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สถิตอยู ่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุ ทธเจ้า
ทีมงานนิตยสาร howl magazine
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HOWL ARE YOU

HOWL ARE YOU
1.

3.

ความจริงแล้วโลกเป็นจุดศูนย์กลางของวงโคจรมากมาย
คุณอาจแปลกใจว่า อย่างน้อยที่สุด ณ ตอนนี้รอบโลกก็มี
ดาวเทียมก�ำลังโคจรอยูก่ ว่า 1419 ดวง
เป็นวงโคจรของกันและกันทีม่ ากมายมหาศาล
ตัวเราบนโลกเองก็เป็นวงโคจรของใครบางคน และเราเองก็
โคจรรอบใครบางคนเช่นกัน
เพราะในชีวติ เรามีสงิ่ ทีโ่ คจรรอบตัวมากมายเหลือเกิน ท�ำให้
บางครัง้ ถ้ามีใครเผลอหลุดวงโคจรหายไปบ้าง หากไม่สำ� คัญจริงๆ
เราก็คงสังเกตไม่ทนั
กว่าเราจะรูส้ กึ ตัว....ใครบางคนหรือบางสิง่ บางอย่างที่ได้หลุด
วงโคจรไปนัน้
ก็ถกู ลืมเลือนไปเสียแล้ว

ช่วงนีม้ ขี า่ วร้ายทีท่ ำ� ให้คนท�ำนิตยสารรูส้ กึ หวัน่ ใจ
การประกาศปิดตัวของนิตยสารยักษ์ใหญ่หลายเล่มของ
ประเทศไทยตอนนีอ้ าจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านิตยสารก�ำลังจะเป็น
สิง่ ทีห่ ลุดวงโคจรจากสังคมนีด้ ว้ ยเช่นกัน
เราคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า ทุ ก วั น นี้ ห น้ า ที่ ข องนิ ต ยสารถู ก สื่ อ
โซเชียลมีเดียและโลกอินเทอร์เน็ตท�ำแทนได้แทบทุกอย่างแล้ว การ
อ่านข่าวหรือบทความต่างๆ ในนิตยสารกลายเป็นเรือ่ งเงอะงะ ไม่
อัพเดท เมื่อเทียบกับการอ่านในอินเทอร์เน็ตที่ตามติดกระแสอัน
เปลีย่ นแปลงไปแทบจะทุกวัน
บางทีในตอนนี้ ค�ำกล่าวที่ว่า “นิตยสารก�ำลังจะตาย” อาจ
ไม่ใช่คำ� กล่าวทีเ่ กินจริงไปนัก
แน่นอนว่าการตีพมิ พ์ howl เป็นเล่มในช่วงเวลาแบบนีค้ งเป็น
อะไรทีเ่ สีย่ งเสียยิง่ กว่าเสีย่ ง แต่เราก็ยงั ตัดสินใจท�ำมันออกมา ในยุคที่
ใครต่อใครบอกว่านิตยสารไม่รอดแน่ แต่เราก็ยงั อยากลองเดิมพัน
ดูซกั ครัง้ ดังนัน้ howl เล่มนีจ้ งึ มีการยกเครือ่ งใหม่เพือ่ ให้เหมาะสม
กับการตีพมิ พ์มากขึน้
มันคงจะดีถา้ เราสามารถท�ำให้นติ ยสารกลับมามีเสน่หเ์ ฉพาะ
ตัวที่ไม่ว่าสื่อไหนก็เลียนแบบไม่ได้ มาช่วยกันท�ำให้นิตยสารไม่ใช่
อีกสิง่ หนึง่ ทีห่ ลุดวงโคจรไปจากประเทศไทย ในยุคทีอ่ ะไรๆ ถูกพัด
มาและพัดไปอย่างเชีย่ วกรากแบบนี้
ผมคิดแบบนัน้ นะ
แล้วถ้าคุณคิดแบบนัน้ ด้วย...ก็คงจะดีไม่นอ้ ยเลยจริงๆ

2.

สุนขั จรจัดคือสิง่ ทีห่ ลุดวงโคจรของสังคม
นีเ่ ป็นความรูส้ กึ ของผมจริงๆ หลังจากที่ได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตามหา
และติดตามชีวติ สุนขั จรจัดในส่วนต่างๆ ของกรุงเทพและจังหวดใกล้
เคียง โดยมากแล้วสุนขั จรจัดมักอยูต่ ามซอกหลืบทีถ่ กู ลืมเลือนโดย
คนส่วนใหญ่ เช่น ใต้สะพาน ในตรอกซอกซอยเล็กๆ มีคนดูแลบ้าง
ไม่มคี นดูแลบ้าง
เรามักได้ยนิ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในสังคมพูดถึงเรือ่ งปัญหาสุนขั จรจัด
อยูเ่ สมอ จนกลายเป็นเรือ่ งชาชินหรือเป็นปัญหาสามัญประจ�ำวันไป
เสียแล้ว แต่ทกุ วันนีส้ นุ ขั จรจัดในประเทศไทยเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ
ในอัตราเร็วทีน่ า่ ตกใจ ว่ากันว่าตอนนีม้ สี นุ ขั จรจัดในประเทศไทยรวม
แล้วกว่า 800,000 ตัว
พวกเขายังคงอาศัยอยู่ในมุมมืดของประเทศ เป็นสิง่ ทีห่ ลุดวง
โคจรของสังคมทีย่ งั ไม่มหี น่วยงานรัฐหรือภาคส่วนท้องถิน่ ใดออกมา
ช่วยเหลือหรือดูแลพวกเขาอย่างจริงจัง
น่าเศร้าว่านอกจากพวกเขาถูกทิง้ แล้ว แม้วา่ พวกเขาจะยังอยู่
รอบๆ ตัวเรา
แต่พวกเขายังถูกคนส่วนใหญ่ลมื อยูด่ ี
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ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์
บรรณาธิการ Howl Magazine
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018 Howl Store
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076-077 แด่ความทรงจ�ำที่ถกู ลืม
078-079 รู ไ้ ว้ไม่วา่
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ขอเดนที่เฉพาะใน
นมเอสบิแลค และ เคเอ็มอาร

่
เสริม พรีไบโอติกและโปรไบโอติก

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

9 สิ่งที่ถูกลืม
01

02
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อย่าลืม
“เล่าสู่กันฟัง”

มือถือรุ่นนี้
เล่นอินเตอร์เน็ตได้หรือเปล่านะ

04

05

06

บางที
ทูตสันตวไมตรีก็ถูกลืมได้เหมือนกัน

เราลืมกันง่าย
หรือไอศครีมละลายเร็ว

ที่มาของค�ำว่า
“เปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการณ์!”
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สิ่งที่ถูกลืมอาจไม่ใช่ชื่อผู้เขียน
หากแต่เป็นอุดมการณ์ต่างหาก

ในตึกร้างไม่มีอะไร
นอกจากคนเก็บค่าเข้าชม

ภาพของใครบางคนที่อยากจะลืม
แต่ก็ยังลืมไม่ได้ซักที

บางความทรงจ�ำ 
ก็กลับไปหามันไม่ได้อีกแล้ว
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TALK OF THE HOWL : MUSIC
by : นายขนมขบเคี้ยว
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CAUSE WE WERE ALL YELLOW
แป๋ง : 8 - 9 ปี ที่ท�ำวงมา โอกาสมันก็ค่อยๆ พาเราไปเรื่อยๆ
ได้พบ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ

ท่วงท�ำนองของบทเพลงที่ถูกบรรเลง...
บรรยากาศที่มีผู้คนมากมายที่พร้อมขยับตามไปกับจังหวะ
กลอง เต็มใจตะโกนร้องเพลงตามอย่างสุดเสียง …
เป็นภาพในจินตนาการทีน่ ักร้อง นักดนตรีทุกคนล้วนวาดฝัน
เอาไว้ แต่จะมีสักกี่คน กี่วงที่จะได้มีโอกาสไปยืนอยู่ตรงนั้น ได้รับ
ความรูส้ กึ อันน่าอัศจรรย์นนั้ เพราะงานเพลงบนโลกใบนีม้ อี ยูล่ า้ นๆ
และไม่ว่าใครๆ ก็สามารถท�ำเพลงได้ งานดนตรีจึงถูกสร้างสรรค์
ขึน้ ใหม่ในทุกๆ วัน จนท�ำให้การจะเป็นศิลปินในยุคนี้ อาจเป็นเรือ่ ง
ยากยิ่งกว่ายากเสียอีก
Yellow Fang วงดนตรีหญิงล้วนที่สร้างผลงานออกมาอย่าง
ต่อเนือ่ งในหลายปีทผี่ า่ นมา ประกอบด้วยสมาชิก 3 สาวได้แก่ แป๋ง
(ร้องน�ำ-กีต้าร์) พิม (เบส - คอรัส) และ แพรวา (กลอง - คอรัส)
ด้วยงานเพลงทีม่ สี ไตล์เป็นเอกลักษณ์ และการเล่นดนตรีสดทีห่ นัก
แน่นถึงอารมณ์   พวกเขาจึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนฟัง
เพลงนอกกระแสมาโดยตลอด Yellow Fang ไม่ได้มีชื่อเสียงใน
กลุ่มคนฟังเพลงในไทยเท่านั้น พวกเขายังเป็นที่รู้จักในประเทศ
ญีป่ นุ่ เกาหลี และอีกหลายประเทศในเอเชีย ซึง่ หนึง่ ในงานเทศกาล
ดนตรีใหญ่ระดับโลกอย่าง “Summer Sonic” ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปีทญ
ี่ ปี่ นุ่
พวกเขาก็ได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงมาแล้ว
Howl ฉบับนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้ง 3 สาว และขอบอก
ไว้กอ่ นเลยว่าทีมงานเกร็งมาก เพราะจากที่ได้ตดิ ตาม Yellow Fang
มา จะเห็นทั้ง 3 สาวในลุคที่มีมาดนิ่งๆ เท่ๆ แต่พอได้เจอพูดคุยกัน
จริงๆ แล้ว ทัง้ 3 สาวน่ารักและเป็นกันเองมากลองมาท�ำความรูจ้ กั
มุมมอง ตัวตน และประสบการณ์ทนี่ า่ สนใจของพวกเขาให้มากขึน้
กันดีกว่า

“โอกาส” พาให้พบเจอความสนุกปนความประทับใจ

แพรวา : ความสนุกจริงๆ คือได้ไปเที่ยวนี่แหละ อย่างตอนนี้
เราได้ไปทัวร์เอเชียอยู่ ได้ไปทั้งมาเลฯ ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม
และที่ก�ำลังจะไปอีกก็ฮ่องกง เกาหลี อินโดฯ
แป๋ง : คือไปครัง้ นึง คนพืน้ ทีก่ จ็ ะพาไปเทีย่ วบ้าง เราก็ไหลไป
เที่ยวต่อกัน เพราะบางที่เราก็ไม่คิดว่าจะได้ไปถ้าเราไม่ได้ไปทัวร์
พิม : อย่างอินเดียนี่ เราไม่คิดเลยว่าจะได้ไป อย่างที่เราไป
ก็ได้เห็นวัฒนธรรม แนวดนตรีทแี่ ปลกตา ส่วนทีเ่ ราประทับใจก็คอื
นักดนตรีเพอร์คัสชั่นจะเก่งมา ตีกลองเก่ง เต้นเก่งมาก
แป๋ง : ใช่ๆ ผู้ชายอินเดียเต้นเก่งมาก คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
อยู่บ้าน ผู้ชายที่ออกมาเที่ยวจะเต็มที่สุดๆ (หัวเราะ)
ตัวแทนจากไทยไป Summer Sonic

แพรวา : ที่ไป Summer Sonic ปี 2012 กับ 2013 เราได้เล่น
เวทีของเอเชียที่มีศิลปินจากทั่วเอเชียขึ้นร่วมแสดงอยู่ ซึ่งเราก็ได้
โอกาสเป็นตัวแทนของไทย จากค�ำชวนของ Jiro Endo นักออก
แบบสเตจชื่อดังที่เราได้เคยร่วมงานด้วย จริงๆ ข้อเสนอค่าจ้างไม่
ได้เยอะมากเท่าไหร่ แต่ก็เหมือนเดิมเราอยากมาเที่ยว.. (หัวเราะ)
แป๋ง : แต่นอกจากได้มาเทีย่ ว เราได้สมั ผัสกับบรรยากาศ ได้
เห็นโปรดักชั่นของงาน Summer Sonic คือ ทุกอย่างสุดยอดมาก
ระบบแสง สี เสียง เป็นงานดนตรีระดับโลกจริงๆ และได้เล่นใน
ประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ปิดกว้างในการฟังดนตรีเอามากๆ พวกเขาซือ้ แผ่น
ซีดี อุดหนุนศิลปินเป็นจริงเป็นจัง
แพรวา : อย่างเราได้กลับไปแสดงอีกหลายครั้ง ก็จะได้เห็น
คนทีฟ่ งั เพลงของเราจริงๆ ทีเ่ คยได้ดเู ราแสดง ก็ตามมาดูมาฟังอีก
หรือก็มีแฟนเพลงใหม่มาเพิ่มทุกครั้ง

Yellow Fang ณ ขณะนี้

แพรวา : พวกเราก็เพิง่ ปล่อยเพลงใหม่ไปชือ่ เพลง “Morning”
เป็นโปรเจกต์ทที่ ำ� กับ Stereo record ทีฮ่ โิ รชิมา่ เขาผลิต  เป็นแผ่น
Vinyl ให้เรา ในวัน Record store day 2016 ที่ผ่านมา และอีก
เพลงเป็นเพลงประกอบละครเรือ่ ง”ไอซีย”ู เป็นเพลงโคฟเวอร์ของ
แอนเดรียชื่อเพลง “สบตา” ค่ะ

นักฟั งเพลงไทย - เทศ

แป๋ง : จริงๆ ไม่แตกต่างกันนะ กลุ่มคนที่ติดตามเรามานาน
แล้ว เป็นคนเปิดกว้างในการฟังเพลงอยู่แล้ว และส่วนใหญ่นัก
ฟังเพลงต่างชาติที่เราได้เจอ ก็เปิดกว้างเรื่องดนตรีมาก ไม่เคยมี
ก�ำแพงของภาษามาขั้นกลางเลย หรือแม้แต่วงดนตรีต่างประเทศ
ที่ได้เจอตามงานเทศกาล เราก็ได้แลกซีดเี พลงกัน ถือเป็นการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปในตัว

จากวันแรกเริ่ม

แป๋ง : มันก็น่าเหลือเชื่อนะ จากความคิดแรกที่เราเริ่มท�ำวง
ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้
แพรวา : จริงๆ แค่ตั้งวงเล่นหน้าคณะกันสนุกๆ (หัวเราะ)
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วงการเพลง ณ ปั จจุ บัน

Beauty Rock Band ?

แป๋ง : ค�ำถามคล้ายๆ ทุกเล่มเลยนะเนี่ย (หัวเราะ) ตอนนี้
ก็สนุกดีนะ วงใหม่ๆ เต็มไปหมดเลย ช่องทางเผยแพร่มีเยอะกว่า
เมื่อก่อนมาก ทั้งยูทิวบ์ มิวสิคสตรีมมิ่งต่างๆ ศิลปินไม่จ�ำเป็นต้อง
มีคา่ ยก็สามารถพึง่ พาตัวเองได้มากขึน้ แต่คา่ ตอบแทนที่ได้รบั จาก
ยอดการฟังในสตรีมมิ่ง มันน้อยมากๆ ให้พึ่งพาสิ่งนี้มันคงอยู่ไม่
ได้ ซึ่งถ้าคุณชื่นชอบผลงานหรือศิลปินคนไหนจริงๆ ก็อุดหนุนซื้อ
ซีดี หรือซื้อเพลงเขาตามช่องทางที่มีอยู่เถอะ เพราะมันท�ำให้เขา
อยู่ได้ ให้เขาพัฒนางานดนตรีต่อไปได้
แพรวา : แค่ 280 เองค่ะ ไปตามซื้อในเพจเราได้ (หัวเราะ)
ขายตรงๆ กันเลย

แพรวา : (หัวเราะ) คือเวลามีคนถามว่าวงของเราเป็นสไตล์
อะไร เราก็ตอบไม่ได้ เพราะมันมีทั้งแนว Shoegaze , Surf มีซาวด์
ดนตรีแบบ 90s และส่วนผสมอีกหลากแนว ก็เลยไปถามพ่อที่เป็น
นักดนตรีเหมือนกัน พ่อก็เลยตอบมาสั้นๆ ว่าเป็น “Beauty Rock”
ละกันลูก คือไม่ได้หมายความว่าเราสวยนะ (หัวเราะ) แต่เพราะ
ด้วยซาวด์ของเรามันมีความเป็นผูห้ ญิงๆ ก็เลยสามารถใช้นยิ ามเรา
ได้เหมือนกัน
พู ดถึงพี่เท็ดดี้ วง Flure ผู ้ท่ีอยู ่เบื้องหลัง

แพรวา : คือพี่เท็ดดี้เป็นเพื่อนกับพี่เรา ก็เลยขอความช่วย
เหลือให้มาช่วยในตอนนั้นคือ พวกเราอยากท�ำเพลงไปขายในงาน
Fat Festival พี่เท็ดดี้ก็มาช่วยอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เลย หลังจากนั้นก็ให้เค้ามาช่วยเหลือเราตลอดในขั้นตอนควบคุม
การผลิตจนถึงตอนนี้ ส่วนในภาคเขียนเนื้อร้อง ท�ำนองพวกเราจะ
สร้างขึ้นมาเอง โดยมีพี่เท็ดดี้นี่แหละคอยให้ค�ำแนะน�ำ

ถ้าโลกนี้ไม่มี “เสียงดนตรี”

แพรวา : คงน่าเบื่อนะ เราอาจจะไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติ
เสียงนก เสียงลมแทนก็ได้
แป๋ง : คงเหงาๆ และสงบ น่าดู
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พิม : โลกนี้คงไม่น่าอยู่ เพราะดนตรีไม่ได้แก้เบื่ออย่างเดียวนะ
ดนตรีมันบ�ำบัดรักษาด้วย เวลาเศร้าคนก็ฟังเพลง เวลาเหงาคนก็
ฟังเพลง มีความสุขคนก็ฟังเพลง เราเคยได้มีโอกาสคุยกับพี่ปริญญ์
(Death of a salesman) ถ้าให้เลือกระหว่างตาบอดหรือหูหนวก
เค้าเลือกที่จะตาบอดดีกว่า เพราะถ้าไม่มีดนตรี โลกนี้คงเต็มไปด้วย
ใบหน้าของผู้คนที่ไร้อารมณ์
ศิลปิ นที่ควรได้ดูโชว์สดๆ ก่อนตาย

แพรวา : ถ้าไมเคิล แจ็คสัน ยังมีชีวิต ก็คงจะดี เพราะตอนที่มา
เมืองไทยตอนนั้นเราเด็กมาก เลยพลาดโอกาสได้ดูโชว์ของเค้าไป
แป๋ง : มันไม่มีที่สุดของที่สุด อย่าง Radiohead ก็ดีมาก Tame
Impala ก็เจ๋ง ซึ่งก็มีอีกหลายวงที่อยากแนะน�ำ  แต่ก็น่าเสียดายที่
วงเจ๋งๆ หลายวงที่คนไทยอาจพลาด อย่างเราท�ำออร์แกไนซ์งาน
คอนเสิร์ตมาก็จะรู้ว่าในเมืองไทยคุณภาพโปรดักชั่น ไม่พร้อมพอที่
วงเหล่านั้นจะมาทัวร์ มันก็น่าเสียดายส�ำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปดู
วงเจ๋งๆ ที่ต่างประเทศ
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แพรวา : เอ๊ะ นี่ไม่มีค�ำถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยหรือคะ
(หัวเราะ)
ทีม Howl : เป็นนิตยสารสัตว์เลีย้ ง ก็ตอ้ งมีสคิ รับ (หัวเราะ)
หากทัง้ 3 สาวจะต้องกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

