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“IF WE HAD NO WINTER, THE SPRING WOULD NOT BE SO PLEASANT”

ANNE BRADSTREET 
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Howl Are You

	 เผลอเพยีงแค่อึดใจเดยีวกถ็งึปีใหม่อีกปีเสยีแล้ว
	 จ�าได้ว่าเหมอืนเพิง่เคาท์ดาวน์ปีทีแ่ล้วไปเมือ่ไม่นานน้ีเอง	แต่พอ
มารู้สกึตัวอีกทกีถ็งึปีใหม่อีกปีเสยีแล้ว
	 คงเป็นธรรมเนียมเหมอืนกบัทกุๆ	ปี	ทีท่กุคร้ังทีเ่ร่ิมต้นปีใหม่	ที่
เราจะต้องคดิถงึสิง่ทีต้่องท�าให้ส�าเร็จในปีน้ีให้ได้	แต่ถ้าเราลองมา
เพ่งดรูายการทีต้ั่งเป้าว่าต้องท�าให้ส�าเร็จในแต่ละปี	เชือ่ว่าในรายการ
ของใครหลายคนอาจจะมหีลายๆ	ข้อทีย่งัคงเป็นข้อเดมิซ�า้ๆ	ทีเ่ขยีน
มาหลายต่อหลายปีแล้ว
	 แน่นอนว่าในรายการของผมเองกเ็ช่นกนั
	 ไม่ว่ารายการสิ่งที่อยากท�าที่เขียนซ�้าๆ	มาหลายปีนั้นเป็นอะไร	
แต่เชือ่ว่าสาเหตุทีท่�าให้รายการน้ันยงัคงตามหลอกหลอนเราในทกุๆ	
ปี	เป็นเพราะว่าเราเพยีงแค่	“รู้สกึ”	อยากให้มนัเป็นจริง	โดยทีเ่รา
เองไม่ได้ต้ังใจท�ามนัจริงๆ	มากกว่า	หรือถ้าให้ร้ายไปกว่าน้ันบางที
อาจเพียงแค่เพราะว่าเราอยากเขียนเพื่อเติมเต็มความรู้สึกตัวเอง
เท่าน้ัน
	 ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นเจ้าพ่อนักจดรายการทีอ่ยากท�า	เรียก
ได้ว่าถ้าชิงแชมปโลกน่ีต้องไม่แพ้ใครอย่างแน่นอน	ทั้งรายการที่
อยากท�าให้ส�าเร็จในแต่ละปี	รายการทีต้่องท�าให้ส�าเร็จก่อนอาย	ุ25	
หรือรายการทีอ่ยากท�าในปี	2015	ทีเ่พิง่ผ่านไปหมาดๆ	เรียกได้เต็ม
ปากว่ามเีต็มไปหมด
	 แต่สดุท้ายแล้วรายการทีผ่มสามารถท�าให้ส�าเร็จมอียูไ่ม่ถงึคร่ึง
หน่ึงเลยด้วยซ�า้
	 จนกระทัง่ขึน้ปี	2016	น้ี	ผมกไ็ด้มาน่ังจดรายการทีอ่ยากท�าในปีน้ี

อีกคร้ัง	และผมกส็งัเกตเห็นว่ามสีิง่ทีอ่ยากท�าอยูอ่ย่างหน่ึงทีผ่มเขยีน
มาตลอดต้ังแต่อาย	ุ18	แต่ถงึกระน้ันตอนน้ีผมกย็งัไม่ได้ท�าเสยีที
	 มนัเป็นหัวข้อเกีย่วกบัการบอกความในใจถงึหญิงสาวคนหน่ึง
	 ในรายการทีอ่ยากท�าในปี	2015	ทีผ่่านมา	จ�าได้ว่าผมเขยีนสิง่ที่
อยากท�าทีค้่างคาใจมาตลอดน้ีเป็นข้อแรกๆ	เพราะเป็นเร่ืองทีติ่ดใจ
ผมมาตลอด	แต่ถงึกระน้ันผมกป็ล่อยให้เวลาอีก	1	ปีผ่านไปโดยที่
ไม่ได้ต้ังใจจะท�าจริงจงักบัมนัเลยด้วยซ�า้	
	 น่ันเป็นสาเหตุทีท่�าให้ผมลงัเลใจทีจ่ะเขยีนหัวข้อทีอ่ยากท�าน้ีลง
ไปในรายการทีผ่มอยากท�าในปี	2016	อีกคร้ัง	เพราะรู้ดว่ีาปีน้ีมนัก็
คงจะไม่ส�าเร็จอีกตามเคย	ถงึกระน้ันหลงัจากทีน่ั่งลงัเลอยูน่าน	แต่
สดุท้ายแล้วผมกตั็ดสนิใจเขยีนสิง่ทีอ่ยากท�าให้ส�าเร็จกบัหญิงสาวคน
น้ันลงไปอีกคร้ัง	เป็นชือ่หัวข้อเดมิๆ	ทีเ่ขยีนมาแล้วไม่รูก้ีค่รัง้	และผม
รู้ว่าน่ีคงไม่ใช่คร้ังสดุท้าย
	 ในเดอืนมกราคมปีหน้า	ยามค�า่คนืของเทศกาลปีใหม่	บนกระดาษ
เชก็ลสิท์สิง่ทีอ่ยากท�า	ผมรู้ว่าผมกจ็ะยงัเขยีนชือ่หญิงสาวในฤดหูนาว
คนน้ีต่อไป	และอาจเขยีนต่อไปอีกในทกุๆ	ปี
	 บางท.ีลกึๆ	ในใจ	ผมอาจหวงัให้มนัเป็นหน่ึงข้อที่ไม่มวีนัเป็นจรงิ
	 เพราะถ้ามนัเป็นจริง	ทกุอย่างจะไม่มวีนัเหมอืนเดมิได้อีก
	 ให้มนัเป็นหน่ึงข้อทีจ่ะอยูเ่ชก็ลสิท์ของผมทกุๆ	ปี
	 ด้วยความต้ังใจของผมเองกแ็ล้วกนั
 

 ชานนท	สมิะบวรสทุธิ์
บรรณาธกิาร	Howl	Magazine
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HOWL TO SMILE

ผู้เฒ่าแมว
	 ส�าหรับแมวตัวน้ีคงไม่มีฉายาอะไร
เหมาะสมไปมากกว่าน้ีอกีแล้ว	Corduroy	
เป็นแมวที่ได้ช่ือว่าอายุยืนที่สุดในโลกที่
ยังมีชีวิตอยู่ในขณะน้ี	Corduroy	มีอายุ
กว่า	25	ปี	แล้ว	(อายุขัยเฉลีย่แมวปกติอยู่
ที่	15	ปี)	ผู้เฒ่าแมวรุ่นเก๋านี้เกิดเมื่อวันที่	
1	สิงหาคม	ค.ศ.	1989	โดยคุณ	Ashley	
Reed	Okura	ผู้เป็นเจ้าของได้กล่าวว่า
เลี้ยง	Corduroy	นี้มาตั้งแต่ตอนเธออายุ	
7	ขวบ	และเติบโตมาด้วยกันจนในขณะน้ี
เธออายุกว่า	32	ปีแล้ว	แต่ต�าแหน่งแมวที่
มอีายุมากทีส่ดุในโลกจรงิๆ	ยังคงตกเป็น
ของ	Crème	Puff	ทีม่อีายุรวมทัง้หมด	38	
ปี	กบัอกี	3	วนั	ซึง่เสยีชวีติไปเมือ่ปี	2005	
ที่ผ่านมา

แมวยักษ์ !
	 จะบอกว่าแมวก็คงดูกระไรอยู่	แต่น่ีคือสัตว์
ตระกูลแมวที่ถูกบันทึกไว้ว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลก	
ณ	ขณะน้ี	“เฮอร์คิวลิส”	คือ	ไลเกอร์	(ลูกผสม
ระหว่างสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย)	มีความยาว
ล�าตัว	3.33	เมตร	สูง	1.25	เมตร	และหนักกว่า	
418.2	กก.	เลยทีเดียว	โดยปกติแล้วไลเกอร์มัก
มีขนาดใหญ่กว่าสิงโตและเสือที่เป็นพ่อแม่มันอยู่
แล้ว	แต่ส�าหรับเฮอร์คิวลิสน้ันดูจะใหญ่กว่าไซต์
ปกติของไลเกอร์ทั่วไปเสียอีก	ปัจจุบันเฮอร์คิวลิ
สอาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า	แคโรไลน่า
ใต้	สหรัฐอเมริกา
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ความเกลียดชัง VS ความรัก
	 อย่าให้ความเกลียดชังครอบง�าเรา	เหมือนดั่งที่	Ruhi	Rahman	มุสลิมหญิงขึ้นรถบัสในเมืองลอนดอนและถูกชายหนุ่ม
คนหน่ึงพยายามไล่เธอลงจากรถเพราะว่าเธอนับถืออสิลามเช่นเดียวกับผูก่้อการร้าย	แต่เคราะห์ดีทีค่นอืน่บนรถบไม่ได้คิด
แบบเดียวกัน	ชายหนุ่มคนนั้นเลยถูกไล่ลงจากรถไปเสียเอง	และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเวลาที่เราเกลียดชังใคร	ความเกลียด
ชังนั้นก็จะย้อนมาท�าลายตัวเราเองเช่นกัน

Return of the Hero !
	 เหล่าฮโีร่	4	ขาได้กลบับ้านแล้ว	เมือ่กฎหมายใหม่ของ
ทางกองทพัสหรฐัอเมรกิาอนุญาตให้น�าสนัุขทหารของกอง
ทัพที่เกษียณอายุในต่างแดนสามารถมีสิทธ์ิกลับมาที่
สหรฐัอเมรกิาได้	จากเมือ่ก่อนทีก่ารน�าสนัุขทหารเกษยีณ
กลบัมาบ้านเกิดเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยาก	และยังให้สทิธิครฝึูก
สนัุขทีป่ฏิบติังานร่วมกันในการได้โอกาสรบัเลีย้งดูพวกมนั
ก่อนอกีด้วย

เปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสัตว์เลี้ยง
	 นับเป็นข่าวดีมากๆ	เมื่อเมือง	Phoenix	ในรัฐแอริโซ
น่า	ได้ออกกฎว่าสุนัขทั้งหมดที่ขายในร้านขายสัตว์เลี้ยง
ต้องมาจากศูนย์รับสุนัขจรจัดเท่านั้น	เพื่อช่วยเหลือสุนัข
จรจัดภายในเมืองที่ยังมีอยู่มากเหลือเกิน	โดยแต่ละปี
ร้านขายสัตว์เลี้ยงจะขายสุนัขไปได้กว่า	23,000	ตัว	 ซ่ึง
ทางรัฐก็คาดหวังว่าวิธีนี้จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้มีบ้าน
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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TALK OF THE HOWL : BOOK

by : Lonely Tea
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มาหาสมุด – ความฝันของคนรักหนังสือ

	 เช่ือว่าหลายคนคงจ�าไม่ได้แล้วว่าเราเข้าห้องสมดุครัง้สดุท้าย
เมื่อไหร่
	 เพราะภาพจ�าของห้องสมดุท�าให้เรานึกถึงเรือ่งของการเรยีน	
การท�ารายงาน	การค้นคว้า	ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครต่าง
ก็คงอยากหลีกหนีไปให้ไกล	ดังนั้นถ้าเกิดว่าสุดสัปดาห์เราชวน
ใครไปห้องสมุดคงมีแต่คนส่ายหน้าปฏิเสธแบบไม่ต้องคิด
	 แต่	“มาหาสมุด”	ห้องสมุดแนวใหม่ที่	 คุณนัท	–	ณัฐพงษ์	
เนียมนัด	ได้ให้ค�านิยามเอาไว้ว่าอยากให้เป็น	“คาเฟ่ห้องสมุด”	
(Library	Cafe)	อาจจะท�าให้มมุมองของคุณต่อห้องสมดุเปลีย่น
ไปจากเดิม
	 มาหาสมุดเป็นหน่ึงในร้านของโครงการบ้านข้างวัด	ซ่ึงเป็น
โครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างชุมชนเล็กๆ	ที่เก้ือกูลกัน
และกัน	และเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริเวณซอยวัด
อโุมงค์	จังหวัดเชียงใหม่	มาหาสมดุก็เป็นหน่ึงในร้านในโครงการ
น้ี	ซ่ึงคุณนัทบอกกับเราว่าอยากให้ทีน่ี่เป็นห้องสมดุทีเ่ป็นมติรกับ
คนทั่วไปและเป็นจุดเริ่มต้นให้คนได้อ่านหนังสือมากขึ้น
	 “ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาต้ังแต่เด็ก	
ด้วยสิง่น้ีเองท�าให้เรารูส้กึว่ามคีวามแตกต่างอะไรบางอย่างจาก
คนอื่น	โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการคิดและมุมมองโลกที่
กว้างข้ึน	และคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีที่อยากให้คนอื่นเข้าใจ	
เรยีกง่ายๆ	ว่าอ่านหนังสอืแล้วมนัดีว่าอย่างน้ันเถอะ	เราเลยรูส้กึ
อยากให้คนอ่านหนังสือกันมากขึ้น”
	 ด้วยแรงขับเคลื่อนภายในใจประจวบเหมาะกับถึงช่วงเวลา
ที่เขารู้สึกอิ่มตัวกับการท�างานประจ�าภายในเมืองพอดี	เมื่อมีพี่
ที่รู้จักกันชักชวนให้มาลองท�าห้องสมุดที่จังหวัดเชียงใหม่	ท�าให้

เขาไม่รู้สึกลังเลที่จะตัดสินใจเลยแม้แต่น้อย
	 “จังหวะที่ตัดสินใจลาออก	มีพ่ีที่รู ้จักชวนมาท�าห้องสมุด	
สนใจไหม	ชวนข้ึนมาอยู่ทีเ่ชียงใหม่”	คุณนัทเล่าให้เราฟังถึงจุด
เริ่มต้นของการก่อตั้งมาหาสมุด	“แม้ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจมาก	
แต่ในเมือ่เป็นสิง่ทีเ่ราอยากท�ามาโดยตลอด	และไม่รูว่้าในชีวิต
น้ีจะมีโอกาสได้ท�าหรือเปล่า	เมื่อโอกาสมันได้พุ่งชนมาหาเรา
และเราพร้อมด้วย	เราจึงตัดสินใจลงมือท�า”
	 คุณนัทยืนยันกับเราว่า	มาหาสมุด	ท�าหน้าที่หลักเป็นห้อง
สมุดที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้	ขอแค่อยากอ่าน
หนังสอืหรอืได้อยู่ใกล้ๆ	ส่วนเครือ่งด่ืมน้ันเป็นส่วนเสรมิเพ่ือให้
ทางร้านสามารถเลีย้งตัวเองได้	แต่ถ้าใครอยากมาอ่านหนังสอื
เฉยๆ	โดยที่ไม่ต้องสั่งเครื่องดื่มอะไรก็ได้เช่นกัน
	 “เมือ่ตอนสมยัเป็นเด็ก	ผมอยากอ่านหนงัสอื	แต่เราก็ได้ค่า
ขนมไม่มาก	เวลาอยากได้หนังสือซักเล่มก็ต้องเก็บเงินนานๆ	
เราเลยมคีวามฝังใจมาต้ังแต่เด็กว่าคนทีอ่ยากอ่านหนงัสอืก็ควร
ต้องได้อ่านหนังสอืส”ิ	คุณนัทหัวเราะ	“กลายเป็นความฝันเลก็ๆ	
ที่จะได้เปิดห้องสมุดให้คนอื่นเข้ามาอ่านหนังสือที่ชอบ	และได้
อ่านแบบฟรีๆ”
	 แต่ด้วยความทีคุ่ณนทัเรยีนจบทางด้านการออกแบบภายใน	
ท�าให้เขาเลอืกทีจ่ะก้าวข้ามภาพลกัษณ์เดิมๆ	ของห้องสมุดทีเ่รา
คุ้นตากัน	เปลี่ยนให้มาหาสมุดเป็นห้องสมุดแนวใหม่ที่ทันสมัย 
และเป็นกันเองกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
	 “เราคาดหวังว่าที่น่ีคือห้องสมุดที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถ
เข้ามาใช้ด้วยกันได้	อยากให้เป็นพืน้ทีท่ีท่กุคนสามารถมาพบปะ
และอ่านหนงัสอืด้วยกันอย่างอบอุน่	ให้ความรูส้กึเหมอืนไปบ้าน
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เพือ่น	บ้านพี	่แล้วเราสามารถน่ังหรอืนอนกลิง้เกลอืกไปมาได้	
ไม่ใช่เป็นร้านทีฝ่ั่งหน่ึงคือลกูค้า	อกีฝ่ังหน่ึงคือคนขาย	มคีนเข้า
มาใช้กับเจ้าของ	เราอยากที่นี่ให้มีบรรยากาศกันเองมากกว่า	
แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความสวยงามทางด้านดีไซน์ด้วย”
	 และเมื่อเรามองไปที่ภายในของมาหาสมุดก็พบว่าเป็น
แบบนั้นจริงๆ	จากชั้นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยหนังสืออันเป็น
จุดเด่นแล้ว	ภายในห้องสมุดแห่งน้ียังเต็มไปด้วยเบาะนั่งนุ่ม
สบายต้อนรับนักอ่านที่ทยอยเข้ามาแวะเวียนแม้ว่าจะยังเป็น
ช่วงเช้าของวัน	 ซ่ึงคุณนัทได้ย�้ากับเราอีกครั้งว่าที่น่ีคือห้อง
สมุด	ขอแค่อยากอ่านหนังสือก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลย
	 “คนที่ต้ังใจมาอ่านหนังสือเรายินดีต้อนรับเป็นอย่างย่ิง	
สามารถเข้ามาอ่านได้เลย	แต่ด้วยความทีเ่ราต้องการให้มกีาร
เพิ่มคนอ่าน	คนอ่านหนา้ใหม่	คนที่ไม่เคยอ่านหนงัสือมาก่อน	
เราอยากให้เขาเข้ามาได้สัมผัสกับหนังสือ	ได้พบเจอหนังสือ	
และรายล้อมไปด้วยหนังสือ	ท�าให้รู้สึกว่าหนังสือไม่ใช่เรื่อง

ไกลตัว”	นอกจากกลุม่นักอ่านทีช่อบการอ่านอยู่แล้ว	คุณนทัยัง
มองไปการสร้างกลุม่นักอ่านใหม่ๆ	เพิม่ข้ึนด้วย	“คุณสามารถมา
น่ังเล่น	มาท�างาน	มาคุยกับเพือ่น	แต่อยู่ในบรรยากาศทีเ่ต็มไป
ด้วยหนังสือ	ให้เขาซึมซับและอยากลองอ่านหนังสือข้ึนมาบ้าง	
ท�าให้หนังสือไม่ได้แปลกแยกไปจากชีวิตปกติ”
	 หนังสือที่อยู่ภายในห้องสมุดแห่งนี้	ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
ที่คุณนัทสะสมและอยากแนะน�าให้นักอ่านทุกท่านได้อ่านกัน	
นอกจากน้ียังมหีนังสอืจากภายนอกอกีหลากหลายแนวทีจ่ะช่วย
เสรมิสร้างแนวคิดและเปิดมมุมองทีแ่ตกต่างกันออกไป	เหมอืน
ดั่งเวลาที่เรารับประทานอาหารต้องทานให้ครบ	5	หมู่	ร่างกาย
จึงจะแข็งแรง	การอ่านหนังสือก็ไม่ต่างกัน
	 “เราพยายามเลือกหนังสือให้เหมาะกับคนที่เข้ามา	บางเล่ม
อาจเป็นหนงัสอืเก่าแต่ถ้าเห็นว่ามผีูใ้หญ่เข้ามาใช้บรกิารเราก็จะ
เสริมไว้ให้เพื่อให้เขารู้สึกคุ้นเคย	บางทีก็เป็นหนังสือภาพที่อ่าน
ง่ายๆ	เพื่อให้เด็กที่เข้ามารอเพ่ือนเห็นแล้วรู้สึกว่าภาพสวยดี	 



013

ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง	โดยส่วนตัวคุณนัทยังคงเชื่อมั่น
ในความเป็นรปูเล่มของหนงัสอืยุคเก่าว่าจะยังไม่มวัีนตายจากไป	
แม้ว่าในตอนนีจ้ะมสีือ่ดิจิตอลคอนเทนต์มากมายรกุคืบเข้ามาอยู่
ก็ตาม	เพราะเสน่ห์ของหน้ากระดาษและเรื่องราวที่ถูกบอกเล่า
โดยการเรยีบเรยีงมาอย่างดีน้ันไม่มทีางทีส่ือ่ไหนจะสามารถลอก
เลียนแบบได้
	 ในเมื่อห้องสมุดก็มีแล้ว	หนังสือก็พร้อมแล้ว	 ดังน้ันโจทย์
สุดท้ายคงอยู่ที่ตัวเราแล้วกระมัง
	 ว่าเราพร้อมจะเริ่มต้น	“อ่าน”	เมื่อไหร่ดี
 

   

