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“TIME SPENT WITH A CAT IS NEVER WASTED.”
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HOWL ARE 
YOU

 การท�าหนงัสอืเป็นความฝันของผม
	 คงต้องบอกว่าผมแปลกกว่าคนอ่ืนตัง้แต่สมยัเดก็ๆ	แล้ว	ตอนทีเ่ดก็คนอ่ืนชอบเตะฟตุบอล	ออกแรงเล่น
โลดโผน	ผมกลบัชอบอ่านหนงัสอืเก่าๆ	อยูท่ีบ้่าน	และในขณะทีเ่ดก็คนอ่ืนชอบไปเล่นกนัทีส่นามเดก็เล่น	ผม
กลบัเลอืกเข้าร้านหนงัสอืเพือ่ไปดวูรรณกรรมออกใหม่มากกว่า
	 ด้วยเหตนุีก้ระมังจงึท�าให้การท�าหนงัสอืเป็นความฝันลกึๆ	อยู่ในหัวของผมมาตลอด	ผมเคยวางแผนท�า
หนงัสอืท�ามือกบัเพือ่นอยูห่ลายคร้ัง	แต่กเ็หมอืนกบัเดก็วยัรุ่นทัว่ไป	เรามกัพดูถงึความฝันมากกว่าลงมือท�า
จริงๆ	จนสดุท้ายหนงัสอืเล่มแรกทีผ่มอยากท�าก็ไม่เคยส�าเร็จเสยีท	ีหนงัสอืท�ามอืเลยกลายเป็นแค่ค�าพดูเท่ๆ	
กลวงๆ	ของผมในช่วงนัน้เท่านัน้เอง
	 การเลีย้งสตัว์เป็นความฝันของผม
	 นบัตัง้แต่จ�าความได้	คณุแม่ของผมกแ็พ้ขนสตัว์ทกุชนดิเสยีแล้ว	ท�าให้ในตอนเดก็ผมคุน้เคยกบัสตัว์เลีย้ง
ที่ไม่มีขน	จ�าพวกปลาหรือเต่ามากกว่า	ดงันัน้เวลาเห็นคนข้างบ้านฝึกสนุขัให้ยนืสองขา	โยนลกูบอลแล้วให้
คาบกลบัมาได้		บางทกีรู้็สกึอิจฉานดิๆ	คร้ันจะไปฝึกกบัเต่าญีปุ่น่ให้คาบผักบุง้ทีโ่ยนไปกลบัมากพ็บว่าคงต้อง
ใช้ความพยายามมากเกนิไป	ดงันัน้การมสีตัว์เลีย้งแสนรู้จงึเป็นความฝันหนึง่ทีผ่มอยากได้ลองสมัผัสดสูกัคร้ัง
	 ดงันัน้การทีผ่มได้มาท�า	Howl	Magazine	จงึเป็นการเตมิเตม็ความฝันของผมทัง้	2	อย่างในเวลาเดยีว	
ผมได้รู้เป็นคร้ังแรกว่าการท�าหนงัสอืทัง้เล่มออกมาไม่ใช่เร่ืองง่าย	(ยากกว่าตอนพดูเท่ๆ	ว่า	ความฝันของ
ผมคอืการท�าหนงัสอืมาก)	และการท�าหนงัสอืเล่มนีท้�าให้ผมได้ลงไปสมัผัสกบัคนรักสตัว์จริงๆ	ว่ามีชวีติเป็น
อย่างไร	ท�าให้คนที่ไม่เคยเลีย้งสตัว์จริงจงัอย่างผมเข้าใจความรู้สกึของทัง้คนและสตัว์มากขึน้	รวมไปถงึรู้สกึ
ภมิูใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้สกึเหล่านัน้ให้ผู้อ่านคนอ่ืนได้รับรู้อีกด้วย
	 ค�าว่า	Howl	(อ่านว่า	ฮาวล์)	นัน้เป็นแปลว่าเสยีงหอนของสตัว์	ซึง่ทัง้ผมและทมีงานตดัสนิใจใช้ชืน่ีเ้พราะ
อยากให้หนงัสอืเล่มนีเ้ปรียบเสมอืนเป็น	“เสยีง”	จากสตัว์ทีส่ือ่ไปถงึผู้คนทัว่ไป	จริงอยูผ่มคงไม่อาจหาญ
ขนาดบอกว่าเราสามารถพดูแทนสตัว์ทัง้หมดได้	แต่ถงึกระนัน้ผมกอ็ยากให้	Howl	นีเ้ป็นเหมือนสือ่ทีค่อย
ประสานความรู้สกึระหว่างคนกบัสตัว์ไว้ด้วยกนั
	 และเหนอืสิง่อ่ืนใดผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	“เสยีง”	ทีเ่ราท�าขึน้มาเล่มนีจ้ะดงัอยู่ในใจของทกุๆ	คน
  

ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์
บรรณาธกิารแห่งอาณาจักร Howl
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HOWL TEAM

ท่ีปรกึษา
น.สพ.การุณ ชัยวงศโ์รจน์

บรรณาธกิารบรหิาร
สพ.ญ.มนัสนนัท ์ธาราทรพัย์

บรรณาธกิาร
น.สพ.ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์

กองบรรณาธิการ
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HOWL TO SMILE

เกาะแมว
	 ฝูงแมวบนเกาะอาโอชิมะ	หรือเกาะแมวจากญี่ปุ่น	
ยังคงสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	ด้วย
ความแปลกที่มีประชากรแมวเพิ่มขึ้นจนมีจ�านวนมากกว่า
คนบนเกาะถึง	6	เท่า	ท�าให้เกาะเล็กๆ	แห่งนี้กลายเป็น
สถานที่โด่งดังส�าหรับคนรักแมวที่จะต้องมาให้ได้สักครั้ง	
ทั้งๆ	ที่บนเกาะนี้ไม่มีร้านค้าหรือรถยนต์เลย

จ�าลองหุ่นสัตว์
เสมือนจริง
	 ธุรกิจแนวใหม่จากจีน	ที่เพียง
แค่มีรูปถ่ายก็สามารถสร้างหุ่นสัตว์
เลี้ยงเสมือนจริงได้	ไอเดียแนวๆ	
ครั้งนี้มาจากการอยากเห็นสัตว์เลี้ยง
แสนรักที่จากไปได้กลับมาอีกครั้ง	
โดยตัวหุ่นจะเน้นที่ความสมจริงทั้ง
สีสันและท่าทางเป็นหลัก	ใช้ระยะ
เวลาสร้างหุ่น	1	ตัวประมาณ	8	
เดือน	โดยอาศัยแนวคิดคล้ายๆ	การ
ท�าสตัฟฟ์สัตว์นั่นเอง

วิ่งสู้ฟัด
	 สุนัขพันธุ์	Grey	Hound	กลับมาวิ่งได้อีกครั้งหลังถูก
ตัดให้เหลือ	3		ขา	เมื่อ	5	ปีที่แล้ว	โดยสุนัขตัวนี้มีชื่อ
ว่า	Dexter	หลังการผ่าตัดช่วงแรก	Dexter	ไม่ชอบเดิน	
และใช้เวลาไปกับการนั่งบนโซฟายาวเป็นส่วนใหญ่	แต่
ด้วยหัวใจที่รักในการวิ่ง	มันจึงค่อยๆ	เริ่มเดินอย่างช้าๆ	
แม้จะต้องลื่นไถลอยู่บ่อยๆ	แต่เจ้าของก็คอยให้ก�าลังใจ
อยู่เสมอ	จนกระทั่งมันสามารถกลับมาวิ่งได้อีกครั้งใน
รอบ	5	ปี
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ไฟฟ้าจากพลังงานต้นไม้ 
	 บริษัทชาวเนเธอร์แลนด์นามว่า	Plant-E	นั้นได้
เตรียมเปิดขายอุปกรณ์ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ใช้พลังงาน
จากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้	โดยทาง	Marjolein	
Helder	ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่านี่จะเป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่ปฏิวัติวงการพลังงาน	และเป็นการเพิ่มทางเลือก
พลังงานสะอาดให้มากขึ้น	โดยเขาวางแผนว่าจะพยายาม
ผลักดันโครงการพลังงานไฟฟ้าจากพืชนี้สู่ระดับที่ใหญ่
ขึ้น	เพื่อให้ประชาชนในประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนา
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองจากสวนหลังบ้านของเขา

สาหร่ายเคลป์
ก�าลังจะกลับมา
	 หลังจาก	10	ปีก่อน	ชายฝั่ง	Orange	County	รัฐ
แคลิฟอร์เนีย	ปริมาณสาหร่ายเคลป์ที่ถือได้ว่าเป็นจุด
เริ่มต้นของสมดุลระบบนิเวศได้ถูกท�าลายลงไปกว่าร้อย
ละ	80	จากฝีมือมลพิษของมนุษย์	และการแพร่พันธุ์ของ
หอยเม่นทะเลที่กินสาหร่ายเคลป์เป็นอาหาร	แต่หลัง
จากการฟื้นฟูสภาพสาหร่ายเคลป์อย่างจริงจังมาหลาย
ปี	ในที่สุดประชากรของสาหร่ายเคลป์ได้เพิ่มจ�านวนขึ้น
มากกว่าแต่ก่อนแล้ว	และเป็นสัญญาณที่ดีว่าสมดุลใน
ระบบนิเวศของชายฝั่งแห่งนี้ก�าลังจะกลับมาฟื้นฟูให้ดี
ดังเดิมได้อีกครั้ง

แมวน�้า Hawaii monk 
เพิ่มจ�านวนแล้ว
	 แมวน�้า	Hawaii	monk	นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์
ทีก่�าลงัจะสญูพนัธ์ุจากข้อมลูของ	The	Marine	Mammal 
Center	โดยจากการส�ารวจพบว่าแมวน�้าสายพันธุ์นี้
เหลืออยู่ในธรรมชาติจ�านวนน้อยมาก	คือ	มีเพียง
ประมาณ	1,200	ตัว	เท่านั้น	แต่หลังจากการส�ารวจใน
ปี	2014	แล้ว	นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน	NOAA	ได้
พบว่าประชากรลูกแมวน�้าสายพันธุ์นี้ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น	
โดยเพิ่มขึ้นจาก	103	เป็น	121	ตัว	เมื่อเทียบกับปี	2013	
แม้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจจะดูน้อย	แต่ในสายพันธุ์สัตว์ที่
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั้น	ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมา
เพียงน้อยนิดนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้ว	และใน
ตอนนี้เหล่าอนุรักษ์แมวน�้าสายพันธุ์นี้ในฮาวายก�าลังจะ
เปิดศูนย์ดูแลแมวน�้าสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะที่เกาะ	Ke	Kai	
Ola	โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูแลลูกแมวน�้าและคอยรักษา
แมวน�้าโตแล้วที่บาดเจ็บอีกด้วย
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TALK OF THE HOWL : PLACE
by : หมอแพะเพ่ือนแฮกริด
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Chico Cafe – มอบหัวใจให้คุณเหมียว

	 ในย่านสุขุมวิทที่เต็มไปด้วยตึกสูงและรถราขวักไขว่นั้น	
ใครจะเชื่อว่าลึกเข้าไปในซอยสุขุมวิท	53	จะมีคาแฟ่แมว
เล็กๆ	ที่น่ารัก	ได้เปิดให้บริการอยู่อย่างเงียบๆ	Chico	cafe	
นั้นแต่เดิมเคยเป็นบ้านส่วนตัวของคุณจิโกะ	(หรือจิโกะซัง)	
เจ้าของร้านชาวญี่ปุ่นที่ท�างานด้านสถาปนิกมาก่อน	ด้วย
ความรู้ทางด้านสถาปนิกและความรักแมวท�าให้จิโกะซัง
ตัดสินใจดัดแปลงบ้านตัวเองให้กลายเป็นคาเฟ่แมวแห่งแรกๆ	
ของเมืองไทย	ที่โดดเด่นไปด้วยกลิ่นอายการตกแต่งสไตล์
ญี่ปุ่นผสมผสานกับของแต่งบ้านน่ารักๆ	สไตล์ไทยๆ	ได้อย่าง
ลงตัว
	 สิ่งที่ท�าให้คาเฟ่แมวที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนั้น	เริ่มตั้งแต่
ที่เราย่างเท้าก้าวแรกที่เข้ามาที่หน้าร้านเลยทีเดียว	เมื่อมอง
จากภายนอกจะสามารถเห็นสวนที่ถูกจัดแต่งด้วยโต๊ะและ
เก้าอี้ไม้ขนาดพอเหมาะ	โอบรอบด้วยต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่จะ
นั่งเล่นหรือคุยงานก็สามารถท�าได้อย่างสบายๆ	ถัดจากสวน
เข้ามาสู่ตัวร้านที่ท�าเป็นผนังกระจกโดยรอบแต่งเติมผนังด้วย
สีส้มและด�าได้อย่างทันสมัย	สามารถมองเห็นภายในร้านที่
เป็นร้านเล็กๆ	แต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความอบอุ่นที่แสนคุ้น
เคย
	 หลังสิ้นเสียงของพนักงานสาวต้อนรับหลังจากที่เราได้
เปิดประตูเข้ามาในร้านแล้ว	ในร้าน	Chico	cafe	แบ่งพื้นที่
ออกเป็น	2	โซนหลักๆ	คือ	โซนของจุกจิกน่ารัก	และโซนของ
คาเฟ่แมว	โซนของจุกจิกน่ารักส่วนใหญ่ไว้จ�าหน่ายโดยจัด
เรียงไว้อย่างง่ายๆ	เช่น	วางไว้บนโต๊ะ	ห้อยบนเพดาน	หรือ
ใส่ตระกร้ารวมๆ	กันไว้	ซึ่งของตกแต่งเหล่านี้มีจ�านวนให้
เลือกกันไม่น้อย	ถ้าใครที่ชื่นชอบและอยากเดินดูให้ครบอาจ
ต้องใช้เวลากันพอสมควรเลยทีเดียว	

	 ส่วนอีกโซนหนึ่งที่เป็นคาเฟ่แมวนั้น	ก็มีจุดเด่นที่ความ
เป็นกันเองและเรียบง่ายที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเสมือน
นั่งอยู่ในบ้านของตัวเอง	โดยคนที่มาที่นี่สามารถเลือกนั่งได้
ตามอัธยาศัย	ทั้งโต๊ะใหญ่กลางร้านและโต๊ะตามมุมหน้าต่าง
ส�าหรับคนที่มาคนเดียวหรือนั่งเป็นกลุ่ม	เมนูของร้านมีทั้ง
ของกินจานเดี่ยวแบบอิ่มท้อง	เครื่องดื่ม	และของหวานทาน
เล่นที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมด	ทั้ง	ขนมสโคนรูปแมวน่ารักที่
ทานคู่กับเนย	แกล้มกับคาปูชิโน่ชาเขียวเพลินจนอาจลืมเวลา
และแคลอรี่ได้	หรือไดฟุกุถั่วแดง	ที่เจ้าของร้านน�าเข้าส่วน
ผสมมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อคงรสชาติต้นต�ารับแท้ๆ	เลยที
เดียว	และส�าหรับใครที่อยากทานของหนักให้อิ่มท้อง	ที่ร้าน
นี้ก็มีอาหารจานหลักไว้คอยบริการเช่นกัน	นอกจากนี้ระหว่าง
รอยังสามารถเลือกอ่านหนังสือที่มีวางไว้ตามโต๊ะหรือเล่นกับ
น้องแมวที่เดินผ่านไปมาได้	ทั้งการสัมผัส	อุ้มเล่น	หรือให้นั่ง
บนตัก	ได้ตามอัธยาศัย	
	 ความน่ารักของน้องแมวที่นี่อยู่ที่ทุกตัวถูกเลี้ยงมาอย่าง
อิสระมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน	โดยส่วนใหญ่แล้วมัก
เป็นแมวไทยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเสียส่วนใหญ่	แต่ส�าหรับ
คนรักแมวแล้วแค่การได้เห็นน้องแมวเดินไปเดินมาหรือนอน
หลับข้างเราอย่างเป็นสุขก็สามารถสร้างรอยยิ้มในวันเครียดๆ	
ให้ดีขึ้นบ้างแล้ว
	 ยิ่งเป็นคนรักน้องแมวด้วยแล้วเชื่อแน่ว่าหากนึกถึงร้านนั่ง
เล่นบรรยากาศดีๆ	ส�าหรับทานข้าวกลางวันหรือสถานที่สงบๆ	
ส�าหรับอ่านหนังสือเรื่อยไปจนถึงนั่งท�างานเป็นกลุ่ม	เชื่อว่า
ร้านคาเฟ่เล็กๆ	แห่งนี้และเหล่าน้องเหมียวสามารถตอบโจทย์	
และสร้างความประทับใจแก่ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัส
อย่างแน่นอน
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Nine Lives - โลกสีเทากับแมวเก้าชีวิต

