FEBRUARY
2 0 1 6
I S S U E

06
GOLDEN
TIME

01

“GOLDEN TIMES OF OUR LIFE WON'T RETURN BACK FOREVER...
BUT THE GOOD RELATION AND THE GOLDEN MEMORIES WILL STAY IN THE HEART FOREVER.”
ANONYMOUS
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HOWL ARE YOU
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HOWL ARE YOU
1.

ดูเหมือนว่าทุกวันนีเ้ ราจะแข่งกันเร็วเสียเหลือเกิน
สังเกตได้งา่ ยๆ จากผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยให้เราสะดวกยิง่ ขึน้ ประหยัด
เวลามากขึน้ ถูกสร้างออกมามากมาย จากอะไรทีเ่ คยใช้เวลานาน
เป็นชั่วโมง ปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีย่นย่อจนเหลือเพียงแค่ไม่กี่
วินาทีเท่านัน้
แต่ทนี่ า่ สนใจคือต่อให้เรามีเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ช่วยให้
เราประหยัดเวลามากขึน้ เพียงไร แต่สดุ ท้ายเราก็ยงั บ่นว่าไม่มเี วลา
ท�ำนูน่ ท�ำนีอ่ ยูด่ ี
ผมพบว่านีเ่ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก
เวลาทีเ่ ราพยายามประหยัดกันมันหายไปไหน

กระแสของคนหมูม่ าก เราใช้เวลาอ่านเรือ่ งทีเ่ ราไม่อยากรูม้ ากกว่า
ทีเ่ ราค้นหาสิง่ ทีอ่ ยากรู้ และเราติดตามเรือ่ งของคนอืน่ มากกว่าจะ
ท�ำความเข้าใจเรือ่ งของตัวเองเสียด้วยซ�ำ้
หลายคนอาจยกความผิดให้กับเทคโนโลยียุคนี้ว่าท�ำให้เรา
นิสยั เสีย ท�ำให้ตอ้ งติดตามโซเชียลเน็ตเวิรก์ ตลอดเวลา แต่ความจริง
แล้วเทคโนโลยีอาจไม่มคี วามผิดอะไร เราต่างใช้ชวี ติ ในแต่ละรุน่ ทีม่ ี
วิทยาการแตกต่างจากรุน่ พ่อแม่ของตัวเองด้วยกันทัง้ นัน้
ดังนัน้ ปัญหาทีเ่ ป็นอยูต่ อนนีค้ งไม่ใช่เทคโนโลยี
หากแต่เป็นแนวทางการใช้ชวี ติ ของตัวเราเองมากกว่า

2.

ค�ำพูดหนึง่ พ่อผมชอบพูดติดปากคือ อย่าบ่นว่าไม่มเี วลา ที่ไม่มี
เวลาเพราะว่าเราไม่ให้ความส�ำคัญกับมันเอง
ตอนเด็กๆ ผมไม่คอ่ ยเข้าใจหรอก จนกระทัง่ โตขึน้ มาถึงได้เข้าใจ
ว่าเป็นเรือ่ งจริง หลายครัง้ ผมเห็นคนบ่นว่าไม่มเี วลาท�ำงาน แต่กลับ
มีเวลาไปปาร์ตเี้ สียอย่างนัน้ ท�ำให้เริม่ เข้าใจแล้วว่าการบอกว่าไม่มี
เวลาเป็นเพียงข้ออ้างเท่านัน้
ลองเลิกบ่นว่าไม่มเี วลาท�ำในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ แล้วลด ละ เลิก เรือ่ ง
ไม่สำ� คัญในชีวติ ลงไปบ้าง ไม่จำ� เป็นทีเ่ ราต้องแชทตลอดเวลา เล่น
โซเชียลทุกวัน หรือติดตามทุกกระทูด้ ราม่าในเว็บไซต์พนั ทิพย์
แล้วให้เวลากับสิง่ ทีเ่ ราอยากท�ำ อาจเป็นอะไรทีเ่ คยคิดอยากท�ำ
มานานแล้ว เช่น เรียนภาษา ฝึกท�ำอาหาร อ่านหนังสือดีๆ ซักเล่ม
และทีส่ ำ� คัญคือเมือ่ เราตัดกิจกรรมที่ไม่สำ� คัญออกไปแล้ว ขอให้ลอง
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หลืออยู่ให้ชา้ ลง
เรียนรูท้ จี่ ะท�ำเรือ่ งต่างๆ ในชีวติ อย่างละมุนละไมและเข้าใจ
น่าแปลกทีย่ งิ่ เราใช้ชวี ติ ช้าลงเท่าไหร่ เรากลับพบว่ามีเวลาเพิม่
ขึน้ เท่านัน้
ลองใช้ชวี ติ ให้ชา้ ลงสักนิด....
แล้วคุณจะพบว่ามีชว่ งเวลาดีๆ (golden time) มากขึน้ กว่าทีเ่ คย

4.

เมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมาผมเพิง่ มีโอกาสได้อา่ นหนังสือเรือ่ ง “โมโม่”
ของมิคาเอล เอนเด้ จบไป
โมโม่คอื เด็กหญิงตัวน้อย ผูช้ อบฟังมากกว่าพูด เรียนรูท้ จี่ ะเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ มากกว่าตัดสินใครด้วยสายตา และทีส่ ำ� คัญคือเธอเป็น
คนทีม่ เี วลาอย่างเหลือเฟือ
ในขณะทีโ่ มโม่รำ�่ รวยเวลามากมาย แต่คนในโลกของโมโม่กลับ
ค่อยๆ พยายามประหยัดเวลาของตัวเองลงเรือ่ ยๆ พวกเขาท�ำงาน
เร็วขึ้น ใช้ชีวิตเร็วขึ้น จนในที่สุดแต่ละคนก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือ
ให้คดิ ค�ำนึงอะไรอีกต่อไป กลายเป็นมนุษย์เครือ่ งจักรทีร่ จู้ กั แต่เพียง
การท�ำงานให้เร็วขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ
สุดท้ายแล้วในเรื่องนี้มีการเฉลยว่าเวลาที่ถูกประหยัดนั้นถูก
ขโมยไปโดยกลุม่ โจรขโมยเวลา พวกเขาขโมยเวลาของมนุษย์เพือ่
ต่อเวลาของตัวเอง แน่นอนว่านัน่ คือเรือ่ งราวในหนังสือ
แต่ในชีวติ จริงของเรา ใครคือโจรขโมยเวลากันแน่
หรือว่าแท้จริงแล้ว โจรขโมยเวลาคือตัวเราเอง
3.

เราเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงเรา
ทุกวันนี้แม้เราจะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อประหยัดเวลา
มากขึน้ แต่เราเองก็ใช้เวลาสิน้ เปลืองมากขึน้ เช่นกัน
อาจด้วยข้อมูลข่าวสารรอบตัวมากมายท�ำให้เราไหลไปตาม

ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์
บรรณาธิการ Howl Magazine
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HOWL TO SMILE

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
ช่ วยชี วิตเจ้าของวัย 76 ปี

Judy Muhe หญิงชราวัย 76 ปี ทีป่ ว่ ยเป็นโรคพา
กินสันต์ อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในรัฐฟอลริดา พร้อม
กับสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ 2 ตัว ชื่อว่า Higgins
และ Dodger นับว่าเป็นโชคดีในเคราะห์ร้ายเพราะ
อยู่มาวันหนึ่ง Judy ได้หกล้มลงในครัวจนศีรษะ
กระแทกและหมดสติไป สุนัขสองตัวที่เธอเลี้ยงไว้
ได้สังเกตเห็นและเข้าใจว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงได้เข้า
มาช่วยนอนอยู่ข้างๆ เธอ เพื่อให้เธออบอุ่นพอ จน
กระทั่งอีก 2 วันให้หลัง จึงมีเพื่อนของเธอมาที่บ้าน
และเห็นเข้าจึงได้รีบโทรไปทางโรงพยาบาลให้มา
ช่วยเหลือ โดยผู้ให้การช่วยเหลือ Judy กล่าวว่า
ถ้าไม่ได้ Higgins และ Dodger สุนัขสองตัวนี้คอย
ช่วยให้ความอบอุ่นเธอไว้ ไม่แน่ว่าบางทีเธออาจจะ
เสียชีวติ ไปแล้วก็เป็นได้ เรียกได้วา่ สุนขั 2 ตัวนี้ เป็น
ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้จริงๆ

The Moment to
Change Everything

เมื่ อ ตอนที่ ท างศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ สุ นั ข
Rudozam (RSDR) ได้พบกับ Khaleesi
สุนัขจรจัดเป็นครั้งแรกนั้น สุนัขตัวนี้อยู่ใน
สภาพทีย่ ำ�่ แย่มาก ทัง้ โรคทางผิวหนังรุนแรง
และภาวะขาดอาหาร โดยทัว่ ไปแล้วทางบัล
เกเรียมีนโยบายว่าหากพบสุนัขจรจัดที่เป็น
โรคจะก�ำจัดทิ้ง แต่ทาง RSDR ก็ไม่ละทิ้ง
ความพยายาม เข้าช่วยเหลือ Khaleesi
อย่างสุดความสามารถ ด้วยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครและทางสัตวแพทย์ ท�ำให้
Khaleesi ค่อยๆ มีสุขภาพดีขึ้นตามล�ำดับ
จนในตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นดาว
เด่นของทาง RSDR ที่มีคนรู้จักกันอย่าง
มากมาย
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เครื่องบินดีเลย์? มาเล่นกับน้องหมาสิ

ทาง United Airlines ปิง๊ ไอเดียแก้เบือ่ ให้กบั คนทีเ่ ครือ่ ง
บินดีเลย์ ด้วยการพาน้องหมากว่า 200 ตัว มาเป็นเพือ่ น
เล่นให้กบั คนทีต่ อ้ งรอเครือ่ งบินดีเลย์ทสี่ นามบิน เพือ่ ให้
ผู้โดยสารคลายเครียดทั้งจากปัญหาและตารางเวลาที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยสุนขั ทีอ่ อกท�ำหน้าทีเ่ หล่านีเ้ ป็นสุนขั
ทีถ่ กู ฝึกมาอย่างดีจากทาง United Paws

ช่ วยหมู แช่ แข็ง

ในระหว่างการเล่นสกีของครอบครัว Smith ที่บริเวณ
เพนซิลวาเนีย พวกเขาได้พบกับลูกหมูทถี่ กู แช่แข็งอยูห่ มิ ะ
จนเกือบแข็งตาย ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้ช่วยลูกหมูตัวนี้
และตั้งชื่อว่า Wee Wee ก่อนที่จะมอบให้มูลนิธิ Poplar
Animal Sanctuary เลี้ยงดูต่อไป

ฮีโร่ขาเดียว

แม้ว่าทหารผ่านศึก Justin Anderson จะมีเพียงขาเดียวและท�ำให้ต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิต แต่เขาก็แสดงให้เห็น
ว่าแม้จะเหลือเพียงขาเดียวก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ ด้วยการดัดแปลงวีลแชร์ของเขาให้เป็นที่กวาดหิมะ ท�ำให้เขา
สามารถช่วยกวาดหิมะบริเวณถนนแถวบ้านใน Nebraska เพื่อให้คนละแวกนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
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TALK OF THE HOWL : BOOK
by : Lonely Tea

010

เรียงร้อยถ้อยความแห่ง “ค�ำน�ำ”
เมื่อร้านหนังสืออิสระยังคงมีลมหายใจ

ความฝันของคุณคืออะไร
เชือ่ ว่าเป็นค�ำถามง่ายๆ ทีต่ อบยาก ภาพความฝันในหัวของ
หลายคนอาจจะชัดเจนมาตัง้ แต่แรก แต่หลายคนอาจจะยังเป็น
ภาพร่างที่ไม่แน่ชดั ในขณะทีค่ วามฝันของใครหลายคนเป็นเรือ่ ง
ใหญ่โต แต่ความฝันของอีกหลายคนก็เป็นเรือ่ งสุดแสนธรรมดา
สามัญ
แต่ถา้ ให้บอกเล่าถึงความฝันของ คุณชูท-สิรวิ ฒ
ั น์ กุศลเลิศจริยา อดีตนักออกแบบทีป่ จั จุบนั ได้ออกมาเปิด “ร้านค�ำน�ำ” ร้าน
หนังสืออิสระอย่างเต็มตัวแล้ว เราคงบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของ
ความฝันทีล่ งตัว
ใจกลางอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ห่างออกมาจากพระ
ปฐมเจดีย์ไม่ไกลนัก ในซอยเล็กๆ ที่ถ้าใครไม่คุ้นทางอาจเลย
ไปได้โดยง่าย แต่ใครจะรูว้ า่ ทีป่ ลายทางซอยแคบๆ นี้ จะมีบา้ น
ไม้เรือนไทยขนาดใหญ่ ในสวนอันร่มรื่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน
“ค�ำน�ำ” ร้านหนังสืออิสระของคุณชูทนัน่ เอง
แต่ ค รั้ นจะบอกว่า เป็น ร้า นหนัง สือ อย่า งเดียวก็ ค งจะไม่
ถูกต้องนัก เพราะทีร่ า้ นค�ำน�ำแห่งนีม้ ีให้บริการเครือ่ งดืม่ ขนม
และอาหารท�ำเองส�ำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนภายในร้าน
อีกด้วย เหมือนกับความตัง้ ใจของคุณชูททีอ่ ยากให้ทนี่ ี่ไม่ใช่แค่รา้ น
หนังสือเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นคอมมูนติ ที้ มี่ ชี วี ติ มีการพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง
“ผมมีฝันอยากสร้างพื้นที่ที่ได้มารวมตัวกัน เป็นคอมมูนิตี้
เล็กๆ มีหนังสือ มีกาแฟ ดังนั้นจึงมาลงตัวที่ร้านหนังสือละกัน
เราชอบกิจกรรมแบบนี้ ชอบบรรยากาศแบบนี้ เราอยากให้มี
พืน้ ทีแ่ บบนี้ในเมืองไทยให้มากขึน้ ”
เมื่อความฝันและความตั้งใจมาพบกันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน
แล้ว คุณชูทจึงคุยกับ คุณหมี-ภาสรรค์ เชีย่ วจินดากานต์ รุน่ พี่
ที่มหาวิทยาลัยที่มีความชอบคล้ายคลึงกันเพื่อมาร่วมหุ้นในการ
เปิดร้านค�ำน�ำ หลังจากทีต่ ระเวนเลือกโลเคชัน่ อยูห่ ลายแห่ง แต่
สุดท้ายทัง้ สองคนก็มาตกหลุมรักบ้านเรือนไทยทีน่ ครปฐมนี้
“ตอนที่เราคุยกันจนความฝันของเราสองคนตกผลึกแล้ว ก็
ตกลงกันว่าได้เวลาท�ำเสียที เพราะถ้าไม่เริม่ ตอนนีค้ งไม่มโี อกาส

