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"HARD TO FORGET FIRST PUPPY LOVE."
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1.

	 คณุยงัจ�ำควำมรักคร้ังแรกได้ไหม
	 เชื่อว่ำทุกคนยังคงจ�ำได้ดี	เพรำะในแง่มุมของ
ควำมทรงจ�ำแล้ว	คงไม่มอีะไรทีท่ัง้ขมขืน่และหวำน
ชืน่ได้เท่ำกบัควำมรักคร้ังแรกอีกแล้ว	แน่นอนว่ำผม
เองกเ็ช่นกนั	ตอนทีท่�ำ	Howl	เล่มน้ี	อำจด้วยเพรำะ
ธีมที่แสนหวำนและชวนให้ระลึกถึงวันเก่ำๆ	ท�ำให้
หลำยคร้ังหลำยครำตอนที่เขียนบทควำม	ผมก็อด
หวนระลึกถึงหญิงสำวคนหน่ึงที่เคยบอกว่ำชอบลูก
หมำไม่ได้	แม้ว่ำตอนที่พบกันคร้ังล่ำสุดเมื่อปีก่อน
ผมจะพบว่ำเธอเปลีย่นไปมำกจำกสมยัทีรู้่จกักนัแล้ว
กต็ำม	แต่ถงึกระน้ันในภำพควำมทรงจ�ำของผม	เธอ
กย็งัเป็นหญิงสำวคนน้ันทีบ่อกว่ำชอบลกูหมำเหมอืน
เดมิไม่เปลีย่นแปลง
2.

	 ในช่วง	2	เดอืนทีผ่่ำนมำ	ผมเร่ิมเสพย์ติดเคร่ือง
ดื่มที่มีชื่อว่ำ	“น�้ำผ้ึงมะนำวโซดำ”	อย่ำงถอนตัวไม่
ขึน้	ส่วนหน่ึงมำจำกอำกำศทีร้่อนจดัในกรุงเทพฯ	ที่
บบีบงัคบัให้ผมต้องเร่ิมหำอะไรเยน็ๆ	กนิระหว่ำงเดนิ
กลำงแดดจ้ำ	อีกส่วนหน่ึงคงมำจำกหนังสอืเล่มหน่ึง
เคยบอกไว้ว่ำ	กรดมะนำวสำมำรถช่วยฟื้นฟูควำม
อ่อนล้ำได้	ด้วยเหตุผลที่ไม่รู้ว่ำจริงหรือไม่กต็ำม	แต่ก็
ท�ำให้ผมกนิน�ำ้ผ้ึงมะนำวโซดำมำเร่ือยๆ	และทกุคร้ัง
ทีก่นิ	รสชำติของมนัชวนให้ผมนึกถงึอะไรบำงอย่ำง
ทีเ่หมอืนจะนึกออกแต่กนึ็กไม่ออกขึน้มำ

HOWL ARE 
YOU

3.

	 งำนท�ำหนังสือมีเสน่ห์อย่ำงหน่ึงคือมันจะพำเรำ
ไปพบกับผู้คนมำกมำยในสถำนที่หลำกหลำย	ตอน
ท�ำ	Howl	เล่มน้ีผมเองกไ็ด้ไปในหลำยสถำนทีท่ีช่ำติ
น้ีไม่เคยคิดว่ำจะได้ไป	และที่เกินคำดไปกว่ำน้ันคือ
มันท�ำให้ผมได้เจอคนที่ไม่คิดว่ำจะได้เจอกันอีก	ซึ่ง
หน่ึงในน้ันคือหญิงสำวคนที่เคยบอกผมว่ำชอบลูก
หมำน่ันเอง	แม้เรำจะได้คยุกนัไม่นำน	และส่วนใหญ่
ทีค่ยุกนักเ็กีย่วกบัเร่ืองงำนเสยีเป็นหลกั	แต่ถงึกระน้ัน
แล้วกำรพบกันคร้ังน้ีท�ำให้ผมรู้สึกว่ำอะไรบำงอย่ำง
ที่ติดค้ำงในใจต้ังแต่สมัยก่อนเร่ิมเบำบำงลง	และที่
ส�ำคญัคอืมนัท�ำให้ผมรู้ว่ำนอกจำกเธอแล้ว	ผมเองก็
ไม่มอีะไรเหมอืนเดมิ
4.

	 วันรุ่งขึ้นผมซื้อน�้ำผ้ึงมะนำวโซดำกินตำมปกติ	
ทกุอย่ำงยงัคงเหมอืนเดมิ	เพยีงแต่ตอนน้ีผมรู้แล้วว่ำ
ท�ำไมถึงติดใจเคร่ืองดื่มชนิดน้ีนัก	ด้วยรสชำติที่อัด
แน่นไปด้วยควำมเปร้ียว	ขม	หวำน	และซ่ำน้ัน	ถ้ำมำ
คดิดใูห้ดีๆ 	แล้ว…
	 ผมว่ำมันช่ำงเหมือนรสชำติของรักคร้ังแรกเสีย
จริงๆ	
  

ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์
บรรณาธกิารแห่งอาณาจักร Howl
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HOWL TO SMILE

น้องหมาหน้ายิ้ม
	 สไมลีย์	สุนัขพันธุ์โกลเด้น	รีทรีฟ
เวอร์	ถูกเย็บปิดเปลือกตำไว้เพรำะ
ควำมพิกำรไม่มีดวงตำตั้งแต่ก�ำเนิด	
กลำยเป็นน้องหมำหน้ำยิ้มที่ใคร
พบเห็นจะต้องหลงรัก	และด้วยนิสัย
ร่ำเริงตลอดเวลำท�ำให้เจ้ำสไมลีย์ถูก
ยกให้เป็นสุนัขบ�ำบัดผู้ป่วยอำกำรทำง
จิตและพิกำร	โดยมันจะคอยกระดิก
หำงและท�ำปำกยิ้มเพื่อแบ่งปันควำม
สุขในชีวิตให้ผู้ป่วยได้มีก�ำลังใจที่ดียิ่ง
ขึ้น

แมวเป็นไกด์ให้สุนัขตาบอด
	 เทอเฟล	สุนัขพันธุ์ลำบรำดอร์รีทรีฟเวอร์	สูญเสีย
กำรมองเห็นจำกโรคต้อกระจก	กลับมำลุกขึ้นเดินอีก
ครั้ง	หลังจำก	แพดิแทด	น้องแมวจรจัดที่ถูกเก็บมำ
เลี้ยงคอยช่วยบอกทำง	โดยแพดิแทดจะใช้อุ้งเท้ำใน
กำรบอกทิศกำรเดินให้แก่เทอเฟล	ทั้งยังเป็นเพื่อนที่ดี
ต่อกัน	สร้ำงควำมประหลำดใจให้เจ้ำของที่คิดว่ำแมว
กับสุนัขไม่ถูกกันเป็นอย่ำงยิ่ง

ขาเทียมสุนัขเพื่อการก้าวเดินอีกครัง้
	 บรูตัส	สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์	ขำพิกำรเพรำะโดน
ควำมเย็นจำกหิมะกัดเท้ำจนเป็นเนื้อตำยทั้ง	4	ข้ำง	กลับ
มำวิ่งได้อีกครั้งหลังบริษัท	Orthopet	มอบขำเทียมให้
ฝึกใช้ในกำรเดินและวิ่งเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ	2	ปี	ถือ
เป็นสุนัขตัวที่	2	ของโลกที่ใช้ขำเทียมทั้ง	4	ข้ำงในกำร
เคลื่อนไหว	และสร้ำงแรงบันดำลใจให้เจ้ำของที่มีสุนัข
พิกำรไม่ยอมแพ้
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ปลูกต้นไม้ไว้บนหลังคาตึก
	 เป็นโครงกำรตั้งแต่ปี	2001	แล้วกับโปรเจคเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองชิคำโกด้วยกำรปลูกต้นไม้ไว้บนหลังคำตึก	
เนื่องจำกในปัจจุบันนี้กำรสร้ำงตึกสูงและถนนเป็นจ�ำนวนมำกท�ำให้เกิดภำวะ	“Urban	Heat	Effect”	ซึ่งเกิดจำกผนังตึก
ที่เป็นปูนและคอนกรีตนั้นคำยควำมร้อนออกมำเลยยิ่งท�ำให้อุณหภูมิในเมืองยิ่งสูงมำกขึ้น	โดยจำกกำรวิจัยบอกว่ำกำร
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนยอดตึกท�ำให้อุณหภูมิบนยอดตึกเหลือ	74	องศำฟำเรนไฮด์	ในขณะที่ยอดตึกธรรมดำอุณหภูมิสูงถึง	
105	องศำฟำเรนไฮด์	และส่งผลให้อุณหภูมิโดยรวมของเมืองลดลงได้อีกด้วย

สุนัขช่วยเจ้าของรอดชีวิต
	 เรือ่งรำวน่ำทึง่น้ีเป็นของสนัุขพนัธ์ุผสมลำบรำดอร์-
คอลลี่	ที่ช่วยเจ้ำของที่หมดสติเนื่องมำจำกภำวะ
เส้นเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน	ทันทีที่เกิดเหตุ
สุนัขตัวนี้วิ่งวนรอบๆ	และร้องเห่ำเรียกคนรอบๆ	ให้
ช่วยอย่ำงต่อเนื่อง	จนท�ำให้คนขับรถที่ผ่ำนมำคนหนึ่ง
สังเกตเห็นและเรียกรถพยำบำลได้ทันท่วงที ธนาคารถุงพลาสติก

	 เป็นไอเดียใหม่ที่จะแก้ทั้งปัญหำสิ่งแวดล้อมและ
ควำมยำกจนไปพร้อมๆ	กัน	เมื่อมีกำรจัดตั้งธนำคำร
ถุงพลำสติกขึ้นแห่งแรกของโลกที่ชำยหำดประเทศ
ชิลี	โดยมีแนวทำงคือให้ประชำชนที่ยำกจนในละแวก
นั้นเก็บถุงพลำสติกจำกชำยหำดหรือในทะเลมำแลก
อำหำร	เสื้อผ้ำ	หรือสิ่งของได้ที่ธนำคำร	และธนำคำรก็
จะน�ำถุงพลำสติกเหล่ำนั้นไปรีไซเคิลต่อไป	โดย	Shaun	
Frankson	ผู้ก่อตั้งธนำคำรเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้กล่ำวว่ำ	ถุง
พลำสติกจ�ำนวนมำกถูกทิ้งอย่ำงไร้ค่ำ	เขำอยำกจะน�ำถุง
เหล่ำนั้นมำใช้ใหม่เพื่อช่วยเหลือคนยำกไร้และโลกใบนี้



010

TALK OF THE HOWL : BOOK
by : Lonely Tea
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Love On 20 Pages - 20 หน้าของความรัก

	 เรำทุกคนต่ำงเคยมีควำมรัก
	 ไม่ว่ำควำมรักครั้งนั้นจะเป็นรักครั้งแรกแบบเด็กๆ	หรือ
ควำมรักร้อนแรงสมัยเรียน	หรือควำมรักจริงจังสมัยวัย
ท�ำงำน	แต่ถึงอย่ำงไรแล้ว	ผมก็เชื่อว่ำครั้งหนึ่งแต่ละคนคง
ต้องเคยมีควำมรักที่ส�ำคัญมำกเก็บไว้ในส่วนหนึ่งของควำม
ทรงจ�ำอย่ำงแน่นอน	แม้ว่ำอำจจะไม่ใช่ควำมรักที่สวยงำม
และสมหวัง	แต่ถึงกระนั้นควำมรักครั้งนั้นก็เป็นควำมทรงจ�ำ
แสนพิเศษที่อำจท�ำให้เรำทั้งอมยิ้มและเสียน�้ำตำได้เพียงแค่
คิดถึงมัน
	 Love	On	20	Pages	เป็นหนังสือกำร์ตูนอำร์ตที่บอกเล่ำ
ควำมรักหลำกหลำยรูปแบบภำยใต้คอนเสปที่ทุกเรื่องทุก
บทจะจบลงใน	20	หน้ำ	สำเหตุที่เป็นเช่นนี้ผมคำดว่ำ	คุณ
น�้ำมนต์	ธีรำยุ	เศรษฐภักดี	นักเขียนและนักวำดเรื่องนี้ได้
สังเกตุเห็นว่ำเลข	20	เป็นจ�ำนวนที่เหมำะสมที่สุดในกำร
แต่งหรือเขียนเรื่องสั้นซักเรื่อง	เนื่องจำกเป็นควำมยำวที่พอดี	
ไม่สั้นจนห้วนหรือไม่ยำวจนเยิ่นเย้อเกินไป	ท�ำให้คุณน�้ำมนต์
ได้ลองหยิบคอนเสปนี้มำใช้กับหนังสือเล่มนี้และกลำยเป็น
หนังสือเรื่องสั้นของควำมรักที่ทั้งตลกและประทับใจที่แต่ละ
บทจะจบลงภำยใต้ควำมยำว	20	หน้ำ
	 เนื้อหำภำยใน	20	หน้ำของแต่ละบทของ	Love	On	20	
Pages	นั้นบอกเล่ำเรื่องรำวของตัวละครที่เรำสำมำรถ
พบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป	ทั้งควำมรักสมัยมัธยม	
ควำมรักสมัยมหำวิทยำลัย	หรือควำมรักสมัยวัยท�ำงำน	
โดยเรื่องรำวด�ำเนินผ่ำนตัวละครหลัก	2	ตัว	ที่ฝ่ำยชำยเป็น
ทันตแพทย์หนุ่มมำดนิ่ง	กับฝ่ำยหญิงที่เป็นนักดนตรีแก่น	
ป่วน	กวนประสำท	แต่ในเรื่องรำวของทั้งสองที่ไม่ได้โดด
เด่นหรือหวือหวำอะไรนักนั้น	กลับเต็มไปด้วยควำมรู้สึกและ

สำยสัมพันธ์ที่เรำรู้สึกว่ำหลำยเรื่องบำงครั้งมันช่ำงใกล้ตัว
เรำเหลือเกิน	และอีกเรื่องที่เป็นควำมโดดเด่นและเป็นหมัด
น็อกของหนังสือเล่มนี้คือ	ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนั้นเต็ม
ไปด้วยเอกลักษณ์	และควำมมีชีวิต	จนเหมือนกับไม่ใช่แค่ตัว
ละครในหนังสือกำร์ตูนแต่เป็นคนจริงๆ	ที่มีชีวิตจิตใจ	และมี
อำรมณ์ของตนเองเลยทีเดียว
	 ควำมจริงแล้วเรำคงต้องบอกตรงๆ	ว่ำ	Love	On	20	
Pages	ไม่ใช่กำร์ตูนที่มีลำยเส้นสวยงำมชวนตะลึงสักเท่ำไหร่	
ซ่ึงหำกให้พดูถึงลำยเส้นแล้วน่ำจะบอกได้ว่ำเป็นแนว	“เด็กถำปัด” 
มำกกว่ำ	แต่ถึงกระนั้นควำมแปลกตำของลำยเส้นที่เรำ
ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆ	นี้กลับเข้ำกันดีกับเนื้อเรื่องกำร์ตูนรัก
ที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์สูงมำกของคุณน�้ำมนต์	ในยุคปัจจุบัน
ที่นักเขียนกำร์ตูนไทยยังคงติดภำพกลิ่นอำยของกำร์ตูนญี่ปุ่น
นั้น	Love	On	20	Pages	กลับแสดงให้เห็นว่ำกำรใส่ตัวตน
ของควำมเป็นไทยร่วมสมัยในแบบที่ไม่ยัดเยียดและพอดีนั้น
เป็นอย่ำงไร	ภำพบรรยำกำศในกรุงเทพที่เรำคุ้นตำ	ภำพ
แผงลอยริมทำง	หรือแม้กระทั่งอำหำรสุดฮิตอย่ำงมำม่ำสิ้น
เดือน	เปรียบเหมือนตัวแสดงเอกลักษณ์ว่ำนี่คือควำมเป็นไทย
ในแบบฉบับกำร์ตูนอย่ำงชัดเจน
	 Love	On	20	Pages	อำจไม่ใช่หนังสือกำร์ตูนที่สมบูรณ์
แบบในทุกด้ำน	แต่ถึงกระนั้นในควำมไม่สมบูรณ์แบบกลับ
เต็มไปด้วยควำมสนุกและซำบซึ้งประทับใจ	จนผมกล้ำพูดได้
เต็มปำกอีกด้วยว่ำนี่คือกำร์ตูนรักที่ดีที่สุดของวงกำรกำร์ตูน
ไทยเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรพลำดจริงๆ	ซึ่งหำกมีโอกำสผมขอ
แนะน�ำเป็นอย่ำงยิ่งว่ำให้ลองอ่ำนดูซักครั้ง
	 เชื่อว่ำคุณต้องหลงเสน่ห์ควำมรักใน	20	หน้ำนี้อย่ำง
แน่นอน
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Feast : ฟัด ฟาด ฟิน