	 ผมรู้จักหนังสือของคุณทรงศีล	ก่อนที่จะรู้จักชื่อของเขา
	 ส�าหรับมิตรรักนักอ่านหลายๆ	ที่คร�่าหวอดในวงการนิยาย
ประกอบภาพหรือที่เรียกกันว่า	“กราฟฟิกโนเวล”	นั้น	ถ้า
ลองหยิบจับนิยายภาพของประเทศไทยขึ้นมาแล้วพลิกดู	เชื่อ
ว่าหนังสือหลายเล่มเพียงแค่เห็นหน้าปกหรือเนื้อในไม่กี่หน้า
ก็สามารถบอกได้แล้วว่าใครเป็นผู้เขียน	และแน่นอนว่าใน
หมู่นักวาดที่มีทั้งลายเส้นและเนื้อเรื่องอันเป็นเอกลักษณ์นั้น	
คุณทรงศีล	ทิวสมบุญ	นักวาดภาพประกอบ	และนักเขียน
หนังสือมือฉมังก็เป็นหนึ่งในนั้น
	 ผมรู้จักกับคุณทรงศีลครั้งแรก	ผ่านหนังสือนิยายภาพ
รวมเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า	“Improvise”	หลังจากที่เริ่มท�าความ
เข้าใจลายเส้นอาร์ตมืดๆ	ด�าๆ	ที่ไม่ค่อยคุ้นชินตาสักเท่าไร	
(ในสมัยนั้น)	ผมก็เริ่มด�าดิ่งสู่โลกพิศวงของคุณทรงศีล	ที่
เรื่องสั้นแต่ละเรื่องในนั้นเต็มไปด้วยความแปลกแปร่งใน
รสชาติ	เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งแต่ก็แสนอ่อน
โยน	ความเงียบงันที่แฝงด้วยความครึกโครม	และความเจ็บ
ปวดที่แสนสวยงาม	และนี่คือเอกลักษณ์ในงานของคุณทรง
ศีลที่ต่อให้งานโหดเหี้ยมด�ามืดเพียงไร	แต่ก็ยังคงแฝงไป
ด้วยความนิ่มนวลและกลิ่นอายแห่งความลึกลับน่าค้นหา	ที่
สามารถสะกดให้ใครก็ตามที่อ่านสามารถติดตาตรึงใจได้แม้
เพียงอ่านครั้งแรก
	 Nine	Lives	เองก็ยังคงเป็นนิยายภาพแต่แตกต่างจากงาน
ที่เคยผ่านมาของคุณทรงศีล	ตรงที่	Nine	Lives	เป็นงานที่
แฝงความนุ่มนวล	อบอุน่	และฟุง้ฝันมากกว่างานทีเ่คยผ่านมา
ของทรงศีล	อย่าง	Improvise	หรือ	ถั่วงอกกับหัวไฟ	โดย	

Nine	Lives	นั้น	เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นทั้งหมด	4	เรื่อง	ที่
ทั้ง	4	เรื่องต่างเป็นเอกเทศในตัวของมันเองแต่ก็สามารถร้อย
เรียงเป็นเรื่องเดียวกันได้เช่นกัน	โดยทุกเรื่องต่างมีแมวเป็น
ตัวละครหลัก	ภายใต้ลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์และเนื้อเรื่อง
ชวนฝันคล้ายเทพนิยายหรือต�านานเรื่องเล่า
	 งานอาร์ตของ	Nine	Lives	เองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	
สถาปัตย์ภายในเรื่อง	Nine	Lives	นั้นเป็นงานศิลป์สไตล์
ตะวันออกที่แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรมของประเทศจีนและญี่ปุ่น	
รวมไปถึงสีสันโทนขาวด�าที่ชวนให้รู้สึกเหงาไปจนถึงขั้วหัวใจ	
คุณทรงศีลมีความสามารถมากในการสื่อสารกับคนอ่านผ่าน
ความรู้สึกระหว่างช่องว่างของภาพ	ผ่านระยะห่างแต่ละตัว
อักษร	ผ่านฉากแบ็กกราวน์สีขาวด�า	กลายเป็นความรู้สึกด�า
ดิ่งสู่โลกสีมัวของเหล่าแมวในเรื่อง	ที่อาจท�าให้คุณอมยิ้มและ
เสียน�้าตาได้ในเวลาเดียวกัน
	 โดยสรุปแล้ว	Nine	Lives	เป็นหนังสือที่เหมาะส�าหรับคน
ทุกเพศทุกวัย	เนื้อหาภายในเรื่องมีความลึกซึ้งแต่ก็ไม่ยากต่อ
การท�าความเข้าใจ	และที่ส�าคัญเมื่อคุณอ่านจบแล้วอาจรู้สึก
ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เผลอท�าหล่นหายไปโดยไม่รู้ตัวใน
ระหว่างที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และชวนให้ระลึกถึงอีกครั้ง	
	 จริงอยู่ที่แมวอาจไม่ได้ซื่อสัตย์และภักดีเท่าสุนัข	แต่ครั้งนี้
ขอให้ลองเชื่อใจแมวดูซักครั้ง
	 เชื่อเถอะว่าแมว	9	ชีวิตตัวนี้	ไม่ท�าให้คุณผิดหวังอย่าง
แน่นอน
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Feline

	 เคยไหม.เวลาจะหาเพลงใหม่ฟัง(ถ้าไม่นับเพลงที่กระเด็นมา
จากวิทยุหรือโฆษณาต่างๆ)	จะต้องมาตั้งต้นที่แนวเพลงก่อนทุกที
ไม่ว่าจะป๊อบ,	ร็อค,	คลาสสิก,	แจ๊ส	หรืออื่นๆ	แล้วแต่จะแยก
หมวดหมู่มาได้	คงเป็นการพูดไม่ผิดนักหากบอกว่าเราใช้วิธีนี้หา
เพลงฟังมาตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยเปลี่ยน	ผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยได้ฟัง
แต่เพลงแนวเดิมๆ	สไตล์เดิมๆ	จนเบื่อ	แต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าวิธีนี้
ผดินะครบั	เพยีงแต่ถ้าอยากหาเพลงเสพย์ด้วยวิธีใหม่.ผมมวีธีิดีๆ  
มาแนะน�าครับ
	 ขอเกริ่นก่อนว่าในเพลงหนึ่งๆ	นั้น	โดยหลักๆ	แล้วจะประกอบ
ด้วยท�านอง	จังหวะ	และเนื้อร้อง	ในส่วนของท�านองและจังหวะ
นั้นจะหล่อหลอมรวมกันเป็นแนวเพลงต่างๆ	ตามแต่สไตล์ที่เรา
เรียกกัน	ส่วนเนื้อร้องก็เป็นสิ่งที่ไว้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	ที่อยาก
สื่อให้คนฟังได้เข้าใจ	และอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าคนส่วน
ใหญ่มักจะหาเพลงฟังจากแนวเพลง	แต่น้อยคนนักที่จะเริ่มหา
เพลงจากเนื้อหา	ซึ่งการหาเพลงฟังด้วยวิธีใหม่นี้	ท�าให้เรารู้จัก
แนวเพลงใหม่	นักร้องใหม่	วงดนตรีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมไม่
มากก็น้อย	นี่จึงเป็นที่มาของวิธีแนะน�าเพลงแบบใหม่ๆ	แปลกๆ	
ที่อยากให้ลองกัน	ด้วยวิธีการ	“การแนะน�าเพลงจากเนื้อร้อง”	
ซึ่งส�าหรับเล่มนี้ที่เป็นเรื่องของทาสแมวแล้ว	เราก็ขอแนะน�าเพลง
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมวด้วยเช่นกัน
	 บทเพลงที่อยากจะแนะน�าให้ลองฟังคือ	เพลง	“Feline”	
(แปลว่า	สัตว์ตระกูลแมว,	พฤติกรรมคล้ายแมว)	ซึ่งขับร้องโดย	
“Bobby	McFerrin”	ส�าหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก	Bobby	McFerrin	คง
ต้องบอกไว้เลยว่าเขาคือคนละคนกับ	Bob	Marley	อย่าเพิ่งสับสน
กัน	Bobby	McFerrin	ที่เราจะพูดถึงนี้เป็นนักร้องเพลงแจ๊สใน
ต�านานที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหาก
	 ก่อนอื่นคงต้องว่ากันถึงประวัติของ	Bobby	Mcferrin	กันก่อน	
Bobby	เป็นนักร้องเพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่น	แต่
เชื่อไหมว่ากว่าที่เขาจะได้ออกอัลบั้มแรกและประสบความส�าเร็จ
นั้น	เขาใช้เวลานานถึง	6	ปี	ในการพัฒนาฝีมือตัวเอง	โดยใน	
2	ปีแรก	Bobby	พยายามที่จะไม่ฟังนักร้องคนอื่นเลยเพื่อที่จะ
ท�าให้ตัวเองมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์	หลังจากผ่านการฝึกฝนมา
มากมาย	ในปี	1982	เขาจึงมีผลงานอัลบั้มแรกในชื่อ	Bobby	
McFerrin	ซึ่งเป็นชื่อของตัวเอง	หลังจากนั้นเขายังร่วมงานกับ
นักดนตรีมือฉมังของโลกหลายคน	อาทิเช่น	Chick	Corea	และ	
Herbie	Handcock	โดยหนึ่งในเพลงที่ท�าให้	Bobby	เป็นที่รู้จัก
มากที่สุดคือเพลง	“Don’t	worry,	Be	happy”		ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม
ที่	4	ของเขาที่มีชื่อว่า	Simple	Pleasures	โดยเพลงนี้เป็นเพลงที่
ได้ไต่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ	Billboard	Hot	100	ซึ่งเป็นชาร์ตมาตร

ฐานในวงการเพลงของอเมริกานานถึง	2	สัปดาห์	นอกจากนี้
เพลงนี้ยังได้รับรางวัลแกรมมี่ในปี	1989	สาขาเพลงยอดเยี่ยม
แห่งปีและสาขาการบันทึกยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วย	ด้วยเสียงร้อง
ทีม่เีอกลกัษณ์รวมทัง้เทคนิคต่างๆ	มากมายของ	Bobby	Mcferrin 
ท�าให้จนถึงปัจจุบันนี้เขาได้รับรางวัลแกรมมี่มาแล้วรวมทั้งสิ้น
สิบรางวัล
	 โดยในเพลง	Feline	ที่อยากให้แนะน�าให้ลองฟังกันนี้	อยู่
ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า	Bobby	McFerrin		ซึ่งเป็นอัลบั้มเปิดตัวของ
เขา	Feline	มีความนุ่มลึกในจังหวะที่ไม่ช้ามากและไม่เร็วจนเกิน
ไป	ภายใต้เสียงร้องประสานเคล้าคลอไปกับเสียงของกลองและ
กีตาร์ในช่วงอินโทรซึ่งช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี	
และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในเพลงนี้คือ	เสียงขับร้องเมโลดี้ในท่อน
ต่างๆ	ของเพลงทั้งท่อนอินโทรและท่อนโซโล่	ซึ่งถ้าหากฟังผ่านๆ	
ในครั้งแรกอาจคิดว่าเป็นเสียงของฮาโมนิก้า	แต่แท้จริงแล้วมัน
คือเสียงของ	Bobby	McFerrin	จริงๆ	ต่างหาก	ซึ่งนี่เป็นเทคนิค
ที่มาจากการฝึกซ้อมมาเป็นเวลากว่า	6	ปี	ท�าให้เสียงของเขามี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและยังมีช่วงเสียงกว้างสามารถร้องเสียง
สูงก็ได้หรือจะเป็นเสียงต�่าก็ท�าได้อย่างไร้ที่ติ	ส่วนเรื่องของเนื้อ
เพลงนั้นเกี่ยวข้องกับการรอคอยใครบางคนให้กลับมา	แน่นอน
ว่าหลายคนอาจขมวดคิ้วว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อ	Feline	หรือ
แมวตรงไหนกัน	แต่ความจริงแล้วเนื้อร้องที่เป็นจุดขายจริงๆ	
ของเพลงนี้คือท่อนที่ร้องว่า	“how long, how long will this go 

on? I’ll be waiting for you to come back home”	ส่วนค�า
ว่า	“Feline”	(ที่แปลว่าแมว)	นั้นโผล่มาแค่นิดเดียวคือในท่อน	
“cried the young feline”	แต่ถ้ามาพิจารณาดูตามสไตล์คนที่
ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแบบผมแล้ว	น่าจะตีความได้ว่าเกี่ยวข้อง
กับการรอคอยใครสักคนกลับมา	ซึ่งคล้ายกับการรอคอยแมวที่
ชอบหนีออกจากบ้านให้กลับมานั่นเอง
	 การรอคอยนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก	แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้อง
ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน	จริงอยู่ที่ว่าการรอคอยอาจหมาย
ถึงการอยู่เฉยๆ	ไม่ต้องท�าอะไร	แต่ถึงกระนั้นก็ยังท�าให้จิตใจ
เหนื่อยล้าอยู่ดี	ดีไม่ดีอาจจะเหนื่อยยิ่งกว่าวิ่งมาเป็น	10	กิโลเสีย
อีก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรอคอยสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อ
ไหร่อย่างแมวแล้ว	ยิ่งท�าให้การรอคอยดูยาวนานจนไม่รู้ว่าจะสิ้น
สุดเมื่อไหร่	และผมว่าในบางครั้งแมวกับหญิงสาวก็อาจจะไม่ต่าง
กัน
	 การรอคอยของ	Bobby	ในเพลง	Feline	จบลงแล้วหรือยังผม
ไม่รู้	แต่ผมรู้ว่าการรอคอยของผมยังไม่เคยจบลง
	 แมวของผมยังไม่กลับมา
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She and Her Cat
ขอให้ฉันได้เป็นแมวของเธอ

