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เมื่่�อไม่ื่กี่่�เดือ่นมื่าน่� เบลค สามื่ข่องฉัันและฉัันตัดัืสินใจกัี่นแล้วว่าน่�เป็็น
เวลาที่่�เหมื่าะสมื่ที่่�จะช่่วยเหล่อสุนัขเพิ่ิ�มื่อก่ี่สักี่ตัวั

ฉันัรับัอุปุการัะเจ้า้ขวัญัใจ้ สุนุขัตัวััแรักจ้ากซอุยด๊๊อุกมาเม่�อุกรักฎาคม 2559 
ในตัอุนนั�นท่ี่�เล่ือุกขวัญัใจ้ก็เพรัาะด๊ว้ัยควัามเป็นสุนุขัแก่อุาย ุ19 ป่ท่ี่�อุย่ใ่นช่ว่ัง
บั�นปลืายขอุงช่่วัิตั แลืะก็ยงัม่รัา่งกายไมแ่ข็งแรังนกักบัขาสุามขาแลืะตัาเพ่ยง
ขา้งเด่๊ยวั ปรัะกอุบกบัสุภาพจิ้ตัใจ้ท่ี่�ด๊ย่ ำ�าแยแ่ลืะหวัาด๊กลืวัั ฉันัซ่�งในขณะนั�น
กำาลืงัเผชิ่ญกบัช่ว่ังเวัลืาท่ี่�ตักตัำ�าขอุงช่่วัิตัแลืะก็ร่ัสุ้ก่ในตัอุนนั�นเลืยวัา่ถ้า้ฉันัช่ว่ัย
ช่่วิัตัสุนุขัสุกัตัวััท่ี่�อุย่ใ่นสุภาพยำ�าแยไ่มต่ัา่งจ้ากตัวััฉันั เรัาจ้ะสุามารัถ้ช่ว่ัยกนั
แลืะกนัได๊ ้แลืะเจ้า้ขวัญัใจ้ก็กลืายมาเป็นเพ่�อุนท่ี่�ด่๊ท่ี่�สุดุ๊ขอุงฉันั มนัใช่เ้วัลืารัว่ัม
กนักบัฉันัแคเ่พ่ยงสุามป่สุั�นๆ แตัช่่า่งเป็นช่ว่ังเวัลืาท่ี่�ม่ควัามหมายเหล่ือุเกิน ถ้ง่
แมว้ัา่ช่ว่ังเวัลืาท่ี่�กำาลืงัจ้ะจ้ากไปเจ้า้หมาตัวััน่ �จ้ะยงัคงที่กุขท์ี่รัมานจ้ากอุาการั 
PTSD หรัอุ่ควัามเครัย่ด๊รุันแรังจ้ากการัเจ้อุเรั่�อุงเลืวัรัา้ยในช่่วัิตั ขวัญัใจ้ก็ลืา 
โลืกไปที่า่มกลืางควัามรักัท่ี่�ไมม่่เง่�อุนไขจ้ากฉันัแลืะควัามสุขุเที่า่ท่ี่�หมาตัวััหน่�ง
จ้ะม่ได๊้

“ป็อบป่�”
Kerrie Thompson, Poppy’s adopter 

ป๊๊อบป้๊�ป๊รับัตัวัเป็๊นสมาชิกิของบา้นเบลค  
และเคอรัร์ั้�แทบจะทนัทท้้�พวกเขาทั�งสามเจอกนั

ดอกไม้แสำนสำวียบินไป 
เบ่งบ�นทีุ�บ้�นใหม่ในเท็ุกซััสำ
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หลืงัจ้ากหน่�งเด่๊อุนถ้ดั๊มา ฉันัเด๊นิเลืน่ในสุวันท่ี่�หลืงับา้น มนัเป็นวันัท่ี่�สุด๊ใสุแลืะอุากาศด่๊ 
ลืมอุอุ่นๆพดั๊โช่ยมา ตัน้ไมแ้ลืะด๊อุกไมใ้นสุวันก็ตัา่งปลืวิัไสุวัรับัลืม แลืะที่นัใด๊นั�นเอุงควัาม
ร่ัสุ้ก่ที่ว่ัมที่น้ก็แที่รักข่ �นมาพรัอุ้มกบันำ�าตัา วันัด่๊ด่๊แบบน่�เป็นช่ว่ังเวัลืาสุดุ๊โปรัด๊ขอุงขวัญัใจ้ 
มนัจ้ะช่อุบนอุนเกลื่อุกกลืิ �งในสุวันด๊อุกไม ้(มนัช่อุบกลืิ�นด๊อุกไมม้าก! ฉันับอุกได๊เ้ลืย) แลืว้ั
ควัามร่ัสุ้ก่ก็บอุกฉันัวัา่น่�เป็นช่ว่ังเวัลืาท่ี่�ฉันัควัรัจ้ะมอุบควัามรักัอุ่กสุกัครัั�งหน่�ง แลืะร่ัสุ้ก่ได๊้
วัา่ขวัญัใจ้ก็ยงัคอุยใหก้ำาลืงัใจ้แลืะเช่่ยรัฉ์ันัอุยา่งรัา่เรังิ ฉันัยงัจ้ำาปรัะโยคท่ี่�คณุจ้อุหน์ ด๊ลัื
ลื่ยพ์ด่๊กบัฉันัเม่�อุครัั�งขวัญัใจ้จ้ากไปได๊ข้่ �นใจ้วัา่ “บางครัั�งวัิธ่ีท่ี่�ด่๊ท่ี่�สุดุ๊ในการัจ้ด๊จ้ำาเพ่�อุนขน
ฟูแ่สุนรักัขอุงเรัา ก็ค่อุการัเปิด๊ใจ้ใหก้บัเพ่�อุนขนฟูต่ัวััใหม”่ แลืะฉันัก็ตัดั๊สุนิใจ้โที่รัหาสุาม่
ที่นัท่ี่วัา่ตัอุ้งการัสุนุขัจ้ากซอุยด๊๊อุก คำ�าขอุงวันันั�นเรัาที่ั�งค่ก็่นั�งสุ ำารัวัจ้สุนุขัสุ ำาหรับัอุปุการัะ 
แลืะเรัาก็มาพบกบัป็อุบป่�สุาวันอุ้ยแสุนหวัาน ไมว่ัา่เรั่�อุงรัาวัท่ี่�เธีอุเจ้อุมาจ้ะเป็นอุยา่งไรัแตั่
ช่่�อุขอุงเธีอุท่ี่�เป็นด๊อุกไมอุ้ยา่งด๊อุกป็อุบป่� ก็เป็นสุิ�งท่ี่�ที่ ำาใหเ้รัาไมล่ืงัเลืท่ี่�จ้ะเล่ือุกเธีอุ

ด๊งันั�นเรัาจ้ง่ขอุขอุ้มล่ืเพิ�มเตัมิในที่นัท่ี่ โช่คด่๊ท่ี่�เรัาผา่นการัคดั๊กรัอุงแลืะได๊ร้ับัเลื่อุก ซ่�งเรัา
ก็เล่ือุกป็อุปป่� (แนน่อุนอุย่แ่ลืว้ั) ม่การัสุมัภาษณห์ลืายครัั�งในช่ว่ังหลืายสุปัด๊าหซ์่�งสุ ำาหรับั
เรัาร่ัสุ้ก่เหม่อุนใช่เ้วัลืาที่ั�งช่่วิัตัเลืยท่ี่เด่๊ยวัเน่�อุงจ้ากเขตัเวัลืาท่ี่�แตักตัา่งกนัรัะหวัา่งท่ี่�ท่ี่�พวัก
เรัาอุย่แ่ลืะปรัะเที่ศไที่ย พวักเรัาเคยผา่นขั�นตัอุนเหลืา่น่ �มาแลืว้ัครัั�งหน่�ง แลืะก็เขา้ใจ้การั
ที่ำางานท่ี่�ตัอุ้งรัะมดั๊รัะวังัแลืะรัดั๊กมุในการัหาบา้นใหมใ่หแ้ก่สุนุขัขอุงซอุยด๊๊อุก หลืงัจ้าก
นั�นพวักเรัาก็ตัั�งตัารัอุคอุยอุาสุาสุมคัรัท่ี่�พาป็อุบป่�ขนสุง่ผา่นเครั่�อุงบนิมาท่ี่�เที่ก็ซสัุ เรัาก็ไม่
แนใ่จ้นกัวัา่ใช่เ้วัลืานานแคไ่หนแตัร่ัะหวัา่งท่ี่�รัอุก็ได๊ร้ับัขอุ้ควัามท่ี่�ที่ ำาใหพ้วักเรัาอุุน่ใจ้เป็น
อุยา่งมากจ้ากผ่อุ้ ำานวัยการัท่ี่มเขา้ถ้ง่ช่มุช่นจ้ากซอุยด๊๊อุกท่ี่�อุเมรักิา ไมก่่�วันัก่อุนวันัครับ
รัอุบวันัแตัง่งานขอุงฉันักบัเบลืค เธีอุได๊ด้๊ว่ัิด่๊โอุรั ำาลืก่ถ้ง่ขวัญัใจ้แลืะร่ัเ้รั่�อุงรัาวัขอุงป็อุปป่�
แลืะย่�นขอุเสุนอุใหฉ้ันัใช่ไ้มลืส์ุะสุมขอุงเธีอุในการับนิไปรับัป็อุปป่�ด๊ว้ัยตัวััเอุง ฉันัตัอุบที่นั
ควันัวัา่สุิ�งน่ �มนัมากเกินไปในการัที่ำาเพ่�อุฉันั แตัเ่ธีอุก็พด่๊ตัอุ่มาในสุิ�งท่ี่�ที่ ำาใหฉ้ันัปฏิิเสุธีไม่
ได๊เ้ลืย นั�นก็ค่อุเธีอุแนะนำาใหฉ้ันัเป็นอุาสุาสุมคัรัท่ี่�พาสุนุขัขนสุง่มาท่ี่�อุเมรักิาด๊ว้ัยเลืยใน
ครัั�งน่ � แลืว้ัฉันัจ้ะบอุกปัด๊ได๊อุ้ยา่งไรักนั! น่�เป็นขอุงขวัญัวันัครับรัอุบแตัง่งานท่ี่�ด่๊ท่ี่�สุดุ๊ขอุง
เรัาที่ั�งค่่

การันอนองิ วิ�งออกกำาลงั ไลล่า่
และเลน่กบัของเลน่ กลายเป็๊น
งานอดิเิรักของป็๊อบป้๊�

ป๊๊อบป้๊�เม่�อครัั�งถููกนำาตัวัสง่มาท้� 
ซอยด๊ิอกเม่�อเดิอ่นเมษายน 2562
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ในวันัท่ี่� 29 ธีนัวัาคม ฉันัก็บนิจ้ากฮิิวัสุตันัไปยงัภเ่ก็ตั หลืงัจ้ากสุามสุบิช่ั�วัโมง
ผา่นไปฉันัก็กำาลืงัเด๊นิที่างไปยงัมล่ืนิธิีเพ่�อุสุนุขัในซอุย  มนัเป็นเรั่�อุงเหลื่อุเช่่�อุ
มากท่ี่�สุิ�งน่ �เกิด๊ข่ �นกบัฉันั ครัั�งลืา่สุดุ๊ท่ี่�ฉันัมาท่ี่�ภเ่ก็ตัค่อุเม่�อุป่ 2558 ซ่�งนา่เสุย่
ด๊ายจ้รังิๆท่ี่�ตัอุนนั�นฉันัยงัไมร่่ัจ้้กัอุะไรัเก่�ยวักบัซอุยด๊๊อุกเลืย แลืะเม่�อุฉันัมาถ้ง่
ก็ได๊ร้ับัการัตัอุ้นรับัที่กัที่ายจ้ากอุาสุาสุมคัรัแลืะเจ้า้หนา้ท่ี่� ตัั�งแตัน่าท่ี่แรักท่ี่�น่�ฉันั
ก็ร่ัสุ้ก่เหม่อุนฉันัร่ัจ้้กักบัที่กุคนท่ี่�น่� ฉันัพด่๊จ้รังิๆเลืยวัา่วัฒันธีรัรัมหรัอุ่ควัามเป็น
ครัอุบครัวััแบบน่�น่�แหลืะ ท่ี่�ที่ ำาใหฉ้ันักบัเบลืคตัดั๊สุนิใจ้ท่ี่�จ้ะรับัสุนุขัตัวััท่ี่�สุอุงจ้าก
ซอุยด๊๊อุก เม่�อุตัอุนขวัญัใจ้จ้ากไป พวักเรัาได๊ก้ำาลืงัใจ้อุยา่งลืน้หลืามแบบท่ี่�ไม่
เคยคาด๊คิด๊วัา่จ้ะได๊ร้ับั พวักเรัาที่กุคนท่ี่�เป็นผ่สุ้นบัสุนนุขอุงซอุยด๊๊อุกจ้ะเขา้ใจ้
กนัด่๊วัา่เรัาตัา่งม่สุายใยควัามผก่พนัท่ี่�แสุนวัิเศษรัะหวัา่งผ่ค้นท่ี่�ม่ใจ้รักัสุตััวัเ์หม่อุ
นๆกนัแลืะนาท่ี่ท่ี่�ฉันัได๊พ้บกนัป็อุบป่�ก็ถ้ง่กบัพด่๊ไมอุ่อุกไปเลืย มนัเป็นหมาท่ี่�สุวัย
แลืะลืกัษณะด่๊มากท่ี่เด่๊ยวั ที่นัใด๊นั�นเรัาที่ั�งค่ก็่ตัา่งตักหลืมุรักักนัที่นัท่ี่ ฉันัร่ัเ้ลืย
วัา่ป็อุปป่�เหมาะกบัครัอุบครัวััเรัาอุยา่งท่ี่�สุดุ๊ แลืะแลืว้ัก็ถ้ง่วันัท่ี่�เรัาที่ั�งค่ต่ัอุ้งอุอุก
เด๊นิที่าง วันันั�นม่การัขนสุง่สุนุขัที่ั�งหมด๊ 3 ตัวัั ป็อุบป่� วัิที่น่ย ์แลืะลืโินสุ พวักเรัา
โบกม่อุ (สุา่ยหาง) ลืาผ่ค้นท่ี่�ซอุยด๊๊อุก กลืุม่คนท่ี่�ฉันัจ้ะไมม่่วันัล่ืม (เจ้า้สุามตัวััน่ �
ก็นา่จ้ะคิด๊เหม่อุนๆกนักบัฉันั) 