แพรวา : อยากเป็นนก อยากเป็นนกพิราบ เพราะบินได้
ไม่ค่อยมีคนสนใจดี เพื่อนเยอะด้วย (หัวเราะ)
พิม : เค้าขอเป็นอีกาละกัน เค้าชอบสีด�ำ คนไม่ค่อยมีใคร
ยุ่งด้วย เนื้ออีกาไม่อร่อย
แป๋ง : เราอยากเป็นปลาน�้ำลึก ที่อยู่เงียบๆ ลึกลงไปใต้
ทะเลก็สงบดีนะ
ใครที่เคยได้ฟังและติดตาม Yellow Fang ก็คงจะรับรู้ได้ดี
ถึงความจริงใจและความตั้งใจที่สื่อสารออกมาจากงานของพวก
เขา ซึง่ พวกเขาเชือ่ ว่าดนตรีคอื สือ่ ทีเ่ ป็นกลาง ไม่มพี รมแดน ไม่มี
ก�ำแพง แค่เข้าใจและเปิดรับ ก็จะรู้สึกถึงได้เอง

TALK OF THE HOWL : MOVIE
by : นายขนมขบเคี้ยว
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STAR WATCHING DOG
รถตู้คันหนึ่ง คนๆ หนึ่ง และสุนัขตัวหนึ่ง
บางที เราอาจต้องการเพียงแค่นี้...
Star Watching Dog หรือในชื่อญี่ปุ่น Hoshi Mamoru Inu ที่
สร้างมาจากการ์ตูนอันโด่งดังของ ทาคาชิ มุราคามิ ได้ผู้ก�ำกับมือ
ฝีมือดีอย่าง โทโมยูกิ ทาคิโมโต้ (Ikigami, The Brain Man) มา
เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามระหว่างสุนัขพันธุ์อาคิตะนามว่า
“แฮปปี้” และชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของ รับบทโดย โทชิยูกิ
นิชิดะ ที่ยอมสละทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อเดินทางไกลไปทั่วญี่ปุ่น
ในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยรถตู้แวน
ตามสไตล์หนังญี่ปุ่น ที่เล่าเรื่องแบบเนิบๆ เรื่อยๆ เอื่อย
เฉื่อย แต่มีชั้นเชิงโดยมี เคียวสุเกะ โอคุตสึ (เท็ตสึจิ ทามายาม่า)
ข้าราชการหนุ่มที่มีความโชคร้ายในโชคชะตา เป็นคนด�ำเนินเรื่อง
สลับกับเรื่องราวคนละช่วงเวลาของสุนัขแฮปปี้และเจ้าของ โอคุตสึ
ผู้สูญเสียพ่อและแม่ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ด้วยอุบัติเหตุ และถูกเลี้ยง
จนโตมาโดยคุณปู่ เขามีสุนัขเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่ง ที่คุณปู่ซื้อไว้ให้เพื่อ
ช่วยปลอบประโลมจิตใจหลังจากการสูญเสีย แต่เมือ่ โตขึน้ ความรัก
ความใส่ใจทีเ่ ขามีตอ่ สุนขั ตัวนัน้ ก็ลดลง จนสุดท้ายเขาก็สญ
ู เสียสุนขั
และคุณ ปู่ ไปอีกทั้งคู่ จนกลายเป็น บาดแผลลึกในใจและไม่อาจ
ลบเลือนมันไปได้
โอคุตสึตัดสินใจออกเดิน ทางเพื่อตามรอยของแฮปปี้และ
เจ้าของ เพือ่ ค้นหาค�ำตอบในใจของเขาบางอย่าง ระหว่างการเดินทาง
เขาได้พบกับ ยูกิ คาวามูระ (ยูมิกะ คาวาชิม่า) หญิงสาวที่ยอมทิ้ง
ทุกอย่างเพือ่ ตามหาความฝันของตัวเอง ซึง่ ขอร่วมเดินทางไปด้วยกัน
กับโอคุตสึเพือ่ เดินทางกลับบ้านหลังจากได้พยายามท�ำตามความฝัน
นั้นแล้ว ตลอดการเดิน ทางทั้งสองได้พบเรื่องราวน่าประทับใจ
จากค�ำบอกเล่าของผูค้ นที่ได้พบเจอแฮปปีแ้ ละเจ้าของ ผสมกับภาพ
ที่สวยงามของชนบทของประเทศญี่ปุ่น (พอพูดถึงก็อยากไปเที่ยว
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ญีป่ นุ่ จัง) ธรรมชาติ ท้องฟ้าสีโปร่ง ยิง่ ท�ำให้หนังเรือ่ งนีอ้ วลไปด้วย
ความอบอุ่น แต่หนังไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้น เพราะ ในช่วงท้าย
ของเรื่องราว หนังก็สร้างบรรยากาศที่ท�ำให้คนดูจุกอก ทั้งซึ้ง ทั้ง
เศร้า ซึ่งก็พาเรากลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆ (ผู้เขียนไม่อยากจะเล่า
เพราะอยากให้ไปดูเองจริงๆ นะเออ)
ตลอดกว่า 120 นาที หนังพยายามสอดแทรกเรื่องของการ
มอบความรัก การเอาใจใส่สนุ ขั อยูเ่ รือ่ ยๆ ภาพของสุนขั เมือ่ เขายัง
น่ารัก ยังสวยงามเราก็อยากที่จะเล่น อยากที่จะดูแลเขา แต่เมื่อ
ยามทีอ่ ายุของเขามากขึน้ ความน่ารัก ความตืน่ เต้นทีจ่ ะได้เล่นกับ
เขา ดูแลเขาก็มกั จะลดลงไป แต่สงิ่ นึงที่ไม่ลดลงไปนัน่ คือ ความรัก
ความภักดีที่สุนัขมีต่อเจ้าของ ที่จะเห็นได้จากสุนัขแฮปปี้ ในหนัง
เรื่องนี้
พอได้เห็นเรื่องราวของสุนัขแฮปปี้และเจ้าของ ท�ำให้เรา
ฉุกคิดและตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า “มีแค่ไหน ถึงมีความสุข” ต้อง
มีเงินมากแค่ไหน มีคนทีร่ กั เรามากเท่าไหร่ หรือสิง่ ใดทีท่ ำ� ให้เรามี
ความสุขมากเพียงพอ ซึง่ แน่นอนว่าค�ำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มีน้อยมีมากตามความรู้สึกพอ แต่ภาพของแฮปปี้กับเจ้าของ ซึ่ง
เต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดการเดินทางอันแสนไกลของพวกเขา มัน
ท�ำให้เห็นถึงสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกสิ่งอย่างในโลก และประเมินค่า
ไม่ได้ นั่นก็คือ “มิตรภาพ” ของพวกเขาทั้งสอง ที่เป็นรูปธรรมใน
ความคิดของผู้เขียน
ชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของสุนัขแฮปปี้ เขาสามารถยิ้มได้
เสมอแม้จะมีปัญหาต่างๆ เข้ามา
เหตุผลของทั้งหมดทั้งมวลอาจเพราะ แฮปปี้ คือ ความสุข
เดียวที่เขามีอยู่
แต่เพียงแค่ความสุขเดียวของเขาก็เติมเต็มทั้งชีวิตของชาย
คนหนึ่งได้เพียงพอแล้ว…

HOWL STORE

FURminator

แปรงสางขนเสียของสัตว์เลี้ยงที่ดีท่สี ุด

เพราะอะไร ท�ำไมถึงต้องมีแปรงของปลอมออกมาจ�ำหน่าย
เพราะสัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้ว่าเขาเจ็บรึเปล่า
เพราะสัตว์เลี้ยงบอกเราเป็นค�ำพูดไม่ได้เมื่อถูกสางขน
เพราะสัตว์เลีย้ งบอกเราไม่ได้วา่ ขนทีอ่ อกไป มันคือขนดีหรือขนเสีย
ด้วยเหตุนเี้ ราจึงขอรณรงค์ไม่นำ� แปรงปลอมไปใช้กบั สัตว์เลีย้ งของเรา
เพราะแปรง FURminator นั้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้
สัตว์เลี้ยงได้ใช้กันอย่างปลอดภัยที่สุด
ด้วยนวัตกรรมการออกแบบให้ซี่แปรงนั้น มีองศาที่เหมาะสม
และความถี่ของซี่แปรงที่ถี่ (ซึ่งจะแปรงไม่ถึงชั้นผิวหนัง และไม่ท�ำให้
สัตว์เลี้ยงของคุณเจ็บแน่นอน) ท�ำจากวัสดุที่คงทน โดยเฉพาะซี่แปรง
นั้นผลิตจากสแตนเลสแท้ๆ ไม่มีส่วนผสมของแคดเมี่ยมซึ่งเป็นสารก่อ
อันตรายแก่สัตว์เลี้ยง
แปรง FURminator ได้รับการโหวตถึงระดับความพึงพอใจสูงสุด

ต่อสัตว์เลี้ยงจากกลุ่มสัตวแพทย์และผู้ใช้งานจริงในประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา ที่ให้การยืนยันว่า แปรง FURminator นัน้ ปลอดภัย
และท�ำให้สัตว์เลี้ยงเรามีความสุข
ทุกวันนี้มีการน�ำแปรงปลอมออกมาจ�ำหน่ายสู่ท้องตลาดเยอะ
มากๆ และทีส่ ำ� คัญมีหลายเกรด ซึง่ แน่นอนเป็นสิง่ ยากมากทีผ่ ซู้ อื้ ทัว่ ไป
จะทราบได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงทั้งนั้น แต่เชื่อเถอะ
ว่าของปลอมไม่มีวันเทียบเท่าของแท้ได้อย่างแน่นอน
เพราะแปรงปลอมไม่ใช่กระเป๋าหรือรองเท้าเลียนแบบที่ซื้อไป
แล้วยังใช้ได้อย่างปลอดภัย แต่การใช้แปรงปลอมมันหมายถึงความ
ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของเราโดยตรง
ดังนั้นอย่าซื้อของปลอมกันเลย ยอมเสียเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อย
หน่อยเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน และสบายใจทั้งผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงกัน
ดีกว่า
018

หัวแปรงมีหมายเลขล็อตสินค้า

หั ว แปรงด้ า นบน จะมี ก ารฉลุ
พลาสติ ก ลงไปเป็ น ตั ว อั ก ษร
แสดงล็ อ ตการผลิ ต และที่ อ ยู ่
ประเทศเจ้าของสินค้า
มีเลขรหัสสลักบนใบแปรง

ใบแปรงท�ำจากสแตนเลส
ไม่ขึ้นสนิม ที่ส�ำคัญคือมี
Code แสดงรหัสของใบ
แปรง และจะแสดงชือ่ รุน่
ของแปรงอย่างละเอียด

ซี่ แปรงเรียงเป็นระเบียบ

การเรียงตัวของซี่แปรงจะตรงเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความห่างของซีแ่ ปรงจะสม�ำ่ เสมอกัน
ทุกช่อง ไม่บิดเบี้ยว
จุ ดสังเกตอื่นๆ
• ตัว Package จะถูกซีนอย่างแน่นหนา บริเวณของ Package เป็นพลาสติกค่อนข้างแข็ง ไม่อ่อนย้วย ไม่
เบี้ยวง่าย
• ที่มุมซ้ายบนจะมี Security Sticker ติดอยู่ เมื่อมองจะเกิดการสะท้อนแสงเป็นค�ำว่า “Valid” ตัว Sticker
นี้จะติดอยู่ด้านใน แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการติด Sticker ถูกติดมาตั้งแต่ในโรงงานผลิตเลย
• ด้านหลัง Package จะมี QR Code แสดงเว็บไซต์ต้นก�ำเนิดผู้ผลิต โดยโซนเอเซีย จะเข้าเว็บ www.
furminator.net และ โซนยุโรปจะเข้าเว็บ www.furminator.com
ผูน้ ำ� เข้าอย่างเป็นทางการและผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด จรัญกิจ
โทร. 0-2291-9861-4
และตัวแทนจ�ำหน่าย FURminator Thailand
โทร. 09-8552-9253
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บันทึกค�ำสัมภาษณ์

คุณป้า พนักงานท�ำความสะอาด
กรุงเทพมหานคร

คุณลุงขายอาหารตามสั่ง
ผู ้ให้อาหารสุนัขจรจัดมากว่า 20 ปี

พูดถึงหมาจรจัดเนีย่ ถ้ามีคนรับไปอุปการะดูแลเลยก็นา่ จะดี
กว่านะ มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นสัดส่วนไปเลย ตั้งเป็นศูนย์ดูแล
หมาอย่างเดียวเลย เพราะบางทีคนเดินไปเดินมาแถวนี้ คนทีเ่ ดินไป
ตลาดแล้วหิ้วของกินกลับบ้านมา ก็เคยโดนหมาวิ่งไล่บ้าง กัดบ้าง
พอกัดแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้ ถ้ามีหน่วยงานมาดูแลตรงนี้
ก็คงจะดี
ส่วนใหญ่หมาจรจัดที่นี่เกิดจากคนเอามาปล่อย ตอนซื้อมาที
แรกก็คงจะรัก แต่ไปๆ มาๆ ไม่เลี้ยงแล้ว ก็เอาไปปล่อยวัดบ้าง ที่
นี่บ้าง ที่นู่นบ้าง แล้วก็มาอยู่ใต้สะพานแบบแถวๆ นี้
ถ้าพูดถึงการแก้ไขระยะสั้น ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้หมาจรจัด
ต้องการอาหารและคนดูแล เพราะบางครั้งหมาจรจัดก็ไม่มีอะไร
กินเลย ถ้าไม่มีคนใจดี ใจบุญเอาอาหารมาให้ก็ไม่ได้กิน แล้วก็ที่
อยู่ที่หลบฝน เพราะช่วงนี้ฝนตก หมาจรจัดพวกนี้ก็ต้องหาที่หลบ
ฝนกันตามมีตามเกิด เปียกบ้าง หนาวบ้าง รู้สึกว่าน่าสงสาร

ก็รสู้ กึ สงสารเขานะ เราก็ให้อาหารเขาแบบนีม้ ากว่า 20 ปีแล้ว
วันไหนทีเ่ รามาช้าหน่อยเขาก็มานัง่ รอ แต่ผมก็ไม่เคยไม่มา ท�ำแบบนี้
มาทุกวันตั้งแต่สมัยปี 2540 แล้ว อาหารที่ ให้ก็ออกเงินเองบ้าง
เป็นอาหารเม็ดคลุกกับข้าว หรือผมท�ำร้านอาหารตามสัง่ มีขา้ วเหลือ
กับข้าวเหลือ ก็เอามาผสมๆ กันให้พวกนี้ได้กินอิ่ม
ถ้าพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหา คิดว่าถ้าตัวไหนที่ทางการจับได้
พาไปท�ำหมันก็ดีจะได้ไม่มีลูกหลานเพิ่มมาอีก แต่ตอนนี้มีปัญหา
คือมีคนชอบเอามาปล่อยเรื่อยๆ สมัยก่อนแถวนี้ยังไม่มีตลาด เป็น
พื้นที่รกร้างก็มีคนเอาหมามาปล่อยในป่ากันเยอะแยะ ตอนนี้ ในป่า
ที่เห็นนี่ก็มีหมาอยู่กันเยอะนะ ดุด้วย แต่ก็เห็นมีคนบางกลุ่มมาช่วย
เหลือบ้าง มาหาบ้านให้พวกลูกหมา มาฉีดวัคซีนท�ำหมัน ก็เห็นกัน
อยู่เรื่อยๆ นะ

032

033

HOWL ABOUT

034

I’M
ST R AY
HERE

สุนัขจรจัดเป็นปั ญหาจริงหรือ
นี่ยังคงเป็นค�ำถามที่เราถกเถียงกันตั้งแต่เริ่มท�ำ  howl ฉบับหมาจรเล่มนี้ออกมา แต่ถึงแม้จะถกเถียงกันในหลายแง่มุมแล้วก็ตาม
แต่เราก็ยังหาค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้อยู ่ดี
ดังนัน้ เราจึงตัดสินใจลงพืน้ ที่จริงเพื่อไปดูวา่ สุนขั จรจัดจริงๆ ตามส่วนต่างๆ ของกรุ งเทพและจังหวัดข้างเคียงนัน้ มีชีวติ และความเป็น
อยู ่อย่างไรบ้าง
การมีชีวิตอยู ่ของพวกเขาเป็นปั ญหาอย่างที่ส่อื และใครหลายๆ คนพู ดไว้จริงหรือเปล่า
และที่ส�ำคัญยิ่งกว่านัน้ คือถ้าพวกเขาคือปั ญหาแล้ว เราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร
แต่สุดท้ายเมื่อการเดินทางส�ำรวจสุนัขจรของเราจบลง เราก็ยังหาค�ำตอบไม่ได้เหมือนเดิมอยู ด่ ี แม้ว่าจะไม่พบค�ำตอบดังที่ตงั้ ใจไว้ แต่
เรากลับได้พบบางอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
นั่นคือ “ข้อเท็จจริง”
ดังนัน้ ใน howl about ฉบับนีจ้ ะขอน�ำเสนอมุ มมองของพวกเขาผ่านข้อเท็จจริงที่เราได้ไปพบเห็นมากับตาตัวเองและได้คยุ กับผู เ้ กี่ยวข้อง
กับสุนัขจรจัดหลายๆ ท่าน ให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจถึงชี วิตของสุนัขจรจัดและผลกระทบของพวกเขาต่อสังคมไทยเป็นอย่างไร
บางทีเมื่อคุณได้อ่านข้อเท็จจริงที่เราน�ำเสนอหมดแล้ว สุดท้ายเราอาจจะได้รู้จริงๆ ก็ได้ว่าสุนัขจรจัดคือปั ญหาของสังคมจริงหรือไม่
แล้วถ้าพวกเขาเป็นปั ญหา....เราควรท�ำยังไงดี
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ข้อมูลสุนัขจรจัดในประเทศไทย

02

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพฯ ได้แบ่งสุนัขจรจัดออกเป็น
2 ประเภท คือ สุนัขกึ่งจรจัด หมายถึง
สุ นั ข ที่ อ ยู ่ ต ามชุ ม ชนหรื อ ถนน มี ค น
ให้อาหารและคอยดูแลบ้าง และ สุนัข
ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นสุนัขไม่มีคนดูแลให้
อาหารเลย ใช้ชีวิตหาอาหารอย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ

03

01

สุนัขจรจัดเพศเมีย 1 ตัว สามารถให้
ก�ำเนิดลูกสุนัขประมาณ 20 ตัว ต่อ
ปี หากทางภาครัฐและเอกชนยังไม่มี
มาตรการแก้ ไ ขอย่ า งจริ ง จั ง หลาย
คนคาดการณ์ว่าสุนัขจรจัดน่าจะเพิ่ม
ปริมาณถึงหลัก 1 ล้านตัว ภายในปี
2560

ผลการส�ำรวจจ�ำนวนประชากรสุนัข
ประจ�ำปี 2559 ของส�ำนักงานปศุสัตว์
ทัว่ ประเทศ พบว่าในประเทศไทยมีสนุ ขั
จ�ำนวนทั้งหมด 6.7 ล้านตัว เป็นสุนัขมี
เจ้าของกว่า 6.05 ล้านตัว และเป็นสุนขั
ที่ไม่มีเจ้าของ 750000 ตัว
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04

06

ข้อมูลจากทาง กทม. การเลี้ยงสุนัข
จรจัด 6000 ตัวต่อปี ใช้ค่าเลี้ยงดูแบ่ง
ได้ดังนี้

