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ยอดทำำ�หมันทำะลุ้

350,000

ซอยด็อกิร่�วิมง�น พอร์์ตแลนด์ัเวจ้เฟส์

ถ่��ยทำอดเร่่�องร่�วิของน�องใบเตย 
อิร่วิดี สุ�วิน�อยวัิย16 ทีำ�ต�องกิ�ร่ 

ชี�วิยเหล่้อซอยด็อกิ

“คนค้นฅน”

ซอยด็อกิร่�วิมจััดกิิจักิร่ร่ม 

วัินป้็องกัินโร่คพิิษสุุนัขบ��โล้กิ

พร้์อมวัคซีีนฟรี์

ศิิล้ปิ็นช่ี�อดังชี�วิอังกิฤษ 
ชีวินซอยด็อกิร่�วิมร่ะดมทุำน 
ในคอนเสิุร์่ต

พิินอัพิดอล์้ ร่ะดมทุำนเพ่ิ�อ
ซอยด็อกิในออสุเตร่เลี้ย

ม้ล้นิธิิเพ่ิ�อสุุนัขในซอยร่�วิมกัิบ 
ชีมร่มคนรั่กิสัุตว์ิอุบล้ต�มห�เจั��
ของสุุนัขจั�กิเหตุอุทำกิภััย

ถ้้าคุณอยากไปได้ัเร็์ว ไปคนเดีัยว
ถ้้าคุณอยากไปได้ัไกล ไปด้ัวยกัน
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คุณฟิล์มกำ�ลังให้คว�มรู้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ�้นตล�ดเหนือ 

และโรงเรียนบ้�นน�บอน

คุณม�ร์เบลกับนักเรียนโรงเรียน
อนุบ�ลกะรน

ในเดือืนกัันยายน ฝ่่ายกัารศึกึัษา มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย ไดืมู้กีัจิกัรรมู
ร่วมูกัับโรงเรียนภายในจงัหวัดืภเูกัต็ทั้ั�งสุิ�น 8 โรงเรียน โดืยประกัอบดืว้ย  

1.โรงเรยีน อบจ. บา้นตลาดเหนือ 
2.โรงเรยีน อบจ. บา้นนาบอน  
3.โรงเรยีนวัดัลฏัฐิิวันาราม 
4.โรงเรยีนเทศบาลวัดักิิตตสิังัฆาราม อนบุาลกิะรน 
5.โรงเรยีนบา้นอา่วันำ�าบอ่ 
6.โรงเรยีนบา้นเกิาะนาคา
7.โรงเรยีนวิัชิิตสังคราม  
8.Phuket PALS (Phuket Academic Language school) 

จำานวันนกัิเรยีนทั�งสัิ �นที�ไดร้ว่ัมกิิจกิรรม 1,624 คน โดยในเดือนกินัยายนนี� 
ทางโรงเรยีนวัดัลฏัฐิิวันาราม ไดน้ ำาเดก็ินกัิเรยีนชิั�นอนบุาล 3 มาเยี�ยมชิมยงั 
มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอย เพืื่�อใหน้กัิเรยีนไดเ้ปิิดโลกิทศันแ์ละปิลกูิฝัังควัามรบัผิิด 
ชิอบในกิารมีสัตัวัเ์ลี �ยงอยา่งเหน็ภาพื่ชิดัเจน
 

ฝ่่�ยกิ�ร่ศึิกิษ�ร่�วิม 
8 โร่งเรี่ยนภ้ัเก็ิต 
เพื่อเดั็กร์ักส์ัตว์
อย่างร์ับผิดัชอบ

อีกิทั�งกิิจกิรรมที�ทางฝ่ัายกิารศกึิษาไปิใหค้วัามรู ้
จดักิิจกิรรมใหก้ิบันกัิเรยีนภายในโรงเรยีนนั�น ในทกุิ 
ระดบัชิั�นไดเ้นน้ถึงึเรื�องควัามมีจิตใจเมตตาตอ่สัตัวัเ์ลี �ยง
และสัตัวัจ์รจดั, สัวัสััดภิาพื่สัตัวัก์ิบัอิสัรภาพื่หา้ปิระกิาร 
รวัมไปิถึงึภาษาสัตัวัเ์บื �องตน้ เพืื่�อใหเ้ดก็ินกัิเรยีนไดศ้กึิษา 
สังัเกิตภาษากิาย(Body language) ของสันุขัและแมวั  
ซึ�งเป็ินควัามรูเ้บื �องตน้เพืื่�อเลี�ยงจากิกิารถึกูิสันุขัและแมวั
กิดั ขว่ัน ได ้ทั�งนี � ทางฝ่ัายกิารศกึิษายงัเสัรมิเนื �อหาเรื�อง 
พิื่ษสันุขับา้ วัิธีิกิารปิอ้งกินัและกิารปิฐิมพื่ยาบาลหลงัถึกูิ 
สันุขัและแมวักิดั ขว่ัน ใหก้ิบัเดก็ิๆ
 
หลงัจากิที�เดก็ิๆไดเ้รยีนรู ้ไดมี้กิารทดสัอบควัามรูค้วัามเขา้
ใจหลงัจบกิิจกิรรม โดยผิลที�ออกิมา เดก็ิๆสัามารถึตอบคำา
ถึามไดอ้ยา่งครบถึว้ัน ทั�งยงัทราบไดว้ัา่เดก็ิๆเหลา่นี �มีจิตใจ
ที�เมตตาสันุขัและแมวัจรจดัโดยไมไ่ดเ้พีื่ยงแคน่า่รกัิ แตเ่ขา้
ใจถึงึควัามรูส้ักึิของสัตัวัเ์หลา่นั�นอีกิดว้ัย
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ได้ั 875,000 
ร์ายช่ือแล้ว
มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอยไดืเ้ริ�มูแคมูเปญออนไลน ์

รณรงคยุ์ตกิัารค้าเนื�อสุุนัขในเวยีดืนามูในกัาร 
แข่งขันฟอรมู์ูล่าวันทั้ี�เวยีดืนามูตั�งแตเ่ดือืนกัรกัฏาคมู
ทั้ี�ผ่่านมูา โดืยเน้นไปทั้ี�ฮานอย ซึ�งไดืช้ื่ื�อว่าเป็นเมูอืง
หลวงแหง่กัารค้าเนื�อสุุนัข

สันุขักิวัา่ 700 ตวััที�ถึกูินำามาเป็ินเมนอูาหารในแตล่ะวันัเป็ิน
ตวััเลขมหาศาล ที�เราคาดหวังัวัา่กิารแขง่ขนัฟอรม์ลูา่วันั
กิรงัปิรสีัที์�เวีัยดนามในปีิ 2563 นี �  จะเป็ินโอกิาสัที�ดีมากิใน
กิารเผิยแพื่รเ่รื�องราวัเลา่นี �สัูโ่ลกิภายนอกิในวังกิวัา้ง  

ขณะนี� สัามารถึรวับรวัมกิารลงชืิ�อไดแ้ลว้ั 875,000 รายชืิ�อ 
ซึ�งมลูนิธิิหวังัเป็ินอยา่งยิ�งวัา่จะสัามารถึขบัเคลื�อนและสัง่ 
ผิลใหมี้กิารยกิเลกิิกิารบรโิภคเนื �อสันุขัในเมืองนี �
โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง นายเหงียน ดั�กิ ชิอง นายกิเทศมนตร ี
กิรุงฮานอย ซึ�งตอ้งกิารใหท้ั�วัโลกิเหน็ฮานอยซึ�งมีภาพื่ 
 ลกัิษณที์�ดี  แคมเปิญที�จะยตุิกิารคา้เนื �อสันุขันี � จงึมี 
ควัามเป็ินไปิไดส้ังูมากิ
คุณกัส็ุามูารถร่วมูลงชื่ื�อไดืท้ั้ี�นี� https://bit.ly/2J7IMy3

แคมเป็ญยุติกิ�ร่ค��
เน่�อสุุนัขฟอร์่ม้ล้��วัิน 

ซ�กสุนุขัว�งเรยีงร�ยบนแผงค�้เนื �อ
สุนุขัของประเทศเวยีดน�ม



จ�กด�้นบนซ�้ย รูปหมู่, คณุเทพ 
มอบเคก้อวยพรวนัเกดิใหค้ณุจอหน์, 
นกัรอ้งเสุยีงทองในคำ��คนืนั�น, คณุจอหน์
ระหว�่งชมวดิโีอในวนัเกดิ, จอหน์รบัพวง
ม�ลยัจ�กแฟนๆช�วเมยีนม�ร ์ 

เพื่ราะเรามูอีายุครบ 70 ปีไดืแ้ค่ครั�งเดืยีว! 

