เพื่อนรักตางภาษา
“สายใยถึงกัน สายสัมพันธไมมีวันจาง”

ไมนาเชื่อวาในสังคมปจจุบนั ขณะนี้ ซึ่งมีแตการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แกงแยงชิงดีชิงเดนเพื่อความอยู
รอดของแตละคน เนื่องจากสภาวะสังคม และเศรษฐกิจบีบคั้น จะมีกลุมคนที่มีจิตใจดีมองไปยังเพื่อนรวมโลกของเรา
อีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ สุนัขและแมว ทีเ่ ปนเพื่อนกับมนุษยเราตลอดมาโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ทั้งสิน้ ดัง
ตัวอยางของ คุณปานิดา รสรื่น อายุ 60 ป ใชชีวิตอยูกับสามี 2 คน พรอมทั้งสมาชิกของคุณปานิดา (หมา และ แมว) อยู
รวมกันกวา 200 ชีวิต ซึ่งแบงออกไดเปน สุนัข 110 ตัว แมว 90 ตัว ปานิดาบอกกับทางสมาคมวา เริ่มแรกของการ
เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดนี้ เริ่มมาจากพื้นฐานโดยสวนตัวของปานิดาเองเปนคนรักสัตวอยูแ ลว พอไปเจอสุนัขขางถนน
ก็นํากลับมาเลีย้ งไวที่บานจาก 1 ตัว จนกลายเปนจํานวนเพิ่มขึ้นเรือ่ ย ๆ ในอดีตปานิดาทํางานเปนเจาหนามูลนิธิ
ประภาคาร ก็พอที่จะมีรายไดที่จะเลีย้ งดูใหแกสุนัขพวกนั้น แตเนื่องจากไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงตองออกจาก
งาน พรอมกับสามีดวย จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนปจจัยทางการเงินเกิดขึน้
แตก็ไดพยายามดิ้นรนที่จะยังชีพ ปจจุบันทั้งสองคน
ประกอบอาชีพโดยการรับซือ้ ของเกามาขายก็พอ
ประทังไปได เพื่อนําเงินไปซือ้ อาหารใหกับตนเองและ
บรรดาสุนัขทั้งหลาย ซึ่งก็ยังไมเพียงพอแกความ
ตองการ เนื่องจากคาใชจายในการดูแลสุนขั และแมว
ทั้งหมดตกอยูป ระมาณ 30,000 บาทตอเดือน
ซึ่งยังไมรวมถึงคารักษาพยาบาลอื่น ๆ นอกเหนือ
จากที่ไดรับความดูแลชวยเหลือจากทางสมาคมปองกันการทารุณสัตวฯ อยูอยางสม่ําเสมอแลวนั้น ปานิดาบอกวา
ตอนนี้กําลังตองการวัคซีนรวม ยาแกเห็บ ซึ่งกําลังเปนปญหาในขณะนี้ แตชีวิตเหมือนถูกกลั่นแกลงจากสังคม คนเห็น
แกตวั จากเดิมที่เคยมีภาระหนักอยูแ ลว พอมีคนทราบวา คุณปานิดาเปนคนรักสุนัขและแมวและใหความอนุเคราะห
ดูแลอยู ก็นําสุนัขของตัวเองมาปลอยไวบริเวณบานของปานิดา บางคนก็นํามาฝากเลี้ยงไว 1 อาทิตยแลวจะมารับกลับ
พรอมทั้งใหคา เลี้ยงดู แตก็ไมมาอีกเลย สิ่งเหลานี้จึงกลายมาเปนภาระหนักยิ่งขึ้นใหแกปานิดา จากที่ผานมาทาง