กทม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับสุนขั
จรจัดกว่า 4500 ครัง้ ต่อปี ผ่านสายด่วน
1555 โดยปัญหาที่ถูกร้องเรียนมามาก
ที่สุดคือ พบสุนัขที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามมาด้วยปัญหาสุนัขจรจัด
ดุร้าย กัดคนอื่น และปัญหาเห่าหอน
เสียงดังสร้างความร�ำคาญ

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

05

ศู น ย์ โ รคติ ด เชื้ อ และโรคอุ บั ติ ใ หม่
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า
สุนขั จรจัด กว่า 40% ในปัจจุบนั มีเชือ้ พิษ
สุนัขบ้า ซึ่งสุนัขทั้งหมดในประเทศไทย
กว่า 7.4 ล้านตัว มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเพียง 23%
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ไลฟ์ สไตล์ ข อง
สุนัขจรจัด
01. วัด : วัดเป็นสถานทีท่ คี่ นส่วนใหญ่ชอบ
น�ำสุนัขมาทิ้ง และเนื่องจากมีอาหารและที่
อยู่อาศัยครบครัน จึงมักพบ “หมาวัด” ได้
อยู่เสมอ
02. ตลาด : ตลาดเป็นแหล่งอาหารชั้น

เลิศของเหล่าสุนัขจรจัด ทั้งจากเศษอาหารที่
คนท�ำหล่นและในถังขยะ ท�ำให้มีสุนัขจรจัด
มาปักหลักอยู่ในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก

03. หน้าเซเว่น : นอกจากจะมีคนใจดี

คอยให้ อ าหารแล้ ว หน้ า 7-11 หรื อ ร้ า น
สะดวกซื้อยังมีแอร์เย็นเหมาะแก่การนอน
หลับเป็นอย่างมาก

04. ข้างถนน : เป็นอีกหนึง่ จุดทีม่ กั มีสนุ ขั
จรจัดมาตั้งถิ่นฐานอยู่เสมอ โดยบางทีมีการ
รวมกลุ่มเป็นแก๊งค์สุนัขจรจัดขนาดใหญ่ ซึ่ง
มักพบได้ตามแยกถนนต่างๆ

05. อาคารร้างและแหล่งเสื่อมโทรม :

02

อาจจะไม่ ใ ช่ ส ถานที่ ย อดนิ ย มส�ำ หรั บ สุ นั ข
จรจัดมากนัก แต่กส็ ามารถพบกลุม่ สุนขั จรจัด
มาหลบแดดหลบฝนได้เช่นกัน

06.ทุง่ หญ้าและป่ าละเมาะ : มักพบได้

ในต่างจังหวัดและมีฝูงสุนัขจรจัดยึดครองอยู่
สุนัขที่อยู่ที่น่ีมักจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่เหมือน
สุนัขป่า

039

แนวทางการจัดการสุนัขของ กทม.
01 รับเรื่องร้องเรียน ลงพื้นที่

พูดคุยปัญหากับผู้ร้องเรียน และผู้
ดูแลสุนัข (ถ้ามี)

02

ทีมงาน กทม. ไล่ตอ้ น
จับสุนัขจรจัดที่ได้รับแจ้ง

03

สุนัขจรจัดที่ถูกจับได้จะน�ำไปเลี้ยงที่ศูนย์พักดูแลสุนัขจรจัด
ประเวศ ฉีดวัคซีนและกักกันโรคเพื่อดูว่ามีแนวโน้มเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคอื่นๆ หรือไม่ 1 สัปดาห์

04

ย้ายสุนัขมาที่ส่วนคอกรอเจ้าของมา
รับคืนประมาณ 1 สัปดาห์ หากไม่มีเจ้าของมา
รับตัวคืนจะส่งไปยังคอกเลี้ยงรวมอีกประมาณ 1
สัปดาห์

05

เมื่อครบเวลา จะส่งตัว
สุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักสุนัขจรจัด
จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลต่อไป

เรื่องน่ารู้

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

040

วิธีการดูหมาบ้า

01. หางตก
02. ลิ้นห้อย
03. ตาขวาง
04. น�้ำลายไหล
05. ม่านตาขยายกว้าง
06. เดินโซเซ ท่าทางดุร้าย พร้อมจู่โจม
*โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา
หากเชือ้ ไวรัสโรคนี้ได้ตดิ เข้าไปถึงสมองแล้วผูป้ ว่ ยจะ
เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

041

เรื่องประทับใจของสุนัขจรจัด

GORGI

บ้านหลังนี้คือบ้านหลังสุดท้าย

วันหนึง่ ณ สถานีตำ� รวจ ประเทศเปอร์โตริโก มีใครบางคนก�ำลังเดินเข้ามา เขาไม่ใช่คนทีก่ ำ� ลังจะมาแจ้งความ หากแต่
เป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ผอมโซ หวาดกลัว และมีท่าทางเหมือนถูกทารุณมา เหล่าต�ำรวจในสถานีเมื่อได้เห็นสภาพของสุนัขตัวนี้
ก็รีบเอาน�้ำและอาหารมาให้ สุนัขจรจัดตัวนี้หลังจากกินอาหารเสร็จก็ส่งสายตาเหมือนขอบคุณก่อนเดินจากไป
ในวันต่อมา สุนัขจรจัดตัวเดิมได้เข้ามาในสถานีต�ำรวจอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เหล่าต�ำรวจประจ�ำสถานีได้ตัดสินใจรับ
เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ทันที โดยตั้งชื่อให้ว่า Gorgi และช่วยกันระดมเงินจากต�ำรวจในสถานีเพื่อพาเจ้า Gorgi ไปตรวจสุขภาพ
กับสัตวแพทย์
ปัจจุบัน Gorgi กลายเป็นดาวเด่นประจ�ำสถานีต�ำรวจแห่งนั้น โดยได้รับชุดต�ำรวจและผ้าพันคอพร้อมภารกิจหลักคือ
เฝ้าสถานีต�ำรวจและบางครั้งยังออกไปเดินตรวจความเรียบร้อยของชุมชนอีกด้วย โดยต�ำรวจในสถานีบอกว่าพวกเขาจะ
เลี้ยงเจ้า Gorgi ต่อไป และจะให้สถานีต�ำรวจแห่งนี้เป็นบ้านอันแสนอบอุ่นหลังสุดท้ายของมันเอง
042

ARTHUR

ขอแค่มีเธอ ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัว

ณ การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์โลก (กีฬาผจญภัยวิบากทีม่ กี ารลุยป่า พายเรือ และปีนเขา) ในประเทศเอกวาดอร์
ระหว่างการแข่งขันทีมนักกีฬาแข่งกันเอ็กซ์ตรีมสวีเดน 4 คน ได้พบกับสุนขั จรจัดผอมโซตัวหนึง่ ด้วยความสงสารพวกเขาเลย
ให้ลกู ชิน้ เนือ้ มันไปหนึง่ ลูก และตัง้ ชือ่ เล่นๆ ให้วา่ “คริสตีน อาร์เธอร์”
กลายเป็นว่าอาร์เธอร์ได้เริ่มต้นเดินตามพวกเขา โดยผ่านสมรภูมิการแข่งขันที่อันตรายต่างๆ มากมาย จนในที่สุดก็
ถึงด่านที่ต้องพายเรือคายัคข้ามน�้ำระยะทางกว่า 36 ไมล์ ปรากฏว่าเจ้าอาร์เธอร์ได้ว่ายน�้ำตามมา ด้วยวีรกรรมครั้งนี้ท�ำให้
ไมเคิล หัวหน้าทีมตัดสินใจพายเรือกลับมาเพื่อรับอาร์เธอร์ขึ้นมาบนเรือด้วยทันที
หลังจากร่วมผจญภัยผ่านอันตรายมาด้วยกัน ไมเคิล ได้ตดั สินใจเป็นคนเลีย้ งอาร์เธอร์และพาสุนขั ตัวนีก้ ลับไปยังสวีเดน
หลังจบการแข่งขันด้วย เมือ่ เขาและอาร์เธอร์มาถึงสวีเดนก็กลายเป็นข่าวดังทันที แม้วา่ ไมเคิลและทีมจะไม่ได้คว้าแชมป์กลับ
มา แต่พวกเขาก็ได้บางสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กันมาแทน ซึ่งนั่นก็คือเพื่อนแท้ที่มีชื่อว่า อาร์เธอร์ นั่นเอง
043

RUBIO

การรอคอยที่แสนอบอุ ่น

โอลิเวีย เซียเวอร์ เป็นแอร์โฮสเตสสาว ที่ท�ำงานเดินทางจากเยอรมนีไปยังอาร์เจนตินาอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาถึงกรุงบัวโนส ไอเรส อาร์เจนตินา เธอก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งแถวบริเวณโรงแรม
ด้วยความน่ารักและน่าสงสารของมัน ท�ำให้เธอให้อาหารและเล่นกับสุนัขตัวนี้ ซึ่งเธอตั้งชื่อให้ว่า “รูบิโอ”
ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้ได้ตามเธอกลับมาถึงหน้าโรงแรมและรอเธออยู่หน้าโรงแรมตลอดหลายวันที่เธอ
พักอยู่ที่นี่ จนกระทั่งเธอต้องกลับไปที่ประเทศเยอรมนี แม้ว่าเธอจะต้องขึ้นเที่ยวบินไปที่ยังประเทศอื่นๆ
เป็นเดือนๆ แต่รูบิโอก็ยังคงรอคอยเธออย่างซื่อสัตย์ที่หน้าโรงแรมแห่งนั้นตลอดมา จนในที่สุดโอลิเวียร์
ก็ได้เดินทางกลับมาที่อาร์เจนตินาอีกครั้งและพบว่ารูบิโอยังคงรอคอยเธออยู่หน้าโรงแรมเหมือนเดิม
ด้วยเหตุนโี้ อลิเวียร์จงึ ได้ตดั สินใจรับเลีย้ งสุนขั ตัวนี้ไว้ทนั ที โดยได้พารูบโิ อบินกลับประเทศเยอรมันและ
เลีย้ งมันไว้ในบ้านของเธออย่างมีความสุข ปิดฉากการอคอยอันแสนยาวนานของรูบโิ อ ทีส่ ดุ ท้ายก็ได้อยูก่ บั
เจ้าของที่มันรักตลอดไปเสียที

044

JUNO

จากนี้ไป..ฉันขอปกป้องเธอเอง

คงไม่มีใครเศร้าไปกว่า Chester คุณพ่อผู้พบว่าลูกชายตัวเอง Lucas ก�ำลังป่วยเป็นโรค Sanfilippo syndrome โรค
ทางพันธุกรรมที่ท�ำให้ขาดเอนไซม์บางชนิด ส่งผลให้ Lucas จะค่อยๆ สูญเสียความสามารถต่างๆ ของร่างกายไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งเป็นอัมพาตและเสียชีวิต โดยทางทีมแพทย์ประเมินว่า Lucas น่าจะมีอายุได้ถึงแค่ประมาณ 15 ปีเท่านั้น และ
โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้
คุณพ่อ Chester อยากให้ช่วงชีวิตที่แสนสั้นของลูกชายตัวเองมีความสุขที่สุด เลยตัดสินหาสุนัขมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
และคอยดูแลเขาด้วย โดยเขาได้พบกับ Juno สุนัขพันธุ์ Belgian Malinois ในสถานกักกันสัตว์ที่มันก�ำลังจะโดนฉีดยาให้
ตายในอีกไม่นานแล้วเนื่องจากไม่มีใครรับมันไปเลี้ยง Chester ตัดสินใจรับเลี้ยง Juno และฝึกมันให้เป็นผู้ดูแลและเป็น
เพื่อนกับ Lucas ในเวลาต่อมา
ตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ Juno ได้อยู่เคียงข้าง Lucas ตลอดเวลาและคอยช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่มันจะท�ำได้
รวมไปถึงคอยเห่าเตือนคนในบ้านเวลาที่ Lucas ชัก หรือร่างกายมีระดับออกซิเจนต�่ำ ซึ่งคุณพ่อ Chester กล่าวว่า เพราะ
Juno ท�ำให้เขาสามารถช่วยชีวิตลูกชายของเขาไว้ได้ทันเวลาหลายครั้งเลยทีเดียว
045

01
Doggelganger
ไอ้หน้าหมา....นุษย์

แคมเปญไอเดี ย สุ ด เจ๋ ง นี้ เ ป็ น ของ
Pedigree Adoption Drive ของประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยเป็นการจับคู่หน้าของเรา
กั บ สุ นั ข ในศู น ย์ พั ก พิ ง ว่ า ตั วไหนมี ห น้ า
เหมือนกับเราบ้างผ่านเทคโนโลยีสุดล�้ำใน
เว็บไซต์ โดยคุณจะได้เห็นว่ามีน้องหมาตัว
ไหนหน้าเหมือนคุณบ้าง พร้อมข้อมูลของ
น้องหมาตัวนั้นๆ ว่าเป็นพันธุ์อะไร อายุ
เท่าไหร่ และชอบท�ำอะไร ซึ่งถ้าคุณถูกใจ
ก็สามารถรับอุปการะสุนัขตัวนั้นไปได้เลย
ทันที หรืออยากช่วยบริจาคก็ท�ำได้เช่นกัน
เรียกได้ว่าเป็นไอเดียช่วยสุนัขหาบ้านที่มา
เหนือทัง้ ทางเทคโนโลยีและแนวคิดกันแบบ
สุดๆ กันไปเลย

4 แคมเปญสร้างสรรค์เพื่อช่ วยสุนัขจรจัดทั่วโลก
02
Driving Dog
น้องหมาก็ขับรถได้นะ

แคมเปญนี้เป็นของทาง SPCA New Zealand
ร่วมกับแบรนด์รถ MINI ช่วยกันหาทางให้มีคนรับสุนัข
จากศูนย์พักพิงไปเลี้ยงกันมากขึ้น โดยมีไอเดียอยาก
แสดงให้เห็นว่าเหล่าสุนัขจรจัดเหล่านี้ก็มีความฉลาด
และความน่ารักไม่แพ้ใคร เลยจับสุนัขมาขับรถมินิกัน
เสียเลย โดยงานนี้ครูฝึกใช้เวลา 8 สัปดาห์ ในการฝึก
สุนขั จรจัด 3 ตัว ท�ำสิง่ เหลือเชือ่ คือขับรถ ซึง่ เรียกเสียง
ฮือฮาในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างมาก และผลลัพธ์จาก
แคมเปญนีค้ อื ช่วยกระตุน้ ให้คนรับสุนขั จากศูนย์ไปเลีย้ ง
จนหมดศูนย์เลยทีเดียว

046

03
Dogs in Magazine cover
เปลี่ยนหมาเป็ นดาราดัง

เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ช่วยหาบ้านให้เหล่าสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิง โดยคราวนี้เป็นฝีมือของเอเจนซี่โฆษณาสัญชาติ
โปแลนด์อย่าง Ostrosiostro มาจับสุนัขในศูนย์พักพิง 25 ตัว มาถ่ายเลียนแบบดาราดังบนหน้าปกนิตยสารดัง ซึ่งอิริยาบถอัน
สุดแสนน่ารักชวนหมัน่ เขีย้ วของเหล่าน้องหมาทีท่ ำ� ท่าคล้ายดาราดังนัน้ ท�ำให้แคมเปญนีม้ คี นถูกใจและแชร์ออกไปอย่างมากมาย
และหลังจบแคมเปญนี้สุนัขกว่า 70% ที่ร่วมโครงการก็มีคนใจดีรับไปอุปการะต่อเป็นที่เรียบร้อย

04
อาสาสร้างสุข
จู งน้องสนุกสะดุดรัก

แคมเปญน่ารักชวนอบอุ่น นี้เป็น
ของประเทศไทยเอง โดยเป็ น ของ
โครงการบ้านรักหมา ศาลายา ศูนย์ดูแล
สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้
เลี้ยงและดูแลสุนัขจรจัดกว่า 300 ตัว ซึ่ง
น้องหมาในศูนย์นั้นนอกจากจะได้กินอยู่
อย่างดีแล้ว แต่ก็ยังขาดคนที่พาออกไป
ออกก�ำลังกาย ทางบ้านรักหมา ศาลา
ยา เลยท�ำแคมเปญ “อาสาสร้างสุขให้
กับสุนัขบ้านรักหมา ศาลายา” ให้บุคคล
ทั่วไปสามารถพาสุนัขจรจัดในการดูแล
ของศูนย์ไปเดินเล่นได้ นอกจากจะช่วย
น้องหมาได้ออกก�ำลังกายแล้ว ยังเสริม
สร้างสายสัมพันธ์และเห็นมุมมองน่ารัก
ของเหล่าสุนัขจรจัด ซึ่งถ้าใครถูกใจสุนัข
ตัวไหนก็สามารถรับอุปการะไปเลี้ยงได้
อีกด้วย

047

รู ้หรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับหมาจร
1. รู้หรือไม่...ใครเป็นเจ้าของสุนัขห้ามทิ้งสุนัขเด็ดขาด ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 40000 บาท นะ
(พรบ.ทารุณกรรมสัตว์)
2. รูห้ รือไม่...ห้ามรังแก เตะ หรือท�ำร้ายสุนขั จรจัดทุกรูปแบบเด็ดขาด ใครฝ่าฝืนเตรียมติดคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับกันไปเลย (พรบ.ทารุณกรรมสัตว์)
3. รู้หรือไม่...ใครเลี้ยงสุนัขในเขต กทม. อย่าลืมพาสุนัขของท่านไปจัดท�ำทะเบียนสุนัขหรือฝัง
ไมโครชิปกับทาง กทม. ด้วย (ข้อบังคับ กทม.)
4. รู้หรือไม่...ห้ามเลี้ยงสุนัขบนฟุตบาท ข้างถนน หรือในสถานที่สาธารณะ (ข้อบังคับ กทม.)
ถ้าอยากเลี้ยงสุนัขจรจัดจริงๆ ควรหาบ้านให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขดีกว่านะ
5. รู้หรือไม่...พบสุนัขบ้า สุนัขดุร้าย หรือสุนัขก่อปัญหาอื่นๆ ในกรุงเทพฯ โทรสายด่วน 1555
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้

048

เราจะช่ วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างไรได้บ้าง

1. อาสาสมัคร : ใครมีแรง มีพลัง มีไฟ มีใจ สามารถสมัครเป็นอาสาสมัคร
เพือ่ ช่วยเหลือมูลนิธเิ กีย่ วกับสุนขั จรจัดได้เลย โดยงานทีช่ ว่ ยเหลือมีหลายประเภท
ตั้งแต่ ช่วยท�ำความสะอาดคอกเลี้ยง ช่วยพาสุนัขไปเดินเล่น หรืออาบน�้ำให้สุนัข
จรจัด โดยหากใครสนใจควรติดต่อพูดคุยกับทางมูลนิธิล่วงหน้าก่อนนะ
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2. บริจาคเงิน : ส�ำหรับใคร
ที่มี ใจอยากช่วย แต่มีภารกิจติดตัว
มากมายจนไม่สามารถช่วยเหลือด้วย
แรงกายได้ ก็สามารถบริจาคเงินช่วย
เหลือกับทางมูลนิธิเช่นกัน เพราะเงิน
ทุนเป็นเหมือนก�ำลังขับเคลือ่ นส�ำคัญที่
คอยหล่อเลีย้ งมูลนิธใิ ห้อยูต่ อ่ ไปได้ แต่
ควรศึกษาให้ดีก่อนว่ามูลนิธิที่เราจะ
บริจาคเงินไปนัน้ ได้รบั การรับรองการ
จัดตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้องกับทางภาค
รัฐหรือไม่ เพื่อไม่ให้เงินที่เราบริจาค
ไปตกอยู่ในกระเป๋าของพวกมิจฉาชีพ
นั่นเอง
3. แจ้ง กทม. หรือเทศบาล
ท้องถิ่น : อาจจะเคยพูดไปแล้ว แต่
หากใครพบสุนัขจรจัดท่าทางดุร้าย
หรื อ ก� ำ ลั ง อยู ่ ส ภาพย�่ ำ แย่ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ สายด่ ว น 1555 เพื่ อให้ ท าง
กทม. ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและ
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป หาก
อยู่ ในต่างจังหวัดควรติดต่อเทศบาล
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นกัน
4. รับสุนขั จรจัดไปเลีย้ ง : ถ้า
ใครมีความพร้อมเพียงพอ การรับสุนขั
จรจัดไปเลี้ยงถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
สุนัขจรจัดที่ดีมากๆ ทางหนึ่งเพราะ
ช่วยลดจ�ำนวนสุนขั จรจัดในศูนย์พกั พิง
ให้กลายเป็นสุนัขเลี้ยงต่อไป และช่วย
ให้ศนู ย์พกั พิงสุนขั จรจัดมีพนื้ ทีว่ า่ งเพิม่
ให้รบั สุนขั จรจัดรุน่ ใหม่มาเลีย้ งได้ดว้ ย