	 ไม่น่ำดูเรื่องนี้เลยจริงๆ
	 นี่เป็นควำมรู้สึกแรกของผมหลังจำกดูภำพยนตร์แอนิเมชัน
สั้นเรื่อง	Feast	ตอนกลำงดึก	ไม่ใช่ว่ำหนังน่ำเบื่อจนชวนง่วง	
หรือไม่สนุกตรงไหนอย่ำงไร	กลับกันคือหนังเรื่องนี้สนุกเสีย
จนไม่อยำกให้เป็นแค่แอนิเมชันสั้นด้วยซ�้ำ	แต่ปัญหำคือระยะ
เวลำ	5	นำทีกว่ำๆ	ในหนังนั้นกลับระดมไปด้วยภำพอำหำรน่ำ
กินเสียจนผมรู้สึกหิวไส้กิ่วขึ้นมำทันที	ทั้งๆ	ที่ตั้งใจว่ำจะไม่กิน
อะไรกลำงดึกเพื่อลดน�้ำหนักแล้วแท้ๆ	
	 	Feast	เป็นภำพยนตร์แอนิเมชันสั้น	โดยสตูดิโอชื่อก้อง
โลกอย่ำง	วอลท์	ดิสนีย์	ฝีมือผู้ก�ำกับ	Patrick	Osborne	โดย	
Feast	เป็นเรื่องรำวของชีวิตรักของชำยคนหนึ่งที่ถูกถ่ำยทอด
ผ่ำนสำยตำของสุนัขพันธุ์บอสตัน	เทอร์เรียร์	ตัวน้อยที่เขำ
เลี้ยง	โดยมีอำหำรที่เจ้ำน้องหมำกินแต่ละมื้อเป็นตัวด�ำเนิน
เนื้อเรื่อง	ตั้งแต่ที่น้องหมำได้พบกับชำยหนุ่มครั้งแรก	ใช้ชีวิต	
(และกินอำหำร)	ร่วมกัน	จนกระทั่งชำยหนุ่มเจอหญิงสำว	
และเรื่องรำวชวนอบอุ่นหัวใจของทั้ง	2	คน	และอีก	1	ตัว
	 Patrick	Osborne	ผู้ก�ำกับแอนิเมชันสั้นเรื่องนี้กล่ำวว่ำ	
แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงเรื่องนี้มำจำกเขำเล่นแอปพลิเคชัน
ที่มีชื่อว่ำ	“1secondeveryday”	ที่สำมำรถสร้ำงหนังสั้นของ
ตัวเองด้วยกำรน�ำวีดีโอควำมยำว	1	วินำทีมำต่อกัน	ซึ่งเขำได้
ลองท�ำหนังสั้นของตัวเองจำกวีดีโอมื้อเย็นของตัวเอง	และ
พบว่ำมันน่ำจะน�ำไปต่อยอดท�ำเป็นหนังสั้นซักเรื่องได้	ก่อน

ที่ทำงวอลท์	ดิสนีย์จะไฟเขียวจนกลำยมำเป็น	Feast	ที่เจ๋ง
พอขนำดคว้ำรำงวัลออสกำร์	สำขำภำพยนตร์แอนิเมชันสั้น	
ประจ�ำปี	2015	มำครองได้ในที่สุด
	 ภำพอำหำรน่ำกินที่สรรหำมำให้คนดูไม่ยั้ง	ภำพเจ้ำน้อง
หมำบอสตัส	เทอร์เรียร์	ที่ดูบ๊องๆ	แถมตะกละตะกลำม	แสง
สีที่สวยงำม	และกำรตัดฉำกอย่ำงรวดเร็วนั้นท�ำให้กำรน�ำ
เสนอของเรื่อง	Feast	ดูทันสมัยและสดใหม่เป็นอย่ำงมำก	
โดยงำนภำพที่เน้นลูกเล่นระยะชัดตื้น-ชัดลึก	(Depth	of	
Field)	ที่เหมือนกับถ่ำยทอดมุมมองของน้องหมำตัวเอกใน
เรื่อง	เป็นลูกเล่นใหม่ที่แปลกตำและน่ำสนใจ	และโดยส่วน
ตัวผมชอบหลำยฉำกที่มีแสงอำทิตย์ส่องเข้ำมำในห้องปิดทึบ	
ที่ผู้ก�ำกับและทีมก�ำกับศิลป์ได้บรรจงใส่ฝุ่นละอองลอยค้ำง
กระทบแสงแดดในอำกำศด้วย	แสดงถึงควำมประณีตเอำใจ
ใส่และเก็บรำยละเอียดทุกเม็ดจริงๆ	จริงอยู่ที่ว่ำบทอำจจะ
ดูเดำง่ำยและขำดมิติไปสักนิด	แต่เมื่อมองไปถึงองค์รวม
ของตัวภำพยนตร์แล้วถือว่ำเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันสั้นที่ไม่ควร
พลำดอีกเรื่องหนึ่ง	ที่สำมำรถมอบควำมสุขและรอยยิ้มให้กับ
ผู้ชมได้อย่ำงแน่นอน
	 จ�ำได้ว่ำตอนที่ผมดูเรื่องนี้จบ	แม้ท้องจะหิวจนร้องโครก
ครำก	
	 แต่ไม่รู้สิ….บำงที่ในใจ
	 มันกลับรู้สึกอิ่มยังไงชอบกล
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IF IT IS : ถ้าที่นี่...คือที่พักใจ

	 “เมื่อก่อนเป็นร้ำนเล็กๆ	ไม่ได้ให้สุนัขเข้ำ	แต่พอย้ำยร้ำน
มำก็อยำกจะมีสวนข้ำงหน้ำ	อยำกจะมีเหมือนเป็นพื้นที่บ้ำน
ข้ำงหน้ำ	และตัวเรำเองก็เป็นคนที่รักสุนัขอยู่แล้ว	พอเลี้ยง
แล้ว	ก็อยำกหำที่ให้มันไปกินข้ำวข้ำงนอกด้วยได้	แต่หำที่
เข้ำยำกมำก	เรำก็เลยคิดว่ำไหนๆ	เรำก็เปิดร้ำนอยู่แล้วก็
อยำกเปิดในแบบที่สำมำรถพำน้องหมำเข้ำมำด้วยได้ดีกว่ำ”	
นี่คือค�ำพูดแรกเมื่อเรำถำมถึงที่มำของร้ำนสุดเก๋แห่งนี้จำก
สถำปนิกออกแบบภำยในสำวสวย	คุณรัตนนันท์	กิติวัฒน์	
หรือ	คุณนุช	หนึ่งในหุ้นส่วนเจ้ำของร้ำน	if	it	is	ย่ำนซอย
ทองหล่อ	23	ที่พึ่งย้ำยมำจำกซอยสุขุมวิท	38	ได้เพียง	2	
เดือน
	 “ตรงสนำมหญ้ำก่อนหน้ำนี้ก็มีคนมำจัดเป็นปำร์ตี้วันเกิด
ของน้องหมำ	แล้วเขำก็เอำมำแบบครบคอก	เหมือนมำนัด
เจอกัน	ก็วิ่งกันทั้งร้ำน	เป็นบูลด็อกและพันธุ์อื่นๆ	ด้วย	ก็น่ำ
รักดี”คุณนุชพูดพลำงชี้ไปที่สนำมหญ้ำกว้ำงขวำงหน้ำร้ำน	
และนี่คือควำมหมำยของค�ำว่ำ	If	It	Is	ที่เป็นชื่อร้ำนด้วย	คือ	
ถ้ำมันเป็นแบบนั้น	ถ้ำมันเป็นแบบนี้	ร้ำนนี้จึงเปรียบเสมือน
สถำนที่ที่เรำอยำกจะให้มันเป็นอะไรก็ได้	แล้วแต่ลูกค้ำ
ต้องกำร	อย่ำงเช่นเปลี่ยนสนำมหญ้ำหน้ำร้ำนให้กลำยเป็น
พื้นที่ปำร์ตี้วันเกิดน้องหมำตัวเองก็สำมำรถท�ำได้
	 “เรำอยำกให้ที่นี่เปลี่ยนเป็นอะไรได้หลำยๆ	อย่ำง	ไม่
อยำกให้ยึดติดว่ำเป็นร้ำนอำหำรอย่ำงเดียว	อำจท�ำให้กลำย
เป็นโชว์รูมของเรำ	เป็นสเตจก็ได้	หรือเป็นพื้นที่จัดงำนต่ำงๆ	
โดยอุปกรณ์ภำยในร้ำนสำมำรถย้ำยไปมำตำมที่ต้องกำรได้	
เช่น	เอำโต๊ะตรงนี้ออกก็เปลี่ยนเป็นทำงเดินแคทวอล์ค	หรือ
ใช้พื้นที่ทั้งในร้ำนและสวนด้ำนหน้ำจัดเป็นงำนแต่งงำนเล็กๆ	
ก็สำมำรถท�ำได้เช่นกัน”	

ร้ำน	If	It	Is	มีกำรตกแต่งร้ำนที่สวยงำมและเต็มไปด้วย
อำรมณ์ศิลป์	โดยเฉพำะกำรน�ำเอำหลักกำรทำงศิลปะที่ท�ำให้
คนดูได้รับประสบกำรณ์ร่วมโดยมีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในนั้น
มำเป็นแนวคิดในกำรตกแต่งร้ำน	ท�ำให้บรรยำกำศของที่นี่ดู
แตกต่ำงและเต็มไปด้วยลักษณะเฉพำะตัว	
	 “เพรำะเรำอยำกโชว์งำนเพ้นท์ด้วย	ว่ำเรำสำมำรถเพ้นท์
แบบนี้	สไตล์นี้ได้นะ	ทุกอย่ำงในร้ำนจึงออกแบบและเพ้นท์
เองทั้งหมด	อย่ำงต้นไม้หรืออักษร	อ.	ที่เอำมำเพ้นท์บนผนัง	
สังเกตเห็นว่ำที่นี่มีตัวอักษร	อ.	มำกมำยใช้เป็นทั้งของประดับ
และลำยเพ้นท์ที่ผนังเพรำะเรำอยำกให้มีควำมเป็นไทยแฝง
อยู่	เลยเอำกรำฟฟิคตัว	อ.	มำเล่น	และตัวอักษร	อ.	ก็ได้มำ
จำกค�ำว่ำ	If	It	Is	(อีฟ	อิท	อีส)	เวลำอ่ำนเป็นไทย	เมื่อก่อน
สมัยที่อยู่ที่ร้ำนเก่ำเรำใช้ตัวอักษร	I	แต่ที่นี่เรำอยำกให้เป็น
ไทยมำกขึ้นเลยใช้ตัวอักษร	อ.	แทน”
	 ส่วนหน้ำตำและกำรจัดวำงอำหำรของที่นี่ก็จัดได้เลยว่ำ
สวยงำมไม่แพ้สถำนที่กันเลยทีเดียว	โดยอำหำรนั้นมีหลำก
หลำยเมนูให้เลือก	ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูที่ค่อนข้ำงแปลกตำ
“อำหำรของเรำ	เรียกว่ำ	Confusion	Food	คือมีทั้งไทยแท้ๆ	
ต่ำงประเทศ	อินเดีย	หรือหลำยที่ผสมกัน	โดยเรำเลือก
เฉพำะอำหำรที่เรำคิดว่ำท�ำแล้วอร่อย	แล้วดัดแปลงเป็นสูตร
เฉพำะของตัวเอง	ส่วนหนึ่งเพรำะเรำชอบท�ำอำหำรอยู่แล้วจึง
เป็นคนคิดเมนูอำหำรภำยในร้ำนเอง”
	 เมนูขึ้นชื่อของร้ำนนี้คือ	เฟรนช์ฟรำยพร้อมน�้ำจิ้ม	(dip)	
โดยเฟรนช์ฟรำยที่นี่เป็นมันฝรั่งทอดแท่งโต	เสิร์ฟพร้อม	dip	
ที่มีให้เลือกมำกกว่ำ	30	แบบ	เช่น	ครีมชีส	ทูน่ำ	แกงกะหรี่
ไก่	หมูเผ็ด	ฯลฯ	รสชำติที่ออกมำต้องบอกว่ำอร่อยและน่ำ
ประทับใจ	ด้วยควำมกรอบนอกนุ่มในของเฟรนช์ฟรำยที่เข้ำ
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กันได้ดีกับ	dip	หลำกหลำยชนิด	ท�ำให้เวลำรับประทำนไป
แล้วไม่น่ำเบื่อ	สำมำรถจิ้มเปลี่ยนรสชำติไปได้เรื่อยๆ
	 “Dip	ก็เหมือนสี	ตัวเฟรนซ์ฟรำยเองก็เหมือนแปรง	
ภำชนะที่ใส่ก็คือจำนสี	เวลำที่เรำเพ้นท์	ต่ำงคนก็จะมีสี	มี
รสชำติที่ชอบของตัวเอง	ก็เลยเป็นแนวคิดของเมนูนี้”คุณ
นุชได้เล่ำให้ฟังถึงที่มำของแนวคิดเมนูเด็ดประจ�ำร้ำน	และ
เมื่อเรำมองดูดีๆ	ก็พบว่ำกำรจัดวำงของเฟรนฟรำยด์และ	
dip	นั้นก็เหมือนแปรงกับจำนสีอย่ำงที่คุณนุชว่ำมำจริงๆ
	 นอกจำกนี้ยังมี	สปำเกตตี้ผัดตับกระเทียมพริกไทยแสน
อร่อย	โรตีไส้ชีสอ่อนนุ่มก�ำลังดี	และหมี่กรอบหน้ำไก่ที่
แปลกตำเนื่องจำกเคยเห็นแต่ข้ำวหน้ำไก่	แต่ที่นี่ใช้หมี่ขำว
กรอบแทนข้ำวเสิร์ฟพร้อมน�้ำรำดหน้ำไก่และไข่ดำว	ที่เมื่อ
กินพร้อมกันแล้วให้ควำมนุ่มละมุนลิ้นในทุกค�ำที่ได้สัมผัส
	 “ตอนนี้ทำงร้ำนก�ำลังจัดโปรโมชั่น	doggy	happy	hour	

ส�ำหรับลูกค้ำที่พำสุนัขมำด้วยในช่วงเวลำ	4	โมงเย็นถึง	1	ทุ่ม	
รับเครื่องดื่มฟรีทันที	1	แก้ว	และเรำยังเตรียมสเตชั่นส�ำหรับ
คอยต้อนรับน้องหมำ	มีทั้ง	ชำมอำหำร	ถำดน�้ำ	กระดำษทิชชู่	
ซึ่งสำมำรถหยิบยืมใช้ได้เลย”	
	 เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงครับ	กับสำวสวยที่มุ่งมั่นและพยำยำม
น�ำเสนอตัวตนในสิ่งที่เธอชอบออกมำในรูปแบบที่น่ำสนใจเป็น
อย่ำงยิ่ง	และเชื่อแน่ว่ำเจ้ำของสุนัขหลำยๆ	คน	ก็ก�ำลังมอง
หำร้ำนดีๆ	ที่สำมำรถพำน้องหมำของตัวเองเข้ำไปได้แบบนี้อยู่
เช่นกัน	ดังนั้นถ้ำมีโอกำสก็อย่ำลืมพำน้องหมำไปใช้บริกำรกัน
เยอะๆ	นะครับ
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TALK OF THE HOWL : MUSIC
เรื่อง อภิชาติ ตั้งกิจเจริญวงษ์

ภาพ ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์
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JELLY ROCKET - How Long, Howl Long

	 กำรมีชีวิตสร้ำงให้คนเรำมีควำมฝัน	และกำรไปให้ถึงจุด
หมำยนั้นย่อมมีเรื่องรำวที่แตกต่ำงกันออกไป	เหมือนน้องๆ	
กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นก้ำวแรกของควำมฝัน	ใช้ตัว
ตนและควำมชอบของแต่ละคนผสมผสำนลงในผลงำนเพลง
อย่ำงสุดควำมสำมำรถ	วงดนตรีที่เรำก�ำลังจะพูดถึงนั้นเป็น
วงที่มีชื่อว่ำ	“Jelly	Rocket”	เป็นวงดนตรีผู้หญิง	3	คน	ที่ดู
จะห้ำวๆ	และยึดมั่นในควำมชอบของตัวเองเป็นที่สุด	โดย
สมำชิกภำยในวงประกอบไปด้วย	ปั้น-นลพรรณ	อัมพุช	ภัคธ
-จุฑำภัคธ	ตั้งไพบูลเวชกิจ	และ	โม-ชุติกำญจน์	อิสสระเสรี
	 “โมกับภัคธเรียนที่เดียวกันและชอบคุยกันเรื่องเพลง	ส่วน
ปั้นกับภัคธเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยม	แล้วพอดีปั้นอยำก
ร้องเพลง	ภัคธกับโมก็เล่นดนตรีอยู่แล้ว	เลยชวนกันมำท�ำ
เล่นๆ	ดู”
	 โมกับภัคธเรียนอยู่ที่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์	มหำวิทยำลัย
มหิดล	โมเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี	กำรอัดเสียง	ส่วน
ภัคธเรียนเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีแจ๊ส	เพลงที่ปล่อยออกมำจึง
เรียกได้ว่ำแทบจะท�ำเองตั้งแต่ต้นจนจบ	โดยต�ำแหน่งภำยใน
วงนั้นปั้นรับหน้ำที่เป็นนักร้องน�ำ	โม	เป็นมือกีต้ำร์	และภัคธ
เป็นมือคีย์บอร์ด	กลำยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในแบบที่ไม่
เหมือนใคร
	 “ตอนแรกเรำก็ทดลองกันอยู่ว่ำจะไปแนวทำงไหนดี	ไม่
อยำกให้ทุกเพลงออกมำคล้ำยกัน	จริงๆ	ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน
กำรท�ำในช่วงนั้น	แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจำกภัคธแต่งคอร์ด	
แบ่งท่อนของเพลง	เนื้อร้องส่งต่อให้โมคิดและอัดเสียงกีต้ำร์	
แล้วส่งกันกลับไปกลับมำในคอมพิวเตอร์อีกหลำยรอบ	หลัง
จำกนั้นปั้นจะมำออกแบบคอรัสและเสียงร้องอีกที	หรือบำง
ครั้งอยำกได้อำรมณ์แจมกัน	ก็นัดเล่นในห้องซ้อม	ซึ่งอำรมณ์
เพลงที่ได้ก็จะออกมำอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่ำงกันออกไป”