เริม่ อีกแล้ว” คุณชูทเล่า “ตอนแรกมองว่าอยากเป็นร้านหนังสือ
และมีบริเวณพอทีจ่ ะท�ำกิจกรรมร่วมกันได้ดว้ ย เพราะผมมองว่า
หนังสือเป็นตัวพืน้ ฐานของทุกอย่าง สามารถอยูร่ ว่ มกับกิจกรรม
อะไรก็ได้ จึงอยากให้เป็นร้านหนังสือที่มีกิจกรรมหลากหลาย
อย่างร้านกาแฟด้วย”
แน่นอนว่าด้วยความทีเ่ ป็นร้านหนังสือฉบับฟิวชัน่ ท�ำให้เมือ่
ครั้งเปิดร้านใหม่ๆ ก็ยังมีคนสับสนเรื่องแนวทางของค�ำน�ำว่า
เป็นร้านหนังสือหรือร้านกาแฟกันแน่ แต่คณ
ุ ชูทยังคงมัน่ ใจใน
แนวทางของตนเองที่เชื่อว่าหากมีมุมให้ได้พักผ่อน ได้ทานขอ
งอร่อยๆ แล้วจะท�ำให้สนิทสนมและคุยกันมากขึ้น จนตอนนี้
แนวทางที่ว่านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นแล้ว สังเกตได้จากตอนที่เรา
สัมภาษณ์ ภายในร้านมีคนมานั่งอ่านหนังสือและชิมกาแฟ
รวมไปถึงพูดคุยกันอย่างมีชวี ติ ชีวา
แม้จะมีมุมกาแฟและอาหาร แต่ร้านค�ำน�ำก็ยังให้ความ
ส�ำคัญกับหนังสือที่วางขายในร้านเป็นอันดับต้นๆ ด้วยความที่
ทัง้ เจ้าของร้านทัง้ 2 คนเป็นนักอ่านตัวยง ท�ำให้การเลือกเฟ้น
หนังสือทีม่ าขายภายในร้านนัน้ เป็นไปอย่างเข้มข้น มีหนังสือทีห่ า
ซือ้ ยากทัง้ หมวดการเมือง ปรัชญา และวรรณกรรม ซึง่ ส�ำหรับ
คนรักหนังสือแล้วคงบอกได้แค่วา่ นีม่ นั เป็นสวรรค์ชดั ๆ
“ด้วยความเป็นร้านหนังสืออิสระเราเลือกหนังสือเองได้ ไม่ตอ้ ง
เกรงใจใคร เราเลยเลือกหนังสือทีเ่ ราชอบและคิดว่าดีเสียส่วน
ใหญ่”และเมื่อเราส�ำรวจชั้นหนังสือก็เป็นไปอย่างที่คุณชูทว่า
จริงๆ “นอกจากหนังสือแล้ว ผมคิดว่าร้านหนังสือที่ดีควรมี
เจ้าของหรือคนขายสามารถแนะน�ำหนังสือในร้านให้คนอ่านได้
ด้วย ซึ่งในร้านค�ำน�ำมีพี่หมีที่อ่านหนังสือมามากเป็นคนคอย
แนะน�ำหนังสือให้นักอ่านที่สนใจได้ ซึ่งผมอยากให้เป็นร้าน
หนังสือแบบนั้น มากกว่าเป็นร้านหนังสือที่มีไว้บรรจุหนังสือ
และคนขายก็ไม่รจู้ กั หนังสือในชัน้ เลย”
แต่ในยุคปัจจุบนั ทีก่ ารอ่านดูเหมือนจะย้ายทีอ่ ยูจ่ ากกระดาษ
สูห่ น้าจอ จากหน้าหนังสือสูส่ เตตัสเฟซบุก๊ แล้ว ใครหลายคนคง
มองว่าการเปิดร้านหนังสือในยุคดิจติ อลก�ำลังมาแรงเหลือเกินนี้
คงไม่ต่างอะไรกับการเอาเรือไปขวางน�้ำเชี่ยว นักการตลาด
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หลายคนถึงกับปรามาสไว้วา่ ร้านหนังสือก�ำลังจะตายในอีกไม่ชา้
เสียด้วยซ�ำ 
้ แต่พอเราถามคุณชูทถึงเรือ่ งความอยูร่ อดของร้าน
หนังสือในยุคนี้ ชายร่างใหญ่กลับหัวเราะร่า
“อยากเล่าว่าตอนที่ก�ำลังจะเปิดร้าน เราติดต่อทางส�ำนัก
พิมพ์เพื่อน�ำหนังสือมาลงชั้น เขาก็แสดงความเป็นห่วงเราว่า
จะเปิดจริงๆ เหรอ อย่าเพิง่ เปิดเลย” พีช่ ทู พูดจนท�ำเราหัวเราะ
กันทัง้ วง “แต่ถา้ ถามผมแล้ว ส่วนตัวลึกๆ เชือ่ ว่าร้านหนังสือ
จะไม่ตาย แต่ถา้ คนหวังจะร�ำ่ รวยด้วยการเปิดร้านหนังสือ ผม
ว่ามันคงไม่ใช่ แต่ถงึ ไม่ตายเราก็ตอ้ งปรับตัวตามยุคสมัยด้วย
อย่างร้านค�ำน�ำถ้าเอาแค่รายได้จากหนังสืออย่างเดียวมาหล่อ
เลีย้ งทัง้ ร้านตอนนีค้ งต้องบอกเลยว่ายาก ต้องเอาส่วนอืน่ อย่าง
กาแฟ ขนม อาหารมาช่วยหล่อเลีย้ งซึง่ กันและกัน แต่ในช่วง
ระยะเวลาปีกว่าๆ ที่ได้ทำ� ร้านค�ำน�ำแห่งนีม้ า ผมได้ยนิ ข่าวว่ามี
ร้านหนังสือหลายร้านก�ำลังจะปิดตัวลง ในขณะทีอ่ กี หลายร้าน
ก็กำ� ลังจะเปิดตัวขึน้ เช่นกัน ดังนัน้ ผมเชือ่ ว่าไม่ตายหรอก แต่ก็
ต้องเอาชีวติ รอดต่อไป”
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พี่ชูทยังบอกอีกว่าเขาเชื่อว่าหนังสือที่เป็นเล่มยังคงมีเสน่ห์
ที่หาของเทียบเคียงยาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเข้ามาของ
สิง่ พิมพ์ออนไลน์อย่าง E-Book แล้วก็ตาม แต่ถงึ กระนัน้ หากเป็น
นักอ่านแล้วก็ยงั คงถวิลหาความรูส้ กึ จากรูปเล่มหน้าหนังสืออยูด่ ี
“ผมไม่เคยอ่าน E-book นะ E-Magazine ก็ไม่เคย”พีช่ ทู พูดตลก
หน้าตายจนเราหัวเราะครืนกันอีกครัง้ เพราะ Howl ของเราเองก็
เป็น E-Magazine เช่นกัน “จริงอยูท่ เี่ ราคงต้องยอมรับว่าหนังสือ
ก็อาจจะล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสินค้า
บางอย่างไม่วา่ ในยุคสมัยไหนก็ยงั คงอยู่ หนังสือดิจติ อลในวันนี้
อาจจะก�ำลังมาแรงก็จริง แต่กเ็ ชือ่ ว่าหนังสือทีเ่ ป็นเล่มกับหนังสือ
ในหน้าจอนั้นไม่เหมือนกัน อาจเป็นเรื่องของรูปลักษณ์และ
ผิวสัมผัสที่แตกต่าง ความสะดวกในการพกพาและการอ่าน
ซึง่ ส�ำหรับผมมองว่าแต่ละอย่างก็มขี อ้ ดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่างกันออกไป”
ปัจจุบนั ร้านค�ำน�ำได้เปิดมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว เมือ่ ถาม
ว่าอะไรคือสิง่ ทีป่ ระทับใจนับตัง้ แต่เปิดร้านมา คุณชูทบอกว่าการ
ที่ได้เห็นครอบครัวที่มีคนหลายช่วงวัยมาใช้เวลาร่วมกันที่ร้าน

