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ซอยด๊๊อกได้๊รัับ
รัางวััล TripAdvisor 
2020 Travellers’ 
Choice Award

น.22 น.28
โฉมหน้าโครังการั
อุปถััมภ์์ของ 
ซอยด๊๊อก

น.46
ช้้อป = ช่้วัย: เพ่ิ่�มช่้อง
ทางขายส่ินค้าซอยด๊๊อก
กับ K PLUS

กันยายน 2563

ถ้ัาคุณอยากไปได้๊เร็ัวั ไปคนเดี๊ยวั 
ถ้ัาคุณอยากไปได้๊ไกล ไปด้๊วัยกัน

น.30

น.16

น.38

ยิินดีีต้้อนรัับสู่่�บ้านแมว!
ถึึงเวลาเหมียิวซอยิ

ด๊ีอกขึึ้�นบ้านใหม�

ธุุรกิิจค้้าเน้ื้�อสุุนัื้ข :
การัต้�อสู้่่

ทีี่�ต้้อง 
ดีำาเนินต้�อ

“ปล�อยิมันไป” 
กัิบซอยด๊๊อกิแค้นื้าด๊า

ในื้งานื้ Mutt March 2020

น.40

น.14

ช่ื่�อนั�น
สู่ำาคััญไฉน

แค้มเปญท่ี่�
ยิิ�งเดิีน 
ยิิ�งชื่นะ



Dee Nordlander

สถานการณ์ค์วามเส่�ยงด้า้นสุขภาพทั่่�วโลกในขณ์ะน่�ได้ส่้งผลกระทั่บต่อ่การทั่ำางาน
ของฝ่่ายหาบา้นใหม่ใหสุ้น่ขและแมวในต่า่งประเทั่ศของซอยด้อ๊กอย่างมาก

ทั้้�งจากการระงบ้บนิของเท่ั้�ยวบนิระหวา่งประเทั้ศและมาตรการท่ั้�เขม้งวด และการงดเดนิทั้าง
เพ่ื่�อการทั้อ่งเท่ั้�ยวในตา่งประเทั้ศ ทั้ำาใหส้ัต้วท่์ั้�ถูกูรบ้เล่ �ยงแลว้ยง้คงตอ้งเฝ้า้รออยูท่่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่ง 
อยา่งไรก็ตาม ในหว้งเวลาท่ั้�แสันทั้า้ทั้ายน่�เราก็ยง้สัามารถูฝ่้าฟ้ันทั้ำางานเพ่ื่�อหาบา้นใหส้ัต้วจ์ร

ของเราไดด้ว้ยการทั้ำางานอยา่งเตม็ท่ั้�ของท่ั้มหาบา้นในไทั้ย ซึ่่�งสัามารถูหาบา้นหลง้ใหม ่
อน้อบอ่น่ใหแ้ก่สัน่ข้และแมวไดท้ั้้�วประเทั้ศและทั้ำาใหเ้รายง้คงม่พ่ื่ �นท่ั้�วา่งท่ั้�จะ 

สัามารถูช่ว่ยเหล่อสัต้วจ์รหนา้ใหม ่ๆ ได้

เร่�องราวเหลา่น่ �เป็นสัว่นหน่�งท่ั้�ทั้ ำาใหห้ว้ใจของเราพื่องฟัแูละอิ�มเอม กบ้เหลา่บรรดาเดก็ ๆ  
ท่ั้�ไดบ้า้นใหมท่ั้า่มกลางสัถูานการณ์ก์ารแพื่รร่ะบาดของโรคท่ั้�แสันวิกฤตใินคร้�งน่ �

เร้�องราวสุุด๊ประทัี่บใจท่ี่ามกิลางวิกิฤติิ : 
ทีี่มหาบ้านในไที่ยิ
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เบตตี้ (Betty)
ถงึแม้จะเกดิ้มาพร้อมอาการต่าบอด้ แต่ต่่าของเบตต้ �น่�นช่่างเป็นประกายวิ�งว่บ
อย่างไม่น่าเช่่�อ บวกกบ้ความรา่เรงิแสันซึ่นและความสัามารถูในการปรบ้ตว้ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ ของเธอ ทั้ก่ ๆ คนท่ั้�ไดพ้ื่บเหน็ตา่งพื่ดูตรงกน้วา่เบตต่ �น้�นช่า่งวิเศษแตกตา่งจาก
สัน่ข้ตว้อ่�นจรงิ ๆ 

เราพื่บเบตต่ �ท่ั้�บา้นพื่ก้พิื่งสัน่ข้จรจด้ภูเูก็ต สัวนป่าบางขนน่ ซึ่่�งเป็นท่ั้�ท่ั้�เธอออกลกูนอ้ย
มากถูง่เจ็ดตว้ เราทั้ราบด่วา่ท่ั้�บา้นพื่ก้พิื่งไมม่่ท่ั้�พื่ก้สั ำาหรบ้สัน่ข้แมล่กูออ่นท่ั้�ม่ลกูนอ้ย
จำานวนมากเช่น่น่ � เธอและลกู ๆ จง่ถูกูสัง่ตว้อยา่งปลอดภูย้มาท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่งของซึ่อยด๊อก
และไดม่้คูส่ัาม่ภูรรยาใจด่ช่ว่ยดแูลลกู ๆ ของเธอก่อนท่ั้�ทั้้�งเจ็ดตว้จะไดบ้า้นใหม ่ในท่ั้�สัด่
เด่อนพื่ฤษภูาคมท่ั้�ผ่า่นมา ก็ถูง่ควิของเบตต่ �

ครอบครว้หน่�งในกร่งเทั้พื่ฯ ไดเ้หน็วิด่โอเร่�องราวของเบตต่ �จากในเฟัสับ่๊คและก็ตกหลม่รก้
ยิ �มท่ั้�สัดใสัและใบหใูหญ่่ขนฟัขูองเธอ แตก็่ยง้กง้วลวา่พื่วกเขาไมเ่คยม่ประสับการณ์ด์แูล
สัน่ข้ท่ั้�ตาบอดมาก่อน แตห่ลง้จากการปรก่ษาและคำาแนะนำาอยา่งด่จากผู่ด้แูลเบตต่ �พื่วก
เขาก็ตกลงปลงใจท่ั้�จะรบ้เบตต่ �ไวแ้ละยินด่ดแูลเธอ

จากช่ว่งเวลาน้�นท่ั้�ไมม่่สัายการบนิไหนเปิดทั้ำาการ เบตต่ �ตอ้งเดนิทั้างไปกบ้รถูยนตก์วา่
 12 ช่้�วโมงจากศนูยพ์ื่ก้พิื่งท่ั้�ภูเูก็ตเพ่ื่�อไปบา้นใหมข่องเธอท่ั้�กร่งเทั้พื่ฯ การเดนิทั้างท่ั้�แสัน
ยาวนานน้�นช่า่งค่ม้คา่ ตอนน่�เธอไดม่้ช่่วิตใหมท่่ั้�แสันสัข่กบ้ครอบครว้ใหม ่การเผ่ชิ่ญ่
ช่ะตากรรมท่ั้�คาดเดาไมไ่ดก็้สัิ �นสัด่ลงในท่ั้�สัด่ ช่่วิตเธอตอนน่�ม่กิจกรรมแสันสันก่มากมาย 
ทั้้�งการเดนิช็่อปปิ�ง ป่นเขา หรอ่แมแ้ตพ่ื่ายเรอ่ท่ั้�ช่ายหาด เรากลา้พื่ดูเลยวา่สัาวนอ้ย 
เบตต่ �น้�นกระจายออรา่แหง่ความสัข่ในทั้ก่ ๆ ท่ั้�ท่ั้�เธอไป สัามารถูติดตามความนา่รก้สัดใสั
ของเธอบนอินสัตราแกรมไดท่้ั้� @bettythedivagirl

เบตต้ �ในอ้อ้้มกอ้ดอ้นัอ้บอ้่�น
บนรถคันัใหม�ขอ้งเธอ้ 

ใบหนา้สดใสขอ้ง
เบตต้ �ที่้�บา้นใหม�

เบตต้ �และลูก ๆ ที่ั�งเจ็็ดตอ้นอ้ยูู่�ที่้�
บา้นพักัพังิสน่ขัจ็รจ็ดัภููเกต็
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วั่ลฟรัายด๊์ (Wilfried) 
และวั่คกี้ (Wickie)
วิิลฟรายด์แ์ละวิิคก้ี้�เป็นลูกแมวป่วยผอมกะหร่องสองต่ว่เม่�อต่อนมาถงึซอยด้อ๊ก
ตาสัองขา้งของพื่วกเธอน้�นเหวอะหวะสัาหส้ัซึ่่�งทั้ำาใหท้ั้้�งคูต่อ้งกลายเป็นแมวตาบอด ท่ั้ม
แพื่ทั้ยไ์ดช้่ว่ยเหล่อดว้ยการผ่า่ตด้นำาลกูตาออกเม่�อเดก็ ๆ แข็งแรงพื่อสัำาหรบ้การผ่า่ตด้
 ซึ่่�งเป็นการเริ�มตน้ช่่วิตใหมท่่ั้�ดนูา่จะยากลำาบากสัำาหรบ้สัองพ่ื่�นอ้ง แตท่ั้้�งคูก็่ฟ่ั�นตว้ได้
รวดเรว็และ โช่คก็เขา้ขา้งในท่ั้�สัด่ ในเด่อนมิถูน่ายนก็ม่ครอบครว้ท่ั้�ตกหลม่รก้แมวนอ้ยทั้้�ง
สัองและรบ้ไปเล่ �ยงดู

ผู่ร้บ้เล่ �ยงเหน็ทั้้�งคูบ่นเฟัสับ่๊คและตกหลม่รก้ในทั้น้ท่ั้ โดยท่ั้�รูว้า่การท่ั้�แมวตาบอดจะหา 
ผู่อ้ป่การะน้�นไมใ่ช่เ่ร่�องงา่ยเลย พื่วกเขาจง่ตด้สันิใจรบ้แมวทั้้�งสัองไวใ้นความดแูล ซึ่่�งทั้้�ง
คูเ่ขา้ใจข้�นตอนการรบ้เล่ �ยงเป็นอยา่งด่เน่�องจากเคยรบ้เล่ �ยงลกูสัน่ข้ท่ั้�ถูกูทั้อดทิั้ �งจากซึ่อย
ด๊อกไปเม่�อป่ท่ั้�แลว้ เจา้ “สคูัร�า” จากน้�นจง่เพิื่�มวิลฟัรายดแ์ละวิคก่ �เป็นสัมาชิ่กครอบครว้

สัครูา่น้�นทั้ำาความรูจ้ก้กบ้เพ่ื่�อนใหมข่นฟัอูยา่งรวดเรว็ และพื่วกเขาทั้้�งหมดก็ใช่ช่้่วิตอยา่ง
ม่ความสัข่ในบา้นท่ั้�นครศรธ่รรมราช่และภูเูก็ต

มน้ช่า่งแสันด่ตอ่ใจ เม่�อไดรู้ว้า่จากเร่�องราวช่่วิตของแมวเหม่ยวท่ั้�นา่สังสัาร ในท่ั้�สัด่ 
วิลฟัรายดแ์ละวิคก่ �ก็ไดพ้ื่บกบ้ช่่วิตท่ั้�แสันสัข่และอยูเ่ป็นคูห่กูน้ไปตลอดทั้้�งเกา้ช่่วิต

ถงึแมจ้็ะมอ้งไม�เหน็  แต�ที่ั�งคูั�กไ็ดม้บ้า้นที่้�แสนอ้บอ้่�น 
เพั่�อ้นใหม�ต�างสายู่พันัธ่� และพัรอ้พัสด่เก๋!

วิลิฟรายู่ด�และวิคิัก้ �เม่�อ้มารบัการรกัษา อ้ายู่ยู่่งัไม�ถงึสอ้งเดอ่้นด้
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ตาช้ั�ง (Tachang)
สุน่ขว่ย 10 ป่อย่าง “ตาช่ั่�ง” ใช้่เวลากว่าครึ�งค่อนช่ว่ติ่ก่บการเป็นสุน่ขในชุ่มช่นใน
ละแวกเมอ่งภเูกต็่ต่อนใต่ ้ช่าวบา้นรู้จก่เป็นอย่างด้ใ่นช่่�อเจา้ “ส้้ม”

หลายตอ่หลายคร้�งท่ั้�คนในช่ม่ช่นจะพื่าเธอมาท่ั้�ซึ่อยด๊อกเพ่ื่�อตรวจสัข่ภูาพื่และรก้ษา
อาการป่วยก่อนท่ั้�จะสัง่กลบ้ไปท่ั้�เดมิท่ั้�เธอม่คนเมตตาใหข้า้วใหน้ำ�าและม่ท่ั้�พื่ก้ช่้�วคราวให้
อาศย้ในยามคำ�าค่น ใคร ๆ ก็ตา่งช่ว่ยกน้ดแูลใหแ้นใ่จวา่ตาช่้�งจะยง้อยูด่่กินด่ เพื่ราะเธอ
เป็นสัาวนอ้ยท่ั้�นา่รก้ของทั้ก่คน

หลายป่ท่ั้�ผ่า่นมา การตรวจสัข่ภูาพื่ของตาช่้�งน้�นปกตด่ิ แตเ่ม่�อเธออายม่ากข่ �น สัต้วแพื่ทั้ย์
ของเราก็ตด้สันิใจวา่คงเป็นการด่กวา่ท่ั้�จะใหเ้ธออยูท่่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่งของซึ่อยด๊อกเพ่ื่�อจะได้
ตรวจสัข่ภูาพื่อยา่งใกลชิ้่ด

เร่�อ้งราวิขอ้งตาชั่ั�งเป็็นบที่พัสูิจ็น�อ้ยู่�างดว้ิ�า ไม�มค้ัำาวิ�าสายู่
สำาหรบับา้นใหม�อ้นัอ้บอ้่�นขอ้งสน่ขัตวัิไหน ๆ 