เม่�อุเรัาเด๊นิที่างกนัมาถ้ง่ฮิิวัสุตันั กลืุม่พนัธีมิตัรัช่ว่ัยเหลื่อุสุำาหรับัวัิที่น่ยแ์ลืะลืโิน
สุก็มาถ้ง่พรัอุ้มกบัเบลืค เรัาพาป็อุบป่�ข่ �นรัถ้ จิ้�ปขอุงพวักเรัาแลืะขบัอุอุกไปใน
ช่ว่ังพรัะอุาทิี่ตัยต์ักพอุด่๊ เรัาที่ั�งสุามเขา้กนัได๊ด่้๊ในเวัลืาอุนัรัวัด๊เรัว็ัรัาวักบัวัา่พวัก
เรัาอุย่ด่๊ว้ัยกนัเป็นครัอุบครัวััมานานแสุนนาน ป็อุบป่�ช่่�นช่อุบท่ี่�จ้ะนอุนใกลื้ๆ เรัา
 เลืน่กบัขอุงเลืน่ซ่�งชิ่ �นโปรัด๊นั�นเป็นตัุ๊กตัากรัะรัอุกท่ี่�สุง่เสุ่ยงได๊ ้กรัะโด๊ด๊ข่ �นไปรัอุ
บนเต่ัยงเพ่�อุรัอุเขา้นอุนพรัอุ้มเรัา ช่อุบหอุมแกม้เรัา วัิ�งเลืน่ ที่ั�งหมด๊น่�เป็นเพ่ยง
สุว่ันเลืก็ๆเที่า่นั�น

ป็อุปป่�เป็นหมาท่ี่�นา่รักัสุดุ๊ๆ ขณะเด่๊ยวักนัก็สุภุาพนอุบนอุ้มแลืะเช่่�อุฟัูงเรัาที่ั�งค่่
ฉันับอุกได๊เ้ลืยวัา่มนัด่๊ใจ้อุยา่งมากท่ี่�ได๊ร้ับัโอุกาสุในช่่วัิตัเม่�อุครัั�งถ้ก่นำาตัวััไปท่ี่�
ซอุยด๊๊อุก ขณะท่ี่�ฉันักำาลืงัเข่ยนเรั่�อุงรัาวัเหลืา่น่ � ป็อุปป่�ก็นอุนมว้ันตัวััอุย่บ่นขา
ขอุงฉันัท่ี่�ปลืายเต่ัยง มนัปรับัตัวััเรัว็ัมากจ้รังิๆกวัา่ท่ี่�เรัาคาด๊ไวั ้น่�เป็นเวัลืาเพ่ยง
แคไ่มก่่�สุปัด๊าหห์ลืงัจ้ากท่ี่�เธีอุเด๊นิที่างมาถ้ง่ ตัอุนน่�ฉันัต่ั�นเตัน้มากกบัช่่วิัตัขา้ง
หนา้ท่ี่�ม่ป็อุบป่�เป็นสุว่ันหน่�งด๊ว้ัย ขอุขอุบคณุแที่นหมาที่กุตัวััท่ี่�ได๊พ้บเจ้อุกนัเรั่�อุง
มหศัจ้รัรัยท่์ี่�เปล่ื�ยนช่่วัิตัอุยา่งเช่น่ป็อุบป่�

ถ้า้อุป็กี่าระไม่ื่ไดื ้ลองอุป็ถ้ัมื่ภ์ด์ืกู่ี่อน และถ้า้อุป็ถ้ัมื่ภ์ไ์ม่ื่ไดื ้กี่ใ็หส้ป็อนเซอรแ์ที่น
ถ้า้สป็อนเซอรไ์ม่ื่ไดื ้ลองเป็็นอาสาสมัื่คร และถ้า้คุณเป็็นอาสาสมัื่ครไม่ื่ไดื ้บริจาคแที่นกี่ไ็ดื ้

ที่า้ยที่่�สุดืถ้า้บริจาคกี่ย็ังไม่ื่ใช่่ที่างเล่อกี่ของคุณ โป็รดืใหค้วามื่รู้และกี่ระจายตัอ่บอกี่แก่ี่ 
คนอ่�นๆ ตัอ่ไป็ใหม้ื่ากี่ที่่�สุดื

เคอรัร์ั้�กบัสนุขัตัวัโป๊รัดิ "ขวญัใจ"
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การัอุบุตััแิลืะการัแพรัร่ัะบาด๊อุยา่งตัอุ่เน่�อุงขอุงโควัิด๊ 19 ที่ำาใหเ้กิด๊ควัามปั�นป่วันโกลืาหลื
กนัไปที่ั�วัโลืก แนน่อุนวัา่อุงคก์รัไมแ่สุวังผลืกำาไรันั�นได๊ร้ับัผลืกรัะที่บท่ี่�หนกัหนว่ัง ภารักิจ้
ขอุงเรัาในการัท่ี่�จ้ะเย่ยวัยาควัามที่กุขข์อุงสุนุขัแลืะแมวันั�นก็กำาลืงัอุย่ใ่นบที่ที่ด๊สุอุบท่ี่�ยิ�ง
ใหญ่นบัตัั�งแตัเ่หตักุารัณค์ล่ื�นยกัษส์ุน่ามิในป่ พ.ศ.2547

ซอุยด๊๊อุกได๊ร้ับัผลืกรัะที่บอุยา่งไรั? สุตััวัท่์ี่�ก ำาลืงัจ้ะได๊บ้า้นใหมน่ั�นไมสุ่ามารัถ้ท่ี่�จ้ะขนสุง่ไป
ได๊เ้น่�อุงจ้ากขอุ้จ้ำากดั๊ด๊า้นการัเด๊ินที่างแลืะจ้ะตัอุ้งอุย่ท่่ี่�ศน่ยพ์กัพิงจ้นกวัา่สุถ้านการัณจ์้ะ
กลืบัเขา้สุ่สุ่ภาวัะปกตั ิ  

แตัก่ารัท่ี่�เรัารับัสุตััวัใ์หม่ๆ เขา้มาที่กุวันั เป็นการัเสุ่�ยงท่ี่�ศน่ยพ์กัพิงจ้ะหนาแนน่เกินไป ด๊งั
นั�นที่กุพ่ �นท่ี่�ท่ี่�ยงัม่เหลื่อุจ้ง่ถ้ก่ปรับัใหเ้ป็นพ่ �นท่ี่�คอุกพิเศษ ซ่�งศน่ยพ์กัพิงนั�นปิด๊สุำาหรับัผ่้
เย่�ยมช่มแลืะอุาสุาสุมคัรัท่ี่�ที่ ำาใหก้รัะที่บกบัการับรัจิ้าคแลืะการัจ้ำาหนา่ยขอุงท่ี่�รัะลืก่ แตั่
ยงัโช่คด่๊ท่ี่�พนกังานขอุงเรัาตัดั๊สุนิใจ้ท่ี่�จ้ะที่ำางานตัอุ่ตัามปกตั ินั�นหมายควัามวัา่ภารักิจ้
ในการัช่ว่ัยช่่วัิตัสุนุขัแลืะแมวัยงัคงด๊ำาเนินตัอุ่ไปท่ี่�โรังพยาบาลืสุตััวัท์ี่ั�งสุอุงแหง่ บรักิารั
ที่ำาหมนัซ่�งปกตัใิหบ้รักิารัสุำาหรับัสุตััวัเ์ลื่ �ยงม่เจ้า้ขอุงในขณะน่�ก็ตัอุ้งหยดุ๊รับัช่ั�วัครัาวัเพ่�อุ
เป็นการัจ้ำากดั๊จ้ำานวันคนท่ี่�เขา้มาในศน่ยพ์กัพิง หนว่ัยที่ำาหมนัเคล่ื�อุนท่ี่�ขอุงเรัาท่ี่�กรุังเที่พฯ
 แลืะนครัศรัธ่ีรัรัมรัาช่นั�นพยายามที่กุวัิถ่้ที่างท่ี่�ที่ ำาได๊เ้พ่�อุใหง้านยงัเด๊ินหนา้ตัอุ่ไป แตัก่ารั
จ้ะด๊ำาเนินงานตัา่งๆก็ม่ขอุ้จ้ำากดั๊ท่ี่�เขม้งวัด๊มากข่ �นเรั่�อุยๆ

แลืว้ัซอุยด๊๊อุกขอุงเรัาม่การัจ้ดั๊การัอุยา่งไรั? แคมเปญภาวัะฉักุเฉิันจ้ง่ได๊เ้กิด๊ข่ �นในเด่๊อุน
ม่นาคมเพ่�อุท่ี่�จ้ะรัะด๊มที่นุเพ่�อุตัอุ่เตัมิท่ี่�อุย่ข่อุงสุนุขัเพิ�มในคอุกเด๊มิท่ี่�ม่อุย่ ่แลืะปรับัปรุัง
พ่ �นท่ี่�บรัเิวัณอุ่�นๆใหก้ลืายเป็นคอุกสุนุขั รัวัมถ้ง่สุิ�งก่อุสุรัา้งเด๊มิบางจ้ดุ๊เพ่�อุรัอุงรับัสุนุขัแลืะ
แมวัเพิ�มข่ �น การัก่อุสุรัา้งได๊เ้รัิ�มด๊ำาเนินการัแลืว้ั แลืะได๊น้ำาเงินที่นุมาใช่สุ้ ำาหรับัคา่ใช่จ้้า่ย
ในเรั่�อุงอุาหารัแลืะยาตัลือุด๊จ้นอุปุกรัณใ์นการัรักัษาสุตััวัต์ัา่งๆซ่�งเพิ�มข่ �นตัามสุดั๊สุว่ันขอุง
จ้ำานวันสุตััวั ์

คณุจ้อุหน์ ด๊ลัืลื่ยสุ ์หน่�งในผ่ก่้อุตัั�งมล่ืนิธิีขอุงเรัา ยงัได๊สุ้ง่ขอุ้ควัามโด๊ยตัรังถ้ง่อุงคก์ารั
อุาหารัแลืะการัเกษตัรัแหง่สุหปรัะช่าช่าตั ิเพ่�อุกรัะตัุน้ใหพ้วักเขาใช่อุ้ ำานาจ้ในการัยตุักิารั
คา้แลืะการัฆ่า่สุตััวัท่์ี่�ตัลืาด๊สุด๊อุยา่งเช่น่ตัลืาด๊ในเม่อุงอุ่ฮ่ิั�นซ่�งเช่่�อุกนัวัา่เป็นตัน้กำาเนิด๊ขอุง
เช่่ �อุโควัิด๊ 19 เรัายงัได๊สุ้ง่ขอุ้ควัามถ้ง่สุ่�อุมวัลืช่นเพ่�อุกรัะจ้ายตัอุ่ใหท้ี่กุคนในช่มุช่นช่ว่ัยกนั
เป็นหเ่ป็นตัาในการัด๊แ่ลืสุตััวัจ์้รัจ้ดั๊ท่ี่�อุย่ร่ัอุบๆ บา้นท่ี่�ขาด๊แคลืนนำ�าแลืะอุาหารัในช่ว่ังเวัลืา
ท่ี่�วัิกฤตัเิช่น่น่ �  อุาหารัเม็ด๊สุำาหรับัสุนุขัแลืะแมวักวัา่ 11 ตันัได๊ถ้้ก่แจ้กจ้า่ยไปยงัผ่ด้๊แ่ลืสุตััวั์
รัอุบๆ เกาะภเ่ก็ตัก่อุนท่ี่�จ้ะปิด๊พ่ �นท่ี่�รัอุยตัอุ่ที่กุตัำาบลื 

อุยา่งไรัก็ยงัม่ด๊า้นด่๊ด่๊ใหเ้หน็อุย่บ่า้ง ท่ี่มปรับัพฤตักิรัรัมสุตััวัข์อุงเรัาได๊ช้่ว่ัยเหล่ือุในการันำา
สุนุขัเด๊นิเลืน่แลืะใช่เ้วัลืาเพ่�อุม่ปฏิิสุมัพนัธีก์บัพวักมนั ซ่�งนั�นหมายควัามวัา่พวักเขาจ้ะ
สุามารัถ้เขา้ถ้ง่สุนุขัจ้ำานวันมากท่ี่�ก่อุนหนา้น่ �ไมม่่โอุกาสุนกั ท่ี่มปรัะสุานงานอุาสุาสุมคัรั
แลืะผ่เ้ย่�ยมช่มก็ได๊ม้าช่ว่ัยในหนา้ท่ี่�น่ �ด๊ว้ัยเน่�อุงจ้ากไมม่่ผ่เ้ย่�ยมช่มแลืะอุาสุาสุมคัรัในช่ว่ัง
เวัลืาน่�  จ้ากกฎแลืะมาตัรัการัในช่ว่ังน่ �ท่ี่�ที่ ำาใหศ้น่ยพ์กัพิงปรัาศจ้ากผ่เ้ย่�ยมช่มแลืะอุาสุา
สุมคัรั ที่ำาใหบ้รัรัยากาศเง่ยบสุงบรัะหวัา่งวันัก็เป็นผลืด่๊สุำาหรับัสุนุขัหลืายตัวััท่ี่�ไมช่่อุบ
ควัามวัุน่วัายในช่ว่ังเวัลืาปกตั ิสุนุขัท่ี่�ข่ �อุายนั�นในช่ว่ังน่ �ก็เหน็ได๊ช้่ดั๊วัา่พรัอุ้มท่ี่�จ้ะอุอุกมา
ย่ด๊เสุน้ย่ด๊สุาย แลืะผ่สุ้นบัสุนนุขอุงเรัาจ้ากที่ั�วัโลืกนั�นก็อุยา่งเช่น่เคย…เหล่ือุเช่่�อุ การั
สุนบัสุนนุขอุงพวักเขานั�นที่ำาใหเ้รัายงัสุามารัถ้เด๊ินหนา้ในการัช่ว่ัยเหลื่อุสุตััวัไ์รับ้า้นได๊ต้ัอุ่
ไป แมใ้นเวัลืาท่ี่�แสุนยากลืำาบากเช่น่น่ �   