	 ยอมรับเลยตอนที่ทราบว่า	Howl	ฉบับนี้จะเป็นเล่มเกี่ยวกับ
แมวแล้ว	รู้สึกหนักใจมากเลยทีเดียว	เพราะเมื่อนึกย้อนกลับ
ไปในหนังที่เคยดูนั้น	มีหนังเกี่ยวกับแมวอยู่แค่ไม่กี่เรื่อง	และ
ยังไม่ใช่เรื่องที่โดนใจจนอยากมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ฟังกัน	
ผมเก็บง�าความรู้สึกคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีนี้ไว้เงียบๆ	มา
หลายวัน	นั่งนึกไปเรื่อยว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรดี	จนกระทั่ง
ใกล้เส้นตายเต็มทน	ผมก็นึกถึงหนังแอนิเมชันขาวด�าสั้นๆ 
เรื่องหนึ่งขึ้นมา	(เวลาที่จนตรอกคนเรามักมีพลังแฝงเสมอ)	
ซึ่งบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมว	(พอดี)	และเป็นหนึ่ง
ในแอนิเมชันสั้นที่ผมยกให้ขึ้นหิ้งในความคิดของผมอีกด้วย	ดัง
นั้นครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นคอลัมน์แนะน�าหนัง	แต่ผมก็อยากจะมา
เล่าเกี่ยวกับแอนิเมชันสั้นๆ	แต่รับรองว่าจะติดตาตรึงใจคุณ
เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันแทน
	 She	and	Her	Cat	เป็นหนังแอนิเมชันขาวด�าสัญชาติญี่ปุ่น	
ที่มีความยาวเพียงแค่	5	นาทีกว่าๆ	เท่านั้น	เป็นผลงานแรก
ที่ถูกก�ากับโดยมาโคโตะ	ชินไค	ผู้ก�ากับภาพยนตร์แอนิเมชัน
ชื่อก้องในปัจจุบัน	ที่ถ้าใครสนใจในวงการนี้คงเคยได้ยินชื่อมา
บ้างไม่มากก็น้อย	อย่างเรื่อง	Voice	of	the	Distance	Star	
หรือ	5	cm.	Per	Second		โดย	She	and	Her	Cat	นี้มีความ
โดดเด่นอยู่ตรงเป็นงานที่	ชินไค	ท�าด้วยตัวคนเดียวทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นจนจบ	แม้กระทั่งงานพากย์เสียงตัวเอก	เขาก็เป็นคน
พากย์เอง	โดยมีเพียงเสียงของหญิงสาวในเรื่องที่พากย์เสียง
โดย	มิโกะ	ชิโนฮาระ	คู่หมั้นของเขา	และเพลงประกอบที่แต่ง
โดย	Tenmon	เพื่อนร่วมงานของเขาเท่านั้น	เรียกได้ว่าเกือบ
ร้อยละ	90	ของงานเป็นฝีมือของเขาอย่างแท้จริง	และงานชิ้น
นี้ก็โดดเด่นพอที่จะคว้ารางวัลแอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยมประจ�า
งาน	Human	Grand	Prix	in	SKIP	Creative	Human	award	
2000	และ	Grand	Prix	in	12th	DoGA	CG-animation	
contest	ได้ส�าเร็จ
	 เนื้อเรื่องใน	She	and	Her	Cat	นั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์

ของแมวตัวหนึ่งที่ถูกหญิงสาวเก็บมาเลี้ยงในวันฝนตก	โดย
เนื้อเรื่องทั้งหมดด�าเนินไปผ่านสายตาของแมวที่ถูกเก็บมา
เลี้ยงตัวนั้น	คอยบอกเล่าถึงความคิดตัวเองและความคิดต่อ	
”เธอ”	ที่เก็บตนมาเลี้ยงว่าเป็นอย่างไร	และเฉกเช่นเดียวกับ
ผลงานของชินไคที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก�ากับที่ช�านาญด้านความ
เหงาอย่างลึกซึ้ง	ใน	She	and	Her	Cat	ที่เป็นงานเรื่องแรก
ของเขานั้นก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยความเหงาอย่างเต็มเปี่ยม	
ภาพสายฝนสีเทาที่โปรยปราย	เสียงกึงกังของรถไฟยามล้อ
กระทบราง	ท้องฟ้าและทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่า	เสียงโทรศัพท์ที่
ไม่มีคนรับสาย	ทุกสิ่งอย่างที่เขาบรรจงใส่ไว้ในงานชิ้นนี้ถูก
ถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้งและเงียบเหงาจนน่าทึ่ง
	 เสน่ห์ของงาน	มาโคโตะ	ชินไค	น่าจะอยู่ที่แอนิเมชันทุก
เรื่องของเขาสามารถสื่อสารไปยังส่วนที่เปราะบางที่สุดของ
คนดูได้อย่างแม่นย�า	เหมือนเช่นในฉากรถไฟตอนท้ายของ
เรื่อง	5	cm.	Per	Second	หรือฉากที่นางเอกในเรื่อง	Voice	
of	the	Distance	Star	ส่งข้อความจากอวกาศถึงคนรักที่อยู่
บนโลก	หรือความรู้สึกที่ส่งไปไม่ถึง	“เธอ”	ของแมวตัวเอก
ในเรื่อง	She	and	Her	Cat	ยังคงกระแทกใจคนดูให้รู้สึก
อ้างว้างราวกับฉุดกระชากบางส่วนของความรู้สึกที่เราคิดว่า
ลืมเลือนไปแล้วนั้นย้อนกลับมาเพียงชั่วครู่	เพื่อให้เราท�าได้
แค่ถวิลหาเรื่องเหล่านั้นอีกครั้งเท่านั้น
	 โดยสรุปแล้ว	She	and	Her	Cat	เป็นแอนิเมชันสัญชาติ
คนเหงาอย่างแท้จริง	ใครที่หลงใหลในงานที่มีความนิ่งและ
เงียบสูง	เพลงประกอบไพเราะ	และสามารถถ่ายทอดความ
เหงาออกมาได้อย่างร้ายกาจ	นี่คืองานที่คุณไม่ควรพลาด
อย่างยิ่ง	หนังแอนิเมชันสั้นเรื่องนี้อาจมีความยาวเพียงแค่	
5	นาที	แต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ให้สั่นสะเทือนหัวใจคนดู
หลังหนังจบไปแล้ว	อาจยาวนานมากกว่านั้นหลายเท่าตัว
	 เพราะขนาดตอนนี้..บางที่ในใจของผมยังสะเทือนอยู่เลย
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ไม้ล่อแมวติดพู่สีชมพู 
ราคา 30 บาท 

ของเล่นแมว

บอลกลม 
ราคา 30 บาท 

กัญชาแมว 
ราคา 90 บาท 
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ไม้ล่อแมวติดหนู 
ราคา 30 บาท 

เชือกขดรูปหนู 
ราคา 90 บาท 

เชือกขดลูกบอลติดพู่ 
ราคา 45 บาท 
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	 คงต้องบอกว่าเรารักแมวทั้ง	2	ตัวนี้มากนะ	แต่ไม่รู้สึกเหมือน
ว่าต้องเป็นทาสมันขนาดนั้น	อย่างตอนเช้าพอ	2	ตัวนี้หิว	มันก็
จะปลุก	เราก็ตื่นขึ้นมาลูบหัว	2	ที	แล้วก็หลับต่อ	มันก็ไม่ว่าอะไร	
เหมือนเรียนรู้ที่จะหลับกับเราต่อ	พอเราตื่นก็ค่อยให้ข้าวมันกิน	
หรือพูดอีกแง่คือแม้แต่แมวก็ยังปลุกเราไม่ได้	(หัวเราะ)

ติดตามข่าวสารพวกแมวเซเลบบ้างไหม
	 ไม่ค่อยตามเท่าไหร่	เพราะแมวเราน่ารักกว่า	(หัวเราะ)	แต่มี
หนังสือนะ	พ่อซื้อมาให้เพราะเห็นว่าเราชอบแมว

แมวที่ญี่ปุ่นกับไทยนี่เลี้ยงต่างกันไหม
	 ต่างกันมาก	แค่ค่าซื้ออย่างเดียว	แมวที่ญี่ปุ่นซื้อแบบถูกสุด
เลยก็ประมาณ	30,000	–	40,000	บาทแล้วถ้าไปซื้อตามร้านสัตว์
เลี้ยงที่เคยเจอต�่าสุดนี่ประมาณ	50,000	บาท	ส่วนสูงสุดประมาณ	
130,000	บาท	เขาก็จะเลี้ยงในบ้านไม่เลี้ยงปล่อย	มีจดทะเบียน
อะไรเรียบร้อย	แต่แมวที่ญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักมากจริงๆ	จนเคยมี
ความคิดจะเอาเข้ามาเลี้ยงในไทยอยู่เหมือนกัน

คิดว่าอะไรส�าคัญที่สุดถ้าจะเลี้ยงแมวซักตัวหนึ่ง
	 ต้องมีเวลาให้เค้า	เพราะเคยเห็นตอนที่มันอยู่ตัวเดียวแล้วมัน
เหงามาก	ซึมมาก	ไม่ค่อยเล่น	เห็นแล้วก็น่าสงสาร	ยิ่งตอนที่เอา
มาตอนเด็กแรกๆ	จะยิ่งติดคนมาก	จะร้องหาตลอดเลย	ขอแค่เรา
อยู่ในห้องก็พอ	ถ้าเราออกนอกห้องก็จะร้องหาทันที	ต้องมีคนหรือ
แมวตัวอื่นอยู่ด้วย	แต่พอซักอาทิตย์ก็จะเริ่มชินอีกอย่างคือช่วงปรับ
ตัวเปลี่ยนอาหาร	อาจมีท้องเสียบ้างก็ต้องคอยดู	คอยเปลี่ยนนม	
เปลี่ยนอาหารให้เค้า

เล่นกับแมว 2 ตัวนี้บ่อยไหม
	 ก็อยู่กับมันทุกวันนี่แหละ	แล้วก็ต้องท�าใจว่ามันจะกัดๆ	ข่วนๆ	
โซฟาบ้าง	นิ้วเราบ้าง	แต่ก็ไม่โกรธอะไรนะ	(ยิ้ม)

Love Me, Love My Cat

 เช่ือว่าถ้าใครได้ยินค�าว่าทาสแมวแล้ว คงจะนึกภาพคนที่มีความรักให้กับแมวอย่างลึกซ้ึง และในครัง้นี้เราได้มีโอกาส
สัมภาษณ์ คุณจณัญญา จุลศักดิ์ศรีสกุล หรือ เป้ย เจ้าของแมวนางแบบสุดน่ารัก 2 ตัว อย่างน้องเจ้าหญิง และน้อง 
Princess ที่ถ่ายลงในคอลัมน์ Gallery ของเราฉบับนี้ ซ่ึงหลังการถ่ายแบบของนางแบบแสนซนทัง้ 2 เสร็จแล้ว เราได้คือ
โอกาสพูดคุยกับคุณเป้ยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอและความผูกพันของแมว 2 ตัวนี้ว่าเปน็อย่างไร

เริ่มเลี้ยงแมวมานานหรือยัง
	 ก็เลี้ยงแมวมาตั้งแต่เมื่อ	10	ปีที่แล้ว	แต่เลี้ยงเป็นแมวบ้าน
ธรรมดาทั่วไป	แต่พอเริ่มเลี้ยงแมวจริงจังก็ไปอยู่เรียนต่อที่
ประเทศญี่ปุ่นเลยไม่ได้เลี้ยงเอง	พอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเห็นแมวที่
ญี่ปุ่นมันน่ารักมาก	แต่ก็แพงมากด้วย	และบ้านหรือคอนโดที่
ญี่ปุ่นก็ไม่ให้เลี้ยงหรือที่เลี้ยงได้ก็แพงมากๆ	แถมอยู่คนเดียวจะ
ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก	ก็เลยยังไม่ได้เลี้ยง	พอกลับมาเมือง
ไทยก็คิดว่าอยากเลี้ยงเลยมาซื้อเจ้าตัวแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่
แล้วให้ชื่อว่า	“เจ้าหญิง”	เป็นพันธุ์	American	Curl	คนขายบอก
ว่าน�าเข้าจากมาเลเซีย	อายุประมาณ	6	เดือนครึ่ง	ส่วนอีกตัวพึ่ง
ได้มา	2	อาทิตย์กว่า	ชื่อ	“Princess”	อายุ	2	เดือนครึ่ง	เป็นพันธุ์	
Scottish	fold

คิดว่าเสน่ห์ของแมวคืออะไร
	 คิดว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด	สามารถเลียท�าความ
สะอาดตัวเองได้	ไม่ค่อยมีกลิ่น

วีรกรรมสุดแสบของแมวที่เลี้ยงคืออะไร
	 	เคยตกตึกคอนโดประมาณ	8	ชั้น	แต่ไม่เป็นอะไรเลย	จ�าได้
เลยว่าตอนเช้าวันนั้นพยายามหายังไงก็หาไม่เจอ	เลยลองเดินลง
ไปดูชั้น	1	ปรากฏว่าเจออยู่ใต้พุ่มไม้ข้างหน้าต่างพอดี	เลยคิดว่า
น่าจะตกลงตรงพุ่มไม้นี่แหละ	มันดูกลัวนะ	แต่ไม่มีเลือดออกหรือ
อาการผิดปกติอะไรเลย	เอากลับขึ้นมาก็เล่นกับอีกตัวได้ปกติ

คิดว่าเป็นทาสแมวไหม?
	 เป็นนิดนึงละมั้ง	(หัวเราะ)	เคยนั่งท�างานอยู่แล้วคิดไม่ออก	
เลยเปลี่ยนไปนั่งเล่นกับแมวเป็นชั่วโมงๆ	แทน	บางทีเวลาท�างาน
อยู่มันก็ชอบปีนขึ้นมาดูอุปกรณ์บนโต๊ะท�างาน	บางทีวางดินสอ
ไว้มันก็ชอบเข้ามาเขี่ย	แล้วดินสอก็หายไปเลยนะ	ตอนนี้ยังหาไม่
เจอเลย	
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 แมวก�ำลังจะครองโลก
	 ค�ำพูดนี้คงไม่เป็นกำรพูดเกินจริงไปนักเมื่อเรำหันไปมอง
รอบๆ	ตัว	ณ	เวลำนี้	ดูเหมือนว่ำเจ้ำเหมียวเหล่ำนี้ก�ำลัง
พยำยำมรุกคืบเข้ำยึดครองและมีอิทธิพลต่อเหล่ำมนุษย์โดยที่
เรำไม่รู้ตัว	ยอดไลค์ในเพจ	“ทูนหัวของบ่ำว”	ณ	เวลำนี้ได้
แตะเพดำน	2	ล้ำนไลค์เรียบร้อยแล้ว	ตลำดเกี่ยวกับแมวโต
ขึ้นกว่ำ	40	เปอร์เซ็นต์	ในปีที่ผ่ำนมำและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ	รวมไปถึงกำรปรำกฏตัวของคำเฟ่แมว	คำเฟ่แนวใหม่
ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกตอนนี้
	 ท่ำมกลำงกระแสของกำรเลี้ยงแมวที่เริ่มมำกขึ้น	ทำง	
Howl	ของเรำได้สนใจถึงวัฒนธรรมใหม่แบบหนึ่งที่มำ
พร้อมๆ	กันนั่นคือเรื่องของ	“ทำสแมว”	นั่นเอง	
	 เรำไม่รู้ว่ำจุดเริ่มต้นจริงๆ	ของ	“ทำสแมว”	นั้นมำจำก
ไหน	แต่เรำคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำวัฒนธรรมที่เรียกว่ำ	“ทำส
แมว”	นั้นเป็นเรื่องสนุก	ตลก	และน่ำรักไปในเวลำพร้อมๆ	