เป็นสิ่งที่ท�ำให้เขามีความสุข แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยการที่ได้เปิด
ร้านค�ำน�ำส�ำเร็จนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาและคุณหมีมคี วามสุขทีส่ ดุ แล้ว
“การฝันว่าอยากมีอยากท�ำนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การเริ่มต้น
อะไรบางอย่างไม่ใช่เรือ่ งง่าย ดังนัน้ ถ้าอยากท�ำสิง่ ทีฝ่ นั ให้เป็นจริง
นัน้ เราจึงต้องพยายาม เพราะทุกย่างก้าวทีเ่ ราเดินไปตามทีเ่ ราเชือ่
นัน้ มีอปุ สรรคอยูเ่ สมอ และเพราะแบบนัน้ เมือ่ เราท�ำส�ำเร็จจึงเป็น
สิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ”
หากคุณลองเลือกเปิดหนังสือขึ้นมาสักเล่ม หน้าแรกที่จะได้
เห็นคงเป็นหน้าค�ำน�ำ คงไม่ตา่ งอะไรจากร้านค�ำน�ำแห่งนีท้ เี่ ปรียบ
เสมือนหน้าแรกของความฝันชายหนุม่ 2 คน ผูม้ งุ่ มัน่ ท�ำตามใน
สิง่ ทีต่ วั เองเชือ่ จริงอยูท่ วี่ า่ เราคงไม่มวี นั รูว้ า่ เรือ่ งราวต่อจากหน้า
ค�ำน�ำนัน้ คืออะไร บางทีอาจเป็นเรือ่ งสัน้ บางทีอาจเป็นเรือ่ งยาว
หรือในบางครัง้ อาจเป็นบทกวี
แต่เราเชื่อว่าเรื่องราวของการท�ำตามความฝันนั้น...ไม่ว่าจะ
จบลงอย่างไร
ย่อมเป็นเรือ่ งราวทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
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by : หนุ่มนอกจอ
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QUILL : ผู กพัน เพื่อพลัดพราก
ถ้าหากพูดชือ่ หนังเป็นภาษาไทยเรือ่ งนีข้ นึ้ มา คิดว่าน้อยคนนัก
ทีจ่ ะรูจ้ กั หนังเรือ่ งนี้ แต่ถา้ หากพูดถึง ควิล หรือ คูจงั คงจะมีหลาย
ต่อหลายคนร้องอ๋อกันบ้าง เพราะนี่คือภาพยนตร์ที่น�ำเรื่องจริง
ของสุนัขน�ำทางที่ชื่อ ควิล (หรือคูจัง) มาบอกเล่าสู่เรื่องราวที่
ท�ำให้ใครหลายคนต้องเสียน�้ำตา
หนังเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของความผูกพันในทุกๆ ช่วงชีวติ ของ
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ตัวหนึ่งที่ชื่อ ควิล หรือ คูจัง
และเจ้าของของมัน ด้วยความพิเศษเหนือเพื่อนสุนัขตัวอื่นและ
พรสวรรค์ที่มี ท�ำให้คูจังได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงในการเป็น
สุนัขน�ำทางเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จากเหตุการณ์สุด
แสนประทับใจต่างๆ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างสุนัขกับคน
และแน่นอนว่าเมื่อมีความผูกพัน การพลัดพรากและหยดน�้ำตา
มักจะมาเป็นของคู่กันอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การพลัดพรากมีให้เห็นในเกือบทุกช่วงชีวติ ของคูจงั เมือ่ แรกเกิด
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คู จั ง ถู ก ยกให้ โ รงเรี ย นฝึ ก สุ นั ข น� ำ ทางส� ำ หรั บ คนตาบอด
และนีก่ ค็ อื การพลัดพรากครัง้ แรกของเจ้าคูจงั แต่เนือ่ งจากมัน
ยังเป็นเพียงสุนัขทารก คูจังจึงถูกน�ำไปเลี้ยงดูโดยสามีภรรยา
คู่หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะถูกส่งไปยังโรงเรียนฝึกสุนัขอีก
ครั้ง และนี่คือการพลัดพรากครั้งที่ 2 ของคูจัง
ระหว่างการฝึกให้เป็นสุนัขน�ำทาง ในช่วงแรกครูฝึกเห็น
คูจังเป็นแค่สุนัขเฉื่อยๆ ตัวหนึ่ง ให้ท�ำอะไรก็ไม่ค่อยยอมท�ำ
แต่ด้วยความรักที่ครูฝึกมอบให้ พร้อมกับการฝึกฝนท�ำให้
พรสวรรค์ที่มีอยู่ ในตัวคูจังค่อยๆ เผยออกมา เมื่อถูกฝึกมา
เป็นอย่างดีแล้ว คูจังได้ถูกมอบให้กับมิตซุรุ วาตานาเบะ เพื่อ
เป็นสุนัขน�ำทางคู่ใจ วาตานาเบะเป็นชายตาบอด ผู้ทระนงใน
ศักดิ์ศรีและความสามารถของตนในการใช้ไม้เท้ามากกว่าจะ
ยอมเชื่อใจสุนัขน�ำทาง แต่จนแล้วจนรอดก็ยอมใจอ่อนให้คูจัง
น�ำทางด้วยความน่ารัก ความซือ่ สัตย์ภกั ดีของคูจงั ก็เอาชนะใจ
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วาตานาเบะและคนในครอบครัวได้ไม่ยาก ท�ำให้โลกที่เคย
มืดมนของเขาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ความผูกพันค่อยๆ
ก่อตัวขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นความรักในที่สุด และนี่คือการ
พลัดพรากครั้งสุดท้ายของควิล เมื่อวาตานาเบะเจ้านายคน
สุดท้ายของมันได้จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบด้วยโรคร้าย แต่
ก่อนทีท่ งั้ สองจะจากกัน ทัง้ คูไ่ ด้กลับมาเดินเคียงข้างกันอีกครัง้
เป็นระยะทาง 30 เมตรสุดท้าย ทีเ่ จ้าควิลได้ท�ำหน้าทีน่ �ำทางให้
กับเจ้านายที่รักของมัน
หนังเรือ่ งนีส้ ำ� หรับผมแล้วเรียบง่ายตามฉบับหนังญีป่ นุ่ ทีม่ กั
บอกเล่าเรือ่ งราวแบบเหงา เงียบ เรียบ ช้า แต่ไม่มวี นิ าทีไหนเลย