ไมก่่�เด่อนหลง้จากท่ั้�เธอไดเ้ขา้มาพื่ก้อาศย้ท่ั้�ซึ่อยด๊อก เราก็ไดท้ั้ราบขอ้มลูจากครอบครว้
หน่�งซึ่่�งอาศย้อยูช่่ม่ช่นเด่ยวกบ้ตาช่้�ง วา่ลกู ๆ ของพื่วกเคา้ถูามหาตาช่้�งตลอดและสังสัย้
วา่เม่�อไหรต่าช่้�งจะกลบ้ไป พื่วกเขาเติบโตมาพื่รอ้มกบ้ตาช่้�งและรก้สัน่ข้ตว้น่ �เหม่อนเป็น
สัมาชิ่กในครอบครว้

ในเด่อนกรกฎาคม หลง้จากการอนม่ต้จิากท่ั้มสัต้วแพื่ทั้ย ์พื่วกเขาก็รบ้เล่ �ยงตาช่้�งและ
รบ้เธอกลบ้ไป ตอนน่�เธอม่บา้นของเธอเองแลว้เป็นคร้�งแรกในช่่วิต ท่ั้�ท่ั้�เธอจะสัามารถูม่
ความสัข่ในบ้�นปลาย ท่ั้�แสันอบอ่น่และเป็นท่ั้�รก้

ตาชั่ั�งนั�นคั่น้เคัยู่กบัรถขอ้งซอ้ยู่ด๊อ้กเป็็นอ้ยู่�างด ้เพัราะเป็็นผูู้โ้ดยู่สารอ้ยูู่�หลายู่คัรั�ง.
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ฟอน (Fawn)
เม่�อ “ฟอน” เด้นิทั่างจากศูนยพ์ก่พงิสุน่ขจรจด่้ภเูกต็่มาทั่่�ซอยด้อ๊กน่�น เธอกำาล่ง
ทั่กุขท์ั่รมานด้ว้ยอาการโรคเล่อด้ ทั่่�งผอมแหง้แรงน้อย อ่อนเพล่ยและหวาด้กล่ว 
เราสัามารถูมองเหน็กระดกูซ่ึ่�โครงและสัะโพื่กของเธอทั้ก่ซ่ึ่� หางของเธอน้�นก็ลูล่งในอาการ
หวาดกลว้ตลอดเวลา

ระหวา่งช่ว่งรก้ษาตว้ท่ั้�ซึ่อยด๊อก เราก็ไดค้น้พื่บความเปลง่ประกายสัดใสัท่ั้�ซึ่อ่นอยูใ่นตว้
เธอ แตถู่ง่อยา่งน้�นก็ตาม เธอก็ยง้ไมโ่ดดเดน่เขา้ตาใครพื่อท่ั้�จะม่บา้นหลง้ใหมไ่ด้

จนกระทั้้�งในเด่อนสังิหาคม อาสัาซึ่่�งเคยพื่าสัน่ข้และแมวบนิก็ไดต้ดิตอ่เรามาวา่ม่สัน่ข้
สัามตว้บนเวป็ไซึ่ตท่์ั้�สัะดด่ตาเขารวมถูง่ฟัอนดว้ย และเขาอยากมาพื่บพื่วกมน้ทั้้�งหมด

มช้ั่ว้ิติที่้�แสนสข่ ไดร้บัคัวิามรกัอ้ยู่�างเป้็�ยู่มลน้
และสข่ภูาพัแขง็แรงดใ้นบา้นขอ้งเธอ้เอ้ง

และเม่�อไดพ้ื่บกน้เขาก็พื่บวา่ทั้้�งสัามตว้นา่รก้และเป็นมิตร แตท่่ั้�ทั้ ำาใหเ้ขาตด้สันิใจเล่อก
ฟัอนก็ดว้ยรูปภูาพื่วน้แรกของฟัอนท่ั้�เขา้มาท่ั้�ซึ่อยด๊อก ซึ่่�งเขาพื่บวา่ฟัอนผ่า่นเร่�องราวท่ั้�
แสันหดหูม่ามากพื่อ และถูง่เวลาของเธอแลว้ท่ั้�จะไดม่้ช่่วิตใหมเ่สั่ยท่ั้

เม่�อจด้การเร่�องอาหารสัตูรเฉพื่าะและยาท่ั้�เธอจำาเป็นตอ้งไดร้บ้ไปตลอด เขาก็พื่าเธอกลบ้
บา้นดว้ยกน้ หลง้จากการใช่ช่้่วิตกวา่สัามป่ขา้งถูนนและสัองป่ในศนูยพ์ื่ก้พิื่ง ในท่ั้�สัด่ฟัอน
ก็ไดพ้ื่บช่่วิตท่ั้�แสันสัข่ในบา้นใหมท่่ั้�ภูเูก็ตน่�เอง

สัำาหรบ้การรบ้เล่ �ยงสัน่ข้และแมวในประเทั้ศไทั้ย 
โปรดตดิตอ่ localadoption@soidog.org

ฟอ้นนั�นผู้อ้มแหง้จ็นเหน็กระดูกที่ั�งตวัิเม่�อ้มาถงึซอ้ยู่ด๊อ้ก
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คัณ่จ็อ้ห�น ดลัลยู้่ส�
และหมอ้อ๊้อ้ฟที่้�งานวินั
ป็อ้้งกนัโรคัพัษิสน่ขับา้
โลกป็ระจ็ำาป้็ 2562  
ที่้�กร่งเที่พัฯ 

หมอ้อ๊้อ้ฟ (คันที่้�สามนบัจ็ากซา้ยู่) ถ�ายู่ภูาพัร�วิมกบัผูู้บ้รหิารหน�วิยู่งานภูาคัรฐัต�าง ๆ 
ในกจิ็กรรมรณรงคั�ป็อ้้งกนัโรคัพัษิสน่ขับา้ที่้�สมท่ี่รป็ราการ

ใหก้ารพื่ฒ้นาของสัถูานพื่ก้พิื่งสัต้วท์ั้้�วประเทั้ศ ทั้้�งท่ั้�เป็นของรฐ้บาลและเอกช่น ม่การ
บรหิารจด้การในมาตรฐานท่ั้�ด่เทั้า่เท่ั้ยมกน้

มลูนิธิเพ่ื่�อสัน่ข้ในซึ่อยน้�นไดท้ั้ ำางานรว่มกบ้หนว่ยงานทั้้�งภูาครฐ้และเอกช่นในการช่ว่ย
เหล่อสัน่ข้และแมวจรจด้ต้�งแตป่่ พื่.ศ.2546 จนถูง่ป้จจบ่น้ไดด้ ำาเนินงานมากวา่ 17 ป่  
เริ�มท่ั้�จง้หวด้ภูเูก็ตซึ่่�งเป็นท่ั้�ต้�งของมลูนิธิ และกระจายความช่ว่ยเหล่อไปยง้พ่ื่ �นท่ั้�ใกลเ้ค่ยง
รวมถูง่กร่งเทั้พื่มหานครฯ ซึ่่�งเป็นพ่ื่ �นท่ั้�ท่ั้�ม่สัน่ข้และแมวจรจด้อาศย้อยูเ่ป็นจำานวนมาก
 โดยไดม่้สัว่นรว่มในการช่ว่ยเหล่อสัต้วเ์ช่น่ อท่ั้กภูย้กร่งเทั้พื่ฯ พื่.ศ.2554 และคร้�งน่ �ก็นบ้
เป็นอ่กหน่�งกา้วสัำาคญ้่ท่ั้�เราจะไดม่้บทั้บาทั้ในการรว่มพื่ฒ้นาใหป้ระเทั้ศไทั้ยม่สัวส้ัดิภูาพื่
สัต้วท่์ั้�ด่ข่ �น

คณ์ะกรรมการผู่ท้ั้รงคณ่์วฒิ่จะไดร้บ้การแตง่ต้�งจากรฐ้มนตรว่า่การกระทั้รวงเกษตรและ
สัหกรณ์ ์ประกอบดว้ย คณ์บด่คณ์ะสัต้วแพื่ทั้ยศาสัตร ์ผู่แ้ทั้นสัมาคมหรอ่มลูนิธิท่ั้�ด ำาเนิน
งานหรอ่กิจกรรมเก่�ยวกบ้การจด้สัวส้ัดิภูาพื่สัต้ว ์ผู่แ้ทั้นองคก์รจด้ 
สัวส้ัดิภูาพื่สัต้วต์ามท่ั้�ไดข้่ �นทั้ะเบ่ยนตามพื่ระราช่บญ้่ญ่ต้ ิและผู่ซ้ึ่่�ง 
ม่ความรู ้ความเช่่�ยวช่าญ่ หรอ่ประสับการณ์ใ์นดา้นการปอ้งกน้ 
การทั้าร่ณ์กรรมและการจด้สัวส้ัดิภูาพื่สัต้ว์

Chutima Srisawang

ขอแสด้งความยนิด้ก่่บหมออ๊อฟ น.ส้พ.ต่นตกิี้ร ร่�งพ่ฒนะ ผู้อำานวยการฝ่่าย
สว่สด้ภิาพส่ต่ว ์กรุงเทั่พฯ ในโอกาสได้ร่้บแต่ง่ต่่�งใหด้้ำารงต่ำาแหน่ง กรรมการ
ผู้ทั่รงคุณ์วุฒิ ิจากสัถูานสังเคราะหส์ัต้วท่์ั้�ไดข้่ �นทั้ะเบ่ยนตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกน้
การทั้าร่ณ์กรรมและการจด้สัวส้ัดิภูาพื่สัต้ว ์ตามประกาศกระทั้รวงเกษตรและสัหกรณ์ ์
ซึ่่�งม่คณ์ะกรรมการทั้้�งสัิ �น 7 คนจากตว้แทั้นขององคก์รท่ั้�ทั้ ำางานเพ่ื่�อสัวส้ัดิภูาพื่สัต้ว ์
ทั้้�วประเทั้ศ

ป้จจบ่น้ พื่รบ.ปอ้งกน้การทั้าร่ณ์กรรมและการจด้สัวส้ัดิภูาพื่สัต้ว ์พื่.ศ. ๒๕๕๗ ใหก้าร
ค่ม้ครองการทั้าร่ณ์กรรมสัต้วซ์ึ่่�งรวมถูง่สัน่ข้และแมว โดยม่บทั้ลงโทั้ษผู่ก้ระทั้ำาผิ่ด รวมถูง่
เจา้ของสัต้วเ์ล่ �ยงท่ั้�น ำาสัต้วไ์ปปลอ่ย ทั้อดทิั้ �ง ซึ่่�งคณ์ะกรรมการช่ด่ใหมน่่ �จะทั้ำาหนา้ท่ั้�ใน
การพิื่จารณ์าแกร้า่งกฎหมายลกูใหม่้เน่ �อหาครอบคลม่การค่ม้ครองสัต้วจ์ากการ 
ถูกูทั้าร่ณ์กรรมยิ�งข่ �น

โดยหมออ๊อฟัก็ตอ้งการท่ั้�จะผ่ลก้ดน้ใหม่้กฏหมายลกูภูายใตข้อ้บง้คบ้ของ
พื่รบ.ฉบบ้น่ �ใหค้รอบคลม่และค่ม้ครองสัวส้ัดภิูาพื่ของสัต้วม์ากยิ�งข่ �น “ผู้ม
หวิงัใหต้วัิกฏหมายู่สามารถบงัคับัใชั่ไ้ดอ้้ยู่�างมป้็ระสทิี่ธิภูาพั และป็ระชั่าชั่น
ที่ั�วิไป็มโ้อ้กาสในการเขา้ถงึและตระหนกัรูว้ิ�าในป็ระเที่ศไที่ยู่ขอ้งเรามก้ฏหมายู่
คั่ม้คัรอ้งสตัวิ�น้ �อ้ยูู่�” ซึ่่�งนอกเหน่อจากเร่�องกฏหมายแลว้ หมออ๊อฟัยง้คาดหวง้

หมออ๊อฟ 
ได๊�รับแติ�งติั�งเป็นื้กิรรมกิารผู�ที่รงคุ้ณวุฒิ 
ติามพรบ.คุ้�มค้รองสุัติว์

Soi Dog Post 2020 1312 Soi Dog Post 2020



ในเด้อ่นกรกฎาคม เรามผู้่สน่บสนุนทั่่�ต่บเทั่า้ก่นเล่อกรองเทั่า้ทั่่�ทั่นทั่านทั่่�สุด้ร่วม
เด้นิด้ว้ยก่นไปต่ามทั่อ้งถนน ทั่อ้งทัุ่ง่ ช่ายป่า ช่ายหาด้หร่อแม้แต่เ่ล่ยบแม่นำ�าใน
ประเทั่ศอ่งกฤษเพ่�อระด้มทั่นุใหก่้บมูลนิธิเพ่�อสุน่ขในซอย แคมเปญ่จงูสัน่ข้กรกฎา
สัด่ทั้า้ทั้าย ซึ่่�งเป็นแคมเปญ่อ่เวน้ทั้เ์สัม่อนจรงิคร้�งแรกของซึ่อยด๊อก ท่ั้�ผู่เ้ขา้รว่มตอ้งเดนิ
เก็บระยะทั้าง 60 ไมล ์(ราว ๆ 96 กิโลเมตร) หรอ่ 2 ไมลต์อ่วน้ (3 กิโลเมตร)ตลอดเด่อน
กรกฎาคม

เน่�องจากเป็นกิจกรรมในช่ว่งฤดรูอ้นขององ้กฤษ ผู่เ้ขา้รว่มเหลา่น่ �จง่ตอ้งใช่แ้รงกาย
แรงใจอยา่งมากในการเดนิใตพ้ื่ระอาทิั้ตยท่์ั้�แสันเจิดจา้และฝ้นท่ั้�สัลบ้กน้เทั้ลงมาตลอด
แคมเปญ่ ซึ่่�งม่บางคนท่ั้�สัามารถูไปไดไ้กลถูง่ 100, 150 หรอ่แมแ้ต ่200 ไมล ์แคมเปญ่น่�
ม่ง่หวง้ใหท้ั้ก่คนผ่อ่นคลายความตง่เครย่ดลงบา้งจากเหตก่ารณ์ก์ารแพื่รร่ะบาดของ 
โควิด19 และใหผู้่เ้ขา้รว่มไดอ้อกมาสัดูอากาศนอกบา้นกบ้เพ่ื่�อนรก้สั่�ขาบา้ง