แถมยังอ่านง่าย	เป็นการให้เขารู้สึกดีกับหนังสือในอีกทาง
หนึ่ง”
	 “และยังมีหนังสือที่ได้รับรางวัล	เราเองต้ังใจไว้แล้วว่า
อยากให้มีช้ันหน่ึงที่เป็นช้ันหนังสือซีไรท์	เพื่อให้บางคนที่ยัง
ไม่มั่นใจว่าจะอ่านอะไรดีมั่นใจได้ว่าหนังสือที่เขาหยิบอ่านนั้น
ถูกการันตีคุณภาพด้วยการเป็นหนังสือซีไรท์	ทั้งหมดนี้เรา
พยายามสร้างความประทับใจให้กับคนที่ยังไม่เคยอ่านและ
พยายามหาหนังสือที่หลากหลายให้กับคนที่อ่านอยู่แล้วเข้า
ด้วยกัน”
	 ดูเหมือนว่าความฝันของคนรักและชอบอ่านหนังสือมักมี
อะไรที่คล้ายๆ	กัน	อาจเป็นการได้เป็นนักเขียน	บรรณารักษ์	
ได้มีร้านขายหนังสือของตนเอง	 ซ่ึงส�าหรับเขาแล้วห้องสมุด	
“มาหาสมุด”	แห่งนี้เป็นความฝันที่เขาอยากท�ามาโดยตลอด	
	 เมื่อคนอ่านหนังสือมาเจอกับห้องสมุดที่เข้าใจคนอ่าน
หนังสือ	นับว่าเป็นย่างก้าวใหม่ที่ดีของวงการนักอ่านไทยที่จะ
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RENT-A-CAT : เธอ-เหงา-เรา-แมว
	 1.
	 ว่ากันว่าแมวเป็นสัตว์ที่เย่อหยิ่งและเอาแต่ใจยิ่งกว่าใคร
	 ดังน้ันคงดีไม่น้อยถ้ามีใครซักคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเหล่าแมวผู้
เอาแต่ใจนี้ให้มาเข้าหาเราได้	
	 เหมือนกับซาโยโกะที่บอกว่าเธอดูเหมือนจะมีเสน่ห์แปลกๆ	
บางอย่างทีดึ่งดูดให้แมวเข้ามาหาได้	ต้ังแต่เด็กๆ	เธอพบว่าทกุครัง้ 
ที่กลับบ้านจะมีแมวจากทั่วทุกสารทิศพยายามมาเข้าใกล้ 
และอยู่รอบตัวตลอดเวลา	จนถึงกับพูดติดตลกเองเลยว่าบางที
ตัวเธออาจมีกลิ่นหรือฟีโรโมนบางอย่างที่สามารถดึงดูดแมวก็
เป็นได้
	 ซาโยโกะ	อาศัยอยู่ในแถบชานเมอืงในบ้านเก่าๆ	ทีแ่วดล้อม
ไปด้วยธรรมชาติและแมว	ภายในบ้านของเธอมีแมวอาศัยอยู่
มากมาย	รวมไปถึงมีแมวจรมาสมทบเพิ่มจ�านวนก�าลังพลข้ึน
เรื่อยๆ	อีกต่างหาก	แต่น่าเสียดายที่เสน่ห์แบบแปลกๆ	ของเธอ
จะมีผลแค่เฉพาะกับแมวเท่าน้ัน	เพราะดูเหมือนว่าเธอจะไม่มี
เพือ่นทีเ่ป็นมนุษย์จรงิๆ	เลยซักคน	อกีทัง้จากสายตาคนภายนอก	
ซาโยโกะดูจะเป็นผูห้ญงิประหลาด	แต่งตัวแปลกๆ	ทีวั่นๆ	เอาแต่
ขลุกอยู่กับแมวที่บ้านอีกต่างหาก
	 แต่ถึงกระน้ันซาโยโกะก็มีงานอดิแรกที่ไม่เหมือนใคร	ด้วย
ความที่มีแมวมากเหลือเกินท�าให้ทุกๆ	วันเธอจะพาแมวจ�านวน
หน่ึงไปข้ึนรถเข็นและลากไปแถวๆ	ละแวกบ้านพร้อมป่าว
ประกาศว่า	“ให้เช่าแมว”	(Rent-A-Cat)
	 และนี่คือที่มาของเรื่องราวการ	“ให้เช่าแมว”	ของหนังเรื่อง
นี้นั่นเอง
 

	 2.
	 แม้จะดูไม่คุ้นตามากนัก	แต่ดูเหมือนว่าธุรกิจให้เช่าแมวของ
ซาโยโกะจะมีคนให้ความสนใจพอสมควร
	 แต่ต้องบอกก่อนว่าเธอไม่ได้ต้ังใจจะให้เช่าแมวเพื่อหวังผล
ก�าไรอะไร	เพราะว่าเธอมีธุรกิจอื่นที่ท�าเงินให้เธออยู่แล้ว	(เช่น	
เล่นหุ้นโดยให้แมวเป็นคนตัดสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ	แม้จะฟัง
ดูตลกแต่ปรากฏว่าแมวน�าโชคได้จริงๆ	ซะง้ัน	!)	โดยแนวทาง
ของการเช่าแมวน้ีคือให้แมวเติมเต็มความเหงาของคุณ	เพราะ
ทกุครัง้ทีป่่าวประกาศซาโยโกะจะถามเสมอว่าคุณเหงาหรอืเปล่า	

ถ้าเหงาก็เอาแมวไปคลายเหงาสิ
	 คนที่ขอเช่าแมวไปจากซาโยโกะมีหลากหลายประเภท	
ต้ังแต่คุณยายที่สามีและแมวที่เคยเลี้ยงร่วมกันได้จากไปแล้ว
ทัง้คู่	ชายวัยกลางคนผูต้้องจากครอบครวัมาอยู่คนเดียวเพราะ
หน้าที่การงานและมีปัญหาระหองระแหงกับลูกสาว	หรือ
พนักงานประจ�าผู้ท�างานเดิมๆ	ราวกับเครื่องจักรมาเป็นเวลา
กว่า	12	ปีแล้ว
	 แม้จะมีหลากหลายอาชีพและช่วงอายุ	แต่ดูเหมือนว่าพวก
เขามีจุดร่วมเดียวกันคือความเหงา	ความเหงาของการที่ต้อง
อยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามดูเหมือนว่า
จะสร้างรูขนาดใหญ่ภายในใจของพวกเขาขึ้น
	 ดูเหมอืนว่าซาโยโกะจะสามารถมองเห็นรภูายในใจของคน
เหล่านั้นได้	
	 และเธอเช่ืออีกว่ารูน้ันสามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยแมว
นั่นเอง
	
	 3.
	 ความเหงาของคนเมืองเป็นเรื่องจริง
	 ในชีวิตที่ต้องท�างานในเมืองใหญ่	 ดูเหมือนว่าความเหงา
จะเป็นศัตรูร้ายกาจที่บั่นทอนจิตใจไม่น้อยเลยทีเดียว	น่ันคง
เป็นสาเหตุที่ท�าให้เรามักเห็นว่าพอจบมหาวิทยาลัยแล้ว	คน
ส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มมีคู่กันหมด	เพราะในสมัยเรียนเรายัง
อาจได้พบเพื่อน	มีกิจกรรมและความทรงจ�าดีๆ	ร่วมกัน	แต่
เมื่อท�างานแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานและสาย
สมัพนัธ์หลวมๆ	รวมไปถึงความกดดันและความไม่จรงิใจต่างๆ	
ก็ยิ่งท�าให้เรารู้สึกเหงาง่ายขึ้นกว่าเดิม
	 ส�าหรบัคนท�างานแล้วการอยู่คนเดียวดูเหมือนว่าจะเป็นสิง่
ที่โหดร้ายเกินไป	ความเงียบและความมืดในห้องที่รอคอยอยู่
หลงัเลกิงานยามเย็นน้ันเป็นสิง่ที่ไม่อาจรบัมอืได้โดยง่าย	ความ
เหงาในยามท�างานน้ันทรงพลงัถึงขนาดว่ามีใครหลายคนยอม
ไปเรียนต่อเพื่อให้ได้เจอกับเพื่อนเลยทีเดียว
	 	ดังนัน้คนทีต้่องอยู่คนเดียวในเมอืงใหญ่นัน้จึงต้องพยายาม
หาทางที่จะปิดรูโหว่ความเหงาของตัวเองไว้ด้วยวิธีต่างๆ	
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คนเดียวในโลกของเธอ	ท�าให้เมื่อคุณยายเสียชีวิตจากไปได้
สร้างรูโหว่ขนาดใหญ่ไว้ในใจเธอเช่นกัน
	 เป็นรโูหว่ทีเ่ธอพยายามเติมเต็มด้วยแมวมากมายทีเ่ธอเลีย้ง
อยู่ในขณะนี้นั่นเอง

	 5.
	 เราทุกคนต่างมีรูโหว่เป็นของตัวเอง
	 ใครหลายคนพยายามซ่อนรน้ัูนไว้	ในขณะที่ใครอกีหลายคน
พยายามเติมเต็มรูนั้นด้วยสิ่งต่างๆ	
	 บางคนอาจเอาแมวมาบังรูไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นรูโหว่ภายใน
ตัวเอง	และใครบางคนก็อาจน�าแมวมาอยู่ในรูโหว่นั้นเพื่อเติม
เต็มบางอย่างในใจตัวเอง	แน่นอนว่าไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่
ถูกและผิด	เพราะสิ่งส�าคัญคือการก้าวต่อไปข้างหน้า
	 เหมือนด่ังเช่นที่ซาโยโกะเองก็ไม่รู้ว่ารูโหว่ของตัวเองจะถูก
เติมเต็มได้ด้วยแมวจ�านวนมากมายขนาดไหน	แต่เธอก็ยังตัดสนิ
ใจก้าวต่อไปข้างหน้า	ให้คนอื่นเช่าแมวจากเธอไปเรื่อยๆ		จนดู
เหมอืนว่าสดุท้ายแล้วสิง่ทีเ่ติมเต็มรโูหว่ของเธอก็ไม่ได้มแีค่แมว
อีกต่อไป
	 หากแต่เป็นเรื่องราวและความสัมพันธ์ของเธอกับคนที่เช่า
แมวก็ได้ช่วยเยียวยาเธอไปทีละนิดเช่นกัน
	 แม้รูโหว่ของซาโยโกะอาจจะยังไม่ถูกเติมเต็มในเร็ววันนี้
	 แต่ซักวันหนึ่ง..มันจะต้องถูกเติมจนเต็มอย่างแน่นอน

เพราะหากปล่อยไว้รูนั้นอาจขยายขนาดขึ้น	ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	
	 จนในที่สุดรูที่ด�ามืดนั้นก็อาจจะกลืนกินตัวเราไปเสียเอง

	 4.
	 แต่ละคนทีเ่ช่าแมวไปจากซาโยโกะล้วนมเีรือ่งราวทีแ่ตกต่างกัน
	 ตัง้แต่คณุยายผูท้ีส่ามขีองเธอได้จากไปแล้ว	เธอตดัสนิใจที่
จะเช่าแมวแก่สส้ีมจากซาโยโกะไปเพือ่เป็นตัวแทนของ	“มามโิกะ” 
แมวที่เธอเคยเลี้ยงร่วมกับสามีไว้เพื่อหวนร�าลึกถึงความทรง
จ�าดีๆ	โดยเธอบอกว่าเธอขอยืมแมวตัวน้ีจนกว่าเธอจะจาก
โลกนี้ไป
	 ชายวัยกลางคนผูต้้องจากครอบครวัมาท�างานคนเดียวและ
ก�าลังมีปัญหาระหองระแหงกับลูกสาวที่ก�าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น	
เขาตัดสนิใจขอเช่าแมวจากซาโยโกะไปเพือ่เติมเต็มความเหงา
ของตัวเอง	เขาบอกว่าขอเช่าแมวจากเธอจนกว่าเขาจะได้กลบั
ไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง	ซึ่งอีกไม่นานแล้ว	และในที่สุดเมื่อ
ต้องกลับไปเขาได้ตัดสินใจขอแมวจากเธอกลับบ้านไปกับเขา
ด้วย
	 ดูเหมือนว่าแมวของซาโยโกะจะได้ช่วยอุดรูโหว่แห่งความ
เหงาให้กับใครต่อใครหลายคน	จนกระทั่งซาโยโกะได้เจอกับ
โยชิซาวา	เพื่อนสมัยเรียนที่เคยรู้จักตัวเธอดี	ท�าให้เธอเริ่ม
นึกถึงวันเก่าๆ	และรู้ว่าความจริงแล้วเธอชอบคลุกคลีกับแมว
เป็นเพราะว่าคุณยายของเธอก็ชอบแมวและเลี้ยงแมวจรจัดไว้
มากมายด้วยความสนิทสนมกับคุณยายซ่ึงเป็นเหมือนเพื่อน 
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TALK OF THE HOWL : PLACE

by : Lonely Tea
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SOMETHING LIKE CAT

ความสุขเล็กๆ ที่เรียกว่าแมว

	 ดูเหมอืนว่าในโลกทกุวันน้ีความสขุจะเป็นสิง่ทีนิ่ยามได้ยาก
	 เมื่อโลกมีทางเลือกที่หลากหลายมากข้ึน	หนทางไขว่คว้า
หาความสขุของคนในยุคปัจจุบนัก็หลากหลายตามไปด้วย	และ
ในบางครั้งโฉมหน้าของความสุขก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
แต่ละภาวะและโอกาส	แต่ไม่ว่าความสุขจะเปลี่ยนไปอย่างไร
ก็ตาม	เราก็ยังเช่ือว่าองค์ประกอบหน่ึงของความสุขคือความ
เรียบง่าย
	 เหมอืนกับความสขุของ	คุณปอย	–	ทวิากร	จันทร์สว่างกุล	
เจ้าของร้าน	Something	Like	Cat	คาเฟ่แมวน่ารักใน	จังหวัด
เชียงใหม่	ที่บอกกับเราอย่างเต็มปากเต็มค�าว่าความสุขของ
เธอคือการเลี้ยงแมว
	 “เราเป็นคนชอบแมว	และเป็นคนชอบที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
แมวด้วย	เลยค่อยๆ	เริม่เลีย้งแมวมา”คณุปอยเล่าให้เราฟังถงึ
ประวัติการเลีย้งแมวของเธอ	“แมวทีเ่ลีย้งตัวแรกเป็นแมวข้าง
ถนนทีเ่ราเก็บมาเลีย้งเพราะว่ามนัน่าสงสาร	พอมตัีวแรกก็ย่อม
มีตัวที่สอง	และเพิ่มจ�านวนข้ึนเรื่อยๆ	จนตอนน้ีเลี้ยงทั้งหมด
ประมาณ	23	ตัวแล้ว	ประกอบกับช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงทีเ่รารูส้กึ
ว่าอยากเปิดร้านกาแฟพอดี	เลยผสมผสานระหว่างกาแฟกับ
แมว	ซ่ึงเป็นทัง้	2	อย่างทีเ่ราชอบท�าเป็นคาเฟ่แมวแห่งนีข้ึ้นมา”
	 ย่างก้าวแรกเมือ่เปิดประตคูาเฟ่แมว	Something	Like	Cat	
เข้าไปข้างในเราก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบเห็นฝูงแมวไทย
หลากหลายชีวิตยืนต้อนรับเราด้วยท่าทีเป็นมิตร	แมวเหล่านี้
คือแมวไทยทีคุ่ณปอยเคยเก็บมาเลีย้งน่ันเอง	แต่นอกจากแมว
ไทยแล้วก็ยังมแีมวต่างประเทศอกีหลากหลายพนัธ์ุรอต้อนรบั
เราอยู่ด้วยเช่นกัน

	 “เราอยากให้ทกุคนทีเ่ข้ามาในร้านแห่งน้ีสามารถน่ังเล่นกับ
แมวได้อย่างเพลนิๆ	มแีมวทกุสายพนัธ์ุไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นแมว
แพงหรือแมวถูก	เพราะอยากให้ดูลักษณะนิสัยของแต่ละตัวที่
แตกต่างกันมากกว่า	และสามารถจับได้เล่นได้”
	 “ส่วนใหญ่พอลูกค้าเข้ามาแรกๆ	มักจะงงเพราะในใจคิด
ว่ามาคาเฟ่แมวต้องเจอแมวต่างประเทศ	แต่กลับเจอแมวไทย
ยืนเรียงหน้ากันสลอนแทน	ซ่ึงความจริงแล้วแมวไทยเป็นแมว
ที่น่ารักและฉลาดมากเลยนะ”คุณปอยเล่าให้เราฟังด้วยรอย
ย้ิม	“แต่ถ้าพูดถึงแมวต่างประเทศในร้านตอนนี้	พระเอกของ
เราเป็นแมวพันธุ์เมนคูน	ชื่อ	อเล็กซ์	มีนิสัยร่าเริงและไฮเปอร์
มากๆ	แล้วก็มี	Scottish	Fold,	Persia	และ	Exotic	Short	Hair	
อีก	4	ตัว”
	 การจัดร้านภายในคาเฟ่แมวแห่งนี้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	
ส่วนหน้าร้านและส่วนหลงัร้าน	ซ่ึงคุณปอยอธิบายให้ฟังว่าตอน
แรกเธอกะจะแบ่งส่วนหน้าร้านเป็นร้านกาแฟธรรมดาและส่วน
หลงัร้านเป็นคาเฟ่แมว	แต่ภายหลงัเมือ่มแีมวมากข้ึนจึงตัดสนิใจ 
เปลี่ยนโซนหน้าร้านเป็นโซนของคาเฟ่แมวไทยและส่วนหลัง
ร้านเป็นคาเฟ่แมวต่างประเทศแทน	เพื่อให้แมวไม่แออัดและ
มีพื้นที่อาณาเขตของตัวเองเพียงพอ
	 นอกจากแมวที่เป็นสีสันแล้ว	การตกแต่งร้านที่น่ีก็เป็น 
จุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน	ด้วยการตกแต่งสไตล์ร้านน�า้ชา 
อังกฤษ	ผสมผสานเข้ากับความน่ารักของตัวการ์ตูนอันเป็น
ความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้าน	โดยจุดมุ่งหมายของเธอคือ
ให้ทกุคนทีเ่ข้ามาในร้านพบกับบรรยากาศดีๆ	ทีเ่ป็นกันเองและ
สามารถได้เล่นกับแมวได้อย่างมีความสุข
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	 “เราพยายามให้พื้นที่ภายในร้านกว้างกว่าคาเฟ่แมวแห่ง
อืน่	เพือ่ทีค่นทีเ่ข้ามาจะได้ไม่อดึอดั	โดยพยายามตกแต่งร้าน
เป็นสไตล์สวยๆ	ขาวๆ	ดูแล้วนึกถึงผู้หญิง	แต่ก็แฝงไว้ด้วย
ความทันสมัยและสง่างามเข้าด้วยกัน”
	 ในระหว่างที่พูดคุยกันคุณปอยก็ได้เช้ือเชิญให้เราลองชิม
พุดด้ิงมะพร้าวอ่อนสูตรเด็ดของร้าน	ที่มาพร้อมกับเครื่อง
เคียงเป็นกีวี	มะม่วง	และแตงโม	แกล้มกับชาเขียวเย็นรสชาติ
เข้มข้นและไม่หวานมาก	เธอบอกว่าราคาเครือ่งด่ืมและขนม
ที่น่ีถ้าเทียบแล้วไม่ได้สูงกว่าร้านกาแฟอื่นๆ	ทั่วไปเท่าไรนัก 
เพราะเธอต้ังใจว่าอยากให้ที่ น่ีเป็นที่ๆ	คนทุกเพศทุกวัย
สามารถเข้ามาใช้บริการได้	 โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่มี
รายได้มากนัก
	 “ในคาเฟ่แมวทัว่ไปราคาอาหารและเครือ่งด่ืมจะค่อนข้าง
สูง	เพราะต้องบวกค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติม	แต่
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ใจจรงิแค่อยากให้ร้านดูแลตัวมันเองได้	ไม่ได้หวังผลก�าไรอะไร
มากมาย”หญงิสาวย้ิมละไม	“เพราะแค่เราได้ท�างานทีเ่รารกั	ทัง้
ได้ดูแลแมว	ได้ท�าขนม	ได้พบเจอคนทีร่กัแมวมาเล่นกับแมวของ
เราและมีความสุข	แค่นี้ก็พอแล้ว”	
	 เช่ือว่านิยามของค�าว่าความสุขของแต่ละคนย่อมมีความ
หมายที่แตกต่างกันออกไป	แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าความสุข
ของ	คุณปอย	-	ทิวากร	จันทร์สว่างกุล	ได้ถูกถักทอขึ้นมาแล้ว
ด้วยความตั้งใจและความรักจนเป็นรูปร่างอย่างที่เราเห็น
	 บางที.นิยามความสุขของเธออาจคือร้าน	Something	Like	
Cat	แห่งนี้นี่เอง

ทีร้่านของเราไม่มกีารบวกเพิม่ตรงจุดน้ีท�าให้ราคาเครือ่งด่ืมและ
อาหารที่น่ีใกล้เคียงกับร้านกาแฟทั่วไป	ไม่ได้แตกต่างกันมาก
นัก”
	 แม้จะเห็นว่าร้านสวยดูดีแบบน้ี	แต่คุณปอยเล่าว่ากว่าจะร้าน
มาถึงขั้นนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย	เพราะต้องดูแลเรื่องการจัดการมา
พอสมควร	ล�าพังแค่ร้านกาแฟธรรมดาก็มีเรื่องให้คิดมากแล้ว	
ย่ิงเป็นคาเฟ่แมวย่ิงต้องเพิม่การจัดการมากข้ึนไปอกี	โดยเฉพาะ
เรื่องความสะอาดที่เธอย�้าว่าต้องมาก่อนเรื่องอื่น	และต้องมี
พนักงานเพียงพอเพือ่ดูแลทัง้ลกูค้าทีเ่ข้ามาและแมวทกุตัวอย่าง
ทั่วถึง
	 แม้ว่าการจัดการคาเฟ่แมวจะไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่คุณปอยก็ยัง
ยืนยันว่าเธอยังคงสนุกและมีความสุขในการเปิดร้านคาเฟ่แมว
แห่งนี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งที่เธอรัก
	 “ตอนที่เปิดร้านน้ีต้องการให้เป็นที่ดูแลแมวที่เลี้ยงอยู่แล้ว	

ด้วยความตั้งใจและความรักจนเป็นรูปร่างอย่างที่เราเห็น
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TALK OF THE HOWL : MUSIC

by : อภิชาติ ตั้งกิจเจริญวงษ์
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POETRY OF LIFE

บทกวีแห่งชีวิต

	 ครั้งน้ีผมได้มีโอกาสไปร้านอาหารแห่งหน่ึง	ที่เคยต้ังใจ
เอาไว้ว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต	เป็นร้านขายพิซซ่าของ
ศิลปินท่านหน่ึง	ที่เมื่อก่อนเป็นศิลปินเบอร์แรกในสังกัดเบิร์ด 
กับฮาร์ท	(ค่ายเพลงร่องเสียงล�าไย)	เคยแต่งเพลงให้กับหรั่ง 
รอ็คเคสต้า	เคยร่วมงานกับคุณมาโนช	พตุตาล	ในสงักัดมายสโตน 
เรคคอร์ด	และสังกัดสุดท้ายของเขาคือ	ค่ายเพลงสนุกนึก	ใน	
จ.พิษณุโลก	
	 ผมได้รูจั้กศิลปินผูน้ี้ผ่านทางบทเพลง	“ความรกัของศักดา”	
ทีมี่แฟนเพลงบนัทกึวีดีโอการเล่นสดของเขาไว้ในยูทปู	การร้อง
และเน้ือเพลงที่สื่อถึงอารมณ์และความหมายออกมาอย่าง 
เต็มที่ของ	คุณเอ้	-	รงค์	สุภารัตน์	ในคลิปวีดีโอนั้น	ท�าให้ผมมี
โอกาสได้ฟังเพลงอื่นๆ	ต่อ	ทั้งเพลง	กบ	อารมณ์	เพื่อน	และ
ห้องสุดท้าย	ในหลายๆ	บทเพลงกลายเป็นเพลงที่ผมฝึกเล่น
หรอืร้องตามได้ในทีส่ดุ	ความรูส้กึหน่ึงของผมคือเสยีงประสาน
ในเน้ือร้องและท่วงท�านองของคุณเอ้	ช่างเติมเต็มพืน้ทีบ่างแห่ง
ในใจให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังจริงๆ	
	 และในโอกาสที่ผมได้เดินทางข้ึนไปท�างานที่เชียงใหม่	 
จึงไม่รอช้าที่จะขอไปสัมผัสกับตัวตนจริงๆ	ของศิลปินผู้นี้ดู
สักครั้ง	และน่ีคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไป	อ.จอมทอง	
จ.เชียงใหม่	ในครั้งแรกของผม		 	
		 และวิวทิวทัศน์ข้างร้านพิซซ่าของคุณเอ้ในวันนั้น
  ก็ช่างสวยงามไม่แตกต่างจากบทเพลงที่ผมเคยได้ฟังเลย 
ทีเดียว
 