ดงันั�น เมื�อคณุจอหน์ ดลัลียสั ์อายคุรบ 70 ปีิ บคุคลอนัเป็ินที�รกัิซึ�งเป็ินผิูใ้หแ้ก่ิ 
พื่วักิเราชิาวัซอยดอ็กิมาโดยตลอด  นี�จงึเป็ินโอกิาสัอนัดีที�เราจะ ”ให”้ 
คณุจอหน์ ดว้ัยกิารรว่ัมใจกินัจดัวันัเกิิดสัดุพิื่เศษให้

งานนี�ไดร้บักิารสันบัสันนุจากิสัวันนำ�า สัแปิลชิ จงัเกิิ �ล ภเูก็ิต ที�อนเุคราะห์
สัถึานที�สั ำาหรบัเนรมิตงานวันัเกิิดครั�งนี �  โดยไมคิ่ดคา่ใชิจ้า่ยแตอ่ยา่งใด  
ขอขอบพื่ระคณุมา ณ โอกิาสันี�ดว้ัยคะ่

บรรยากิาศในงานเตม็ไปิดว้ัยควัามสันกุิสันาน ทั�งอาหาร เครื�องดื�มแบบบฟุเฟต ์ 
กิิจกิรรมเกิมบนเวัที และคาราโอเกิะพื่รอ้มฟลอรแ์ดนซส์ัดุมนัสั ์และบรรยากิาศ 
สัดุซึ �งจากิคลปิิวิัดีโออวัยพื่รวันัเกิิดใหค้ณุจอหน์จากิครอบครวััซอยดอ็กิ (แอบมี 
ช็ิอตฮาดว้ัย!) นอกิจากินี�พีื่�ๆนอ้งๆชิาวัเมียนมารย์งัไดเ้ซอรไ์พื่รส์ัดว้ัยกิารรอ้ย 
พื่วังมาลยัดอกิมะลสิัด มามอบใหแ้ก่ิคณุจอหน์ พื่รอ้มขอบคณุที�ดแูลพื่นกัิงาน 
ทกุิคนมาโดยตลอด เรยีกินำ�าตาจากิหลายๆคนไดเ้ลยทีเดียวั 

ขอบคุณทัุ้กัคนทั้ี�มูส่ีุวนร่วมูทั้ำาใหวั้นเกัดิืครบรอบ 70 ปีของคุณจอหน์  

เป็นคำ�าคนืสุุดืประทั้บัใจทั้ี�น่าจดืจำาอกีัหนึ�งคนื
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สุุขสัุนต์วัินเกิิด
จ้อห์น ดััลลียส์์!
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เมูื�อตุลาคมูปี 2561 ทั้ี�ผ่่านมูา ซอยดือ็กัทั้ำาหมัูนสุุนัขและแมูวไปไดืก้ัว่า 250,000 ตัว 

และในตอนนั�นกัเ็ป็นครั�งแรกัทั้ี�เราทั้ำาหมัูนไป 8,000 ตวัในหนึ�งเดือืน

ผิา่นไปิ 1 ปีิ ตวััเลขกิา้วักิระโดดอยา่งนา่ดีใจ ตวััเลขในเดือนกิรกิฎาคมปีินี � (2562) แคเ่ดือนเดียวั 
เราทำาหมนัสันุขัและแมวัไปิถึงึ 11,782 ตวัั  และ 11,000 ตวััในเดือนสังิหาคม

ตวััเลขทั�งหมดนี�  ทำาใหก้ิารดำาเนินงานของซอยดอ็กิสัามารถึจดักิารทำาหมนัและฉีดวัคัซีนสันุขัและ
แมวัไปิไดถ้ึงึ 350,000 ตวััในปิระเทศไทย!  

ยอดทำำ�หมันทำะลุ้
ตวััเลขที�นา่ชืิ�นใจนี � สัว่ันหนึ�งมาจากิทีมทำาหมนัเคลื�อนที�
กิรุงเทพื่ฯ ทีม 5 และ 6 ที�เพิื่�มมาในเดือนกิรกิฎาคมปีินี �
จ ำานวันสันุขัและแมวัทำาหมนัทั�งหมดที� 87,768 ตวัั 
ไดแ้ซงยอดปีิที�แลว้ัไปิอยา่งขาดลอย และนา่จะทำาใหย้อด 
100,000 ตวััภายในสัิ �นปีินี �มาแนน่อน

ขอแสุดืงความูยนิดืกัีับ animal rescue officers, vets, 
vet nurses และทุั้กัๆคนทั้ี�มูส่ีุวนร่วมูในโปรแกัรมู 
CNVR พื่วกัคุณไดืสุ้ร้างประวัตศิึาสุตรแ์ละเปลี�ยน 

แปลงอนาคตของซอยดือ็กัแล้ว

350,000
มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย ครบ 16 ปี 
ในเดือืนตุลาคมูนี�

มลูนิธิิที�เกิิดจากิควัามมุง่มั�นตั�งใจของ
ผิูก่้ิอตั�งทั�งสัามทา่น  คณุจิล คณุจอรน์ 
และคณุมารโกิ ้ฮอมเบริค์ เพืื่�อยื�นมือชิว่ัย
เหลือควัามทกุิขเ์ข็ญของสันุขัและแมวัใน
เอเชีิยมาตั�งแตปี่ิ 2546

มลูนิธิิที�เติบโตเรว็ัยิ�งกิวัา่เดก็ิๆ 
และอายยุา่งเขา้ปีิที� 16 อยา่งงดงาม 
เปิรยีบเสัมือนชิว่ังวัยัรุน่ ซอยดอ็กิก็ิตอ้ง
ผิา่นชิว่ังเวัลาที�ยากิลำาบากิ ตอ้งผิา่นอปุิสัรรคและ 
สัิ�งทา้ทายรอบดา้น มีกิารเรยีนรูส้ัิ�งใหม่ๆ อยูต่ลอด 
เปิรยีบเสัมือนคนที�หากิมีควัามอดทนและมีควัาม 
มุง่มั�นในเปิา้หมาย ไมน่านควัามสัำาเรจ็ก็ิอยูไ่มไ่กิลเชิน่
กินั ทั�งซอยดอ็กิและพื่วักิเราทกุิคน หากิไมทิ่ �งควัามฝััน 
ไมย่อมแพื่ ้กิลา้เสัี�ยงเพืื่�อสัิ�งที�ดีกิวัา่ ไมน่านจะไดร้บัผิล 
ตอบแทนที�คุม้คา่อยา่งแนน่อน สัิ�งนี �จะไดม้าดว้ัยกิาร 
ทำางานอยา่งตั�งใจและทุม่เทไมห่ยดุ ไมช่ิา้นาน พื่วักิเรา 
ทกุิคนที�ซอยดอ็กิจะไดเ้หน็กิารเตบิโตเป็ินผิูใ้หญ่อยา่งเตม็
ตวััที�สัมบรูณ์

สุุขสัุนตวั์นเกัดิืแก่ัมููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย!

โตเป็็นหนุ�มแล้�วิ
ปี็
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มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอยร่วมูกัับชื่มูรมูคนรักัสัุตวอุ์บล ตามูหาเจา้ของของสุุนัขทั้ี� 

พื่ลัดืหลงในช่ื่วงเหตุอุทั้กัภยัทั้ี�อุบลราชื่ธิานี  โดืยขณะนี�มููลนิธิิไดืย้้ายสุุนัขจำานวน  

60 ตวัไปไว้ทั้ี�บา้นของนางอรทั้ยั สุายเสุนา (ผู้่ใช้ื่ชื่ื�อเฟสุบุ�คว่า เดืยีว ดืาย) ชื่าวอุบลราชื่ธิานี 
ซึ�งชิว่ัยเหลือสันุขัจรในจงัหวัดัอยูเ่ป็ินปิระจำา เพืื่�อพื่กัิพิื่งชิั�วัคราวัและชิว่ัยเหลือ
ใหไ้ดพ้ื่บเจา้ของ รวัมถึงึสันุขัในพืื่ �นที�อีกิจำานวันมากิซึ�งอยูก่ิระจดักิระจายหลงัจากินำ�าลด

มูลนิธิิเพ่ือสุ์นัขในซีอย
ร่�วิมกัิบชีมร่มคนรั่กิสัุตว์ิอุบล้ต�ม
ห�เจั��ของสุุนัขจั�กิเหตุอุทำกิภััย

