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เรื่ อง ขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคสังกะสี และวัสดุอื่นๆ เพื่อหลบแดดหลบฝน
เรี ยน ท่านเจ้ าของบริษัท, ท่านเจ้ าของบ้ าน , ท่านผู้ใจบุญ
เนื่องด้ วยปั จจุบนั "กองทุนช่วยเหลือสุนขั และแมวเร่ร่อนป่ วย" มีความลําบาก และเดือดร้ อน เป็ นที่สดุ อย่างมหันต์ จาก
การที่ข้าพเจ้ าได้ อทุ ิศ และเสียสละชีวิตตัวเองเข้ าไปช่วยเหลือหมาแมว เร่ร่อน โดยเฉพาะ "หมาแมวเร่ร่อนป่ วย" ได้ ช่วยเหลือ
หมาแมว หลายร้ อยชีวิต ปี นี ้เป็ นปี ที่ 15 การที่อทุ ิศ และเสียสละชีวิตตัวเองเข้ าไป ช่วยเหลือหมาแมวเหล่านี ้ "กลายเป็ น
ความผิด" ถูกรุมเกลียด, รุมยํา, รุมกลัน่ แกล้ ง สารพัดรูปแบบ, ถูกกดขี่, ข่มเหง, กดดัน ขูดรี ด และรี ดไถ ถูกใส่ร้าย และ ยุแหย่
ต่าง ๆ นา นา เขาเรี ยกว่า "ถูกรุมกระทืบ" เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากภัยร้ ายที่เป็ นเงาตามตัว และจากชีวิตเร่ร่อนของหมาแมวกว่า
300 ชีวิตในปั จจุบนั ก็ทําเอาชีวิตของข้ าพเจ้ าพินาศย่อยยับ ฉิบหายวายวอดจนหมดตัว และร่างกายที่ออ่ นแอ ทํางานตลอดทุก
วัน ไม่มีเวลาพักผ่อน นอนวันละ 2-3 ชัว่ โมง กระทัง่ เวลาทานข้ าว มื ้อเช้ าไปอยูท่ ี่ตี 1 บางครัง้ ตี 3 ปี จจุบนั ป่ วยเป็ นหลายโรค
โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวก บ่อยครัง้ ที่หายใจไม่ออก ต้ องหายใจทางปาก ต้ องพกยาพ่นเข้ าจมูกตลอดเวลา,
โรคหัวใจ, โรคไทรอยด์, โรคกระเพาะ, โรคตา, มือเน่า เท้ าเน่า วัน ๆ มีหน้ าที่ต้องหาข้ าวสาร, อาหารเม็ด หมาแมว, อาหาร
กระป๋ องหมาแมว ยารักษาโรค, ค่าหมอ, ค่ารักษาพยาบาลแทบจะล้ มทังยืน! ปั จจุบนั ถูกเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ สัง่ ให้ ย้ายหมากลุม่
หนึง่ ที่ได้ ช่วยจากการถูกยาเบื่อ ตังแต่
้ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ให้ เวลา 3 เดือน ตามที่ข้าพเจ้ าร้ องขอ สิ ้นสุด 8
พฤษภาคม 2553 ณ ขณะนี ้ ข้ าพเจ้ ายังไม่สามารถย้ ายได้ เนื่องจากต้ องวิ่งหาสถานที่ ตลอดระยะ เวลา 3 เดือน ซึง่ ต้ องใช้ นํ ้ามัน
รถทุกวัน จากนํ ้ามันรถปกติที่วิ่งให้ ข้าวหมาแมวเร่ร่อนตามถนนหนทาง ชีวิตปกติก็ลําบาก อยูแ่ ล้ ว ต้ องหาเงินจ่าย ค่านํ ้า-ค่าไฟ
ค่ายา ค่าหมอ ค่าโรงพยาบาล และต้ องเป็ นที่ ที่ไกลบ้ านคน ที่ต้องถมแล้ ว จนขณะนี ้ ได้ สถานที่แล้ ว 400 ตรารางวา ค่ามัดจํา
และค่าเช่าอยูท่ ี่ 39,000 มีมดั จํา 2 เดือน ล่วงหน้ า 1 เดือน เดือนละ 13,000.- บาท ช่างได้ คํานวนแล้ ว จากการที่ต้องล้ อมรัว้ ทัง้
4 ด้ าน และหลังคา เพื่อหลบแดดหลบฝน จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ สงั กะสี จํานวน 1,500 แผ่น และนอกเหนือจากนี ้ยังขาดวัสดุ
และอุปกรณ์อีกหลายอย่างซึง่ มีความจําเป็ นต้ องขอรับบริจาคสิ่งของ ดังต่อไปนี ้
1. สังกะสี 10ฟุต 1,500แผ่น
2. กระเบื ้องลอนคู่ 1.50 เมตร 1,500 แผ่น กระเบื ้องเรี ยบ 6 มิล -8 มิล 80 แผ่น กระเบื ้องแผ่นใส 50 แผ่น