	 เกือบหนึ่งเดือนเต็มๆ	ที่ตัวเดโมเพลงจะถูกส่งกลับไปกลับ
มำจนเสร็จและได้เข้ำห้องอัด	เพลงแรกที่พวกเธอช่วยกันท�ำ
มีชื่อว่ำ	How	long	ซึ่งอีกหนึ่งควำมพิเศษ	คือ	เป็นเพลงที่โม
เลือกท�ำเป็น	Production	Thesis	ก่อนจบเพื่อส่งอำจำรย์ด้วย
	 “How	long	คือ	เพลงที่บ่งบอกควำมเป็นตัวตนของเรำ
มำกที่สุด	เพรำะปั้นได้ใส่เสียงประสำนเข้ำไปเยอะ	และบำง
จังหวะมีส่วนเมโลดี้ของภัคธที่เด่นขึ้นมำผสำนกับโมได้อย่ำง
พอดิบพอดี	เหมือนมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ใส่ควำมเป็นตัวเองลง
ไปแล้วมันลงตัว	และเป็นเพลงแรกที่ท�ำให้ทุกคนหันกลับมำ
มองพวกเรำ	เรียกได้ว่ำเป็นเพลงลูกรัก	(หัวเรำะ)	แต่จริง	ๆ	
ก็ชอบทุกเพลงที่ปล่อยออกไป	เหมือนมีลูกหลำยๆ	คน”
	 ปรำกฏกำรณ์แชร์เพลง	How	long	เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ำม
คืน	เมื่อเริ่มต้นจำกเผยแพร่ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของวง	และ
ฝำกเพื่อนๆ	ที่รู้จักช่วยกดแชร์ต่อไปเรื่อยๆ	จนมีแฟนเพจ
เพลงดังและแฟนเพจเพลงสำกลได้แชร์เพลงนี้ต่อและเป็นที่
รู้จักในที่สุด
	 “ตอนแรกเรำตื่นเต้นสุดๆ	กดเข้ำไปดูบ่อยมำกว่ำมีคนฟัง
เพลงของเรำเท่ำไหร่แล้ว	พอเริ่มมีคนติดตำมผลงำน	ถึงจะ
ยังไม่เยอะ	แต่มันก็มีควำมสุขแล้วก็ดีใจที่มีคนชอบและมอง
เห็นในสิ่งที่เรำท�ำ”
	 ด้วยควำมสนุกกับงำนที่ได้ใส่ควำมคิดและตัวตนลงไป	
และอยำกให้ทุกคนรักในผลงำนที่พวกเธอตั้งใจท�ำออกไป
ก่อนมำกกว่ำ	แม้จะมีค่ำยเพลงเริ่มติดต่อเข้ำมำบ้ำง	แต่พวก
เธอก็ยังไม่เลือกที่จะเซ็นสัญญำกับค่ำยไหนในขณะนี้
	 “พวกเรำอยำกลองกัดฟันสู้กันไปก่อนมำกกว่ำ	อยำก
ลองท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวเอง	อยำกลองยืนได้ด้วยผลงำนของ
เรำเองก่อนจะเข้ำไปเสนองำนในค่ำย	คิดว่ำเค้ำน่ำจะฟังและ
ยอมรับเรำมำกขึ้น	แต่จริงๆ	เรำก็ยังไม่มีควำมพร้อมขนำด
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ศึกษำว่ำเค้ำใช้อะไรบ้ำง	ให้เสียงออกมำเป็นยังไง	แล้วเอำมำ
ปรับใช้อะไรได้บ้ำง”
	 “ส่วนปั้นเองก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่	3	ขวบ	เพรำะคุณพ่อ
ค่อนข้ำงอำรมณ์ศิลปินเลยชอบเปิดเพลงให้ฟัง	ก็เลยชอบร้อง
เพลงตั้งแต่เด็กๆ	เคยไปเข้ำชมรมคอรัสตั้งแต่อยู่ประถม	พอ
มัธยมก็ยังมีเรียนร้องเพลงอยู่บ้ำง	และลองออกมำร้องตำม
ร้ำนจริงๆ	ซึ่งอำรมณ์มันไม่เหมือนกัน	แต่ก็ชอบที่จะร้องที่ร้ำน	
เพรำะรู้สึกว่ำได้ประสบกำรณ์และท�ำให้มีควำมมั่นใจมำกขึ้น
และช่วงนี้ก็เริ่มหันมำออกก�ำลังกำยด้วยเพรำะรู้สึกว่ำมีส่วน
ช่วยให้เรำออกเสียงกำรร้องได้ดีขึ้น	ถ้ำสุขภำพเรำแข็งแรง”
	 และนี่เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีนี่น่ำจับตำมองเป็นอย่ำงยิ่ง	ด้วย
ควำมกล้ำที่จะท�ำอะไรใหม่ๆ	ควำมมั่นใจในแนวทำงและควำม
มุ่งมั่นที่พร้อมจะท�ำควำมฝันให้ส�ำเร็จ	และเมื่อบทสนทนำ
ระหว่ำงเรำกับวง	Jelly	Rocket	มำถึงช่วงสุดท้ำย	เรำได้ลอง
ถำมสมำชิกในวงว่ำถ้ำเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
แล้ว	คิดว่ำตัวเองน่ำจะเป็นสัตว์อะไร	สมำชิกทั้ง	3	ของวง	
Jelly	Rocket	นิ่งไปซักพักรำวกับครุ่นคิดก่อนที่ภัคธจะตอบมำ
เป็นคนแรก
	 “ภัคธคิดว่ำน่ำจะเป็นไดโนเสำร์	เพรำะว่ำหน้ำเหมอืน”	ภัคธ
พูดพลำงหัวเรำะ
	 “โมขอเป็นเพนกวินละกัน	เพรำะชอบเวลำมันเดินดูน่ำ
รักดี”โมตอบด้วยสีหน้ำยิ้มๆ	ก่อนทั้งโมและภัคธจะหันหน้ำ
ไปมองปั้นที่ก�ำลังจะตอบเป็นคนสุดท้ำย	ปั้นนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง
ก่อนที่จะตอบออกมว่ำ
	 “ปั้นอยำกเป็นเสือ	เพรำะเสือมันไม่โดนใครกิน”	
	 แล้วเรำก็จบบทสนทนำวันนั้นด้วยเสียงหัวเรำะพร้อมๆ	กัน

นั้นด้วย	เพรำะตอนนี้ทุกคนยังมีหน้ำที่ต้องเรียนหนังสือ”
	 และด้วยเป้ำหมำยที่ตั้งกันไว้แต่แรกว่ำ	อยำกจะท�ำเป็น
เพลงๆ	ไปและรวมออกมำครบจนเป็นอัลบั้ม	จึงเป็นอีกเป้ำ
หมำยหนึ่งที่	Jelly	Rocket	อยำกจะท�ำให้ส�ำเร็จก่อน
	 “จริงๆ	ถ้ำมีเงินอยำกจะเปิดค่ำยเองเลยนะ	เพรำะเรำ
รู้สึกว่ำเรำสำมำรถท�ำเองได้จนจบครบวงจร	ส่วนงำนขำย
และโปรโมทก็ยกให้ปั้นเป็นคนท�ำ”โมหัวเรำะยำว
	 หลังจำกที่ได้เปิดตัวด้วยเพลง	How	long	ไปแล้ว	วง	
Jelly	Rocket	เริ่มเป็นที่รู้จักมำกขึ้นและผ่ำนงำนแสดง
คอนเสิร์ตอีกหลำยงำน	และจำกกำรซ้อมมำอย่ำงหนักหลัง
คอนเสิร์ตแต่ล่ะครั้งที่วง	Jelly	Rocket	ขึ้นจึงได้รับผลตอบ
รับเป็นอย่ำงดี	แต่พวกเธอก็ตั้งใจเอำไว้ว่ำครั้งต่อไปจะท�ำ
ออกมำให้ดีกว่ำนี้และน�ำข้อผิดพลำดจำกครั้งแรกนี้ไปแก้ไข	
ซึ่งกว่ำจะมำถึงจุดนี้ต้องบอกว่ำแต่ละคนใช้เวลำฝึกฝนกันมำ
ไม่ใช่น้อย
	 “โมชอบหำเพลงฟังเยอะๆ	เพรำะรู้สึกว่ำกำรฟังเพลง
เยอะๆ	มันช่วยท�ำให้เรำเห็นโลกได้มำกขึ้น	กำรจะสร้ำงผล
งำนที่ดีในยุคนี้มันต้องอำศัยอะไรหลำยๆ	อย่ำง	ไม่ใช่แค่
เวลำระยะหนึ่งที่เรำอยำกจะท�ำ	แล้วเรำไปหำฟังแล้วมันจะ
ได้เลย	มันต้องใช้เวลำซึบซับเข้ำไปอีก	ถ้ำไม่อย่ำงนั้นแล้ว
คุณค่ำในเพลงที่เรำต้องกำรส่งออกมำมันจะไม่ลึกซึ้ง”
	 “ของภัคธคือซ้อมหนักมำก	อย่ำงช่วงที่เครียดที่สุดคือ
ตอนมัธยมปลำยเพรำะเรียนคลำสสิคเรำต้องซ้อมหูดับตับ
ไหม้เลย	พอมำเรียนแจ๊สก็ซ้อมน้อยลงหน่อย	แต่จะเพิ่มกำร
เรียนรู้ด้ำนแนวคิดหรือส�ำเนียงมำกกว่ำ	ว่ำเค้ำเล่นโน้ตอะไร
ท�ำไมถึงออกมำให้อำรมณ์แบบนี้	ดนตรีแต่ละแนวต้องเล่น
แตกต่ำงกันยังไง	เวลำฝึกจะฝึกจำกเพลงที่เรำชอบจริงๆ	
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HOWL STORE

ชามอลูมิเนียม 
สุดยอดแห่งควำมคงทน	
ใช้ดีตั้งแต่ลูกยันหลำน	แม้
อำกำศร้อนหรือฝนตกก็คง
รูปได้สวยงำม	ไม่มีสนิม	
*หมายเหต	ุอำจแอบหยิบ
ชำมอะลูมิเนียมในห้อง
ครัวที่ไม่ใช้แล้วมำใช้ต่อ
ก็ได้

ชามพลาสติก 
เปรำะบำงเหมือนหญิง
สำวตัวเล็ก	ๆ	มีริ้วรอยได้
ง่ำย	ใช้ไปสักพักควำมสวย
จะลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด	
รำคำถูก	หำซื้อได้ง่ำย

ชามยาง 
(ยืด-หด ได้) 
งำนไอเดียที่คิดมำเพื่อ
สะดวกในกำรพกพำเป็น
หลัก	ยืดหยุ่นได้ดี	เอำ
อยู่ในทุกสภำพอำกำศ	
ทนต่อแรงเสียดสีและ
กำรขีดข่วน	

ชามอาหาร
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ชามพลาสติก+ฐานใส่น�้า 
ฐำนใส่น�้ำ	ช่วยเพิ่มควำมหนักแน่น	
มั่นคง	และให้ควำมรู้สึกปลอดภัยต่อ
ต่อมดที่จะไต่ขึ้นมำกินอำหำร	รำวกับมี
เจ้ำชำยมำปกป้องเจ้ำหญิงแสนสวยจำก
ปิศำจร้ำยก็ไม่ปำน

ชามอาหารส�าหรับคนรุ่นใหม่ 
เป็นชำมแบบ	2	in	1	ที่เพิ่มควำมสะดวกใน
กำรเก็บและเทอำหำร	มำพร้อมกับรูปร่ำงที่ดู
ทันสมัยและสะดุดตำ	รำคำอำจแพงไปนิด	แต่
รับรองคุณภำพชีวิตระดับไฮโซ
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HOWL OF FRAME
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HOWL ABOUT

	 ถ้าพูดถึงค�าว่า	“Puppy	Love”	แล้วคุณจะนึกถึงอะไร
	 ความรักแบบลูกหมา	?	ความรักสมัยเด็กๆ	?	หรือความรักครั้งแรก	?
	 ไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนก็ไม่ผิดเพราะค�าว่า	Puppy	Love	นั้นเป็นศัพท์แสลงที่
หมายถึงความรักแบบเด็กๆ	ที่ในบางครั้งเราอาจนึกเสริมต่อในใจด้วยความหมายแง่
ลบหน่อยๆ	ด้วยว่าเป็นความรักแบบไม่จริงจัง	ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
	 ดังนั้นค�าว่า	Puppy	Love	จึงเปรียบเสมือนคนที่รักหรือชอบลูกสุนัขเพียงแค่
เพราะว่ามันน่ารักในชั่วแวบแรกที่เห็น	แต่เมื่อเลี้ยงไปจนสุนัขโตขึ้น	ความน่ารักเริ่ม
หดหาย	จนกลายเป็นว่าความรักที่มีให้ก็มลายจากไปพร้อมกับความน่ารักนั่นเอง
	 แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ	หรือ
	 ดังนั้นใน	Howl	About	ฉบับนี้จึงอยากพาทุกท่านมารู้จักกับค�าว่า	“Puppy	Love”	
ในแง่มุมที่หลากหลาย	ทั้งเรื่องความรู้และสาระของลูกหมา	วิธีการเลี้ยงและอาหาร
ที่ควรระวัง	ความแตกต่างระหว่างลูกสุนัขกับสุนัขโต	ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเรื่อง
ราวเกี่ยวกับความรัก	ที่แม้จะเป็น	Puppy	Love	แต่ก็เป็น	Puppy	Love	ที่ลึกซึ้งและ
ยาวนาน
	 ความจริงแล้วมันไม่ส�าคัญหรอกว่าความรักของคุณเป็น	Puppy	Love,	First	
Love,	True	Love	หรือ	Last	Love
	 ขอเพียงแค่คุณรู้สึกว่าได้รักจริงๆ	แค่นั้น.มันก็มากเพียงพอแล้ว

ALL
ABOUT 

PUPPY 
LOVE
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กว่าจะรู้เดียงสา

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ 

ไซบีเรียน ฮัสกี้
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เชา เชา

เซนต์เบอร์นาด
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รักไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ฮาจิ 
ต�านานสุนัขผู้ซ่ือสัตย ์ 

 เช่ือว่าหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากับช่ือ	ฮาจิ	หรอื	ฮาจิโกะ	
สนุขัผูซ่ื้อสตัย์ทีร่อคอยเจ้านายทีส่ถานรีถไฟกว่า	10	ปี	โดย
เรือ่งราวของ	ฮาจิ	นัน้เริม่ต้นข้ึนในปี	ค.ศ.1924	โดย	ฮาจิ	
เป็นสนุขัพนัธ์ุ	Akita	ของ	ฮเิดซาบโุร	อเุอโนะ	ศาสตราจารย์
ด้านเกษตรแห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว	
	 ทกุวันหลงัจากศาสตราจารย์อเุอโนะ	ไปท�างานที่
มหาวิทยาลยัโตเกียว	ฮาจิจะไปรอศาสตราจารย์กลบับ้านที่
สถานรีถไฟชิบยุ่าทกุวันจนเป็นกิจวัตร	จนกระทัง่ในวันหน่ึงได้
มเีหตุร้ายไม่คาดฝันคือ	ศาสตราจารย์อเุอโนะ	เกิดภาวะโลหิต
ในสมองแตกเฉยีบพลนัและเสยีชีวิตทีม่หาวิทยาลยัโตเกียว	
และนบัจากวันนัน้ท�าให้ศาสตราจารย์อเุอโนะไม่ได้กลบัมา
ทีบ้่านอกีเลย	แต่ฮาจิไม่รูเ้รือ่งนีแ้ละยังคงไปรอคอยเจ้าของ
ทีส่ถานรีถไฟทกุวัน	ไม่ว่าจะฝนตกหรอืแดดออก	จนกระทัง่
ในปี	1932	ได้มคีนสงัเกตเห็นความซ่ือสตัย์อนัน่ายกย่อง
ของฮาจิและเขียนบทความเก่ียวกับรอคอยของฮาจิลงใน
หนงัสอืพมิพ์อาซาฮ	ิจึงท�าให้เรือ่งของฮาจิโด่งดังไปในวงกว้าง	
จนใครทีผ่่านไปผ่านมาแล้วเห็นฮาจิทีส่ถานก็ีมกัจะให้อาหาร
หรอืขนมกับมนัด้วย	
	 หลงัจากที่ได้รอคอยเจ้านายนานถึงกว่า	10	ปี	ฮาจิได้ตาย
ลงในวันที	่8	มนีาคม	1935	โดยหลงัจากทีฮ่าจิตาย	ร่างของ
มนัได้ถูกเก็บรกัษาไว้ทีพ่พิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติญีปุ่น่	
และยังมอีนสุรณ์ทีห่น้าสถานรีถไฟชิบยุ่า	ซ่ึงเป็นสถานทีท่ีฮ่าจิ
รอคอยเจ้านายมาตลอด
 เรือ่งน่ารูเ้กีย่วกบัฮาจิ
	 1.	ฮาจิเมือ่ตอนสมยัหนุม่เป็นสนุขัหูต้ัง	แต่เมือ่แก่ตัวลงหู
ซ้ายได้ตกลงมา	ดังนัน้ทีร่ปูป้ันของฮาจิหูซ้ายเลยตกลงมาด้วย
	 2.	ผลจากการชันสตูรซากของฮาจิพบว่า	ฮาจิมปัีญหาด้าน
ระบบอาหาร	และมพียาธิทีตั่บและไต
	 3.	อนสุาวรย์ีฮาจิทีส่ถานรีถไฟชิบยุ่าเป็นจุดนดัพบทีโ่ด่งดัง
มากของคนญีปุ่น่ในปัจจุบนั
	 4.	เมือ่วันที	่11	กุมภาพนัธ์	2558	ทางมหาวิทยาลยัโตเกียว
ได้หล่อรปูอนสุรณ์คู่ของศาสตราจารย์อเุอโนะกับฮาจิได้กลบั
มาพบกันอกีครัง้ในทีส่ดุ	หลงัจากที่ได้รอคอยมากว่า	100	ปี	
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บอ๊บบ้ี – การเดินทาง 3,300 กม. 
เพื่อกลับบ้านอีกครัง้
 เรื่องราวสุดเหลือเชื่อของการเดินทางข้ามทวีปของสุนัข
ตัวหนึ่งเพื่อพบหน้าเจ้านายอีกครั้งนี้	เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่	6	
สิงหาคม	พ.ศ.2466	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อ	แฟรงค์	
เบรเซียร์	เจ้าของสุนัขพันธุ์ผสมสก็อตต์	คอลลี่	และอิงลิช	เชป
เพิร์ด	ชื่อ	บ๊อบบี้	ได้เดินทางจากรัฐโอเรกอน	ไปเยี่ยมญาติที่
รัฐอินเดียนา
	 ด้วยสภาพถนนค่อนข้างแย่ท�าให้รถของแฟรงค์เสียและ
ต้องออกนอกเส้นทางเพื่อไปอู่ซ่อมรถ	และในระหว่างทางไปอู่
นั้นเอง	บ๊อบบี้ได้เกิดพลัดตกจากรถไปทับสุนัขเจ้าถิ่นเข้าและ
ถูกวิ่งไล่เตลิดเปิดเปิงจนคลาดกับ	แฟรงค์	ในที่สุด	และนี่เอง
เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางกลับบ้านของบ๊อบบี้	จากรัฐ
อินเดียนาสู่รัฐโอเรกอน	เป็นระยะทาง	3300	กม.	ถ้าถามว่า
ไกลขนาดไหนคงเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ	ว่าเท่ากับระยะ
ทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถึง	5	รอบ