โดยในวันัที� 19 กินัยายนที�ผิา่นมา  มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยไดร้ว่ัมมือกิบักิรม
ปิศสุัตัวั ์จงัหวัดัอบุลราชิธิานีลงพืื่ �นที�ชิว่ัยเหลือสัตัวัใ์นเหตอุทุกิภยั  มุง่เนน้ไปิที�
สัวัสััดิภาพื่และควัามเป็ินอยูข่องสัตัวัซ์ึ�งไดร้บัผิลกิระทบโดยเฉพื่าะสันุขั
และรว่ัมเป็ินกิระบอกิเสัียงเพืื่�อระดมควัามชิว่ัยเหลือผิา่นแฮชิแทก็ิ #SaveUbon 
ดว้ัยโพื่สัของแฟนเพื่จเฟสับุ�คมลูนิธิิ  ซึ�งสัามารถึระดมทนุเพืื่�อจดัหาอาหารสันุขั
และแมวัจำานวัน 10.8 ตนัไดส้ั ำาเรจ็  และจดัหาศาลาไมไ้ผิจ่ ำานวัน 5 หลงั
สัำาหรบัสันุขัพื่กัิหลบแดดที�บรเิวัณลานวัดัทา่กิกิแห ่อำาเภอเมือง ขณะนี�ยงัมี
สันุขัตอ้งกิารควัามชิว่ัยเหลืออีกิเป็ินจำานวันมากิ  หลงัจากิกิารชิว่ัยเหลือเบื �อง
ตน้แลว้ั  ไดจ้ดัหนว่ัยทำาหมนัเคลื�อนที�เพืื่�อใหบ้รกิิารทำาหมนัและฉีดวัคัซีนแก่ิ
สันุขัในพืื่ �นที� อ.เมืองตอ่เนื�องตลอดเดือนตลุาคม ตั�งเปิา้หมายทำาหมนัจำานวัน 
900 ตวัั  ซึ�งสันุขัเหลา่นี �มีทั�งสันุขัจรและมีเจา้ของซึ�งพื่ลดัหลงชิว่ังนำ�าทว่ัม 
ขณะนี�ด ำาเนินกิารเพืื่�อใหส้ันุขัเหลา่นี �ไดพ้ื่บเจา้ของและกิลบับา้น ทา่นใดพื่บ
สันุขัพื่ลดัหลงหรอืตอ้งกิารตามหาสันุขั  สัามารถึตรวัจสัอบไดที้�แฟนเพื่จเฟสับุ�ค 
มีสัตัวัห์ายบอกิดว้ัย อบุลราชิธิานี

ศ�ล�ที�ไดร้บัก�รสุนบัสุนนุจ�กเงนิบรจิ�ค, ก�รทำ�หมนัที�คลนิกิทำ�หมนัเคลื�อนที�อบุล
และคณุอรทยั  ฮีโีร่หญิงิที�นำ�สุนุขัไปพกัพงิที�บ�้นเธอชั�วคร�ว

เหตกุ�รณอ์ทุกภัยัที�รุนแรงในระดบัที�ไมเ่คยเกดิข้�นม�ก่อนที�อบุลและก�รไหลเออ่ลน้ของแม่นำ��มูล
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คุณแจนิสุ โรเซนธัิล ผู้่อำานวยกัารมููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอยสุหรัฐอเมูริกัา 
พื่าซอยดือ็กัออกัอเีว้นทั้อ์กีั จากัฉบบัทั้ี�แล้วเรานำาเสุนอข่าวว่าคุณเจนิสุ
และชื่าวซอยดือ็กัทั้ี�อเมูริกัา ไดืร่้วมูกัันระดืมูทั้นุและสุร้างกัารรับรู้ของ 
ซอยดือ็กัในหลายพื่ื�นทั้ี�ทั้ี�นั�น

อีเวัน้ทนี์ � รว่ัมดว้ัยคณุพื่อลลา่ เซนดารแ์ละเพืื่�อน ผิูส้ันบัสันนุของมลูนิธิิ ไดไ้ปิ
ออกิบทูของมลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอย ที�เทศกิาล พื่อรต์แลนด ์เวัจเฟสั ซึ�งเป็ินกิาร
ขายสันิคา้เกิษตรกิรรมและผิลติภณัฑ์ป์ิลอดสัารตา่งๆ ณ โอเรกิอน คอนเวันชิั�น 
เซนเตอร ์ถึนนมารติ์น ลเูธิอร ์คงิ บเูลอวัารด์ ระหวัา่งวันัที� 5-6 ตลุาคมที�ผิา่นมา  
งานนี�จดัขึ �นเป็ินปิระจำาทกุิปีิ  มีบทูแสัดงสันิคา้กิวัา่ 100 บทู และองคก์ิรไมแ่สัวัง 
ผิลกิำาไร 30 กิวัา่แหง่ ซึ�งองคก์ิรชืิ�อดงัอยา่ง  Sea Shepherd (องคก์ิรอนรุกัิษ ์
ทางทะเล) และ PETA (องคก์ิรสัทิธิิสัตัวัอ์เมรกิิา)ก็ิมาเขา้รว่ัมดว้ัย

คำาคมจากิมารต์นิ ลเูธิอร ์: ชีิวัิตของพื่วักิเราสัิ �นสัดุลงในวันัที�เรานิ�งเฉยตอ่สัิ�งที� 
สั ำาคญักิบัชีิวัิต 

ขอบคณุแจนิสั ที�ไมห่ยดุอยูนิ่�งและพื่าซอยดอ็กิใหไ้ปิไกิลกิวัา่เดมิอีกิครั�ง!

แกัรี� นูแมูน ศึลิปินชื่าวอังกัฤษซึ�งโดืง่ดืงัจากัเพื่ลง 
แนวซนิธิป็์อป ซึ�งกัำาลังเริ�มูทั้วัรค์อนเสุิรต์ครบรอบ 
40 ปี ของเขา และอกีัครั�ง!ทั้ี�แกัรี�เชื่ญิมููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัข 

ในซอยไปร่วมูระดืมูทั้นุทั้ี�คอนเสุิรต์ของเขา

กิารระดมทนุเมื�อครั�งที�แลว้ั  ในปีิ 2560 – 2561 
ซอยดอ็กิสัามารถึระดมทนุไปิไดก้ิวัา่ 18,000 ดอลลา่ร ์
หรอืราวัๆ 545,000 บาท

ในปีิพื่.ศ. 2522 โลกิไดรู้จ้กัิพื่ระเจา้แหง่วังกิารซนิธิป็์ิอปิ  
จากิกิารทวััรค์อนเสัริต์แรกิของแกิรี�ที�กิลาสัโกิวั ์
สักิอตแลนด ์และครั�งนี �เป็ินคอนเสัริต์เพืื่�อฉลองครบ
รอบ 40 ปีิในกิารทวััรข์องเขา “(R)evolution tour” 
ซึ�งเริ�มในดบัลนิ ที�ไอรแ์ลนด ์ตั�งแต ่22 กินัยายนที�ผิา่นมา  
และรอบๆโซนองักิฤษ ก่ิอนจะปิิดทา้ยดว้ัยคอนเสัริต์ที�  
เดอะ ราวันเ์ฮา้สั ์อิน แคมเดน ที�ลอนดอน ในวันัที� 
 24 – 25 ตลุาคม

ขอบคณุจากิใจไปิยงัแกิรี� นแูมน สัำาหรบักิารสันบัสันนุ 
มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยอยา่งตอ่เนื�อง  คณุจะไดร้บักิารตอ้น
รบัอยา่งดีแนน่อนหากิมาเยือนภเูก็ิต!