โควิด้ 19
Sam McElroy

ผลกระทุบซัอยด๊อกจ�ก
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เมื่่�อเดือ่นกัี่นยายนที่่�ผ่่านมื่า พิ่วกี่เราโช่คดืม่ื่ากี่ที่เ่ดืย่วที่่�ไดื ้

คุณเกี่ล ที่อลแลนดื ์มื่าเป็็นอาสาสมัื่ครที่่�ซอยดือ๊กี่เป็็นเวลาหน่�งสัป็ดืาห ์
ก่อุนท่ี่�จ้ะบนิมาภเ่ก็ตั คณุเกลืได๊ร้ัะด๊มที่นุใหก้บัซอุยด๊๊อุกผา่นโครังการั JustGiving  

ซ่�งสุามารัถ้รัะด๊มที่นุได๊จ้้ ำานวันถ้ง่ 9,122 ปอุนด๊ ์หรัอุ่รัาวัๆ 343,300 บาที่เลืยท่ี่เด่๊ยวั! 
จ้ำานวันเงินบรัจิ้าคท่ี่�นา่ยินด่๊น่ �มาจ้ากรัะยะเวัลืาในการัรัะด๊มที่นุเพ่ยงหกสุปัด๊าห ์จ้าก
ผ่ใ้จ้บญุท่ี่�รัว่ัมบรัจิ้าค 126 คน  คณุเกลื ซ่�งอุาศยัอุย่ท่่ี่�ด๊ไ่บ สุหรัฐัอุาหรับัเอุมิเรัตัตั ์กบั

สุนุขัขอุงเธีอุสุอุงตัวัั เจ้า้มอุนตั ิแลืะ เจ้า้คารัโ์ลื  (ตัั�งตัามช่่�อุเม่อุงอุนัโด๊ง่ด๊งัใน 
โมนาโก) ซ่�งได๊ม้าเป็นอุาสุาสุมคัรัท่ี่�ซอุยด๊๊อุกเป็นครัั�งแรัก  พวักเรัาตัอุ้งขอุขอุบคณุใน
แรังกายแรังใจ้ขอุงเธีอุ  แลืะควัามตัั�งใจ้ขอุงเธีอุในการัช่ว่ัยรัะด๊มที่นุใหก้บัเรัาอุ่กด๊ว้ัย 

คุณเกล 
อ�สำ�ผ้้นำ�พื่�ลมเย็นสำดใสำ 

จ�กด้ไบม�ซัอยด๊อก
Josie Marsh

เพื่่�อเป็นก�รรำ�ลึกถึง  
คุณสำุทุัศน์ พื่รัดเม่อง 

Sam McElroy

ม่ขา่วันา่เศรัา้จ้ากสุรุัาษฎรัธ์ีาน่ ซ่�งเป็นบา้นขอุงคณุสุทุี่ศัน ์พรัดั๊เม่อุง พนกังานก่ภ้ยัสุตััวั์
ขอุงซอุยด๊๊อุก ได๊จ้้ากไปอุยา่งสุงบเม่�อุวันัท่ี่� 3 ธีนัวัาคมท่ี่�ผา่นมา คณุสุทุี่ศันท์ี่ ำางานในสุว่ัน
ขอุงคลืนิิกเคลื่�อุนท่ี่�ท่ี่�นครัศรัธ่ีรัรัมรัาช่ซ่�งจ้ะเป็นสุถ้านท่ี่�ท่ี่�เรัาจ้ะรัะลืก่ถ้ง่คณุงามควัามด่๊

ขอุงเขาท่ี่�ได๊ท้ี่ ำาไวัต้ัลือุด๊ไป  คณุเบิ �น คณุจ้อุย แลืะคณุพลือุยเป็นตัวััแที่นจ้ากพวักเรัาช่าวั
ซอุยด๊๊อุกที่กุคนเพ่�อุไปรัว่ัมพิธ่ีแลืะสุง่คณุสุทุี่ศันใ์หไ้ปสุ่ภ่พภมิ่ท่ี่�ด่๊  พวักเรัาขอุสุง่ควัาม

ปรัารัถ้นาด่๊ไปยงัครัอุบครัวัั ขอุใหพ้วักเขาเขม้แข็งแลืะเด๊นิหนา้กบัช่่วิัตัตัอุ่ไป
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คริสตัม์ื่าสที่่�ซอยดือ๊กี่นั�นออกี่จะแตักี่ตัา่งจากี่ที่่�อ่�นๆซักี่หน่อย ความื่
สนุกี่สนานและอบอุ่นในช่่วงเวลาของกี่ารอยู่ร่วมื่กัี่นกัี่บครอบครัวที่่�เรา
รักี่น่� พิ่วกี่เราแบง่ปั็นมัื่นที่ั�งหมื่ดืใหกั้ี่บเดืก็ี่ๆสองขา สามื่ขา และส่�ขา 

ที่่�ซอยดือ๊กี่

กิจ้กรัรัมแสุนหรัรัษาเรัิ�มตัน้เม่�อุอุาสุาสุมคัรัเด๊นิที่างมาถ้ง่ศน่ยพ์กัพิง ตัอุ่แถ้วั
กนัลืงรัถ้สุอุงแถ้วัโด๊ยคาด๊ไมถ่้ง่วัา่ม่เตัรัย่มการัสุดุ๊พิเศษจ้ากท่ี่มอุาสุาสุมคัรัรัอุ
ไวัแ้ลืว้ัเพ่�อุเซอุรัไ์พรัส์ุพวักเขา (หมาๆก็เซอุรัไ์พรัส์ุด๊ว้ัยเช่น่กนั) แลืะพวักเขาก็ร่ั ้
ตัอุนนั�นเอุงวัา่วันัน่ �ค่อุวันัสุดุ๊พิเศษท่ี่�เรัาจ้ะพาหมาๆท่ี่�ได๊ร้ับัเลื่อุกไปเด๊นิเลืน่รับั
ลืมท่ี่�หาด๊ไมข้าวัท่ี่�แสุนสุขุสุงบ

Nicole Bellamy

แสำงแดดสำ�ยลมและพื่วีกเร�:   
คริ็สัต์มาสัที�น�าจด้จำา

ของซอยด๊้อก
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สุนุขัท่ี่�โช่คด่๊ที่ั�งสุบิตัวััถ้ก่ใสุสุ่ายจ้ง่แลืะแตัง่อุงคท์ี่รังเครั่�อุงด๊ว้ัยเสุ่ �อุผา้สุไตัลื์
ครัสิุตัม์าสุเพ่�อุใหเ้ขา้กบับรัรัยากาศ หมากวัา่ครั่�งท่ี่�ก ำาลืงัจ้ะได๊สุ้มัผสัุช่่วิัตันอุก
ศน่ยพ์กัพิงเป็นครัั�งแรัก แลืะพวักมนัก็ด๊ต่่ั�นเตัน้กนัมาก สุา่ยหางไปมาแลืะหล่ื่่
ลืมอุยา่งรัา่เรังิ 

เม่�อุลืงจ้ากรัถ้สุอุงแถ้วั หมาๆที่ั�งหลืายก็ด๊ง่งๆแลืะไมร่่ัว้ัา่เกิด๊อุะไรัข่ �น แตัก็่ใช่้
เวัลืาไมน่าน ควัามต่ั�นเตัน้ก็เขา้มาแที่นท่ี่�หลืงัจ้ากท่ี่�ได๊สุ้มัผสัุที่รัายนุม่ๆแลืะลืม
ที่ะเลืเคม็ๆท่ี่�พดั๊ต่ัหนา้อุยา่งสุด๊ช่่�น พวักมนัช่อุบช่ายหาด๊กนัมาก! ใครัจ้ะอุยาก
ได๊ค้รัสิุตัม์าสุธีรัรัมด๊าๆในเม่�อุเรัาสุามารัถ้ใช่เ้วัลืาในเที่ศกาลืน่�กบัหมาๆ ใตัด้๊วัง
อุาทิี่ตัยท่์ี่�สุด๊ใสุได๊ ้

ม่คำาถ้ามนง่ท่ี่�ไมม่่คำาตัอุบวัา่ใครัท่ี่�ม่ช่ว่ังเวัลืาท่ี่�ด่๊กวัา่กนัรัะหวัา่งสุนุขัหรัอุ่อุาสุา
สุมคัรั  เพรัาะแยกไมอุ่อุกเลืยจ้รังิๆ!

ครัสิุตัม์าสุนั�นม่ควัามหมายบางอุยา่งกบัที่กุๆคน  แตัสุ่ ำาหรับัครัสิุตัม์าสุครัั�งน่ �มนั
ช่า่งยิ�งใหญ่แลืะม่ควัามหมายมากมายเหลื่อุเกินสุำาหรับับรัรัด๊าสุนุขัไรับ้า้นเหลืา่
น่ � ขอุงขวัญัท่ี่�เรัามอุบใหพ้วักเขาค่อุควัามรักั ควัามสุขุ แลืะการัผจ้ญภยัเลืก็ๆ
ตัลือุด๊ที่ั�งวันั  น่�เป็นอุ่กหน่�งครัสิุตัม์าสุท่ี่�นา่จ้ด๊จ้ำาจ้รังิๆ

เจา้แบลค็แพนเตัอรัส์นกุกบัการัทำานำ�าสาดิกรัะจาย

Soi Dog Post 2020 1514 Soi Dog Post 2020



เดือ่นธัันวาคมื่ที่่�ผ่่านมื่าหน้าเพิ่จใหม่ื่ของอาสาสมัื่ครพิ่ร้อมื่แล้วสำาหรับ
กี่ารใช้่งานเป็็นครั�งแรกี่ ในซอุยด๊๊อุกโพสุฉับบัลืา่สุดุ๊นั�นเรัาได๊แ้จ้ง้ใหท้ี่รัาบวัา่
เรัาได๊อุ้อุกแบบฟูอุรัม์สุำาหรับัการัจ้อุงอุอุนไลืนใ์นเด่๊อุนตัลุืาคม  แลืะสุำาหรับัเพจ้
ใหมน่่ �ก็รัวับรัวัมขอุ้มล่ืที่กุอุยา่งที่กุอุยา่งก่อุนท่ี่�อุาสุาสุมคัรัจ้ะตัดั๊สุนิใจ้มารัว่ัม

ที่ำางานกนัท่ี่�ซอุยด๊๊อุก  ในหนา้เพจ้ยงัม่ปุ่ มสุำาหรับัพาคณุไปยงัแบบ 
ฟูอุรัม์จ้อุงอุอุนไลืนไ์ด๊ท้ี่นัท่ี่อุ่กด๊ว้ัย

ถ้ง่ตัอุนน่�ก็ม่อุาสุาสุมคัรัมาใช่ง้านรัะบบอุอุนไลืนแ์ลืว้ัถ้ง่ 250 คน  ซ่�งเรัาตัั�งใจ้
อุอุกแบบเพ่�อุใหก้ารัลืงที่ะเบ่ยนม่ปรัะสุทิี่ธิีภาพยิ�งข่ �น  แลืะลืด๊เวัลืาในการัลืง

ที่ะเบ่ยนลืง  ถ้ง่แมว้ัา่คอุมพิวัเตัอุรัจ์้ะไมไ่ด๊ม่้ปรัะโยช่นใ์นการัด๊แ่ลืสุนุขัแลืะแมวั
  แตัก็่ด่๊อุยา่งมากในแงท่่ี่�ที่ ำาใหพ้วักเรัาม่เวัลืาไปด๊แ่ลืสุตััวัข์อุงเรัามากข่ �นโด๊ยไม่
ตัอุ้งใช่เ้วัลืามากนกัไปกบัการัตัอุบคำาถ้ามแลืะใหข้อุ้มล่ืพ่ �นฐาน เพรัาะตัอุนน่�

อุาสุาสุมคัรัขอุงเรัาสุามารัถ้เขา้ไปด๊ข่อุ้มล่ืด๊ว้ัยตัวััเอุงได๊แ้ลืว้ั
 

เย่�ยมช่ม www.soidog.org/volunteer เพ่�อุด๊ฟัู่งกช์่นัการัที่ำางานตัา่งๆ

เพื่จใหม่ของอ�สำ�สำมัคร
พัร้็อมแล้ว!