ก�าลังท�าอัลบัม้ชุดที่ 5
	 อัลบั้มของผมถูกท�ามา	4	อัลบั้มแล้ว	ล้วนต้องท�างานอย่าง
หนักเท่ากัน	ผมสวมวิญาณนักเขียนเพลง	ทั้งร้องและต้องเล่น
มันเองด้วย	ผมเลยมีความผูกพันเท่าๆ	กัน	อัลบั้มชุดแรกเป็น
อัลบั้มที่แจ้งเกิดผมในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน	เพลงดังในยุคนั้น
คือเพลงอยู่และเพลงห้องสุดท้าย	ซึ่งเงื่อนไขของการท�างานก็
คือ	คุณต้องต้ังใจท�าและท�ามันด้วยความรู้สึกที่แท้จริง	มันก็

จะเป็นแรงบนัดาลใจทีดี่	วรรณกรรมทีแ่ข็งแรงคือวรรณกรรม
ที่เขียนจากความรู้สึกของเราจริงๆ	วรรณกรรมที่มีพลังก็คือ
วรรณกรรมที่เขียนออกมาจากเรื่องจริง	
	 และตราบใดที่เราเปิดรับและยอมรับความจริง	นั่นแหละ	
วันน้ันเราจะรู้ว่าวรรณกรรมนั่นแหละมีคุณค่า	ผู้คนจะเป็นคน
ตอบรับเราเอง	และสืบเนื่องจากอัลบั้มแรกนั้น	ท�าให้เกิดเป็น
แรงบันดาลใจให้ผมเขียนเพลงของตัวเอง	

หลักในการเขียนเพลง
	 ในหลายๆ	ครั้งคุณต้องเข้าใจเรื่องราวก่อนว่าจะเขียน
เรื่องอะไร	ต้องชัดเจนกับมัน	ต้องเรียงความกับมันเป็นร้อยๆ	
บรรทัดก่อน	แล้วค่อยมาย่อให้เหลือซัก	8	หรือ	12	บรรทัด	มี
หลายๆ	ครัง้ทีผ่มมาแก้ไขเนือ้เพลงทหีลงัเหมือนกัน	ว่าเราควร
จะเขียนเรือ่งนัน้เรือ่งนี	้เราเองก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วย	และ
ผมจะสะสมรูปแบบการใช้คอร์ดเก็บไว้ในหัว	ลองเล่นดูเรื่อยๆ	
พอเกิดความรู้สึกว่าอยากแต่งเพลง	ก็น�ามาใช้ได้ง่าย	เสมือน
มันอยู่ในหน่วยเก็บความทรงจ�าเราหมดแล้ว	เพราะท�านองคือ
สิง่ทีคุ่ณควรจะมีไว้รองรบั	ทัง้รปูแบบของการใช้คอร์ด	การเล่น	
นี่คือในทรรศนะของผม	

วิธีการขายเพลง
	 ทกุสิง่ทกุอย่างเปลีย่นไปแล้ว	ผมขายอลับัม้ชุด	3	ราคา	300	
บาท	ทุกวันนี้อัลบั้มชุด	HUG	ไม่มีขายแล้ว	นี่คือคาถาของผม	
คุณโปรดมั่นใจด้วยว่าผมเป็นคนที่มุ่งมั่นมาก	ถ้าผมท�าอะไร	
ขอบคุณทีเ่ช่ือผม	ผมจะมขีายจ�านวนเท่าน้ี	คุณจะซ้ือหรอืไม่ซ้ือ
เป็นเรื่องของคุณ	ความจริง	ความดีงาม	 วันเวลา	จะเป็น 
สิง่ทีบ่อกคุณ	มคีนเอาอลับัม้เก่าๆ	ของผมไปประมลูขาย	คุณว่า
น่าแปลกใจไหม	มันจบลงที่	2150	บาท	แต่ในความเป็นจริง
ผมไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะ	ผมปวดร้าว	แทนที่ผมจะได้น�าเสนอ
สิ่งดีๆ	ให้ลูกค้าผม	ท�าโชว์ดีๆ	จ้างผมไปเล่นเป็นวง	ผมชอบ
แบบนั้น	หรือนี่คือจุดอับส�าหรับศิลปินอินดี้อย่างผม	(หัวเราะ)
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หันหลังให้กับชีวิตคนเมือง
	 ตอนแรกผมใช้ชีวิตในเมือง	แต่งงาน	แล้วผมก็รู ้สึกว่า 
ไม่ชอบชีวิตแบบนั้น	ไม่ชอบอากาศ	ไม่ชอบระบบจราจร	ความ
อื้ออึงของเมือง	ผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านนอกกับภรรยา	ที่	
อ.หางดง	จ.เชียงใหม่	มาท�าอาชีพค้าขายกันเลก็ๆ	น้อย	แต่มนัล้ม 
ก็เลยอพยพมาอยู่ที่ตรงน้ีที่ ซ้ือไว้นานแล้วแทน	แรกๆ	ผม 
ขายก๋วยเต๋ียว	ขายขนมจีน	และข้าวซอยทีเ่ป็นแบบด้ังเดิมเลยนะ	
เพราะคุณพ่อผมเป็นคนจีนและข้าวซอยก็เป็นอาหารวัฒนธรรม
ของคนจีนยูนนานด้วย	แต่มนัก็ไม่ดีเพราะในตลาดก็ม	ีจนผมมา
รู้ว่าใน	อ.จอมทอง	ยังไม่มีพิซซ่า	ผมก็เลยมาขายพิซซ่าแทน

ร้านพิซซ่าห่านออร์แกนิค
	 หลงับ้านผมท�าการเกษตร	ปลกูพชืสวนครวั	ผกัปลอดสารพษิ 
แล้วผมก็เลี้ยงห่าน	ทุกอย่างท�าเป็นแบบออร์แกนิคหมด	เพื่อ
ให้ได้วัตถุดิบในการท�าที่ดีที่สุด	ถ้าผมบอกว่า	พิซซ่าของผม
เป็นพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลก	คุณจะเช่ือไหม	คุณต้องมีความ
ชัดเจนและมั่นคงในผลิตภัณฑ์ของคุณ	ไม่ท�าซ�้าแบบใคร	แล้ว 
มันจะแข็งแรง	
	 ส่วนหลักในการโฆษณาของผมคือ	word	of	mouth	หรือ
การแนะน�าต่อแบบปากต่อปาก	เช่น	ร้านน่ีอร่อยนะ	บรรยากาศ
ดี	 เพราะผมรู ้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมผม	ผมรู ้คุณค่าของ
ระบบนิเวศผม	ผมรู้คุณค่าของสิ่งปลูกสร้างเล็กๆ	น้อยๆ	ผม 
รู้คุณค่าของต้นไม้	ของความจริง	ให้เขาเข้ามาสัมผัสด้วยตา 
ตัวเอง	เขาจะคิดลบหรือคิดบวกอันน้ีเราไม่รู้	แต่จงท�าดีที่สุด	
ตรงที่สุด	ก็เพียงพอแล้ว

คาถาในงานบริการ
	 ลกูค้าผมเดินมาจากวัด	เป็นกิโลๆ	มาถึงบอกคุณเอ้ขอน�า้กิน
หน่อย	พอเอาน�้าให้กิน	ต่อด้วยกินพิซซ่าเสร็จ	ขอฟังเพลงอีก	
แล้วผมก็ขับรถไปส่งให้หน้าวัดเลย	สิ่งที่ผมท�าน่ีมันน่าอับอาย
ไหม	ผมว่ามนัเป็นการบรกิารทีคุ่ณท�าด้วยใจของคุณ	ด้วยสมอง
ของคุณ	คุณท�าดีเพราะคุณคาดหวังให้เขามคีวามสขุ	เขาจะได้
รกัคุณ	อนันีก็้คืออกีคาถาหนึง่	บางครัง้ฝรัง่มากินพซิซ่าแล้วลมื
เอากระเป๋าเงินมา	ผมก็บอกไม่เป็นไร	อีกครึ่งช่ัวโมงเขาก็รีบ
เอาเงินมาจ่าย	ขอโทษขอโพยกัน	ผมรู้ว่าเขาเข้าใจความเป็น
มนษุย์	ผมถามความรูส้กึของคุณ	เวลาคุณไปกินก๋วยเตีย๋วแล้ว
ลืมเอาเงินมา	คุณจะท�ายังไง	แล้วถ้าคุณไปเจอคนไม่ดี	แค่ค่า
ก๋วยเตีย๋วกร็มุตคีณุแล้วแบบนี้	มนัถกูไหม	กนิเข้าไปแล้วกถ่็าย	
ใครเขาจะอยากขายหน้าบ้าง	ถ้ามันไม่จ�าเป็นจริงๆ	

ความสุข ณ ปัจจุบัน
	 ทกุวันนีผ้มเรยีนรูอ้ย่างหนึง่	เรยีนรูท้ีจ่ะพอใจกับวันนี	้เพราะ
ผมถือว่าผมมีความสุขดแีล้ว	ไม่จ�าเปน็ต้องเข้าเมือง	ไม่จ�าเปน็
ต้องไปวุ่นวายอกีแล้ว	ผมมคีวามสขุดีกับอากาศ	กับทศันยีภาพ	
กับสิง่แวดล้อมแบบน้ี	ซ่ึงมนัเป็นอะไรทีมี่มูลค่าสงูมาก	และผม
ได้มเีวลาอยู่กับสิง่ทีผ่มรกั	ได้อยู่กับลกูๆ	กับผูห้ญงิทีผ่มรกั	มนั
ก็สุดยอดแล้ว	ผมเคยท�าร้านอาหารได้เงินทีเป็นล้านๆ	แล้วก็
เบื่อ	เบื่อชีวิตแบบน้ัน	และผมก็เคยล้มเหลว	เพราะง้ันถ้าคุณ
ล้มเหลวก็อย่าเพิ่งต�าหนิตัวเอง	มันเป็นแค่อาหารจานหน่ึงใน
ชีวิตเท่าน้ัน	จริงๆ	ความทุกข์มันก็อยู่กับเราตลอดแหละ	วัน
ไหนที่มีความสุขวันน้ันแหละมหัศจรรย์	ถ้าล้มเหลวก็แค่บอก
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หากเปลี่ยนแปลงสังคมได้ 1 อย่าง
	 เปลี่ยนเรื่องระบบดีกว่า	ระบบหลายๆ	อย่าง	แต่มันคงเปลี่ยน
ไม่ได้	ผมบอกอย่างนี้	ธรุกจิบ้านผมคอืขายพซิซ่า	มนัคอืทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของผม	ความสามารถของผม	ผมมสีทิธ์ิจะหวงแหนมนั
ไว้ไหม	ประเทศชาติก็เหมือนกัน	พวกเราทุกคนคือเหย่ือ	เพราะ
เขาให้ความคิดพวกเรามา	และให้ความยุ่งเหยิงกับประเทศเรา
มา	บังคับให้เราต้องแก้ไขปัญหา	ทั้งที่เราก็ปวดร้าวและก็ยุ่ง
อยู่แล้ว	ฐานก็ไม่ดี	ระบบก็ไม่ดี	แต่ประเทศเราเป็นอย่างนี้	เรา
ต้องรู้จักประเทศเราให้ดี	รู้จักกับมันจริงๆ	ก่อน	อย่างเมื่อก่อน	
ประเทศไทยมีคลองเยอะมากๆ	โดยเฉพาะในกรุงเทพ	อยุธยา	
อ่างทอง	และรอบๆ	ข้าง	ไปไหนผู้คนก็สัญจรทางเรือ	อากาศ
ก็ดี	สารเคมีก็ยังไม่มี	พอฝรั่งเข้าเมืองไทยปุ๊บ	ท�าทางด่วน	มี
รถยนต์	ไฟฟ้า	เป็นผมก็ต้องบอกว่า	ดีๆ	มาเลย	เพราะนัน่คือความ
เจริญ	แต่คนในยุคนั้นจะมีใครรู้ไหมว่า	คลองคือสิ่งที่มีประโยชน์	
วิทยาศาสตร์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขนาดนี้	เห็นไหม
ว่าประเทศเรามันค่อยๆ	โตข้ึนมา	ผมรู้ว่าพวกคุณเป็นคนหนุ่ม
คนสาว	พวกคุณจะมีความคิดที่ดีกว่าผม	ฉลาดกว่าผม	ทั้งเรื่อง
ประเทศชาติหรือเรื่องต่างๆ	ผมหวังว่าพวกคุณจะมีความอดทน	
และคิดท�าแต่ในสิ่งที่ดีๆ	นะ

ตัวเองว่าไม่เป็นไร	เริ่มต้นใหม่	ท�าอย่างอื่น	ผมเช่ือของ
ผมอย่างนี้นะ

ปลูกฝังให้ลูกๆ รักดนตรี ภาษาอังกฤษ และอาหาร
ที่บ้าน
	 วิธีการก็คือ	ให้เขามองผม	สังเกตดูผม	ทดลองท�า
อย่างผม	ฟังเพลงอย่างผม	ร้องเพลงอย่างผม	เด็กๆ	ก็
จะรับได้โดยธรรมชาติ	เพราะความรักและความใกล้ชิด
ของครอบครัวท�าให้เด็กๆ	กล้าที่จะแสดงออก	รักดนตรี	
ผมพดูกับลกูเป็น	ไทย-องักฤษ	เพือ่ทีจ่ะปลกูฝังเขา	อย่าง
ตอนนี้พวกการออกเสียงตัว	r	หรือ	th	เขาก็ออกเสียงได้
สบายแล้ว	เป็นฝรั่งไปเลย	ขนาดยังไม่ได้เข้าเรียนเลยนะ	
เหมือนกับการที่คุณให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่
กลับมาบ้านแล้วคุณไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขา	แล้วเด็กๆ	
จะไปพดูกับใคร	และผมเลอืกทีจ่ะใช้ชีวิตแบบน้ี	เลยท�าให้
มีเวลาอยู่กับลูกๆ	เยอะ	บ้าบอคอแตกกับลูกๆ	ได้ตลอด	
อย่างก่อนนอน	ผมก็จะไปเล่นเปียโนยั่วเขา	แล้วเดี๋ยวเขา
ก็ข้ึนมาเล่นกับเราเองแหละ	จะไปเค่ียวเข็ญให้เขาเล่น
ดนตรีเลยมันก็ไม่ถูก	
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KETAWA : PET FRIENDLY STYLISH HOTEL

HOWL STORE

	 “มาเก็บกระเป๋าและออกเดินทางกันเถอะ”
		 เช่ือแน่ว่าความรู้สึกที่อยากจะพาสัตว์เลี้ยงที่เรารัก
ไปเปิดหูเปิดตาบ้าง	คงจะเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในใจของใคร
หลายๆ	คน	แต่ปัญหาหนึ่งคือการหาโรงแรมที่สัตว์เลี้ยง
เข้าพักด้วยได้น้ันยังมค่ีอนข้างน้อย	ย่ิงเป็นสนัุขทีตั่วใหญ่
ด้วยแล้วก็แทบจะไม่มีที่พักรองรับได้เลย	
		 ด้วยเหตุน้ีเองจึงเกิดเป็นแนวคิดของ	คุณชญาลกัษณ์	
ธรรมศิริ	หรือ	คุณอร	เจ้าของโรงแรม	Ketawa	Stylish	
Hotel	จ.เชียงใหม่	ทีเ่ข้าใจและเห็นใจคนเลีย้งสตัว์ด้วยกัน	
และอยากให้สตัว์เลีย้งมทีีพ่กัดีๆ	และสะอาด	คอยต้อนรบั
พวกเขา	จึงได้ปรับห้องช้ันล่างทั้งหมดของโรงแรม	ให้
สามารถรองรับการเข้าพักของสัตว์เลี้ยงได้	ไม่ว่าจะทั้ง
ขนาดเล็กหรือใหญ่	จ�านวนก่ีตัวก็ได้	และภายในห้องก็

เตรียมทั้ง	ที่นอน	ชามอาหาร	และขนม	ไว้ส�าหรับ
น้องๆ	สัตว์เลี้ยงที่เดินทางมาเข้าพักอีกด้วย	 ซ่ึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ	เพิ่มเติมจากการเข้าพักแบบปกติเลย
		 ส่วนในเรือ่งของความสะอาด	คุณอรเน้นว่าจะต้อง
ป้องกันการแพร่กระจายของเห็บและหมัดให้ได้	ทั้ง
การขอพ่นสเปรย์ป้องกันเห็บหมดัเมือ่แขกพาสตัว์เลีย้ง
เข้าหรอืออกจากโรงแรม	จ้างบรษิทัพ่นยาฆ่าเห็บหมดั
ในโรงแรมเป็นประจ�าทุกเดือน	และน�าผ้าในห้องออก
มาท�าความสะอาดทั้งหมดเมื่อสัตว์เลี้ยงเดินทางกลับ
ไปแล้ว	พร้อมทั้งท�าความสะอาดพื้นด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือ	
ตามด้วยน�้ายาฆ่าเห็บหมัด	แล้วค่อยท�าความสะอาด
ตามปกติอีกครั้งหน่ึง	ส่วนด้านหน้าของโรงแรมก็มี
สนามไว้ให้สนุขัได้เดินเล่นหรอืขับถ่ายปัสสาวะกันอกีด้วย	
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		 ด้วยรูปแบบโรงแรมที่เป็น	Stylish	Hotel	ท�าให้การตกแต่งภายใน	
ดูดี	มีสไตล์	และน่าเข้าพักเอามากๆ	ห้องพักทั้งหมด	13	ห้อง	ถูก
ตกแต่งด้วยสทีีแ่ตกต่างกันออกไป	ไม่ซ�า้แบบกัน	เพือ่ให้ลกูค้าได้เลอืก
เข้าพกัตามอารมณ์และความชอบของตัวเองอย่างทีส่ดุ	และจุดเด่นอกี
อย่างหน่ึงคือความรู้สึกอบอุ่นสบายๆ	เป็นกันเอง	เมื่ออยู่ในโรงแรม	
รวมถึงการดูแลของพนกังานทีเ่อาใจใส่แขกผูท้ีม่าเข้าพกัได้เป็นอย่างดี
เลยทีเดียว	
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ส�าหรับทั้งสุนัขและแมว	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของ	Ketawa	จะเน้นที่
วัตถุดิบต้องมาจากธรรมชาติ	100%	เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงเผลอกัดหรือแทะลงไปนั่นเอง

สนใจติดตอ Tel. 053-302-248
www.facebook.com/KetawaChiangmai

	 และยังมีส่วนของ	Ketawa	store	ที่วางขายผลิตภัณฑ์
ออกแบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	และ	Rope	chew	คือเชือกถักขัด
ฟันเพื่อใช้ลดกลิ่นปากในสุนัข	 ซ่ึงคุณอรเป็นคนผลิต	คิดค้น	
และทดลองกับสนัุขของตัวเองแล้วว่าดี	จึงลองน�ามาผลติขาย	
และผลตอบรับจากลูกค้าก็ถือว่าดีเลยทีเดียว	(วัตถุดิบเป็นผ้า
ฝ้าย	100%	ของเชียงใหม่)	และเริ่มขยายเป็นที่ขัดฟันส�าหรับ
สุนัข	โอบิรัดเอวป้องกันปัสสาวะส�าหรับน้องแมว	และเสื้อผ้า
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HOWL OF FRAME
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HOWL ABOUT

 หากลองหลับตาแล้วเปรียบแมวพันธุ์เมนคูนเป็นหญิงสาวซักคนหนึ่ง
 เรามองเห็นภาพหญิงสาวสูงศักดิ์ผู้มาพร้อมกับฤดูหนาว
 เมนคูน (Maine Coon) เป็นแมวที่มีความพิเศษอยู่ในตัว นอกจากจะได้ 

ช่ือว่าเป็นแมวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ด้วยนิสัยและท่วงท่าสง่างามอัน
เป็นเอกลักษณ์นัน้สามารถสะกดใจคนรักแมวให้หลงใหลได้ไม่ยาก
 เน้ือหาท่ีคณุจะได้เหน็ต่อไปจากนีจ้ะเป็นเรื่องราวเก่ียวกับแมวพนัธุเ์มนคูนใน
ทุกแง่มุม ทัง้ด้านประวตัศิาสตร์ ชีววิทยา อุปนิสัย ส่ิงท่ีควรรู้ และเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์คนเลี้ยงเมนคูนหลากหลายอาชีพ
 แม้ว่าในเมอืงไทยเมนคนูจะไม่ใช่สายพนัธุแ์มวท่ีเป็นท่ีรู้จกักันมากเหมือนแมว
พันธุ ์Persia หรือ American Shorthair แต่เราเช่ือว่าดว้ยเสนห่ท่ี์ไมเ่หมือนใคร
ของเมนคูนจะท�าให้คุณตกหลุมรักหญิงสาวสูงศักดิ์ ผู้มาพร้อมกับฤดูหนาว 

คนนี้ได้ไม่ยาก
 ใครหลายคนอาจบอกว่าผู้หญิงเข้าใจยาก
 แต่เราไม่คิดเช่นนัน้
 ผู้หญิงเข้าใจยาก....หรือแค่ว่าเรายังไม่คิดเข้าใจ

Lady 
and 
the 
Winter
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 แมวพันธุ์ เมนคูน (Maine Coon) นับว่ำเป็นแมวสำย
พันธุ์เก่ำแก่ที่สุดสำยพันธุ์หน่ึงของทำงสหรัฐอเมริกำ โดยช่ือ 
Maine น้ันหมำยถึง รฐั Maine ซ่ึงเป็นช่ือรฐัหน่ึงของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยมีเรื่องเล่ำและต�ำนำนที่เก่ียวข้องกับแมว
เมนคูนอยู่หลำยเรื่องทั้งต้นก�ำเนิดและประวัติที่มำ เช่ือกันว่ำ
เมนคูนปรำกฏในบนัทกึทำงประวัติศำสตร์ครัง้แรกในรำยกำร
สัตว์เลี้ยงที่พระนำงมำรี อ็องตัวแน็ต พระชำยำพระเจ้ำหลุยส์
ที่ 15 และรำชินีแห่งฝรั่งเศส ต้องกำรส่งออกนอกประเทศใน
ขณะทีพ่ระองค์เตรยีมหลบหนีจำกกำรปฏิวัติฝรัง่เศสทีร้่อนระอุ
ขึ้นมำ

