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“คนท่ีบอกว่าโลกนี้ไม่มีฮีโร่...พวกเขาแค่ไม่รู้ว่าต้องหาไปที่ไหน”
โรนัลด์ เรแกน 
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HOWL ARE YOU

	 “ผมต้องการฮีโร่”
	 ตอนทีก่�าลงัพมิพ์ประโยคน้ีผมมคีวามรู้สกึแบบ
น้ีอยูจ่ริงๆ	โดยปกติแล้งงานท�าหนังสอืน้ันจะมี
ช่วงระยะเวลาทีเ่รียกว่า	“การปิดเล่ม”	อยู	่ซึง่ใน
ช่วงระยะเวลาน้ีจะเป็นช่วงทีป่ริมาณงานของกอง
บรรณาธกิารพุง่ขึน้สงูถงึขดีสดุ	หลายๆ	บทความ
ทีเ่คยใจเยน็ดองไว้เมือ่ต้นเดอืน	กถ็งึเวลาต้องมา
ช�าระสะสาง	บางคร้ังกม็ดีอกเบีย้ทบต้นทบดอก
เพิม่ขึน้มาอีกด้วย	เวลากย็ิง่ทีก่ระชัน้ชดิ	ราวกบั
ยมทตูเดนิมาหายใจรดต้นคออย่างไรอย่างน้ัน
	 ความรู้สกึแบบน้ีท�าให้ผมนึกถงึตอนสมยัที่
ท�างานจฬุาวชิาการสมยัทีย่งัเป็นนิสติ	ทกุคร้ังทีจ่ะ
มงีานจฬุาวชิาการ	(หรืองานใหญ่อ่ืนๆ	ที่ใกล้เคยีง
กนั)	มกัจะมกีารประชมุเพือ่สรุปงานกนัอย่างเข้ม
ข้นและวางแผนงานไว้มากมาย	แต่กอี็กเช่นกนัที่
แทบทกุคร้ังเราไม่เคยได้มโีอกาสท�าตามแผน	ด้วย
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ได้คาดคดิ	สดุท้ายแล้วเราก็
ต้องมาท�างานกนัในระยะเวลากระชัน้ชดิอยูเ่ช่นเคย	
หลายคร้ังต้องอยูจ่นดกึดืน่เพือ่ทีจ่ะท�างานให้เสร็จ
ตามเป้าหมายทีว่างไว้

HOWL ARE 
YOU

	 น่ันท�าให้ผมรู้ว่าต่อให้วางแผนมาดเีพยีงไร	เรา
กย็งัมโีอกาสเผชญิหน้ากบัปัญหาที่ไม่คาดคดิได้อยู่
เสมอ	ดงัน้ันนอกจากการวางแผนทีด่แีล้ว	บางทเีรา
อาจจะยงัต้องเปิดใจให้กว้างพอทีจ่ะเปลีย่นแปลง
และปรับตัวให้เข้ากบัปัญหาทีเ่ข้ามา	
	 จริงอยูท่ีว่่าปัญหาไม่ใช่เร่ืองสนุก	แต่เรา
สามารถแก้ปัญหาด้วยความสนุกได้
	 ผมคงต้องบอกว่าผมโชคดทีีม่ทีมีทีด่แีละมผู้ีใหญ่
ทีเ่ข้าใจและให้โอกาสผมได้มาท�าในต�าแหน่งน้ี	น่ัน
ท�าให้ทกุคร้ังทีเ่จอปัญหาเรากย็งัสามารถผ่านมนั
ไปได้ด้วยดีได้	แน่นอนว่าส�าหรับ	Howl	Magazine	
ฉบบัที	่3	น้ีกเ็ช่นเดยีวกนั	หลายปัญหา	หลาย
อุปสรรค	หลายความท้าทาย	ถ้าผมคนเดยีวคงมาไม่
ได้ไกลขนาดน้ี	แต่ด้วยการท�างานเป็นทมีของทกุคน
ท�าให้เราผ่านมนัมาได้ด้วยรอยยิม้และเสยีงหัวเราะ	
	 บางทผีมอาจจะไม่ต้องการฮีโร่อ่ืนอีก
	 เพราะทกุคนในทมีน้ีเป็นฮีโร่ส�าหรับผมอยูแ่ล้ว
 

ชานนท สมิะบวรสทุธิ์
ฮีโรฝกหัดแหงอาณาจักร Howl
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HOWL TEAM

ท่ีปรกึษา
น.สพ.การุณ ชัยวงศโ์รจน์

บรรณาธกิารบรหิาร
สพ.ญ.มนัสนนัท ์ธาราทรพัย์

บรรณาธกิาร
น.สพ.ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์

กองบรรณาธิการ
น.สพ.อภิชาต ิตัง้กจิเจรญิวงศ์
น.สพ.ปัณณกร เลาหประสทิธพิร

 น.ส.พนัทพิย์ ทพิวรรณ

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

ศิลปกรรม
กฤษณะ โชคเชาวว์ฒัน์
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HOWL TO SMILE

ฉลองคริสมาสต์กลางสนามรบ
	 เรื่องสุดเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	ในวันคริสมาสต์	ปี	ค.ศ.1914	หลังจากที่ทั้งฝ่ายอังกฤษ
และเยอรมันได้สู้รบในสงครามแถบเทือกเขา	Aisne	Valley	มาเป็นระยะเวลานาน	แต่เมื่อถึงวันคริสมาสต์ก็เกิดเรื่อง
น่าอัศจรรย์ใจขึ้น	เมื่อทางทหารเยอรมันจ�านวนหนึ่งได้ออกมาในเขต	No	Man	Land	(ดินแดนกึ่งกลางที่ไม่มีผู้ยึดครอง)	
และตะโกนทักทายทหารฝั่งอังกฤษว่า	“Merry	Christmas”	ตอนแรกทางฝั่งอังกฤษต่างเกร็งกันถ้วนหน้าเนื่องด้วยเกรง
ว่าจะเป็นกลลวง	แต่เมื่อเห็นทหารฝั่งเยอรมันไม่ได้เอาอาวุธออกมาด้วยก็เริ่มออกไปจับมือพูดคุยทักทาย	ก่อนที่จะเริ่ม
แลกเปลี่ยนของขวัญ	จนสุดท้ายถึงกับเล่นฟุตบอลร่วมกันอีกด้วย	จนทั้ง	2	ฝ่ายได้ตัดสินใจตกลงหยุดยิงเป็นเวลา	2	วัน	
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้	รวมไปถึงร่วมท�าพิธีศพให้แด่ทหารที่จากไปทั้ง	2	ฝ่ายจากการสู้รบร่วมกันอีกด้วย
	 การพกัรบน้ีถูกรูจั้กกันในช่ือ	“ข้อตกลงพกัรบปี	1914”	และหลงัจากนัน้ก็ไม่เคยมกีารตกลงพกัรบแบบนีเ้กิดข้ึนอกีเลย

หมีฮีโร่
	 เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่สุนัขกันมามาก
แล้ว	แต่คราวนี้คงต้องขอแหวกแนวไปอีกขั้นเมื่อฮีโร่ใน
คราวนี้เป็นหมี	!	หมีฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่า	“Wojtek”	(เขียน
แบบอังกฤษว่า	Voytek)	มันเป็นลูกหมีที่ถูกพบที่อิหร่าน
เมื่อปี	1942	และถูกเก็บน�ามาเลี้ยงที่ค่ายทหารของทาง
โปแลนด์
	 Wojtek	เป็นที่รักของคนในค่ายมาก	จนถึงกับมี
ทหารพามันไปขับรถเที่ยวเล่น	หรือแม้กระทั่งมีการ
แต่งตั้งยศให้	แต่หมีตัวนี้ก็ไม่ใช่มาสคอตประจ�าค่าย
เฉยๆ	เพราะมันเคยสร้างวีรกรรมแบกกระสุนต่อต้าน
อากาศยานที่หนักกว่า	45	กิโลกรัม	มาให้กองทหารใน
แนวหน้ามาแล้ว	จนวีกรรมครั้งนี้ท�าให้ทางกองพันยุทธ
โธปกรณ์ทางอากาศที่	22	เปลี่ยนสัญลักษณ์ประจ�า
หน่วยเป็นรูปหมีแบกกระสุนเลยทีเดียว	
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ต�ารวจเพื่อชุมชน
	 แทนที่จะวิ่งไล่จับผู้ร้าย	แต่ต�ารวจในรัฐชิคาโกกลับได้แนวทางใหม่ที่จะผูกมิตรและช่วยเหลือสังคม	โดยไปเป็นโค้ช
ให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม	พวกเขาได้ชักชวนเด็กอายุ	9	–	12	ปี	ในพื้นที่ให้หันมาเล่นกีฬา
แทนการไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดและอาชญากรรมต่างๆ	ซึ่งการกระท�าที่เป็นมิตรและเข้าถึงชุมชนนี้ท�าให้ต�ารวจใน
ชิคาโกเป็นที่รู้จักและได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก

แมวก็เป็นฮีโร่ได้
	 แมวฮโีร่ตัวน้ีมช่ืีอว่า	ทาร่า	โดยมนัได้ไปช่วยชีวิต
เด็กโรคออทสิติกอายุ	4	ขวบ	ทีถู่กสนัุขทีห่ลดุการ
ควบคุมตัวหน่ึงว่ิงเข้ามากัดขาและกระชากลงจาก
จักรยาน	ในจังหวะเสีย่งเป็นเสีย่งตายน้ัน	ทาร่าก็ได้ว่ิง
เข้ามาขวางและไล่สนัุขตัวน้ันหนีไปจนช่วยชีวิตเด็กได้ใน
ทีส่ดุ	วีรกรรมครัง้น้ีเลยท�าให้มนัได้รบัรางวัล	hero	dog	
award	แทนสนัุขประจ�าปีน้ันไปเลย	

อย่าลังเลที่จะเป็นฮีโร่
	 นับว่าเป็นข่าวดีเมื่อกฎหมายในเมืองเทนเนสซี
อนุญาตให้ทุบกระจกรถใครก็ได้.ถ้าเห็นว่ามีสัตว์ถูกขัง
อยู่ในรถ	กฎหมายที่เพิ่งตั้งขึ้นนี้เป็นกฏหมายคุ้มครอง
สัตว์ที่ปกป้องสัตว์ที่ถูกคนเลี้ยงไร้ความรับผิดชอบทิ้งไว้
ในรถแล้วโดนอบจนตาย	โดยอนุญาตให้พลเมืองดีที่เห็น
สัตว์อยู่ในรถสามารถทุบกระจกรถคันนั้นเพื่อน�าสัตว์
ออกมาได้โดยที่ไม่มีความผิดใดๆ	
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TALK OF THE HOWL : BOOK

by : Lonely Tea
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THE OLD MAN AND THE SEA

คลื่นกลางทะเลใจ
	 ท้องทะเลเป็นสถานที่ประหลาด	มันถูกสร้างขึ้นจากความ
ยิ่งใหญ่	เต็มเปี่ยมไปด้วยความท้าทาย	แต่ในขณะเดียวกันมัน
ก็แฝงไว้ด้วยคลื่นลมที่โหดร้าย	และพร้อมดูดกลืนชีวิตที่พ่าย
แพ้ต่อการลองดี
	 หากให้เล่าเรื่องย่อของหนังสือ	“The	Old	Man	and	the	
Sea”	วรรณกรรมคลาสสิกรางวัลโนเบลและพูลิตเซอร์เล่มนี้	
ผมเชื่อว่าสามารถเขียนจบได้ในสองประโยค	หากแต่ใจความ
หลักของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยูที่ใจความของเนื้อเรื่อง	แต่แฝง
ไว้ในระหว่างการกระท�าและด�าเนินแต่ละเหตุการณ์อย่างแนบ
เนียน	
	 “คนอื่นเขาไม่ใคร่มีความเชื่อมั่นกันเลย	แต่เราสองคนมี
ใช่ไหม	ความเชื่อมั่นน่ะ”ผู้เฒ่าซันติอาโก	ชายชราตัวเอกของ
เรื่องได้พูดกับเด็กหนุ่มที่ชวนไปตกปลาด้วยกัน	หลังจากที่
ถูกคนเยาะหยันว่าเขาจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว	เนื้อหา
ภายในเรื่องเน้นย�้าถึงความรู้สึกของมนุษย์ว่าไม่มีใครท�าให้เรา
ยอมแพ้ได้ยกเว้นแต่ตัวเราเอง	ดังที่ผู้เฒ่าซันติอาโกไม่ยี่หระ
ต่อเสียงรอบข้างและออกผจญทะเลจนได้เผชิญหน้ากับปลา
ยักษ์ในที่สุด
	 ฉากต่อสู้กับปลาขนาดยักษ์กลางทะเลเป็นอีกหนึ่งในฉาก
ที่เข้มข้นและน่าจดจ�า	และยิ่งเป็นการเน้นย�้าว่าชัยชนะเป็น
เพียงนิยามในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น	แม้สุดท้ายแล้วชายชราจะ
สามารถล่าปลายักษ์ได้ในที่สุด	แต่ระหว่างทางน�าปลากลับเข้า
ฝั่งเขาเองก็ต้องเสียปลาตัวนั้นไปให้กลับฉลาม	เหลือเพียงแค่

โครงกระดูกปลาที่ยืนยันความส�าเร็จของชายชราเท่านั้น
	 เออร์เนส	เฮมิงเวย์	ผู้เขียนเรื่องนี้ถนัดการใช้ภาษาที่สั้น	
ห้วน	กระชับ	แต่ได้ใจความ	ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเขียนหลายคนใน
ยุคถัดมาพยายามที่ใช้เป็นแนวทาง	แต่ยังไม่มีใครเทียบเคียง
เขาได้	ชีวิตส่วนตัวของเฮมิงเวย์เองก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่า
สนใจ	จากปากค�าบอกเล่าของนักเขียนและเพื่อนสนิทส่วนตัว
ของเขาหลายคนบอกว่า	เออร์เนส	เฮมิงเวย์	เป็นคนที่ใช้ชีวิต
สมชายชาตรี	เขาชอบล่าสัตว์	ตกปลา	และเป็นเพื่อนที่ไว้
วางใจได้	เขาเป็นทั้งนักเขียน	นักข่าว	ทหารในสงครามโลก
ครั้งที่	1	เคยเห็นความโหดร้ายของสงครามมามาก	และนั่น
ท�าให้งานเขียนของเขาล้วนแล้วแต่เข้มข้นและบอกเล่าถึง
วีรกรรมที่กล้าหาญและการใช้ชีวิตที่เข้มแข็งของผู้คน
	 แต่อย่างไรก็ดีด้วยโรคซึมเศร้าที่มาจากพันธุกรรมและการ
เสพติดสุรา	ท�าให้	เออร์เนส	เฮมิงเวย์	ตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ด้วยการเอาปืนลูกซองยิงตัวเองตอนอายุ	63	ปี	หลายคนอาจ
สงสัยว่าเพราะเหตุใดผู้เขียนถึงเรื่องราวที่แข็งแกร่งถึงตัดสิน
ใจปลิดชีพตัวเองเช่นนี้	ส�าหรับผมแม้ตอนที่รู้ครั้งแรกจะตกใจ
อยู่บ้าง
	 แต่บางครั้งคนเราก็ไม่ได้เข้มแข็งเช่นตัวละครที่ถูกเขียน
	 แม้ชายชราอาจจะสามารถชนะท้องทะเล.แต่ส�าหรับ
เฮมิงเวย์ไม่ใช่
	 บางทีในที่ไหนซักแห่งในใจของเขา	อาจพ่ายแพ้ต่อคลื่น
ลม.และถูกทะเลดูดกลืน
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TALK OF THE HOWL : MOVIE

by : หนุ่มนอกจอ
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WATCHMEN: ใครหรือคือฮีโร่

	 คงต้องบอกว่าตอนนี้เป็นยุครุ่งเรืองของหนังซุปเปอร์ฮีโร่
อย่างแท้จริง	ตั้งแต่มาเวลบุกเบิกท�าตลาดและสร้างจักรวาล
เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ตนเองจนโด่งดัง	หรือการตามมาของ	
DC	ที่แม้จะออกตัวช้าไปเสียหน่อย	แต่ก็ก�าลังเริ่มต้นจักรวาล
ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ตามหลังมาติดๆ
	 ดังนั้นภาพลักษณ์ของหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน
ดีอาจเป็นภาพการต่อสู้ของพระเอกซุปเปอร์ฮีโร่กับเหล่าร้าย	
แม้ในหลายเรื่องอาจจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจริงจังแตกต่างกัน
ออกไป	แต่การแบ่งฝั่งระหว่างตัวเอกและตัวร้ายยังคงชัดเจน	
ทุกอย่างยังคงมองเห็นเป็นสีขาวและด�า	แม้อาจต่างบริบทไป
บ้าง	แต่เราก็สามารถเลือกข้างได้อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
	 แต่ในเรื่อง	Watchmen	เป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีอะไร
เหมือนที่ผมเขียนมาข้างต้นเลย
	 ด้วยเส้นแบ่งที่ลางเลือนระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่กับตัวร้าย
นั้น	ท�าให้การกระท�าของตัวละครภายในเรื่องกลายเป็นสีเทา
เฉกเช่นเดียวกับธีมมืดหม่นในช่วงยุคสงครามเย็นของหนัง	
Watchmen	นั้นเป็นชื่อของกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่ในยุค	80	ที่ออก
มาเป็นผู้ผดุงความยุติธรรม	และเฉกเช่นซุปเปอร์ฮีโร่ทั่วไป	
พวกเขาคือกลุ่มคนที่อยู่เหนือกฎหมายและตัดสินคนจากความ
คิดของตัวเอง	ถ้าพูดกันในภาษาบ้านๆ	คือ	พวกเขาก�าลัง
ท�าตัวเป็นศาลเตี้ยนั่นเอง