	 บ๊อบบี้ที่พึ่งตั้งหลักได้ค่อยๆ	เดินทางจากรัฐอินเดียนามา
เรื่อยๆ	โดยมีคนใจดีให้ที่อยู่และอาหารเป็นระยะๆ	โดยบ๊อบ
บี้ได้เดินทางผ่านทั้งทุ่งหญ้า	แม่น�้า	และภูเขา	โดยมีคนที่ให้
ความช่วยเหลือบ๊อบบี้ได้เล่าเรื่องของบ๊อบบี้เป็นเสียงเดียวกัน
ว่า	มีสุนัขเฝ้าแกะตัวใหญ่ที่เหมือนหลงทางมาหา	หลังจากที่
กินอาหารและพักผ่อนได้ประมาณคืนหนึ่งแล้วก็ออกเดินทาง
ต่อไป	โดยที่ไม่ทราบว่าไปไหน	
	 ในที่สุดหลังจากผ่านไปถึง	6	เดือน	ในที่สุดบ๊อบบี้ก็เดิน
ทางกลับถึงบ้านที่รัฐโอเรกอนได้ในที่สุด	โดยเรื่องราวของบ๊
อบบี้นั้นกลายเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขณะ
นั้น	ซึ่งมีคนค�านวณเส้นทางที่บ๊อบบี้ต้องใช้อ้อมภูเขาและหลีก
เลี่ยงเส้นทางที่ไปไม่ได้แล้วนั้นคาดว่าการเดินทางเพื่อกลับ
บ้านครั้งนี้จริงๆ	แล้วน่าจะเป็นระยะทางกว่า	4000	กม.	เลย
ทีเดียว	
	 ซึ่งสิ่งเดียวที่ท�าให้บ๊อบบี้สามารถเดินทางได้ไกลขนาดนั้น
ได้	คงมีแต่ความรักของมันที่มีให้กับแฟรงค์	ผู้เป็นเจ้านาย
ของมันนั่นเอง



040

วิธีรับมือเมื่อสุนัขใกล้คลอด
by	หมอจ๋า.ตุ๊ดตุ๊ด

เลือกอาหารที่มีพลังงานสูง	หรือมีโปรตีน
เยอะ	เช่น	อาหารสูตรคุณแม่เลี้ยงลูกหรือ
สูตรลูกสุนัข	โดยแบ่งเป็นมื้อให้กินบ่อยๆ		
 

ช่วงวันใกล้คลอดอาจจะกินลดลง	วัน
คลอดจะกระสับกระส่าย	ลุกลี้ลุกลนแสดง
พฤติกรรมท�ารัง

มีมุมสงบ	อากาศถ่ายเท	มีผ้าเบาะ	ส�าหรับ
ท�ารังคลอด

เตรียมอุปกรณ์ช่วยลูกหมา	เช่น	ลูกยางดูด	
ผ้าสะอาด	ไฟกกหรือโคมไฟ

พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์	เช่น	
x-ray	ท้องเพื่อดูจ�านวนลูก	และวัดขนาด
ช่องเชิงกรานเพื่อดูว่าคลอดยากหรือเปล่า	
ultrasound	เพื่อดูการเต้นของหัวใจลูกว่ายัง
ปกติดีหรือไม่

01

02

03

04

05
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วิธีสังเกตุเมื่อสุนัขคลอดยาก
by	หมอจ๋า.ตุ๊ดตุ๊ด

เบ่งเรื่อยๆ	มีหยุดบ้าง	นานเกิน	4	ชม.	 ระยะเวลาคลอดลูกแต่ละตัวห่างกันเกิน	
2	ชม.

เบ่งแรงๆ	หน้าด�าหน้าแดงเกิน	30	นาที ถ้าพบลักษณะตามที่กล่าวมาควรรีบพาไปพบ
สัตวแพทย์เพื่อท�าการช่วยเหลือทันที

เลยก�าหนดคลอดมาแล้วหลายวัน	(ปกติสุนัขตั้ง
ท้อง	60-63	วัน	หรือประมาณ	2	เดือน)

มีน�้าสีเขียวๆ	จากจิมิ	ไหลออกมานานเกิน	
2	ชม.

01 04

02 05

03 06
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วัคซีนนัน้ส�าคัญไฉน?

	 การท�าวัคซีนก็เปรียบเสมือนการซ้อมรบของกองทหาร	เพราะเวลาที่สัตวแพทย์ฉีดวัคซีน
เข้าไปในตัวสุนัขก็เหมือนกับการแกล้งปล่อยข้าศึกปลอมๆ	ที่ท�าทีว่าจะรุกรานประเทศเรา
เข้าไปก่อน	เพื่อกระตุ้นให้กองทหารแนวป้องกันในร่างกายตื่นตัวและเรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับ
พวกข้าศึกเหล่านั้น	เมื่อถึงเวลาที่เจอกับข้าศึกตัวจริง	ทหารในร่างกายของเราจะได้มีความ
พร้อมและรู้วิธีการเข้าท�าลายข้าศึกอย่างฉับพลัน	ซึ่งถ้าเราละเลยการท�าวัคซีน	ก็เหมือนกับ
การที่ปล่อยให้ทหารป้องกันของเราต้องต่อสู้โดยที่ไม่รู้จักข้าศึกมาก่อน	โอกาสที่จะติดเชื้อโรค
รุนแรงจึงมีค่อนข้างสูง	และเมื่อเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปแล้ว	การจะรักษาให้หายขาดก็
ดูจะเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก	และมักลงเอยด้วยการเสียชีวิตในที่สุด	
	 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท�าวัคซีนคือเมื่ออายุครบ	2	เดือน	เพราะเป็นช่วงที่ระดับ
ภูมิคุ้มกันจากนมน�้าเหลืองของแม่ในตัวลูกสุนัขก�าลังลดต�่าลงพอดี	การให้วัคซีนเข้าไปในช่วงนี้
จึงจะท�าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	และควรท�าวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์นัดต่อไปจนครบ	
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของสุนัขที่เรารักนั่นเอง

หมายเหต ุ
	 วัคซีนรวม	5	โรค	คือ	วัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู,	ไข้หัดสุนัข,	ล�าไส้อักเสบ,	ตับอักเสบ,	
หลอดลมอักเสบติดต่อ
	 วัคซีนรวม	6	โรค	คือ	เพิ่มวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้าไป
		 		*โปรแกรมวัคซีนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการพิจารณาของสัตวแพทย์
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เพราะรัก…จึงต้องคอยดูแล

เชด็หู  
สัปดาห์ละ	1-2	ครั้ง	
เพื่อท�าให้หูสะอาด
และลดการเกิดหู
อักเสบ

ก�าจัดเห็บหมัด 

ใช้ยาหยดหลังเดือน
ละ	1	ครั้ง	และงด
อาบน�้า	2	วันทั้งก่อน
และหลังหยด	

เชด็ขี้ตา  
วันละ	1	ครั้ง	เพื่อ
ลดการสะสมของสิ่ง
สกปรก

ป้องกันพยาธิ
หนอนหัวใจ  
ให้ยากินเดือนละ	1	
ครั้ง	หรือยาฉีด	2	
เดือนครั้งหรือฉีดปีละ	
1	ครั้ง	

แปรงฟัน 

อย่างน้อยวันละ	1	
ครั้ง	เพื่อลดกลิ่นปาก	
และคราบหินปูน

ถ่ายพยาธ ิ

ถ่ายทุกเดือนในลูก
สุนัข	เมื่ออายุครบ	6	
เดือนค่อยเปลี่ยนเป็น
ทุกๆ	3-6	เดือน

ตัดเล็บ 

ทุกๆ	1-2	เดือน	
ป้องกันสกปรก	และ
ลดกลิ่น

บีบต่อมข้างก้น  
ตรวจและบีบต่อมข้าง
ก้นอย่างน้อยเดือนละ	
1-2	ครั้ง	เพื่อลด
การเกิดต่อมข้างก้น
อักเสบ

ฉีดวัคซีน 

ฉีดกระตุ้นเมื่อครบ
ก�าหนดนัด	และงด
อาบน�้า	7	วันหลังฉีด
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกินของสุนัข

ท�าไมสุนัขชอบกินหญ้า?
	 คนเลี้ยงสุนัขหลายคนมักจะเกิดค�าถามนี้ขึ้นในใจ	ต้องบอกเลยว่าพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่
มักเกิดขึ้นเป็นปกติในสุนัขได้	ในปัจจุบันทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ	สุนัขที่เรา
เลี้ยงกันล้วนสืบเชื้อหรือมีความใกล้ชิดกับหมาป่า	ซึ่งเหยื่อส่วนมากของหมาป่าก็คือเหล่า
สัตว์กินพืชทั้งหลาย	เช่น	กระรอกหรือกระต่าย	โดยจะมีพืชตกค้างอยู่ภายในตัวเหยื่อเมื่อ
หมาป่ากินเข้าไป	ซึ่งสาเหตุนี้เองอาจจะท�าให้สุนัขที่เราเลี้ยงกันอาจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้
อยู่	แต่ทั้งนี้สาเหตุที่แท้จริงปัจจุบันก็ยังคงไม่มีใครทราบ	หรือว่าบางทีสุนัขอาจจะแค่ชอบ
รสชาติหรือรสสัมผัสของหญ้าก็ได้

พฤติกรรมชอบทานของแปลก
	 พฤติกรรมชอบทานของแปลกหรือ	Pica	คือพฤติกรรมการกินสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร	
เช่น	พลาสติก	ยาง	กระดาษ	เป็นต้น	สาเหตุที่แท้จริงนั้นปัจจุบันยังคงไม่มีใครทราบ	แต่
อาจจะเกิดได้จากการขาดแร่ธาตุบางอย่าง	หรือความผิดปกติทางจิต	โดยพฤติกรรมนี้จะ
พบได้บ่อยในสุนัขที่มีภาวะตับอ่อนท�างานบกพร่อง	(exocrine	pancreatic	insufficiency)	
ซึ่งท�าให้เกิดการกินจุ	(polyphagia)	ตามมาได้	



045

ขนมอะไรให้แค่ไหนดี

สุนัขอายุประมาณ 4-12 เดือน กินขนมอะไรได้แค่ไหนต่อวัน?

*ปริมาณต่อไปนี้เป็นปริมาณที่คิดในกรณีที่ให้เพื่อเป็นของว่าง	นอกเหนือจากอาหารหลักเท่านั้น*
	คิดจาก	10%	ของปริมาณพลังงานที่สุนัขต้องการในช่วงอายุนี้	เพื่อไม่ให้สุนัขได้รับพลังงานมากเกินไปและท�าให้เกิดภาวะอ้วน	

รวมถึงการเกิดความไม่สมดุลของโภชนาการ

น่องไก่ทอด
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	1	ใน	5	น่อง
สุนัขหนัก	10	กก.		:	1	ใน	4	น่อง
สุนัขหนัก	30	กก.		:	ครึ่งน่อง

กล้วยแขก
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	1	ชิ้น
สุนัขหนัก	10	กก.		:	1	ชิ้นครึ่ง	 	
สุนัขหนัก	30	กก.		:	3	ชิ้นครึ่ง

หมูป้ิง
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	1	ใน	3	ไม้
สุนัขหนัก	10	กก.		:	ครึ่งไม้
สุนัขหนัก	30	กก.		:	1	ไม้ครึ่ง	

ขนมปังขาว
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	ครึ่งแผ่น	
สุนัขหนัก	10	กก.		:	1	แผ่น	
สุนัขหนัก	30	กก.		:	2	แผ่นครึ่ง

โดนัทน�้าตาล
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	ครึ่งชิ้น
สุนัขหนัก	10	กก.		:	3	ใน	4	ชิ้น
สุนัขหนัก	30	กก.		:	1	ชิ้นครึ่ง	

ไส้กรอกหมูทอด(ช้ินเล็ก) 
สุนัขหนัก	5	กก.		 :	3	ใน	4	ชิ้น
สุนัขหนัก	10	กก.		:	1	ชิ้น	
สุนัขหนัก	30	กก.		:	3	ชิ้น	
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พืชและอาหารต้องห้ามส�าหรับสุนัข

01 องุ่นและลูกเกด 
ผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนพึงระลึกไว้
เสมอว่า	องุ่นหรือลูกเกดเพียง
เล็กน้อยอาจท�าให้สุนัขเสียชีวิต
จากภาวะไตวายเฉียบพลันได้

02 แมคคาเดเมีย
ถั่วราคาแพงชนิดนี้	หากสุนัข
กินเข้าไปจะท�าให้เกิดอาการ
อาเจียน	ซึม	กล้ามเนื้ออ่อน
แรง	หากได้รับปริมาณมาก
อาจท�าให้เกิดภาวะอัมพาตขา
หลังได้

03 ดอกลิลลี่ 
ดอกไม้แสนสวยที่เราเห็นประจ�า
ในร้านดอกไม้นี้	หากสุนัขเกิดนึก
ลองของกินเข้าไปแล้ว	อาจท�าให้
สุนัขอาเจียนและไตวายจนเสีย
ชีวิตได้

04 แซลมอนดิบ
อาหารญี่ปุ่นสุดโปรดของใคร
บางคนนี้เป็นพิษต่อสุนัขอย่าง
ไม่น่าเชื่อ	เชื่อกันว่าในแซลมอน
ดิบมีปรสิตบางชนิดที่รบกวน
ระบบการย่อยของสุนัข	ส่งผลให้
สุนัขมีอาการท้องเสีย	อ่อนแรง	
อาเจียน	และอาจรุนแรงจนเสีย
ชีวิตได้
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05 กระดูกไก่และก้างปลา
เป็นที่รู้กันว่าสุนัขชอบแทะกระดูก	
แต่กระดูกไก่เมื่อหักแล้วจะมีความ
แหลมคมจนอาจทิ่งกระเพาะสุนัขทะลุ
หรือติดคอได้	แน่นอนว่าก้างปลาเองก็
อันตรายไม่ต่างกัน

06 ชอ็กโกแลต
ของหวานที่ชวนให้หลงใหลนี้ถือว่าเป็น
ของอันตรายอันดับต้นๆ	ที่คร่าชีวิตสุนัข
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าของ
เลยทีเดียว	ช็อกโกแลตทั้งดาร์ก	มิลก์	
หรือแม้กระทั่งไวท์ช็อกโกแลตต่างมีพิษ
ท�าให้สุนัขหัวใจเต้นแรง	อาเจียน	ท้อง
เสีย	กล้ามเนื้อสั่น	ไปถึงชักจนเสียชีวิต

07 หัวหอม
สาร	Thiosulphate	ในหัวหอมนั้น
ท�าให้สุนัขเกิดภาวะเม็ดเลือดแดง
แตกและส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง
ตามมาได้	

08 อะโวกาโด้
สาร	Persin	ในอะโวกาโด้นั้นท�าให้
หลอดเลือดในหัวใจสุนัขมีปัญหา	เกิด
การคั่งของของเหลวบริเวณช่องอก	
หายใจล�าบาก	หากได้รับปริมาณมาก
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
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ความแตกต่างระหว่างสุนัขและแมว

สุนัข
1.	หน้าตาเป็นมิตร	ตาเป็นประกาย
2.	สามารถชวนเล่นได้ตลอดเวลา
3.	จงรักภักดีต่อเจ้าของ
4.	วิ่งมาต้อนรับเวลากลับบ้าน
5.	เห็นเจ้าของเป็นดั่งบอส	พร้อมรับค�าสั่งตลอดเวลา
6.	ฝึกให้ท�าตามค�าสั่งของมนุษย์ได้
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แมว
1.	หากไม่ท�าหน้าเบื่อโลก	ก็ท�าหน้าตามีแผนลับอยู่ในใจ
2.	ไม่ยอมเล่นเวลาเล่นด้วย	แต่จะมาเล่นด้วยตอนต้องท�างาน
3.	แม้เจ้าของก็อาจถูกตะปบได้ง่ายๆ	หากไปนัวเนียไม่ถูกเวลา
4.	เจ้าของอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็ไม่มีความแตกต่าง
5.	มนุษย์น่ะก็แค่ข้ารับใช้ของพวกข้าเท่านั้นแหละ	!
6.	สามารถฝึกมนุษย์ให้ท�าตามค�าสั่งตัวเองได้
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สิ่งที่คนเลี้ยงหมาคิด VS ความเป็นจริง
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สิ่งที่คนคนเห็น VS สิ่งที่สุนัขเห็น
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สุนัขโบราณ 
เมื่อวันวานยังหวานอยู่

01 SALUKI
•	 เมื่อสมัยก่อนถูกขนานนามว่าเป็น	“สุนัขประจ�า
ราชวงศ์อียิปต์”	และเมื่อเสียชีวิตก็จะถูกน�าไปท�าเป็น
มัมมี่ด้วย
•	 เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุด
บนโลกนี้	มีการค้นพบภาพสลักหินที่มีหน้าตาคล้าย
สุนัขพันธุ์	Saluki	อายุกว่า	8,000	ปีก่อนคริสตกาล	
ในถ�้าที่	Golpaygan	ประเทศอิหร่าน
•	 สุนัขพันธุ์นี้ปรากฏในภาพวาดสมัยโบราณ
มากมาย	ทั้งภาพวาดของราชา	Henry	ที่	IV	ก็มีภาพ
ของสุนัข	Saluki	อยู่ข้างๆ	หรือจักรพรรดิเซวียนเต๋อ
ของจีนก็ทรงเคยวาดภาพสุนัขพันธุ์นี้ไว้เช่นกัน
•	 รูปร่างเพรียว	วิ่งได้เร็วมาก	และเป็นนักล่าที่ทรง
พลัง	สามารถล้มได้แม้กระทั่งกวางสายพันธุ์เล็ก