กล่ม่ในเฟัสับ่๊คสัำาหรบ้แคมเปญ่สัด่ทั้า้ทั้ายน่� เป็นช่ม่ช่นออนไลนท่์ั้�ผู่เ้ขา้รว่มเดนิจะมาพื่ดู
คย่และแลกเปล่�ยนความค่บหนา้ในการเดนิ และแช่รภ์ูาพื่ถู่ายกบ้วิด่โอ ซึ่่�งเป็นสัิ�งท่ั้�เฮฮา

แคมเปญที�
ยิิ�งเดิีนยิิ�งชื่นะ

Josie Marsh

คัณ่จ็อ้ห�นกบัภูารกจิ็น้ �ที่้�ภููเกต็

คัณ่จู็นและซาร�าห� พัรอ้้มเหล�า 

แก๊งคั�ส้�ขาป็ระกอ้บดว้ิยู่ ลลิล้� เรกจ้็ � 

และเอ้นโซ� ซึ�งร�วิมเดนิ 22 ไมล�ดว้ิยู่กนั 

คก่คก้อยา่งมาก และจากความสัำาเรจ็ของกิจกรรมน่� ไมเ่พ่ื่ยงแตซ่ึ่อยด๊อกจะ
ไดร้บ้เงินสันบ้สันน่อยา่งทั้ว่มทั้น้ เรายง้ไดรู้จ้ก้มิตรภูาพื่และผู่ส้ันบ้สันน่ราย
ใหม ่ๆ อ่กเพ่ื่ยบ

หน่�งในผู่ก่้อต้�งมลูนิธิฯ คณ่์จ็อ้ห�น ดลัลยู้่ส� ยง้ไดเ้ขา้รว่มในแคมเปญ่น่�ท่ั้�ศนูย์
พื่ก้พิื่งของภูเูก็ต โดยจะอพ้ื่เดตวิด่โอการเดนิในแตล่ะวน้ ซึ่่�งคณ่์จอหน์ไดเ้ดนิ
จงูสัน่ข้กวา่ 160 ตว้ ท่ั้�พื่ดูไดเ้ลยวา่ม่สัว่นช่ว่ยในการทั้ำางานช่ว่งท่ั้�เราขาด
อาสัาสัมค้รท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่งอยา่งมาก และคณ่์จอหน์ก็เหม่อนผู่เ้ขา้รว่มคนอ่�น ๆ 
ค่อม่ผู่ส้ันบ้สันน่การเดนิของเขาบนเฟัสับ่๊ค ซึ่่�งม่ผู่ร้ว่มบรจิาคจากทั้้�วโลก 
และพื่วกเขาเหลา่น้�นสัามารถูโหวตสัน่ข้ท่ั้�จะใหค้ณ่์จอหน์พื่าเดินไดอ่้กดว้ย
 ต้�งแตส่ัน่ข้ท่ั้�รอบนิมาบา้นใหม ่สัน่ข้ในโครงการอป่ถูม้ภู ์ไปจนถูง่สัน่ข้ท่ั้�
อาศย้ถูาวรท่ั้�ศนูย ์ซึ่่�งม่ผู่ค้นโหวตกน้เขา้มาอยา่งลน้หลาม

จำานวนตว้เลขกวา่ 120,000 ปอนด ์(ราว ๆ 
4,890,000 บาทั้) ก็เกิดข่ �นจากการระดมทั้น่ตลอด
ระยะเวลาการจด้แคมเปญ่ ซึ่่�งเป็นเวลาเด่ยวกบ้ท่ั้�
ซึ่อยด๊อกตอ้งรบ้ผิ่ดช่อบจำานวนสัต้วท่์ั้�มากข่ �นอยา่ง
ตอ่เน่�องในช่ว่งโควิด 19

เราหวง้เป็นอยา่งยิ�งวา่จะม่แคมเปญ่เช่น่น่ �อ่กใน
อนาคต ซึ่่�งไมใ่ช่เ่พ่ื่ยงแคใ่นอง้กฤษเทั้า่น้�น แตเ่รา
อยากจะเหน็ผู่ค้นจากทั้้�วโลกมารว่มแคมเปญ่เช่น่น่ �
รอช่มไดเ้ลย!

เรย่นรูเ้พิื่�มเตมิเก่�ยวกบ้การระดมทั้น่ของซึ่อยด๊อก  
คลิกี้ที่้�น้�.

ชั่ายู่ผูู้ร้�วิมกจิ็กรรมน้ �กบัเส่ �อ้ยู่ด่ที่้�รวิมภูาพัสน่ขั และผูู้ค้ันแสนวิเิศษไวิบ้นเส่ �อ้ขอ้งเขา

คัณ่แดเมยู้่นและเจ็า้สคูับ้ � ส�งรูป็มาอ้วิดในแคัมเป็ญน้ �ดว้ิยู่
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Amy Bryant

“ฉ่ันได้์ลงช่ั่�อเข้้าร�วิมมาเป็็นป้็แล้วิ ไม�เห็น็จะม้กี้ารเป็ล้�ยนแป็ลงเส้้ยที่้
 เม่�อไห็ร�กี้ารค้าเน่�อส่้น่ข้จะย่ต”ิ น่�เป็นคำาถูามท่ั้�เรามก้จะไดร้บ้ตลอดเวลา

ของการทั้ำาแคมเปญ่ยต่กิารคา้เน่ �อสัน่ข้

เราน้�นเขา้ใจวา่ผู่ค้นลว้นอยากใหค้วามโหดรา้ยน่ �ยต่ลิง แตค่วามเป็นจรงิก็
ค่อ การเปล่�ยนแปลงเร่�องใดก็ตามลว้นตอ้งใช่เ้วลา และใช่ค้วามพื่ยายาม

อยา่งหนก้ของทั้ก่ ๆ คนท่ั้�เก่�ยวขอ้งในการท่ั้�จะผ่ลก้ดน้ใหเ้กิดข่ �น

ธุุรกิิจค้้าเน้ื้�อสุุนัื้ข :
การัต้�อสู้่่ทีี่�

ต้้องดีำาเนินต้�อ
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เวลาของเสุ่ยมราฐ
ในต่น้เด้อ่นกรกฎาคม การเคล่�อนไหวและการเด้นิหน้าแคมเปญรณ์รงคใ์น
ก่มพชู่าได้ม้อบความสำาเร็จใหอ้ย่างงด้งาม เม่�อเจา้กรมการเกษตร ป่าไม ้และประมง
 จง้หวด้เสั่ยมราฐ ไดป้ระกาศแบนการคา้เน่ �อสัน่ข้ในเสั่ยมราฐ ซึ่่�งเป็นจง้หวด้ท่ั้�ม่ช่่�อเสั่ยง
ดา้นการทั้อ่งเท่ั้�ยวในระดบ้โลกของกม้พื่ชู่า

การเปล่�ยนแปลงคร้�งสั ำาคญ้่น่ � เกิดข่ �นจากความรว่มม่ออยา่งแข็งขน้ของกล่ม่สัวส้ัดภิูาพื่
สัต้วร์วมถูง่ End Dog Meat Trade Cambodia ซึ่่�งไดร้ณ์รงคแ์คมเปญ่ออนไลนท์ั้้�ว
ประเทั้ศ และมลูนิธิเพ่ื่�อสัน่ข้ในซึ่อยก็ไดส้ันบ้สันน่งบประมาณ์แก่องคก์รน่ �มากวา่สัองป่ 
เราจง่ยินด่เป็นอยา่งยิ�งกบ้ความสัำาเรจ็ของเสั่ยมราฐ ซึ่่�งเป็นเม่องหลก้ท่ั้�สั ำาคญ้่ 
ของกม้พื่ชู่า

อยา่งไรก็ตาม เพ่ื่�อใหก้ารประกาศน่�ขยายไปสัูเ่ม่องอ่�น ๆ อ่ก 25 จง้หวด้ และเราตอ้งการ
ใหค้รอบคลม่ไปถูง่การคา้เน่ �อแมวดว้ย เราจง่จะเดนิหนา้แคมเปญ่ตอ่ไป ในเด่อน
มิถูน่ายนเราไดร้ณ์รงคล์า่รายช่่�อออนไลนเ์พ่ื่�อย่�นหนง้สั่อตอ่กรมสัาธารณ์สัข่ของกม้พื่ชู่า
เพ่ื่�อเรย่กรอ้งใหท้ั้้�งประเทั้ศยต่กิารคา้เน่ �อสัน่ข้และแมว ซึ่่�งขณ์ะน่�สัามารถูรวบรวมไดก้วา่ 
140,000 รายช่่�อแลว้ และก็ยง้ม่ผู่ส้ันใจรว่มลงนามเพิื่�มข่ �นเร่�อย ๆ 

รว่มลงช่่�อได ้ที่้�น้�.

คุ้ณหว�องและกิลุ�มเพ้�อนื้
ในเมอ่งแหง่หนึ�งของก่มพชู่าทั่่�มอ่าณ์าเขต่ต่ดิ้ก่บช่ายแด้นไทั่ย ซึ่อยด๊อกไดส้ันบ้
สันน่คัณ่หวิ�อ้ง ช่ายช่าวกม้พื่ชู่าซึ่่�งดแูลสัน่ข้กวา่ 30 ตว้ท่ั้�รอดพื่น้จากการคา้เน่ �อสัน่ข้  

เม่�อการจำากด้ดา้นการเดนิทั้างระหวา่งประเทั้ศสัิ �นสัด่ลง ผู่อ้ ำานวยการฝ่้ายสัวส้ัดภิูาพื่
สัต้วแ์ละผู่จ้ด้การท่ั้มพื่ฤตกิรรมสัต้วข์องเราจะเดนิทั้างไปพื่บคณ่์หวอ่งเพ่ื่�อตรวจเย่�ยม
และใหค้ ำาแนะนำาเก่�ยวกบ้ดา้นการแพื่ทั้ยแ์ละพื่ฤตกิรรมของสัน่ข้เหลา่น่ � เพ่ื่�อใหพ้ื่รอ้ม
สัำาหรบ้การหาบา้นใหม ่ซึ่่�งเราจะมาอพ้ื่เดตในโอกาสัถูด้ไป

รว่มสัมทั้บทั้น่ใหค้ณ่์หวอ่งและการเดินหนา้ยต่กิารคา้เน่ �อสัน่ข้ ที่้�น้�.

หวิ�อ้งและเชั่ยู้่ร้� สน่ขัวิยัู่ 2 ป้็ที่้�เขาชั่�วิยู่ชั่ว้ิติไวิ ้

ซอ้ยู่ด๊อ้กสนบัสนน่หวิ�อ้งในเร่�อ้งอ้าหารสน่ขั  
ยู่ารกัษาและคั�าใชั่จ้็�ายู่ต�าง ๆ เพั่�อ้ดูแลสน่ขั

ภูาพัที่้�น�าสลดใจ็ : กรงบรรจ็ส่น่ขั 
ในรา้นอ้าหารแห�งหนึ�งที่้�กมัพัชูั่า
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มาสุำารวจฮานื้อยกิันื้
ทั่่�เวย่ด้นาม ซึ่อยด๊อกไดส้ัง่คำาขอใหห้นว่ยงานดา้นสัาธารณ์สัข่สัต้วเ์พ่ื่�อใหพ้ื่วกเขา
สัำารวจธร่กิจรา้นอาหารท่ั้�คา้เน่ �อสัน่ข้และแมวในกร่งฮานอย

ซึ่่�งหากพื่วกเขาตกลง ซึ่อยด๊อกจะดำาเนินการเร่�องคา่ใช่จ้า่ยสัำาหรบ้การสัำารวจทั้้�งหมด ใน
การเก็บขอ้มลูรา้นอาหาร โรงฆ่า่สัต้ว ์รา้นคา้เน่ �อรายยอ่ยตา่ง ๆ และธร่กิจท่ั้�เก่�ยวขอ้งกบ้
การคา้เน่ �อสัน่ข้และแมว ท่ั้�เราหวง้เป็นอยา่งยิ�งวา่จะเป็นหลก้ฐานช่้�นด่ในการผ่ลก้ดน้ให้
ยต่ิธร่กิจน่ �อยา่งสัิ �นเชิ่งดว้ยเหตผ่่ลดา้นสัาธารณ์สัข่

แค้มเปญระลอกิสุอง
ในเด้อ่นมถุินายน เรากย็่งเด้นิหน้าต่อ่ก่บแคมเปญฟอรมู์ล่าว่น ซึ่่�งซึ่อยด๊อก
ไดด้ ำาเนินการออกแคมเปญ่ท่ั้�สัองแลว้ และคร้�งน่ �จะสัง่ตรงไปยง้เลขาธิการพื่รรค
คอมมิวนิสัตเ์ว่ยดนาม

ซึ่อยด๊อกน้�นไดเ้จรจากบ้ทั้างการของกร่งฮานอยหลายคร้�งนบ้ต้�งแตป่่พื่.ศ.2559  
เก่�ยวกบ้การขอใหพิ้ื่จารณ์าแบนการคา้เน่ �อสัน่ข้และแมวในประเทั้ศ และการแพื่รร่ะบาด
ของเช่่ �อโควิด 19 น่ �ก็ยิ�งทั้ำาใหเ้ราสัามารถูเพิื่�มแรงกดดน้รฐ้บาลไดอ่้กเน่�องจากกรณ่์ของ
การบรโิภูคเน่ �อสัต้วป่์าน้�นอาจม่ผ่ลกระทั้บใหเ้กิดการอบ่ต้ิใหมข่องโรคได้

ขณ์ะน่�แคมเปญ่ของเราสัามารถูลา่รายช่่�อไดก้วา่คร่�งลา้นรายช่่�อ เพ่ื่�อเรย่กรอ้งให้
รฐ้บาลรวมสัน่ข้และแมวไวใ้นกล่ม่สัต้วท่์ั้�ไมใ่ช่ส่ัต้วเ์พ่ื่�อการบรโิภูคอ่กดว้ย ซึ่่�งหากไมไ่ด้
ม่วต้ถูป่ระสังคเ์พ่ื่�อค่ม้ครองสัต้ว ์ก็เป็นไปเพ่ื่�อเหตผ่่ลดา้นสัข่ภูาพื่ของประช่ากรภูายใน
ประเทั้ศและภูาพื่ลก้ษณ์ด์า้นการทั้อ่งเท่ั้�ยว

โปรดลงช่่�อ ที่้�น้�.