Sam McElroy

ในเดือ่นธัันวาคมื่ นายฟอลโกี่ ดืเูว ช่าวตัา่งช่าตัทิี่่�รักี่สุนัขและ
อาศััยอยู่ที่่�พิ่ทัี่ยา ร่วมื่มื่อ่กัี่บนายสัตัวแพิ่ที่ยข์วัญชั่ย ชั่ยป็ล่�มื่
 ซ่�งเป็็นอาสาสมัื่ครดืแูลและที่ำาหมัื่นใหแ้ก่ี่สุนัขจรจดัืในพิ่่�นที่่�

มื่าหลายป่็ จดัืงานเล่�ยงขอบคุณและจดัืเวริค์ช่อ็ป็สำาหรับผู้่ช่่วย
เหล่อสุนัขในชุ่มื่ช่นและผู้่ดืแูลสัตัวท์ี่่�ร้านอาหารออกัี่ส พิ่ทัี่ยา

ซอุยด๊๊อุกได๊ร้ับัเชิ่ญไปยงังานน่� ซ่�งเรัาได๊พ้ด่๊คยุแลืะแลืกเปลื่�ยนควัาม
ร่ัเ้ก่�ยวักบัสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวัแ์ลืะรัายงานควัามค่บหนา้ขอุงโครังการั

ที่ำาหมนัสุนุขัในพทัี่ยารัวัมถ้ง่ได๊แ้นะนำาเที่คนิคในการัจ้บัสุตััวัท่์ี่�ได๊ผ้ลื
แลืะถ้ก่ตัอุ้ง ปลือุด๊ภยักบัคนแลืะสุตััวั ์ หวััขอุ้ในการัเวิัรัค์ช็่อุปอุ่�นๆท่ี่�

เป็นท่ี่�สุนใจ้เช่น่ โรัคพิษสุนุขับา้ แลืะกรัะบวันการั CNVR  
วัตััถ้ปุรัะสุงคข์อุงงานน่�เพ่�อุใหก้ลืุม่ผ่ช้่ว่ัยเหลื่อุสุตััวัเ์หลืา่น่ �ม่อุงค ์

ควัามร่ัท่้ี่�ถ้ก่ตัอุ้งแลืะสุามารัถ้เป็นกรัะบอุกเสุย่งเพ่�อุกรัะจ้าย 
ขอุ้มล่ืตัอุ่ได๊ใ้นช่มุช่น

สุนุขักวัา่ 3,800 ตัวััได๊ร้ับัการัที่ำาหมนัท่ี่�พทัี่ยานบัตัั�งแตัโ่ครังการัขอุง
ซอุยด๊๊อุกเรัิ�มตัน้ท่ี่�นั�นในเด่๊อุนสุงิหาคม 2561  ซ่�งเรัาจ้ะยงัคงสุนบัสุนนุ
ตัอุ่ไปในป่ 2563 น่ �ในการัสุนบัสุนนุงบปรัะมาณสุำาหรับัการัที่ำาหมนั

แลืะฉ่ัด๊วัคัซ่นใหแ้ก่สุนุขัจ้รัจ้ดั๊ 200 ตัวััตัอุ่เด่๊อุน

Chutima Srisawang

กลุ�มผู้้้ช่�วยเหลือสััตว์
ร่วีมม่อกับซัอยด๊อกสำร้�งเม่อง

พัื่ทุย�ทีุ�ดีกว่ี�เดิม
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จากี่เร่�องราวของคุณแพิ่น ผู้่อุป็กี่าระบรรดืาแมื่วๆที่่�นำาเสนอไป็ในคราว
แล้ว ครั�งน่�เป็็นเร่�องราวของคุณกี่ิ�บ ผู้่ป็ระสานงานแก่ี่ผู้่ใช้่บริกี่ารของ

มูื่ลนิธิั ที่่�ดืแูลลูกี่แมื่ววัยแบเบาะมื่าแล้วราวๆ 70-80 ตัวัรวมื่ถ้ง่อุที่ศิัตัน
ดืแูลแมื่วในวาระสุดืที่า้ยของช่่วติัหลายตัอ่หลายตัวัในช่่วงสามื่ป่็ที่่�ผ่่าน
มื่า ซ่�งคุณกี่ิ�บบอกี่กัี่บเราว่า น่�เป็็นช่่วงป่็แหง่ของขวัญที่่�ดืท่ี่่�สุดืในช่ว่ติั 

คณุกิ�บร่ัต้ัวััเอุงตัั�งแตัเ่ด๊ก็ๆวัา่เป็นคนรักัแลืะเอุน็ด๊สุ่ตััวัท่์ี่�ถ้ก่ที่อุด๊ทิี่ �ง   
แลืะเม่�อุโตัมาก็มกัจ้ะนำาสุนุขัแลืะแมวัจ้รักลืบัมาบา้น ถ้ง่กรัะนั�นก็ม่

เหตักุารัณส์ุอุงอุยา่งท่ี่�พลืกิช่่วิัตัแลืะที่ำาใหเ้ธีอุตัั�งค ำาถ้ามกบัตัวััเอุงวัา่จ้ะ
สุามารัถ้ช่ว่ัยเหลื่อุสุตััวัเ์หลืา่น่ �ได๊ข้นาด๊ไหน  

เหตักุารัณแ์รักก็ค่อุตัอุนท่ี่�เธีอุรับัด๊แ่ลืสุนุขัสุายพนัธีุแ์ที่ต้ัวััหน่�งซ่�งถ้ก่
ที่ำารัา้ยแลืะทิี่ �งโด๊ยเพ่�อุนขอุงเพ่�อุนบา้น ถ้ง่แมว้ัา่พอุ่แมจ่้ะไมเ่หน็ด๊ว้ัย
  เธีอุก็ยงัย่นยนัจ้ะเอุามนัเขา้มาด๊แ่ลืแลืะตัั�งช่่�อุวัา่พิซซา่ ในตัอุนนั�น
คณุกิ�บยงัเป็นเด๊ก็นกัเรัย่นคนหน่�งซ่�งก็ยอุมรับักบัเรัาวัา่ไมม่่ควัามร่ั ้
เก่�ยวักบัสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวัเ์ลืย ถ้ง่แมว้ัา่จ้ะรักัแลืะด๊แ่ลืเจ้า้พิซซา่เป็น
อุยา่งด่๊  แตัก็่ไมร่่ัว้ัา่ตัอุ้งพาไปพบสุตััวัแพที่ยเ์พ่�อุฉ่ัด๊ยา แลืะแลืว้ั

เวัลืาก็ผา่นไป 6-7 ป่ เจ้า้หมาก็ลืม้ลืงด๊ว้ัยเหง่อุกท่ี่�ซ่ด๊แลืะรัา่งกาย
ท่ี่�ด๊ไ่รัช่้่วิัตั  คณุกิ�บก็รับ่พามนัไปท่ี่�คลืนิิกที่นัท่ี่ แตัก็่สุายไปเสุย่
แลืว้ั เจ้า้พิซซา่จ้ากไปในอุอุ้มแขนเธีอุ ตัั�งแตัน่ั�นมาเธีอุก็ลืั�น

วัาจ้ากบัตัวััเอุงวัา่จ้ะไมเ่ลื่ �ยงสุตััวัอ่์ุกแลืว้ั
 

คณุกิ�บผูู้้ ้�ซ่�งมกัจะเอน็ดูิสตััวอ์ยูเ่สมอ

เร่�องเล��จ�กสำ�วีนักอุปถัมภ์: 

Dee Nordlander

คณุกิบ๊การ็พั้ด้คุยกับ
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หลืงัจ้ากผา่นไปหกเด่๊อุน คณุกิ�บก็ได๊เ้จ้อุกบัเหตักุารัณค์รัั�งท่ี่�สุอุงซ่�งที่กุวันัน่ �หากนก่ถ้ง่มนั
ก็ยงัอุด๊ผวัาไมไ่ด๊ ้ เธีอุด๊แ่ลืคอุยใหอุ้าหารัลืก่แมวัท่ี่�อุย่ร่ัอุบๆลืะแวักบา้น แลืะมกัจ้ะวัาง
ช่ามอุาหารัไวับ้รัเิวัณนอุกรัั�วับา้นเพ่�อุใหแ้มวัมากินกนัตัามสุะด๊วัก แลืะก็เกิด๊เรั่�อุงนา่
เศรัา้ข่ �นเม่�อุม่ใครัสุกัคนวัางยาพิษในอุาหารัแมวั ถ้ง่แมว้ัา่จ้ะเสุ่ยใจ้มากแคไ่หนแตัค่ณุ
กิ�บก็ตัรัะหนกัด่๊วัา่น่�ไมใ่ช่ค่วัามผิด๊ขอุงเธีอุ ถ้ง่แมว้ัา่จ้ะพบเจ้อุแตัเ่รั่�อุงเศรัา้ใจ้ แตัก็่ไม่
ได๊ห้ยดุ๊ควัามตัั�งใจ้ในการัช่ว่ัยเหลื่อุสุนุขัแลืะแมวัจ้รัขอุงเธีอุแตัอุ่ยา่งใด๊

หลืงัจ้ากเรัย่นจ้บ เธีอุก็เหม่อุนบณัฑิิตัที่ั�วัๆไปท่ี่�หาสุมคัรังานตัามท่ี่�ตัา่งๆ แลืะก็ไม่
ได๊ค้ิด๊เก่�ยวักบัสุตััวัจ์้รัมากนกั  ถ้ง่แมว้ัา่ลืก่ๆจ้ะร่ัต้ัวััเอุงวัา่อุยากที่ำางานเพ่�อุช่ว่ัย
เหลื่อุสุตััวั ์โด๊ยเฉัพาะสุตััวัท่์ี่�ไรัค้นด๊แ่ลื ในท่ี่�สุดุ๊เม่�อุตัน้ป่ 2560 เธีอุก็สุมคัรังานท่ี่�
ซอุยด๊๊อุกในสุว่ันงานขอุงฟูอุ้นที่อ์ุอุฟูฟิูศ แลืะก็ได๊เ้รัิ�มที่ำางานท่ี่�น่� เธีอุร่ัสุ้ก่ได๊ท้ี่นัท่ี่
วัา่เธีอุเป็นสุว่ันหน่�งขอุงท่ี่�น่�แลืะเป็นท่ี่�ท่ี่�เธีอุควัรัจ้ะอุย่่

หน่�งป่ผา่นไปสุำาหรับัการัที่ำางานขอุงเธีอุท่ี่�ซอุยด๊๊อุก คณุแปน้ (kitten lady) 
ม่บรัรัด๊าลืก่แมวัในควัามด๊แ่ลืมากมายจ้นด๊แ่ลืไมห่วัาด๊ไมไ่หวั ด๊งันั�นหลืงั
จ้ากการัปรัะช่มุกนัในท่ี่ม พนกังานในฟูอุ้นที่อ์ุอุฟูฟิูศจ้ง่ตัดั๊สุนิใจ้รัว่ัมกนัวัา่
จ้ะช่ว่ัยแบง่เบาลืก่แมวัมาด๊แ่ลืด๊ว้ัย แลืะเม่�อุม่คำาขอุอุปุถ้มัภล์ืก่แมวัเขา้
มา  คณุกิ�บมกัจ้ะขอุอุาสุาเสุมอุ เธีอุมกัจ้ะด๊แ่ลืลืก่แมวัเกิด๊ใหมซ่่�งเป็น
ช่ว่ังเวัลืาท่ี่�พวักมนัแสุนบอุบบางแลืะไมม่่แมค่อุยด๊แ่ลื บางครัั�งเธีอุยงั
ตัอุ้งนำานำ�าเกลื่อุพรัอุ้มเสุาจ้ากซอุยด๊๊อุกกลืบับา้นเพ่�อุแมวัเหลืา่น่ �  ช่่วิัตั
ขอุงเธีอุอุทิุี่ศใหก้ารัด๊แ่ลืลืก่แมวัตัั�งแตัน่ั�นเป็นตัน้มา ที่ั�งช่ว่ังเวัลืากิน
อุาหารั เวัลืานอุนแลืะเวัลืาเขา้หอุ้งนำ�าขอุงเหม่ยวัเหม่ยวั เธีอุกลืาย
เป็นคนลืะเอุ่ยด๊รัอุบคอุบท่ี่�ตัอุ้งคอุยตัรัวัจ้ด๊ว่ัา่ที่ำาที่กุอุยา่งเรัย่บรัอุ้ย
ด่๊หรัอุ่ยงัเพ่�อุใหแ้นใ่จ้วัา่ลืก่แมวัปลือุด๊ภยัด่๊ เวัลืาท่ี่�ยากลืำาบาก
แลืะเศรัา้ท่ี่�สุดุ๊ค่อุเม่�อุเธีอุสุญ่เสุ่ยลืก่แมวัไปจ้ากอุาการัป่วัย
หรัอุ่ไวัรัสัุในแมวั แตัช่่ว่ังเวัลืาท่ี่�ม่ควัามสุขุท่ี่�สุดุ๊ก็ค่อุตัอุนท่ี่�เธีอุ
สุามารัถ้สุง่ค่นลืก่แมวักลืบัมาท่ี่�ศน่ยพ์กัพิงแลืะแนใ่จ้วัา่พวัก
มนัแข็งแรังด่๊แลืะพรัอุ้มสุำาหรับับา้นใหม่