	 หากเป็นในหนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆ	เราคงสามารถ
ตามเชียร์เหล่า	Watchmen	ได้ไม่ยาก	แต่ในเรื่องนี้ด้วย
การด�าเนินเนื้อเรื่องท�าให้เราเริ่มเคลือบแคลงในการตัดสิน
ใจของ	Watchmen	ว่าพวกเขามีอ�านาจตัดสินโทษใครจริงๆ	
หรือ	ในเมื่อพวกเขาเองไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนธรรมดาเลย	
และเนื้อเรื่องก็ยิ่งชวนติดตามและลึกลับมากขึ้นเมื่อเราพบว่า
ความจริงแล้วเหล่า	Watchmen	เองก็ก�าลังถูกไล่ฆาตกรรม
จากใครบางคนอยู่เช่นกัน
	 ชื่อของ	watchmen	นั้นมาจากต�านานของชาวโรมัน	ที่ใน
สมัยนั้นมีการเกณฑ์ผู้ชายจากหัวเมืองมาเป็นทหารเพื่อสู้รบ
ในสงคราม	เหล่าชายที่ถูกเกณฑ์ย่อมต้องทิ้งครอบครัวหรือ
คนรักไว้ตามล�าพังจึงเกิดควมเป็นกังวลถึงความปลอดภัย
ของทางบ้าน	แม่ทัพชาวโรมันเห็นปัญหานี้จึงตั้งทหารขึ้นมาก
ลุ่มหนึ่งชื่อว่า	watchmen	เพื่อดูแลครอบครัวของชายที่ถูก
เกณฑ์	แต่นั่นยิ่งท�าให้พวกเขาเป็นกังวลเพิ่มขึ้นไปอีก	เพราะ
ชายเหล่านั้นตั้งค�าถามว่าแล้วใครเล่าจะเป็นคนคอยตรวจ
สอบ	Watchmen
	 เช่นเดียวกัน	หากมีซุปเปอร์ฮีโร่คอยก�าจัดเหล่าร้ายแล้ว	
ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบฮีโร่ว่าพวกเขาได้ก�าจัดเหล่าร้ายไป
จริงๆ
	 อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าเรื่อง	Watchmen	ได้
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	 เราคงต้องบอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีความ
รุนแรงสูง	ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับผู้ชมทุกกลุ่มอย่างแน่นอน	
แต่หากมองผ่านเปลือกความรุนแรงของหนังแล้ว	เราจะพบ
กับค�าถามปรัชญาที่น่าสนใจหลายเรื่อง	โดยเฉพาะการที่เรา
ได้เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ในมุมที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นแล้ว	เราจะ
ยังสามารถเชื่อใจให้พวกเขาตัดสินโทษคนอื่นเหมือนเดิมหรือ
เปล่า	แล้วที่เราเชื่อใจเขาในตอนแรกนั้นเกิดจากที่เราเห็น
การกระท�าของพวกเขาด้านเดียวใช่หรือไม่
	 และหนังได้มาถึงจุดไคลแม็กซ์ที่สุดคือในตอนท้ายที่สุด
ท้ายแล้วเหมือนหนังชกใส่หน้าเราเต็มๆ	ด้วยฉากจบที่ชวน
ให้คิดตามว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั้น	เราจะท�า
อย่างไร	ระหว่างการกระท�าสิ่งที่ผิดแต่สามารถท�าให้โลกยุติ
ความขัดแย้งได้	แม้ว่าจะต้องแลกกับชีวิตคนบริสุทธิ์จ�านวน
มหาศาล	หรือความจริงที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถแก้ปัญหา
อะไรได้เลย
	 ผมดูหนังเรื่องนี้จบมาได้สักพักแล้ว	จนถึงตอนนี้ยังไม่
สามารถหาค�าตอบได้	และเชื่อว่าคงไม่สามารถหาค�าตอบที่
ถูกต้องได้แน่ๆ	
	 การเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นี่	มันช่างยากเสียจริงๆ

แบ่งเขตแดนระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดอย่างไม่ชัดเจน	ซุปเปอร์
ฮีโร่ภายในเรื่องนี้มีความเป็นมนุษย์อยู่สูง	พวกเขาล้วนแล้วแต่
เคยท�าสิ่งที่ผิด	ยิ่งในบางตัวละครสิ่งที่เขาเคยท�านั้นเลวร้าย
เสียยิ่งกว่าตัวร้ายจริงๆ	ท�าเสียอีก	เช่น	การฆ่าผู้ร้ายอย่างโหด
เหี้ยมของ	Lashrash	ผู้ไม่ประนีประนอมกับความชั่วร้ายนั้นตั้ง
ค�าถามกับคนดูอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาท�านั้นคือความถูกต้อง
หรือเป็นเพียงแค่การระบายความเก็บกดในวัยเด็กของเขาที่
เคยถูกคนไม่ดีมาท�าร้ายกันแน่	หรือการสังหารโหดในสงคราม
เวียดนามด้วยน�้ามือของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่ถูกรัฐบาลใช้งาน
นั้นเป็นสิ่งที่ควรกระท�าแล้วเพียงเพราะว่านั่นคือการกระท�าใน
นามของสงครามและลงมือโดยซุปเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นหรือ
	 เนื้อเรื่องยิ่งทวีความกดดันมากขึ้นไปอีกเมื่อหนังเล่าเรื่อง
ถึง	Dr.Manhatton	ซุปเปอร์ฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวที่มีพลังพิเศษ
จริงๆ	แม้จะเป็นพลังพิเศษที่เรียกได้ว่าสามารถควบคุมทุก
อนุภาคและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต	
แต่เขากลับยิ่งห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกที	
Dr.Manhatton	เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่อยู่สูงสุดที่หา
ใครเข้าใจตัวเองไม่ได้เลย	และตัวเองก็ไม่สามารถเข้าใจคนอื่น
ได้แล้วเช่นกัน
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TALK OF THE HOWL : PLACE

by : หมีซื่อบื้อ
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INU MACHI CAFE : เมืองเล็กๆ ของคนรักสุนัข

	 ในยุคปัจจุบันที่คนเราเริ่มให้ความส�าคัญกับสุนัขเสมือนมี
เพื่อนรู้ใจที่แม้ไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน	แต่ก็เข้าใจกันได้อย่าง
ประหลาด	เพราะความต่างอาจถูกสร้างมาเพื่อให้เราเติมเต็ม	
จึงไม่แปลกเลยที่วันนี้เราจะเห็นเจ้าสี่ขาหลายๆ	ตัวได้ออก
มาเดินเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆ	กันมากขึ้น	เปลี่ยนวัน
ธรรมดาของหมาน้อยให้กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาถนัดตา	แต่
ด้วยข้อจ�ากัดในหลายด้าน	ท�าให้สถานที่รับรองยังมีค่อนข้าง
น้อย	ยิ่งถ้าใครอยากจะพาน้องหมาไปกินข้าวนอกบ้านด้วย
กันแล้ว	อาจต้องคิดหนักว่าจะต้องพาไปไหนดี	และนี่จึงเป็น
อีกแนวคิดหนึ่งของคาเฟ่แห่งใหม่ติดกับถนนราชพฤกษ์	ที่
พื้นที่กว่าครึ่งถูกสร้างเป็นสนามหญ้าให้สุนัขมาวิ่งเล่นได้	
คุณพงศ์พิพัฒน์	กิตติสถาพร	หรือคุณเอ็ม	เจ้าของร้านซึ่ง
เข้าใจในความต้องการของคนเลี้ยงสุนัขและอยากลองท�า
คาเฟ่ที่มีดีมากกว่าการเป็นร้านอาหารทั่วๆ	ไป	
	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้าน	“อินุมาชิคาเฟ่”
		 “มันเริ่มจากเราชอบพาสุนัขไปเดินเล่น	แล้วถึงจังหวะที่
เราจะนั่งกิน	หรือสังสรรค์กับเพื่อนที่พาสุนัขไปด้วยกัน	
มันหาที่ไม่ค่อยได้	เราก็เลยคิดว่า	โอเค	ไหนๆ	เราก็มีเพื่อน
ที่รู้จักเปิดร้านแนวๆ	คาเฟ่หมา	คาเฟ่แมวอยู่แล้ว	เลยลอง
เอาแนวคิดพวกนั้นมารวมกัน	เพื่อให้ได้ร้านตามแบบที่เรา
ต้องการว่าอยากจะเปิดร้านที่ให้คนพาสุนัขเข้ามาด้วยได้นะ	
และอยากให้มีสวนให้สุนัขเข้ามาวิ่งเล่นได้	เพราะน้องหมา
ของเราเองก็ชอบวิ่งเล่น	หรือบางทีเจ้าของที่เลี้ยงสุนัขอยู่
ตัวเดียว	เห็นน้องหมาอยู่บ้านอาจจะเหงาๆ	จะได้พามาเจอ
มาเล่นกับสุนัขตัวอื่นข้างนอกบ้าง”
		 ด้วยบรรยากาศของร้านที่คุณเอ็มอยากจะให้ลูกค้าได้นั่ง
กันแบบเพลินๆ	สบายๆ	ด้านหน้าร้านจึงตกแต่งด้วยกระจก
เพื่อเปิดพื้นที่ร้านให้ดูโล่งและโปร่ง	โต๊ะเก้าอี้ในร้านเลือก

ใช้วัสดุจากไม้เป็นหลักเพราะชื่นชอบในโทนสีและความรู้สึก
อบอุ่นเป็นธรรมชาติเมื่อได้สัมผัสลงไป	ด้านนอกร้านตกแต่ง
ด้วยเก้าอี้หวายและชิงช้า	เพื่อให้ลูกค้าได้นั่งเล่นนั่งคุยกัน
เวลาที่ปล่อยสุนัขวิ่งเล่นในสนาม	ซึ่งข้อดีอีกอย่างของที่นี่คือ
กฏระเบียบข้อบังคับยังมีไม่เยอะ	เน้นให้ต่างคนต่างช่วยกัน
ดูแลสุนัขที่ตัวเองพามาเสียมากกว่า	ส่วนใครที่ไม่ได้เลี้ยงก็
มานั่งเล่น	มาถ่ายรูปกับสุนัขของที่ร้านหรือที่ลูกค้าพามาด้วย
ก็ยังได้	ซึ่งพระเอกที่เป็นไฮไลท์ของร้านเลยก็คือ	สุนัขพันธุ์
ไซบีเรียน	ฮัสกี้	และ	ชิบะ	อินุ	ที่ค่อนข้างเป็นมิตรและดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเห็น	และเชื่อแน่ว่าต้อง
มีใครหลายคนเคยใฝ่ฝันที่จะเลี้ยงทั้งสองสายพันธุ์นี้อย่าง
แน่นอน	
		 “เราก็เป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงไซบีเรียน	ฮัสกี้	
ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะชอบเพราะหน้าตาเค้าดูเท่	แต่เรากลับ
ชอบที่นิสัยเขามากกว่า	เพราะเขาค่อนข้างใจดี	ขี้เล่น	ชอบ
เข้าหาคน	อยากให้คนจับ	บางทีจะเห็นเค้าเดินเลี่ยงมือเรา
ไปบ้าง	เพราะบางทีการพุ่งเข้าหาเค้าตรงๆ	เลย	อาจจะท�าให้
เค้าไม่โอเค	แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆ	เค้าก็จะเดินเฉียดไปมา	ไม่
กลัวคน	ส่วนชิบะเองก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่ใฝ่ฝันไว้	แต่ขนาด
มันต่างกับไซบีเรียนพอสมควร	พอเราแน่ใจว่าน่าจะเลี้ยงด้วย
กันได้	เลยเป็นจังหวะดีที่ได้เอาชิบะเข้ามาเลี้ยงด้วย”
		 รูปใบหน้าที่เจ้าหมาชิบะก�าลังยิ้ม	ถูกวาดเป็นการ์ตูนและ
ใช้เป็นโลโก้ของร้านอินุมาชิ	เพราะอยากสื่อถึงความเป็นมิตร
ของสุนัข	ที่เราสามารถมาเล่นกับมันได้	และชิบะเองก็เป็น
สุนัขที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหมาหน้ายิ้มอยู่แล้ว	ทั้งนิสัยก็ยัง
น่ารัก	ซุกซน	และชอบเล่นกับคนมาก	และค�าว่า	อินุ	กับ	
มาชิ	เอง	ก็ยังมรีากศัพท์มาจากภาษาญ่ีปุน่	โดย	อนิ	ุหมายถึง 
สุนัข	และมาชิ	แปลว่า	เมือง	ซึ่งคุณเอ็มอยากจะเติมค�าว่า	
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เราไปเยี่ยมชมนั้นโดดเด่นและน่าสนใจกว่าจึงเลือกเป็นข้าวสตู
ซี่โครงหมูแทน	และไม่ผิดหวังแม้แต่น้อยกับรสชาติของซี่โครง
หมูแต่ละชิ้นที่เคี่ยวมาอย่างดีในน�้าสตูรสกลมกล่อม	ส่วน
เครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟคาปูชิโน่นั้นก็ยังคงรสชาติเข้ม
เสมอต้นเสมอปลาย	รวมไปถึงบลูเลม่อนโซดาที่เรียกความ
สดชื่นได้เป็นอย่างดี	ก่อนที่เราจะตบท้ายด้วยเมนูของหวาน
อย่าง	วาฟเฟิล	เสิร์ฟพร้อมวิปครีมและไอศรีม	ราดด้วย
เมเปิ้ลไซรัป	ที่ใส่ถ้วยแยกมาให้เราราดเพิ่มได้อีกจนจุใจ	
นับว่าเป็นการปิดท้ายชุดอาหารมื้อพิเศษมื้อนี้ได้อย่างลงตัว
เลยทีเดียว	
		 “ในอนาคตของร้าน	เราก็อยากเห็นคนเข้ามานั่งเล่นกัน
สบายๆ	ที่ร้านแบบนี้ไปเรื่อยๆ	นะ	ลูกค้าที่เคยพาสุนัขมาก็
อยากให้พากลับมาเจอมาวิ่งเล่นด้วยกันอีก	แค่นี้คนที่รักสุนัข
ด้วยกันอย่างเราก็มีความสุขมากๆ	แล้ว“

มาชิ	ที่แปลว่า	เมือง	ลงไป	เพราะอยากสื่อถึงสุนัขหลายๆ	
พันธุ์ที่เราสามารถพบเจอได้ในร้าน	เปรียบเสมือนเมือง
ขนาดย่อมๆ	ที่รอการมาของเหล่าคนรักสุนัขนั่นเอง
		 “จรงิๆ	เรามสีนัุขอยู่หลายพนัธ์ุ	ทัง้	ลาบราดอร์	รทีรฟีเวอร์	
เยอรมัน	เชปเพิร์ด	รวมๆ	ประมาณ	10	กว่าตัวที่บ้าน	
แล้วก็มีไซบีเรียน	8	ตัว	และชิบะอีก	2	ตัว	ก็จะผลัดๆ	กัน
มา	ซึ่งเราจะพยายามเอาตัวที่ไม่อยู่ในช่วงผลัดขนมา	
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขลักษณะและอากาศภายใน
ร้าน	หรือบางตัวที่ดูเหมือนจะเหนื่อยๆ	เราก็จะให้พัก	
แล้วเอาตัวอื่นมาแทน”
		 นอกจากจุดเด่นที่เป็นคาเฟ่ส�าหรับน้องหมาแล้ว	รสชาติ
อาหารของที่นี่ก็จัดได้ว่า	อร่อย	ทานง่าย	โดยเน้นเมนูที่
เกี่ยวกับข้าวเป็นหลัก	ซึ่งเมนูแนะน�าของร้านเลยก็คือ	ข้าว
หมูย่างน�้าจิ้มแจ่ว	แต่เนื่องด้วยเราเห็นว่าเมนูประจ�าวันที่
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STAY WITH ME, STAY WITH DREAM

	 หากเอ่ยถึงค�าว่า	“สาวน้อยมหัศจรรย์”	อาจท�าให้ใคร
หลายคนได้ย้อนกลับไปนึกถึงการ์ตูนชื่อดังในอดีตอย่าง
วันเดอร์วูแมน	หรอืนิทานก่อนนอนทีเ่ราช่ืนชอบกันต้ังแต่เด็กๆ	
อย่างอลิซ	อินวันเดอแลนด์	มันน่าแปลกที่ความทรงจ�าดีๆ	
มักจะฝังรากลึกไว้ให้เราเสมอ	แม้เข็มของนาฬิกาจะเดินห่าง
ช่วงเวลานั้นไปนานแล้วก็ตาม
		 เหมือนกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ผมได้พบกับเธอผ่านหน้าจอ
ทีวีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว	เธอสวมเสื้อยืดสีด�ากับกางเกงยีน
พับขา	พร้อมใส่แว่นตาที่ดูเผินๆ	เหมือนจะเป็นเด็กเรียนหน้า
ห้อง	ที่รักในการอ่านหนังสือซะมากกว่า	แต่เมื่อเธอเริ่มร้อง
เพลงตามท�านองในประโยคแรก	ก็ท�าให้ผมต้องอึ้งกับภาพ
และเสียงที่ได้ดูอยู่ในขณะนั้น	เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์
และการสื่อสารอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้ง	ท�าให้ผมรู้สึกได้
ทันทีว่าเธอคนนี้มีความพิเศษและเต็มไปด้วยพรสวรรค์ทาง
ด้านการร้องเพลงอย่างแท้จริง	สาวน้อยวัย	16	ปี	ที่ใช้ความ
ฝันเป็นแรงผลักดันให้เธอได้เดินออกไปข้างหน้า	ชื่อของเธอ
คือ	น.ส.สุธิตา	ชนะชัยสุวรรณ	หรือน้องอิมเมจ	จากรายการ	
The	Voice	ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง
			“เราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ	แต่การอยากที่จะเป็น
นักร้องมันไม่ได้เหมือนกับการอยากเป็นหมอ	เพราะถ้าอยาก
เป็นหมอเราก็อ่านหนังสือ	แล้วก็สอบเป็นหมอก็จบ	แต่ถ้าเรา
อยากเป็นนักร้อง	ไม่ใช่ว่าเราเรียนร้องเพลง	ฝึกร้องเพลง	