 • ในรำยกำรสัตว์เลี้ยงที่พระนำงมำรี อ็องตัวแน็ต ส่งออก
นอกประเทศน้ันมีแมวที่มีลักษณะคล้ำยเมนคูนอยู่ด้วย ซ่ึง

LORE OF THE MAINE COON

ถือว่ำเป็นกำรปรำกฏตัวในหน้ำบันทึกทำงประวัติศำสตร์ครั้ง
แรกของแมวพันธุ์นี้
 • ในรำยกำรส่งแมวออกนอกประเทศนั้นบอกถึง “แมวขน
ยำวของทำงรำชวงศ์” ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตัว
 • ว่ำกันว่ำปลำยทำงที่แมวถูกส่งออกนอกประเทศน้ันคือ
เมือง Wiscasset รัฐ Maine สหรัฐอเมริกำ บำงคนเช่ือว่ำนี่
อำจเป็นหน่ึงในทีม่ำของค�ำว่ำ “Maine” ในช่ือ “Maine Coon” 
นั่นเอง
 • แมวทั้ง 6 ของพระนำงมำรี อ็องตัวแน็ต ได้เดินทำงถึงรัฐ 
Maine ได้อย่ำงปลอดภัย บำงเรื่องเล่ำกล่ำวว่ำแมวทั้ง 6 ตัวนี้
คือต้นตระกูลของแมวเมนคูนในสหรัฐอเมริกำนั่นเอง
 • แต่น่ำเศร้ำว่ำพระนำงมำรี อ็องตัวแน็ตหลบหนีออกนอก
ประเทศไม่ส�ำเร็จ และถูกกลุ่มปฏิวัติส�ำเร็จโทษด้วยกิโยติน
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 เมนคูนยังปรำกฏในวรรณกรรมครั้งแรกในงำนประพันธ์
บทเพลง “Captain Jinks of the Horse Marines” ซ่ึงปรำกฏตัว
ในรปูแมวขนสดี�ำขำว ในปี 1896 และหลงัจำกน้ันเมนคูนก็เริม่
เป็นแมวทีม่ช่ืีอเสยีงด้ำนกำรประกวดในเมอืงบอสตันและนิวยอร์ก 
และด้วยลกัษณะโดดเด่นประจ�ำสำยพนัธ์ุท�ำให้ Cosie แมวพนัธ์ุ
เมนคูน ลำยน�ำ้ตำล สำมำรถชนะกำรประกวดแมวเมือ่ปี 1895 
ในงำน Madison Garden Show ซ่ึงถือเป็นกำรเปิดตัวแมวพนัธ์ุ
เมนคูนให้คนทัว่ไปได้รูจั้กอย่ำงแท้จรงิ

 แต่เมือ่มขีำข้ึนก็ต้องมขีำลง ในช่วงปี 1900 ได้มแีมวสำยพนัธ์ุ
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมำกมำย หนึ่งในนั้นคือแมวพันธุ์เปอร์เซีย ด้วย
ควำมแปลกและน่ำรกัของแมวเปอร์เซียในสมยัน้ันท�ำให้เมนคูน
ค่อยๆ ได้รบัควำมนยิมน้อยลงไป จนกระทัง่ในปี 1968 เหล่ำผู้
เพำะพนัธ์ุแมวเมนคูนทัง้ 6 แห่ง ได้จับมอืกันก่อต้ังสมำคมผูเ้พำะ
พนัธ์ุเมนคูนเพือ่ศึกษำและปรบัปรงุสำยพนัธ์ุเมนคูนให้สวยงำม
และน่ำรักย่ิงข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันในสมำคมแห่งนี้มีผู้เพำะพันธุ์
เมนคูนเป็นสมำชิกจ�ำนวนมำกทัว่โลก

• ภาพหน าปกงานประพันธ  
Captain Jinks of the Horse 

Marines ซ่ึงไดจัดแสดงเปนละคร
โอเปราในภายหลงั

• โฉมหนาเจา Cosie แมวเมนคูน
ตวัแรกทีช่นะการประกวดแมว

• ดวยจุดเดนทีต่วัเลก็กวา หนาตาบดูบึง้ดูอารมณเสยีตลอดเวลา และขนที่
ฟฟูองนารกั ทาํใหแมวเปอรเซียเปนทีนิ่ยมกวาเมนคูนและยังคงเปนทีนิ่ยม
เรือ่ยมาจนถึงปจจุบนั

• ในประเทศไทยปจจุบนั เมนคูนเริม่เปนแมวสายพนัธุทีเ่ปนทีนิ่ยมมากข้ึน 
สวนหน่ึงอาจเปนเพราะแมวเปอรเซียและแมวพนัธุทีเ่ปนทีนิ่ยมอืน่ๆ เริม่มา
ถึงจุดอิม่ตวัแลวก็เปนได
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 ต�ำนำนที่เก่ียวข้องกับที่มำของช่ือเมนคูนน้ันมีหลำกหลำย 
นอกจำกเรือ่งของพระนำงมำรย์ี ออ็งตัวแน็ตแล้ว ยังมเีรือ่งเล่ำ
ปร�ำปรำกล่ำวว่ำเมนคูนน้ันอำจมทีีม่ำจำกแมวป่ำขนยำวผสมพนัธ์ุ
กับแรคคูนอีกด้วย ซ่ึงได้ถูกพิสูจน์โดยนักวิทยำศำสตร์แล้ว
ว่ำควำมเชื่อนี้ไม่เป็นควำมจริง

What is your name ?
ช่ือนี้ท่านได้แต่ใดมา

• ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ¼Ô´æ ¡Ñ¹
ÁÒ¡Ç‹ÒàÁ¹¤Ù¹à¡Ô´¨Ò¡
áÁÇ»†Ò¢¹ÂÒÇ ä»¼ÊÁ
¾Ñ¹¸Ø�¡ÑºáÃ¤¤Ù¹ 

• ÍÒ¨àÃÕÂ¡àÁ¹¤Ù¹Ç‹Ò 
American Long 
Hair ¡çä´Œ à¾ÃÒÐà»š¹
áÁÇ¾Ñ¹¸Ø�à¡‹Òá¡‹¢Í§
ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í

• ¤íÒÇ‹Ò Coon ¢Í§ 
Maine Coon ÁÕ·ÕèÁÒ
¨Ò¡¤íÒÇ‹Ò Raccoon 
¹Ñè¹àÍ§
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ปัจจุบนัในหมูนั่กเพำะพนัธ์ุเมนคูน เช่ือกันว่ำเมนคูนมต้ีนก�ำเนดิจำกกำร
ผสมพันธุ์กันของแมวขนยำวอย่ำง Norwegian Forest Cat ที่มำพร้อม
กับเรอืสนิค้ำจำกทวีปอืน่ทีม่ำติดต่อค้ำขำยกับทำงอเมรกิำเหนือกับแมว
ขนสั้นที่เคยอยู่ประจ�ำถิ่นในแถบอเมริกำเหนืออยู่แล้วมำกกว่ำ 

• Norwegian 
Forest Cat ¹‹Ò¨Ð
à»š¹áÁÇ¢¹ÂÒÇ·Õèà»š¹µŒ¹
¡íÒà¹Ô´àÁ¹¤Ù¹

• áÁÇ¢¹ÂÒÇÁÒ
¾ÃŒÍÁ¡ÐÅÒÊÕàÃ×Í
¢ÒÇÍÑ§¡ÄÉËÃ×Í
ªÒÇäÇ¡Ôé§

• áÁÇ¢¹ÂÒÇ·Õè
¶Ù¡¹íÒà¢ŒÒÁÒã¹·ÇÕ»
ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×ÍàÁ×èÍä´Œ
¼ÊÁ¡ÑºáÁÇ¢¹ÊÑé¹
»ÃÐ í̈Ò¶Ôè¹ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í
áÅŒÇ¡ç·íÒãËŒà¡Ô´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�
àÁ¹¤Ù¹¢Öé¹ÁÒ
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1 SOLID : เป็นรูปแบบสีขนแบบสีเดียวทั้งตัว เป็นรูป
แบบทีพ่บได้ของเมนคูน โดยสทีีพ่บได้บ่อยคือ ด�ำ ขำว แดง 
หรือครีม
 1.1 Solid White คือ มีสีขำวล้วนทั้งตัว
 1.2 Solid Red คือ มีสีส้มอมแดงทั้งตัว
 1.3 Solid Grey คือ มีสีเทำล้วนทั้งตัว

2. SMOKE : รูปแบบสีแบบ Smoke คือโดยหลักจะมี
สีเดียวแบบ Solid แต่ขนที่อยู่ด้ำนใน (undercoat) จะมีสี
อ่อนกว่ำ คล้ำยเป็นกำรไฮไลท์ โดยสีแบบ Smoke ในเมน
คูนที่พบได้ เช่น Shaded Silver, Shaded Cameo หรือ 
Shaded Cream เป็นต้น

Pattern & Colors

	 2.1	สีขนแบบ	Smoke	Shaded	Silver จะมีขนชั้นในเป็น
สีเทำอ่อน และไฮไลท์ด้วยขนชั้นนอกเป็นสีเทำเข้ม
 2.2	สขีนแบบ	Smoke	Shaded	Cream จะมขีนสองสคีอื
ครีมอ่อนและครีมเข้มเป็นไฮไลท์ที่ชั้นนอก

3. TABBY : Tabby หรือ สีแบบเป็นลำยนั้น ถือว่ำเป็นรูป
แบบสีที่พบในเมนคูนง่ำยที่สุด โดยรูปแบบสี Tabby จะมำใน
รูปของลวดลำย 2 สี โดยสีขนแบบ Tabby มีอยู่ 3 แบบ คือ 
Classic Tabby Pattern, Mackerel Tabby Pattern และ 
Ticked Tabby Pattern
 3.1	รูปแบบขน	Red	Classic	Tabby จะเห็นว่ำมีลำยสี
ส้มตรงล�ำตัวขนำดใหญ่และเชื่อมต่อกัน

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 3.1
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	 3.2	รูปแบบขน	Brown	Mackerel	Tabby จะเห็นว่ำจุดเด่นเป็น
ลำยพำดขวำงลงมำ
	 3.3	รูปแบบขน	Silver	Ticked	Tabby	จะเห็นว่ำตรงกลำงล�ำตัวมี
ปื้นใหญ่ลำยสีเทำเข้ม คล้ำยแรเงำด้วยดินสอ

4. TORTIES & TORBIES : ค�ำว่ำ Torties ย่อมำจำกค�ำว่ำ Tortoise 
shell เป็นรปูแบบสขีนพืน้เป็นสดี�ำและมลีำยเป็นป้ืนสแีดงหรอืครมี ส่วน 
Torbies นั้นเหมือน Torties แต่เปลี่ยนจำกปื้นเป็นลำยพำดขวำงแทน
	 4.1	รูปแบบสีขน	Torties จะเห็นว่ำขนที่เป็นสีพื้นจะเป็นสีด�ำ ส่วน
ที่เป็นลำยจะเป็นปื้นสีอื่น
	 4.2	รูปแบบสีขน		Silver	Torbies จะเห็นว่ำมีสีพื้นเป็นสีเทำเข้ม
และเป็นลำยปื้นพำดขวำงเป็นสีอื่น 

5. Other Maine Coon Cat Color 
(OMCCC) : รปูแบบสอีืน่ๆ ทีอ่ำจพบได้ โดยที่
ไม่สำมำรถจ�ำแนกได้ตำม 4 ประเภทที่กล่ำวมำ 
โดยอำจเป็นสีที่เกิดจำกกำรผสมจำกแมวต่ำง
สำยพันธุ์ เช่น สีช็อกโกแลต เป็นต้น
	 5	รูปแบบสีขน	Chocolate	เป็นสีขนพิเศษ
ที่เกิดจำกกำรปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมำ

3.2 4.2

3.3 5

4.1
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8 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนคูน

ถูกต้ังฉำยำว่ำ The Gentle Giants หรอืพี่ใหญ่
ใจดีในหมูแ่มว (ถ้ำเป็นสนัุขก็นิสยัคล้ำยโกลเด้น
รทีรฟิเวอร์เลยนะ)

        

เสยีงร้องถูกเรยีกว่ำ chirp and trill ซ่ึงเป็นเสยีง
ผสมระหว่ำง meow and purr (ไม่เหมอืนแมว
ตัวอืน่ๆ นะ)

มีท่ำเฉพำะตัวในกำรกินน�้ำและอำหำร (ใช้ขำ
หน้ำจับอำหำรก่อนแล้วค่อยกิน หรอืตวัดน�ำ้ข้ึน
มำเพือ่เลยีจำกอุง้เท้ำ) 

ฝึกใช้สำยจูงและพำไปเดินเล่นได้ (เมนคูนเองก็
ชอบว่ิงเล่นอยู่นอกบ้ำน)

01 03

02 04
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รกักำรเล่นน�ำ้เป็นชีวิตจิตใจ

ฉลำดและเป็นมติรกับทกุคนมำกๆ

ซุกซน แต่ไม่ส่งเสยีงร้อง

ด้วยขนำดตัวที่ใหญ่กว่ำแมวทั่วไป เจ้ำของจึง
ควรเสรมิอำหำรทีม่โีปรตีนสงูและไขมันต�ำ่ เพ่ือ
ช่วยในกำรเสรมิสร้ำงกล้ำมเนือ้ 

05 07

06 08
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เมนคูนกับข้อสะโพก
โรคข้อสะโพกเสื่อม (Hip Dysplasia) เคยถูกคิดว่ำจะเกิดขึ้น
ได้แต่ในสุนัขเท่ำนั้น แต่ปัจจุบันเรำพบแล้วว่ำโรคน้ีสำมำรถ
พบได้ในแมวด้วย โดยจะพบได้ในแมวพันธุ์เมนคูนบ่อยกว่ำ
พันธุ์อื่นๆ อำกำรที่สำมำรถพบได้คือ เมนคูนจะไม่ยอมเดิน 
ว่ิง หรือกระโดดเหมือนเมื่อก่อน ถ้ำมีอำกำรเหล่ำนี้ควรน�ำ 
เมนคูนไปพบสตัวแพทย์ เพรำะเมนคูนของคุณอำจจะเป็นโรคข้อ
สะโพกเสื่อมอยู่ก็ได้นะ

ข้อควรระวังในเมนคูน

เมนคูนแมวน้อยกับปัญหาหัวใจ
ถึงแม้ว่ำแมวเมนคูนจะตัวใหญ่ ดูแข็งแรง แต่จริงๆ แล้ว
เป็นแมวที่มักพบปัญหำโรคกล้ำมเน้ือหัวใจหนำตัวผิดปกติ 
(Hypertrophic Cardiomyopathy) โดยส่วนมำกไม่พบใน
แมวแด็ก แต่จะพบในแมวที่มีอำยุตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับแมวแต่ละตัวด้วย เพรำะฉะนั้นถ้ำมีโอกำสอย่ำลืม
พำเมนคูนไปตรวจดูปัญหำหัวใจด้วยนะ

น�้าเข้าหูแมว
แมวเมนคูนเป็นแมวที่ชอบเล่นน�้ำ ซ่ึงขัดกับภำพแมวทั่วๆไป
ที่เรำคิดกัน ร่วมกับเป็นแมวที่มีใบหูขนำดใหญ่และเปิดท�ำให้
น�้ำสำมำรถเข้ำไปในหูได้ง่ำยข้ึนจึงต้องระวังเป็นพิเศษ โดย
เฉพำะเวลำอำบน�้ำ 
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ปัญหาหลังในแมวเมนคูน
ในแมวพันธุ์เมนคูนจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคกล้ำมเนื้อ
กระดูกสันหลังฝ่อ (Spinal Muscular Atrophy) โดยเกิดขึ้นจำก
กำรตำยของเซลล์ประสำทไขสันหลังที่กระตุ้นกล้ำมเนื้อกระดูก
สันหลังและขำ ส่งผลให้กล้ำมเน้ืออ่อนแรงและฝ่อ ซ่ึงจะท�ำให้
เแมวเดินผดิปกติ แต่โรคน้ีไม่ได้ท�ำให้เมนคูนเจ็บปวดแต่อย่ำงใด 
สำมำรถเลีย้งไว้ในบ้ำนตำมปกติ โดยสำเหตุของโรคนีเ้กิดข้ึนจำก
ปัญหำด้ำนพันธุกรรม และในปัจจุบันก็สำมำรถตรวจควำมเสี่ยง
ของโรคนี้ได้ด้วยกำรตรวจดีเอ็นเอแล้วนะ

แมวที่ใส่เสื้อกันหนาวในเมืองร้อน
เมนคูนเป็นแมวทีวิ่วัฒนำกำรมำในเมอืงหนำว ท�ำให้มขีนทีห่นำถึง 
3 ช้ัน เปรยีบเสมอืนคนที่ใส่เสือ้กันหนำวตัวหนำๆ อยู่ตลอดเวลำ 
ท�ำให้เมนคูนสำมำรถเป็นโรคลมแดด (Heat Stroke) โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงในเมอืงร้อนอย่ำงประเทศไทย วิธีป้องกันทีส่ำมำรถท�ำได้
คือ พยำยำมให้เมนคูนอยู่ในที่เย็นๆ หลีกเลี่ยงสถำนที่ที่ร้อนๆ มี
น�ำ้ให้ตลอดเวลำ และอำจจะตัดแต่งขนด้วยบ้ำงเพือ่ลดควำมเสีย่ง

นิ้วเต็มไปหมด
ภำวะน้ิวเกิน (Polydactyly) เป็นภำวะทีถ่่ำยทอดได้ทำงพนัธุกรรม
โดยมลีกัษณะเป็นยีนเด่น ปกติแล้วแมวจะม ี5 น้ิวในขำหน้ำ และ
มี 4 น้ิวในขำหลัง รวมกันเป็นทั้งหมด 18 น้ิว แต่ในแมวที่เป็น
ภำวะน้ีจะมีเกินกว่ำน้ัน โดยพบว่ำในขำหน้ำจะมีโอกำสเป็นได้
มำกกว่ำขำหลัง แมวพันธุ์เมนคูนเคยเป็นพันธุ์ที่พบลักษณะน้ี
ได้บ่อย แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเน่ืองจำกแมวที่มีน้ิวเกินจะไม่
สำมำรถเข้ำร่วมงำนประกวดของแมวได้ ท�ำให้ไม่มีผู้เพำะพันธุ์
แมวที่มีลักษณะนี้ต่อนั่นเอง
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ชีววิทยาพื้นฐานของเมนคูน

ใบหน้า มีทั้งแบบหน้ำ
ดุเหมือนแมวป่ำและหน้ำ
หวำนแบบตุ๊กตำ โหนกแก้ม
สูงคล้ำยนำงแบบ รูปหน้ำ
ยำวปำนกลำง

หู ใบหูต้ังช้ีเรียวแหลม 
มี ขนปลำย หู ย ำ วออก
มองเห็นได ้ ชัด ซ่ึงเป ็น
เอกลักษณ์ของแมวพันธ์ุน้ี 
(เรยีกว่ำ ลงิซ์)

ตา กลมโต มสีทีอง 
ทองแดง หรือเขียว 
(พบตำสีฟ้ำได้บ้ำงใน
ตัวทีม่ขีนสขีำว)

อก มีแผงคอและขน
แน่นเหมือนสิงโต (ตัวผู้
ขนจะหนำกว่ำตัวเมยี)

ขา แข็งแรง มพีลงัมำก อุง้เท้ำ
ใหญ่ มีขนเพื่อป้องกันหิมะกัด 
(เท้ำหน้ำม ี5 นิว้ เท้ำหลงัม ี4 นิว้)
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หำกโตเต็มทีจ่ะมคีวำมยำวจำกหัวถึงหำงมำกกว่ำ 1 เมตร
น�ำ้หนักตัวอยู่ทีป่ระมำณ 12-15 กิโลกรมั

ขน เป็นแบบก่ึงขนยำว ไม่ฟู 
มีสีสันหลำกหลำย เงำงำม 
และต้ังตกตำมล�ำตัว

หาง มีวงเป็นปล้องเหมือน
แรคคูน สวยงำม ถือเป็นอีกจุด
เด่นหนึง่ของแมวพนัธ์ุนี้
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Lady in Star

01 STEWIE
แมวตวัยาวท่ีสุดในโลก
• เป ็นแมวเมนคูนของคุณ Robin 
Hendrickson
• ได้รับรำงวัลจำก Guinness World 
Records เมือ่เดือนสงิหำคม ในปี 2010 
• เมื่อยืดตัวออกเต็มที่วัดควำมยำวจำก
จมกูถึงปลำยหำงได้ 1.23 เมตร 
• และยังเป็นแมวที่มี “หำงยำวที่สุด 
ในโลก” อกีด้วย

03 RUPERT
แมวตวัใหญท่ี่สุดในโลก
• เป็นแมวเมนคูนของคุณ Kyra Foster
เพยีงแค่อำยุ 2 ปี ก็มนี�ำ้หนกัถึง 9 กิโลกรมั 
(เมื่อโตเต็มที่อำจมีน�้ำหนักได้ถึง 12.7 
กิโลกรมั)
• เคยได ้รับรำงวัลแมวแห ่งป ีจำก 
Australian National Champion

02 TOBEY
ภาพถา่ยภาพแรกของแมวเมนคนู
• ถูกถ่ำยเมือ่ปี 1903 ลงหนงัสอื Book 
Cat ของคุณ F. Simpson 
• มีขนฟูสีขำวแบบเดียวกับเมนคูนใน
ปัจจุบนั

01

0302
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04 MRS. NORRIS 
คณุนายนอรสิจากภาพยนตรเ์ร่ือง Harry Potter 
• แสดงเป็นสตัว์เลีย้งอำรกัขำของ Argus Filch ภำรโรงประจ�ำ
โรงเรยีนฮอกวอตส์
• คอยสงัเกตสิง่ผดิปกติในโรงเรยีนและน�ำมำบอกเจ้ำนำย 
• มกีำรใช้นักแสดงแมวหลำยตัวเพือ่เล่นบท Mrs. Norris โดย 
3 ตัวทีเ่ด่นๆ มช่ืีอว่ำ Maximus, Alanis และ Tommy 
• Maximus ถูกฝึกให้ว่ิงตำม Filch และกระโดดข้ึนไหล่ 
ในขณะที ่Alanis ถูกฝึกให้อยู่ในอ้อมแขนได้ โดยที่ไม่ด้ินเลย

05 BUTTERCUP
แมวของ Prim จากภาพยนตรเ์ร่ือง THE HUNGER 
GAMES
• แสดงเป็นเพื่อนคูใจของ Primrose น้องสำวของนำงเอก 
Katniss Everdeen
• หน้ำทีคื่อคอยกอดและปกป้อง Prim ในยำมทีเ่ธอต้องเจอกับ
ฝันร้ำย
• Prim ต้ังช่ือให้ว่ำ Buttecup ตำมขนสเีหลอืงโคลนของมนั 
(Buttercup แปลว่ำ ดอกไม้ป่ำสเีหลอืง)
• ชอบว่ิงไล่หน ูแม้จะจับไม่ค่อยได้ก็ตำม