ศิิลปินช่ือดััง
ชาวอังกฤษ
ชีวินซอยด็อกิร่�วิม
ร่ะดมทุำนในคอนเสิุร์่ต
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ป�้ยบอกท�งซ้�งกล�่วถึง้แกรี� นูแมน และครอบครวั รวมถึง้แฟนคลบั 
ซ้�งเรยีกตวัเองว�่ นูแมนนอยด ์ซ้�งไดบ้รจิ�คใหมู้ลนธิิเพื�อสุนุขัในซอย

ซอยด็อกิร่�วิมง�น 
พอร์์ตแลนด์ั เวจ้เฟส์

คณุพอลล�่และคณุแจนสิุ ที�ง�นพอรต์แลนด ์
เวจเฟสุ รฐัโอเรกอน  สุหรฐัอเมรกิ�

จ�กซ�้ยไปขว� คณุดอนน�, คณุโรซี� เม, คณุเม�รนี, 
คณุเลยีน�่ และคณุแซมมี�  รบัเงนิบรจิ�คที�ง�นคอนเสุริต์เมื�อ
วนัที� 19 ตลุ�คมที�ผ�่นม� 

แกรี� นูแมน แสุดงคอนเสุริต์ที�เดอะ ร�วนเ์ฮี�้สุ ์อนิ แคมเดน ที�ลอนดอน ในวนัที� 24 – 25 ตลุ�คม 2562
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มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย ทั้มีู Education ร่วมูจดัืกัจิกัรรมูในเทั้ศึกัา 
ลถอืศึลีกันิผั่กั ภเูกัต็ ระหว่างวันทั้ี� 29 กัันยายน – 07 ตุลาคมู 2562  
ณ ศึาลเจา้จุย้ตุย่ หรือ จุย้ตุย่เตา้โบเ้ก้ัง โดืยมูบีธูิกัจิกัรรมูตอบคำาถามู 
และใหค้วามูรู้เกัี�ยวกัับสุิทั้ธิิและสุวัสุดืภิาพื่สัุตว ์คือกิารที�สัตัวัไ์ดร้บั 
กิารเลี �ยงและดแูลใหส้ัตัวัมี์ควัามเป็ินอยูใ่นสัภาวัะที�เหมาะสัม มีสัขุอนามยัที�ดี 
มีที�อยูส่ัะดวักิสับาย ไดร้บัอาหารและนำ�าอยา่งเพีื่ยงพื่อ หรอื “ควัามสัขุกิาย 
สับายใจของสัตัวั”์ โดยยดึหลกัิกิาร 5 ปิระกิาร ในกิารเลี �ยงและปิฏิบตัิตอ่สัตัวั ์
ไดแ้ก่ิ  อิสัระจากิควัามหิวักิระหาย,ควัามไมส่ับายกิาย,ควัามเจ็บปิวัดและโรค 
ภยั,ควัามกิลวััและไมพ่ื่งึพื่อใจ และกิารแสัดงพื่ฤตกิิรรมตามธิรรมชิาต ิรวัมถึงึ 
เกิรด็ในกิารดแูลสัตัวัเ์ลี �ยง  ซึ�งเทศกิาลถืึอศีลกิินผิกัินี �เป็ินกิารลดกิารเบียดเบียน
ชีิวัิตอื�นดว้ัยกิารงดบรโิภคเนื �อสัตัวั ์ โดยมลูนิธิิตอ้งกิารจะสันบัสันนุแนวัคดินี � 
ดว้ัยกิารรว่ัมรณรงคใ์หค้วัามรูแ้ก่ิปิระชิาชินในกิารไมเ่บียดเบียนชีิวัิตสัตัวัที์�รวัม 
ไปิถึงึสันุขัและแมวัจร และสัตัวัเ์ลี �ยงอีกิดว้ัย

ซอยด็อกิร่�วิมเทำศิกิ�ล้
ถื้อศีิลกินผัก 
ร่ณร่งค์ให�คนเมตต�ต�อสัุตว์ิ
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ไมู่ใช่ื่แค่สุุนัขและแมูวทั้ี�เราหาบา้นใหมู่ให ้เรายังมู ี

สุถานทั้ี�ใหมู่สุำาหรับรองรับผู้่มูาเยี�ยมูชื่มูและอาสุา 

สุมัูครมููลนิธิิตั�งแตวั่นทั้ี� 2 ตุลาคมู  ซึ�งอาคารใหมู่
หลังนี�ใช้ื่เวลาดืำาเนินกัารกัว่า 18 เดือืน  ซึ�งเดืมิูเป็น
บริเวณสุำาหรับอาสุาสุมัูครเก่ัาทั้ี�ใช้ื่งานตั�งแตก่่ัอน
ปี 2560 ข้างๆ โรงพื่ยาบาลสุุนัข

พืื่ �นที�ปิระกิอบดว้ัย โต�ะรเีซฟชิั�นสัำาหรบัตอ้นรบั 
จอโทรทศันฉ์ายวัิดีโอของซอยดอ็กิ  
ซึ�งรวัมไปิถึงึขอ้มลูสัปิอนเซอรด์อ็กิ 

พืื่ �นที�แสัดงสันิคา้ของซอยดอ็กิ
บรเิวัณลองเสัื �อผิา้สั ำาหรบัลกูิคา้
ที�จดัแสัดงขอ้มลู สัถิึติของผิูเ้ยี�ยมชิมและกิิจกิรรมตา่งๆ
ของซอยดอ็กิ  

นอกิจากินี�ยงัมีพืื่ �นที�ครวััสั ำาหรบัอาสัาสัมคัรบรกิิารตวััเอง
ดา้นอาหารและเครื�องดื�ม พืื่ �นที�พื่กัิผิอ่นซึ�งมองเหน็วัิวัอา่ง
เก็ิบนำ�า และทางเดนิฝัั� งดา้นหนา้และดา้นขวัาของตวัั
อาคาร ซึ�งในเรว็ัๆนี �จะกิลายรา่งเป็ิน Walk of Love

ใครยงัจำาชิว่ังเวัลาที�ตอ้งตอ่คิวักินัเขา้หอ้งนำ�าที�โรงพื่ยาบาล
แมวัไดบ้า้ง! ในอาคารนี �ยงัมีหอ้งนำ�าและหอ้งอาบนำ�าแยกิ
สัำาหรบัชิายและหญิงอีกิดว้ัย

หวังัเป็ินอยา่งยิ�งวัา่ ควัามสัะดวักิที�เพิื่�มขึ �น  พืื่ �นที�แสัดง
สันิคา้ของซอยดอ็กิที�ดดีูมีมาตรฐิาน จะสัามารถึทำาให้
ผิูเ้ยี�ยมชิมใชิเ้วัลาเลือกิสันิคา้มากิขึ �น (และแนน่อนอดุหนนุ
ของฝัากิซอยดอ็กิกิลบับา้น)  และสัามารถึเพิื่�มโอกิาสัใน
กิารเรยีนรูเ้กีิ�ยวักิบักิารเป็ินผิูส้ันบัสันนุมลูนิธิิ กิารรบัเลี �ยง  
และทกุิๆอยา่งที�เกีิ�ยวัขอ้งกิบัมลูนิธิิของเราไดดี้ยิ�งขึ �น

ใครบางคนพื่ดูไวัว้ัา่  ถึา้อนาคตจะสัดใสั  
อนาคตนั�นตอ้งเป็ินสัีสัม้
ชิาวัซอยดอ็กิยืนยนัไดว้ัา่  จรงิแทแ้นน่อน!
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บ��นใหม�สุำ�หรั่บผู้้�เยี�ยมชีม
และอาส์าส์มัคร์
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วันทั้ี� 28 กัันยายน 2562 มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย  ไดืเ้ข้าร่วมูกัจิกัรร
มูเนื�องในวันป้องกัันโรคพื่ษิสุุนัขบา้โลกั (World Rabies Day 2019) 
ภายใตค้ำาขวัญ “โรคพื่ษิสุุนัขบา้ ตดิืเชื่ื�อถงึตาย ป้องกัันไดืด้ืว้ยวัคซนี”    
จดัโดยกิลุม่โรคตดิตอ่ระหวัา่งสัตัวัแ์ละคน กิองโรคตดิตอ่ทั�วัไปิ กิรมควับคมุโรค 
ณ แจง้วัฒันะฮอลล ์ศนูยก์ิารคา้เซล็ทรลัพื่ลาซา่แจง้วัฒันะ โดยมีนายจอหน์  
ดลัลีย ์ผิูก่้ิอตั�งมลูนิธิิและน.สัพื่. ตนัติกิร รุง่พื่ฒันะ  

ผิูอ้ ำานวัยกิารดา้นสัวัสััดภิาพื่สัตัวัป์ิระจำาศนูยก์ิรุงเทพื่ฯ เขา้เฝัา้และทลู 
เกิลา้ฯ ถึวัายคูมื่อเลม่สัม้ของซอยดอ็กิ ซึ�งเป็ินหนงัสัือที�บอกิเลา่ 
ปิระวัตัคิวัามเป็ินมาของมลูนิธิิ  และกิารดำาเนินงาน มอบเป็ินของที� 
ระลกึิมลูนิธิิแดส่ัมเดจ็พื่ระเจา้นอ้งนางเธิอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวัลยัลกัิษณ ์
อคัรราชิกิมุาร ีกิรมพื่ระศรสีัวัางควัฒัน วัรขตัติยราชินาร ีซึ�งเสัดจ็มา
เป็ินองคป์ิระธิานในพิื่ธีิ  และเป็ินเรื�องนา่ยินดีที�พื่ระองคร์บัจากิ 
พื่ระหตัถึด์ว้ัยพื่ระองคเ์อง