สมาคมฯเองก็ไดใหความชวยเหลือในดานความจําเปนหลาย ๆอยางมาโดยตลอด แตก็ยังไมเพียงพอใหแกสุนัขและ
แมวของคุณปานิดา
เวลาอันยาวนาน สายใยความผูกพันระหวางคน
กับสุนัขยิ่งแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ปานิดาและสามี
ใหความรักความอบอุนแกสตั วเลี้ยงของเคาอยาง
เต็มที่ ทําทุกอยางตลอดจนการดูแลทําความ
ความสะอาด โดยไมหวังสิ่งใด ๆ ตอบแทน
คุณปานิดาเลาใหทางสมาคมฯฟงวา เขาใจและ
เห็นใจทางสมาคมฯ ซึ่งตองแบกรับภาระหนักในการชวยเหลือเจือจุนในแตละเดือน บางครั้งอาหารหมด สัตวไมมี
อาหารจะกินก็ไมกลาโทรมายังสมาคมฯ เนือ่ งจากเกรงใจ ก็พยายามชวยเหลือตัวเองในเบื้องตนไปกอนเทาที่จะทําได
บางครั้งก็ไปกูเ คามาซื้ออาหารใหกับสุนัขและแมว หรือบางทีก็นําสิ่งของที่มีคาไปจํานําเพื่อใหไดเงินมา
การเอื้ออาทรแกสัตวผูยากไรนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ดี และเปนแบบอยางทีด่ ีแกสังคมไทย แตสิ่งเหลานีก้ ําลังจะทํา
รายคุณปานิดาและสามี ดวยสุขภาพที่ไมสมบูรณและสถานะที่ไมเอื้ออํานวย จนทําใหทั้งสองสามีภรรยามีความรูสึก
นอยเนื้อต่ําใจในชีวิตถึงขนาดไมอยากจะมีชีวิตตอไป จะมีใครเห็นใจและเขาใจ เคยมีหลายคนเคยถามปานิดาวา “ถาไม
สามารถเลี้ยงดูเคาไดแลวจะไปเลี้ยงทําไมใหลําบากเปลา ๆ” ซึ่งคําตอบที่ไดก็คือ “เมื่อเรามีความคิดที่จะเลี้ยงดูเคาก็
สมควรที่จะตองรับผิดชอบชีวิตเคาไปจนถึงที่สุด หากเราไมดูแลเคาแลวเคาจะไปอยูไหน ปลอยใหกลายเปนขยะสังคม
เหรอ มันไมถกู ตอง” สมาคมฯ จึงใครขอความเห็นใจแทนคุณปานิดา หากมีผูใจบุญทานใด
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ฯลฯ ไดมอง
เห็นถึงความเสียสละตัวเอง อุทิศกายใจ
เพื่อทํางานชวยเหลือสังคมในอีกดานหนึ่ง
ซึ่งนอยคนนักที่จะสามารถทําได โดยทาน
สามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือ
สังคมไมใหสัตวจรจัดมีจํานวนเพิ่มขึน้ และ
ใหคุณปานิดาและสัตวตาง ๆ ไดมีความเปนที่ดีขึ้น ทานสามารถบริจาคผานทาง
ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญสีลม ชื่อบัญชี สมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย บัญชี
เลขที่ 101-599580-4 หรือสอบถามรายละเอียดไดที่คุณกันตกนิษฐ เจาหนาที่สมาคมฯ โทร.-02236-2176,0-2266-5104
ทายนี้ ฝากถึงผูที่ขณะนีก้ ําลังเลี้ยงสุนัขหรือแมวอยูห รือมีความคิดที่จะเลี้ยง ใหพิจารณาอีกสักนิดนึงวา คุณ
พรอมที่จะดูแล รับผิดชอบชีวิตสัตวเลีย้ งของทานตลอดไปหรือไม

“ปาตุนกะปารื่น กับ 400 ชีวิต บนเกาะสุนัข สํานักงานพุทธมณฑล จ.นครปฐม”

ชีวิตทุกชีวิตตองดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอด
ไมเวนแมกระทั่งสัตวที่ทําทุกวิถีทาง เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด
ดังเชน ปาตุน กับปารื่นเปนเจาหนาที่อยูทพี่ ุทธมณฑล
ทํางานดูแลความเรียบรอยเกีย่ วกับการทําความสะอาดของ
พุทธมณฑล ปาทั้งสองบอกกับเราวา ไมเคยนึกเลยวา
ในชีวิตนี้จะตองมาเลี้ยงสุนัขถึง 400 ตัว แตเนื่องจาก
เปนคนรักสัตวอยูแ ลวเลยไมเปนปญหามากนัก เริ่มแรก
จากการเก็บสุนัขขางถนนมาเลี้ยง 1 ตัว และหลังจาก
นั้นก็มีตามมาเรื่อย ๆ โดยที่เราไมสามารถที่จะทอดทิ้งเคาได เมื่อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็ไดรับความอนุเคราะหจากทาง
ทานผูอํานวยการพุทธมณฑลคนกอน ชื่อคุณยงยุทธ ซึ่งไดใหความสําคัญของคําวา “สุนัขจรจัด” จึงไดจัดสรรพืน้ ที่
ภายในพุทธมณฑลประมาณ 3 ไร เพื่อทีจ่ ะใหปาตุนกับปารื่นนําสุนขั ที่ถูกทอดทิ้งมาดูแล แตวาจะตองหาอาหารและ
จัดทําสถานที่ ที่พักใหกับสุนขั เหลานั้นเอง ซึ่งก็ไดรับความชวยเหลือจากผูใจบุญในการชวยบริจาคเงินมาสรางที่พัก
ใหกับสุนัขจรจัด และไดรับความชวยเหลือจากทางสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย(TSPCA) ในการ
บริจาคอาหาร เวชภัณฑและสิ่งจําเปนตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน และทางกรมปศุสัตวไดใหความชวยเหลือในดานการ
รักษา
ปจจุบัน การดูแลรับผิดชอบทุกอยางไมวาจะเปนการใหอาหาร อาบน้ํา ทําความสะอาดที่พัก มีเพียงคุณปาตุน
และปารื่น 2 คนเทานั้นทีด่ ูแลอยูอยางใกลชิด โดยไมคํานึงถึงสิ่งใดๆ นอกเหนือจากสุนัขจรจัดจํานวน 400 ตัวทีอ่ ยูใน
ความดูแลของปาทั้งสองแลว ยังมีสุนัขขางนอกอีกที่ปาตองไปใหอาหารเนื่องจากไมสามารถเขามาอยูในพุทธมณฑล
ไดอีก ดวยความเปนคนมีจิตใจเมตตาแกสัตว จึงทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อหวังเพียงใหสตั วเหลานัน้ มีชวี ิตและความ
เปนอยูที่ดีขนึ้ การดูแลชีวิตสักหนึ่งชีวิตนัน้ จะตองอยูบนพื้นฐานของความรักความเมตตา และที่สาํ คัญจะตองอยูบ น
พื้นฐานความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ ปาตุนกลาววา “อยากใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอชีวติ ตัวเองและตอสังคมที่
เราอาศัยอยูดวย”

สัตวบาน สัตวเลี้ยง เคียงคูวัฒนธรรม
การรับอุปการะสุนัข

การรับเอาสุนัขที่ถูกทํารายหรือถูกทอดทิ้งมาเลี้ยงนั้น ไมใชเรื่องงายและเปนหนาที่อนั ยิ่งใหญอยูทีเดียวเพราะ
สุนัขจรจัดแตละตัวนัน้ มีประสบการณทแี่ ตกตางกันไป จึงยากที่คณ
ุ จะคาดเดาถึงปญหาที่จะเกิดขึน้ ได และปญหาที่พบ
อาจทําใหคณ
ุ ตองอาศัยคาใชจาย บางครั้งตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญหรือทีป่ รึกษาเพื่อใหคําแนะนํา รวมทั้งตองอุทิศเวลาและ
แรงกายเพื่อชวยใหสุนัขตัวนั้นเอาชนะปญหาตาง ๆเหลานั้นได
การที่คุณจะรูวา สุนัขที่คุณคิดจะรับมาเลี้ยงนั้นมีปญหาหรือไมนั้นไมไดงายและรวดเร็วอยางที่หลาย ๆคนคิด
สถานรับเลี้ยงสุนัขบางแหงมีเจาหนาที่ผูฝก สอนสุนัขหรือผูดูแลพฤติกรรมสุนัขที่สามารถใหคําแนะนําแกคุณได แต
เมื่ออยูในสถานรับเลี้ยงนั้น สุนัขก็มักจะปฏิบัติตัวตางไปจากเมื่ออยูใ นบาน ดังนั้น การทดสอบที่แทจริงคือการรอ 8-12
สัปดาห นับตั้งแตคุณรับสุนัขมาเลี้ยง เพื่อดูวามันมีปญหาอะไรบาง บอยครั้งในตอนตน ๆของชวงเวลาปรับตัวนั้นอาจมี
ปญหาเกิดขึน้ แตปญหาจะหายไปทันทีที่คณ
ุ กําหนดกิจวัตรประจําวันใหมัน เชน การฝกการขับถายภายในบาน เปนตน
แตหลังจากหลายสัปดาหผานไปเมื่อสุนัขรูสึกสบาย ๆกับสภาพแวดลอมใหมแลว มันจะแสดงบุคลิกภาพที่แทจริง
ออกมา และนัน่ ก็หมายความวาสุนัขที่เงียบ ๆอาจจะกลายไปเปนสุนัขทีช่ อบเหามากจนเกินไปก็ได ถาดูเหมือนวาคุณ
กําลังเจอปญหาดานพฤติกรรมที่แกยากนี้ จงใหผูเชี่ยวชาญชวย โรงเรียนฝกสุนัขหลายแหงมีบริการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงที่อาจสามารถชวยคุณจากปญหายุงยากได
และหนึ่งในความผิดพลาดที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อรับเอาสุนัขที่ถูกทารุณมาเลี้ยงก็คือ การพยายามแกปญ
 หาโดยการ
ทําในสิ่งที่ตรงกันขาม เชน คุณพยายามไมขดั ใจ ใหอภัย และยอมใหสุนขั ตัวนั้นแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมาแต
สุดทายกลับกลายเปนวาคุณโอสุนัขของคุณจนเสียนิสัย ซึ่งทําใหปญหาดานพฤติกรรมตาง ๆเลยรายลง