The dog meat trade 
is not only inhumane 
but also poses a huge 
publlic health risk.
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TripAdvisor เวป็ไซต่แ์นะนำาสถานทั่่�ทั่อ่งเทั่่�ยวช่่�อด้ง่ได้ส่้งอเ่มลแ์จง้ข่าวด้ว่่า
มูลนิธิเพ่�อสุน่ขในซอยได้ร่้บรางว่ล Travellers’ Choice Award 2020! 

รางวล้น่ �ขอมอบแดท่ั้ก่ ๆ คนท่ั้�ไดส้ัละเวลาเพ่ื่�อเข่ยนรว่ิวอน้ยอดเย่�ยมบน TripAdvisor 
หลง้จากท่ั้�ไดม้าเย่�ยมช่มหรอ่เป็นอาสัาสัมค้รท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่ง และมอบแด ่

ผู่ส้ันบ้สันน่การทั้ำางานของเราทั้ก่แขนง

ไมว่า่จะเป็นธร่กิจหรอ่หนว่ยงานไมแ่สัวงหาผ่ลกำาไรแหง่ใดก็ตาม ลว้นเหน็พื่อ้งกน้วา่
 คนท่ั้�ม่คณ่์ปูการสัำาคญ้่ตอ่การดำาเนินงานมากท่ั้�สัด่ค่อผู่ท่้ั้�มาเย่�ยมช่ม ใช่เ้วลา ใช่จ้า่ย 

บรจิาค และท่ั้�สั ำาคญ้่ค่อผู่ท่้ั้�บอกตอ่และแนะนำาใหผู้่อ่้�นสันบ้สันน่การทั้ำางานของ 
ธร่กิจของคณ่์ตอ่ ๆ ไปน้�นเอง

รางวล้น่ �สั ำาหรบ้ผู่ส้ันบ้สันน่ซึ่อยด๊อกท่ั้�แสันจะนา่ทั้่�งทั้ก่ทั้า่น ซึ่่�งไดม่้สัว่นช่ว่ยเหล่อสัต้ว์
ในความดแูลของเรา เพื่ราะเราไมส่ัามารถูทั้ำาสัิ�งเหลา่น่ �ไดโ้ดยลำาพื่ง้หากไมม่่คณ่์

Sam McElroy

ซอยด๊๊อกิได้๊รับรางวัล 
TripAdvisor

2020 Travellers’ Choice 
Award
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ในป่น่�โลกของเราได้เ้ปล่�ยนแปลงไปอย่างสิ�นเช่งิ หลาย ๆ คนต่อ้งร่�อแผนทั่่�วางไว้ในปฏิทิั่นิ
เพราะไม่สามารถทั่ำาต่ามแผนเด้มิได้ ้การด้ำาเนินช่ว่ติ่ทั่่�ต่อ้งปร่บเปล่�ยนรูปแบบใหม่ ความหว่ง
ของหลาย ๆ คนต่อ้งพง่ทั่ลายและครอบคร่วทั่่�ไม่มว่่นเหมอ่นเด้มิ เราสามารถกล่าวได้เ้ลยว่าโค
วดิ้19 เป็นเหตุ่การณ์ส์ำาค่ญทั่่�พลิกโลกและม่นได้ส่้งผลก่บทั่กุ ๆ คนไม่ทั่างใด้กท็ั่างหนึ�ง

เราไดแ้จง้ขา่วอยูเ่ร่�อย ๆ เก่�ยวกบ้ความทั้า้ทั้ายท่ั้�มลูนิธิฯ ตอ้งพื่บเจอในช่ว่งป่ 2563 น่ �และการแพื่ร่
ระบาดของโรคคร้�งน่ �สัง่ผ่ลกระทั้บอยา่งไรบา้งกบ้ช่่วิตของสัน่ข้และแมวในประเทั้ศไทั้ย

ตอ้งขอบคณ่์ทั้ก่การสันบ้สันน่ท่ั้�เรายง้คงไดร้บ้ตลอดช่ว่งป่ท่ั้�แสันจะโกลาหลน่� ท่ั้�ทั้ ำาใหเ้รายง้คงสัามารถู
ช่ว่ยเหล่อสัต้วจ์รจด้ไรค้นดแูลได ้และเรว็ ๆ น่ �เรายง้ไดต้อ่เตมิศนูยพ์ื่ก้พิื่งเพ่ื่�อใหส้ัามารถูรองรบ้การรก้ษา
ไดม้ากยิ�งข่ �น

Sam McElroy

สำานกังานใหม�ขอ้งที่ม้ป็รบัพัฤตกิรรม

ท่ั้มปรบ้พื่ฤตกิรรมสัต้วข์องเราไดม่้สัำานก้งานใหม ่ในบรเิวณ์ท่ั้�พื่วกเขาจะอยูใ่กลชิ้่ดกบ้สัน่ข้มากข่ �นและ
ช่ว่ยเตรย่มความพื่รอ้มสัำาหรบ้การหาบา้นใหมไ่ดด่้ยิ�งข่ �น ในแตล่ะสัป้ดาหจ์ะม่สัต้วจ์ ำานวนมากท่ั้�เขา้มา
ท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่ง จง่เป็นเร่�องสัำาคญ้่มากท่ั้�ท่ั้มหาบา้นของเรายง้คงสัามารถูหาบา้นใหมใ่หส้ัน่ข้และแมวได้
 เพื่ราะเราจำาเป็นตอ้งควบคม่ปรมิาณ์ของสัต้วใ์นศนูยพ์ื่ก้พิื่ง ซึ่่�งท่ั้มปรบ้พื่ฤตกิรรมน้�นม่สัว่นสัำาคญ้่อยา่ง
มากในการหาบา้น เพื่ราะการทั้ำางานของท่ั้มน่�ท่ั้�ทั้ ำาใหพ้ื่วกเราม่สัน่ข้ท่ั้�พื่รอ้มทั้้�งรา่งกายและจิตใจในการ
หาบา้นหลง้ใหมอ่น้อบอ่น่

อัพเด๊ติกิารต่ิอเติิมศููนื้ย์พักิพิง : 
 เพ่ื่�อวันข้ึ้างหน้า 

ขึ้องซอยิด๊ีอก
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ผลกิระที่บแบบโด๊มิโน่ื้
เม่�ออาคารเก่าไป อาคารใหมก็่มา สัำานก้งานใหมข่องท่ั้มปรบ้พื่ฤตกิรรมน้�นใช่ท้ั้ดแทั้นสัำานก้งาน 
เก่าท่ั้�อยูใ่กล ้ๆ กบ้ประตใูหญ่่ ซึ่่�งตอนน่�บรเิวณ์น้�นก็ไดก้ลายเป็นสัว่นตอ่ขยายของอาคารทั้ำาหมน้ ซึ่่�ง
ปรบ้พ่ื่ �นท่ั้�ใหเ้ป็นท่ั้�พื่ก้ของสัน่ข้ท่ั้�สัามารถูรองรบ้สัน่ข้ไดก้วา่ 40 ตว้

สัว่นของการตอ่เตมิอาคารทั้ำาหมน้น้�น พ่ื่ �นท่ั้�พื่ก้สั ำาหรบ้สัต้วไ์ดถู้กูร่ �อถูอน
และสัรา้งใหมโ่ดยขยายพ่ื่�นท่ั้�ใหก้วา้งข่ �น คอกก้�นเก่า ๆ ท่ั้�คอ่นขา้งอด่อูถู้กู
แทั้นท่ั้�ดว้ยคอกก้�นใหมเ่อ่�ยม 14 คอกและเพิื่�มพ่ื่ �นท่ั้�ออกกำาลง้กายอ่กดว้ย

ขอขอบคณ่์ทั้ก่ ๆ คนสัำาหรบ้การสันบ้สันน่และการบรจิาคท่ั้�ทั้ ำาใหก้าร
ขยายตอ่เตมิน่ �สั ำาเรจ็

สั ำาหรบ้การบรจิาคใหโ้ครงการช่ว่ยเหล่อฉก่เฉินเรง่ดว่นของซึ่อยด๊อก  
คลิกี้ที่้�น้�.

คัอ้กสำาหรบัสน่ขัที่้�ตดิตาม 
การรกัษาใหม�เอ้้�ยู่ม

อ้าคัารที่ำาหมนัอ้ยูู่�ในระหวิ�างการต�อ้เตมิส�วินขยู่ายู่
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Amy Bryant

โฉมหน้ื้า
โคัรังการัอุปถัึมภ์์

ขึ้องซอยิด๊ีอก
อุปถััมภ์์แค่้หน่ื้�ง ช่่วยได้๊ถ่ังร้อยช่่วิติ

มาดีาห์ว�า  
หร่ัอ

เจ้้าหน้าจิ้�งจ้อก

ไที่โรั�  
หร่ัอ

เจ้้าแง�งขิึ้ง

พื่รัาวเลอร์ั  
หร่ัอ

จ้อมที่ะเล้น

มาด์าห็ว์ิ�าน่�นเป็นสุน่ขทั่่�มคุ่ณ์สมบต่่ขิองส่ต่วท์ั่่�ถูกทั่อด้ทั่ิ�ง
อย่างไม่ไยด้ท่ั่กุประการเม่�อเธอมาถงึทั่่�ซอยด้อ๊ก รา่งกาย
ขาดสัารอาหาร ไมส่ัามารถูท่ั้�จะย่นอยา่งม้�นคงได ้และกำาลง้

ถูกูคก่คามดว้ยอาการไขห้ด้สัน่ข้อยา่งร่นแรง เธอตอ้งการ
ความช่ว่ยเหล่ออยา่งเรง่ดว่น

ถูง่แมว้า่ตอนน่�เธอจะไดร้บ้การดแูลอยา่งด่แลว้
แตโ่รคท่ั้�เคยเป็นก็ทิั้ �งรอ่งรอยบางอยา่งกบ้เธอไว้
 เช่น่ ป้ญ่หาสัะโพื่กและไขสัน้หลง้ ซึ่่�งเป็นเหตผ่่ล
ท่ั้�ทั้ ำาใหเ้ธอตอ้งอยูท่่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่งเพ่ื่�อรก้ษาอยา่ง
ตอ่เน่�อง และทั้ำาใหท้ั้า่เดินของเธอน้�นแตกตา่ง
ไมเ่หม่อนใคร มองไปแลว้ก็คลบ้คลา้ยคลบ้คลา
ทั้า่มา้ควบเหยาะๆ!

ดว้ยจำานวนสัต้วใ์นศนูยพ์ื่ก้พิื่งท่ั้�หนาแนน่ข่ �นเร่�อย ๆ 
น่�จง่เป็นเวลาท่ั้�เหมาะสัมท่ั้�สัด่ในการอป่ถูม้ภูส์ัน่ข้ 

สัก้ตว้เช่น่ มาดาหว์า่

ช่อบ : ใหค้นเกาบรเิวณ์แผ่งอกและหนา้ทั้อ้ง 
ไม่ช่อบ : กินวิตามินสัตูรพิื่เศษสัำาหรบ้มาดาหว์า่โดยเฉพื่าะ

อป่ถูม้ภู ์มาดาหว์า่ ที่้�น้�.

ไทั่โร่น่�นย่งเป็นลูกแมวว่ยเต่าะแต่ะเม่�อต่อนถูกรถช่น
และถูกนำาส่งมาทั่่�ซอยด้อ๊ก โช่คยง้ด่ท่ั้�เราสัามารถูช่ว่ย
รก้ษาบาดแผ่ลไวไ้ด ้แตข่า่วรา้ยก็ค่อท่ั้มแพื่ทั้ยข์องเรา
พื่บวา่เจา้แมวตว้น่ �ม่เช่่ �อ FeLV (มะเรง็เมด็เล่อดขาวใน
แมว) ซึ่่�งทั้ำาใหช่้่วิตของมน้น้�นม่ความเสั่�ยงท่ั้�คาดเดาไม่
ได ้แตเ่จา้เหล่องท่ั้�แสันนา่รก้น่ �ก็ไมย่อมแพื่ต้อ่โช่คช่ะตา
 ไทั้โรใ่ช่ช่้่วิตอยา่งเตม็เป่�ยมในทั้ก่ ๆ วน้ ถูง่แมจ้ะตอ้ง

พื่บปะกบ้สัต้วแพื่ทั้ยอ์ยูบ่อ่ย ๆ ก็ตาม

การอป่ถูม้ภูร์ายเด่อนจากทั้ก่ทั้า่นหมายถูง่วา่ซึ่อยด๊อก
สัามารถูท่ั้�จะช่ว่ยเหล่อสัต้ว ์ท่ั้�ไมใ่ช่แ่คเ่พ่ื่ยงไทั้โรเ่ทั้า่น้�น  

แตย่ง้หมายรวมถูง่เพ่ื่�อน ๆ ของไทั้โรอ่่กมากท่ั้�ยง้รอคอย 
ความช่ว่ยเหล่อ 

ช่อบ : ใหค้นเรย่กวา่ สัตอเบอร่�บลอนดม์ากกวา่จิงเจอร ์(แงง่ขิง) 
ไม่ช่อบ : เวลาไมม่่ใครเลน่ดว้ย

อป่ถูม้ภู ์ไทั้โร ่ที่้�น้�.

