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สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปน็ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า 

ทีมงานนิตยสาร howl magazine
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HOWL ARE YOU

HOWL ARE YOU
1.
	 ความจรงิแล้วโลกเป็นจดุศนูย์กลางของวงโคจรมากมาย
	 คุณอาจแปลกใจว่า	อย่างน้อยท่ีสุด	ณ	ตอนนี้รอบโลกก็มี
ดาวเทยีมก�าลงัโคจรอยูก่ว่า	1419	ดวง
	 เป็นวงโคจรของกนัและกนัทีม่ากมายมหาศาล
	 ตวัเราบนโลกเองกเ็ป็นวงโคจรของใครบางคน	และเราเองก็
โคจรรอบใครบางคนเช่นกนั
	 เพราะในชวีติเรามสีิง่ทีโ่คจรรอบตวัมากมายเหลอืเกนิ	ท�าให้
บางครัง้ถ้ามีใครเผลอหลดุวงโคจรหายไปบ้าง	หากไม่ส�าคญัจริงๆ	
เรากค็งสงัเกตไม่ทนั
	 กว่าเราจะรูสึ้กตวั....ใครบางคนหรอืบางสิง่บางอย่างที่ได้หลดุ
วงโคจรไปนัน้
	 กถ็กูลมืเลอืนไปเสยีแล้ว
 
2.
	 สนุขัจรจัดคอืสิง่ทีห่ลดุวงโคจรของสังคม
	 นีเ่ป็นความรูสึ้กของผมจริงๆ	หลงัจากท่ีได้ลงพืน้ท่ีเพือ่ตามหา
และตดิตามชวีติสนุขัจรจดัในส่วนต่างๆ	ของกรงุเทพและจงัหวดใกล้
เคยีง	โดยมากแล้วสนุขัจรจดัมกัอยูต่ามซอกหลบืทีถ่กูลมืเลอืนโดย
คนส่วนใหญ่	เช่น	ใต้สะพาน	ในตรอกซอกซอยเลก็ๆ	มคีนดแูลบ้าง	
ไม่มคีนดแูลบ้าง
	 เรามกัได้ยนิผูห้ลักผูใ้หญ่ในสงัคมพดูถึงเรือ่งปัญหาสุนัขจรจดั
อยูเ่สมอ	จนกลายเป็นเรือ่งชาชนิหรอืเป็นปัญหาสามญัประจ�าวนัไป
เสยีแล้ว	แต่ทกุวนันีส้นุขัจรจดัในประเทศไทยเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ	
ในอตัราเรว็ทีน่่าตกใจ	ว่ากนัว่าตอนนีม้สีนุขัจรจดัในประเทศไทยรวม
แล้วกว่า	800,000	ตัว
	 พวกเขายงัคงอาศยัอยู่ในมมุมดืของประเทศ	เป็นสิง่ทีห่ลดุวง
โคจรของสงัคมท่ียังไม่มีหน่วยงานรฐัหรอืภาคส่วนท้องถิน่ใดออกมา
ช่วยเหลอืหรอืดแูลพวกเขาอย่างจรงิจัง
	 น่าเศร้าว่านอกจากพวกเขาถกูทิง้แล้ว	แม้ว่าพวกเขาจะยงัอยู่
รอบๆ	ตวัเรา
	 แต่พวกเขายงัถกูคนส่วนใหญ่ลมือยูด่ี

3.
	 ช่วงนีม้ข่ีาวร้ายทีท่�าให้คนท�านติยสารรูส้กึหวัน่ใจ
	 การประกาศปิดตัวของนิตยสารยักษ์ใหญ่หลายเล่มของ
ประเทศไทยตอนนีอ้าจเป็นสญัญาณบ่งบอกว่านติยสารก�าลงัจะเป็น
สิง่ทีห่ลดุวงโคจรจากสงัคมนีด้้วยเช่นกนั
	 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว ่าทุกวันนี้หน้าที่ของนิตยสารถูกสื่อ 
โซเชยีลมเีดยีและโลกอนิเทอร์เน็ตท�าแทนได้แทบทกุอย่างแล้ว	การ
อ่านข่าวหรอืบทความต่างๆ	ในนติยสารกลายเป็นเรือ่งเงอะงะ	ไม่
อัพเดท	เม่ือเทียบกับการอ่านในอินเทอร์เน็ตที่ตามติดกระแสอัน
เปลีย่นแปลงไปแทบจะทกุวนั
	 บางทีในตอนน้ี	ค�ากล่าวท่ีว่า	“นิตยสารก�าลังจะตาย”	อาจ
ไม่ใช่ค�ากล่าวทีเ่กนิจรงิไปนกั
	 แน่นอนว่าการตพีมิพ์	howl	เป็นเล่มในช่วงเวลาแบบนีค้งเป็น
อะไรทีเ่สีย่งเสยียิง่กว่าเสีย่ง	แต่เรากย็งัตดัสนิใจท�ามนัออกมา	ในยคุที่ 
ใครต่อใครบอกว่านิตยสารไม่รอดแน่	แต่เรากย็งัอยากลองเดิมพนั
ดซูกัครัง้	ดงันัน้	howl	เล่มนีจ้งึมกีารยกเครือ่งใหม่เพือ่ให้เหมาะสม
กบัการตพีมิพ์มากขึน้	
	 มนัคงจะดถ้ีาเราสามารถท�าให้นิตยสารกลบัมามเีสน่ห์เฉพาะ
ตัวที่ไม่ว่าสื่อไหนก็เลียนแบบไม่ได้	มาช่วยกันท�าให้นิตยสารไม่ใช่
อกีสิง่หนึง่ทีห่ลดุวงโคจรไปจากประเทศไทย	ในยคุทีอ่ะไรๆ	ถกูพดั
มาและพดัไปอย่างเชีย่วกรากแบบนี้
	 ผมคดิแบบนัน้นะ
	 แล้วถ้าคณุคดิแบบนัน้ด้วย...กค็งจะดีไม่น้อยเลยจรงิๆ

  ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์
บรรณาธกิาร Howl Magazine

04



0505



06

HOWL TEAM

ที่ปรกึษา
น.สพ.การุณ ชัยวงศโ์รจน์

บรรณาธกิารบรหิาร
สพ.ญ.มนสันนัท ์ธาราทรัพย์

บรรณาธกิาร
น.สพ.ชานนท ์สมิะบวรสทุธิ์

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

 นายปิยะพงษ ์เลก็ประยูร

ฝ่ายการตลาดและโฆษณา
นส.พนัธท์พิย ์ทพิวรรณ์

บรรณาธกิารศลิปกรรม
กฤษณะ โชคเชาวว์ฒัน์
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WHAT THE HOWL

020-032

012-015

011

016-017

067

070-075

034-065

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด
1/7 หมู่ที่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 
โทร 02-885-6885 โทรสาร 02-885-9559

ขอเดนที่เฉพาะใน 
นมเอสบิแลค และ เคเอ็มอาร

เสริม พรีไบโอติกและโปรไบโอติก 

่ ่

10-11  Howl to Smile

012-017  Talk of the Howl : Music, Movie

018 Howl Store 

020-032 Howl of Frame

034-065 Howl about

066  Letter to the Past

067 โรงงานความฝัน

068  กอ็ยากพูดอะไรบา้งนะ

069 Snapshot

070-075  Let’s taik

076-077  แดค่วามทรงจ�าที่ถกูลมื

078-079  รูไ้วไ้มว่า่
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จัดจำหน่ายโดย บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด
1/7 หมู่ที่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 
โทร 02-885-6885 โทรสาร 02-885-9559
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NINE SOMETHINGS

บางความทรงจ�า	
ก็กลับไปหามันไม่ได้อีกแล้ว

01

04

07

02

05

08

03

06

09

อย่าลืม	
“เล่าสู่กันฟัง”

มือถือรุ่นนี้

เล่นอินเตอร์เน็ตได้หรือเปล่านะ

บางที

ทูตสันตวไมตรีก็ถูกลืมได้เหมือนกัน

เราลืมกันง่าย	

หรือไอศครีมละลายเร็ว

ที่มาของค�าว่า	

“เปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์!” 

สิ่งที่ถูกลืมอาจไม่ใช่ชื่อผู้เขียน	

หากแต่เป็นอุดมการณ์ต่างหาก

ในตึกร้างไม่มีอะไร	

นอกจากคนเก็บค่าเข้าชม

9 สิ่งที่ถูกลืม

ภาพของใครบางคนที่อยากจะลืม	
แต่ก็ยังลืมไม่ได้ซักที
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TALK OF THE HOWL : MUSIC
by : นายขนมขบเคี้ยว
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CAUSE WE WERE ALL YELLOW

	 ท่วงท�านองของบทเพลงที่ถูกบรรเลง...	
	 บรรยากาศท่ีมีผู้คนมากมายที่พร้อมขยับตามไปกับจังหวะ
กลอง	เต็มใจตะโกนร้องเพลงตามอย่างสุดเสียง	...
	 เปน็ภาพในจินตนาการทีน่ักร้อง	นกัดนตรทีุกคนลว้นวาดฝนั
เอาไว้	แต่จะมีสักกี่คน	กี่วงที่จะได้มีโอกาสไปยืนอยู่ตรงนั้น	ได้รับ
ความรูสึ้กอนัน่าอศัจรรย์นัน้	เพราะงานเพลงบนโลกใบนีมี้อยู่ล้านๆ	
และไม่ว่าใครๆ	ก็สามารถท�าเพลงได้	งานดนตรีจึงถูกสร้างสรรค์
ขึน้ใหม่ในทุกๆ	วัน	จนท�าให้การจะเป็นศิลปินในยคุนี	้อาจเป็นเรือ่ง
ยากยิ่งกว่ายากเสียอีก
	 Yellow	Fang	วงดนตรีหญิงล้วนที่สร้างผลงานออกมาอย่าง
ต่อเนือ่งในหลายปีท่ีผ่านมา	ประกอบด้วยสมาชิก	3	สาวได้แก่	แป๋ง	
(ร้องน�า-กีต้าร์)	พิม	(เบส	-	คอรัส)	และ	แพรวา	(กลอง	-	คอรัส)	
ด้วยงานเพลงท่ีมสีไตล์เป็นเอกลกัษณ์	และการเล่นดนตรสีดทีห่นกั
แน่นถึงอารมณ์		พวกเขาจึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนฟัง
เพลงนอกกระแสมาโดยตลอด	Yellow	Fang	ไม่ได้มีชื่อเสียงใน
กลุ่มคนฟังเพลงในไทยเท่านั้น	พวกเขายังเป็นที่รู้จักในประเทศ
ญีปุ่น่	เกาหล	ีและอกีหลายประเทศในเอเชีย	ซ่ึงหนึง่ในงานเทศกาล
ดนตรีใหญ่ระดบัโลกอย่าง	“Summer	Sonic”	ทีจ่ดัข้ึนทกุปีทีญ่ีปุ่่น	
พวกเขาก็ได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงมาแล้ว
	 Howl	ฉบับนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้ง	3	สาว	และขอบอก
ไว้ก่อนเลยว่าทมีงานเกร็งมาก	เพราะจากที่ได้ตดิตาม	Yellow	Fang	
มา	จะเห็นทั้ง	3	สาวในลุคที่มีมาดนิ่งๆ	เท่ๆ	แต่พอได้เจอพูดคุยกัน
จรงิๆ	แล้ว	ท้ัง	3	สาวน่ารกัและเป็นกันเองมากลองมาท�าความรูจ้กั
มมุมอง	ตวัตน	และประสบการณ์ทีน่่าสนใจของพวกเขาให้มากขึน้
กันดีกว่า

Yellow Fang ณ ขณะนี้
 แพรวา :	พวกเราก็เพิง่ปล่อยเพลงใหม่ไปช่ือเพลง	“Morning”	
เป็นโปรเจกต์ท่ีท�ากบั	Stereo	record	ทีฮ่โิรชิม่า	เขาผลติ		เป็นแผ่น	
Vinyl	ให้เรา	ในวัน	Record	store	day	2016	ที่ผ่านมา	และอีก
เพลงเป็นเพลงประกอบละครเรือ่ง”ไอซยี”ู	เป็นเพลงโคฟเวอร์ของ
แอนเดรียชื่อเพลง	“สบตา”	ค่ะ

จากวันแรกเริ่ม
 แป๋ง :	มันก็น่าเหลือเชื่อนะ	จากความคิดแรกที่เราเริ่มท�าวง	
ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้
 แพรวา :	จริงๆ	แค่ตั้งวงเล่นหน้าคณะกันสนุกๆ	(หัวเราะ)

 แป๋ง :	8	-	9	ปี	ที่ท�าวงมา	โอกาสมันก็ค่อยๆ	พาเราไปเรื่อยๆ	
ได้พบ	ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ

“โอกาส” พาให้พบเจอความสนุกปนความประทับใจ
 แพรวา :	ความสนุกจริงๆ	คือได้ไปเที่ยวนี่แหละ	อย่างตอนนี้
เราได้ไปทัวร์เอเชียอยู่	ได้ไปท้ังมาเลฯ	ญี่ปุ่น	อินเดีย	เวียดนาม	
และที่ก�าลังจะไปอีกก็ฮ่องกง	เกาหลี	อินโดฯ
 แป๋ง :	คอืไปครัง้นงึ	คนพืน้ทีก็่จะพาไปเทีย่วบ้าง	เรากไ็หลไป
เที่ยวต่อกัน	เพราะบางที่เราก็ไม่คิดว่าจะได้ไปถ้าเราไม่ได้ไปทัวร์
 พิม : อย่างอินเดียนี่	เราไม่คิดเลยว่าจะได้ไป	อย่างที่เราไป
กไ็ด้เหน็วฒันธรรม	แนวดนตรทีีแ่ปลกตา	ส่วนทีเ่ราประทบัใจก็คอื	
นักดนตรีเพอร์คัสชั่นจะเก่งมา	ตีกลองเก่ง	เต้นเก่งมาก	
 แป๋ง :	ใช่ๆ	ผู้ชายอินเดียเต้นเก่งมาก	คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
อยู่บ้าน	ผู้ชายที่ออกมาเที่ยวจะเต็มที่สุดๆ	(หัวเราะ)

ตัวแทนจากไทยไป Summer Sonic
 แพรวา :	ที่ไป	Summer	Sonic	ปี	2012	กับ	2013	เราได้เล่น
เวทีของเอเชียท่ีมีศิลปินจากท่ัวเอเชียขึ้นร่วมแสดงอยู่	ซึ่งเราก็ได้
โอกาสเป็นตัวแทนของไทย	จากค�าชวนของ	Jiro	Endo	นักออก
แบบสเตจชื่อดังที่เราได้เคยร่วมงานด้วย	จริงๆ	ข้อเสนอค่าจ้างไม่
ได้เยอะมากเท่าไหร่	แต่ก็เหมือนเดิมเราอยากมาเที่ยว..	(หัวเราะ)
 แป๋ง :	แต่นอกจากได้มาเทีย่ว	เราได้สมัผสักบับรรยากาศ	ได้
เห็นโปรดักชั่นของงาน	Summer	Sonic	คือ	ทุกอย่างสุดยอดมาก	
ระบบแสง	สี	เสียง	เป็นงานดนตรีระดับโลกจริงๆ	และได้เล่นใน
ประเทศญีปุ่น่ทีเ่ปิดกว้างในการฟังดนตรเีอามากๆ	พวกเขาซือ้แผ่น
ซีดี	อุดหนุนศิลปินเป็นจริงเป็นจัง	
 แพรวา :	อย่างเราได้กลับไปแสดงอีกหลายครั้ง	ก็จะได้เห็น
คนทีฟั่งเพลงของเราจรงิๆ	ทีเ่คยได้ดเูราแสดง	กต็ามมาดมูาฟังอกี	
หรือก็มีแฟนเพลงใหม่มาเพิ่มทุกครั้ง

นักฟังเพลงไทย - เทศ
 แป๋ง :	จริงๆ	ไม่แตกต่างกันนะ	กลุ่มคนที่ติดตามเรามานาน
แล้ว	เป็นคนเปิดกว้างในการฟังเพลงอยู่แล้ว	และส่วนใหญ่นัก
ฟังเพลงต่างชาติที่เราได้เจอ	ก็เปิดกว้างเรื่องดนตรีมาก	ไม่เคยมี
ก�าแพงของภาษามาขั้นกลางเลย	หรือแม้แต่วงดนตรีต่างประเทศ
ที่ได้เจอตามงานเทศกาล	เรากไ็ด้แลกซดีเีพลงกนั	ถอืเป็นการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปในตัว
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Beauty Rock Band ?
 แพรวา :	(หัวเราะ)	คือเวลามีคนถามว่าวงของเราเป็นสไตล์
อะไร	เราก็ตอบไม่ได้	เพราะมันมีทั้งแนว	Shoegaze	,	Surf	มีซาวด์
ดนตรีแบบ	90s	และส่วนผสมอีกหลากแนว	ก็เลยไปถามพ่อท่ีเป็น
นักดนตรีเหมือนกัน	พ่อก็เลยตอบมาสั้นๆ	ว่าเป็น	“Beauty	Rock”	
ละกันลูก	คือไม่ได้หมายความว่าเราสวยนะ	(หัวเราะ)	แต่เพราะ
ด้วยซาวด์ของเรามนัมคีวามเป็นผูห้ญงิๆ	กเ็ลยสามารถใช้นยิามเรา
ได้เหมือนกัน

พูดถึงพี่เท็ดดี้ วง Flure ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
 แพรวา : คือพี่เท็ดดี้เป็นเพื่อนกับพี่เรา	ก็เลยขอความช่วย
เหลือให้มาช่วยในตอนนั้นคือ	พวกเราอยากท�าเพลงไปขายในงาน	
Fat	Festival	พี่เท็ดด้ีก็มาช่วยอย่างเต็มท่ีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	
เลย	หลังจากน้ันก็ให้เค้ามาช่วยเหลือเราตลอดในขั้นตอนควบคุม
การผลิตจนถึงตอนนี้	ส่วนในภาคเขียนเนื้อร้อง	ท�านองพวกเราจะ
สร้างขึ้นมาเอง	โดยมีพี่เท็ดดี้นี่แหละคอยให้ค�าแนะน�า

วงการเพลง ณ ปัจจุบัน
 แป๋ง :	ค�าถามคล้ายๆ	ทุกเล่มเลยนะเนี่ย	(หัวเราะ)	ตอนนี้
ก็สนุกดีนะ	วงใหม่ๆ	เต็มไปหมดเลย	ช่องทางเผยแพร่มีเยอะกว่า
เมื่อก่อนมาก	ทั้งยูทิวบ์	มิวสิคสตรีมมิ่งต่างๆ	ศิลปินไม่จ�าเป็นต้อง
มค่ีายกส็ามารถพึง่พาตวัเองได้มากขึน้	แต่ค่าตอบแทนที่ได้รับจาก
ยอดการฟังในสตรีมมิ่ง	มันน้อยมากๆ	ให้พ่ึงพาส่ิงนี้มันคงอยู่ไม่
ได้	ซึ่งถ้าคุณชื่นชอบผลงานหรือศิลปินคนไหนจริงๆ	ก็อุดหนุนซื้อ
ซีดี	หรือซื้อเพลงเขาตามช่องทางท่ีมีอยู่เถอะ	เพราะมันท�าให้เขา
อยู่ได้	ให้เขาพัฒนางานดนตรีต่อไปได้	
 แพรวา :	แค่	280	เองค่ะ	ไปตามซื้อในเพจเราได้	(หัวเราะ)	
ขายตรงๆ	กันเลย

ถ้าโลกนี้ไม่มี “เสียงดนตรี” 
 แพรวา :	คงน่าเบื่อนะ	เราอาจจะไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติ	
เสียงนก	เสียงลมแทนก็ได้
 แป๋ง :	คงเหงาๆ	และสงบ	น่าดู
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 แพรวา :	เอ๊ะ	นี่ไม่มีค�าถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยหรือคะ	
(หัวเราะ)
 ทมี Howl : เป็นนิตยสารสตัว์เลีย้ง	กต้็องมสีคิรบั	(หวัเราะ)

หากทัง้ 3 สาวจะต้องกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
 แพรวา :	อยากเป็นนก	อยากเป็นนกพิราบ	เพราะบินได้	
ไม่ค่อยมีคนสนใจดี	เพื่อนเยอะด้วย	(หัวเราะ)
 พิม : เค้าขอเป็นอีกาละกัน	เค้าชอบสีด�า	คนไม่ค่อยมีใคร
ยุ่งด้วย	เนื้ออีกาไม่อร่อย
 แป๋ง :	เราอยากเป็นปลาน�้าลึก	 ท่ีอยู่เงียบๆ	ลึกลงไปใต้
ทะเลก็สงบดีนะ