แล้วเราจะได้เป็นนักร้อง	มันก็เลยเหมือนกับแค่เราชอบ
ร้องเพลง	เราก็เลยร้องมันไปทุกวัน	แค่นั้นเอง”
	 ในรายการ	The	Voice	เพลงสุดท้ายที่น้องอิมเมจเลือกใช้
ในการแข่งขันเป็นการน�าเอา	2	เพลงที่คนดูอาจจะเข้าถึงได้
ยากสักนิดมาต่อกัน	ซึ่งเธอก็น�าเสนอออกมาได้อย่างน่าฟัง
และน่าสนใจ	ทั้งในแง่ของความหมายและเนื้อหาดนตรีที่
ท�าให้การแสดงรอบสุดท้ายของเธอในครั้งนี้	สร้างความ
ประทับใจให้กับคนดูอย่างที่สุด	ถึงขนาดที่ใครหลายๆ	คน	
ต่างพากันเรียกเธอว่า	“สาวน้อยมหัศจรรย์”	เลยทีเดียว
	 “2	เพลงที่รวมกัน	มีเพลง	Stay	with	me	กับ	All	I	want	
สาเหตุที่เลือกมาทั้งคู่	เพราะว่าชอบ	2	เพลงนี้มากๆ	แล้วเรา
ก็อยากร้องด้วย	เลยอยากลองท�าดู	ส่วนเวลาที่มีคนเรียกเรา
ว่าสาวน้อยมหัศจรรย์	ทุกครั้งเราก็จะรู้สึกเขินๆ	นะ	และก็
อยากบอกว่าขอบคุณมากๆ	ด้วย	แต่ตัวเราเองก็เป็นแบบนี้มา
ตลอด	เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพิเศษอะไร	แต่ถ้าคนอื่นจะมอง
ว่ามันพิเศษ	เราก็รู้สึกดีนะ”
	 หลังการแข่งขันจบลง	ชื่ออิมเมจก็กลายเป็นที่รู้จักของ
คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	นั่นท�าให้เธอเริ่มออกเดินทางไปร้อง
เพลงตามงานหรือสถานที่ต่างๆ	มากยิ่งขึ้น	เสมือนเป็นการ
เติมเต็มความฝันที่เธอคิดเอาไว้ตั้งแต่วัยเด็ก	โดยมีศิลปินที่
เป็นแรงบันดาลใจให้เธอคือ	Taylor	Swift	และน้องอิมเมจก็
ยังฝึกเล่นเปียโนและกีต้าร์อยู่อีกด้วย
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		 “ชอบ	Taylor	swift	เพราะฟังเพลงเค้าแล้วชอบ	ก็เลยรู้จัก
เค้า	ข่าวจากสื่อเค้าก็ดูเป็นคนที่น่ารัก	แล้วก็แต่งเพลงและเล่น
ดนตรีเป็นด้วย	เลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่”
	 นอกจากการร้องเพลงที่รักและท�าได้ดีแล้ว	ในอนาคตน้อง
อิมเมจยังอยากลองเป็นทั้งช่างภาพ	นักเขียน	และอีกหลายๆ	
อาชีพที่อยากลองท�าดูสักครั้ง	และเธอก็ยังเป็นหญิงสาวที่หลง
รักเจ้าแมวเหมียวเอามากๆ	อีกด้วย
		 “ตอนนี้เลี้ยงแมวไว้	1	ตัว	เป็นแมวที่ไปรับมาจากโครงการ
ที่เค้าเอาสัตว์เลี้ยงมาหาบ้าน	รับมาตั้งแต่มัน	4-5	เดือนแล้ว	
ตอนแรกๆ	เป็นแมวตัวขาว	ตาฟ้า	น่ารัก	อยู่ไปอยู่มา	อยู่ดีๆ	
ตัวมันมีลายเฉยเลย	ก็เลยไม่ขาวแล้ว	ซนมาก	ตอนนี้ก็อายุจะ
ครบหนึ่งปีแล้ว”
	 “ที่ชอบแมวเพราะรู้สึกว่าแมวมันสวย	แล้วมันก็ดูแลตัวเอง
ได้	คือเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันมาก	นานๆ	ถึงอาบน�้าให้ที	
เพราะปกติ	มันก็ท�าความสะอาดตัวเองอยู่แล้ว	เอาถาดทราย
วางไว้มันก็ขับถ่ายเอง	เอาอาหารวางไว้มันก็กินเอง	ไม่ต้อง
ดูแลอะไรมาก”
		 สิ่งสุดท้ายที่น้องอิมเมจอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ	ที่ก�าลังเดิน
ตามความฝันของตัวเองอยู่ในตอนนี้	ว่าต้องสู้ๆ	และอดทนกับ
สิ่งที่ตัวเองรัก	หากมีโอกาสอะไรก็ให้รีบคว้ามันเอาไว้	เพราะ
มันไม่เคยสาย	หากวันนี้เราจะลองเลือกเดินตามความฝัน	
		 เพราะแค่ก้าวแรกที่เราออกเดินทางไปนั้น	ก็ถือเป็นความ
คุ้มค่าที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมาใช้ชีวิตแล้ว	

สามารถติดตามผลงานนองอิมเมจไดที่
Facebook : Image Suthita Official

ขอบคุณภาพถายสวยๆ จากคุณ Nutt911
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	 ด้วยความที่คุณขวัญชนก	อมรธนานุบาล	หรือคุณโน้ต	
เป็นคนรักสัตว์คนหนึ่งที่ชื่นชอบในงานออกแบบ	ประกอบกับ
ที่บ้านมีโรงงานผลิตพาเลทที่ท�าจากกระดาษลูกฟูกอยู่แล้ว	
เลยเกิดแรงบันดาลใจในการท�าบ้านและที่ลับเล็บส�าหรับน้อง
เหมียว	เพราะสังเกตเห็นว่าแมวชอบนอนในกล่องกระดาษ
และชอบข่วน	โดยน�าส่วนที่เป็นลอนของกระดาษลูกฟูกมา
ประกบติดกัน	เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้น้องแมวสามารถใช้ลับเล็บ
ได้	
		 ซึ่งชื่อ	KAFBO	นี้	เป็นการน�า	2	ค�าระหว่าง	Kraft	paper	
(กระดาษคราฟท์)	และ	Cardboard	(กระดาษลูกฟูก)	มา
รวมกันแต่เรียกให้สั้นลง	เพราะอยากสื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่
ท�ามาจากกระดาษลูกฟูก	โดยเนื้อกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์
ของเนื้อเยื่อรีไซเคิลและใช้กาวแป้งธรรมชาติที่ท�าจากมัน
ส�าปะหลังในการประกอบชิ้นงาน	เพราะอยากให้ปลอดภัย

KAFBO: ที่ลับเล็บแนวใหม่ส�าหรับน้องเหมียว

เวลาที่แมวกัดแทะ	และยังเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมจาก
ทั้งตัวเจ้าของและน้องแมวอีกด้วย
		 โดยปกติสินค้าส�าหรับลับเล็บแมวจะมุ่งเน้นที่ตัวแมวเป็น
หลัก	แต่ใน	Home	คอลเล็คชั่นเซตนี้	มองถึงการใช้งานของทั้ง
เจ้าของและแมวไปด้วยกัน		เป็นบ้านหลังเล็กๆ	ส�าหรับน้องแมว	
ที่มีห้องนอน	ห้องนั่งเล่น	ที่ลับเล็บ	ออกก�าลังกาย	และเป็น
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านส�าหรับเจ้าของ	เช่น	
ช้ันวางหนงัสอื	แมกกาซีน	หรอืต้นไม้กระถางเลก็ๆ		ซ่ึงมทีัง้หมด	
8	แบบให้เลือก	และเจ้าของเองสามารถเลือกซื้อเพียงชิ้นเดียว
ก็ได้	หรือน�าแต่ละชิ้นมาประกอบรวมกันเพื่อสร้างเป็นปราสาท
ส�าหรับน้องแมวตามจินตนาการของเราก็ยังได้	
   

ติดตามผลงานไดที่
http://www.kafbo.com
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	 ถ้าพูดถึงฮีโร่	คุณจะนึกถึงอะไร
	 ภาพลกัษณ์ของฮโีร่ทีเ่รารูจั้กและ
คุ้นเคยกันดีจากทั้งหนังสือการ์ตูน
และภาพยนตร์	มักจะเป็นภาพของ
คนใส่ชุดสูทแปลกตาที่มีพลังพิเศษ	
เหาะเหินเดินอากาศ	มีอาวุธล�้าสมัย	
และคอยพิทักษ์ประชาชนจากเหล่า
ร้าย	ท�าให้หลายคนเชื่อว่าฮีโร่เป็น
เพียงแค่เรื่องเพ้อฝันและไกลตัว
	 แต่ความจริงแล้วฮีโร่มีตัวตนอยู่
จริงและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด	
เพียงแต่ฮีโร่นั้นไม่ได้มีชุดสูทแปลก
ตา	ไม่ได้มีอุปกรณ์ล�้าสมัยอะไร
มากมาย	หลายต่อหลายครั้งพวก
เขาแทบจะไม่เคยถืออาวุธเลยด้วยซ�้า
	 และที่ส�าคัญคือพวกเขาไม่ใช่
มนุษย์	!
	 ในหน้าถัดไปนี้เราจะพาทุกท่าน
ไปรู้จักกับเหล่าฮีโร่	4	ขา	หรือสุนัข
ทหารที่คอยท�าหน้าที่ปกป้องรักษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชนมา
อย่างยาวนาน	จริงอยู่ที่ว่าเราอาจ
เคยได้ยินหรือเคยเห็นสุนัขทหาร
หรือสุนัขต�ารวจกันมาบ้างแล้ว	แต่
ถ้าถามถึงรายละเอียดลงไปจริงๆ	
คงมีแต่คนส่ายหน้า
	 ดังนั้นใน	Howl	About	ฉบับนี้จึง
อยากพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จัก
เหล่าฮีโร่สุนัขทหารกันมากขึ้น	รวม
ไปถึงเรื่องราวของพวกเขาที่กว่าจะ
มาถึงการเป็นฮีโร่นั้นเป็นอย่างไร	
และพวกเขาได้ท�าอะไรเพื่อพวกเรา
บ้าง
	 แล้วบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าสิ่ง
ส�าคัญของฮีโร่อาจไม่ได้อยู่ที่ชุดสูท
แปลกตา	หรือพลังพิเศษใดๆ
	 แต่อยู่ในหัวใจที่ไม่ธรรมดาของ
พวกเขา	4	ขา	เหล่านี้นั่นเอง
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BORN TO BE THE HERO
สุนัขฮีโร่คืออะไร

ฮีโร่ในสนามรบ
	 คงไม่มีใครกังขาว่าสนัุขเป็นเพือ่นทีดี่ทีส่ดุของมนษุย์
	 แม้กระทัง่ในสนามรบ	!
	 ปัจจุบนัมสีนัุขมากมายปฏิบติัหน้าทีเ่คียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าทหารกล้า	โดยเฉพาะในแถบดินแดนตะวันออกกลาง	
กล่าวกันว่าจมกูของสนัุขต�ารวจทีถู่กฝึกมาอย่างดีนัน้มปีระสทิธิภาพในการตรวจหาระเบดิได้ดีกว่าเครือ่งตรวจหา
ระเบดิทีดี่ทีส่ดุในโลก	ณ	ขณะน้ี
	 และด้วยความสามารถทีโ่ดดเด่นน้ีเองท�าให้สนุขัเหล่านี	้กลายมาเป็น	“ฮโีร่”	ทีค่อยปกป้องประชาชนและทหาร
มากมายจากภัยคุกคามของผูก่้อการร้าย
	 แม้กระทัง่ในประเทศไทยเองก็เคยมกีารใช้สนุขัต�ารวจในการตรวจหาระเบดิในเขต	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
และเป็นต้นก�าเนิดวีรกรรมของ	เอก็ซ์	สนัุขต�ารวจทีย่อมพลชีีพเตือนหน่วยลาดตระเวนทัง้หน่วยให้สามารถเข้าทีก่�าบงั
ได้อย่างปลอดภัยก่อนถูกซุ่มโจมตีจากผูก่้อความไม่สงบได้อกีด้วย	แม้ว่าการเตือนครัง้นัน้จะท�าให้เอก็ซ์ถูกยิงจนเสยี
ชีวิตทนัทก็ีตาม
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ฮีโร่นอกสนามรบ
ฮโีร่ลากเลือ่น
	 นอกจากในสนามรบแล้ว	ความจรงิยังมสีนัุขอกีหลาก
หลายสายพนัธ์ุทีค่อยช่วยเหลอืมนุษย์ในด้านต่างๆ	อยู่	สนุขั
ลากเลือ่นเองก็เป็นอกีหน่ึงฮโีร่ทีเ่คยทัง้รบัใช้และช่วยมนษุย์
มาแล้วอย่างมากมาย	ทัง้	โรอลัล์	อมนุด์เซน	ผูส้ามารถ
พชิิตข้ัวโลกใต้ได้เป็นคนแรกก็เพราะเลอืกใช้สนัุขลากเลือ่น
เป็นพาหนะหลกัในการขนส่ง	หรอืแม้กระทัง่การขนส่ง
เซรุม่รกัษาโรคคอตีบในรฐัอลาสก้า	เมือ่ปี	2468	ก็ส�าเรจ็
ได้เพราะสนัุขไซบเีรยีน	ฮสัก้ี	สองตัว	ทีม่ช่ืีอว่า	โตโก	กับ	
บลัโต	เป็นสนัุขลากเลือ่นทีส่ามารถส่งเซรุม่มาได้ทนัเวลา	
และช่วยชีวิตชาวเมอืงอลาสก้าไปได้หลายร้อยชีวิตเลย
ทเีดียว

ฮโีร่เยยีวยา
	 ในบางครัง้ฮโีร่ก็ไม่จ�าเป็นต้องก�าราบเหล่าร้ายเสมอไป	
ในปัจจุบนัมสีนุขัมากมายทีท่�าหน้าทีค่อยรกัษาและเยยีวยา
จิตใจคนป่วย	เช่ือกันว่าการได้สมัผสัและมสีายสมัพนัธ์กับ
สนุขันัน้จะท�าให้ผูป่้วยลดความเครยีดได้	ในปัจจุบนัมกีาร
ใช้สนุขัเป็นฮโีร่เพือ่ลดความเครยีดของคนพกิาร	ผูส้งูอายุ	
ผูป่้วยโรคซึมเศร้า	และผูป้ระสบภัยร้ายแรง

ฮโีร่แห่งทุง่หญ้า
	 สนุขัเป็นเพือ่นทีค่อยช่วยเหลอืมนษุย์มานานแล้ว	โดย
เฉพาะงานในฟาร์ม	สนุขัต้อนแกะถือว่าเป็นอกีหนึง่ฮโีร่ที่
คุ้นหูคุ้นตาเราทกุคนมานานแล้ว	เช่ือว่าหลายคนยังคงจ�า
บทบาทของ	“แลสซ่ี”	สนุขัพนัธ์ุคอลลี	่ทีม่หีน้าทีต้่อนแกะ
ได้เป็นอย่างดี	แต่ความจรงิแล้ว	นอกจากความสามารถใน
การต้อนแกะแล้ว	สนุขัเหล่านียั้งสามารถคุมฝงูสตัว์ขนาด
ใหญ่กว่าตัวหลาเท่าอย่างวัวนมได้	รวมไปถึงคอยเฝ้ายาม	
และก�าจัดสตัว์อืน่ๆ	ทีส่ร้างปัญหาในฟาร์มอกีด้วย
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01. กรกีและบาบโิลเนยีโบราณ	
เคยมกีารใช้สนุขัเพือ่ต่อสูกั้บ
กองทพัศัตรมูานานแล้ว

02.	ในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่	
ประเทศเยอรมนัน	ีมกีารใช้สนุขั
กว่า	30,000	ตัว	ท�าหน้าทีต่่างๆ	
ในกองทพั	เช่น	ขนส่งเวชภัณฑ์	
เสบยีง	และกระสนุในสนามรบ	
ค้นหาทหารทีบ่าดเจ็บ	หรอืแม้
กระทัง่ท�าหน้าทีส่่งจดหมายไป
มาระหว่างหน่วย

03.	ในสงครามโลกครัง้ที	่2	
สหรฐัอเมรกิาได้จัดต้ังหน่วยสนุขั
สงครามข้ึนมาอย่างเป็นทางการ

04.	ระหว่างสงครามโลกครัง้ที	่
2	รสัเซียได้เคยใช้สนุขัติดระเบดิ
กว่า	300	ตัว	เพือ่ไประเบดิรถ
ถังด้วย	ภายหลงัสงครามการ
กระท�าทีโ่หดร้ายนีท้�าให้รสัเซียถูก
ประณามจากนานาชาติในข้อหา
ทารณุกรรมสตัว์