นอกิจากินี�นายจอรน์ ดลัลียสัย์งัไดร้บัมอบปิระกิาศเกีิยรติคณุในฐิานะ
ที�มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยเป็ินหนว่ัยงานที�ผิลกัิดนัในกิารกิำาจดัโรคพิื่ษ 
สันุขับา้ในปิระเทศไทย

กิิจกิรรมของมลูนิธิิปิระกิอบดว้ัยกิารฉีดวัคัซีนปิอ้งกินัโรคพิื่ษสันุขับา้ 
และวัคัซีนรวัมใหแ้ก่ิสัตัวัเ์ลี �ยงโดยทีมสัตัวัแพื่ทยข์องมลูนิธิิ  และกิิจกิร
รมตอบคำาถึามเพืื่�อสัรา้งควัามตระหนกัิรูเ้กีิ�ยวักิบัโรคพิื่ษสันุขับา้ในไทย 
กิารปิอ้งกินัและกิารปิฐิมพื่ยาบาลเบื �องตน้  และกิารขจดัโรคพิื่ษสันุขับ้
าของมลูนิธิิผิา่นกิระบวันกิาร CNVR (จบั,ทำาหมนั,ฉีดวัคัซีน,ปิลอ่ยคืน
ถิึ�นที�อยูเ่ดมิ) ซึ�งเป็ินวัิธิิที�มีมนษุยธิรรมและยงัชิว่ัยควับคมุปิรมิาณสันุขั
และแมวัจรไดอ้ยา่งมีปิระสัทิธิิภาพื่อีกิดว้ัย

ซอยด็อกิร่�วิมจััดกิิจักิร่ร่ม 
วัินป้็องกัินโร่คพิิษสุุนัขบ��โล้กิ
พร้์อมวัคซีีนฟรี์

คณุจอหน์ ดลัลยีสุ ์แถึวหลงัฝัั่�งขว� และ หมอออ็ฟ ตนัตกิร รุ่งวฒันะ ถึว�ยของที�ระลก้คูม่อืเลม่สุม้แด ่
สุมเดจ็พระเจ�้นอ้งน�งเธอ เจ�้ฟ�้จฬุ�ภัรณวลยัลกัษณ ์อคัรร�ชกมุ�ร ีกรมพระศรสีุว�งควฒัน วรขตัตยิร�ชน�รี
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ก่ัอนทั้ี�ฮันนาห ์ชื่อว ์ หรือ The Kitten Lady (@
kittenxlady) จะโด่ืงดืงัในอนิสุตราแกัรมูและมูผู้ี่ตดิื
ตามูกัว่าล้านคนจากัคลิปกัารเลี�ยงลูกัแมูวของเธิอ 
ทั้ี�ดืทูั้ั�งเจง๋และน่ารักั มููลนิธิิเพื่ื�อสุุนัขในซอย กัด็ืแูลลูกั
แมูวเกัดิืใหมู่และเดืก็ัๆทั้ี�บาดืเจบ็มูานับไมู่ถ้วน

สัว่ันหนึ�งของกิารดแูลลกูิแมวัของเรา มาจากิฮีโรห่ญิงของ 
ซอยดอ็กิ คณุชวนพศิ เกษพทิกัษ์นนท ์(แปน้) สัามารถึ 
เรยีกิเธิอวัา่เป็ิน ซอยดอ็ก Kitten Lady ไดเ้ลยทีเดียวั 
คณุแปิน้พื่กัิอยูที่�โคกิกิลอย จ.พื่งังา และชิว่ัยเหลือกิาร
ดำาเนินงานของซอยดอ็กิมากิวัา่ 5 ปีิ ในกิารดแูลชิว่ัยเหลือ
ลกูิแมวักิำาพื่รา้แม่

คณุแปิน้เลา่ใหเ้ราฟังถึงึจดุเริ�มตน้ในกิารมารบัด ู
แลลกูิแมวัเหลา่นี � และในแตล่ะวันัตอ้งทำาอะไรบา้ง 
โดยก่ิอนหนา้นี � เธิอคอยดแูลและใหอ้าหารสันุขัจรจดัแถึวั
บา้น จนเหลา่สันุขัตามเธิอมาที�บา้น และเพืื่�อนบา้นเริ�มไม่
พื่อใจที�มีสันุขัมาอยูใ่นบรเิวัณบา้น ซึ�งเป็ินเรื�องที�มลูนิธิิได้
รบัฟังบอ่ยครั�งถึงึปัิญหานี�  ซึ�งในชิว่ังนั�น ราวัๆ 12 ปีิที�แลว้ั 
ที�เธิอรูจ้กัิซอยดอ็กิเป็ินครั�งแรกิ และตดิตอ่มลูนิธิิมาเพืื่�อทำา

หมนัสันุขั หลงัจากินั�นเป็ินตน้มาเมื�อ
เธิอพื่บเจอสัตัวับ์าดเจ็บ ก็ิจะนำามาที�
มลูนิธิิเพืื่�อชิว่ัยเหลือ

และในชิว่ังปีิ 2557 คณุเรจจี �  
ผิูจ้ดักิารหนว่ัยบรกิิารดา้นสัวัสััดภิาพื่
สัตัวัช์ิมุชิน ถึามคณุแปิน้วัา่สัามารถึ 
ชิว่ัยดแูลลกูิแมวั 7 ตวััไดห้รอืไม ่และ
นั�นก็ิเป็ินจดุเริ�มตน้ของหนา้ที�รบัเลี �ยง
ลกูิแมวั 

เรื�องที�นา่สันใจเกีิ�ยวักิบัคณุแปิน้ก็ิคือ 
เธิอไมเ่คยเลี �ยงหรอืสันใจแมวัมา 
ก่ิอน ซึ�งเรื�องคลาสัสักิิเกีิ�ยวักิบักิาร 
เลี �ยงแมวัก็ิคือเราไมไ่ดเ้ป็ินคน 
เลือกิแมวัแตแ่มวัเป็ินคนเลือกิเรา 
และกิวัา่จะรูต้วัั ก็ิตกิหลมุรกัิเจา้ 
เหมียวัเขา้ซะแลว้ั เมื�อถึามคณุแปิน้วัา่ 
เธิอรบัเลี �ยงลกูิแมวัมาแลว้ักีิ�ตวัั เธิอก็ิ 
หวััเราะลั�นก่ิอนจะบอกิวัา่ “ไมรู่จ้รงิๆ
เพื่ราะเยอะมากิจนจำาไมห่วัาดไมไ่หวั 
นา่จะหลกัิรอ้ย”

แมวัที�เคยรบัเลี �ยงในเวัลาเดียวักินั 
มากิที�สัดุคือ 20 ตวัั ซึ�งถึงึลกูิแมวัจะดู
นา่รกัินา่เอน็ด ูแตเ่มื�อถึงึเวัลาปิอ้นนม 
เราก็ิคงพื่อจินตนากิารไดว้ัา่จะวัุน่วัาย
ขนาดไหน

เจ้้าเหมียว
ผู้้�เซฟชีีวิิต

โดย น�โอมิ
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สัุตวเ์ลี�ยงของคุณแป้น
อาจจะพื่อเดากินัวัา่กิารที�คณุแปิน้รบัเลี �ยงลกูิแมวัเป็ิน 
โหลๆแบบนี� ที�บา้นตอ้งมีแมวัเยอะแน่ๆ  แตจ่รงิๆแลว้ัคณุ 
แปิน้มีแมวัของตวััเองแค ่1 ตวัั! นั�นก็ิคือนอ้งเปิรี �ยวั  
แมวัจากิซอยดอ็กิที�รบัมาดแูลเมื�อปีิก่ิอน และก็ิยงัมีนอ้ง 
หมาสัามตวััที�รบัมาจากิขา้งถึนน แตน่า่เศรา้ที�เจา้เปิรี �ยวั 
จากิไปิดว้ัยปัิญหาโรคหวััใจในเวัลาไลเ่ลี�ยกิบัที�สัามีพีื่�แปิน้
จากิไปิดว้ัยโรคมะเรง็