	 ใครที่เคยได้ฟังและติดตาม	Yellow	Fang	ก็คงจะรับรู้ได้ดี	
ถึงความจริงใจและความตั้งใจที่สื่อสารออกมาจากงานของพวก
เขา	ซึง่พวกเขาเชือ่ว่าดนตรคืีอสือ่ทีเ่ป็นกลาง	ไม่มพีรมแดน	ไม่มี
ก�าแพง	แค่เข้าใจและเปิดรับ	ก็จะรู้สึกถึงได้เอง

 พิม : โลกนี้คงไม่น่าอยู่	เพราะดนตรีไม่ได้แก้เบื่ออย่างเดียวนะ	
ดนตรีมันบ�าบัดรักษาด้วย	เวลาเศร้าคนก็ฟังเพลง	เวลาเหงาคนก็
ฟังเพลง	มีความสุขคนก็ฟังเพลง	เราเคยได้มีโอกาสคุยกับพี่ปริญญ์	
(Death	of	a	salesman)	ถ้าให้เลือกระหว่างตาบอดหรือหูหนวก	
เค้าเลือกที่จะตาบอดดีกว่า	เพราะถ้าไม่มีดนตรี	โลกนี้คงเต็มไปด้วย
ใบหน้าของผู้คนที่ไร้อารมณ์

ศิลปินที่ควรได้ดูโชว์สดๆ ก่อนตาย
 แพรวา :	ถ้าไมเคิล	แจ็คสัน	ยังมีชีวิต	ก็คงจะดี	เพราะตอนที่มา
เมืองไทยตอนนั้นเราเด็กมาก	เลยพลาดโอกาสได้ดูโชว์ของเค้าไป
 แป๋ง :	มันไม่มีที่สุดของที่สุด	อย่าง	Radiohead	ก็ดีมาก	Tame	
Impala	ก็เจ๋ง	ซึ่งก็มีอีกหลายวงที่อยากแนะน�า	แต่ก็น่าเสียดายท่ี
วงเจ๋งๆ	หลายวงที่คนไทยอาจพลาด	อย่างเราท�าออร์แกไนซ์งาน
คอนเสิร์ตมาก็จะรู้ว่าในเมืองไทยคุณภาพโปรดักชั่น	ไม่พร้อมพอที่
วงเหล่านั้นจะมาทัวร์	มันก็น่าเสียดายส�าหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปด ู
วงเจ๋งๆ	ที่ต่างประเทศ
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	 รถตู้คันหนึ่ง	คนๆ	หนึ่ง	และสุนัขตัวหนึ่ง
	 บางที	เราอาจต้องการเพียงแค่นี้...
	 Star	Watching	Dog	หรือในชื่อญี่ปุ่น	Hoshi	Mamoru	Inu	ที่
สร้างมาจากการ์ตูนอันโด่งดังของ	ทาคาชิ	มุราคามิ	ได้ผู้ก�ากับมือ
ฝีมือดีอย่าง	โทโมยูกิ	ทาคิโมโต้	(Ikigami,	The	Brain	Man)	มา
เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามระหว่างสุนัขพันธุ์อาคิตะนามว่า 
“แฮปปี้”	และชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของ	รับบทโดย	โทชิยูกิ	 
นิชิดะ	ที่ยอมสละทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อเดินทางไกลไปท่ัวญี่ปุ่น
ในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยรถตู้แวน
	 ตามสไตล์หนังญี่ปุ ่น	ที่เล่าเรื่องแบบเนิบๆ	เรื่อยๆ	 เอื่อย
เฉื่อย	แต่มีชั้นเชิงโดยมี	เคียวสุเกะ	โอคุตสึ	(เท็ตสึจิ	ทามายาม่า)	
ข้าราชการหนุ่มท่ีมีความโชคร้ายในโชคชะตา	เป็นคนด�าเนินเร่ือง	
สลับกับเรื่องราวคนละช่วงเวลาของสุนัขแฮปปี้และเจ้าของ	โอคุตสึ
ผู้สูญเสียพ่อและแม่ตั้งแต่อายุ	9	ขวบ	ด้วยอุบัติเหตุ	และถูกเล้ียง
จนโตมาโดยคุณปู่	 เขามีสุนัขเลี้ยงอยู่ตัวหน่ึง	ที่คุณปู่ซื้อไว้ให้เพื่อ
ช่วยปลอบประโลมจติใจหลงัจากการสญูเสยี	แต่เมือ่โตขึน้	ความรกั	
ความใส่ใจท่ีเขามต่ีอสนุขัตวันัน้ก็ลดลง	จนสดุท้ายเขาก็สญูเสยีสนุขั
และคุณปู่ไปอีกท้ังคู่	 จนกลายเป็นบาดแผลลึกในใจและไม่อาจ 
ลบเลือนมันไปได้
	 โอคุตสึตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามรอยของแฮปปี ้และ
เจ้าของ	เพือ่ค้นหาค�าตอบในใจของเขาบางอย่าง	ระหว่างการเดนิทาง 
เขาได้พบกับ	ยูกิ	คาวามูระ	(ยูมิกะ	คาวาชิม่า)	หญิงสาวที่ยอมทิ้ง
ทกุอย่างเพือ่ตามหาความฝันของตวัเอง	ซ่ึงขอร่วมเดินทางไปด้วยกนั
กบัโอคตุสึเพือ่เดนิทางกลบับ้านหลงัจากได้พยายามท�าตามความฝัน
นั้นแล้ว	ตลอดการเดินทางทั้งสองได้พบเรื่องราวน่าประทับใจ 
จากค�าบอกเล่าของผูค้นที่ได้พบเจอแฮปป้ีและเจ้าของ	ผสมกบัภาพ
ที่สวยงามของชนบทของประเทศญ่ีปุ่น	(พอพูดถึงก็อยากไปเที่ยว

ญีปุ่น่จงั)	ธรรมชาต	ิท้องฟ้าสโีปร่ง	ยิง่ท�าให้หนงัเรือ่งนีอ้วลไปด้วย
ความอบอุ่น	แต่หนังไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้น	เพราะ	ในช่วงท้าย
ของเรื่องราว	หนังก็สร้างบรรยากาศที่ท�าให้คนดูจุกอก	ทั้งซึ้ง	ทั้ง
เศร้า	ซึ่งก็พาเรากล้ันน�้าตาไว้ไม่อยู่จริงๆ	(ผู้เขียนไม่อยากจะเล่า	
เพราะอยากให้ไปดูเองจริงๆ	นะเออ)
	 ตลอดกว่า	120	นาที	หนังพยายามสอดแทรกเรื่องของการ
มอบความรกั	การเอาใจใส่สนุขัอยูเ่รือ่ยๆ	ภาพของสนุขัเมือ่เขายงั
น่ารัก	ยังสวยงามเราก็อยากท่ีจะเล่น	อยากท่ีจะดูแลเขา	แต่เมื่อ
ยามทีอ่ายขุองเขามากขึน้	ความน่ารกั	ความตืน่เต้นทีจ่ะได้เล่นกบั
เขา	ดแูลเขาก็มกัจะลดลงไป	แต่สิง่นงึที่ไม่ลดลงไปนัน่คอื	ความรกั 
ความภักดีที่สุนัขมีต่อเจ้าของ	ที่จะเห็นได้จากสุนัขแฮปปี้ในหนัง
เรื่องนี้
	 พอได้เห็นเรื่องราวของสุนัขแฮปปี้และเจ้าของ	ท�าให้เรา
ฉุกคิดและตั้งค�าถามกับตัวเองว่า	“มีแค่ไหน	ถึงมีความสุข”	ต้อง
มเีงนิมากแค่ไหน	มคีนท่ีรกัเรามากเท่าไหร่	หรอืสิง่ใดทีท่�าให้เรามี
ความสขุมากเพยีงพอ	ซึง่แน่นอนว่าค�าตอบของแต่ละคนไม่เหมอืนกัน 
มีน้อยมีมากตามความรู้สึกพอ	แต่ภาพของแฮปปี้กับเจ้าของ	ซ่ึง
เต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดการเดินทางอันแสนไกลของพวกเขา	มัน
ท�าให้เห็นถึงสิ่งท่ีมีค่ามากกว่าทุกสิ่งอย่างในโลก	และประเมินค่า
ไม่ได้	นั่นก็คือ	“มิตรภาพ”	ของพวกเขาทั้งสอง	ที่เป็นรูปธรรมใน
ความคิดของผู้เขียน
	 ชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของสุนัขแฮปปี้	 เขาสามารถยิ้มได้
เสมอแม้จะมีปัญหาต่างๆ	เข้ามา
	 เหตุผลของท้ังหมดท้ังมวลอาจเพราะ	แฮปปี้	 คือ	ความสุข
เดียวที่เขามีอยู่
	 แต่เพียงแค่ความสุขเดียวของเขาก็เติมเต็มทั้งชีวิตของชาย
คนหนึ่งได้เพียงพอแล้ว...

STAR WATCHING DOG
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FURminator 
แปรงสางขนเสียของสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด
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	 เพราะอะไร	ท�าไมถึงต้องมีแปรงของปลอมออกมาจ�าหน่าย	
	 เพราะสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้ว่าเขาเจ็บรึเปล่า	
	 เพราะสัตว์เลี้ยงบอกเราเป็นค�าพูดไม่ได้เมื่อถูกสางขน	
 เพราะสตัว์เลีย้งบอกเราไม่ได้ว่าขนท่ีออกไป	มนัคอืขนดหีรอืขนเสยี
 ด้วยเหตนุีเ้ราจึงขอรณรงค์ไม่น�าแปรงปลอมไปใช้กับสตัว์เลีย้งของเรา
	 เพราะแปรง	FURminator	นั้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้
สัตว์เลี้ยงได้ใช้กันอย่างปลอดภัยที่สุด	
	 ด้วยนวัตกรรมการออกแบบให้ซ่ีแปรงนั้นมีองศาที่เหมาะสม	
และความถี่ของซี่แปรงท่ีถี่	(ซ่ึงจะแปรงไม่ถึงช้ันผิวหนัง	และไม่ท�าให ้
สัตว์เลี้ยงของคุณเจ็บแน่นอน)	ท�าจากวัสดุท่ีคงทน	โดยเฉพาะซี่แปรง
นั้นผลิตจากสแตนเลสแท้ๆ	ไม่มีส่วนผสมของแคดเมี่ยมซึ่งเป็นสารก่อ
อันตรายแก่สัตว์เลี้ยง
	 แปรง	FURminator	ได้รับการโหวตถึงระดับความพึงพอใจสูงสุด

ต่อสัตว์เลี้ยงจากกลุ่มสัตวแพทย์และผู้ใช้งานจริงในประเทศอังกฤษ
และสหรฐัอเมรกิา	ที่ให้การยนืยันว่า	แปรง	FURminator	นัน้ปลอดภัย
และท�าให้สัตว์เลี้ยงเรามีความสุข
	 ทุกวันน้ีมีการน�าแปรงปลอมออกมาจ�าหน่ายสู่ท้องตลาดเยอะ
มากๆ	และท่ีส�าคญัมหีลายเกรด	ซึง่แน่นอนเป็นส่ิงยากมากทีผู่ซ้ื้อท่ัวไป 
จะทราบได้	สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงทั้งน้ัน	แต่เชื่อเถอะ
ว่าของปลอมไม่มีวันเทียบเท่าของแท้ได้อย่างแน่นอน
	 เพราะแปรงปลอมไม่ใช่กระเป๋าหรือรองเท้าเลียนแบบท่ีซื้อไป
แล้วยังใช้ได้อย่างปลอดภัย	แต่การใช้แปรงปลอมมันหมายถึงความ
ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของเราโดยตรง
	 ดังน้ันอย่าซื้อของปลอมกันเลย	ยอมเสียเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อย
หน่อยเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน	และสบายใจทั้งผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงกัน
ดีกว่า
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หัวแปรงมีหมายเลขล็อตสินค้า
หัวแปรงด้านบน	 จะมีการฉลุ
พลาสติกลงไปเป ็นตัวอักษร	
แสดงล็อตการผลิตและที่อยู ่
ประเทศเจ้าของสินค้า

มเีลขรหสัสลกับนใบแปรง
ใบแปรงท�าจากสแตนเลส	
ไม่ขึ้นสนิม	ที่ส�าคัญคือมี	
Code	แสดงรหัสของใบ
แปรง	และจะแสดงชือ่รุน่
ของแปรงอย่างละเอียด

ซ่ีแปรงเรียงเป็นระเบียบ
การเรียงตัวของซ่ีแปรงจะตรงเป็นระเบียบ
เรยีบร้อย	ความห่างของซีแ่ปรงจะสม�า่เสมอกนั
ทุกช่อง	ไม่บิดเบี้ยว

จุดสังเกตอื่นๆ
•	ตัว	Package	จะถูกซีนอย่างแน่นหนา	บริเวณของ	Package	เป็นพลาสติกค่อนข้างแข็ง	ไม่อ่อนย้วย	ไม่
เบี้ยวง่าย
•	ที่มุมซ้ายบนจะมี	Security	Sticker	ติดอยู่	เมื่อมองจะเกิดการสะท้อนแสงเป็นค�าว่า	“Valid”	ตัว	Sticker	
นี้จะติดอยู่ด้านใน	แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการติด	Sticker	ถูกติดมาตั้งแต่ในโรงงานผลิตเลย
•	ด้านหลัง	Package	จะมี	QR	Code	แสดงเว็บไซต์ต้นก�าเนิดผู้ผลิต	โดยโซนเอเซีย	จะเข้าเว็บ	www.
furminator.net	และ	โซนยุโรปจะเข้าเว็บ	www.furminator.com

ผูน้�ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรและผู้จดัจ�ำหน่ำย ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั จรญักิจ 
โทร. 0-2291-9861-4

และตัวแทนจ�ำหน่ำย FURminator Thailand 
โทร. 09-8552-9253
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คุณป้า พนักงานท�าความสะอาด 
กรุงเทพมหานคร
 
	 พดูถงึหมาจรจัดเนีย่	ถ้ามคีนรบัไปอปุการะดแูลเลยกน่็าจะดี
กว่านะ	มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นสัดส่วนไปเลย	ตั้งเป็นศูนย์ดูแล
หมาอย่างเดยีวเลย	เพราะบางทีคนเดินไปเดินมาแถวนี	้คนทีเ่ดนิไป
ตลาดแล้วหิ้วของกินกลับบ้านมา	ก็เคยโดนหมาวิ่งไล่บ้าง	กัดบ้าง	
พอกัดแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้	ถ้ามีหน่วยงานมาดูแลตรงน้ี 
ก็คงจะดี
	 ส่วนใหญ่หมาจรจัดที่นี่เกิดจากคนเอามาปล่อย	ตอนซื้อมาที
แรกก็คงจะรัก	แต่ไปๆ	มาๆ	ไม่เลี้ยงแล้ว	ก็เอาไปปล่อยวัดบ้าง	ที่
นี่บ้าง	ที่นู่นบ้าง	แล้วก็มาอยู่ใต้สะพานแบบแถวๆ	นี้	
	 ถ้าพูดถึงการแก้ไขระยะสั้น	ส่วนตัวคิดว่าตอนน้ีหมาจรจัด
ต้องการอาหารและคนดูแล	เพราะบางครั้งหมาจรจัดก็ไม่มีอะไร
กินเลย	ถ้าไม่มีคนใจดีใจบุญเอาอาหารมาให้ก็ไม่ได้กิน	แล้วก็ท่ี
อยู่ท่ีหลบฝน	เพราะช่วงนี้ฝนตก	หมาจรจัดพวกนี้ก็ต้องหาที่หลบ
ฝนกันตามมีตามเกิด	เปียกบ้าง	หนาวบ้าง	รู้สึกว่าน่าสงสาร	

บันทึกค�าสัมภาษณ ์

คุณลุงขายอาหารตามสั่ง 
ผู้ให้อาหารสุนัขจรจัดมากว่า 20 ปี
 
	 กร็ูส้กึสงสารเขานะ	เรากใ็ห้อาหารเขาแบบนีม้ากว่า	20	ปีแล้ว	
วนัไหนทีเ่รามาช้าหน่อยเขากม็านัง่รอ	แต่ผมกไ็ม่เคยไม่มา	ท�าแบบนี้ 
มาทุกวันตั้งแต่สมัยปี	2540	แล้ว	อาหารท่ีให้ก็ออกเงินเองบ้าง 
	เป็นอาหารเมด็คลุกกบัข้าว	หรอืผมท�าร้านอาหารตามสัง่มข้ีาวเหลือ	
กับข้าวเหลือ	ก็เอามาผสมๆ	กันให้พวกนี้ได้กินอิ่ม	
	 ถ้าพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหา	คิดว่าถ้าตัวไหนที่ทางการจับได้
พาไปท�าหมันก็ดีจะได้ไม่มีลูกหลานเพิ่มมาอีก	แต่ตอนนี้มีปัญหา
คือมีคนชอบเอามาปล่อยเรื่อยๆ	สมัยก่อนแถวนี้ยังไม่มีตลาด	เป็น
พื้นท่ีรกร้างก็มีคนเอาหมามาปล่อยในป่ากันเยอะแยะ	ตอนนี้ในป่า
ที่เห็นนี่ก็มีหมาอยู่กันเยอะนะ	ดุด้วย	แต่ก็เห็นมีคนบางกลุ่มมาช่วย
เหลือบ้าง	มาหาบ้านให้พวกลูกหมา	มาฉีดวัคซีนท�าหมัน	ก็เห็นกัน
อยู่เรื่อยๆ	นะ	
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	 สุนัขจรจัดเป็นปัญหาจริงหรือ
	 นี่ยังคงเป็นค�าถามที่เราถกเถียงกันตั้งแต่เร่ิมท�า	howl	ฉบับหมาจรเล่มนี้ออกมา	แต่ถึงแม้จะถกเถียงกันในหลายแง่มุมแล้วก็ตาม 

แต่เราก็ยังหาค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้อยู่ดี
	 ดงันัน้เราจงึตดัสินใจลงพืน้ที่จรงิเพื่อไปดูวา่สนุขัจรจดัจรงิๆ	ตามส่วนต่างๆ	ของกรุงเทพและจงัหวดัข้างเคียงนัน้มีชีวิตและความเป็น
อยู่อย่างไรบ้าง
	 การมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเป็นปัญหาอย่างที่สื่อและใครหลายๆ	คนพูดไว้จริงหรือเปล่า
	 และที่ส�าคัญยิ่งกว่านัน้คือถ้าพวกเขาคือปัญหาแล้ว	เราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร
	 แตสุ่ดท้ายเมื่อการเดินทางส�ารวจสุนัขจรของเราจบลง	เราก็ยังหาค�าตอบไม่ได้เหมอืนเดิมอยูด่ี	แมว้่าจะไมพ่บค�าตอบดังที่ตัง้ใจไว้	แต่
เรากลับได้พบบางอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
	 นั่นคือ	“ข้อเท็จจริง”
	 ดงันัน้ใน	howl	about	ฉบบันีจ้ะขอน�าเสนอมุมมองของพวกเขาผา่นขอ้เทจ็จรงิที่เราไดไ้ปพบเหน็มากบัตาตัวเองและไดค้ยุกับผูเ้กี่ยวขอ้ง
กับสุนัขจรจัดหลายๆ	ท่าน	ให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจถึงชีวิตของสุนัขจรจัดและผลกระทบของพวกเขาต่อสังคมไทยเป็นอย่างไร
	 บางทีเมื่อคุณได้อ่านข้อเท็จจริงที่เราน�าเสนอหมดแล้ว	สุดท้ายเราอาจจะได้รู้จริงๆ	ก็ได้ว่าสุนัขจรจัดคือปัญหาของสังคมจริงหรือไม่
	 แล้วถ้าพวกเขาเป็นปัญหา....เราควรท�ายังไงดี
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ข้อมูลสุนัขจรจัดในประเทศไทย

01 
ผลการส�ารวจจ�านวนประชากรสุนัข
ประจ�าปี 2559 ของส�านักงานปศุสัตว์
ทัว่ประเทศ พบว่าในประเทศไทยมสีนุขั
จ�านวนทั้งหมด 6.7 ล้านตัว เป็นสุนัขมี
เจ้าของกว่า 6.05 ล้านตัว และเป็นสนุขั
ที่ไม่มีเจ้าของ 750000 ตัว

02 
กองสตัวแพทย์สาธารณสขุ ส�านกัอนามยั 
กรุงเทพฯ ได้แบ่งสุนัขจรจัดออกเป็น 
2 ประเภท คือ สุนัขกึ่งจรจัด หมายถึง 
สุนัขที่อยู ่ตามชุมชนหรือถนน มีคน 
ให้อาหารและคอยดูแลบ้าง และ สุนัข
ไม่มีเจ้าของ ซ่ึงเป็นสุนัขไม่มีคนดูแลให้
อาหารเลย ใช้ชีวิตหาอาหารอย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ

03 
สุนัขจรจัดเพศเมีย 1 ตัว สามารถให้
ก�าเนิดลูกสุนัขประมาณ 20 ตัว ต่อ 
ปี หากทางภาครัฐและเอกชนยังไม่มี
มาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง หลาย
คนคาดการณ์ว่าสุนัขจรจัดน่าจะเพิ่ม
ปริมาณถึงหลัก 1 ล้านตัว ภายในปี 
2560
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ข้อมูลสุนัขจรจัดในประเทศไทย

04 
ข้อมูลจากทาง กทม. การเลี้ยงสุนัข
จรจัด 6000 ตัวต่อปี ใช้ค่าเลี้ยงดูแบ่ง
ได้ดังนี้ 

ค่าอาหาร 500 ตัน = 12 ล้านบาท  
ค่าวัคซีน 3 - 4 หมื่นโดส = 6 ล้านบาท
ค่าท�าหมัน = 6.5 ล้านบาท
รวมเป็น 24.5 ล้านบาทต่อปี

05 
ศูนย ์ โรคติดเชื้ อและโรคอุบัติ ใหม ่ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร  ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า 
สนุขัจรจดั กว่า 40% ในปัจจุบนั มเีชือ้พษิ
สุนัขบ้า ซึ่งสุนัขท้ังหมดในประเทศไทย
กว่า 7.4 ล้านตัว มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเพียง 23%

06 
กทม. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัสนุขั
จรจดักว่า 4500 ครัง้ต่อปี ผ่านสายด่วน 
1555 โดยปัญหาที่ถูกร้องเรียนมามาก
ท่ีสุดคือ พบสุนัขท่ีสงสัยว่าเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามมาด้วยปัญหาสุนัขจรจัด
ดุร้าย กัดคนอ่ืน และปัญหาเห่าหอน
เสียงดังสร้างความร�าคาญ
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ไลฟ์สไตล์ของ
สุนัขจรจัด
01. วดั : วดัเป็นสถานทีท่ีค่นส่วนใหญ่ชอบ
น�าสุนัขมาทิ้ง และเนื่องจากมีอาหารและที่
อยู่อาศัยครบครัน จึงมักพบ “หมาวัด” ได้
อยู่เสมอ

02. ตลาด : ตลาดเป็นแหล่งอาหารช้ัน
เลิศของเหล่าสุนัขจรจัด ทั้งจากเศษอาหารที่
คนท�าหล่นและในถังขยะ ท�าให้มีสุนัขจรจัด
มาปักหลักอยู่ในตลาดเป็นจ�านวนมาก

03. หน้าเซเว่น : นอกจากจะมีคนใจดี
คอยให้อาหารแล้ว หน้า 7-11 หรือร้าน
สะดวกซื้อยังมีแอร์เย็นเหมาะแก่การนอน
หลับเป็นอย่างมาก

04. ขา้งถนน : เป็นอกีหนึง่จุดทีม่กัมสีนุขั
จรจัดมาตั้งถิ่นฐานอยู่เสมอ โดยบางทีมีการ
รวมกลุ่มเป็นแก๊งค์สุนัขจรจัดขนาดใหญ่ ซึ่ง
มักพบได้ตามแยกถนนต่างๆ

05. อาคารรา้งและแหลง่เส่ือมโทรม : 
อาจจะไม่ใช่สถานท่ียอดนิยมส�าหรับสุนัข
จรจัดมากนกั แต่กส็ามารถพบกลุ่มสนุขัจรจดั

มาหลบแดดหลบฝนได้เช่นกัน

06. ทุง่หญา้และป่าละเมาะ : มักพบได้
ในต่างจังหวัดและมีฝูงสุนัขจรจัดยึดครองอยู่ 
สุนัขท่ีอยู่ท่ีน่ีมักจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่เหมือน
สุนัขป่า

02
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แนวทางการจัดการสุนัขของ กทม.

เรื่องน่ารู้
 1. ศูนย์พักสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี สามารถรองรับสุนัขจรจัดสูงสุดที่ 8500 ตัว ตอนนี้มีสุนัขอยู่ประมาณ 5500 ตัว ในขณะที่ทั่ว
ประเทศมีสุนัขจรจัดในระบบกว่า 750000 ตัว
 2. การจับสุนัข เจ้าหน้าที่จะใช้สวิงครอบสุนัขด้วยวิธีการล้อมจับ ส่วนพาหนะจะใช้เป็นรถกระบะหรือรถกรง เป็นส่วนใหญ่

01 รับเรื่องร้องเรียน ลงพื้นที่
พูดคุยปัญหากับผู้ร้องเรียน และผู้
ดูแลสุนัข (ถ้ามี)

02 ทมีงาน กทม. ไล่ต้อน
จับสุนัขจรจัดที่ได้รับแจ้ง

03 สุนัขจรจัดที่ถูกจับได้จะน�าไปเลี้ยงที่ศูนย์พักดูแลสุนัขจรจัด 
ประเวศ ฉีดวัคซีนและกักกันโรคเพื่อดูว่ามีแนวโน้มเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคอื่นๆ หรือไม่ 1 สัปดาห์

04  ย้ายสุนัขมาที่ส่วนคอกรอเจ้าของมา
รับคืนประมาณ 1 สัปดาห์ หากไม่มีเจ้าของมา
รับตัวคืนจะส่งไปยังคอกเลี้ยงรวมอีกประมาณ 1 
สัปดาห์

05 เมื่อครบเวลา จะส่งตัว
สุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักสุนัขจรจัด 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลต่อไป
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วิธีการดูหมาบ้า

01. หางตก
02. ลิ้นห้อย
03. ตาขวาง
04. น�้าลายไหล
05. ม่านตาขยายกว้าง
06. เดินโซเซ ท่าทางดุร้าย พร้อมจู่โจม

*โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา 
หากเช้ือไวรสัโรคนี้ได้ตดิเข้าไปถงึสมองแล้วผูป่้วยจะ
เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

041
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GORGI
บ้านหลังนี้คือบ้านหลังสุดท้าย
 วันหน่ึง ณ สถานตี�ารวจ ประเทศเปอร์โตรโิก มีใครบางคนก�าลงัเดนิเข้ามา เขาไม่ใช่คนทีก่�าลงัจะมาแจ้งความ หากแต่ 
เป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ผอมโซ หวาดกลัว และมีท่าทางเหมือนถูกทารุณมา เหล่าต�ารวจในสถานีเมื่อได้เห็นสภาพของสุนัขตัวนี้
ก็รีบเอาน�้าและอาหารมาให้ สุนัขจรจัดตัวนี้หลังจากกินอาหารเสร็จก็ส่งสายตาเหมือนขอบคุณก่อนเดินจากไป
 ในวันต่อมา สุนัขจรจัดตัวเดิมได้เข้ามาในสถานีต�ารวจอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เหล่าต�ารวจประจ�าสถานีได้ตัดสินใจรับ
เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ทันที โดยตั้งชื่อให้ว่า Gorgi และช่วยกันระดมเงินจากต�ารวจในสถานีเพื่อพาเจ้า Gorgi ไปตรวจสุขภาพ
กับสัตวแพทย์
 ปัจจุบัน Gorgi กลายเป็นดาวเด่นประจ�าสถานีต�ารวจแห่งนั้น โดยได้รับชุดต�ารวจและผ้าพันคอพร้อมภารกิจหลักคือ
เฝ้าสถานีต�ารวจและบางคร้ังยังออกไปเดินตรวจความเรียบร้อยของชุมชนอีกด้วย โดยต�ารวจในสถานีบอกว่าพวกเขาจะ
เลี้ยงเจ้า Gorgi ต่อไป และจะให้สถานีต�ารวจแห่งนี้เป็นบ้านอันแสนอบอุ่นหลังสุดท้ายของมันเอง

เรื่องประทับใจของสุนัขจรจัด
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ARTHUR
ขอแค่มีเธอ ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัว
 ณ การแข่งขนักีฬาเอก็ซ์ตรมีชิงแชมป์โลก (กีฬาผจญภยัวบิากทีม่กีารลยุป่า พายเรอื และปีนเขา) ในประเทศเอกวาดอร์ 
ระหว่างการแข่งขนัทมีนกักีฬาแข่งกันเอก็ซ์ตรมีสวเีดน 4 คน ได้พบกบัสนุขัจรจดัผอมโซตวัหนึง่ ด้วยความสงสารพวกเขาเลย
ให้ลูกชิน้เน้ือมนัไปหนึง่ลกู และตัง้ช่ือเล่นๆ ให้ว่า “ครสิตนี อาร์เธอร์”
 กลายเป็นว่าอาร์เธอร์ได้เริ่มต้นเดินตามพวกเขา โดยผ่านสมรภูมิการแข่งขันท่ีอันตรายต่างๆ มากมาย จนในท่ีสุดก็
ถึงด่านที่ต้องพายเรือคายัคข้ามน�้าระยะทางกว่า 36 ไมล์ ปรากฏว่าเจ้าอาร์เธอร์ได้ว่ายน�้าตามมา ด้วยวีรกรรมครั้งนี้ท�าให้ 
ไมเคิล หัวหน้าทีมตัดสินใจพายเรือกลับมาเพื่อรับอาร์เธอร์ขึ้นมาบนเรือด้วยทันที
 หลังจากร่วมผจญภัยผ่านอนัตรายมาด้วยกัน ไมเคลิ ได้ตดัสนิใจเป็นคนเลีย้งอาร์เธอร์และพาสนุขัตวันีก้ลบัไปยงัสวเีดน
หลังจบการแข่งขันด้วย เม่ือเขาและอาร์เธอร์มาถึงสวเีดนกก็ลายเป็นข่าวดงัทนัที แม้ว่าไมเคลิและทมีจะไม่ได้คว้าแชมป์กลบั
มา แต่พวกเขาก็ได้บางสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันมาแทน ซึ่งนั่นก็คือเพื่อนแท้ที่มีชื่อว่า อาร์เธอร์ นั่นเอง

เรื่องประทับใจของสุนัขจรจัด
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RUBIO
การรอคอยที่แสนอบอุ่น
 โอลิเวีย เซียเวอร์ เป็นแอร์โฮสเตสสาว ท่ีท�างานเดินทางจากเยอรมนีไปยังอาร์เจนตินาอยู่บ่อยครั้ง 
ครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาถึงกรุงบัวโนส ไอเรส อาร์เจนตินา เธอก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งแถวบริเวณโรงแรม 
ด้วยความน่ารักและน่าสงสารของมัน ท�าให้เธอให้อาหารและเล่นกับสุนัขตัวนี้ ซึ่งเธอตั้งชื่อให้ว่า “รูบิโอ”
 ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้ได้ตามเธอกลับมาถึงหน้าโรงแรมและรอเธออยู่หน้าโรงแรมตลอดหลายวันที่เธอ
พักอยู่ที่นี่ จนกระทั่งเธอต้องกลับไปที่ประเทศเยอรมนี แม้ว่าเธอจะต้องขึ้นเที่ยวบินไปที่ยังประเทศอื่นๆ 
เป็นเดือนๆ แต่รูบิโอก็ยังคงรอคอยเธออย่างซื่อสัตย์ท่ีหน้าโรงแรมแห่งนั้นตลอดมา จนในท่ีสุดโอลิเวียร์
ก็ได้เดินทางกลับมาที่อาร์เจนตินาอีกครั้งและพบว่ารูบิโอยังคงรอคอยเธออยู่หน้าโรงแรมเหมือนเดิม
 ด้วยเหตนุีโ้อลเิวยีร์จงึได้ตดัสนิใจรับเลีย้งสนุขัตวันี้ไว้ทนัท ีโดยได้พารบูโิอบนิกลบัประเทศเยอรมนัและ
เล้ียงมนัไว้ในบ้านของเธออย่างมคีวามสขุ ปิดฉากการอคอยอนัแสนยาวนานของรบูโิอ ทีส่ดุท้ายกไ็ด้อยูกั่บ
เจ้าของที่มันรักตลอดไปเสียที
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JUNO
จากนี้ไป..ฉันขอปกป้องเธอเอง
 คงไม่มีใครเศร้าไปกว่า Chester คุณพ่อผู้พบว่าลูกชายตัวเอง Lucas ก�าลังป่วยเป็นโรค Sanfilippo syndrome โรค
ทางพันธุกรรมที่ท�าให้ขาดเอนไซม์บางชนิด ส่งผลให้ Lucas จะค่อยๆ สูญเสียความสามารถต่างๆ ของร่างกายไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งเป็นอัมพาตและเสียชีวิต โดยทางทีมแพทย์ประเมินว่า Lucas น่าจะมีอายุได้ถึงแค่ประมาณ 15 ปีเท่านั้น และ
โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้
 คุณพ่อ Chester อยากให้ช่วงชีวิตที่แสนสั้นของลูกชายตัวเองมีความสุขท่ีสุด เลยตัดสินหาสุนัขมาเล้ียงไว้เป็นเพื่อน
และคอยดูแลเขาด้วย โดยเขาได้พบกับ Juno สุนัขพันธุ์ Belgian Malinois ในสถานกักกันสัตว์ที่มันก�าลังจะโดนฉีดยาให้
ตายในอีกไม่นานแล้วเนื่องจากไม่มีใครรับมันไปเล้ียง Chester ตัดสินใจรับเล้ียง Juno และฝึกมันให้เป็นผู้ดูแลและเป็น
เพื่อนกับ Lucas ในเวลาต่อมา
 ตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ Juno ได้อยู่เคียงข้าง Lucas ตลอดเวลาและคอยช่วยเหลือทุกอย่างเท่าท่ีมันจะท�าได้ 
รวมไปถึงคอยเห่าเตือนคนในบ้านเวลาที่ Lucas ชัก หรือร่างกายมีระดับออกซิเจนต�่า ซึ่งคุณพ่อ Chester กล่าวว่า เพราะ 
Juno ท�าให้เขาสามารถช่วยชีวิตลูกชายของเขาไว้ได้ทันเวลาหลายครั้งเลยทีเดียว 
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01 
Doggelganger
ไอ้หน้าหมา....นุษย์
 แคมเปญไอเดียสุดเจ๋งนี้เป็นของ 
 Pedigree Adoption Drive ของประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยเป็นการจับคู่หน้าของเรา
กับสุนัขในศูนย์พักพิงว ่าตัวไหนมีหน้า
เหมือนกับเราบ้างผ่านเทคโนโลยีสุดล�้าใน
เว็บไซต์ โดยคุณจะได้เห็นว่ามีน้องหมาตัว
ไหนหน้าเหมือนคุณบ้าง พร้อมข้อมูลของ
น้องหมาตัวน้ันๆ ว่าเป็นพันธุ์อะไร อายุ
เท่าไหร่ และชอบท�าอะไร ซึ่งถ้าคุณถูกใจ
ก็สามารถรับอุปการะสุนัขตัวนั้นไปได้เลย
ทันที หรืออยากช่วยบริจาคก็ท�าได้เช่นกัน 
เรียกได้ว่าเป็นไอเดียช่วยสุนัขหาบ้านท่ีมา
เหนอืท้ังทางเทคโนโลยแีละแนวคดิกนัแบบ
สุดๆ กันไปเลย

4 แคมเปญสร้างสรรค์เพื่อช่วยสุนัขจรจัดทั่วโลก

02 
Driving Dog
น้องหมาก็ขับรถได้นะ
 แคมเปญนี้เป็นของทาง SPCA New Zealand 
ร่วมกับแบรนด์รถ MINI ช่วยกันหาทางให้มีคนรับสุนัข
จากศูนย์พักพิงไปเล้ียงกันมากขึ้น โดยมีไอเดียอยาก
แสดงให้เห็นว่าเหล่าสุนัขจรจัดเหล่าน้ีก็มีความฉลาด
และความน่ารักไม่แพ้ใคร เลยจับสุนัขมาขับรถมินิกัน
เสียเลย โดยงานนี้ครูฝึกใช้เวลา 8 สัปดาห์ ในการฝึก
สนุขัจรจดั 3 ตวั ท�าสิง่เหลอืเชือ่คอืขบัรถ ซึง่เรียกเสยีง
ฮอืฮาในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างมาก และผลลัพธ์จาก
แคมเปญนีค้อืช่วยกระตุน้ให้คนรบัสนุขัจากศูนย์ไปเลีย้ง
จนหมดศูนย์เลยทีเดียว
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04 
อาสาสร้างสุข
จูงน้องสนุกสะดุดรัก
 แคมเปญน่ารักชวนอบอุ ่นนี้เป็น
ของประเทศไทยเอง โดยเป ็นของ
โครงการบ้านรักหมา ศาลายา ศูนย์ดูแล
สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้
เลี้ยงและดูแลสุนัขจรจัดกว่า 300 ตัว ซึ่ง
น้องหมาในศูนย์นั้นนอกจากจะได้กินอยู่
อย่างดีแล้ว แต่ก็ยังขาดคนท่ีพาออกไป
ออกก�าลังกาย ทางบ้านรักหมา ศาลา
ยา เลยท�าแคมเปญ “อาสาสร้างสุขให้
กับสุนัขบ้านรักหมา ศาลายา” ให้บุคคล
ท่ัวไปสามารถพาสุนัขจรจัดในการดูแล
ของศูนย์ไปเดินเล่นได้ นอกจากจะช่วย
น้องหมาได้ออกก�าลังกายแล้ว ยังเสริม
สร้างสายสัมพันธ์และเห็นมุมมองน่ารัก
ของเหล่าสุนัขจรจัด ซึ่งถ้าใครถูกใจสุนัข
ตัวไหนก็สามารถรับอุปการะไปเล้ียงได้
อีกด้วย

03  
Dogs in Magazine cover
เปลี่ยนหมาเป็นดาราดัง
 เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ช่วยหาบ้านให้เหล่าสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิง โดยคราวนี้เป็นฝีมือของเอเจนซี่โฆษณาสัญชาติ
โปแลนด์อย่าง Ostrosiostro มาจับสุนัขในศูนย์พักพิง 25 ตัว มาถ่ายเลียนแบบดาราดังบนหน้าปกนิตยสารดัง ซึ่งอิริยาบถอัน
สุดแสนน่ารกัชวนหมัน่เขีย้วของเหล่าน้องหมาทีท่�าท่าคล้ายดาราดงัน้ันท�าให้แคมเปญนีม้คีนถกูใจและแชร์ออกไปอย่างมากมาย 
และหลังจบแคมเปญนี้สุนัขกว่า 70% ที่ร่วมโครงการก็มีคนใจดีรับไปอุปการะต่อเป็นที่เรียบร้อย
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รู้หรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับหมาจร

1.  รู้หรือไม่...ใครเป็นเจ้าของสุนัขห้ามทิ้งสุนัขเด็ดขาด ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 40000 บาท นะ  
 (พรบ.ทารุณกรรมสัตว์) 
2.  รู้หรอืไม่...ห้ามรังแก เตะ หรอืท�าร้ายสนุขัจรจดัทกุรปูแบบเดด็ขาด ใครฝ่าฝืนเตรยีมตดิคกุ
 ไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 40000 บาท หรอืท้ังจ�าท้ังปรบักันไปเลย (พรบ.ทารณุกรรมสัตว์) 
3.  รู้หรือไม่...ใครเลี้ยงสุนัขในเขต กทม. อย่าลืมพาสุนัขของท่านไปจัดท�าทะเบียนสุนัขหรือฝัง 
 ไมโครชิปกับทาง กทม. ด้วย (ข้อบังคับ กทม.)
4. รู้หรือไม่...ห้ามเลี้ยงสุนัขบนฟุตบาท ข้างถนน หรือในสถานที่สาธารณะ (ข้อบังคับ กทม.)  
 ถ้าอยากเลี้ยงสุนัขจรจัดจริงๆ ควรหาบ้านให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขดีกว่านะ
5.  รู้หรือไม่...พบสุนัขบ้า สุนัขดุร้าย หรือสุนัขก่อปัญหาอื่นๆ ในกรุงเทพฯ โทรสายด่วน 1555  
 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้
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รู้หรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับหมาจร เราจะช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างไรได้บ้าง

 1. อาสาสมัคร : ใครมแีรง มพีลงั มีไฟ มีใจ สามารถสมคัรเป็นอาสาสมคัร
เพือ่ช่วยเหลือมลูนธิเิกีย่วกบัสนุขัจรจัดได้เลย โดยงานทีช่่วยเหลอืมหีลายประเภท 
ตั้งแต่ ช่วยท�าความสะอาดคอกเลี้ยง ช่วยพาสุนัขไปเดินเล่น หรืออาบน�้าให้สุนัข
จรจัด โดยหากใครสนใจควรติดต่อพูดคุยกับทางมูลนิธิล่วงหน้าก่อนนะ

