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DESIGN IS SO SIMPLE.
THAT’S WHY IT IS SO COMPLICATED.

PAUL RAND
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HOWL ARE YOU
	 ทกุงานออกแบบล้วนมเีบือ้งหลงัเสมอ
	 นี่คือแนวคิดหลักที่เราใช้ตอนที่ท�า	howl	เล่ม	Pet	Design	นี้	
เพราะเราเชื่อว่าส่ิงส�าคัญท่ีสุดของงานดีไซน์ไม่ใช่อยู่แค่ตรงตัว
ผลติภณัฑ์สดุท้ายแต่เพยีงอย่างเดยีว	หากแต่แนวคดิเบือ้งหลงังาน
ชิ้นนั้นว่าท�าไม	เพราะเหตุใด	งานถึงออกมาเป็นแบบนี้ก็ส�าคัญไม่
ยิง่หย่อนไปกว่ากนั
 จะว่าไปแล้วคงไม่ใช่แค่เฉพาะงานออกแบบอย่างเดยีวทีม่เีบือ้งหลงั 
แทบทุกอย่างในชีวิตของเราก็ล้วนมีเบื้องหลังเช่นกัน	เพราะไม่ว่า 
การท�าอะไรสกัอย่างนัน้จ�าเป็นต้องมกีารเตรยีมงานท่ีด	ีและสิง่ทีม่า
พร้อมกบัการเตรยีมงานทีด่กีค็อืคนท�างานเบือ้งหลงันัน่เอง
	 นกึถงึสมยัตอนท่ีผมท�ากจิกรรมในคณะตอนเรยีนมหาวทิยาลยั	
น่าแปลกทีผ่มมกัได้รบังานเบือ้งหลงัอยูเ่สมอ	ตัง้แต่เขยีนบท	ถ่ายภาพ 
จดัเวท	ีแบกเสาจัดไฟ	หลายคนอาจจะมองว่าบนเวทกีลางสปอตไลต์
นัน้ช่างสวยงามและชวนมอง	แต่ใครจะรูว่้าความจรงิแล้วเหล่าคนที่
อยูเ่บือ้งหลงันัน้กส็�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั
 อาจเพราะด้วยผมเคยท�างานเบือ้งหลงั	และชอบงานเบือ้งหลงัด้วย 
ท�าให้ทุกครั้งที่ไปงานอะไรก็ตาม	หากมีโอกาสผมมักจะสอดส่อง
ดกูารท�างานของคนเบือ้งหลงัอยูเ่สมอ	ทัง้สตาฟทีว่ิง่วุน่กนัอยูด้่าน
หลงัเวท	ีคนคมุเครือ่งเสยีง	หรอืแม้กระทัง่คนเสร์ิฟน�า้	คนตวัเลก็ๆ	
ที่มักใส่ชุดด�าและไม่มีใครมองเห็นเหล่านี้นี่แหละ	คือฟันเฟืองชิ้น
ส�าคญัทีท่�าให้งานคอนเสร์ิตหรอืงานประชมุใหญ่ๆ	มากมายส�าเรจ็
ลลุ่วงไปได้ด้วยดี
	 แต่ในปัจจุบันหากเราลองหันหน้ามองไปในสังคมตอนนี้	 
ดูเหมือนว่าเราจะเห็นว่าทุกคนต่างอยากมีตัวตน	อยากถูกมอง

เห็นกันมากขึ้น	ในยุคที่ทุกคนต่างมีช่องทางในการแสดงออกของ 
ตวัเอง	ใครจะถ่ายทอดสดอะไรกไ็ด้	ค�าว่าเนต็ไอดอลเป็นค�าพดูทีเ่รา
ได้ยนิจนชนิห	ูและใครๆ	กส็ามารถเป็นเนต็ไอดอลได้ในชัว่ข้ามคนื	
	 การละเล่นบนเฟซบุ๊กเมื่อเร็วๆ	น้ี	กับแท็ก	#คิดยังไงเมื่อเห็น 
ตัวเองคร้ังแรก	กน่็าจะเป็นอกีหน่ึงตวัอย่างทีดี่ทีท่�าให้เห็นว่าแทนที่
เราจะคุยเพื่อเรียนรู้กันและกัน	แต่กลับกลายเป็นต่างคนต่าง
พยายามบอกว่า	“มาคยุเรือ่งของฉนัส”ิ	แทน
 ช่างราวกบัว่าตอนนีไ้ฟสปอตไลต์พร้อมทีจ่ะฉายไปหาทกุๆ	คนแล้ว
ขอเพยีงแค่คณุพร้อมอยูบ่นเวทเีท่านัน้	
	 แต่ทีน่่าคดิคอืถ้าทกุคนขึน้อยูบ่นเวทแีล้ว	ใครจะเป็นคนด	ูและ
ทีน่่าคดิต่อยิง่กว่านัน้คอืใครจะยอมเป็นคนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของเวที

	 คงจะเป็นการดีไม่น้อยถ้าเราทุกคนสามารถแบ่งพื้นที่ยืนกัน
ได้อย่างเหมาะสม	และให้ความส�าคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	
เพราะไม่ว่าจะเบือ้งหน้าหรอืเบือ้งหลงั	ต่างกเ็ป็นส่วนส�าคญัด้วยกนั
ทัง้นัน้
	 ลองปิดสปอตไลท์ของตัวเองแล้วถอยออกมาอยู่ด้านหลังเวที 
ดบู้าง
	 บางท.ี...เมือ่ไม่ถกูแสงสปอตไลท์แยงตา
	 คณุอาจมองเหน็อะไรๆ	ชดัขึน้กว่าทีเ่คย
 
 

ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์
บรรณาธกิาร Howl Magazine

05



06

HOWL TEAM

ที่ปรกึษา
น.สพ.การุณ ชัยวงศโ์รจน์

บรรณาธกิารบรหิาร
สพ.ญ.มนสันนัท ์ธาราทรพัย์

บรรณาธกิาร
น.สพ.ชานนท ์สมิะบวรสทุธิ์

กองบรรณาธกิาร
น.สพ.อภชิาต ิตัง้กจิเจรญิวงศ์
น.สพ.ปัณณกร เลาหประสทิธพิร

 นายปิยะพงษ ์เลก็ประยูร

ฝ่ายการตลาดและโฆษณา
สพ.ญ.กชกร โอชาวตัร ์และ น.ส.พนัทพิย ์ทพิวรรณ

ศลิปกรรม
กฤษณะ โชคเชาวว์ฒัน์
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HOWL TO SMILE

No More Woof
เครื่องแปลภาษาสุนัข
	 คงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยถ้าเราสามารถรู้ว่า
สุนัขก�าลังพูดอะไรกับเราอยู่	แต่เชื่อไหมว่าไอเดีย 
สดุฝันเฟ่ืองนีก้�าลงัจะกลายเป็นจรงิแล้วด้วยเครือ่งแปล
สุนัขรุ่นแรกของโลกจากฝีมือทีมนักวิจัยของกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิก	(NSID)	ที่มีชื่อว่า	“No	More	
Woof”	(แปลเป็นไทยว่าไม่ต้องเห่าอีกแล้ว)	โดย
เจ้าเครือ่งนี้ใช้หลักการวดัค่าคล่ืนสมอง	(EEG)	ของ
สนัุขแล้วมาประมวลผลว่าตอนนีเ้ขาก�าลังคดิหรอืท�า
อะไรอยู่โดยแปลงเป็นเสียงผ่านไมโครโฟนออกมา	 
รุ ่นทดลองของ	No	More	Woof	สามารถแปล 
ภาษาสุนัขได้หลากหลายประโยคพื้นฐาน	ทั้งโกรธ	
หิว	สงสัย	หรือง่วงนอน	และในอนาคตทีมนักวิจัย
ก�าลังพยายามพัฒนาเพื่อให้เครื่องนี้แปลภาษาได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

SAMU
ก็แค่เรื่องขี้หมา
	 การก�าจัดอุจจาระของสุนัขดูเป็นเรื่องชวนปวดเศียร
เวียนเกล้าของคนเลี้ยงสุนัขมาหลายยุคหลายสมัย	ที่
ญี่ปุ่นตอนนี้มีการประดิษฐ์	SAMU	เครื่องก�าจัดอุจจาระ
สนุขัทีส่ามารถรีไซเคลิอจุจาระสนุขัให้กลายเป็นปุย๋ไร้กลิน่
เพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้ในสวนหลังบ้านได้อีกด้วย	
SAMU	ถูกสร้างโดยบริษัท	Tohoku	Kankyo	และมา
พร้อมดีไซน์หลากหลายสีสันทีจ่ะท�าให้คณุรู้ว่าการก�าจดั
อุจจาระสุนัขต่อไปนี้มันก็แค่เรื่องขี้หมาPet Cube

กล่องมหัศจรรย์ส�าหรับสัตว์เลี้ยง
	 Pet	Cube	เป็นอุปกรณ์ส�าหรับสัตว์เล้ียงที่เจ้าของ
สามารถควบคุมเครื่องนี้ยิงเลเซอร์หรือเปิดกล้องดูสัตว์
เลีย้งจากนอกบ้านได้ผ่านคอมพวิเตอร์หรือสมาร์ทโฟน	Pet	
Cube	เป็นนวตักรรมใหม่ส�าหรบัคนทีท่�างานแล้วอยากรูว่้า
สตัว์เลีย้งของเราท�าอะไรอยูห่รอือยากเล่นกบัสตัว์เลีย้งก็
สามารถท�าได้โดยไม่จ�ากดัระยะทาง
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KYON : สุนัขหาย...ได้คืน
	 ทุกปีมีคนท�าสุนัขหายกว่า	10	ล้านคน	ปัญหานี้จะหมดไปด้วย	
KYON	ปลอกคอ	GPS	ที่เล็กที่สุดในโลกที่สามารถตรวจจับต�าแหน่ง
ของสุนัขที่หายไปได้	นอกจากนี้	KYON	ยังมีออฟชั่นเตือนเจ้าของว่า
สุนัขร้อนเกินไป	ก�าลังตกน�้า	และอื่นๆ	อีกมากมายที่น่าสนใจไม่น้อย
เลยทีเดียว

Tailio
กระบะทรายแมวอัจฉริยะ
	 Tailio	เป็นชุดอุปกรณ์กระบะ
ทรายแมวที่จะคอยวัดค่าน�้าหนัก
แมว	ปริมาณของเสียจากแมว
แต่ละตัวแล้วสามารถประมวลผล
ออนไลน์เพื่อประเมินสุขภาพ
ของแมวแต่ละตัวได้	รวมไปถึง
เครือ่งนียั้งช่วยในการเตอืนให้เรา
ท�าความสะอาดกระบะทรายแมว	
หรือบอกว่าแมวตัวไหนก�าลังมี
ปัญหาสุขภาพได้อีกด้วย
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TALK OF THE HOWL : BOOK
by : Lonely Tea



013

ไตรภาคแห่งความเหงา
ระยะห่างแห่งการลาจาก ดวงดาว และค�าสัญญา 

โลกอาจเป็นที่พ�านกัของคนเหงา
	 เป็นประโยคหนึ่งของ	ฮารุกิ	มุราคามิ	เขียนไว้ในหนังสือ
เรือ่ง	Sputnik	Sweetheart	ทีจ่�าได้ไม่เคยลมืเลอืน	บนดวงดาว
มากมายในจกัรวาล	เรากลบัอยูอ่ย่างโดดเดีย่วเคว้งคว้างในโลก
ใบนี	้ทัง้ๆ	ทีบ่นโลกมผีูค้นมากมาย	แต่เรากลบัรูส้กึว่าเหมอืนไม่มี
ใคร
 บางทโีลกเองกค็งรู้สึกไม่แตกต่างกนั	เพราะบนจักรวาลกว้างใหญ่ 
มดีวงดาวมากมาย	แต่โลกกย็งัอยูอ่ย่างโดดเดีย่วอยูด่ี
	 ความรู้สึกนี้คงเช่นเดียวกับตัวเอกในเรื่อง	Voice	of	the	
Distant	Star	มิคาโกะ	เด็กสาวผู้ถูกเลือกให้เป็นหน่วยส�ารวจ
อวกาศและต้องออกเดินทางจากโลกสู่ความเคว้งคว้างของ 
จกัรวาล	จากเหตุการณ์นีท้�าให้เธอต้องอยูห่่างจากโนโบร	ุเพือ่นชาย 
ร่วมชั้นที่ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างมีใจให้กัน	โดยส่ิงที่เชื่อมต่อ
ระหว่างทั้ง	2	ระหว่างโลกและอวกาศมีเพียงคลื่นสัญญาณ 
มอืถอืเท่านัน้
	 แต่ถงึกระน้ันสญัญาณมอืถอืกไ็ม่อาจเชือ่มความสมัพนัธ์ของ
ทัง้สองได้อยูด่ี
	 ยิง่ยานของมคิาโกะออกเดนิทางห่างจากโลกเท่าไหร่	เวลาที่
สญัญาณมอืถอืต้องใช้เพือ่เดินทางถงึโลกกย็ิง่เพิม่ข้ึนเท่านัน้	จาก
ตอนแรกเป็นหลกันาท	ีกลายเป็นวนั	กลายเป็นปี	และกลายเป็น	
8.6	ปี
	 ข้อความสดุท้ายทีม่คิาโกะส่งไปต้องใช้เวลา	8.6	ปีเพ่ือทีจ่ะถึง
โนโบรทุีอ่ยูบ่นโลก
	 ดเูหมอืนว่าระยะห่างของความรูส้กึเริม่กว้างออกไปทกุทีๆ

คุณยังจ�าค�าสญัญาในวัยเดก็ไดอ้ยูห่รือเปล่า
	 วยัเด็กเป็นวยัทีม่หศัจรรย์	เพราะดูเหมอืนว่าทกุอย่างล้วนมี
ความเป็นไปได้ไม่ส้ินสุด
	 ในเร่ือง	The	Place	Promised	in	Our	Early	Days	เริม่ต้น
ทีก่ลางบ่ายวนัหนึง่ของช่วงวนัหยุดฤดูร้อน	ฮโิรกิ	และ	ทาคยุะ	
เพือ่นรกัสองคนได้พยายามสร้างเครือ่งบนิเพือ่ไปยังหอคอยสงู
เสียดฟ้า	ทีถู่กสร้างขึน้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกญีปุ่น่เป็น
เหนอืและใต้ภายหลังสงครามได้ส้ินสุดลง	ไม่รู้ว่าตัง้แต่เมือ่ไหร่
ทีห่อคอยสงูแห่งนีก้ลายเป็นค�าสญัญาของพวกเขาทีม่ต่ีอ	ซายรูิ	
เดก็สาวผูค้อยให้ก�าลงัใจพวกเขา	ว่าสดุท้ายแล้วเครือ่งบนิล�านี้
จะต้องเสร็จ
	 เครื่องบินสีขาวล�านี้จะต้องบินได้	และพาพวกเขาไปยัง
หอคอยแห่งค�าสัญญานัน้
	 แต่สุดท้ายแล้ว	ซายูริ	กลับหายตัวไปอย่างลึกลับกลางฤดู
ร้อนนัน้
	 นัน่ส่งผลให้ทัง้ฮโิรกแิละทาคยุะหมดก�าลงัใจ	เครือ่งบนิถกู
ล้มเลิก	พร้อมๆ	กับค�าสัญญาได้ถึงวันหมดอายุ	 เรื่องราวน้ี
กระทบกระเทอืนจติใจมากจนทัง้สองต่างแยกย้ายกนัไปคนละ
ทศิคนละทาง
	 จนเวลาผ่านไปหลายปี	 เมื่อทั้งสอง	ได้โตเป็นผู้ใหญ่และ
ก�าลงัจะลมืเรือ่งราวน่าเจบ็ปวดครัง้นี้ได้	ทาคยุะกลบัได้เงือ่นง�า
ของซายูรเิข้า	ดเูหมอืนว่าทัง้หอคอยสงูเสยีดฟ้า	เครือ่งบินสขีาว	
และค�าสัญญา	
	 ก�าลังจะพาให้พวกเขาทัง้	3	คนได้กลับมาพบกันอกีครัง้
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ไมว่า่อยา่งไร ระยะหา่งกค็อื 
5 เซนตเิมตร อยูด่ี
	 อตัราเรว็ของกลบีดอกซากรุะยามร่วงหล่นคอื	
5	เซนตเิมตร	ต่อ	วนิาที
	 นีค่อืสิง่ทีอ่าคาร	ิเคยบอกกบั	ทาคากไิว้	เมือ่
ทัง้	2	ยงัเป็นเดก็
	 ด้วยความที่ทั้งสองค่อนข้างแปลกแยกจาก
เดก็คนอืน่	ท�าให้ทาคากแิละอาคารค่ิอนข้างสนทิกนั	
แต่แล้วในทีส่ดุด้วยความทีค่รอบครัวของทาคากิ
ต้องย้ายทีอ่ยู่เน่ืองจากการงานของคณุพ่อ	ท�าให้
ทัง้	2	คนแยกจากกนั
	 ทาคากิและอาคาริอยู ่กันคนละฝั ่งของ
ประเทศญี่ปุ่น	แม้ว่าจะสามารถนั่งรถไฟมาหา
กนัได้	แต่ความเรว็ของรถไฟกย็งัไม่เคยพอเพยีง
ทีจ่ะท�าให้ความรูส้กึเหมอืนเดมิ
	 ความเรว็ของจดหมายทีส่่งหากนัเริม่น้อยลง
เรือ่ยๆ	และในทีส่ดุกห็ยดุลง
	 แต่ถึงกระน้ันทาคากิก็ยังถูกอาคาริในอดีต 
ฉดุรัง้ไว้จนไม่สามารถก้าวไปไหนได้อยูด่ี
	 เพราะเขายงัคงติดอยูก่บัค�าสัญญาทีเ่คยให้ไว้
กบัอาคารไิว้ในอดตี	ท่ามกลางกลีบดอกซากรุะ
ที่ร่วงหล่นด้วยความเร็ว	5	เซนติเมตรต่อวินาที
นัน่เอง
 
เราทกุคนตา่งเป็นคนเหงา
	 เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่เปราะบางและ
อ่อนแออยู่ในใจ
	 นยิายทัง้	3	เรือ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้เป็น
ผลงานทีด่ดัแปลงจากภาพยนตร์แอนเิมชัน่เร่ือง
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เยีย่ม	3	เรือ่งของผูก้�ากบัแอนเิมชนัดาวรุง่ยคุใหม่
อย่าง	มาโคโตะ	ชินไค	
	 ความโดดเด่นของ	Voice	of	the	Distant	Star,	
The	Place	Promised	in	our	Early	Day	และ 
5	cm.	per	second	นยิายสามเร่ืองที่ได้กล่าวถงึ
ข้างต้นนี้	มีจุดร่วมที่สามารถดึงความโดดเดี่ยว
และความเหงาในใจผู้คนออกมาผ่านสัญลักษณ์
ต่างๆ	ทีแ่ยบยลและคมคาย
	 Voice	of	the	Distant	Star	นั้นแปลงจาก
ฉบบัภาพยนตร์โดย	วาค	ุโอบะ	ส่วน	The	Place	
Promised	in	Our	Early	Day	แปลงจากฉบับ
ภาพยนตร์โดยอาราตะ	คาโน่	ซึ่งทั้ง	2	เรื่องนี้
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉากจบให้ฉบับ
นิยายต่างจากฉบับภาพยนตร์	ส่วน	5	cm.	Per	
Second	นัน้มคีวามพเิศษกว่าเล่มอืน่อยู่เลก็น้อย
ที	่มาโคโตะ	ชินไค	ผูก้�ากับเป็นผูล้งมอืเขยีนเอง	
และได้เพิ่มเติมเนื้อเรื่องส่วนขยายให้คนอ่านได้
เข้าใจถึงการกระท�าของตัวละครในภาพยนตร์
มากขึน้ด้วย
	 ถึงอย ่างไรก็ดีแม ้จะแตกต ่างจากฉบับ
ภาพยนตร์พอสมควร	แต่ตัวอักษรในนิยายทั้ง	
3	เรื่องนี้	ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเหงา	ใน
บรรยากาศของความโดดเด่ียว	ค�าสัญญาที่ถูก
ลืม	และการลาจากกัน
	 ทีบ่างครัง้มนัช่างเหมอืนกบับางเรือ่งสมัยก่อน
ทีเ่ราเคยได้หลงลืมไปยามเยาว์วยั
	 ไม่แน่ว่าบางทส่ิีงที่ได้เราหลงลืมไปนัน้
	 อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เราเหงาอยู่ในตอนน้ี
นัน่เอง
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STEVE JOBS (2015)