ที่ท�ำให้ผมละสายตาจากความน่ารักของเจ้าควิล หรือ คูจังได้
และทุ ก ช่ วงเวลาของการพลั ดพรากก็ ลึ ก ซึ้ ง กิ นใจให้ ค วาม
รู้สึกหวานปนขม (bitter-sweet) แม้ว่าการพลัดพรากอาจจะ
ดูเศร้าแต่ถงึ กระนัน้ มันก็สวยงาม ส�ำหรับผมแล้วบอกเลยว่าถ้า
ใครเป็นคนทีร่ กั สุนขั แล้ว หนังเรือ่ งนีค้ มุ้ ค่าในการหามาดูอย่างยิง่
แล้วคุณจะตกหลุมรักพวกเขามาขึ้นกว่าเดิม
เพราะในโลกใบนี้ อาจไม่มสี ตั ว์เลีย้ งชนิดไหน รักเราได้มาก
เท่ากับพวกเขาอีกแล้ว
“ฉันอาจจะเป็นแค่สว่ นเสีย้ วหนึง่ ในโลกใบใหญ่ของเธอ แต่
เธอคือโลกทั้งใบของฉัน”
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TALK OF THE HOWL : PLACE
by : นายขนมขบเคี้ยว
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PETS’ VILLE : PET’S LOVER COMMUNITY
หากนึกถึงความสนุก ความตื่นเต้น ในการที่ ได้พบเจอ
สิง่ อะไรใหม่ๆ คงถือว่าเป็นความสุขแบบหนึง่ ทีเ่ รายังคงจ�ำกันได้ดี
โดยเฉพาะการได้พบกับสิ่งที่น่าประทับใจครั้งแรกย่อมสร้าง
ความทรงจ�ำดีๆ ให้กับเราอย่างไม่ลืมเลือน
เหมือนกับครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเยือน Pets’ Ville
สถานทีท่ ชี่ วนให้เกิดค�ำถามในใจว่า “โอ้โห ทีน่ สี่ ร้างขึน้ ส�ำหรับ
สุนัขจริงๆ หรือเนี่ย” เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เห็น
สระว่ายน�ำ้ ส�ำหรับสุนขั ที่ใหญ่พอๆ กับสระว่ายน�ำ้ ทีค่ นลงไปเล่นได้
สบายๆ และสนามหญ้ากว้างใหญ่ที่มีไว้ให้น้องหมาได้วิ่งเล่น
โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีโรงแรมที่เปิดพร้อมให้บริการเพื่อนรัก
4 ขา ได้มาพักผ่อนพร้อมการดูแลอย่างดี ด้วยเนือ้ ทีเ่ กือบ 4 ไร่
ของ Pets’ Ville ที่เต็มไปด้วยบริการดูแลสุนัขครบวงจร
คงท�ำให้ขนาดคนอย่างเรายังรู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อย แน่นอนว่าถ้า
เจ้าหมาตัวน้อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือน Pets’ Ville จะต้อง
ประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเป็นแน่
ความคิดทีอ่ ยากสร้างสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่และธุรกิจทีแ่ หวกแนว
นั้น เป็นค�ำตอบเพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิตของ คุณเจ ธนัญชัย
จุนแสงจันทร์ ผู้สร้าง Pets’ Ville คอมมูนิตี้เพื่อคนรักสัตว์
ด้วยดีกรีการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Entrepreneurship
and Innovation (การบริหารธุรกิจสมัยใหม่) จากต่างประเทศ
และความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ จึ งได้ ต กผลึ ก กลายมาเป็ น
คอมมูนิตี้ส�ำหรับสุนัขและคนรักสุนัขแห่งนี้
“ภายหลังจากจบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศ
ผมรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง
และแหวกแนว พอดีว่าผมและภรรยาเป็นคนรักสุนัข เลยเกิด
ไอเดียว่าอยากจะสร้างอาณาจักรที่ดูแลสุนัขครบวงจร เพราะ
ในเมืองไทยยังไม่มที ี่ไหนทีม่ บี ริการครบวงจรเลย ผมเลยอยาก
รวบรวมบริการดูแลสุนัขหลายๆ อย่างมารวมไว้ในที่นี่ที่เดียว
ทั้งสระว่ายน�้ำ อาบน�้ำตัดขน โรงแรมส�ำหรับสุนัข สวนวิ่งเล่น
ขนาดใหญ่ให้น้องๆ วิ่งเล่นได้”
เมื่อคุณธนัญชัยได้เริ่มต้นไอเดียและวางแผนอย่างจริงจัง
แล้ว เขาได้ค่อยศึกษาๆ ตลาดสัตว์เลี้ยงเมืองไทย วิเคราะห์

ความเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่คนเลี้ยงสัตว์อาจจะ
ยังไม่คุ้นเคยมากนัก
“กว่ า จะมาเปิ ด ที่ นี่ ผ มไปท� ำ ส� ำ รวจมาก่ อ นหนึ่ ง ปี ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะในไทยไม่เคยมีมาก่อน หลัง
จากนั้นก็ใช้เวลาสร้างอีกหนึ่งปี และกว่าทุกอย่างจะเข้าที่
เข้าทางก็ใช้เวลาอยูห่ ลายเดือนเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้กค็ มุ้ ค่า
เพราะตรงตามที่ได้ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ที่นี่สามารถตอบโจทย์
ทุกอย่างของคนทีเ่ ลีย้ งสุนขั ได้” คุณธนัญชัยเล่าถึงทีม่ าของการ
เปิดคอมมูนิตี้เพื่อคนรักสุนัขครบวงจรที่นี่ ให้เราฟัง
“จนในตอนนีท้ าง Pets’ Ville เปิดมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว ผมไม่ได้
คาดคิดว่าที่นี่จะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ ตอนที่เปิดแรกๆ
ก็มีท้อบ้าง คิดว่าที่นี่จะไปรอดจริงหรือเปล่า เพราะใครๆ ก็
มองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน ช่วงเปิดแรกๆ เราก็ไม่ได้ท�ำเรื่อง
การตลาด แต่อาจเป็นเพราะลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่เกิดความ
ประทับใจ ก็เลยมีการบอกต่อกันปากต่อปาก เราก็ได้ลูกค้า
ใหม่ๆ เพิ่มมาเรื่อยๆ ผมเลยเชื่อว่าการสร้างความประทับใจ
ในบริการเป็น สิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุด เพราะการบอกต่อเป็น
สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผมเชื่ออย่างนั้น”
นอกเหนื อ จากความกว้ า งใหญ่ แ ละความพร้ อ มของ
สถานที่แล้ว อีกสิ่งที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันคือความเอาใจใส่ในทุก
รายละเอียดเพื่อการให้บริการออกมาดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
สระว่ายน�้ำของที่นี่ก็ไม่ใช่สระว่ายน�้ำคลอรีนทั่วๆ ไป หากแต่
เป็นสระว่ายน�้ำเกลือ เนื่องจากคลอรีนอาจท�ำให้ผิวสุนัขที่มา
ว่ายระคายเคืองได้
“สระว่ายน�ำ้ ทีน่ สี่ ร้างเป็นสระส�ำเร็จรูประบบน�ำ้ เกลือ เพราะ
น�ำ้ เกลือดีตอ่ ผิวหนังของน้องสุนขั มากกว่า ส่วนคุณภาพน�ำ้ ก็ใช้
บริษัทจากข้างนอกมาคอยดูแลคุณภาพน�้ำตลอด และเมื่อมี
ลูกค้ามาใช้บริการ เราก็จะมีพนักงานคอยดูแล มีครูฝึกคอย
ฝึกพฤติกรรมของน้องสุนัขส�ำหรับการว่ายน�้ำ  คอยดูแลความ
ปลอดภัยให้หายห่วงได้เลย”
นอกจากเรื่องการใส่ใจให้บริการที่โดดเด่นแล้ว ที่นี่ยังเน้น
ย�ำ้ เรือ่ งความปลอดภัยและความสะอาดของน้องสุนขั เป็นอย่าง
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มากด้วยเช่นกัน เพื่อให้เจ้าของสุนัขทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ
เกิดความสบายใจ ที่นี่จึงมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ออก
มาเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับสุนัขทุกตัวที่เข้ามาใช้บริการที่นี่
“ทีน่ จี่ ะเข้มงวดเรือ่ งความปลอดภัยของสุนขั มาก ถ้าสุนขั ตัว
ไหนจะใช้บริการครั้งแรก ต้องขอเช็คสมุดวัคซีนก่อนว่าได้รับ
วัคซีนครบแล้วหรือยัง เพราะตัวไหนยังไม่ได้รบั วัคซีนครบถ้วน
อาจจะติดเชื้อโรคได้และเราคงต้องขอปฏิเสธการให้บริการ
นอกจากนัน้ เรายังมีการตรวจเรือ่ งโรคผิวหนังและเห็บหมัด ถ้า
หากสุนขั ตัวไหนมีปญ
ั หาเราก็ตอ้ งขอปฏิเสธการให้บริการเช่นกัน
เพื่อไม่ให้น้องๆ ตัวอื่นได้รับผลกระทบ”
หลังจากทีค่ ยุ กับคุณธนัญชัยมาซักพัก เราก็ได้สะดุดสายตา
กับตึกสีขาวข้างสนามหญ้า เมื่อเห็นดังนั้นคุณธนัญชัยก็ได้
อธิบายว่าตึกสีขาวนั้นเป็นโรงแรมส�ำหรับสุนัข เผื่อใครที่มี
เหตุจ�ำเป็นต้องเดินทางหรือต้องทิ้งสุนัขไว้ล�ำพัง ที่นี่ก็พร้อม