01

02

02 CHINESE SHAR-PEI
•	 เป็นสุนัขจีนสายพันธุ์โบราณ	มีต้นก�าเนิดมาจาก
มณฑลกวางตุ้ง	ในสมัยก่อนถูกใช้งานในฟาร์มหลาย
ประเภท	ทั้งล่าหนู	เฝ้ายาม	หรือแม้กระทั่งเลี้ยงแกะ
•	 เราต่างรู้ว่า	Chinese	Shar-Pei	มีจุดเด่นที่ผิวหนัง
ตามล�าตัวพับย่น	แต่ความจริงแล้วสุนัขพันธุ์นี้ในสมัย
ก่อนไม่ได้มีผิวหนังพับย่นขนาดนั้น	ลักษณะผิวหนัง
ย่นๆ	ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ถูกพัฒนาให้เด่นขึ้นในภาย
หลังโดยชาวตะวันตก
•	 ชาวจีนโบราณเชื่อว่า	Chinese	Shar-Pei	สามารถ
ปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งอัปมงคลได้	
•	 ผลจากการวิเคราะห์	DNA	ในปัจจุบัน	นัก
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เชื่อว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขสาย
พันธุ์แรกๆ	ที่สืบเชื้อสายต่อมาจากหมาป่าเลยทีเดียว	
และบางคนเชื่อว่า	Shar-Pei	นั้นเป็นต้นก�าเนิดของ
สุนัขพันธุ์ปักกิ่งอีกด้วย
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03

04

04 AFGHAN HOUND
•	 ถือก�าเนิดในดินแดนแถบอาฟกานิสถาน	เป็นหนึ่ง
ในสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุด	โดยผลจากการส�ารวจ	
DNA	พบว่ายังสืบทอด	DNA	บางส่วนมาจากหมาป่า
อีกด้วย
•	 เป็นนักล่าที่ทรงพลังและวิ่งเร็วเช่นเดียวกับ	Saluki	
ในสมัยโบราณเชื่อว่ามนุษย์ใช้สุนัขพันธุ์นี้ล่าสัตว์ขนาด
เล็ก	เช่น	กระต่าย	ไปจนถึงสัตว์ตัวใหญ่อย่างกวาง
หรือละมั่งเลยทีเดียว
•	 มีจุดเด่นที่ขนยาวสลวยและเป็นเอกลักษณ์	ด้วยจุด
เด่นนี้ท�าให้มันเป็นที่นิยมในหมู่คนตะวันตกเป็นอย่าง
มาก	จนถึงขั้นได้ลงปกนิตยสาร	LIFE	มาแล้ว

03 ALASKAN MALAMUTE
•	 ถือก�าเนิดและมีประวัติใกล้ชิดกับดินแดนแถบ
อลาสก้า	เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มักจะสับสน
กับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน	ฮัสกี้
•	 เป็นสุนัขนักล่าที่เฉลียวฉลาดมาก	มันถูกใช้เพื่อเป็น
นักล่าร่วมกับมนุษย์มาอย่างยาวนานส�าหรับชนเผ่าที่
อาศัยอยู่ในแถบอาร์คติก	ว่ากันว่าสุนัขพันธุ์นี้สามารถ
ล่าเหยื่อขนาดใหญ่อย่างหมีได้ด้วย
•	 หลายคนเชื่อว่าสุนัขสายพันธุ์นี้สืบเชื้อสายมา
จากหมาป่าโดยตรง	แต่ในความเป็นจริงแล้วจากผล
วิเคราะห์	DNA	สุนัขพันธุ์	Chinese	Shar-Pei	และ	
Basenji	มีความใกล้ชิดกับหมาป่ามากกว่า
•	 แต่ถึงกระนั้นสุนัขพันธุ์นี้ก็ถือว่าเป็นสุนัขอีกพันธุ์
หนึ่งที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียว	และคาดว่าเป็นต้น
ก�าเนิดของสุนัขสายพันธุ์โด่งดังอย่างไซบีเรียน	ฮัสกี้	
อีกด้วย
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สุนัขยอดฮิตติดลมบน

01 ปอมเมอเรเนียน
•	 ต้นตระกูลเป็นสุนัขลากเลื่อน	สายพันธุ์ใหญ่	
	 ของประเทศไอซ์แลนด์และโปแลนด์
•	 ใบหน้ามี	3	ลักษณะ	คือ	จิ้งจอก	ตุ๊กตาหมี			
	 และตุ๊กตาเด็ก
•	 พลงังานสงู	ฉลาด	ไม่ค่อยอยู่นิง่	ชอบเห่า 
•	 โทมัส	เอดิสัน	และ	เซอร์	ไอแซก	นิวตัน		 	
	 เคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้

02 ชิวาวา
•	ถูกเรียกชื่อตามรัฐชิวาวา	ของเม็กซิโก
•	ขนาดเล็กที่สุดในโลก	หัวโตเกินขนาดตัว
•	ติดเจ้าของ	ไม่ชอบให้คนอื่นแตะตัว	
•	ปากเปราะ	เดินเตะขาเหมือนม้า
•	มาริรีน	มอนโร	เคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้
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04 ยอร์คเชียร์ เทอร์เรียร์
•	ถูกผสมข้ามสายพันธุ์เทอร์เรียร์	จากเมืองยอร์คเชียร์	ประเทศอังกฤษ
•	ในอดีตถูกเลี้ยงไว้ล่าและไล่จับหนู
•	มีขนชั้นเดียวและค่อย	ๆ	ยาวขึ้นเหมือนผมคน	ไม่มีการผลัดขน
•	สีมาตรฐาน	คือ	ขนหน้าสีทอง	ขนตัวสีเทาเข้มเกือบด�า

05 ป๊ัก
•		สมัยก่อนนิยมเลี้ยงในวัดจีน	เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่	
	 จักรพรรดิจีนทรงเลี้ยง
•		เคยถูกใช้ในกองทัพ	เป็นสุนัขแกะรอย
•		ปกติจะใช้เวลานอนหลับ	14	ชั่วโมงต่อวัน
•		หน้าผากพับย่นคล้ายอักษรจีน	แปลว่า	เจ้าชาย

03 ชิสุ
•		มีต้นก�าเนิดจากทิเบต	เป็น	1	ใน	3	สุนัขชั้นสูง	
	 ของจักรพรรดิจีน
•		ชิสุ	แปลว่า	สุนัขสิงโต	เพราะมีใบหน้าคล้าย
	 รูปปั้นสิงโตที่อยู่หน้าพระราชวังจีน	
•		ในอดีตเคยถูกใช้เพื่อให้ความอบอุ่นในแขนเสื้อ	
	 ของหญิงสาวชนชั้นสูง
•		เป็นสุนัขอารมณ์ศิลปิน	บางครั้งอยากอยู่ติด		
	 เจ้าของ	บางครั้งชอบตามใจตัวเอง
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เรื่องราวของสายสัมพันธ์ 12 ปีระหว่าง
สัตวแพทย์หญิงกับสุนัขที่เลี้ยง
 

	 12	ปี	เป็นระยะเวลานานแค่ไหน
	 หากให้เปรียบเทียบแล้ว	12	ปี	เป็นระยะเวลาตั้งแต่เราอยู่
ชั้นประถม	1	ถึง	มัธยม	6
	 หรือหากคุณเรียนคณะในมหาวิทยาลัยที่มี	6	ปี	ก็เทียบ
เท่าระยะเวลามัธยม	1	ถึง	ปีสุดท้ายของคณะที่เรียน
	 หากเรานึกมาย้อนดูแล้วความแตกต่างระหว่างเราอยู่
ชั้นประถม	1	กับตอนมัธยม	6	หรือตอนที่เราอยู่มัธยม	1	
กับตอนรับปริญญาแล้ว	คงบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างที่
มากมายเสียเหลือเกิน
	 ระยะเวลา	12	ปี	มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานขนาดนั้น
	 และนี่คือระยะเวลาที่	เจนจิรา	เกียรติธนะบ�ารุง	หรือคุณ
หมอเจน	สัตวแพทย์หญิงที่ได้เลี้ยงและอยู่ร่วมกับ	เจสซี่	สุนัข
พันธุ์โกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	มาด้วยกันตลอด	จริงอยู่ที่ว่าเรื่อง
ราวคนกับการเลี้ยงสุนัขหลายคนอาจจะรู้และคุ้นเคยกันอยู่
แล้ว	ดังนั้นเราจึงไม่ขอเล่าเรื่องแบบนั้น	แต่อยากจะเล่าในแง่
มุมของความรู้สึกที่เรียกว่าความรักและความสัมพันธ์ระหว่าง
เธอคนนี้กับสุนัขของเธอที่วันนี้ได้จากไปแล้วว่าเป็นอย่างไร
	 ใช่.คุณฟังไม่ผิด	ในวันนี้สุนัขของเธอไม่อยู่บนโลกใบนี้อีก
แล้ว
	 	“เรารู้จักกับเจซซี่ครั้งแรกตอนที่เขาเป็นลูกสุนัขอายุ	2	
เดือน	ได้มาจากฟาร์มของพ่อเพื่อน	เจซซี่แตกต่างจากสุนัข

พันธุ์โกลเด้นทั่วไปตรงที่	ปกติสุนัขพันธุ์นี้จะเป็นสุนัขที่ร่าเริง	
ไฮเปอร์	แต่เจซซี่กลับเป็นสุนัขขี้เกียจ	ไม่ชอบขยับตัว	ชอบ
นอนเป็นหลัก	เวลาเรียกให้เล่นด้วยก็จะไม่ค่อยยอมเล่นด้วย	
ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องนะ	เขารู้เรื่องแต่ไม่ยอมท�า”คุณหมอเจน
เล่าถึงความหลังของเจซซี่	สุนัขที่เคยเลี้ยงให้เราได้ฟัง
	 “ที่ส�าคัญคือเจซซี่เป็นสุนัขที่ตะกละอย่าแท้จริง”สัตวแพทย์
สาวพูดด้วยท่าทีหมั่นไส้	แต่กลับท�าให้ทีมงานอดยิ้มไม่ได้	
“เวลากินข้าวเจซซี่ชอบมานั่งข้างๆ	โต๊ะเพื่อขออาหาร	ถ้าท�า
เป็นเมิน	บางทีก็เอาเท้าตบชามข้าวเพื่อเรียกร้องความสนใจ
ก็มี”
	 คุณหมอเจนจิราบอกเรากับเราว่าเธอนั้นชอบเลี้ยงสุนัข
มาตั้งแต่เด็กๆ	แล้ว	และเจซซี่เป็นสุนัขตัวแรกๆ	ที่อยู่กับเธอ
มาตั้งแต่แรก	ในเวลา	12	ปี	ที่ผ่านมานั้น	เป็นเหมือนกับสาย
สัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างเธอกับสุนัขตัวนี้จนท�าให้เธอมอง
ว่ามันไม่ใช่แค่	“สัตว์เลี้ยง”	หากแต่เป็น	“เพื่อน”	หรือ	“น้อง
ชาย”	ที่สนิทกัน
	 “ตอนนี้เราอายุ	24	แล้ว	ตั้งแต่ที่ได้พบกับเจซซี่มาก็เป็น
ระยะเวลา	12	ปี	หรือพูดอีกแง่หนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาเป็น
ครึ่งชีวิตของเราเลย	ทุกเช้าตื่นมาก็ต้องเห็นเจซซี่นั่งอยู่ข้าง
โต๊ะอาหารคอยกินข้าว	ส�าหรับเราแล้วเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
หากแต่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านที่เรารู้จักและคุ้นเคยกัน
มาตลอด	เหมือนกับเป็นน้องชายตัวกวนที่เรารักมาก	พอมา
วันหนึ่งเขาหายไปแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่าง
ขาดหายไป	ท�าไมบ้านถึงโล่งกว่าปกติ	เวลากินข้าวก็นึกถึง
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ภาพของเจซซี่ที่มานั่งข้างๆ	โต๊ะ	ตอนนี้เจซซี่จากไปกว่า	1	ปี	
แล้ว	แต่ทุกครั้งที่เรากินข้าวก็ยังอดนึกภาพเขามาอยู่ข้างๆโต๊ะ
อยู่เสมอ”
	 ช่วงเวลาสุดท้ายของเจซซี่นั้นมาถึงในวันหนึ่งโดยที่เธอยัง
ไม่ทันได้รู้ตัว	หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานาน	เคยได้ออก
ไปเที่ยวเล่นด้วย	รวมไปถึงพาเจซซี่ไปนอนเล่นในห้องเรียนที่
คณะสัตวแพทย์มาแล้ว	แต่ในที่สุดวันหนึ่งเจซซี่ก็ล้มป่วยลง
โดยไม่รู้สาเหตุ
	 “จ�าได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ก�าลังน�าเสนอโปรเจคจบของคณะ
พอดี	เจซซี่ก็เริ่มมีท่าทางเริ่มไม่ค่อยดีออกมาแล้ว	เราสังเกต
เห็นแล้วว่าเจซซี่ไม่ค่อยลุก	และไม่ค่อยกินข้าว	เลยพามาที่
คณะ	ด้วยความที่เราเรียนสัตวแพทย์มาเลยสั่งตรวจเลือด	
ตรวจร่างกายเบื้องต้นไป	แต่ปรากฏว่าปกติดีทุกอย่าง	โดย
เฉพาะผลเลือด	มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกบ้างแต่ก็ไม่รุนแรง
มากนัก”เจนเล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงที่จะจากเจซซี่ไปให้ฟัง
	 แต่ในวันถัดมาอาการของเจซซี่ยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง
	 “วันถัดมาอาการเจซซี่หนักลงมาก	เราก็รีบกลับบ้านไป
และวางแผนว่าวันรุ่งขึ้นจะพาเจซซี่ไปนอนที่โรงพยาบาลเพื่อ
รักษา	คืนวันนั้นเราก็พยายามให้ก�าลังใจมัน	ให้นอนบนตัก
แล้วลูบตามตัวมัน	คืนนั้นเจซซี่อาเจียนออกมาด้วย	เราก็เริ่มใจ
ไม่ดีแล้ว	แต่วันรุ่งขึ้นเราต้องไปน�าเสนอโปรเจคจบจึงไม่มีเวลา
พาเจซซี่ไปโรงพยาบาล	แต่เราก็ยังย�้าคุณพ่อว่าให้พาเจซซี่ไป
นอนที่โรงพยาบาลแทนให้ได้”
	 แล้วในเช้าวันนั้นเองเจซซี่ก็จากไปอย่างสงบที่บ้านนั่นเอง	
ก่อนที่คุณหมอเจนก�าลังจะเตรียมตัวน�าเสนอโปรเจคจบในอีก
ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเท่านัน	แต่ทุกอย่างก็ยังคงต้องก้าวต่อไป	
จนในที่สุดการน�าเสนอโปรเจคจบครั้งส�าคัญก็สามารถจบลงได้
ด้วยดี
	 “ก่อนที่จะน�าเสนอโปรเจคจบ	อยู่ดีๆ	คุณพ่อก็โทรมาบ
อกว่าเจซซี่ตายแล้ว	ตอนนั้นอยู่ดีๆ	น�้าตาก็ไหลออกมา	แล้ว

ร้องไห้ฟูมฟาย	แล้วหลังจากน�าเสนอจบก็ร้องไห้ต่อยาวเลย	
เพราะเสียใจมากเพราะไม่ได้อยู่ดูใจด้วย”
	 หลังจากที่พอท�าใจได้แล้ว	คุณหมอเจนก็ตัดสินใจบริจาค
ร่างของเจซซี่ให้ภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษา
ต่อไป	ซึ่งเธอคิดว่าเจซซี่น่าจะดีใจที่ร่างของเขาจะได้ช่วย
เหลือทั้งสัตวแพทย์รุ่นต่อๆ	ไปในอนาคต
	 และเมื่อเราถามว่าถ้าเป็นไปได้	มีสิ่งที่อยากบอกกับเจซซี่
ที่จากไปแล้วในวันนี้ไหม	คุณหมอเจนนิ่งไปพักหนึ่งราวกับ
ครุ่นคิด
	 “มีอยู่	2	เรื่องที่เราอยากจะบอกกับเจซซี่นะ	เรื่องแรกเลย
คืออยากขอโทษจริงๆ	ที่ดูแลได้ไม่ดีพอ	ทั้งๆ	ที่ตัวเองก็เรียน
ทางด้านสัตวแพทย์	แต่รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเจ้าของที่ไม่ดีพอ	
ยังไม่เต็มที่เท่าที่เราสามารถท�าได้	เราคิดว่าเรายังสามารถ
ท�าเต็มที่และท�าได้ดีกว่านี้นะ	แต่เราก็ไม่ท�า	ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
อยากขอโทษและอยากท�าให้ดีกว่านี้มาตลอด”คุณหมอเจน
ตอบออกมาจากใจจริง
	 	และเมื่อถามถึงอีกเรื่องหนึ่ง	คุณหมอเจนก็ตอบออกมา
อย่างไม่ลังเล
	 “เรารักนายนะ	ถ้าเป็นไปได้ซักวันหนึ่งเราอยากเจอกับแก
อีก”
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	 ต้นเดือนพฤษภาคม	หลังจากที่ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์
เรียบร้อยแล้ว	ทางทีมงานได้เริ่มต้นการเดินทางจากถนน
วิภาวดีมุ่งหน้าสู่ฟาร์ม	Corgi	Indydog	ฟาร์มสุนัขคอร์กี้
ที่พิเศษไม่เหมือนใคร	ซึ่งอยู่ห่างจากสามชุกตลาดร้อยปี	
จ.สุพรรณบุรี	ประมาณ	14	กิโลเมตร	ท่ามกลางอากาศร้อน
ระอุและแสงแดดเจิดจ้า	เมื่อไปถึงฟาร์ม	สิ่งที่เราพบเป็นสิ่ง
แรกคือบ้านที่ปลูกสร้างและออกแบบเพื่อน้องหมาคอร์กี้โดย
เฉพาะ	แม้อากาศจะยังร้อนจัด	แต่ความร่มรื่นจากต้นไม้น้อย
ใหญ่ภายในฟาร์มและการต้อนรับที่เป็นกันเองของเจ้าของ
ฟาร์มช่วยให้เราคลายร้อนไปได้มากทีเดียว	โดยเจ้าของฟาร์ม	
คือ คุณเทอดศักดิ์ และ	คุณนพรัตน	์หรือ	ครูมุก	ซึ่งเป็นครู
สอนอยู่โรงเรียนประจ�าอ�าเภอสามชุก	เป็นผู้ก่อสร้างฟาร์ม
เลี้ยงสุนัขคอร์กี้แห่งนี้ด้วยใจรัก	โดยก่อนที่จะมาเลี้ยงสุนัข
พันธุ์คอร์กี้นั้น	ครูมุกบอกว่าเคยเพาะเลี้ยงสุนัขมาแล้วหลาย
พันธุ์	เธอบอกว่าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับคบแฟนแล้วดูใจ
กันมาเรื่อยๆ	จนในที่สุดก็มีคอร์กี้เป็นรักสุดท้าย
	 “โดยส่วนตัวมีประสบการณ์การท�าฟาร์มเลี้ยงสุนัขมานาน	
เริ่มจากการเลี้ยงโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	ชิสุ	ปอมเปอร์เรเนียน	
ไซบีเรียน	ฮัสกี้	บีเกิ้ล	และมาลงเอยที่คอร์กี้	อุปมาไปแล้ว
เหมือนการคบแฟน	ดูใจมาหลายพันธุ์	แต่สุดท้ายแล้วก็เลือก
แต่งงานกับคอร์กี้	เพราะความน่ารัก	ลงตัว	ฉลาดแสนรู้	มี