จรจัด ไดอารี่

01

หนทางยาวไกลเริ่มต้นที่ก้าวแรก
วันแรกเราเริม่ ต้นส�ำรวจสุนขั จรจัดในกรุงเทพ
โดยตกลงกันว่าจะเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่จริง
ให้ ม ากที่ สุ ด สถานที่ แ รกที่ แ รกที่ เ ราไปถึ ง คื อ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่ปรากฏว่าในละแวกนั้น
ไม่มีสุนัขจรจัดเลยแม้แต่ตัวเดียว ตามแผนการ
พวกเราไปต่อที่ตลาดนัดจตุจักร หลังเดิน ทะลุ
ตรอกซอกซอยกลางแดดร้อนระอุ เราพบสุนัข
จรจัดบ้างประปราย คุณลุงใจดีที่เจอบอกกับเรา
ว่าในตลาดจตุจักรไม่ค่อยมีสุนัขจรจัดเพราะทาง
กทม. ได้จัดการหมดแล้ว หากอยากเจอสุนัข
จรจัดเยอะๆ ให้ลองไปสวนข้างๆ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ที่ไม่ไกลจากที่นี่ดู

03
สะพานพุ ทธ – ท่าพระจันทร์

02

จากในสวนถึงใจกลางเมือง
ทีส่ วนสาธารณะข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมี
สุนขั จรจัดอยูห่ ลายตัวจริงๆ จากการสอบถาม
กับคุณป้านักดูดวงจากไพ่ทาโรห์บอกว่าแถว
นี้มีคนให้อาหารสุนัขจรจัดอยู่ จากนั้นพวก
เราก็ได้ส�ำรวจอีกหลายสถานที่ รวมไปถึง
ในใจกลางเมืองอย่างสยามสแควร์ ซึ่งมีสุนัข
จรจัดอยู่หลายตัวเหมือนกัน แต่มักอยู่ ใน
คณะเภสัชศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาฯ เสียส่วนใหญ่

เรามาเริม่ ต้นใหม่อกี วันทีแ่ ถวสะพานพุทธ
จากการเดินไปมาในตลาดดอกไม้สดแล้วเรา
พบกับสุนัขจรจัดบ้าง 2 – 3 ตัวประปรายแถว
ริมท่าเรือ ซึ่งมีคนแถวนั้นคอยให้อาหารอยู่ ที่
นี่สุนัขจรจัดดูไม่ค่อยเป็นมิตรมากนัก จากนั้น
เราไปต่อที่ท่าพระจันทร์ ที่นี่เป็นที่แรกที่เรา
เห็นสุนัขจรจัดอยู่ท่ีริมทางเท้าจริงๆ และพบ
คนเอาสุนัขแม่ลูกอ่อนมาขอทานด้วย
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06

ถนนเส้นสนามบินน�้ำ
การเดินทางของเราจบลงที่บริเวณเส้นสนามบินน�้ำในวันที่ 3 ที่
ถนนเส้นนี้เราพบกับฝูงสุนัขจรจัดขนาดใหญ่เกินกว่า 10 ตัว มีทั้ง
สุนัขแม่ลูกอ่อนที่อาศัยอยู่ใต้สะพานร้าง เหล่าสุนัขแสนรู้ที่เดินตาม
เรา และสุนขั เจ้าถิน่ ทีเ่ พียงแค่มองหน้าเราก็สบั ขาวิง่ กันสุดตัว ทีน่ เี่ รา
ยังได้พบกับคุณลุงเจ้าของร้านอาหารตามสัง่ ทีค่ อยให้อาหารสุนขั ริม
ข้างทางบริเวณนี้มากว่า 20 ปีแล้ว

04
สุนัขจรจัดใต้สะพาน

หลังจากส�ำรวจมาได้ระยะหนึ่ง เราเริ่มจับ
ทางได้แล้วว่าสุนขั จรจัดมักไม่อยูต่ ามถนนใหญ่
แต่อยูต่ ามตรอกซอกซอยเล็ก หรือตามสถานที่
ที่ไม่ค่อยมีคนสัญจรมากนัก เราไปตามหาสุนัข
จรจัดต่อบริเวณใต้สะพานต่างๆ แถวปิ่นเกล้า
และพบสุนัขจรจัดอีกตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวข้างทาง คุณลุงเจ้าของร้านบอกว่า
ความจริงไม่ ใช่สุนัขของเขา แต่เป็นสุนัขของ
เพือ่ นเขาทีเ่ มาแล้วถูกคนท�ำร้ายจนเสียชีวติ มัน
ไม่รจู้ ะไปพึง่ ใครเลยตามเขาแทน เขาก็เลยคอย
ดูแลให้อาหารมันบ้างตามสมควร
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ใต้สะพานพระราม 8
ที่ใต้สะพานพระราม 8 มีสุนัขจรจัด
อยู่จ�ำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่นี่เราพบ
สุนัขจรจัดตัวหนึ่งมีสภาพที่น่าสงสาร
มาก ท�ำให้เราตัดสินใจควักกระเป๋าซื้อ
อาหารให้มันกิน แววตาใสซื่อของสุนัข
ตัวนั้นที่ก�ำลังมองมาทางเราราวกับว่า
พูดขอบคุณ ยังคงติดตาเราจนกระทั่ง
ถึงทุกวันนี้

คิดยังไงกับหมาจรจัด

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

“เป็นคนไม่ได้เลีย้ งสัตว์ทกุ ประเภทครับ ก็เลยไม่
ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ เหมือนเป็นชีวิตประจ�ำ
วัน ปกติที่เราเฉยๆ กับจิ้งจกตามบ้าน ไม่ได้
รังเกียจหรือคิดว่าเป็น ภาระอะไร ถ้าเข้าใจ
ธรรมชาติก็อยู่ร่วมกันได้แบบปกติ”
อาชีพ นักออกแบบสวน

“คิดว่าหมาจรจัดมันน่าสงสารนะ ถ้าให้เลือกได้
ก็คงไม่มีหมาตัวไหนอยากเป็นหมาจรจัด น่าจะ
อยากมีคนดูแล”
อาชีพ นักวาดภาพประกอบ

“ที่บ้านเลี้ยงทั้งสุนัขจรและสุนัขสายพันธุ์ แต่จะ
เห็นได้ชัดเลยว่าสุนัขจรที่เลี้ยงเนี่ย จะซื่อสัตย์
กับเรามากๆ ฟังค�ำสัง่ และเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดี”
อาชีพ บล็อกเกอร์รวี วิ ร้านอาหาร และสัตวแพทย์

“ถ้าคนในสังคมช่วยกันดูแลเขา เราก็อยูด่ ว้ ยกัน
ได้ สุนัขจรจัดไม่ได้เป็นปัญหา ที่เป็นข่าวหมา
กัดคนคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้รับการดูแลจาก
เรามากกว่า”
อาชีพ นักเขียนและผู้จัดการส�ำนักพิมพ์

“ชีวติ ของเราค่อนข้างจะใกล้ชดิ กับสุนขั จรจัด ที่
บ้านก็เลี้ยงหมา ความจริงหมาจรเนี่ย เกิดจาก
คนเอามาเลี้ยงแล้วก็ทิ้ง และไม่ได้ท�ำหมันกัน”
อาชีพ นักเขียนการ์ตูน

“น่าเห็นใจค่ะ คือเราคิดว่าเขาก็มีความรู้สึก
เหมือนกับเรานะ เขาน่าจะเหงาและอยากมี
ครอบครัวเหมือนสุนัขที่มีเจ้าของ”
อาชีพ นักศึกษา

“บางทีอาจจะมีทางออกทีด่ ที ที่ ำ� ให้เราอยูด่ ว้ ยกัน
โดยไม่มปี ญ
ั หาก็ได้ เขาอาจจะต้องการแค่ความ
รัก ซึ่งอาจจะมีใครสักคนที่พร้อมจะให้ความรัก
ก็ได้ เพียงแต่ยังไม่เจอกัน”
อาชีพ นักเขียนสมัครเล่น

“สุนขั จรเป็นปัญหาทีเ่ กิดจากคน ทีม่ นุษย์สมควร
จะช่วยกันแก้ไขให้เหมาะสม”
อาชีพ สัตวแพทย์
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ข้อมูลมูลนิธทิ ่เี กี่ยวข้องกับสุนขั จรจัดในประเทศไทย

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

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด
สามารถขอเป็นอาสาสมัครท�ำความสะอาดสถาน
ที่และอาบน�้ำให้สัตว์ (ติดต่อล่วงหน้า)
โทร. 0-2584-4896, 0-2961-5625, www.
home4animals.org

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

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

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

หมากระสอบ
ช่วยลูกสุนัขจรจัดหาบ้าน ใครที่สนใจสามารถ
ช่วยรับอุปการะได้ (ติดต่อทางแฟนเพจเพิม่ เติม)
ติดต่อ : facebook.com/mahkrasob

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

โครงการเพื่อนข้างถนน
โครงการเพือ่ ช่วยเหลือสุนขั และแมวทีเ่ ดือดร้อน
ร่วมบริจาคหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
โทร : 08-6602-3482, facebook.com/
midroadlover

SOS ANIMALS Thailand
โครงการช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน ร่วมช่วย
เหลือได้ทั้งการบริจาคและรับอุปการะเคส
โทร : 08-1303-2006, facebook.com/SOS.
Animals.Thailand
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ชี วิตหมาจรจัดก็อย่างนี้แหละ
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TOMORROW
FOR STRAY DOGS

อุ ปสรรคในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในปั จจุ บัน

เจาะลึกปั ญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยกับ
ครู หยุ ย – วัลลภ ตังคณานุรักษ์

เราสามารถพบเห็นสุนขั จรจัดได้ทวั่ ไปในประเทศไทย
จากผลส�ำรวจล่าสุดของทางกรมปศุสัตว์บอกกับเราว่าใน
ประเทศไทย ณ ขณะนี้ มีสนุ ขั จรจัดรวมแล้วกว่า 800,000 ตัว และ
ถ้าพิจารณาจากแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในแต่ละปี คาดการณ์กนั
ว่าจ�ำนวนสุนขั จรจัดน่าจะถึงหลัก 1 ล้านตัวได้ภายในปีหน้า
แน่นอนว่าเราคงเคยฟังวาทกรรมเรือ่ งปัญหาสุนขั จรจัดมาจน
เคยชินแล้ว ทุกรัฐบาลต่างบอกว่าสุนขั จรจัดคือปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
หลายอย่างต่อสังคม ซึง่ ควรมีการด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แต่ทำ� ไมสุนขั จรจัดถึงเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ทุกปี
เพือ่ ไขปริศนาและค้นหาความจริงนี้ เราได้รบั เกียรติเป็นอย่าง
สูงในการได้เข้าสัมภาษณ์ ครูหยุย-วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หนึ่งใน
ผู้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการ
ทอดทิง้ สัตว์ในทีส่ าธารณะ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ซึง่ ท่าน
จะมาพูดคุยชีแ้ จงถึงปัญหาและความจริงทีซ่ อ่ นอยูเ่ บือ้ งหลังชีวติ ของ
สุนขั จรจัดทีเ่ ราเห็นจนชินตาอยูท่ กุ วันนี้
ทุกท่านคงอยากรู้ว่าทางภาครัฐลงมือท�ำอะไรไปแล้วบ้าง
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ คืออะไร
และทีส่ ำ� คัญเหนือสิง่ อืน่ ใด…
เราควรท�ำอะไรเพือ่ วันพรุง่ นีข้ องสุนขั จรจัดดี
ในมุมมองของครุ หยุ ยคิดว่าสุนัขจรจัดเป็นปั ญหาหรือไม่

ปัญหาของสุนขั จรจัดของประเทศไทยน่าจะอยูท่ จี่ ำ� นวนกับการ
จัดการ ด้วยจ�ำนวนกว่า 800,000 ตัวตอนนี้ ท�ำให้การดูแลจัดการ
ล�ำบาก พอจัดการได้ไม่ทั่วถึงเราก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ของโรค
พิษสุนัขบ้า เพราะสุนัขมีเชื้อแค่ตัวเดียวพอกัดตัวอื่นก็แพร่กระจาย
โรคทวีคูณ มีปัญหาสุนัขท�ำร้ายคนด้วย เราคงเห็นว่ามีข่าวคนโดน
กัดตลอดเวลา อีกเรือ่ งคือกีดขวางท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ การส่ง
เสียงรบกวน ถ่ายอุจจาระ กลายปัญหาสาธารณสุข ดังนัน้ ถ้าไม่มกี าร
จัดการปัญหาย่อมเกิดขึน้ แน่
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อุปสรรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ คน โดยเฉพาะคนทีเ่ ลีย้ ง ด้วยเหตุ
ทีบ่ า้ นของเรานีส่ ามารถเลีย้ งสุนขั ได้ไม่จำ� กัด โดยหลักของนานาชาติ
แล้ว ก่อนทีจ่ ะเลีย้ งสุนขั ต้องจดทะเบียนฝังชิพก่อน แล้วต้องเรียนรูว้ า่
เลีย้ งยังไงด้วย เพราะสุนขั แต่ละพันธุก์ ม็ กี ารเลีย้ งคนละแบบ บ้านเรา
เน้นเลีย้ งด้วยความรัก แต่ไม่รถู้ งึ ข้อเท็จจริงของการเลีย้ งสุนขั แต่ละ
พันธุ์ บางคนชอบสุนขั บางแก้ว แต่ปรากฏว่าดุเกินกว่าทีเ่ ลีย้ งได้ บาง
คนชอบสุนขั ขนยาว แต่บา้ นเราเมืองร้อน เป็นต้น ความไม่รผู้ สมกับ
การไม่ขนึ้ ทะเบียนท�ำให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับสุนขั จรจัดตามมา
ความขัดแย้งทางอ�ำนาจของภาครัฐและท้องถิ่น

ทัง้ ทางภาครัฐและท้องถิน่ (อบต. อบจ.) ตอนนีก้ ำ� ลังมีปญ
ั หา
ขัดแย้งกันในการดูแลสุนัขจรจัด ทั้งในเชิงกฎหมายและปฏิบัติ ใน
เชิงกฎหมายคือตอนนีเ้ ราได้กระจายอ�ำนาจให้ทอ้ งถิน่ แล้ว แต่เรือ่ ง
ของสุนขั จรจัดเรายังไม่ได้โอน ท�ำให้ตอนนีท้ างท้องถิน่ จะฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ก็ต่อเมื่อกรมปศุสัตว์ประกาศว่าให้จังหวัดนั้นเป็น
เขตแพร่โรคพิษสุนขั บ้า ท้องถิน่ จึงมีสทิ ธิท์ จี่ ะฉีดได้ อยูด่ ๆี จะฉีดไม่ได้
เพราะไม่ใช่อำ� นาจของท้องถิน่ อันนีเ้ ป็นความลักลัน่ ของกฏหมาย
ล�ำดับต่อมา คือ การลงมือฉีดวัคซีนและท�ำหมันก็มีปัญหา
เพราะสุนัขจรจัดมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีคนเคาะกะละมังเลี้ยง
กับกลุม่ ทีอ่ อกหากินเอง ซึง่ สุนขั กลุม่ หลังนีห้ าตัวจับยาก ท�ำให้การ
ท�ำหมันและฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง รวมไปถึงปัญหาปลีกย่อยอย่างการ
ท�ำหมันและฉีดวัคซีนต้องหาคนท้องถิน่ ช่วยมาจับสุนขั จรจัด สถานทีท่ ี่
จะเอาไปให้สนุ ขั ท�ำหมันก็ไม่มี ศักยภาพและความเร็วในการท�ำหมัน
เราก็ยงั น้อย ท�ำหมันได้แค่ทลี ะหลักสิบตัว ในขณะทีส่ นุ ขั มีเป็นแสน
และแพร่พนั ธุเ์ ร็ว แบบนีก้ ไ็ ม่ทนั กัน มิหน�ำซ�ำ้ ยังมีความเชือ่ อีก คนที่
คอยเคาะกะละมังเลีย้ งบางคนก็ไม่ยอมให้ทำ� หมันสุนขั ให้เพียงแต่
ฉีดวัคซีน พระบางรูปทีอ่ ดุ รเลีย้ งสุนขั ไว้กว่า 80 ตัว บอกว่าไม่ยอม
ให้ทำ� หมันเพราะบาป ถึงยุคสมัยนีแ้ ล้วความเชือ่ แบบนีก้ ย็ งั มีอยูน่ ะ
ทีต่ ลกยิง่ กว่านัน้ คือเครือ่ งมือเครือ่ งใช้กไ็ ม่เพียงพอ อย่างการ
เป่าลูกดอกหรือยิงปืนยาสลบ บางจังหวัดมีปืนยิงยาสลบกระบอก
เดียวใช้รว่ มกัน 3 จังหวัด นีค่ อื ปัญหาของประเทศไทย ท�ำให้สดุ ท้าย
เราก็เลยกลับมาใช้สวิงจับเหมือนเดิม ซึง่ คิดว่าเป็นวิธที ปี่ ลอดภัยสุด
ทัง้ คนจับและสุนขั
เก็บสุนัขจรเข้าศูนย์ ท�ำได้จริงหรือไม่ ใครเป็นคนมีอ�ำนาจ

ส�ำหรับแนวคิดนีท้ างท้องถิน่ ก�ำลังท�ำอยู่ แต่กม็ ปี ญ
ั หาคือเป็นการ
ท�ำโดยไม่แน่ใจว่าท�ำได้หรือไม่ อย่างเช่น กทม. ซือ้ ทีท่ จี่ งั หวัดอุทยั ธานี