 2. บริจาคเงิน : ส�าหรับใคร
ที่มีใจอยากช่วย แต่มีภารกิจติดตัว
มากมายจนไม่สามารถช่วยเหลือด้วย
แรงกายได้ ก็สามารถบริจาคเงินช่วย
เหลือกับทางมูลนิธิเช่นกัน เพราะเงิน
ทนุเป็นเหมอืนก�าลงัขบัเคลือ่นส�าคญัที่
คอยหล่อเล้ียงมลูนธิใิห้อยูต่่อไปได้ แต่
ควรศึกษาให้ดีก่อนว่ามูลนิธิท่ีเราจะ
บรจิาคเงนิไปนัน้ได้รบัการรบัรองการ
จัดตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้องกับทางภาค
รัฐหรือไม่ เพื่อไม่ให้เงินที่เราบริจาค
ไปตกอยู่ในกระเป๋าของพวกมิจฉาชีพ
นั่นเอง
 3. แจ้ง กทม. หรือเทศบาล
ท้องถิ่น : อาจจะเคยพูดไปแล้ว แต่
หากใครพบสุนัขจรจัดท่าทางดุร้าย 
หรือก�าลังอยู ่สภาพย�่าแย่สามารถ
ติดต่อสายด่วน 1555 เพื่อให้ทาง 
กทม. ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและ
ด�าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป หาก
อยู่ในต่างจังหวัดควรติดต่อเทศบาล
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นกัน
 4. รบัสนัุขจรจดัไปเลีย้ง : ถ้า
ใครมคีวามพร้อมเพียงพอ การรบัสุนขั
จรจัดไปเล้ียงถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
สุนัขจรจัดที่ดีมากๆ ทางหนึ่งเพราะ
ช่วยลดจ�านวนสนุขัจรจัดในศูนย์พกัพงิ 
ให้กลายเป็นสุนัขเลี้ยงต่อไป และช่วย
ให้ศนูย์พกัพงิสุนขัจรจดัมพีืน้ทีว่่างเพิม่
ให้รบัสนุขัจรจดัรุน่ใหม่มาเลีย้งได้ด้วย

049



050

จรจัด ไดอารี่ 

จากในสวนถึงใจกลางเมือง
 ทีส่วนสาธารณะข้างเซ็นทรลัลาดพร้าวมี
สนุขัจรจดัอยูห่ลายตวัจรงิๆ จากการสอบถาม
กับคุณป้านักดูดวงจากไพ่ทาโรห์บอกว่าแถว
น้ีมีคนให้อาหารสุนัขจรจัดอยู่ จากนั้นพวก
เราก็ได้ส�ารวจอีกหลายสถานที่ รวมไปถึง
ในใจกลางเมืองอย่างสยามสแควร์ ซึ่งมีสุนัข
จรจัดอยู่หลายตัวเหมือนกัน แต่มักอยู ่ใน
คณะเภสัชศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ เสียส่วนใหญ่

หนทางยาวไกลเริ่มต้นที่ก้าวแรก
 วนัแรกเราเริม่ต้นส�ารวจสนุขัจรจัดในกรุงเทพ
โดยตกลงกันว่าจะเดินเท้าเพ่ือให้เข้าถึงพื้นที่จริง
ให้มากท่ีสุด สถานท่ีแรกที่แรกที่เราไปถึงคือ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่ปรากฏว่าในละแวกนั้น
ไม่มีสุนัขจรจัดเลยแม้แต่ตัวเดียว ตามแผนการ
พวกเราไปต่อท่ีตลาดนัดจตุจักร หลังเดินทะลุ
ตรอกซอกซอยกลางแดดร้อนระอุ เราพบสุนัข
จรจัดบ้างประปราย คุณลุงใจดีที่เจอบอกกับเรา
ว่าในตลาดจตุจักรไม่ค่อยมีสุนัขจรจัดเพราะทาง 
กทม. ได้จัดการหมดแล้ว หากอยากเจอสุนัข 
จรจดัเยอะๆ ให้ลองไปสวนข้างๆ เซ็นทรลัลาดพร้าว
ที่ไม่ไกลจากที่นี่ดู

03
สะพานพุทธ – ท่าพระจันทร์
 เรามาเริม่ต้นใหม่อกีวันทีแ่ถวสะพานพทุธ 
จากการเดินไปมาในตลาดดอกไม้สดแล้วเรา
พบกับสุนัขจรจัดบ้าง 2 – 3 ตัวประปรายแถว
ริมท่าเรือ ซึ่งมีคนแถวนั้นคอยให้อาหารอยู่ ที่
นี่สุนัขจรจัดดูไม่ค่อยเป็นมิตรมากนัก จากนั้น
เราไปต่อท่ีท่าพระจันทร์ ที่นี่เป็นที่แรกที่เรา
เห็นสุนัขจรจัดอยู่ที่ริมทางเท้าจริงๆ และพบ
คนเอาสุนัขแม่ลูกอ่อนมาขอทานด้วย
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04
สุนัขจรจัดใต้สะพาน
 หลังจากส�ารวจมาได้ระยะหนึ่ง เราเริ่มจับ
ทางได้แล้วว่าสนุขัจรจดัมกัไม่อยูต่ามถนนใหญ่ 
แต่อยูต่ามตรอกซอกซอยเลก็ หรือตามสถานที่
ที่ไม่ค่อยมีคนสัญจรมากนัก เราไปตามหาสุนัข
จรจัดต่อบริเวณใต้สะพานต่างๆ แถวปิ่นเกล้า
และพบสุนัขจรจัดอีกตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ร้าน
ก๋วยเต๋ียวข้างทาง คุณลุงเจ้าของร้านบอกว่า
ความจริงไม่ใช่สุนัขของเขา แต่เป็นสุนัขของ
เพือ่นเขาทีเ่มาแล้วถูกคนท�าร้ายจนเสยีชีวติ มนั
ไม่รู้จะไปพึง่ใครเลยตามเขาแทน เขาก็เลยคอย
ดูแลให้อาหารมันบ้างตามสมควร

ใต้สะพานพระราม 8 
 ที่ใต้สะพานพระราม 8 มีสุนัขจรจัด
อยู่จ�านวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่น่ีเราพบ
สุนัขจรจัดตัวหนึ่งมีสภาพที่น่าสงสาร
มาก ท�าให้เราตัดสินใจควักกระเป๋าซื้อ
อาหารให้มันกิน แววตาใสซื่อของสุนัข
ตัวนั้นที่ก�าลังมองมาทางเราราวกับว่า
พูดขอบคุณ ยังคงติดตาเราจนกระทั่ง
ถึงทุกวันนี้

ถนนเส้นสนามบินน�้า
 การเดินทางของเราจบลงที่บริเวณเส้นสนามบินน�้าในวันที่ 3 ที่
ถนนเส้นนี้เราพบกับฝูงสุนัขจรจัดขนาดใหญ่เกินกว่า 10 ตัว มีทั้ง
สุนัขแม่ลูกอ่อนที่อาศัยอยู่ใต้สะพานร้าง เหล่าสุนัขแสนรู้ที่เดินตาม
เรา และสนุขัเจ้าถิน่ทีเ่พยีงแค่มองหน้าเรากส็บัขาวิง่กนัสดุตวั ทีน่ีเ่รา
ยงัได้พบกบัคณุลงุเจ้าของร้านอาหารตามสัง่ทีค่อยให้อาหารสนุขัรมิ
ข้างทางบริเวณนี้มากว่า 20 ปีแล้ว 

05
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คิดยังไงกบัหมาจรจดั ขอ้มูลมูลนธิิที่เกี่ยวขอ้งกบัสนุขัจรจดัในประเทศไทย

“มันชินตาจนมองข้ามว่ามันเป็นปัญหาไปแล้ว 
ทั้งที่จริงๆ มันเป็น วิธีแก้ปัญหาคือท�ายังไงก็ได้
ให้คนหยุดคิดแล้วไม่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ
เหมือนที่เรามอง ทางแก้ปัญหาจะมาเอง”
อาชีพ เกษตรกร และนักดนตรีอิสระ

“เป็นคนไม่ได้เลีย้งสัตว์ทกุประเภทครบั กเ็ลยไม่
ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ เหมือนเป็นชีวิตประจ�า
วันปกติที่เราเฉยๆ กับจิ้งจกตามบ้าน ไม่ได้
รังเกียจหรือคิดว่าเป็นภาระอะไร ถ้าเข้าใจ
ธรรมชาติก็อยู่ร่วมกันได้แบบปกติ”
อาชีพ นักออกแบบสวน

“คิดว่าหมาจรจัดมันน่าสงสารนะ ถ้าให้เลือกได้
ก็คงไม่มีหมาตัวไหนอยากเป็นหมาจรจัด น่าจะ
อยากมีคนดูแล”

อาชีพ นักวาดภาพประกอบ

“ที่บ้านเลี้ยงทั้งสุนัขจรและสุนัขสายพันธุ์ แต่จะ
เห็นได้ชัดเลยว่าสุนัขจรที่เลี้ยงเนี่ย จะซื่อสัตย์
กบัเรามากๆ ฟังค�าสัง่และเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างด”ี
อาชพี บลอ็กเกอร์รวีวิร้านอาหาร และสตัวแพทย์

“ถ้าคนในสงัคมช่วยกนัดูแลเขา เรากอ็ยูด้่วยกนั
ได้ สุนัขจรจัดไม่ได้เป็นปัญหา ที่เป็นข่าวหมา
กัดคนคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลจาก
เรามากกว่า”
อาชีพ นักเขียนและผู้จัดการส�านักพิมพ์

“ชวิีตของเราค่อนข้างจะใกล้ชดิกบัสนัุขจรจดั ที่
บ้านก็เลี้ยงหมา ความจริงหมาจรเน่ีย เกิดจาก
คนเอามาเลี้ยงแล้วก็ทิ้ง และไม่ได้ท�าหมันกัน”
อาชีพ นักเขียนการ์ตูน

“น่าเห็นใจค่ะ คือเราคิดว่าเขาก็มีความรู ้สึก
เหมือนกับเรานะ เขาน่าจะเหงาและอยากมี
ครอบครัวเหมือนสุนัขที่มีเจ้าของ”
อาชีพ นักศึกษา

“บางทีอาจจะมทีางออกท่ีดีท่ีท�าให้เราอยู่ด้วยกนั
โดยไม่มปัีญหาก็ได้ เขาอาจจะต้องการแค่ความ
รัก ซึ่งอาจจะมีใครสักคนที่พร้อมจะให้ความรัก
ก็ได้ เพียงแต่ยังไม่เจอกัน”
อาชีพ นักเขียนสมัครเล่น

“สนัุขจรเป็นปัญหาท่ีเกดิจากคน ท่ีมนุษย์สมควร
จะช่วยกันแก้ไขให้เหมาะสม”
อาชีพ สัตวแพทย์
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คดิยงัไงกบัหมาจรจดั ขอ้มูลมูลนธิิที่เก่ียวขอ้งกบัสนุขัจรจดัในประเทศไทย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
สมัครเป็นอาสาสมัครได้ทางเว็บไซต์ ได้รับสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
โทร : 0-2236-2176, facebook.com/thai.
spca.3

บ้านรักหมา ศาลายา
สามารถเย่ียมชมสุนัขของบ้านรักหมาได้ทุกวัน 
และช่วยอาสาพาน้องหมาไปเดินเล่นได้ (ติดต่อ
ล่วงหน้า)
โทร. 08-0438-1175, facebook.com/
salayalovedog

The Voice (เสียงจากเรา)
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ถูกทอดทิ้ง สามารถ
ร่วมบริจาคและช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
ติดต่อ : facebook.com/thevoiceforanimals

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด
สามารถขอเป็นอาสาสมคัรท�าความสะอาดสถาน
ที่และอาบน�้าให้สัตว์ (ติดต่อล่วงหน้า)
โทร. 0-2584-4896, 0-2961-5625, www.
home4animals.org 

Adopt Me Please
ช่วยหาบ้านให้สุนัขจร ใครท่ีสนใจสามารถช่วย
รับอุปการะน้องหมาจรจัดได้ (ติดต่อทางแฟน
เพจเพิ่มเติม)
ติดต่อ : adopt_me_please@hotmail.com, 
facebook.com/ampthai

โครงการเพื่อนข้างถนน
โครงการเพือ่ช่วยเหลอืสนัุขและแมวท่ีเดือดร้อน 
ร่วมบริจาคหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
โทร : 08-6602-3482, facebook.com/
midroadlover

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)
สามารถขอเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยงาน เช่น 
อาบน�้า เก็บเห็บหมัด (ติดต่อล่วงหน้า)
โทร. 08-1788-4222, www.soidog.org

หมากระสอบ
ช่วยลูกสุนัขจรจัดหาบ้าน ใครที่สนใจสามารถ
ช่วยรบัอปุการะได้ (ตดิต่อทางแฟนเพจเพิม่เตมิ)
ติดต่อ : facebook.com/mahkrasob

SOS ANIMALS Thailand
โครงการช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน ร่วมช่วย
เหลือได้ทั้งการบริจาคและรับอุปการะเคส
โทร : 08-1303-2006, facebook.com/SOS.
Animals.Thailand
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เจาะลึกปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยกับ 
ครูหยุย – วัลลภ ตังคณานุรักษ์

 เราสามารถพบเหน็สนุขัจรจดัได้ทัว่ไปในประเทศไทย
 จากผลส�ารวจล่าสุดของทางกรมปศุสัตว์บอกกับเราว่าใน
ประเทศไทย ณ ขณะนี ้มสีนุขัจรจดัรวมแล้วกว่า 800,000 ตวั และ
ถ้าพจิารณาจากแนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้เร่ือยๆ ในแต่ละปี คาดการณ์กนั
ว่าจ�านวนสุนัขจรจัดน่าจะถึงหลกั 1 ล้านตวัได้ภายในปีหน้า
 แน่นอนว่าเราคงเคยฟังวาทกรรมเร่ืองปัญหาสนุขัจรจดัมาจน
เคยชนิแล้ว ทกุรฐับาลต่างบอกว่าสนุขัจรจัดคือปัญหาทีส่่งผลกระทบ
หลายอย่างต่อสังคม ซ่ึงควรมกีารด�าเนนิการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 แต่ท�าไมสุนัขจรจดัถึงเพิม่จ�านวนขึน้ทุกปี
 เพือ่ไขปรศินาและค้นหาความจริงนี ้เราได้รบัเกียรตเิป็นอย่าง
สูงในการได้เข้าสัมภาษณ์ ครูหยุย-วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หนึ่งใน
ผู้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศึกษาปัญหาการ
ทอดท้ิงสัตว์ในท่ีสาธารณะ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ซึง่ท่าน
จะมาพดูคยุชีแ้จงถึงปัญหาและความจรงิทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลังชวิีตของ
สนัุขจรจัดท่ีเราเห็นจนชินตาอยูท่กุวนันี้
 ทุกท่านคงอยากรู้ว่าทางภาครัฐลงมือท�าอะไรไปแล้วบ้าง 
อปุสรรคท่ีเกดิข้ึนคอือะไร 
 และท่ีส�าคญัเหนอืสิง่อืน่ใด...
 เราควรท�าอะไรเพือ่วนัพรุง่นีข้องสนุขัจรจดัดี

ในมุมมองของครุหยุยคิดว่าสุนัขจรจัดเป็นปัญหาหรือไม่
 ปัญหาของสนุขัจรจัดของประเทศไทยน่าจะอยู่ทีจ่�านวนกบัการ
จัดการ ด้วยจ�านวนกว่า 800,000 ตัวตอนนี้ ท�าให้การดูแลจัดการ
ล�าบาก พอจัดการได้ไม่ทั่วถึงเราก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ของโรค
พิษสุนัขบ้า เพราะสุนัขมีเชื้อแค่ตัวเดียวพอกัดตัวอื่นก็แพร่กระจาย
โรคทวีคูณ มีปัญหาสุนัขท�าร้ายคนด้วย เราคงเห็นว่ามีข่าวคนโดน
กดัตลอดเวลา อกีเรือ่งคือกีดขวางท�าให้เกิดอบุตัเิหต ุรวมทัง้การส่ง
เสยีงรบกวน ถ่ายอจุจาระ กลายปัญหาสาธารณสขุ ดังนัน้ถ้าไม่มกีาร
จดัการปัญหาย่อมเกิดขึน้แน่

อุปสรรคในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในปัจจุบัน
 อปุสรรคทีส่�าคญัทีส่ดุคอื คน โดยเฉพาะคนทีเ่ลีย้ง ด้วยเหตุ
ทีบ้่านของเรานีส่ามารถเลีย้งสนุขัได้ไม่จ�ากดั โดยหลกัของนานาชาติ
แล้ว ก่อนท่ีจะเล้ียงสุนัขต้องจดทะเบยีนฝังชิพก่อน แล้วต้องเรยีนรู้ว่า
เล้ียงยงัไงด้วย เพราะสุนขัแต่ละพนัธุก์ม็กีารเล้ียงคนละแบบ บ้านเรา
เน้นเลีย้งด้วยความรกั แต่ไม่รูถ้งึข้อเทจ็จรงิของการเลีย้งสนุขัแต่ละ
พนัธุ ์บางคนชอบสนุขับางแก้ว แต่ปรากฏว่าดเุกินกว่าทีเ่ลีย้งได้ บาง
คนชอบสนุขัขนยาว แต่บ้านเราเมอืงร้อน เป็นต้น ความไม่รูผ้สมกับ
การไม่ขึน้ทะเบยีนท�าให้เกดิปัญหาเกีย่วกบัสนุขัจรจดัตามมา

ความขัดแย้งทางอ�านาจของภาครัฐและท้องถิ่น
 ทัง้ทางภาครฐัและท้องถิน่ (อบต. อบจ.) ตอนนีก้�าลงัมปัีญหา
ขัดแย้งกันในการดูแลสุนัขจรจัด ท้ังในเชิงกฎหมายและปฏิบัติ ใน 
เชงิกฎหมายคอืตอนนีเ้ราได้กระจายอ�านาจให้ท้องถิน่แล้ว แต่เรือ่ง
ของสนุขัจรจดัเรายงัไม่ได้โอน ท�าให้ตอนนีท้างท้องถิน่จะฉดีวคัซนี
โรคพิษสุนัขบ้าได้ก็ต่อเมื่อกรมปศุสัตว์ประกาศว่าให้จังหวัดนั้นเป็น
เขตแพร่โรคพษิสุนขับ้า ท้องถิน่จงึมสิีทธ์ิท่ีจะฉีดได้ อยูด่ีๆ  จะฉดีไม่ได้ 
เพราะไม่ใช่อ�านาจของท้องถิน่ อนันีเ้ป็นความลกัลัน่ของกฏหมาย
 ล�าดับต่อมา คือ การลงมือฉีดวัคซีนและท�าหมันก็มีปัญหา 
เพราะสุนัขจรจัดมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีคนเคาะกะละมังเลี้ยง
กบักลุม่ทีอ่อกหากนิเอง ซึง่สนุขักลุม่หลงันีห้าตวัจบัยาก ท�าให้การ
ท�าหมันและฉีดวัคซีนไม่ท่ัวถึง รวมไปถึงปัญหาปลีกย่อยอย่างการ
ท�าหมนัและฉดีวคัซีนต้องหาคนท้องถิน่ช่วยมาจับสนุขัจรจดั สถานทีท่ี่
จะเอาไปให้สนุขัท�าหมนักไ็ม่ม ีศกัยภาพและความเรว็ในการท�าหมนั
เรากย็งัน้อย ท�าหมนัได้แค่ทลีะหลกัสบิตวั ในขณะทีส่นุขัมเีป็นแสน
และแพร่พนัธุเ์รว็ แบบนีก้ไ็ม่ทนักนั มหิน�าซ�า้ยงัมคีวามเชือ่อกี คนที่
คอยเคาะกะละมงัเลีย้งบางคนกไ็ม่ยอมให้ท�าหมนัสนุขั ให้เพยีงแต่
ฉดีวคัซนี พระบางรปูทีอ่ดุรเลีย้งสนุขัไว้กว่า 80 ตวั บอกว่าไม่ยอม
ให้ท�าหมนัเพราะบาป ถงึยคุสมยันีแ้ล้วความเชือ่แบบนีก้ย็งัมอียูน่ะ 
 ทีต่ลกยิง่กว่านัน้คอืเครือ่งมอืเครือ่งใช้กไ็ม่เพยีงพอ อย่างการ
เป่าลูกดอกหรือยิงปืนยาสลบ บางจังหวัดมีปืนยิงยาสลบกระบอก
เดยีวใช้ร่วมกนั 3 จงัหวดั นีค่อืปัญหาของประเทศไทย ท�าให้สดุท้าย
เรากเ็ลยกลบัมาใช้สวงิจบัเหมอืนเดมิ ซึง่คดิว่าเป็นวธิทีีป่ลอดภยัสดุ
ทัง้คนจบัและสนุขั