กอดิกนักบัซอยแคท "โมโมจงั"
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 ไมใ่ช่เ่พ่ยงแตัเ่ธีอุจ้ะรับัอุปุถ้มัภล์ืก่แมวัด๊ว้ัยตัวััเอุง  เธีอุยงัคอุยมอุงหาคนท่ี่�พรัอุ้มจ้ะมา
เป็นผ่อุ้ปุถ้มัภแ์บบเธีอุด๊ว้ัยเช่น่กนั แลืะก็เป็นเรั่�อุงท่ี่�ด่๊มากเพรัาะซอุยด๊๊อุกนั�นปรัารัถ้นา
ใหบ้รัรัด๊าสุตััวัไ์ด๊ไ้ปอุย่ก่บัคนในช่มุช่นมากข่ �นเน่�อุงจ้ากพ่�นท่ี่�ขอุงศน่ยพ์กัพิงท่ี่�จ้ ำากดั๊
  แลืะเธีอุยงัมกัจ้ะคอุยสุงัเกตัด๊ห่ากม่ใครัท่ี่�พาแมวัมาเพ่�อุที่ำาหมนัก็มกัจ้ะเอุย่ปาก
ช่วันใหม้าเป็นผ่อุ้ปุถ้มัภด์๊ว้ัยกนัแลืะแถ้มที่า้ยวัา่ซอุยด๊๊อุกยินด่๊ท่ี่�จ้ะช่ว่ัยเหลื่อุในกรัณ่
ฉักุเฉิันแลืะยินด่๊ตัอุบคำาถ้ามขอุ้สุงสุยัที่กุอุยา่ง คณุกิ�บมกัจ้ะเนน้ยำ�าเสุมอุวัา่การั
อุปุถ้มัภไ์มใ่ช่ก่ารัรับัเลื่ �ยงถ้าวัรั    เม่�อุแมวัสุขุภาพแข็งแรังก็ใหน้ำามาเพ่�อุที่ำาหมนั
แลืะจ้ากนั�นอุาจ้จ้ะอุย่ท่่ี่�ศน่ยพ์กัพิงหรัอุ่กลืบัไปยงัสุถ้านท่ี่�ท่ี่�เรัารับัมนัมาหากวัา่
บรัเิวัณนั�นม่ผ่ด้๊แ่ลืสุตััวัใ์นช่มุช่นอุย่่

เม่�อุถ้ามวัา่อุะไรัเป็นสุิ�งท่ี่�คณุได๊เ้รัย่นร่ัจ้้ากการัเป็นพอุ่แมอุ่ปุถ้มัภ ์ คณุกิ�บบอุก
กบัเรัาวัา่เธีอุอุยากจ้ะแช่รัส์ุอุงสุิ�งด๊ว้ัยกนั  อุยา่งแรักเลืยค่อุ ในการัจ้ะด๊แ่ลื
สุตััวัเ์รัาตัอุ้งม่ควัามร่ั ้เรัาตัอุ้งแนใ่จ้ก่อุนวัา่เรัาม่ควัามร่ัม้ากเพ่ยงพอุท่ี่�จ้ะ
สุามารัถ้รับัผิด๊ช่อุบช่่วิัตัขอุงสุนุขัหรัอุ่แมวัได๊ ้ แคค่วัามรักัอุยา่งเด่๊ยวัยงัไม่
เพ่ยงพอุ  ยงัตัอุ้งรัวัมไปถ้ง่การัด๊แ่ลืที่างการัแพที่ยอ์ุยา่งเช่น่ การัใหว้ัคัซ่น
ตัามกำาหนด๊  การัที่ำาหมนั การัปอุ้งกนัพวักเคา้จ้ากโรัครัะบาด๊ตัา่งๆ เช่น่
พยาธิีหนอุนหวััใจ้  หมดั๊เหบ็ แลืะปัญหาผิวัหนงัตัา่งๆ อุยา่งท่ี่�สุอุงก็ค่อุ
ถ้า้คณุเขา้มาท่ี่�ซอุยด๊๊อุก ไมอุ่ยากใหเ้พ่ยงแคพ่าสุตััวัม์าเพ่�อุที่ำาหมนั
เที่า่นั�นแตัอุ่ยากใหเ้รัย่นร่ัแ้ลืะเปิด๊ใจ้ท่ี่�จ้ะช่ว่ัยเหลื่อุสุตััวัจ์้รัรัอุบๆตัวัั
คณุด๊ว้ัย เพรัาะที่า้ยท่ี่�สุดุ๊แลืว้ั มนษุยแ์ลืะสุตััวัท์ี่กุตัวััม่สุทิี่ธิีในการัใช่้
ช่่วิัตัอุย่ใ่นโลืกใบน่�อุยา่งเที่า่เท่ี่ยมกนั  

คณุกิ�บยงัได๊ร้ับัเลื่ �ยงแมวัสุอุงตัวัั เจ้า้เพิ�มโช่คกบัเจ้า้เพิ�มที่รัพัย ์ซ่�ง
เธีอุได๊ช้่ว่ัยช่่วัิตัมนัไวัต้ัอุนท่ี่�มนัยงัเด๊ก็ๆจ้ากที่อุ้งถ้นนท่ี่�ม่รัถ้วิั�งกนั
ขวักัไขวั ่ เธีอุเลืา่เพิ�มเตัมิวัา่พวักมนัเป็นแมวัท่ี่�สุไ่มสุ่วัยเป็นท่ี่�
นิยมแลืะด๊แ่ลืว้ัคงจ้ะหาบา้นได๊ย้าก ด๊ว้ัยเหตัผุลืน่�บวักกบัควัาม
ร่ัสุ้ก่ผก่พนัจ้ากการัช่ว่ัยพวักมนัจ้ากที่อุ้งถ้นนมา ที่ำาใหเ้ธีอุ
ตัดั๊สุนิใจ้วัา่ถ้ง่เวัลืาแลืว้ัท่ี่�จ้ะกลืบัไปเป็นแมแ่มวัอุ่กครัั�งหน่�ง
  ในตัอุนน่�เธีอุก็ยงัคงมุง่มั�นช่ว่ัยเหลื่อุสุนุขัแลืะแมวัจ้รัจ้ดั๊
อุยา่งท่ี่�เธีอุตัั�งใจ้แลืะที่ำามาโด๊ยตัลือุด๊ เรัาขอุเป็นกำาลืงัใจ้ให้
คณุกิ�บยด่๊มั�นในการัช่ว่ัยเหลื่อุช่่วิัตันอุ้ยๆเหลืา่น่ �ตัอุ่ไป

เจา้เพิ�มโชิคและเพิ�มทรัพัย ์แมวท้�คณุกิ�บให้ก้ารัชิว่ยเห้ลอ่ไว้

Soi Dog Post 2020 2322 Soi Dog Post 2020



ได้เวีล�ลับเล็บ :  
ผ้้สำนับสำนุนใจดีของซัอยด๊อก 

หากี่คุณเดืนิไป็สำารวจบา้นแมื่วเร็วๆน่� คุณจะไม่ื่แป็ลกี่ใจถ้า้ไดืย้นิเส่ยงแขรกี่ๆๆ 

จากี่เจา้แมื่วที่่�แสนมื่ค่วามื่สุขของเรากี่ำาลังที่ดืสอบตัน้ไม้ื่สำาหรับลับเล็บว่ามื่ ่

ป็ระสิที่ธิัภ์าพิ่ดืพ่ิ่อหร่อยัง

อุปุกรัณส์ุำาหรับัลืบัเลืบ็น่ �ถ้ก่สุรัา้งแลืะได๊ร้ับับรัจิ้าคจ้ากคณุมารัค์สัุ แอุงเลือุรั ์ผ่สุ้นบัสุนนุซอุย
ด๊๊อุกซ่�งเป็นที่าสุแมวัแลืะเป็นนกัไตัรัก่ฬาสุมคัรัเลืน่จ้ากสุวัิสุเซอุรัแ์ลืนด๊ ์ซ่�งจ้ะบนิมาท่ี่�ภเ่ก็ตั

เป็นครัั�งครัาวัเพ่�อุฝ่ึกซอุ้ม

ช่ายผ่ร้ักัแมวัน่�ได๊ร้ับัแรังบนัด๊าลืใจ้ในการัสุรัา้งตัน้ไมล้ืบัเลืบ็หลืงัจ้ากท่ี่�เขาได๊เ้ด๊นิช่มในศน่ย์
พกัพิงเม่�อุครัั�งมาเย่อุนภเ่ก็ตัที่รัปิลืา่สุดุ๊ เขาตัอุ้งการัท่ี่�จ้ะบรัจิ้าคอุะไรัสุกัอุยา่งหน่�งท่ี่�ตันจ้ะ

สุามารัถ้เหน็การัเปล่ื�ยนแปลืงได๊เ้ลืยที่นัท่ี่ ด๊งันั�นเขาจ้ง่เรัิ�มเก็บที่อุ่นไม ้พรัมเช็่ด๊เที่า้แลืะเช่่อุก
 แลืะรัวับรัวัมเพ่�อุสุรัา้งผลืงานท่ี่�บรัเิวัณหลืงัหอุ้งคลืงัสุนิคา้ขอุงเรัา น่�ไมใ่ช่ค่รัั�งแรักท่ี่�คณุ

มารัค์สัุที่ำาเฟูอุรันิ์เจ้อุรัใ์หแ้มวัด๊ว้ัยตัวััเขาเอุง แตัเ่ขายงัเคยสุรัา้งคอุนโด๊แมวัใหสุ้ ำาหรับัแมวั
เหม่ยวัแสุนรักัที่ั�งสุอุงตัวััท่ี่�บา้นอุ่กด๊ว้ัย

การันำาตัน้ไมเ้หลืา่น่ �เขา้ไปไวัใ้นหอุ้งแมวัแตัล่ืะหอุ้งนั�นเป็นเรั่�อุงบนัเทิี่งสุายตัาอุยา่งมาก  แมวั
บางตัวััมาฝึนเลืบ็  บา้งก็มาป่นป่าย หรัอุ่ข่ �เก่ยจ้หนอุ่ยก็ป่นข่ �นไปนอุนบนยอุด๊ไมเ้พ่�อุช่มวัิวั 
แตับ่อุกได๊เ้ลืยวัา่แมวัที่กุตัวััช่อุบตันัไมน่้�มาก  แมแ้ตัแ่มวัท่ี่�เรั่�อุงมากท่ี่�สุดุ๊ก็ยงัยอุมใหผ้า่น

คณุมารัค์สัุเป็นหน่�งในผ่สุ้นบัสุนนุขอุงเรัาท่ี่�ที่ ำาใหเ้หน็วัา่ ซอุยด๊๊อุกนั�นช่า่งแสุนโช่คด่๊ท่ี่�ได๊ร้ับั
การัสุนบัสุนนุจ้ากผ่ใ้จ้ด่๊แลืะยงัม่ควัามคิด๊สุรัา้งสุรัรัค ์ตัอุ้งขอุขอุบคณุคณุมารัค์สัุแลืะเรัาหวังั

ใหเ้ขาโช่คด่๊ในการัแขง่ขนัไตัรัก่ฬาคนเหลืก็ในเด่๊อุนม่นาคมน่�

Amy Bryant

ทำาเฟอร์็นิเจอร์็ให้
สัำาหรั็บแมวเหมียว

คณุมารัค์สักำาลงัตัั�งอกตัั�งใจกบังานชิิ�นเอก (บน)
ซอยแคทของเรัา "นโ้อโน"่ กำาลงัตัรัวจงาน (ลา่ง) 
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เมื่่�อเร็วๆน่� น้องๆนักี่เร่ยนจากี่โรงเร่ยน Onze Lieve Vrouwenlyceum 
Breda จากี่เนเธัอรแ์ลนดืร์ะดืมื่ที่นุใหกั้ี่บมูื่ลนิธิัเพิ่่�อสุนัขในซอยและ
สามื่ารถ้รวบรวมื่เงนิไดืจ้ำานวน 732.55 ยูโร หร่อราวๆ 24,645 บาที่

อุาสุาสุมคัรัช่าวัด๊สัุตัแ์ลืะผ่ป้รัะสุานงานสุำานกังานการัศก่ษาขอุงซอุยด๊๊อุกท่ี่�
เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ม์อุบเช็่คใหแ้ก่คณุแซม ผ่อุ้ ำานวัยการัฝ่ึายปฏิิบตัักิารัขอุงเรัาเม่�อุ

ครัั�งท่ี่�เธีอุมาเย่�ยมศน่ยพ์กัพิงในเด่๊อุนมกรัาคมท่ี่�ผา่นมา     

เงินกอุ้นน่�จ้ะนำาไปใช่สุ้ ำาหรับัการัจ้ดั๊ที่ำารัถ้เข็นสุำาหรับันอุ้งหมาสุดุ๊พิเศษขอุงเรัา
ที่ั�งสุอุงตัวัั กล่ืโิกะ แลืะ คามาโลื กล่ืโิกะอุย่ท่่ี่�ซอุยด๊๊อุกมาเก่อุบๆสุอุงป่ครั่�ง  ซ่�ง

ก่อุนหนา้นั�นมนัถ้ก่รัถ้ช่นมาในสุภาพท่ี่�กรัะด๊ก่เชิ่งกรัานแลืะขาหกั โด๊ยผ่ท่้ี่�ขบัรัถ้
ช่นก็ไมไ่ด๊ร้ับัผิด๊ช่อุบหรัอุ่สุนใจ้ช่่วิัตัเจ้า้หมาแตัอุ่ยา่งใด๊ 

สุิ�งท่ี่�ยากท่ี่�สุดุ๊ในการัฟู่�นฟูข่อุงกล่ืโิกะไมใ่ช่ร่ัา่งกายแตัเ่ป็นจิ้ตัใจ้ มนัตัอุ้งเรัย่นร่ั ้
แลืะคอุ่ยๆปรับัตัวััใหสุ้ามารัถ้ไวัใ้จ้คนแปลืกหนา้ได๊อุ่้กครัั�ง ซ่�งจ้ะม่พฒันาการัท่ี่�

ด่๊ข่ �นหากได๊ป้ฏิิสุมัพนัธีก์บัผ่ค้นท่ี่�คุน้เคยด๊ว้ัยเที่า่นั�น ด๊งันั�นมนัจ้ง่เป็นการัยาก