3. ไม้ ไผ่ยาว 3-4 เมตร หรื อไม้ หน้ าสาม ยาว 3 - 4 เมตร จํานวน 300 อัน
4. ไฟนีออนยาวพร้ อมขา 50 ชุด
5. สายไฟ 2 ขด
6. ปั๊ มนํ ้า 200 วัตต์ 2 เครื่ อง
7. ไม้ อดั 6มิล-8มิล จํานวน 100 แผ่น
8. ตู้เย็น 5 คิว ถึง 8 คิว สําหรับแช่ยาและ วัคซีน และอาหารหมาแมว 4 เครื่ อง
9. จักรยาน 3 คัน

10. พัดลม 3 ขา 12 เครื่ อง
11. เครื่ องปั่ นไฟ 3 เครื่ อง
12. แผ่นปูทางเท้ า จํานวน 1,000 แผ่น
13. เต็น 4 x 8 เมตร 4 x 10 เมตร 5 x 10 เมตร และ 5 X 12 เมตร จํานวน 8 หลัง
14. แท็งนํ ้า 4 ใบ
15. สายยางยาว 100 เมตร
16. ไฟฉุกเฉิน 4 เครื่ อง
17. กล้ องวงจรปิ ด 2 เครื่ อง
18. ค่าขอประปาชัว่ คราว และไฟฟ้าชัว่ คราว 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
19.ค่าเช่าที่ 39,000.- (สามหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน) มีมดั จํา 2 เดือนเท่ากับ 26,000 บาท + ค่าเช่าที่จ่ายก่อนอยู่ เท่ากับ 13,000
บาท (หนึง่ หมื่นสามพันบาทถ้ วน) รวมเป็ น 39,000.้
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน)
20. เงินค่ารับเหมาก่อสร้ าง ทังหมด
ณ ขณะนี ้ได้ ถกู เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเร่งเร้ าให้ รีบย้ าย และกรรมการของหมูบ่ ้ านที่จงเกลียดจงชัง ข้ าพเจ้ า เป็ นอย่างมากที่
ข้ าพเจ้ าเข้ าไปช่วยเหลือหมาแมวเหล่านัน้ จากการที่เขาสัง่ เบื่อหมาแมว มาตลอดเวลา รวมทังหมาพิ
้
การ ตาบอดหรื อหมาท้ อง
ทังใน
้ และบริเวณหน้ าหมูบ่ ้ าน และรอบ ๆ เป็ นจํานวนมาก จึงใคร่กราบขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ โปรดให้ ความเมตตา
ช่วยเหลือและอนุเคราะห์ "ชีวิตสัตว์ป่วย เร่ร่อนผู้ด้อยโอกาส" ให้ พวกเขามีลมหายใจ และมีชีวิตอยูต่ อ่ ไปได้
จึงขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ ให้ ความเมตตาช่วยเหลือและอนุเคราะห์ "ชีวิตสัตว์ป่วยผู้ด้อยโอกาส" สัตว์ป่วยไร้ ที่พงึ่ ,
ไร้ สถานพยาบาล, ไร้ ยารักษาโรค, ไร้ ที่อยูอ่ าศัย และขาดแคลนอาหาร โดยสามารถโอนเงิน ผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา
ย่อยคาร์ ฟรู ์ ศรี นครินทร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 052-0-07775-1 ชื่อบัญชี นางอารี พร มหารวย
ท้ ายนี ้ขอให้ ทา่ น และครอบครัวตลอดจนญาติมิตรสนิทจงมีแต่ความสุข และปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บทังปวง
้
**หมายเหตุ เมื่อสร้ างเสร็จแล้ ว จะขออนุญาตถ่ายรูปสถานที่ และแผนที่ตงมากราบเรี
ั้
ยนท่าน
ขอแสดงความเคารพและนับถือ

(นางอารี พร มหารวย)
"กองทุนช่วยเหลือหมาแมวเร่ร่อนป่ วย"
* ปั จจุบนั ขาดแคลน และเดือดร้ อนเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก หมา แมว เร่ร่อนเหล่านี ้รอคอยข้ าวทุกวัน จึงใคร่ขอความเมตตา
และความอนุเคราะห์จากท่าน ช่วยบริจาคข้ าวสาร อาหารเม็ด หมา-แมว, อาหารกระป๋ อง หมา-แมว, แอลกอฮอล์ และค่ารักษา
โรค หรื อวัคซีน หมา-แมว บางส่วนก็ได้ คะ