เก็บสุนัขจรเข้าศูนย์ ท�าได้จริงหรือไม่ ใครเป็นคนมีอ�านาจ
 ส�าหรบัแนวคิดน้ีทางท้องถ่ินก�าลังท�าอยู่ แต่ก็มปัีญหาคือเป็นการ
ท�าโดยไม่แน่ใจว่าท�าได้หรอืไม่ อย่างเช่น กทม. ซือ้ทีท่ีจ่งัหวดัอทุยัธานี 
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สร้างเป็นศนูย์ดแูลสุนขัจรจดัมสีนุขักว่า 8,000 ตวั แต่ปัญหาคอืท�า
แบบน้ีสามารถเบกิเงิน สตง. ได้ไหม เพราะ สตง. บอกว่าเรือ่งของ
สุนัขไม่ใช่เรื่องของส่วนท้องถิ่น แต่เป็นหน้าที่ส่วนของกรมปศุสัตว์ 
อย่างท่ีเรารู้กันว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ถูกฝึกมาในการดูแลสัตว์
เศรษฐกิจ พอมาดูแลเรื่องสุนัขจรจัดแล้วมักไปไม่ถูกเลย ตอนนี้
ก็เลยมีความลักลั่นว่าถ้าท้องถ่ินเอาไปดูแลน่ีมีอ�านาจจริงหรือไม่ 
ซึง่กพ็บว่าไม่ม ีเป็นเร่ืองตลกทีต้่องยอมรบัว่านีแ่หละคือประเทศเรา
 แต่ถ้าถามแนวคิดว่าควรเอาเข้าไหม ก็มีแนวคิดเหมือนกัน
ว่าควรเอาเข้า ผมก็เลยประนีประนอมกับเหล่าคนเลี้ยงสุนัขจรจัด 
ส่วนท้องถิน่ และกรมปศุสตัว์ทีย่งัไม่มคีวามพร้อมว่า สนุขัเร่ร่อน 5 
ประเภทท่ีต้องเอาเข้าก่อน หน่ึงคือป่วย สองคือดุร้าย สามคอืท้อง สี่
คอืลูกสนุขั ห้าคอืเป็นโรคเรือ้นหรือโรคผวิหนงัอย่างร้ายแรง ซึง่ตอน
นีท้กุกลุ่มเห็นด้วยหมดแล้ว ดังนัน้สนุขั 5 กลุม่นีจ้ะถูกเก็บเข้าสถาน
เลีย้งสัตว์ของรัฐและเอกชนก่อนเลย เป็นภารกิจแรกทีต้่องท�า ซึง่ถ้า
ท�าแบบน้ีได้กน่็าจะลดจ�านวนสนุขัจรจดัได้ประมาณ 1 ใน 3 

สุนัขจ�านวนมากขนาดนี้ ควรพาไปไว้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม
 ทางท้องถิ่นที่ท�าอยู่หลักๆ ตอนนี้คือทาง กทม. ซ่ึงศูนย์ที่
อทัุยธานีกร็บัสุนขัเต็มจ�านวน 8,000 ตวัแล้ว ทางภาครัฐอย่างกรม
ปศสุตัว์ยงัไม่มแีนวทางจัดการอย่างจรงิจัง ดังนัน้ส่วนใหญ่ตอนนีก้าร
ดแูลสนุขัจรจดัส่วนมากจึงอยู่ในมอืของเอกชนทีเ่ปิดสถานสงเคราะห์
เป็นส่วนใหญ่ ซึง่บางแห่งก็ไม่พร้อม พืน้ทีคั่บแคบ ขาดทนุทรพัย์ แต่
เนือ่งจากตอนน้ีเราม ีพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสตัว์ ใน พรบ.น้ี 
บอกว่าให้จัดตั้งกรรมการชุดหนึ่งซ่ึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้จัดตั้งสถาน
สงเคราะห์สัตว์ และผลักดันให้ทางเอกชนที่ท�ากิจกรรมตรงน้ีอยู่
ขึ้นทะเบียนเสีย พอขึ้นทะเบียนแล้วในอนาคตทางภาครัฐก็จะได้
สนับสนุนได้อย่างถกูต้องเตม็ก�าลงัต่อไป
 อกีแนวทางหนึง่คือการแก้ไขระบบใหญ่ทัว่ประเทศ โดยการให้
คณะกรรมการกระจายอ�านาจ กับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ในกระทรวงมหาดไทย กระจายอ�านาจให้เป็นภารกิจของท้องถิน่
ในการดูแลสุนัขจรจัด พอมีอ�านาจส่วนท้องถิ่นก็ได้รับงบประมาณ 
เขากม็เีงนิไปจัดการสนุขัจรจดัอย่างท่ีต้องการได้แล้ว แล้วเรากต้็อง
แก้กฎหมายอีกข้อหนึ่งคือให้ขึ้นทะเบียนสุนัข โดยให้ท้องถ่ินรับลง
ทะเบียน ทีนี้ก็หมดปัญหาเพราะว่าเราแก้ปัญหาครบทั้งวงจรแล้ว 
สุนัขใครไม่ขึ้นทะเบียนเราก็จัดการได้ กับให้ท้องถิ่นรับสุนัขจรจัด
ทัง้หมดในท้องถิน่มาดูแล พอเป็นแบบนีก็้น่าจะเป็นทางเลอืกทีด่ี

แนวคิดเรื่องเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขของชุมชน
 ปัญหาของแนวคิดน้ีคืออะไรคือสนัุขชุมชน อะไรคือสนุขัเร่ร่อน 
ตรงนีเ้ราต้องนยิามให้ชัดเจน ถ้าตอบว่าสนุขัในชุมชนคือสนุขัทีค่นใน
ชุมชนทุกคนตกลงว่าเล้ียงร่วมกัน อย่างนี้โอเคเลย บอกเลยว่า

หมูบ้่านนีม้สีนุขัอยู ่3 ตวั ทกุคนโอเคว่านีค่อืสนุขัของเรานะ ทกุคน 
ต้องช่วยกันดูแล มีการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย มีกฎกติการ่วมกัน
ว่าจะพาไปท�าหมนั ฉดีวคัซนีและตรวจโรค ถ้าไปกดัใครชมุชนกต้็อง
ช่วยกนัรบัผดิชอบ แต่ท่ีเป็นอยูต่อนนีมั้นไม่ใช่สุนัขชมุชน แต่เป็นสนุขั
จรจดั เพราะไม่มชีมุชนไหนท�าแบบนีเ้ลย เรามหีน้าทีแ่ล้ว เรากต้็อง
มีความรับผิดชอบด้วย เอาแต่หน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ เราให้อาหาร 
เลี้ยงมันอย่างเดียว แต่ถ้ามันกัดใครไม่เกี่ยวกับฉันมันก็ไม่ได้ มัน
ต้องมคีวามรบัผดิชอบด้วย นีค่อืดลุยภาพทีม่นัต้องม ีถ้าไม่มตีรงนี้
เมื่อไหร่ โลกเราไปต่อไม่ได้ ปัจจุบันตอนน้ีมันมีปัญหาคือเรามีใจ 
ให้มนั แต่ไม่มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะให้มนั

มีการถกเถียงกันมากว่าเราควรให้อาหารสุนัขจรจัดหรือไม่ ครู
หยุยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้
 ความจริงมันไม่มีค�าตอบที่ถูกหรือผิดทั้งหมดหรอก ลองคิด
ตรรกะง่ายๆ ว่าถ้าคุณไม่ให้อาหารสุนขัจรจดั พอเขาหวิแล้วจะเกดิ
อะไรขึน้ เขากไ็ปคุย้ขยะ ไปแย่งอาหารชาวบ้าน ร้ายหน่อยกก็ดัชาว
บ้าน กลายเป็นปัญหาอกี
 แต่ถ้าพูดถึงพวกเคาะกะละมังให้อาหารสุนัขตามข้างถนนที่
เลี้ยงกันทีเป็นฝูง อันนี้จะเป็นปัญหาที่พูดถึงกันเพราะคนให้อาหาร
ไม่รบัผดิชอบ บางทีให้แล้วเลอะเทอะ ส่งกลิน่เหมน็ สนุขัเห่าเสยีง
ดังบ้าง มันเลยกลายเป็นปัญหามากกว่า ผมเคยเจรจากับคนเคาะ
กะละมงัเลีย้งสนุขัเหล่านีเ้หมอืนกนัว่าคณุช่วยมาขึน้ทะเบยีนได้ไหม 
มีสุนัขอยู่กี่ตัว ปรากฏว่าไม่ยอม เพราะถ้าสุนัขพวกนี้ไปกัดคนอื่น
เขาต้องเป็นคนรบัผดิชอบเพราะเป็นเจ้าของ แต่พอเราบอกว่าจะไป
จบัหมดนะ ปรากฏว่าเขากไ็ม่ให้จบัอกี กท็ะเลาะกนัเป็นงกูนิหางอยู่
อย่างนี้
 ผมว่าในโลกใบน้ีบางค�าถามอาจจะไม่ต้องการค�าตอบส�าเรจ็รปู
แบบ 1 หรอื 2 หรอก ไม่มอีะไรทีส่ดุโต่งไปด้านใดด้านหนึง่ มาหา
ทางออกร่วมกนัน่าจะเป็นทางเลอืกทีด่กีว่า

พรบ. ป้องกนัทารุณกรรมสตัว ์มสีว่นช่วยสนุขัจรจดัไดอ้ยา่งไร
  ถ้าจับจดุมาทีเ่รือ่งสนุขัจรจดั มนักช่็วยแก้ปัญหาได้ แต่มข้ีอแม้
ว่ากฏหมายต้องถกูบงัคบัใช้เตม็รปูแบบ อย่างแรกคือกรรมการต้อง
ตัง้ให้ครบ ซึง่ตอนนีก็้ตัง้ครบแล้ว สองคอืกรรมการต้องออกระเบยีบ
กฏเกณฑ์ เช่น ระเบยีบการสถานสงเคราะห์สตัว์เอกชน มนัจะท�าให้
สถานสงเคราะห์เหล่านี้ดูแลสัตว์ได้ดีขึ้น มีงบช่วยเหลือจากภาค
รฐัมากขึน้ สามคอืกรมปศสุตัว์ ซึง่ถอืเป็นเจ้าทีต่ามกฏหมาย กรม
ปศสุตัว์ละเว้นจากหน้าที่ไม่ได้ ถ้าเขาบอกว่ากรมปศสุตัว์ต้องเอาไป
ดแูลก็ต้องดแูล กฎหมายมนัเดนิได้ถ้ามกีารเอาไปปฏิบตั ิความจริง
ประเทศไทยมกีฎหมายเยอะเกอืบทีส่ดุในโลกนะ แต่การปฏบิตัอิาจจะ 
แย่ทีส่ดุในโลกกไ็ด้ นีค่อืเรือ่งจรงิทีเ่ราต้องยอมรบั
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การแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนควรเริ่มจากอะไร
 ควรเริ่มจากการออกฎหมายให้คนไปลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ถ้าเป็นแบบนั้นสามารถแก้ไขอย่างยั่งยืนได้แน่ เพราะทั่วโลกไปใน
แนวทางนีห้มด หลงัจากลงทะเบยีนแล้วยังมรีะเบยีบอกีมากให้ปฏบิตัิ
ตาม เช่น พอลงทะเบียนแล้วเจ้าของสนุขัก็ต้องรับผดิชอบสนุขัตวัเอง 
ต้องรบัผดิชอบต่อการกระท�าของมนั ตอนนีม้นักลายเป็นว่าใครนึก
อยากจะขายสนัุขก็ขาย สนุขัทีเ่อามาขายก็ไม่มคุีณภาพ ดังน้ันจงึควร
ต้ังต้นออกกฎหมายว่าให้ทกุคนมาจดทะเบยีน ฝังชิพ แสดงความเป็น

ตวัตน แล้วปฏบิตัติามระเบยีบต่อไป อย่างนีย้ัง่ยนืแน่นอน เพราะ
เราคมุและตรวจสอบได้ว่าสนุขัใครเป็นของใคร
 ส่วนการแก้ปัญหาสนุขัจรจดัทีย่งัเร่ร่อนอยูต่อนนี ้แนวทางที่
ถูกต้องท่ีสุดคือกระจายอ�านาจให้ท้องถ่ินไปดูแล พอท้องถิ่นดูแล
ก็แบ่งเบาภาระจากส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ก็จะมีความรับผิดชอบ
น้อยลงเหลอืแค่คอยดแูลในภาพรวม ซึง่ผมว่าน่าเป็นวธีิทีด่ทีีส่ดุท่ี
เราสามารถท�าได้ตอนนี้ 
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แรงใจและงานศิลปะเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดของ
คุณเอ็ม - กิตติพงษ์ ค�าศาสตร์ 
 
 
 หนุ่มฮิปฮอป เพลงจงัหวะโย่วๆ มาดลกุแบดบอย
 คงเป็นส่ิงแรกๆ ทีค่นส่วนใหญ่นกึถึง โก๋-เอม็ หรือคณุเอม็ – 
กติติพงษ์ ค�าศาสตร์ หนึง่ในนกัร้องของวงบดุด้า เบลส นัน่เอง แต่
ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังบทบาทนักร้องฮิปฮอปจังหวะสนุกๆ และชีวิต
ในวงการเพลงของเขานั้น ความจริงแล้วชายหนุ่มคนนี้คือหนึ่งในผู้
ท�างานอาสาเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในระดับที่เรากล้าบอกเลยว่า 
เข้มข้นมาก
 นอกจากงานอาสาทีเ่ขาทัง้ช่วย ทัง้เก็บมาเลีย้งเอง จนตอนนีม้ี
สนัุขกว่า 20 ตัว แล้ว เขายงัเป็นคนริเร่ิมท�ารายการทวีเีก่ียวกบัสนุขั
จรจัดชื่อว่า “หมากาพย์ หมาจร” ซึ่งเป็นรายการที่ท�ามาเพื่อให้คน
ทัว่ไปได้เหน็ปัญหาและรู้ว่าสนุขัจรจดัจริงๆ นัน้มชีีวติและความเป็น
อยู่อย่างไร
 ความจรงิแล้วคุณเอม็นัน้ไม่ได้ช่วยเหลอืแค่สนุขัจรจัด หากแต่
เขายงัช่วยเหลอืสตัว์ทกุชนดิทีเ่ขาเหน็ว่าสามารถช่วยได้ ท้ังแมว แพะ 
กระต่าย เต่า หมบู้าน หรอืแม้กระทัง่หมปู่า จนตอนนีท้ีบ้่านของเขา
ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจังหวดั เตม็ไปด้วยสตัว์นานาชนดิ ราวกบัว่า
อยู่ในสวนสตัว์กไ็ม่ปาน
 ในคร้ังนีเ้ราจะมาเล่าเรือ่งชีวิตและความคิดของคุณเอ็ม ท่ีไม่ใช่
ในแง่ของศลิปินเพลง หากแต่ในแง่ของงานอาสาช่วยเหลอืสนุขัจรจดั
ของเขา และวิถีทางการเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อช่วย
เหลือสุนัขจรจดัอย่างแท้จริง
 นีค่อือกีด้านหน่ึงของหนุ่มฮปิฮอปคนนี ้ทีเ่ราคดิว่าคณุไม่เคยเหน็
 และเป็นอีกด้านทีท่ัง้เท่ ใจด ีตลก และอบอุ่นเอามากๆ เลยทเีดยีว

อัพเดททัง้ชีวิตการงานและด้านอาสาสุนัขจรจัด
 ช่วงน้ีผมกร้็องเพลงบ้างเป็นอาชีพหลกั แต่ตอนก่อนร้องเพลง
เราเคยท�าอาชพีเกีย่วกบัศลิปะมาก่อน แต่กห็ยดุไปร้องเพลง แต่ตอนนี้ 
เริม่ท�างานศลิปะข้ึนมาใหม่ เลยท�า 2 อาชีพนีค้วบคู่กันไป
 ส่วนงานด้านอาสาสนุขัจรจัด ก็อย่างทีคุ่ณเหน็อยู่เลย สนุขัและ
บ้านที่ต่างจังหวัดที่อยากให้เป็นที่เลี้ยงสุนัขได้เยอะๆ แบบที่นี่ คือ
บทบาทอาสาท้ังหมดทีผ่มท�าเลยนะ หมาทีอ่ยูท่ีน่ีท่กุตวัเคยเป็นหมา
จรจัดมาก่อน เคยถกูช่วยเหลอืและมเีร่ืองราวมาก่อน ส่วนทีต้่องมา
เลี้ยงที่นี่ (บ้านต่างจังหวัด) เพราะว่าบ้านผมที่กรุงเทพฯ มีพื้นที่ไม่

เพียงพอ เลยเป็นแผนการที่ต้องย้ายสุนัขจรจัดที่ผมเลี้ยงมาไว้ที่นี่ 
เพราะทีน่ีม่พีืน้ทีม่ากกว่า อากาศกด็กีว่า

จุดเริ่มต้นของงานอาสา
 ขอเริ่มต้นที่หมาตัวแรกที่ผมเลี้ยงก็แล้วกัน เป็นหมาพันธุ ์
พทิบลู ตอนนัน้ผมอยากเลีย้งหมาพนัธุน์ีม้าก ตรงใจเรามาก อยากเท่ 
ยอมรบัว่าตอนนัน้ผมเลีย้งกจ็รงิแต่เลีย้งไม่ค่อยด ีเพราะผมไม่ค่อยได้
ดแูล ถ้าถามว่ารกัไหม ตอนนัน้ผมคงตอบว่ารัก แต่ถ้าถามผมตอนน้ี
ผมขอบอกเลยว่าถ้าเล้ียงแบบนั้นไม่ได้รักหรอก เพราะไม่มีความ
ใส่ใจดแูลเรือ่งสขุภาพของเขาเลย
 พอเขาตายไป เรากเ็ริม่เลีย้งหมาจรกบัแฟน โดยสนุขัตวัแรก
ท่ีเอามาเล้ียงเป็นหมาพิการ ชื่อว่า พิ้งค์ก้ี พี่ท่ีท�างานอาสาด้วยกัน
บอกว่าเจอหมาพิการถูกทิ้ง สภาพโทรมมาก แฟนกับผมมองหน้า
กนักต็ดัสนิใจเลยว่ารบัเถอะ สงสาร ไม่ไหวแล้ว กเ็ลยได้มา
 จากนั้นก็เริ่มมีหมาจรหาบ้าน พอหาไม่ได้ก็มาอยู ่กับเรา 
(หวัเราะ) หรอืบางทช่ีวยมา หมาบางตัวนสิยัไม่ค่อยปกต ิขีร้ะแวง
บ้าง ชอบเห่าบ้าง ไม่มีใครเอา ผมกร็บัเลีย้งเอง กเ็ลยเริม่มหีมามาก
ขึน้เรือ่ยๆ แบบนี้

งานศิลปะเพื่อสุนัขจรจัด
 นอกจากร้องเพลงแล้วผมยงัก�าลงัท�างานด้านศลิปะด้วย เช่น 
ขายรูปเขยีน ขายของพรเีมีย่ม พวงกญุแจ กระเป๋า กระเป๋าเป้ พวกนี้ 
ท�ามาขายเพือ่ช่วยสตัว์โดยตรงเลย เพราะบางทเีจอหมาต้องรกัษา
ด่วนแต่เราไม่มเีงนิเลย (หวัเราะ) เรากโ็พสเลยว่ากระเป๋าลอ็ตนี ้20 
ใบครบั ได้เงนิจะรบีโอนให้เป็นค่าสตัวแพทย์ก่อนเลย
 จรงิๆ ผมลมืไปแล้วว่านีเ่ป็นอาชพีผม เพราะก่อนมาร้องเพลง
ผมเคยท�างานเกีย่วกบัศลิปะมาก่อน หรอือาจพดูได้ว่าเพราะศลิปะ
เลยท�าให้ผมได้ร้องเพลง ได้รูจ้กัโจอี ้บอย ได้รูจ้กัเพือ่นๆ ในวง แล้ว
ผมก็ลมืเลอืนมนัไป จนกระทัง่ผมได้ท�างานพวกนีก้เ็ลยนกึข้ึนได้ว่าที่
ผ่านมาเราใช้ชวีติอะไรของเราอยูว่ะ บางทผีมเหนือ่ยจากการท�างาน
ร้องเพลงผมก็มีข้ออ้างท่ีจะไม่วาดรูป ตอนนี้ผมเลยกวดขันตัวเอง 
ตัง้ใจกลบัมาวาดรปู กลบัมาอดหลบัอดนอนเพือ่สร้างผลงานออกมา 
ตอนนีก้เ็ริม่มคีนรูจ้กั เอามาขายเพือ่ช่วยหมาด้วย เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ี 
และเป็นแรงผลกัดนัให้ผมอยากลยุต่อ
 งานช้ินแรกทีท่�าเป็นภาพสีไม้ วาดมาเพือ่ขายเอาเงนิไปช่วยเคส
หมาทีเ่ป็นมะเรง็ ปรากฏว่าแป๊บเดยีวกข็ายได้แล้ว ผมเลยเริม่คดิว่า
อยากวาดรปูมาเพือ่เอาเงนิไปช่วยหมาตวัอืน่ด้วย กเ็ลยท�ามาจนได้
จดันทิรรศการเองเป็นครัง้แรก