กัน	และถ้ำมองให้ลึกลงไปมำกขึ้น	เรำอำจพบว่ำสำยสัมพันธ์
ระหว่ำงคนกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองสูง	อินดี้	แถมไม่
ยอมใครอย่ำงแมวนั้นมีอะไรที่น่ำสนใจและน่ำเรียนรู้มำกแค่ที่
เห็นภำยนอก
	 ในครั้งนี้เรำจึงขอพำทุกท่ำนสู่อำณำจักรแมวและเหล่ำคน
ที่ยอมเป็นทำสแมวด้วยควำมเต็มใจ	ที่เต็มไปด้วยสำระทำง
วิชำกำร	ต�ำนำนเรื่องเล่ำ	ไล่เรียงไปถึงสำยสัมพันธ์ระหว่ำง
คนกับแมว	และเรื่องน่ำรักชวนให้อมยิ้ม
	 ไม่ว่ำคุณจะเป็นทำสแมวหรือไม่ก็ตำม	แต่เรำเชื่อว่ำเรื่อง
ของเจ้ำเหมียวแสนอินดี้ที่เรำภูมิใจน�ำเสนอในครั้งนี้จะช่วยให้
คุณมองแมวในแง่มุมที่น่ำรักขึ้น	หมั่นเขี้ยวยิ่งขึ้น	เห็นเสน่ห์อีก
แบบที่แตกต่ำงจำกสุนัขที่เรำคุ้นเคย
	 ไม่แน่เหมือนกัน	บำงที	“ทำสแมว”	คนต่อไปอำจเป็นคุณ
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ประวัติศำสตร์
ทำสแมว
เราถูกแมวปกครองมากว่า 
3,000 ปีแล้ว
	 เมื่อประมำณ	3,000	ปีก่อน	ชำว
อียิปต์โบรำณยกย่องแมวเสมือนกับ
เทพเจ้ำ	โดยควำมเชื่อนี้มีที่มำจำกกำร
นับถือเทพเจ้ำ	Bastet	ที่มีรูปลักษณ์เป็น
หญิงสำวที่มีศีรษะเป็นแมว	(บำงควำม
เชื่อเป็นสิงโต)
	 ชำวอียิปต์เชื่อว่ำแมวมีต้นก�ำเนิดมำ
จำกของเทพเจ้ำ	Bastet	และให้ควำม
เคำรพบูชำอย่ำงสูงสุด
	 หรือถ้ำจะพูดไปแล้วทำสแมวรุ่นแรก
สุดบนโลกคือชำวอียิปต์โบรำณนั่นเอง
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	 ในสมัยอียิปต์โบราณ	การฆ่า
แมวถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง	
ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม	
ผู้กระท�าอาจถึงข้ันต้องโทษ
ประหารชีวิตตามแมวที่ตัวเองฆ่า
ไปเลยทีเดียว

 หากบ้านของชาวอียิปต์โบราณ
คนไหนที่เลี้ยงแมวแล้วแมวเกิดเสีย
ชีวิตขึ้นมา	ก็จะมีการจัดพิธีศพอย่าง
ใหญ่โต	และหากร�่ารวยพอาจถึงกับ
มีการท�ามัมมี่แมวเหมือนกับฟาโรห์
อีกด้วย
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มีรอยข่วนแมวตามตัว

ไม่มีภูมิต้านทานต่อการ
อ้อนของแมว

มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	
แต่ก็ไม่จ�าเป็นเสมอไป

ในมือมักมีอาหาร	
ขนม	หรือของเล่นแมว
อยู่เสมอ

เวลาคุยกับแมว	
ชอบใช้เสียงสูงกว่าปกติ

มีขนแมวติดอยู่ตาม
เสื้อผ้าอยู่เสมอ

Biology of The Cat Lover
ชีววิทยำพื้นฐำนของทำสแมว
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ทำสแมว : สิ่งที่คิด VS ควำมเป็นจริง
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ท�ำไมไม่มีแมวใน 
12 นักษัตร?

 

	 นักวิชำกำรเชื่อว่ำสำเหตุที่ไม่มีแมวในปีนักษัตรจีนนั้น	นักประวัติศำสตร์
ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด	แต่เชื่อกันว่ำชำวจีนโบรำณที่คิดค้นปีนักษัตรขึ้นมำนั้น
ยังไม่รู้จักแมวดี	เพรำะดูเหมือนว่ำชำวจีนจะเพิ่งมำรู้จักแมวหลังจำกนั้นเมื่อ
มีกำรติดต่อกำรค้ำกับทำงประเทศอินเดีย	โดยแมวได้มำพร้อมกับเรือส�ำเภำ
จำกประเทศอินเดีย	และเป็นที่รู้จักแก่ชำวจีนในช่วงเวลำนั้น
	 มีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับต�ำนำน	12	นักษัตรอยู่มำกมำย	แต่ที่เป็นที่รู้จักกันมำก
ที่สุดคือต�ำนำนที่กล่ำวว่ำเง็กเซียนฮ่องเต้	ทรงโปรดให้สัตว์	12	ตัวแรกที่ข้ำม
แม่น�้ำมำเข้ำเฝ้ำจะได้รับต�ำแหน่งนักษัตรไป	โดยหนูและแมวต่ำงว่ำยน�้ำไม่
เก่ง	เลยขอขี่หลังวัวข้ำมแม่น�้ำไปแทน	ระหว่ำงทำงหนูมีควำมคิดว่ำอยำกไป
ถึงฝั่งเป็นที่	1	เลยผลักแมวตกน�้ำ	และกระโดดจำกหลังวัวมำถึงอีกฝั่งเป็น
ตัวแรก	ด้วยเหตุนี้แมวจึงขึ้นฝั่งไม่ทัน	จนพลำดเป็น	12	นักษัตร	หลังจำกนั้น
แมวก็อำฆำตแค้นและไล่จับหนูตั้งแต่นั้นมำ

แต่ปีนักษัตรของประเทศ
เวียดนาม	กลับมีแมวอยู่
ในปีนักษัตรด้วย	โดย

เปลี่ยนนักษัตรล�าดับที่	4	
จากกระต่ายเป็นแมวแทน	
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ต�ำนำนแมว 9 ชีวิต
 

 ควำมเชื่อว่ำแมวเก้ำชีวิตนั้น	เป็นควำมเชื่อที่ประเทศไทยรับมำจำกต่ำง
ประเทศ	โดยตัวตอกย�้ำควำมเชื่อนี้คือถ่ำนไฟฉำยยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อว่ำ	“Ever	
Ready”	ที่เริ่มวำงจ�ำหน่ำยตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่	2	โดยถ่ำนยี่ห้อนี้มี
โลโก้เป็นแมวด�ำกระโดดลอดห่วงเลข	9	และมคีอนเซปต์ว่ำถ่ำนย่ีห้อนี้ใช้ทนนำน
เหมือนมี	9	ชีวิต	เมื่อคนไทยเห็นถ่ำนยี่ห้อนี้มำกๆ	เข้ำ	ก็เริ่มมีควำมเชื่อตำม
ต่ำงประเทศเหมือนกันว่ำแมวมี	9	ชีวิต
	 สำเหตุที่คนมักเชื่อกันว่ำแมวมี	9	ชีวิต	มีสำเหตุหลักจำกกำรที่แมวตกจำกที่
สูงแล้วไม่ตำย	และมีควำมคล่องแคล่ว	ท�ำให้ดูเผินๆ	แล้วเหมือนกับต่อให้พวก
มันโดนอะไรก็ยังมีชีวิตอยู่	เลยเป็นที่มำว่ำ	แมวอำจมี	9	ชีวิตก็เป็นได้

ในอิตาลี	และ
กรีซ	เชื่อกันว่า
แมวมี	7	ชีวิต

ในประเทศตุรกี	
และกลุ่มประเทศ
อาหรับ	เชื่อว่า
แมวมี	6	ชีวิต

HP
MP

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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นำงกวักหรือจะสู้
แมวกวัก 
 

	 แมวกวัก	มช่ืีอญ่ีปุน่เรยีกว่ำ	“Maneki	
Neko”	(มำเนกิ	เนโกะ)

เชื่อกันว่าต้นแบบของแมว
กวัก	คือ	แมวสายพันธุ์	
Japanse Bob Tail

	 ต�ำนำนแมวกวักที่มีชื่อเสียงนั้นมีอยู่	2	ต�ำนำน	คือ	ต�ำนำนแรกกล่ำวว่ำแมวกวักนั้น	แต่
เดิมเป็นแมวจรจัดที่ช่วยชีวิตขุนนำงคนหนึ่งให้รอดชีวิตจำกพำยุหนัก	โดยน�ำทำงเข้ำมำหลบใน
ศำลเจ้ำก่อนที่จะเกิดพำยุ	ท�ำให้คนญี่ปุ่นเชื่อว่ำแมวสีขำวสำมำรถพำโชคดีมำหำได้
	 ส่วนอีกต�ำนำนคือมีหญิงชรำคนหนึ่งเลี้ยงแมว	แต่ด้วยควำมที่เธอยำกจนมำกท�ำให้ไม่มี
อำหำรให้แมวกิน	เลยเอำแมวไปปล่อยที่ศำลเจ้ำ	วันนั้นเธอมีแมวเข้ำฝันว่ำให้ท�ำรูปปั้นรูปแมว
จำกดินเหนียวแล้วจะโชคดี	หญิงชรำคนนั้นท�ำตำม	และปรำกฏว่ำมีคนมำซื้อมำกมำย	ท�ำให้
สุดท้ำยแล้วหญิงชรำมีเงินมำกพอที่จะพำแมวของเธอกลับมำอยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข

แมวกวักมักยกขาหน้าข้าง
ซ้ายเสมอ	มาจากความ
เชื่อที่ว่าถ้าแมวยกขาซ้าย
เสมอหูแล้วจะสามารถ
ดึงดูดโชคดี	หรือเงินทอง
เข้ามาได้

ขาหน้าขวามักจะกอด
เหรียญไว้เพื่อความ
เป็นสิริมงคล
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7 เรื่องน่ำรู้ส�ำหรับแมว

สมองแมว
	 แมวมักใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกับกำรนอน	บำง
ครั้งอำจถึง	16	ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว	แต่
เวลำที่แมวนอนนั้นสมองของแมวยังคงสำมำรถ
ประมวลผลกลิ่นและเสียงรอบตัวอยู่ตลอดเวลำ	
ท�ำให้แมวสำมำรถตอบโต้ได้ทันทีเมื่อมีอันตรำย
เข้ำใกล้หรือมีเหยื่อผ่ำนมำ

ตาแมว
 ตำแมวสำมำรถมองเห็นสีฟ้ำ
และเหลืองได้	แต่จะเห็นสีแดง
และเขียวเป็นสีเทำแทน	และแม้
แมวจะมองเห็นชัดได้ดีในที่มืด	
แต่ระยะกำรมองเห็นชัดของแมว
นั้นอยู่ที่เพียง	1	ฟุต	หรือ	30	ซม.	
เท่ำนั้น

หูแมว
 แมวสำมำรถได้ยินคลื่นควำมถี่
สูงถึง	65,000	เฮิร์ตซ์	(มนุษย์
ได้ยินสูงสุดอยู่ที่	20,000	เฮิร์ตซ์)	
กำรได้ยินช่วงควำมถี่ของเสียง
กว้ำงขนำดนี้	ท�ำให้แมวสำมำรถ
ได้ยินแม้กระทั่งเสียงควำมถี่สูง
ของหนูที่ใช้สื่อสำรกันได้ด้วย

01

02

03

04

05

หนวดแมว
 แมวมีหนวดตรงบริเวณ
จมูก	แก้ม	เหนือตำ	และหลัง
ขำหน้ำ	หนวดแมวมีหน้ำที่ใน
กำรสัมผัสและน�ำทำงในที่มืด
ในส่วนที่แมวมองไม่เห็น	ท�ำให้
แมวสำมำรถกะระยะต่ำงๆ	
รอบตัวได้

เสียงแมว
 หลำยคนเข้ำใจว่ำเสียง	purr	
ของแมวนั้นหมำยถึงแมวก�ำลัง
มีควำมสุข	แต่ควำมเป็นจริง
แล้วแมวอำจส่งเสียง	purr	ได้
ในขณะที่บำดเจ็บ	เครียด	หรือ
ขณะคลอดลูกได้ด้วยเช่นกัน	
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06

07
ตีนแมว 
 แมวเดินบนนิ้วเท้ำ	ไม่ใช่ทั้งเท้ำ
แบบในมนุษย์	ส่งผลให้แมวสำมำรถ
เคลื่อนไหวได้อย่ำงรวดเร็วและ
เงียบเชียบ	แมวสำมำรถวิ่งได้เร็ว
สูงสุดอยู่ที่	48	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
ในขณะที่มนุษย์สำมำรถท�ำได้	44	
กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ย้อมแมว
	 โดยทั่วไปแล้วแมวมักมีขนสั้น	
แต่ก็มีแมวบำงสำยพันธุ์ที่ไม่มีขน	
ขนหยิก	หรือขนยำวด้วยเช่นกัน	
โดยสีขนที่ถือว่ำเป็นสีพื้นฐำนใน
แถบยุโรปและอเมริกำนั้นคือสีครีม
และสีน�้ำเงินเข้ม	(ถึงจะบอกว่ำเป็น
สีน�้ำเงินเข้ม	แต่ควำมจริงแล้วเป็น
สีเทำเหลือบน�้ำเงินมำกกว่ำ)
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คนจะเป็นทำสแมว
ต้องเตรียมตัวอย่ำงไร?

เจ้าของ
•	 มีควำมตั้งใจจริงว่ำจะสำมำรถ
เลี้ยงดูได้ตลอดชีวิต	แม้ในเวลำ
แมวป่วยหรือไม่น่ำรักแล้วก็ตำม
•	 ไม่มีอำกำรแพ้ขนแมว

สถานที่
•	 มีบริเวณให้วิ่งเล่น	(ถ้ำเลี้ยง
พื้นที่แคบ	แมวจะเครยีดและมี
ปัญหำทำงพฤตกิรรม	)

ชามอาหาร
•	 เลือกชำมที่เหมำะสมจะท�ำให้
แมวกินได้ง่ำยขึ้น

อาหาร
•	 อำหำรเม็ดหรืออำหำรส�ำเร็จรูป

ความรู้ทั่วไป
•	 ศึกษำข้อมูลลักษณะนิสัย	เพศ	
พันธุ์	ให้ครบถ้วนก่อนน�ำมำเลี้ยง
•	 ควรซื้อจำกฟำร์มที่ได้มำตรฐำน
และมีหน่วยงำนรับรอง	
•	 ควรซื้อเมื่อลูกแมวอำยุ	2	เดือน	
(หลังหย่ำนมจำกแม่พอดี)	และมี
กำรท�ำวัคซีนเรียบร้อย

ใบพันธ์ุประวัติ (Pedigree)
•	 หำกซื้อแมวสำยพันธุ์แท้	หรือ
แมวเพื่อประกวด	อย่ำลืมดูข้อมูล
ของพ่อแม่ว่ำมีประวัติดี	ลูกดก	ไม่
ป่วยด้วย

ลักษณะแมวที่ควรเลือก
•	 หน้ำตำสดใส	จมูกสีชมพู	
ฝ่ำเท้ำสีชมพู	ขนไม่ยุ่ง
•	 มีกำรตอบสนองที่ดี	เป็น
มิตรกับคน

แปรงหวีขน  

•	 แมวขนสั้น	เหมำะกับบ้ำน
เรำ	เลี้ยงง่ำย	ไม่ต้องแปรงขน
บ่อน
•	 แมวขนยำว	ต้องดูแลใกล้ชิด
มำกกว่ำ	หมั่นแปรงขน

ของเล่น
•	 ควรมีเวลำอยู่ด้วยกันอย่ำง
น้อย	10-20	นำทีต่อวัน

ที่นอน
•	 เนื้อนุ่ม	อบอุ่น	สบำย	จะ
ช่วยสร้ำงพื้นที่ส่วนตัวให้น้อง
แมวรู้สึกสงบสุข	และปลอดภัย