เสน่ห์	สร้างความสุขและรอยยิ้มเสมอ”	
	 จุดเริ่มต้นการเลี้ยงสุนัขพันธุ์คอร์กี้ของครูมุกนั้นเริ่มต้นมา
จากการได้พบ	“เจ้าโหลด”	สุนัขพันธุ์ทาง	เพศเมีย	ที่หลง
ทางมาขออาศัยอยู่ด้วย	เจ้าโหลดมีลักษณะรูปร่างคล้ายคอร์กี้	
แต่ตัวสูงกว่าเล็กน้อยและมีหางยาว	เลี้ยงอยู่ด้วยกันมานาน
จนกระทั่งวันหนึ่ง	เจ้าโหลดได้ต่อสู้กับงูที่เข้ามาในบ้านกัดงู
จนตายแต่ก็โดนพิษงูด้วยเช่นกัน	และได้ตายในเวลาต่อมา
ประหนึ่งว่าเขาได้ท�าหน้าที่ปกป้องเจ้านายส�าเร็จแล้ว	ด้วย
ความรักและประทับใจเจ้าโหลด	เมื่อครูมุกเจอสุนัขพันธุ์คอร์
กี้	ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมาก	ครูมุกจึงตั้งใจเริ่มเลี้ยงคอร์กี้
อย่างจริงจัง	ตั้งแต่ปี	2548	โดยซื้อพ่อแม่พันธุ์คอร์กี้มาจาก	
Nice	Family	Farm	จ.ชัยนาท	และสายน�าเข้าจากญี่ปุ่น	จาก
คอกทุนคึ	จ.ปทุมธานี	โดยทั้งสองสายนี้นับเป็นสายเริ่มต้น
ของฟาร์มแห่งนี้
	 “สุนัขคอร์กี้เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีน้อยในประเทศไทย	
ท�าให้พัฒนาสายพันธุ์ยาก	ปัจจุบันเราพยายามน�าเข้าสายพันธุ์
แชมป์จากต่างประเทศมา	หลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด	เพื่อ
ป้องกันปัญหาลักษณะด้อยที่ออกมา	โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเรา
น�าเข้าพ่อแม่พันธุ์สายเลือดแชมป์มาเพิ่มอีก	7	ตัว	จากทาง
เอเชียและยุโรป”	ครูมุกอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับพ่อแม่พันธุ์
คอร์กี้ภายในฟาร์ม
	 เมื่อถามถึงเสน่ห์ของสุนัขพันธุ์คอร์กี้ที่ท�าให้คุณมุกตกหลุม
รักนั้น	คุณมุกได้บอกว่าสุนัขพันธุ์คอร์กี้เป็นสุนัขที่มีเสน่ห์ไม่
เหมือนใคร	ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นสุนัขหน้ายิ้ม	และมีหน้าเด็ก
อยู่ตลอดทุกวัย	จนเดาอายุของคอร์กี้ได้ยาก	นอกจากนี้ยัง
มีความโดดเด่นตรงตัวเตี้ย	ขาสั้น	ตัวยาวตัน	หูตั้ง	หางกุด	

เรื่องราวของครูมุกผู้มีประสบการณ์การเลี้ยง
คอร์กี้มากว่า 10 ปี ผู้ท�าให้คนไทยรู้จักและ
หลงรักสุนัขพันธุ์นี้
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พาไปไหนก็มีแต่คนสนใจมาทักทายขอถ่ายรูปเสมอๆ	และ
ที่ส�าคัญที่สุดคือคอร์กี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตร	รักเจ้านาย	รัก
ครอบครัว	เข้ากับทุกคนและสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดี	
	 “เวลาเราเห็นคอร์กี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แปลก
ตาและน่ารัก	โดยเฉพาะกิริยาตอนวิ่งที่เหมือนกับกระต่าย	
และลักษณะที่เหมือนรวมสุนัขหลายพันธุ์มาก	อีกทั้งนิสัยก็น่า
รักเป็นมิตร	คนที่ซื้อคอร์กี้ไปเลี้ยงมักจะถูกใจและประทับใจ	
เพราะคอร์กี้เป็นเพื่อนที่แสนดี	บางตัวจะเฝ้าติดตามเจ้าของ
ไปทุกที่ของบ้านไปหมอบคลานนอนอยู่ใกล้ๆ	ไม่เว้นแม้
กระทั่งเวลาเข้าห้องน�้า	อีกทั้งยังช่วยเฝ้าบ้านและคลายเหงา
ให้ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”
	 ส่วนการเลี้ยงสุนัขพันธุ์คอร์กี้ที่เป็นสุนัขเมืองนอกใน
ประเทศไทยที่เป็นประเทศเมืองร้อนนั้น	คุณครูมุกบอกว่า
ต้องใช้เทคนิคและการดูแลเอาใจใส่สูงเลยทีเดียว	โดยมีสิ่งที่
ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง	คือ	คอร์กี้มีนมให้ลูกน้อย	ท�าให้ต้อง

เสริมนมให้ลูกคอร์กี้ทุก	2	–	3	ชั่วโมง	ตลอดทั้งกลางวัน
กลางคืน	เพราะถ้าเลยระยะเวลาให้นมแล้วลูกคอร์กี้อาจจะ
ท้องอืดได้	รวมไปถึงได้รับน�้านมไม่ต่อเนื่องด้วย	นอกจากนี้
อากาศเย็นก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับลูกคอร์กี้เป็นอย่างมาก
อีกด้วย	
	 “ตอนเด็กๆ	ลูกคอร์กี้ต้องการอากาศเย็นสบาย	โดย
เฉพาะ	50	วันแรก	ในช่วงนี้ลูกสุนัขทนอากาศร้อนได้น้อย	
แต่ถ้าโตเต็มวัยแล้วก็จะสามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติของบ้าน
เราได้	เราจึงเตรียมห้องปรับอากาศให้ลูกคอร์กี้โดยเฉพาะ
เลยทีเดียว”	
	 ส�าหรับครูมุกแล้ว	ความสุขและประทับใจในการท�าฟาร์ม
คอร์กี้คือการที่ได้เห็น	ได้ฟัง	เรื่องเล่าความที่น่าประทับใจ
ระหว่างเจ้านายใหม่กับคอร์กี้ของทางฟาร์ม	และเห็น
พัฒนาการของลูกสุนัขคอร์กี้ที่ลูกค้าถ่ายรูปส่งกลับมาให้	
ซึ่งแสดงถึงความรัก	เอาใจใส่	ผูกพันเหมือนเป็นสมาชิกใน
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ครอบครัว	แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เลี้ยง
สุนัขคนนั้นมีความรัก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูมุกบอกว่าส�าคัญที่สุดใน
การที่จะคิดเลี้ยงสุนัขซักตัว	
	 “สิ่งแรกส�าหรับคนเลี้ยงสุนัขที่ต้องมีเลยคือความรัก	ถ้า
เรามีความรักเป็นที่ตั้งแล้ว	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยัง
ยอมรับได้	ให้อภัยกันได้	ไม่ว่าสุนัขที่เราเลี้ยงจะเป็นอย่างไร	
ไม่สวย	ไม่น่ารักแล้ว	เราก็ยังรักเขาได้”	
	 “และเราควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลี้ยง	อยากให้
ระลึกเสมอว่าสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิต	ไม่ใช่ตุ๊กตา	ดังนั้นสุนัขจึง
อาจดื้อ	ซน	ท�าสกปรกเลอะเทอะได้	ถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขซักตัว
อยากให้คิดว่าเหมือนกับเราเลี้ยงลูกคนหนึ่ง	ความน่ารักนั้น
มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอ	ถ้าขาดความพร้อมเรา
คงไม่มีความสุขในการเลี้ยง	และความล�าบากทั้งหมดก็จะไป
ตกอยู่กับน้องหมาที่ไม่มีความผิดอะไรด้วยเลย”	
	 จริงอยู่ที่ว่าฟาร์ม	Corgi	IndyDog	นั้นอาจจะไม่ใช่ฟาร์ม

สุนัขที่ใหญ่โตนัก	แต่ด้วยความที่คุณนพรัตน์	หรือคุณครูมุก	
ได้ท�าที่นี่ขึ้นมาด้วยใจรัก	ท�าให้ฟาร์มแห่งนี้เหมือนกับสิ่งที่เติม
เต็มความสุขของเธอ	และเธอบอกว่าอีกเรื่องที่น่าดีใจคือลูก
คอร์กี้ที่ออกมาจากฟาร์มแห่งนี้เองก็เป็นสิ่งเติมเต็มความสุขให้
กับคนอื่นด้วยเช่นกัน	
	 “ทุกวันนี้เราท�างานนี้อย่างมีความสุข	เพราะว่าเราได้อยู่กับ
สุนัขที่เรารัก	และความสุขอีกอย่างหนึ่งของเราคือการได้เห็น
ลูกค้ามีความสุขกับลูกสุนัขคอร์กี้ของเรา	อย่างที่เคยบอกไป
แล้วว่ามีคนที่ซื้อคอร์กี้จากฟาร์มเราไปแล้วส่งรูปถ่ายคอร์กี้
กับครอบครัวของเขากลับมาให้ดูอยู่บ่อยๆ	ว่าทั้งคอร์กี้และ
ครอบครัวเขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะ	อะไรแบบนั้น	หลาย
คนก็มาขอบคุณเราว่าท�าให้ครอบครัวของเขามีความสุข	ซึ่งนี่
เป็นสิ่งที่เราดีใจมาก”
	 ครูมุกกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม	ซึ่งเรารู้ว่าเป็นรอยยิ้มที่มา
จากความสุขอย่างแน่นอน
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Thank you

ขอขอบคุณ คุณนพรัตน์ พลเสน หรือ คุณครูมุก เจ้าของฟาร์ม Corgi Indy Dog ส�าหรับ
ความเอื้อเฟ้ือการให้สัมภาษณ์ รวมไปถึงคอร์กี้และลูกชิบะน่ารักที่มาเปน็นายแบบให้เราด้วย

ขอขอบคุณ คุณเจนจิรา เกียรติธนะบ�ารุง ส�าหรับการเล่าเรื่องที่สุดแสนประทับใจให้เราได้ฟัง

ขอขอบคุณ ทีมงานนักวาดทุกคน ที่ช่วยท�างานในระยะเวลากระช้ันชิด โดยเฉพาะ คุณหมอจ๋า 
ที่แม้จะงานยุ่งมาก แต่ก็ยังอุตส่าห์วาดภาพประกอบรวมไปถึงเขียนเนื้อหาบทความให้ด้วย 

รวมไปถึง น้องไอซ์ ที่ยินดีลุยงานด้วยกัน ทัง้ๆ ที่เพิ่งสอบเสร็จมาหมาดๆ

ขอขอบคุณ สัตวแพทย์ทุกท่าน ที่เราไปรบกวนขอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อน�ามาเขียนบทความ

และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณ มิตรรักทุกท่าน ที่ได้อ่านจนถึงบรรทัดนี้
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PAGE BY PAGE

หมาจ๋า
 

	 ถ้าพูดถึงการ์ตูนน้องหมาอารมณ์ดีแล้วล่ะก็	
เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจนี้เป็นเพจแรกๆ	อย่าง
แน่นอน	หมาจ๋าเป็นเพจวาดการ์ตูนที่เล่าเรื่องราว
ของความรักระหว่างคนกับสุนัข	ทั้งในแง่มุมของ
ความรักความผูกพันธ์	และชีวิตประจ�าวันของคนที่
เลี้ยงสุนัขได้อย่างน่ารักและอ่อนโยน	สไตล์การน�า
เสนอของเพจหมาจ๋านั้นเป็นการใช้การ์ตูนลายเส้น
ง่ายๆ	และสีสันสบายตา	เราขอแนะน�าเลยว่าไม่
ว่าคุณจะเลี้ยงสุนัขหรือไม่เคยเลี้ยงก็ตาม	แต่เราก็
อยากให้คุณได้ลองมาแวะชมเพจนี้ดู	รับรองว่าคุณ
จะต้องหลงรักความน่ารักขี้เล่นของเจ้าสี่ขาเหล่านี้
อย่างแน่นอน

Off The Leash
 

	 ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนรักสุนัขและรักเสียงหัวเราะแล้วล่ะก็	
เราขอแนะน�าว่าคุณห้ามพลาดเพจ	Off	The	Leash	(แปลเป็น
ไทยน่าจะได้ประมาณว่า	“สุดสายจูง”	ประมาณนั้น)	เป็นอัน
ขาด	เพจนี้เป็นเพจการ์ตูนของต่างประเทศเกี่ยวกับสุนัข	(และ
คนรักสุนัข)	เต็มรูปแบบ	โดยนักวาดผู้เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน
อย่าง	Rupert	Fawcett	ที่รวมเรื่องราวชวนปวดกะโหลก	แถม
ยังแอบแซวเจ้าสี่ขาตัวป่วนเหล่านี้ไว้แบบแสบๆ	คันๆ	อีกด้วย	
จนถ้าคุณคิดว่าสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารัก	ซื่อสัตย์	ไม่เคยสร้าง
ปัญหาให้กับเจ้านายแล้วล่ะก็	บางทีคุณอาจจะก�าลังคิดผิดอยู่
ก็ได้	!	
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S H O W  T I M E
นิตยสาร Howl magazine เปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้ปล่อยของ ร่วมโชว์ภาพถ่ายสวยๆ ของตนเอง 

ภายใต้หัวข้อ “Puppy Love แค่อยากเป็นคนที่ถูกรัก”
ใครที่สนใจสามารถมาส่งผลงานมาได้ที่ howlpublishing@gmail.com หรือติดแท็กใน #howlmag 

(ใน     instagram และ     facebook) แล้วมาชมรูปสวยๆ ด้วยฝีมือท่านเองใน Howl ฉบับหน้ากัน
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LET' S TALK

เรื่องและภาพ : ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์
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 หากพูดถึงนักร้องหญิงระดับแนวหน้าของเมือง
ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว
 เช่ือว่าช่ือของ “ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ” จะต้องเปน็
ช่ือแรกๆ ที่ใครหลายคนนึกถึงอย่างแน่นอน
ทัง้กระแสตอบรับอัลบัม้ “หนึ่งเดียวคนนี้” อย่าง
ล้นหลาม การได้รับเลือกจากเป๊บซ่ี ถ่ายโฆษณาคู่
กับศิลปินช่ือดังก้องโลกอย่าง ทีน่า เทอร์เนอร์ หรือ
การเล่นเปน็นางเอกละครประกบคู่พี่ เบิร์ด-ธงไชย 
แมคอินไตย์ ซ่ึงยังคงสร้างความประทับใจให้แก่
คนดูมาจนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือเครื่องตอกย�้าถึง
ปรากฏการณ์ “ปุ๊ ฟีเวอร์” ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เปน็
อย่างดี
 ในวันนี้ นอกจากบทบาท นักร้อง นักแสดง หรือ
แม้กระทั่งนางแบบ ที่เธอเคยวาดลวดลายไว้เมื่อครัง้
ในอดตี คณุปุ๊ยังเปน็เจา้ของร้านอาหารและท�ากิจกรรม
ช่วยเหลือศาสนจักรมากมาย และอีกหนึ่งสิ่งที่เธอรัก
คือสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อยู่หลายตัว จนเธอพูดติดตลก
เองว่าเปน็งานหลักที่ก�าลังท�าอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียว
 ดังนัน้ เราจึงอยากพาทุกท่านไปรู้จักชีวิตในอีกแง่
มุมหนึ่งของคุณปุ๊กบัเหลา่ผองเพื่อน 4 ขาที่เธอเลีย้งไว้ 
รวมถึงโครงการชวน 4 ขามาให้เลือดที่ก�าลังช่วย
ประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้ด้วย
 รับรองว่า…เรื่องราวของคณุปุ๊จะยงัคงสรา้งความ
ประทับใจตราตรึงใจ ไม่แพ้บทเพลงที่เธอเคยขับร้อง
ไว้อย่างแน่นอน
 