โร็งเรี็ยนที�
เนเธอร์็แลนด์้
ระดมทุุนเพ่ื่�อวีีลแชร์

สำำ�หรับน้องหม�
Nayomi Gunarathna

กูลโิกะนั�นมพ้ฒันาการัในทางท้�ดิม้าก  
และจะดิไ้ดิม้ากยิ�งข่�นเม่�อเธอไดิใ้ชิว้ล้แชิรั์
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ท่ี่�จ้ะหาบา้นอุนัอุบอุุน่ใหแ้ก่กล่ืโิกะ นอุกเหน่อุจ้ากการัรักัษารัา่งกายแลืว้ันั�น
 รัะหวัา่งท่ี่�อุย่ท่่ี่�ซอุยด๊๊อุกเจ้า้หมายงัได๊ร้ับัการัปรับัพฤตัิกรัรัมอุ่กด๊ว้ัย ซ่�งท่ี่มปรับั

พฤตักิรัรัมสุตััวัข์อุงเรัาก็ที่ำางานกนัอุยา่งแข็งขนัเพ่�อุใหก้ล่ืโิกะด่๊วันัด่๊ค่น  
จ้นกรัะที่ั�งมนัก็เรัิ�มคอุ่ยๆท่ี่�จ้ะเขา้หาคนแปลืกหนา้มากข่ �น  ควัามนา่รักัสุด๊ใสุ

ขอุงสุาวันอุ้ยขนสุ่ขาวัน่ �กำาลืงัรัอุวันัเวัลืาท่ี่�จ้ะได๊แ้สุด๊งใหท้ี่กุคนเหน็ พวักเรัาที่กุ
คนหวังัวัา่ถ้า้ได๊ว่้ัลืแช่รัเ์ม่�อุไหรั ่กล่ืโิกะจ้ะสุามารัถ้ใช่ช่้่วิัตัได๊อุ้ยา่งเช่น่หมาปกตัิ

ที่ั�วัๆไปแลืะเห็นวัา่โลืกใบน่�ช่า่งแสุนนา่อุย่อุ่่กครัั�งหน่�ง   

สุว่ันคามาโลืนั�นแตักตัา่งอุอุกไปอุยา่งสุิ �นเชิ่ง มนัไมม่่ปัญหาในการัเขา้หาแลืะ
เลืน่กบัผ่ค้นท่ี่�พบเจ้อุ ม่คนเห็นคามาโลืเม่�อุครัั�งยงัอุายเุพ่ยงปรัะมาณหน่�งป่ครั่�ง
 เด๊นิลืากขาหลืงัไปมาอุยา่งนา่สุงสุารัอุย่ถ่้นนเลืย่บช่ายหาด๊ ขาขอุงมนันั�นบาด๊
เจ็้บอุยา่งสุาหสัุจ้นที่ำาใหม้นัไมสุ่ามารัถ้เด๊นิตัามปกตัไิด๊ ้โช่คด่๊ท่ี่�การัผา่ตัดั๊แลืะ
การักายภาพบำาบดั๊นั�นสุามารัถ้ช่ว่ัยสุรัา้งมวัลืกลืา้มเน่ �อุได๊ ้ในตัอุนน่�เจ้า้หมา

สุามารัถ้ท่ี่�จ้ะรับันำ�าหนกัขาได๊บ้า้งแลืะพยายามท่ี่�จ้ะเด๊ินด๊ว้ัยตัวััเอุงได๊สุ้กั 
4-5 กา้วั แลืะเพ่�อุท่ี่�จ้ะใหค้ามาโลืม่คณุภาพช่่วัิตัท่ี่�ด่๊กวัา่ท่ี่�เป็นอุย่ ่ 

มนัจ้ง่จ้ำาเป็นอุยา่งมากท่ี่�ตัอุ้งม่ว่ัลืแช่รัส์ุกัอุนั  

ตัอุ้งขอุขอุบคณุจ้ากใจ้สุำาหรับักลืุม่นกัเรัย่นจ้าก Onze Lieve Vrouwenlyceum 
Breda การัช่ว่ัยเหลื่อุขอุงพวักคณุในครัั�งน่ �จ้ะสุามารัถ้เปล่ื�ยนช่่วัิตัสุนุขัท่ี่�นา่

สุงสุารัแลืะสุมควัรัได๊ร้ับัโอุกาสุน่�ได๊อุ้ยา่งแนน่อุน
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ร�กไม้แห่งก�ร 
ช่วียเหล่อสัำตว์ี

แตกกิ�งก้านแล้ว!
เดือ่นธัันวาคมื่ที่่�ผ่่านมื่า เราไดืต้ัอ้นรับผู้่มื่าเยอ่นคนหน่�ง  

ซ่�งออกี่จะแตักี่ตัา่งจากี่แขกี่ที่ั�วๆไป็สักี่หน่อย

คณุไรัอุนั ที่รั ่นกัด๊นตัรัแ่ลืะนกัเคลื่�อุนไหวัเพ่�อุการัตัรัะหนกัร่ัเ้ก่�ยวักบัสุตััวัจ์้าก
อุเมรักิา เด๊นิที่างมาท่ี่�ซอุยด๊๊อุกในวันัครัสิุตัม์าสุแลืะได๊เ้ขา้รัว่ัมที่รัปิหาด๊ไมข้าวั

กบัสุนุขัท่ี่�โช่คด่๊ที่ั�งสุบิตัวััแลืะอุาสุาสุมคัรัขอุงเรัา
  

อุา่นมาเที่า่น่ �คงจ้ะร่ัสุ้ก่วัา่คณุไรัอุนัก็ไมม่่อุะไรัแตักตัา่งจ้ากผ่เ้ย่�ยมช่มอุ่�นๆ 
แตัเ่รัากำาลืงัจ้ะบอุกคณุวัา่เขาขบัรัถ้มากบันอุ้งหมาขอุงเขา เจ้า้นิกซ่ย ์

จ้ากรัฐัแอุรัโิซนา สุหรัฐัอุเมรักิามายงัปรัะเที่ศไที่ย! 

จ้ดุ๊มุง่หมายในการัเด๊นิที่างขอุงเขาก็ค่อุ เพ่�อุสุรัา้งการัตัรัะหนกัร่ัเ้ก่�ยวักบัสุทิี่ธิี
แลืะสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวั ์ ซ่�งคณุไรัอุนัก็ได๊สุ้นบัสุนนุหนว่ัยงานท่ี่�ไมแ่สุวังหาผลืกำาไรั

หลืายแหง่ในการัที่ำาภารักิจ้ครัั�งน่ � 

รัถ้ขอุงเขาเคลื่�อุนอุอุกจ้ากรัฐัแอุรัโิซนาในเด่๊อุนกรักฎาคม ป่ 2562 จ้ากสุถิ้ตัิ
ลืา่สุดุ๊ท่ี่�เด๊นิที่างมา 220 วันั เขาได๊แ้วัะลืทิี่เ่น่ย มอุงโกเลืย่ แลืะปรัะเที่ศจ่้นอุ่กด๊ว้ัย

ขอุขอุบคณุ คณุไรัอุนั ท่ี่�มาเย่อุนภเ่ก็ตั แลืะสุรัา้งเครัอุ่ขา่ยกบัเรัา 
เพ่�อุการัรัว่ัมม่อุกนัตัอุ่ไปในอุนาคตั 

 ตัิด๊ตัามเพ่�อุใหก้ำาลืงัใจ้แลืะช่มการัผจ้ญภยั 
ขอุงคณุไรัอุนักบัเจ้า้นิกซ่ยเ์ลืยท่ี่� @ryantreefoundation

Sam McElroy
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จุดืเริ�มื่ตัน้มื่าจากี่คุณแอนร่ยเ์กี่ คลาสเสน ผู้่สนับสนุนของ
มูื่ลนิธิัเพิ่่�อสุนัขในซอยจากี่เนเธัอรแ์ลนดื ์ที่่�นำาพิ่าใหส้ำานักี่งาน
กี่ารศัก่ี่ษาของซอยดือ๊กี่เดืนิไป็สู่ที่ศัวรรษใหม่ื่ไดือ้ย่างยั�งยน่ตัามื่

แบบฉับบัที่่�องคก์ี่ารสหป็ระช่าช่าตัไิดืก้ี่ำาหนดืแนวที่างไว้ 

ที่ั�งน่ �ก็ตัรังกนักบัอุดุ๊มการัณข์อุงมล่ืนิธิีเพ่�อุสุนุขัในซอุยเพ่�อุท่ี่�จ้ะที่ำาใหโ้ลืก
เป็นสุถ้านท่ี่�ท่ี่�ด่๊กวัา่สุ ำาหรับัมนษุยร์ัวัมถ้ง่สุนุขัแลืะแมวัในปรัะเที่ศไที่ย

ถ้ง่แมว้ัา่จ้ะเป็นเพ่ยงจ้ดุ๊เรัิ�มตัน้ โครังการัน่ �ก็มุง่ท่ี่�จ้ะรัว่ัมม่อุกบั
มหาวัิที่ยาลืยัวัิที่ยาศาสุตัรัป์รัะยกุตัย์เ่ที่รักตั ์ซ่�งเป็นหน่�งในสุถ้านศก่ษาช่ั�น

นำารัะด๊บัปรัญิญาขนาด๊ใหญ่ในเนเธีอุรัแ์ลืนด๊ ์โด๊ยการัรัวัมเปา้หมายการั
พฒันาอุยา่งยั�งย่นขอุงสุหปรัะช่าช่าตัเิขา้ไวัใ้นหลืกัสุต่ัรัขอุงโรังเรัย่น 

ปรัะถ้มศก่ษาแลืะมธัียมศก่ษา

โครังการัน่ �ที่ ำาใหเ้ยาวัช่นรุัน่ใหมม่่โอุกาสุใน
การัพฒันาตันเอุงแลืะได๊ล้ือุงที่ำากิจ้กรัรัม
เพ่�อุรับัผิด๊ช่อุบตัอุ่สุงัคมด๊ว้ัยการัเป็นอุาสุา
สุมคัรัในอุงคก์รัอุยา่งเช่น่ มล่ืนิธิีเพ่�อุสุนุขัใน
ซอุย  แลืะสุรัา้งควัามเปลื่�ยนแปลืงตัอุ่โลืกใบ
น่�ด๊ว้ัยการัสุง่เสุรัมิสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวั์

การัรัวัมกลืุม่กนัขอุงนกัเรัย่นช่าวั
เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ท่์ี่�ซอุยด๊๊อุกนั�นไมใ่ช่เ่รั่�อุงใหม่
แตัอุ่ยา่งใด๊  หลืายตัอุ่หลืายป่มาแลืว้ัท่ี่�
โรังเรัย่นนานาช่าตัิอุเมรักินัแหง่เม่อุงเฮิกได๊้
รัะด๊มที่นุเพ่�อุซอุยด๊๊อุก รัวัมถ้ง่การัสุรัา้ง

Nayomi Gunarathna

คณุแอนรัย้เ์ก (ขวา) กบันกัเรัย้น 

และซอยด๊ิอกของเธอ "เซนนา่"

สัำานักงานการ็ศ่ึก
ษา

ของซอยด๊้อก

มุ�งไปไกลข่�นอีก 
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คอุกสุำาหรับัสุนุขัแลืะโรังพยาบาลืแมวัหลืงัแรักขอุงเรัาท่ี่�ภเ่ก็ตั แลืะการั
สุนบัสุนนุปา้ยบลิืบอุรัด์๊เพ่�อุยติุัการัคา้เน่ �อุสุนุขัในปรัะเที่ศไที่ยท่ี่�ภาคอุ่สุาน

  ซ่�งสุ ำานกังานการัศก่ษาจ้ะยงัคงด๊ำาเนินการัสุิ�งเหลืา่น่ �ตัอุ่ไปโด๊ยเฉัพาะ
โครังการัขา้งตัน้ท่ี่�มุง่มั�นจ้ะขยายเครัอุ่ขา่ยควัามรัว่ัมม่อุไปยงั 

มหาวัิที่ยาลืยัอุ่�นๆรัวัมถ้ง่โรังเรัย่นที่ั�วัที่ั�งเนเธีอุรัแ์ลืนด๊์

ลือุงมาอุา่นควัามร่ัสุ้ก่ขอุงนกัเรัย่นบางสุว่ันท่ี่�ได๊ร้ัว่ัมโครังการักบัสุำานกังาน
การัศก่ษาขอุงซอุยด๊๊อุกกนั “เหตัผุลืท่ี่�ฉันัช่ว่ัยสุนบัสุนนุใหซ้อุยด๊๊อุกเตับิโตัท่ี่�
เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ก็์เพรัาะวัา่ ในช่ว่ังฤด๊ร่ัอุ้นป่ 2562 ฉันัได๊ไ้ปเหน็ช่่วัิตัขอุงสุตััวัจ์้รั
ด๊ว้ัยตัวััเอุงท่ี่�สุาธีารัณรัฐัโด๊มินิกนั  มนัแยม่ากจ้รังิๆท่ี่�ได๊เ้หน็สุนุขัแลืะแมวัที่น

ที่กุขท์ี่รัมานเพรัาะพวักเขาไมม่่อุาหารัเพ่ยงพอุแลืะไมม่่ใครัด๊แ่ลื ฉันัก็ถ้ามตัวััเอุง
ในตัอุนนั�นเลืยวัา่จ้ะสุามารัถ้เปลื่�ยนแปลืงสุิ�งเหลืา่น่ �ได๊อุ้ยา่งไรั ซ่�งก็เป็นจ้งัหวัะท่ี่�
ซอุยด๊๊อุกม่โปรัแกรัมเก่ยรัตัินิยมท่ี่�ม.ยเ่ที่รักตั ์หลืงัจ้ากได๊พ้ด่๊คยุกบัคณุแอุนรัย่เ์ก
 ฉันัก็ร่ัท้ี่นัท่ี่วัา่ซอุยด๊๊อุกน่�แหลืะค่อุสุิ�งท่ี่�ฉันัมอุงหาอุย่สุ่ ำาหรับัการัช่ว่ัยเหล่ือุสุตััวัจ์้รั