ไม่ควรเลี้ยงแมวกับ…
•	 กรง,	คอนโด,	สุนัขหรือสัตว์
อื่นๆ	เด็ก	(อำจโดนแมวช่วน
จำกกำรจับแมวแรงๆ)	และสตรี
มีครรภ์	(อำจติดเชื้อจำกกำร
สัมผัสอุจจำระของแมว	เรียกว่ำ	
โรคขี้แมว	เป็นต้น)
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ท�ำยังไงอยู่ดีๆ 
ก็เป็นทำสแมว

ทาสแมวเด็ก

ดูอายุและเพศ
•	 สังเกตง่ำยๆจำกลักษณะฟัน		
•	 ฟันปลำยแหลม	=	ฟันน�้ำนม	
(ประมำณอำยุได้ว่ำไม่เกิน	2	เดือน)	
•	 ฟันปลำยตัด	=	ฟันแท้	(อำยุ
ประมำณ	2	เดือนขึ้นไป)
•	 อำยุประมำณ	2	เดือนเริ่มแบ่งเพศ	
ชำย	หญิงได้ชัด

สังเกตพฤติกรรม
•	 แมวที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มักมีปัญหำ
พฤติกรรม	เช่น	งับเจ้ำของ	

อาหาร
•	 อำจให้นมเทียม	(ส�ำหรับลูกแมวโดย
เฉพำะ)	ห้ำมให้นมวัวเพรำะจะท�ำให้
ท้องเสีย

วัคซีนและถ่ายพยาธิ
•	 เริ่มโปรแกรมวัคซีนเมื่อำยุ	2	เดือน	
และป้อนยำถ่ำยพยำธิทุกๆ	2	เดือน
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ทาสแมวโต

ปัญหาที่พบบ่อย
•	 แมวใหญ่มักจับไม่ได้
•	 สร้ำงควำมคุ้นเคยยำก	(อำจใช้
เวลำเป็นเดือน)

ถ้ามีแมวหลายตัวอยู่แล้ว
•	 ควรแยกเลี้ยงตัวใหม่ที่อื่นก่อน	
เช่น	บ้ำนญำติ	เพื่อคัดกรองโรคและ
รอผลทดสอบ	เช่น	ไวรัสมะเร็งเม็ด
เลือดขำวซึ่งพบได้บ่อย	และรอให้แมว
แข็งแรงดีก่อนรวมเข้ำฝูง

วัคซีน
•	 ถ้ำเก็บแมวได้ควรเริ่มจำกวัคซีน
พิษสุนัขบ้ำ	เพรำะแมวชอบเป็นตัว
แอบแฝงและแพร่ของโรคนี้

ถ่ายพยาธิ
•	 ทุก	2	เดือน	(แมวมีพยำธิซึ่ง
สำมำรถติดคนได้	4	ชนิด)

รู้หรือไม่
	 เมื่อเลือกที่จะเก็บแมวมำเลี้ยง
แล้วในทำงกฎหมำยถือว่ำคุณได้เป็น
เจ้ำของของแมวตัวนั้นเลยนะ



044

4 จตุรเทพแมวแห่งโซเชียลมีเดียคนไทย

01. นาลา
	 ใครจะเช่ือเจ้ำเหมยีวสดุโด่งดังแห่งอนิสตรำแกรม
ที่ยอดคน	follow	เป็นล้ำนนี้	เคยเป็นแมวที่ถูกทิ้ง
ในสถำนรับเลี้ยงสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
มำก่อน	จนในวันหนึ่งมีนักเรียนไทยคนหนึ่งได้
เก็บเจ้ำนำลำนี้ไปเลี้ยง	ด้วยท่ำทำงน่ำรัก	แถม
ยังสู้กล้องของเจ้ำนำลำนี่เอง	ท�ำให้ถูกใจเหล่ำคน
รักแมวทั่วโลก	จนตอนนี้นำลำเป็นพรีเซ็นเตอร์
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	มำกมำย	ตั้งแต่อำหำรแมว	
ไปจนถึงมือถือสมำร์ทโฟน

02. เฉโป
	 ด้วยหน้ำตำที่ชวนให้หมั่นเขี้ยว	กับท่ำทำงสุดน่ำรัก	

และยิ่งบทบำทสุดกวนในรำยกำร	VRZO	-	We	are	
a	lovely	pet	ยิ่งท�ำให้	“เฉโป”	เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	

เชื่อว่ำด้วยลีลำท่วงท่ำ	และหน้ำตำมึนๆ	กวนๆ	
ของเฉโปนี่	ใครเห็นก็ถูกใจอย่ำงแน่นอน	

03. จอห์นนี่ แมวศุภลักษณ์
	 เชื่อว่ำมำดของแมวห่มผ้ำสีเหลืองพร้อมเรียกตัวเอง
ว่ำ	“อำตแมว”	นั้นเป็นลุคที่ติดตำคนส่วนใหญ่ไปเสีย
แล้ว	จอห์นนี่	แมวศุภลักษณ์	นั้นเป็นแมวพันธุ์ไทยอ้วน
ด�ำวัย	8	ปี	แม้แนวคิดอำจจะดูสุ่มเสี่ยง	แต่ทำงคุณเกรียง
ไกร	เจ้ำของจอห์นนี่และเจ้ำของเพจนั้น	ยืนยันว่ำตนเอง
ไม่ได้ต้องกำรลบหลู่พระพุทธศำสนำแต่อย่ำงใด	อำตแมว
เป็นเพียงลูกเล่นสนุกๆ	พร้อมกับแฝงแง่คิดเล็กน้อยให้คน
ทั่วไปได้รับรู้บ้ำงเท่ำนั้นเอง
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04. ทูนหัวของบ่าว
	 ในวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักก๊วนแมวสุดแสบแห่ง
โลกอินเทอร์เน็ต	ที่น�ำขบวนด้วย	แม่มะลิ	เสือ
โคร่ง	เสือสมิง	แมวอโศก	และล่ำสุดยังมีเสือชี
ต้ำร์	มำร่วมทัพให้ครื้นเครงมำกยิ่งขึ้น	ควำมน่ำรัก
แสนซนของเหล่ำแมวในก๊วนทูนหัวนี้	สะดุดตำชำว
อินเทอร์เน็ตจนท�ำให้ยอดไลค์เพจทูนหัวของบ่ำว
ทะลุเกิน	2,000,000	ไลค์	เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณรูปภาพจาก
instagram.com/chepocat

facebook.com/kingdomoftigers

facebook.com/pages/จอนนี่แมวศุภลักษณ์
catthailand.com
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สำยพันธ์ุ
แมวยอดนิยม

01. แมวเปอร์เซีย
	 ตำโตกลมเหมือนนกฮูก
	 ขนยำว	หนำ	และฟู
	 เป็นแมวสำยพันธุ์ขนยำวที่นิยมเลี้ยงไปทั่วโลก
	 มองดูเผินๆ	จะรู้สึกเหมือนท�ำหน้ำบึ้งตลอดเวลำ

02. American Shorthair
	 ขนสีเทำลวดลำยด�ำอันเป็นเอกลักษณ์
	 หำงมีลำยคำดด�ำ	ปลำยทู่
	 หน้ำใหญ่และกลม
	 ใจดี	เป็นมิตรต่อเด็ก	และสัตว์อื่นๆ	
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03. Scottish fold
	 ขนสั้นหนำนุ่ม
	 ตำโต	และมักเป็นสีเหลือง	
	 หูพับอันเป็นเอกลักษณ์
	 มีนิสัยเรียบร้อย	ภูมิฐำน	และเข้ำกับเด็กๆ	ได้ดี

04. แมววิเชียรมาศ
ขนสั้น
ล�ำตัวยำว	ดูสง่ำงำม
มักมีสีน�้ำตำลด�ำที่หน้ำ	เท้ำ	หู	และหำง
ฉลำดและขี้สงสัย	
ต้องกำรควำมเอำใจใส่จำกเจ้ำของมำกๆ

05. British shorthair
ถูกพัฒนำสำยพันธุ์มำจำกแมวบ้ำนของประเทศอังกฤษ
ขนนุ่ม	หนำ
หน้ำกลมตุ้ยนุ้ย
ขี้สงสัย	สนใจควำมเป็นไปภำยในบ้ำน	
และไม่ต้องกำรควำมสนใจจำกเจ้ำของมำกนัก
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แปลกแหวกแมว

01 Munchkin
•	 ล�ำตัวยำวเหมือนสุนัขพันธุ์	
Dachshunds
•	 จุดเด่นอยู่ที่ขำสั้น
•	 บำงครั้งหำงอำจยำวเท่ำกับ
ขนำดล�ำตัวเลยทีเดียว
•	 ในตอนแรกไม่ได้มีขำสั้นทุก
ตัว	แต่นักเพำะพันธุ์สุนัขถูกใจ
เลยปรับปรุงสำยพันธุ์ออกมำ
เป็นแบบนี้	ถือก�ำเนิดครั้งแรก
ที่หลุยเซียร์นำ	ปี	1980

02 Sphynx
•	 ถือก�ำเนิดที่แคนำดำ	ไม่ใช่
ที่อียิปต์อย่ำงที่เข้ำใจผิดกัน
•	 ภำวะไม่มีขนนี้เกิดจำก
กำรกลำยพันธุ์ทำงธรรมชำติ
•	 แต่นักเพำะพันธุ์ถูกใจ
ควำมแปลกแหวกแนวนี้	เลย
ปรับปรุงสำยพันธุ์จนกลำยเป็น	
Sphynx	ในที่สุด	
•	 ควำมจริงแล้วแมว	Sphynx	
มีขนขึ้นบำงๆ	ในบำงส่วนของ
ล�ำตัวด้วย

01

02
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03 Savannah
•	 เป็นแมวสำยพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถือก�ำเนิดในปี	2012	
•	 เกิดจำกกำรผสมระหว่ำงแมวป่ำแอฟริกันกับแมวบ้ำนธรรมดำ
•	 มีลวดลำยเป็นเอกลัษณ์คล้ำยเสือชีต้ำร์
•	 กระโดดได้สูงถึง	2.5	เมตร
•	 มีควำมจงรักภักดีและชอบเล่นกับเจ้ำของเหมือนกับสุนัข

04 Cornish Rex
•	 เชื่อว่ำขนที่หยิกของแมวสำยพันธุ์นี้
เกิดจำกกำรกลำยพนัธ์ุเพรำะได้รบัสำรพิษ
•	 แมวสำยพันธุ์	Cornish	Rex	รุ่นแรก
เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ	โดยที่ใกล้ๆ	
ฟำร์มมีเหมืองแร่ดีบุกอยู่	เชื่อว่ำสำรพิษ
จำกเหมืองนั้นท�ำให้แมวที่อยู่ในฟำร์ม
ใกล้ๆ	เกิดกำรกลำยพันธุ์
•	 ด้วยขนหนำและดกของมันท�ำให้แมว
สำยพนัธ์ุนีม้คีวำมทนทำนต่ออำกำศหนำว
•	 กำรดูแลขนต้องเป็นไปอย่ำงอ่อนโยน
และระมัดระวัง
 

05 Bengal
•	 เกิดจำกกำรทดลองน�ำแมวดำว	
(asian	small	wild	cat)	มำผสมพันธุ์
กับแมวบ้ำนธรรมดำ	ในปี	1970	เพื่อ
สร้ำงแมวที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค	Feline	
Leukemia	Virus
•	 กำรทดลองล้มเหลว	แต่แมวสำยพันธุ์
ใหม่กลับถูกใจคนทั่วไปเป็นอย่ำงมำก
•	 มีลวดลำยอันเป็นเอกลักษณ์	คล้ำย
แมวดำว
•	 เป็นแมวที่พลังเหลือมำก	ต้องกำร
กำรดูแลเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี
•	 ถ้ำปล่อยให้อยู่ตัวเดียวเหงำๆ	อำจมี
ภำวะทำงจิตผิดปกติและป่วยได้

03

0504
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โดราเอมอน

 โดรำเอมอนมีต้นก�ำเนิดมำจำกกำร์ตูนของอำจำรย์นักวำด	ฟูจิโกะ	ฟูจิโอะ	
ในปี	1969	ก่อนที่ถูกดัดแปลงเป็นแอนิเมชันฉำยทำงโทรทัศน์ในปี	1980	และ
ยังคงมีกำรฉำยซ�้ำอยู่เรื่อยๆ	ทั่วโลกมำจนถึงทุกวันนี้
	 ประวัติโดรำเอมอนในต้นฉบับนั้นบอกว่ำโดรำเอม่อนเป็นหุ่นยนต์แมวที่ถูก
สร้ำงขึ้นในโรงงำนหุ่นยนต์มัตสึชิบะ	มีโค้ดประจ�ำตัวว่ำ	MS-903	โดรำเอม่อน
เกิดขึ้นในวันที่	3	กันยำยน	ปี	ค.ศ.	2112	(อีกไม่ถึงร้อยปีข้ำงหน้ำนี้แล้ว!)		
มส่ีวนสงู	129.3	ซม.	และหนัก	129.3	กก.	ชอบกินโดรำยำกิ	และกลวัหนมูำก
	 ในประเทศไทยมีกำรเรียกชื่อโดรำเอม่อนอยู่หลำกหลำย	ส่วนหนึ่งเกิดจำก
กำรตีพิมพ์ต้นฉบับกำร์ตูนจำกหลำยส�ำนักพิมพ์	โดยส�ำนักพิมพ์เทพธิดำน้อย
ได้ตีพิมพ์ในชื่อว่ำ	“โดรำเอมอน”	ต่อมำทำงส�ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ	ที่ตีพิมพ์เรื่อง
นี้เช่นกันได้ใช้ชื่อว่ำ	“โดเรมอน”	จำกนั้นเมื่อทำงไทยรัฐก็ได้ตีพิมพ์เรื่องนี้ลง
หนังสือพิมพ์และใช้ชื่อว่ำ	“โดรำมอน”	และเพรำะเหตุนี้เองท�ำให้คนไทยเรียก
โดรำเอม่อนอยู่หลำยชื่อ	

ทอม (ทอม กับ เจอร์รี่)
 

	 ในวัยเด็กของคนยุค	80	ถึง	90	เชื่อว่ำยังไงก็คงต้องผ่ำนตำเจ้ำแมวสีเทำที่วันๆ	
ไม่ท�ำอะไรนอกจำกตบตีไล่จับหนูตัวป่วนนี้เป็นแน่แท้	ทอมเป็นแมวในซีรีย์เรื่อง	
ทอมกับเจอร์รี่	(Tom	and	Jerry)	มีชื่อจริงคือ	โทมัส	“ทอม”	แคท	(หลำยคนเชื่อ
ว่ำชื่อ	ทอม	(Tom)	นั้นเล่นค�ำกับค�ำว่ำ	“Tom”	ที่แปลว่ำแมวตัวผู้ด้วย)	โดยทอม
กับเจอร์รี่นั้นเป็นกำร์ตูนแอนิเมชันซีรีย์โดยฝีมือของ	ฮำนำ	บำร์-เบรำ	ในสังกัด
ของกำร์ตูนเน็ตเวิร์ก	
	 ทอมเป็นแมวที่เป็นทั้งตัวเอกและตัวร้ำยในเรื่อง	เพรำะว่ำทอมตั้งตัวเป็นศัตรู
กับเจอร์รี่หนูตัวเอกภำยในเรื่องอีกตัวหนึ่ง	และพยำยำมที่จะคอยแกล้งและจับ
เจอร์รี่อยู่บ่อยๆ	แต่เห็นแบบนี้ควำมจริงแล้วทอมน่ำสงสำรกว่ำที่คิดเพรำะตั้งแต่
สู้กันมำกับเจอร์รี่แล้วทอมไม่เคยเอำชนะได้เจอร์รี่ได้เลยซักครั้ง	(โดนเจอร์รี่ซ้อน
แผนจนแผนพังตลอด)	และทอมเองแม้จะดูออกเป็นแมวอันธพำลอำรมณ์ร้อน	
แต่ควำมจริงแล้วทอมอ่อนไหว	มีควำมตั้งใจจริง	และยังมีควำมสำมำรถในกำร
ดูแลบ้ำนสูงอีกด้วย	

แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก!!!