สร้างเป็นศูนย์ดแู ลสุนขั จรจัดมีสนุ ขั กว่า 8,000 ตัว แต่ปญ
ั หาคือท�ำ
แบบนีส้ ามารถเบิกเงิน สตง. ได้ไหม เพราะ สตง. บอกว่าเรือ่ งของ
สุนัขไม่ใช่เรื่องของส่วนท้องถิ่น แต่เป็นหน้าที่ส่วนของกรมปศุสัตว์
อย่างที่เรารู้กันว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ถูกฝึกมาในการดูแลสัตว์
เศรษฐกิจ พอมาดูแลเรื่องสุนัขจรจัดแล้วมักไปไม่ถูกเลย ตอนนี้
ก็เลยมีความลักลั่นว่าถ้าท้องถิ่นเอาไปดูแลนี่มีอ�ำนาจจริงหรือไม่
ซึง่ ก็พบว่าไม่มี เป็นเรือ่ งตลกทีต่ อ้ งยอมรับว่านีแ่ หละคือประเทศเรา
แต่ถ้าถามแนวคิดว่าควรเอาเข้าไหม ก็มีแนวคิดเหมือนกัน
ว่าควรเอาเข้า ผมก็เลยประนีประนอมกับเหล่าคนเลี้ยงสุนัขจรจัด
ส่วนท้องถิน่ และกรมปศุสตั ว์ทยี่ งั ไม่มคี วามพร้อมว่า สุนขั เร่รอ่ น 5
ประเภททีต่ อ้ งเอาเข้าก่อน หนึง่ คือป่วย สองคือดุรา้ ย สามคือท้อง สี่
คือลูกสุนขั ห้าคือเป็นโรคเรือ้ นหรือโรคผิวหนังอย่างร้ายแรง ซึง่ ตอน
นีท้ กุ กลุม่ เห็นด้วยหมดแล้ว ดังนัน้ สุนขั 5 กลุม่ นีจ้ ะถูกเก็บเข้าสถาน
เลีย้ งสัตว์ของรัฐและเอกชนก่อนเลย เป็นภารกิจแรกทีต่ อ้ งท�ำ ซึง่ ถ้า
ท�ำแบบนี้ได้กน็ า่ จะลดจ�ำนวนสุนขั จรจัดได้ประมาณ 1 ใน 3
สุนัขจ�ำนวนมากขนาดนี้ ควรพาไปไว้ท่ีไหนถึงจะเหมาะสม

ทางท้องถิ่นที่ท�ำอยู่หลักๆ ตอนนี้คือทาง กทม. ซึ่งศูนย์ที่
อุทยั ธานีกร็ บั สุนขั เต็มจ�ำนวน 8,000 ตัวแล้ว ทางภาครัฐอย่างกรม
ปศุสตั ว์ยงั ไม่มแี นวทางจัดการอย่างจริงจัง ดังนัน้ ส่วนใหญ่ตอนนีก้ าร
ดูแลสุนขั จรจัดส่วนมากจึงอยู่ในมือของเอกชนทีเ่ ปิดสถานสงเคราะห์
เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ บางแห่งก็ไม่พร้อม พืน้ ทีค่ บั แคบ ขาดทุนทรัพย์ แต่
เนือ่ งจากตอนนีเ้ รามี พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ใน พรบ.นี้
บอกว่าให้จัดตั้งกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมให้จัดตั้งสถาน
สงเคราะห์สัตว์ และผลักดันให้ทางเอกชนที่ท�ำกิจกรรมตรงนี้อยู่
ขึ้นทะเบียนเสีย พอขึ้นทะเบียนแล้วในอนาคตทางภาครัฐก็จะได้
สนับสนุนได้อย่างถูกต้องเต็มก�ำลังต่อไป
อีกแนวทางหนึง่ คือการแก้ไขระบบใหญ่ทวั่ ประเทศ โดยการให้
คณะกรรมการกระจายอ�ำนาจ กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ในกระทรวงมหาดไทย กระจายอ�ำนาจให้เป็นภารกิจของท้องถิน่
ในการดูแลสุนัขจรจัด พอมีอ�ำนาจส่วนท้องถิ่นก็ได้รับงบประมาณ
เขาก็มเี งินไปจัดการสุนขั จรจัดอย่างทีต่ อ้ งการได้แล้ว แล้วเราก็ตอ้ ง
แก้กฎหมายอีกข้อหนึ่งคือให้ขึ้นทะเบียนสุนัข โดยให้ท้องถิ่นรับลง
ทะเบียน ทีนี้ก็หมดปัญหาเพราะว่าเราแก้ปัญหาครบทั้งวงจรแล้ว
สุนัขใครไม่ขึ้นทะเบียนเราก็จัดการได้ กับให้ท้องถิ่นรับสุนัขจรจัด
ทัง้ หมดในท้องถิน่ มาดูแล พอเป็นแบบนีก้ น็ า่ จะเป็นทางเลือกทีด่ ี
แนวคิดเรื่องเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขของชุมชน

ปัญหาของแนวคิดนีค้ อื อะไรคือสุนขั ชุมชน อะไรคือสุนขั เร่รอ่ น
ตรงนีเ้ ราต้องนิยามให้ชดั เจน ถ้าตอบว่าสุนขั ในชุมชนคือสุนขั ทีค่ นใน
ชุมชนทุกคนตกลงว่าเลี้ยงร่วมกัน อย่างนี้โอเคเลย บอกเลยว่า

หมูบ่ า้ นนีม้ สี นุ ขั อยู่ 3 ตัว ทุกคนโอเคว่านีค่ อื สุนขั ของเรานะ ทุกคน
ต้องช่วยกันดูแล มีการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย มีกฎกติการ่วมกัน
ว่าจะพาไปท�ำหมัน ฉีดวัคซีนและตรวจโรค ถ้าไปกัดใครชุมชนก็ตอ้ ง
ช่วยกันรับผิดชอบ แต่ทเี่ ป็นอยูต่ อนนีม้ นั ไม่ใช่สนุ ขั ชุมชน แต่เป็นสุนขั
จรจัด เพราะไม่มชี มุ ชนไหนท�ำแบบนีเ้ ลย เรามีหน้าทีแ่ ล้ว เราก็ตอ้ ง
มีความรับผิดชอบด้วย เอาแต่หน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ เราให้อาหาร
เลี้ยงมันอย่างเดียว แต่ถ้ามันกัดใครไม่เกี่ยวกับฉันมันก็ไม่ได้ มัน
ต้องมีความรับผิดชอบด้วย นีค่ อื ดุลยภาพทีม่ นั ต้องมี ถ้าไม่มตี รงนี้
เมื่อไหร่ โลกเราไปต่อไม่ได้ ปัจจุบันตอนนี้มันมีปัญหาคือเรามี ใจ
ให้มนั แต่ไม่มคี วามรับผิดชอบทีจ่ ะให้มนั
มีการถกเถียงกันมากว่าเราควรให้อาหารสุนัขจรจัดหรือไม่ ครู
หยุ ยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

ความจริงมันไม่มีค�ำตอบที่ถูกหรือผิดทั้งหมดหรอก ลองคิด
ตรรกะง่ายๆ ว่าถ้าคุณไม่ให้อาหารสุนขั จรจัด พอเขาหิวแล้วจะเกิด
อะไรขึน้ เขาก็ไปคุย้ ขยะ ไปแย่งอาหารชาวบ้าน ร้ายหน่อยก็กดั ชาว
บ้าน กลายเป็นปัญหาอีก
แต่ถ้าพูดถึงพวกเคาะกะละมังให้อาหารสุนัขตามข้างถนนที่
เลี้ยงกันทีเป็นฝูง อันนี้จะเป็นปัญหาที่พูดถึงกันเพราะคนให้อาหาร
ไม่รบั ผิดชอบ บางทีให้แล้วเลอะเทอะ ส่งกลิน่ เหม็น สุนขั เห่าเสียง
ดังบ้าง มันเลยกลายเป็นปัญหามากกว่า ผมเคยเจรจากับคนเคาะ
กะละมังเลีย้ งสุนขั เหล่านีเ้ หมือนกันว่าคุณช่วยมาขึน้ ทะเบียนได้ไหม
มีสุนัขอยู่กี่ตัว ปรากฏว่าไม่ยอม เพราะถ้าสุนัขพวกนี้ไปกัดคนอื่น
เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าของ แต่พอเราบอกว่าจะไป
จับหมดนะ ปรากฏว่าเขาก็ไม่ให้จบั อีก ก็ทะเลาะกันเป็นงูกนิ หางอยู่
อย่างนี้
ผมว่าในโลกใบนีบ้ างค�ำถามอาจจะไม่ตอ้ งการค�ำตอบส�ำเร็จรูป
แบบ 1 หรือ 2 หรอก ไม่มอี ะไรทีส่ ดุ โต่งไปด้านใดด้านหนึง่ มาหา
ทางออกร่วมกันน่าจะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า
พรบ. ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ มีสว่ นช่ วยสุนขั จรจัดได้อย่างไร

ถ้าจับจุดมาทีเ่ รือ่ งสุนขั จรจัด มันก็ชว่ ยแก้ปญ
ั หาได้ แต่มขี อ้ แม้
ว่ากฏหมายต้องถูกบังคับใช้เต็มรูปแบบ อย่างแรกคือกรรมการต้อง
ตัง้ ให้ครบ ซึง่ ตอนนีก้ ต็ งั้ ครบแล้ว สองคือกรรมการต้องออกระเบียบ
กฏเกณฑ์ เช่น ระเบียบการสถานสงเคราะห์สตั ว์เอกชน มันจะท�ำให้
สถานสงเคราะห์เหล่านี้ดูแลสัตว์ได้ดีขึ้น มีงบช่วยเหลือจากภาค
รัฐมากขึน้ สามคือกรมปศุสตั ว์ ซึง่ ถือเป็นเจ้าทีต่ ามกฏหมาย กรม
ปศุสตั ว์ละเว้นจากหน้าที่ไม่ได้ ถ้าเขาบอกว่ากรมปศุสตั ว์ตอ้ งเอาไป
ดูแลก็ตอ้ งดูแล กฎหมายมันเดินได้ถา้ มีการเอาไปปฏิบตั ิ ความจริง
ประเทศไทยมีกฎหมายเยอะเกือบทีส่ ดุ ในโลกนะ แต่การปฏิบตั อิ าจจะ
แย่ทสี่ ดุ ในโลกก็ได้ นีค่ อื เรือ่ งจริงทีเ่ ราต้องยอมรับ
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การแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนควรเริ่มจากอะไร

ควรเริ่มจากการออกฎหมายให้คนไปลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง
ถ้าเป็นแบบนั้นสามารถแก้ไขอย่างยั่งยืนได้แน่ เพราะทั่วโลกไปใน
แนวทางนีห้ มด หลังจากลงทะเบียนแล้วยังมีระเบียบอีกมากให้ปฏิบตั ิ
ตาม เช่น พอลงทะเบียนแล้วเจ้าของสุนขั ก็ตอ้ งรับผิดชอบสุนขั ตัวเอง
ต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของมัน ตอนนีม้ นั กลายเป็นว่าใครนึก
อยากจะขายสุนขั ก็ขาย สุนขั ทีเ่ อามาขายก็ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ดังนัน้ จึงควร
ตัง้ ต้นออกกฎหมายว่าให้ทกุ คนมาจดทะเบียน ฝังชิพ แสดงความเป็น
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ตัวตน แล้วปฏิบตั ติ ามระเบียบต่อไป อย่างนีย้ งั่ ยืนแน่นอน เพราะ
เราคุมและตรวจสอบได้วา่ สุนขั ใครเป็นของใคร
ส่วนการแก้ปญ
ั หาสุนขั จรจัดทีย่ งั เร่รอ่ นอยูต่ อนนี้ แนวทางที่
ถูกต้องที่สุดคือกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นไปดูแล พอท้องถิ่นดูแล
ก็แบ่งเบาภาระจากส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ก็จะมีความรับผิดชอบ
น้อยลงเหลือแค่คอยดูแลในภาพรวม ซึง่ ผมว่าน่าเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ที่
เราสามารถท�ำได้ตอนนี้

060

ARTIST AND
THE BEAST

เพียงพอ เลยเป็นแผนการที่ต้องย้ายสุนัขจรจัดที่ผมเลี้ยงมาไว้ที่นี่
เพราะทีน่ มี่ พี นื้ ทีม่ ากกว่า อากาศก็ดกี ว่า
จุ ดเริ่มต้นของงานอาสา

แรงใจและงานศิลปะเพื่อการช่ วยเหลือสุนัขจรจัดของ
คุณเอ็ม - กิตติพงษ์ ค�ำศาสตร์
หนุม่ ฮิปฮอป เพลงจังหวะโย่วๆ มาดลุกแบดบอย
คงเป็นสิง่ แรกๆ ทีค่ นส่วนใหญ่นกึ ถึง โก๋-เอ็ม หรือคุณเอ็ม –
กิตติพงษ์ ค�ำศาสตร์ หนึง่ ในนักร้องของวงบุดด้า เบลส นัน่ เอง แต่
ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังบทบาทนักร้องฮิปฮอปจังหวะสนุกๆ และชีวิต
ในวงการเพลงของเขานั้น ความจริงแล้วชายหนุ่มคนนี้คือหนึ่งในผู้
ท�ำงานอาสาเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในระดับที่เรากล้าบอกเลยว่า
เข้มข้นมาก
นอกจากงานอาสาทีเ่ ขาทัง้ ช่วย ทัง้ เก็บมาเลีย้ งเอง จนตอนนีม้ ี
สุนขั กว่า 20 ตัว แล้ว เขายังเป็นคนริเริม่ ท�ำรายการทีวเี กีย่ วกับสุนขั
จรจัดชื่อว่า “หมากาพย์ หมาจร” ซึ่งเป็นรายการที่ท�ำมาเพื่อให้คน
ทัว่ ไปได้เห็นปัญหาและรูว้ า่ สุนขั จรจัดจริงๆ นัน้ มีชวี ติ และความเป็น
อยูอ่ ย่างไร
ความจริงแล้วคุณเอ็มนัน้ ไม่ได้ชว่ ยเหลือแค่สนุ ขั จรจัด หากแต่
เขายังช่วยเหลือสัตว์ทกุ ชนิดทีเ่ ขาเห็นว่าสามารถช่วยได้ ทัง้ แมว แพะ
กระต่าย เต่า หมูบา้ น หรือแม้กระทัง่ หมูปา่ จนตอนนีท้ บี่ า้ นของเขา
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด ราวกับว่า
อยู่ในสวนสัตว์กไ็ ม่ปาน
ในครัง้ นีเ้ ราจะมาเล่าเรือ่ งชีวติ และความคิดของคุณเอ็ม ที่ไม่ใช่
ในแง่ของศิลปินเพลง หากแต่ในแง่ของงานอาสาช่วยเหลือสุนขั จรจัด
ของเขา และวิถีทางการเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อช่วย
เหลือสุนขั จรจัดอย่างแท้จริง
นีค่ อื อีกด้านหนึง่ ของหนุม่ ฮิปฮอปคนนี้ ทีเ่ ราคิดว่าคุณไม่เคยเห็น
และเป็นอีกด้านทีท่ งั้ เท่ ใจดี ตลก และอบอุน่ เอามากๆ เลยทีเดียว
อัพเดททัง้ ชี วิตการงานและด้านอาสาสุนัขจรจัด

ช่วงนีผ้ มก็รอ้ งเพลงบ้างเป็นอาชีพหลัก แต่ตอนก่อนร้องเพลง
เราเคยท�ำอาชีพเกีย่ วกับศิลปะมาก่อน แต่กห็ ยุดไปร้องเพลง แต่ตอนนี้
เริม่ ท�ำงานศิลปะขึน้ มาใหม่ เลยท�ำ 2 อาชีพนีค้ วบคูก่ นั ไป
ส่วนงานด้านอาสาสุนขั จรจัด ก็อย่างทีค่ ณ
ุ เห็นอยูเ่ ลย สุนขั และ
บ้านที่ต่างจังหวัดที่อยากให้เป็นที่เลี้ยงสุนัขได้เยอะๆ แบบที่นี่ คือ
บทบาทอาสาทัง้ หมดทีผ่ มท�ำเลยนะ หมาทีอ่ ยูท่ นี่ ที่ กุ ตัวเคยเป็นหมา
จรจัดมาก่อน เคยถูกช่วยเหลือและมีเรือ่ งราวมาก่อน ส่วนทีต่ อ้ งมา
เลี้ยงที่นี่ (บ้านต่างจังหวัด) เพราะว่าบ้านผมที่กรุงเทพฯ มีพื้นที่ไม่
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ขอเริ่มต้นที่หมาตัวแรกที่ผมเลี้ยงก็แล้วกัน เป็นหมาพันธุ์
พิทบูล ตอนนัน้ ผมอยากเลีย้ งหมาพันธุน์ มี้ าก ตรงใจเรามาก อยากเท่
ยอมรับว่าตอนนัน้ ผมเลีย้ งก็จริงแต่เลีย้ งไม่คอ่ ยดี เพราะผมไม่คอ่ ยได้
ดูแล ถ้าถามว่ารักไหม ตอนนัน้ ผมคงตอบว่ารัก แต่ถา้ ถามผมตอนนี้
ผมขอบอกเลยว่าถ้าเลี้ยงแบบนั้นไม่ได้รักหรอก เพราะไม่มีความ
ใส่ใจดูแลเรือ่ งสุขภาพของเขาเลย
พอเขาตายไป เราก็เริม่ เลีย้ งหมาจรกับแฟน โดยสุนขั ตัวแรก
ที่เอามาเลี้ยงเป็นหมาพิการ ชื่อว่า พิ้งค์กี้ พี่ที่ท�ำงานอาสาด้วยกัน
บอกว่าเจอหมาพิการถูกทิ้ง สภาพโทรมมาก แฟนกับผมมองหน้า
กันก็ตดั สินใจเลยว่ารับเถอะ สงสาร ไม่ไหวแล้ว ก็เลยได้มา
จากนั้นก็เริ่มมีหมาจรหาบ้าน พอหาไม่ได้ก็มาอยู่กับเรา
(หัวเราะ) หรือบางทีชว่ ยมา หมาบางตัวนิสยั ไม่คอ่ ยปกติ ขีร้ ะแวง
บ้าง ชอบเห่าบ้าง ไม่มีใครเอา ผมก็รบั เลีย้ งเอง ก็เลยเริม่ มีหมามาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ แบบนี้
งานศิลปะเพื่อสุนัขจรจัด

นอกจากร้องเพลงแล้วผมยังก�ำลังท�ำงานด้านศิลปะด้วย เช่น
ขายรูปเขียน ขายของพรีเมีย่ ม พวงกุญแจ กระเป๋า กระเป๋าเป้ พวกนี้
ท�ำมาขายเพือ่ ช่วยสัตว์โดยตรงเลย เพราะบางทีเจอหมาต้องรักษา
ด่วนแต่เราไม่มเี งินเลย (หัวเราะ) เราก็โพสเลยว่ากระเป๋าล็อตนี้ 20
ใบครับ ได้เงินจะรีบโอนให้เป็นค่าสัตวแพทย์กอ่ นเลย
จริงๆ ผมลืมไปแล้วว่านีเ่ ป็นอาชีพผม เพราะก่อนมาร้องเพลง
ผมเคยท�ำงานเกีย่ วกับศิลปะมาก่อน หรืออาจพูดได้วา่ เพราะศิลปะ
เลยท�ำให้ผมได้รอ้ งเพลง ได้รจู้ กั โจอี้ บอย ได้รจู้ กั เพือ่ นๆ ในวง แล้ว
ผมก็ลมื เลือนมันไป จนกระทัง่ ผมได้ทำ� งานพวกนีก้ เ็ ลยนึกขึน้ ได้วา่ ที่
ผ่านมาเราใช้ชวี ติ อะไรของเราอยูว่ ะ บางทีผมเหนือ่ ยจากการท�ำงาน
ร้องเพลงผมก็มีข้ออ้างที่จะไม่วาดรูป ตอนนี้ผมเลยกวดขันตัวเอง
ตัง้ ใจกลับมาวาดรูป กลับมาอดหลับอดนอนเพือ่ สร้างผลงานออกมา
ตอนนีก้ เ็ ริม่ มีคนรูจ้ กั เอามาขายเพือ่ ช่วยหมาด้วย เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี
และเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากลุยต่อ
งานชิน้ แรกทีท่ ำ� เป็นภาพสีไม้ วาดมาเพือ่ ขายเอาเงินไปช่วยเคส
หมาทีเ่ ป็นมะเร็ง ปรากฏว่าแป๊บเดียวก็ขายได้แล้ว ผมเลยเริม่ คิดว่า
อยากวาดรูปมาเพือ่ เอาเงินไปช่วยหมาตัวอืน่ ด้วย ก็เลยท�ำมาจนได้
จัดนิทรรศการเองเป็นครัง้ แรก
จากงานศิลปะสู่นิทรรศการ