ที่หนึ่งในใจ 

หนึ่งเดียวคนนี้

1

	 เราพบกับคุณปุ๊-อัญชลี	ที่แผนกฉุกเฉิน	โรงพยาบาล
สัตว์เล็ก	จุฬาฯ	เพราะสุนัขชื่อ	“แป้ง”	ของคุณปุ๊ก�าลังป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาพอดี	ในเช้าวันนั้นคุณปุ๊ปรากฏตัว
ขึ้นพร้อมรถเข็นคันใหญ่ที่บรรทุกน้องแป้ง	สุนัขพันธุ์
ลาบราดอร์	สีเนื้อ	ตัวใหญ่	เข้ามาในแผนกฉุกเฉิน	หลังจาก
เสร็จขั้นตอนการดูแลรักษาน้องแป้งแล้ว	เราได้มีโอกาสพูด
คุยกับศิลปินหญิงที่กาลเวลาไม่อาจพาเธออกไปจากความ
ทรงจ�าของเราได้	เพราะเธอยังเป็น	“หนึ่งเดียวคนนี้”	ในใจ
ของพวกเราเสมอ		
		 “ตามสบายเลยนะ	สัมภาษณ์ได้ทุกอย่างเลย”	พี่ปุ๊พูด
อย่างเป็นกันเองก่อนที่เราจะเริ่มบทสนทนากัน	ซึ่งช่วย
คลายความกังวลและความตื่นเต้นของพวกเราไปได้ไม่น้อย	
ก่อนที่จะบอกว่าให้เรียกตัวเธอเองนั้นว่า	“พี่ปุ๊”	
	 เมื่อ	30	ปี	ก่อน	เธอคนนี้คือนักร้องซุปเปอร์สตาร์หญิง
ชื่อดังของเมืองไทย	ที่อาจกล่าวได้ว่า	ถ้าซุปเปอร์สตาร์
อันดับ	1	ฝ่ายชาย	คือ	พี่เบิร์ด-ธงไชย	ฝ่ายหญิงก็ต้องเป็น	
พี่ปุ๊-อัญชลี	คนนี้เท่านั้น
	 ทั้งยอดขายและความนิยมถล่มทลายจากอัลบั้ม	“หนึ่ง
เดียวคนนี้”	และความสามารถมากมายที่ถูกถ่ายทอดออก
มา	ท�าให้พี่ปุ๊ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการนักร้องสมัยนั้นได้
อย่างรวดเร็ว	จนถึงขั้นมีแฟนเพลงไปปูเสื่อดักรอหน้าบ้าน	
เหมือนกับแฟนเพลงที่คลั่งไคล้นักร้องเกาหลีอยู่ในขณะนี้
เลยทีเดียว	แต่ละคอนเสิร์ตที่ได้ขึ้นแสดง	ก็จะมีแฟนเพลง
มาร่วมงานกันอย่างล้นหลามทุกครั้ง	สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง
ยืนยันได้ดีว่าในสมัยนั้นมีคนที่รักเธออยู่มากมายแค่ไหน
	 แต่หลังจากการเปิดตัวอัลบั้มหนึ่งเดียวคนนี้	และอีก	2	
อัลบั้มถัดมา	ท่ามกลางความส�าเร็จสูงสุดที่เธอก�าลังได้รับ
อยู่ในขณะนั้น	อยู่ดีๆ	พี่ปุ๊ก็หายหน้าไปจากวงการเสียดื้อ	ๆ
	 และนั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไม	หลังจากที่ได้ทักทายและพูด
คุยเรื่องทั่วไปกับพี่ปุ๊อย่างเป็นกันเองเรียบร้อยแล้ว	เราจึง
ได้ตัดสินใจถามค�าถามแรกที่เราเชื่อว่าแฟนเพลงทุกคนต้อง
อยากรู้และไม่เคยได้รับค�าตอบนั้นมาก่อน
	 เรื่องราวการหายไปของพี่ปุ๊-อัญชลี	
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2

		 “เราคงต้องบอกว่ามันคือชีวิตจริง”
	 พี่ปุ๊-อัญชลี	พูดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา	หลังจากที่เราถามว่า
เพราะเหตุใด	อยู่ดี	ๆ	พีปุ่จึ๊งหยุดงานเพลงไปมากกว่า	5	ปี	ทัง้	ๆ 
ที่ตอนนั้นมีแฟนคลับก�าลังรอฟังเพลงจากพี่ปุ๊อยู่มากมาย
	 “เมื่อ	30	ปีก่อนนั้น	การแข่งขันในวงการเพลงยังมีไม่สูงมาก	
ตอนนั้นเราออกอัลบั้มแรก	แล้วประสบความส�าเร็จจนโด่งดัง
อย่างรวดเร็ว	ท�าให้เราตั้งตัวไม่ติด	เพราะตอนนั้นเราเพิ่งอายุ
แค่	28	ปี	ในวงการถือว่ายังอายุน้อยมาก	ประสบการณ์ชีวิตก็
ยังไม่โชกโชน	อีกทั้งยังเพิ่งเรียนจบมาได้ไม่นาน	ตอนแรกเมื่อ
ประสบความส�าเร็จก็ดีใจ	แต่เมื่อออกอัลบั้มมาเป็นชุดที่	2	ที่	3	
แล้วโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันแย่ลง”
	 ด้วยแรงกดดันและความคาดหวังจากหลายทิศทาง	ท�าให้
ผลงานอัลบั้มที่	2	และ	3	ต่อมา	แม้ว่าจะได้รับเสียงตอบรับดี
เหมือนเคย	แต่ส�าหรับตัวเธอแล้วคิดว่ามันยังไม่ประสบความ
ส�าเร็จดังที่คาดหวังไว้	และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เธอบอกว่าอยาก
หยุดท�างานด้านร้องเพลงซักพัก	เพื่อให้เธอมีเวลาได้คิดและ
ทบทวนตัวเองมากกว่านี้
			“เมื่อมีแรงกดดันมาจากหลายทิศทาง	แม้ว่าเรายังพยายาม
ร้องเพลง	ท�างานไปเรื่อยๆ	แต่บางที่ในใจมันรู้สึกไม่สบายใจ	
แล้วเราก็เริ่มมีความคิดว่าอยากลงจากหลังเสือ	อยากหยุดร้อง
เพลงซักพักเพื่อให้เวลาตัวเอง	แล้วพอดีช่วงนั้นมีคนมาเผยแพร่
ค�าสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูให้เราฟัง	เราก็เลยลองเปิด
ใจศึกษาดู”
	 การที่ได้พบกับพระเจ้าและความเชื่อทางศาสนาคริสต์นั้น
ท�าให้พี่ปุ๊	เริ่มเข้าใจถึงความสุขและตัวเองมากขึ้น	จนในที่สุด
เธอก็ตัดสินใจหยุดออกอัลบั้ม	ทั้งๆ	ที่อัลบั้มที่ท�าอยู่ตอนนั้นใกล้
จะเสร็จเต็มทีแล้วก็ตาม
	 “เราตัดสินใจหยุดอัลบั้มเลย	ทั้งๆ	ที่อัลบั้มนั้นจวนจะเสร็จ
แล้ว	เพราะรู้ว่าถ้าฝืนออกไปโดยที่เราไม่มีใจให้กับมันต้องออก
มาไม่ดีแน่	เลยตัดสินใจหยุดแล้วมาศึกษาตัวเองผ่านทางความ
เชื่อทางคริสต์แทน	ซึ่งเราใช้เวลาที่หยุดไปนั้นพยายามทบทวน
ตัวเอง	และหาค�าตอบว่าความสุขของเราคืออะไร”
	 หลังจากหยุดไปกว่า	5	ปี	ในที่สุดเธอก็มีความรู้สึกว่าอยาก
ออกอัลบั้มอีกครั้ง	แม้ว่าจะหายจากวงการไปนาน	โดยที่ไม่ได้
เคยออกอัลบั้มอะไรออกมาอีกเลยก็ตาม	แต่ถึงกระนั้นพี่ปุ๊ก็ยัง
ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า	อยากออกอัลบั้มอีกซักชุด	จนในที่สุด
ก็ออกมาเป็นอัลบั้ม	“Cross	Road”	และประสบความส�าเร็จได้
เป็นอย่างดี	
	 “เราดีใจมากที่อัลบั้ม	Cross	Road	ประสบความส�าเร็จไป
ได้ด้วยดี	ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเรามีเวลาได้ทบทวนตัวเอง	

โดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนต่างมีช่วงที่ต้องค้นหาอะไรบางอย่าง	
ท�าให้ต้องหยุดอะไรบางอย่างลงไป	และส�าหรับเราก็ค้นหา
และพบแล้ว	เราได้ค�าตอบแล้วว่าความสุขที่เราตามหานั้นคือ
อะไร”
	 ไม่ต้องบอกก็รู้	ว่าความสุขของเธอก็คือการร้องเพลง
นั่นเอง

3

	 “จะว่าไปแล้ว.งานหลักตอนนี้คงเป็นการเลี้ยงหมา”
	 พี่ปุ๊พูดพลางหัวเราะยาว	เมื่อเราถามว่าตอนนี้พี่ปุ๊ก�าลังท�า
อะไรอยู่	ความจริงแล้วนอกจากการเลี้ยงสุนัข	พี่ปุ๊ยังคงร้อง
เพลงอยู่อย่างต่อเนื่อง	พ่วงด้วยงานด้านการแสดงบ้าง	และท�า
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างชื่อดังอย่างร้าน	“Sumi+”
	 แต่ถึงกระนั้นพี่ปุ๊ก็ยังยืนยันว่า	ตอนนี้งานเลี้ยงสุนัขเป็นงาน
ใหญ่ที่เธอรับผิดชอบและมีความสุขกับเพื่อน	4	ขาทุกตัวของ
เธอ	ซึ่งพี่ปุ๊ยังอีกว่า	ในตอนนี้สุนัขที่เลี้ยงทั้งหมดมี	11	ตัว	จุด
เริ่มต้นของการเลี้ยง	คือ	พี่ปุ๊บอกว่าเกิดจากพี่เบิร์ด	ธงไชย	
ตั้งแต่เมื่อ	30	ปีก่อน
	 “ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้ว	คงต้องเริ่มเท้าความถึงพี่เบิร์ด	
ธงไชย	แมคอินไตย์	กันเสียหน่อย	ในตอนนั้นเราเล่นหนังด้วย
กัน	แล้วอยู่ดีๆ	เขาก็อุ้มสุนัขขนยาวตัวเล็กนิดเดียวอยู่บนมือ	
เราก็ตื่นเต้นถามว่านี่เป็นแมวอย่างนั้นเหรอ	พี่เบิร์ดก็หัวเราะ
แล้วบอกว่า	พี่ปุ๊	นี่มันหมา	เราก็ถามว่าพันธุ์อะไร	เพราะใน
ประเทศไทยเมื่อประมาณ	30	ปี	ก่อน	สุนัขพันธุ์เล็กยังไม่แพร่
หลายมากนัก	เรารู้จักก็แต่สุนัขพันธุ์ใหญ่	ตัวเล็กที่สุดที่รู้จัก	
คือ	พันธุ์พุดเดิ้ล	เมื่อถามไปแล้วก็เลยได้ค�าตอบมาว่าเป็นพันธุ์
ยอร์กเชียร์	เทอร์เรีย”
	 เมื่อได้รู้จักชื่อสายพันธุ์นี้แล้ว	พี่ปุ๊ก็เลยไปหาสุนัขพันธุ์
ยอร์กเชียร์	เทอร์เรีย	ที่เป็นพี่น้องกับสุนัขของพี่เบิร์ดมาเลี้ยง
บ้าง	และได้มาเป็น	“มูมู่”	สุนัขตัวแรกของเธอในที่สุด
	 “จากการที่ได้มูมู่มาเลี้ยงแล้วท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นการเลี้ยง
สุนัขของเราเลย	จากตอนแรกก็ยังเลี้ยงไม่ค่อยเป็น	แต่ด้วย
ความอยากเลี้ยงท�าให้เราเริ่มต้นศึกษามาเรื่อยๆ	แม้ว่าจะยัง
ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่	แต่ก็พยายามมาตลอด”
	 	จากตอนแรกที่พี่ปุ๊เลี้ยงมูมู่เพียงตัวเดียว	แต่พอเวลาผ่าน
ไปซักพัก	ก็เริ่มอยากเลี้ยงลูกสุนัขบ้าง	เลยพามูมู่ไปผสม	และ
เริ่มมีลูกมีหลานขึ้นเรื่อยๆ	นอกจากนี้ก็ยังมีไปซื้อมาเพิ่มเติม
อีกบ้าง	มีเพื่อนมาให้บ้าง	จนรู้สึกตัวอีกที	พี่ปุ๊ก็บอกว่าเลี้ยงไป
เกือบ	15	ตัวแล้ว	และหลังจากนั้นก็มีตัวที่จากไปตามอายุขัย	
จนในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด	11	ตัว
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“ทุกคนต่างมีช่วงที่ต้องค้นหาอะไรบางอย่าง ท�าให้ต้องหยุดอะไรบางอย่างลงไป 
และส�าหรับเราก็ค้นหาและพบแล้ว”
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4.

	 ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้น	สายตาของเราก็มองไปเห็น
โปสเตอร์โครงการชวน	4	ขามาให้เลือด	ซึ่งแปะอยู่ที่ผนัง
ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	จุฬาฯ	โครงการนี้เป็นการเชิญชวน
ให้พาสุนัขและแมวมาบริจาคเลือดเพื่อเก็บในธนาคารเลือด	
และพี่ปุ๊เองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการนี้อยู่	ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการประชาสัมพันธ์และยังพาสุนัขที่เธอเลี้ยงไว้มาเข้า
ร่วมโครงการนี้เองอีกด้วย
	 “ตอนเห็นป้ายโครงการชวนสุนัขมาบริจาคเลือดครั้ง
แรก	เราก็แปลกใจเพราะไม่คิดว่าในสุนัขก็มีการบริจาคเลือด
เหมือนกัน	พอมานึก	ๆ	ดูแล้วเราก็มีสุนัขขนาดตัวใหญ่พอ
บริจาคเลือดได้ตั้ง	3	ตัว	เลยอยากลองดูบ้าง”

	 หลังจากนั้น	พี่ปุ๊ก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	จุฬาฯ	
และพาสุนัขที่บ้านทั้ง	3	ตัว	ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
มาบริจาคเลือดเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก	หลังจากนั้น
จึงมีโอกาสเข้าช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์โครงการนี้อย่าง
เต็มตัว	ซึ่งเธอบอกว่าดีใจและภูมิใจมากที่ได้ช่วยงานนี้	รวมไป
ถึงเห็นสุนัขของตัวเองสามารถช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นๆ	ได้อีก
	 “รู้สึกดีใจมากที่สุนัขของเราสามารถท�าประโยชน์ให้กับ
คนอื่นได้ด้วย	ไม่ใช่แค่เราเลี้ยงสุนัขแล้วมีความสุขของเราคน
เดียวแค่นั้น		หลังจากพาไปบริจาคเลือดทีไร	แล้วมองสุนัขของ
เราทีไรก็รู้สึกภูมิใจมากทุกครั้ง”	พี่ปุ๊หัวเราะอย่างอารมณ์ดี	
		 “เพราะโดยส่วนตัวแล้ว	ตัวเองมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะ

“ในชีวิตของคนเรานัน้มีแง่มุมหลากหลาย ได้พบเจอกับคนอื่นมากมาย 
แต่ส�าหรับสัตว์เลี้ยงแล้ว โลกของเขามีแค่เราเท่านัน้จริงๆ”
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คือ	ความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างเจ้าของและตัวสุนัขนั่นเอง
	 “	เราได้รับความรักจากเขามามากมาย	เราชอบมอง
สายตาของเขาเวลามองมาที่เรา	ซึ่งเป็นสายตาที่ไม่สามารถ
มองหาได้จากที่อื่น	มันเป็นสายตาที่ภักดี	และที่ส�าคัญคือเรา
เองก็รักเหมือนเขาเหมือนลูก	เห็นเขาเป็นเหมือนครอบครัว
คนหนึ่งของเรา	แล้วยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอีกด้วย”
	 “ดังนั้นเราจึงอยากเตือนคนเลี้ยงสุนัขว่าเราต้องมีความรู้
ก่อน	ตามมาด้วยความรักจริง	เราต้องยอมรับภาระหน้าที่ที่
จะตามมา	ต้องคอยดูแลสุขภาพ	เอาใจใส่เวลาเขาเจ็บไข้ได้
ป่วย	และต้องรู้ว่าเราเหมาะกับสุนัขที่เลี้ยงไหม	ถ้าไม่พร้อม
ก็อย่าเลี้ยงเลย	เพราะถ้าคิดจะเลี้ยงหมายถึงว่าเราต้องเลี้ยง
เขาไปตลอดชีวิต”

6.