กิารพื่ดูคยุกิบัคณุแปิน้เรื�องเจา้เปิรี �ยวั เป็ินสัิ�งที�ท ำาใหก้ิลั�น 
นำ�าตาไวัไ้มอ่ยู ่จากินำ�าเสัียงที�เธิอเลา่ใหฟั้งวัา่เจา้เหมียวัมี 
ควัามสัำาคญัยงัไงกิบัครอบครวัั “เคา้พิื่เศษกิวัา่แมวัตวััอื�น 
ในหลายๆดา้น ยงัจำาภาพื่ตอนที�เคา้นั�งอยูข่า้งๆเตียงสัามี 
ของเราได”้ พื่รอ้มกิบันำาภาพื่ของแมวัสัดุที�รกัิมาใหเ้ราด ู
และถึงึแมว้ัา่จะยงัเศรา้กิบักิารสัญูเสีัย แตค่ณุแปิน้ก็ิยงัทำา
หนา้ที�และมารบัเหลา่ลกูิแมวัที�ตอ้งกิารกิารดแูลไปิที�บา้น 
แมวัเหลา่นี �ไมส่ัามารถึรอคอยใหค้วัามเศรา้จางหายไปิได ้
พื่วักิมนัตอ้งไดร้บักิารดแูลเรง่ดว่ัน “ลกูิแมวัพื่วักินี�ท ำาใหพ้ื่อ
จะลืมเรื�องเศรา้ๆไดบ้า้งคะ่” คณุแปิน้กิลา่วั

เมูื�อถงึเวลาสุ่งคนืลูกัแมูว
เราอยากิรูว้ัา่ คณุแปิน้รูส้ักึิอยา่งไรเวัลาที�นำาลกูิ 
แมวักิลบัมาที�มลูนิธิิและสัง่มอบใหเ้จา้หนา้ที�หลงั 
จากิที�ดแูลพื่วักิมนัใหผ้ิา่นชิว่ังที�ยากิลำาบากิที�สัดุของ 
ชีิวัิต “ทกุิครั�งที�เอาแมวัมาคืนก็ิใจหายตลอด มนัไมง่า่ย 
เลยที�เราดแูลมนัเหมือนแม ่แลว้ัตอ้งแยกิกินั แตเ่วัลา 
ผิา่นไปิก็ิเริ�มทำาใจไดแ้ละเรยีนรูว้ัา่กิารที�เรานำาแมวัมาคื
ใหม้ลูนิธิิ เพืื่�อใหพ้ื่วักิมนัไดเ้ตบิโตและไดบ้า้น 
อนัอบอุน่ จะทำาใหบ้า้นมีพืื่ �นที�สั ำาหรบัลกูิแมวั 
ใหม่ๆ ที�ตอ้งกิารกิารชิว่ัยเหลือ”

กิารรบัอปุิกิาระลกูิแมวัชิั�วัคราวัไมใ่ชิเ่รื�อง 
งา่ย กิารสัง่ลกูิแมวัคืนเป็ินเรื�องยากิสัำาหรบัผิูร้บั
เลี �ยงทกุิคน คณุจะรูว้ัา่รูส้ักึิอยา่งไรก็ิตอ่เมื�อคณุผิา่น 
ปิระสับกิารณนี์�แลว้ัเทา่นั�น กิารมีสัิ�งมีชีิวัิตเลก็ิๆที�นอน 
หลบัในออ้มแขนของเรา อนาคตของชีิวัิตพื่วักิมนั อยูที่�คณุ 
มนัยากิเมื�อถึงึเวัลาตอ้งบอกิลา มีหลายโรคที�คกุิคามลกูิ 
แมวัวัยัแรกิเกิิด ซึ�งบางโรคถึงึแก่ิชีิวัิต ดงันั�นนอกิจากิกิ
ารแยกิลกูิแมวัออกิจากิแมวัโตที�ป่ิวัยแลว้ั คณุยงั
ตอ้งตื�นหลายครั�งในแตล่ะคืนเพืื่�อปิอ้นนมพื่วักิมนั

ทำาใหส้ัญัชิาตญาณควัามตอ้งกิารปิกิปิอ้งก่ิอตวััขึ �นเงียบๆ 
ในใจเรา  ดงันั�นตอ้งใชิจิ้ตใจที�เขม้แข็งอยา่งมากิที�จะตอ้ง 
ลาจากิลกูิแมวัและผิา่นชิว่ังเวัลาเหลา่นี �

เราทำาไดเ้พีื่ยงขอบคณุคณุแปิน้จากิหวััใจสัำาหรบักิารดแูล
ลกูิแมวัของซอยดอ็กิมาในชิว่ังเวัลาหลายปีินี � และหวังัเป็ิน
อยา่งยิ�งวัา่จะยงัไดร้บักิารสันบัสันนุจากิเธิอตอ่ไปิ

คนในพืื่�นที�เชิน่คณุแปิน้นี �เองที�สัามารถึยืนยนัไดว้ัา่ 
มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอย ใหค้วัามสัำาคญัในกิารชิว่ัยเหลือ 
และคณุคา่กิบัสันุขัและแมวัทกุิๆตวัั

Soi Dog Post October 2019 23

คุณเคธีิ ฮอลล ์ผู้่สุนับสุนุนซอยดือ็กัและพื่นิอัพื่ดือล์
ออสุเตรเลีย จดัืกัารระดืมูทั้นุใหซ้อยดือ็กัทั้ี�รัฐนิว 
เซาทั้เ์วลลเ์รียบร้อยแล้ว

ในชิว่ัง 3 เดือนที�ผิา่นมาคณุเคธีิไดจ้ดักิิจกิรรมระดม 
ทนุหลากิหลายในออสัเตรเลีย เชิน่กิารจบัฉลากิกิารกิศุล   
กิารระดมทนุผิา่นงานปิระกิวัดนางงาม “เดอะมสิุ 
โซด�รอ็คแพเจิ�น” ที�เมลเบริน์ กิารจดัอีเวัน้ “วนิเทจเลฟิ 
ม�รเ์กต็”  และเธิอยงัจดังาน “รอยลัดอ็กเวดดิ�ง” 
ภายในสัวันพื่ฤกิษศาสัตร ์เซนตค์ลดิา ในเมลเบริน์ 
ซึ�งเป็ินงานแตง่งานจำาลองสัำาหรบัระดมทนุเพืื่�อ 
กิารกิศุล และเรามีควัามยินดีอยา่งยิ�งที�จะแจง้ให้
ทราบวัา่ เธิอสัามารถึระดมทนุใหเ้ราได ้$3,143 
ออสัเตรเลียดอลลา่รห์รอืราวัๆ 65,000 บาท

คณุเคธีิจะรว่ัมงาน โครมเฟสั ในสัปัิดาหห์นา้ ซึ�งเป็ิน 
อีเวัน้ทส์ัามวันัที�รฐัินิวัเซาทเ์วัลล ์จดัแสัดงรถึอเมรกิินั 
คลาสัสักิิ ของจดัแสัดงยคุรอ็คแอนดโ์รลเฟื� องฟ ู
กิารเดนิแบบแฟชิั�น วัินเทจ และกิารแขง่ขนั พิื่นอพัื่ดอล ์
โดยองคก์ิรพิื่นอพัื่ดอล ์ออสัเตรเลีย ซึ�งเป็ินองคก์ิรกิา
รกิศุลสัำาหรบัผิูห้ญิง เพืื่�อสันบัสันนุผิูห้ญิงในทกุิดา้น 
โดยในปีินี �พิื่นอพัื่ดอล ์ออสัเตรเลีย สัามารถึระดมทนุไปิได ้
25,000 ดอลลา่ห ์หรอืราวัๆ 756,000 บาท

ตดิตามคณุเคธีิและกิิจกิรรมสันกุิๆของเธิอไดที้� 
อินสัตราแกิรม @misskatiekaleidoscope พื่วักิเราขอ 
ขอบคณุสัำาหรบักิารสันบัสันนุที�แสันดีของเธิอ

ร่ะดมทุำนเพ่ิ�อ
ซอยด็อกิ
ในออสุเตร่เลี้ย

@misskatiekaleidoscope และ @scarletsoda, 
ฟอรม์ทมีสุำ�หรบัอเีวน้ทป์ระกวด มสิุโซด�รอ็คแพเจิ�น วนัที� 7 กนัย�ยน

พินอัพดัอล์
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เมูื�อวันทั้ี� 20 ตุลาคมูทั้ี�ผ่่านมูา  รายกัาร คนค้นฅน ไดืถ่้ายทั้อดืเรื�องราว 
ผ่่านทั้างช่ื่อง MCOT HD เกัี�ยวกัับ น้องใบเตย อริวดื ีถาวรบุตร 
สุาวน้อยอายุ 16 ปีทั้ี�มูธุีิรกัจิ start up ของตวัเองในชื่ื�อ แสุนดืฟีอรกู์ั�ดื  