04

05
06

07

05.	การทดสอบประสทิธิภาพ
สนุขัสงครามของสหรฐัครัง้แรก
ทีเ่กาะกวมประสบความส�าเรจ็
อย่างดี	ทางกองทพัพบว่าสนัุข
สามารถตรวจจับระเบิดได้ดีกว่า
เทคโนโลยีทีดี่ทีส่ดุในขณะน้ัน
รวมถึงในปัจจุบนันีด้้วย

06.	ในสงครามเกาหล	ีสหรฐั
ส่งสนุขักว่า	1,500	ตัว	เพ่ือท�า
หน้าทีต่รวจตราและเฝ้ายาม
ฐานทพั

07.	ในสงครามเวียดนาม	
สหรฐัส่งสนุขัอกีกว่า	4,000	ตัว	
เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและ
สอดแนมบรเิวณสนามรบที่
เป็นป่า

08. ปัจจุบนัมสีนุขัทีถู่กฝึก
มาของกองทพัปฏิบติังานในดิน
แดนตะวันออกกลางกว่า	3,000	
ตัว	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจหาวัตถุ
ระเบดิ	รวมไปถึงผูก่้อการร้าย
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01.	สนัุขทหารในประเทศไทยได้ถือ
ก�าเนิดข้ึนครัง้แรกเมือ่ปี	พ.ศ.2511	
โดยพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ทีท่รงรบัสัง่ให้กองทพั
บกน�าสนัุขที่ได้รบัการสนับสนุนจาก
ทางสหรฐัอเมรกิามาฝึกใช้เพือ่ยุทธวิธี
ทางการทหาร

02.	ในปี	2512	เป็นยุคทีม่	ีผกค.	
หรอื	ผูก่้อการร้ายคอมมวินิสต์	วางแผน
ก่อการร้ายด้วยกับดักทุน่ระเบดิหรอืการ
ซุ่มโจมตีอยู่หลายครัง้	กองพนัสนัุขจึง
ได้ถูกฝึกมาเพือ่รบัมอืกับ	ผกค.	เหล่า
น้ี	และได้ช่วยชีวิตเหล่าทหารกล้าเอาไว้
มากมาย

03. ในยุคแรกสนัุขทหารถูกเรยีกว่า	
“สนัุขสงคราม”	ซ่ึงเป็นเพยีงกองก�าลงั
ในระดับกองร้อยเท่าน้ัน	ก่อนทีจ่ะค่อยๆ	
พฒันามาจนกลายเป็นระดับกองก�าลงั
และช่ือเรยีก	“กองพนัสนัุข”	ในปัจจุบนั

04.	นอกจากกองพนัสนุขัทหารที่	
อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสมีา	ที่
เป็นศูนย์หลกัของสนุขัทหารแล้ว	ที่
ประเทศไทยยังมศูีนย์การสนุขัทหารทีม่ี
ภารกิจเริม่ต้ังแต่เพาะพนัธ์ุสนุขั	ไปจนถึง
เตรยีมความพร้อมให้กับเหล่าสนุขัก่อน
เข้ามาฝึก

05. ศูนย์การสนุขัทหารนัน้มหีน่วย
ย่อย	คือ	โรงเรยีนสนุขัทหาร	โดยจะ
เป็นโรงเรยีนทีม่หีน้าที่ในการฝึกชุดสนุขั
ทหาร	(ผูฝึ้ก	1	คน	ต่อสนุขั	1	ตัว)	ซ่ึงมี
การฝึกให้ทัง้ส�าหรบักองทพับก	กองทพั
เรอื	กองทพัอากาศ	รวมไปถึงต�ารวจ
ตระเวนชายแดน

06.	กองพนัสนุขัทหารในปัจจุบนัแบ่ง
ออกเป็น	6	ประเภท	คือ	สนุขัทหาร
ทัว่ไป	สนุขัลาดตระเวน	สนุขัตรวจคุ้นทุน่
ระเบดิ	สนุขัสะกดรอย	สนุขัตรวจค้นยา
เสพย์ติดให้โทษ	และสนุขัตรวจค้นพสัดุ
ระเบดิ

THAILAND HERO



043

01

02

03

04

05

06



044

SUPER DOG PROGRAM

 Super Dog Program	คือ	โครงการฝึกสนัุขเพือ่ใช้งานในราชการทหารของกองทพัสหรฐัอเมรกิาได้พฒันาวิธีการน้ีข้ึนมา
เพือ่ใช้ในการเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างานของลกูสนุขัในโครงการเพือ่น�ามาฝึกเป็นสนุขัทหารช้ันยอดต่อไป	
	 โดยการฝึกน้ีเป็นการฝึกเพือ่พฒันา	Biosensor	เพือ่เร่งกระบวนการพฒันาระบบประสาทของลกูสนุขัให้ท�างาน
เรว็กว่าปกติ	ซ่ึงจะส่งผลให้ลกูสนัุขมศัีกยภาพในการเรยีนรู	้และการท�างานสงูข้ึน	โดยเริม่ท�าเมือ่ลกูสนุขัมอีายุ	3	วัน	จนถึง	อายุ	
16	วัน	

ขัน้ตอนที่ 1
	 การกระตุ้นโดยประสาทสมัผสั	โดยอุม้ลกูสนัุขไว้ในมอืข้าง
หน่ึง	ใช้ส�าลพีนัปลายไม้	หรอื	cotton-bud	เข่ียเบาๆ	ทีอุ่ง้เท้า
ข้างใดข้างหน่ึงก็ได้	ใช้เวลากระตุ้น	3	-	5	วินาที
 

 

ขัน้ตอนที่ 2 
 ท่าต้ังหัวข้ึน	โดยใช้มอืทัง้สองข้างจับตัวลกูสนุขัให้ต้ังตรง
ข้ึนเป็นมมุฉากกับพืน้ให้หัวต้ังชันเป็นแนวตรงกับลาตัว	ใช้เวลา
กระตุ้น	3	-	5	วินาที
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ขัน้ตอนที่ 3
 ท่าหันหัวลง	โดยอุม้ลกูสนัุขให้มัน่คงทัง้สองมอืให้หัวลกู
สนัุขหันช้ีตรงลงพืน้	ใช้เวลากระตุ้น	3	-	5	วินาที

ขัน้ตอนที่ 4 
 ท่าหงายท้อง	โดยอุม้ลกูสนุขัในอุง้มอืทัง้สองข้างให้ลกูสนัุข
อยู่ในท่านอนหงาย	ให้จมกูช้ีตรงข้ึนหลงัคา	ใช้เวลากระตุ้น	3	-	
5	วินาที	

ประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับจากการกระตุ้น
โดยระบบ Biosensor 

1.	ท�าให้ระบบการสบูฉดีไหลเวยีนของเลอืดดขีึน้
2.	หัวใจเต้นดขีึน้
3.	ต่อมหมวกไตท�างานดขีึน้
4.	ทนต่อความเครียด	หรือความกดดนัได้มากขึน้
5	.สามารถทนทานต่อเชือ้โรคมากขึน้
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01. ปลอกคอเคฟลาร์ 
	 ปลอกคอทีท่�าจากเคฟ
ลาร์	(วัสดุที่ใช้ท�าชุดเกราะกัน
กระสนุของมนุษย์)	สามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับร่มชูชีพ	มี
ระบบติดตามและตรวจจับ
คนร้ายได้

04. GPS และอุปกรณ์
สื่อสาร
	 สนุขัสงครามยุคใหม่มกีาร
ติดต้ัง	GPS	ไว้ทีชุ่ดเกราะกัน
กระสนุเพือ่ระบตุ�าแหน่ง	รวม
ไปถึงเครือ่งบนัทกึเสยีงให้
หน่วยปฏิบติัการคนอืน่ๆ	ทราบ
ว่าก�าลงัเกิดอะไรข้ึน

02. ชุดเกราะกันกระสุน
	 ชุดเกราะกันกระสนุน�า้
หนักเบา	สามารถป้องกันได้
ทัง้กระสนุปืนและมดี	สามารถ
ระบายน�า้ได้ดีมาก	เหมาะ
ส�าหรบัปฏิบติัการจู่โจมสะเทนิ
น�า้สะเทนิบก

03. กล้องบันทึกภาพ 
	 กล้องบนัทกึภาพทีม่เีลนส์
ความคงทนสงู	มรีะบบถ่าย
ภาพกลางคืน	(night	vision)	
ในตัว	โดยตัวกล้องถูก
ออกแบบให้ถ่ายในปฏิบติัการ
ลอบเร้น	เช่น	ในถ�า้หรอืทีแ่คบ
ได้ดี

01
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HERO SUIT
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FUTURE HERO SUIT

01. เครื่องแปลภาษา
	 ในอนาคตภาษาจะไม่ใช่
อปุสรรคส�าคัญระหว่างคน
กับสนัุขอกีต่อไป	ถึงจะฟัง
ดูหลดุโลก	แต่เช่ือไหมว่าใน
ปัจจุบนัตอนน้ีมกีารพฒันา
อปุกรณ์แปลงคลืน่สมอง
สนัุขให้กลายเป็นค�าพดูและ
เริม่ใช้ได้จรงิแล้ว	(โปรเจคมี
ช่ือว่า	No	More	Woof)

04. Camouflage Armor
	 ไม่มกีารซ่อนตัวใดดีไปกว่าการ
ล่องหน	ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั
ทีม่ช่ืีอว่า	Quantum	Stealth	หรอื
วัสดุทีส่ามารถบดิเบอืนแสงรอบ
ตัวท�าให้สิง่ของทีถู่กมนัคลมุไว้
อยู่ในสภาวะล่องหน	ไม่สามารถ
ตรวจจับได้ด้วยสายตา	และคลืน่	
infrared	ท�าให้เช่ือว่าในอนาคต
นอกจากวัสดุทีส่ามารถทนกระสุ
นอย่างเคฟลาร์แล้ว	การล่องหน
ก็น่าจะเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีน่่า
สนใจ

02. Dog Sight
	 ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีถ่ายภาพทีดี่
ข้ึน	ภายใต้อปุกรณ์ทีเ่ลก็
และบางลงเรือ่ยๆ	อย่าง	
google	glass	ท�าให้เราเช่ือ
ว่าในอนาคต	จะมกีารติดต้ัง
แว่นตาทีส่ามารถถ่ายภาพ
มมุมองของสนัุขให้ทหารผู้
ทีป่ฏิบติัการเห็นได้ผ่านจอ
มอนิเตอร์พกพา	รวมไปถึง
ปรบัโหมดต่างๆ	อย่าง	night	
vision	หรอื	infrared	ได้ด้วย

03. Missile Turret
	 เมือ่ขนาดไม่ใช่ปัญหา
อกีต่อไป	อาวุธสงคราม
ในอนาคตจะเลก็	กระชับ	
และซ่อนได้ง่าย	แม้กระทัง่
จรวดต่อต้านรถถังทีม่ี
ขนาดเทอะทะในปัจจุบนั	
ในอนาคตจะมขีนาดเลก็
และเบา	สามารถติดต้ังบน
หลงัสนัุขโดยควบคุมผ่าน
เจ้าหน้าทีป่ฏิบติัการจาก
ระยะไกล

05. War Dog’s 
Exoskeleton
	 งานวิจัย	exoskeleton	หรอื
ชุดสทูทีเ่พิม่พลงักายภาพใน
มนษุย์นัน้ได้พฒันาไปไกลแล้ว	
และเช่ือว่าในอนาคตอนัใกล้
นี	้มคีวามเป็นไปได้ทีส่นัุขจะมี
ชุดสทูนี้ใช้ด้วยเช่นกัน	ลองนึก
ภาพสนุขัทีส่ามารถกระโดดได้
สงูกว่า	10	เมตร	และว่ิงเรว็	40	
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงแล้ว	คงต้อง
บอกว่าทรงพลงัไม่น้อยเลยที
เดียว
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CALL OF DUTY
(ภารกิจสุนัขฮีโร่)

เฝ้ายาม 

ยามสายตรวจ

อารักขา

ควบคุมฝูงชนตรวจค้นทุ่นระเบิด
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ลาดตระเวน

ตรวจค้นยาเสพติด

ตรวจค้นวัตถุระเบิด ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สะกดรอย
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MISSION IMPOSSIBLE

Cairo : สุนัขผู้ร่วมปฏิบัติการสังหารบินลาเดน
 

	 ปฏิบัติการสังหาร	โอซามา	บินลาเดน	หัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายอัล-
กออีดะห์	นั้นนับว่าเป็นปฏิบัติการครั้งส�าคัญครั้งหนึ่งทางการทหารของ
สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว	โดยเราต่างรู้ว่าหน่วยปฎิบัติการครั้งนี้คือกลุ่ม
หัวกะทิของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีชื่อว่า	“Seal	Team	6”	ซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติการในภารกิจส�าคัญๆ	มามากมาย	แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ว่านอกจาก	
Seal	Team	6	จ�านวน	24	คนทีป่ฏิบติัการในคืนวันนัน้แล้ว	ยังมสีนุขัอกี	1	ตัว	
ที่ได้เข้าร่วมภารกิจระดับโลกครั้งนี้อีกด้วย
	 ไคโร	เป็นสุนัขพันธุ์	Belgian	Malinois	และเป็นสุนัขที่ถูกฝึกเพื่อทางการ
ทหารของทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ	โดย	ไคโร	นี้เองเป็นสุนัขที่ได้เข้า
ร่วมปฏิบัติการสังหารบินลาเดนพร้อมกับหน่วย	Seal	Team	6	โดยมีหน้า
ที่หลักในการเฝ้าระวังและจับตามอง	“ใครก็ตามที่พยายามจะหนี”	และ
คอยเตือนทหารคนอื่นๆ	หากพบกองก�าลังติดอาวุธของทางผู้ก่อการร้าย	
นอกจากนี้ไคโรยังมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยอื่นๆ	เช่น	ระเบิด	และใช้
ประสาทด้านการดมกลิ่นคอยตรวจจับห้องลับหรือทางเดินลับอีกด้วย
	 โดยในภารกิจนี้	ไคโร	ได้ใส่ชุดปฏิบัติการส�าหรับสุนัขทหารอย่างเต็มรูป
แบบ	มีรายงานยืนยันว่าไคโรใส่ชุดเกราะกันกระสุน	ติดตั้งกล้องที่บันทึก
ภาพได้ในเวลากลางคืน	ไมโครโฟนส�าหรับบันทึกเสียง	และอุปกรณ์ที่คอย
ส่งสัญญาณและควบคุมไคโรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หน่วย	SEAL	Team	6	
ทุกคนมีไว้ติดตัวเพื่อท�าภารกิจร่วมกันกับไคโรจนสามารถไล่ต้อนและสังหาร
บินลาเดนส�าเร็จลุล่วงด้วยดีอีกด้วย
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Sergeant Stubby : ฮีโร่แห่งสงครามโลกครัง้ที่ 1
 

	 Sergeant	Stubby	หรือ	จ่าสตั๊บบี้	นั้น	เป็นสุนัขที่ได้ชื่อว่าติดยศสูง
ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่	1	โดย	Stubby	ได้เข้าร่วมสงครามถึง	17	ครั้ง	
ภายในระยะเวลา	18	เดือน	และสร้างวีรกรรมที่ช่วยเหลือเหล่าเพื่อนทหาร
อเมริกันไว้อย่างมากมาย	จนเป็นมาสค็อตประจ�ากองพัน	และเมื่อจบ
สงคราม	Stubby	ก็โด่งดังขนาดได้ขึ้นเป็นข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
หลายฉบับ
	 ชีวิตการรับใช้ชาติของ	Stubby	นั้น	เริ่มต้นจากการที่สิบโท	โรเบิร์ต	คอ
นรอยด์	ได้พบกับ	Stubby	ที่ก�าลังเดินเตร็ดเตร่อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเยล	
ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ฝึกของกองพันทหารสหรัฐอเมริกา	โดย	Stubby	เป็น
สุนัขพันธุ์ผสมที่น่าจะมีเชื้อสายของ	Boston	Terrier	และ	Bull	Terrier	โดย
สิบโท	คอนรอยด์	ได้เลี้ยง	Stubby	ไว้ในกองทัพ	และแอบเอา	Stubby	ตาม
ไปด้วยเมื่อยกพลไปที่ฝรั่งเศส	แต่เมื่อขึ้นฝั่งที่ฝรั่งเศสก็ถูกผู้กองจับได้	แต่
ปรากฏว่า	Stubby	เมื่อได้พบกับผู้กอง	แทนที่จะวิ่งหนี	แต่กลับแสดงความ
เคารพเหมือนกับสุนัขที่ถูกฝึกมา	ซึ่งเป็นที่ถูกใจผู้กองเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาต
ให้เลี้ยง	Stubby	ไว้ในกองทัพได้
	 วีรกรรมที่โดดเด่นของ	Stubby	คือ	Stubby	ได้ช่วยชีวิตทหารหลายร้อย
คนในกองพัน	จากการดมกลิ่นและเตือนว่าฝ่ายศัตรูมีการโจมตีโดยใช้แก๊ส
พิษ	นอกจากนี้หู	Stubby	ยังดีพอที่จะได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝ่ายตรงข้าม
และเตือนให้ทหารฝ่ายเดียวกันเข้าหลุมหลบภัยได้ทันเวลาอีกด้วย	และที่เด็ด
ที่สุดคือ	Stubby	สามารถจับสายลับฝ่ายตรงข้ามที่ปะปนมาในกองทัพได้	
โดยมันได้กัดขากางเกงของสายลับคนนั้นไว้จนกระทั่งทหารคนอื่นในกองทัพ
เอะใจและจับกุมตัวได้ในที่สุด	ซึ่งวีรกรรมครั้งนี้ท�าให้	Stubby	ได้ติดยศจ่า
กันเลยทีเดียว	และหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง	Stubby	ก็กลายเป็นสุนัขชื่อ
ดังในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยแม้กระทั่งเข้าพบประธานาธิบดี	และได้รับ
เหรียญทองเกียรติยศจาก	Human	Education	Society	อีกด้วย