ท่ี่�นา่สุงสุารัเหลืา่นั�น” จ้เ่ลื่ย เด๊เรันโก อุาย2ุ2 ป่ นกัศก่ษาสุาขาธีรุักิจ้สุรัา้งสุรัรัค ์
มหาวัิที่ยาลืยัวัิที่ยาศาสุตัรัป์รัะยกุตัย์เ่ที่รักตั ์ “พวักเรัาจ้ะช่ว่ัยกนัหาเงินเพ่�อุช่ว่ัยนอุ้ง

หมาท่ี่�โด๊นที่อุด๊ทิี่ �งแลืะถ้ก่ที่ำารัา้ย  ด๊ว้ัยการัที่ำาโปสุเตัอุรั ์ ถ้า้เรัารัวับรัวัมเงินได๊เ้ม่�อุ
ไหรัเ่รัาจ้ะสุง่ไปท่ี่�ซอุยด๊๊อุก ซ่�งเคา้สุามารัถ้เอุาเงินไปซ่ �อุบา้นหมา ขนมขอุงหมา แลืะก็

ปลือุกคอุพวักมนัได๊ด้๊ว้ัย” คายาแลืะมารัย่เ์ก นกัเรัย่นอุาย ุ13 ป่จ้ากยเ่ที่รักตั์
“เรัาเล่ือุกซอุยด๊๊อุกเป็นโครังการัรัายป่ขอุงเรัา เพรัาะวัา่ท่ี่�เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ม์นัช่า่งเป็น

สุถ้านท่ี่�ท่ี่�สุวัยงามมาก ม่จ้ดุ๊สุวัยๆมากมายท่ี่�รัอุใหค้น้พบ เด๊ก็ๆจ้ะมาเท่ี่�ยวักบัพอุ่แมซ่่�ง

สุว่ันใหญ่ก็จ้ะมาในจ้ดุ๊ท่ี่�นกัที่อุ่งเท่ี่�ยวัมาๆกนั ได๊้
เหน็แตัสุ่ิ�งสุวัยๆงามๆแลืะด๊า้นด่๊ด่๊ขอุงเม่อุง ด๊งันั�น
พวักเขาจ้ะจิ้นตันาการัไมอุ่อุกหรัอุกวัา่ช่่วิัตัขอุงสุตััวั์
จ้รัขา้งถ้นนนั�นมนัช่า่งแสุนแตักตัา่งจ้ากสุตััวัเ์ลื่ �ยง
ท่ี่�พวักเขาม่ การัได๊ม้าเหน็ปัญหาแลืะรับัร่ัว้ัา่ม่สุตััวั์
ท่ี่�ก ำาลืงัที่กุขท์ี่นอุย่น่ั�น แลืะพยายามช่ว่ัยเหล่ือุมนั
 มนัช่า่งเป็นเรั่�อุงท่ี่�ด่๊จ้นนา่อุศัจ้รัรัยถ์้า้คณุถ้ามฉันั
นะ” ซารัา่ ลือุวัร์ัจิ้เสุน คร่ัจ้ากโรังเรัย่น Onze Lieve 
Vrouwenlyceum Breda

จ้รังิอุยา่งท่ี่�เนลืสุนั แมนเด๊ลืากลืา่วัไวั ้“การัศก่ษา
เป็นอุาวัธุีท่ี่�ที่รังพลืงัท่ี่�สุดุ๊ท่ี่�คณุจ้ะใช่ม้นัในการั
เปลื่�ยนแปลืงโลืกใบน่�ได๊”้ แลืะนั�นก็รัวัมไปถ้ง่
เปลื่�ยนแปลืงช่่วัิตัขอุงสุตััวัซ์่�งอุาศยัอุย่บ่นโลืกเด่๊ยวั
กบัมนษุยเ์ช่น่พวักเรัา

พวักเรัาศรัทัี่ธีาในสุิ�งท่ี่�คณุแอุนรัย่เ์กแลืะท่ี่มท่ี่�
เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ท์ี่ำาไวัแ้ลืะพยายามท่ี่�จ้ะที่ำาตัอุ่ไป
  เรัาขอุภาวันาใหพ้วักเขาปรัะสุบควัามสุำาเรัจ็้ใน
โครังการัเหลืา่น่ �  สุามารัถ้สุรัา้งการัตัรัะหนกัร่ัแ้ลืะ
เผยแพรัเ่จ้ตันาขอุงซอุยด๊๊อุกตัอุ่ไปยงัเด๊ก็ๆรุัน่ใหมท่่ี่�
เนเธีอุรัแ์ลืนด๊ใ์หม้ากท่ี่�สุดุ๊เที่า่ท่ี่�จ้ะมากได๊้

บอกตัอ่เรั่�องรัาวของซอยด๊ิอกให้ไ้ป๊ไกลข่�น
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คารฮั์ัสไม่ื่ไดืเ้ป็็นหมื่า “ซอยดือ๊กี่” แบบที่่�คุณจะพิ่บเหน็ไดืท้ี่ั�วไป็ใน
ศูันยพ์ิ่กัี่พิ่งิ กี่ารที่่�เจา้อลาสกัี่น มื่าลามื่วิที่ส์ายพิ่นัธุัแ์ที่ต้ัวัเบิ�มื่เดืนิ
ที่างมื่าที่่�ไที่ยอย่างไรนั�น ยังคงเป็็นป็ริศันา แตัเ่จา้หมื่ากี่ม็ื่าที่่�ซอยดื๊
อกี่ตัั�งแตัเ่ดือ่นมื่ถุิ้นายน พิ่.ศั. 2559 โดืยนักี่ที่อ่งเที่่�ยวซ่�งพิ่บมัื่นมื่โ่ซ่

คล้องและถู้กี่ที่ิ�งอยู่ที่่�ร้านค้าริมื่ที่าง

ด๊ว้ัยหุน่ใหญ่ลืำ�าบ่ �ก ตัาสุ่ที่อุงเป็นปรัะกายแลืะขนหนาฟูฟู่่อุง คารัฮ์ิสัุก็เอุา 
กน้อุุย้อุา้ยเขา้ไปนั�งในใจ้พนกังาน อุาสุาสุมคัรัแลืะผ่สุ้นบัสุนนุซอุยด๊๊อุกจ้ากที่ั�วั

โลืก มนัยงัเป็นท่ี่�รักัขอุงช่าวัตัา่งช่าตัิสุอุงที่า่นท่ี่�อุาศยัอุย่ภ่เ่ก็ตั คณุฮ่ิที่เที่อุรั ์
แลืะคณุจ้อุหน์ โกวั ์ซ่�งรับัมนัเขา้ไปเป็นสุว่ันหน่�งขอุงครัอุบครัวััในเด่๊อุนสุงิหาคม
ป่ท่ี่�แลืว้ั อุยา่งไรัเสุ่ย ในไมน่านพวักเขาก็คน้พบวัา่ คารัฮ์ิสัุไมค่วัรัอุย่ใ่นท่ี่�ๆสุภาพ
อุากาศรัอุ้นช่่ �นอุบอุา้วัเช่น่ในปรัะเที่ศไที่ยเลืย แลืะถ้ง่เวัลืาแลืว้ัท่ี่�ตัอุ้งพาเจ้า้หมา

ยกัษไ์ปอุย่ใ่นท่ี่�ท่ี่�อุากาศเยน็สุบาย  ซ่�งมนัควัรัจ้ะได๊อุ้ย่ต่ัั�งแตัแ่รัก

“คาร์็ฮิัสั”
Amy Bryant 

ก็ได้อย่้ในทีุ�ทีุ�ค่้ควีรกับเข�สัำกทีุ! 

ค่สุ่าม่ภรัรัยาตัิด๊ตัอุ่ซอุยด๊๊อุกมาในเด่๊อุนธีนัวัาคมสุำาหรับัการัช่ว่ัย
เหล่ือุนำาคารัฮ์ิสัุไปท่ี่�รัฐัแอุลืเบอุรัต์ัา  แคนาด๊า ซ่�งสุว่ันใหญ่พวักเขาจ้ะใช่เ้วัลืาอุย่ท่่ี่�นั�น ซ่�งการั 

เตัรัย่มขนสุง่สุนุขันำ�าหนกักวัา่ 40 กิโลืกรัมัก็ไมใ่ช่เ่รั่�อุงงา่ยนกั ตัอุ้งขอุบคณุผ่ป้รัะสุานงานด๊า้นการัขนสุง่
ขอุงเรัาท่ี่�ที่ ำาใหสุ้ิ�งน่ �เกิด๊ข่ �นจ้รังิ แลืะคารัฮ์ิสัุก็บนิไปแลืว้ัเรัย่บรัอุ้ยในเด่๊อุนมกรัาคมท่ี่�ผา่นมา

ในท่ี่�สุดุ๊ก็เจ้อุบา้นท่ี่�แที่จ้้รังิสุกัท่ี่! คารัฮ์ิสัุใช่เ้วัลืาแคช่่ั�วัขา้มค่นก็ปรับัตัวััเขา้กบัสุภาพแวัด๊ลือุ้มได๊ท้ี่นัท่ี่

วัิ�งเลืน่ไปบนหิมะ สุำารัวัจ้บา้นขอุงช่าวัเอุสุกิโม แลืะใหร้ัา่งกายขอุงมนัท่ี่�ถ้ก่สุรัา้งมาเพ่�อุอุากาศหนาวั
เยน็ได๊ท้ี่ ำางานอุยา่งเตัม็ท่ี่�เสุ่ยท่ี่ ไมม่่หมาตัวััไหนท่ี่�จ้ะม่ควัามสุขุที่า่มกลืางหิมะปกุปยุเที่า่หมาอุยา่ง
คารัฮ์ิสัุอุ่กแลืว้ั พวักเรัาที่กุคนลืว้ันด่๊ใจ้แลืะต่ั�นเตัน้ไปกบัช่่วิัตัใหมข่อุงเจ้า้อุลืาสุกนั  
ม่ควัามสุขุมากๆนะคารัฮ์ิสัุ!

คารัฮ์ัสัจากเมอ่งรัอ้นอยา่งป๊รัะเทศไทย 
สูอ่ากาศห้นาวเยน็ในแคนาดิา

ในทีุ�สุำด
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กี่ารเฉัลิมื่ฉัลองหลังจากี่กี่ารที่ำางานหนักี่เป็็นความื่คดิืที่่�ดืเ่สมื่อ โดืยเฉัพิ่าะอย่าง
ยิ�งในช่่วงเที่ศักี่าลที่่�คก่ี่คักี่กี่จ็ะยิ�งสร้างบรรยากี่าศัของความื่ร่�นเริง แนน่อุนวัา่ซอุย
ด๊๊อุกก็จ้ดั๊กินเลื่ �ยงป่ใหมใ่หแ้ก่พนกังานที่กุคนหลืงัจ้ากการัที่ำางานอุยา่งเตัม็ท่ี่�มาตัลือุด๊ป่
ที่ั�งภเ่ก็ตัแลืะกรุังเที่พฯ ในวันัศกุรัท่์ี่� 10 มกรัาคมท่ี่�ผา่นมา เป็นช่ว่ังเวัลืาขอุงการัเลืน่เกม 

จ้บัสุลืากผ่โ้ช่คด่๊ท่ี่�ได๊ข้อุงรัางวัลัืชิ่ �นใหญ่ แลืะด๊นตัรัสุ่ด๊ ซ่�งท่ี่�ภเ่ก็ตัพิเศษมากกวัา่ซกัหนอุ่ย
ตัรังท่ี่�ม่การัแสุด๊งสุด๊ๆจ้ากหมอุสุ ุผ่อุ้ ำานวัยการัศน่ยพ์กัพิงแลืะคณุแซม ผ่อุ้ ำานวัยการัฝ่ึาย

ปฏิิบตัักิารั แลืะท่ี่�ขาด๊ไมไ่ด๊เ้ลืยก็ค่อุอุาหารัอุรัอุ่ยๆ

แด่พื่นักง�นผ้้ทุุ่มเทุ 
ทัุ�งแรงก�ยและแรงใจ : 

ร็างวัล
พันักงานดี้เด้�น

Chutima Srisawang 

สำำ�หรับพีื่�น้องซัอยด๊อก
ทัุ�งภ้เก็ตและกรุงเทุพื่ฯ
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ห้น่�งในผูู้้ก่้อตัั�งมูลนธิิฯ คณุจอห้น์ ดิลัลย้ส ์ 
และผูู้้จ้ดัิการัชิมุชินสมัพนัธ์ คณุเบิ�น กลา่วตัอ้นรับัผูู้้ร่้ัวมงาน
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ก่อุนท่ี่�เกมแสุนสุนกุจ้ะเรัิ�มข่ �น ก็เป็นช่ว่ังเวัลืาขอุงการัมอุบรัางวัลัืพนกังานด่๊เด๊น่
 แลืะแผนกด่๊เด๊น่ ใหก้บัพนกังานขอุงเรัาท่ี่�ทีุ่ม่เที่ที่ำางานอุยา่งเตัม็ท่ี่�ตัามพนัธีกิจ้แลืะ
วัตััถ้ปุรัะสุงคข์อุงมล่ืนิธิีตัลือุด๊ที่ั�งป่ท่ี่�ผา่นมา ซ่�งเป็นการัโหวัตัจ้ากเพ่�อุนๆพนกังาน 

ด๊ว้ัยกนั โด๊ยจ้ะได๊ร้ับัใบปรัะกาศพรัอุ้มขอุงท่ี่�รัะลืก่สุดุ๊พิเศษ   
แลืะน่�ก็ค่อุรัายช่่�อุผ่ร้ับัรัางวัลัืขอุงเรัา