พราวิเลอร์มาซอยด้อ๊กต่อนทั่่�อายุเพิ�งจะสามเด้อ่น 

ก่บสภาพขาทั่่�ยำ�าแย่จนแพทั่ยจ์ำาเป็นต่อ้งต่ด่้ขา
ความโหดรา้ยของช่่วิตในวย้เพ่ื่ยงแบเบาะไดส้ัง่ผ่ลให้
เคา้กลายเป็นสัน่ข้ท่ั้�กลว้คนและข่ �อาย

ช่ว่งเวลากวา่หกป่ท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่ง หน่ม่นอ้ยท่ั้�กลา้หาญ่
และหนา้ตาเป็นเอกลก้ษณ์น่์�ก็พื่ฒ้นามาไดไ้กลท่ั้
เด่ยว แตก็่ยง้ม่เร่�องท่ั้�ตอ้งเรย่นรูอ้ยูอ่่กเพ่ื่�อใหเ้คา้
พื่รอ้มเตม็ท่ั้�สั ำาหรบ้บา้นหลง้ใหม่

การอป่ถูม้ภูพ์ื่ราวเลอรจ์ะเป็นหลก้ประกน้วา่เพ่ื่�อน ๆ
 สัน่ข้ของเคา้อ่กมากจะไดร้บ้ความรก้และการดแูลเอาใจ
ใสัร่ะหวา่งท่ั้�กำาลง้รอหาบา้นท่ั้�อบอ่น่ถูาวรตลอดไป

ช่อบ : เดนิเลน่กบ้จส้ัตกิเพ่ื่�อนรก้ 
ไม่ช่อบ : เวลาม่คนมาแยง่ท่ั้�รม่ลมโช่ยสัด่โปรด

อป่ถูม้ภูพ์ื่ราวเลอร ์ที่้�น้�.
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ในเด้อ่นกรกฎาคม เหล่าแมว ๆ ของซอยด้อ๊กกไ็ด้ฤ้กษง์ามยามด้ย่้าย
เข้าสู่บา้นหล่งใหม่ “บ้านแมวิ” ซึ�งปร่บปรุงซ่อมแซมจนใหม่เอ่�ยม

บา้นแมวหลง้เก่าของซึ่อยด๊อกน้�นสัรา้งในป่ พื่.ศ.2554 พ่ื่ �นท่ั้�กวา่ 270 ตาราง
เมตรถูกูใช่เ้ป็นทั้้�งท่ั้�พื่ก้อาศย้ของแมวและโรงพื่ยาบาลแมวท่ั้�ท่ั้มแพื่ทั้ยง์ว่นกบ้
การรก้ษาตลอดทั้้�งวน้

ในแตล่ะวน้ เราม่แมวบาดเจ็บและป่วยกวา่คร่�งโหลเขา้มาท่ั้�ซึ่อยด๊อก และพื่วกมน้ทั้ก่ตว้
เวน้แตแ่มวท่ั้�ม่เช่่ �อพื่ารโ์วไวรส้ั จะตอ้งพื่ก้อยูท่่ั้�บา้นแมวช่้�วคราวจนกวา่จะไดบ้า้นใหมอ่น้
อบอ่น่ถูาวร

ในช่ว่งเวลาท่ั้�อาคารหลง้น่ �ใช่ง้านใหม ่ๆ จำานวนแมวท่ั้�จ ำาเป็นตอ้งรบ้การรก้ษาม่ไม ่
มากนก้ และบา้นแมวก็สัามารถูรองรบ้พื่วกมน้ไดอ้ยา่งเพ่ื่ยงพื่อ

แตโ่ครงการ CNVR ของซึ่อยด๊อกโดยการ จบ้|ทั้ำาหมน้|ฉ่ดวค้ซ่ึ่น|ปลอ่ยสัูถิู่�นเดมิ ไดท้ั้ ำา 
ใหส้ัน่ข้กวา่ 90% ของเกาะภูเูก็ตไดร้บ้การทั้ำาหมน้ และเม่�อจำานวนสัน่ข้นอ้ยลง จำานวน
แมวจง่เพิื่�มข่ �นตามธรรมช่าต ิซึ่่�งสัง่ผ่ลใหม่้แมวท่ั้�เขา้มารบ้การรก้ษาท่ั้�ซึ่อยด๊อกม่จำานวน
เพิื่�มข่ �นมาก

Nayomi Gunarathna

ยิินดีีต้้อนรัับสู่่�บ้านแมว!
ถึึงเวลาเหมียิวซอยิ

ด๊ีอกขึึ้�นบ้านใหม�
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จากจำานวนผู่ป่้วยท่ั้�ม่มากข่ �น และความเสั่�ยงท่ั้�จะม่การแพื่รเ่ช่่ �อสัูก่น้จากแมวป่วยไป
สัูแ่มวสัข่ภูาพื่ด่ ทั้ก่คนจง่เหน็พื่อ้งตอ้งกน้วา่บา้นแมวหลง้เก่าน้�นจำาเป็นตอ้งไดร้บ้การ
ปรบ้ปร่งใหม ่และโครงการของเราท่ั้�จะแยกระหวา่งท่ั้�พื่ก้อาศย้ของแมวกบ้โรงพื่ยาบาล
แมวก็แลว้เสัรจ็ บา้นแมวน้�นสัามารถูรองรบ้แมวไดก้วา่ 200 ตว้ และขณ์ะน่�ผู่เ้ขา้พื่ก้แมว
ก็ลน้กวา่ 300 ตว้แลว้ เร่�องของแมวกลายเป็นเร่�องสัำาคญ้่ท่ั้�ตอ้งจบ้ตามองจรงิ ๆ

ในเด่อนธน้วาคมป่ 2562 โรงพื่ยาบาลแมวท่ั้�ม่เคร่�องม่อครบครน้ก็พื่รอ้มใช่ ้สัว่นของการ
รก้ษาก็ไดย้า้ยไปอยูโ่ซึ่นท่ั้�เง่ยบสังบของศนูยพ์ื่ก้พิื่ง ใหแ้มวท่ั้�กำาลง้ฟ่ั�นฟัรูา่งกายไดพ้ื่ก้
ผ่อ่นอยา่งเตม็ท่ั้� และตามมาดว้ยการปรบ้ปร่งอาคารหลง้เก่าใหก้ลายเป็นบา้นแมว เพ่ื่�อ
ใหบ้รรดาแมว ๆ ไดพ้ื่่�งพิื่งอาศย้จนกวา่จะไดบ้า้นใหมถู่าวร

การรโ่นเวตบา้นแมวใหมน่่ �เกิดข่ �นจากความรว่มม่อของหลาย ๆ แผ่นก ต้�งแตเ่จา้หนา้ท่ั้�
ท่ั้�ดแูลแมว สัต้วแพื่ทั้ย ์ท่ั้มระดมทั้น่ ท่ั้มการตลาดและท่ั้มหาบา้น และท่ั้�ขาดไมไ่ดเ้ลยค่อ
ท่ั้มวิศวกรรมและก่อสัรา้ง และสัรา้งเสัรจ็ในเด่อนกรกฎาคม 2563
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บา้นแมวหลง้ใหมม่่หอ้งแยก 5 หอ้ง และหอ้งสัำาหรบ้กก้ตว้แมวท่ั้�เพิื่�งออกจาก 
โรงพื่ยาบาลเพ่ื่�อมาพื่ก้คอยดอูาการก่อน เพ่ื่�อเป็นการหล่กเล่�ยงโอกาสัในการ 
แพื่รเ่ช่่ �อ หอ้งทั้ำางานของสัต้วแพื่ทั้ย ์หอ้งเตรย่มอาหารและหอ้งเก็บอป่กรณ์์
ทั้ำาความสัะอาด

ม่หอ้งพื่ก้สัองหอ้งท่ั้�แยกมาสัำาหรบ้แมวท่ั้�เป็นเอดสั ์(FIV) และมะเรง็เมด็เล่อดขาว
 (FeLV) ซึ่่�งก่อนหนา้น่ �ตอ้งอยูใ่นคอกก้�นเลก็ ๆ ท่ั้�คบ้แคบ ซึ่่�งเราม่ความยินด่ท่ั้�จะ
ใหแ้มวกล่ม่น่ �ไดม่้ช่่วิตท่ั้�สัข่สับายเทั้า่ท่ั้�จะเป็นไปไดเ้ช่น่เด่ยวกบ้แมวท่ั้�สัข่ภูาพื่ปกติ
 และพื่วกมน้หลาย ๆ ตว้สัามารถูท่ั้�จะม่ช่่วิตย่นยาวและม่ความสัข่ได ้หากไมม่่
โรคแทั้รกซึ่อ้นเพิื่�มเตมิ แมวเหลา่น่ �ก็สัามารถูท่ั้�จะม่บา้นใหมไ่ด ้และแมว FIV ยง้
สัามารถูหาบา้นใหมใ่นตา่งประเทั้ศไดอ่้กดว้ย

หน่�งในป้จจย้สัำาคญ้่ในการออกแบบบา้นแมวค่อการใหแ้มวไดม่้อิสัระตาม
ธรรมช่าตเิทั้า่ท่ั้�จะเป็นได ้แมวท่ั้�เล่ �ยงตามบา้นน้�นไมใ่ช่ส่ัต้วท่์ั้�จะอยูก่น้เป็นฝ้งู
 แมว้า่พื่วกมน้จะสัามารถูเขา้กน้ไดด่้กบ้แมวตว้อ่�น ๆ แตพ่ื่วกมน้ก็ยง้ม่นิสัย้ท่ั้�หวง
อาณ์าเขตของตว้เอง ซึ่่�งคงเป็นไปไมไ่ดห้ากเราจะทั้ำาหอ้งแยกใหแ้มวทั้ก่ ๆ ตว้ 
ในศนูยพ์ื่ก้พิื่ง ดง้น้�นเราจง่ออกแบบบา้นแมวใหม่้พ่ื่ �นท่ั้�ท่ั้�แมวสัามารถูใช่ง้าน 
รว่มกน้ได้

เพ่ื่�อเป็นการลดความตง่เครย่ดของแมว ซึ่่�งอาจจะสัง่ผ่ลตอ่พื่ฤตกิรรมและสัข่ภูาพื่
ในระยะยาวหรอ่การแยง่พ่ื่ �นท่ั้�กน้ บา้นแมวหลง้ใหมจ่ง่ออกแบบใหเ้หมาะสัมท่ั้�สัด่
ในทั้ก่ ๆ ดา้นเทั้า่ท่ั้�จะเป็นไปได ้ในแตล่ะหอ้งน้�นพื่ยายามท่ั้�จะตอบสันองความ
ตอ้งการตามธรรมช่าตขิองแมวใหม้ากท่ั้�สัด่

หอ้งแตล่ะหอ้งจะเป็นท่ั้�อยูข่องแมวราว ๆ 20 – 25 ตว้ ซึ่่�งเราตดิต้�งช่้�นนอนสัำาหรบ้
พ่ื่ �นท่ั้�แนวต้�ง สั ำาหรบ้แมวท่ั้�ตอ้งการจะพื่ก้ผ่อ่นบนท่ั้�สังูท่ั้�ไกลจากการรบกวน และ
ช่้�นลอยเหลา่น่ �ยง้ทั้ำาใหแ้มวสัามารถูป่นป่ายข่ �นมาเพ่ื่�อปฏิสัม้พื่น้ธก์บ้แมวตว้อ่�น ๆ 
และผู่ค้นท่ั้�เดนิผ่า่นไปมา ใหพ้ื่วกมน้ไดรู้ส้ัก่ม่อิสัระตามสัมควร
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พ่ื่ �นท่ั้�ทั้ก่สัว่นม่การระบายอากาศท่ั้�ด่และม่ช่อ่งกระจกท่ั้�ใหแ้มวยง้สัามารถูมอง
เหน็โลกภูายนอกได ้ไมใ่หม้น้รูส้ัก่เบ่�อจนเกินไป

นอกจากน่�ยง้ม่แผ่น่บอรด์สัำาหรบ้ฝ้นเลบ็ มม่ซึ่อ่นแอบ เต่ยง มม่นำ�าด่�มสัะอาด
 หอ้งนำ�าแมว โต๊ะและคอนโดแมว ทั้้�งหมดน่�เพ่ื่�อใหแ้มวไดผ้่อ่นคลายและ
สันก่สันานอยา่งเตม็ท่ั้�ก่อนท่ั้�จะพื่บผู่ใ้จด่รบ้เล่ �ยงและโบกม่อลาซึ่อยด๊อก

ผู่ส้ันบ้สันน่ภูาคธร่กิจ หา้งรา้นในทั้อ้งถิู�นมากมายท่ั้�บรจิาคของเลน่และ
เฟัอรนิ์เจอรส์ั ำาหรบ้แมว เช่น่เด่ยวกบ้เฟัอรนิ์เจอรส์ั ำาหรบ้ผู่ม้าเย่�ยมช่มหรอ่ผู่ร้บ้
เล่ �ยง ผู่ส้ันบ้สันน่เหลา่น่ �ม่สัว่นสัำาคญ้่อยา่งมากในการใหแ้มวม่สัข่ภูาพื่กายและ
ใจท่ั้�ด่ ใหพ้ื่วกเคา้พื่รอ้มและเพิื่�มโอกาสัในการรบ้เล่ �ยง

ซึ่อยด๊อกจะอทิ่ั้ศตนทั้ำางานอยา่งเตม็ท่ั้�เพ่ื่�อสัวส้ัดิภูาพื่ของแมวเหลา่น่ � และบา้น
แมวก็เป็นหน่�งในบทั้พิื่สัจูนน์้�น

เย่�ยมช่มบา้นแมวออนไลนไ์ด ้ที่้�น้�.
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Sam McElroy