จากงานศิลปะสู่นิทรรศการ
 ตอนท�านิทรรศการครั้งแรกเป็นงานสีขาวด�า ดุๆ เลย เป็น
เรือ่งเกีย่วกบัความเชือ่ของคนกบัสตัว์ทีเ่ป็นสดี�า โดยเฉพาะหมาด�า

ARTIST AND
THE BEAST
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ทีห่าบ้านไม่ค่อยได้ เราก็เลยอยากวาดหมาด�าทีส่ะท้อนอกีมมุหนึง่
ในสังคม โดยงานน้ีผมไปจัดแสดงที่เชียงใหม่ หาเป้าหมายเป็น
ฝรัง่ เพราะผมเป็นคนแปลก ไม่อยากให้คนไทยรู้จกั อยากให้เขา
ชอบงานผมจรงิๆ ไม่ใช่งานของโก๋ เอม็ - บดุด้า เบลส สรปุขาย
ได้ครบั แต่คนไทยซือ้อยูดี่ (หวัเราะ)
 ครัง้ทีส่องพดูถงึเรือ่งอตุสาหกรรมเนือ้สตัว์ เพราะท�างานด้าน
น้ีและหาข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งพวกนีแ้ล้วอนิ ผมเลยลดละการกนิเนือ้
สตัว์ลง และเรากอ็ยากน�าเสนอเรือ่งราวตรงน้ีให้คนอืน่รูด้้วย แต่จะ
ไปเขยีนเพลงกค็งยาก รู้สกึว่ามนัเครียดไป ก็เลยมาวาดรูปแทน ได้
ปล่อยของเต็มท่ี โดยครัง้ทีส่องจดัท่ี Hof Art Space แต่ครัง้ที ่3 
พคีมากเราจดัท่ี เกษรพลาซ่า กลางเมอืงเลย และขายรปูได้เกอืบ
หมดเลย
 ผมรูสึ้กว่าคนเร่ิมเข้าใจแล้วนะ เราก็ตโีจทย์แตกว่าเราจะพดู
เรือ่งสตัว์ เป็นรปูทีค่นรูห้รอืไม่รู้เรือ่งศิลปะก็ดูได้ แต่ละงานผมตัง้ใจ
ท�ามาก และมาคยุกนัได้เลยว่าท�าไมถึงต้องซ้ือรูปผม เพราะว่างาน
พวกน้ีท้ังหมดผมเอาเงินไปช่วยหมานะ ถ้าขายไม่ได้ผมก็ไม่รูว่้าจะ
เอาเงนิท่ีไหนไปเล้ียงหมาเหมอืนกัน (หวัเราะ)
 พดูกนัตรงๆ อย่าหาว่าผมหยาบคายเลยนะ แต่สงัคมนีเ้หบ็หมา 
มนัเยอะ เพราะเมด็เงินมนัเยอะก็เลยมคีนโกงกัน ด้วยเหตนุีผ้มก็

เลยใช้เงินตัวเองไง เอาเงินที่ผมร้องเพลง ขายงานศิลปะ มาช่วย
หมาเองเลยดกีว่า

หมากาพย์ หมาจร
 เราท�ารายการนีเ้พราะว่าเราอยากท�างานเพือ่สังคม แล้วเราก็
อนิเรือ่งสนุขัจรจดั พอผมได้ท�ารายการได้ท�างานเกีย่วกับด้านน้ี เรา
กพ็บว่ามนัยากนะทีจ่ะให้ความรูท่ี้ถกูต้องเกีย่วกบัเรือ่งสนุขัจรจดัใน
ประเทศไทย ตอนทีเ่ราไปท�ารายการเราเหน็ได้จากทกุเทปเลยว่ามี
คนรกั แต่รกัผดิวธิ ีคณุเลีย้ง แต่คณุไม่ได้ดแูลให้ด ีปล่อยให้เขาท�า
บ้านคนอ่ืนสกปรก มนักท็�าให้คนอืน่เกลียดหมาแมวเพิม่ขึน้ ขอเรยีก
ว่าเป็นเรือ่งของจติส�านกึดกีว่า
 ตอนท�ารายการนี ้เราแทบไม่ได้เงนิสนับสนนุจากผูป้ระกอบ
การรายใหญ่เลย แต่กลบัได้จากผูป้ระกอบการรายเลก็ทีอ่ยากช่วย
เหลอืเราจรงิๆ อย่างเดยีวเลย รถที่ไว้ออกกองกไ็ด้ของพีโ่จอี ้บอย 
ให้ยมืมา คอืมนัตลกนะ เพราะตอนทีเ่ริม่ท�ามแีต่คนบอกว่ารายการ
มงึเจ๊งแน่ แต่ตอนนีท้ีผ่มยงัไม่ได้ท�าต่อไม่ใช่เพราะว่าเจ๊งนะ ตอนนี้
มสีปอนเซอร์มาท�าต่อด้วยแล้ว ตดิปัญหาแค่ว่าหมดสญัญากบัช่อง
เดมิและยงัไม่มช่ีองให้ลงแค่นัน้เอง
 การท�ารายการทีวีก็เหมือนกับกระบอกเสียงของหมานะ ให้
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คนได้เห็นว่าหมาแมวถูกท้ิงเป็นแบบนี้นะ และผมอยากให้มันเป็น
รายการท่ีมสีาระ บางทถ้ีาผมท�าเกมโชว์อาจจะรุ่งก็ได้นะ (หวัเราะ) 
แต่ผมไม่อยากท�าไง บางทีกระแสตอนนี้อาจจะต้องการเรื่องตลก
มากกว่า แต่ผมกพ็ยายามท�าให้เป็นรายการทีม่สีาระแบบยาหวาน
ทานง่ายแล้วนะ ผมว่าผมท�าที่สุดของแจ้เท่าที่ผมจะท�าได้แล้วล่ะ 
(หวัเราะ)

จากช่วยหมา สู่การช่วยหมูป่าในเมือง
 เป็นเทปรายการเทปหน่ึงทีผ่มชอบมาก เริม่มาจากทางสมาคม
พทิกัษ์สตัว์ป่า เขาแจ้งผมมาว่า “พีเ่อม็ มหีมปู่าโดนดัก สนใจไปถ่าย
รายการไหม” ผมบอกว่าไปเลย ตอนแจ้งมาบอกว่ามตัีวเดียว ขาขาด 
เพราะโดนคนดกัไปกิน เราก็ไปพหลโยธิน ในเมอืงเลย ใช่ ในเมอืง
มหีมูป่า ปรากฏว่าท่ีน่ันมหีมปู่ากว่า 20 ตวั เราไปคุยกับคนพืน้ทีเ่ลย
รูว่้าหมพูวกนีม้าจากคนถวายศาลเจ้าแล้วแพร่พนัธ์ุในป่าหลงัตลาด มี
คนคอยดกัไปกินด้วย ผมเหน็แล้วก็คิดเลยว่าเราต้องย้ายพวกนีอ้อก
ไปให้หมด แต่จะท�ายงัไงดี ใครจะเป็นคนจับหมปู่า
 แต่ผมกไ็ด้สมาคมพทิกัษ์สตัว์ไทยมาช่วย ทางเขาประสานกบั
ทางปศสัุตว์ในการขนย้าย ผมก็รบีโทรหาพีน้่องผองเพือ่นเพือ่ช่วย
ระดมทุน ทุกคนก็ใจดีมาก ทุกคนรู้ว่าผมท�าอะไร ผมก็ได้ทนุมาเพือ่

ช่วยงานครัง้นี ้เราระดมทมีหมอมายงิยาสลบหมปู่า ทกุคนท�างาน
กันเต็มท่ี ตอนขนย้ายหมูมีคนโดนเหยียบตะปูตรงกองขยะทะลุ 
เท้ามาอกีฝ่ังเลย พวกผมกท็�ากนัจนถงึตสีองตสีาม ฝนกต็ก แต่ก ็
ยงัมคีนช่วยเราอยูน่ะ ในทีส่ดุเราขนย้ายหมไูปได้หมด ส่วนตวัทีโ่ดน
ดกัขาขาดไป เป็นหมสูามขา ชือ่ พกิลุ ผมเป็นคนรบัเลีย้งไว้เอง

การแก้ปัญหาสุนัขรจรจัดในมุมมองของคุณเอ็ม
 จรงิๆ ผมกเ็คยนัง่คดิอยูเ่หมอืนกนันะ คนอืน่กม็าช่วยผมคดิ
เหมอืนกนั ช่วยบอกว่า “มงึจะแก้อะไรได้เยอะ” (หวัเราะ) จรงิๆ 
คอืแก้ไม่ได้เยอะหรอก แต่ผมกย็งัพยายามคดิถงึหลายๆ ทางทีช่่วย
สนุขัได้มากกว่านี ้แล้วกพ็ยายามท�าสิง่ทีต่วัผมตอนนีท้�าได้ก่อน 
 แต่ถ้าถามใจผมนะ ผมอยากให้ทกุคนมาช่วยกนั พดูแบบหล่อๆ 
เลย เวลาเจอเคสหมาจรจดัอย่าเพิง่คดิถงึมลูนธิ ิอย่าเพิง่คดิถงึกลุม่
เพือ่นข้างถนน ซอยดอ็ก ถ้าช่วยกนัได้ สมมตว่ิาหมาตวัทีว่่าอยูห่น้า
ออฟฟิศคณุ กช่็วยกนัระดมทนุในออฟฟิศ พาไปรกัษาและท�าหมนั
มนั แค่ช่วยกนัคนละไม้คนละมอืแค่น้ีเอง การบอกให้คนไม่รกัมารัก
มนัไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ผมอยากบอกคนทีอ่ยากช่วย มีใจรกัสตัว์บ้าง 
ให้มาช่วยกนัหน่อย ผมอยากให้ก�าลังใจคนรกัสัตว์ด้วยกนั อยากให้
ลองท�าด ูและอย่าเพิง่ท้อเลยนะ
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THANK YOU
ขอขอบคณุ คณุครูหยุย - วัลลภ ตงัคณานรัุกษ์ ส�ำหรับข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกบัสุนัขจรจดัในประเทศไทย และกำรพูดคยุท่ีเตม็ไป
ดว้ยควำมรูด้ีๆ  ที่ท�ำให้เรำรูว่้ำปัญหำสุนขัจรจดัยังสำมำรถแกไ้ขได ้ถ้ำทัง้ภำครัฐและประชำชนทุกคนร่วมมือกนั
ขอขอบคณุ คณุโก ๋เอ็ม - กติตพิงษ์ ค�าศาสตร์ ส�ำหรับกำรพูดคุยสดุมันส์และควำมประทับใจสุดๆ กบัภำรกิจช่วยเหลอืสนัุข
จรจดัที่ทำงคุณโก ๋เอ็มก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยู่
ขอขอบคณุ พี่ลิน-สพุรรณี กิตตมิิ่งมงคล กบัภำพประกอบท่ีเตม็ไปด้วยควำมรู้สกึอุ่นๆ นวลๆ แตซ่ำบซ้ึงประทับใจครับ 
ขอขอบคณุ พี่ช้าง-คณิตศาสตร์ ส�ำหรบักำรต์นูในเล่มน้ี ขอบคุณท่ีอดทนกับกำรเสนอไอเดยีของผมและกำรเปลี่ยนสตอร่ีบอร์ด
ไปมำดว้ยนะครับ (ฮำ่)
ขอขอบคณุ พี่แขก ที่แมจ้ะยงัไมห่ำยด ีแตก่ว็ำดภำพเมืองหมำจรสดุอลงักำรให้ ตอนเหน็ครัง้แรกน่ีอ้ำปำกคำ้งเลย ถำ้ไม่ไดพ้ี่คง
ไมไ่ดม้ภีำพนีม้ำแน่ๆ  ครบั
ขอขอบคณุ พี่ Loop of Art ส�ำหรบักำรรว่มงำนกนัครัง้แรก แตภ่ำพประกอบของพ่ีสวยงำมประทับใจสมค�ำร�่ำลอืครับ
ขอขอบคณุ คณุลุง คณุป้า และอีกหลายๆ ทา่น ท่ีใจดช่ีวยเหลอืพวกเรำในระหวำ่งกำรเดนิทำงเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัสุนัขจรจดั
ทั่วกรุงเทพฯ และจงัหวัดข้ำงเคียง
เหนอืสิ่งอื่นใดเรำขอขอบคุณผูอ้ำ่นทกุทำ่นจำกใจจรงิท่ีตดิตำมกนัมำจนถงึฉบบัน้ี
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LETTER TO THE PAST

2 0 1 4           2 0 1 6
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ถึง...ทิพย์ 
ในช่วงเวลา มิถุนายน 2014 

 

 ฉันเป็นคนที่เธอไม่รู้จัก ไม่เคยพบ และพูดคุย ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้มาหาเธอ

เพื่อให้เธอรู้จักฉัน และบอกความในใจที่มีต่อเธอ

 หลายเวลาที่มีความสุข ความเศร้า มีหลายครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงสิ่งที่เธอท�า 

ฉันยิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอมีความสุข บ่อยครั้งฉันไม่ยินดีและอยากไปบอกเธอ

ไม่ให้ท�าสิ่งนั้น สิ่งที่ฉันไม่ชอบมากๆ จนท�าให้ฉันเป็นทุกข์หนักกับการละเลยความรัก 

เธอเลี้ยงหมาชื่อเป๊บซี่ เธอไม่รู้ว่ามันมีความรักให้เธอ คิดถึงเธอ รอเธอทุกวัน จนวันที่

มนัก�าลงัจะจากเธอไป ฉนัเหน็แววตาของมนัในอ้อมกอดของเธอ ฉนัรูท้นัทว่ีามนัรักเธอ

มากและเธอก็รักมันมาก แต่มันสายเกินไป มันจากเธอไปแล้ว เธอปล่อยให้มันคิดถึง

เธอ เหมือนกับฉัน 

      สดุท้ายนีฉ้นัหวงัว่าการเขยีนจดหมายมาหาเธออาจจะท�าให้เธอรกัฉันบ้างกเ็ท่านัน้

    

รักและคิดถึง

ทิพย์  

ตุลาคม 2016

ปล. เธอไม่ต้องตอบจดหมายถึงฉัน เพราะฉันรู้จักเธอดีพอแล้ว

 Letter to the Past เป็นคอลัมน์เชิงคอนเซ็ปต์ที่ให้ทุกคนลองคิดว่าถ้าเราส่งจดหมาย 1 ฉบับ ไปหาตัวเองในอดีตได้ในช่วงเวลาหนึ่ง จะเขียนอะไรลงไปใครที่สนใจอยากแบ่งปันเรื่อง

ราวชวนอมยิ้มหรือเสียน�้าตาในจดหมายฉบับนี้ให้คนอื่นได้อ่านด้วย สามารถส่งเนื้อหาประมาณครึ่งหน้า A4 มาได้ที่ howlpublishing@gmail.com หรือทาง in box แฟนเพจ howl ได้เลย
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“มีเธออยู่กับฉัน
สายฝนนัน้ก็ไม่น่ากลัว”

โรงงานความฝัน
เรื่องและภาพ : Linkumi
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ที่จดจ�ำข้อมูลได้ละเอียดยิบ เรื่องรำวในวันนี้กับอดีตในวันนั้นยังคง
เชือ่มโยงกนัเสมอ นีแ่หละค่ะท�ำให้บำงครัง้ระหว่ำงทีค่ณุก�ำลงัพดูๆ 
หรอืใช้สำยตำสอดส่องอะไรอยูก็่ตำม (โดยเฉพำะสำวๆ ทีเ่ดนิผ่ำน) 
คณุเธอกก็�ำลงัค�ำนวณเหตกุำรณ์ไปพร้อมๆ กนัด้วยมนัสมองระดบั
เดียวกับไอน์สไตน์เลย
 ดังนั้นขอให้ระวังไว้เลยค่ะคุณผู้ชำย ก่อนที่จะพูดหรือสัญญำ
อะไรกับเธออย่ำลืมนึกถึงอนำคตเผื่อไว้ด้วยก็ดีนะคะ แต่ถึงยังไงก็
เถอะ อำกำรของสำวๆ เหล่ำน้ีกไ็ม่ได้ต้องกำรอะไรไปมำกกว่ำให้คณุ
สนใจและใส่ใจนำงมำกกว่ำน้ี ลองย้อนกลบัมำมองเรำว่ำให้เวลำเธอ
พอไหม สิง่ทีพ่ดูไปได้ท�ำหรอืเปล่ำ หรอื เอ๊ะ วนันีว้นัอะไร สำวๆ ร้อย 
ท้ังร้อยมักจะหงุดหงิดท่ีฝ่ำยชำยละเลยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เสมอ 
นอกจำกเรื่องค�ำสัญญำแล้ว เรื่องของเวลำท่ีมีให้กันยังส�ำคัญต่อ
ควำมสัมพันธ์มำกๆ ใครล่ะจะไม่ชอบที่คุณแฟนมำเอำใจใส่ และ
พอมีโอกำสที่ดีก็ควรอธิบำยถึงเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เธอ
ยังไม่สบำยใจ แน่นอนว่ำไม่มีใครท�ำให้เธอสบำยใจได้เท่ำคุณอีก
แล้วล่ะค่ะ 
 เชื่อเถอะว่ำ ผู้หญิงล้วนสบำยใจเมื่อรู้ว่ำคุณยังอยู่ข้ำงๆ และ
ท�ำให้เธอรู้สึกว่ำคุณจะยังไม่หำยไปไหน ไม่ว่ำเธอจะง่ีเง่ำแค่ไหน
ก็ตำม เอำล่ะลองกลับไปท�ำดูรับรองว่ำได้ผลชัวร์ๆ ! อย่ำงน้อยๆ 
คู่ของคุณก็เข้ำใจกันมำกกว่ำเดิมไปเท่ำนึงเลยล่ะ

ก็อยากพูดอะไรบ้างนะ
เรื่อง: honeyhoneycake  

ภาพประกอบ : ญาณิศา กิตติสมนาคุณ
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 ว่ำกันว่ำผู้หญิ๊งผู้หญิงมักมีเรื่องที่ยำกจะเข้ำใจอยู่มำกมำย 
อย่ำงวันดีคืนดีคุยกันอยู่เล่นๆ ผ่ำนไปสักเดี๋ยวเธอก็กลับท�ำหน้ำ
ไม่สบอำรมณ์แถมยังเหวี่ยงวีนเอำขึ้นมำง่ำยๆ ท�ำเอำเหล่ำผู้ชำย
ซึ่งเป็นเพศที่ไม่ได้มำนั่งคิดอะไรเล็กๆ น้อยๆ ถึงกับงงว่ำ...เค้ำท�ำ
อะไรผิดไปเหรอ ครั้นพอจะถำมเอำตรงๆ ก็ได้ค�ำตอบสุดสะพรึง
กลับมำว่ำ
 “ไม่มีอะไรหรอก” 
 แถมไม่ได้มีแค่นั้น ปำกนำงบอกไม่มีอะไรแต่หน้ำกลับบึ้งตึง
พร้อมจะฆ่ำคนได้เสยีอย่ำงนัน้ บ่งบอกเลยว่ำนีฉ่นังอนอยูน่ะยะง้อ
ด่วน ! แต่ผูช้ำยหลำยคนคงจะไม่เข้ำอกเข้ำใจว่ำเหตไุฉนเลยผูห้ญงิ
ยคุนีน้ำงถงึได้เอำใจยำกเสยีเหลอืเกิน ไหนจะต้องง้อนำงยังไง นูน่ก็
แล้วน่ีกแ็ล้วกย็งัไม่ถกูใจ จะยกจะหำอะไรมำให้นำงถึงจะหำยวนีและ
กลบัมำย้ิมหวำนเป็นนำงฟ้ำคนงำมได้เหมอืนเดิม แถมบำงคูย่ิง่เมนิ
ท�ำไม่สนใจปล่อยนำงงอนข้ำมวันข้ำมคืนยิ่งไปกันใหญ่จ้ำ อย่ำค่ะ 
แบบนี้อันตรำยมำกอำจจะเลิกลำกันได้ในท้ำยที่สุดเลยนะ
 ต้นเหตุของเรื่องเล็กๆ ที่ผู้ชำยไม่เข้ำใจอย่ำงอำกำรคิดมำก
ของสำวๆ ทั้งหลำยทั่วโลก เกิดขึ้นจำกกำรที่ชั่วโมงนี้คุยกันอยู่ดีๆ 
คณุไม่รูห้รอกว่ำอกีห้ำนำทถัีดไปผูห้ญงิจะน�ำเร่ืองรำว ค�ำพดูต่ำงๆ 
ไปจนิตนำกำร บวกลบคูณหำร รวมถึงขุดเรื่องรำวในสมัยพระเจำ้
เหำข้ึนมำจนเป็นประเด็นข้ึนมำอกีได้ อย่ำลมืนะว่ำเพศแม่เป็นเพศ

“ไม่มีอะไรหรอก”
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เหมือนฝัน
 นี่เป็นภำพท้องฟ้ำ twilight ที่สวยที่สุดในชีวิต ภำพนี้เรำถ่ำยที่ Isle of skye, 
Highland ประเทศ Scotland วนันัน้เป็นวนัทีอ่ำกำศแจ่มใสมำก พยำกรณ์อำกำศ
ทีน่ัน่บอกว่ำเป็นวนัท่ีร้อนทีส่ดุ ท้องฟ้ำแจ่มใสทีส่ดุของปีนี ้พวกเรำโชคดจีรงิๆ เรำ
ข้ำมเรือมำจำกเมือง Malliag วิวระหว่ำงข้ำมเรือมำก็สวยจนไม่รู้จะบรรยำยยังไง 
ท้องฟ้ำใสแจ๋วตัดกับภูเขำมำกมำยไกลสุดลูกหูลูกตำ 
 ภำพนี้ถ่ำยเมื่อเวลำประมำณ 3 ทุ่มกว่ำๆ ของวันนั้น ระหว่ำงเรำก�ำลังเดิน
ทำงไปที่พัก พวกเรำจอดรถข้ำงทำง ถ่ำยรูปกันอย่ำงมีควำมสุข ภูมิประเทศที่ไม่
เหมอืนที่ไหน ท�ำให้เรำก็แอบแปลกใจว่ำนีเ่รำอยูบ่นโลกจรงิหรอื หรอืนีค่อื สวรรค์ 
ฉันก�ำลังฝันอยู่รึเปล่ำ.... 
 แต่อย่ำงไรก็ดี ฉันคิดว่ำครั้งหนึ่งในชีวิต... 
 ทุกคนควรมำที่นี่จริงๆ นะ !