	 “แป้งนี่ก็อายุ	15	ปีแล้ว	เทียบกับคนคงอายุ	90	กว่า”
	 พี่ปุ๊ยิ้มและเล่าให้เราฟังถึงแป้ง	สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์	ที่
เธอพามารักษาในวันนี้	เธอบอกว่าในระยะหลังนี้สุนัขที่
เธอเลี้ยงหลายตัวเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย	ท�าให้ต้องพามาที่โรง
พยาบาลสัตว์อยู่บ่อยๆ	แม้ว่าจะเป็นงานที่เสียเวลา	ต้องไป
กลับระยะทางไกลๆ		แต่คุณปุ๊ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระ
ส�าหรับเธอเลยแม้แต่น้อย
	 “เราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเลี้ยงสุนัขทุกตัวของเราให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้	และดูแลเขาไปตลอดชีวิต”	
	 ดังนั้นเมื่อถามถึงอะไรที่อยากทิ้งท้ายไว้	พี่ปุ๊ก็ตอบกลับ
ทันทีว่า	อยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่
ตัวเองเลี้ยงให้ได้มากที่สุด
	 “ส�าหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นั้น	ควรส�ารวจตัวเองก่อน
ว่าพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์หรือไม่	ถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมก็อย่า
ฝืนเลี้ยงเด็ดขาด	และถ้าตัดสินใจจะเลี้ยงแล้ว	ต้องมีความ
รบัผดิชอบเลีย้งเขาไปให้ตลอด	และอย่าลมืรกัเขาให้มากๆ	”
	 “เหมือนกับเพลงที่พี่บอย	โกสิยพงษ์	แต่งเอาไว้ที่มีความ
หมายว่า	ในชีวิตของคนเรานั้นมีแง่มุมหลากหลาย	ได้พบเจอ
กับคนอื่นมากมาย”
	 “แต่ส�าหรับสัตว์เลี้ยงแล้ว	โลกของเขามีแค่เราเท่านั้น
จริงๆ”

บริจาคเลือด	แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยได้บริจาคเลือดเลยซักครั้ง	
ส่วนใหญ่เพราะน�้าหนักตัวไม่ถึงตั้งแต่ตอนสาวๆ	จนถึงตอน
นี้	แต่มีช่วงหนึ่งตอนอายุ	40	กว่า	เคยน�้าหนักถึงเกณฑ์แล้ว	
ตอนนั้นก็ดีใจมากเลยรีบไปบริจาค	ปรากฏว่าโดนปฏิเสธ	
เราก็สงสัยว่าปฏิเสธเรื่องอะไร	พยาบาลก็น่ารักมากพยายาม
หาข้อปฏิเสธเฉไฉไปเรื่องอื่น	ทั้งเรื่องสุขภาพ	เรื่องอื่นๆ	แต่
สุดท้ายก็ยอมบอกตรง	ๆ	ว่าเลือดของเราอายุมากไปหน่อย	
เราก็บอกว่า	แหม	พูดตรง	ๆ	ก็ได้	ไม่ต้องเกรงใจหรอก”
	 หากถามถึงประสบการณ์ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้	
พี่ปุ๊บอกว่าอาจจะยังไม่มีจนถึงขนาดเป็นเรื่องเล่าให้ฟังได้	แต่
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่น่าดีใจซะมากกว่า	และมักจะเกิดขึ้นอยู่
บ่อยๆ	
	 “มีคนถ่ายภาพให้เราดูว่ามีสุนัขได้รับบริจาคเลือดจาก
สุนัขของเรา	เราดีใจมาก	เพราะสุนัขของเราได้ช่วยเหลือ
ชีวิตสุนัขตัวอื่นจริง	ๆ	นอกจากนี้	ยังเคยมีอีกกรณีหนึ่งคือพา
สุนัขของเราชื่อ	ปองปอง	มาบริจาคเลือด		แล้วมีคุณหมอ
มาขอรับเลือดที่บริจาคตอนนั้นทันทีเลย	เพราะก�าลังมีสุนัข
ที่ต้องการได้รับเลือดฉุกเฉินอยู่ในขณะนั้นพอดี	เราก็ยิ่งรู้สึก
ภูมิใจเพราะพอสุนัขเราบริจาคเลือดปุ๊บ	ก็มีสุนัขที่ต้องการ
เลือดนั้นทันที	มันรู้สึกเหมือนเราได้ช่วยอีกชีวิตหนึ่งไว้เลย
นะ”

5.

	 พีปุ่บ๊อกว่าชีวิตของตัวเธอเองเปลีย่นไปมากต้ังแต่เลีย้งสนุขั
	 จากแต่เดิมที่พี่ปุ๊บมีนิสัยส่วนตัวแบบเรื่อยเปื่อย	ไม่ได้
ใส่ใจอะไรมาก	แต่เมื่อเลี้ยงสุนัขแล้วท�าให้ต้องเป็นคนที่มี
วินัย	ใส่ใจ	และจริงจังกับทุกรายละเอียดมากขึ้น	เพราะการ
เลี้ยงสุนัขคือการรับผิดชอบชีวิตของเขาทั้งชีวิต
	 “การเลี้ยงสุนัขต้องมีวินัยและตรงต่อเวลาด้วย	เพราะ
ต้องให้อาหาร	พาไปตรวจสุขภาพ	พาไปฉีดยา	แต่ก่อนเรา
เป็นสไตล์เอาไงก็เอากัน	ไม่ได้จริงจังมากมาย	แต่เมื่อมา
เลี้ยงหมาแล้วท�าให้เราต้องใส่ใจ	และจริงจังกับรายละเอียด
เล็กๆ	น้อยๆ	มากขึ้น	ต้องคอยดูแลสมุดพกสุขภาพสุนัข	ซึ่ง
เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น”
	 และสิ่งที่พี่ปุ๊ได้รับกลับมาหลังจากการชอบเลี้ยงสุนัข	ก็
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Howl 
show 
time 

ครัง้ที่ 1 

“แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก”

NO.1  Title : อย่าสบตาพี่ ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่
Photo by : Komkrit Takham

HOWL SHOW TIME
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NO.2

NO.4

NO.3

NO.5

Title : แม่ไม้มวยไทยนี้เรียกว่า “แมวยันหลัก”
Photo by : Namfon Lai

Title : โห่วว มันเป็น “แฟชั่น” 
Photo by : sarocha permsab 

Model : ลูกหิน (หินกุ้น)

Title : “เค้าเปล่าวางแผนครองโลกจิงๆน้าาาาา”
Photo by : ภัสสร แสงอุไร

Titled : “ถ่ายมุมนี้ เซนเซอร์ให้ด้วยนะ”
Photo by : weeranuch
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NO.6

NO.8

NO.7

NO.9

Title : “สวามิภักดิ์ซะเจ้ามนุษย์ทั้งหลายยยย”
Photo by : ภัสสร แสงอุไร

Title : ข้าคือนายของพวกเจ้า 
ออกไปหาเซลม่อนให้ข้าเดี๋ยวนี้ 

Photo by : Santi Jitta

Title : ตอนนี้เราครองทารกได้ 
อีกหน่อยเราก็ครองโลกได้

Photo by : Sara Niae

Title : เเมวเป็นสัตว์ที่คิดจะ’
’นอนครองโลก” ̂ ^

photo by : Paralee Nantarakchaikul
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NO.10

NO.12

NO.11

NO.13

Title : “จ้องหน้า หาเรื่องเค้าหรา!!!”
Photo by : Wassana Siripokatirat

Title : “แม้แต่เปลือกข้าวโพดแมวก็ยังยึดครอง”
Photo by : Fern Kamraitip

Title : #แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก #มิตรสหายทั้งหลาย
จงร่วมรบไปกับข้า #ชนะใสๆ #เจ้ามนุษย์ทั้งหลาย #ใครไม่

พร้อมเราพร้อม #แง๊ววว #เล่นปลาแพร๊บ
Photo by : Orapat Kaewthumchai

Title : “อย่าเพิ่งท�างานเลยนะฮะ 
มาเล่นกับผมก่อน”

Photo by : Nokkajib Rujaporn Macotpet
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NO.14

NO.16

NO.15

NO.17

Title : โฉมหน้าผู้ก่อการรัก.
กับภาระกิจพิชิตโลกมนุษย์ !!!

Photo by : Sathitphong Duangphet

Title : ตะ.ติด.! ช่วยดึงหน่อยสิเจ้ามนุษย์
Photo by : Manita Mahasanwichit

Title : “ลองเข้ามาสิ.มนุษย์!!!” 
Photo by : miMe

Titled : “ 3 ทหารเสือ “
Photo by : weeranuch
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NO.18

NO.20

NO.19

NO.21

Titles : “จุๆๆ เล่นซ่อนหาอยู่ อย่าบอกด่างนะ”
photo by weeranuch

Title : เซลฟี่ เองก็ได้ ไม่ง้อพวกมนุษย์
Photo by : Onjira Chingchit

Title : Unknown

Photo by Duangthida DitAmphai

Title : “ อากาศดี summer นี้ หนูไม่กลัว”
Photo by : Athakorn Ongsiriporn
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รู ้ไว้ไม่ว่า
เร่ือง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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 1. อาบน�้าก่อนพามาตรวจ ในบางครั้งการตรวจ
ต้องการตรวจปริมาณหรือคุณภาพของเชื้อต่างๆ บน
ผิวหนัง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการตรวจโดยเฉพาะตรวจโรค
ผิวหนังไม่ควรอาบน�้าในวันที่จะพามาตรวจครับเพราะทุก
อย่างจะดูดีมาก.จนหมอดีใจ
 2. อาบน�้าก่อนมาท�าวัคซีนหนึ่งวัน ทุกคนทราบ
กันดีว่า ห้ามอาบน�้าหลังจากท�าวัคซีนประมาณ 1 สัปดาห์ 
นั่นเพราะการอาบน�้าท�าให้ภูมิคุ้มกันของสุนัขโดนกด การ
ท�าวัคซีนจึงไม่ได้ผลเต็มที่ แต่การที่เจ้าของมักจะอาบน�้า
ก่อนพามาในวันนั้นก็ไม่ได้ท�าให้ผลแตกต่างกันเลย สุดท้าย
ภูมิคุ้มกันของสุนัขก็ถูกกดอยู่ดีครับ ดังนั้นไม่ต้องอาบครับ 
หมอชอบกลิ่นสาปสุนัข
 3. ดุ ในบางพันธุ์ หรือบางตัวสุนัข ไม่คุ้นเคยกับคน 
โดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อขาวที่ถือเข็มมาฉีดยาเค้า ดังนั้นถ้า
สุนัขไม่ได้เชื่องมากๆ รบกวนใส่ปลอกปากเสมอเวลาตรวจ
ครับ ซื้อเป็นของส่วนตัวไปเลยครับ สะอาดปลอดภัย หาย
ห่วง สบายแฮ
 4. ไม่พกยาที่กินประจ�ามา บางครั้งการรักษาต่อ
เนื่องจ�าเป็นต้องตรวจสภาพ หรือถามถึงยาที่มีกินอยู่ใน
ปัจจุบัน จึงจ�าเป็นมากๆ ถ้าสัตว์ได้รับยาจากที่อื่นหรือที่ใด
ก็ตาม ให้พกพายาที่เค้ามีมาให้หมดครับ หมอเองก็อยากรู้
ว่าเคยใช้ยาตัวไหนไปบ้าง จะได้ไม่ใช้ซ�้า
 5. ไม่ยอมบอกว่าเคยรักษามาก่อน บางครั้ง
เจ้าของที่ไม่ประทับใจการรักษาที่เก่ามักจะไม่ยอมบอกว่า
เคยรักษามาแล้ว ไม่ต้องกลัวครับ บอกเถอะ หมอจะได้
ประเมินถูกว่าควรเริ่มจากยาขั้นไหนให้ บางครั้งรักษามา
นานแต่ไม่หาย ก็ต้องจัดหนักให้สัตว์ป่วยครับ

มาหาหมอ...ขอทีเถิด

 6. สงสัย แต่เก็บไว้ในใจ โรคในสัตว์กับในคนคล้าย
กันก็จริง แต่การรักษาหรือการพยากรณ์โรคก็มีส่วนที่แตก
ต่างกัน ดังนั้นหมอที่ก�าลังตรวจจะรู้เรื่องของน้องเค้ามาก
ที่สุด ถามเลยครับ ว่าท�าไมต้องท�าแบบนี้-แบบนั้น ดีกว่า
เก็บไปถามในเว็บบอร์ดซึ่งไม่มีทางได้ตรวจตัวสัตว์ไม่เห็น
ข้อมูลการตรวจ จึงไม่น่าจะมีโอกาสรักษาได้อย่างถูกต้อง
หรอกครับ
 7. พาสุนัขตัวอื่นที่ไม่ป่วยมาเป็นเพื่อน ผมว่าโรง
พยาบาลไม่ใช่ที่ที่ควรมากันเป็นเพื่อน หรือมากันเป็นแฟน
ครับ เสี่ยงต่อการติดเชื้อกลับไป ทั้งยังยากในการดูแล พา
ตัวป่วยมาก็ต้องอุ้มแล้ว ไหนจะต้องพะวงกับอีกตัวที่พามา
อีกตัวด้วย เดี๋ยวจะได้โรคกลับไปนะ หึหึ
 8. เอาขนมมาให้หมอที่ตรวจ คือนิสัยส่วนตัวโดย
ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ท�างานนี้คือ ท�าเพราะใจรักทั้งนั้น การมี
ขนมมาให้ไม่ได้ท�าให้การรักษาดีขึ้นหรือแย่ลง แต่ท�าให้
หมอที่ได้ขนมนั้นมีพุงที่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าให้ดีขอ
แบบ low fat แทนครับ 
 9. ไม่ยอมบอกความจริงทัง้หมด นิสัยส่วนตัวของ
ชาวเรา คือ ถ้าเราท�าผิดมักจะไม่บอกหมด เช่น ทับน้อง
เค้าเอง ลืมป้อนยา ลืมนู่นนี่ ส�าคัญมากครับ เผื่อว่าจะต้อง
ปรับยาขึ้นหรือลง ดังนั้นยอมรับมาแต่โดยดี ว่าลืมหรือท�า
อะไรตามที่ให้ท�าหรือไม่ครับ
 10. สิ่งส�าคัญที่สุดของการรักษา ไม่ใช่หมอ ไม่ใช่
ยา แต่เป็นการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจริงๆ เพราะสัตว์
ป่วยอยู่กับเจ้าของ เกิน 99% ตลอดการรักษา เพราะฉะนั้น 
การสังเกต การจดบันทึก อาการ หรือความเป็นไปจะช่วย
ในการรักษาได้มากมายครับ
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2. การถ่ายพยาธิ  ควรท�าการป้อนยาถ่าย พยาธิทุกครั้งที่ท�า 
 วัคซีน
3. ผ่าตัดท�าหมันเพื่อคุมก�าเนิดถาวร
4. ฝึกให้กินอาหารส�าเร็จรูปสูตรลูกแมว
5. สร้างนิสัยที่ดี / ฝึกขั้นต้น

ขวบปีที่ 2-6
1. การฉีดวัคซีนที่จ�าเป็น (ประจ�าปี)
2. สร้างนิสัยที่ดี
3. ตรวจฟัน ขูดหินปูน
4. เปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรแมวโต
 ขวบปีที่ 7-8 
1. การฉีดวัคซีนที่จ�าเป็น (ประจ�าปี)
2. ตรวจฟันขูดหินปูน
3. เปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรแมวสูงอายุ
4. ตรวจสุขภาพประจ�าปี
5. ระวังสังขารเสื่อม

ขวบปีที่ 9 ขึ้นไป
1. การฉีดวัคซีนที่จ�าเป็น (ประจ�าปี)
2. ตรวจฟัน ขูดหินปูน
3. เปลี่ยนสูตรอาหาร
4. โภชนะบ�าบัด
5. ตรวจสุขภาพประจ�าปี
6. จัดการโรคชราเรื้อรัง

 การตรวจเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจ�าปี เพื่อประเมิน
สภาพร่างกาย โดยสัตวแพทย์จะตรวจนับเม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว พยาธิเม็ดเลือด และพยาธิหัวใจ ตรวจตับ ตรวจไต 
ซึ่งการตรวจเลือดเป็นประจ�าจะท�าให้สัตวแพทย์ และเจ้าของ
แมว ทราบความเป็นไปของโรคหรือความผิดปกติได้ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าท�าได้อย่างนี้ เจ้านายของท่านจะ
อยู่กับท่านไปอีกนาน ขอให้เจ้านายของท่านแข็งแรงกันถ้วน
หน้านะคะ  

ตรวจสุขภาพเจ้านายกันเถอะ

 สวัสดีค่ะ คุณทาสแมวทุกท่าน วันนี้คุณพาเจ้านายแสนรัก
ของท่านไปตรวจสุขภาพประจ�าปีหรือยังคะ ที่ถามอย่างนี้ 
เพราะคุณหมอประสบปัญหานี้ด้วยตัวเองที่คลินิกเพราะแทบ
จะทุกตัว มักเป็นกรณีที่ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอ ถามว่าแล้ว
ท�าไมคนถึงมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปีคะ แมวเองก็
ต้องการแบบนั้นเหมือนกัน  เพียงแต่เขาพูดไม่ได้ ไปหาหมอ
เองไม่ได้ และอย่างน้อยการพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจ
สุขภาพเป็นประจ�า เราก็ได้ทราบสถานภาพ หรือความเป็น
ไปของโรคในสัตว์เลี้ยงของเรา บางทีการไปพบสัตวแพทย์
อาจไม่ต้องเสียเงินก็ได้ เพราะคุณหมอยินดีตรวจสุขภาพและ
ให้ค�าปรึกษาฟรี โรคบางโรคในสัตว์ไม่ได้มีการแสดงความ
ผิดปกติ หรืออาการป่วยให้เห็นชัดเจนจนกว่าจะป่วยหนัก 
ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นอาจช่วยไม่ทันแล้ว หรือไม่ก็ต้องเสียเงินเป็น
จ�านวนมากเพื่อรักษา อย่าให้เป็นแบบที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก 
เสียมากเสียง่าย” เลยนะคะ เจ้าของบางท่านอาจมีแมวหลาย
ตัวหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เป็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็สละเวลาให้
สัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านสักนิดกันเถอะนะคะ พาไปพบคุณ
หมอเพื่อตรวจสุขภาพ เพื่อให้แมวของเรามีสุขภาพดีถ้วนหน้า
กันทุกๆ ตัวค่ะ
 โรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุจะค่อน
ข้างแตกต่างกัน เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละช่วงอายุ
เราควรใส่ใจกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ เพื่อท�าให้สุขภาพของ
แมวสมบูรณ์ตามวัย และลดความกังวลที่จะเกิดแก่เจ้าของ
ด้วย 

ขวบปีแรก
1. วัคซีนที่จ�าเป็น 
 อายุ 1.5 -2 เดือน วัคซีนรวมหัด หวัดแมว(วัคซีนรวมครั้ง
ที่ 1 และท�าซ�้าครั้งที่ 2 และ 3 ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์) 
กรณีต้องการท�าวัคซีนลิวคีเมียและเอดส์แมว ต้องตรวจเลือด
ก่อนท�าวัคซีนเสมอ
 อายุ 3 เดือน ท�าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1
 อายุ 6 เดือน พิษสุนัขบ้า เข็มที่ 2 
 นัดครั้งต่อไป ปีละ 1 ครั้ง เพื่อฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกโรค
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EVERYONE CAN BE
THE HERO

Howl Magazine Vol.3
Coming Soon
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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IT’S NOT A FIRST LOVE. 
IT’S A PUPPY LOVE.

available : www.readhowl.com

www.facebook.com/readhowl