ซึ�งเป็นสุื�อกัลางออนไลนส์ุำาหรับมููลนิธิิตา่งๆทั้ี�ตอ้งกัารความูช่ื่วยเหลือ
 
ในครั�งนี � นอ้งใบเตยมีควัามสันใจอยากิชิว่ัยเหลือมลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยและ
เลือกิมาถ่ึายทอดเรื�องราวัของเธิอผิา่นรายกิารที�มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยของ 
เรา โดยเธิอไดพ้ื่ดูคยุกิบัคณุแซม ผิูอ้ ำานวัยกิารฝ่ัายปิฏิบตัิกิาร และ คณุโรฮนั 
ผิูจ้ดักิารโครงกิารระดมทนุ ถึงึควัามเป็ินมาและกิารระดมทนุของมลูนิธิิ 
และยงัไดซ้กัิถึามคณุหมอโฮปิ สัพื่.ญสัจิุตรา ยกิเซน็ เกีิ�ยวักิบัของที�มลูนิธิิ
จำาเป็ินตอ้งใชิแ้ละขาดแคลน ซึ�งนอ้งใบเตยมีควัามสันใจอยา่งมา

 นอกิจากินี�ยงัไดเ้ยี�ยมชิมโรงพื่ยาบาลแมวัและคอกิลกูิสันุขั  โดยเธิอกิลา่วัวัา่ใน
อนาคตถึา้ตอ้งปิระกิอบธิรุกิิจเพืื่�อเลี �ยงชีิพื่  แนน่อนวัา่ตอ้งสัามารถึมีรายไดเ้พืื่�อ
เลี �ยงตวััเองได ้ แตส่ัิ�งที�สั ำาคญักิวัา่นั�นคือ ธิรุกิิจของเธิอตอ้งก่ิอปิระโยชินห์รอืได้
ชิว่ัยเหลือผิูอื้�นดว้ัย   ใครที�สันใจสัามารถึชิมรายละเอียดแสันดีฟอรก์ิู�ดเพิื่�มเตมิ 
ไดที้� www.sandeeforgood.com และสัามารถึรบัชิมรายกิารคนคน้ฅนยอ้น 
หลงัเทปินี�ไดท้าง https://www.youtube.com/watch?v=FC0ku2pKOIQ

ถ่��ยทำอดเร่่�องร่�วิของน�องใบเตย 
อิร่วิดี สุ�วิน�อยวัิย16 ทีำ�ต�องกิ�ร่ 
ชี�วิยเหล่้อซอยด็อกิ

“คนค้นฅน”



ก็แค่หลอดัอันเดีัยวก็แค่หลอดัอันเดีัยว

ซอยดือ็กัโกัสุกัรีน (เอสุดืจีจี)ี ซอยดือ็กัรักัษโ์ลกั ขอรับบริจาคหลอดืใช้ื่
แล้วจากัพื่นักังานทัุ้กัคน  ซึ�งเริ�มูแคมูเปญมูาตั�งแตป่ลายเดือืนกัันยายน  
โดืยหลอดืเหล่านี�จะถูกัสุ่งไปยัง ศูึนยสั์ุงคมูพื่ฒันา สัุงฆมูณฑลจนัทั้บุรี 
ซึ�งขอรับบริจาคหลอดืทั้ั�งใช้ื่แล้วและยังไมู่ไดืใ้ช้ื่  เพื่ื�อนับไปตดัืเป็นชื่ิ�น
เล็กัๆและยัดืเป็นไสุ้หมูอนสุำาหรับผู้่ป่วยตดิืเตยีงตอ่ไป  ปริมูาณหลอดื 
1 กัโิลกัรัมูตอ่หมูอน 1 ใบ  

เราจะเก็ิบหลอดจนถึงึสัิ �นเดือนธินัวัาคมนี� ซึ�งจะมีเวัลาปิระมาณ 3 เดือนในกิาร
เตรยีมหลอดสัำาหรบัจดัสัง่

จดุรบับรจิาคหลอดมีอยูห่ลายจดุดว้ัยกินัรอบๆซอยดอ็กิ เชิน่ ในสัำานกัิงานใหม ่
และบรเิวัณของอาสัาสัมคัร  หลอดจะถึกูิทำาควัามสัะอาดก่ิอนที�จะนำาสัง่  
ฉะนั�นหากิเป็ินไปิได ้ขอควัามรว่ัมมือทำาควัามสัะอาดหลอดใหแ้หง้ก่ิอนนำามา
บรจิาค  ซึ�งตลอดชิว่ังเวัลารบับรจิาคก็ิไดร้บัควัามรว่ัมมืออยา่งดีทั�งจากิอาสัา
สัมคัรและพื่นกัิงานของซอยดอ็กิ

อยา่งไรก็ิตาม ขอยำ�าวัา่เราไมไ่ดจ้ดัโครงกิารนี �เพืื่�อสันบัสันนุกิารใชิห้ลอด
พื่ลาสัติกิ  แตเ่พืื่�อเป็ินกิารลดขยะและมลพิื่ษ  ซึ�งแคมเปิญนี�จะเป็ิน
ตวััอยา่งที�ดีที�ท ำาใหเ้หน็ภาพื่วัา่ในแตล่ะวันั แตล่ะเดือนเราใชิห้ลอดกินั
เป็ินจำานวันมากิขนาดไหน  และเป็ินกิารควับคมุตวััเราเองในกิารลดกิารใชิ้
หลอดอีกิดว้ัย  อยา่งนอ้ยที�สัดุ ก็ิไมทิ่ �งใหก่้ิอขยะเพิื่�ม แตเ่อามาทำาปิระโยชินเ์พืื่�อ
ผิูป่้ิวัยตดิเตียงแทน

เมื�อปีิที�แลว้ั มีรายงานวัา่แมคโดนลัดใ์ชิห้ลอดไปิ 1.8 พื่นั
ลา้นหลอดตอ่วันัแคเ่ฉพื่าะสัาขาในปิระเทศองักิฤษ
ยงัไมร่วัมถึงึแบรนดฟ์าสัตฟ์ู� ดอื�นๆอีกิ หรอืรา้นอาหาร 
ปิระเภทอื�นๆ  (ข้้อมููลจาก https://www.bbc.
com/news/science-environment-43825197) 
และนกัิวัิจยักิลา่วัวัา่ใชิเ้วัลาถึงึ 200 ปีิในกิารยอ่ย
สัลายหลอดพื่ลาสัติกิแตล่ะอนั (ข้้อมููลจาก https://www.
scitecheuropa.eu/plastic-straws/92269/)

อยา่งไรก็ิตาม  ไมส่ั ำาคญัวัา่สัถิึติตวััเลขจะเป็ินเทา่
ใด  ตราบเทา่ที�เราทกุิคนยงัใชิห้ลอดกินัอยา่งไมค่ดิ  
หรอืแมแ้ตพ่ื่ลาสัตกิิปิระเภทอื�นๆ และในปิระเทศไทยที�
ถึงึแมจ้ะมีกิารรณรงคง์ดใชิพ้ื่ลาสัติกิ แตก็่ิหา้มไมใ่หร้า้น
อาหารใหห้ลอดมาในแกิว้ันำ�าไมไ่ด ้เพื่ราะผิูค้นยงัเขา้ใจวัา่ 
ดื�มนำ�าผิา่นหลอดดดูสัะอาดกิวัา่ และกิารใชิพ้ื่ลาสัติกิบาง
ครั�งก็ิแสันจะสัะดวักิ

ขา่วัดีก็ิคือ บรษัิทยกัิษใ์หญ่อยา่งแมคโดนลัดแ์ละสัตาร์
บคั มีแนวัโนม้ที�จะงดใชิห้ลอดพื่ลาสัตกิิและพื่ลาสัติกิอื�นๆ 
ในอีกิปีิสัองปีิขา้งหนา้ หวังัเป็ินอยา่งยิ�งวัา่จะสัามารถึ 
จดักิารในเรื�องพื่ลาสัติกิในอตุสัาหกิรรมอาหารจะจรงิจงั 
ถึงึขั�นมีกิฎหมายคุม้ครองเสัียที