ให้บริการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอีกด้วย
“ในส่วนของโรงแรมส�ำหรับสุนัข จะมี 3 แบบให้เลือก คือ
Standard, Deluxe และ VIP ซึ่งเรื่องโรงแรมนี้ผมได้ไอเดีย
ตอนที่เราไปออกบูทครับ เนื่องจากมีลูกค้าท่านหนึ่งแนะน�ำว่า
มันคงเป็นเรื่องที่ดีมากเลย ถ้าหากมีโรงแรมที่สามารถดูน้องๆ
ได้ตลอดเวลา เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของห้อง VIP ของเรา
ที่จะมีกล้องติดไว้ห้องละหนึ่งตัว ลูกค้าที่ฝากสุนัขไว้สามารถ
ล็อกอินเข้ามาดูน้องได้ผ่านแอปพลิเคชั่นตลอดเวลาที่น้องเข้า
พัก”
แน่นอนว่าความสุขเล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ นี่ นั้ มันอาจไม่ใช่คณ
ุ ค่า
ของเงิน ทองหรือสิ่งของ หากแต่เป็นคุณค่าทางใจมากกว่า
เพราะสิ่งที่มีค่านั้นมักซ่อนอยู่ ในระหว่างทางที่เราก้าวเดินไป
และความสุขก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มีค่านั้นด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับ
เรื่องราวของ Pets’ Ville และคุณธนัยชัย ที่เขาบอกว่าส�ำหรับ
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เขาแล้ว ขอแค่สุนัขและเจ้าของสุนัขที่มาที่นี่มีความสุขแค่
นั้นก็เพียงพอแล้ว
“ส�ำหรับใครที่อยากเข้ามาท�ำธุรกิจนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า
ธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ท�ำเงินได้เยอะเท่าไหร่ ถ้าให้พูดกัน
ตรงๆ ผมขอแค่คืนทุนค่าก่อสร้างก็พอแล้ว” คุณธนัญชัย
หัวเราะยาว
“แต่ผมภูมิใจนะ ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากอย่างไม่น่า
เชื่อ เคยมีชาวต่างชาติส่งข้อความมาชื่นชมสถานที่ของผม
ผมก็ดีใจ และการได้เห็นครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกัน มานั่ง
เล่นที่นี่ดูน้องหมาวิ่งเล่น ได้เห็นภาพอย่างนั้น ผมก็มีความ
สุขแล้ว”
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TALK OF THE HOWL : MUSIC
by : นายขนมขบเคี้ยว
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“FUNGJAI / ฟั งใจ”
ทางเลือกใหม่ของนักฟั งเพลงไทย
ถ้าเป็นไปได้... ไม่ว่าใครก็คงอยากเลือกท�ำในสิ่งที่เป็น
ตัวเองมากทีส่ ดุ ยิง่ ในยุคสมัยทีศ่ ลิ ปะและดนตรีถกู ครอบง�ำโดย
กรอบทางธุรกิจ ผูเ้ สพจึงย่อมต้องการทางเลือกมากขึน้ จึงเป็น
ทีม่ าของกลุม่ นักดนตรีอสิ ระหรือทีเ่ ราเคยได้ยนิ กันอย่างคุน้ หูวา่
“วงดนตรีอินดี้” ที่ทั้งแต่งและอัดเพลงเองโดยไม่ขึ้นกับสังกัด
ค่ายดนตรีใดๆ ท�ำให้เกิดดนตรีแนวใหม่ที่ไม่ได้องิ กับกลไกการ
ตลาดเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากแรงบันดาลใจอันร้อนแรง
ของตัวศิลปินเองอีกด้วย
วงดนตรีและเพลงอินดี้ ในปัจจุบันมีหลากหลายแนว ไม่ได้
ยึดติดว่าต้องเป็นแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น หลายครั้งอาจจะมี
นักดนตรีไม่ครบวง หรือในบางครัง้ อาจมีแค่ตวั คนเดียวกับกีตา้ ร์
อีก 1 ตัว เสียด้วยซ�ำ 
้ และทีส่ ำ� คัญคือพวกเขามีหลากหลายอาชีพ
หลายคนมีงานประจ�ำที่มั่นคงแต่ผันเวลาว่างมาแต่งเพลงเป็น
งานอดิเรกอย่างจริงจัง บางคนก็รวมวงกับเพื่อนเก่าเพื่อแต่ง
เพลงเติมเต็มความฝันในสมัยก่อน และอีกหลากหลายเหตุผล
มากมาย
ดังนัน้ ในครัง้ นีเ้ ราจะพาไปรูจ้ กั กับ “ฟังใจ (Fungjai)” มิวสิค
สตรีมมิง่ โดยคนไทย เป็นพืน้ ที่ใหม่ทเี่ ปิดกว้างทัง้ ส�ำหรับเพลง
ไทยอินดีแ้ ละไม่อินดี้ได้มาอยูพ่ ื้นทีเ่ ดียวกัน เพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ให้เหล่านักฟังเพลงไทยมีตวั เลือกในการฟังเพลงมากยิง่ ขึน้ โดย
เฉพาะเพลงอินดี้ที่หาฟังได้ยากจากช่องทางอื่นๆ โดยเราได้มี
โอกาสพูดคุยกับ คุณท็อป-ศรัณย์ ภิญญูรัตน์ หนึ่งในผู้สร้าง
“ฟังใจ” ว่ามีทมี่ าที่ไปอย่างไร รวมไปถึงแนวคิด และทัศนคติ
เกีย่ วกับเพลงอินดี้ในไทย
ในยุคที่ใครๆ ต่างคิดว่าวงการเพลงไทยก�ำลังอยู่ในช่วงขาลง...

มันไม่ได้เป็นความคิดยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ต้น มันเหมือนเป็น
งานอดิเรกมากกว่า เกิดจาก 3 เหตุผลด้วยกันหลักๆอันดับแรก
คือ ผมไปท�ำงานที่อเมริกามา และผมค้นพบว่าปัจจุบันด้วย
เทคโนโลยีตา่ งๆ การจะเริม่ ต้นสร้างโปรดักส์ทเี่ ป็นของเราเอง
เนีย่ มันไม่ยากมาก ต้นทุนมันไม่ได้สงู มากเหมือนแต่กอ่ น อันดับ
สอง คือ พืน้ เพเดิมคือผมเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ แล้วมันเกิด
ความเบื่อในอาชีพประมาณหนึ่ง เพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้สร้าง
อะไรทีเ่ ป็นของเราเอง เราสร้างให้คนอืน่ ตลอด ก็เลยอยากสร้าง
อะไรทีเ่ ป็นของตัวเองขึน้ มา อันดับสาม คือ เราได้ไปใช้บริการ
มิวสิคสตรีมมิง่ ตอนใช้ชวี ติ อยูท่ โี่ น่น ก็เกิดความรูส้ กึ ชอบ รูส้ กึ ว่า
มันดีกว่าการฟังเพลงบนเว็บไซต์ youtube หรือวิดโี อสตรีมมิง่
อืน่ ๆ เพราะว่ามิวสิคสตรีมมิง่ มันถูกออกแบบมาส�ำหรับการฟัง
เพลงจริงๆ มันมีขอ้ ได้เปรียบกว่าในหลายประเด็น พอสามอย่างนี้
มารวมกันก็เลยเกิดเป็นไอเดียอยากท�ำมิวสิคสตรีมมิ่งในไทย
บ้าง เป็นของคนไทย เน้นทีเ่ พลงไทยเป็นหลัก ซึง่ แรกๆ มันก็
ยังแค่เป็นงานอดิเรก ผมก็ยงั ต้องกินข้าว (หัวเราะ) ผมก็ทำ� งาน
กราฟฟิก เป็นอาจารย์พเิ ศษ ผมก็สอนหนังสือไป ฟังใจก็คอ่ ยๆ
โตของมันมาเรือ่ ยๆ จนถึงวันหนึง่ ผมต้องตัดสินใจ เพราะถ้าเรา
ไม่ให้เวลามันเต็มที่ มันก็จะไม่เกิด ก็เลยตัดสินใจทีจ่ ะหยุดงาน
ตรงนัน้ แล้วโฟกัสกับฟังใจเต็มทีม่ ากกว่า แต่แน่นอนครับ มัน
ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ถา้ ฟังใจไม่ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากคนฟัง
ศิลปินก็ให้ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจมากขึน้ ครับ
เราถึงปี ทองของเพลงอินดีก้ นั แล้วหรือยัง
ผมไม่แน่ใจนิยามค�ำว่าปีทองเป็นอย่างไร แต่ถา้ ในปี 2015
ที่ผ่านมา ผมมองว่าเป็นปีที่เพลงอินดี้ค่อนข้างประสบความ
ส�ำเร็จมากประมาณหนึ่งก็แล้วกัน เพราะว่ามี Cat Radio ที่
กลับมาจัดงาน Cat Expo อย่างเต็มตัวและมีคนไปเยอะมาก
ประสบความส�ำเร็จมากๆ แล้วเราก็มีงานคอนเสิร์ตที่พวกเรา
จัดอย่าง “เห็ดสด” 2 ครัง้ ซึง่ ทัง้ 2 ครัง้ ก็มคี นให้การตอบรับ
ดีมาก ท�ำให้ผมรูส้ กึ ว่ามีกลุม่ คนรุน่ ใหม่ๆ ทีท่ ำ� เพลงด้วยตัวเอง
โดยไม่หวังพึง่ ค่าย หรือเป็นค่ายเล็กๆ ท�ำกันเองเยอะขึน้ และเราก็
เห็นปรากฏการณ์อย่างวงดนตรีที่ไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆ แต่วา่
ขึน้ ติดอันดับ 1 ชาร์ต ต่างๆ อย่าง Polycat ทีเ่ รียกได้วา่ มาแรง

