลอเรนั.
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วันที่้� 26 เมษายน ซึ่อยดือ๊กไดืน้ำาถุงยังชีพ้ื่แจกจา่ย 

ใหกั้บแรงงานชีาวเมย้นมารใ์นบา้นไม้ข่าว อ.ถลาง 
ที่้�ไดืรั้บผลกระที่บจากการหยุดืพื่กังานในช่ีวงวกิฤตื่ ิ

โคุวดิื 19 จิ ำานัวนั 172 ช่ดุ้ ด้ว้ยกนััสืำาหรบั 172 คุรอบคุรวั
 โด้ยได้ร้วบรวมเงินัจิากพนักังานัของมล่่นิัธิฯ แล่ะคุรอบคุรวั
 เพื�อนัำามาจิดั้หาขา้วสืาร บะหม้�กึ�งสื ำาเรจ็ิร่ป็ ป็ล่ากระป๋็อง 
บรรจิลุ่งถึงุสืำาหรบัแจิกจิา่ยรว่มด้ว้ยของบรจิิาคุจิาก 
ผู้่ม้้จิิตัศรทัธาบางสืว่นั

การป็อ้งกนััตัวัอยู่า่งเคร่งครดั้ในัชัว่งระหวา่ง 
ม่อบถงุบรจิาค. ผู่้ร้บัม่อบถงุบรจิาคยู่น่ั 

อยู่า่งเวน้ัระยู่ะหา่งระหวา่งเขา้แถว

ท้� ตั ำาบล่ไมข้าว ม้แคุมป์็สืำาหรบัผู้่พ้กัอาศยัท้�ท ำางานัในัไซตัก่์อสืรา้งซึ�งเป็็นัแรงงานั 
ขา้มช่าตัหิล่ายจิดุ้ด้ว้ยกนััท้�ขณะน้ั�ขาด้รายได้เ้นืั�องจิากไซตัง์านัก่อสืรา้งทกุป็ระเภูท
ตัอ้งพกังานั รวมถึงึม้แรงงานับางสืว่นัท้�ท ำางานัรบัจิา้งตัามสืถึานัป็ระกอบการตัา่ง ๆ
ก็ขาด้รายได้ใ้นัช่ว่งน้ั �ด้ว้ยเช่น่ักนัั ซึ�งแคุมป์็ท้�มล่่นิัธิฯ ล่งพื �นัท้�น้ั �อย่ใ่นัล่ะแวกท้�ตัั�งของ
มล่่นิัธิฯ พกัอย่อ่าศยัเกือบ 200 คุรวัเรอืนั แล่ะจิากการสือบถึามพบวา่ถึก่สืั�งพกังานั
เป็็นัท้�แรก ๆ     

โด้ยในัการแจิกถึงุยงัช้่พได้คุ้ ำานังึถึงึคุวามป็ล่อด้ภูยัด้า้นัสืขุภูาพแล่ะมาตัรการ 
เพื�อป็อ้งกนััการแพรก่ระจิายของเชื่ �อโรคุอยา่งเคุรง่คุรดั้ ด้ว้ยการจิดั้แถึวยืนัเวน้ั 
ระยะหา่งแล่ะสืวมหนัา้กากอนัามยัทกุทา่นัระหวา่งแจิกของ ซึ�งผู้่ร้บับรจิิาคุ 
ทกุทา่นัก็ใหคุ้วามรว่มมือเป็็นัอยา่งด้้

มอบุถัุงยังช่พ
ซอยด๊๊อก
แคมป์คนี้งานี้

Sam McElroyเมยี์นม�ร์ัไม�ข�ว
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แคุมเปิญน้�เริ�มในป้ิพื่.ศ. 2562 เพื่ื�อรวบรวมรายชีื�อจากผ้่สืนับสืนุนการยุตื่ ิ

คุ้าเนื�อสุืนัข่ในเวย้ดืนามและเตื่ร้ยมนำาเสืนอแก่ผ้่เข้่าร่วมแข่่งขั่นฟื้อรม่์ล่า 1 
เพื่ื�อข่อใหพ้ื่วกเข่าร่วมสืนับสืนุนการดืำาเนินงานและแบนการคุ้าเนื�อสุืนัข่ที่้�นั�น  
และเรากส็ืามารถรวมไดืถ้ง่กว่าล้านรายชีื�อในปิลายเดือืนมน้าคุมที่้�ผ่านมา

กำาหนัด้การของเราท้�จิะสืง่จิด้หมายไป็ท้�สื ำานักังานัใหญ่ของฟื้อรม์ล่่า่ 1 ในัล่อนัด้อนั
เล่ยตัอ้งล่า่ช่า้ออกไป็จิากสืถึาณการณก์ารแพรร่ะบาด้ของโคุวิด้ 19 แล่ะมาตัรการ
แบนัการรว่มกลุ่ม่กนััทางสืงัคุมแล่ะหล่้กเล่้�ยงการเด้นิัทางท้�ไมจ่ิ ำาเป็็นัในัองักฤษ