ขอขอบคุณพิ่นักี่งานทีุ่กี่ๆคน สำาหรับผ่ลงานอันยอดืเย่�ยมื่   
ซอยดือ๊กี่ไม่ื่สามื่ารถ้ที่ำางานใหส้ำาเร็จไดืห้ากี่ป็ราศัจากี่พิ่วกี่เราทีุ่กี่คน

ร็างวัลพันักงานดี้เด้�น  

นายจิรั็ฏฐ์์ เหลียวตร็ะก้ล 
หวััหนา้หนว่ัยก่ภ้ยัสุตััวั ์กรุังเที่พฯ

นายนวคุณ คร็อบนพัรั็ตน์  
สุตััวัแพที่ย์

นายเสัน�ห์ ปร็ะดั้บเพัช่ร็     
หวััหนา้หนว่ัยก่ภ้ยัสุตััวั์

นายชั่ฏชั่ย พัร็จันทร็ารั็กษ์    
ผ่ป้รัะสุานงานแลืะผ่ช้่ว่ัยผ่อุ้ ำานวัยการัศน่ยพ์กัพิง

น.สั.ปิยาภร็ณ์ ณ ตะกั�วทุ�ง     
ผ่จ้้ดั๊การัฝ่ึายบคุคลื

น.สั.นวลน้อย ตุหรั็น    
ผ่ป้รัะสุานงานจ้ดั๊ซ่ �อุแลืะคลืงัสุนิคา้

ร็างวัลแผู้นกดี้เด้�น

ทีมสััตวแพัทย์   
(โรังพยาบาลื)

ฝ่่ายการ็จัด้การ็   
(ฝ่ึายบคุคลื,ฝ่ึายจ้ดั๊ซ่ �อุ,ฝ่ึายบญัช่่)

Soi Dog Post 2020 4342 Soi Dog Post 2020



วันส่งที่า้ยป่็ 2562  มูื่ลนิธิัเพิ่่�อสุนัขในซอยไดืต้ัอ้นรับดืาราสาวมื่ากี่ความื่สามื่ารถ้ 
โมื่ มื่นช่นกี่ แสงฉัายเพิ่ย่งเพิ่ญ็ ซ่�งเขา้มาท่ี่�บา้นไมข้าวัในรัะหวัา่งการัพกัผอุ่นสุง่ที่า้ยป่ท่ี่�จ้งัหวัดั๊
ภเ่ก็ตั ซ่�งคณุกานตั ์ผ่ป้รัะสุานงานอุาสุาสุมคัรัก็ได๊พ้าช่มพ่�นท่ี่�โด๊ยรัอุบแลืะอุธิีบายการัที่ำางานขอุง
ซอุยด๊๊อุก ซ่�งคณุโมม่ควัามสุนใจ้อุยา่งมาก แลืะได๊สุ้นบัสุนนุด๊ว้ัยการัอุดุ๊หนนุสุนิคา้ท่ี่�รัะลืก่ขอุงเรัา 

โม มนช่นก
เยี�ยมชมซัอยด๊อก 

Chutima Srisawang 

ฝ่่ายกี่ารศัก่ี่ษาของซอยดือ๊กี่ไดืเ้ดืนิที่างให้
ความื่รู้กัี่บเยาวช่นมื่าถ้ง่สองเดือ่นสุดืที่า้ยของ
ป่็ ซ่�งตัลอดืที่ั�งป่็ไดืท้ี่ำากี่จิกี่รรมื่ร่วมื่กัี่บโรงเร่ยน
ตัา่งๆหลายพิ่่�นที่่� แลืะได๊เ้พิ�มการัตัรัะหนกัร่ัเ้ก่�ยวั
กบัสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวัเ์ป็นอุยา่งมาก โรังเรัย่นแลืะศน่ย์

อุนบุาลือุ่กแปด๊แหง่ เป็นเปา้หมายกลืุม่สุง่ที่า้ยป่ขอุง
เด่๊อุนพฤศจิ้กายนแลืะธีนัวัาคมน่� 

เด๊ก็ๆจ้ากโรังเรัย่นบา้นคอุเอุน, โรังเรัย่นอุนบุาลื
เที่ศบาลืเม่อุงป่าตัอุง,ศน่ยพ์ฒันาเด๊ก็เลืก็บา้นถ้ำ�า

ธีนาคารั,ศน่ยพ์ฒันาเด๊ก็เลืก็ บา้นควันเศ่ยรั,โรังเรัย่น
ที่า่ฉัตััรัไช่ย,โรังเรัย่นบา้นในที่อุน,ศน่ยเ์ด๊ก็เลืก็บา้นนา
เที่าแลืะศน่ยเ์ด๊ก็เลืก็บา้นตัวััอุยา่ง ได๊ร้ับัควัามร่ัเ้รั่�อุง

สุวัสัุด๊ภิาพสุตััวัซ์่�งพ่�ๆจ้ากท่ี่มการัศก่ษาไปจ้ดั๊สุอุนที่ั�งท่ี่�
โรังเรัย่นหรัอุ่ศน่ยพ์กัพิงท่ี่�ไมข้าวั

โปรัแกรัมการัสุอุนจ้ะเด๊นิหนา้ตัอุ่ไปแลืะขยายวังกวัา้ง
ในป่ 2563 น่ � เด๊ก็ๆท่ี่�เขา้รัว่ัมโครังการัที่กุๆคนลืว้ันเป็น

กำาลืงัสุ ำาคญัสุำาหรับัสุวัสัุด๊ภิาพสุตััวัใ์นปรัะเที่ศไที่ย

Sam McElroy

ฝ่่ายการ็ศ่ึกษา
โบกม่อล�ปี 2562  
อย่�งสำวียง�ม 

ในป้๊ 2562 ทม้การัศก่ษาสามารัถูให้ค้วามรูัเ้ก้�ยวกบั 
สวสัดิภิาพสตััวก์บัเดิก็ๆชิว่งวยั 4 - 12 ป้๊ไดิถู้ง่ 7,368 คน 
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Nayomi Gunarathna

คำากี่ล่าวที่่�พิ่วกี่เราตัา่งยด่ืมัื่�นไว้ในใจ  

“เมื่่�อคุณไดืรั้บสุนัขจากี่ซอยดือ๊กี่ไป็ ช่ว่ติัคุณจะยน่ยาวไป็อก่ี่แสนนาน”

ในป่ 2562 นั�นเป็นสุิ�งท่ี่�เกิด๊ข่ �นกบัช่่วิัตัขอุงเที่อุรัร์ัา่แลืะแบรัด๊เม่�อุพวักเขากลืบัมาหลืงัจ้าก
ช่ว่ังหยดุ๊พกัจ้ากงานอุาสุาสุมคัรัท่ี่�ศน่ยพ์กัพิงแลืะมอุงหาหมาในซอุยตัวััถ้ดั๊ไป

ที่ั�งค่อุ่ยากได๊สุ้นุขัท่ี่�รัอุคอุยบา้นมานานแลืะอุย่ใ่นช่ว่ังบั�นปลืายขอุงช่่วัิตัหรัอุ่ม่ปัญหา
สุขุภาพ  เรัาอุาจ้จ้ะพอุจ้ำากนัได๊จ้้ากซอุยด๊๊อุกโพสุฉับบัก่อุนท่ี่�พวักเขาเลื่อุกแอุลืฟู่�   เจ้า้พอุ่
แหง่คอุก A2 เจ้า้ขอุงนำ�าหนกั 32 ก.ก.ท่ี่�ที่รังเสุนห่ ์ แอุลืฟู่� บนิไปท่ี่�อุเมรักิาในเด่๊อุนมกรัาคม
แลืะก็สุามารัถ้ปรับัตัวััได๊อุ้ยา่งรัวัด๊เรัว็ั  เพรัาะเขาใช่เ้วัลืากบัผ่ค้นมาที่ั�งช่่วัิตั เรั่�อุงรัาวัเหลืา่

น่ �ก็ยงัเป็นเรั่�อุงท่ี่�เรัายงัจ้ด๊จ้ำาแลืะปรัะที่บัใจ้

ทีุ�ฮิิวีสำตัน
ลาเมียบินไปพับแอลฟี�

คูหู่้มะห้มา ลาเมย้และแอลฟ้ี่�

แค่หนึ�งยังไม่เพีื่ยงพื่อ : 

Soi Dog Post 2020 4746 Soi Dog Post 2020



แตัเ่รั่�อุงก็ยงัไมจ่้บเพ่ยงแคน่ั�น พวักเรัาก็ตัอุ้งเซอุรัไ์พรัส์ุอุ่กเม่�อุคณุเที่อุรัร์ัา่ตัิด๊ตัอุ่กลืบัมาเพ่�อุแจ้ง้วัา่
เธีอุยินด่๊ท่ี่�จ้ะรับัเลื่ �ยงสุนุขัจ้ากซอุยด๊๊อุกเพิ�ม แลืะที่ั�งค่ก็่เล่ือุกลืาเม่ย

  
ลืาเม่ยมาอุย่ท่่ี่�ซอุยด๊๊อุกเม่�อุเด่๊อุนม่นาคมป่ 2558  เธีอุน่าจ้ะถ้ก่ทิี่ �งจ้ากเจ้า้ขอุงเก่าแลืะม่ที่า่ที่าง
หวัาด๊กลืวัั  หิวัโซแลืะที่รัมานจ้ากปัญหาผิวัหนงั ลืาเม่ยนั�นม่ลืกัษณะเฉัพาะตัวััท่ี่�โด๊ด๊เด๊น่ เธีอุมกั
จ้ะแสุด๊งควัามรักัเฉัพาะกบัเจ้า้หนา้ท่ี่�ท่ี่�เธีอุคุน้เคยแลืะรักัท่ี่�จ้ะเด๊นิเลืน่ไปรัอุบๆศน่ยพ์กัพิงกบัขอุง
เลืน่ชิ่ �นโปรัด๊ในปาก ถ้ง่แมว้ัา่จ้ะม่อุาสุาสุมคัรัแลืะผ่ค้นจ้ำานวันไมม่ากท่ี่�จ้ะสุนใจ้เธีอุ แลืะบางครัั�ง
ก็เป็นการัยากในการัด๊แ่ลืเธีอุ จ้ง่ยิ�งยากไปอุ่กในการัหาบา้นอุนัอุบอุุน่ใหก้บัลืาเม่ย อุ่กที่ั�งควัามท่ี่�

เธีอุเป็นสุายพนัธีุพิ์ที่บล่ื สุ่ด๊ ำาแลืะคอุ่นขา้งข่ �อุาย

แตัโ่ช่คช่ะตัาขอุงเจ้า้หมาด๊ำาก็เปลื่�ยนไป  เม่�อุเธีอุได๊ม้าอุย่ก่บัคณุเที่อุรัร์ัา่ คณุแบรัด๊แลืะ
ครัอุบครัวััในเด่๊อุนตัลุืาคม 2562 ซ่�งม่เรั่�อุงตัา่งๆใหห้มาอุยา่งเธีอุเรัย่นร่ัอุ่้กมากมาย

“ตัอุนแรักเธีอุก็ยงังงๆในการัปรับัตัวััใหเ้ขา้กบัครัอุบครัวััเรัา แตัใ่นท่ี่�สุดุ๊เธีอุก็ที่ำาได๊ ้ท่ี่�น่�เธีอุม่
เพ่�อุนใหมเ่ป็นช่ายหนุม่รัา่งใหญ่ซ่�งพาเธีอุไปสุำารัวัจ้บรัเิวัณรัอุบๆบา้นแลืะวิั�งเลืน่ในพ่ �นท่ี่�ลือุ้ม

รัั�วัขนาด๊ใหญ่ใกลื้ๆ กบับา้นขอุงเรัา แตัเ่ธีอุก็ยงัม่นิสุยัขอุงสุาวันอุ้ยข่ �อุอุ้นท่ี่�อุยากจ้ะนอุนซกุ
พวักเรัาแลืะตัอุ้งการัควัามรักัควัามเอุาใจ้ใสุ ่บางครัั�งฉันัเหน็ลืาเม่ยก็ที่ำาใหฉ้ันันก่ถ้ง่ตัวััเอุง

อุย่บ่า้งเหม่อุนกนั” คณุเที่อุรัร์ัา่เลืา่ใหเ้รัาฟัูง

“เรัาด่๊ใจ้มากท่ี่�ม่หมาๆพวักน่�อุย่ใ่นครัอุบครัวััขอุงเรัา การัได๊เ้หน็การัเปลื่�ยนแปลืงขอุงพวัก
มนัไปในที่างท่ี่�ด่๊ข่ �น  แลืะเหน็เคา้เรัิ�มตัน้ช่่วิัตัใหมอุ่่กครัั�ง  มนัเป็นอุะไรัท่ี่�สุรัา้งแรังบนัด๊าลืใจ้

ใหเ้รัาที่ั�งค่เ่ป็นอุยา่งมากท่ี่เด่๊ยวั” 
 

ไมใ่ช่แ่คสุ่รัา้งแรังบนัด๊าลืใจ้ใหค้รัอุบครัวััน่ �แตัอุ่ยา่งใด๊ เรั่�อุงรัาวัขอุงเจ้า้แอุลืฟู่� แลืะลืาเม่ย
ยงัใหแ้รังบนัด๊าลืใจ้กบัพวักเรัาด๊ว้ัย แลืะเป็นการัพิสุจ่้นว์ัา่หมาที่กุตัวััม่ครัอุบครัวััท่ี่� 

รัอุอุย่ ่แตับ่างครัั�งมนัก็ตัอุ้งใช่เ้วัลืา

ลาเมย้กบัอริัยิาบถูสดุิแสนสบายบนโซฟี่า
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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