	 ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ	ว่าเราได้ก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทต่อชีวิตประจ�าในทุกๆ	ย่างก้าวของชีวิตเสียแล้ว	ใน
ตอนนี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เปล่ียนแปลงโลกมากมาย	ทั้งพัฒนาและ
ยกระดบัคณุภาพชีวติของผูค้นไปในทศิทางทีด่ขีึน้อย่างรวดเรว็
จนเสมอืนกบัว่าเราอยู่ในโลกอนาคตตามภาพในหนงัทีเ่ราเคยดู
สมยัเมือ่ตอนยังเดก็ๆ	โดยเฉพาะสิง่ประดษิฐ์อย่างคอมพวิเตอร์	
สมาร์ทโฟน	และอนิเทอร์เนต็	สิง่เหล่านีน้บัว่าเป็นสิง่ประดษิฐ์ที่
เปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริง	กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ปฏิเสธ 
ไม่ได้เลยว่ามผีลกระทบต่อการใช้ชวีติมากๆ	โดยเฉพาะด้านการ
ท�างาน	การท�าธุรกิจ	ธุรกรรมต่างๆ	และจะให้กล่าวถึงบุคคลที่
คดิค้นสิง่เปลีย่นแปลงโลกเหล่าน้ี	เราจะต้องรู้จักชายทีช่ือ่	Steve	
Jobs	อย่างแน่นอน
	 ภาพยนตร์ชีวประวัติของ	Steve	Jobs	บุคคลที่สรรค์สร้าง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกผู้ล่วงลับไปแล้วน้ันมีอยู่หลาย
เวอร์ชั่น	แต่ใน	Steve	Jobs	เวอร์ชั่นปี	2015	ได้	Arron	Sorkin	
(Social	Network,	Moneyball,	Westwing)	เป็นผู้เขียนบท	
และก�ากับโดย	Danny	Boyle	(Slumdog	Millionaire,	28	days	
later)	ภายหลงัจากภาพยนตร์เรือ่งนีอ้อกฉายกไ็ด้รบัค�าชมจาก
นกัวจิารณ์มากมาย	ในแง่ของบทภาพยนตร์	รวมไปถงึการแสดง
ของนกัแสดงทัง้หลายทีน่�าแสดงโดย	Michael	Fassbender	ทีม่า
รับบท	Steve	Jobs	และนักแสดงสมทบคนอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็น	
Kate	Winslet,	Seth	Rogen,	Jeff	Daniels	ก็แสดงได้เข้มข้น
สมบทสมบาทผ่านการเล่าเร่ืองในแบบฉบับของ	Arron	Sorkin	
และ	Danny	Boyle
	 เมือ่ขึน้ช่ือว่าเป็นหนงัชวีประวตัิ	หลายๆ	คนกอ็าจนกึถึงหนงัที่
เล่าเรือ่งถงึชวีติตัง้แต่เกดิจนโตของสตฟี	แต่ไม่ใช่เลย	หนงัเล่าถงึ
เหตกุารณ์ในชวีติของสตฟี	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึตวัตนและความคดิ 

ของชายคนนี้	ผ่าน	3	เหตุการณ์ใหญ่ๆ	นั่นก็คือ	1.งานเปิด 
ตวัเคร่ือง	Macintosh	128k	ปี	1984	2.งานเปิดตวัเคร่ือง	NeXT	
Computer	ปี	1988	และ	3.งานเปิดตวัเครือ่ง	iMac	ในปี	1998	
ซึ่งทั้ง	3	เหตุการณ์นี้	Arron	Sorkin	ตั้งใจให้คนดูได้เห็นถึง 
แง่มุมความคิดต่างๆ	ในช่วงวัยหนุ่มที่เกรี้ยวกราดและยโส
โอหังเป็นที่สุด	(งานเปิดตัว	Macintosh	128k	ปี	1984)	ช่วง
ชีวิตที่ตกต�่าที่สุด	(งานเปิดตัวเครื่อง	NeXT	ปี	1988)	และ
ช่วงชีวิตที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดของเขา	(งานเปิดตัว	
iMac	ปี	1998)	

	 ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่ดูกระชับ	มีพลัง	ท�าให้หนังไม่รู้สึก
เอื่อยเฉื่อย	แม้ว่าหนังจะมีบทพูดที่ติดๆ	กันทั้งเรื่อง	ขอย�้าอีก
ครั้งว่าทั้งเรื่อง	แทบไม่มีเวลาให้คนดูได้พักหายใจเลย	ผ่าน
เวลา	2	ชั่วโมงเต็ม	แต่เพราะทุกๆ	ค�าพูด	ทุกๆ	การแสดงของ
ตวัละครทกุๆ	ตวั	มคีวามน่าสนใจมากและปล่อยให้จงัหวะของ
หนงัพาเราไปและให้เราคดิตามได้อย่างสนกุ	ยิง่ใครเป็นสาวก
หรือได้อ่านประวัติของสตีฟ	จ็อบส์	มาก่อนก็จะยิ่งสนุกเข้าไป
อกีแน่นอน	เพราะตวัละครทกุตวัล้วนมตีวัตนอยูจ่รงิๆ	และเป็น
คนใกล้ชิดกับสตีฟจริงๆ	เช่น	Joanna	Hoffman	เลขาส่วนตัว
และทีป่รกึษาด้านการตลาดของสตฟี	รบับทโดย	Kate	Winslet	
ที่แสดงได้ดี	มีเสน่ห์มากถึงมากที่สุด	หรือ	Steve	Wozniak	
เพื่อนสนิทผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	Apple	รับบทโดย	Seth	Rogen	
ที่ลบภาพความเป็นดาราตลก	มาแสดงบทดราม่าได้เข้มข้นไม่
แพ้นักแสดงคนอื่นๆ	เลย
	 และอีกส่วนหนึ่งของหนังที่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแง่มุม
ของพ่อกับลูก	ระหว่าง	Steve	Jobs	และ	Lisa	Brennan	ที่
ท�าให้หนงัเรือ่งนีด้อูบอุน่ขึน้ทนัตา	อาจเป็นเพราะความสมัพนัธ์
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เขาคอืคนขบัเคล่ือนเร่ืองราวของหนงัเร่ืองนีแ้ทบจะทัง้หมด	แสดง
ได้ดีมาก	จนสามารถทีจ่ะพาเราไปอยู่ในเหตกุารณ์นัน้ๆ	ของชวีติ
สตฟีได้จรงิๆ	และมนัไม่ง่ายเลยทีภ่าพยนตร์ทีม่บีทพดูเยอะมาก
ขนาดนี	้เนือ้เรือ่งเข้มข้นมากขนาดนี	้เขาจะสามารถท�าให้เรานัง่ดู
เขาพดูได้ตลอด	2	ชัว่โมง	เมือ่ดเูรือ่งนีจ้บ	ท�าให้ผมไม่แปลกใจเลย
ว่าชือ่	Michael	Fassbender	จะได้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลั
ออสการ์สาขานกัแสดงน�าชายยอดเย่ียมครัง้ทีผ่่านมา	แม้ว่าเขา
จะไม่ชนะรางวลักต็าม
	 Steve	Jobs	 เวอร์ชั่นปี	2015	นี้	จะว่าไปคงให้ความรู้
สึกคล้ายๆ	กับดูหนังแอคชั่นที่ใช้บทสนทนาเป็นอาวุธ	 เชือด
เฉือนกันด้วยค�าพูด	ดูสนุก	เข้มข้นในเนื้อหาถึงแม้ว่าจะรู้หรือ 
เคยศึกษาอยู่แล้วว่าชีวิตของสตีฟ	 จ็อบส์นั้นเป็นมายังไง 
ใครทีเ่ป็นแฟนหนงัของ	Danny	Boyle	ผูก้�ากบั	หรอืบทภาพยนตร์ดีๆ 	
จาก	Arron	Sorkin	หรือทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็น	Michael	
Fassbender	Kate	Winslet	และนักแสดงคนอื่นๆ	ต่างควร
หามาดูอย่างยิ่ง	เชื่อว่าเป็น	2	ชั่วโมงที่สนุกคุ้มค่าแน่นอนครับ

ระหว่างพ่อและลกูคูน่ี	้ไม่ได้ราบรืน่หรอืสมบรูณ์แบบเหมอืนพ่อลกู 
คู่อื่นเลยท�าให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง	ยิ่งเมื่อมีบทสนทนา
ระหว่างทัง้คู่	ย่ิงท�าให้มนี�า้หนกัต่อความรูสึ้กในสายใยความรกั
ที่พ่อมีต่อลูกจริงๆ	และต้องชื่นชมทีมงานคัดเลือกนักแสดง
ที่เลือกเด็กที่มารับบทลิซ่าทั้งสามคนสามวัยได้น่ารักน่าเอ็นดู
สมวัย	แววตาของเด็กก็สื่ออารมณ์รับส่งกับผู ้เป็นพ่อได้ 
ลึกซึ้ง	หนังตั้งใจท�าให้เรารู้สึกหนัก-ตึงมาตลอดทั้งเร่ือง	และ
ใช้เรื่องราวระหว่างพ่อลูกคู่นี้เป็นเครื่องขมวดทุกความรู้สึก 
แค่เพียงสายตาและรอยยิ้มเล็กๆ	ที่สตีฟผู้เป็นพ่อ	มองมาที่
ลูกสาว	เป็นฉากจบที่ท�าให้หนังที่ดราม่าดุเดือดทั้งเรื่อง	จบได้
ผ่อนคลายสวยงามอย่างเหลือเชื่อ
 แน่นอนว่าคนทีเ่ป็นหวัใจของเร่ืองนี	้Michael	Fassbender	ใน
ช่วงก่อนทีห่นงัออกฉายนัน้	เขาถกูสบประมาทเพราะ	Michael	
หน้าตาไม่เหมอืน	Steve	Jobs	เอาซะเเลย	จงึไม่เหมาะสมกบั
บทบาทนี	้แต่ภายหลังหนังเร่ืองน้ีออกฉาย	การแสดงของเขาก็
ลบล้างทกุค�าสบประมาทนัน้	ทกุฉากทกุตอนตลอด	120	นาท	ี
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by : หมีซื่อบื้อ
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DINOSAUR PLANET
WHEN DREAM COMES TRUE

	 ตอนเด็กๆ	ผมเคยฝันว่า...
		 อยากจะเป็น	แบรคิโอซอรัส!
		 เมื่อประมาณ	225	ล้านปีก่อน	ในยุคที่ผืนดินของโลกยัง
หลอมรวมกันเป็นทวีปเดียวและมีชื่อเรียกที่หลายคนอาจไม่
ค่อยคุ้นหูอย่าง	มหาทวีปแพนเกีย	ไดโนเสาร์กลุ่มแรกได้ถือ
ก�าเนดิขึน้หลงัจากนัน้	ท่ามกลางสภาวะอากาศทีร้่อนระอบุวก
กับความชื้นในอากาศที่มีค่อนข้างน้อย	ท�าให้ผืนดินส่วนใหญ่
ยังคงเป็นเนินทราย	ก่อนจะเข้าสู่ยุคจูราสสิคที่แผ่นดินได้แยก
ตัวออกจากกันจนเกิดเป็น	2	ทวีปใหญ่	และถูกคั่นกลางด้วย
น�้าทะเลท�าให้มีกระแสลมพัดเอาความชื้นเข้าสู่ฝั่งได้มากขึ้น	
จนสามารถเปลี่ยนแผ่นดินทะเลทรายให้กลายเป็นผืนป่าได ้
ในที่สุด
   และการเดนิทางเข้าสูย่คุทองของไดโนเสาร์	กไ็ด้เริม่ต้นขึน้
		 ภาพความทรงจ�าของผมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ประทับใจ
ทีส่ดุ	อยู่ในหนงัเรือ่ง	Jurassic	Park	ตอนก�าเนดิใหม่ไดโนเสาร์	
(เคยน่ังดต้ัูงแต่ยังเดก็ๆ)	เจ้าไดโนเสาร์กนิพชื	คอยาว	ช่างเป็น 
ยักษ์ใหญ่ใจดีที่ท�าให้รู้สึกอบอุ่นทุกคร้ังในฉากที่มันปรากฏตัว	
และจินตนาการไปไกลว่าสักวันหนึ่งหากได้พบกับตัวมันจริงๆ	
ก็คงจะดีไม่ใช่น้อย	
		 แล้ววันเวลา	ก็พัดพาความฝันให้ลอยหายไป
			จนเมือ่รูข่้าวว่า	อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งใหม่ก�าลังจะเปิดตวั 
ขึ้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ	ในอีกไม่ช้า
		 หัวใจเด็กหนุ่มที่เคยไหวสั่น	ก็หยุดยิ้มขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้
เสียที
	 บนเนื้อที่กว่า	12,000	ตารางเมตร	ถูกเนรมิตให้กลายเป็น
สวนสนุกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่	ล้อมรอบด้วยการตกแต่งภายใน
ที่ให้ความรู้สึกเสมือนได้หลุดเข้าไปในยุคจูราสสิคเมื่อหลาย
ล้านปีก่อน	ไดโนเสาร์ทัง้หมดกว่า	200	ตวัในพืน้ทีแ่ห่งนี	้ได้รบั 
การออกแบบและก่อสร้างโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	สร้าง
ความสมจริงให้กับผู้เข้าชมได้ไม่น้อยเลย	ทั้งขนาดและรูป
ร่างไดโนเสาร์ทีเ่ลอืกท�าตามอตัราส่วนขนาดเท่าของจรงิ	สสีนั
ภายนอก	และพืน้ทีผ่วิสมัผสัของผวิหนงั	กท็�าให้รูส้กึถงึการพบ

กับไดโนเสาร์ตัวจริงที่อยู่นอกจอโทรทัศน์สักครั้งเสียที	 ซ่ึงถือ
เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทีมผู้ผลิตเองอยู่แล้ว	ที่ต้องการจะ
เติมเต็มความฝันวัยเด็กของทั้งทีมงานเองและผู้ที่มาเข้าชมให้
ได้มากที่สุด	ก่อนจะปรับเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายห้างสรรพ
สินค้าซ่ึงเป็นโครงการเดิมที่เคยตั้งใจไว้ก่อนจะเริ่มท�าโปรเจค	
Dinosaur	Planet	แห่งนี้	
	 โดยแนวคิดของค�าว่า	“ดาวดวงใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ”	ก็
มาจากการที่ทีมผู้ผลิตอยากจะสร้างเร่ืองราวเหตุการณ์ก่อน
ที่จะมาเป็นกรุงเทพฯ	ตั้งแต่ในสมัยเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน	
ในยุคนั้นผืนดินแห่งนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้าง	และ
ไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไร	มีสายพันธุ์
อะไรบ้าง	และเหตุการณ์ที่เป็นจุดสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์คือ
อะไร	ซึ่งสามารถรับชมเรื่องราวทั้งหมดได้จากการแสดง	The	
Great	Volcano	&	The	Extinction	Live	Show		ซ่ึงจะแบ่ง
เป็น	3	รอบ	ตั้งแต่เวลา	18.45	น.	ของทุกวันช่วงเย็นเป็นต้น
ไป	โดยจดุเด่นอกีหนึง่อย่างของการแสดงนีค้อื	ภเูขาไฟระเบดิ	
ทีแ่น่นอนว่าแรงสัน่สะเทอืนทีเ่กิดขึน้	จะสร้างอารมณ์และความ
รู้สึกของคนดูให้คล้อยตามเนื้อเรื่องไปได้ไม่ยากเลยทีเดียว		
		 หลงัจากนัน้	มาเริม่ท�าความรูจ้กักบัต้นก�าเนดิไดโนเสาร์กนั
ให้ใกล้ชิดมากขึ้นที่	Dinosaur	District	ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องถึง
โซนทัง้หมดในพืน้ทีแ่ห่งนี้ให้ฟังเสยีก่อน	แล้วค่อยเข้าไปสมัผสั
กับโครงกระดูกแบรคิโอซอรัสและไทรเซอราทอปส์ขนาดเท่า
ของจริง	รวมถึงการได้มีโอกาสเย่ียมชมห้องแลปท�างานของ
นักวิทยาศาสตร์	ที่ก�าลังเพาะเลี้ยงไข่และตัวอ่อนไดโนเสาร์	
ซึ่งไฮไลท์ของจุดนี้คือ	การที่ห้องแลปถูกบุกรุกจากไดโนเสาร์
ผูร้้ายกาจ	และเราจะสามารถหนรีอดจากเหตกุารณ์นี้ได้หรือไม่ 
		 จากนัน้	ค่อยๆ	เดนิต่อไปตามทางก�าแพงหนิทีท่อดยาวออก
ไปด้านหลัง	 เพื่อพบกับฐานบัญชาการขุดหาซากไดโนเสาร์	
ในส่วนนี้เราจะได้เห็นถึงอุปกรณ์ต่างๆ	และกว่าจะเป็น 
นกัค้นหาซากฟอสซิลจะต้องมกีารเตรียมตวัอย่างไร	เมือ่พร้อม
แล้วก็ออกลุยไปในดินแดนอาณาจักรโลกล้านปี	หรือ	Star	of	
Dino	โดยโซนนี้จะแบ่งไดโนเสาร์ออกเป็น	3	ยุค	คือ	Triassic,	
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Jurassic	และ	Cretaceous	ซึ่งหากลองสังเกตดูดีๆ	จะพบว่า
ยิง่ก้าวเข้าไปในดนิแดนโลกล้านปีมากขึน้เท่าไหร่	ไดโนเสาร์ที่
พบก็ยิ่งตัวใหญ่ตามวิวัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น	
		 เมื่อเดินลัดเลาะออกมาจากอาณาจักรโลกล้านปี	ก็จะพบ
กับทางบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือ	Dino	eye	ซึ่งเป็นคริสตัลชิงช้า
สวรรค์ขนาดยักษ์	ที่จะท�าให้เรามองเห็นวิวกรุงเทพฯ	ในแบบ	
360	องศา	โดยก่อนจะบนิขึน้ฟ้าจะต้องผ่านส่วนของโลกใต้น�า้	
และสัตว์ดึกด�าบรรพ์ในยุคสมัยที่มีภูเขาไฟระเบิดหรือน�้าท่วม
โลกเสียก่อน	(ซึ่งน่าเสียดายมากที่วันนั้นโซน	Dino	eye	ก�าลัง
อยู่ในช่วงทดสอบระบบและปิดท�าการอยู่พอดี)		
		 หลงัจากนัน้	มาต่อแถวพบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดอย่าง	4D	
Deep-World	ทีจ่ะขอพาทกุคนด�าดิง่ลงสูโ่ลกใต้พภิพ	และเหตุ
บังเอิญที่ต้องพบขณะลาวาก�าลังไหลและภูเขาไฟก�าลังระเบิด	
เมือ่เอาตวัรอดขึน้มาจากพืน้ใต้พภิพได้แล้ว	กม็าออกแรงผจญภยั
กันต่อที่	Raptor	X-treme	ซึ่งเป็นฐานตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ

และขัง	Raptor	ไว้	(คล้ายๆ	กับฉากในภาพยนตร์ที่เราเคยดูกัน	
และมีไดโนเสาร์หลุดออกมาจากกรงขัง)	
		 หากอยากหลบอากาศร้อน	แต่เด็กๆ	ยังอยากเล่นสนุกอยู	่ 
ขอให้เข้ามาพกัผ่อนที	่Dino	Farm	หรอืโซนขี่ไดโนเสาร์	ซึง่ผูใ้หญ่
ก็สามารถขี่ได้	โดยไดโนเสาร์หนึ่งตัวสามารถรับน�้าหนักได้ถึง	
150	กิโลกรัม	และยังมีหลุมทรายให้เด็กๆ	ได้ฝึกใช้จินตนการ 
ในการขุดหากระดูกไดโนเสาร์อีกด้วย	หรือเมื่อเดินเล่นจน
เหนื่อยและท้องเริ่มร้องแล้ว	ก็ต้องเข้าสู่ส่วนของ	Dino	square	
ที่มีทั่งร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก	พร้อมกับแอร์เย็นๆ	
ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนที่ต้องการมานั่งพักเอาแรง
		 หากใครทีเ่คยตดิตามข่าวในโลกออนไลน์	คงจะเคยได้ยนิว่า	
มีรถบรรทุกไดโนเสาร์	(เจ้า	T-Rex)	ขี่วนรอบเมืองอยู่พักใหญ่	
ซ่ึงแท้จริงแล้วในตอนแรกไม่ใช่แผนโปรโมทของ	Dinosaur	
Planet	แต่อย่างใด	เป็นเพียงความนึกสนุกของคนขับรถที่ต้อง
ขนย้ายไดโนเสาร์อยู่แล้ว	จงึเปิดเครือ่งให้ไดโนเสาร์มเีสยีงและ
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สามารถขยับตวัได้	สร้างความตืน่ตกใจและรอยย้ิมให้กบัผูท้ี่
ได้พบเหน็ไม่น้อยเลยทเีดยีว	ถึงขนาดมกีารถ่ายรปู	คลปิวดีโีอ	
และพดูถงึกนัในสงัคมออนไลน์อยูพ่กัใหญ่	ซึง่จากเหตุการณ์
นีก็้ท�าให้ตวัผมเองอดคดิขึน้มาไม่ได้ว่า	แท้จรงิแล้วไดโนเสาร์
อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในใจของใครหลายคนมาตั้งนานแล้ว	
			และบางทีจินตนาการที่เราเคยฝันไว้
		 ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องลบทิ้งเสมอไป	

	 ขอขอบคุณข้อมูลและการต้อนรับอย่างเป็นกันเองของ	
คุณวิว-นิฐรดา	แย้มศรี

	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ	Dinosaur	planet

ราคาบัตร : 400-600 ฿
สถานที่ตั้ง : สุขุมวิท 22 (ใกล้กับ BTS พร้อมพงษ์)

เปิดให้บริการ : ทุกวัน (10.00 น. – 22.00 น.)
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TALK OF THE HOWL : MUSIC
by : นายขนมขบเคี้ยว
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“บอย ตรัย ภูมิรัตน”
นักออกแบบบทเพลง ผู้มาจากขุนเขาแห่งหมี