051

Hello Kitty
 

	 เรียกได้ว่ำเป็นข่ำวใหญ่ครึกโครมกันเลยทีเดียวตอนปลำยปีก่อน	เมื่อทำงต้น
สังกัดซำนริโอออกมำประกำศ(กร้ำว)	ว่ำ	คิตตี้	ตัวกำร์ตูนหน้ำตำเหมือนแมวที่
เรำรู้จักกันดีนั้น	“ไม่ใช่แมว”	เล่นท�ำเอำหลำยคนถึงกับต้องไปนั่งตั้งสติกันเลยที
เดียว	แต่อย่ำงไรก็ดีหลังจำกนั้นไม่นำน	ทำงส�ำนักข่ำว	RocketNews24	ได้ต่อ
สำยตรงถึงซำนริโอเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยกันเลยทีเดียว	โดยทำงซำนริโอกล่ำวว่ำ	
คิตตี้	นั้นไม่ใช่แมวก็จริง	แต่อย่ำงไรก็ดีคิตตี้เองก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงเช่นกัน	คิตตี้
เป็น	“ตัวละครคล้ำยมนุษย์”	โดยทำงซำนริโอก็ได้ยกตัวอย่ำงของ	“มิกกี้เมำส์”	
ที่เป็นตัวละครคล้ำยหนูแต่ก็ไม่ใช่หนูขึ้นมำเปรียบเทียบให้เข้ำใจตรงกันอีกด้วย
	 โอเค	ถึงแม้ว่ำคิตตี้จะไม่ใช่แมว	แต่ถึงอย่ำงนั้นเรำก็ขอพูดถึงอีกสักหน่อย
ก็แล้วกัน	คิตตี้ถูกออกแบบโดยคุณยูโกะ	ชิมิสุ	โดยคิตตี้มีลักษณะเหมือนแมว
ญี่ปุ่นหำงสั้น	สีขำว	และติดโบว์สีแดง	คิตตี้มีชื่อเต็มคือ	คิตตี้	ไวท์	เกิดบริเวณ
เขตชำนเมืองของกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	มีส่วนสูงเท่ำกับแอปเปิ้ล	5	ผล	
และหนักเท่ำกับแอปเปิ้ล	3	ผล	คิตตี้เป็นเด็กหญิงที่น่ำรักสดใสและใจดี	มีน้อง
สำวฝำแฝดชื่อ	มิมมี่	และที่ส�ำคัญคือคิตตี้เลี้ยงแมวตัวหนึ่งด้วยชื่อว่ำ	“ชำร์มมี	
คิตตี้”	(แสดงว่ำคิตตี้ไม่ใช่แมวจริงๆ	แล้วล่ะ)	

จ้ี (Chi’s Sweet Home – บ้านนี้ต้องมีเหมียว)
 

	 เป็นน้องใหม่มำแรงส�ำหรับแมวในสื่อทีเดียวกับควำมน่ำรักสดใสของ	“จี้”	
(Chi)	แมวลำยเทำขำวตำกลมโต	ที่แสดงควำมบ๊องแบ้ว	ไร้เดียงสำให้ทุกท่ำน
ที่ดูได้รู้สึกจั๊กจี้หัวใจไปกับควำมน่ำรักของเขำ	“จี้”	เป็นตัวละครในเรื่อง	Chi	
Sweet	Home	(ชื่อไทยว่ำบ้ำนนี้ต้องมีเหมียว)	ที่ตอนแรกตีพิมพ์เป็นหนังสือ
กำร์ตูนในชื่อเดียวกัน	โดยฝีมืออำจำรย์	คำนำตะ	โคนำมิ	ในนิตยสำรกำร์ตูนรำย
สัปดำห์	Weekly	Morning	ตั้งแต่ปี	2004	หลังจำกนั้นได้ดัดแปลงเป็นแอนิเมชัน
ฉำยทำงทีวีในปี	2008	–	2009
	 จ้ี	เป็นลกูแมวทีห่ลงมำจำกแม่แล้วมำอยู่กับครอบครวัของยำมำดะ	ณ	อพำร์ต-
เมนท์แห่งหนึ่งที่ไม่อนุญำตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง	ท�ำให้ครอบครัวยำมำดะนั้นต้อง
คอยเลี้ยงจี้แบบลับๆ	ไว้	เรื่องรำวส่วนใหญ่เป็นเรื่องน่ำรักชวนอบอุ่นหัวใจของจี้ที่
ท�ำอะไรให้เรำได้ตลกตลอดเวลำ	จี้มีนิสัยของลูกแมวเต็มตัวคือชอบกินและนอน	
ชอบเล่นกับคนในบ้ำน	กลัวฟ้ำผ่ำและสุนัขหรือแมวที่ใหญ่กว่ำตัวเอง	
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สัตวแพทย์หญิงที่ทัง้ “รัก” 
และ “รักษำ” แมว
 

 

	 “เรำตอบแทนแมวไม่ได้ว่ำแมวเห็นคนเป็นทำสหรือไม่	แต่
ถึงอย่ำงไรไงเรำก็เต็มใจที่เป็นทำสแมว”
	 ในช่วงหนึ่งของกำรสัมภำษณ์คุณหมอใจดี	สพ.ญ.วิภำวดี	
ปฐมรพีพงษ์	หรือคุณหมอติ๊ก	ได้ตอบเรำอย่ำงนั้นเมื่อเรำได้
ถำมค�ำถำมยอดฮิตอย่ำง	“แมวเห็นเรำเป็นทำสจริงหรือเปล่ำ”	
คุณหมอติ๊ก	เป็นสัตวแพทย์ที่มีประสบกำรณ์ทั้งกำรเลี้ยงและ
กำรรักษำแมวมำยำวนำน	เรียกได้ว่ำคร�่ำหวอดในวงกำรแมว
มำไม่น้อยเลยทีเดียว	ตอนนี้คุณหมอติ๊กเปิดคลินิกรักษำสัตว์
ชื่อว่ำ	วิภำวดีสัตวแพทย์	รับรักษำทั้งสุนัขและแมว	แต่ถ้ำพูด
ถึงควำมชอบและควำมสนใจอย่ำงไม่ล�ำเอียงแล้วนั้น	ดูเหมือน
คุณหมอติ๊กมีควำมรักควำมผูกพันธ์กับแมวเหมียวเหล่ำนี้อยู่
มำก	โดยดูได้จำกสมำชิกแมวเลี้ยงทั้ง	3	ตัว	ที่คอยต้อนรับอยู่
ที่คลินิกของเธอ
	 เมื่อถำมถึงจุดเริ่มต้นของกำรเลี้ยงแมวนั้น	คุณหมอติ๊ก
ได้เล่ำให้ฟังว่ำตอนที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์	ตนเองได้คลุกคลี
กับแมวมำตั้งแต่เด็ก	ตอนกลำงวันก็เล่นกับแมว	ตอนกลำง
คืนเวลำอำกำศเย็นแมวก็มำนอนบนเตียงเดียวกัน	เรียกได้ว่ำ
ได้อยู่กับแมวตลอดเวลำ	จนกระทั่งได้เข้ำเรียนสัตวแพทย์ที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เลยท�ำให้คุณหมอติ๊กต้องจำกลำแมว
ที่บ้ำนและหยุดเลี้ยงแมวไปพักหนึ่ง	จนภำยหลังจำกเรียนจบ
ก็ได้พบกับ	“พี่ทอม”	แมวพันธุ์เปอร์เซียสีส้มตัวใหญ่ที่เป็นจุด
เริ่มต้นของกำรเลี้ยงแมวอย่ำงจริงจังของคุณหมอติ๊กมำจนถึง
ทุกวันนี้
	 “คิดว่ำเป็นชะตำลิขิตให้ได้เจอกับพี่ทอม	เพรำะตอนแรกที่
พบกันพี่ทอมเป็นลูกแมวอำยุ	2	เดือนที่ถูกทิ้งอยู่ที่โรงพยำบำล
สัตว์ของเพื่อนเพรำะป่วยหนัก	เขำป่วยเป็นทุกโรคที่ลูกแมว
สำมำรถเป็นได้	สำเหตุที่เจ้ำของทิ้งพี่ทอมไว้เพรำะค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรักษำสูง	พอเรำเห็นสภำพพี่ทอมแล้วก็ตัดสินใจรับ
มำเลี้ยงและตั้งใจว่ำจะเลี้ยงแมวตัวนี้ให้ดีที่สุด	หลังจำกที่ได้
รักษำมำสักระยะหนึ่งในที่สุดพี่ทอมก็แข็งแรงและอยู่ด้วยกัน
มำตลอด	จนตอนนี้ก็อำยุ	13	ปีแล้ว”
	 ว่ำแล้วพี่ติ๊กก็เรียก	“พี่ทอม”	แมวเปอร์เซียสีส้มตุ้ยนุ้ยที่มำ
ทักทำยเรำตั้งแต่เดินเข้ำคลินิกมำโชว์ตัวให้ได้เห็นกันชัดๆ	
นอกจำกนี้พี่ติ๊กยังมีแมวอีกสองตัวที่เลี้ยงต่อมำจำกพี่ทอมคือ	
“พี่แผ้ว”	แมวพันธุ์	American	Short	Hair	สุดหล่อ	กับ	“ลูก
ลิง”	แมวพันธุ์ขำวมณี	ที่สีตำ	2	ข้ำงไม่เหมือนกันอีกด้วย

	 ในฐำนะสัตวแพทย์แล้วคุณหมอติ๊กได้เจอทั้งสุนัขและแมว
มำให้รักษำเป็นประจ�ำ	ท�ำให้เรำถำมถึงควำมเห็นในฐำนะของ
สัตวแพทย์ของคุณหมอติ๊กเกี่ยวกับเสน่ห์ของแมวกับสุนัขว่ำมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร	เมื่อได้ฟังค�ำถำมคุณหมอแมวของ
เรำก็ท�ำท่ำคิดก่อนที่จะยิ้มละไม
	 “โดยส่วนตัวคิดว่ำสุนัขเป็นเหมือนผู้อำรักขำเรำ	นับถือเรำ
เป็นเจ้ำนำยและขำดเรำไม่ได้	หรือพูดอีกแง่คือสุนัขพยำยำม
ท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้เจ้ำของเห็นคุณค่ำในตัวเขำ	แต่แมวจะกลับ
กันโดยสิ้นเชิงเลย	กลำยเป็นว่ำเจ้ำของต้องออกเดินตำมหำว่ำ
แมวของเรำอยู่ตรงไหน	ถ้ำให้เปรียบแล้วเหมือนเรำเป็นคนที่
คอยดูแลรับใช้แมวมำกกว่ำ	และแมวก็สำมำรถดูแลตัวเองได้	
โดยที่ไม่ต้องกำรเรำตลอด	24	ชั่วโมง	ดังนั้นคิดว่ำเสน่ห์ของ
แมวน่ำจะอยู่ที่กำรเดำใจยำก	และกำรรอคอยควำมรักจำก
เขำ”
	 “คล้ำยๆ	กับตอนที่เรำก�ำลังแอบรักข้ำงเดียวยังไงยังงั้น
เลย”
	 ในปัจจุบันนี้เรำคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำกระแสกำรเลี้ยงแมวเริ่ม
มีมำกขึ้น	มีเพจเกี่ยวกับแมวเปิดขึ้นมำใหม่ในเฟซบุ๊กมำกมำย	
จนหลำยคนถึงกับมองว่ำกำรเลี้ยงแมวเป็นหนึ่งในแฟชั่นสมัย
นี้ไปเสียแล้ว	คุณหมอติ๊กเองก็มีควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่ำ	ตอนนี้วงกำรแมวก�ำลังได้รับควำมนิยมมำกขึ้น	และมีคน
อยำกเลี้ยงแมวมำกขึ้น	แต่ถึงกระนั้นไม่ว่ำใครก็ตำม	ก่อนที่
จะคิดเลี้ยงแมวสักตัวควรศึกษำหำข้อมูลวิธีกำรเลี้ยงที่ถูกต้อง
เสียก่อน
	 “ก่อนที่จะเลี้ยงแมวนั้นผู้เลี้ยงควรมีควำมตั้งใจจริงที่จะ
เลี้ยงและศึกษำหำข้อมูลมำให้ดี	เวลำแมวป่วยขอร้องเลยว่ำ
อย่ำเชื่อตำมอินเทอร์เน็ต	กำรบอกต่อ	หรือแม้กระทั่งควำม
เชื่อโบรำณมำกนัก	เพรำะอำจเป็นกำรท�ำร้ำยแมวโดยที่ไม่ได้
ตั้งใจได้	บำงคนหวังดีแต่กลับท�ำให้แมวเสียชีวิตได้	เช่น	กำร
ให้ยำพำรำเซตำมอลแก่แมว	เพรำะเห็นว่ำแมวตัวเล็ก	ให้ยำ
แก้ไข้ของเด็กละกัน	แต่ปรำกฏว่ำแมวตำยเพรำะควำมจริง
แล้วยำพำรำเซตำมอลเป็นพิษกับแมว	เป็นต้น”
	 “และถ้ำคิดจะเลี้ยงแมวแล้ว	สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือควำมรัก
และควำมรับผิดชอบ	และที่ส�ำคัญกว่ำคือเรำไม่ควรรักแมว
แบบมีเงื่อนไข	เช่น	เรำรักแมวเพรำะมันสวยหรือน่ำรัก	ถ้ำ
อย่ำงนั้นเวลำมันป่วย	ไม่สวยแล้ว	ไม่น่ำรักแล้ว	เรำก็คงไม่รัก
มันอีก	แบบนั้นเป็นเพียงควำมรักผิวเผินและหมดอำยุง่ำยเกิน
ไป”
	 “อย่ำเลี้ยงแมวเพียงแค่เพรำะว่ำน่ำรัก	แต่ให้เลี้ยงเพรำะ
ควำมรัก	และเรำพร้อมรับผิดชอบเขำไปตลอดชีวิต”
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คุณจิโกะกับกำรบุกเบิกคำเฟ่แมวในประเทศไทย