ซอยด้อ๊กแคนาด้าจด่้งานอเ่ว้นทั่ส์ำาหร่บสุน่ขประจำาป่
 “Mutt March” ในเด้อ่นก่นยายนทั่่�ผ่านมา ซึ่่�งรูปแบบงาน

แตกตา่งจากป่ท่ั้�แลว้อยา่งสัิ �นเชิ่ง สั่บเน่�องจากโควิด19 ทั้ำาให้
การจด้งานในป่น่ �ตอ้งเป็นในรูปแบบออนไลนเ์สัม่อนจรงิ ในงาน

 Mutt March – Shake It Off เปิดใหผู้่เ้ขา้รว่มจากทั้้�วโลกได้
รว่มกิจกรรมสัด่ทั้า้ทั้ายเพ่ื่�อระดมทั้น่ใหแ้ก่สัน่ข้และแมวจรจด้ใน

ประเทั้ศไทั้ย ต้�งแตกิ่จกรรมอยา่งการเดนิจงูสัน่ข้ ไปจนถูง่เกม
ท่ั้�ม่ความทั้า้ทั้ายข่ �นเร่�อย ๆ อยา่งการเล่ยเลมอน! แตง่ตว้เล่ยน

แบบนอ้งหมา การเข่ยนขอ้ความเพ่ื่�อผ่ลก้ดน้สัวส้ัดิภูาพื่ 
สัต้วต์ามทั้างเดนิและช่ายหาด

ที่ม้ซอ้ยู่ด๊อ้กวิาดขอ้้คัวิามสรา้งกำาลงัใจ็บนผู้น่ที่รายู่ที่้�หาดไมข้าวิ

เจ็า้หนา้ที่้�ซอ้ยู่ด๊อ้กที่ั�งสอ้งถ�ายู่รูป็กบัสน่ขัในธ้ม  
"ฝาแฝด" ซึ�งเป็็นกจิ็กรรมในอ้เ้วิน้ที่�น้ �ดว้ิยู่

ซึ่่�งทั้้�งหมดน่�ก็เพ่ื่�อใหเ้รา “ป็ล�อ้ยู่มนัไป็” บา้งกบ้
ความเครย่ดความกดดน้ในช่ว่งวิกฤตโิควิด19 
เพ่ื่�อทั้ำากิจกรรมสันก่ ๆ และยง้ไดป้ระโยช่นต์อ่สัต้ว์
จรจด้ท่ั้�ดอ้ยโอกาสั

ขอขอบคณ่์เป็นพิื่เศษสัำาหรบ้บรษ้ิทั้ทั้อ้งถิู�นใน
แคนาดาซึ่่�งไดเ้ป็นผู่ส้ันบ้สันน่ รว่มบรจิาคของ
รางวล้แก่ผู่ช้่นะและหนน่การจด้กิจกรรมในคร้�ง
น่ � และขอขอบคณ่์ท่ั้มซึ่อยด๊อกแคนาดาทั้ก่คนท่ั้�
พื่ยายามอยา่งเตม็ท่ั้�ใหเ้รายง้สัามารถูจด้อ่เวน้ทั้์
สันก่ ๆ ในป่น่ �ไดเ้พ่ื่�อสัง่ตอ่ความช่ว่ยเหล่อไปยง้
สัน่ข้และแมวจรจด้ทั้้�งหลาย

คณ่์ยง้สัามารถูตดิตามความเคล่�อนไหวและ
สันบ้สันน่การทั้ำางานของท่ั้มซึ่อยด๊อกแคนาดาได ้
ที่้�น้�.

“ปล�อยิมันไป” 
กัิบซอยด๊๊อกิแค้นื้าด๊า

ในื้งานื้ Mutt March 2020
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เมยู่� กิ�บ เอ้ม้� โสภูา และพัลอ้ยู่

ทั่ม่ต่อ้นร่บส่วนหน้าน่�นทั่ำางานทั่า่มกลางสภาพแวด้ล้อมทั่่�กด้ด้น่สูง
 นอกจากการจด้การเวลาเพ่ื่�อลงทั้ะเบ่ยนสัต้วป่์วยใหม่ๆ  หรอ่อพ้ื่เดตฐาน
ขอ้มลูของมลูนิธิฯ ท่ั้มงานยง้ตอ้งประสัานงานกบ้เจา้หนา้ท่ั้�กูภู้ย้สัต้ว ์และ
พื่ดูคย่กบ้ผู่ด้แูลสัต้วใ์นช่ม่ช่น กล่ม่คนท่ั้�รบ้ดแูลสัต้วช์่้�วคราวและเจา้หนา้ท่ั้�

ท่ั้�ดแูลสัน่ข้และแมวอ่กดว้ย

ทั้ก่คนน้�นทั้ำางานอยา่งเตม็ท่ั้�เพ่ื่�อใหส้ัต้วท์ั้ก่ตว้ไดร้บ้การดแูลอยา่ง 
เหมาะสัม จากความทั้า้ทั้ายและความเครย่ดท่ั้�ตอ้งเจอในแตล่ะวน้ การม่
เร่�องใหข้บขน้บา้งก็เป็นสัิ�งท่ั้�จ ำาเป็น หน่�งในเร่�องท่ั้�สัรา้งความบน้เทิั้งและ

สั่สัน้การทั้ำางานไดก็้ค่อการต้�งช่่�อใหแ้ก่สัน่ข้และแมวท่ั้�เขา้มารบ้การรก้ษา

Dee Nordlander

ช่ื่�อนั�น
สู่ำาคััญไฉน
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เพญ็ผกา กำาล่งร่มย ์
 (เมย)์

มก้จะต้�งช่่�อท่ั้�เก่�ยวกบ้ธรรมช่าติ
 เช่น่ นิวลลิล่� หรอ่ช่่�อท่ั้�ม่ความ
หมายแบบไทั้ย ๆ เช่น่ รถูทั้ว้ร ์

นกเลก็ ฝ้นมา

ผู่จ้ด้การฝ่้ายตอ้นรบ้สัว่นหนา้  
รุ้งพลอย เลอศ่กด้ิ�อนุสรณ์์

 (พลอย) 
เลา่ใหฟ้้ังวา่การต้�งช่่�อน้�นจะข่ �น
อยูก่บ้เจา้หนา้ท่ั้�แตล่ะคนซึ่่�งรวม
ถูง่พื่ลอยเองดว้ย โดยในท่ั้มม่เจา้

หนา้ท่ั้�ดว้ยกน้ 5 คน 

หากเป็น 
กมลร่ต่น ์แสนคำาก้อน 

(กิ�บ) 
มก้จะต้�งช่่�อใหม่้ความเก่�ยวขอ้งกบ้บรเิวณ์หรอ่จด่ท่ั้�
ช่ว่ยเหล่อสัต้วม์า หรอ่ช่่�อไปคลอ้งกบ้ผู่ท่้ั้�น ำาสัต้วเ์ขา้
มาท่ั้�ศนูยพ์ื่ก้พิื่ง ซึ่่�งการทั้ำาเช่น่น่ �ช่ว่ยใหเ้ธอสัามารถูท่ั้�

จะพื่อจดจำาเร่�องราวของสัต้วต์ว้น้�น ๆ ได้

ศร่ณ์ยช์่นก ปราศร่ร่ต่น ์
(เอม่�) 

ช่อบช่่�อท่ั้�ฟ้ังดนูา่รก้และฟ้ังดเูป็นสัากล 
 อยา่งเช่น่ บกู่ � บทูั้ซ่ึ่� บรจิิด แช่ทั้ต่ �  

และดารเ์ลน

ทั้า้ยท่ั้�สัด่ 
ภท่ั่รฐิิณ่์พร 

อฌิช่วาระปณิ์ธาน 
(โสภา) 

มก้จะไดช่้่�อมาจากรายการ
โทั้รทั้ศ้นท่์ั้�ช่่�นช่อบ โดยเฉพื่าะ

อยา่งยิ�งละครอินเด่ย เช่น่ 
ช่่�อหนม่าน ก็มาจากช่่�อเทั้พื่เจา้

ฮินด ูซึ่่�งเป็นลงิ
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วิา้วิที่รก้ม็น้สิยัู่ที่้�วิา้วิสมชั่่�อ้ ชั่อ้บที่กัที่ายู่ 
ผูู้เ้ยู่้�ยู่มชั่ม กระโดดโลดเตน้และกลิ�งไป็มา! 

หนม่าน ชั่่�อ้ที่้�มาจ็ากเที่พัเจ็า้ฮินิดู

ชั่่�อ้ Seabra ที่้�ไดม้าจ็ากเร่�อ้ง
ราวิที่้�น�าสลดขอ้งสน่ขัตวัิน้ �

ในช่่วงแรกน่�นการต่่�งช่่�อส่ต่วจ์ะอยู่ในข่�นต่อนการแรกร่บเข้าร่กษาแต่
เม่�อเวลาผ่า่นไปจำานวนสัต้วท่์ั้�มากข่ �นเร่�อย ๆ จง่เป็นการยากท่ั้�จะต้�งช่่�อสัต้ว์
ทั้น้ท่ั้ท่ั้�มาถูง่โดยท่ั้�ช่่�อไมซ่ึ่ ำ�ากบ้ตว้อ่�น ๆ ช่่�อของสัต้วท่์ั้�งา่ย ๆ และเป็นท่ั้�จดจำา
จง่ตามมาเช่น่ วิา้วิที่ร ้เดอ้ะเฟิร�ส หรอ่ เดอ้ะการ�เดน้ แตอ่ยา่งไรก็ยง้จะให้

คงเหมาะกบ้ลก้ษณ์ะของสัต้วแ์ตล่ะตว้

และแลว้ทั้างท่ั้มก็ตอ้งม่การบน้ทั้ก่ไฟัลเ์อก็เซึ่ลเพ่ื่�อเป็นฐานขอ้มลูช่่�อท่ั้�ถูกูใช่้
ไปแลว้ หรอ่ช่่�อท่ั้�ม่อาสัาสัมค้รแนะนำามา ไมเ่พ่ื่ยงแตเ่ป็นการประหยด้เวลา
ทั้ำางาน แตย่ง้ทั้ำาใหส้ัามารถูหาช่่�อท่ั้�เหมาะสัมไดง้า่ยข่ �นและไมใ่หช่้่�อซึ่ ำ�ากน้

ซึ่่�งเคยเกิดข่ �นในอด่ต ในไฟัลน์้�นม่ช่่�อกวา่หม่�นรายช่่�อและจำาเป็นตอ้งอพ้ื่เดต
ขอ้มลูทั้ก่เด่อน ทั้ำาใหท้ั้างท่ั้มสัามารถูท่ั้�จะเตรย่มช่่�อสัต้วไ์ดต้้�งแตไ่ดร้บ้แจง้

เหตส่ัต้วป่์วยและบาดเจ็บหรอ่ขณ์ะท่ั้�กำาลง้สัง่ตว้มาท่ั้�ซึ่อยด๊อก

อยา่งไรก็ตาม ถูง่แมว้า่การม่ตำาราต้�งช่่�อจะม่ขอ้ด่ แตบ่างคร้�งก็ไมส่ัามารถู
หาช่่�อในน้�นท่ั้�เหมาะสัมกบ้ตว้สัต้วไ์ด ้ซึ่่�งหากเป็นเช่น่น้�นทั้างท่ั้มก็ยินด่ท่ั้�
จะต้�งช่่�อใหใ้หม ่เช่น่ เม่�อพื่วกเขาไดร้บ้รายงานเคสัสัน่ข้ท่ั้�ขาดสัารอาหาร
ร่นแรงและกินนำ�าทั้ะเลประทั้ง้ช่่วิต เจา้สัน่ข้ตว้น่ �ก็ไดช่้่�อวา่ “ซ้บรา้” มาจาก 

Sea ท่ั้�แปลวา่ทั้ะเล หรอ่สัน่ข้บาดเจ็บท่ั้�ตว้สั้�นเทั้าดว้ยความหนาว  
ก็ต้�งช่่�อวา่ “หนาวิหนาวิ”

เพื่ราะท่ั้มตอ้นรบ้สัว่นหนา้เช่่�อวา่ สัต้วท์ั้ก่ตว้ควรม่ช่่�อท่ั้�สัามารถูสัะทั้อ้น
ถูง่เร่�องราวของพื่วกมน้ได ้แมว้า่ช่่�อน้�นอาจจะไมใ่ช่ช่่่�อยอดนิยมสัำาหรบ้

สัต้วเ์ล่ �ยงท่ั้�ดนูา่รก้แตก็่เป็นช่่�อท่ั้�ม่คณ่์คา่และความหมาย และพื่วกเขาเช่่�อ
วา่การต้�งช่่�อใหมน่่ �คลา้ยกบ้การมอบของขวญ้่ใหแ้ก่สัน่ข้และแมวท่ั้� 

ไดร้บ้ความทั้ก่ขท์ั้รมาน ถูกูทั้อดทิั้ �ง เพื่ราะช่่�อใหมเ่ปรย่บเสัม่อน 
การม่ช่่วิตใหมน่้�นเอง
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ปฏิเิสธไม่ได้เ้ลยว่า การซ่�อขายผ่านระบบออนไลน ์เป็นอก่หนึ�งช่่องทั่างทั่่�กำาล่ง 

ได้ร่้บความนิยมเป็นอย่างมากในป่จจุบน่ จากทั้้�งผู่ป้ระกอบการและผู่บ้รโิภูค 
สันิคา้ท่ั้�วางจำาหนา่ยม่ต้�งแตส่ันิคา้ขนาดเลก็
ราคายอ่มเยาไปจนถูง่สันิคา้ขนาดใหญ่่ท่ั้�ม่มลูคา่
สังูดว้ยขอ้ด่ในเร่�องของความสัะดวกสับาย และ
ทั้ำารายการไดโ้ดยงา่ย เพ่ื่ยงปลายนิ�วสัม้ผ่ส้ัอ่กทั้้�ง
ไมจ่ ำาเป็นตอ้งม่หนา้รา้นใหย้่ง่ยากแตอ่ยา่งใด