04 05
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วันๆ ของคนเลี้ยงเมนคูนก็เป็นแบบนี้แหละ
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 ตอนเด็กๆ เช่ือแน่ว่ำทกุคนคงเคยเล่นต่อภำพจ๊ิกซอว์และพอ
เวลำใกล้เสรจ็ ก็มกัจะมบีำงช้ินส่วนทีห่ล่นหำยไป เป็นเรือ่งเลก็ๆ 
ที่พอโตขึ้นแล้วนึกย้อนกลับไปก็สร้ำงรอยยิ้มกลับมำเสมอ
 และแน่นอนว่ำยิ่งโตขึ้น ควำมผิดพลำดที่เจอก็ยิ่งใหญ่ขึ้น
 จนบำงครั้งเรำลืมไปว่ำ ควำมผิดพลำดที่เคยเกิดข้ึนก็เต็ม
ไปด้วยเรื่องรำวที่น่ำจดจ�ำอยู่ไม่ใช่น้อย เพียงแต่ต้องรอเวลำ
ให้ควำมรักได้เติมเต็มช่องว่ำงที่เกิดข้ึนน้ันเสียก่อน และขอแค่
อย่ำเพิ่งปิดใจก่อนที่ควำมรักจะได้เติมเต็มในช่องว่ำงเหล่ำนั้น 
 เพรำะเมื่อเวลำได้ผ่ำนพ้นไป ควำมผิดพลำดที่เคยดูยิ่งใหญ่
 ก็คงไม่ต่ำงอะไรกับจ๊ิกซอว์ที่เรำได้ท�ำหำยไปในวันนั้น
เลย 
 และน่ีคือควำมรูส้กึหน่ึงทีเ่กิดข้ึนหลงัจำกทีเ่รำได้ฟังเรือ่งรำว
อนัน่ำประทบัใจระหว่ำงแมวเมนคูนกับผูป่้วยทีถู่กปฏิเสธจำกคน
รอบข้ำงเพรำะได้รบักำรติดเช้ือ HIV ซ่ึงภำยหลงัได้ไปขออำศัย
อยู่กับคุณสันติทัศน์ กำญธีรำนนท์ หรือคุณเต็ก ผู้ท�ำงำนด้ำน
กำรรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสภำกำชำดไทยมำกว่ำ 10 ปี อีก
ทั้งยังเป็นผู้รู้ในเรื่องของแมวเมนคูนที่เริ่มต้นเลี้ยงและคลุกคลี
กับฟำร์มต่ำงๆ มำมำกมำยทัง้ยังมบีลอ็กทีจั่ดท�ำข้ึนเพือ่แบ่งปัน
ควำมรูใ้นแง่ของกำรเลีย้ง และเรือ่งรำวทีน่่ำสนใจเก่ียวกับแมว
เมนคูนต้ังแต่ในยุคเริ่มต้น จนกลำยเป็นแฟนเพจ “ครอบครัว
ตระกูลถุง” ที่มีผู้ติดตำมอยู่มำกมำยในขณะนี้

เมนคูนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
 ในยุคน้ันข้อมลูเก่ียวกับเมนคูนทีเ่มอืงไทยยังมค่ีอนข้ำงน้อย 
แต่เรำศึกษำนิสัยและที่มำของเขำแล้วชอบ ถึงขนำดสั่งหนังสือ

จำกเมอืงนอกมำอ่ำน แล้วเรำก็อยำกได้เมนคูนสขีำวเพรำะมนั
ดูแลยำก และสขีำวก็หำยำกสดุ (เน่ืองจำกเป็นยีนด้อย) ขนำดก็
ยังเลก็ทีส่ดุอกี แล้วทีเ่ป็นตำสฟ้ีำก็ย่ิงหำยำก เลยพยำยำมหำจน
ได้จำกฟำร์มแห่งหน่ึงทีป้่ำต้อ มำรตุ รูจั้กกับเจ้ำของฟำร์ม เลย 
ได้มำเป็น “น้องถุงเพชร” เมนคูนสีขำวตัวแรกที่เริ่มเลี้ยง

จาก 1 ตัว กลายเป็น 4 ตัว
 มน้ีองถุงเพชร ถุงพลอย ถุงแพร ถุงปอนด์ ถ้ำเอำเฉพำะเมนคูน 

มีทั้งหมด 4 ตัว และทุกตัวเป็นสีขำวหมด แล้วตอนนั้นน้อง
ถุงเพชรได้ออกโทรทัศน์เยอะมำก ส่วนน้องถุงปอนด์เคยเป็น
แมวที่เศรษฐีคนหน่ึงซ้ือไป แล้วปรำกฏว่ำตกลงกับคนขำยไม่
ได้ สรุปคือถุงปอนด์ต้องท�ำหมัน ท�ำให้เจ้ำของไม่อยำกเลี้ยง 
แล้วก็ไม่ให้อำหำร พอท�ำหมันเสร็จเขำก็ทิ้งแมวไว้ที่ป้อมยำม 
ฟำร์มเขำเห็นก็เลยไปเอำมำให้ เพรำะรู้กันอยู่แล้วว่ำที่บ้ำนเรำ
จะเป็นคล้ำยๆ กับจุดพักแมว เป็นเหมือนที่ดูแลเขำ บ�ำบัดเขำ 
จนแข็งแรงระดับหน่ึงก่อน แล้วค่อยหำเจ้ำของใหม่ที่รักแมว
ให้ดูแลต่อไป

เปิดเพจครอบครัวตระกูลถุง
 ที่เปิดเพจเพรำะอยำกให้เป็นเหมือนจุดรวมพลส�ำหรับ
เพื่อนๆ ที่อยำกเข้ำมำเย่ียมน้อง หรือใครต้องกำรพูดคุย 
สอบถำม แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้กันก็ยินดีมำกๆ ซึ่ง
ทีผ่่ำนมำก็จะมคีนทกัเข้ำมำในข้อควำมเสยีมำก แล้วเมือ่ก่อนมี
แฟนเพจหลำยคนได้แมวจำกเรำไปฟรีๆ  เลย ซ่ึงแต่ละตวัก็เป็น
เกรดประกวดทั้งนั้น แต่เง่ือนไขของเรำคือทุกตัวต้องท�ำหมัน
ก่อน เพรำะเรำไม่ได้ท�ำไปเพื่อเป็นธุรกิจ และคนที่เอำไปต้อง
โพสต์รปูลกูๆ ของเรำในเฟสบุค๊ของตัวเองอย่ำงน้อยอำทติย์ละ 
1 ครั้ง เพรำะเรำอยำกรู้ว่ำตอนน้ีลูกเรำอยู่ยังไง และจะคอย
ติดตำมพวกเขำอยู่เรื่อยๆ

เมนคูนใจดีแต่กินจุ
 กินแบบปล้นเรำเลยนะ (หัวเรำะ) แล้วพลังเยอะมำก ตอน

คุณสันติทัศน์ กาญธีรานนท์
ผู้เริ่มต้นเลี้ยงแมวเมนคูนตัง้แต่ในรุ่น
บุกเบิก และเคยเยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่
ได้รับเช้ือ HIV ด้วยแมวเมนคูน



062

ที่เลี้ยง 4 ตัวพร้อมกัน มันจะมีจังหวะช็อต (เป็นจังหวะที่
เมนคูนทกุตัวพร้อมใจกันว่ิงเล่น) แล้วก็กระโดดถีบของทกุ
อย่ำงพังหมด ทีวีพัง ห้องน�้ำพัง แล้วเขำชอบเล่นน�้ำ ถ้ำ
เป็นชำมแก้วก็จะเหยียบแตกหมด ต้องใช้เป็นสแตนเลส
แทน อยู่ในอุณหภูมิห้องก็ได้ ไม่ต้องเปิดแอร์ตลอด แล้ว
ด้วยควำมทีฉ่ลำดมำกเขำสำมำรถเปิดประตูเองได้ กระจก
น่ีเลื่อนเปิดเองได้เลยนะ เรำเลยต้องล้อมปิดหมด ย่ิงอยู่
กันเป็นฝงู น่ีมนัคือกองทพัท�ำลำยล้ำงดีๆ น่ีเอง หลงัๆ เลย
ต้องกระจำยกันหน่อย

สูตรอาหารส�าหรับเมนคูน
 เรำเคยท�ำกำรทดลองกับแมวเรำเองหลำยอย่ำงมำก 
เช่น เมนคูนควรจะกินอะไรดี เมนคูนกินอันน้ีได้ไหม 
เพรำะมีแฟนเพจเข้ำมำสอบถำม เท่ำที่เรำเคยท�ำนะ เมน
คูนกินอำหำรทั่วไปได้หมด แต่ที่เรำว่ำดีคือ ปลำโอ ไข่ต้ม 
ตับ มำผสมกันแล้วเข้ำเครื่องบดละเอียด เอำหัวเชื้อ เช่น 
อำหำรเม็ดสูตรเมนคูนเติมลงไปหน่อย แค่น้ันเขำก็จะตัว
ใหญ่มำกเลย หรอืถ้ำใครต้ังใจอยำกเลีย้งให้ตัวใหญ่จรงิๆ 
ก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขำอำยุ 6 เดือนขึ้นไป

เทคนิคการเลือกซ้ือ
 จริงๆ ก็เหมือนกับแมวตัวอื่นๆ แต่ที่อยำกแนะน�ำคือ 
ให้ทุกคนเริ่มถำมตัวเองก่อน ว่ำเรำชอบสนุกกับแมวไหม 
เพรำะเมนคูนชอบเล่น พอเรำนอน เขำก็จะมำนวด มำบบี 
มำกดที่หน้ำอก หรือเวลำที่เขำท�ำของพังหรือน�้ำหก
เลอะเทอะ เรำรบัสิง่เหล่ำน้ันได้หรอืเปล่ำ หลงัจำกน้ันค่อย
ไปดูที่ๆ  เรำจะซ้ือ และถำมข้อมลูทกุอย่ำงจำกคนขำย เช่น 
โรคทำงพันธุกรรมที่พบบ่อยอย่ำง โรคหนังตำม้วนเข้ำใน  
หรือฉีดวัคซีนอะไรมำแล้วบ้ำง ถ้ำจะออกจำกฟำร์มตอน
แข็งแรงจริงๆ ก็ต้อง 4 เดือนครึ่งนะ แล้วถ้ำเป็นแมว CFA 
ที่สั่งจำกเมืองนอกก็จะได้ CFA มำเลย แต่น่ำแปลกที่ถ้ำ
เป็นของไทย พอซ้ือเสร็จก็จะต้องมำตกลงกันอีกทีว่ำ ถ้ำ
จะเอำ CFA ต้องจ่ำยเพิม่นะท�ำให้เรำรูส้กึว่ำมำตรฐำนกำร
ดูแลแมวของบ้ำนเรำกับอเมริกำมันต่ำงกัน

เมนคูนต้องการพื้นที่
 เมื่อก่อนเรำคิดว่ำเลี้ยงหลำยตัวน่ำจะสนุก แต่พอมี
หลำยตัวจริงๆ แล้วสังเกตว่ำ สุขภำพจิตแมวแย่ลงนะ 
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เหมือนพื้นที่วิ่งหรือเดินส�ำหรับเขำมันน้อยเกินไป เรำเอง
ก็เครียด เลยต้องตัดใจยกแมวที่ซ้ือมำ 7-8 หมื่น ให้คน
อื่นต่อ แต่ก็จะไปดูก่อนว่ำบ้ำนเจ้ำของใหม่มีพื้นที่ดีพอ
หรือเปล่ำ เพรำะพื้นที่ว่ิงเล่นมันจ�ำเป็นส�ำหรับเขำจริงๆ 
อย่ำงเมื่อช่วงปีที่แล้ว น้องถุงพลอยคลอดลูกออกมำแล้ว
ไม่เลี้ยง พอลูกมันเสียเรำก็เสียใจว่ำท�ำไมถึงไม่เลี้ยง แล้ว
เป็นแบบนีม้ำ 2-3 ครัง้แล้ว พอได้น่ังคุยกับเพือ่นทีเ่ขำเปิด
ฟำร์ม เขำบอกว่ำพื้นที่มันเล็กเกินไป เพรำะตอนนั้นเรำก็
มีหลำยตัว ก็เลยได้คิดว่ำ เอำถุงพลอยท�ำหมันแล้วให้คน
อื่นที่เขำมีพื้นที่ดีกว่ำ

เมนคูนกับผู้ป่วยที่ได้รับเช้ือ HIV
 ตอนแรกที่ผู้ป่วยมำหำเรำ เขำบอกว่ำไม่มีใครในโลก
น้ีที่รักเขำอีกแล้ว วันๆ เขำก็คิดแต่จะกรีดข้อมือตัวเอง  
ป้ำต้อ มำรุต ก็บอกว่ำ คนนี้หล่อเป็นพระเอกได้เลยนะ 
แต่ท�ำไมพอติดเช้ือแล้วเขำหมดหวัง พอมำอยู่ทีน่ี่ ก็ได้เจ้ำ
พวกแมวเมนคูนนีแ่หละ ทีค่อยอยู่เป็นเพือ่นเขำ แรกๆ เรำ
ก็อยำกให้ท�ำอะไรบ้ำง เลยบอกให้เอำอำหำรให้แมวหน่อย 
แล้วเมนคูนพอมีคนมำให้อำหำรมันก็จะเข้ำไปรุม เข้ำไป
เล่น พอนอนเฉยๆ มันก็จะเข้ำไปเอำหน้ำถู เรำก็เลยบอก
ว่ำ เห็นไหม ขนำดแมวยังรู้เลยว่ำแกเป็นคนมีน�้ำใจ แล้ว
แกจะบอกได้ไงว่ำไม่มีใครรกั หลงัจำกนัน้ก�ำลงัใจของเขำ
ก็ค่อยๆ ดีข้ึน เหมอืนเริม่คิดได้ จำกคนทีห่มดหวังก็เริม่ลกุ
ขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง

เพราะเมนคูนคือลูก
 บำงทเีขำซนมำกแต่เรำก็จะแบบตีไม่ลง หรอืเวลำนอน 
เขำก็จะมำนอนเฝ้ำอยู่ข้ำงๆ จนกว่ำเรำจะหลับ เขำรู้เรื่อง
ทุกอย่ำงเลยนะ แล้วย่ิงเรำเป็นคนข้ีเหงำก็จะชอบที่แมว
เข้ำมำหำ เพรำะถ้ำเป็นพันธุ์อื่นมันก็จะไม่ขนำดนี้ แล้ว
เมนคูนเป็นแมวที่ไว้ใจคนอื่นง่ำยมำก ใจดี เข้ำได้กับทั้ง
กระต่ำย สุนัข หรือแมวตัวอื่นที่เคยเลี้ยงก็ได้หมด ออก
แนวชอบโดนตัวอืน่แกล้งด้วยซ�ำ้ แล้วอย่ำงเรำพอเจอแมว
ร้องเยอะๆ แล้วจะมึน ท�ำงำนไม่ได้ แต่เมนคูนจะไม่ร้อง
เลย เขำก็อยู่ของเขำเงียบๆ มี 5-6 ตัวก็ไม่ร้อง แต่ก็มีมำ
อ้อนบ้ำง ก็เลยถูกจริตกับเขำมำกที่สุด
 ว่ำแล้วพี่เต้งก็อุ้มน้องถุงปอนด์แมวเมนคูนที่เหลือตัว
สุดท้ำยเข้ำมำไว้ในอ้อมกอด
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 หน้ำตำเหมือนกันเลย
 นี่คือควำมรู้สึกแรกของเรำเมื่อได้เห็นหน้ำตำของวอปเปอร์
และทอฟฟ่ี แมวต่ำงสำยพนัธ์ุทีห่น้ำตำช่ำงละม้ำยคล้ำยคลงึกัน
ของคุณไพฑรูย์ มลูแสดง หรอืคุณทนู เจ้ำของแมวอำรมณ์ดีทัง้ 
2 ตัวน้ี แต่เรำคงต้องบอกก่อนว่ำควำมจริงแล้วคุณทูนมีแมว
ทัง้หมด 3 ตัว แต่ในครัง้น้ีเรำจะมำพดูคุยเน้นหนักกันทีว่อปเปอร์
และทอฟฟี่ แมวตัวใหญ่ 2 ตัวที่ไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องอะไรกัน  
แต่มีหน้ำตำอะไรคล้ำยๆ รำวกับเป็นพี่น้องกัน
 แต่ถ้ำจะพูดไปแล้ว กำรกล่ำวว่ำทัง้ 2 ตัวน้ีไม่มอีะไรเก่ียวข้อง
กันคงไม่ได้ เพรำะในตอนนี้ทั้งวอปเปอร์ ทอฟฟี่ ต่ำงเป็นหนึ่ง
ในสมำชิกครอบครัวของคุณไพฑูรย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่
เขำบอกว่ำพลพรรคแมวทีเ่ขำเลีย้งไว้น้ันท�ำให้ชีวิตของเขำมสีสีนั
และเป็นสิ่งเติมเต็มในชีวิตของเขำ
 ด้วยควำมที่เป็นสำยพันธุ์เมนคูนผสมเปอร์เซียท�ำให้วอป
เปอร์มีขนำดใหญ่กว่ำแมวทั่วไป เช่นเดียวกับทอฟฟี่ที่มีขนำด
ใหญ่กว่ำแมวปกติอย่ำงเห็นได้ชัดด้วยกัน แม้ว่ำคุณไพฑูรย์จะ
บอกว่ำทอฟฟ่ีน่ำจะเป็นพนัธ์ุเปอร์เซียทีม่โีครงร่ำงใหญ่มำกกว่ำ
จะมีเชื้อสำยเมนคูน
 แต่หลังจำกที่ได้พูดคุยกับคุณไพฑูรย์ต้ังแต่ต้นจนจบบท
สัมภำษณ์แล้ว ท�ำให้เรำได้รู้ว่ำสิ่งที่ใหญ่ไม่ใช่มีแค่ขนำดของ
แมวทั้ง 2 ตัวนี้เท่ำนั้น 
 เพรำะเรำกล้ำพูดได้เต็มปำกว่ำ ควำมรักของเขำก็ “ใหญ่” 
ไม่แพ้กันเลย
 

 คุณไพฑูรย์เล่ำให้เรำฟังว่ำจุดเริ่มต้นที่เขำได้ตัดสินใจ
เลี้ยงแมวน้ันมำจำกควำมเหงำ เพรำะก่อนหน้ำน้ีเขำเคยเลี้ยง
กระต่ำยและเมื่อย้ำยมำอยู่ที่คอนโดแล้วด้วยข้อจ�ำกัดหลำยๆ 
อย่ำงท�ำให้เขำไม่สำมำรถเลีย้งได้ เลยเริม่ตัดสนิใจหำสตัว์เลีย้ง
แก้เหงำและลงเอยที่แมว
 “พอดีคอนโดที่ผมอยู่มีกฎระเบียบค่อนข้ำงเคร่งครัด ถ้ำ
เลี้ยงสุนัขแล้วเขำเห่ำเสียงดังอำจท�ำให้มีปัญหำได้ ผมจึงเลือก
เลีย้งแมว พอดีผมมเีพือ่นเลีย้งแมวและรกัแมวมำก เพรำะเหตุนี ้
จึงอยำกลองสัมผัสว่ำท�ำไมแมวจึงมีเสน่ห์ท�ำให้เพื่อนผมชอบ
ได้ขนำดนั้น” 
 เมื่อตัดสินใจได้แล้วคุณทูนจึงได้โพสลงเฟซบุ๊กเล่น ๆ ว่ำ 

อยำกได้แมวมำเลี้ยง โดยที่เขำเองก็ไม่ได้หวังว่ำต้องเป็นแมว
สำยพันธุ์อะไร แล้วบังเอิญว่ำมีรุ่นน้องมำติดต่อบอกว่ำตอนน้ี
มีแมวอยู่ 1 ตัว ช่ือวอปเปอร์ ซ่ึงตอนนี้เลี้ยงไม่ได้เพรำะไม่มี
คนดูแล
 “พอน้องเขำส่งรปูมำให้ดู เหมอืนกับผมได้เจอรกัแรกพบเลย 
คือชอบในทันที เขำคุยกับผมตอนเช้ำ ตอนเย็นผมขับรถไปรับ
ตัวเขำที่หัวหินเลย ไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้น ยกเลิกงำนทุกอย่ำงใน
วันน้ันเลย”คุณทูนเล่ำให้เรำฟังพลำงอุ้มวอปเปอร์มำนั่งบนตัก
อย่ำงนิ่มนวล
 วอปเปอร์เป็นแมวพนัธ์ุเมนคูนผสมเปอร์เซียมสีเีทำ มจุีดเด่น 
ที่นิสัยเรียบร้อย สงบ อีกทั้งยังอดทนนั่งรอคุณทูนท�ำงำน 
จนเสร็จก่อนเพื่อมำเล่นด้วยกันด้วยได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้
พบเจอในแมวทั่วไป
 “เพรำะนิสัยของวอปเปอร์เป็นแบบนั้นท�ำให้เรำไม่รู ้สึก
วุ่นวำยอะไรเลย ด้วยควำมที่เรำต้องท�ำงำนและวอปเปอร์จะ
ไม่พยำยำมเข้ำหำเรำโดยตรงซ่ึงเป็นสเน่ห์ของเขำ เขำจะเดิน
วนรอบๆ ตัวเรำ มำนั่งบนคอมพิวเตอร์บ้ำง แต่เรำก็จะบอกให้
เขำรอ พอเรำท�ำงำนเสร็จทุกครั้งก็จะเห็นเขำน่ังข้ำงหลังเรำ
เพื่อรอเล่นกับเรำไม่ว่ำจะนำนแค่ไหนก็ตำม” 
 แต่เน่ืองด้วยภำระกำรงำนที่มำกข้ึน ท�ำให้คุณไพฑูรย์เริ่ม
รู้สึกสงสำรวอปเปอร์เวลำต้องนั่งรอเขำนำนๆ ท�ำให้เกิดควำม
คิดว่ำอยำกมีแมวอีกตัวมำให้เป็นเพื่อน ซ่ึงตอนนั้นคุณไพฑูรย์
ได้เริม่เปิดแฟนเพจแล้ว มคีนติดตำมควำมน่ำรกัของวอปเปอร์
พอสมควร เมื่อลองโพสไปเล่น ๆ อีกครั้งว่ำอยำกได้แมวมำ
เลี้ยงเป็นเพื่อนวอปเปอร์ ก็มีคนส่งรูปทอฟฟี่มำให้เขำดู
 “พอได้เห็นรูปทอฟฟี่แวบแรกที่เห็นรู้สึกว่ำเป็นแมวหน้ำ
เหมือนกับวอปเปอร์เลย อย่ำงกับฝำแฝดแกะกันออกมำ แต่
เป็นวอปเปอร์ที่หน้ำตำโหดมำกๆ ”คุณทูนเล่ำให้เรำฟังอย่ำง
ออกรสชำติ “พอลองสอบถำมไปปรำกฏว่ำเป็นแมวที่ถูกขัง
กรงอยู่ที่คลินิกเพรำะมีปัญหำกับแมวตัวอื่น และพอย่ิงถูกขัง
ยิ่งท�ำให้นิสัยดุและก้ำวร้ำว ท�ำให้ทุกคนต่ำงพูดเป็นค�ำเดียวกัน
เลยว่ำแมวตัวนี้ดุมำกนะ”
 แต่เมื่อคุณไพฑูรย์มำเจอกับทอฟฟี่จริงและลองเอำมือไป
เข่ียเล่น ปรำกฏว่ำทอฟฟี่กลับมำไซ้มือของเขำ ท�ำให้เขำรู้สึก
ถูกชะตำต้ังแต่ตอนน้ัน และตัดสินใจรับเลี้ยงเป็นแมวตัวที่ 2 
ในบ้ำนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ
 แม้ว่ำจะดุแต่เมือ่คุณไพฑรูย์ค่อยๆ เลีย้งทอฟฟ่ีด้วยควำมรกั
และค่อยๆ ท�ำควำมเข้ำใจกัน ท�ำให้ในทีส่ดุตอนน้ีทอฟฟ่ีเปลีย่น
ไปเป็นแมวทีม่นษุย์สำมำรถเข้ำหำได้ปกติ ท�ำให้เขำคิดว่ำทีผ่่ำน
มำที่ทอฟฟี่มีนิสัยไม่น่ำรักก็เพรำะมนุษย์นั่นเอง
 “ผมได้ค�ำตอบว่ำที่ผ่ำนมำที่ทอฟฟี่เป็นแมวดุ ไม่เอำใคร