	 ใครๆ	ก็คงมีเพลงที่ชื่นชอบหรือเพลย์ลิสต์โปรดที่เราฟังไป
ตามสถานการณ์	ตามอารมณ์	ใน	ณ	ขณะเวลานัน้ๆ	ท่ีตอบรบั 
กับความรู ้สึกนึกคิดที่จะท�าให้เราอยู ่กับเรื่องราวนั้นๆ	 ได้	 
และเมื่อได้ฟังเพลงที่ดีที่คอยช่วยขับเคลื่อนจิตใจเราให้คล้อย
ไปตามจังหวะของชีวิต	ยิ่งพาให้เราคิดถึงเพลงเก่าๆ	ที่มีความ
รูส้กึ	มคีวามหมายลกึซึง้	ซึง่กลายเป็นของหายากเสียเหลอืเกิน
ในตลาดเพลงสมยันี	้และด้วยปัจจัยหลายอย่างทีแ่ปรเปลีย่นไป	
ธรุกจิเพลงกเ็ปลีย่นไป	ท�าให้พดูได้เตม็ปากว่าใครทีย่งัคงอยู่ใน
วงการนี้ได้นานๆ	นั้นต้องไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
	 ในฉบับนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ	พี่บอย-ตรัย	ภูมิรัตน
หรือ	พี่บอย	ฟรายเดย์	นักร้อง	นักแต่งเพลงผู้อยู่ยั้งยืนยง 
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการเพลงมานาน	ไม่เพียงแค่
นั้นผลงานของเขาแทบจะอยู่ในทุกช่วงยุคสมัยมาตลอด	20	ปี	
ในการท�างาน	ด้วยเพลงที่มีเนื้อหาอบอุ่น	ซาบซึ้ง	ให้ก�าลังใจ	
มีความหมายที่ดี	ทั้งที่ร้องเองและแต่งให้ศิลปินคนอื่นร้อง	ไม่
ว่าจะเป็น	กลบัมา	พืน้ทีเ่ลก็ๆ	ความลบั	(H)	รกัทีเ่พิง่ผ่านพ้นไป	
(Groove	Riders)	ย�า้	(Bodyslam)	และอกีมากมายหลายเพลง
ที่ถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วคงคุ้นหูกันเป็นแน่	
	 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา	เราขอมาพูดคุยกันถึงแนวคิด
และประสบการณ์การท�างาน	ที่น่าสนใจจากชีวิตของผู้ชาย
อบอุ่นคนนี้กัน

จุดเริ่มต้นชีวิตการท�างานในวงการเพลง
	 ตอนแรกไม่เคยมคีวามฝันว่าจะเป็นนกัร้อง	ไม่เคยคดิถึงภาพ
ตวัเองจะไปยืนร้องเพลงอยูบ่นเวทเีลย	แต่ด้วยเพราะความชอบ 
ทางด้านดนตรี	เลยแต่งเพลงกับเพื่อนๆ	วงฟรายเดย์ตั้งแต่
สมัยเรียนสถาปัตย์อยู่มหาวิทยาลัยรังสิต	พอเรียนจบใหม่ๆ 
ก็ท�างานเป็นสถาปนิก	จนวันหนึ่งเพื่อนในวงคนหนึ่งเอาเดโม่ 
ไปให้พีเ่อก	ธเนศ	วรากลุนเุคราะห์	ทีม่วิสคิบัค๊	แล้วพีเ่ขาเกดิสนใจ
เลยชวนเราไปท�าเพลง	เราเลยมีโอกาสได้ท�ามาจนถึงวันนี้

อัลบัม้แรกในความทรงจ�า
	 หลงัจากส่งอลับัม้เดโม่ไป	แต่สดุท้ายอลับัม้เดโม่ทีส่่งไปนัน้

ก็ไม่ได้ใช้	ในช่วงแรกที่มิวสิคบั๊คก็มีคนมาช่วยแต่งเพลงให้เรา	
แต่พอเราร้องเพลงของคนอื่นเรารู้สึกไม่ค่อยอิน	เลยขอพี่เอก
ว่าอยากท�าเพลงเอง	ก็ใช้เวลาหนึ่งปีจนได้อัลบั้มแรก	Friday	
I’m	in	love	มา	พอหลังจากอัลบั้มแรกเราก็เริ่มชอบการ 
แต่งเพลง	เริ่มสนุกกับมัน	ก็เขียนมาเรื่อยๆ	พอมีคนในค่ายจะ
ท�าเพลงเราก็จะขอไปแต่งเพลงให้	และก็เอาอัลบั้มฟรายเดย์
ที่เราท�านี่แหละ	ไปส่งตามค่ายต่างๆ	ว่าเราเขียนเพลงนี้นะ 
จนวนัหนึง่	พีบ่อย	โกสยิพงษ์	ทีเ่บเกอรีม่วิสคิ	กต็ดิต่อมา	เราเลย 
ได้มีโอกาสไปท�าเพลงกับเบเกอรี่มิวสิค

ชอบเพลงไหนที่สุด เพราอะไร
	 ทุกๆ	เพลงก็มีเรื่องราวมาจากการตกตะกอนในช่วงนั้นๆ	
หากจะให้เปรียบเทียบว่าชอบเหตุการณ์ไหนที่สุดก็ตอบยาก 
แต่ถ้ารวมๆแล้วและตรงกับใจตัวเองที่สุดก็คงเป็นเพลง 
พื้นที่เล็กๆ	เพราะรู้สึกไม่อยากโตเลย	(หัวเราะ)

เอกลักษณ์และสไตล์งานเพลงของพี่บอย
	 น่าจะเป็นเพลงที่โลกสวยนะ	(หัวเราะ)	เพราะต่อให้เป็น
เรื่องที่เจ็บปวดมากๆ	เราก็พยายามจะพูดในมุมมองว่าเราจะ
รอดจากเรื่องนี้ได้อย่างไร	เป็นเพลงที่ตั้งค�าถามเสียมากกว่า	
คือจะไม่สรุปว่าเรื่องนี้ควรจะจบอย่างไรเพราะอยากให้เพลง
เป็นเพลงของคนร้อง	ใครไปฮัมเพลงนี้ก็ให้เป็นเรื่องของเขา

แนวคิด วิธีการแต่งเพลง
	 ส่วนใหญ่ขั้นตอนที่นานที่สุดในการท�าเพลงเพลงหนึ่งคือ
ตอนที่คิดว่าจะพูดเรื่องอะไร	ต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่า 
เล่าอย่างไร	สมมตว่ิาอกหกั	เราก็ต้องเหน็เป็นฉากๆ	ก่อนว่าเกดิ
ขึ้นอะไรกับเรา	ถึงค่อยเล่า	เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มรู้จักเรื่อง
นั้นๆ	ให้มากก่อนที่จะเริ่มเขียน	เวลาเขียนก็ใช้เวลาไม่นานนัก	
ส่วนเรือ่งทีน่�ามาเขยีนมนัอาจจะเป็นเรือ่งอยู่ในหวัเราก็ได้	เป็น
เรื่องที่บ่มอยู่ในใจเรา	ไม่ลืม	ไม่หายไป	ตื่นมาวันแล้ววันเล่าก็
ยังไม่หายไป	อยากพูดเรื่องนี้	อยากรู้จักเรื่องนี้	ที่จริงแล้วการ
แต่งเพลงก็คือการคุยกับตัวเองว่าท�าไมเรื่องนี้ถึงคาใจเรานะ 
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เราถงึเอาเรือ่งนีม้าเขยีน	ในส่วนของท�านองกแ็ล้วแต่	บางทอียูด่ีๆ  
มันก็มา	เราก็ต้องรีบหาอะไรมาบันทึกให้ทันท่วงที	แล้วก็หา
เรื่องราวให้เหมาะกับท�านอง	ในเพลงของพี่น้ันแล้วแต่ว่าอะไร
มาก่อน	ไม่ได้ตายตัว	มีหลายแบบ	อย่างเพลงชั่วโมงต้องมนต์
ทัง้เนือ้และท�านองมาพร้อมกนั	หรอืว่าเพลงบอกฉนั	ประโยคแรก 
มาก่อนทั้งเนื้อทั้งท�านองแล้วที่เหลือก็ค่อยๆ	ตามมา

ไม่ได้จบด้านดนตรีมาแต่ท�าไมถึงแต่งเพลงได้
	 อาจจะเป็นเพราะความโชคดีของพี่ที่ไม่รู ้ว่ามันควรจะมี 
ขัน้ตอนยังไง	(หัวเราะ)	พีไ่ม่รูว่้ามนัควรจะมคีวามรู	้พีเ่ลยไม่ค่อยกลวั 
ตอนที่เริ่มต้น	 คือถ้ารู ้จักโลกกว้างตั้งแต่เด็ก	รู ้ว ่าโลกนี้มี 
คนเก่งเตม็ไปหมดกค็งไม่กล้าเริม่	แต่สมยันัน้คนรอบข้างทีเ่ล่น
ดนตรีน้อยมาก	ในรุ่นมีคนเล่นดนตรีอยู่	2-3	คน	อย่างสมัย
มัธยมอยู่กับคุณอดุลย์	ฟรายเดย์	มีเล่นดนตรีกันอยู่แค่	2	คน	
ก็ชวนกันมาตั้งวงด้วยกัน	แต่ถ้าเกิดมันมีหลายๆ	คนเราก็คงจะ
ฝ่อไปแล้ว	แต่เพราะเราไม่รูว้ธิกีาร	ไม่รูว่้าความเก่งเป็นอย่างไร
เราก็เลยกล้าลุยกล้าท�า

เคยคิดงานไม่ออกไหม มีวิธีจัดการอย่างไร
	 มันเกิดจากหลายเหตุผลเวลาเราคิดไม่ออก	เช่น	คิดไม่ออก
เพราะเรือ่งยงัไม่เหมาะสม	หรอืฝืนทีจ่ะคดิเรือ่งทีค่ดิยงัไงกไ็ม่ออก 

หรือถ้าคิดได้ก็จะออกมาไม่ดี	เหมือนติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่
แรกยังไงก็จบไม่สวย	หรืออีกเหตุผลคือคิดไม่ออกจากข้างใน
ตัวเรา	เช่น	ชีวิตด้านอื่นของเรานอกจากการท�างานแล้วมัน
มีเฟืองอะไรบางอย่างติดอยู่	มีเรื่องกลัดกลุ้มใจ	มันก็ท�างาน
ไม่ได้	อย่างถ้าทะเลาะกับแฟนอยู่ก็ต้องไปเคลียร์ให้จบก่อน 
จะได้ปลอดโปร่ง	หรือถ้าเราอยู่ในปัญหาแล้วอยากเขียนเรื่อง
นี้เลย	บางทีก็เขียนไม่ได้เพราเรายังไม่รู้จักมันจริงๆ	สมมุติถ้า
เศร้ามากๆ	แล้วแต่งเพลงเลยอาจจะเขยีนได้ไม่ดเีท่าตอนทีผ่่าน
มาแล้วแล้วพูดถึงมันอย่างที่ได้เข้าใจมันแล้ว

ศิลปินที่ชอบ
	 บอย	Imagine	เขาเป็นศลิปินทีเ่ราไม่เหน็ในสมยันี	้คอืถ้าเกดิ 
ในสมัยก่อนจะเข้าใจได้เลย	เพราะเป็นศิลปินที่ไม่แคร์อะไร 
มวีญิญาณของความเป็นศลิปินจรงิๆ	ศลิปินสมยัก่อนอยากท�า
อะไรก็ท�า	แต่สมัยนี้อยากท�าอะไรมันจะมีกรอบที่ทุกคนต้อง
ไปตามขนบของมัน	แต่เรายังเห็นส่ิงนี้ในคนๆ	นี้	แล้วก็เขียน
เพลงดีอีกด้วย

เกี่ยวกับวงการเพลงไทย ณ ตอนนี้ และอนาคต
	 คึกคัก	หลากหลาย	น้องๆ	รุ่นหลังๆ	ก็เก่งขึ้นเยอะ	มีการ
แข่งขันสูง	สมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่าอัลบั้มหนึ่งท�าเพลง
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ควรยึดมั่นในตัวเองว่าเราเป็นใคร	ยึดมั่นให้เหนียวแน่นที่สุด 
แล้วมันจะไปได้ไกลเอง

นิยามความสุขของชายที่ช่ือบอย ตรัย ภูมิรัตน
	 ความสุขก็คือวันที่หัวใจไม่แกว่งไกว	วันที่เหมือนเม่ือวาน 
วนัทีเ่ป็นแค่วนัปกตอิกีวนัหนึง่กส็ขุแล้ว	อย่างเรามคีวามสขุมากๆ	
วนัหนึง่	แล้วความสขุนัน้มนัหายไป	เราเศร้าเลยนะ	ดงันัน้ขอแค่
เป็นวันธรรมดาๆ	วันหนึ่งก็พอแล้ว	

“ขุนเขาแห่งหมี”
	 ตอนนี้ก�าลังท�าอัลบั้มเดี่ยวช่ืออัลบั้ม	“ขุนเขาแห่งหมี”	เป็น
ชุดที่ห่างจากชุดที่สอง	10	ปีพอดี	เลยอยากออกอีกสักชุดหนึ่ง
เพือ่เป็นการจดบนัทกึตวัเองสกัหน่อยว่าถ้าท�าอลับัม้เดีย่วตอนนี ้
ความคดิจะเป็นอย่างไร	มนัเหมอืนเป็นการขึน้เขาก็เลยนกึถงึชือ่นี	้ 
เพราะไม่ได้ท�าอัลบั้มคนเดียวมานานแล้ว	มันคงไม่ง่าย	ตอนนี้
ก็ปล่อยไปแล้วหนึ่งเพลงคือเพลง	“ฮานาบิ”	และก�าลังจะปล่อย
ซิงเกิ้ลต่อไปเดือนหน้าครับ

เพราะสองเพลงแล้วท�าที่เหลือให้เต็มๆ	ก็ออกอัลบั้มกันแล้ว	
แต่สมัยนี้คือไม่มีโอกาสท�าแบบนั้น	สมัยนี้ต้องเอาที่สุดของ
คุณออกมา	ไม่มีโอกาสให้แก้ตัว	และหากคิดถึงอนาคตตอนนี้	 
คงคดิอะไรไม่ออกหรอกครบั	ต้องให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนีม้อง 
ให้ช่วยคดิ	อกีสบิปีไม่แน่ว่าศลิปินทกุคนอาจจะได้ท�าแค่อนิโทร	
เพราะเพลงถกูจ�ากดัให้เวลาน้อยลงเรือ่ยๆ	เพลงแต่ละคนอาจ
จะเหลือแค่	15	วินาทีก็ได้	

ความประทบัใจของการท�างานในฐานะนักแต่งเพลง
	 คงจะเป็นเวลาที่ได้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆ	ระดับอิมแพ็คฯ	
คอนเสิร์ตพี่บอย	โกสิยพงษ์	หรือคอนเสิร์ตเบเกอร่ี	ตอนนั้น
เราเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งเพลง	แล้วในโชว์ก็จะมีเพลง
ทีเ่ราแต่ง	คนฟังกร้็องกนัแบบลืมตายและเป็นเพลงเราตดิๆ	กนั 
เรากร็ูส้กึ	โอ้โห...การเกดิเป็นนกัแต่งเพลงมนัมคีวามสขุจังเลยนะ 
เหมือนกับว่าเราได้เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนฟังเลย

ฝากอะไรถงึรุน่นอ้งที่อยากเป็นนกัรอ้ง นกัแตง่เพลง
	 แค่อยากจะบอกว่าสิง่ทีด่เูหมอืนจะขาดหายไปในสมยันีม้นั
คอืเรือ่งความเป็นตัวเอง	เป็นตวัเองให้ถกู	อย่าเป็นตวัเองแบบดือ้ 
เป็นตัวเองให้รู้ว่าอะไรที่มีค่าในตัวเรา	รักษามันเอาไว้	อย่าไป
เปลี่ยนตามสิ่งที่คนบอกให้เปลี่ยน	หรือกระแสมันเป็นแบบนี	้ 



028



029



030

HOWL STORE

030



031

MUMU : ไกด์คู่ใจสัตว์เลี้ยงคุณ

	 “คืนหน่ึง	ตอนก�าลังเข้าเวรกลางคืนที่โรงพยาบาลสัตว์
ใจกลางเมอืงกรงุ	เสยีงโทรศพัท์สายหนึง่กด็งัขึน้	ปลายสายเป็น
เจ้าของสนัุข	อยากปรกึษาเรือ่งสุนขัตกบนัได	และดูมอีาการเดนิ
ผดิปกติ	น�า้เสยีงปนความเป็นห่วงจากปลายสาย	ท�าให้เราสมัผสั
ได้ว่าเขาร้อนใจมากๆ	เหตุการณ์นี้คงไม่ได้ท�าให้เรารู้สึกแปลก
ใจเท่าไหร่นัก	ถ้าคู่สนทนาเป็นเจ้าของน้องสุนัขที่อยู่กรุงเทพฯ	
แต่เขาบอกกบัเราว่า	เขาอยูจั่งหวดัหนึง่ในภาคอสีาน	และอยาก
ทราบว่าจะพาสุนัขของเขาเข้าไปรับการตรวจเรื่องกระดูกและ
ข้อเพิ่มเติม	จากที่ไหนได้บ้าง”

“เราแปลกใจ...ทีท่�าไมเจ้าของสัตว์ป่วย	กลับไม่ทราบว่าในพืน้ที่
ที่เขาอาศัยอยู่นั้น	มีโรงพยาบาลสัตว์อะไรบ้าง”	
	 นีเ่ป็นเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้เมือ่	2	ปีก่อน	จากค�าบอกเล่าของ	คณุ
หมอตาล-สพ.ญ.มนสันนัท์	ธาราทรพัย์	ทีแ่ม้ว่าปัจจบุนัจะหนัมา
ดแูลงานบรรณาธกิารนติยสารส�าหรับวชิาชพีสัตวแพทย์อย่างเตม็
ตวัแล้ว	แต่คณุหมอก็ยงัอยากทีจ่ะท�าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์กบัเจ้าของ
สตัว์เลีย้ง	จงึได้เริม่ท�า	MUMU	(มมู)ู	แอปพลเิคชัน่ส�าหรบัสตัว์
เลีย้งขึน้มา	ซึง่หลายๆ	คนกไ็ด้ดาวน์โหลดลงมาไว้ในสมาร์ทโฟน
ของตวัเองเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	

เมื่อทางออกไม่ใช่ “กูเกิ้ล”
	 จากเหตุการณ์ในคืนนั้น	ท�าให้คุณหมอตาลเริ่มมาหาข้อมูล
อย่างจริงจังว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง	ที่จะช่วยให้เจ้าของสัตว์หา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล	สถานที่	บริการต่างๆ	ที่จะพา

สัตว์เลี้ยงไปได้	สิ่งแรกที่คุณหมอคิดถึงก็คือเซิร์จเอนจิ้นที่ทุก
คนคุ้นเคยที่ไม่ใช่ใครที่ไหน	“กูเกิ้ล”	นั่นเอง	แต่อย่างไรก็ดี	กู
เกิ้ล	อาจจะไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย		
	 “หลังจากที่ลองหาข้อมูลจากกูเกิ้ล	ท�าให้เรารู้ว่าข้อมูลมี
ความกระจัดกระจายมาก	ส�าหรับคนที่ต้องการตามหาสถาน
ที่	ต้องการอ่านรีวิว	ต้องการข้อมูลก็คงจะเหมาะ	แต่อาจไม่
เหมาะกับภาวะฉุกเฉิน	ที่ต้องการวิธีในการหาข้อมูลได้แบบ
ทันการ”
หลังจากหาข้อมูล	คุยกับเจ้าของสัตว์	เลยคิดอยากจะช่วยให้
เจ้าของสัตว์มีเคร่ืองมือดีๆ	เป็นตัวช่วยในการเล้ียงสัตว์	การ
ออกตามหาผู้ร่วมขบวนการจึงเกิดขึ้น	
	 “เราอยู่ในแวดวงสตัวแพทย์	ท�าให้ไม่ค่อยมโีอกาสไปเจอคน
วงการอืน่ๆ	มากเท่าไหร่	ยิง่เรือ่งเทคโนโลยนีีเ่รยีกว่าคนละโลก	
พอคดิว่าอยากท�าของพวกเวบ็ไซต์	หรือแอปพลิเคช่ัน	กน็กึถงึ
เพือ่นคนนงึทีท่�างานด้านนี	้เลยลองเอาไอเดียไปคยุกันด”ู
	 “ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่านะ	แต่เพื่อนที่ไปคุยเป็น	
cat	lovers	พอดี	และเคยเจอเหตุการณ์แมวตัวเองป่วยต้อง
ไปหาหมอกลางดึกพอดีเหมือนกัน	 เอาเป็นว่าไอเดียเรามา
ทางเดียวกัน	ท�าให้เราได้พาร์ทเนอร์ด้านไอทีมาร่วมท�า	คือ	
แอมป์-ธนวัฒน์	ทัศนา	และ	แป๋ม-สินาภรณ์	สืบวิสัย”
	 หลงัจากเอาไอเดยีมานัง่คยุกนัว่าควรจะออกมาในรปูแบบ
ไหน	ฟีเจอร์อะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง
มากที่สุด	แต่ยังใช้ง่ายและเป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัย	เพื่อ
ให้ตรงกับวตัถุประสงค์ในการท�า	คอืเป็นตวัช่วยให้เจ้าของสตัว์
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สามารถดแูลสตัว์เลีย้งของเขาได้ดยีิง่ขึน้	
และมีฟีเจอร์หลักๆ	เช่น	บันทึกประวัติ
สตัว์เลีย้งในบ้าน	โปรแกรมสขุภาพเบือ้ง
ต้น	แผนที่ส�าหรับหาบริการต่างๆ	เกี่ยว
กับสัตว์เลี้ยง	ของขวัญชิ้นพิเศษส�าหรับ
สัตว์เลี้ยง	 ซ่ึงทุกอันเน้นให้กดหาได้เร็ว	
เข้าใจได้ง่าย	อาม่าจะมากดใช้กต้็องใช้ได้	
เราจึงต้องท�าให้ครอบคลุมให้สามารถ
ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์	ทั้งเว็บไซต์	www.
mumupetguide.com	และแอปพลิเคชั่
นบน	iOS	และ	Android	