MISSION IMPOSSIBLE
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THE AVENGER

GERMAN SHEPHERD

•		ในศตวรรษที่	19	ถูกใช้งานเพื่อต้อนฝูง
แกะ	มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศเยอรมนี
•		ฝึกง่าย	เรียนรู้ได้เร็ว	ตอบสนองไว	
แม้ได้ยินเสียงปืนก็ไม่ตื่นตกใจง่าย	
•		กระตือรือร้น	กล้าหาญ	เชื่อฟัง	ฉลาด	
เดิน-วิ่ง	ระยะทางไกลๆ	ได้ดี
•		ฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที่	ทั้งรักษาความ
ปลอดภัย	ลาดตระเวน	ตรวจค้นวัตถุระเบิด	
และค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

LABRADOR RETRIEVER

•		ถิ่นก�าเนิดอยู่ที่ชายฝั่งประเทศ
แคนาดา	ใช้ช่วยงานชาวประมงใน
การลากอวนเข้าฝั่ง
•		ฉลาดหลักแหลม	รักสนุก	ช่าง
เอาอกเอาใจ
•		สัมผัสทางจมูกดีเยี่ยม	เสียงเห่า
ทุ้ม	หนักแน่น	ใช้เฝ้ายามได้ดี
•		มักถูกฝึกเพื่อท�าหน้าที่แกะรอย	
ตรวจค้นวัตถุระเบิด	และค้นหายา
เสพติด
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DOBERMAN PINSCHER

•	ถิ่นก�าเนิดในประเทศเยอรมนี	(ฝั่งตะวัน
ออก)	เชื่อว่าเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
ของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์	
•	ถูกน�าขึ้นฝั่งเพื่อไล่ล่าศัตรูใน
สงครามโลกครั้งที่	2	และถูกเรียกว่า	
สุนัขปีศาจ	(devil	dogs)
•	แข็งแรง	สง่างาม	ซื่อสัตย์	แต่นิสัยค่อน
ข้างดุ	
•	เป็นสุนักอารักขาระดับพระกาฬ	และ
ยังถูกฝึกเพื่อท�าหน้าที่ส่งเอกสาร	เฝ้ายาม	
และสอดแนม	

ROTTWEILER

•	ในยุคสงครามอาณาจักร
โรมัน	ถูกใช้เพื่อท�าหน้าที่ขบ
กัดกระดูกขาม้าของข้าศึก	
•	ในศตวรรษที่	19	ถูกพัฒนา
ให้น�ามาเลี้ยงและเป็นมิตรกับ
ผู้คน	ที่ประเทศเยอรมนี	(ฝั่ง
ตะวันตก)	
•	พละก�าลังมหาศาล	น่าเกรง
ขาม	มีความอดทน	เชื่อฟังค�า
สั่งของผู้เลี้ยงดู	
•	ถูกฝึกเพื่อเป็นสุนักรักษา
ความปลอดภัยและเฝ้ายาม

MALINOIS

•	คล้ายคลึงกับ	German	
Shepherd	มาก	และถูกเข้าใจผิด
ได้อยู่บ่อยๆ
•	ถูกผสมขึ้นมาตั้งแต่ศตรวรรษ
ที่	19	เพราะชาวนาชาวเบลเยียม
ต้องการสุนัขต้อนฝูงปศุสัตว์และ
เฝ้ายาม
•	ตื่นตัว	แข็งแรง	ไม่ก้าวร้าว	
ฉลาด	และรักเจ้าของ	
•	นิยมใช้ในงานอารักขาเป็นอย่าง
มาก	และยังฝึกให้ค้นหาระเบิด
และจับกุมคนร้ายได้อีกด้วย
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1. ปั�ก	–	หน่วยรบหน้าย่น	ใช้หน้าตากวนมือกวนเท้าเพื่อ
ยั่วยุให้ข้าศึกบุกเข้ามาโดยไม่ระวังตัว

EVERYONE CAN BE

THE HERO

2. ไซบีเรียน ฮัสกี้ –	หน่วยรบแนวหน้าคิ้วหนาหน้าดุ	
ดูน่าเกรงขาม	แต่ความจริงนิสัยติงต๊อง

3. คอร์กี้ –	หน่วยเคลื่อนที่เร็ว	ว่องไว	เป็นมิตรกับทุก
คนแม้กระทั่งข้าศึก	

4. แมวเปอร์เซีย	-	สุดยอดนักจารกรรม	ออกปฏิบัติ
การยามค�่าคืน	หูตาว่องไวกว่ามนุษย์นับสิบเท่า	พร้อม
แผนการครองโลกเต็มสมอง
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5. เพนกวิน	–	หน่วยรบเขตหนาว	สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ทั้งในทะเลและบนบก	แพ้ทางหน่วยรบหมีขาว

6. เต่า	–	หน่วยรบระยะไกล	ติดตั้งปืนใหญ่	ผู้บัญชาการ
ต้องใจเย็น	เพราะอาจเคลื่อนที่ช้าเล็กน้อย

7. แฮมสเตอร	์–	หน่วยสอดแนมขนาดเล็ก	กลิ้งนะ	กลิ้ง
นะ	แฮมทาโร่	!

8. แมลงสาป	–	ทีมพิฆาต	เป็นดั่งไม้ตายของกองทัพ	
แค่หน่วยนี้ปรากฏตัวก็สามารถท�าให้ข้าศึกแตกกระเจิงได้
แล้ว
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DOG HERO
สิ่งที่ ่คิด VS ความเป�นจริง
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ARMY HERO
สิ่งที่ ่คิด VS ความเป�นจริง



060

BE
THE
HERO
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	 “ส�าหรับผมเขาเป็นมากกว่าเพื่อน”
	 ร้อยโท	นพพร	วรภาพ	พูดกับพวกเราด้วยน�้าเสียง
จริงจังหลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน	เมื่อทางทีมงาน	
Howl	Magazine	ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพ
บรรยากาศภายในกองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่	3	ในจังหวัด
นครปฐม	ที่ท่านก�าลังปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับกองร้อยอยู่
	 	เชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะผู้ชายต้องเคยผ่านการเข้าไป
ในค่ายทหารมาแล้ว	เราอาจคุ้นภาพความเป็นระเบียบและ
ความองอาจของเหล่าผู้ที่ได้ชื่อว่ารั้วของชาติ	แต่ในคราวนี้
ภาพในกองร้องสุนัขยุทธวิธีที่	3	แตกต่างจากที่เคยเห็นตอน
สมัยเรียน	รด.	หรือ	ทหารเกณฑ์สักเล็กน้อย	เพราะภายใน
กองร้อยแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ทหารที่เป็นคนอย่างเดียว	แต่ยัง
มีสุนัขทหารที่กล้าหาญและแสนรู้อยู่ด้วย
	 ที่คงต้องยอมรับว่าแม้จะรู้จักและเคยเห็นมาบ้าง	แต่เราก็
ยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่	4	ขา	เหล่านี้น้อยเหลือเกิน
	 “โดยทั่วไปแล้วภารกิจของสุนัขทหาร	คือ	สนับสนุนหน่วย
ทหารในการรบ	ด้วยการลาดตระเวน	สะกดรอย	หาทุน่ระเบดิ 
กับระเบิด	การเฝ้าระวังความปลอดภัยของที่ตั้งทหารและ
ยุทโธปกรณ์ส�าคัญ	รวมทั้งการตรวจค้นยาเสพติดและการ
ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปัจจุบันด้วย”	ร้อยโทนพพรเล่า

เราฟังถึงภารกิจหน้าที่ของสุนัขทหารในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่
ไม่รู้และไม่เคยรู้
	 “หน่วยใช้สุนัขทหารของกองทัพบก	คือ	กองพันสุนัข
ทหาร	ที่ตั้งอยู่ที่เขตหนองสาหร่าย	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัด
นครราชสีมา	มีผู้บังคับกองพันคือ	พันโท	ประภาส	ศรี
ประทุม	ขึ้นกับกรมการสัตว์ทหารบก	โดยมี	พลตรี	ชาติชาย	
อ่อนน่วม	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก”
	 ในปัจจุบัน	กองพันสุนัขทหารจะส่งก�าลังพล	410	นาย	
สุนัขทหาร	255	ตัว	ไปปฏิบัติงานในแผนงานต่างๆ	ทั้งแผน
งานป้องกันประเทศ	7	กองก�าลัง	แผนงานรักษาความมั่นคง
ภายใน	จ�านวน	1	กองร้อยลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงใน
เขต	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และอีก	4	อ�าเภอของจังหวัด
สงขลา	เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน	และการจัด
ก�าลังในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหารที่ส�าคัญ	เช่น	
คลังอาวุธยุทโธปกรณ์	กองบัญาชาการต่างๆ	และสนามบิน
เป็นต้น	
	 แม้เรียกรวมๆ	ว่า	สุนัขทหาร	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
สุนัขทุกพันธุ์จะสามารถน�ามาฝึกเป็นสุนัขทหารได้	ทางท่าน
ร้อยโท	นพพร	วรภาพ	ได้บอกกับเราว่าสายพันธุ์หลักๆ	
ที่ทางกองทัพเลือกมีอยู่	4	สายพันธุ์คือ	เยอรมัน	เชปเพิร์ด	
ลาบราดอร์	รีทรีฟเวอร์	ร็อตไวเลอร์	และ	โดเบอร์แมน	ฟิน
เชอร์	เนื่องจากเป็นสุนัขที่ฉลาด	อดทน	และปฏิบัติตามค�าสั่ง
ได้อย่างเคร่งครัด
	 “สุนัขทั้ง	4	สายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ทางกองทัพไทยนิยม
น�ามาฝึกเป็นสุนัขทหารในหน้าที่ต่างๆ	ตามคุณลักษณะของ
สายพันธุ์นั้นๆ	แต่สุนัขที่สามารถฝึกเพื่อใช้งานได้ในทุกหน้าที่
คือสุนัขพันธุ์เยอรมัน	เชปเพิร์ด	ซึ่งมีความสามารถรอบด้าน	

ร้อยโท นพพร วรภาพ
ผู้บังคับกองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่ 3 
กับเรื่องราวของฮีโร่ 4 ขา 
ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้
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สามารถฝึกเป็นได้ทั้งหน่วยลาดตระเวน	สะกดรอย	
หรือค้นหาวัตถุระเบิดก็ได้	ท�าให้สุนัขทหารส่วนใหญ่ที่
คนเห็นเป็นสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง”
	 จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีและท�างานเกี่ยวกับ
สุนัขทหารมานาน	ท�าให้ร้อยโท	นพพร	บอกกับเราว่า
ท่านมองพวกเขาเป็นมากกว่าแค่สุนัขหรือเพื่อนร่วม
งาน	ส�าหรับท่านแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนตาย	หรือบาง
ครั้งเป็นเหมือนสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเลยทีเดียว
“เขาไม่เคยโกหกเราสักครั้ง”	ร้อยโท	นพพร	เอ่ยด้วย
ความรู้สึกผูกพันพลางลูบหัวสุนัขตัวหนึ่งที่เข้ามาใกล้ๆ	
เราตอนที่พูดคุยกัน	
	 “ผู้บังคับสุนัขทหาร	คือคนที่ต้องอยู่กับสุนัข	คลุกคลี
อยู่กับสุนัข	ผมเชื่อว่าทุกคนที่ท�างานนี้ต้องมีความรัก
ในสุนัขอย่างแน่นอน	เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้	
ไม่เคยโกหก	และมีความซื่อสัตย์กับเจ้าของ	มีความ
ซื่อสัตย์ถึงขนาดตายแทนกันได้	ในการท�างานเราต้อง
อาศัยสุนัข	เป็นเพื่อนตายกัน”	
	 “ถ้าถามถึงความประทับใจกับพวกเขาแล้ว	ผม
คงไม่สามารถสื่อออกมาเป็นค�าพูดได้	เพราะมันเป็น
เรื่องของความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อกันมานาน
มากกว่า	เป็นเหมือนความเชื่อใจที่ทั้งเราและเขาต่าง
ก็ฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกัน	เรากินนอนอยู่ด้วยกัน	เป็น
เหมือนกับครอบครัวเดียวกัน”
	 เมื่อฟังดังนี้แล้ว	ท�าให้เราคิดขึ้นมาได้ว่า	บางทีค�า
ว่า	“ฮีโร่”	ที่เราพูดถึงในเล่มนี้อาจจะไม่ได้หมายถึง
สุนัขเพียงแค่อย่างเดียว	แต่คงต้องหมายถึงเหล่าทหาร
บังคับสุนัขที่ร่วมใช้ชีวิตและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาด้วย
เช่นกัน		เพราะเราเชื่อว่าสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและ
ความเชื่อมั่นที่ไม่เคยคลอนแคลนที่มีให้กันระหว่าง
ทหารและสุนัขนั้น
	 คือความลับของการเป็นฮีโร่นั่นเอง
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	 แม้กระทั่งฮีโร่ก็ต้องมีก้าวแรก
	 เราอาจคุ้นหูคุ้นตากับภาพจ�าของสุนัขทหาร	ที่มักเป็นสุนัข
พันธุ์เยอรมัน	เชปเพิร์ด	สีน�้าตาลลายด�า	ยืนโชว์ตัวอย่าง
องอาจ	แต่ใครจะรู้ว่ากว่าฮีโร่	4	ขา	เหล่านี้จะก้าวมาถึงจุดนี้
ได้	พวกเขาเองต้องผ่านวันเวลาแห่งการฝึกฝนเช่นกัน
	 จ่าสิบเอก	ไพฑูรย์	ผิวหอม	เป็นหัวหน้าครูฝึกสุนัขทหาร	
ประจ�ากองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่	3	ที่มีประสบการณ์ทั้งเคยเป็นผู้
บังคับสุนัขทหารและเป็นครูฝึกรวมกันกว่า	27	ปี	จนอาจกล่าว
ได้ว่าจ่าสิบเอกท่านนี้เป็นผู้ช�านาญการทางด้านการฝึกสุนัข
ทหารอย่างแท้จริงคนหนึ่งเลยทีเดียว
	 จริงอยู่ว่าเราอาจคุ้นเคยกับภาพของฮีโร่	4	ขากันดีแล้ว	
แต่ภาพของชายผู้เป็น	“ครูฝึกหัดฮีโร่”	คนนี้นั้น	เราเชื่อว่า
ท่านจะได้รู้จักเขาผ่านเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้อย่างแน่นอน
	 “ผมเริม่ท�างานเก่ียวกับสนัุขทหารมาต้ังแต่ปี	2529”	จ่าสบิเอก
ไพฑูรย์เริ่มต้นเล่าประวัติการท�างานให้เราฟัง	“ในตอนแรก
เราถูกบรรจุเป็นผู้บังคับสุนัขทหาร	จากนั้นจึงได้มีโอกาสไป
เรียนที่ศูนย์การสุนัขทหาร	ซึ่งการที่ได้ไปเรียนที่ศูนย์การสุนัข
ทหาร	ท�าให้ผมได้รู้จักและสัมผัสกับเหล่าสุนัขทหารอย่าง
ลึกซึ้ง	ท�าให้ผมได้รู้ว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถ้าได้รับการฝึก
มาอย่างถูกต้องแล้ว	เขาจะมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ประเทศชาติได้มากมายหลายหน้าที่”
	 ด้วยประสบการณ์กว่า	27	ปี	ที่คลุกคลีกับสุนัขทหารนั้น	
ท�าให้จ่าสิบเอกไพฑูรย์	หรือครูไพฑูรย์	นั้นมีสายตาเฉียบ-

แหลมในการเลือกสุนัขมาฝึกฝน	โดยครูไพฑูรย์กล่าวว่าสุนัข
ที่เหมาะกับการฝึกนั้น	นอกจากมีประสาทสัมผัสที่ฉับไวแล้ว	
ยังต้องเป็นสุนัขที่มีความอดทนและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด
	 “สุนัขที่นิยมน�ามาฝึกเป็นสุนัขทหารนั้น	หลังเลือกจากสาย
พันธุ์ที่เหมาะสม	4	สายพันธุ์แล้ว	เรามักนิยมเลือกสุนัขที่มี
ปฏิกิริยาตื่นตัว	ประสาทสัมผัสหู	ตา	จมูก	ดี	และมีนิสัยชอบ
ติดตามค้นหา	ต่อสู้และปะทะ	รวมไปถึงมีวินัยที่ปฏิบัติตามค�า
สั่งอย่างเคร่งครัด”	ครูไพฑูรย์อธิบายให้พวกเราฟัง
	 “ความจริงแล้วสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก	สามารถเข้าใจ
และปฏิบัติตามค�าสั่งของมนุษย์ได้เป็นร้อยๆ	ค�า	และที่ส�าคัญ
คือสุนัขมีประสาทสัมผัสดีกว่ามนุษย์เราทั้งหมด	โดยสุนัขมี
สายตาดีกว่ามนุษย์	10	เท่า	หู	20	เท่า	และจมูก	40	เท่า	แต่
เหนือสิ่งอื่นใดเลย	เพราะสุนัขมีความกล้าหาญ	ความซื่อสัตย์	
และความจงรกัภักดีอย่างมาก	ซ่ึงเป็นสิง่ทีส่ตัว์ชนดิอืน่ๆ	สูไ้ม่ได้”
	 ครูฝึกสุนัขทหารมากประสบการณ์ท่านนี้ยังเล่าให้เราฟัง
อีกว่า	นอกจากสุนัขพันธุ์เยอรมัน	เชปเพิร์ด	ลาบราดอร์	
รทีรฟีเวอร์	รอ็ตไวเลอร์	และโดเบอร์แมน	พนิเชอร์		4	สายพนัธ์ุ
หลักที่ใช้ฝึกเป็นสุนัขทหารแล้ว	สุนัขพันธุ์ไทยทั่วไปก็พอ
จะสามารถฝึกเป็นสุนัขทหารได้	เพียงแต่สุนัขไทยมักจะเสีย
สมาธิง่ายและต้องการความเป็นอิสระสูง	ท�าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลานานได้	แต่ถึงอย่างไร
ก็ดี	ในกองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่	3	แห่งนี้นั้น	ก็มีสุนัขพันธุ์ไทย
ถูกฝึกเป็นสุนัขทหารและปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นกัน
	 “สุนัขพันธุ์ไทยมีจุดด้อยกว่าสุนัขพันธุ์ต่างประเทศอยู่
เล็กน้อยตรงลักษณะนิสัย	ด้วยลักษณะนิสัยของสุนัขไทยที่
ต้องการความอิสระ	ไม่ต้องการถูกควบคุมหรือสั่งการมากนัก	

จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ผิวหอม 
ครูฝึกสุนัขทหารที่มีประสบการณ์มากว่า 27 ปี
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แต่ถ้าถามว่าสามารถน�าสุนัขไทยไปฝึกและสามารถใช้งาน
เขาได้ไหม	คงต้องบอกว่าใช้งานและปฏิบัติตามค�าสั่งได้	
แต่ถ้าเขาปฏิเสธค�าสั่งแล้วเขาก็จะปฏิเสธค�าสั่งไปเลย	ไม่
สามารถกู้ให้เขากลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อได้อีก	ด้วยเหตุนี้
ท�าให้สุนัขพันธุ์ไทยท�างานได้ไม่นานเท่าที่ควร	เวลาออก
ปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งจึงอาจต้องเลือกภารกิจที่เหมาะสม
กับลักษณะนิสัยของเขาให้ท�า”	
	 โดยในแต่ละวันนั้นของแต่ละหน่วยนั้นอาจจะมีโปรแกรม
การฝึกสุนัขทหารที่แตกต่างกันออกไป	ครูไพฑูรย์บอกกับ
เราว่าโปรแกรมการฝึกของกองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่	3	นั้นจะ
เป็นในแนวทางของหน่วยใช้งานจริง	เพราะเป็นสุนัขทหารที่
จบหลักสูตรการฝึกและพร้อมปฏิบัติการแล้ว	ซึ่งจะต่างจาก
โรงเรียนฝึกสุนัขทหารที่เน้นการฝึกให้สุนัขได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรมากกว่า
	 โปรแกรมการฝึกจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้ามืดตอนตี	5	โดย
ครูฝึกและผู้บังคับสุนัขจะท�าความสะอาดคอกสุนัข	ก่อนที่
จะพามาท�าความสะอาด	ปัดขน	และพาสุนัขออกก�าลังกาย
ประจ�าวันตอนเวลา	7	นาฬิกา	30	นาที	จากนั้นในช่วง	9	
นาฬิกาก็น�าสุนัขแต่ละตัวออกมาฝึกตามหน้าที่เฉพาะของตัว
เองอีกครั้ง
	 “แต่อย่างไรก็ดีโปรแกรมการฝึกในแต่ละวันนั้นอาจจะมี
การยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม	หากมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
ไปปฏิบัติการ	เช่น	บางครั้งอาจมีน�าสุนัขทหารออกตรวจ
หรือปิดล้อมตรวจค้นวัตถุระเบิดตามค�าสั่ง	เป็นต้น”
	 หลังจากที่ได้อยู่และใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขทหารมามาก
หลายสิบรุ่นในชีวิตของครูไพฑูรย์นั้น	เขาบอกว่าสิ่งที่ได้มา
ผ่านวันเวลาอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่หวือหวาน่าตื่นเต้น	

หากแต่เป็นความผูกพันที่ค่อยๆ	ถูกสั่งสมขึ้นมาเป็นเวลานาน	
เฉกเช่นเรื่องราวในชีวิตของเขาที่ไม่มีอะไรหวือหวาชวนระทึก
เหมือนกับหนังแอ็คชั่นให้มาเล่าสู่กันฟังได้	ถ้าจะมีก็มีแต่เรื่อง
ราวความผูกพันระหว่างเขากับสุนัขมากกว่า
	 “สิ่งที่น่าประทับใจตั้งแต่ท�างานมาของผมคงบอกได้ว่าเป็น
เรื่องความผูกพันที่ได้อยู่ร่วมกัน	เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน	เรา
เข้าใจเขา	เขาเข้าใจเรา	มันสื่อสัมพันธ์กันได้	พูดคุยกันได้รู้
เรื่อง	ผมมีสุนัขที่ผ่านการฝึกมาเยอะมาก	คงต้องบอกว่าสิ่ง
ที่ผมประสบคือความผูกพันมากกว่าความประทับใจในรูป
เหตุการณ์”
	 “เราประทับใจที่เขาเตือนภัยเมื่อข้างหน้ามีอันตราย	ผม
เคยผ่านวิกฤติความไม่ปลอดภัยมาได้ก็เพราะพวกเขาทุก
ตัว	โชคดีที่ผมไม่เคยประสบภัยอันตรายเลยไม่เป็นไร	จึงขอ
อนุญาตยกบทประพันธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่	
6	ที่ทรงพระราชนิพนธ์ถึงความซื่อสัตย์ของ	ย่าเหล	สุนัขของ
พระองค์ท่านเอาไว้ว่า	

 

ช่างจงรักภักดีไม่มีหย่อน
จะนั่งนอนยืนเดินไม่เหินห่าง
ถึงยามกินเคยกินกับกูพราง

ถึงยามนอน นอนข้างไม่ห่างไกล
อันตัวเพื่อนเหมือนมนุษย์สุจริต

จะผิดก็แต่เพียงพูดไม่ได้
แต่เมื่อกูใคร่รู้ความในใจ
ก็มองดูรู้ได้ในดวงตา
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	 คงไม่มีใครเถียงความจริงที่ว่า.สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของ
มนุษย์
	 แต่ถึงกระนั้นสุนัขก็ไม่ใช่เพื่อนที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุก
อย่าง	ถ้าพูดไปแล้วสุนัขก็เปรียบเสมือนเพื่อนจริงๆ	ของเราที่
หลายครั้งอาจมีแง่มุมที่ไม่น่ารักบ้าง	เอาแต่ใจบ้าง	หงุดหงิด
บ้าง	ดังนั้นในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสุนัข	จึงต้องอาศัย
การปรับตัวเข้าหากัน	สุนัขต้องเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของ
คน	และคนก็ต้องเข้าใจนิสัยของสุนัขด้วย	
	 เพราะเหตุนี้เองบทบาทของ	“ครูฝึกสุนัข”	จึงเป็นอีก
หนึ่งเรื่องใกล้ตัวของคนเลี้ยงสุนัขทั่วไป	จริงอยู่ว่าเราไม่ได้
ต้องการฝึกสุนัขให้เป็นสุนัขทหาร	แต่มันคงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรา
สามารถฝึกสุนัขให้เข้าใจกฎระเบียบการอยู่ร่วมกับคนได้	และ
ที่ส�าคัญคือค�าว่าการฝึกสุนัขนั้นไม่ใช่ว่าเราผลักภาระให้สุนัข
ปรับตัวเข้าหาคนอย่างเดียว	หากแต่หมายถึงการฝึกหัวใจของ
เจ้าของให้เข้าใจและปรับตัวเข้าหาสุนัขด้วยเช่นกัน
	 และนั่นคือบทบาทของครูฝึกสุนัขมากประสบการณ์	คุณ
เดชา	เดโชก�าธร	หรือที่ในวงการคนเลี้ยงสุนัขเรียกติดปาก
กันว่า	“ครูเอก”	เจ้าของและครูฝึกสุนัข	สถาบันฝึกสุนัข	Pet	
Oasis	ใช้เป็นแนวทางมาโดยตลอด
	 “ก่อนที่เราจะรับสุนัขเข้าฝึกแต่ละตัวผมจะถามเจ้าของ

สุนัขก่อนเสมอว่าพร้อมหรือไม่	เพราะการฝึกสุนัขเป็นเรื่อง
ของ	2	ชีวิต	สุนัขต้องพร้อม	และเจ้าของเองก็ต้องพร้อม
ด้วย”
	 คุณเดชา	หรือ	ครูเอก	เริ่มต้นการเป็นครูฝึกสุนัขด้วย
เหตุการณ์ที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆ	คือ	ในสมัยเด็กเขา
เป็นเพียงเจ้าของสุนัขธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขด้วยการ
ตามใจ	ก่อนที่เขาจะเริ่มเอะใจว่าท�าไมสุนัขจึงเอาแต่ใจและ
ไม่ฟังค�าสั่งเลย
	 “สมัยเป็นเด็กผมเคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิสุ	ผมรู้แค่ว่ามันน่ารัก
เลยเลี้ยงแบบตามใจ	จนกระทั่งมันเริ่มโตขึ้น	เราก็เริ่มสังเกต
เห็นว่าท�าไมเขาเป็นสุนัขที่ไร้ระเบียบอย่างนี้	เพราะตอนนั้น
เรายังไม่รู้วิธีการฝึกสุนัขที่ถูกต้อง	แล้วเริ่มมีปมฝังใจว่าสุนัขก็
ควรมีระเบียบและอยากมีสุนัขที่สามารถฝึกได้”
	 จนกระทัง่คุณเดชาได้รบัเพือ่นนกัศึกษาแลกเปลีย่นต่างชาติ
ชาวอังกฤษมาเยี่ยมชมที่บ้าน	พอได้เห็นสุนัขเขาก็บอก
ว่ารูปแบบการเลี้ยงสุนัขที่เป็นอยู่ตอนนี้นั้นไม่ถูกต้อง	เพราะ
สุนัขก�าลังเอาแต่ใจและท�าตัวเป็นเจ้านายแทนเรา
	 “พอเพื่อนผมอ่านท่าทางและพฤติกรรมของสุนัขที่บ้าน
แล้ว	เขาก็บอกว่าสุนัขของคุณกลายเป็นเจ้านายคุณแล้วนะ	
เขาสั่งคุณหมดทุกอย่างเลย	เราไม่เข้าใจเพราะคิดว่าที่หมา
ของเราเห่าก็เพราะคิดถึง	ที่กระโดดหาเราเพราะคิดว่ามัน
รัก	แต่ความจริงแล้วเขาก�าลังเร่งให้คุณไปยุ่งกับมัน	ถ้าคุณ
ไม่ยุ่งมันก็จะเห่าสั่ง	เราก็เริ่มสนใจและอยากลองวิชาเพื่อน
คนนั้นเลยให้ลองฝึกสุนัขของเราให้ดู	ปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมง
เดียว	เขาท�าให้สุนัขตัวนั้นเชื่อฟังเขาได้	เรารู้สึกว่ามันมีความ

คุณเดชา เดโชก�าธร 
หลักสูตรการฝึกสุนัขด้วยหัวใจ



070

แตกต่าง	และนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักการ	eye	contact	
ระหว่างคนกับสุนัข	และเป็นที่มาของหัวใจการฝึกสุนัขใน
แบบของผมในเวลาต่อมา”
	 ด้วยความสนใจคุณเดชาเลยมาศึกษาการฝึกสุนัขด้วยตัว
เองทั้งการอ่านหนังสือและดูจากวิธีการสอนออนไลน์	ท�าให้
เขาได้รู้จักกับ	Zack	George	ครูฝึกสุนัขชื่อดังในตอนนี้	ซึ่ง
ตอนนั้น	Zack	ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่	และด้วยความที่เคย
มีประสบการณ์ไม่ดีกับครูฝึกที่ใช้อารมณ์และความรุนแรง
ในการฝึกสุนัข	ท�าให้เมื่อเห็นแนวทางการฝึกที่ไม่รุนแรงแต่
ท�าให้สุนัขเชื่อฟังได้ของ	Zack	แล้วก็ท�าให้ครูเอกสนใจมาก	
เลยติดต่อพูดคุยกับเขา	ปรึกษาแนวทางการฝึกสุนัขที่ใช้
หลัก	positive	ว่าคืออะไร	เรียนรู้และปรับแนวทางเรื่อยมา
จนเป็นสไตล์ประจ�าตัวครูเอกในที่สุด
	 “แนวทางการฝึกของผมเน้นให้น้องหมาเขาโฟกัสที่
เจ้าของมากกว่าให้เชื่อฟังค�าสั่ง	โดยเฉพาะเรื่อง	eye	
contact	ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสุนัขเขาสนใจเรานะ	
โฟกัสที่เราแล้วนะ	ถ้าท�าได้ถึงตรงนี้แล้วค�าสั่งจากนี้จะไม่ใช่
เรื่องยากเพราะถ้าเขาสนใจเรา	เขาก็จะฟังเราและท�าตาม
ค�าสั่งของเราด้วย”
	 นอกจาก	eye	contact	หรือการสบตาแล้ว	การฝึกที่
เน้นแนวทาง	positive	ก็เป็นสิ่งส�าคัญ	โดยการฝึกแบบนี้
ครูเอกบอกว่าเป็นเหมือนการคุยกับเขามากกว่า	เวลาเขา
ท�าไม่ดีเราก็ว่ากล่าวตักเตือน	พอเขายอมท�าตามเราก็ชม	
เขาก็จะเริม่เข้าใจเราแล้วว่าอนัไหนควรท�า	อนัไหนไม่ควรท�า	
เพราะไม่มีใครอยากถูกดุ	สุนัขเองก็เช่นกัน	ถ้าเขาท�าดีแล้ว
ได้รับค�าชมเขาก็จะท�าเรื่องดีๆ	ต่อไป	
	 ครูฝึกสุนัขท่านนี้ยังบอกกับเราอีกว่าในปัจจุบันยังมีค่า
นิยมที่ไม่ถูกต้องมากมายเกี่ยวกับการฝึกสุนัขที่เจ้าของสุนัข

ยังเชื่ออยู่	เช่น	ให้ข่มหรือตีสุนัขไว้	สุนัขตัวนั้นจะไม่ดื้อ	ซึ่งเป็น
เรื่องที่ผิดและไม่ควรท�าอย่างมาก
	 “เวลาที่สุนัขถูกข่มหรือถูกตีมากๆ	จะมีความแค้นเคืองนะ	
โดยเฉพาะการตีนั้นไม่ใช่การฝึกหรือปรับพฤติกรรมสุนัขเลย	
กลับกันการตีสุนัขยิ่งท�าให้สุนัขเก็บกดและคอยหาเวลาเอาคืน
เราเมื่อสบโอกาส	เช่น	เห็นเจ้าของอ่อนแอหรือบาดเจ็บ	ก็จะ
เข้ามากัด	แล้วเราก็โทษหมาว่านิสัยเลว	เนรคุณ	ซึ่งความจริง
ไม่ใช่เลย”
	 เมื่อถามถึงหัวใจของการฝึกสุนัขจากประสบการณ์กว่า	
10	ปี	ของครูเอก	เขาบอกอย่างไม่ลังเลเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องมี
เลยคือความรัก	เพราะเมื่อมีความรักสุนัขแล้ว	เราจะสามารถ
อดทนและท�าได้ทุกอย่างเพื่อสอนเขา
	 “สิ่งส�าคัญที่สุดจริงๆ	คือต้องรักสุนัขให้มากๆ	ก่อน	จาก
นั้นจึงค่อยเริ่มฝึก	ถ้าคุณโมโหที่เขาท�าไม่ได้ดั่งใจ	ให้พักก่อน
ซัก	5	–	10	นาที	เพื่อเปลี่ยนอารมณ์	แล้วมาดูว่าเราพลาดไป
ตรงไหน	ตรงปรับตรงไหนบ้าง	แล้วจึงค่อยกลับไปฝึกอีกครั้ง	
เพราะถ้าเราน็อตหลุดไปดุ	ไปตีเขา	เขาจะกลัวนะ	เขาจับ
บรรยากาศได้	แล้วพอเริ่มฝึกครั้งต่อไปสุนัขก็จะไม่ค่อยอยาก
มาแล้ว	เพราะมาฝึกแล้วไม่มีความสุข	ต้องเจ็บตัว	ดังนั้นเรา
จึงต้องมีความรักให้เขามากๆ	สื่อสารกันด้วยหัวใจ”
	 ทุกวันนี้สถาบันฝึกสุนัข	Pet	Oasis	ของครูเอกยังคงมุ่งมั่น
ในการฝึกสุนัขในแนวทางที่ใช้หัวใจและความรักเป็นหลักต่อ
ไป	จริงอยู่ที่ว่าสุนัขกับมนุษย์นั้นไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วย
ภาษาเดียวกัน	และถึงแม้จะไม่ใช่ครูฝึกสุนัข	แต่หากวันนี้เรา
เริ่มสังเกตสุนัขของเรา	แล้วเปิดใจใช้หัวใจสื่อสารกันมากกว่า
นี้	เราน่าจะเข้าใจกันมากขึ้น
	 เมื่อเข้าใจกันมากขึ้น	เราย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มากขึ้นเช่นกัน
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	 ลึกๆ	ในใจเราทุกคนต่างต้องการฮีโร่
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ก�าลังมีปัญหาหรือผู้ที่ถูกทอดทิ้ง	
เหมือนดั่งเหล่าสุนัขจรจัดในเขตอ�าเภอหัวหิน	ที่ยังคงเป็น
ปัญหาที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขกันอยู่	เพราะส�าหรับสุนัขจรจัด
แล้ว	การมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็เหมือนกับการ
ปรากฏตัวของฮีโร่ที่มาเข้ามาช่วยชีวิตเค้าให้อยู่รอดต่อไปได้
นั่นเอง	
	 ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินก็เปรียบเสมือนฮีโร่คนนั้น	โดย
ถือก�าเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	เมื่อปี	2546	ที่ต้องการให้ศูนย์เป็นแหล่งพักพิง
อันอบอุ่นของสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของทอดทิ้ง	ทั้งยังเป็น
โครงการต้นแบบตัวอย่างของท้องถิ่นอื่นๆ	ในการดูแลบริหาร
จัดการสุนัขเร่ร่อนอย่างมีระบบและครบวงจร	เพื่อคอยดูแล
รักษาให้สุนัขจรจัดเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก		คุณนพพร	
วุฒิกุล	เลขาธิการศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน	และนายกเทศมนตรี
เมืองหัวหิน	มาเป็นผู้เล่าเรื่องราวและความส�าคัญของพันธกิจ
ในศูนย์รักษ์สุนัขแห่งนี้