ชีวิตและความผูกพัน
ของคุณไพฑูรย์ มูลแสดง 
กับเหล่าแมวแฝดคนละฝา
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น้ันน่ำจะเคยผ่ำนปัญหำอะไรบำงอย่ำงที่ท�ำให้เขำรู้สึกไม่ชอบ
มนุษย์ แต่พอเรำให้ควำมใส่ใจเขำ ท�ำสิ่งที่เขำชอบ เขำก็จะ
แสดงควำมน่ำรักของเขำออกมำเอง จนตอนน้ีเจ้ำของเดิม 

ทอฟฟี่มำเห็นยังไม่อยำกจะเช่ือเลยว่ำท็อฟฟี่สำมำรถเปลี่ยน
ไปได้มำกขนำดน้ี ”คุณไพฑูรย์ย้ิมกว้ำง “ถ้ำบอกว่ำวอปเปอร์
เป็นแรงบันดำลใจให้ผมเลี้ยงแมวแล้ว ก็คงต้องบอกว่ำทอฟฟี่
เป็นสีสันในชีวิตผมเลย”
 คุณไพฑรูย์ยังเล่ำให้เรำฟังอย่ำงไม่ปิดบงัอกีว่ำชีวิตของเขำ
เปลี่ยนไปมำกต้ังแต่เลี้ยงแมว เพรำะก่อนหน้ำน้ีเขำเป็นคนที่
ชอบเที่ยวกลำงคืนมำก แต่เมื่อเลี้ยงแมวแล้วกลับท�ำให้เขำ
เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองแทนที่จะไปเที่ยวกลำงคืนกลับกลำยมำ
เป็นอยู่บ้ำนเล่นกับแมวแทน
 “ก่อนหน้ำน้ีแค่ตอนสองทุ่มผมต้องรู้แล้วว่ำไปเที่ยวที่ไหน 
ผมเทีย่วกลำงคืนหนักๆ มำเกือบ 2 ปี จนกระทัง่เรำได้เจอแมว 
และนั่นท�ำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะ” คุณไพฑูรย์มองไปทำง
วอปเปอร์ “เพรำะผมไม่มีลูกและแฟนด้วย เมื่อได้เลี้ยงแมวก็
เหมือนกับได้เติมเต็มชีวิตของเรำ ท�ำให้อยำกอยู่กับเขำมำก
ข้ึน ไม่อยำกออกไปเที่ยวกลำงคืนเหมือนแต่ก่อน เด๋ียวน้ีเห็น
ผู้หญิงแต่งตัวสวยๆ มำผมไม่รู้สึกมีควำมสุขเลย อยำกอยู่กับ
แมวมำกกว่ำ เวลำได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นโลกส่วนตัวเล็กๆ 
ที่ผมมีควำมสุขมำก”
 ด้วยควำมที่คุณไพฑูรย์เป็นคนที่รักกำรเขียนและถ่ำยภำพ 
จึงตัดสินใจเปิดเป็นแฟนเพจ “แฝดคนละฝำ” บนเฟซบุ๊กข้ึน 
เพื่อเล่ำเรื่องรำวของเขำกับเหล่ำแมวที่เลี้ยง ส่วนสำเหตุที่ใช้
ช่ือน้ีเพรำะว่ำแมวแต่ละตัวมีหน้ำตำละม้ำยคล้ำยกันเหมือน
ฝำแฝด ด้วยควำมน่ำรักของแมวทั้ง 2 ตัวและน้องใหม่ที่มีชื่อ
ว่ำเฟอร์บี้ ท�ำให้มีคนมำติดตำมแฟนเพจเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ
 แต่แล้ววันหน่ึงก็เหมือนกับฟ้ำผ่ำลงมำในชีวิตของคุณ
ไพฑูรย์ เมื่อเขำพำท็อฟฟี่ไปบริจำคเลือดแต่ปรำกฏว่ำผล
เลอืดกลบับอกว่ำทอ็ฟฟ่ีมโีอกำสเป็นโรคภูมคุ้ิมกันบกพร่องใน
แมว (Feline Immunoefficiency Virus, FIV) หรือที่คนทั่วไป
เรียกกันว่ำโรคเอดส์แมวนั่นเอง
 “ตอนที่ผมรู้ว่ำแมวของผมตรวจด้วย Test Kit แล้วข้ึนว่ำ
เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว ตอนน้ันน�้ำตำผมไหลเลย 
เหมอืนกับรูว่้ำคนในครอบครวัเรำจะต้องตำย ผมเศร้ำมำกเลย
นะ”คุณไพฑรูย์เล่ำให้เรำฟังถึงเหตุกำรณ์วันน้ัน “แต่ผมรูว่้ำผม
เศร้ำอย่ำงเดียวไม่ได้ ผมต้องหำข้อมูลว่ำโรคน้ีคืออะไรกันแน่ 
เลยค้นคว้ำและอ่ำนมำเยอะมำก และสัตวแพทย์ได้บอกว่ำผม
ยังมคีวำมหวังเรือ่งของกำรตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR เพรำะกำร
ตรวจด้วย Test Kit มีโอกำสที่จะพลำดได้ ต้องยืนยันด้วยกำร
ตรวจด้วยวิธี PCR เสียก่อน แต่เรำวำงแผนไว้แล้วว่ำแมวของ

เรำตัวไหนที่ไม่เป็น เรำจะให้ไปอยู่กับใคร เพรำะเขำไม่ควรมำ
เสี่ยงกับโรคร้ำย แต่พูดตรงๆ ว่ำแค่คิดผมก็ปวดร้ำวแล้ว”
 “ถ้ำทอฟฟี่เป็นโรค FIV จริง ผมยืนยันแล้วว่ำจะเลี้ยง 
เขำให้ดี มีชีวิตที่ดีต่อไป”คุณไพฑูรย์พูดอย่ำงจริงจัง “ผมไม่
เคยกลัวค�ำว่ำโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพรำะที่ผ่ำนมำผมเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับเขำทุกเรื่องอยู่แล้ว ถ้ำเขำเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ผมขอเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขำแทนเอง”
  ในที่สุดก็ถึงวันฟังผลกำรตรวจ PCR เมื่อคุณหมอบอกกับ
เขำว่ำดีใจด้วยแมวของคุณไม่มตัีวไหนเป็น FIV เลย คุณไพฑรูย์
บอกว่ำเขำไม่เคยรู้สึกดีใจแบบนี้มำก่อนในชีวิต
 “ผมกอดหมอเลยนะ กอดหมอตรงหน้ำประตูห้องตรวจเลย 
หมอเป็นผู้ชำยด้วย”คุณไพฑูรย์ย้ิมกว้ำง “หมอบอกว่ำใจเย็นๆ 
เข้ำไปกอดข้ำงในก็ได้ แต่ผมดีใจจริงๆ นะ ดีใจที่จะได้อยู่กับ
พวกเขำต่อไป”
 ทุกวันน้ีคุณไพฑูรย์ประกอบอำชีพเป็นคนขับรถแท็กซ่ี 
และรบัขนส่งจักรยำน รวมไปถึงขำยสนิค้ำทำงอนิเทอร์เน็ต โดย
ใช้เวลำว่ำงส่วนมำกดูแลแมว คุณไพฑูรย์บอกว่ำเขำมีแนวทำง
กำรเลีย้งแมวว่ำเขำจะไม่เลีย้งแมวเป็นแมว แต่จะเลีย้งแมวเป็น
เพื่อน อำศัยอยู่ร่วมกันและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทุกที่
 “ผมไม่ใช่คนที่ต่ืนมำตอนเช้ำเทอำหำรแมวใส่ชำมแล้วออก



067

จำกบ้ำน ตอนเย็นก็ค่อยกลับมำ ผมชอบท�ำกิจกรรมร่วมกับ
พวกเขำ ผมชอบพำแมวไปเทีย่ว”คุณไพฑรูย์เล่ำให้เรำฟังพร้อม
รอยย้ิม “ส่วนหน่ึงเพรำะว่ำผมอยู่คอนโดไม่ค่อยมีสถำนที่ให้
เขำเดินหรือว่ิงมำกนัก เลยอยำกให้เขำได้ไปสัมผัสโลกกว้ำง
บ้ำง และผมมองเขำว่ำเป็นเพือ่นผม เวลำผมไปไหนผมก็พำไป
ด้วย แต่ผมป้องกันอย่ำงดีนะ มีปลอกคอสำยจูงพร้อม แม้ว่ำ
เขำจะน่ิงจะเช่ืองก็ตำม ผมไม่เคยให้แมวตัวอืน่อยู่ใกล้กับแมว
ของผมเกิน 1 ฟุต เป็นเรื่องของควำมปลอดภัย ไม่เคยให้กิน 
อำหำร น�้ำ หรือขับถ่ำยนอกบ้ำนเลย เพรำะสิ่งเหล่ำนี้คือ
สำเหตุของกำรติดเชื้อและท�ำให้แมวไม่สบำย”
 เมื่อเรำถำมถึงสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้คุณไพฑูรย์สำมำรถเลี้ยง
แมวได้อย่ำงเข้ำใจขนำดน้ี เขำได้บอกว่ำสิ่งส�ำคัญคือต้อง
เข้ำใจก่อนว่ำแมวทุกตัวมีเสน่ห์ในตัวเอง ไม่มีตัวไหนแทนกัน
ได้ แมวแต่ละตัวส�ำหรับเขำแล้วคือองค์ประกอบที่ท�ำให้ทุก
อย่ำงสมบูรณ์ และที่ส�ำคัญคือต้องมีควำมรัก ควำมรู้ ควำม
ใส่ใจ ควำมอดทน 4 อย่ำงนี้คือหัวใจที่จะท�ำให้สำมำรถเข้ำใจ
ในตัวแมวได้
 “แมวไม่ใช่เกมกดทีคุ่ณรูส้ตูรแล้วจะเรำจะเข้ำใจเขำได้เลย 
ต้องให้เวลำ ให้โอกำสเขำ ทอฟฟ่ีเป็นตัวอย่ำงทีดี่ทีท่�ำให้เห็นว่ำ 
ผมใช้ 4 อย่ำงน้ีท�ำให้เรำเข้ำใจเขำ เขำเข้ำใจเรำ เพรำะ

บำงทีแค่ควำมรักมันไม่เพียงพอ ถ้ำคุณมีรักอย่ำงเดียวแต่ไม่มี
ควำมรู้ คุณให้อำหำรบำงอย่ำงไปด้วยควำมรัก แต่เป็นอำหำร
ที่เป็นพิษกับเขำ เขำก็อำจจะตำยได้”คุณไพฑูรย์ลูบหัวท็อฟฟี่
ที่อยู่บนตักด้วยควำมเอ็นดู “ดังนั้นเวลำมีควำมรักต้องมีควำม
รู้ควบคู่กันไปด้วย และที่ส�ำคัญที่สุดคือต้องมีควำมอดทน คน
สมัยน้ีมีควำมอดทนน้อย แต่แมวต้องใช้ควำมอดทนในกำร
เข้ำใจกัน แมวเหมือนกับเด็ก เขำรักเรำเพรำะเรำท�ำในสิ่งที่เขำ
ชอบ ค่อยๆ เรียนรู้ว่ำเขำชอบอะไร สังเกตพฤติกรรมเขำ แล้ว
เรำจะเข้ำใจเขำเอง”
 “ทีส่�ำคัญคือผมไม่ชอบเรือ่งดรำม่ำระหว่ำงกำรเลีย้งแมวไทย
กับแมวนอกเลย ขอแค่เลี้ยงแมวได้ดีและมีควำมรับผิดชอบก็
เพียงพอแล้ว ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องสนใจเลยว่ำเป็นแมวไทยหรือ
แมวนอก เพรำะแม้แต่ตัวแมวเองยังไม่รู้เลยว่ำตัวเองเป็นแมว
พันธุ์อะไร ขอแค่รักเขำให้มำกๆ และควรให้โอกำสเวลำเขำท�ำ
ผดิบ้ำง เพรำะเรำเองก็เคยท�ำผดิ และเรำก็อยำกได้โอกำสใช่ไหม”
  ชีวิตและสำยสัมพันที่คุณไพฑูรย์กับเหล่ำแมวแฝดคนละฝำ
แสดงให้เรำได้เห็นแล้วว่ำขอเพียงแค่ใส่ใจกัน เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน และอดทนผ่ำนช่วงเวลำไม่ดีระหว่ำงกัน ถ้ำเรำท�ำได้เรำน่ำ
จะเข้ำใจกันได้มำกขึ้น 
 และเมื่อเรำเข้ำใจกันมำกขึ้น.เรำคงรักกันมำกขึ้นกว่ำที่เคย
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 ถ้ำกล่ำวถึงฟำร์มแมวพันธุ์เมนคูนในประเทศไทย ช่ือหน่ึง
ที่คุ้นหูในวงกำรคนเลี้ยงแมวพันธุ์น้ีคงหนีไม่พ้นฟำร์ม “บ้ำน
อลังกำรเมนคูน” 
 ผู้ก่อตั้งฟำร์มแห่งนี้ขึ้นมำคือคุณนัท – ภควต อิสรวำโย ซึ่ง
เริ่มต้นมำจำกคนเลี้ยงแมวพันธุ์เมนคูนธรรมดำคนหนึ่ง ก่อนที่
จะเริ่มหลงรักในหน้ำตำและเสน่ห์ที่ไม่ธรรมดำของแมวพันธุ์นี้ 
จึงได้เริ่มลองผิดลองถูกเปิดเป็นฟำร์มบ้ำนอลังกำรเมนคูนแห่ง
นี้ขึ้นมำ
 เวลำ 9 ปีที่ผ่ำนมำต้ังแต่เปิดฟำร์ม เรำคิดว่ำถ้ำเปรียบ
ฟำร์มแห่งน้ีเป็นทหำร ก็คงเป็นทหำรผ่ำนศึกประสบกำรณ์
โชกโชนทีบ่นอกประดับไปด้วยเหรยีญกล้ำหำญหลำกหลำยแบบ 
เพรำะฟำร์มบ้ำนอลังกำรเมนคูนแห่งน้ีเคยผ่ำนสังเวียนกำร
ประกวดและกวำดรำงวัลมำอย่ำงมำกมำย โดยเฉพำะรำงวัล 
International division award Asia Latin America ซึ่งทำง
ฟำร์มได้ต่อเน่ืองกันถึง 3 ปีซ้อน ซ่ึงเป็นเครื่องกำรันตีได้ดีถึง
คุณภำพของแมวจำกฟำร์มนี้
 นอกจำกจะเป็นเจ้ำของและดูแลฟำร์มแมวพันธุ์เมนคูน
คุณภำพแล้ว ในอีกแง่มุมหน่ึงคุณภควตยังเป็นคนที่ต้ังใจเลี้ยง
แมวเมนคูนด้วยควำมรักและควำมเอำใจใส่อีกด้วย ซ่ึงเป็นสิ่ง
ที่เขำบอกว่ำไม่ว่ำจะท�ำฟำร์มหรือเลี้ยงแมว น่ีคือสิ่งส�ำคัญที ่
ทุกคนต้องมี
 ดังน้ันถ้ำคุณพร้อมเรำขอพำทุกท่ำนเข้ำชมฟำร์มบ้ำน
อลงักำรเมนคูน เพยีงแต่หลงัประตูบำนน้ีไม่ได้มเีพยีงแค่เมนคูน
คอยต้อนรับเท่ำนั้น

 หำกแต่ยังมเีรือ่งรำวชีวิตทีผ่่ำนมำ แนวคิด และควำมรกัต่อ
แมวเมนคูนของชำยคนนี้รอคอยคุณอยู่ด้วยเช่นกัน

 คุณภควตเริ่มต้นชีวิตกำรท�ำฟำร์มเมนคูนจำกกำรเริ่มต้น
เป็นคนรักและชอบเลี้ยงสัตว์ เขำเล่ำให้ฟังว่ำก่อนหน้ำนี้เคย
เลีย้งสตัว์มำแล้วหลำยชนิดก่อนทีจ่ะมำจบลงทีแ่มวพนัธ์ุเมนคูน
 “ควำมจริงผมเป็นโรคแพ้ขนแมวนะ” พอคุณภควตพูดแบบ
นี้ถึงกับท�ำให้เรำตำโตด้วยควำมงุนงง“ แต่พอดีเจอแมวของ
เพื่อนคนหนึ่ง จ�ำได้ว่ำเป็นแมวตัวใหญ่ พอเรำไปเล่นแล้วรู้สึก
แปลกใจ ท�ำไมแมวพนัธ์ุน้ีถึงขนร่วงน้อยจนขนำดเรำแพ้ขนแมว 
ยังสำมำรถทนได้ เลยถำมว่ำน่ีแมวพนัธ์ุอะไร เพือ่นก็บอกว่ำน่ีคือ
แมวพันธุ์เมนคูน”
 ด้วยเสน่ห์ทั้งควำมสง่ำงำม ขนำดตัวที่ใหญ่ และกำรร่วง
ของขนที่เป็นมิตรกับคนแพ้ขนแมว ท�ำให้คุณภควตเริ่มสนใจ
และหำข้อมูลเก่ียวกับแมวพันธุ์นี้อย่ำงจริงจังในวันถัดมำ และ
ถัดจำกนัน้ไปอกีวันหนึง่คุณภควตก็ตัดสนิใจน�ำแมวเมนคูนจำก
ต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศไทย
 “ตอนแรกผมไม่ได้ต้ังใจว่ำจะน�ำเข้ำมำท�ำฟำร์ม คิดเพียงแค่
ว่ำอยำกเลีย้งเล่นเฉยๆ พอเลีย้งไปเรือ่ยๆ ปรำกฏว่ำมลีกูออกมำ 
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะขำย แต่เมื่อเริ่มมีมำกขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อ
ป้องกันกำรผสมกันเองในสำยเลือดชิด เลยตัดสินใจขำยออก
ไปและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของกำรท�ำฟำร์ม”
 เมื่อได้เริ่มต้นเลี้ยงและท�ำฟำร์มเมนคูนอย่ำงจริงจังแล้ว 
ในช่วงแรกคุณภควตได้ไปพูดคุยกับคนเลี้ยงแมวพันธุ์เมนคูน
ยุคแรกๆ อยู่เสมอเพรำะสนใจคนที่เคยเลี้ยงมำก่อนว่ำมีเคล็ด
ลับอย่ำงไร และเมื่อได้รู้จักกันเลยมีคนชวนไปร่วมงำนแข่งขัน
ประกวดแมวพันธุ์เมนคูน
 “ตอนแรกผมบอกก่อนเลยว่ำผมไม่เคยประกวดมำก่อน 
ไม่รู้ต้องท�ำอย่ำงไรด้วยซ�้ำ” คุณภควตหัวเรำะอย่ำงอำรมณ์ดี 
“โชคดีที่มีเพื่อนคอยช่วยแนะน�ำให้ พอไปประกวดปรำกฏว่ำ
เรำได้อนัดับสองของกำรประกวดแมว International division 

ร่วมนั่งจับเข่าพูดคุยถึงชีวิตและ
การท�าฟาร์มแมวพันธุ์เมนคูนของ
คุณภควต อิสรวาโย
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award Asia Latin America และหลังจำกน้ันก็ได้ไป
ประกวดอีกและได้รับรำงวัลนี้อีก 2 ครั้ง กลำยเป็นว่ำเรำ
มีแมว 3 ตัวที่ได้รำงวัลในแต่ละปี ซ่ึงเป็นสิ่งที่ประทับใจ
มำก”
 แต่หลังจำกที่ได้ผ่ำนสังเวียนงำนประกวดมำหลำย
ที่ คุณภควตก็เริ่มรู้สึกถึงจุดอิ่มตัว เขำเริ่มรู้สึกว่ำอยำก
ลองเพำะพันธุ์และเลี้ยงแมวในรูปแบบลักษณะที่เขำชอบ
มำกกว่ำที่จะต้องเพำะพันธุ์แมวให้มีหน้ำตำแบบเดียวกับ
ที่กรรมกำรต้องกำร
 “ผมไม่ได้พัฒนำสำยพันธุ์เพื่อน�ำมำขำย และไม่ได้
ต้ังใจเพื่อน�ำมำประกวดด้วย ผมอยำกพัฒนำสำยพันธุ์
เพื่ออยำกเห็นแมวในอุดมคติของผมออกมำ” คุณภควต 