ที่มาของช่ือ MUMU
	 หลายคนสงสัยว่าท�าไมต้อง	MUMU	
ซึ่งกว่าจะได้ชื่อนี้ก็เปลี่ยนกันมาแล้ว
หลายชือ่	“ความพยายามช่วงแรกกห็าชือ่
ที่มีค�าว่า	Pet	ประกอบอยู่	จะได้สื่อสาร
ได้ชัดๆ	ว่าเราเป็นแอปพลิเคชั่นส�าหรับ
คนรกัสตัว์นะ	หาไปเป็นร้อยชือ่	ไม่ว่าจะกี่
ชือ่กม็	ีPet	ผสมกนัหมดทัง้นัน้	กเ็ลยลอง
คุยกันเล่นๆ	ถึงเสียงเรียกน้องหมาน้อง
แมวทีบ้่าน	กไ็ด้หลายชือ่นะ	แต่เขียนยาก
มาก	สดุท้ายเลยมาลงที	่MUMU	(มมู)ู	ซึง่
เป็นเสียงที่ใช้เรียกสัตว์เลี้ยง	ที่ไม่ว่าจะ
ใช้เรียกสัตว์ชนิดอะไรก็มักจะหันมามอง
และให้ความสนใจเสมอ	อาจเพราะเป็น
เสียงที่น่ารักและสัตว์เลี้ยงสามารถรับรู้
ได้ก็เป็นได้	ที่ส�าคัญคือเขียนง่าย	ออก
เสยีงง่ายด	ีแล้วเราจงึมาเตมิตวัห้อยท้าย
จาก	MUMU	ว่า	PETGUIDE	เพื่อช่วยสื่อ
ว่าเราจะเป็นตัวช่วยในการดแูลสตัว์เลีย้ง	

MUMU Petguide
	 คุณหมอตาลทิ้งท้ายว่า	“เราคิดว่าน
อกจากวงการสัตวแพทย์ที่เราเข้าไป
สัมผัสและคลุกคลีอยู่เสมอแล้ว	 เราก็
น่าจะท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับสัตว์

เลี้ยงได้อีก	ไม่ใช่แค่งานรักษา	แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสัตว์เลี้ยง
ให้ดีขึ้น	ด้วยตัวช่วยที่สะดวกและถูกต้อง	เพื่อเป็นไกด์ในการดูแลสัตว์เลี้ยง	
เพราะเราไม่อยากเหน็สตัว์ป่วยฉกุเฉนิทกุกรณมีาถงึมอืหมอช้า	เพยีงเพราะ
ความไม่รู้	ไม่รู้ว่าหมออยู่ที่ไหน	ไม่รู้ว่าหมอปิดกี่โมง	เราไม่อยากได้ยินว่าที่
สัตว์เลี้ยงของคุณป่วย	ก็เพราะลืมไปท�าวัคซีน	ลืมนัดคุณหมอ	เราจึงมีส่วน
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ที่อยากท�าและขยายเพิ่มเติมอีกหลายส่วน	มันจึงไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพ	แต่เป็นการดูแล
คุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงด้วย	ซึ่งต้องขอบคุณหลายๆ	ท่านที่สนับสนุนในหลายๆ	ด้าน	ไม่
ว่าจะเป็น	พี่ไมค์-แอดมนิเพจช่างตดัขน	Pet	Groomer	คณุหมอการณุ	ชยัวงศ์โรจน์	เจ้าของ
สถานพยาบาลสัตว์	และสถานที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	ที่ร่วมส่งข้อมูลเข้ามาให้	
	 และไว้วางใจให้	MUMU	เป็นไกด์ให้คุณ	

ดาวน์โหลด Application ได้ผ่านทาง QR Code 
และติดตามข่าวสารได้ทั้งทาง www.mumupetguide.com และ FB: mumupetguide
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OASIS PET HOSPITAL & RESORT
FILL YOUR PET’S FEEL

	 ค�าว่าโรงพยาบาลสัตว์ในใจของใครหลายคนนั้นอาจจะ 
มภีาพติดตาเป็นตึกสขีาวทีม่สีตัวแพทย์ใส่เสือ้กาวน์รอต้อนรบัอยู่
ภายใน	ซ่ึงแน่นอนว่าบางทกีอ็าจเป็นภาพตดิตาทีส่ตัว์เลีย้งของ
เรามกันกึถงึด้วยเช่นกนั	เพราะบ่อยคร้ังทีเ่ราจะพาสัตว์เลีย้งไป
โรงพยาบาล	พวกเขากม็กัจะพยายามขดัขนื	หรอืบางทีแค่เหน็
ประตูโรงพยาบาลก็พยายามหนีสุดชีวิตแล้ว
	 ดงันัน้นีค่อืทีม่าของสถานทีส่วยๆ	ทีเ่ป็นทัง้โรงพยาบาลสัตว์
และรีสอร์ทส�าหรับฝากสัตว์เลี้ยงแห่งนี้	และเป็นสถานที่ที่ทาง
ทีมงาน	howl	magazine	เลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�าแกลลอรี่	
howl	of	frame	ฉบับเล่มงานดีไซน์สัตว์เลี้ยงนี้อีกด้วย	โดยที่นี่
ถือก�า เนิดขึ้นจากความตั้ งใจจริงของ	 คุณหมอไอซ ์- 
น.สพ.ชัชวาล	จุฑาจ�าเริญ	ที่อยากจะสร้างโรงพยาบาลสัตว์ที่
เป็นมากกว่าสถานรักษาพยาบาล	ด้วยความคิดที่ว่าอยากให้
ทุกๆ	ฝ่าย	ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมีความสุขภายใน	Oasis	
Pet	Hospital	&	Resort	แห่งนี้	โดยเจ้าของและสัตว์เลี้ยงจะได้
รบับรรยากาศทีผ่่อนคลายแตกต่างจากโรงพยาบาลสตัว์ทัว่ไป	
ซึ่งหากพูดกันตามตรงแล้ว	โดยทั่วไปการไปโรงพยาบาลมัก
ท�าให้สัตว์เลี้ยงของเรารู้สึกไม่ดี	เพราะเขารู้ว่าถ้าไปแล้วอาจ
จะต้องเจ็บตัวหรือพบกับคุณหมอสัตวแพทย์	หากแต่ที่	Oasis	
Pet	Hospital	&	Resort	แห่งนี้ได้เปลี่ยนประสบการณ์การมา
โรงพยาบาลให้เป็นเร่ืองสนุกด้วยการตกแต่งภายในอย่างสวยงาม
และมดีีไซน์เหมาะส�าหรบัสตัว์เลีย้ง	ท�าให้สตัว์รูส้กึไม่เหมอืนกับ
มาโรงพยาบาลสตัว์คร้ังก่อนๆ	ทีผ่่านมา	หากแต่เป็นเหมอืนกับ
การไปเทีย่วโรงแรมสวยๆ	แล้วพบกบัคณุหมอใจดีเสียมากกว่า
	 หากคุณพร้อมแล้ว	ขอเชิญทุกท่านมาชมโรงพยาบาลสัตว์	
Oasis	Pet’s	Hospital	&	Resort	แห่งนี้	
	 แล้วบางท.ี..ภาพจ�าเกีย่วกบัโรงพยาบาลสตัว์ของคณุอาจจะ
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ที่มาของ Oasis Pets hospital & Resort 
	 ที่มาของที่นี่มันเริ่มต้นจากการที่เราต้องการโรงพยาบาล
สัตว์สักแห่งหนึ่งที่ทั้งคนท�างาน	เจ้าของสัตว์	และสัตว์ที่มารับ
การรักษารู้สึกสบาย	ผ่อนคลายกับบรรยากาศในโรงพยาบาล	
ก็เลยเริ่มดูความเหมาะสมของสถานที่และได้ออกมาเป็น
ลักษณะแบบรีสอร์ท	ซึ่งวัสดุต่างๆ	ที่ใช้ตกแต่งภายในโรง
พยาบาลก็พยายามเลือกส่ิงที่เป็นมิตรกับสุนัขและแมวที่สุด	
นอกจากนัน้ทีน่ีเ่ป็นโรงพยาบาลสตัว์ทีค่รบวงจร	ทัง้ความพร้อม
ของเครือ่งมอื	ทมีแพทย์	และเราก็มส่ีวนทีเ่ป็นรสีอร์ทด้วย	คือ
เปิดรับฝากเลี้ยงเวลาที่เจ้าของไปพักร้อนหรือจ�าเป็นต้องทิ้ง
สัตว์เลี้ยงไว้เพียงล�าพังก็สามารถมาฝากเราเลี้ยงได้

แนวคิดของการดีไซน์ที่นี่ 
	 จากภายในโรงพยาบาลจะสังเกตเห็นได้ว่าเราพยายาม
เลือกเลือกวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง	
อย่างเช่นแมวจะไม่ชอบพวกโลหะ	เช่น	สแตนเลส	ก็จะใช้เป็น
ไม้แทน	ใช้เชือกบ้าง	พื้นโรงพยาบาลเราก็ใช้เป็นกระเบื้อง
ยาง	ที่มีพื้นผิว	เพื่อไม่เกิดการเลื่อน	เพราะสัตว์เลี้ยงอาจเกิด
อนัตราย	บาดเจบ็ได้	ท�าให้ภายในตวัโรงพยาบาลมบีรรยากาศ
ที่ดีและเป็นมิตรต่อสัตว์มากขึ้น

จุดเด่น
	 ในแง่สถานที่	 เราตั้งใจสร้างที่นี่ขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาล
สัตว์	เพราะฉะนั้นรายละเอียดการออกแบบการสร้างก็จะให้
ความส�าคัญเพื่อเอื้อต่อการรักษาและพยายามไม่ให้อึดอัดคับ
แคบเพื่อให้คนท�างานที่อยู่ที่นี่รู้สึกสบาย	ความเครียดจากการ
ท�างานก็จะน้อยลง	ส่วนสัตว์เลี้ยงที่น�ามารักษาเราก็พยายาม
ท�าให้บรรยากาศไม่เหมือนกับการมาโรงพยาบาล	ทั้งกลิ่น	ทั้ง
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ทางเดิน	รวมไปถึงการตกแต่ง	เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีความตื่นกลัว
น้อยทีส่ดุ	และในแง่การบรกิาร	เรามทีมีแพทย์มอือาชพี	และเปิด
ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	เครื่องไม้เครื่องมือ	ยารักษา	เราก็
คอยอพัเดตหามาไม่ให้ขาด	หรอือกีแง่หนึง่คอืเราพยายามท�าทกุ
อย่างให้เตรียมพร้อมส�าหรับการรักษาตลอดเวลา	

สิ่งส�าคัญของโรงพยาบาลสัตว์ที่ดี
 สิง่ส�าคญัคอืเราต้องคดิถงึความส�าคญัของสตัว์มาเป็นอนัดับแรก 
อีกทั้งควรเอาใจใส่เจ ้าของในทุกๆ	 รายละเอียดอีกด้วย 
ไม่ใช่ว่าพอเข้ามาท�าการรักษาก็จับสัตว์ข้ึนโต๊ะฉีดยา	เสร็จก็
ปล่อยกลับ	ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เกิดความรู้สึกไม่ดีทั้งเจ้าของ
และตัวสัตว์ต่อการมาโรงพยาบาลอย่างแน่นอน	การบริการ
ควรให้ทั้งคนและสัตว์เกิดความคุ้นเคยเสียก่อน	ให้ทั้งเจ้าของ
และสัตว์เลี้ยงผ่อนคลายกับบรรยากาศการรักษา	แล้วจึงค่อย
เริ่มต้นรักษากัน

คิดเห็นอย่างไรกับการแสดงความเห็นในแง่ลบต่อ
สัตวแพทย์ผ่านโลกออนไลน์
	 อยากให้ทกุๆ	คนเปิดใจให้กว้าง	และอยากให้เหน็มมุมองของ
สตัวแพทย์บ้าง	เพราะคนทัว่ไปมกัไม่รู้หรอกว่าการท�างานแบบนี้
ต้องแบกรับอะไรหลายๆ	อย่าง	แต่ปัญหาจริงๆ	ส่วนใหญ่ 

มกัเกิดจากการสือ่สารที่ไม่ดพีอระหว่างสตัวแพทย์และเจ้าของ
สตัว์	เมือ่การสือ่สารเกดิการตกหล่น	เลยท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ
และปัญหาก็อาจบานปลายท�าให้เจ้าของเกิดความไม่พอใจ
กันได้	การให้ค�าอธิบายที่เข้าใจตรงกันระหว่างสัตวแพทย์กับ
เจ้าของจึงส�าคัญพอๆ	กับการรักษา

นิยามความสุข
	 คดิว่าคงเป็นเรือ่งทีเ่ราได้ท�างานทีเ่รารกั	ได้รกัษาสตัว์เลีย้ง	
ได้อยูก่บัสนุขั	ทมีงานและคนทีท่�างานด้วยกนัมคีวามสขุ	ลกูค้า
ผูร้บับรกิารพงึพอใจกบับรกิารของเรา	แค่เหน็ทกุฝ่ายมคีวามสขุ 
เราเองก็มีความสุขเช่นกัน	

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์
	 จริงๆ	ทุกวันนี้	มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ก�าลังดีขึ้นเรื่อยๆ	
คนรักสัตว์มากขึ้น	แต่ก็ควรจะรักให้ถูกวิธี	เข้าใจธรรมชาติ
ของสตัว์	เพราะสตัว์พดูไม่ได้	บอกอาการเจบ็ป่วยไม่ได้	ฉะนัน้
เจ้าของจ�าเป็นที่จะต้องคอยใส่ใจดูอาการว่ามีอาการผิด 
ปกติอะไรบ้าง	 เพราะเมื่อสัตว์เล้ียงเจ็บป่วยและพามาที ่
โรงพยาบาลสตัว์	สตัวแพทย์จะสามารถวนิจิฉยัได้แม่นย�ามาก
ขึ้นหากได้รับข้อมูลและอาการที่ถูกต้องจากเจ้าของโดยตรง	
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 งานออกแบบที่ดีย่อมมาจากแนวคิดที่ดี 
 ในปัจจุบันนั้นแวดวงข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเริ่ม
พฒันาไปไกลมาก มงีานออกแบบเพื่อสตัวเ์ลีย้งที่ทัง้โดดเดน่ดา้นการ
ใช้งานและความสวยงามออกมาอย่างมากมาย จนหลายครั้งถ้าไม่
สงัเกตใหด้อีาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นขา้วของเครื่องใช้ส�าหรบัคนเสยีดว้ยซ�้า
แน่นอนว่าในประเทศไทยก็เริ่มมีงานดีไซน์ของใช้ส�าหรับสัตว์เลี้ยงที่มี 
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครเช่นกัน
 โดยในครัง้น้ีเราได้เลอืก 8 นักออกแบบงานดีไซน์ส�าหรบัสตัวเ์ลีย้ง
ของประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้รู้จัก ผ่านภาพผลงานที่พวกเขาได้
บรรจงสรรสรา้งและบทสมัภาษณท์ี่นา่จะท�าใหเ้รารูจ้กันกัดไีซนเ์หลา่นี้
มากขึ้นในอีกหลายๆ แง่มุม
 ที่น่าสนใจคือนักดีไซน์สินค้าส�าหรับสัตว์เลี้ยงนี้มีจุดเหมือนร่วม
กันหลายอย่าง โดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ได้ท�างานเหล่านี้
เป็นงานหลัก หากแต่เป็นงานอดิเรกท่ีขับเคลื่อนด้วยค�าว่า “ใจรัก” 
จนพวกเขาได้ทุ่มเทเวลาและความตัง้ใจให้แบบเกินร้อยเพ่ือให้ผลงาน
ออกมาดีที่สุด ส่วนเรื่องธุรกิจนัน้เป็นเรื่องรองที่ตามมาทีหลัง
 นั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผลงานของพวกเขาเหล่านี้น่าสนใจ
 แต่ที่น่าสนใจกว่าผลงานดีไซน์คือแนวคิดของพวกเขา
 มาดูกันว่าแนวคิดเบื้องหลังงานดีไซน์ของพวกเขาคืออะไร 
 เพราะถ้าคุณคิดว่าผลงานดีไซน์ของพวกเขาเจ๋งแล้ว
 เราขอยืนยันว่าแนวคิดของพวกเขาก็เจ๋งไม่แพ้กันเลย
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	 ด้วยความที่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์	ชอบคิดและมีไอเดียสร้างสรรค์	และ
ที่บ้านเป็นโรงงานกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษ	craftboard	อยู่แล้ว	ปัจจัย	
3	ประการนีท้�าให้	คณุโนต้-ขวญัชนก อมรธนานบุาล	จงึได้ตอ่ยอด
ธุรกิจกระดาษลูกฟูกของที่บ้านให้กลายมาเป็นที่ลับเล็บแมวอเนกประสงค์
แนวใหม่	ที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์	และอรรถประโยชน์ใช้สอย
	 แรกเร่ิมเดิมทีคุณโน้ตได้เร่ิมต้นจากการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับการท�า 
กระดาษ	craftboard	ส่งออกของครอบครัวขึ้นมาให้เป็นงานดีไซน์ที่ 
น่าสนใจและน่าสนุก	หลังจากที่ได้ศึกษาอยู่นานท�าให้ได้แนวคิดว่ากระดาษ	
craftboard	นั้นน่าจะเหมาะกับการท�าของใช้ให้แมวมากที่สุด	เพราะแมวชอบลับเล็บและแมวชอบอยู่ในกล่อง	
เลยดีไซน์ออกมาเป็นงานดีไซน์ทีล่บัเลบ็แมวท่ีจะช่วยลดปัญหาเร่ืองแมวเอาเล็บไปลับกับทีอ่ืน่ๆ	ได้	และสามารถ
ใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วย
	 ค�าว่า	KAFBO	น้ัน	คุณโน้ตบอกว่ามาจากค�าว่ากระดาษ	Craftboard	ซึ่งพอย่อแล้วเลยกลายเป็นค�าว่า 
KAFBOเพราะอยากให้สื่อถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากกระดาษลูกฟูก	หลังจากที่ได้เปิดตัวแล้ว	KAFBO 
ได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักแมวเป็นอย่างดี	และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดของ KAFBO
	 แนวคิดของ	KAFBO	ตอนแรกเลยคือเริ่มต้น
จากการที่เราอยากท�าเกี่ยวกับงานดีไซน์	แล้วเรา
ก็ได้ไอเดียจากทางยุโรปเกี่ยวกับความเป็น	ECO	
friendly	ซึ่งงานของเขามีทั้งงานเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะ	
เก้าอี้	รวมไปถึงที่ลับเล็บแมวด้วย	แต่งานของฝั่ง
ยุโรปมกัเป็นงานเรยีบๆ	เรากเ็ลยคดิต่อยอดอยาก
ให้เป็นที่ลับเล็บแมวที่เอามาตกแต่งบ้านได้	
	 นอกจากนี้	KAFBO	ยังมีความเป็น	ECO	
friendly	หรือมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สามารถย่อยสลายได้อกีด้วย	เนือ่งจากทกุชิน้ส่วน	
ทั้งกระดาษคราฟ	กาวที่ใช้ต่อ	ก็ท�ามาจากวัสดุ
ธรรมชาติทั้งหมด	ท�าให้ถ้าแมวเผลอเลียหรือกัด
แทะก็ไม่เป็นอันตราย	และทั้งหมดสามารถน�าไป
รีไซเคิลได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เด่น
	 ผลิตภณัฑ์เด่นของเราน่าจะเป็น	KAFBO	รุ่น	9	Lifers	
หรอื	9	ชวีติ	ตามความเชือ่ทีว่่าแมวจะมถีงึ	9	ชวีติ	ทีล่บัเลบ็แมว 
KAFBO	รุน่นีจ้งึมคีอนเสปเป็นรปูสตัว์	9	ตวั	ทีจ่ะมาเป็น
เพื่อนกับแมว	เช่น	ปลาวาฬ	และมาพร้อมการดีไซน์ที่
ท�าให้ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์วางของได้ด้วยเช่นกัน
	 งานออกแบบ	KAFBO	มักเน้นไปที่เป็นงานดีไซน์
สไตล์	geometric	แบบเรยีบง่าย	แต่ถ้าเป็นแบบวงกลม
หรือสี่เหลี่ยมมันก็ดูธรรมดาไป	เลยอยากให้มีลูกเล่น
แบบเป็นรูให้แมวเอามือสอดมาได้	ส่วนอันที่รูปร่าง
เป็นโค้งนั้นมีไอเดียมาจากใบไม้	และส่วนโค้งนั้นเราก็ 
ต่อยอดมาเป็นปลาวาฬ	ให้สามารถแมวนอนตามแนวโค้ง 
อย่างทีเ่ขาชอบได้	ส่วนสามเหลีย่มกเ็ป็นส่วนทีเ่ราคดิว่า
นั่งแล้วใช้ลับเล็บได้	เป็นงานออกแบบที่นอกจากคนใช้
ได้แล้วแมวก็ใช้ได้ด้วย
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วัสดุและเหตุผลที่ใช้
	 	เหตุผลที่ใช้กระดาษ	Craftboard	คือที่บ้านมีวัสดุอยู่
แล้ว	เมือ่ไอเดยีได้ถกูจดุประกายขึน้มาเลยอยากลองท�าดู	
โดยจุดแข็งของ	KAFBO	อยู่ที่กระดาษลูกฟูก	จะเห็นว่า
กระดาษลูกฟูกของเราเป็นแบบอัดกันหลายชั้นและด้วย
กระบวนการผลิตเฉพาะ	ท�าให้มีความแข็งแรง	ถึงขั้นที่
สามารถรับน�้าหนักได้เป็นตัน	ซึ่งตรงนี้เป็นความพิเศษ
เฉพาะของ	KAFBO	เท่านั้น