	 “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินนั้นเป็นโครงการตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะมา
ดูแลสุนัขจรจัด		โดยท่านได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังไกลกังวล
แล้วท่านก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาว่ามีสุนัขจรจัด
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินอยู่มาก	ท่านเลยมีแนวคิดว่า
น่าจะมีการจัดการเรื่องของสุนัขจรจัดทั้งระบบ”	ท่านนายก
เทศมนตรีเมืองหัวหินเล่าประวัติความเป็นมาของศูนย์ให้เรา
ฟัง	
	 “โดยกระบวนการของทางศูนย์นั้นเริ่มต้นจากการน�าสุนัข
จรจัดเข้ามา	คัดแยกเฝ้าดูอาการประมาณ	14	วัน	ถ้าสุนัข
ป่วยก็รักษาตามอาการ	ส่วนสุนัขที่ไม่ป่วยก็เอามาท�าหมันมา
รักษาให้สุขภาพดีขึ้นแล้วปล่อยแยกตามคอก	ตลอดจนถ้าเป็น
ลูกสุนัขก็จัดหาบ้านใหม่ให้เขาด้วย	เป็นการดูแลสุนัขจรจัดทุก
ระบบเพื่อน�าไปเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสุนัขจรจัด
ทั่วประเทศไทย”
	 โดยทางศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะคอยรับเรื่องแจ้งจาก
ประชาชนหากพบสุนัขจรจัดในเขตอ�าเภอหัวหิน	และส่งเจ้า
หน้าที่ไปจับกลับมาดูแลต่อที่ศูนย์	แต่อย่างไรก็ดีในฐานะ
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน	ท่านได้บอกกับพวกเราว่าปัญหา
สุนัขจรจัดในอ�าเภอหัวหินยังคงมีอยู่และควรได้รับความร่วม
มือแก้ไขจากทุกฝ่ายอย่างจริงจัง
	 “เรื่องของสุนัจจรจัดถ้าเรามองว่าไม่ส�าคัญมันก็จบ	แต่ถ้า
ใครมองว่าส�าคัญก็จะรู้ว่ามันส�าคัญมากด้วย	เพราะเราเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก	และต้องยอมรับว่าสุนัข
จรจัดมีโอกาสเป็นได้ทั้งโรคพิษสุนัขบ้า	รวมถึงสร้างปัญหาใน

คุณนพพร วุฒิกุล 
เลขาธิการศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน 

กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดต้นแบบของประเทศไทย
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เรื่องของการถ่ายอุจจาระ	การเห่าเสียงดัง	การไล่กัดคน	ซึ่ง
ท�าให้เสียภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�า	ซึ่งนี่ก็
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องจัดการทั้งระบบให้มีมาตรฐาน”
	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของทางศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินที่
ต้องการเป็นศูนย์ต้นแบบในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด	โดย
ท่านบอกว่าในฐานะที่เป็นทั้งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและ
เลขาธิการศูนย์รักษ์สุนัขแล้ว	ท่านอยากให้ศูนย์รักษ์สุนัขแห่ง
นี้	สืบสานเจตนารมย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
สร้างต้นแบบต่อไป	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในบ้าน
เราแบบยั่งยืน
	 “เราอยากสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ให้ศูนย์รักสุนัขแห่งนี้เป็นศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ต้นแบบ	และเราอยากพัฒนาจนท�าให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราท�าได้
ดีทั้งในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย	เพราะเรา
อยากให้ที่นี่เป็นศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดที่ดีที่สุด	และเป็นศูนย์ที่ถือ
เป็นต้นแบบให้คนอื่นสามารถมาศึกษาและดูงานได้	รวมไปถึง
เป็นที่บ�าบัดสุนัขที่พิการอีกด้วย”
	 ในฐานะที่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินนั้น	
ท่านได้บอกกับเราว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือ
การได้ปฏิบัติและสืบสานตามพระราชด�าริให้โครงการพัฒนา
และส�าเร็จลุล่วงมาอย่างต่อเนื่อง
	 “การที่ได้ท�างานตามโครงการพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุด
แล้ว		โดยเฉพาะเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2552	ซึ่งเป็นวันที่ทาง
เทศบาลเมืองหัวหินได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัข

ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างถูกต้อง	ก็รู้สึกดีใจที่ได้ท�างาน
ในโครงการตามพระราชประสงค์ให้ส�าเร็จลุล่วงไปขั้นหนึ่ง	
และถ้าพูดถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการที่พระองค์
ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมสุนัขเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2557	
เพราะเราได้มีโอกาสถวายรายงานและได้รับพระราชทาน
เงินจากพระองค์ที่ประทานมาให้	รวมไปถึงได้กราบพระบาท
ท่านด้วย	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้
ใกล้ชิดกับพระองค์มากขนาดนี้	นับเป็นเกียรติทั้งแก่ตัวเอง
และครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้”
	 แม้ว่าทางศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะมีการช่วยเหลือสุนัข
จรจัดในเขตอ�าเภอหัวหินมาแล้วมากมาย	แต่อย่างไรก็ดีท่าน
นายกเทศมนตรีก็ยังอยากฝากแนวคิดดีๆ	ทิ้งท้ายถึงพวกเรา
เอาไว้ว่า	ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินนั้นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
ส่วนหนึ่งเท่านั้น	หากแต่สิ่งส�าคัญที่แท้จริงก็คือ	จิตส�านึกใน
ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนต่างหาก	ที่จะท�าให้
ปัญหาสุนัขจรจัดนี้หมดไปจากสังคมของเราได้
	 “เราคงหนีความจริงไม่ได้ว่าปัญหาสุนัขจรจัดทุกตัวเริ่ม
ต้นมาจากสุนัขที่ทุกคนเลี้ยง	ดังนั้นก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขควร
ถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขาแล้วหรือยัง	หรือถ้า
เลี้ยงเค้าต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆ	ก็ควรหาทางบริหารจัดการที่
เหมาะสม	ไม่ใช่สุดท้ายเราเลือกที่จะผลักความรับผิดชอบ
กลับไปให้กับสังคม	ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีว่าไม่ใช่สิ่งที่
ถูกต้องอยู่แล้ว”
	 หากเลือกที่จะเลี้ยงเราก็ควรรู้ว่าต้องรักเค้าจนสุดหัวใจ
			เพราะสุนัขไม่เคยรักใคร.นอกจากเจ้านายของตัวเอง	
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THANK YOU

ขอขอบคุณกรมการสัตว์ทหารบกที่อนุญาตให้ทางกองบรรณาธิการ Howl Magazine 
ได้เข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์กองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่ 3 รวมไปถึงขอขอบคุณ 
ร้อยโท นพพร วรภาพ และ จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ ผิวหอม ที่ให้เกียรติเปน็ผู้ให้สัมภาษณ์

และอ�านวยความสะดวกเรื่องการถ่ายภาพสุนัขทหารเปน็อย่างมาก

ขอขอบคุณ คุณนพพร วุฒิกุล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
และเลขาธิการมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ส�าหรับให้เกียรติเปน็ผู้ให้สัมภาษณ์ 

และอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิศูนย์ฝึกสุนัขหัวหินอีกด้วย

ขอขอบคุณคุณครูเอก คุณเดชา เดโชก�าธร ครูฝึกและเจ้าของศูนย์ฝึกสุนัข Pet Oasis 
ส�าหรับการสัมภาษณ์ที่สนุกและเปน็กันเอง รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการฝึกสุนัขมากมาย

ขอขอบคุณทีมงานนักวาดทุกคนที่ช่วยท�างานในระยะเวลากระช้ันชิด โดยเฉพาะน้องไอซ์ที่หามรุ่ง
หามค�่าวาดมาด้วยกันจนเสร็จสมบูรณ์ รวมไปถึงพี่แขกและคุณพลอยที่วาดภาพที่ทัง้สวยงาม

และมีเอกลักษณ์ และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณมิตรรักทุกท่านที่ได้อ่านจนถึงบรรทัดนี้



079



080

PAGE BY PAGE

	 จะว่าไปก็ไม่รู้จะบอกว่านี่เป็นเพจสไตล์ไหนดี	เพราะเมื่อหา
ข้อมูลภายในเพจซักพักก็เริ่มรู้สึกสับสนในตัวเองยังไงชอบกล

กองพันสุนัขทหาร

WWF-Thailand
	 หากพูดถึงหน่วยงานอนุรักษธรรมชาติที่มีแคมเปญโฆษณา
ที่สร้างสรรค์และครีเอทีฟมากที่สุดแห่งหนึ่ง	เชื่อว่าชื่อ	WWF	
คงเป็นชื่อที่คิดถึงเป็นล�าดับแรกๆ	แน่	ในครั้งนี้เราจึงอยาก
ชวนตามเพจ	WWF-Thailand	ที่มีเรื่องราวของแคมเปญ
มากมายที่น่าสนใจเข้าไปทั้งอ่านและรับชม	และที่ส�าคัญคือ
เพจ	WWF	ของแต่ละประเทศนั้นจะมีเรื่องราวการโพสที่
แตกต่างกันตามแต่ละปัญหาธรรมชาติของแต่ละประเทศอีก
ด้วย	(ในประเทศไทยตอนนี้เน้นหนักไปที่แคมเปญการหยุดค้า
งาช้าง)	เรียกได้ว่าอ่านเพลินๆ	แต่ปลุกจิตส�านึกและได้ความ
คิดสร้างสรรค์ดีๆ	ติดตัวไปพร้อมๆ	กันเลย
 https://www.facebook.com/wwfthailand 

	 เอาเป็นว่า.ชื่อเพจก็คงบอกอยู่แล้วว่าเป็นเพจเกี่ยวกับ
สุนัขทหารในประเทศไทย	ซึ่งภายในเพจนี้จะมีการรวบรวม
ข้อมูลข่าวการฝึก	การท�างาน	และผลงานของเหล่าฮีโร่	4	
ขา	เหล่านี้มาให้ได้ดูกัน	แม้จะฟังดูซีเรียสแต่เชื่อเถอะว่า
เลื่อนลงไปดูซักพักก็จะเจอกับเรื่องแปลกๆ	ตลกๆ	แบบที่
ไม่คิดว่าจะเจอได้	อย่างอยู่ดีๆ	ก็มีการโพสรูปแมวขึ้นมาใน
เพจพร้อมติดแท็ก	#กองพันแมว	หรือมีการโพสรูปครูฝึก
สุนัขก�าลังอาบน�้าให้สุนัขในศูนย์พร้อมบรรยายว่ารับบริการ
ล้างก�าจัดเห็บ-หมัด	ทั่วราชอาณาจักร	จนบางทีก็รู้สึกว่า
เออ.นี่เราอยู่ในเพจอะไรกันแน่เนี่ย	แล้วพอเลื่อนลงมา
อีกโพสก็กลายเป็นข่าวการพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
อย่างสุดยอดซีเรียสอีกแล้ว	คือแต่ละโพสนี่เรียกได้ว่าขึ้น
สุดลงสุดกันไปเลยทีเดียว
	 แต่ความจริงเพจกองพันสุนัขทหารก็เป็นอีกเพจที่น่า
สนใจให้ลองไปติดตามดู	เพราะภายในนี้มีการรวบรวม
ภาพที่หาดูได้ยากอย่างการฝึกสุนัขทหารในรูปแบบต่างๆ	
ยิ่งสลับกับเจอโพสตลกบันเทิงเข้าไปอีก	ยิ่งท�าให้รู้สึกว่า	
เออ.นี่เป็นเพจของทางราชการแนวใหม่ที่น่าสนใจดีเหมือน
กันนะ
 https://www.facebook.com/pages/กองพันสุนัข
ทหาร
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“ฮีโร่ของฉันไม่ได้บินบนท้องฟ้า…

ไม่ได้อยู่ในสายลม หรือสายนํ้า 

แต่ฮีโร่ของฉัน…อยู่ในหัวใจของเธอ”

โรงานความฝัน
เร่ืองและภาพ : Linkumi
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DO IT FOR SOMEONE

	 ส�ำหรับหลำยคนที่ก�ำลังมองหำดอกไม้ให้คนรัก	ไม่ว่ำจะเป็นเพื่อน	คนรอบข้ำง	หรือใครคนนั้นก็ตำม	วันนี้เรำจะมำน�ำดอกส
เตติสที่	ณ	ขณะนี้ฮิตกันทั่วบ้ำนทั่วเมืองกับสีม่วงลำเวนเดอร์อ่อนๆ	น่ำรักเบำๆ	มำห่อกระดำษสีน�้ำตำลสุดวินเทจกัน	ดอกสเตติส
นั้นมีควำมหมำยถึงควำมรักที่มั่นคง	แต่ที่พีคกว่ำนั้นคือดอกของมันนั้นแม้ว่ำจะแห้งไปตำมกำลเวลำ	มันก็จะยังมีสีสวยและจะเป็น
ดอกไม้แห้งที่จะอยู่กับเรำตลอดไป	โดยวันนี้เรำมีขั้นตอนง่ำยๆ	ในกำรห่อช่อดอกสเตติสให้ทุกคนได้ลองท�ำด้วยฝีมือตัวเองกันค่ะ

Take#1 : Statice Bouquet

เร่ือง : honeyhoneycake



083

•	ขั้นตอนสุดท้ำยน�ำเชือกที่เตรียมไว้มำมัดช่อ	หรือจะผูก
ริบบิ้นก็แล้วแต่ควำมชอบค่ะอำจจะปิดงำนด้วยกำร์ดเล็กๆ	
ที่เสียบไปกับช่อดอกไม้ให้คนรับได้ยิ้มแก้มปริกับควำมใน
ใจของเรำ

ขั้นตอนแรกเตรียมอุปกรณ์
•	กระดำษห่อพัสดุ		•	กรรไกร		•	ดอกสเตติส
•	เชือกหรือด้ำย		•	ผ้ำลูกไม้หรือริบบิ้น

•	กำรจัดช่อดอกไม้นั้น	ต้องบอกว่ำแล้วแต่ควำมชอบเลย
นะคะ	ว่ำจะจัดช่อสไตล์ไหน	ไม่ว่ำจะพองๆ	บำนๆ	หรือ
จะเบสิคไปตำมทรงของกิ่งที่น�ำมำเรียงๆ	กัน

•	โดยส่วนตัวเชื่อว่ำสิ่งส�ำคัญในกำรจัดดอกไม้	คือ	ให้
ใส่ควำมรู้สึกลงไปตอนเวลำจัดให้มำกๆ	ค่ะ	เพรำะไม่ว่ำ
อย่ำงไรผู้รับจะรับรู้ถึงควำมรู้สึกของผู้ให้ได้ผ่ำนของขวัญ
ท�ำมือนี่ละ

•	ขั้นตอนต่อไปน�ำกระดำษห่อพัสดุมำตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืน
ผ้ำซึ่งขนำดควำมกว้ำงยำวก็จะวัดไปตำมขนำดช่อดอกไม้
ที่เรำได้เตรียมไว้

•	วำงช่อดอกไม้บนกระดำษแล้วห่อหมุนไปตำมรูปก็จะได้
เป็นทรงที่สวยแบบนี้
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A JOURNEY WITHOUT A MAP

เร่ือง : Little Lion Man
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	 “ไปญี่ปุ่นกันมั้ย	ป๊าอยากจะไปซื้อไม้กอล์ฟที่ญี่ปุ่น”
	 “อืม.เอาสิ	ไปวันไหนกันดี”
	 เป็นประโยคที่เราและครอบครัวพูดกันหลายรอบและหาวัน
ที่ลงตัวไม่ได้ซะที
	 ญี่ปุ่น	เป็นประเทศที่ไม่ได้ไกลจากเราซะเท่าไร
	 แต่ท�าไม	ไม่ได้ไปซักที
.	 “เฮ้ย	เจอตั๋วถูก	สายการบินนี้ดีด้วยนะ	มีไอติมให้กินบน
เครื่องด้วย”
	 “ไปปปปปปปปปปปป”
	 “ไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

	 ในที่สุด	หลังจากที่ไม่ได้ไปเยือนมาราว	6	ปี	ชั้นจะได้กลับ
ไปแล้วนะ..
	 ด้วยความที่ก�าลังจะเรียนจบ	มีเวลาพักหายใจแว่บเดียว	
	 ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเร่งรีบ
	 “ไม่มีการเดินทางครั้งไหนที่เพอร์เฟ็ค.แต่ความไม่
เพอร์เฟ็คเนี่ยแหละ	ที่ท�าให้เรามีความสุขในทุกครั้งที่ออกเดิน
ทาง”
	 แน่นอนว่าครั้งนี้ก็เช่นกัน