การแกไขปญหาคุณจะตองใชวิธีการฝกในทางสรางสรรคเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจของสุนัข การมองหาสัตวที่ถูก
ทารุณมาเลี้ยงเพราะตองการชวยเหลือ สิ่งที่สําคัญมาก ๆ คือ จะตองเขาใจวาคุณกําลังจะเจอกับอะไรบาง มันไมใชเรื่อง
ที่วาคุณมีความกลาหาญที่จะชวยเหลือพวกมันหรือปลาว แตมนั มีอะไรมากกวานั้น
การขับถายภายในบานเปนปญหาสําคัญอันดับ 1 สุนัขจํานวนมากที่มาจากขางถนน อาจจะเคยมีปญ
 หานี้
มาแลว และเมือ่ คุณรับมันเขามาเลี้ยง มันก็จะเริ่มมีปญหาการขับถายภายในบานอีก ทางแกไขก็คือการกลับไปสูขั้น
พื้นฐานทําราวกับวามันเปนลูกสุนัขตัวใหมโดยมีคําแนะนําดังตอไปนี้
 ใหอาหารสุนขั เปนเวลา อยาเปลี่ยนกําหนดเวลา แมวาจะเปนชวงสุดสัปดาห
 ใหอาหารยี่หอเดียว อยางใหเศษอาหาร ระบบการยอยอาหารของสุนขั นั้นไวมาก การเปลี่ยนแปลง
อาหารทันทีทนั ใด อาจทําใหทองอืดและทองเสียได
 พาสุนัขออกไปตามกําหนดเวลาประจํา สุนัขโดยปกติแลวจําเปนทีจ่ ะตองขับถาย หลังจากเวลา
รับประทานอาหาร เลน หรือตื่นนอน (แมวา จะเปนเพียงแคงีบสั้น ๆก็ตาม)
 รักษากําหนดการ แตละครั้งที่สุนัขออกไปขับถายขางนอกใหจดเวลาไว คุณจะเริ่มเห็นรูปแบบของ
พฤติกรรมชัดขึ้น และจะเริ่มรูวาเมื่อไหรทสี่ ุนัขของคุณตองการไปขางนอก
 พาสุนัขของคุณไปยังทีเ่ ดิมในแตละครั้งเพือ่ ใหรูสึกผอนคลาย เดินอยางสบาย ๆ ไมเรงรีบเพื่อไปที่นั่น
เพราะคุณตองสอนใหมันรูว า ที่นี่คือ ที่สําหรับขับถาย และนั่นเปนเพียงเหตุผลเดียวที่คณ
ุ พามันไปที่
นั่น