สิ่งส�าคญัของการออกแบบท่ีลับเล็บแมวคอือะไร
 ทกุอย่างต้องเริม่จากทีเ่ราศกึษาพฤตกิรรมของแมวก่อน	
เพื่อที่เราจะได้รู ้ว ่าเขาชอบอะไร	 เช่น	น้องปลาวาฬ 
แมวของเราชอบนอนในบรเิวณทีม่ส่ีวนโค้ง	เราก็ออกแบบ	
KAFBO	ให้มส่ีวนโค้งตามสดัส่วนทีเ่ขาชอบ	หรอืแมวชอบอยู่
ในร	ูหรอืกล่องปิดหลายด้าน	เรากอ็อกแบบเป็นบ้านกล่อง 
เพ่ือให้แมวสามารถเข้าไปอยู ่ได้	ที่ส�าคัญคือเราต้อง 
มีฟังก์ช่ันการใช้งานที่ใช้ได้จริง	เราไม่ได้ออกแบบแค่ให้
น่ารกัอย่างเดยีว	แต่ทกุส่วนสามารถให้แมวใช้งานได้	แมว
สามารถไปอยูต่ามส่วนต่างๆ	นอนหรอืนัง่ตามส่วนได้	และ
ทีส่�าคญัคอืมคีวามสวยงามให้สามารถวางไว้เพือ่ตกแต่งได้

	 หลังจากเราตอบโจทย์แมวได้แล้ว	ต่อไปคือ
เราอยากตอบโจทย์เจ้าของคือเจ้าของก็สามารถ
ใช้งานได้ด้วย	เช่น	 เอามาใช้วางหนังสือ	วาง
ส่ิงของ	เป็นช้ันวางของที่ใช้ร่วมกับแมว	(หวัเราะ)	
เป็นเฟอร์นเิจอร์ได้	ถ้ามสีิง่ของทีค่นรกัแมวใช้กบั
แมวได้ด้วยก็น่าจะมีความสุข

ความรูส้กึหลงัจากที่ไดท้�างานในวงการนี้
 ตัง้แต่ทีไ่ด้ท�ามาเรารูสึ้กสนกุอยู่ตลอด	ส่วนหนึง่
เพราะเราไม่เคยคิดคาดหวังเรื่องเงินเท่าไหร	่ 
ที่ท�าทั้งหมดนี้เพราะรู้สึกสนุกจริงๆ	อยากท�าให้
สตัว์เลีย้งมคีวามสขุและอยากเหน็เจ้าของมคีวามสขุ
ด้วยแค่นั้น	 ไม่ได้คิดอะไรมาก	แต่ถ้ามองถึง
เศรษฐกิจตอนนี้แล้วคงต้องบอกว่ายังพออยู่ได	้
แต่ในปัจจุบนัการแข่งขนัก็เร่ิมสูงขึน้	แต่ถ้าเรายัง
คงแตกต่างจากคนอืน่ด้วยงานดีไซน์	มจีดุเด่นเป็น
ของตวัเองและมเีอกลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนใคร	ท�าให้
ทกุคนจ�าเราได้	ถ้าเป็นแบบนัน้เราเช่ือว่างานดีไซน์
เพือ่สัตว์เล้ียงยังสามารถอยู่รอดได้อยู่
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	 จากปัญหาทีข้่าวของเครือ่งใช้ส�าหรบัสตัว์เลีย้งในปัจจบุนัทีห่ลายๆ	ครัง้	
รปูลกัษณ์ยงัดไูม่เข้าสมยั	ไม่เข้ากบัการตกแต่งบ้านยคุใหม่	ส่งผลให้หลายๆ	
ครอบครวัพากนัน�าข้าวของเครือ่งใช้ของสัตว์เลีย้งเหล่านี้ไปเกบ็ไว้หลงับ้าน	
และกลายเป็นว่าพื้นที่ของเหล่าสัตว์เลี้ยงเลยถูกจ�ากัดไว้อยู่ที่หลังบ้านหรือ
ห้องครัวด้วย	ด้วยเหตุนี้	คุณบิ๊ก-ปิยณัฐ รัตนวงศาโรจน์	สถาปนิก
หนุ่มทีเ่จอปัญหานีบ่้อยครัง้จงึตดัสินใจออกแบบงานดีไซน์ข้าวของเครือ่งใช้
ส�าหรับสัตว์เลี้ยง	โดยที่เน้นหนักไปที่สุนัข	เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถใช้
ชวีติอยูร่่วมกบัเจ้าของได้	มพีืน้ทีอ่ยูอ่ย่างถกูต้องโดยที่ไม่ต้องอยูแ่ค่หลงับ้าน
หรือห้องครัวอีกต่อไป
	 	Barkëtek	มผีลิตภัณฑ์ตัง้แต่ชามอาหารส�าหรบัสนุขัทีโ่ดดเด่นทัง้ด้านดีไซน์และประโยชน์การใช้งาน	ทีน่อน
และทีน่ัง่ส�าหรบัสนุขั	และในปัจจบุนั	Barkëtek	ก�าลงัพฒันาเฟอร์นเิจอร์ช้ินใหญ่	เช่น	โซฟา	และทีน่อน	ส�าหรบั
ทั้งคนและสุนัขอย่างจริงจัง

แนวคิดของ Barkëtek
	 ด้วยความที่ผมท�างานเป็นสถาปนิกเป็นหลักมากว่า	
7-8	ปี	ผมก็เร่ิมเห็นปัญหาว่าปัจจุบันน้ีของใช้ที่มีอยู่ 
ในบ้านนั้นเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ในตัวบ้าน
สวยงามและน่าอยู่	และหลายๆ	ครั้งที่บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
ถูกตกแต่งอย่างสวยงามแล้ว	แต่กลับมาตกม้าตายที่
เครือ่งใช้ส�าหรับสัตว์เล้ียงมดีีไซน์ไม่สวยงามเอาเสยีเลย	
ท�าให้บรรยากาศภายในดูไม่ดีตามมา	บางครั้งเจ้าของ 
กเ็อาทีน่อน	ชามอาหาร	ส�าหรับสัตว์เล้ียงไปไว้ในห้องครวั
หรือหลังบ้านแทน	เลยท�าให้สุนัขต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่
ได้มีโอกาสออกมาส่วนอื่นของบ้าน	ผมเลยเกิดความ
คิดว่าถ้าเราท�าให้มันสวยขึ้นได้ล่ะ	ก็น่าจะท�าให้สุนัข
ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับคนเพิ่มข้ึนได้	เลยกลายเป็น
แนวคิดที่ว่าเราอยากสร้างผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยงที่
วางตรงไหนของบ้านก็ได้	เช่น	ในห้องรับแขกก็มีที่นอน
ที่นั่งของเขา	ตรงโต๊ะอาหารก็มีชามอาหารของเขาวาง
ไว้ด้วย	ท�าให้มีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
สัตว์เลี้ยงได้อย่างกลมกลืน

ผลิตภัณฑ์เด่น
	 ผลงานที่เป็นดาวเด่นของ	Barkëtek	คือ	
ชามอาหารสุนัขกันมดรุ่น	Gowl	ที่มีที่มาจาก
ลกูค้ากลุม่แรกๆ	ทีอ่ยากได้ชามอาหารทีส่ามารถ
กันมดได้	ผมเลยไปศึกษาชามกันมดในปัจจุบัน
ว่าเป็นอย่างไร	ตอนนี้ชามกันมดมักเป็นแบบมี
น�้าหล่ออยู่รอบๆ	ท�าให้มีช่องว่างพอให้ยุงมาไข่
มลีกูน�า้ได้	เลยคดิต่อยอดไปว่าถ้าเราพลกิส่วนที่
เป็นน�า้กลบัเข้าไปข้างในแทน	กน่็าจะยงัสามารถ
กันมดได้และไม่มีพื้นที่ให้ยุงไข่ได้ด้วย	หลังจาก
ดีไซน์ร่วมกับทีมของโรงงานเซรามิค	ก็เลยได้
เป็นดีไซน์ชามอาหาร	Gowl	นี้ออกมา	โดยรูป
ทรงนัน้ดดัแปลงมาจากโลโก้	Barkëtek	ของเรา
ที่เป็นสไตล์	geometric	และโอริกามิแบบพับ	
สุดท้ายเลยออกมาเป็นชามที่มีเหลี่ยมมุมสไตล์
โมเดิร์นแบบนี้	โดยชื่อ	Gowl	นั้นมาจากค�าว่า	
Geometric	และค�าว่า	Bowl	นั่นเอง
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วัสดุและเหตุผลที่ใช้
	 ชามอาหารรุ่น	Gowl	นั้น	ท�าจากเซรามิก	สาเหตุที่
เลือกใช้เซรามิกเพราะว่าสามารถล้างได้ทั้งชิ้น	ท�าความ
สะอาดง่าย	และที่ส�าคัญคือเซรามิกที่ใช้นี้เป็นเซรามิก
เกรดเดียวกับที่คนใช้	ท�าให้ไม่ต้องห่วงเร่ืองความสะอาด
และความปลอดภัย	สามารถน�าเข้าเครื่องไมโครเวฟก็ได	้
โดยโรงงานที่ท�าให้	Barkëtek	นั้นเป็นโรงงานเดียวกับที่
ผลิตชามให้กับคนเลยทีเดียว

สิ่ งส�าคัญในการออกแบบชามให้สัตว์เ ล้ียง 
คืออะไร
	 ส�าหรับงานออกแบบของ	Barkëtek	ผมเริ่มต้นจาก 
ฟังก์ช่ันก่อนทกุอนันะ	เราจะมาดกูนัก่อนว่าปัญหาทีเ่ราเจอ
คืออะไร	และจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร	เช่น	ถ้าชามมันเตี้ย
เกินไป	สุนัขกินล�าบาก	เราจะท�ายังไงให้สุนัขสามารถกิน 
ได้ง่ายขึ้น	อาจจะต้องยกขึ้นมาให้สูงขึ้นไหม	เราก็ทดสอบ
จากสุนัขที่เรามีว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร	แล้วการแก้ปัญหา
พวกนี้ก็จะออกมในรูปแบบฟังก์ชั่นที่เราสามารถตอบกับ
ลกูค้าได้ว่าท�าไมชามต้องสูง	ต้องเตีย้	ต้องมหีน้าตาอย่างนัน้ 
อย่างนี้

ความรู้สึกหลังจากที่ได้อยู่ในวงการนี้
	 ในข่าวมกัจะบอกว่าตลาดสตัว์เลีย้งมมีลูค่ากว่า
สองหมื่นล้าน	แบ่งออกเป็นภาคบริการหมื่นล้าน	
ภาคสนิค้าอกีหมืน่ล้าน	เราก็มองว่ามนัใหญ่มากนะ	
เราขอแค่ส่วนแบ่งนิดเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว	
(หัวเราะ)	แต่เมื่อได้เข้ามาในวงการนี้จริงๆ	 เรา
กลับพบว่าตลาดในภาคของใช้สัตว์เล้ียงจริงๆ 
ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนั้น	ผมมองว่าตลาดของใช้
สัตว ์เลี้ยงในประเทศไทยยังอาจต้องรอเวลา 
อีกสักหน่อยเพื่อที่จะเข้าใจและยอมรับสินค้าและ
งานดีไซน์ส�าหรับสัตว์เลี้ยงมากกว่านี้
	 ส่วนเรื่องที่ถามว่าอยู่รอดไหม	ถ้าพูดกันตรงๆ	
คือพอจะอยู่รอดได้	(หัวเราะ)	Barkëtek	พอจะ
สามารถเล้ียงตัวเองได้อยู่แล้ว	แต่เงินทุนที่เราได้
มานั้นก็ต้องน�ามาหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆ	และเรา
ต้องไม่ลืมว่าเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา
เร่ือยๆ	เพราะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็เท่ากับว่าเรา
ถอยหลงั	อย่างทีเ่รารูกั้นอยู่แล้วว่าทกุธรุกิจมคีวาม
เสี่ยง	ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
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SIT STAND STAY
Make Your Dog Stylish
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	 เชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยมีไอเดียที่อยากท�าอะไรบางอย่างอยู่ในใจ	แต่
สุดท้ายแม้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม	ก็ยังไม่ได้ลงมือท�าเสียที	แต่กับ 
คณุหนึ่ง-ศุภกร โกเมศมาลัย สถาปนกิผูช่ื้นชอบสนุขัคนนีน้ัน้ไม่ได้คดิ
เช่นน้ัน	ด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์และชอบงานออกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์
สัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ	ท�าให้คุณหนึ่งมีความคิดอยากท�าปลอกคอและ
สายจูงที่ท�าจากหนังส�าหรับสุนัขขึ้นมา	จากคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
หนังมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เลย	เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุดมา
ศึกษาและทดลองท�าด้วยตัวเอง	จนได้ออกมาเป็นปลอกคอและสายจูงหนัง
ส�าหรับสุนัข	Sit	Stand	Stay	ที่เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นปลอกคอและสายจูงที่ทั้งสวยโดดเด่นและทนทาน
มากที่สุดแบรนด์หนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้

แนวคิดของ Sit Stand Stay
	 แนวคิดของเราคืออยากท�าของที่ดีที่ สุดให ้
สุนัขและผู้ใช้	ด้วยวัตถุดิบที่ทั้งแข็งแรงและมีความ
สวยงามในเวลาเดียวกนั	และมาลงตวัทีห่นงั	แล้วเรา
กค็ดิต่อเรือ่งความสวยงาม	เพราะเราอยากให้มนัสวย
ได้เท่ากับเคร่ืองประดับของคน	ถ้าสร้อยคอมือของ
คนสวยได้แค่ไหน	ผมอยากให้ปลอกคอหรือสายจูง 
สุนัขสวยได้เท่าของคนแบบนั้น	และถ้าเราสามารถ
สร้างปลอกคอและสายจูงที่สวยพอได้แล้ว	ผมเชื่อ
ว่าคนเราจะอยากพาสุนัขออกไปข้างนอกมากยิ่งขึ้น	
	 ตอนท่ีตัง้ชือ่แบรนด์นี	้เราคดิว่าอยากได้ชือ่อะไร
ที่มีตัว	S	มีสามพยางค์	หลังจากนั่งคิดอยู่นาน	อยู่ดีๆ	
ก็คิดขึ้นมาได้	เป็นค�าง่ายๆ	ที่เราพูดอยู่กับสุนัขของ
เราทุกวัน	นั่นก็คือ	นั่ง	(sit)	ยืน	(stand)	คอย	(stay)	
กลายเป็น	3	ค�าที่ลงตัวพอดี

ผลิตภัณฑ์เด่น
	 แม้ว่าตอนน้ี	Sit	Stand	Stay	จะออกมาหลาย
คอลเลก็ชนัแล้วกต็าม	แต่ตอนนีก้ย็งัชอบคอลเล็กชัน
คลาสสกิทีเ่ป็นผลงานชิน้แรกมากทีส่ดุอยูด่ี	เพราะว่า

งานชิน้นีต้รงตามคอนเซปต์ว่าสวยได้ตลอดเวลาจรงิๆ	
เราสามารถท�าให้มันดูใหม่แบบ	Hi-End	ก็ได้	หรือ
ท�าให้ดวูนิเทจกไ็ด้	และเป็นตวัทีย่นืยนัจดุประสงค์การ
ออกแบบของผมได้อย่างดีเพราะมลูีกค้ามาหาผมแล้ว
บอกว่าใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่ขาดเลย	ตรงตามความ
ตั้งใจของเราที่อยากให้ใช้ปลอกคอและสายจูงของ
เราไปได้สัก	5	-10	ปีเลย

วัสดุและเหตุผลที่ใช้
	 สาเหตุที่ใช้หนังเป็นหลักเพราะว่าหนังเป็นวัสดุ
ที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง	มีความสวยงาม	แต่หนัง
ไม่ใช่วัสดุแรกๆ	ที่คนคิดจะเอามาท�าเป็นปลอกคอ	
เนื่องจากหนังมักจะเปียก	เปื่อย	เหม็น	และขาดง่าย	
ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ยากของเราว่าจะท�ายังไงให้หนัง
ทนทานมากขึน้		ซ่ึงก่อนอืน่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหนงั
ต้องการคุณสมบัติอะไรเพิ่ม	ไม่ใช่แค่เอาหนังมาใช้ 
ก็จบ	ผมมองว่าถ้าเราใช้หนังเป็นปลอกคอให้สุนัข
ต้องมีความสามารถ	2	อย่างคือกันน�้าได้	ซึ่งจะท�าให้
หนงัไม่เหมน็ตามมา	ดงันัน้ผมจงึใช้เทคนคิการเคลอืบ
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น�้ายากันน�้าและกันเชื้อราไปที่หนังที่ใช้ท�าด้วย
	 นอจากนี้การเก็บรายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	ก็เป็น
เรื่องส�าคัญ	โดยเฉพาะตรงที่หลายคนชอบมองข้าม 
ยกตัวอย่างเช่นเขม็ขดั	ถ้าเขม็ขดัราคาถกูจะเหน็ว่าตรงขอบ 
มันจะคม	แต่ถ้าเข็มขัดที่ท�าออกมาดีจริงๆ	ตรงขอบจะ
นุม่และไม่คมบาดเนือ้เราเลย	ซึง่ตรงนีเ้ป็นรายละเอยีด
ที่ผมเก็บมาใช้กับปลอกคอของ	Sit	Stand	Stay	ด้วย
เช่นกัน

สิ่งส�าคญัของการท�าปลอกคอและสายจูงสนุขั
	 คิดว ่าสิ่งส�าคัญของงานนี้คือการใส่ใจในราย
ละเอียดและผมมองว่าเราต้องมีความคิดว่าอยาก 
สร้างของที่ดีให้สุนัขของเราด้วย	ส�าหรับผมแล้วสิ่งที่
เราต้องการจรงิๆ	คอือยากท�าอะไรกไ็ด้ทีท่�าให้เจ้าของ
สุนัขจะพาสุนัขออกไปนอกบ้านมากข้ึน	ไปเที่ยวด้วย
กันบ่อยๆ	นั่นคือสิ่งที่ผมอยากท�าให้เกิดขึ้น	และกลาย
เป็นสิง่ทีผ่มแฝงไว้ในปลอกคอกบัสายจงูทีผ่มท�าขึน้มา

ความรู้สึกหลังจากที่อยู่ในวงการนี้
	 อาจจะพอพูดได้ว่าเราเป็นกลุ่มแรกๆ	ที่เข้ามาใน
วงการนี	้แต่ก็ต้องยอมรบัว่าตอนนีม้คีนทีส่นใจเข้ามาใน
วงการนีม้ากขึน้	เลยมคีวามท้าทายมากขึน้	ต้องคดิอะไร
ใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองกับตลาดอยู่เสมอ	และในปีนี้ผม
พยายามดนัตวัเองให้ไปอยู่ในตลาดต่างประเทศ	ผมพบว่า	 
Sit	Stand	Stay	ค่อนข้างจะประสบความส�าเร็จใน 
ญีปุ่น่มากๆ	ปีนีเ้ลยอยากท้าทายตวัเองมากขึน้ด้วยเช่นกนั
	 เรือ่งการอยูร่อดในปัจจบุนันี	้ถ้าจะตอบจรงิๆ	เราต้อง
นิยามค�าว่าอยู่รอดก่อนว่าหมายถึงอะไร	ถ้าพูดตรงๆ 
Sit	Stand	Stay	ไม่ได้สร้างก�าไรให้ผมมากมายนกั	แต่ผม
ท�ามนัเพราะใจรัก	ถ้าพดูถึงก�าไรที่ได้มาก็น่าจะพอเล้ียงตวั
มนัเองได้ในระดบัหนึง่	แต่ถ้ามองไปถงึเรือ่งธรุกจิใหญ่โต	 
ผมคดิว่าอาจจะต้องรอเวลามากกว่านี้	
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DADDY PET
The Stylish Furniture For You And Your Pets
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	 เพราะในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกคนส�าคัญในครอบครัว	 เปรียบ
เสมอืนเป็นลกู	เหมอืนพีน้่อง	ผลติภณัฑ์จากไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ	จึงได้ถูก 
คิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของน้องๆ	สัตว์เลี้ยง	 โดย	คุณเกด 
เกดสดุา เมธีววิฒัน์ เป็นหนึง่ในคนทีม่คีวามคดิรเิริม่นัน้	ด้วยความทีเ่ป็น
คนชอบเลีย้งสนุขัและศกึษาถงึธรรมชาตขิองสตัว์เลีย้งจงึเกดิเป็นผลติภณัฑ์
ส�าหรับสัตว์เลี้ยง	ภายใต้แบรนด์	Daddy	Pet	ขึ้นมา
	 ผลิตภัณฑ์ของ	Daddy	Pet	ถูกคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ
สัตว์เลี้ยง	รวมไปถึงเจ้าของสัตว์เล้ียง	มีของใช้ส�าหรับสุนัขและแมว	เช่น	
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบ้านสัตว์เลี้ยง	ชามข้าว	เตียง	ฯลฯ	ด้วยดีไซน์ที่เป็น
เอกลักษณ์น่าสนใจ