ตอนท�ำนิทรรศการครั้งแรกเป็นงานสีขาวด�ำ ดุๆ เลย เป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับความเชือ่ ของคนกับสัตว์ทเี่ ป็นสีดำ� โดยเฉพาะหมาด�ำ

ทีห่ าบ้านไม่คอ่ ยได้ เราก็เลยอยากวาดหมาด�ำทีส่ ะท้อนอีกมุมหนึง่
ในสังคม โดยงานนี้ผมไปจัดแสดงที่เชียงใหม่ หาเป้าหมายเป็น
ฝรัง่ เพราะผมเป็นคนแปลก ไม่อยากให้คนไทยรูจ้ กั อยากให้เขา
ชอบงานผมจริงๆ ไม่ใช่งานของโก๋ เอ็ม - บุดด้า เบลส สรุปขาย
ได้ครับ แต่คนไทยซือ้ อยูด่ ี (หัวเราะ)
ครัง้ ทีส่ องพูดถึงเรือ่ งอุตสาหกรรมเนือ้ สัตว์ เพราะท�ำงานด้าน
นีแ้ ละหาข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งพวกนีแ้ ล้วอิน ผมเลยลดละการกินเนือ้
สัตว์ลง และเราก็อยากน�ำเสนอเรือ่ งราวตรงนี้ให้คนอืน่ รูด้ ว้ ย แต่จะ
ไปเขียนเพลงก็คงยาก รูส้ กึ ว่ามันเครียดไป ก็เลยมาวาดรูปแทน ได้
ปล่อยของเต็มที่ โดยครัง้ ทีส่ องจัดที่ Hof Art Space แต่ครัง้ ที่ 3
พีคมากเราจัดที่ เกษรพลาซ่า กลางเมืองเลย และขายรูปได้เกือบ
หมดเลย
ผมรูส้ กึ ว่าคนเริม่ เข้าใจแล้วนะ เราก็ตโี จทย์แตกว่าเราจะพูด
เรือ่ งสัตว์ เป็นรูปทีค่ นรูห้ รือไม่รเู้ รือ่ งศิลปะก็ดไู ด้ แต่ละงานผมตัง้ ใจ
ท�ำมาก และมาคุยกันได้เลยว่าท�ำไมถึงต้องซือ้ รูปผม เพราะว่างาน
พวกนีท้ งั้ หมดผมเอาเงินไปช่วยหมานะ ถ้าขายไม่ได้ผมก็ไม่รวู้ า่ จะ
เอาเงินที่ไหนไปเลีย้ งหมาเหมือนกัน (หัวเราะ)
พูดกันตรงๆ อย่าหาว่าผมหยาบคายเลยนะ แต่สงั คมนีเ้ ห็บหมา
มันเยอะ เพราะเม็ดเงินมันเยอะก็เลยมีคนโกงกัน ด้วยเหตุนผี้ มก็

เลยใช้เงินตัวเองไง เอาเงินที่ผมร้องเพลง ขายงานศิลปะ มาช่วย
หมาเองเลยดีกว่า
หมากาพย์ หมาจร

เราท�ำรายการนีเ้ พราะว่าเราอยากท�ำงานเพือ่ สังคม แล้วเราก็
อินเรือ่ งสุนขั จรจัด พอผมได้ทำ� รายการได้ทำ� งานเกีย่ วกับด้านนี้ เรา
ก็พบว่ามันยากนะทีจ่ ะให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับเรือ่ งสุนขั จรจัดใน
ประเทศไทย ตอนทีเ่ ราไปท�ำรายการเราเห็นได้จากทุกเทปเลยว่ามี
คนรัก แต่รกั ผิดวิธี คุณเลีย้ ง แต่คณ
ุ ไม่ได้ดแู ลให้ดี ปล่อยให้เขาท�ำ
บ้านคนอืน่ สกปรก มันก็ทำ� ให้คนอืน่ เกลียดหมาแมวเพิม่ ขึน้ ขอเรียก
ว่าเป็นเรือ่ งของจิตส�ำนึกดีกว่า
ตอนท�ำรายการนี้ เราแทบไม่ได้เงินสนับสนุนจากผูป้ ระกอบ
การรายใหญ่เลย แต่กลับได้จากผูป้ ระกอบการรายเล็กทีอ่ ยากช่วย
เหลือเราจริงๆ อย่างเดียวเลย รถที่ไว้ออกกองก็ได้ของพีโ่ จอี้ บอย
ให้ยมื มา คือมันตลกนะ เพราะตอนทีเ่ ริม่ ท�ำมีแต่คนบอกว่ารายการ
มึงเจ๊งแน่ แต่ตอนนีท้ ผี่ มยังไม่ได้ทำ� ต่อไม่ใช่เพราะว่าเจ๊งนะ ตอนนี้
มีสปอนเซอร์มาท�ำต่อด้วยแล้ว ติดปัญหาแค่วา่ หมดสัญญากับช่อง
เดิมและยังไม่มชี อ่ งให้ลงแค่นนั้ เอง
การท�ำรายการทีวีก็เหมือนกับกระบอกเสียงของหมานะ ให้
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คนได้เห็นว่าหมาแมวถูกทิ้งเป็นแบบนี้นะ และผมอยากให้มันเป็น
รายการทีม่ สี าระ บางทีถา้ ผมท�ำเกมโชว์อาจจะรุง่ ก็ได้นะ (หัวเราะ)
แต่ผมไม่อยากท�ำไง บางทีกระแสตอนนี้อาจจะต้องการเรื่องตลก
มากกว่า แต่ผมก็พยายามท�ำให้เป็นรายการทีม่ สี าระแบบยาหวาน
ทานง่ายแล้วนะ ผมว่าผมท�ำที่สุดของแจ้เท่าที่ผมจะท�ำได้แล้วล่ะ
(หัวเราะ)

ช่วยงานครัง้ นี้ เราระดมทีมหมอมายิงยาสลบหมูปา่ ทุกคนท�ำงาน
กันเต็มที่ ตอนขนย้ายหมูมีคนโดนเหยียบตะปูตรงกองขยะทะลุ
เท้ามาอีกฝัง่ เลย พวกผมก็ทำ� กันจนถึงตีสองตีสาม ฝนก็ตก แต่ก็
ยังมีคนช่วยเราอยูน่ ะ ในทีส่ ดุ เราขนย้ายหมูไปได้หมด ส่วนตัวทีโ่ ดน
ดักขาขาดไป เป็นหมูสามขา ชือ่ พิกลุ ผมเป็นคนรับเลีย้ งไว้เอง
การแก้ปัญหาสุนัขรจรจัดในมุมมองของคุณเอ็ม

จากช่ วยหมา สู่การช่ วยหมูป่าในเมือง

จริงๆ ผมก็เคยนัง่ คิดอยูเ่ หมือนกันนะ คนอืน่ ก็มาช่วยผมคิด
เหมือนกัน ช่วยบอกว่า “มึงจะแก้อะไรได้เยอะ” (หัวเราะ) จริงๆ
คือแก้ไม่ได้เยอะหรอก แต่ผมก็ยงั พยายามคิดถึงหลายๆ ทางทีช่ ว่ ย
สุนขั ได้มากกว่านี้ แล้วก็พยายามท�ำสิง่ ทีต่ วั ผมตอนนีท้ ำ� ได้กอ่ น
แต่ถา้ ถามใจผมนะ ผมอยากให้ทกุ คนมาช่วยกัน พูดแบบหล่อๆ
เลย เวลาเจอเคสหมาจรจัดอย่าเพิง่ คิดถึงมูลนิธิ อย่าเพิง่ คิดถึงกลุม่
เพือ่ นข้างถนน ซอยด็อก ถ้าช่วยกันได้ สมมติวา่ หมาตัวทีว่ า่ อยูห่ น้า
ออฟฟิศคุณ ก็ชว่ ยกันระดมทุนในออฟฟิศ พาไปรักษาและท�ำหมัน
มัน แค่ชว่ ยกันคนละไม้คนละมือแค่นเี้ อง การบอกให้คนไม่รกั มารัก
มันไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ผมอยากบอกคนทีอ่ ยากช่วย มีใจรักสัตว์บา้ ง
ให้มาช่วยกันหน่อย ผมอยากให้กำ� ลังใจคนรักสัตว์ดว้ ยกัน อยากให้
ลองท�ำดู และอย่าเพิง่ ท้อเลยนะ

เป็นเทปรายการเทปหนึง่ ทีผ่ มชอบมาก เริม่ มาจากทางสมาคม
พิทกั ษ์สตั ว์ปา่ เขาแจ้งผมมาว่า “พีเ่ อ็ม มีหมูปา่ โดนดัก สนใจไปถ่าย
รายการไหม” ผมบอกว่าไปเลย ตอนแจ้งมาบอกว่ามีตวั เดียว ขาขาด
เพราะโดนคนดักไปกิน เราก็ไปพหลโยธิน ในเมืองเลย ใช่ ในเมือง
มีหมูปา่ ปรากฏว่าทีน่ นั่ มีหมูปา่ กว่า 20 ตัว เราไปคุยกับคนพืน้ ทีเ่ ลย
รูว้ า่ หมูพวกนีม้ าจากคนถวายศาลเจ้าแล้วแพร่พนั ธุใ์ นป่าหลังตลาด มี
คนคอยดักไปกินด้วย ผมเห็นแล้วก็คดิ เลยว่าเราต้องย้ายพวกนีอ้ อก
ไปให้หมด แต่จะท�ำยังไงดี ใครจะเป็นคนจับหมูปา่
แต่ผมก็ได้สมาคมพิทกั ษ์สตั ว์ไทยมาช่วย ทางเขาประสานกับ
ทางปศุสตั ว์ในการขนย้าย ผมก็รบี โทรหาพีน่ อ้ งผองเพือ่ นเพือ่ ช่วย
ระดมทุน ทุกคนก็ใจดีมาก ทุกคนรูว้ า่ ผมท�ำอะไร ผมก็ได้ทนุ มาเพือ่
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THANK YOU

ขอขอบคุณ คุณครูหยุ ย - วัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ ส�ำหรับข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับสุนขั จรจัดในประเทศไทย และการพู ดคุยที่เต็มไป
ด้วยความรู ด้ ๆี ที่ทำ� ให้เรารู ว้ า่ ปั ญหาสุนขั จรจัดยังสามารถแก้ไขได้ ถ้าทัง้ ภาครัฐและประชาชนทุกคนร่วมมือกัน
ขอขอบคุณ คุณโก๋ เอ็ม - กิตติพงษ์ ค�ำศาสตร์ ส�ำหรับการพู ดคุยสุดมันส์และความประทับใจสุดๆ กับภารกิจช่ วยเหลือสุนขั
จรจัดที่ทางคุณโก๋ เอ็มก�ำลังด�ำเนินการอยู ่
ขอขอบคุณ พี่ลนิ -สุพรรณี กิตติม่งิ มงคล กับภาพประกอบที่เต็มไปด้วยความรู ส้ กึ อุ น่ ๆ นวลๆ แต่ซาบซึ้ งประทับใจครับ
ขอขอบคุณ พี่ช้าง-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับการ์ตนู ในเล่มนี้ ขอบคุณที่อดทนกับการเสนอไอเดียของผมและการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ด
ไปมาด้วยนะครับ (ฮ่า)
ขอขอบคุณ พี่แขก ที่แม้จะยังไม่หายดี แต่กว็ าดภาพเมืองหมาจรสุดอลังการให้ ตอนเห็นครัง้ แรกนี่อา้ ปากค้างเลย ถ้าไม่ได้พ่คี ง
ไม่ได้มภี าพนีม้ าแน่ๆ ครับ
ขอขอบคุณ พี่ Loop of Art ส�ำหรับการร่วมงานกันครัง้ แรก แต่ภาพประกอบของพี่สวยงามประทับใจสมค�ำร�่ำลือครับ
ขอขอบคุณ คุณลุง คุณป้า และอีกหลายๆ ท่าน ที่ใจดีช่วยเหลือพวกเราในระหว่างการเดินทางเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุนขั จรจัด
ทั่วกรุ งเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง
เหนือสิ่งอื่นใดเราขอขอบคุณผู อ้ า่ นทุกท่านจากใจจริงที่ตดิ ตามกันมาจนถึงฉบับนี้
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LETTER TO THE PAST

ถึง...ทิพย์

ในช่วงเวลา มิถุนายน 2014
ฉันเป็นคนที่เธอไม่รู้จัก ไม่เคยพบ และพูดคุย ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้มาหาเธอ
เพื่อให้เธอรู้จักฉัน และบอกความในใจที่มีต่อเธอ
หลายเวลาที่มีความสุข ความเศร้า มีหลายครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงสิ่งที่เธอท�ำ
ฉันยิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอมีความสุข บ่อยครั้งฉันไม่ยินดีและอยากไปบอกเธอ
ไม่ให้ท�ำสิ่งนั้น สิ่งที่ฉันไม่ชอบมากๆ จนท�ำให้ฉันเป็นทุกข์หนักกับการละเลยความรัก
เธอเลี้ยงหมาชื่อเป๊บซี่ เธอไม่รู้ว่ามันมีความรักให้เธอ คิดถึงเธอ รอเธอทุกวัน จนวันที่
มันก�ำลังจะจากเธอไป ฉันเห็นแววตาของมันในอ้อมกอดของเธอ ฉันรูท้ นั ทีวา่ มันรักเธอ
มากและเธอก็รักมันมาก แต่มันสายเกินไป มันจากเธอไปแล้ว เธอปล่อยให้มันคิดถึง
เธอ เหมือนกับฉัน
สุดท้ายนีฉ้ นั หวังว่าการเขียนจดหมายมาหาเธออาจจะท�ำให้เธอรักฉันบ้างก็เท่านัน้
รักและคิดถึง
ทิพย์
ตุลาคม 2016
ปล. เธอไม่ต้องตอบจดหมายถึงฉัน เพราะฉันรู้จักเธอดีพอแล้ว

2 0 1 4

2 0 1 6

Letter to the Past เป็นคอลัมน์เชิงคอนเซ็ปต์ที่ให้ทุกคนลองคิดว่าถ้าเราส่งจดหมาย 1 ฉบับ ไปหาตัวเองในอดีตได้ในช่วงเวลาหนึ่ง จะเขียนอะไรลงไปใครที่สนใจอยากแบ่งปันเรื่อง
ราวชวนอมยิ้มหรือเสียน�้ำตาในจดหมายฉบับนี้ให้คนอื่นได้อ่านด้วย สามารถส่งเนื้อหาประมาณครึ่งหน้า A4 มาได้ที่ howlpublishing@gmail.com หรือทาง in box แฟนเพจ howl ได้เลย
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โรงงานความฝั น
เรื่องและภาพ : Linkumi

“มีเธออยู ่กับฉัน
สายฝนนัน้ ก็ไม่น่ากลัว”
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ก็ อ ยากพู ด อะไรบ้ า งนะ
เรื่อง: honeyhoneycake
ภาพประกอบ : ญาณิศา กิตติสมนาคุณ

“ไม่มีอะไรหรอก”
ว่ากันว่าผู้หญิ๊งผู้หญิงมักมีเรื่องที่ยากจะเข้าใจอยู่มากมาย
อย่างวันดีคืนดีคุยกันอยู่เล่นๆ ผ่านไปสักเดี๋ยวเธอก็กลับท�ำหน้า
ไม่สบอารมณ์แถมยังเหวี่ยงวีนเอาขึ้นมาง่ายๆ ท�ำเอาเหล่าผู้ชาย
ซึ่งเป็นเพศที่ไม่ได้มานั่งคิดอะไรเล็กๆ น้อยๆ ถึงกับงงว่า...เค้าท�ำ
อะไรผิดไปเหรอ ครั้นพอจะถามเอาตรงๆ ก็ได้ค�ำตอบสุดสะพรึง
กลับมาว่า
“ไม่มีอะไรหรอก”
แถมไม่ได้มีแค่นั้น ปากนางบอกไม่มีอะไรแต่หน้ากลับบึ้งตึง
พร้อมจะฆ่าคนได้เสียอย่างนัน้ บ่งบอกเลยว่านีฉ่ นั งอนอยูน่ ะยะง้อ
ด่วน ! แต่ผชู้ ายหลายคนคงจะไม่เข้าอกเข้าใจว่าเหตุไฉนเลยผูห้ ญิง
ยุคนีน้ างถึงได้เอาใจยากเสียเหลือเกิน ไหนจะต้องง้อนางยังไง นูน่ ก็
แล้วนีก่ แ็ ล้วก็ยงั ไม่ถกู ใจ จะยกจะหาอะไรมาให้นางถึงจะหายวีนและ
กลับมายิม้ หวานเป็นนางฟ้าคนงามได้เหมือนเดิม แถมบางคูย่ ง่ิ เมิน
ท�ำไม่สนใจปล่อยนางงอนข้ามวันข้ามคืนยิ่งไปกันใหญ่จ้า อย่าค่ะ
แบบนี้อันตรายมากอาจจะเลิกลากันได้ในท้ายที่สุดเลยนะ
ต้นเหตุของเรื่องเล็กๆ ที่ผู้ชายไม่เข้าใจอย่างอาการคิดมาก
ของสาวๆ ทั้งหลายทั่วโลก เกิดขึ้นจากการที่ชั่วโมงนี้คุยกันอยู่ดีๆ
คุณไม่รหู้ รอกว่าอีกห้านาทีถดั ไปผูห้ ญิงจะน�ำเรือ่ งราว ค�ำพูดต่างๆ
ไปจินตนาการ บวกลบคูณหาร รวมถึงขุดเรื่องราวในสมัยพระเจ้า
เหาขึน้ มาจนเป็นประเด็นขึน้ มาอีกได้ อย่าลืมนะว่าเพศแม่เป็นเพศ

ที่จดจ�ำข้อมูลได้ละเอียดยิบ เรื่องราวในวันนี้กับอดีตในวันนั้นยังคง
เชือ่ มโยงกันเสมอ นีแ่ หละค่ะท�ำให้บางครัง้ ระหว่างทีค่ ณ
ุ ก�ำลังพูดๆ
หรือใช้สายตาสอดส่องอะไรอยูก่ ต็ าม (โดยเฉพาะสาวๆ ทีเ่ ดินผ่าน)
คุณเธอก็กำ� ลังค�ำนวณเหตุการณ์ไปพร้อมๆ กันด้วยมันสมองระดับ
เดียวกับไอน์สไตน์เลย
ดังนั้นขอให้ระวังไว้เลยค่ะคุณผู้ชาย ก่อนที่จะพูดหรือสัญญา
อะไรกับเธออย่าลืมนึกถึงอนาคตเผื่อไว้ด้วยก็ดีนะคะ แต่ถึงยังไงก็
เถอะ อาการของสาวๆ เหล่านีก้ ไ็ ม่ได้ตอ้ งการอะไรไปมากกว่าให้คณ
ุ
สนใจและใส่ใจนางมากกว่านี้ ลองย้อนกลับมามองเราว่าให้เวลาเธอ
พอไหม สิง่ ทีพ่ ดู ไปได้ทำ� หรือเปล่า หรือ เอ๊ะ วันนีว้ นั อะไร สาวๆ ร้อย
ทั้งร้อยมักจะหงุดหงิดที่ฝ่ายชายละเลยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เสมอ
นอกจากเรื่องค�ำสัญญาแล้ว เรื่องของเวลาที่มี ให้กันยังส�ำคัญต่อ
ความสัมพันธ์มากๆ ใครล่ะจะไม่ชอบที่คุณแฟนมาเอาใจใส่ และ
พอมีโอกาสที่ดีก็ควรอธิบายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เธอ
ยังไม่สบายใจ แน่นอนว่าไม่มี ใครท�ำให้เธอสบายใจได้เท่าคุณอีก
แล้วล่ะค่ะ
เชื่อเถอะว่า ผู้หญิงล้วนสบายใจเมื่อรู้ว่าคุณยังอยู่ข้างๆ และ
ท�ำให้เธอรู้สึกว่าคุณจะยังไม่หายไปไหน ไม่ว่าเธอจะงี่เง่าแค่ไหน
ก็ตาม เอาล่ะลองกลับไปท�ำดูรับรองว่าได้ผลชัวร์ๆ ! อย่างน้อยๆ
คู่ของคุณก็เข้าใจกันมากกว่าเดิมไปเท่านึงเลยล่ะ
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SNAPSHOT
เรื่องและภาพ : LittleLionMan