ขา่วด่ค่อ ซึ่อยด๊อกเปิดใหบ้รกิารรา้นคา้
ออนไลนแ์ลว้ โดยเม่�อตน้เด่อนกน้ยายนท่ั้� 
ผ่า่นมา ซึ่อยด๊อกไดจ้บ้ม่อกบ้ธนาคารกสักิร
ไทั้ยและแอพื่ลเิคช่้�น K PLUS เพ่ื่�อเปิดตว้
รา้นคา้ออนไลนข์องมลูนิธิฯใน K PLUS 
MARKET สัำาหรบ้ผู่ท่้ั้�สันใจและสันบ้สันน่
การดำาเนินงานของซึ่อยด๊อก โดยสัามารถู
บรจิาคผ่า่นแอพื่ไดต้้�งแต ่20 บาทั้ไปจนถูง่ 
1,000 บาทั้ตอ่หน่�งรายการ นอกจากน่�
เรายง้ม่สันิคา้ท่ั้�ระลก่หลายรายการวาง
จำาหนา่ยในแอพื่อ่กดว้ย 

K PLUS MARKET เป็นช่อ่งทั้างออนไลนส์ั ำาหรบ้จำาหนา่ยสันิคา้และใหบ้รกิารโดยกล่ม่ 
ผู่ป้ระกอบการรายยอ่ย อาทิั้ กล่ม่เกษตรวิสัาหกิจช่ม่ช่น กล่ม่ลกูคา้ SME ของธนาคาร 
กสักิรไทั้ย กล่ม่ผู่ใ้ช่บ้รกิาร K PLUS SHOP โดยหลก้เกณ์ฑ์ก์ารคด้สัรรสันิคา้และบรกิาร
จะพิื่จารณ์าจาก รา้นคา้ท่ั้�จดทั้ะเบ่ยนถูกูตอ้ง สันิคา้ไดร้บ้มาตรฐานตามหลก้เกณ์ฑ์ข์อง 
สัำานก้งานคณ์ะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผ่ลติภูณ้์ฑ์อ์ต่สัาหกรรม (มอก.)  
หรอ่หนว่ยงานอ่�น ๆ ตามท่ั้�สั ำานก้งานคณ์ะกรรมการค่ม้ครองผู่บ้รโิภูค (สัคบ.) และภูาครฐ้
เป็นผู่ก้ ำาหนด โดยผู่ป้ระกอบการท่ั้�ผ่า่นเกณ์ฑ์ก์ารคด้เล่อก จะไดร้บ้การยกเวน้คา่ธรรมเน่ยม
 ตลอดจนคา่พ่ื่ �นท่ั้� และคา่โฆ่ษณ์าในการจำาหนา่ยสันิคา้บน K PLUS MARKET โดยธนาคาร
กสักิรไทั้ยไดม้อบความไวว้างใจและคด้เล่อกซึ่อยด๊อกใหเ้ป็นหน่�งในรา้นคา้ออนไลนบ์น  
K PLUS MARKET ตามหลก้เกณ์ฑ์ด์ง้กลา่ว

ซึ่อยด๊อกขอขอบคณ่์ธนาคารกสักิรไทั้ยท่ั้�เลง็เหน็ถูง่ความสัำาคญ้่ของการระดมทั้น่เพ่ื่�อ 
ช่ว่ยเหล่อสัน่ข้และแมวจรจด้

ทั้า่นท่ั้�สันใจสัามารถูดาวนโ์หลดแอพื่ลเิคช่้�น K PLUS ไดท้ั้าง Google Play และ App Store

ชื่้อป = ชื่�วยิ
: เพิ่่�มช้�องทางขายสิ่นค้าซอยด๊๊อก 

กับ K PLUS
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ทีี่มที่ำาหมันทีี่มทีี่�สู่องขึ้องภ์าคัใต้้
มาแล้ว

Nayomi Gunarathna

ในเด้อ่นสิงหาคม ทั่ม่ทั่ำาหม่นเคล่�อนทั่่�ทั่ม่ทั่่�สองของภาคใต่ก้ไ็ด้้
ฤกษด์้อ่อกใหบ้ริการทั่ำาหม่นแล้ว ซึ่่�งนบ้เป็นท่ั้มทั้ำาหมน้เคล่�อนท่ั้�ท่ั้มท่ั้� 8 
ของซึ่อยด๊อก โดยจะข่ �นตรงกบ้ศนูยพ์ื่ก้พิื่งท่ั้�ภูเูก็ต ดง้น้�นท่ั้มน่ �จะเดนิหนา้
ทั้ำาหมน้และฉ่ดวค้ซ่ึ่นใหแ้ก่สัน่ข้ในพ่ื่ �นท่ั้�ภูาคใตอ้ยา่งเตม็ท่ั้�

วิกฤตโิควิด19 ทั้ำาใหแ้ผ่นการท่ั้�จะเปิดตว้ท่ั้มทั้ำาหมน้ในเด่อนมิถูน่ายนตอ้ง
ช่ะงก้ไป แตใ่นท่ั้�สัด่เด่อนสังิหาคมก็ไดเ้ปิดประเดมิการทั้ำางานของท่ั้มท่ั้�บา้น
ไมข้าว ซึ่่�งเป็นท่ั้�ต้�งของศนูยพ์ื่ก้พิื่งท่ั้�ภูเูก็ตน่�เอง และทั้ำาใหเ้ราไดม่้โอกาสั
เช่่�อมความสัม้พื่น้ธก์บ้ช่ม่ช่นในทั้อ้งถิู�นอ่กดว้ย

เรายง้ไดต้อ้นรบ้นก้เรย่นท่ั้�หนว่ยทั้ำาหมน้ ซึ่่�งท่ั้ม
การศก่ษาของเราไดเ้ริ�มทั้ำางานในเด่อนน่�เช่น่ 
กน้ ในการใหค้วามรูแ้ละนำากิจกรรม ปลกูฝ้้ง
ความรก้สัต้วแ์ละการเล่ �ยงสัต้วอ์ยา่งรบ้ผิ่ดช่อบ
ใหแ้ก่เดก็ ๆ

จำานวนสัต้วท่์ั้�ไดร้บ้การทั้ำาหมน้ตลอดทั้้�งเด่อนน่�
อยูท่่ั้� 867 ตว้ ซึ่่�งเป็นตว้เลขของการเริ�มตน้การ
ทั้ำางานท่ั้�เย่�ยมยอดเลยท่ั้เด่ยว ป็ระมวิลภูาพัจ็ากคัลนิกิที่ำาหมนั

เคัล่�อ้นที่้�บา้นไมข้าวิ

Soi Dog Post 2020 4948 Soi Dog Post 2020



และในเด่อนกน้ยายน ท่ั้มทั้ำาหมน้ก็ไดข้ยบ้ขยายการทั้ำางานไปท่ั้�ศนูยฝ่์้กหนว่บญ้่ช่าการ 
ตอ่สัูอ้ากาศยานและรก้ษาฝ้้� งท่ั้�สัต้ห่บ  ซึ่่�งม่สัน่ข้ท่ั้�ยง้ไมไ่ดท้ั้ ำาหมน้ราว ๆ 800 ตว้เลยท่ั้
เด่ยว และม่แผ่นท่ั้�จะใหก้ารช่ว่ยเหล่อองคก์รช่ว่ยเหล่อสัต้วเ์ลก็ ๆ ในพื่ท้ั้ยาอ่กดว้ย

ช่ว่งปลายป่ แผ่นการทั้ำางานของพื่วกเขาจะอยูก่บ้ท่ั้�รอบ ๆ ภูเูก็ต เริ�มท่ั้�พื่ง้งา และ 
เกาะสัมย่ และตามดว้ยเกาะอ่�น ๆ ท่ั้�ยง้ไมม่่โครงการทั้ำาหมน้สัน่ข้

ถูง่แมว้า่ซึ่อยด๊อกจะเริ�มโครงการทั้ำาหมน้มาต้�งแตป่่ 2546 แตก่าร
ทั้ำาหมน้อยา่งเตม็รูปแบบเพิื่�งเกิดข่ �นในป่ 2550 จากท่ั้มทั้ำาหมน้ท่ั้ม
ท่ั้� 1  ซึ่่�งใหบ้รกิารทั้้�งพ่ื่ �นท่ั้�ในภูเูก็ต พื่ง้งา และเกาะสัมย่

ท่ั้มทั้ำาหมน้ท่ั้มท่ั้� 1 ในขณ์ะน่�น้�นป้กหลก้ทั้ำางานกน้อยูท่่ั้�
นครศรธ่รรมราช่ต้�งแตป่่ 2561 ซึ่่�งขณ์ะน่�ไดท้ั้ ำาหมน้สัต้วไ์ปแลว้ 
กวา่ 20,000 ตว้ และจะยง้อยูท่่ั้�น้�นจนกวา่จำานวนสัต้วจ์ะม่ความ
คงท่ั้�และควบคม่ไดเ้หมาะสัม

ท่ั้มทั้ำาหมน้แตล่ะท่ั้มจะประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ั้� 9 คน ซึ่่�งม่
สัต้วแพื่ทั้ย ์2 คน ท่ั้มผู่ช้่ว่ยสัต้วแพื่ทั้ย ์3 คน และเจา้หนา้ 
ท่ั้�กูภู้ย้สัต้วอ่์ก 4 คน ซึ่่�งแตล่ะท่ั้มจะทั้ำาหมน้สัน่ข้ประมาณ์  
40 ตว้ตอ่วน้

โครงการทั้ำาหมน้ในกร่งเทั้พื่ฯก็ยง้เดนิหนา้ตอ่ไป ซึ่่�งม่สัถิูติ
ทั้ ำาหมน้สัต้วไ์ปแลว้กวา่ 225,000 ตว้ต้�งแตป่่ 2558

ขณ์ะน่�เรากำาลง้วางแผ่นงานเพ่ื่�อเก็บแบบสัำารวจ
เก่�ยวกบ้ทั้ศ้นคตขิองประช่าช่นท่ั้�ม่ตอ่ประช่ากร
สัน่ข้และแมวจรจด้ในกร่งเทั้พื่ฯ และปรมิณ์ฑ์ล เพ่ื่�อ
วด้ผ่ลการดำาเนินงานโครงการทั้ำาหมน้ของเรา ซึ่่�งผ่ล
การสัำารวจจะสัามารถูวด้ความสัำาเรจ็ของโครงการ 
CNVR จบ้ | ทั้ำาหมน้ | ฉ่ดวค้ซ่ึ่น |ปลอ่ยค่นจด่เดมิ  
ท่ั้�เราไดด้ ำาเนินการมาอยา่งตอ่เน่�อง

แบบสัำารวจในคร้�งน่ �เป็นการรว่มม่อกน้ระหวา่งคัณะ
สตัวิแพัที่ยู่ศาสตร� มหาวิทิี่ยู่าลยัู่เกษตรศาสตร� อ้งคั�กร
เพั่�อ้การบรหิารจ็ดัการสตัวิ�เล้ �ยู่งสากล (ICAM) และ
มูลนธิิเพั่�อ้สน่ขัในซอ้ยู่ ซึ่่�งจะเป็นเอกสัารสัำาคญ้่ในการ
ย่�นขอ้เสันอตอ่รฐ้บาลและหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ั้�เก่�ยวขอ้ง
ใหพิ้ื่จารณ์าลงทั้น่กบ้การทั้ำา CNVR เพ่ื่�อเป็นการ
จด้การและลดจำานวนประช่ากรสัต้วจ์รจด้

หนึ�งในสน่ขัหลายู่ตวัิ
ที่้�ไดร้บัวิคััซ้นรวิม
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มูลนิธิเพ่�อสุน่ขในซอยรู้สึกยนิด้อ่ย่างมากทั่่�ได้ร่้วมกจิกรรมก่บโรงเร่ยน
นานาช่าต่ติ่า่ง ๆ ในประเทั่ศไทั่ย ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมระดมทั้น่ ช่ว่ยเหล่อ

สัต้ว ์จำาหนา่ยสันิคา้ท่ั้�ระลก่ หรอ่งานศลิปะเพ่ื่�อโปรโมทั้ใหค้นรูจ้ก้เรามากยิ�งข่ �น
 ทั้้�งหมดน่�ลว้นนา่ยินด่ท่ั้�เป็นความคดิของกล่ม่คนรก้สัต้วร่์น่ใหม ่ๆ ท่ั้�จะช่ว่ยกน้

สัรา้งความตระหนก้รูแ้ละสันบ้สันน่การทั้ำางานเพ่ื่�อสัน่ข้และแมวจรจด้ 
ในประเทั้ศไทั้ย

โรงเรยู้่นนานาชั่าตริ�วิมฤด ้ไดก่้อต้�งกล่ม่ช่มรม “RIS Soi Dog Club” เพ่ื่�อทั้ำา
กิจกรรมตา่ง ๆ ในการระดมทั้น่ช่ว่ยซึ่อยด๊อก และเม่�อเด่อนสังิหาคมท่ั้�ผ่า่น

มา  ตว้แทั้นนก้เรย่นจากช่มรมก็ไดเ้ดนิทั้างมามอบเงินสันบ้สันน่ใหแ้ก่มลูนิธิ
เพ่ื่�อสัน่ข้ในซึ่อย กร่งเทั้พื่ฯ จำานวน 50,000 บาทั้ ซึ่่�งนอกจากการระดมทั้น่แลว้
 สัมาชิ่กของช่มรมยง้ช่ว่ยกน้เป็นกระบอกเสั่ยงและเชิ่ญ่ช่วนใหท้ั้ก่คนหน้มารบ้

เล่ �ยงแทั้นการซ่ึ่ �อ และยง้ไดเ้ป็นผู่อ้ป่ถูม้ภูใ์หแ้ก่สัต้วข์องเราสัองตว้ดว้ยกน้

WOOF (Welfare of Our Friends) ก็เป็นกล่ม่ช่มรมของนก้เรย่นเช่น่เด่ยวกน้ 
ซึ่่�งมาจากโรงเรยู้่น NIST International School ในกร่งเทั้พื่ฯ ก่อต้�งข่ �นในป่ 
พื่.ศ. 2559 และเพิื่�มซึ่อยด๊อกไวใ้นรายช่่�อหนว่ยงานเพ่ื่�อสัวส้ัดภิูาพื่สัต้วท่์ั้� 

ช่มรมใหก้ารสันบ้สันน่ และเม่�อเรว็ ๆ น่ �ก็ไดม้อบเงินบรจิาคใหแ้ก่เรา  
30,000 บาทั้ดว้ยกน้

ม่คำากลา่วท่ั้�วา่เดก็ค่ออนาคตของช่าติ จากเร่�องราวน่ �เราก็วางใจท่ั้�จะพื่ดูวา่
อนาคตของสัน่ข้และแมวจรจด้ในประเทั้ศไทั้ยน้�นสัดใสัเลยท่ั้เด่ยว!