แนวคิดของ Daddy Pet
 เริ่มต้นจากที่เราเล้ียงสุนัข	แล้วช่วงที่ท�างาน 
ฟรแีลนซ์อยูท่ีบ้่าน	สนุขัทีบ้่านชอบมาซกุอยู่ใต้เก้าอีท้ี่
เรานั่งท�างานอยู่บ่อยๆ	จึงเกิดความสงสัยและไปหา
ข้อมลูในอนิเทอร์เนต็	กเ็ลยได้รูว่้าตามสญัชาตญาณ
เดิมสุนัขก็คือสัตว์ป่า	แต่เมื่อถูกน�ามาเล้ียงแล้วพวก
เขาจะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้กับเจ้าของ	
จากนัน้เรากล็องออกแบบเฟอร์นเิจอร์มาชิน้หนึง่	และ
ได้รับผลตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆ	ว่าให้ลองท�าขายดู 
เพราะไหนๆ	เราก็ท�างานด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์
และออกแบบภายในอยู่แล้ว	สุดท้ายก็ตัดสินใจลอง
ท�าและไปเปิดตวัครัง้แรกในงาน	Pet	Variety	ด้วยชือ่
แบรนด์	“ไฉไล”	ตามสนุขัทีเ่ลีย้งอยู	่แต่ภายหลงัตอน
ทีต่ดัสนิใจจะท�าธรุกจิจรงิๆ	จงัๆ	แล้ว	ลองไปค้นหาค�า
ว่า	“ไฉไล”	กม็แีบรนด์ทีเ่ป็นเสือ้ผ้าแฟชัน่อยูแ่ล้ว	เลย
ตดัสนิใจเปลีย่นชือ่	และด้วยเหตผุลที่ในช่วงแรกๆ	คน
ทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุหลกัให้เรากค็อืคณุพ่อ	เลยเป็นทีม่า
ของชือ่	Daddy	Pet	ในปัจจบุนั
	 ถ้าว่ากันจริงๆ	แล้ว	หลักการทั่วๆ	ไปของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นัน้จะต้อง	เรยีงล�าดับจากรปูทรง	

การใช้งาน	เสรมิด้วยแฟชัน่	แต่กลุม่สนิค้าส�าหรบัสตัว์
เลีย้งใช้หลกัการนี้ไม่ได้	เพราะการใช้งานต้องมาก่อน	
ตามด้วยรปูทรง	แล้วค่อยเตมิเตม็ด้วยแฟชัน่	

ผลิตภัณฑ์เด่น
	 ด้วยความทีค่นส่วนใหญ่ทีช่อบเล้ียงสัตว์ชอบความ
น่ารัก	มีความกุ๊กกิ๊ก	และสินค้ารุ่นแรกๆ	ค่อนข้าง 
มคีวามโมเดร์ินมาก	เลยพฒันาต่อจนเกิดเป็นบ้านสนุขั	
“Bark	Mann”	ทีเ่พิม่เตมิความน่ารกัเข้าไป	แต่เราก็
ไม่ทิ้งฟังค์ช่ันการใช้งานทั้งส�าหรับคนและสัตว์ที่ต้อง
ให้ความส�าคญัก่อน	อกีทัง้ยงัเพิม่ส่วนของการขงัสตัว์
เล้ียงช่ัวคราวไว้ด้วย	เผื่อเวลามีแขกมาเย่ียมบ้านเรา
แล้วเกิดกลวัสนุขั	เราก็ให้สนุขัเข้าไปใน	Bark	Mann	
แล้วปิดบ้านสนุขัไว้ครูห่นึง่ได้โดยที่ไม่ท�าให้สนุขัอดึอดั
	 นอกจาก	Bark	Mann	แล้ว	Daddy	Pet	ยงัมบ้ีาน
สนุขัแบบอืน่ๆ	อกี	เช่น	Daddy	Knock	House	บ้าน
สุนัขแบบถอดประกอบได้เพื่อการขนย้ายที่สะดวก
พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย	หรือ	Wink	เฟอร์นิเจอร์ไม้
อเนกประสงค์ที่สามารถเป็นทั้งที่อยู่ให้สุนัขและเป็น 
ทีว่างของอรรถประโยชน์ได้ในเวลาเดยีวกนั
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วัสดุและเหตุผลที่เลือกใช้
	 ส�าหรับ	Bark	Mann	เราเลือกใช้เป็นไม้ยางพารา 
แล้วมาพ่นสีขาว	ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้เป็นไม้ยางพารา	
เนื่องจากไม ้ยางพาราเป ็นไม ้ที่สามารถผลิตได ้ใน
ประเทศไทย	ไม่ใช่ไม้น�าเข้า	ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจภายในประเทศไปในตัว

สิง่ส�าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสตัว์เล้ียง
	 อย่างที่บอกแต่แรกว่าเราท�าสิ่งนี้ด้วยใจรัก	ผลิตภัณฑ์
ทุกอย่างที่เราจะทดลองใช้กับสุนัขที่บ้านก่อน	เสมือนเป็น
แผนกตรวจสอบคณุภาพสนิค้า	ถ้าสนุขัของเราใช้ได้	เชือ่ว่า
เกินกว่า	70%	ก็ใช้ได้เหมอืนกัน	เพราะสนุขัมสีญัชาตญาณ
คล้ายๆ	กันอยู่แล้ว	อาจจะแตกต่างไปบ้างนิดหน่อยตาม
การเล้ียงดูของแต่ละบ้าน	เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นส่วน
ส�าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงเลยจริงๆ	
คือการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เล้ียง	 เพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติของพวกเขานั่นเอง
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ความรู้สึกหลังจากที่ได้อยู่ในวงการนี้
	 ส�าหรบัเราไม่ได้รูส้กึเครยีด	กดดนั	หรอืมองว่ามนัเป็นเรือ่งธรุกจิเลย	อาจเพราะเป็นสิง่ทีเ่ราอยากท�า 
เราชอบ	เรารัก	แต่ไม่ได้บอกว่าเงินไม่ส�าคัญนะ	เงินก็เป็นเรื่องส�าคัญ	แต่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับเราจริงๆ	
คือได้เห็นคนใช้สินค้าของเราแล้วชอบ	พึงพอใจ	บอกกันไปปากต่อปาก	เพราะเราเชื่อว่าสินค้าของเรา
ดีพอที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้อยู่แล้ว	ไม่ต้องไปดิ้นรน	เพื่อที่สู้รบกับใคร	เพียงแค่นี้ก็มีความสุขดีแล้ว
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ANIMAL GO ROUND
Cozy Homie and Casual 
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	 จะเป็นไปได้ไหมทีสั่ตว์เล้ียงจะมคีวามคดิเหมอืนเราๆ	ทีอ่ยากจะแต่งตวั 
หล่อๆ	 สวยๆ	 ออกจากบ้าน	 ใส่เสื้อผ้าตามสไตล์ที่ชอบ	 อยากมี 
เครือ่งประดบัสวยๆ	ระยบิระยบัใส่ไปงานปาร์ตีส้ตัว์เลีย้ง	คงไม่มคี�าตอบ
จากค�าถามนี	้แต่ในช่วงไม่กีปี่มานีก้ลุ่มธุรกจิสตัว์เลีย้งโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง	
มีผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เลี้ยงออกมามากมาย	และที่ดูยอดฮิตก็คงจะไม่
พ้นเสือ้ผ้าส�าหรบัน้องๆ	สนุขั	มแีบรนด์เสือ้ผ้าสนุขัมากมายผดุขึน้	สไตล์ก็
แตกต่างกนัออกไปตามแบรนด์นัน้ๆ	แต่ด้วยความบงัเอญิจรงิๆทมีงานได้
ไปเห็นเสือ้ผ้าทีม่สีไตล์สะดดุตา	น่ารกั	ทีส่�าคญัเป็นเสือ้คูท่ีม่ทีัง้ไซส์สนุขั 
และคน	ซึง่พาให้เราได้รูจ้กักบั	Animal	Go	Round	แบรนด์สนิค้าเสือ้ผ้าและ
เครือ่งประดับส�าหรบัสุนขัและคน	และเมือ่ไปถงึทีร้่าน	กไ็ด้พบกบัคุณอุ-อุรณา บัณฑิตย์ด�ารงกุล และ 
คุณศิทธิ์ -วศิทธิ์ บัณฑิตย์ด�ารงกุล	2	พีน้่องผูม้ีไอเดยีสร้างสรรค์ทีน่่าสนใจจงึเกดิเป็นร้าน	Animal	Go	
Round	ขึน้
	 Animal	Go	Round	มคีอลเลก็ชัน่เสือ้ผ้า	เครือ่งประดบัส�าหรบัสนุขัและคนมากมาย	ด้วยสไตล์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ในแบบ	Cozy	Homie	Casual	ทีเ่น้นความเรยีบง่าย	สบายๆ	แต่เก๋	ดดูมีสีไตล์	และคณุภาพด	ีเพือ่สนุขัและคนรกั
สนุขัโดยเฉพาะ

แนวคดิของ Animal Go Round 
	 จากความคิดที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง	
บวกกบัความทีเ่ป็นคนชอบเลีย้งสตัว์อยากใช้เวลา
อยู่กับสัตว์เล้ียงนานๆ	จึงต่อยอดจากธุรกิจจาก 
ทีบ้่าน	คณุแม่ท�าธุรกจิเกีย่วกบัผ้า	ส่วนคณุพ่อก็
ท�าธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งประดบั	กเ็ลยมาลงเอยที่
การท�าเสือ้ผ้าและเครือ่งประดบัส�าหรบัสตัว์เลีย้ง	
ในช่วงแรกเร่ิมก็ได้แบ่งปันไอเดียกันระหว่างพี่
น้องว่าจะท�าให้ออกมาในรปูแบบไหนด	ีสไตล์ของ
ร้านจะเป็นอย่างไร	พอดีศทิธิม์โีอกาสได้ไปเรยีน
ทีป่ระเทศญีปุ่น่	สไตล์กเ็ลยออกจะญีปุ่น่นดิๆ	มี
ความเป็นเอเชยีหน่อยๆ	รายละเอยีดหยบิย่อยก็
จะไม่เยอะมากเกนิไป	และกไ็ม่น้อยเกนิไปจนถงึ
ขนาดมนิมิอล

จุดเดน่และคอลเลก็ช่ันเดน่
	 ทีเ่ด่นชัดทีค่นมกัรูจ้กัเราก็คงเป็นเรือ่งเสือ้ผ้าคูส่�าหรบั
น้องสนุขักบัเจ้านาย	ทีด่สูบายๆ	สวมใส่ง่าย	เรยีบง่าย	ดดูี	
ในแบบ	Cozy	Homie	Casual	คอืจะไม่หวอืหวา	ไม่แฟนซจ๋ีา 
เหมาะส�าหรับวันหยุด	วันสบายๆ	เบาๆ	เนื้อผ้าที่เราใช้ 
ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นผ้าคอตตอน	ลนินิ	ลกูไม้	ทัง้หมดกเ็ป็น
วสัดสุ�าหรบัเยบ็เสือ้ผ้าของคนอยูแ่ล้ว	เพราะฉะนัน้หายห่วง
เรือ่งคณุภาพได้เลย
	 ส่วนคอลเล็กช่ันเด่นของเราคอื	“Signature	Samoyed”	
Collection	เป็นคอลเลคชัน่เสือ้คูส่�าหรบัคูร่กัชายหญงิและ
สนุขัตวัโปรด	เป็นสนิค้าขายด	ีโดยมจีะเอกลกัษณ์คอืลาย
พมิพ์หน้าตาสนุขัพนัธุ	์Samoyed	ตวัหนึง่	ทีถ่อืเป็นแบรนด์
แอมบาสเดอร์ของเราเลย	ซ่ึงตอนนีน้้องสนุขัตวันัน้ได้เสยี
ไปแล้ว
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วสัดแุละเหตผุลที่ใช้
	 คอลเลคชัน่นีเ้ราได้ใช้ผ้ายนีส์ในการผลติ	ซึง่กเ็ป็น
ผ้าของเราทีผ่ลติเอง	เหตผุลที่ใช้กเ็พราะเนือ้ผ้ายนีส์มี
ความยืดหยุ่นสงู	แต่นุม่สบายเวลาสวมใส่	นอกจากนี้
ยังมคีณุสมบติัทีส่ามารถป้องกนัสิง่สกปรกและน�า้ได้ดี
อกีด้วย

สิง่ส�าคญัของการออกแบบเสือ้ผา้ส�าหรบัสนุขั
	 ทุกอย่างต้องมากกว่า	ค�าว่า	“ทุกอย่าง”	ในที่นี้
คอืทกุๆ	รายละเอยีด	ในเมือ่เสือ้ผ้าสนุขัไม่เหมอืนกับ
เสื้อผ้าคน	ผ้าจะต้องไม่หนามากเกินไป	เพราะสุนัข 
มขีนที่ให้ความอบอุน่อยูแ่ล้ว	บวกกบัสภาพอากาศร้อนๆ	
ถ้าผ้าหนาเกนิไปกจ็ะยิง่ร้อน	รายละเอยีดอืน่ๆ	อย่าง
กระดมุ	ตะเขบ็เสือ้	ปกคอ	กต้็องตดัเยบ็ให้ดีให้เหมาะสม 

กับขนาด	และสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อย 
ได้มากกว่าเสือ้ผ้าคน	เพิม่ความน่ารกัได้มากกว่าแต่กไ็ม่
ควรมากเกนิไป

ความรูส้กึหลงัไดอ้ยู่ในวงการนี้
	 อยู่ในวงการนีก็้สนกุดีนะ	จากไอเดียทีเ่ราแค่อยากท�า
ธรุกจิเลก็ๆ	แค่อยูก่บัสตัว์เลีย้งทีเ่รารกั	แต่เราได้มากกว่า
นั้น	เราได้เจอลูกค้าน่ารักๆ	ได้เจอน้องๆสุนัขตัวใหม่ๆ	
ตลอดเวลา	นัง่คยุกบัลกูค้าเรือ่งสนุขัตวัโน้นตวันีเ้ป็นยงัไง	 
บางทกีเ็ล่นกบัสนุขัของเขา	กเ็พลนิด	ีสนกุด	ีคงเพราะ
เราได้อยู่ในสังคมที่เราชอบ	ได้เจอผู้คนที่มีความชอบ
เหมอืนๆ	กนั
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NEKO LUXUARY CAT HOTEL 
โรงแรมในฝันส�าหรับน้องแมว
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	 คงไม่มีใครปฏเิสธได้ว่าเทรนด์การเลีย้งแมวก�าลงัเป็นสิง่ทีม่าแรงในยุคนี	้
ด้วยความที่แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก	และไม่ต้องดูแลมากมายนัก	
น่ันคงเป็นส่วนหนึ่งที่แมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนยุคใหม่	แต่ปัญหา
หน่ึงทีม่าพร้อมกบัแมวคอืความรบัผดิชอบ	เชือ่ว่าคงมหีลายคนอาจมปัีญหา
ที่ว่าไม่สามารถพาแมวไปเที่ยวด้วยได้	และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ	Neko	
Luxuary	Cat	Hotel	โรงแรมแมวเพื่อให้เจ้าของสามารถฝากแมวไว้และไป
เที่ยวได้อย่างสบายใจ	โดย	คุณปุ๋ย-ปวีณา วิบูลย์สันติพงศ์ เจ้าของ
โรงแรมแมวแห่งนี้บอกว่าเธอเริ่มต้นธุรกิจนี้จากการที่ตัวเองเป็นคนหนึ่ง 
ทีเ่ลีย้งแมวและชอบแมวมาก	จงึอยากสร้างโรงแรมแมวทีเ่จ้าของทีม่าฝากแมวไว้สามารถไว้ใจได้ว่าแมวของเขา
จะมีความสุขเหมือนอยู่ในบ้านตัวเอง	
	 	ด้วยเหตุนี้คุณปุ๋ย	จึงออกแบบห้องพักของ	Neko	Luxuary	Cat	Hotel	ให้เหมาะสมส�าหรับแมวโดยเฉพาะ	
พร้อมทัง้ให้บรกิารดแูลแมวทีเ่ข้าพกัอย่างเอาใจใส่	ปัจจบุนัโรงแรมแมวแห่งนี้ได้เปิดให้บรกิารมากว่าปีครึง่แล้ว	
และได้รับการตอบรับจากเจ้าของแมวเป็นอย่างดี

แนวคิดของ Neko Luxuary Cat Hotel
 เราเริม่ต้นจากทีเ่ราชอบแมวและเลีย้งแมวอยูแ่ล้ว	
ด้วยเหตุนี้เมื่ออยากท�าธุรกิจอะไรสักอย่าง	ก็เลย
อยากเลือกธุรกิจที่ได้เกี่ยวข้องกับแมว	และด้วย
ความที่เราเป็นคนเลี้ยงแมวด้วยท�าให้เราทราบว่า
ปัจจุบนัเวลาไปเทีย่ว	หลายสถานทีค่นมกัพาแมวไป
ด้วยไม่ได้	เราเลยอยากท�าธุรกิจโรงแรมแมวที่ให้
คนเลีย้งแมวสามารถฝากแมวไว้กบัเราได้อย่างอุน่ใจ 
	 โดยโรงแรมแมวก็เหมือนกับโรงแรมของคน	
เพียงแต่ว่าคนเปิดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแมว
และรักแมว	โดยเฉพาะเรื่องรักแมวนั้นเป็นเรื่อง
ที่ส�าคัญมาก	ที่	Neko	Luxuary	Cat	Hotel	นั้น 
เรามีแนวคิดว่าแมวที่มาฝากนั้นเปรียบเสมือนแมว
ของเราเอง	 ดูแลอย่างดีเหมือนกับเราเล้ียงเอง	
เพราะเราต้องท�าให้เจ้าของฝากแมวไว้กับเรานั้น
สามารถไปท�าธุระหรือเที่ยวได้อย่างสบายใจเมื่อ
ฝากแมวไว้กับเรา

จุดเด่นของที่นี่
	 จดุเด่นของ	Neko	Luxuary	Cat	Hotel	น่าจะอยู่ที่
เราออกแบบโรงแรมแมวแห่งนีอ้อกแมวเพือ่น้องแมว
โดยเฉพาะ	การออกแบบเน้นตามลักษณะการใช้งาน
ของน้องแมวจริงๆ	โดยที่นี่เราได้คุณเกดสุดา	เมธี-
วิวัฒน์	(เจ้าของและนักออกแบบผลิตภัณฑ์	Daddy	
Pet)	เป็นสถาปนิกออกแบบภายในให้	
	 โดยการออกแบบเพือ่แมวโดยเฉพาะนัน้หมายถงึ
การออกแบบทีเ่ข้าใจในธรรมชาตขิองแมวทีช่อบนอน
บนที่สูงๆ	ชอบปีนป่าย	และกระโดดวิ่งเล่นบนพื้นที่
ต่างระดับไปมา	มีช่องให้หลบ	ด้วยความที่เราเลี้ยง
แมวมาก่อนท�าให้เราเข้าใจถึงนิสัยของเขาว่าเวลา
แมวต้องเปล่ียนทีม่า	เขาก็ไม่อยากเข้าไปในห้องโล่งๆ 
เขาอยากมีที่หลบที่ซ่อนบ้าง	ทุกห้องของเราเลยจะมี
จุดให้เขาสามารถไปหลบคลายเครียดได้	และมีพื้นที่
ต่างระดบัให้สามารถกระโดดวิง่เล่นไปมาหรอืปีนป่าย
ตามแต่นิสัยของแมวแต่ละตัวได้
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รูปแบบห้องและดีไซน์
	 ที่	Neko	Luxuary	Cat	Hotel	ตอนนี้มีห้องพักให้บริการทั้งหมด	7	ห้อง	โดยแต่ละห้องนั้นจะมีการตกแต่ง
แตกต่างกันออกไปตามธีมต่างๆ	โดยแนวคิดของการดีไซน์ห้องเป็นธีมต่างๆ	นั้นมาจากไอเดียที่ว่าอยากให้ 
ห้องพักท่ีนี่เป็นที่ถูกใจทั้งแมวและเจ้าของ	(หัวเราะ)	โดยเรามีห้องที่ตกแต่งสไตล์ธีมเป็นแบบต่างๆ	เช่น	 
ห้องวันเดอร์แลนด์	ทีเ่น้นสีและเครือ่งตกแต่งเป็นสชีมพหูวาน	ห้อง	Cotton	Candy	ทีเ่น้นการตกแต่งด้วยสสีนั
สดใส	ห้องสไตล์เซ็น	ที่ออกแบบเน้นไปที่เป็นไม้สบายตา	หรือห้อง	Cottage	ห้องเล็กสไตล์บ้านต่างประเทศ
ที่เน้นผนังลายปูนเปลือย	ต้องบอกว่าคุณเกดสุดาที่รับหน้าที่ออกแบบร่วมกันนั้นเก่งมากและมีความเข้าใจ 
ในเรื่องของแมวด้วย	เลยได้ออกมาเป็นห้องที่สวยงามแบบนี้