กล่ำวถึงควำมต้ังใจในกำรปรบัปรงุสำยพนัธ์ุเมนคูนภำยใน
ฟำร์ม “เพรำะกำรประกวดคือกำรที่กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงคิด
ว่ำลักษณะแมวแบบน้ีคือลักษณะแมวที่ถูกต้อง หูกับตำ
ต้องห่ำงกันเท่ำน้ีๆ แต่ถ้ำผมเห็นต่ำงล่ะ ผมไม่ได้ชอบ
อย่ำงที่คุณชอบแบบน้ีหมำยควำมว่ำผมผิดอย่ำงน้ันหรือ 
หลงัๆ ผมจึงไม่ค่อยประกวด เพรำะผมมคีวำมเห็นแตกต่ำง 
และถ้ำให้ผมตำมกระแสทีค่นอืน่คิดว่ำสวย ผมคิดว่ำควำม
คิดเห็นของเรำคงสวนทำงกัน เลยออกมำจำกทำงสำย
ประกวดดีกว่ำ เพรำะผมเป็นคนเลี้ยงแมว ผมอยำกเลี้ยง
แมวที่ผมคิดว่ำมันสวย ท�ำไมผมต้องเลี้ยงแมวที่คนอื่นคิด
ว่ำสวยด้วย”
 ด้วยกำรปรับปรุงสำยพันธุ์เมนคูนของทำงฟำร์มบ้ำน
อลงักำร ท�ำให้เมนคูนทีม่ำจำกฟำร์มแห่งน้ีมรีปูแบบเฉพำะ 
โดยคุณภควตบอกว่ำสำมำรถจ�ำแนกหลักๆ ได้ 3 แบบคือ 
แบบหมำป่ำ แบบหม ีและแบบสงิโต ตำมลกัษณะหน้ำและ
ขนทีแ่ตกต่ำงกัน ซ่ึงพอคุณภควตโชว์รปูของแต่ละแบบให้
เรำดู เรำก็เข้ำใจเพรำะเมนคูนแต่ละสำยน้ันมหีน้ำตำคล้ำย
สัตว์แต่ละแบบจริงๆ
 ด้วยควำมที่เน้นคุณภำพมำกกว่ำปริมำณ ท�ำให้ฟำร์ม
บ้ำนอลังกำรเมนคูนไม่ได้เน้นต้องมีพ่อแม่แมวพันธุ์มำก 
หำกแต่เน้นไปที่คุณภำพมำกกว่ำ กลำยเป็นฟำร์มที่จิ๋วแต่
แจ๋ว โดยเฉพำะกำรจัดกำรในฟำร์มแมวเพือ่ให้แมวภำยใน
ฟำร์มทุกตัวสะอำดและปลอดโรค
 “เวลำผมเลีย้งแมวเป็นฟำร์ม ผมเน้นเรือ่งควำมสะอำด 
เรื่องโรค เรำไม่สำมำรถปล่อยปละละเลยสิ่งเหล่ำน้ีได้ 
และฟำร์มผมไม่ได้เป็นฟำร์มใหญ่ ผมอยำกให้ที่น่ีเป็น
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ฟำร์มขนำดเล็กแต่มีคุณภำพ และที่ส�ำคัญคือผมไม่ได้ท�ำ
ฟำร์มเป็นอำชีพ แต่ผมคิดว่ำผมเลี้ยงแมวเป็นงำนอดิเรก
มำกกว่ำ”
 แม้ว่ำตอนนีฟ้ำร์มบ้ำนอลงักำรเมนคูนจะเป็นฟำร์มแมว
เมนคูนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่กว่ำคุณภควตจะ
มำถึงจุดน้ีได้เขำก็ต้องเรียนรู้และลองผิดลองถูกมำกมำย 
และที่ส�ำคัญคือต้องทุ่มเทให้กับกำรเลี้ยงพวกเขำจริงๆ
 “หลังจำกที่เปิดเป็นฟำร์มแล้วเรำต้องดูแลพวกเขำอยู่
ตลอด” คุณภควตเล่ำชีวิตของเขำที่เปลี่ยนไปหลังเลี้ยง
เมนคูนให้เรำฟัง “ผมไม่ได้ไปไหนเลยนะ ต้องอยู่ดูตลอด 
และทีส่�ำคัญคือผมจะท�ำคลอดแมวทัง้หมดเอง และในช่วง 
10 วันแรกผมจะตื่นทุก 2 ชั่วโมง เพื่อมำดูว่ำมีแม่แมวทับ
ลูกไหม ลูกกินนมพอหรือเปล่ำ”
 ด้วยประสบกำรณ์กำรเลี้ยงเมนคูนกว่ำ 9 ปี ท�ำให้ 
คุณภควตได้ตัดสนิใจเปิดเว็บไซต์เพือ่บอกเล่ำเรือ่งรำวและ
เคลด็ลบักำรเลีย้งเมนคูนให้กับคนเลีย้งมอืใหม่ได้รูอ้กีด้วย
 “ผมมเีว็บไซต์ทีบ่อกถึงเทคนิคกำรเลีย้งเลก็น้อยๆ ทีม่ำ
จำกประสบกำรณ์กำรเลีย้งของผมให้คนทีเ่ลีย้งเมนคนูได้
มำศึกษำ สิง่ทีผ่มเคยผดิพลำดมำก่อน มคีนโทรมำปรกึษำ
ผมเยอะ ผมเข้ำใจถึงควำมรูส้กึของคนทีส่ญูเสยีแมว บำง
ครั้งถ้ำมีคนขอไปให้ผมช่วยท�ำคลอดผมก็ไปนะ บำงครั้ง 
ตีสองผมยังช่วยเขำท�ำคลอดอยู่เลย”
 ตลอดกำรสนทนำกับเรำคุณภควตบอกกับเรำเสมอว่ำ
เขำไม่คิดว่ำตัวเขำเป็นคนขำยแมว ส่วนคนที่ซ้ือแมวจำก
เขำเป็นลูกค้ำ เขำย�้ำเสมอว่ำส�ำหรับเขำแล้วคนเลี้ยงแมว
ถือว่ำเป็นเพื่อน และพร้อมให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือกันอยู่
เสมอ และที่ส�ำคัญคือเขำยังคงไปเยี่ยมบ้ำนของแต่ละคน
ทีซ้ื่อแมวจำกเขำไปอยู่เรือ่ยๆ เพือ่ดูว่ำแมวแต่ละตัวน้ันเป็น
อย่ำงไรบ้ำงแล้ว และได้แลกเปลี่ยนเรื่องรำวดีๆ ระหว่ำง
คนเลี้ยงแมวด้วยกันของแต่ละคนอีกด้วย
 “ผมพยำยำมเป็นเพือ่นกับคนทีม่ำซ้ือแมวของผมทกุคน 
ผมอยำกเรียนรู้แนวคิดของแต่ละคน ผมไปเจอคนอื่นๆ 
เพื่อที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่ำง ผมบอกกับคนที่ซ้ือแมว
จำกผมทุกคนเลยว่ำขออนุญำตไปเย่ียมแมวนะ และไป
เยี่ยมอยู่ตลอด ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้ำนเขำแล้วเห็นคนที่ซื้อ
แมวจำกฟำร์มเรำไปอยู่กับแมวอย่ำงมีควำมสุข.”
 “แค่นี้ผมก็มีควำมสุขแล้ว”
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Thank You
ขอขอบคุณ คุณหมอเปรม เจ้าของน้อง Simba และน้อง Pumbaa ที่เอื้อเฟ้ือสถานที่และ

อ�านวยความสะดวกส�าหรับการถ่ายแบบลงในฉบับนี้

ขอขอบคุณน้อง Simba และน้อง Pumbaa แมวลูกผสมเมนคูนสุดน่ารักที่ร่วมมาเปน็แบบให้กับเราและ
ให้ความร่วมมือในการถ่ายตลอดทัง้วันเลย 

ขอขอบคุณ คุณอร – ชญาลักษณ์ ธรรมศิริ ส�าหรับการต้อนรับและที่พักสุดประทับใจใน
โรงแรมเกตวา จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ คุณเต็ก - สันต์ทัศน์ กาญธีรานนท์ ส�าหรับบทสนทนาและความรู้ดีๆ เกี่ยวกับแมวเมนคูนที่ท�าให้เราได้รู้จัก
อีกแง่มุมหนึ่งของแมวพันธ์ุนี้ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน

ขอขอบคุณ คุณทูน - ไพฑูรย์ มูลแสดง เจ้าของน้องวอปเปอร์และทอฟฟ่ี ที่มาร่วมเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ 
ในชีวิตของคนเลี้ยงแมว รวมทัง้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการสัมภาษณ์ในวันนัน้

ขอขอบคุณ คุณนัท – ภควต อิสรวาโย เจ้าของฟาร์มบ้านอลังการเมนคูน ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การท�าฟาร์มและ
การประกวดแมว รวมไปถึงแง่คิดมุมมองชีวิตที่หลากหลายให้เราได้ฟังกัน

ขอขอบคุณทีมงานนักวาด พี่ต้น พี่ลิน และน้องไอซ์ ที่ช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลปะดีๆ 
ออกมาให้เราได้ชมกัน

และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามกันมาจนถึงฉบับนี้
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แมวบิน
 แคช่ือเพจก็อาจจะชวนงงแลว แตถาไดเห็นเหลาแมวบินในเพจ
น้ีคงจะทําใหงงย่ิงกวา เพราะในปจจุบันเราตางเห็นคนวาดแมวสวน
ใหญใหออกมาดูนารักนาชัง แตนักวาดมากฝมือนามปากกา Cotton 
Valent เจาของเพจแมวบินนี้คิดสวนกระแสดวยการวาดแมวที่พูดได
เต็มปากวาหลอนไปนะ นากลัวไปหรือเปลา ถาเราเผลอมันจะฆาเรา
ไหมเน่ีย ทีม่าพรอมเรือ่งราวเปนการตูนสัน้ๆ ทีดู่ตลกแบบหมนๆ ก็ย่ิง
ทาํใหเหลาแมวบนิมเีสนหอยางบอกไมถูกข้ึนไปอกี โดยเมือ่ประมาณ
ปที่แลวเหลาแมวบินเคยไดไปเปนกระทูแนะนําในเว็บบอรดพันทิพย
หมวดการตูนแลวดวย แถมไดรบัคะแนนโหวตอยางลนหลามจากชาว
พันทิพยอีกตางหาก จนตอนนี้บางทีมองไปมองมาก็เริ่มไมคอยแนใจ
แลววาสรุปแลวแมวบินมันนากลัวหรือวานารักกันแนเนี่ย

https://www.facebook.com/MeawbinTheCreepyCat/

แมวแซลม่อน
 ถาบอกวามีเพจไหนวาดแมวไดนารักนาชัง นาหยิก นา
เค้ียว คงไมมีเพจไหนเกินเพจ “แมวแซลมอน” น้ีอีกแลว 
แมวแซลมอนเปนเพจของนักวาดการตูนในนามปากกวา 
“Amster” บอกเลาเรื่องราวของ “แซลมอน” แมวสีสม
หนาตาชวนกระโดดกอด ทีม่าพรอมกับผองเพือ่น (แมวๆ) 
ใหติดตามเรือ่งราวมากมาย โดยแซลมอนน้ันมตีนแบบมา
จากแมวสีสมจริงๆ ของนักวาดอีกดวย ใครที่สนใจอยาก
อานการตูนแมวทีค่วามนารกัระดับโอเวอรโหลดนีส้ามารถ
ติดตามไดทั้งทางแฟนเพจเฟซบุก และเว็บอานการตูน
ออนไลนหนาใหมอยางอุคบีคอมิคกันไดเลย

https://www.facebook.com/NekoSalmon/

http://www.ookbeecomics.com/manga-and-

comics/detail-page/297
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“สายลมหนาว ทําให้เรารักความอบอุ่น
โลกที่กว้างใหญ่ภายนอก ทําให้เรารักพื้นที่เล็กๆ ที่พอดี”

โรงงานความฝัน
เร่ืองและภาพ : Linkumi
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DO IT FOR SOMEONE

เร่ือง : honeyhoneycake
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	 แม่รอปะป๊ากลับมาหาอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่น	พร้อม
กับเขียนจดหมายส่งไปหาปะป๊าทุกวัน	ปะป๊าเองก็เล่าว่า
ในทกุๆเช้าเขาจะได้รบัจดหมายจากแม่	มนัเป็นเช้าทีน่่าต่ืน
เต้นของเขาว่าวันน้ีแม่จะเขียนอะไรมา	วันนี้จะมีจดหมาย
ส่งถึงเขาไหม	บางวันแม่ก็เขียนแค่ประโยคเดียวสัน้ๆ	แต่ก็
ท�าให้ปะป๊าย้ิมไม่หุบไปตลอดทัง้วัน	แม่เป็นเหมอืนก�าลงัใจ
ในทกุๆ	วันของปะป๊าให้มแีรงในการท�างาน	แต่ในระหว่าง
นั้นปะป๊ากับแม่ต่างก็ท�าหน้าที่ของตัวเองจนถึงวันที่ทุก
อย่างเพียบพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยกัน	และในที่สุดวันน้ันก็ 
มาถึง	การเอาใจใส่	บวกกับความเสมอต้นเสมอปลาย 
ของปะป๊า	ท�าให้เราเช่ือว่าแม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากถึง
มากที่สุดจริงๆ	
	 จากความหลังของปะป๊าและแม่	เมื่อเวลาได้เดินทาง
มาถึงยุคสมัยน้ีแล้วเช่ือว่าคงมีน้อยคนเหลือเกินที่จะย้อน
ไปนั่งเขียนจดหมายหากันเหมือนเมื่อ	20	ปีก่อน	แต่นั่นก็
ท�าให้การเขียนจดหมาย	การส่งโปสการ์ดให้กันจึงกลาย
เป็นสิง่ทีม่คีวามพเิศษกว่าทีเ่คย	การทีค่นคนหน่ึงสละเวลา
นั่งเขียนความรู้สึก	เลือกโปสการ์ด	และส่งถึงคนอีกคนคง
ไม่ใช่เรือ่งทีส่ะดวกมากในยุคน้ี	พดูให้ถูกคือหากใช้โซเชียล 
เน็ตเวิร์ก	 ยังง่ายและไวกว่ามากเสียอีก	แต่เราก็ยังเช่ือ
ว่าความรู้สึกของผู้รับที่ได้เปิดซองจดหมายและอ่านเรื่อง
ราวทีถู่กเขียนไว้อย่างดีน้ันยังคงเต็มไปด้วยความรูส้กึและ
ความพเิศษ	ซ่ึงมคีวามแตกต่างจากการอ่านข้อความทีแ่จ้ง
เตือนเข้ามาอย่างแน่นอน	คอลัมน์	Do	It	For	Someone	
ฉบับน้ีจึงได้น�าเรื่องราวของจดหมายจากคนใกล้ตัวมาให้
นักอ่านได้คิดถึงใครสักคนหนึ่ง	คนที่เราอยากจะสารภาพ
ความรู้สึกดีๆ	ความรู้สึกผิดที่ค้างคา	คนที่เราอยากจะ
ขอโทษ	หรืออยากจะส่งความรู้สึกดีๆ	แล้วมาลองเขียน
ความรู้สึกที่อยากส่งถึงเหล่าน้ันผ่านบนหน้ากระดาษหรือ
โปสการ์ด	แม้ว่าอาจจะเช่ืองช้ากว่าวิธีอื่นที่มีอยู่ในขณะน้ี	
แต่เชื่อว่าความรู้สึกที่ได้ส่งออกไปนั้นจะละมุนละไม
	 และท�าให้คนรับสามารถยิ้มออกมาได้อย่างแน่นอน

Take 3 : Letter

	 เดือนทีผ่่านมาเพิง่มโีอกาสได้จัดห้องใหม่	เก็บของซอง
เอกสารมากมายทีว่างเรยีงรกหูรกตาเป็นต้ังๆ	ไม่รูว่้าเวลา
ผ่านไปกี่สิบปีแล้ว	กองกระดาษ	หนังสือถึงได้มีมากมาย
ขนาดน้ี	คิดว่าน่าจะถึงเวลาทีจ่ะต้องจัดการกับตึกกระดาษ
ในห้องนี้ให้หายไปเสียที	
	 เมื่อลงมือน่ังแยกเอกสารของครอบครัวก็บังเอิญไป
เจอกับซองจดหมายเก่าๆ	ของแม่และปะป๊า	ด้วยความ
สงสัยจึงไม่พลาดที่จะเปิดอ่านเน้ือความข้างในนั้น	เมื่อ
ได้อ่านๆ	ไปก็เกิดความรูส้กึหลงใหลไปกับจดหมายแต่ละ
ฉบับ	กระดาษแต่ละแผ่น	มีตัวเขียนภาษาอังกฤษที่เขียน
เรียงติดกันอย่างลื่นใหล	ท�าให้นึกสงสัยว่าในตอนนั้น
แม่กับปะป๊าต้องรู้สึกถึงกันขนาดไหน	ถึงได้มีจดหมาย
มากมายขนาดน้ี	แต่ก็ไม่แปลกใจมากเท่าไหร่นัก	เพราะแม่
เคยเล่าว่าแม่กับปะป๊าอยู่กันคนละทวีป	นอกจากความรกั
ของคนสองคน	ความเช่ือมัน่	และความเช่ือใจแล้ว	พวกเขา 
มจีดหมายทีเ่ปรยีบเสมอืนการแชทของพวกเราในทกุวันนี้	
	 ระยะทางกว่า	8,000	กิโลเมตร	ระหว่างออสเตรียกับ
ไทยมันช่างห่างไกล	จดหมายจึงเปรียบเสมือนสื่อกลาง
เดียวทีเ่ช่ือมพวกท่านเข้าด้วยกัน	แม่จึงเขียนจดหมายบอก
เล่าความรู้สึกและเรื่องราวในทุกๆ	วันผ่านลงกระดาษ	
เพื่อส่งให้ปะป๊าในทุกๆ	วัน	
	 แม่เคยเล่าให้ฟังว่าเจอปะป๊าครั้งแรกที่ทะเลภูเก็ต	
ปะป๊าเป็นฝรั่งผิวขาว	ตาสีฟ้า	ชาวออสเตรียที่เผอิญมา
พักร้อนที่เมืองไทย	การพบกันบนชายหาดกับเหตุการณ์
บังเอิญที่เช่ือว่าพระเจ้าได้ขีดเส้นไว้ให้แม่กับปะป๊าได้พบ
กันอีกหลายครั้ง	ก่อนที่ปะป๊าจะบินกลับประเทศและแม่
เองก็ต้องกลับบ้านที่อยุธยาเช่นกัน	แม่บอกว่าไม่คิดว่า
ปะป๊าจะตามแม่มาอยุธยา	ได้มาพบคุณตากับคุณยาย	
น่าแปลกที่ปะป๊าเจอแม่ในเวลาเพียงไม่ก่ีอาทิตย์แต่พวก
เขารู้สึกถึงกันมาก	ก่อนที่ปะป๊าจะกลับประเทศ	ปะป๊าได้
บอกกับแม่ว่าจะกลับมาหาแม่อีกครั้ง	ไม่ว่าอย่างไรก็จะ
กลับมา
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A JOURNEY WITHOUT A MAP

เร่ือง : Little Lion Man
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	 เช้าวันใหม่อากาศแจ่มใส	ตื่นมาพร้อมกับแดดอ่อนๆ	เหมาะกับวันสบายๆ	.ซะที่ไหนกันเล่า	!
	 นี่เป็นเช้าที่เร่งรีบมาก	ตื่นแต่เช้า	เอาน�้าล้างหน้าเปลี่ยนชุด	หน้าสด	วันนี้เรามีนัดกับชินคันเซ็นแต่
เช้า	โชคดีที่เมื่อวานแวบมาซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว	ไม่งั้นต้องตื่นเช้ากว่านี้อีกแน่	(ตัวเราเป็นคนแพ้
การตื่นเช้า	แต่ดึกแค่ไหนนี่สู้ตายนะ)	
	 ตั๋วรถไฟจะมี	2	แบบ	คือแบบ	reserved	และแบบ	non-reserved	ซึ่งแบบแรกจะต้องเสียเงินค่า
จองที่น่ังแพงกว่า	เราเลือกแบบที่	2	เวลาไปถึงสถานีแล้วต้องดูที่ป้ายด้วยว่า	non-reserved	โบก้ีที่
เท่าไรบ้าง	ไปช้าระวังได้ยืนไปตลอดทางนะ	ปลายทางของเราในวันนี้คือเมือง	Shizuoka	จากสถานี	
Shin-osaka	เพื่อไปรับรถเช่าที่จองไว้และขับต่อไปถึงเมือง	Yamanashi	ที่มีภูเขาไฟฟูจิน่ันเอง	ใช้
เวลาประมาณ	2-3	ชั่วโมงก็มาถึง	สถานที่รับรถของเราไม่ไกลจากสถานี	เดินไม่กี่นาทีก็ถึง	รถค่อน
ข้างใหม่และสภาพดีมาก	หลังจากหาอะไรรองท้องจาก	7-11	ก็ได้เวลามุ่งหน้าไปหาฟูจิซัง
	 การขับรถเที่ยวที่น่ีไม่ยากอย่างที่คิด	อย่างแรกเลยคือรถที่น่ีพวงมาลัยด้านเดียวกับบ้านเรา	ไม่
ต้องเสียเวลาปรับตัว	อย่างที่สองคือ	ระบบ	GPS	ที่ดีกว่าบ้านเรามากถึงมากที่สุด	แนะน�าให้เลือกคัน
ที่มีภาษาอังกฤษด้วยตอนจอง	ไม่ง้ันแทบจะท�าอะไรไม่ได้เลย	ใช้งานง่ายมากแค่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์
สถานที่ที่จะไปแค่นั้น	ขึ้นทางด่วนก็จะบอกทาง	บอกจุดพักรถ	พร้อมทั้งค�านวณค่าใช้จ่ายและบอกว่า
เราต้องอยู่เลนไหน	เป็น	GPS	ที่ไฮโซมาก	แต่ก็ขอเตือนว่าบางทมีนัก็พาเราไปไม่ถึงทีห่ากไม่ใช่สถานที่ 
ส�าคัญ	เช่น	งานเทศกาลที่มีแค่บางช่วงมันจะพาเราไปบริเวณใกล้ๆ	หลังจากนั้นอาจจะต้องถามทาง
หรือใช้	Google	Map	ช่วยต่อ	ถนนที่ญี่ปุ่นค่อนข้างดี	ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ	ขับสบาย	จากเมือง	Shizuoka	
เราข้ึน	Tomei	Express	Way	ยิงยาวไปเลย	เรามีแผนจะแวะงานเทศกาล	Shibazakura	ที่แถวฟูจิ
และทะเลสาบทั้ง	5	ที่โอมล้อมภูเขาไว้ก่อนจะเข้าที่พัก	แน่นอนว่าตามสไตล์เราต้องมีหลงทางบ้างนิด
หน่อยเป็นเรื่องปกติ	
	 วันน้ีนับว่าเป็นอกีวันทีโ่ชคดี	ฟ้าเปิดสวยงาม	เห็นภูเขาไฟฟจิูต้ังแต่เริม่ขับรถ	ส�าเรจ็ไปอกีหนึง่ภารกิจ	
และแล้วเราก็มาถึงสีของดอกชิบาซากุระตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าและภูเขาได้อย่างดีมาก	ภายในงานมี
ของกินเล่นและของกินจริงจังขายมากมาย	เราลองชิมซอฟฟ์ครีมรสเชอร์รี่	 ซ่ึงรสชาติเหมือนยาแก้
อักเสบที่โดนแม่บังคับให้กินตอนเด็กมาก	แต่ซ้ือมาแล้วก็เสียดาย	ต้องกล�้ากลืนฝืนทนกินให้มันหมด	
ก่อนมาถึงเราได้ขับผ่าน	Dog	Garden	เป็นสถานที่ให้เหล่าคนรักสุนัขมารวมกัน	มีกิจกรรมต่างๆ	เช่น	
ขายของ	เล่นโยคะ	และมีสนามให้น้องหมาวิ่งเล่น	อากาศบริเวณภูเขาที่เย็นสบาย	รู้เลยว่าน้องหมา 
ที่นี่คงมีความสุขน่าดู	ถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้ได้ก็คงจะดี