การจิดั้การแขง่ขนััฟื้อรม์ล่่า่ 1 กรงัป็รส้ืท้์�เว้ยด้นัามก็จิำาเป็็นัตัอ้งหยดุ้ช่ะงกัด้ว้ยเช่น่ักนัั  
ซึ�งหากจิะมองเห็นัในัด้า้นัด้้ก็คืุอเราสืามารถึท้�จิะรวบรวมรายชื่�อได้ม้ากขึ �นัในัระหวา่ง
ช่ว่งเวล่าน้ั�  แล่ะเราจิะสืง่รายชื่�อออกไป็ทนััท้ท้�สืถึานัการณค์ุล่้�คุล่ายล่ง

Sam McElroy

ยุ์ติค้ำ�เน่�อสุุนัขเวีย์ดัน�มชีะงักจากเหต่่โควิิด๊

แคมเปญสุ�งรายืชีื�อ
สุนับสุนุนฟอร์์ม้ล่์า 1
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ขอขอบคุณุทกุคุนัท้�ได้ร้ว่มล่งชื่�อกบัเรา  ซึ�งการแพรร่ะบาด้ของโคุวิด้ 19 น้ั �ยิ�งเพิ�ม 
แรงกระเพื�อมในัการใหคุ้นัตัระหนักัถึงึคุวามเสื้�ยงของตัล่าด้คุา้สืตััวป่์็าในัทว้ป็เอเช้่ย  
ผู้่คุ้นัเริ�มมองเหน็ัถึงึคุวามรา้ยแรงท้�อาจิมาจิากตัล่าด้เหล่า่น้ั � แล่ะสืำาหรบัซอยด๊้อก 
ท้�ตัอ่สื่ก้บัการคุา้เนืั �อสืนุัขัแล่ว้ เรื�องน้ั �จิงึถืึอเป็็นัเรื�องด้้สื ำาหรบัเราด้ว้ย

นัอกจิากน้ั� เรายงัได้ท้ ำาการสืง่จิด้หมายถึงึนัายเหงยู่่นัฟั่จ่้อง ป็ระธานัาธิบด้้แล่ะ
เล่ขาธิการพรรคุคุอมมิวนิัสืตัเ์ว้ยด้นัาม เพราะจิากท้�เราทราบขอ้มล่่วา่เว้ยด้นัาม
เตัรย้มป็ระกาศยตุักิารคุา้เนืั �อสืตััวป่์็า แตัไ่มม้่สืนุัขัแล่ะแมวรวมอย่ด่้ว้ย แล่ะได้ ้
ยกตัวัอยา่งป็ระเทศจ้ินัท้�เริ�มม้การป็ระกาศแบนัการคุา้แล่ะบรโิภูคุเนืั �อสืนุัขัแล่ะแมว  
ซึ�งตัามป็ระกาศของจ้ินันัั�นัแจิง้วา่สืนุัขัเป็็นัสืตััวเ์ล้่ �ยงไมใ่ช่ส่ืตััวป์็ศสุืตััวเ์พื�อการบรโิภูคุ
แล่ะยงัรวมไป็ถึงึการระบาด้ของเชื่ �อโรคุจิากสืตััวส์ื่คุ่นัท้�เป็็นัภูยัคุกุคุามมนัษุย ์เช่น่ั 
โรคุพิษสืนุัขับา้ซึ�งยงัเป็็นัปั็ญหาใหญ่ของเว้ยด้นัาม แล่ะจิากการท้�เราได้ส้ื ำารวจิ 
ตัล่าด้คุา้เนืั �อท้�เว้ยด้นัาม พบวา่ม้สืนุัขัแล่ะแมวท้�ม้เชื่ �อโรคุพิษสืนุัขับา้ถึงึ 3% แล่ะในั
ตัล่าด้ยงัไมม้่การจิดั้การตัามสืขุล่กัษณะซึ�งม้คุวามเสื้�ยงตัอ่การแพรเ่ชื่ �อโรคุ 
ไมต่ัา่งจิากเนืั �อสืตััวป่์็าเล่ยแมแ้ตัน่ัอ้ย