	 เมื่อ	18	ปีที่แล้ว	มีนักออกแบบหญิงชำวญี่ปุ่นคนหนึ่ง	ตัดสิน
ใจเดินทำงจำกบ้ำนเกิดเพื่อเข้ำท�ำงำนในบริษัทดีไซน์เนอร์ที่มำ
เปิดสำขำใหม่ในไทย	เธอคนนั้น	คือ	คุณซำชิโกะ	มัสสึโมโต้	
หรือ	จิโกะซัง	ซึ่งหลังจำกนั้นไม่นำนเธอก็ได้เป็นเจ้ำของร้ำน	
Chico	Interior	Products	&	Cafe	ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้ง
ร้ำนคำเฟ่แมวอันดับต้นๆ	ของประเทศไทยเลยทีเดียว
		 “จำกตอนแรกที่ท�ำสัญญำกับบริษัทไว้	3	ปี	พอมำอยู่จริงๆ	
ปรำกฏว่ำเรำกลับอยู่ยำวเลย	เพรำะอยู่เมืองไทยแล้วชอบ	
กลำยเป็นมำสร้ำงกิจกำรที่นี่	และมีครอบครัวที่นี่ด้วย“	
		 Chico	cafe	เป็นคำเฟ่แมวสไตล์ญี่ปุ่นที่แฝงไว้ด้วยควำม
เรียบง่ำยและเอกลักษณ์ด้ำนกำรตกแต่งที่โดดเด่น	ภำยในร้ำน
มีทั้งโซนที่ไว้นั่งดื่มด�่ำกับบรรยำกำศกับเหล่ำน้องเหมียวที่มำ
คลอเคลีย	และโซนขำยของตกแต่งบ้ำนท�ำมือน่ำรัก	โดยจุดเริ่ม
ของร้ำนคำแฟ่แมวของคุณจิโกะนั้นมำจำกควำมรักในแมวของ
คุณจิโกะ	ซึ่งเป็นแรงบันดำลใจในกำรเริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้ำนเกี่ยวกับแมว	และด้วยควำมรักและผูกพันกับแมว
อย่ำงลึกซึ้ง	งำนออกแบบส่วนใหญ่จึงดึงควำมเป็นแมวเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง	ซึ่งเธอได้ให้เหตุผลสั้นๆ	แต่ได้ใจควำมว่ำ
		 “ส�ำหรับคนรักแมว	ถ้ำได้เห็นของตกแต่งเกี่ยวกับแมว	แค่นี้
ก็น่ำจะมีควำมสุขแล้ว”	
		 โดยงำนออกแบบส่วนใหญ่ของคุณจิโกะมักเป็นกำรออกแบบ
แล้วจ้ำงให้ชำวบ้ำนในท้องถิ่นที่เป็นช่ำงฝีมือเป็นคนท�ำ	ทั้งภำค
เหนือ	กลำง	ใต้	จำกหลำยๆ	หมู่บ้ำน	โดยคอยบอกและอธิบำย
ขั้นตอนกำรท�ำอย่ำงละเอียด“		
		 เมื่อสินค้ำเริ่มมีมำกขึ้น	คุณจิโกะตัดสินใจเปิดร้ำนและด้วย
ควำมที่ชื่นชอบกำรดื่มกำแฟด้วย	จึงผสมผสำนเป็นร้ำนกำแฟที่
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม	อีกทั้งยังรวบรวมผลงำนของคุณจิโกะ
ไว้ขำยอีกด้วย	
		 “สมัยก่อนในประเทศไทยยังไม่มีร้ำนที่เป็นคำเฟ่จริงๆ	ถ้ำ
อยำกกินก็ต้องไปที่โรงแรม	ทั้งๆ	ที่ญี่ปุ่นมีคำเฟ่ที่ขำยเสื้อผ้ำใน
ตัวด้วยเยอะแล้ว	เลยคิดว่ำท�ำไมเมืองไทยยังไม่มี	จึงคิดอยำก
ลองท�ำดู”
		 และด้วยควำมที่คุณจิโกะเลี้ยงแมวมำตลอดตั้งแต่ยังเด็กๆ	
พอต้องมำอยู่เมืองไทยคนเดียว	เมื่อพบแมวตำมท้องถนนจึงมัก
ให้กำรช่วยเหลือเสมอๆ
		 “ตอนนั้นเจอแมวตัวเล็ก	ไม่มีแรง	น่ำสงสำรมำก	เลยเก็บ
ไปเลี้ยง	แล้วก็ช่วยมำเรื่อยๆ	จนตอนนี้ที่บ้ำนมีทั้งหมด	10	กว่ำ
ตัวแล้ว	เรำเองก็เป็นคนรักแมวเลยเป็นจุดเริ่มของกำรที่มีแมว
อยู่ในร้ำน	อีกทั้งจ�ำนวนแมวที่มีก็ค่อยๆ	เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งมีแมว
เดินเข้ำมำเอง	ถูกทิ้งใส่กล่องหน้ำบ้ำน	หรือเห็นเขำป่วยอยู่ตำม

ข้ำงถนนแล้วสงสำรเลยเก็บมำเลี้ยง		โดยจนถึงตอนนี้ตนเองก็
ยังไม่เคยซื้อแมวเลย“
		 และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปิดคำเฟ่แมวของเธอนั่นเอง	
เมื่อมีแมวทั้งมำกขึ้นเรื่อยๆ	เธอก็เลยตัดสินใจผสมผสำน
ระหว่ำงร้ำน	ขำยกำแฟที่ท�ำอยู่กลำยเป็นคำเฟ่แมวแบบฉบับ
เป็นกันเอง	คือ	ให้ลูกค้ำที่แวะเวียนเข้ำมำสำมำรถเล่นกับเจ้ำ
เหมียวได้ตำมสบำย	ไม่มีกฏข้อบังคับมำกมำยนัก
		 ช่วงเปิดร้ำนแรกๆ	คุณจิโกะยอมรับว่ำกระแสตอบรับยัง
ไม่ค่อยดี	ลูกค้ำที่เข้ำร้ำนมำก็งงๆ	บ้ำง	แต่ถ้ำเป็นคนชอบแมว
แล้ว	เข้ำมำครั้งหนึ่งก็ติดใจ	ทั้งยังบอกกันต่อไปเรื่อยๆ	จนตอน
นี้ร้ำนเปิดมำได้	10	ปีแล้ว
		 “ปกติแล้วถ้ำเป็นร้ำนคำเฟ่แมวที่ญี่ปุ่นต้องเสียค่ำเข้ำชม
ด้วย	คิดรำคำเป็นชั่วโมง	ถ้ำอยำกอยู่ต่อต้องคิดค่ำบริกำรเพิ่ม	
แต่เรำคิดว่ำเล่นกับแมวท�ำไมต้องเสียเงิน	เลยคิดว่ำแมวก็อยู่
ตำมธรรมชำติ	คนก็เล่นกับเค้ำแบบธรรมชำติน่ำจะดีกว่ำ	เรำ
คิดว่ำควำมรู้สึกของแมวส�ำคัญกับเรำ	คนรักแมวคนอื่นก็น่ำจะ
เหมือนๆ	กัน“
		 ปัจจุบันที่ร้ำนคุณจิโกะมีแมวทั้งหมด	12	ตัว	ทั้งที่อยู่ในร้ำน
และบริเวณรอบๆ	โดยแมวทุกตัวถูกฝึกมำว่ำสำมำรถเรียกให้
มำหำได้	โดยมีแมวที่ชื่อว่ำ	ชิโร่	ซึ่งเป็นแมวตัวแรกๆ	ที่จิโกะซัง
เลี้ยง	ได้รับต�ำแหน่งเป็นถึงผู้จัดกำรร้ำน	
		 “ชิโร่ดูแลแขกเรียบร้อยมำก	แล้วยังคอยดูแลน้องแมวตัว
อื่นๆ	อีก	เขำน่ำรักมำกจริงๆ”
	 จุดเด่นของร้ำนจิโกะคำเฟ่คือควำมเป็นกันเองของทั้งคน
ที่เข้ำมำใช้บริกำรและแมวที่อยู่ภำยในร้ำน	ที่น่ีอำจไม่มี
กฏข้อบังคับมำกมำยเหมือนกับคำเฟ่แมวแห่งอื่น	อำจเพรำะ
ส่วนใหญ่ลูกค้ำที่มำเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีกับร้ำน	Chico	
cafe	แห่งนี้อยู่แล้ว	ท�ำให้ในร้ำนนี้เปรียบเสมือนสถำนที่ที่มำ
ผ่อนคลำยอย่ำงแท้จริง
		 “เรำตั้งว่ำในร้ำนนี้จะท�ำให้ทั้งคนและแมวสบำยที่สุด	บำง
คนอำจเข้ำร้ำนมำแล้วไม่ได้เจอกับแมวทุกตัว	แต่สำมำรถเรียก
ให้มำหำได้	เพรำะอยำกให้แมวได้อยู่แบบธรรมชำติ	อยำกไป
ข้ำงนอกก็สำมำรถไปได้	ไม่ได้ขังอำไว้	ลูกค้ำสำมำรถพำแมว
ตัวเองมำได้	หรือบำงคนที่ชื่นชอบแมวแต่ไม่สำมำรถเลี้ยงได้	
แล้วอยำกเห็น	อยำกเล่น	อยำกอุ้ม	ก็สำมำรถมำหำได้	บำงคน
ที่บ้ำนเลี้ยงไว้เยอะแล้ว	แต่ยังสนใจแมวตัวอื่นๆ	ก็มำถ่ำยรูป
หรือแวะมำนั่งเล่นที่ร้ำนได้เช่นกัน”
		 ด้วยควำมเอำใจใส่ที่คุณจิโกะมีให้กับทุกสิ่งที่เธอรักอย่ำง
แท้จริง	จึงไม่แปลกเลยที่ลูกค้ำจะรู้สึกได้ถึงควำมสบำยและ
ควำมสงบตั้งแต่ก้ำวแรกที่เข้ำมำ	ทั้งยังเป็นโอกำสให้คนรักแมว
และน้องแมวได้แสดงควำมรัก	ควำมเอำใจใส่	เติมเต็มควำมสุข
ให้กันและกัน	เพื่อผ่ำนพ้นวันยุ่งๆ	ไปได้ไม่มำกก็น้อย	
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Thank you

ขอขอบคุณข้อมูลการเลี้ยงแมวที่ถูกต้องจาก 
ผศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม 

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณขนมอร่อยๆ กับบรรยากาศดีๆ ที่เรายกขบวนไปสัมภาษณ์ที่

ร้าน Chico café  รวมไปถึง คุณจิโกะซัง 
เจ้าของร้านที่ยินดีเอื้อเฟ้ือข้อมูลกับเราด้วย ตอนนี้หนังสือออกแล้ว 

หวังว่าไม่ได้รอนานเกินไปนะครับ

ขอขอบคุณคุณหมอแมวใจดี สพ.ญ.วิภาวดี ปฐมรพีพงศ ์
หรือคุณหมอติ๊ก ส�าหรับการให้สัมภาษณ์สุดประทับใจ
และการต้อนรับอย่างอบอุ่นของน้องแมวทัง้ 3 ตัว

ขอขอบคุณ คุณพลอย นักวาดฝีมือดีจากน่าวาดสตูดิโอ 
ที่วาดภาพประกอบให้คอลัมน์ของเราอย่างสวยงาม

ขอขอบคุณ น้องไอซ์ 
อีกหนึ่งนักวาดฝีมือเยี่ยมและท�างานเร็วจนน่าตกใจ

ขอขอบคุณ พี่เป้ย นางแบบ(จ�าเปน็) กิตติมาศักดิ์ของเรา 
ส�าหรับความเอื้อเฟ้ือทัง้สถานที่และน้องแมวทัง้ 2 ตัว 

ให้เราได้ยกกองไปเก็บภาพกันมาอย่างจุใจ
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แมวเหี้ย
	 แค่ชื่อเพจก็คงชวนให้ใครหลำยๆ	คนสะดุ้งกันเสียแล้วกับ
เพจนี้	เพจ	“แมวเหี้ย”	นั้นเป็นเพจกำร์ตูนเกี่ยวกับเรื่องรำวน่ำ
รักชวนอบอุ่นหัวใจ	(ตรงไหนวะ)	ของเหล่ำแมวที่เรำคุ้นเคยกันดี	
เริ่มตั้งแต่ควำมกวนตีนขั้นสุดของแมวที่เห็นเรำเป็นแค่ทำส	หรือ
เรื่องรำววีรกรรมกวนประสำทของแมวที่ใครเคยเลี้ยงแมวต้อง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ	ใช่เลย	!	เอกลักษณ์ของเพจนี้คงอยู่ที่
ภำพกำร์ตูนแมวประจ�ำเพจที่เหมือนกับเป็นก้อนกลมๆ	ดูน่ำรัก
เหมือนขนมโมจิ	แต่กลับพ่นค�ำหยำบออกมำได้อย่ำงหน้ำตำเฉย	
จนอดคิดไม่ได้ว่ำถ้ำแมวพูดได้จริงและพูดแบบนี้แล้ว	เรำก็คง
อุทำนออกมำว่ำ	“แมวเหี้ย”	เหมือนกันนั่นแหละ

https://www.facebook.com/meawhere

Cat Versus Human
	 ใครที่เป็นทำสแมวหรือคลั่งไคล้แมวคงรู้จักกันดีกับเพจนี้	
เพจ	Cat	versus	Human	นั้นเป็นเพจกำร์ตูนสนุกๆ	เกี่ยวกับ
เรื่องรำวของสำวรักแมวขั้นหนัก	(ในภำษำอังกฤษใช้ค�ำว่ำ	
Crazy	cat	lady	แต่ภำษำไทยคงเข้ำใจตรงกันทีค่�ำว่ำ	ทำสแมว) 
โดยเป็นเรื่องรำวของเธอกับเหล่ำแมวคู่ใจที่เลี้ยงว่ำมี
เรื่องชวนแสบสันต์สะเทือนไส้ติ่งอย่ำงไรบ้ำง	และยิ่งถ้ำใคร
เป็นทำสแมวหรือ	Crazy	cat	lady	ด้วยแล้วก็คงยิ่งโดนใจ
และสะเทือนใจเพิ่มขึ้นไปอีกเท่ำตัว	โดยเพจนี้เป็นที่โด่งดังใน
ต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก	นอกจำกนี้	Cat	Versus	Human	
ยังมีบ้ำนหลักเป็นเว็บไซต์ชื่อเดียวกัน	ให้คุณสำมำรถเข้ำไป
เยี่ยมชมอ่ำนกำร์ตูนที่อัพเดทอย่ำงต่อเนื่อง	ไปพร้อมๆ	กับ
คิดในใจว่ำ	“นี่มันชีวิตของ	(ทำสแมวอย่ำง)	เรำชัดๆ	เลยนี่
หว่ำเฮ้ย	!	”

https://www.facebook.com/catversushuman

http://www.catversushuman.com
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นิตยสาร Howl magazine เปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้ปล่อยของ ร่วมโชว์ภาพถ่ายสวยๆ ของตนเอง 
อาจเปน็รูปสัตว์เลี้ยง หรือวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจ ที่อยากให้คนอื่นได้เห็นและอมยิ้มไปด้วยกัน

ใครที่สนใจสามารถมาส่งผลงานมาได้ที่ howlpublishing@gmail.com หรือติดแท็กใน #howlmag 
(ใน     instagram และ     facebook) แล้วมาชมรูปสวยๆ ด้วยฝีมือท่านเองใน Howl ฉบับหน้ากัน
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รู ้ไว้ไม่ว่า

by : Tito
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1. เห็บถือเป็นสัตว์ในตระกูลแมง : แต่แตกต่างจากแมง
ชนิดอื่น ๆ ตรงที่มันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกิน “เลือด” 

2. ภารกิจของเห็บ : เห็บ 1 ตัว เมื่อดูดเลือดแล้วจะน�าไป
สร้างไข่ได้ถึง 3,000 ฟองเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพ-
บุรุษ เมื่อวางไข่จนหมดท้องก็จะตายจากไป 

3. เห็บไม่ได้ดูดเลือดเพื่อให้อิ่มเพียงอย่างเดียว : ยัง
ปล่อยเช้ือโรคบางชนิดออกมาด้วย เรียกรวมๆ ว่า โรค
พยาธิเม็ดเลือด

4. โรคพยาธเิม็ดเลือด : ไม่เก่ียวข้องกับโรคพยาธิในล�าไส้ 
และโรคพยาธิหนอนหัวใจ อาการของสตัว์เป็นคนละแบบกันเลย

5. การป้องกันเห็บ : ที่ได้ผลปัจจุบันไม่แนะน�าให้ฉีดยา
เพราะกว่ายาจะออกฤทธิ์ได้ ต้องให้เห็บมากินเลือดเสียก่อน 
พอเห็บกินเลือดเชื้อโรคก็ถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายเรียบร้อยแล้ว
แนะน�าให้ใช้ยาหยดหลังมากกว่า