ดงันั�น คณุเองเป็ินผิูต้ดัสันิใจวัา่จะยงัคงใชิพ้ื่ลาสัติกิไปิ
เรื�อยๆ หรอืจะเป็ินผิูที้�ตอ้งกิารรกัิษาเยียวัยาโลกิของเรา 
ไมเ่ป็ินหนึ�งในแปิดพื่นัลา้นคนเหลา่นั�นที�พื่ดูวัา่ก็ิแคห่ลอด
พื่ลาสัติกิอนัเดียวั
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ศูนยส์ุังคมพัฒน� 
สุังฆมณฑลจันทบุรี

Research says that it will take 
about 200 years for a plastic 
straw to fully decompose. 
https://www.scitecheuropa.eu/
plastic-straws/92269/

แต�พ้ิดป็ร่ะโยคนี�กัินกิวิ��
แป็ดพัินล้��นคน!
โดย น�โอมิ
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ซอยดือ็กัไดืต้อ้นรับสุุนัขอกีักัว่า 30 ตวัจากันครพื่นมูในเดือืนกัันยายน
ทั้ี�ผ่่านมูา ทั้ำาใหต้วัเลขสุุนัขทั้ี�ไดืรั้บกัารช่ื่วยเหลือจากัทั้ี�นั�นเพื่ิ�มูเป็นกัว่า 
180 ตวั  

ตน้ปีิ 2561 เนื�องจากิเหตกุิารณโ์รคพิื่ษสันุขับา้ระบาดอยา่งรุนแรง สันุขัและ 
แมวักิวัา่ 3,000 ตวััถึกูินำาไปิทิ �งที�ดา่นกิกัิกินัสัตัวัน์ครพื่นม  ซึ�งจากิกิาร 
ขาดกิารเตรยีมรบัมือและกิารบรหิารจดักิารเพืื่�อดแูลจำานวันสัตัวัม์หาศาลนี�   
สันุขัและแมวัเกืิอบ 2,500 ตวััจงึตายที�ดา่นนั�นเอง

มลูนิธิิเพืื่�อสันุขัในซอยไดช้ิว่ัยชีิวัิตสัตัวัเ์หลา่นี �และฉีดวัคัซีนให ้สันุขักิวัา่ 100 ตวัั
ที�ไดร้บักิารดแูลและฟื�นฟตูวััเองกิลบัมาแข็งแรง  ก็ิไดบ้า้นหลงัใหมอ่นัอบอุน่ทั�ง

ที�สัหรฐัิอเมรกิิาและแคนาดา  และอีกิ 30 ตวััที�กิ ำาลงัรอคอยกิารบนิไปิที�บา้น 
ใหม ่สัว่ันที�เหลือทางทีมกิำาลงัชิว่ัยกินัหาบา้นให้

พื่นกัิงานของมลูนิธิิที�ไดล้งพืื่ �นที�นครพื่นมขณะนั�น  ถ่ึายภาพื่สันุขัที�กิ ำาลงัรอ
คอยควัามตาย อยูใ่นสัภาพื่ป่ิวัยหนกัิ  เป็ินเหมือนนรกิบนดนิของสันุขัเลย 
ทีเดียวั  พื่วักิเราเรารูส้ักึิซาบซึ �งอยา่งยิ�งสั ำาหรบัทกุิทา่นที�ไดช้ิว่ัยสันุขัเหลา่นี �ให ้
รอดพื่น้จากิควัามทกุิขย์ากิ  สันุขับางสัว่ันนี�ไมเ่คยอยูห่า่งจากิเจา้ของของมนั 
เลยตลอดทั�งชีิวัิต   

มีตวััอยา่งของสันุขัที�แสันจะโชิคดีซึ�งรอดตายจากิเหตกุิารณค์รั�งนี � ชีิวัิตเปิลี�ยน
จากิวิักิฤตหนา้มือเป็ินหลงัมือจากิคนที�ยื�นมือเขา้มาชิว่ัยชีิวัิตไวั ้และยงัมีสันุขั

อีกิมากิมายที�ไดร้บักิารชิว่ัยเหลือใน
ชิว่ังปีิกิวัา่ที�ผิา่นมา

เมอรฟี์� เป็ินสันุขัเพื่ศผิูที้�คอ่น 
ขา้งขี �อาย  ซึ�งมาจากินครพื่นม 
และมาอยูที่�ซอยดอ็กิเป็ินลอ็ตแรกิ  
หลงัจากิอยูที่�ซอยดอ็กิไดเ้พีื่ยง  
2 เดือนกิวัา่ไดร้บักิารดแูลรกัิษา 
และปิรบัพื่ฤติกิรรมเป็ินที�เรยีบรอ้ย  
ก็ิถึกูิเลือกิโดย Barking Lot ซึ�งเป็ิน 
ทีมชิว่ัยเหลือสัตัวัที์�รว่ัมมือกิบัเราใน 
แคลฟิอรเ์นีย  อเมรกิิา
  
หลงัจากินั�นเมอรฟี์� ก็ิมีบา้นใหมอ่นั 
อบอุน่ถึาวัร ที�ไมต่อ้งคอยฝัันผิวัาถึงึ
ชีิวัิตอนัโหดรา้ยที�นครพื่นมอีกิตอ่ไปิ  
ขอบคณุทกุิคนที�มีสัว่ันชิว่ัยใหส้ันุขั 
อยา่งเมอรฟี์� ไดมี้ควัามสัขุในแบบที� 
สันุขัควัรจะไดร้บั
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Murphy, in a sorry state at Nakhon Phanom in 2018 and now, living a world of love and enjoying the 
best sleep of his life in California.

อัพิเดตสุถ่�นกิ�ร่ณ์
หมานคร์พนม
โดย น�โอมิ
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พื่ื�นทั้ี� วันเริ�มูโครงกัาร วันสุิ�นสุุดืโครงกัาร สุถานทั้ี�

เชิิงทะเล 4 พื่ฤศจิกิายน 15 พื่ฤศจิกิายน อบต.เชิิงทะเล

ศรสุีันทร 18 พื่ฤศจิกิายน 29 พื่ฤศจิกิายน เทศบาลตำาบลศรสีันุทร

ในเดือืนพื่ฤศึจกิัายน ยังคงเดืนิหน้ากัันตอ่กัับคลินิกัเคลื�อนทั้ี�อกีัสุามูพื่กัิัดื ในภเูกัต็มูสีุองพื่กัิัดืตามูนี�

และอกีัฝั่� งหนึ�งเป็นตารางคลินิกัในกัรุงเทั้พื่ฯและปริมูณฑล

เวัลาทำากิาร จันทร์ – ศกุิร์  09:00 – 16:00 น. ไม่เว้ันวัันหยุดนักิขัตฤกิษ์ (หยุดวัันเสัาร์-อาทิตย์)

พื่ื�นทั้ี� วันเริ�มูโครงกัาร วันสุิ�นสุุดืโครงกัาร สุถานทั้ี�

เขตสัายไหม กิรุงเทพื่ฯ 30 ตลุาคม 15 พื่ฤศจิกิายน วัดัเกิาะสัวุัรรณาราม

เขตบางเขน กิรุงเทพื่ฯ 18 พื่ฤศจิกิายน 20  ธินัวัาคม วัดัไตรรตันาราม

เขตสัวันหลวัง กิรุงเทพื่ฯ 28 ตลุาคม 12 พื่ฤศจิกิายน วัดัยาง

เขตบางนา กิรุงเทพื่ฯ 13 พื่ฤศจิกิายน 20  ธินัวัาคม วัดับางนานอกิ

อำาเภอเมืองสัมุทรสัาคร 7 พื่ฤศจิกิายน 29 พื่ฤศจิกิายน วัดัสัทุธิิวัาตวัราราม 

อำาเภอเมืองสัมุทรสัาคร 28 ตลุาคม 29 พื่ฤศจิกิายน วัดัพื่นัธิวุังษ์

อำาเภอเมืองสัมุทรสัาคร 28 ตลุาคม 29 พื่ฤศจิกิายน อบต.ชิยัมงคล

อำาเภอเมืองสัมุทรสัาคร 28 ตลุาคม 29 พื่ฤศจิกิายน วัดัธิรรมโชิติ

อัพิเดตต�ร่�ง
คลินิกทำำาหมันเคล่ือนท่ีำ
ยอดกิารทำาหมนัในไตรมาศที�สัามของปีิ 2562 (1 กิรกิฏาคม – 30 กินัยายน)
คลนิิกิทำาหมนัเคลื�อนที�ภเูก็ิต สันุขั  1,526 ตวัั แมวั 299  ตวัั  

ขอปิรบมือใหก้ิบัทีมทำาหมนัและทกุิๆคนในซอยดอ็กิ
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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