	 10.00	น.	ในที่สุดเราก็มาถึงโอซาก้า	หลังจากไปแวะพัก
กินติ่มซ�าที่ฮ่องกงและนอนนาริตะ	1	คืน	เราอยู่ในสภาพพร้อม
ออกเดินทาง	กับชุดที่ใส่ซ�้าเป็นวันที่	2	หน้าตางัวเงีย	แต่งหน้า
แบบเบาบางเพราะเกือบมาขึ้นเครื่องไม่ทัน	
	 แต่ยังก็.เอ้า	สู้โว้ยยยย
	 วันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างดี	ใช้เวลาจากสนามบินเข้ามา
ที่	Namba	ประมาณ	40	นาที	แล้วสิ่งที่พบได้ทันทีก็คือ	ความ
วุ่นวาย	ผู้คนขวักไขว่ล้วนแต่เดินกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย	ถ้าเรา
หยุดอยู่กับที	เราคงกลืนไปกับฝูงชน
	 ที่โอซาก้าจะมี	2	เขตความเจริญหลักๆ	คือ	ย่านนัมบะ	
และ	อูเมดะ	คราวนี้เราเลือกพักแถวนัมบะ	เพราะดูเป็นสไตล์
เรามากกว่า	Namba	station	เป็นสถานีที่รถไฟหลายสายมา	
เปลี่ยนขบวน	ทั้งในโอซาก้าเองและเมืองข้างเคียง	
	 สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ	หาล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า	จะมีหลายจุด

สวัสดีคันไซ

เลยในสถานี	เดินเลือกเอาได้ตามใจชอบ	แต่จ�าให้ได้ด้วยว่า
ฝากไว้ตรงไหน	มันใหญ่มากจริงๆ
	 “โครกครากกกก	โครกครากกกกกก”	(เสียงท้องร้องนะ
ไม่ใช่เสียงชักโครก)	เป็นสัญญาณบอกว่าสิ่งแรกที่เราควร
ท�าไม่ใช่การเดินเที่ยว	แต่ต้องหาอะไรลงท้องแล้วแหละ	เรา
มีแผนจะไปชิม	katsudon	ร้านต้นต�ารับในต�านานที่เปิดมา
หลายชั่วอายุคนที่เจ้าของที่พักเราแนะน�ามา	บอกว่าคุณ
ต้องไปชิมเลยนะร้านนี้	นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก	คน	local	
เท่านั้นที่จะไปกิน
	 เดินหาไป	30	นาทีก็ยังไม่เจอ	จนเหงื่อเริ่มออก	ร่างกาย
เกิดภาวะ	severe	hypoglycemia	อีกไม่นานฉันจะต้องชัก
แน่นอน	สายตาเริ่มควานหา	target	people	ที่จะช่วยเราได้	
ผ่านไป	3	คน	ก็ยังพาเราหลงเหมือนเดิม	(สรุปมันมีจริงๆใช่
ไหมร้านนี้)	จนมาเจอสองหนุ่มนักธุรกิจช่วยเราเอาไว้	เค้า
ช่วยเดินหาจนเหงื่อซึมเต็มหลัง	(ซึ้งน�้าใจมาก	อยากจะชวน
มากินด้วยกันเลย)	ไม่แปลกว่าท�าไมหาไม่เจอ	ร้านเล็กมากๆ	
1/2	ห้องแถวบ้านเราและมีที่นั่งเคาเตอร์ประมาณ	6-8	ที่
เท่านั้น	แต่สัมผัสได้ถึงความขลังและความอร่อย	ดีนะที่มี
เมนูรูปภาพ	เราไม่รอช้า	จิ้มรูปสั่งทันใด	และในเวลาไม่นาน	
katsudon	ในต�านานก็มาเสิร์ฟ
	 ไม่มีอะไรบรรยายเลย	เพราะมันอร่อยมาก	หมูนุ่มมากๆ	
มีมันแทรก	ซอสก็กลมกล่อม	เรากินหมดภายในเวลาอัน
รวดเร็วสมกับส�านวนที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
	 เราเดินเล่นแถวย่าน	Namba	สกัพกัมร้ีานขายของมากมาย	
ร้านรองเท้า	ABC	Mart	นี่มีแทบจะทุกบล็อก	ร้านเสื้อผ้า	
กิ๊ฟช็อป	เยอะแยะจนลายตา
	 มาถึงย่าน	Dotonbori	ที่ติดกัน	สังเกตได้จากป้ายกูลิโกะ
แลนด์มาร์กอันเลื่องชื่อ	และร้านปูยักษ์	Kani	doraku	เป็น
สิ่งที่บอกว่าเรามาถึง	Dotonbori	อย่างถูกต้องแล้ว	ถ่ายรูป
กับป้ายกูลิโกะสักแชะสองแชะ	ว่าจะกลับมาคืนนี้อีกที	แล้ว
สายตาเราก็เหลือบไปเห็นร้าน	cheesetart	ชื่อดัง	‘PABLO’
เราไม่รอช้าเดินตรงไปทันที	ร้านสาขา	Dotonbori	มีให้นั่ง
กินได้ที่ชั้นสอง	แต่สาขาอื่นจะมีแค่	take	away	เท่านั้น	เรา
สั่งแบบ	original	กับ	ชาเขียวมาลอง	แบบ	original	อร่อย
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มากจริงๆ	(ขณะพิมพ์ยังคิดถึงรสชาติอยู่เลย)	กินไปซักพักก็
มีพนักงานออกมาเต้นประกอบเพลง	Pablo	น่ารักมาก	ใคร
คิดภาพตามไม่ออกคิดถึงพนักงาน	MK	ออกมาเต้นเหมือนกัน
เลย	แต่คนละเพลง	
	 เรามาเดินต่อที่ย่าน	Shinsaibashi	จากป้ายกูลิโกะเดิน
ข้ามสะพานและข้ามถนนมา	ก็จะพบกับ	Shopping	Arcade	
ขนาดใหญ่	มีร้านค้าสองข้างทางยาวหลายกิโล	เดินจนปวด
ขากันเลยทีเดียว	เราเดินจนถึงประมาณ	5	โมงกว่า	เลยคิด
ว่าไปเอาของเข้าที่พักดีกว่า
	 คราวนี้เราไม่ได้พักโรงแรม	แต่หาเป็นห้องเช่าแทนจาก
เว็บไซต์	airbnb.com	ห่างจาก	Shinsaibashi	ประมาณ	5	
นาทีด้วยการเดิน	สามารถเดินไป	Issey	miyake	comme	
des	gracon	ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	เหมาะเจาะมาก	เจ้าของ
ห้องก็เป็นคนที่niceสุดๆ	ช่วยเราแพลนทริปว่าอะไรควรไป	
ต้องไปกินอะไร	ดีเลิศ	แนะน�า	!
	 วาร์ปกลับมาที่	Dotonbori	อีกรอบยามค�่าคืน	เราตั้งใจ
จะไปกินปูแต่ดันเต็ม	เลยเปลี่ยนไปกิน	Okonomiyaki	ร้าน	
Ajinoya	ชื่อดัง	โชคดีที่ตอนเราไปรอไม่นาน	นอกจาก	

okonomiyaki	ก็มีเมนูอื่นๆให้เลือกด้วย	เช่น	ซีฟู๊ด	takoyaki	
ที่นี่มี	takoyaki	แบบกินกับน�้าซุปด้วย	แต่เราจ�าชื่อเมนูไม่ได้	
รสชาติค่อนข้างดีเลย	ราคาไม่แพง
	 กินเสร็จก็เดินเล่นถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะอีกสักรอบ	แต่ฝนก็
ดันตกลงมาซะงั้น	...	
	 นี่เป็นการมาเยือนญี่ปุ่นครั้งที่	2	ของเรา	ครั้งแรกนั้นเรามา
กับทัวร์จ�าได้ว่าตอนอยู่ม.6	(ตอนนั้นเคมีอ.อุ๊ให้หยุดสงกรานต์
เลยได้ไปเที่ยว	จ�าได้ขึ้นใจ)	ครั้งแรกจ�าได้แต่	วัด	วัด	วัด	วัด	
ภูเขาไฟฟูจิ	และ	Tokyo	Disneyland	อยู่แต่บนรถทัวร์จ�าอะไร
มากไม่ค่อยได้	ไม่ค่อยประทับใจเท่าไร	คงเพราะอย่างนี้แหละ
มั้ง	เราจึงไม่ไปเที่ยวกับทัวร์อีกเลย	
	 เช้าวันที่	2	เราตั้งใจจะไปโกเบ	แต่ด้วยความผิดพลาด	ไม่
เช็คให้ดีก่อนในเรื่องของการซื้อตั๋ว	จึงท�าให้เสียเวลาไปมาก	
เลยเปลี่ยนแผนไปเดินเล่นที่	Umeda	เป็นย่านธุรกิจ	มีตึกสูง
แนวออฟฟิศสาทรบ้านเรา	ต่างจาก	Namba	ที่จะออกแนว
คล้ายๆ	สยาม	สแควร์	ตั้งใจจะไปกิน	Nana’s	green	tea	
ร้านชาเขียวช่ือดัง	ร้านนีข้ายทกุอย่างเก่ียวกับชาเขียว	ไม่ว่าจะ
เป็นชาเขียวร้อนเย็น	โมจิชาเขียว	พาเฟ่ต์ชาเขียว	รสชาติดี	ไม่
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จะไปชมวิวตึกสูงที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานชื่อ	Abenos	haruka		
ตอนแรกลังเลกับ	Umeda	sky	building	แต่อันนี้น่าจะใหม่
กว่าเลยลองดู	แต่แอบผิดหวังเพราะแพง	และไม่ค่อยมีอะไร
เท่าไร	ไม่ได้เป็น	outdoor	ด้วย	(อาจจะเพราะเราศึกษา
ข้อมูลไม่ดีพอ)	วิวยามค�่าคืนโอซาก้าสวยดีนะ	แนะน�าว่าใคร
มาก็ควรจะขึ้นมาดูซักตึกหนึ่ง	
	 “โครกกกกครากกกก	โครกกกครากกกกก”	เสียงท้อง
ร้องกลับมาอีกแล้ว	คราวนี้ทุกคนหิวมาไม่ไหว	เลยตัดสิน
ใจหาอะไรกินที่ตึกนี้เลย	เจอร้านทงคัตสึ	ราคาไม่ค่อยโหด
เท่าไร	อร่อยดี	ทอดไม่อมน�้ามัน	กรอบนอกนุ่มใน	อิ่มพุงปลิ้น
ไปอีกหนึ่งมื้อ
	 แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า

https://littlelionman1990.wordpress.com

Instagram: @Paidonnnn 

Facebook: Paidonnnn 

หวานเกินไป	เด็กกินได้	ผู้ใหญ่กินดี	
	 จริงๆ	อีกเป้าหมายที่มาญี่ปุ่นครั้งนี้นอกจากพาป๊ามาล่าไม้
กอล์ฟ	(ที่แม้สุดท้ายจะไม่ได้ติดมือกลับบ้านไปสักชิ้น)	ก็คือ
มาดูน้องหมา	ป๊าเราอยากได้	ชิบะ	อินุมาก	ราคาที่เมืองไทย
ก็แพงโหดเหลือเกิน	ระหว่างที่นั่งกินชาเขียวไปก็ค้นเจอร้าน
ขายน้องหมา	อยู่ชานเมืองโอซาก้า	แต่ไปไม่ยาก	เพราะการ
คมนาคมที่ดีเลิศ	เราไม่รอช้ารีบพุ่งตัวไป.
	 ในร้านมีน้องหมาน่ารักเต็มไปหมด	แมวก็มีน่ารักไม่แพ้กัน	
แต่เราเป็นทาสน้องหมา	จึงขอโฟกัสที่น้องหมา	น้องหมาที่นี่ดู
น่ารักไปซะทุกตัว	อยากจะเหมากลับเมืองไทย	แต่พนักงานพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้สักคน	สื่อสารไม่รู้เรื่อง	พอจับใจความได้
ว่า	เค้าจะไม่ขายถ้ายังท�าวัคซีนไม่ครบ	โดยเฉพาะพิษสุนัขบ้า	
(และก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ๆ	เราเจอ)	แสดงว่าที่นี่เค้าใส่ใจสุขภาพ
ของสุนัขกันมาก	บ้านเราเป็นแบบนี้ได้ก็คงดี	เจอบ่อยมาก
กับการที่ขายสุนัขอายุเพียงไม่กี่เดือน	บางตัวยังไม่ทันหย่านม	
วัคซีนไม่ครบ	สุดท้ายก็ไม่สบายและจากเจ้าของไป	(ขอโทษที
อินเนอร์มาเต็ม)
	 เมื่อกลับเข้ามาในตัวเมืองโอซาก้าในช่วงพลบค�่า	เราตั้งใจ
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Howl
show time 2

HOWL SHOW TIME

NO.1 Title : ตู๊กตาหมูตัวแรก.ที่ไปขโมยข้างบ้านมา
Photo and story by : Woraluk  Methajan

  ได้ยินเสียงหมาดันประตูรั้ว 
  ซักพัก ”มะวิน” วิ่งเหนื่อยกลับมา แต่ “มะเวล” วิ่งผ่านหน้าบ้านแล้วหายไป
  (อ้าว.มันหายไปไหนวะ) สักสิบนาทีเห็นไม่มาเลยตะโกนเรียก
   “เวลๆ เข้าบ้าน”  และแล้วก็เห็นมะเวลวิ่งกลับมาพร้อมคาบ
  “เห้ย! ตุ๊กตาหมู!” ไปเอาของใครมาวะ (หัวเราะ)

“อยากบอกเธอ…รักครัง้แรก”
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NO.3

NO.4NO.2

NO.5Title : ป้าจูดี้เป็นสุนัขย่างวัยทองที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
แต่มันคงไม่มีสักวันที่ป้าจูดี้จะไม่บอกรักยายทอง 

  Photo by : PattaraSuda Wongjak

Title : : You are my family 

Photo by : Kanokon Fluck  

Title : ร่วมบันทึกความทรงจ�าไปพร้อมกับ 
ด.ญ โลโมกราฟฟี้

  Photo by : Nut Guyson

Title : ในวันที่เธอมาวันเเรกฉันก็กอดเธอเเบบนี้ 
จนวันสุดท้าย “เธอก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของฉันเสมอ” 

Photo by : Kookkik Sittichokanan
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รู ้ไว้ไม่ว่า
เร่ือง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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 1. “ยังไม่เคยบริจาคเลือด อย่าริคิดจะเป็นฮีโร่” - เหล่า Marvel Hero : (ไม่ได้)กล่าวไว้
 2. ปัญหาของสุนัขและแมวที่ต้องการได้เลือด คือ เป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดโรคไวรัสต่างๆ 
และโรคไตเรื้อรัง
 3. เลือดแมวในปัจจุบันยังไม่สามารถเก็บรักษาได้ จึงต้องท�าการถ่ายเลือดสดเท่านั้น  
นั่นหมายความว่าต้องพาแมวมาบริจาคให้ตัวที่ต้องการทันทีที่จะใช้ เก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้นะ
 4. แม้ว่าจะชื่อธนาคารเลือด แต่จริงๆ แล้วมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างปั่นแยกกันไว้ให้
สามารถแยกใช้ตามความต้องการของสุนัขแต่ละตัว เช่น ตัวที่ขาดเม็ดเลือดแดง ก็ใช้แต่
เม็ดเลือดแดง ตัวที่ขาดโปรตีนก็ใช้แต่โปรตีน เลือดถุงนึงจะได้เก็บไว้ช่วยได้หลายๆ ตัว ช่วง
นี้น�้าน้อย ต้องช่วยกันประหยัด (ไม่เกี่ยว)
 5. ธนาคารเลือดปัจจุบัน มีที่ รพส.จุฬา และเกษตรศาสตร์  ส่วนของเอกชนที่อื่นจะ
เป็นการเก็บเลือดสดซะส่วนใหญ่
 6. สุนัขที่สามารถให้เลือดได้ จะต้องอายุ 1 - 6 ปี น�้าหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม ท�า
วัคซีนครบ  ไม่เคยได้รับเลือด  ไม่เคยผ่าตัดใหญ่ในช่วงใกล้ๆ ที่ผ่านมา
 7. แมวที่สามารถให้เลือดได้ ก็คล้ายๆ สุนัข แต่น�้าหนักควรมากกว่า 5 กก.
 8. โดยรวมแล้วทั้งสุนัขและแมวจะต้องสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ผลเลือดดี ไม่มีโรคใดๆ
 9. กรุ๊ปเลือดในสุนัขมีเกิน 7 กรุ๊ป ดังนั้นการบอกกรุ๊ปจึงไม่จ�าเป็นเท่าการจับคู่เลือดของ
ตัวให้และตัวรับเลือด เพราะบางกรุ๊ปสามารถให้ได้ทุกกรุ๊ปเลือด ไม่เหมือนกับในคนที่มีแค่ 
4 กรุ๊ปเลือดเลยสามารถท่องไปสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้
 10.ปัจจุบันสัตวแพทย์ยังต้องการเลือดอยู่มาก เพราะสุนัขและแมวไม่สามารถเดินไป
บริจาค เองได้ ต้องให้เจ้าของพาไป ดังนั้นพาไปเถอะครับ ท�าบุญต่อชีวิตเหมือนสร้างเจดีย์
เจ็ดชั้น
 11. ก่อนไปบริจาค โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปเก้อ

ฝากเลือดเก็บธนาคารเพื่อการลงทุน
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LITTLE 
BIG GANGSTER
หากไม่ดูเป็นการรบกวน...ก็อยากชวนเธอมารักกัน

HOWL MAGAZINE 
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COMING SOON
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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ถึงฮีโร่จะจากไป 
แต่พวกเขาไม่มีวันถูกลืม

available : www.readhowl.com

www.facebook.com/readhowl