สิ่งส�าคัญของการท�าโรงแรมแมว
	 อันดบัแรกเลยคอืต้องรกัแมว	ต้องเข้าใจแมว	ไม่ว่าเขาจะกดัหรอืข่วนเรา	เราต้องให้อภยัเขาได้	ห้ามโกรธ
เขาเดด็ขาด	เพราะว่ามนัเป็นสัญชาตญาณของเขา	เขาไม่ได้ท�าเราเพราะโกรธหรอืเกลยีดเรา	แต่ทีท่�าร้ายเรา
เพราะว่าเขาแค่ยงัไม่เชือ่ใจเราเท่านัน้เอง	นอกจากเร่ืองความรักแล้วอกีเร่ืองทีส่�าคญัส�าหรับโรงแรมแมวมากๆ	
คือการดูแลแมวที่รับฝากไว้ให้เขารู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านตัวเอง	 เพื่อให้เจ้าของแมวที่ฝากเราไว้นั้นสามารถ 
ไปท�าธุระหรือไปเที่ยวได้อย่างหมดกังวล	เพราะในสมัยนี้หลายคนไม่ได้เล้ียงแมวเป็นแมว	หากแต่เล้ียงแมว
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว
	 เรื่องความสะอาดก็เป็นเรื่องส�าคัญ		ที่นี่เราให้เรื่องความสะอาดเป็นเรื่องส�าคัญอันดับต้นๆ	โดยหลังจาก
ทีแ่มวกลับบ้านไปแล้วจะมกีารท�าความสะอาดหลายขัน้ตอน	มกีารฉีดสเปรย์ฆ่าเช้ือ	วนัหนึง่จะท�าความสะอาด
สองรอบทุกซอกทุกมุม	เพื่อให้ไม่มีขนและไม่มีกลิ่น	
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ความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ามาในวงการนี้
	 รู้สึกมีความสุขและสนุกมาก	เพราะการท่ีได้ท�าอะไร 
ทีเ่ราชอบกม็คีวามสขุ	เราไม่ได้รูส้กึเหมอืนกบัว่ามนัเป็นงาน	
เรารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ดูแลแมวทุกตัวที่มาพักที่นี่	อาจเพราะ
เราเป็นคนที่ชอบแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยก็ได้	เลยท�าให้
การท�างานนี้กลายเป็นเรื่องสนุกส�าหรับเราไป
	 ถ้าถามเรื่องความอยู่รอดตอนน้ี	คงต้องบอกว่าธุรกิจนี ้
ก�าลงัไปได้ดเีลยทเีดียว	อาจเพราะยคุนีค้นนยิมเลีย้งแมวกัน
มากขึ้นด้วย	ท�าให้ธุรกิจเกี่ยวกับแมวจึงอยู่ในช่วงก�าลัง
เตบิโต	ทีน่ีม่คีนใช้บรกิารมากในช่วงเดอืนทีม่วีนัหยดุยาวและ
เทศกาลเนื่องจากคนมักจะไปเที่ยวต่างจังหวัด	โดยเฉพาะ 
ช่วงเดือนธันวาคมและเดือนเมษายนที่ผ่านมา	
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SKETCH GROOMING
Good Styling, Best Servicing
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	 จาก	Howl	ฉบบัทีแ่ล้ว	เราได้พดูคยุกบั	คณุออม เกศคณ ีสยุะนนัทน	์เจ้าของ
แบรนด์สนิค้าส�าหรบัสนุขั	Sketch	Pet	Product	ทีน่อกเหนอืจากสนิค้าทีอ่อกแบบมา
เพือ่สนุขัแล้ว	ยงัมบีริการกรูมมิง่ดูแลท�าความสะอาดและออกแบบตดัขนให้สนุขัอกีด้วย	
และในฉบับน้ีเมื่อเราตั้งใจคัดสรรเรื่องราวที่น่าสนใจของการออกแบบเพื่อสัตว์เลี้ยง 
เราจึงไม่รอช้าเลยที่จะสัมภาษณ์คุณออมเพื่อท�าความรู้จักกับ	Sketch	Grooming	 
ให้มากยิง่ขึน้
	 Sketch	Grooming	เป็นบรกิารทีต่่อยอดจากแบรนด์สินค้า	Sketch	Pet	Product	
ด้วยความที่รัก	ที่ชอบในเรื่องสัตว์เลี้ยง	คุณออมจึงตั้งใจศึกษาลงลึกถึงเร่ืองพื้นฐาน 
การตัดขนสุนัข	เพื่อที่จะเข้าถึงสไตล์	ธรรมชาติ	และการออกแบบทรงขนรูปแบบต่างๆ	ในสุนัข	และนอกจากเรื่องการ 
ตดัขนแล้ว	ที	่Sketch	Grooming	แห่งนีย้งัให้ความส�าคญักับเร่ืองการบริการและความสะอาดเป็นอย่างมาก	เพือ่ให้สุนขั
ทกุตวัทีม่าใช้บรกิารได้รบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุอกีด้วย

แนวคดิของ Sketch Grooming 
	 เราเริ่มต้นจากส่ิงที่ชอบก่อน	เราเลยไม่ได้ขับเคลื่อนสิ่งนี้
ด้วยแนวคดิทางธรุกจิ	แต่เพราะความรกัในสิง่นี	้ชอบเล้ียงสัตว์	
เติบโตมาในโรงพยาบาลสัตว์	ก็เลยท�าสิ่งนี้ด้วยใจจริงๆ	และ
ด้วยความทีเ่ป็นคนชอบเลีย้งสนุขัสขีาว	เรือ่งของการดแูลความ 
สะอาดและการตดัขนจงึเป็นเรือ่งทีต้่องใส่ใจเป็นพเิศษ	เลยต่อยอด 
จากแบรนด์	Sketch	Pet	Product	เพิม่บรกิาร	Grooming	เข้ามา	
เพราะเราสามารถท�าได้จรงิ	อยูก่บัมนัได้	และตอบโจทย์ลูกค้า
ประจ�าของเราให้เราได้ช่วยดแูลให้อกีด้วย

จุดเดน่ของที่นี่
	 ที่นี่เราเน้นบริการที่ดี	ไม่รับลูกค้าอัดแน่นจนเกินไป	สุนัข
ทีม่ารบับรกิารแต่ละตวัต้องให้เวลาเขาอย่างน้อย	1	ช่ัวโมงคร่ึง	
เพราะถ้ารีบเราก็ต้องใช้ไดร์ไอร้อนเป่า	หรือรีบตัดให้เสร็จๆ	
คณุภาพกจ็ะออกมาไม่ด	ีซึง่เราไม่ท�าแบบนัน้	ส่วนใหญ่ทีม่าใช้
บริการที่นี่ไปก็สุขภาพจิตดีทุกตัว	และแต่ละตัวที่มาที่นี่เราจะ
รู้จักดี	รวมไปถึงทางร้านมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามผลและ
ความสะดวกในมาใช้บริการในคร้ังต่อไปอีกด้วย	เราพยายาม
ใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกๆ	 ข้ันตอน	เพื่อให้ลูกค้าทุกคน 
พงึพอใจ

อุปกรณ์และเหตผุลท่ีใช้
	 ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคือ	Oxygen	Bubble	
Bath	เหมอืนท�ากายภาพบ�าบดัทางผวิหนงั	ด้วยหลกั
การที่ออกซิเจนท�าปฏิกิริยากับน�้าจนโมเลกุลเล็กจน
สามารถเข้าไปขจดัสิง่สกปรกตามรขูมุขนของสนุขัได้	 
และท�าให้กลิ่นหาย	ค่อนข้างได้ผลที่ดีกับสุนัขที่ม ี
กลิน่ตวัจดั	อย่างสนุขัพนัธุ	์French	bulldog	มาใช้บรกิาร 
ต่อเนือ่งไม่ก่ีเดือน	ปัญหากล่ินก็ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั	

สิ่งส�าคัญในการบริการ Grooming
	 สิ่งที่ยากและส�าคัญที่สุดคือสุนัขต้องไว้ใจเรา	
เหมือนกับเวลาคนตัดผม	หากเราอยู่ไม่นิ่งก็เสียทรง
ใช่ไหม	ดังนั้นเราจึงต้องท�าให้สุนัขไว้ใจช่าง	ถ้าสุนัข
ตัวไหนดุมากๆ	เราก็จะขอไม่รับเลย	เพราะเราเป็น
ห่วงความปลอดภัยของช่างเราเหมือนกัน	ส่วนเรื่อง
ความสะอาด	ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารมกัจะบอกเสมอว่า 
ทีน่ีส่ะอาดมาก	และสนุขัทีจ่ะมาใช้บรกิารกม็ผ้ีาขนหนู
เป็นของตวัเอง	ไม่ใช้ร่วมกบัตวัอืน่ๆ	เพราะเรือ่งโรค
ผวิหนงัตดิต่อหากันได้และรักษายาก	เราเลยให้ความ
ส�าคญักับเร่ืองความสะอาดเป็นพเิศษไม่แพ้กัน
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ความรูส้กึหลงัจากที่ไดท้�างานในวงการน้ี
	 เรามคีวามสขุมากเวลาที่ได้ท�างานในร้านของเราเอง	แต่ในพกัหลงัธรุกจิ
สัตว์เล้ียงได้เปล่ียนไปมาก	การแข่งขนักส็งูขึน้กว่าเดมิมาก	เลยกลบักลายเป็น
ว่าเราต้องมาปรับตวั	แต่ยงัอยู่ในขอบเขตทีรู่ส้กึโอเคกบัมนั	เราเริม่ต้นจากสิง่นี ้
เพราะความรกัและความชอบไม่ใช่เพือ่เงนิ	ซึง่ทัง้หมดกข็ึน้อยูก่บัผูป้ระกอบการ
รายอืน่ด้วยว่าอยากให้วงการนี้ไปในทศิทางแบบไหน
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PETXI LIMO 
Let’s Your Pet Move On !
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	 แท็กซี่ไม่รับ...
	 เราไม่ได้ก�าลงัพดูถงึการโบกรถแทก็ซีบ่รเิวณสยามหรอืหน้ามาบญุครอง	
หากแต่นีเ่ป็นปัญหาใหญ่ของคนเล้ียงสัตว์จ�านวนมากทีต้่องพาสตัว์เลีย้งของ
ตัวเองไปหาสตัวแพทย์หรอืไปยงัสถานทีต่่างๆ	แล้วปรากฏว่ารถแทก็ซี่ไม่รบั
ด้วยเหตุผลต่างๆ	นานา	
 นีจ่งึเป็นการจดุประกายความคดิของ	คณุแอน-ฐติพิร นอ้ยพานชิ 
และ	คุณเพิร์ลลี่-สุทิศา ปาติยเสวี	ซึ่งเคยประสบปัญหาการพาสุนัข
ของตัวเองที่ก�าลังป่วยไปหาสัตวแพทย์	แต่ไม่ว่าจะเรียกแท็กซ่ีก็คันก็ถือ
ปฏิเสธตลอด	คุณแอนบอกกับเราว่าอยากแก้ปัญหานี้	จึงได้สร้าง	Petxi	Limo	รถบริการรับส่งสัตว์เล้ียงโดย
เฉพาะขึ้นมา	เพื่อให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวสามารถไปยังที่ต่างๆ	ได้อย่างปลอดภัย	รวดเร็ว	และไว้วางใจได้

แนวคิดของ Petxi Limo
	 แนวคดิของเราเริม่ต้นมาจากการทีเ่ราเลีย้งสนุขั
พนัธุย์อร์คเชยีร์ตวัเลก็ๆ	ตวัหนึง่ไว้	และเกดิบงัเอญิ
ว่าป่วยขึ้นมา	เราเรียกแท็กซี่ปรากฏว่าแท็กซี่ไม่รับ	
ทั้งๆ	ที่ตัวเล็กและมีการดูแลอย่างดี	เลยคิดว่าคนที่
มีปัญหาอย่างเราต้องมีมากแน่ๆ	ก็เลยมาศึกษาว่า
ในประเทศไทยมีคนท�าธุรกิจท�านองนี้หรือไม่	และ
ในต่างประเทศเป็นยังไง	และได้ข้อสรุปว่าภาพของ	
Petxi	Limo	ที่เราอยากให้เป็นน้ันจะเป็นรถบริการ
รับส่งสุนัขที่ดีไปกว่าที่เคยมมีอยู่	มีมาตรฐาน	และ
ดแูลเรือ่งความสะอาดเป็นอย่างด	ีและเป็นรถรบัส่ง
สุนัขที่เจ้าของจะไปด้วยหรือไม่ไปก็ได้	หรืออีกแง่
หนึ่งคอืเปน็บรกิารับสง่สุนขัแบบเต็มรูปแบบนัน่เอง
	 โดย	Petxi	Limo	มาจากค�าว่า	Pet	กับ	Taxi	
หมายถึงเป็นการบริการรถรับส่งสัตว์	ส่วนค�าว่า	
Limo	นัน้มาจากค�าว่า	Limousine	ทีเ่รามคีวามตัง้ใจ
ว่าไม่ใช่แค่รถแทก็ซีร่บัส่งสตัว์ธรรมดานะ	แต่เป็นรถ
ลีมูซีนส�าหรับสัตว์เลี้ยง	ที่มีความสะอาด	แอร์เย็น	
และไม่ปฏิเสธลูกค้าทุกกรณี	

จุดเด่นของที่นี่
	 จุดเด่นของเราคือมาตรฐานของการให้บริการ	
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 เราไม่มีการรับนัด
ลูกค้าไว้มากเกินไปแล้วพอถึงเวลาไปไม่ทันก็ยกเลิก
ลกูค้า	ทกุนดัของเราจะไม่มกีารยกเลกิเดด็ขาด	อกีทัง้ 
เรายังให้ความส�าคัญเรื่องความสะอาดมาก	มีการ
ท�าความสะอาดรถด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อและน�้ายากันเห็บ
หมัดทุกครั้งเมื่อรับส่งสัตว์เสร็จแต่ละครั้ง	และเรา
ยังพร้อมช่วยเหลือสุนัขในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วย	
เนื่องจากหลายครั้งมีกรณีที่เจ้าของสุนัขไม่อยู่บ้าน
และสุนัขเกิดป่วยขึ้นมา	ที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก	
ไม่สามารถจับและพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ได้	เราก็
พร้อมที่จะพาสุนัขขึ้นรถรับส่งทันที
	 ที่ส�าคัญคือเรามีการรายงานการรับส่งสุนัขใน
กรณีที่เจ้าของไม่ได้ไปด้วย	มีการส่งรูปภาพรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องว่าสุนัขอยู่ที่ไหนแล้ว	ถึง
ปลายทางแล้ว	เพื่อให้เจ้าของอุ่นใจอยู่เสมอ
รูปแบบรถและการให้บริการ
	 เราเลือกรถที่จะมาใช้เป็น	Petxi	Limo	เป็นรถ
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ที่มีพื้นที่กว้าง	และตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด	โดย
เฉพาะพื้นรถและหลังให้สามารถกันน�้าได้เพื่อป้องกัน
การหมักหมมของสิ่งสกปรก	และรถที่ได้เลือกมานั้น
สามารถบรรจุผู้โดยสารได้	3	แถว	โดยเราได้เอาที่นั่ง
แถวสุดท้ายออกเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่โล่งให้สุนัขพันธุ์
ใหญ่สามารถเข้ามาได้	และมีแอร์ทุกจุดทั่วรถเพื่อให้
เย็นทั่วถึง
 โดยลกัษณะการใช้งานเป็นการโทรนดัหมายล่วงหน้า
และอัตราค่าบริการเป็นแบบเหมาโดยคิดตามระยะ
ทาง	มีการจ้างคนขับรถเพื่อบริการตรงน้ีโดยเฉพาะ	
และบางคร้ังเราเองก็ลงไปขับเองด้วยเพื่อที่จะได้ไป
ลงพื้นที่เอง	 ได้เห็นปัญหาและความต้องการของ
เจ้าของสัตว์ว่าต้องการอะไรบ้าง	ล่าสุดตอนนี้มีรถ
พร้อมให้บริการอยู่	2	คัน	และก�าลังจะเพิ่มจ�านวน
ในเร็วๆ	นี้

สิ่งส�าคัญของการท�าบริการรถรับสง่สตัว์
	 คิดว่าสิ่งส�าคัญจริงๆ	คือ	 เรื่องของความ
ซื่อสัตย์และมาตรฐาน	เพราะว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์
ต่อตวัเนือ้งานของเรา	ก็จะท�าให้คนทีม่าใช้บรกิาร
ของเราไม่เชื่อใจที่จะมาใช้บริการของเราอีก	
เพราะอย่างนั้นความเชื่อใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อเราจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก	เนือ่งจากเขาไว้ใจ
เราให้เราพาสุนัขไปส่งตามที่ต่างๆ	ดังนั้นเราก็
ควรดูแลสุนัขของเขาให้ดีที่สุดด้วยเช่นกัน
	 ส่วนเรื่องมาตรฐาน	ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้อง
ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	โดยเฉพาะเรื่องของ 
ความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุนัขโดยตรง	และ
ถ้าเราดูแลความสะอาดไม่ดีก็อาจท�าให้สุนัขที่มา
ใช้รถเราป่วยได้
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ความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ามาในวงการนี้
	 รู้สึกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่เราท�าแล้วมีความสุขนะ	เพราะก่อนที่จะมาท�าตรงนี้เราก็เคยท�า
ธุรกิจอย่างอ่ืนมาก่อน	เราก็เข้าใจว่าธุรกิจคือเรื่องของการแข่งขัน	แต่พอมาท�าในวงการสุนัข
แล้ว	ปรากฏว่าเป็นเรือ่งของการแลกเปลีย่นประสบการณ์และพึง่พากันและกันมากกว่า	รูส้กึดี
ที่ในวงการนี้ยังไม่ถึงกับข้ันต้องฆ่ากันให้ตายเพราะเรื่องเงิน	ยังมีการช่วยเหลือกันและกันอยู	่
อย่าง	Petxi	Limo	เคยมีคิวเต็ม	เราก็ติดต่อบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงเจ้าอื่นที่รู้จักให้	เพราะเรา
อยากให้สุนัขไปหาหมอ	หรือในกรณีกลับกันที่บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงเจ้าอื่นเต็มก็แนะน�าลูกค้า
ให้มาหาเราก็มี	เราก็รู้สึกดีที่ในวงการนี้เรายังสามารถช่วยเหลือกันได้	ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
	 ส่วนเรือ่งการอยูร่อด	กค็งพอพดูได้ว่าธรุกจินีส้ามารถเลีย้งตวัเองได้	แต่กไ็ม่ได้เตบิโตแบบ
ก้าวกระโดดยิง่ใหญ่อะไร	น่าจะเป็นการเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า	เพราะ	Petxi	Limo	
สามารถตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ	ได้ในหลายแง่มุม	ทั้งเรื่องเวลา	เรื่องความสะดวก	และเรื่อง
ความสะอาด
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Thank You
ขอขอบคณุ พ่ียุย้ เจา้ของนอ้งรนิรนิ เอือ้เฟ้ือนอ้งเปน็นางแบบใหถ้า่ยภาพชุดแกลลอร่ีท่ีน่าประทับใจและสนุกสนานมากๆ ในเลม่น้ี
ขอขอบคณุ พี่ไอซ์-น.สพ.ชัชวาล จุฑาจ�าเริญ ส�าหรับเอื้อเฟ้ือโรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส เปน็สถานที่ถ่ายชุดแกลลอรี่เล่มนี้
ขอขอบคณุ คุณโน้ต-ขวัญชนก อมรธนานุบาล ส�าหรับเรื่องราวดีๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KAFBO
ขอขอบคณุ คุณบิ๊ก--ปิยณัฐ รัตนวงศา ส�าหรับแนวคิดและหลักธุรกิจที่น่าสนใจของ Barkëtek
ขอขอบคณุ คุณหนึ่ง-ศุภกร โกเมศมาลัย ส�าหรับแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่เป่ียมด้วยความตัง้ใจจริงของ Sit Stand Stay
ขอขอบคณุ คุณเกด เกดสุดา เมธีวิวัฒน์ ส�าหรับการเอื้อเฟ้ือ Bark Mann ส�าหรับการถ่ายภาพประกอบหน้าปก 
และแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการออกแบบดีๆ ของ Daddy Pet
ขอขอบคณุ คุณอุ-อุรณา บัณฑิตย์ด�ารงกุล และคุณศิทธิ์ -วศิทธิ์ บัณฑิตย์ด�ารงกุล ส�าหรับเรื่องราวน่ารักของการออกแบบ
เสื้อผ้าสุนัข Animal go round
ขอขอบคณุ คุณปุ๋ย-ปวีณา วิบูลย์สันติพงศ์ ส�าหรับการพูดคุยที่แสนน่ารักและเป่ียมอารมรณ์ขันเกี่ยวกับโรงแรมแมว 
Neko Luxuary Cat Hotel
ขอขอบคณุ คุณออม เกศคณี สุยะนันทน์ ส�าหรับเรื่องราวและแนวคิดที่น่าสนใจเพื่อสัตว์เลี้ยงของ Sketch Grooming
ขอขอบคณุ คุณแอน-ฐิติพร น้อยพานิช และ คุณเพิร์ลลี่-สุทิศา ปาติยเสวี ส�าหรับบทสัมภาษณ์แสนสนุกและเปิดมุมมองใหม่ๆ 
เกี่ยวกับแวดวงบริการสัตว์เลี้ยงของ Petxi Limo

เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามกันมาจนถึงฉบับนี้
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PAGE BY PAGE

CEREAL MAGAZINE
	 หากจะกล่าวถึงนิตยสารหัวนอกที่มีเอกลักษณ์
มากทีส่ดุเล่มหนึง่คงหนีไม่พ้น	Cereal	Magazine	เล่มนี้ 
Cereal	มีความโดดเด่นที่การจัดวางและการถ่าย
ภาพสไตล์มนิิมอลแบบสุดตวั	ท�าให้ผลงานทัง้เล่มเตม็
ไปด้วยความสงบนิ่งและพื้นที่ว่าง	ราวกับว่าเมื่อเปิด
อ่านแล้วเราได้ไปท่องเที่ยวในทุ่งหญ้าหรือห้วงทะเล
อันเงียบงันยามเช้าที่ไร้ซึ่งผู้คน	ปัจจุบัน	Cereal	วาง
แผงเป็นรูปเล่มทุกๆ	3	เดือน	เน้นเนื้อหาไปทางด้าน
ศิลปะ	การท่องเที่ยว	และการออกแบบ	นอกจากนี้ 
ยังมีการโชว์ภาพถ่ายสวยๆ	 ในเล่มทางแฟนเพจ 
เฟซบุก๊และเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่งให้คนทีอ่ยากเสพย์
งานภาพสามารถเข้าไปติดตามได้อีกด้วย	
 readcereal.com

facebook.com/cerealmag

HOANG TIEN QUYET
รอยโค้งแห่งการพับกระดาษ
	 เราคงคุ้นชินกับงานพับกระดาษที่มีเหลี่ยมมุมและ
รูปทรงเรขาคณิตที่คมกริบ	แต่งานพับกระดาษของ	
Hoang	Tien	Quyet	นักพับกระดาษชาวเวียดนามคนนี้ 
อาจจะท�าให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองไป	เพราะผลงาน 
พับกระดาษของเขาคือการพับกระดาษเพื่อให้มีส่วนโค้ง
เว้า	ด้วยเทคนคิทีเ่รียกว่า	“การพบัเปียก	(Wet	Folding)”	
ท�าให้งานพับกระดาษพับรูปสัตว์ต่างๆ	ของ	Quyet	นั้น 
มคีวามโดดเด่นทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิๆ	ราวกบัว่าสตัว์ก�าลงั 
ย่างก้าวหรือกระพือปีกอยู่อย่างนุ่มนวล	โดยเทคนิค 
การพบัเปียกคอืการท�าให้กระดาษชืน้และพบั	ซึง่จะท�าให้
กระดาษอ่อนนุม่จนท�าเป็นสดัส่วนโค้งงอและคงรปูไว้เมือ่
แข็งตัวได้	สามารถติดตามผลงานการพับสัตว์กระดาษ
ของเขาได้ทาง	Flickr	และเขายังสอนพบักระดาษรปูสตัว์
ให้คนที่สนใจทาง	youtube	channel	อีกด้วย

flickr.com/photos/ori_q
youtube : HTQuyet Origami 
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“เธอคือแรงบันดาลใจ
ให้ฉันมีความฝัน

เธอ คือแรงผลักดัน
ให้ฉันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ”

โรงงานความฝัน
เรื่องและภาพ : Linkumi
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DO IT FOR SOMEONE

Take#5  : Graduation Gift

เรื่อง : honeyhoneycake

	 เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลรับปริญญาบัตรของแต่ละมหาวิทยาลัย	หลายๆ	ครอบครัว	เพื่อน	รุ่นพี่	หรือรุ่นน้อง	ก็จะมาร่วมแสคง
ความยินดพีร้อมหน้าพร้อมตากนั	ซึง่แต่ละคนกจ็ะมาพร้อมกับช่อดอกไม้ทีส่วยบานสะพรัง่มอบให้แทนความรูส้กึ	และอกีหลายคน
คงคิดหาของขวัญแปลกใหม่เล็กๆ	น้อยๆ	ที่จะมอบคู่กับดอกไม้ไว้แสดงความยินดีร่วมกับบัณฑิต	ส�าหรับเราเองก็ได้ไอเดียใหม่ๆ	
ส�าหรับของขวัญน่ารักๆ	ในวันรับปริญญานี้ด้วยเช่นกัน	ซึ่งก็ท�าได้ง่าย	ไม่ยากเลยค่ะ	และเช่นเคยเราเลือกใช้วัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป
ในราคาที่ไม่แพง	แต่ยังคงคุณค่าทางความรู้สึกด้วยความตั้งใจจากสองมือของเรานี่เองค่ะ

วัสดุ
กระดาษ	ขนาด	100	ปอนด์	สีด�า	และสีตามใจชอบ
ขวดแก้วใส	พร้อมฝาปิด
ริบบิ้นผ้า
กรรไกร
กาวติดหนึบ
ด้ายหนา	หรือเชือกเส้นเล็กๆ
ดินสอสี
ปากกา	หรือดินสอ(ไว้ส�าหรับร่างกระดาษ)
ลูกปัดสีวิ้งๆ	พาสเทล

ขัน้ตอนแรก
	 น�าลูกปัดพาสเทลทากาวติดรอบๆ	ขวด	
ให้ดูมีสีสันน่ารักๆ	ประมาณ	5-7	ดวง	ตาม
ด้วยน�าลูกปัดที่เหลือประมาณหนึ่งก�ามือใส่
ลงไปในขวด	จากนัน้ปิดฝาขวดแล้วตดิริบบิน้
รอบปากขวดตามรูปค่ะ
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	 เสร็จแล้วใช่ไหมคะ	เห็นไหมว่าไม่ยากเลย	แถมยังเป็นของขวัญเล็กๆ	น้อยๆ	ที่หิ้วติดมือไปฝากได้น่ารักมากๆ	ความน่ารักของ
ของขวัญก็ขึ้นอยู่กับโทนสีวัสดุที่เราใช้ด้วยนะคะ	หรือถ้าเราอยากได้ขวดสีก็สามารถทาสีขวดได้ด้วยน�้ายาทาเล็บค่ะ	Do	It	For	
Someone	ฉบับนี้นักเขียนเองก็จะต้องไปแสดงความยินดีกับพี่ชายคนเก่งด้วยเช่นกัน	ขอฝาก	Graduation	Gift	นี้ให้กับบัณฑิต
จบใหม่ทุกคนเลย	สวัสดีค่ะ

ขัน้ตอนที่สอง
	 ตัดผ้ารบิบิน้ทีเ่ตรยีมไว้ให้พอดี
รอบขวด	ทากาวแล้วพันรอบขวด
ให้ได้ตามรูป	ง่ายๆ	ตามสไตล์
ของเราจ้า

ขัน้ตอนที่สาม
	 ตัดกระดาษสีขาวเป็นวงกลม
โดยวัดจากเหรียญ	(ขนาดของ
เหรยีญเลอืกตามใจเราได้เลยค่ะ)	
พร้อมระบายสี	ตกแต่งเป็นการ์ด
หรือป้ายค�ายินดีเล็กๆ	แปะบน
ริบบิ้นตามรูปเลยค่ะ

ขัน้ตอนที่สี่
	 ตัดกระดาษสีด�าเป็นสี่เหลี่ยม
จัตรัุสรอไว้	(ตรงนีจ้ะเป็นขัน้ตอน
ของหมวกครุยนะคะ)	

ขัน้ตอนที่ห้า
	 ม้วนด้ายหนาเป็นวงกลมสัก
ประมาณ	10	รอบ	แล้วมัดตรง
กลางพร้อมกบัตดัด้ายตามรปูค่ะ	

ขัน้ตอนที่หก
	 แปะด้ายครุยที่เตรียมไว้บนหมวกครุยกระดาษบน
ปากขวดที่เราได้เตรียมไว้ค่ะ	ติดมวนกระดาษเล็กๆ	ไว้
ข้างขวดให้ดูเป็นบัณฑิตแบบสมบูรณ์แบบ
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A JOURNEY WITHOUT A MAP
เรื่อง : Little Lion Man
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	 ส�ำหรับในหน้ำร้อนที่ร้อนหฤโหดแบบนี้	เรำมีปำร์ตี้บำร์บีคิวริมชำยหำดมำแนะน�ำกัน	โดยครั้งนี้ 
เริม่จำกทีเ่รำเหน็ข้อมลูในหลำยๆ	เวบ็	หลำยคนแชร์เก่ียวกับ	Camp	Meating	แล้วเรำพบว่ำมนัคลูมำก	
โชคดีว่ำสงกรำนต์นี้ที่บ้ำนจะไปเที่ยวหัวหินพอดี	เลยลองเสี่ยงดู	และดีใจมำกว่ำยังไม่เต็ม
	 ถ้ำถำมว่ำ	Camp	Meating	คอือะไร	คงสำมำรถตอบได้ง่ำยๆ	ว่ำเป็นปำร์ตีบ้ำร์บคีวิรมิหำด	ครำวนี้
มำจดัทีห่ำดทรำยน้อย	แถวๆ	เขำเต่ำหรือหวัหนินัน่แหละ	แต่ไม่ได้อยูต่รงตวัเมอืง	เลยออกมำประมำณ	
20-30	นำท	ีและต้องขอชมว่ำเลอืกโลเคชัน่ได้ดมีำก	เพรำะว่ำมคีวำมเป็นส่วนตวัมำกเพรำะมเีขำล้อมรอบ 
คนไม่พลุกพล่ำนเท่ำไร	มีภูเขำให้ปีนขึ้นไปชมวิวได้ด้วย	(ก่อนหน้ำนี้เค้ำจัดที่จังหวัดเชียงใหม ่
ให้ฟีลไปอีกแบบ)
	 เรำออกเดนิทำงจำกทีพ่กัแถบๆ	เขำเต่ำ	โชคดอีกีครัง้ว่ำสถำนทีจ่ดัมนัใกล้ทีพ่กัเรำมำกๆ	ประมำณ	
10	นำทีเอง
	 มำถึงพนักงำนก็จะถำมชื่อแล้วพำเรำไปที่โต๊ะ	งำนนี้	reserved	only	นะคะ	อย่ำ	walk	in	เชียวล่ะ	
เดี๋ยวจะพลำด	พร้อมกับมี	welcome	drink	เป็นน�้ำพั้นซ์เย็นชื่นใจ	มีขำยของ	handmade	พวกเสื้อ	
ผ้ำกันเปื้อนมัดย้อมด้วย	สวยดี	แต่รำคำสูงไปนิดนึง
	 ระหว่ำงรอเตรียมของ	ก็มีกิจกรรมให้ท�ำ	มีให้ขี่ม้ำ	(จริงก็ให้ขึ้นไปถ่ำยรูปมำกกว่ำ	เพรำะทรำย
มันไม่ค่อยแน่น	น้องม้ำน่ำจะเดินยำก)	หรือจะเดินเล่นริมหำด	ปีนเขำ	ด้ำนข้ำงมีเขำปีนไม่ค่อยยำก	
แนะน�ำเท้ำเปล่ำคะจะดีที่สุด	เห็นวิวบริเวณนั้นรอบๆ	เลย	ถ่ำยรูปก็ได้ตำมสะดวกเลย	อ้อ	ส�ำหรับคน
ที่ชอบดื่ม	เขำมี	Hoegarden	ให้คนละขวดฟรีๆ	กันด้วยนะ
	 ช่วงใกล้ๆ	หกโมงเย็นก็จะทยอยจุดเตำให้เรำ	ไฟโหมแรงมำก	พวกขนมปัง	ซีฟู๊ด	เบียร์	จะมีให้ที่
โต๊ะอยู่แล้ว	main	dish	ต่ำงๆ	จะตำมมำทีหลัง	แล้วหลังจำกนั้นก็ปิ้งย่ำงบรรเลงกันตำมใจชอบเลย 
จะมีคนมำช่วยดูเรื่อยๆ	โดยเฉพำะ		ล็อปสเตอร์	จะดูยำกนิดนึง	ส่วนเนื้อนี่ก็ตำมต�ำรำแต่ละคนเลยจ้ำ	
หลังจำกทำนกันเสร็จก็มีมำร์ชเมลโล่	แจกให้คนละไม้	เอำไปปิ้งกิน	อร่อยมำก	อยำกจะขออีกสักสิบ
ไม้เลย
	 มีดนตรีให้ฟังทั้งงำน	แรกๆ	เขำจะเปิดแผ่นก่อน	พอมืดจะเป็นดนตรีสดเพลงแจ๊ส	คนร้องดีมำกๆ	
จนนึกว่ำเปิดเอำรึเปล่ำ	ทั้งฟิลลิ่ง	ทั้งท�ำนองทุกอย่ำงมำเต็มเลยค่ะ
	 เรำอยู่จนถึงประมำณสำมทุ่มกว่ำๆ	ก็ขอกลับไปนอนผึ่งพุงที่คอนโดก่อน	แต่อำกำศดีมำก	ลมเย็น
ตลอดทั้งๆ	ที่เป็นหน้ำร้อนแท้ๆ

วันหยุดชิวๆ กับปาร์ตี้ริมทะเล
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รายละเอียดของงาน
	 จดัทกุเยน็วนัพฤหสับด	ีศุกร์	เสำร์	อำทติย์	และทกุวนัหยุด	จนถึงสิน้เดอืน
เมษำยน	หลังจำกนี้ต้องคอยติดตำมว่ำเขำจะย้ำยไปจัดที่ไหนกันด้วยนะจ๊ะ

Barbecue Set menu ประกอบด้วยอาหารดังนี้
•	Seasonal	Vegetables
•	Mixed	Mushrooms
•	Tiny	Seafood	Platter
•	Bread	Basket	
•	Main	Dish	ให้เลือกได้คนละอย่ำง	จำก	4	อย่ำงดังนี้
		-	French	Cut	Pork	Chops	1,000	บำท
		-	Premium	Dry-aged	Angus	Beef	1,500	บำท
		-	New	Zealand	Lamp	Chops	1,500	บำท
		-	Canadian	Lobster	1,800	บำท
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	 เรำส่ังมำทกุอย่ำงเลย	แต่ทีป่ระทบัใจทีส่ดุคอืพอร์คชอป	แบบดมีำกเลย	หมนูุม่ 
และหวำน	หมักมำอย่ำงดีจริงๆ	และอีกอย่ำงคือ	ขนมปัง	ทำกับ	garlic	butter	
แล้วไปปิ้งหอมอร่อยมำก	(กินขนมปังไปเยอะมำกเลยแหละ)
	 ส�ำหรับวิธีกำรจอง	ให้โทรไปที่เบอร์ด้ำนล่ำงนี่เลย	ไม่รับจองทำงไลน์นะ	ต้อง
ขยนัโทรหน่อยบำงทสีำยไม่ว่ำงหรอืไม่มคีนรบั	เพรำะคนค่อนข้ำงจะให้ควำมสนใจ
เยอะ	ของเรำเขำก็โทรกลับมำเอง

ติดต่อสอบถามได้ที่ 090 404 9500 
Line id : campmeating

facebook.com/campmeating
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รู ้ไว้ไม่ว่า
เรื่อง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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รู ้ไว้ไม่ว่า

ความเตลิดเปิดเปิงในงานดีไซน์สัตว์เลี้ยง
1.  เริ่มจากพร๊อบไก่กาอาราเร่ในยุคแรกน่ันคือ เสื้อ เมื่อก่อนเวลาไปออกค่ายเราจะเห็นเป็นเสื้อคนเนี่ยแหละ 
 ผกูหนงัยางให้เข้ารปู ตดัรสู�าหรบัเอาหางออก แต่ปัจจบุนัมาแบบตดัเยบ็สวยงาม เป็นรปูป๊ิกกาจ ูไดโนเสาร์ แบทแมน 
 ต่อไปคงจะมีไฟมีเสียงติดแอร์ด้วยเลยไหม 
2.  ถัดมาในยุค 90 มีช่วงนึงสุนัขเล็บไม่สึกเลย เนื่องจากเจ้าของหารองเท้ามาสวมให้ แต่ในทางการแพทย์จริงๆ 
 แล้วสามารถใส่รองเท้าพื้นยางเพื่อช่วยกายภาพบ�าบัดได้ด้วยนะเธอ
3.  ส�าหรบัคณุแม่ยคุใหม่เน้นความสะดวกสบาย มกัชืน่ชอบการเขน็รถเขน็เดก็เป็นชวีติจติใจเนือ่งจากไม่เมือ่ย ไม่หนี 
 ไม่มี ไม่จ่าย แฮ่!!   รับรองว่าเด็กๆ ไม่มีทางออกไปได้ สนนราคาที่เคยถามมาคือเกือบสองหมื่น ส�าหรับคันที่ 
 เข็นแล้วลื่นปรื๊ด มีระบบ ABS, SRS และ EBD แถมด้วย
4.  ตะกร้อครอบปาก ไม่ใช่เป็นเชือกถักหรืออะไรแบบยุคบุกเบิก สมัยใหม่ใช้ยางขึ้นรูปเป็นรูปปากเป็ดปากไก ่
 ตามสต่ีางๆ ใส่แล้วจะรูส้กึด ีจากเลีย้งหมาเราสามารถเลีย้งจนกลายเป็นเป็ดเป็นไก่ได้เลย บางทถ้ีาสนุขับ้าจีต้าม 
 อาจจะออกไข่ออกมาให้กินได้เลยก็เป็นได้
5.  ปลอกคอ งานปลอกคอเป็นงานที่ไม่มีอะไรพิเศษมากนัก มักจะเป็นเชือกปกติ แต่ถ้ามองดูดีๆ เราสามารถใส่ 
 ออฟชั่นกันเห็บได้ ออกมามีหลากหลายยี่ห้อ  แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผลดีเท่าการหยอดหลัง  แต่สามารถอยู่ได้ 
 นานกว่าหลายเท่า (ที่ไม่เชียร์ยี่ห้อไหน เพราะไม่มีสปอนเซอร์ติดต่อมาเลยครับ)
6.  ล�าโพงหรอืปลอกคอกนัเลยี สมยัก่อนมากๆ ใช้ฟิล์มเอก็ซเรย์มาตดัแจก แต่เนือ่งจากตอนนีห้นัไปใช้คอมพ์หมดแล้ว 
 เจ้าของเลยต้องหาซื้อเอง แบบธรรมดาหน่อยก็พลาสติกใสทั่วไป เจ้าของบางคนก็มีการเอาผ้าพิมพ์ลายต่างๆ  
 เอาขนสกั๊งค์มาแปะ ท�าให้ดูสวยงามมากขึ้น อบอุ่นมากขึ้นส�าหรับเมืองหนาวอย่างบ้านเมืองเรา
7.  บ้านหมา  สี่เหลี่ยมๆ  มีทางเข้ารูเดียว  ก็ธรรมดาไป  ปัจจุบันท�าเป็นเต็นท์  เป็นโดม มีสองชั้น ต่อไปอาจจะ
 มีสไลด์เดอร์ติดน�้า ติดไฟ ตู้เย็น อ.ว.ท.ม. เพิ่มเติม
8.  ขนมหมา บ้าไปแล้ววววว ตามคตเิรา...แค่ขนมกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็เททิง้ไป ก็พอใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่แค่นัน้หรอก 
 ตอนนี้วงการขนมสุนัขมีการวิวัฒนาการออกแบบรูปร่างหน้าตาท�านู่นท�านี่เสียสวยงามน่ากินราวกับขนมคน 
 สาบานได้ว่าผมเคยอดใจไม่ไหวลองชิมไปมากกว่าสิบรูปแบบแล้ว
9.  ผ้าเทปพนัขา เวลาเดก็น้อยมาเจาะเลอืดหรอืมาพนัเฝือก จ�าได้ไหมครบัจะมผ้ีาสามสพีนัตอนท้าย แรกๆ มสีชีมพู 
 เหลือง และแดง หลังๆ ออกสีพาสเทล สีรุ้ง มีลายกระดูกส�าหรับสุนัขที่ชอบแทะสายน�้าเกลือตัวเอง ลายยิ้ม 
 แปลว่าหายแล้ว แหม่...ก็ว่ากันไปเรื่อย
10. ลามมาถึงเสื้อที่หมอใส่กัน เค้าเรียกในวงการว่าเส้ือสครับ (scrub) ลักษณะจะเป็นเหมือนเส้ือผ่าตัดตัวใน 
 ตัว ใหญ่ๆ แขนสั้น เมื่อก่อนมีสีเดียวเป็นสีเขียวที่ใช้ในห้องผ่าตัด ถัดมาชอบใส่กันมากขึ้นเพราะใส่สบาย ก็มี 
 การปรินท์ลายนู่นนี่นั่นออกมา ปัจจุบันมีมากกว่า 150 ลาย ที่ใช้ในไทย ตัวการ์ตูนกว่า 300 ล้านตัวถูกน�ามา 
 ใช้ (ข้อมลูโอเวอร์เพือ่ความไม่มสีาระ) ลองสงัเกตดคูรบั ว่าหมอประจ�าคณุใส่ลายไหน คดิตีห้รอืเปล่า ส่วนตวัผม 
 ใส่สีฟ้าแผนกอยู่ชั้น 5 ฝั่งขวานะ ไม่กินขนมหวานครับ รับแต่ไอศครีม
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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IT’S NOT ABOUT IDEAS.
IT’S ABOUT MAKING IDEAS HAPPEN.

Scott Belsky

available : www.readhowl.com
www.facebook.com/readhowl