SNAPSHOT
เรื่องและภาพ : LittleLionMan
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LET’S TALK
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	 เราทกุคนต่างต้องเคยเจอสนุขัจรจดัมาอย่างแน่นอน
	 เพราะพวกเขาต่างอยูร่อบๆ	ตวัเรา	อาจในตรอกซอกซอย	นอนหมอบ
หน้าร้านสะดวกซือ้	นัง่น�า้ลายยดือยูข้่างแผงลอยขายหมป้ิูง	หรอืบางทกีเ็ป็น
แค่เสยีงเห่าดงัๆ	ให้เราะสะดุง้ตืน่ยามค�า่คนื
	 กว่าจะทันรูต้วั	สุนขัจรจดักไ็ด้กลายเป็นส่วนหนึง่ของชวีติท่ีเราคุน้เคย
ไปเสยีแล้ว
	 แต่เราเชื่อว่าไม่มีสุนัขตัวไหนอยากเป็นสุนัขจรจัด	คงไม่ใช่เรื่อง
สนกุแน่ทีต้่องร่อนเร่ไปมาด้วยท้องทีห่วิโซ	หรอือาศยัอยูบ่นโลกใบนีอ้ย่าง
แร้นแค้น	หากพวกเขามีความฝัน	สุนัขเหล่าน้ีคงฝันว่ามีคนใจดีซักคนพา
พวกเขาไปเลีย้ง	ได้อยู่ในทีท่ีพ่วกเขาเรยีกว่า	“บ้าน”	ได้อย่างแท้จรงิ
	 คณุยอร์ช-สรศาสตร์	วเิศษสนิธุ	์กค็งเป็นบ้านหลงันัน้ส�าหรบักลตู้า
	 เรือ่งราวการพบกนัอนัน่าประทับใจของคุณยอร์ช	กบักลูต้า	หลายคน
น่าจะทราบกนัดอียูแ่ล้ว	ดงันัน้ในคราวนีน้อกจากชวีติและความน่ารกัของ 
กลูต้ากับผองเพื่อน	เราได้ชวนคุณยอร์ชมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
สนุขัจรจดัในประเทศไทยอกีด้วย
	 บางทีเมื่อคุณอ่านบทสัมภาษณ์นี้จบแล้ว	คุณอาจพบว่าสุนัขจรจัด
น่ารักขึ้นกว่าเดิม	แม้ว่าพวกเขาอาจสกปรกมอมแมมบ้าง	แต่บางอย่าง
ภายในของพวกเขาก็ยังคงน่ารักและพร้อมให้ความรักแก่ใครก็ตามอย่าง
ไม่มเีงือ่นไข
	 หมาจรจัดน่ารกัหรอืไม่
	 ขึน้อยูก่บัว่าเรามองพวกเขาทีแ่ง่มมุไหนเท่านัน้เอง

HOME 
SWEET 
HOME
บ้านแสนสุขของ คุณยอร์ช-สรศาสตร์ วิเศษสินธ์ุ 
กับกลูต้าและเหล่าผองเพื่อน
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1. หลงัฝนซาคือวนัฟ้าใส
	 หลายปีก่อน	หลงัจากที	่คุณยอร์ช-สรศาสตร์	วเิศษสนิธุ	์ได้
พบกบักลูต้าเป็นครัง้แรกในคืนหนึง่ฝนตกหนกั	ด้วยความน่ารกัและ
แววตาของกลตู้า	ท�าให้คุณยอร์ชตดัสนิใจเลีย้งสนุขัตวันี	้และเริม่ต้น
การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	ร่วมกันมามากมาย	จนกลูต้าสามารถ
เอาชนะโรคมะเรง็ได้ส�าเรจ็
	 ด้วยความน่ารัก	แสนรู้	ท�าให้กลูต้ากลายเป็นดาวเด่นใน
โลกออนไลน์	ได้ออกรายการทีวี	ลงนิตยสาร	และได้รับรางวัล
ต่างๆ	มากมาย	จากวนัฝนกระหน�า่วนันัน้	จนถึงวนัฟ้าใสวนันี	้เรา
เช่ือว่าหลายคนก�าลังคงอยากรู้ว่าทั้งคุณยอร์ชและกลูต้า	มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปบ้าง
 “นบัตัง้แต่วันนัน้	ทัง้ชวีติผมและกลตู้าเปลีย่นไปมาก”คณุยอร์ช
บอกเราด้วยรอยยิม้อย่างเป็นกันเอง	“เมือ่ก่อนตอนทีเ่พิง่ได้รูจ้กักบั
กลูต้า	ผมเป็นแค่นักศึกษา	ตอนนี้ทั้งตัวผมและกลูต้าต่างก็เติบโต
ขึน้	ตอนนีผ้มท�างานแล้วและพยายามท�างานเพ่ือให้ตัวเองเตบิโตข้ึน
ไปเรือ่ยๆ	เวลาไปคยุงานก็มคีนบอกว่า	อ้อ	คุณยอร์ช	พ่อกลูต้านีเ่อง	
เลยอาจพอกล่าวได้ว่าการได้พบกับกลูต้าเมือ่ตอนนัน้	ท�าให้ชวีติของ
เราพลิกผนัไปเลยนะ	กลตู้าเป็นหมาท่ีเปลีย่นชีวิตผมจริงๆ”
	 ปัจจุบนั	คณุยอร์ช	ก�าลงัท�างานเป็นผูก้�ากับโฆษณาอสิระ	ที่
ออกผลงานเดด็ๆ	มาแล้วหลายช้ิน	อกีทัง้ยงัเป็นเจ้าของเพจ	“Gluta	
Story”	ทีม่คีนตดิตามกว่า	5	แสนคน	และอาชีพหลกัท่ีคุณยอร์ชบอก
กบัเราด้วยรอยย้ิมว่า
	 “ผมเป็นพ่อกลตู้าด้วยครับ”

2. สุนขัจรจดัคือปัญหาที่เกดิขึน้จากคน
	 หลังจากท่ีได้พดูคยุกับคณุยอร์ชถึงเรือ่งราวของกลตู้ากนัพอ
สงัเขปแล้ว	เราได้ถามคุณยอร์ช	ซ่ึงเป็นคนทีท่ัง้รกัและชอบเล่นกบั
สุนัขจรจัดเป็นการส่วนตัว	และท�างานช่วยเหลือสุนัขจรจัดมาอีก
มากมาย	เกีย่วกบัมมุมองของเขาต่อสนัุขจรจัดในประเทศไทยตอนนี้
	 “ถ้าถามผม	ผมคิดว่าสนุขัจรจัดเป็นปัญหานะ	แต่เป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากคนมากกว่า”คุณยอร์ชตอบก่อนทีจ่ะขยายความเพิม่เตมิ
“ผมว่าเขาไม่ผิดนะที่เกิดมาเป็นสุนัขจรจัด	เขาเลือกเกิดไม่ได้	แต่
สุนัขจรจัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคน	เพราะในประเทศไทยใครอยาก
เลี้ยงหมาก็เลี้ยง	ตอนน้ีการเลี้ยงหมามันง่ายมาก	ง่ายเกินไป	มัน
กลายเป็นว่าถ้าวนันีอ้ยากเลีย้งหมาก็ซ้ือมาเลีย้งได้เลย	แต่พออาทิตย์
หน้าเกดิเบ่ือแล้ว	ท�าไงดี	เอาไปปล่อยละกัน	นีคื่อการเลีย้งหมาแบบ
ไร้ความผดิชอบ	และเป็นต้นก�าเนดิของปัญหาสนุขัจรจดั	ทีผ่มบอก
ว่าเกดิข้ึนจากคนนัน่เอง”
	 คุณยอร์ชได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่า	 เราต่างทราบกันดีว่าใน
ประเทศไทยไม่มีระบบการลงทะเบียนสุนัขอย่างจริงจัง	รวมไปถึง
ไม่มีการผลักดันโครงการท�านองนี้จากภาครัฐเลย	ต่างจากในต่าง
ประเทศ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	ที่ก่อนการเลี้ยงสุนัขซักตัวต้องมีการ
ท�าเร่ืองและข้ึนทะเบียนสุนัข	ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบ
ปัญหาสุนัขจรจดัในประเทศไทยและก�าลงัเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ	

	 เมือ่เป็นอย่างนัน้แล้ว....เราจึงได้มาสู่ค�าถามส�าคญัอกีข้อ
	 นัน่คอื...เราควรท�ายงัไงกนัดี

3. ปัญหาของสนุขั แต่ตอ้งเริ่มแกท้ี่คน
	 “ในต่างประเทศ	ทีเ่ขาจดัการได้มปีระสทิธภิาพเพราะว่าเขา
มกีารท�า	Put	to	Sleep	หรอืการณุยฆาต	แต่ถ้าถามผม	ผมสงสาร
พวกเขากไ็ม่อยากให้ฆ่าเลยหรอืท�าอะไรในแนวทางนัน้เลย”
	 นี่เป็นค�าตอบแรกของคุณยอร์ช	เกี่ยวกับแนวทางการแก้
ปัญหาสนุขัจรจดัในประเทศไทย	โดยเขาเหน็ว่าการลดจ�านวนสุนขั
จรจดัในระบบลงอาจจะไม่ใช่หนทางท่ีถกูต้องทีส่ดุ	หากแต่เราควร
แก้ปัญหาทีแ่ท้จรงิคอืการสร้างระบบดแูลการเลีย้งสนุขัให้ยัง่ยนืเพือ่
ป้องกนัคนปล่อยสนุขัเพิม่ต่างหาก
	 “ผมคดิว่าอย่างแรกเราต้องสร้างระบบท่ียัง่ยนื	เราต้องท�าให้
การเลีย้งหมายากขึน้	มกีารลงทะเบยีนและคดักรองคนทีเ่หมาะสม
ทีจ่ะเลีย้ง	ผมอยากใช้ค�าว่า	“เพิม่ความวุน่วาย”	ละกนั	เพิม่ความ
วุ่นวายในการเลี้ยงสุนัขให้มากขึ้นคนเวลาคนท่ีจะเลี้ยงสุนัขก็ต้อง
คดิมากขึน้	และส่งผลให้คนทิง้สนุขัน้อยลงด้วย	เพราะสนุขัทกุตวัมี
การลงทะเบยีนอยูแ่ล้ว”
	 นอกจากน้ีชายหนุม่คนนีย้งัมอีกีไอเดยีในการแก้ไขปัญหาสนุขั
จรจดั	คอื	ส่งเสรมิและรณรงค์ให้คนในประเทศมองสนุขัจรจดั	ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นสนุขัพนัทางว่าเป็นสนุขัทีน่่ารกั	แสนรู	้และฉลาด	ไม่แพ้ 
สนุขัพนัธุอ์ืน่ๆ	ทีม่าจากต่างประเทศเลย
	 “ผมมกัให้สมัภาษณ์ตลอดเลยว่าสนุขัพนัทางในประเทศไทยมี
เยอะมาก	เราน่าจะมอีงค์กรมารบัผดิชอบส่วนนี	้มาสร้างค่านิยมหรอื
แบรนด์ดิง้ให้คนรูว่้าสนุขัพนัทางกน่็ารกันะ	มมีลูค่ามากขึน้	เพราะ
ตอนนี้ทุกคนมองสุนัขพันทางแบบติดลบกันอยู่	ผมว่าน่าจะมีวิธีที่
ท�ายงัไงให้ทกุคนมองสนุขัพนัทางให้อยู่ในเชงิบวกได้”คณุพ่อกลตู้า
เสนออกีแนวคดิหนึง่ในการแก้ปัญหาสนุขัจรจดัให้เราฟัง	ซึง่แนวคดิ
ทัง้หมดนีค้ณุยอร์ชได้วเิคราะห์และขมวดปมกลายเป็นแนวทางใหม่
	 ทีเ่ขาขอเรยีกว่า	“การรแีบรนด์ดิง้หมาจร”	

4. เปลี่ยนภาพลกัษณใ์หมใ่หห้มาขา้งทาง
	 ด้วยความท่ีเป็นท้ังช่างภาพและผูก้�ากับโฆษณา	ท�าให้คุณยอร์ช 
มีไอเดียและแนวคิดที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข
พนัทางด้วยการท�าให้ทกุคนเหน็คณุค่าและความน่ารกัของเหล่าสนุขั
พนัทางมากขึน้และเพิม่ปรมิาณคนทีเ่ลีย้งสนุขัพนัทางให้มากขึน้ด้วย	
ผ่านรูปแบบแคมเปญโฆษณาท่ีเขาบอกว่าตอนน้ีก�าลังด�าเนนิการอยู่
	 “ตอนนีผ้มก�าลงัท�างานด้านการก�ากบัโฆษณา	ท�าโฆษณามา
แล้วก็หลายตัวเหมือนกัน	มีเรื่องหนึ่งที่ติดใจผมคือเรื่องของสุนัข
พนัทาง	ผมอยากสร้างมลูค่า	สร้างทศันคต	ิและรแีบรนด์ดิง้ให้กบั
สุนัขพันทางของประเทศไทย	ผมเลยอยากท�าโฆษณาหมาพันทาง
เลย	ผมเป็นคนก�ากบัเอง	ตอนนีก้�าลงัคดิวธิเีล่าเรือ่งทีท่รงพลงัอยู่
ครับ	อันนี้เป็นส่ิงท่ีอยากท�าเพื่อช่วยให้คนเห็นค่าของหมาพันทาง
มากขึน้”
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5. หลากหลายมติคิวามคดิ
	 หากใครได้เคยตดิตามแฟนเพจ	Gluta	Story	คงจะพอทราบ
ว่าคณุยอร์ชเป็นคนทีร่กัและเอน็ดสูนุขัจรจดัมาก	จนถงึขนาดบอก
ในหนงัสอืทีเ่ขาเขยีนว่ามงีานอดเิรกคอืนัง่ยองๆ	เล่นกบัหมาจรจดั	
และเวลาท�าให้สนุขัตวัไหนดุๆ 	เชือ่งได้จะมคีวามสขุมาก
	 แต่แน่นอนเราคงปฏเิสธไม่ได้เลยว่ามคีวามขดัแย้งระหว่างคน
ที่รักสุนัขจรจัดและคนที่มองว่าพวกเขาคือปัญหาอยู่	ซึ่งประเด็นที่
ร้อนแรงและถกูโต้เถยีงกนัมากทีส่ดุคงหนีไม่พ้นหวัข้อ	“เราควรให้
อาหารสนุขัจรจดัหรอืไม่”	ซึง่ตรงนีค้ณุยอร์ชกไ็ด้แสดงความคดิเอา
ไว้อย่างน่าสนใจว่า
	 “ผมเคยท�าเรือ่งเกีย่วกบัสนุขัจรจดัอยูห่ลายรปูแบบ	ท�าให้ผม
ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งท่ีจะคอยแดกดัน	ประชดประชัน	คนที่คอย
ช่วยเหลอืสนุขัจรจดัโดยการให้ข้าวหรอืคอยดแูลสนุขัจรจดัว่าเป็นการ
สร้างปัญหาท�าให้สุนขัจรจดัเพิม่มากขึน้	ผมว่าไม่ใช่นะ	ผมว่าคณุป้าที่
คอยให้อาหารอยูก่ลาง	4	แยกไม่ใช่คนท่ีเพิม่ประชากรให้สุนขัจรจัด	
แต่เขาเป็นคนท่ีแก้ปัญหาต่างหาก”คณุยอร์ชพดูด้วยน�า้เสียงจรงิจงั

	 นอกจากแคมเปญโฆษณาช่วยเหลือสุนัขพันทางและสุนัข
จรจัดแล้ว	ตอนนี้คุณยอร์ชก็ก�าลังด�าเนินโครงการสตูดิโอหมาจร
อยู	่คอื	เป็นสตดูโิอขนาดเลก็ทีป่ระกอบไปด้วยฉากหลงั	ไฟ	และ
อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีจ�าเป็น	สามารถเคลือ่นย้ายได้ไปประจ�าอยูต่าม
ศนูย์สงเคราะห์สัตว์ต่างๆ	เพือ่ช่วยถ่ายภาพสนุขัทีก่�าลงัหาบ้านออก
มาเป็นภาพท่ีสวยงามน่ารักอย่างทีเ่ขาเป็นจริงๆ	เพือ่ให้คนสนใจรบั
ไปเล้ียงมากข้ึน
		 “ผมเริม่ต้นจากระดมทุนมาซือ้ฉากและอปุกรณ์ส�าหรบัถ่ายรปู	
เอาไว้ถ่ายภาพสุนัขทีห่าบ้านตามศูนย์พกัพงิสนุขัต่างๆ	เพราะผมว่า
ปัญหาตอนนีม้อีย่างเดียวคือศูนย์พกัพิงถ่ายรูปสนุขัไม่ค่อยสวย	ซึง่
มผีลต่อคนทีก่�าลังตัดสนิใจว่าจะรบัเลีย้ง”ชายหนุม่เล่าถึงโครงการ	
“ผมเลยอยากท�าสตูดโิอเคลือ่นทีแ่บบน้ีเพือ่ให้ถ่ายรปูสนุขัทีห่าบ้าน
ได้สวยขึน้	เพราะพบว่าถ้าเราถ่ายด้วยโปรดัคช่ันทีดี่พอ	จะมคีนสนใจ
รบัสุนัขตัวน้ันๆ	ไปเลีย้งตลอดเลย	เรยีกว่าเจอตาประกายจากภาพ
ในกล้องกใ็จอ่อนกันหมดครบั	ได้ผลกว่าอย่างเหน็ได้ชัดเลย	ซึง่ตอนนี้ 
เราก�าลังด�าเนินการกนัอยูท่ีม่ลูนธิิซอยด็อกครับ”