6. นอกจากป้องกันด้วยยา : ยังต้องท�าความสะอาด
บ้าน เพื่อไล่ก�าจัดเห็บที่หลบตามพื้น ตามซอก ตามหลืบ 

7. เห็บที่มีเช้ือโรคเพียงตัวเดียว ถ้าถูกกัดก็ท�าให้เกิด
โรคได้ : จึงจ�าเป็นต้องควบคุมให้ได้กับสุนัขทุกตัวแถวบ้าน  
สุนัขจรก็ช่วยหยอดยาท�าบุญให้มันด้วยเถอะนะ

อีเห็บสด

8. ความส�าคัญของโรคพยาธิเม็ดเลือด : เป็นโรคหลัก
ที่ระบาดในแถบปริมณฑล และตัวเมือง (แปลว่าระบาด
ทั่วไปหมดนั่นแหละ)

9. โรคพยาธิเม็ดเลือดเป็นโรคที่มักท�าให้สัตว์ต้องถ่าย
เลือดมากที่สุด : เนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูกท�าลายไปหมด

10. ผมเคยเอาเห็บตัวเมีย 1 ตัว จากสุนัขที่บ้านมาใส่ถุง
ซิปล๊อคเล็กๆ เท่าถุงยา แล้วลืมเอาไปทิ้ง 1 เดือน กลับมา
เจออีกทีผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยครับ เห็บยังไม่ตาย  ซ�้ายังก�าลัง
ออกไข่และพ่นทายาสอสูรของมันออกทางรูเปิดด้านท้ายล�า
ตัวอย่างหน้าตาเฉย

11. ท่ีตอ้งการบอกนั่นคือ  การก�าจัดและป้องกันเห็บไม่ให้
มีในบ้านที่เลี้ยงสุนัขนั้นยากมากถึงยากมากๆ ครับ การ
ป้องกันไม่ใช่แค่การหยอดป้องกันที่ตัวสัตว์  แต่ยังต้อง
ป้องกันตอนที่เห็บหลบซ่อนอยู่ตามซอกในบ้านด้วยนะครับ

12. ขอรอ้งเถอะครบั  อย่าเอายาถูกๆ ที่ไม่มกีารรบัรองการ
ใช้มาหยอดให้สุนัขเลยครับ อันนั้นอันตรายกว่าเห็บกัดอีก
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แม่หมอกับแมวเหมียว

	 ท�ำไมโน่น?	ท�ำไมนั่น?	ท�ำไมนี่?	ท�ำไมอย่ำงนี้?	ท�ำไมอย่ำงนั้น?	ท�ำไม?	ท�ำไม?	ท�ำไม?	
	 นี่คือค�ำถำมปกติที่พบได้จำกคนที่เพิ่งเคยเลี้ยงแมวเป็นครั้งแรก	หรือเลี้ยงแล้วเพิ่งสังเกตจน
พบควำมแปลกใหม่ที่แมวแตกต่ำงจำกสัตว์ชนิดอื่น	ซึ่งแม่หมอบอกได้เลย	นี่แมว	ไม่ใช่หมำ	อย่ำ
เอำมำเลี้ยงดูแบบเดียวกันหลำยๆเรื่องเป็นคนละเรื่องเดียวกัน	อย่ำเพิ่งงงค่ะ	ค่อยๆ	อ่ำนนะคะ	
เพรำะเรื่องที่น�ำมำแบ่งปันมีมำกมำย	ขอเริ่มจำกกำรท�ำควำมรู้จักธรรมชำติของแมวเพื่อให้กำร
เลี้ยงแมวเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมชำติก็แล้วกัน
 1. สรีระของแมว แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น	เลี้ยงลูกด้วยนม	มีประสำทสัมผัสของหูที่ไวต่อเสียง
และจมูกไวต่อกลิ่นต่ำงๆ	แมวสำมำรถได้ยินเสียงต่ำงๆ	ที่มนุษย์ไม่ได้ยินและหนวดของแมวจะท�ำ
หน้ำที่สัมผัสวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ	แทน	
	 แมวมีสำยตำที่สำมำรถมองเห็นได้ดีในที่มืดเนื่องจำกม่ำนตำของแมวจะปรับขยำยเพื่อรับแสง
ที่เข้ำมำได้	เวลำแสงมำกม่ำนตำจะหดท�ำให้มองอะไรได้ชัดเจน	เป็นกำรปรับสำยตำตำมแสงที่มำ
ตกกระทบ	ถ้ำกรณีแสงน้อยม่ำนตำจะขยำยตัวท�ำให้มองเห็นได้ชัดขึ้น	แต่เวลำตกใจหรือสนใจ	
ม่ำนตำจะขยำยมำกขึ้นเป็นปฏิกิริยำที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ	
	 แมวเป็นสัตว์ที่มีควำมคล่องตัวสูง	เนื่องจำกมีน�้ำหนักตัวค่อยข้ำงเบำกระดูกขำที่แข็งแรงและ
กล้ำมเนื้อที่มีควำมยืดหยุ่นดีท�ำให้แมวสำมำรถกระโดดได้สูงและไกลกว่ำสัตว์ชนิดอื่นๆ	นอกจำก
นี้แมวยังสำมำรถกระโดดลงจำกที่สูงได้อย่ำงปลอดภัยหรือถ้ำตกจำกที่สูงก็สำมำรถกลับตัวกลำง
อำกำศ	เอำขำทั้งสี่ลงพื้นได้และใช้หำงช่วยในกำรทรงตัว	(ค�ำเตือน	:	แต่ยังไงก็ไม่ควรทดสอบ
ควำมสำมำรถนี้โดยกำรปล่อยแมวจำกตึกสูงๆ	เพื่อทดสอบแมวนี้นะคะ)

แม่หมอ-สพ.ญ.วิภาวดี ปฐมรพีพงศ์

เพราะไม่รู้ซ้ึง จึงกลายเป็นทาส
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	 แมวจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จดจ�ำเจ้ำของมันได้	แต่จะไม่ติด
เจ้ำของเหมือนกับสุนัข	จดจ�ำบ้ำนของตัวเองได้แต่ชอบออก
ไปเที่ยวไม่อยู่เฝ้ำบ้ำนของตัวเองเลยดูเหมือนจะฝำกบ้ำนไว้
กับเจ้ำเหมียวไม่ได้	แต่จริงๆ	แล้วแมวจะผูกพันกับถิ่นที่อยู่
ของมันมำก	มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำถิ่นเหมือนๆ	กับสุนัขนั่นแหละ
ค่ะ	และจะต่อสู้ผู้บุกรุกเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ของตัวเองอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถอีกด้วย
	 แมวจะมีวิธีกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำถิ่นด้วยกำรปล่อยกลิ่น
เฉพำะตัวละลำยปนออกมำกับปัสสำวะนั่นเองค่ะ	แล้วก็จะฉีด
พ่นให้ติดกับฝำผนัง	ก�ำแพง	พุ่มไม้	รั้วบ้ำน	เป็นต้น	จะเป็น
ปัสสำวะที่ฉีดพ่นออกมำเป็นฝอยมีปริมำณเพียงน้อยนิดเท่ำนั้น
ค่ะ	แต่มีกลิ่นฉุนมำกๆ	กลิ่นจะอยู่ได้ถึงสองอำทิตย์เลย	เรำ
มักจะเห็นอยู่บ่อยๆ	นะคะว่ำแมวมักจะชอบข่วนตำมพื้นไม้
กระดำน	ต้นไม้	กระดำษหนำๆ	หรือว่ำโซฟำแพงๆ	เหตุผลที่
หนึ่งก็คือต้องกำรลับเล็บให้คมอยู่เสมอ	และเหตุผลที่สองก็
คือ	เพื่อประกำศบอกให้แมวตัวอื่นที่ผ่ำนมำเห็นรู้ว่ำที่ตรงนี้มี
เจ้ำของแล้วนั่นแหละค่ะ	นอกจำกรอยข่วนที่ปรำกฏนั้นอุ้งเท้ำ
ของแมวยังมีต่อมเหงื่อที่จะให้กลิ่นตัว	แมวติดออกมำกับ
รอยข่วนด้วย	ถ้ำโซฟำเกิดมีรอยข่วนแล้วล่ะก็อย่ำได้โกรธ
ไปเลย	แมวก็คงอยำกจะเป็นเจ้ำของเช่นกัน	จุดที่แมวมีต่อม
สร้ำงกลิ่นตัว	คือ	หัว	คำง	และโคนหำง	เช่น	เวลำที่แมว
คลอเคลียกับแข้งขำเรำ	ขำโต๊ะ	ขำเก้ำอี้	นั่นแหละ	แมวก�ำลัง
ประกำศควำมเป็นเจ้ำของอยู่	หำใช่รักเรำไม่…..
	 แต่อย่ำงไรก็ดีถ้ำคุณท�ำให้แมวรักคุณแล้ว	เรียนรู้วิธีที่จะ
จัดกำรกับมันได้อย่ำงถูกต้องเจ้ำเหมียวตัวนั้นจะกลำยเป็น
สัตว์เลี้ยงที่น่ำเอ็นดูเลย	ดังนั้นถ้ำอยำกให้แมวรักคุณ	คุณต้อง
เข้ำใจธรรมชำติของแมว	ยอมรับในสิ่งที่แมวเป็น	ก็ต้องยอม
เอำอกเอำใจกันหน่อย	ต้องรู้ใจมันก่อนว่ำ	แมวชอบอะไร	ไม่
ชอบอะไร	แมวแต่ละตัวมีนิสัยไม่เหมือนกันอย่ำลืมนะคะ	แมว
ก็มีควำมหลำกหลำยทำงอำรมณ์	มีหลำยบุคลิก	กำรเข้ำหำ
แต่ละตัว	กำรเลี้ยงเอำใจแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกัน	แต่อย่ำ
ตำมใจมำกนะคะ	เดี๋ยวจะเสียแมวหมด
	 สรุปคือกำรที่จะเริ่มเลี้ยงแมวสักตัว	เรำควรจะศึกษำนิสัย
โดยธรรมชำติของแมวก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงดูให้มันมีควำมเป็น
อยู่โดยธรรมชำติแห่งตัวของมันเองทุกสิ่งเมื่อได้ด�ำเนินไปตำม
ธรรมชำติเมื่อรู้ซึ้งแล้วจะได้ไม่กลำยเป็นทำสแมว	จะได้ไม่
เลี้ยงดูแบบผิดๆ	และจะท�ำให้เกิดควำมสุขทั้งแมวและคุณค่ะ

 2. ระบบสืบพันธ์ุ แมวไทยจะเริ่มโตเป็นสำวคือมีวงรอบ
กำรเป็นสัดครั้งแรก	เมื่ออำยุ	4	เดือนเป็นต้นไป	ซึ่งไม่น่ำเชื่อ	
เพรำะแมวไทยตัวเล็ก	แต่เจ้ำของจะตกใจว่ำมีพฤติกรรมเป็น
สัดและสำมำรถตั้งท้องได้	(แต่ตัวผู้จะช้ำหน่อย	โดยอำจจะอยู่ที่	
8	เดือนจึงจะเป็นหนุ่ม)	ส�ำหรับกำรตั้งท้องโดยปกติ	แมวจะตั้ง
ท้องประมำณ	2	เดือน	และมีลูกประมำณ	1	–	5	ตัวต่อครอก	
ลูกแมวจะลืมตำเมื่ออำยุประมำณ	10	-	14	วัน	และจะหย่ำ
นมเมื่ออำยุประมำณ	2	เดือน	แต่แม่บำงตัวเลี้ยงจนเป็นหนุ่ม
เป็นสำวก็ยังให้ลูกดูดนม	เมื่อโตเป็นหนุ่มสำวน�้ำหนักตัวเมีย	
จะอยู่ที่	2	-	3	กิโลกรัม	ตัวผู้จะมีน�้ำหนักโดยประมำณ	3	–	4	
กิโลกรัมแต่ถ้ำเป็นแมวเทศจะหนักกว่ำนี้ได้ค่ะ	รอบกำรเป็น
สัดแมวตัวเมีย	มีทุกเดือน	และในขณะที่ให้นมลูกสำมำรถเป็น
สัดและสำมำรถตั้งท้องได้อีก	ถ้ำต้องกำรคุมก�ำเนิด	แนะน�ำ
ให้ท�ำหมันนะคะ	ไม่แนะน�ำให้ฉีดยำคุมเพรำะท�ำให้มดลูกเป็น
หนอง	แม่แมวอำจตำยได้	เดี๋ยวไว้ค่อยมำอธิบำยครั้งหน้ำนะคะ
	 กำรตอนแมวตัวผู้	มักท�ำเพื่อลดควำมควำมก้ำวร้ำวอันเนื่อง
มำจำกฮอร์โมนเพศผู้และกำรฉี่พ่นเพื่อบ่งบอกอำณำเขต	ควร
ท�ำเมื่ออำยุประมำณ	8	เดือนขึ้นไป	ส�ำหรับแมวตัวเมียควรท�ำ
เมื่ออำยุ	6	เดือน	จะดีที่สุดหำกต้องกำรผสมพันธุ์ควรให้แม่
แมวอำยุครบ	1	ปีก่อน	หรือเป็นสัดครั้งที่	2	ทั้งนี้เพื่อให้ลูกแมว
ที่คลอดออกมำมีสุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ์ส�ำหรับพ่อพันธุ์ก็
ควรอำยุ	1	ปีขั้นไปเช่นกัน
 3. นิสัยโดยธรรมชาติ แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระ	ชอบท�ำ	
อะไรตำมใจตนเอง	และเค้ำคิดเสมอว่ำตัวเองอยู่เหนือมนุษย์	
เพรำะแมวเป็นสัตว์ป่ำตระกูลเสือ	ด้วยนิสัยกำรเป็นนักล่ำ
สำมำรถหำอำหำรได้เองไม่จ�ำเป็นเป็นต้องพึ่งพำมนุษย์	และตัว
มนุษย์เองก็เคยเป็นเหยื่อของเสือ	เพรำะฉะนั้นในสำยตำแมว	
เค้ำยังไม่ยอมรับคนเป็นเจ้ำนำย	ทั้งๆ	ที่คนพยำยำมฝึกแมวให้
เชื่อง	เปลี่ยนพฤติกรรม	แต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้	100	%	ดังนั้น	
อย่ำคำดหวังควำมจงรักภักดีจำกแมว	อย่ำคำดหวังควำมไว้
เนื้อเชื่อใจจำกแมว	อย่ำคำดหวังกำรเคำรพกฎเกณฑ์จำกแมว	
เพรำะคุณจะผิดหวังแน่นอน
	 เวลำแมวเรยีกร้องอยำกได้อะไร	ก็มำร้องเหมยีว	เหมยีว	
บอก	แมวมปีระสำทรบัควำมรูส้กึที่ไวกว่ำสนัุขมำก	รูว่้ำใครชอบ
แมว	หรอืไม่ชอบแมว	แมวจะรกัตอบสนองด้วยควำมรกัต่อคน
ทีร่กัเค้ำเท่ำน้ัน	ใครทีท่�ำเย่อหย่ิงใส่ก่อนอย่ำได้หวังว่ำเค้ำจะง้อ	
แม้ว่ำแมวอำจจะหย่ิง	ไม่ตำมติดเจ้ำของเหมอืนสนัุขไม่คอยมำ
น่ังเฝ้ำคุณอยู่ตลอดเวลำ	แถมยังไม่ค่อยเช่ือฟังอกีก็ตำม
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คุณยังจ�ารักครัง้แรกได้อยู่หรือเปล่า
Howl Next Issue
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แล้วพบกันใหม่ ใกล้ๆ หัวใจคุณ
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