ทะเลสาบทัง้ 5
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	 ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในเขตจังหวัด	Yamanashi	มี	5	ทะเลสาบ 
ช่ือดังล้อมรอบ	คราวน้ีเราขับรถเองเลยสามารถแวะได้ทกุทีเ่ลย	
ระหว่างทางมป้ีายบอกอย่างชัดเจน	จากเทศกาล	Shibazakura	
จะผ่านทะเลสาบ	Motosuko	เป็นที่แรก	บรรยากาศเงียบๆ	
สบายๆ	แทบไม่มีคนเลย	เขามีบริการกีฬาทางน�้าและถีบเรือ
เป็ดด้วย	ต่อจากนั้นมาที่ทะเลสาบ	Shojiko	ซึ่งไม่ค่อยมีอะไร
เท่าไร	แต่คนญี่ปุ่นชอบมาตกปลากันที่นี่	ไปต่อกันที่ทะเลสาบ	
Saiko	ก็ค่อนข้างเงียบสงบเช่นกัน	ที่พิเศษคือสามารมองเห็น
วิวภูเขาสองลูกตัดกันโดยมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงกลางได้	ส่วน
ทะเลสาบ	Kawaguchiko	เป็นทะเลสาบทีโ่ด่งดังทีส่ดุ	มโีรงแรม
สวยติดทะเลสาบมากมาย	และเราก็จะพักที่น่ีเช่นกัน	ส่วน
ทะเลสาบสุดท้ายคือ	Yamanakako	มีขนาดใหญ่ที่สุด	และ
ค่อนข้างจะวุ่นวาย	ไม่ค่อยประทับใจเราเท่าไร
	 ไหนๆ	 ก็มาแถบฟูจิแล้ว	ขออินเทรนด์นอนเรียวกังกับ
เค้าบ้าง	 เราเลือกโรงแรมติดทะเลสาบนอนเสื่อทาทามิแช่ 

ออนเซ็น	(บ่อน�า้ร้อน)	อย่างสบายใจ	ห้องไม่ได้กว้างมาก	แต่ก็เพียง 
พอส�าหรับการนอนพักผ่อน	1	คืน	3	คน	ห้องน�้าอาจจะออกแนว
สมยัเก่าบ้าง	แต่ความสะอาดไม่มทีีติ่เปิดประตูออกไปทีร่ะเบยีง
วิวน่ีพดูเลยว่ากินขาดขนาดว่ากดน�า้ร้อนใส่มาม่ากินก็ฟินแล้วล่ะ
	 ออนเซ็นที่โรงแรมของเราเค้าจะแยกหญิง-ชาย	เราโชคดีว่า
กลางคืนเขาจะให้ผูห้ญงิแช่ด้านบน	สามารถเห็นวิวฟจิู	แต่เรามวั
แต่หาของกินเพลิน	กว่าจะได้ไปใช้ก็มืดแล้ว	โชคดีว่าแทบไม่มี
คน	ไม่ต้องอายใคร	มุมใครมุมมัน	แช่แล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเส้น
เอ็นทุกอย่างผ่อนคลาย	นี่สิคือการพักผ่อนที่แท้จริง	กลับห้องก็
หลับสบายถึงเช้าเลย
	 เช้าวันถัดมา	หลังจากเช็กเอาท์เรามีแผนจะไปศาลเจ้า	
Arakura	Sengen	Shrine	ซ่ึงมีเจดีย์	Chureito	ที่จะเห็นวิวฟูจิ
ซังเต็มๆ	ตา	อาจจะคุ้นๆ	จากภาพเจดีย์ที่อยู่ข้างฟูจิซัง	ทางไป
ไม่ยาก	แค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปตามเดิม	ก็จะพาเราไปถึงทีเ่ลย	
แต่อนันีก็้ต้องเดินข้ึนเขากันบ้างล่ะ	แต่ทางดีไม่ต้องห่วง	เสยีดาย
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ดีมากๆ	มีห้องครัวแยกด้วย	host	 ซ้ือขนมมาฝาก	พาไปกิน 
ข้าว	หาร้านอร่อยๆ	มาแนะน�าตลอด	โดยที่พักอยู่แถว	Minowa	
ใกล้ๆ	กับย่าน	Ueno	Tokyo	Skytree	Asakusa	
	 แถวที่พักมีร้านเทมปุระช่ือดังที่เปิดมาหลายช่ัวอายุคน	 ช่ือ	
Iseya	ขนาดมาก่อนเวลาร้านเปิดยังต้องต่อคิวเลย	ราคาค่อน
ข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ก็โอเคเลยนะ

ว่าคราวนี้มีเวลาไม่มาก	ไว้คราวหน้าจะมาลองปีนสักหน่อย
	 เรามีแผนจะไปเมือง	Gotemba	เพื่อจะไป	outlet	นั่นเอง	
ระหว่างทางวิวสวยมากๆ	เมื่อมาถึงแถว	outlet	รถติดมากๆ	
ทุกคนคงมีแผนจะมาที่น่ีเช่นกัน	ที่น่ีมีหลายแบรนด์ให้เลือก 
ไม่ว่าจะเป็น	Ralph	Lauren	Nike	Addidas	Lego	และอืน่ๆ	แต่
ถ้าถามว่าราคาถูกมากไหม	อาจจะไม่ได้ถูกเท่าไปยุโรปนะ	
แต่	Gundam	ค่อนข้างถูกเลยแหละ	ใครชอบต่อหุ่นมาซ้ือที่
นี่ได้เลย	
	 เสร็จจากการช็อปปิ ้ง	 เราก็มุ ่งหน้าสู ่โตเกียวใช้เวลา
ประมาณ	1.30	ชั่วโมง	วิวดีอีกแล้วจะบอกว่าการขับรถเที่ยว 
ทีญ่ี่ปุน่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทเีดียว	ถนนหนทางค่อนข้างดี 
ไม่มีหลุมบ่อเลย	เมื่อมาถึงโตเกียวความวุ่นวายก็บังเกิด	ถนน
มีหลายเลนหลายชั้นมาก	ขับตาม	GPS	อย่างเดียว	
	 ทีพ่กัทีน่ี่ก็ใช้บรกิาร	airbnb	เช่นเดียวกับทีโ่อซาก้า	host	คนน้ี 
ดีมากๆ	มารอรบัเราเลย	(GPS	แอบพาไปมัว่นิดหน่อย)	ห้องพกั 
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ตัวเองใหสูงข้ึนเพื่อใหไวรัสซ่ึงเปนโปรตีนเสียสภาพไป แตถา
รางกายเพิ่มอุณหภูมิมากเกินไปจะสงผลเสียยอนกลับแทน
เพราะรางกายทัง้ตัวของสนุขัก็คือโปรตีนเชนกัน แมวาอาจจะมี
ปนไขมนัอยูบาง แตโปรตีนในรางกายสวนใหญก็จะเสยีสภาพ
ตามไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นไป ดังนั้นจึงเปนสาเหตุที่เรา
ตองลดไขบางตามที่จําเปนเพราะรางกายจะทนไมไหวนั่นเอง
 2. นํ้ามูกไหลและไอ อาการทั้ง 2 นี้ เปนขบวนการกําจัด
เช้ือออกจากรางกาย โดยทีถ่ามสีิง่แปลกปลอมเขามาในระบบ
ทางเดินหายใจ ก็จะมกีารหลัง่สารตางๆ ออกมา และพยายาม
ขับออกมาทางจมูกและปาก แตถาสุนัขไอมากและอาจทําให
รางกายรับสภาพการไอไมไหวก็ควรจะใหกินยาเพื่อบรรเทา
อาการไอที่มากจนทํารายรางกายเอง  
 
 อยางที่กลาวไปขางตน  อาการทั้ง 2 อยางนี้ไมสามารถ
ทาํใหสนัุขทีม่สีขุภาพปกติเสยีชีวิตได เพราะภูมคุิมกันรางกาย
สามารถเอาชนะได แตในสนุขับางตัวทีภู่มคุิมกันไมดีพออาจจะ
เกิดการติดเช้ือแทรกซอน เช้ือทีว่าคือแบคทเีรยี ทาํใหรางกาย
ตองสูกับเช้ือ 2 ชนิดพรอมๆ กัน และอาการทีต่ามมา คือ ปอด
อักเสบ ปอดบวม ปอดชื้น อันนี้แลวแตการแปลของแตละคน 
แตในศัพทการแพทยเรียกวา “Pneumonia” ซ่ึงอาการจะ
รุนแรงกวาการติดหวัดมากกวาปกติ เพราะมีการอักเสบใน
สวนที่ใชหายใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของรางกาย จึงทําให
สุนัขมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นนั่นเอง
 การรักษาและการปองกันสามารถทําไดงายๆ เพราะการ
ติดเช้ือเกิดจากการสัมผัสเอาสิ่งคัดหลั่ง เชน นํ้ามูก ละออง
จากการจาม เขามาในระบบทางเดินหายใจ  เพราะฉะนั้นถา
พบสนุขัทีเ่ลีย้งตัวไหนทีค่าดวาจะเปนโรคน้ีแนะนําใหพาสนัุขไป
ตรวจรางกาย เพื่อประเมินความรุนแรงกับสัตวแพทย  และ
แยกเลี้ยงกับตัวอื่นๆ  หามพาไปแพรเชื้อนอกบาน รวมไปถึง
ทําความสะอาดบริเวณที่สุนัขอยูรวมดวย โดยปกติแลวเช้ือ
ไวรัสนี้อยูในสิ่งแวดลอมไดประมาณ 2 วัน อยูในเสื้อผาได 1 
วัน และอยูในมือเจาของได 12 ชั่วโมง
 ในปจจุบันยังไมมีประเทศไหนออกมาบอกวาควรทําวัคซีน
โรคหวัดใหสนัุขทกุตัว เพราะไมมีความจําเปน แตในสนัุขทีอ่ยู
ในที่แออัด ซึ่งเสี่ยงตอการแพรกระจายและภูมิคุมกันตํ่า อาจ
จะพิจารณาใหวัคซีนรวมกับวัคซีนอื่นๆ ดวย 

 ปลายปน้ีทุกคนที่รอคอยลมหนาวเขามา อาจจะตองผิดหวัง
ไปบาง เพราะกวาจะเริ่มหนาวก็เกือบถึงคริสตมาสกันเสียแลว 
และแนนอนวาสําหรับคนเลี้ยงสุนัขแลว สิ่งมาพรอมลมหนาว
ยอมไมใช ซานตาครอส แตจะเปนการที่เจา 4 ขาสุดรักนั้นอาจ
จะเริ่มมีน้ํามูกไหลหรือไมสบายจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
หรือเรียกงายๆวานองหมาเปนหวัดนั่นเอง
 ในตางประเทศเขาเรียกโรคหวัดวา “Flu” ในสุนัขจึงมีช่ือ
โรควา “Dog Flu” เชนกัน แตโชคดีที่สุนัขเปนสัตวท่ีแข็งแรง
และอดทน ดังน้ันจึงไมคอยมปีญหากับโรคน้ีซักเทาไหร ในสนัุข
ปกติจะมีภูมิคุมกันที่สามารถกําจัดไวรัสไขหวัดไปได บางตัวไม
แสดงออกมาถึงอาการเลยก็ยังมี (ประมาณรอยละ 20 จะไม
แสดงอาการ) โดยเชื้อที่เคยมีการคนพบในสุนัขคือ H3N8 virus 
และ H3N2 virus ซ่ึงบางคนเช่ือวามีการพัฒนามาจากเช้ือหวัด
ในมาและในไก
 
ส่วนอาการที่แสดงออกมาในโรคหวัดสุนขันัน้มคีวาม
คล้ายคลึงกับหวัดในเจ้าของสุนัขดังนี้ 
 1. มีไข เน่ืองจากไดรับเช้ือไวรัสซ่ึงเปนสิ่งแปลกปลอมเขา
มาในรางกาย รางกายและระบบภูมิคุมกันก็จะปรับอุณหภูมิ

โรคหวัด
ของฝากจากลมหนาว

TIP &TIP & TRICK
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 หลายๆ ทานอาจจะไมทราบวา นองแมวก็ติดพยาธิหนอนหัวใจ
ได และพยาธิหัวใจก็เปนภัยอันตรายอยางรายแรงมากตอนองแมว 
วากันวาหากนองแมวติดพยาธิหนอนหัวใจเพียงตัวเดียวก็อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหนองแมวตายไดกันไดเลย

SPECIAL STORY

รู้หรือไม่ พยาธิหนอนหัวใจตัวเดียว 
ทําให้น้องแมวตายได้

เร่ือง : สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี

พยาธิหนอนหัวใจเพ�ยงตัวเดียว อาจทำให�น�องแมว ตายได�
“ป�องกันวันน้ี ก�อนท่ีจะสายเกินแก�!

 ตัวการของปญหานี้ คือ “ยุง” เมื่อยุง
หนึ่งตัวไปกัดนองหมาหรือนองแมวที่ติด
พยาธิหนอนหัวใจ ก็จะดูดเลือดที่มีตัวออน
พยาธิมา และเมื่อยุงตัวนั้นไปกัดนองหมา
หรือนองแมวตัวอื่นๆ ก็จะทําใหสัตวเลี้ยง
ตัวอื่นๆ ติดพยาธิหนอนหัวใจได 
 อาการของโรคพยาธิหนอนหัวใจใน
แมว มีไดทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน 
แบบเรื้อรังจะพบวาแมวมีอาการไอเรื้อรัง 
หอบ เหนือ่ยงาย หายใจลาํบาก นํา้หนกัตัวลด 
ออนแรง เบื่ออาหาร แตหากเกิดแบบ
เฉียบพลัน มักจะแสดงออกทางระบบทาง
เดินหายใจ นองแมวจะมีอาการภาวะปอด
อักเสบรุนแรง หายใจลําบาก ไอรุนแรง 
อาเจียน หัวใจออนแรง ชัก และเสียชีวิต
อยางเฉียบพลัน
 ในเมืองไทยมีรายงานทางวิชาการ
สํารวจการติดพยาธิหนอนหัวใจในแมวที่มี
เจาของในเขตมีนบุรี พบวา 1 ใน 10 ตัว
ของแมวที่เขารับการตรวจเลือดใหผลบวก
ตอการตรวจพบพยาธิหนอนหัวใจ (HW 
Antibody Test)

1 ซ่ึงในกลุมน้ันไมไดทาํการ
ปองกันพยาธิหนอนหัวใจใหกับแมวมากอน
เลย 
 ปจจุบนัยังไมมยีารกัษาแมวปวยโรคจาก
พยาธิหนอนหัวใจทีไ่ดผลดีและปลอดภัย ดังนัน้
ทาง American Heartworm Society
ซ่ึงเปนสมาคมที่วิจัยเก่ียวกับพยาธิหนอน
หัวใจโดยเฉพาะจึงใหคําแนะนําวา “วิธีที่ดี
ทีส่ดุคอืการปองกนัพยาธิหนอนหวัใจใหกบั
แมวเปนประจําทุกเดือน”2
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 คําถามถัดมาคือจะปองกันอยางไรใหไดผล โชคดีทีป่จจุบนั
มีผลิตภัณฑที่ ใชปองกันพยาธิหนอนหัวใจในแมวได ที่ ใช
งายและสะดวกโดยเปนผลิตภัณฑในรูปแบบยาหยดหลัง ซ่ึง
สะดวกใชมากๆ เพยีงหยดเดือนละครัง้ ตัวยาจะซึมผานผวิหนัง
เขาสูกระแสเลือด เมื่อมียุงมากัดที่ตัวนองแมว ยาที่อยูใน
กระแสเลือดจะฆาตัวออนพยาธิ จึงเปนการตัดวงจรชีวิตของ
พยาธิหนอนหัวใจในตัวแมวไมใหเจริญเปนตัวเต็มวัยได และ
นอกจากชวยปองกันพยาธิหนอนหัวใจแลว ตัวยายังชวยในการ
รักษาและปองกันหมัด ไรหู พยาธิปากขอ และพยาธิไสเดือน 
อีกดวย
 แนนอนวานองแมวที่เลี้ยงแบบทั้งอยูในบานและนอกบาน 
(Indoor & Outdoor) จะมีความเสี่ยงตอการติดพยาธิหนอน
หัวใจมากกวานองแมวทีเ่ลีย้งแตในบาน (Indoor) แตเนือ่งจาก
พยาธิหนอนหัวใจมียุงเปนพาหะ เพราะฉะนั้นไมวาจะเลี้ยงใน
บานหรอืนอกบาน ถาเพยีงแคบงัเอญิมยุีงตัวทีเ่ปนพาหะไปกัด
นองแมวของเราก็ทาํใหติดไดไมวาจะเปนตัวทีเ่ลีย้งในบานหรอื
นอกบานก็ตาม ดังนั้นไดโปรดอยาลืมวา….พยาธิหนอนหัวใจ
เพียงแคตัวเดียวก็ทําใหนองแมวตายได เพราะฉะนั้นปองกัน
ไวดีกวาเสียใจทีหลังนะ 

The
revolution

of Cat Care

พยาธิหนอนหัวใจเพ�ยงตัวเดียว อาจทำให�น�องแมว ตายได�
“ป�องกันวันน้ี ก�อนท่ีจะสายเกินแก�!”

“กุญแจสาํคญัคอืการป้องกนัพยาธิหนอนหวัใจใหกั้บแมวเป็นประจาํทกุเดอืน”
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รู ้ไว้ไม่ว่า
เร่ือง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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11 เรื่องจริงเกี่ยวกับแมวและเจ้าของแมว

 1. แมวเป็นสัตว์ที่บังคับ ขัดขืน ฝืนใจยาก โดยเฉพาะเวลาที่แมวอ้วนแล้วเจ้าของอยากชวนแมวให้
มาออกก�าลังกาย แมวก็มักจะหันหนา้มาแล้วออกก�าลังกายด้วยปากว่า แหม๋วววววววว (แล้วก็หันไปไม่
สนใจเราอีก)
 2. แมวส่วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการนอน  มีการประมาณว่า ช่วงเวลา 2 ใน 3 ของวัน คือช่วง
เวลาที่แมวนอน แสดงว่า ถ้าแมวมีอายุ 12 ปี เจ้าของจะมีเวลาเล่นด้วยกันแค่ 4 ปีเท่านั้น เพราะฉะนั้น 
ถ้าอยากเล่นด้วยกันไปอีกนานๆ ซัก 20 ปี อาจจะต้องดูแลให้แมวมีอายุยืนถึง 60 ปีเลยทีเดียว
 3. ปลายอวัยวะเพศของแมวตัวผู้นั้น “มีหนาม” คาดเดากันว่าเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้หลุดขณะก�าลัง
ร่วมรักกันอยู่ ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นอารมณ์ของแมวตัวเมียได้อีกด้วย แต่หนามนั้นจะเริ่มหายไป 
ภายหลังการท�าหมันตัวผู้ไปได้ซักระยะหนึ่งแล้ว
 4. คนทีจ่ะป้อนยาแมวด้วยยาน�า้ ต้องเป็นคนที่ใจแข็งและใจเย็นมากๆ เพราะแมวจะชอบพ่นน�า้ลาย
ใส่ ท�าน�้าลายฟูมปากให้ดูน่ากลัว เพื่อหนีการป้อนยาที่แมวไม่ชอบเอาเสียเลย
 5. แมวที่มีการศึกษา หรือถูกแม่แมวเลี้ยงมาดีๆ เวลาหนีบหรือจับบริเวณหนังคอด้านหลังแล้ว แมว
จะนิ่ง และบางตัวก็ยืนอยู่กับที่ได้เป็นนาทีเลย
 6. แมวเป็นสตัว์ทีน่่าสงสารในวงการสตัวแพทย์ เพราะมีไวรสับางโรคทียั่งไม่มวัีคซีน บางโรครกัษา
ไม่ได้แม้จะวินิจฉยัได้ ท�าได้เพยีงพยุงอาการ ดังน้ันเจ้าของไม่ควรปล่อยให้แมวไปเดินเล่นนอกบ้าน แล้ว
กลับมาตอนตีสองนะครับ
 7. ความเป็นศิลปินของแมวมีสูงย่ิงนัก แมวได้ยินเราพูดแน่ๆ แมวหูดีกว่าสุนัข เพียงแต่แมวจะไม่
สนใจเสยีงทีเ่ราเรยีก หรอืเสยีงทีเ่ราพยายามท�าให้แมวสนใจเรา จนกว่าเราจะไม่สนใจแมว งงไหมครบั?
 8. เว้นไว้ (เพราะคนเขียนเริ่มมีอารมณ์ศิลปินตามแมวแล้ว)
 9.  มงีานวิจัยว่า คนทีเ่ป็นเจ้าของแมวจะเริม่ท�าตัวเหมอืนแมวข้ึนไปเรือ่ยๆ เช่น รกัสนัโดษ  มอีารมณ์
ศิลปิน ไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อม และไม่แน่ใจว่าจะลุกลามไปถึงขั้นมีหนามที่อวัยวะเพศด้วยหรือไม่  
 10. ผู้หญิงที่เลี้ยงแมวมักมีนิสัยเหมือนแมว เช่น เอาแต่ใจ หงุดหงิดง่าย หรือมีออร่าพลังงานบาง
อย่าง  แต่ถ้าเป็นผู้ชายมักเป็นคนที่เรียบร้อย รักสะอาด จนคนอื่นมองว่าเป็น เป็น  เป็น ก็เป็นเหมือน
แมวนั่นแหละ
 11. หมอทีร่กัแมวบางคนไม่เลีย้งแมว บางคนแพ้ขนแมว  บางคนไม่ได้ชอบหน้าตาแมวแต่ชอบนสิยั
แมว แต่ทกุคนรกัเจ้าของทีเ่อาขนมมาให้ รกัเจ้าของทีพ่าแมวมารกัษา และดูแลแมวของเธอได้เป็นอย่าง
ดีนะครับ
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HOWL ABOUT NEXT ISSUE

“EVERYONE HAVE THEIR 

GOLDEN TIME”
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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“BE LIKE THE SNOW, COLD BUT BEAUTIFUL.”

Lana Del Rey

available : www.readhowl.com
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