“ การเลีย้งหมาต้องคิดให้ดี คิดให้มาก เหมือนกับก�าลังหาคู่ชีวิตเลย 
เราต้องศึกษาดูใจและปรับตัวซ่ึงกันและกัน ”
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รปูลกัษณ์ภายนอก
	 “มนัเหมอืนกบัเรารกัคนทีน่สิยั	เพราะว่าคนบางคนนสัิยน่ารกั
มากถงึจะไม่ได้สวยหรอืหล่อมากมาย	แต่เรากร็กัเขาได้	และเพราะ
นสิยันีแ่หละทีท่�าให้เขาสวยหรอืหล่อมาจากภายใน	สนุขักไ็ม่ต่างกนั	
ผมอยากให้รกัสนุขัเพราะนิสยัของเขาไม่ใช่เพราะรปูลกัษณ์ภายนอก	
อย่างกลตู้ากบักอลลัม่ผมกร็กัท่ีนสิยัของพวกเขา	ส่วนความสวยงาม
กเ็ป็นของแถมทีเ่พิม่เข้ามา”
	 “ถ้ามองในมุมหมาพันทาง	ผมอยากพยายามโน้มน�าหลายๆ	
คนให้มาลองมองมมุนีม้าบ้าง	บางคนอาจจะชอบสนุขัสายพนัธุก์ไ็ม่
ผิด	เป็นเรื่องของตัวบุคคล	แต่ผมอยากให้ลองมองอีกแง่หนึ่งกัน
บ้าง	สนุขัพนัทางอาจจะไม่มรีปูลกัษณ์ภายนอกสะดดุตา	แต่ความ
จรงินสิยัของพวกเขาน่ารกัไม่แพ้ใครเลยนะ”
	 ซึง่ใครทีเ่คยได้สมัผสัความน่ารกัและแสนรูข้อง	กลตู้า	กอลลัม่	
และเหล่าผองเพื่อน	ที่ต่างล้วนเป็นสุนัขพันทางและเคยเป็นสุนัข
จรจดัมาก่อนทัง้หมด	กค็งทราบดว่ีาทีค่ณุยอร์ชกล่าวมาท้ังหมดนัน้
ไม่ใช่เรือ่งเกนิจรงิเลยแม้แต่น้อย

7. วนัฟ้าใส ในบา้นแสนสขุ
	 ในบ่ายวันฟ้าใสน้ัน	เราได้พูดคุยกับชายหนุ่มผู้รักสุนัขและ
อารมณ์ดคีนนีน้านอยูห่ลายชัว่โมง
	 สิง่หนึง่ทีเ่ราสมัผสัได้จากการพดูคุยครัง้น้ีคอืเราทราบว่าเขา
เป็นคนท่ีรักสุนขัด้วยใจจรงิและมีใจท่ีอยากช่วยเหลือสุนขัจรจดัอย่าง
เตม็ทีเ่ท่าทีก่�าลงัตวัเองสามารถท�าได้
	 ท้ังโครงการท่ีเขาด�าเนินการอยู่ตอนน้ีและในอนาคตอันใกล	้
รวมไปถงึเหล่าน้องหมาพนัทางหลายต่อหลายตวัทีอ่ยูเ่คยีงข้างเรา
ตลอดการสัมภาษณ์ท่ีบ้านคุณยอร์ชคงเป็นส่ิงพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
ถงึความรกัของเขาต่อเพือ่นสีข่าเหล่านี้
	 คุณยอร์ชบอกกับเราในตอนหน่ึงท่ีคุยกันว่าเขาดีใจจริงๆ	ที่
ตดัสนิใจพากลตู้าไปเลีย้งทีห้่องในวนันัน้	จนกลายเป็นคณุพ่อกลตู้า
ในวนันี้
	 จากอดตีสุนขัหลงทางไร้บ้าน	ตอนนีก้ลตู้าได้อยู่ในบ้านแสนสขุ
อันเต็มไปด้วยเหล่าผองเพื่อน	4	ขาอีกหลายตัว	แต่ส่ิงหนึ่งที่ไม่
เปลีย่นไปเลยคงเป็นรอยยิม้ของกลตู้าที่ใครต่อใครบอกว่าช่างเป็น
รอยยิม้ทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก	เป็นรอยยิม้ทีบ่อกให้ทกุคนได้รบัรู้
ว่าสนุขัทกุตวักส็ามารถยิม้อย่างมคีวามสขุแบบนี้ได้เช่นกนั	ถ้าเพยีง
แค่เขาได้รบัความรกัจากใครๆ	บ้างเพยีงแค่นัน้เอง
	 ในตอนเย็นเมื่อถึงเวลาอันสมควร	พวกเราได้เก็บข้าวของ
เตรยีมตวัเดนิทางกลบั
	 ระหว่างทางที่ก�าลังเดินไปขึ้นรถนั้น	เราได้หันกลับไปมองที่
บ้านของคณุยอร์ชอกีครัง้
	 ได้แต่คดิว่าเราคงไม่ได้ตาฝาดไป	เพราะท่ีหน้าประตบู้านน้ัน....
	 กลตู้าก�าลงัยิม้ส่งพวกเราอยู่	

	 “หากให้ขยายความคือผมมองว่าสุนัขจรจัดเป็นเหมือนกับ
นักโทษท่ีก�าลังจะต้องประหารชีวติ	สดุท้ายยงัไงเขาก็ต้องตาย	แต่
จ�าเป็นไหมทีต้่องไม่ให้อาหารเขา	ให้เขาตายอย่างทกุข์ทรมาน	ผมว่า
เขาต้องมีชวิีตอยู่อย่างท้องอิม่	การแก้ปัญหาต้องหล่อเลีย้งไปพร้อม
กบัการประทังชวิีตพวกเขาด้วย”
	 แต่อย่างไรกด็	ีคุณยอร์ช	ก็ได้กล่าวเสริมว่าแม้การให้อาหาร
สุนัขจรจัดในความคิดของเขาไม่ใช่เรื่องที่ผิด	แต่ก็ต้องท�าอย่างมี
ความรับผดิชอบด้วย	ควรให้อาหารอย่างถูกที	่ถูกเวลา	ไม่รบกวน
คนอืน่	และไม่ท�าให้สกปรก	เพราะเขาคดิว่าทีเ่ป็นปัญหาอยูต่อนนี้
น่าจะเป็นเรือ่งของการให้อาหารอย่างไร้ความรับผดิชอบมากกว่า
	 “ตอนน้ีเหมอืนหลายๆ	คนมองแค่ด้านเดียว	บางคนบอกว่าจะ
มวัมาให้อาหารท�าไม	ไร้สาระ	ไม่จับสนุขัพวกนี้ไปท�าหมนัล่ะ	ความ
จรงิกค็อืเราสามารถให้อาหารได้ด้วยและพาสนุขัจรจดัไปท�าหมนัได้
ด้วยเหมอืนกัน	ผมว่าแต่ละคนมหีลายมตินิะ	อย่ามองแค่ด้านใดด้าน
เดยีวเลย	บางคนให้อาหารแล้วกย็งัหาบ้านให้สนุขัจรจดัด้วย	ผมว่า
แบบน้ีมปีระโยชน์มากกว่าคนทีค่อยเอาแต่ช้ีนิว้ด่าคนอืน่อย่างเดยีว	
บางคนมาคอมเมนต์ผมว่าเอาแต่ให้อาหาร	ท�าไมไม่ช่วยเอามาเลีย้งล่ะ	
ผมอยากตอบกลบัมากว่าผมเอามาเลีย้งแล้ว	หลายตวัแล้วด้วยครบั”
	 ระหว่างท่ีคณุยอร์ชก�าลงัพดูเรือ่งน้ี	อยู่ดีๆ	“นวล”	สนุขัพนัทาง
สนีวลสมช่ือกก็ระโดดข้ึนมาบนโซฟาทีพ่วกเราก�าลงัคุยกันอยู่ราวกบั
รูจั้งหวะ
	 ใช่...นวล	ก็เป็นหนึ่งในสุนัขจรจัดที่ชายหนุ่มใจดีคนนี้เก็บมา
เล้ียงเมือ่ไม่นานมาน้ีเอง

6. หมาทกุตวันา่รกัได ้ถา้คณุชอบมนัจรงิๆ
	 เมือ่เราคยุกนัถึงเรือ่งการเลีย้งสตัว์ในปัจจบุนั	คุณยอร์ชกไ็ด้
เปรียบเปรยเอาไว้ว่าการเลี้ยงสุนัขนั้นไม่ต่างอะไรกับการมีลูกหรือ
มแีฟนเลย	คอืต้องคดิให้มากและต้องใช้เวลา	แต่ในตอนนีม้ปัีญหา
การทิง้สนุขัมาก	เป็นเพราะบางคนเห็นแค่ว่าลกูสนัุขน่ารกัแล้วกเ็ลีย้ง
เลย	แต่เมือ่พอโตข้ึนเขาไม่น่ารกัแล้ว	ก็เอาไปปล่อยและกลายเป็น
ปัญหาดงัท่ีเห็นอยู่ทุกวนันี้
	 “ถึงตอนนี้กระแสสัตว์เลี้ยงในโลกออนไลน์จะแรงมากๆ	แต่
ผมว่าการเล้ียงหมาต้องคิดให้ดี	คิดให้มาก	เหมอืนกับก�าลงัหาคูช่วีติ
เลย	เราต้องศกึษาดใูจและปรบัตวัซึง่กนัและกนั”ผูก้�ากบัโฆษณาหนุ่ม
มองไปทางกลตู้าทีน่ัง่อยู่อย่างอ่อนโยน	“แบบเดียวกับทีเ่ราจะคบกบั
ผูห้ญิงคนหนึง่เรากต้็องดูใจกันนานๆ	ส�าหรบัผมการเล้ียงสนุขักไ็ม่ 
ต่างกันเลย	บางคนเดินทัวร์ตลาดสัตว์เลี้ยงเจอกัน	10	นาทีก็พา 
กลบับ้านแล้ว	มนัเหมอืนกับเจอคู่ชีวติแค่	10	นาท	ีแล้วแต่งงานกนั
เลย	กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เลิกกัน	ผมว่าเราควรที่จะศึกษากัน
ให้มากกว่าน้ี”
	 อีกเรื่องหนึ่งที่คุณยอร์ชบอกว่าถ้าเป็นไปได้	เขาอยากให้คน
มองเห็นความน่ารักของสุนัขมาจากภายในมากกว่าที่จะดูเพียงแค่
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แด่ความทรงจ�าที่ถูกลืม
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เรื่องและภาพประกอบ : mahamojo
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	 วันนี้ฝนตก	ฝนตกราวกับฟ้ารั่ว
	 กาแฟร้อนในแก้วหมดไปได้สักพักแล้ว	เหลืออยู่เพียงน�้าเปล่าท่ีรินลงไปละลายคราบกาแฟก้นถ้วย	ผู้คนราวๆ
สิบชีวิตเริ่มมองออกไปนอกร้าน	รอเวลาฝนหยุด	เพื่อที่จะด�าเนินชีวิตแสนธรรมดาของพวกเขาต่อ	เว้นแต่สุนัขคอร์กี้
ตัวหนึ่ง	ที่น่าจะมีสาเหตุการมองผ่านผนังกระจกต่างกันออกไป
	 ผมมานั่งร้านนี้ได้หลายครั้งแล้ว	แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับร้านนี้ก็คงจะมีแต่เจ้าคอร์ก้ีตัวน้ีที่เดินไปเดินมาใน
ร้าน	ร้านกาแฟคงไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข	(ยกเว้นแต่แมวไว้เป็นกรณีพิเศษ)
	 วันนี้เจ้าคอร์กี้นั่งนิ่ง	เหมือนกับมองเหม่อไปนอกร้าน
	 หญิงสาวพนักงานชงกาแฟ	ก้มลงลูบหัวมันเบาๆ	และสังเกตเห็นว่าผมก�าลังจ้องมันอยู่	‘มันคงรอเจ้านายมัน
กลับมาอยู่ค่ะ	อันที่จริงเราก็มีเจ้านายคนเดียวกันนี่นะ’
	 เธอคงหมายถึงชายร่างสูง	ผิวคล�้า	เจ้าของร้านกาแฟร้านนี้	ที่จะคอยจัดการทุกอย่างให้เข้าที่ทุกวัน	และวันนี้
ผมเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาในร้าน	แม้จะนั่งที่นี่มาชั่วโมงกว่าๆ	
	 ‘เขาไปไหนหรือครับ	?’	ผมถามหญิงสาวพนักงาน
	 ‘ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ	ถูกรถชนสองวันก่อน’	เธอตอบ
	 ผมใจหายวาบ	คอร์กี้ตัวน้อยยังคงเหม่อลอยออกไปข้างนอก
	 หลายคนกล่าวว่า	หมาเป็นสตัว์ชนดิเดียวทีร่กัเจ้าของมากกว่าตนเอง		แต่กม็แีนวคดิทางสตัววทิยาทีก่ล่าวแย้งว่า 
มนัเป็นแค่สญัชาตญิาณของสตัว์ทีม่ต่ีอจ่าฝงูของตนเท่านัน้	ค�าถามคอืสญัชาตญิาณต่างกบัความรกัอย่างไรบ้างเล่า	?
	 สมัยเด็ก	ๆ	ผมเคยขอร้องพ่อให้ซื้อลูกสุนัขให้ตัวหนึ่ง	เป็นลูกสุนัขอเมริกันพิทบูลสีน�้าตาลอมเหลือง	ผมตั้งชื่อ
มนัว่า	‘หน้าขาว’	จากใบหน้าทีม่ลีายด่างสขีาวกลางหน้าผาก	หน้าขาวไม่ใช่สนุขัทีด่	ุแต่ทกุครัง้ทีเ่ล่นกนั	ผมกจ็ะมแีผล
ติดตัวกลับมาทุกครั้ง	จนกระทั่งผมย้ายที่อยู่	เข้ามหาวิทยาลัย	ไม่มีโอกาสได้กลับไปบ้านมากนัก	ครั้งล่าสุดที่พบกัน	
หน้าขาวแก่ลงไปมาก	แต่ก็ยังตะกายสู้กันเหมือนตอนเราทั้งคู่เด็กๆ	ต่างกันตรงที่ผมไม่ได้มีเวลาดูแลมันอีกแล้ว	ไม่
กี่เดือนถัดมาผมก็ได้ทราบข่าวว่ามันตายแล้ว	ร่างของมันถูกฝังไว้หลังบ้าน	โดยที่ผมไม่ได้มีโอกาสจะร�่าลามัน
	 มันอาจจะรอผมทุกวันเช่นเดียวกันกับคอร์กี้ในร้านกาแฟ
	 นั่นเป็นสาเหตุที่ผมค่อนข้างระวังกับทุกความสัมพันธ์	
	 ตอนนี้ฝนเบาลงแล้ว	คนหลายสิบชีวิตในร้านเริ่มทยอยเดินออกจากร้าน	เหลือเพียงผม	หญิงสาวพนักงาน	เจ้า
คอร์กี้	บรรยากาศที่ว่างเปล่า	และล�าโพงที่เล่นเพลงของวงคาร์เพนเตอร์
	 จะว่าไปก็แปลกทีเ่ป็นเพลงนี	้ผมเคยรูจ้กัผูห้ญงิคนหนึง่ทีช่อบเพลงนีเ้อามากๆ	เป็นผูห้ญงิคนเดยีวทีผ่มคดิว่าจะ
มอบโลกทั้งใบไว้กับเธอได้	แต่เธอกลับปฏิเสธทุกความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นและเดินทางจากไปไกลแสนไกล
	 ผมรอเธอนานจนไม่แน่ใจว่าตอนน้ีผมยังรอเธออยู่หรือเปล่า	 แต่ที่แน่ๆ	ผมเข้าใจความรู้สึกของการรอ 
เพียงพอแล้ว
	 ผมเดินไปจ่ายค่ากาแฟที่เคาน์เตอร์	ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว	เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น	ผมสะดุ้งควานหาใน
กระเป๋ากางเกงจนเจอ	แต่มันไม่ใช่โทรศัพท์ของผม	หญิงสาวพนักงานรับโทรศัพท์ที่มีเสียงโทรเข้าแบบเดียวกันขึ้น	
ใบหน้าของเธอเปื้อนยิ้ม
	 ‘พี่เจ้าของร้านอาการดีขึ้นแล้ว	น่าจะกลับบ้านได้พรุ่งนี้ค่ะ’	เธอบอกผม
	 ผมยิม้ตอบแล้วอุม้เจ้าคอร์ก้ีขึน้มา	ลบูหวัมนัแรงๆ	เพิง่สงัเกตว่าหน้าผากของมนัมลีายด่างสขีาวอย่างประหลาด	

คอร์กี้กับกาแฟ
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รู ้ไว้ไม่ว่า
เรื่อง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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รู ้ไว้ไม่ว่า

10 ข้อ ค�ำนึงถึงหมำจร 
1. สนุขัจร ความหมายจรงิๆ น่าจะหมายถงึสนุขัไม่มเีจ้าของ เดนิออกหาอาหารและทีพ่กัพงิ มกัมรีงัหรอืทีอ่ยู่อย่าง 
 ล�าบาก
2. ในยุคจูราสสิค ไม่พบรายงาน หรือการศึกษาใดๆ เกี่ยวกับสุนัขจร เชื่อกันว่าเกิดภายหลังยุคนั้น เช่น ในยุค 
 มนุษย์ถ�้า ที่เริ่มมีการเลี้ยงสุนัขเพื่อช่วยล่า และมนุษย์ก็เริ่มทอดทิ้งสุนัขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
3. จ�านวนสุนัขจรในประเทศไทยมีสูงมากอย่างน่ากลัว แค่ลองนับดูหน้าซอย ก็เกือบ 10 ตัวแล้ว และท�าท่าจะ 
 เพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ เพราะยงัไม่มกีารควบคมุประชากรอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ รวมถึงควบคมุโรคทีอ่าจจะ 
 ท�าให้ติดจากสัตว์สู่คนด้วย
4. แต่สนุขัจรจดัทีโ่ชคร้ายโดนทิง้ มกัจะใจดแีละน่ารกัมากๆ ลองซือ้อาหารสนุขัหรอืขนมสนุขัตดิกระเป๋าแล้วลอง 
 หาทางท�าความรูจ้กักันดคูรบั  เวลาให้ควรแยกเป็นหลายๆ กอง  ห่างๆ กัน และมองหาตวัทีโ่ดนข่มมากทีส่ดุ 
 แล้วเราตามไปให้ตรงที่แอบๆครับ
5. สิ่งที่ต้องระวัง คือ โรคติดต่อที่อาจท�าให้เราป่วยและไม่สามารถแบ่งปันความสุขให้หมาจรได้อีก เช่น โรค 
 พิษสุนัขบ้าหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการโดนกัดก็เป็นได้
6. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดต่อผ่านทางน�้าลายของสุนัขเข้าสู่แผลและผ่านเข้าไประบบประสาทของเรา  
 (จริงๆ ติดได้จากสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิด ที่คิดไม่ค่อยถึงคือพวกค้างคาว สกั๊ง หรือสล็อธ (แต่ถ้าโดน 
 สล็อธกัด ผมว่าควรไปท�าบุญชุดใหญ่นะครับ)
7. สนัุขจร มกัรบังานเฝ้าหน้าร้านเซเว่น ไม่กร้็านไก่ย่างหมยู่าง โดยได้รบัค่าตอบแทนเป็นของย่างเสียบไม้ และ 
 ของเสยีบไม้นีแ่หละครบัทีม่กัจะเข้าไปแล้วเสียบไส้ตวัเองด้วย ถ้าจะให้รางวัลเขา รบกวนดึงไม้ออกเสมอนะครับ 
8. จริงๆ แล้วสุนัขจรที่ไม่ติดอาหารคนมากก็มี ดังนั้นแนะน�าว่าถ้าจะให้อาหารเขา เอาเป็นอาหารสุนัขจะดีกว่า 
 ครบั ได้สารอาหารตรงตามความต้องการ กนิแล้วสขุภาพดสีดใสแขง็แรงขนสวยน่ากอด ฯลฯ (ไม่ได้ค่าโฆษณา 
 อีกเหมือนเดิม)
9. สุนัขจรที่หัวหินมีการจัดการที่ดีมากและผมว่าควรเอาเป็นตัวอย่างไปใช้ในเทศบาลอื่นๆ เพราะมีการป้องกัน 
 และแผนงานควบคมุประชากรอย่างมรีะบบและเข้มงวด รายละเอยีดอยู่ใน Howl เล่มที ่3 Dogs the Hero ครบั
10. ผมคนเดียวคงไม่มีทางท�าให้สุนัขจรลดลง หรือท�าให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยครับ เรื่องแบบนี้ต้องช่วยกัน 
 ทุกคน เริ่มตั้งแต่คนที่จะทิ้งให้เลิกคิดที่จะทิ้งและเลี้ยงดูเขาให้ดีแทนซะ คนที่จะให้ข้าวก็ท�าให้ดีเท่าที่ท�าได้  
 คนทีจ่ะเล้ียงกรั็บเขามาในบ้าน คนทีต้่องควบคมุก็จัดการอย่างถูกต้อง คนทีก่ล่าวมาเหล่านีค้อืคณุมนษุย์ทกุๆ  
 คนนะครับ เหล่ามนุษย์ที่ก่อเรื่องตั้งแต่สมัยยุคหลังจูราสสิคนั่นแหละ
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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"HOW CAN ANYONE ABANDON A BEAUTIFUL LOYAL DOG? 

IT'S NOT AN ACCESSORY. IT'S YOUR BEST FRIEND."

RICKY GERVAIS

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