รว่มล่งชื่�อได้ท้้� www.soidog.org/savethedogs/sign
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ช่ีวงสืถานการณแ์พื่ร่ระบาดืข่องโคุวดิื 19 ไม่เพื่ย้งแตื่ก่ารช่ีวยเหลือสุืนัข่และแมว
ในศ่นยพ์ื่กัพื่งิที่้�ไม้ข่าวที่้�ยังดืำาเนินตื่อ่ไปิ แตื่ซ่ึ่อยดือ๊กกย็ังไดืช่้ีวยเหลือสัืตื่วท์ี่้�อย่่
ข้่างนอกอก้ดืว้ย โด้ยวนััท้� 24 ม้นัาคุม ซอยด๊้อกได้ไ้ป็ฉุ้ด้วคัุซ้นัป็อ้งกนััโรคุพิษสืนุัขับา้ให้
แก่สืนุัขัท้�ศน่ัยพ์กัพิงสืนุัขัจิรจิดั้ภูเ่ก็ตั นัำาโด้ยคุณุจิอหน์ั ด้ลั่ล่้ยสื ์ซึ�งน้ั�เป็็นัโคุรงการตัอ่เนืั�อง
ท้�ทางมล่่นิัธิฯ ด้ำาเนิันัการสืนับัสืนันุัเป็็นัป็ระจิำาทกุป้็ โด้ยได้ฉุ้้ด้วคัุซ้นัพิษสืนุัขับา้แล่ะวคัุซ้นั
รวมไป็ทั�งสืิ �นั 800 ตัวั แล่ะฉุ้ด้วคัุซ้นัรวมไป็ 9 ตัวั 

โคุรงการน้ั �จิดั้ขึ �นัเพื�อเป็็นัการรณรงคุใ์หคุ้นัตัระหนักัถึงึคุวามสืำาคุญัของการฉุ้ด้วคัุซ้นัโรคุ
พิษสืนุัขับา้ป็ระจิำาป้็แล่ะยงัเป็็นัการผู้ล่กัด้นััใหจ้ิงัหวดั้ภูเ่ก็ตัยงัคุงเป็็นัพื �นัท้�ป็ล่อด้ภูยัจิาก
โรคุพิษสืนุัขับา้ โด้ยเจิา้หนัา้ท้�จิะด้ำาเนิันัการฉุ้ด้วคัุซ้นั ฉุ้ด้สืเป็รยส์ื้ท้�ไมอ่นััตัรายตัอ่สืตััว์
เพื�อเป็็นัการทำาสืญัล่กัษณแ์ล่ะจิด้บนััทกึขอ้มล่่เพื�อคุวามแมน่ัยำา

ซึ�งเมื�อสืนุัขัในัศน่ัยพ์กัพิงได้ร้บัการฉุ้ด้วคัุซ้นัตัามกำาหนัด้อยา่งสืมำ�าเสืมอ ก็จิะทำาใหม้้
สืขุภูาพแข็งแรง ไมแ่พรโ่รคุระบาด้ ม้คุวามป็ล่อด้ภูยัในัการรบัเล่้ �ยง ซึ�งจิะเพิ�มโอกาสื 
ในัการรบัอปุ็การะได้อ้้กด้ว้ย

โด้ยก่อนัหนัา้น้ั � มล่่นิัธิฯยงัได้ส้ืนับัสืนันุัเงินัจิำานัวนัหนัึ�งสื ำาหรบัสืรา้งพื �นัท้�กกักนััโรคุ  
แล่ะระบบกรองนัำ�า การรกัษาพยาบาล่ใหแ้ก่สืนุัขัในัศน่ัยพ์กัพิงทั�งการฉุ้ด้วคัุซ้นั การ
กำาจิดั้เหบ็ หมดั้ด้ว้ยการใหย้า bravecto ป้็ล่ะสืองคุรั�ง นัำาสืนุัขัราวๆ 30 ตัวัในัแตัล่่ะเดื้อนั
ไป็ทำาหมนัั รวมถึงึการรกัษาพยาบาล่สืนุัขัเจ็ิบป่็วย สืนุัขัท้�ป่็วยหนักั หรอืได้ร้บับาด้เจ็ิบ
โด้ยเฉุล่้�ยเดื้อนัล่ะ 20 ตัวัจิะถึก่สืง่ตัวัไป็รบัการรกัษาท้�โรงพยาบาล่ของมล่่นิัธิฯ โด้ยท้ม
สืตััวแพทยจ์ิะเขา้มาท้�ศน่ัยพ์กัพิงทกุสืปั็ด้าห ์เพื�อตัรวจิเย้�ยมอาการของสืนุัขัทั�งหมด้ด้ว้ย

Amy Bryant

สุนุัขัจะได้ร้บัการฉีด่้วคัซ่นัรวม่ 6 โรค รวม่ถง่โรคพื่ษิสุนุัขับา้ 
เชั่ �อไวรสัุพื่ารโ์วและโรคไขห้ดั้สุนุัขั 

หน่ี้�งวัินี้ท้ี่�ศููนี้ย์ืพัักพิัง
สุ่นัี้ขจรจัด๊ภููเก็ต่
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Like us on Facebook  www.facebook.com/SoiDogPageInEnglish 
Follow us on Instagram  www.instagram.com/SoiDogFoundation 

Follow us on Twitter  www.twitter.com/@SoiDogPhuket 
For Additional Information  www.soidog.org

Gill Dalley 
1959-2017

The legacy Gill left for the street dogs and cats of Thailand,  
who had no-one else to turn to, will live on eternally