เหมือนฝั น
นี่เป็นภาพท้องฟ้า twilight ที่สวยที่สุดในชีวิต ภาพนี้เราถ่ายที่ Isle of skye,
Highland ประเทศ Scotland วันนัน้ เป็นวันทีอ่ ากาศแจ่มใสมาก พยากรณ์อากาศ
ทีน่ นั่ บอกว่าเป็นวันทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ท้องฟ้าแจ่มใสทีส่ ดุ ของปีนี้ พวกเราโชคดีจริงๆ เรา
ข้ามเรือมาจากเมือง Malliag วิวระหว่างข้ามเรือมาก็สวยจนไม่รู้จะบรรยายยังไง
ท้องฟ้าใสแจ๋วตัดกับภูเขามากมายไกลสุดลูกหูลูกตา
ภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ ของวันนั้น ระหว่างเราก�ำลังเดิน
ทางไปที่พัก พวกเราจอดรถข้างทาง ถ่ายรูปกันอย่างมีความสุข ภูมิประเทศที่ไม่
เหมือนที่ไหน ท�ำให้เราก็แอบแปลกใจว่านีเ่ ราอยูบ่ นโลกจริงหรือ หรือนีค่ อื สวรรค์
ฉันก�ำลังฝันอยู่รึเปล่า….
แต่อย่างไรก็ดี ฉันคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิต…
ทุกคนควรมาที่นี่จริงๆ นะ !
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HOME
SWE E T
HOME
บ้านแสนสุขของ คุณยอร์ช-สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์
กับกลูต้าและเหล่าผองเพื่อน

เราทุกคนต่างต้องเคยเจอสุนขั จรจัดมาอย่างแน่นอน
เพราะพวกเขาต่างอยูร่ อบๆ ตัวเรา อาจในตรอกซอกซอย นอนหมอบ
หน้าร้านสะดวกซือ้ นัง่ น�ำ้ ลายยืดอยูข่ า้ งแผงลอยขายหมูปง้ิ หรือบางทีกเ็ ป็น
แค่เสียงเห่าดังๆ ให้เราะสะดุง้ ตืน่ ยามค�ำ่ คืน
กว่าจะทันรูต้ วั สุนขั จรจัดก็ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีเ่ ราคุน้ เคย
ไปเสียแล้ว
แต่เราเชื่อว่าไม่มีสุนัขตัวไหนอยากเป็นสุนัขจรจัด คงไม่ ใช่เรื่อง
สนุกแน่ทตี่ อ้ งร่อนเร่ไปมาด้วยท้องทีห่ วิ โซ หรืออาศัยอยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่าง
แร้นแค้น หากพวกเขามีความฝัน สุนัขเหล่านี้คงฝันว่ามีคนใจดีซักคนพา
พวกเขาไปเลีย้ ง ได้อยู่ในทีท่ พี่ วกเขาเรียกว่า “บ้าน” ได้อย่างแท้จริง
คุณยอร์ช-สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ก็คงเป็นบ้านหลังนัน้ ส�ำหรับกลูตา้
เรือ่ งราวการพบกันอันน่าประทับใจของคุณยอร์ช กับกลูตา้ หลายคน
น่าจะทราบกันดีอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ในคราวนีน้ อกจากชีวติ และความน่ารักของ
กลูต้ากับผองเพื่อน เราได้ชวนคุณยอร์ชมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
สุนขั จรจัดในประเทศไทยอีกด้วย
บางทีเมื่อคุณอ่านบทสัมภาษณ์นี้จบแล้ว คุณอาจพบว่าสุนัขจรจัด
น่ารักขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าพวกเขาอาจสกปรกมอมแมมบ้าง แต่บางอย่าง
ภายในของพวกเขาก็ยังคงน่ารักและพร้อมให้ความรักแก่ใครก็ตามอย่าง
ไม่มเี งือ่ นไข
หมาจรจัดน่ารักหรือไม่
ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามองพวกเขาทีแ่ ง่มมุ ไหนเท่านัน้ เอง
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1. หลังฝนซาคือวันฟ้าใส
หลายปีกอ่ น หลังจากที่ คุณยอร์ช-สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ได้
พบกับกลูตา้ เป็นครัง้ แรกในคืนหนึง่ ฝนตกหนัก ด้วยความน่ารักและ
แววตาของกลูตา้ ท�ำให้คณ
ุ ยอร์ชตัดสินใจเลีย้ งสุนขั ตัวนี้ และเริม่ ต้น
การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ร่วมกันมามากมาย จนกลูต้าสามารถ
เอาชนะโรคมะเร็งได้สำ� เร็จ
ด้วยความน่ารัก แสนรู้ ท�ำให้กลูต้ากลายเป็นดาวเด่นใน
โลกออนไลน์ ได้ออกรายการทีวี ลงนิตยสาร และได้รับรางวัล
ต่างๆ มากมาย จากวันฝนกระหน�ำ่ วันนัน้ จนถึงวันฟ้าใสวันนี้ เรา
เชื่อว่าหลายคนก�ำลังคงอยากรู้ว่าทั้งคุณยอร์ชและกลูต้า มีอะไร
เปลีย่ นแปลงไปบ้าง
“นับตัง้ แต่วนั นัน้ ทัง้ ชีวติ ผมและกลูตา้ เปลีย่ นไปมาก”คุณยอร์ช
บอกเราด้วยรอยยิม้ อย่างเป็นกันเอง “เมือ่ ก่อนตอนทีเ่ พิง่ ได้รจู้ กั กับ
กลูต้า ผมเป็นแค่นักศึกษา ตอนนี้ทั้งตัวผมและกลูต้าต่างก็เติบโต
ขึน้ ตอนนีผ้ มท�ำงานแล้วและพยายามท�ำงานเพือ่ ให้ตวั เองเติบโตขึน้
ไปเรือ่ ยๆ เวลาไปคุยงานก็มคี นบอกว่า อ้อ คุณยอร์ช พ่อกลูตา้ นีเ่ อง
เลยอาจพอกล่าวได้วา่ การได้พบกับกลูตา้ เมือ่ ตอนนัน้ ท�ำให้ชวี ติ ของ
เราพลิกผันไปเลยนะ กลูตา้ เป็นหมาทีเ่ ปลีย่ นชีวติ ผมจริงๆ”
ปัจจุบนั คุณยอร์ช ก�ำลังท�ำงานเป็นผูก้ ำ� กับโฆษณาอิสระ ที่
ออกผลงานเด็ดๆ มาแล้วหลายชิน้ อีกทัง้ ยังเป็นเจ้าของเพจ “Gluta
Story” ทีม่ คี นติดตามกว่า 5 แสนคน และอาชีพหลักทีค่ ณ
ุ ยอร์ชบอก
กับเราด้วยรอยยิม้ ว่า
“ผมเป็นพ่อกลูตา้ ด้วยครับ”

เมือ่ เป็นอย่างนัน้ แล้ว....เราจึงได้มาสูค่ ำ� ถามส�ำคัญอีกข้อ
นัน่ คือ...เราควรท�ำยังไงกันดี
3. ปั ญหาของสุนขั แต่ตอ้ งเริ่มแก้ท่คี น
“ในต่างประเทศ ทีเ่ ขาจัดการได้มปี ระสิทธิภาพเพราะว่าเขา
มีการท�ำ Put to Sleep หรือการุณยฆาต แต่ถา้ ถามผม ผมสงสาร
พวกเขาก็ไม่อยากให้ฆา่ เลยหรือท�ำอะไรในแนวทางนัน้ เลย”
นี่เป็นค�ำตอบแรกของคุณยอร์ช เกี่ยวกับแนวทางการแก้
ปัญหาสุนขั จรจัดในประเทศไทย โดยเขาเห็นว่าการลดจ�ำนวนสุนขั
จรจัดในระบบลงอาจจะไม่ใช่หนทางทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ หากแต่เราควร
แก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริงคือการสร้างระบบดูแลการเลีย้ งสุนขั ให้ยงั่ ยืนเพือ่
ป้องกันคนปล่อยสุนขั เพิม่ ต่างหาก
“ผมคิดว่าอย่างแรกเราต้องสร้างระบบทีย่ งั่ ยืน เราต้องท�ำให้
การเลีย้ งหมายากขึน้ มีการลงทะเบียนและคัดกรองคนทีเ่ หมาะสม
ทีจ่ ะเลีย้ ง ผมอยากใช้คำ� ว่า “เพิม่ ความวุน่ วาย” ละกัน เพิม่ ความ
วุ่นวายในการเลี้ยงสุนัขให้มากขึ้นคนเวลาคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้อง
คิดมากขึน้ และส่งผลให้คนทิง้ สุนขั น้อยลงด้วย เพราะสุนขั ทุกตัวมี
การลงทะเบียนอยูแ่ ล้ว”
นอกจากนีช้ ายหนุม่ คนนีย้ งั มีอกี ไอเดียในการแก้ไขปัญหาสุนขั
จรจัด คือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้คนในประเทศมองสุนขั จรจัด ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นสุนขั พันทางว่าเป็นสุนขั ทีน่ า่ รัก แสนรู้ และฉลาด ไม่แพ้
สุนขั พันธุอ์ นื่ ๆ ทีม่ าจากต่างประเทศเลย
“ผมมักให้สมั ภาษณ์ตลอดเลยว่าสุนขั พันทางในประเทศไทยมี
เยอะมาก เราน่าจะมีองค์กรมารับผิดชอบส่วนนี้ มาสร้างค่านิยมหรือ
แบรนด์ดงิ้ ให้คนรูว้ า่ สุนขั พันทางก็นา่ รักนะ มีมลู ค่ามากขึน้ เพราะ
ตอนนี้ทุกคนมองสุนัขพันทางแบบติดลบกันอยู่ ผมว่าน่าจะมีวิธีที่
ท�ำยังไงให้ทกุ คนมองสุนขั พันทางให้อยู่ในเชิงบวกได้”คุณพ่อกลูตา้
เสนออีกแนวคิดหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาสุนขั จรจัดให้เราฟัง ซึง่ แนวคิด
ทัง้ หมดนีค้ ณ
ุ ยอร์ชได้วเิ คราะห์และขมวดปมกลายเป็นแนวทางใหม่
ทีเ่ ขาขอเรียกว่า “การรีแบรนด์ดงิ้ หมาจร”

2. สุนขั จรจัดคือปั ญหาที่เกิดขึน้ จากคน
หลังจากที่ได้พดู คุยกับคุณยอร์ชถึงเรือ่ งราวของกลูตา้ กันพอ
สังเขปแล้ว เราได้ถามคุณยอร์ช ซึง่ เป็นคนทีท่ งั้ รักและชอบเล่นกับ
สุนัขจรจัดเป็นการส่วนตัว และท�ำงานช่วยเหลือสุนัขจรจัดมาอีก
มากมาย เกีย่ วกับมุมมองของเขาต่อสุนขั จรจัดในประเทศไทยตอนนี้
“ถ้าถามผม ผมคิดว่าสุนขั จรจัดเป็นปัญหานะ แต่เป็นปัญหาที่
เกิดขึน้ จากคนมากกว่า”คุณยอร์ชตอบก่อนทีจ่ ะขยายความเพิม่ เติม
“ผมว่าเขาไม่ผิดนะที่เกิดมาเป็นสุนัขจรจัด เขาเลือกเกิดไม่ได้ แต่
สุนัขจรจัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคน เพราะในประเทศไทยใครอยาก
เลี้ยงหมาก็เลี้ยง ตอนนี้การเลี้ยงหมามันง่ายมาก ง่ายเกินไป มัน
กลายเป็นว่าถ้าวันนีอ้ ยากเลีย้ งหมาก็ซอื้ มาเลีย้ งได้เลย แต่พออาทิตย์
หน้าเกิดเบือ่ แล้ว ท�ำไงดี เอาไปปล่อยละกัน นีค่ อื การเลีย้ งหมาแบบ
ไร้ความผิดชอบ และเป็นต้นก�ำเนิดของปัญหาสุนขั จรจัด ทีผ่ มบอก
ว่าเกิดขึน้ จากคนนัน่ เอง”
คุณยอร์ชได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่า เราต่างทราบกันดีว่าใน
ประเทศไทยไม่มีระบบการลงทะเบียนสุนัขอย่างจริงจัง รวมไปถึง
ไม่มีการผลักดันโครงการท�ำนองนี้จากภาครัฐเลย ต่างจากในต่าง
ประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อนการเลี้ยงสุนัขซักตัวต้องมีการ
ท�ำเรื่องและขึ้นทะเบียนสุนัข ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบ
ปัญหาสุนขั จรจัดในประเทศไทยและก�ำลังเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ

4. เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้หมาข้างทาง
ด้วยความทีเ่ ป็นทัง้ ช่างภาพและผูก้ ำ� กับโฆษณา ท�ำให้คณ
ุ ยอร์ช
มีไอเดียและแนวคิดที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข
พันทางด้วยการท�ำให้ทกุ คนเห็นคุณค่าและความน่ารักของเหล่าสุนขั
พันทางมากขึน้ และเพิม่ ปริมาณคนทีเ่ ลีย้ งสุนขั พันทางให้มากขึน้ ด้วย
ผ่านรูปแบบแคมเปญโฆษณาทีเ่ ขาบอกว่าตอนนีก้ ำ� ลังด�ำเนินการอยู่
“ตอนนีผ้ มก�ำลังท�ำงานด้านการก�ำกับโฆษณา ท�ำโฆษณามา
แล้วก็หลายตัวเหมือนกัน มีเรื่องหนึ่งที่ติดใจผมคือเรื่องของสุนัข
พันทาง ผมอยากสร้างมูลค่า สร้างทัศนคติ และรีแบรนด์ดงิ้ ให้กบั
สุนัขพันทางของประเทศไทย ผมเลยอยากท�ำโฆษณาหมาพันทาง
เลย ผมเป็นคนก�ำกับเอง ตอนนีก้ ำ� ลังคิดวิธเี ล่าเรือ่ งทีท่ รงพลังอยู่
ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่อยากท�ำเพื่อช่วยให้คนเห็นค่าของหมาพันทาง
มากขึน้ ”
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“ การเลีย้ งหมาต้องคิดให้ดี คิดให้มาก เหมือนกับก�ำลังหาคู่ชีวิตเลย
เราต้องศึกษาดูใจและปรับตัวซึ่ งกันและกัน ”
5. หลากหลายมิตคิ วามคิด
หากใครได้เคยติดตามแฟนเพจ Gluta Story คงจะพอทราบ
ว่าคุณยอร์ชเป็นคนทีร่ กั และเอ็นดูสนุ ขั จรจัดมาก จนถึงขนาดบอก
ในหนังสือทีเ่ ขาเขียนว่ามีงานอดิเรกคือนัง่ ยองๆ เล่นกับหมาจรจัด
และเวลาท�ำให้สนุ ขั ตัวไหนดุๆ เชือ่ งได้จะมีความสุขมาก
แต่แน่นอนเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความขัดแย้งระหว่างคน
ที่รักสุนัขจรจัดและคนที่มองว่าพวกเขาคือปัญหาอยู่ ซึ่งประเด็นที่
ร้อนแรงและถูกโต้เถียงกันมากทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ หัวข้อ “เราควรให้
อาหารสุนขั จรจัดหรือไม่” ซึง่ ตรงนีค้ ณ
ุ ยอร์ชก็ได้แสดงความคิดเอา
ไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ผมเคยท�ำเรือ่ งเกีย่ วกับสุนขั จรจัดอยูห่ ลายรูปแบบ ท�ำให้ผม
ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่จะคอยแดกดัน ประชดประชัน คนที่คอย
ช่วยเหลือสุนขั จรจัดโดยการให้ขา้ วหรือคอยดูแลสุนขั จรจัดว่าเป็นการ
สร้างปัญหาท�ำให้สนุ ขั จรจัดเพิม่ มากขึน้ ผมว่าไม่ใช่นะ ผมว่าคุณป้าที่
คอยให้อาหารอยูก่ ลาง 4 แยกไม่ใช่คนทีเ่ พิม่ ประชากรให้สนุ ขั จรจัด
แต่เขาเป็นคนทีแ่ ก้ปญ
ั หาต่างหาก”คุณยอร์ชพูดด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง

นอกจากแคมเปญโฆษณาช่วยเหลือสุนัขพันทางและสุนัข
จรจัดแล้ว ตอนนี้คุณยอร์ชก็ก�ำลังด�ำเนินโครงการสตูดิโอหมาจร
อยู่ คือ เป็นสตูดโิ อขนาดเล็กทีป่ ระกอบไปด้วยฉากหลัง ไฟ และ
อุปกรณ์ถา่ ยภาพทีจ่ ำ� เป็น สามารถเคลือ่ นย้ายได้ไปประจ�ำอยูต่ าม
ศูนย์สงเคราะห์สตั ว์ตา่ งๆ เพือ่ ช่วยถ่ายภาพสุนขั ทีก่ ำ� ลังหาบ้านออก
มาเป็นภาพทีส่ วยงามน่ารักอย่างทีเ่ ขาเป็นจริงๆ เพือ่ ให้คนสนใจรับ
ไปเลีย้ งมากขึน้
“ผมเริม่ ต้นจากระดมทุนมาซือ้ ฉากและอุปกรณ์สำ� หรับถ่ายรูป
เอาไว้ถา่ ยภาพสุนขั ทีห่ าบ้านตามศูนย์พกั พิงสุนขั ต่างๆ เพราะผมว่า
ปัญหาตอนนีม้ อี ย่างเดียวคือศูนย์พกั พิงถ่ายรูปสุนขั ไม่คอ่ ยสวย ซึง่
มีผลต่อคนทีก่ ำ� ลังตัดสินใจว่าจะรับเลีย้ ง”ชายหนุม่ เล่าถึงโครงการ
“ผมเลยอยากท�ำสตูดโิ อเคลือ่ นทีแ่ บบนีเ้ พือ่ ให้ถา่ ยรูปสุนขั ทีห่ าบ้าน
ได้สวยขึน้ เพราะพบว่าถ้าเราถ่ายด้วยโปรดัคชัน่ ทีด่ พี อ จะมีคนสนใจ
รับสุนขั ตัวนัน้ ๆ ไปเลีย้ งตลอดเลย เรียกว่าเจอตาประกายจากภาพ
ในกล้องก็ใจอ่อนกันหมดครับ ได้ผลกว่าอย่างเห็นได้ชดั เลย ซึง่ ตอนนี้
เราก�ำลังด�ำเนินการกันอยูท่ มี่ ลู นิธซิ อยด็อกครับ”
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“หากให้ขยายความคือผมมองว่าสุนัขจรจัดเป็นเหมือนกับ
นักโทษทีก่ ำ� ลังจะต้องประหารชีวติ สุดท้ายยังไงเขาก็ตอ้ งตาย แต่
จ�ำเป็นไหมทีต่ อ้ งไม่ให้อาหารเขา ให้เขาตายอย่างทุกข์ทรมาน ผมว่า
เขาต้องมีชวี ติ อยูอ่ ย่างท้องอิม่ การแก้ปญ
ั หาต้องหล่อเลีย้ งไปพร้อม
กับการประทังชีวติ พวกเขาด้วย”
แต่อย่างไรก็ดี คุณยอร์ช ก็ได้กล่าวเสริมว่าแม้การให้อาหาร
สุนัขจรจัดในความคิดของเขาไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ต้องท�ำอย่างมี
ความรับผิดชอบด้วย ควรให้อาหารอย่างถูกที่ ถูกเวลา ไม่รบกวน
คนอืน่ และไม่ทำ� ให้สกปรก เพราะเขาคิดว่าทีเ่ ป็นปัญหาอยูต่ อนนี้
น่าจะเป็นเรือ่ งของการให้อาหารอย่างไร้ความรับผิดชอบมากกว่า
“ตอนนีเ้ หมือนหลายๆ คนมองแค่ดา้ นเดียว บางคนบอกว่าจะ
มัวมาให้อาหารท�ำไม ไร้สาระ ไม่จบั สุนขั พวกนี้ไปท�ำหมันล่ะ ความ
จริงก็คอื เราสามารถให้อาหารได้ดว้ ยและพาสุนขั จรจัดไปท�ำหมันได้
ด้วยเหมือนกัน ผมว่าแต่ละคนมีหลายมิตนิ ะ อย่ามองแค่ดา้ นใดด้าน
เดียวเลย บางคนให้อาหารแล้วก็ยงั หาบ้านให้สนุ ขั จรจัดด้วย ผมว่า
แบบนีม้ ปี ระโยชน์มากกว่าคนทีค่ อยเอาแต่ชนี้ วิ้ ด่าคนอืน่ อย่างเดียว
บางคนมาคอมเมนต์ผมว่าเอาแต่ให้อาหาร ท�ำไมไม่ชว่ ยเอามาเลีย้ งล่ะ
ผมอยากตอบกลับมากว่าผมเอามาเลีย้ งแล้ว หลายตัวแล้วด้วยครับ”
ระหว่างทีค่ ณ
ุ ยอร์ชก�ำลังพูดเรือ่ งนี้ อยูด่ ๆี “นวล” สุนขั พันทาง
สีนวลสมชือ่ ก็กระโดดขึน้ มาบนโซฟาทีพ่ วกเราก�ำลังคุยกันอยูร่ าวกับ
รูจ้ งั หวะ
ใช่...นวล ก็เป็นหนึ่งในสุนัขจรจัดที่ชายหนุ่มใจดีคนนี้เก็บมา
เลีย้ งเมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง

รูปลักษณ์ภายนอก
“มันเหมือนกับเรารักคนทีน่ สิ ยั เพราะว่าคนบางคนนิสยั น่ารัก
มากถึงจะไม่ได้สวยหรือหล่อมากมาย แต่เราก็รกั เขาได้ และเพราะ
นิสยั นีแ่ หละทีท่ ำ� ให้เขาสวยหรือหล่อมาจากภายใน สุนขั ก็ไม่ตา่ งกัน
ผมอยากให้รกั สุนขั เพราะนิสยั ของเขาไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอก
อย่างกลูตา้ กับกอลลัม่ ผมก็รกั ทีน่ สิ ยั ของพวกเขา ส่วนความสวยงาม
ก็เป็นของแถมทีเ่ พิม่ เข้ามา”
“ถ้ามองในมุมหมาพันทาง ผมอยากพยายามโน้มน�ำหลายๆ
คนให้มาลองมองมุมนีม้ าบ้าง บางคนอาจจะชอบสุนขั สายพันธุก์ ไ็ ม่
ผิด เป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ผมอยากให้ลองมองอีกแง่หนึ่งกัน
บ้าง สุนขั พันทางอาจจะไม่มรี ปู ลักษณ์ภายนอกสะดุดตา แต่ความ
จริงนิสยั ของพวกเขาน่ารักไม่แพ้ใครเลยนะ”
ซึง่ ใครทีเ่ คยได้สมั ผัสความน่ารักและแสนรูข้ อง กลูตา้ กอลลัม่
และเหล่าผองเพื่อน ที่ต่างล้วนเป็นสุนัขพันทางและเคยเป็นสุนัข
จรจัดมาก่อนทัง้ หมด ก็คงทราบดีวา่ ทีค่ ณ
ุ ยอร์ชกล่าวมาทัง้ หมดนัน้
ไม่ใช่เรือ่ งเกินจริงเลยแม้แต่นอ้ ย
7. วันฟ้าใส ในบ้านแสนสุข
ในบ่ายวันฟ้าใสนั้น เราได้พูดคุยกับชายหนุ่มผู้รักสุนัขและ
อารมณ์ดคี นนีน้ านอยูห่ ลายชัว่ โมง
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราสัมผัสได้จากการพูดคุยครัง้ นีค้ อื เราทราบว่าเขา
เป็นคนทีร่ กั สุนขั ด้วยใจจริงและมีใจทีอ่ ยากช่วยเหลือสุนขั จรจัดอย่าง
เต็มทีเ่ ท่าทีก่ ำ� ลังตัวเองสามารถท�ำได้
ทั้งโครงการที่เขาด�ำเนินการอยู่ตอนนี้และในอนาคตอันใกล้
รวมไปถึงเหล่าน้องหมาพันทางหลายต่อหลายตัวทีอ่ ยูเ่ คียงข้างเรา
ตลอดการสัมภาษณ์ที่บ้านคุณยอร์ชคงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
ถึงความรักของเขาต่อเพือ่ นสีข่ าเหล่านี้
คุณยอร์ชบอกกับเราในตอนหนึ่งที่คุยกันว่าเขาดีใจจริงๆ ที่
ตัดสินใจพากลูตา้ ไปเลีย้ งทีห่ อ้ งในวันนัน้ จนกลายเป็นคุณพ่อกลูตา้
ในวันนี้
จากอดีตสุนขั หลงทางไร้บา้ น ตอนนีก้ ลูตา้ ได้อยู่ในบ้านแสนสุข
อันเต็มไปด้วยเหล่าผองเพื่อน 4 ขาอีกหลายตัว แต่สิ่งหนึ่งที่ ไม่
เปลีย่ นไปเลยคงเป็นรอยยิม้ ของกลูตา้ ที่ใครต่อใครบอกว่าช่างเป็น
รอยยิม้ ทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในโลก เป็นรอยยิม้ ทีบ่ อกให้ทกุ คนได้รบั รู้
ว่าสุนขั ทุกตัวก็สามารถยิม้ อย่างมีความสุขแบบนี้ได้เช่นกัน ถ้าเพียง
แค่เขาได้รบั ความรักจากใครๆ บ้างเพียงแค่นนั้ เอง
ในตอนเย็นเมื่อถึงเวลาอันสมควร พวกเราได้เก็บข้าวของ
เตรียมตัวเดินทางกลับ
ระหว่างทางที่ก�ำลังเดินไปขึ้นรถนั้น เราได้หันกลับไปมองที่
บ้านของคุณยอร์ชอีกครัง้
ได้แต่คดิ ว่าเราคงไม่ได้ตาฝาดไป เพราะทีห่ น้าประตูบา้ นนัน้ ....
กลูตา้ ก�ำลังยิม้ ส่งพวกเราอยู่

6. หมาทุกตัวน่ารักได้ ถ้าคุณชอบมันจริงๆ
เมือ่ เราคุยกันถึงเรือ่ งการเลีย้ งสัตว์ในปัจจุบนั คุณยอร์ชก็ได้
เปรียบเปรยเอาไว้ว่าการเลี้ยงสุนัขนั้นไม่ต่างอะไรกับการมีลูกหรือ
มีแฟนเลย คือต้องคิดให้มากและต้องใช้เวลา แต่ในตอนนีม้ ปี ญ
ั หา
การทิง้ สุนขั มาก เป็นเพราะบางคนเห็นแค่วา่ ลูกสุนขั น่ารักแล้วก็เลีย้ ง
เลย แต่เมือ่ พอโตขึน้ เขาไม่นา่ รักแล้ว ก็เอาไปปล่อยและกลายเป็น
ปัญหาดังทีเ่ ห็นอยูท่ กุ วันนี้
“ถึงตอนนี้กระแสสัตว์เลี้ยงในโลกออนไลน์จะแรงมากๆ แต่
ผมว่าการเลีย้ งหมาต้องคิดให้ดี คิดให้มาก เหมือนกับก�ำลังหาคูช่ วี ติ
เลย เราต้องศึกษาดูใจและปรับตัวซึง่ กันและกัน”ผูก้ ำ� กับโฆษณาหนุม่
มองไปทางกลูตา้ ทีน่ งั่ อยูอ่ ย่างอ่อนโยน “แบบเดียวกับทีเ่ ราจะคบกับ
ผูห้ ญิงคนหนึง่ เราก็ตอ้ งดูใจกันนานๆ ส�ำหรับผมการเลีย้ งสุนขั ก็ไม่
ต่างกันเลย บางคนเดินทัวร์ตลาดสัตว์เลี้ยงเจอกัน 10 นาทีก็พา
กลับบ้านแล้ว มันเหมือนกับเจอคูช่ วี ติ แค่ 10 นาที แล้วแต่งงานกัน
เลย กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เลิกกัน ผมว่าเราควรที่จะศึกษากัน
ให้มากกว่านี”้
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณยอร์ชบอกว่าถ้าเป็นไปได้ เขาอยากให้คน
มองเห็นความน่ารักของสุนัขมาจากภายในมากกว่าที่จะดูเพียงแค่
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แด่ ค วามทรงจ� ำ ที่ ถู ก ลื ม
เรื่องและภาพประกอบ : mahamojo
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คอร์กี้กับกาแฟ
วันนี้ฝนตก ฝนตกราวกับฟ้ารั่ว
กาแฟร้อนในแก้วหมดไปได้สักพักแล้ว เหลืออยู่เพียงน�้ำเปล่าที่รินลงไปละลายคราบกาแฟก้นถ้วย ผู้คนราวๆ
สิบชีวิตเริ่มมองออกไปนอกร้าน รอเวลาฝนหยุด เพื่อที่จะด�ำเนินชีวิตแสนธรรมดาของพวกเขาต่อ เว้นแต่สุนัขคอร์กี้
ตัวหนึ่ง ที่น่าจะมีสาเหตุการมองผ่านผนังกระจกต่างกันออกไป
ผมมานั่งร้านนี้ได้หลายครั้งแล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับร้านนี้ก็คงจะมีแต่เจ้าคอร์กี้ตัวนี้ที่เดินไปเดินมาใน
ร้าน ร้านกาแฟคงไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข (ยกเว้นแต่แมวไว้เป็นกรณีพิเศษ)
วันนี้เจ้าคอร์กี้นั่งนิ่ง เหมือนกับมองเหม่อไปนอกร้าน
หญิงสาวพนักงานชงกาแฟ ก้มลงลูบหัวมันเบาๆ และสังเกตเห็นว่าผมก�ำลังจ้องมันอยู่ ‘มันคงรอเจ้านายมัน
กลับมาอยู่ค่ะ อันที่จริงเราก็มีเจ้านายคนเดียวกันนี่นะ’
เธอคงหมายถึงชายร่างสูง ผิวคล�้ำ  เจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ ที่จะคอยจัดการทุกอย่างให้เข้าที่ทุกวัน และวันนี้
ผมเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาในร้าน แม้จะนั่งที่นี่มาชั่วโมงกว่าๆ
‘เขาไปไหนหรือครับ ?’ ผมถามหญิงสาวพนักงาน
‘ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ ถูกรถชนสองวันก่อน’ เธอตอบ
ผมใจหายวาบ คอร์กี้ตัวน้อยยังคงเหม่อลอยออกไปข้างนอก
หลายคนกล่าวว่า หมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวทีร่ กั เจ้าของมากกว่าตนเอง  แต่กม็ แี นวคิดทางสัตววิทยาทีก่ ล่าวแย้งว่า
มันเป็นแค่สญ
ั ชาติญาณของสัตว์ทมี่ ตี อ่ จ่าฝูงของตนเท่านัน้ ค�ำถามคือสัญชาติญาณต่างกับความรักอย่างไรบ้างเล่า ?
สมัยเด็ก ๆ ผมเคยขอร้องพ่อให้ซื้อลูกสุนัขให้ตัวหนึ่ง เป็นลูกสุนัขอเมริกันพิทบูลสีน�้ำตาลอมเหลือง ผมตั้งชื่อ
มันว่า ‘หน้าขาว’ จากใบหน้าทีม่ ลี ายด่างสีขาวกลางหน้าผาก หน้าขาวไม่ใช่สนุ ขั ทีด่ ุ แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ล่นกัน ผมก็จะมีแผล
ติดตัวกลับมาทุกครั้ง จนกระทั่งผมย้ายที่อยู่ เข้ามหาวิทยาลัย ไม่มีโอกาสได้กลับไปบ้านมากนัก ครั้งล่าสุดที่พบกัน
หน้าขาวแก่ลงไปมาก แต่ก็ยังตะกายสู้กันเหมือนตอนเราทั้งคู่เด็กๆ ต่างกันตรงที่ผมไม่ได้มีเวลาดูแลมันอีกแล้ว ไม่
กี่เดือนถัดมาผมก็ได้ทราบข่าวว่ามันตายแล้ว ร่างของมันถูกฝังไว้หลังบ้าน โดยที่ผมไม่ได้มีโอกาสจะร�่ำลามัน
มันอาจจะรอผมทุกวันเช่นเดียวกันกับคอร์กี้ในร้านกาแฟ
นั่นเป็นสาเหตุที่ผมค่อนข้างระวังกับทุกความสัมพันธ์
ตอนนี้ฝนเบาลงแล้ว คนหลายสิบชีวิตในร้านเริ่มทยอยเดินออกจากร้าน เหลือเพียงผม หญิงสาวพนักงาน เจ้า
คอร์กี้ บรรยากาศที่ว่างเปล่า และล�ำโพงที่เล่นเพลงของวงคาร์เพนเตอร์
จะว่าไปก็แปลกทีเ่ ป็นเพลงนี้ ผมเคยรูจ้ กั ผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีช่ อบเพลงนีเ้ อามากๆ เป็นผูห้ ญิงคนเดียวทีผ่ มคิดว่าจะ
มอบโลกทั้งใบไว้กับเธอได้ แต่เธอกลับปฏิเสธทุกความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นและเดินทางจากไปไกลแสนไกล
ผมรอเธอนานจนไม่แน่ ใจว่าตอนนี้ผมยังรอเธออยู่หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ผมเข้าใจความรู้สึกของการรอ
เพียงพอแล้ว
ผมเดินไปจ่ายค่ากาแฟที่เคาน์เตอร์ ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น ผมสะดุ้งควานหาใน
กระเป๋ากางเกงจนเจอ แต่มันไม่ใช่โทรศัพท์ของผม หญิงสาวพนักงานรับโทรศัพท์ที่มีเสียงโทรเข้าแบบเดียวกันขึ้น
ใบหน้าของเธอเปื้อนยิ้ม
‘พี่เจ้าของร้านอาการดีขึ้นแล้ว น่าจะกลับบ้านได้พรุ่งนี้ค่ะ’ เธอบอกผม
ผมยิม้ ตอบแล้วอุม้ เจ้าคอร์กขี้ นึ้ มา ลูบหัวมันแรงๆ เพิง่ สังเกตว่าหน้าผากของมันมีลายด่างสีขาวอย่างประหลาด

077

รู ้ ไ ว้ ไ ม่ ว ่ า
เรื่อง : Tito
ภาพประกอบ : Ton Krisana
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10 ข้อ ค�ำนึงถึงหมาจร
1. สุนขั จร ความหมายจริงๆ น่าจะหมายถึงสุนขั ไม่มเี จ้าของ เดินออกหาอาหารและทีพ่ กั พิง มักมีรงั หรือทีอ่ ยูอ่ ย่าง
ล�ำบาก
2. ในยุคจูราสสิค ไม่พบรายงาน หรือการศึกษาใดๆ เกี่ยวกับสุนัขจร เชื่อกันว่าเกิดภายหลังยุคนั้น เช่น ในยุค
มนุษย์ถ�้ำ ที่เริ่มมีการเลี้ยงสุนัขเพื่อช่วยล่า และมนุษย์ก็เริ่มทอดทิ้งสุนัขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
3. จ�ำนวนสุนัขจรในประเทศไทยมีสูงมากอย่างน่ากลัว แค่ลองนับดูหน้าซอย ก็เกือบ 10 ตัวแล้ว และท�ำท่าจะ
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะยังไม่มกี ารควบคุมประชากรอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมโรคทีอ่ าจจะ
ท�ำให้ติดจากสัตว์สู่คนด้วย
4. แต่สนุ ขั จรจัดทีโ่ ชคร้ายโดนทิง้ มักจะใจดีและน่ารักมากๆ ลองซือ้ อาหารสุนขั หรือขนมสุนขั ติดกระเป๋าแล้วลอง
หาทางท�ำความรูจ้ กั กันดูครับ เวลาให้ควรแยกเป็นหลายๆ กอง ห่างๆ กัน และมองหาตัวทีโ่ ดนข่มมากทีส่ ดุ
แล้วเราตามไปให้ตรงที่แอบๆครับ
5. สิ่งที่ต้องระวัง คือ โรคติดต่อที่อาจท�ำให้เราป่วยและไม่สามารถแบ่งปันความสุขให้หมาจรได้อีก เช่น โรค
พิษสุนัขบ้าหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการโดนกัดก็เป็นได้
6. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดต่อผ่านทางน�้ำลายของสุนัขเข้าสู่แผลและผ่านเข้าไประบบประสาทของเรา
(จริงๆ ติดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ที่คิดไม่ค่อยถึงคือพวกค้างคาว สกั๊ง หรือสล็อธ (แต่ถ้าโดน
สล็อธกัด ผมว่าควรไปท�ำบุญชุดใหญ่นะครับ)
7. สุนขั จร มักรับงานเฝ้าหน้าร้านเซเว่น ไม่กร็ า้ นไก่ยา่ งหมูยา่ ง โดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็นของย่างเสียบไม้ และ
ของเสียบไม้นแ่ี หละครับทีม่ กั จะเข้าไปแล้วเสียบไส้ตวั เองด้วย ถ้าจะให้รางวัลเขา รบกวนดึงไม้ออกเสมอนะครับ
8. จริงๆ แล้วสุนัขจรที่ไม่ติดอาหารคนมากก็มี ดังนั้นแนะน�ำว่าถ้าจะให้อาหารเขา เอาเป็นอาหารสุนัขจะดีกว่า
ครับ ได้สารอาหารตรงตามความต้องการ กินแล้วสุขภาพดีสดใสแข็งแรงขนสวยน่ากอด ฯลฯ (ไม่ได้คา่ โฆษณา
อีกเหมือนเดิม)
9. สุนัขจรที่หัวหินมีการจัดการที่ดีมากและผมว่าควรเอาเป็นตัวอย่างไปใช้ในเทศบาลอื่นๆ เพราะมีการป้องกัน
และแผนงานควบคุมประชากรอย่างมีระบบและเข้มงวด รายละเอียดอยู่ใน Howl เล่มที่ 3 Dogs the Hero ครับ
10. ผมคนเดียวคงไม่มีทางท�ำให้สุนัขจรลดลง หรือท�ำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยครับ เรื่องแบบนี้ต้องช่วยกัน
ทุกคน เริ่มตั้งแต่คนที่จะทิ้งให้เลิกคิดที่จะทิ้งและเลี้ยงดูเขาให้ดีแทนซะ คนที่จะให้ข้าวก็ทำ� ให้ดีเท่าที่ท�ำได้
คนทีจ่ ะเลีย้ งก็รบั เขามาในบ้าน คนทีต่ อ้ งควบคุมก็จดั การอย่างถูกต้อง คนทีก่ ล่าวมาเหล่านีค้ อื คุณมนุษย์ทกุ ๆ
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
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