ขอ้มลูเพิื่�มเตมิเก่�ยวกบ้การระดมทั้น่เพ่ื่�อซึ่อยด๊อก คลกิ ที่้�น้�.

Chutima Srisawang

“Help a man’s best friend woof happily 
again” ชั่�วิยู่เพั่�อ้นที่้�ดท้ี่้�สด่ขอ้งเราใหก้ลบัมาแฮิป็ป้็�
อ้ก้คัรั�ง เป็็นภูารกจิ็ขอ้ง WOOF 

นกัเรยู้่น RIS  มอ้บเชั่ค็ัมูลคั�า 
50,000 บาที่แก�หมอ้อ๊้อ้ฟ 

ที่้�ซอ้ยู่ด๊อ้กกร่งเที่พัฯ

รั.รั.นานาชื่าติ้ 
เดิ๊นื้หน้ื้าช่่วยหมาแมวจรจัด๊
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เม่�อคุณ์นึกถงึช่่�อคนด้ง่ทั่่�สน่บสนุนซอยด้อ๊ก คุณ์อาจจะนึกถงึช่่�อของ ริคก้ี้�
 เจอร์เวิส้, เด์ม จดู์ธิ โอลิเว้ิย เด์นช์ั่ หร่อ วิิล ย่ง แต่น่อกจากซุปเปอรส์ต่าร์
ในต่า่งแด้นแล้ว คนด้ง่ในไทั่ยเองกไ็ด้ส้น่บสนุนการทั่ำางานของซอยด้อ๊ก
เช่่นก่น ซึ่่�งพื่วกเขาไดม่้สัว่นอยา่งมากในการเป็นกระบอกเสั่ยงใหเ้ราในช่ว่ง 
การทั้ำางานทั้า่มกลางวิกฤตจิากสัถูานการณ์โ์ควิด19 ทั้้�งการสันบ้สันน่ใหท้ั้ก่คน
ช่ว่ยกน้เป็นหเูป็นตาดแูลสัน่ข้และแมวในช่ม่ช่น ช่ว่ยกน้เล่ �ยงอยา่งรบ้ผิ่ดช่อบ  
ไมท่ั้อดทิั้ �งในสัถูานการณ์ท่์ั้�ยากลำาบากน่�และแจง้ช่อ่งทั้างในการสันบ้สันน่การ
ทั้ำางานของเรา

ในเด่อนเมษายน ดาราสัาว โม มนชั่นก ซึ่่�งไดม้าเย่�ยมศนูยพ์ื่ก้พิื่งของเราเม่�อป่ 
ท่ั้�แลว้ ไดโ้พื่สัตล์งอินสัตราแกรมสัว่นตว้ซึ่่�งม่ผู่ต้ดิตามกวา่ 1.5 ลา้นบญ้่ช่่ ใหร้ว่ม
กน้ดแูลสัต้วใ์นช่ม่ช่น ป้นอาหารและนำ�าใหต้ามสัมควรและควรตรวจเช็่ควา่สัต้ว ์
ท่ั้�อยูร่อบ ๆ บา้นม่อาการป่วยหรอ่ไม ่“ในวิกิฤตเิชั่�นน้ � ไม�เพัยู้่งแต�มนษ่ยู่�ที่้�ไดร้บั 
ผู้ลกระที่บและเดอ่้ดรอ้้น แต�สน่ขัและแมวิขา้งถนนกเ็ชั่�นเดยู้่วิกนัที่้�ตอ้้งต�อ้สูอ้้ยู่�าง

หวิิโหยู่และตอ้้งการคัวิามชั่�วิยู่เหลอ่้จ็ากพัวิกเรา” น่�ค่อใจความ
ในแคปช่้�นของเธอ 

Hub Sub ซึ่่�งเป็นบรษ้ิทั้โมเดลลิ�งตน้สัง้กด้ของคณ่์
โม ก็ไดโ้พื่สัขอ้ความในลก้ษณ์ะเด่ยวกน้ และไมใ่ช่่

เพ่ื่ยงแคน่้�น เพื่ราะเพ่ื่�อนดาราในสัง้กด้เด่ยวกน้อยา่ง
คัณ่เดวิดิ อ้วิารนิ, คัณ่เลน�า เฮิเลน�า, คัณ่แพัรวิ จ็รสั
พัมิพั�, คัณ่นะโม ธนภูทัี่ร, คัณ่มายู่ด� ฑารกิา, คัณ่พัดั
พัดั-รตัน�ฟา้ รวมถูง่คัณ่นำ�ามนต�-กฤตนยัู่ นก้แสัดงจาก

แกรมม่� ก็ไดร้ว่มเป็นกระบอกเสั่ยงเช่น่เด่ยวกน้

Chutima Srisawang

นก้เคล่�อนไหวทั้างสัง้คมและสัิ�งแวดลอ้ม
 เจา้ของมงกฎ่มิสัยนิูเวิรส์ั 2017 คัณ่มารญ้า
 พัลูเลศิลาภู ก็ไดโ้พื่สัลงอินสัตราแกรมสัว่นตว้
พื่รอ้มเจา้ “ซาชั่โิกะ” หรอ่ “ที่อ้งดำา” สัน่ข้จรสั่ด ำาปลอด
ท่ั้�เธอไดร้บ้เล่ �ยงไว ้และเธอยง้สันบ้สันน่การรบ้เล่ �ยงแทั้น
การซ่ึ่ �ออ่กดว้ย นอกจากน่�ในเด่อนพื่ฤษภูาคม เธอยง้ได้
โพื่สัเพ่ื่�อเนน้ยำ�าถูง่ประเดน็น่ �

“การ 'ซ่ �อ้' สตัวิ� เป็็นอ้ะไรที่้�ฟังดูผู้ดิสำาหรบัมารญ้า... 
แต�เราสามารถหยู่ด่วิงจ็รน้ �ไดด้ว้ิยู่กนั” เป็นสัิ�งท่ั้�เธอ
สั่�อสัารไปยง้ผู่ต้ดิตามกวา่คอ่นลา้นของเธอ ซึ่่�งเธอก็
ยอมรบ้วา่เคยม่สัว่นในการซ่ึ่ �อขายสัต้วจ์ากฟัารม์เช่น่
กน้เม่�อคร้�งเป็นเดก็  แตต่อนน่�เธอสันบ้สันน่ใหท้ั้ก่คน 
รบ้เล่ �ยงสัต้วจ์ากสัถูานพื่ก้พิื่งอยา่งเช่น่ซึ่อยด๊อกแทั้น

คัณ่ป้็เตอ้ร� เดนแมนและคัณ่ฟิล�ม ฉัตัรดาวิ สัองนก้แสัดง
ซึ่่�งใหก้ารสันบ้สันน่ซึ่อยด๊อกมาแลว้หลายป่ ก็ไดโ้พื่สัใน
อินสัตาแกรมเพ่ื่�อเชิ่ญ่ช่วนใหผู้่ต้ดิตามบรจิาคเงินเพ่ื่�อ
สันบ้สันน่การดำาเนินงานของมลูนิธิฯ รวมถูง่คัณ่ก๊อ้ตจิ็
 พิื่ธิกรช่่�อดง้จากรายู่การเที่ยู่เที่้�ยู่วิไที่ยู่ ก็ไดแ้ช่ร์
ขอ้ความเด่ยวกน้น่ �ไปยง้ทั้วิตเตอรส์ัว่นตว้อ่กดว้ย

เราขอขอบคณ่์จากใจสัำาหรบ้ทั้ก่ ๆ ทั้า่นท่ั้�ไดใ้ช่้
พื่ลง้ของโซึ่เช่่�ยลในการเป็นกระบอกเสั่ยงใหแ้ก่
สัต้วท่์ั้�ยากไร้

ตดิตามการทั้ำางานของเราไดท่้ั้�  
Facebook, Instagram และ Twitter.

เซเลป 
ช่ื่ป้ายิหนุน 
ซอยิด๊ีอก
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Chutima Srisawang

ช่่วงต่น้เด้อ่นกรกฎาคม ซอยด้อ๊กได้ต้่อ้นร่บผู้อำานวยการสถาน่วทิั่ยุแหง่
ประเทั่ศไทั่ย จง่หว่ด้ภเูกต็่ ค่ณณรงค์ ช่ั่�นนิร่นด์ร์และทั่ม่งานทั่่�เด้นิทั่างมา 

เพ่�อมอบกระด้าษและหน่งส่อเก่าสำาหร่บการทั่ำากระบะทั่รายใหแ้มวป่วย 

ในโรงพยาบาลแมว ทั่่�ได้จ้ากการเกบ็รวบรวมจากกลุ่มผู้ฟ่งรายการวทิั่ยุ  
และกระด้าษเหล่อใช้่จากสถาน่ฯ

นอกจากน่�ยง้ไดเ้ดนิเย่�ยมช่มการทั้ำางานของศนูยพ์ื่ก้พิื่งอ่กดว้ย  ซึ่่�งคณ่์ณ์รงคม่์ความ
สันใจเก่�ยวกบ้การทั้ำางานเพ่ื่�อสัน่ข้และแมวจรจด้ในภูเูก็ต  และเคยไดเ้ชิ่ญ่ตว้แทั้นของ
ซึ่อยด๊อกไปรว่มพื่ดูคย่ในรายการสัดทั้างวิทั้ย ่“หนึ�งถว้ิยู่กาแฟ” ซึ่่�งเป็นรายการท่ั้�จะเชิ่ญ่
บค่ลากรในแวดวงและหนว่ยงานตา่ง ๆ รอบเกาะภูเูก็ตมาพื่ดูคย่เก่�ยวกบ้ประเดน็ตา่ง ๆ
 ท่ั้�นา่สันใจ ออกอากาศทั้างสัถูาน่วิทั้ยก่ระจายเสั่ยงแหง่ประเทั้ศไทั้ย จ.ภูเูก็ตและทั้าง
ไลฟ์ัเฟัสับ่๊ค

เราไดไ้ปรว่มพื่ดูคย่ในรายการในช่ว่งตน้เด่อนสังิหาคมเก่�ยวกบ้ประเดน็เร่�องการทั้ำางาน
ของซึ่อยด๊อกในช่ว่งสัถูานการณ์โ์ควิด19 และวิกฤติน้�นสัง่ผ่ลกบ้ประช่ากรสัน่ข้และ 
แมวจรจด้อยา่งไรบา้ง

“มก้ารพัดูคัยู่่เก้�ยู่วิกบัป็ระเดน็ขอ้งผูู้ค้ันมากมายู่  ถงึเวิลาที่้�จ็ะพัดูเก้�ยู่วิกบัสตัวิ�ที่้�อ้ยูู่� 
ในชั่ม่ชั่น ซึ�งกเ็ป็็นส�วินหนึ�งขอ้งสงัคัมเชั่�นเดยู้่วิกนั” เป็นสัิ�งท่ั้�คณ่์ณ์รงคไ์ดก้ลา่วไวใ้น 
การพื่ดูคย่กวา่ 45 นาท่ั้ “โดยู่เฉัพัาะอ้ยู่�างยู่ิ�งในชั่�วิงการแพัร�ระบาดขอ้งโคัวิดิ19 ที่้� 
ผูู้ฟั้งรายู่การกต็อ้้งการที่้�จ็ะที่ราบวิ�าสน่ขัและแมวิรอ้บ ๆ เกาะมค้ัวิามเป็็นอ้ยูู่�อ้ยู่�างไร
บา้ง ฉัะนั�นจึ็งเป็็นป็ระเดน็ที่้�เราจ็ะละเลยู่ไม�ได”้ 

สัิ�งท่ั้�คณ่์ณ์รงคก์ลา่วน้�นเราคงไมอ่าจปฏิเสัธได ้ขอขอบคณ่์ทั้างสัถูาน่วิทั้ยก่ระจายเสั่ยง
แหง่ประเทั้ศไทั้ย จ.ภูเูก็ตเป็นอยา่งสังูท่ั้�เลง็เหน็ความสัำาคญ้่ของสัน่ข้และแมวจรจด้ดอ้ย
โอกาสั เราหวง้เป็นอยา่งยิ�งวา่จะยง้คงไดร้บ้การสันบ้สันน่จากทั้างสัถูาน่ในโอกาสัถูด้ไป

คัณ่ณรงคั�และที่ม้งานเดนิที่างมามอ้บ
กระดาษและหนงัสอ่้เก�าที่้�ศูนยู่�พักัพังิ

ระหวิ�างการพัดูคัยู่่ในรายู่การ “หนึ�งถว้ิยู่กาแฟ”ซอยด๊๊อกิออนแอร์ั
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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.

 YOU CAN LET YOUR LEGACY  
BE THE FUTURE FOR STRAY ANIMALS.   

SHARE OUR VISION BY JOINING  
THE SOI DOG LEGACY PROGRAMME. 

 
Visit www.soidog.org/legacy or email legacy@soidog.org to find out more.

https://www.soidog.org/sponsor/prowler-55
https://www.soidog.org/sponsor/madahva-1953
https://www.soidog.org/sponsor/tairo-1958
https://www.soidog.org/content/urgent-appeal-toddy