ที่มาที่ไปจากปาก CEO ฟั งใจและแรงบันดาลใจ
เริ่มแรก
ถ้าจะให้กล่าวโดยรวม ฟังใจเป็นคอมมิวนิตี้ (community)
ส�ำหรับคนชอบท�ำเพลงและชอบฟังเพลงไทย เราพยายามสร้าง
พืน้ ที่ให้คนมาปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างคนท�ำเพลงและคนฟังเพลง
โดยเริม่ ท�ำจริงๆ ช่วงพฤษภาคม 2014 ครับ แต่ปล่อยให้คนเริม่
เข้ามาใช้จริงๆ ตอนเดือนตุลาคม 2014 ซึง่ ถ้านับมาถึงตอนนี้
ก็ประมาณ 1 ปีกบั 4 เดือนแล้วครับ
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มากๆ ประสบความส�ำเร็จมากๆ ก็เป็นปีทผี่ มรูส้ กึ ว่าคนไทยเริม่
มีกระแสของการฟังอะไรทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ เราเริม่ เห็นว่าคนฟัง
ตามสือ่ หรือสิง่ ทีค่ นอืน่ ยัดเยียดมาให้ฟงั ลดลง และเลือกฟังสิง่ ที่
เขาค้นพบด้วยตัวเองมากขึน้ ตอบความเป็นตัวเองมากขึน้

โชว์ความเป็นตัวตนได้เต็มที่ ซึง่ ผมอยากให้เอาความหมายภาษา
อังกฤษมาใช้มากกว่า อยากให้หมายถึงการปลดปล่อยความคิด
ในเชิงศิลปะ ความคิดในเชิงดนตรีออกมาได้โดยไม่ถกู ข้อจ�ำกัด
ทางด้านตลาดผูกมัด โดยในยุคที่ศิลปินสามารถท�ำเพลงด้วย
ตัวเองได้ เผยแพร่ผลงานของตัวเองได้ดว้ ยตัวเองหมด โดยผ่าน
ฟังใจหรือ streaming อืน่ ๆ  มีชอ่ งทางการติดต่อแฟนเพลงของ
ตัวเองได้อย่างเช่น แฟนเพจเฟซบุก๊ หรือ Youtube ศิลปินก็นา่
จะสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึน้ และผมว่าเสน่หข์ อง
มันก็คอื เราเจอวงทีท่ ำ� เพลงแนวต่างกันเยอะมากเลย ไม่ใช่แค่
มีอยู่ 2 - 3 แนว แต่เราได้เจอคนท�ำเพลง Hip-Hop หมอล�ำ
เวอร์ชนั่ ใหม่ๆ Post Rock หรือ Folk ซึง่ มันน่าสนใจ ผมชอบ
เปรียบเทียบดนตรีเป็นเหมือนอาหาร ถ้าเราฟังแนวเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ
เหมือนเรากินข้าวผัดกะเพราทุกวัน มันคงต้องเบือ่ กันบ้าง
ผมคิดว่าเสน่หข์ องศิลปินอินดีค้ อื เรามีอาหารหลากหลายให้
กินเต็มไปหมดเลย ไม่ใช่วา่ ต้องชอบทุกอย่าง แต่วา่ มันสนุกดี
จากความหลากหลาย

ศิลปิ นอินดีแ้ ละรายได้ของพวกเขา
ในระบบมีศิลปินประมาณ 700 วงครับ คือทุกวันนี้มีคน
ส่งเพลงมาให้เราตลอดเวลา ส่วนใหญ่ศิลปินก็จะมาทักในเพจ
ว่าอยากมีเพลงอยู่บนฟังใจต้องท�ำยังไง เราก็จะส่งแบบฟอร์ม
ออนไลน์ไปให้เขากรอก ซึ่งจะมีเรื่องของการอนุญาตเผยแพร่
อนุญาตใช้สทิ ธิตามกฎหมาย และเราก็มกี ารแบ่งรายได้กลับไป
ให้ตวั ศิลปินทีน่ ำ� เพลงมาลงทีน่ ี่ ส่วนการคัดเลือกเราไม่มกี ารคัด
คือส่งเพลงมา เราลงให้หมด มีแค่ 2 กรณีทเี่ ราจะไม่ลงเพลงให้
หนึ่งคือไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ เช่น cover เพลง หรือน�ำเพลงของ
คนอืน่ มาดัดแปลง สองคือเนือ้ หาของเพลงเข้าข่ายผิดกฏหมาย
ตัวอย่างเช่น หมิน่ ประมาท พูดพาดพิงถึงใครต่อใคร แบบนีเ้ รา
ก็ไม่ลงให้ เงือ่ นไขก็มเี ท่านีแ้ หละครับ และเร็วๆ นี้ เราจะเปิด
ระบบให้คนอัพโหลดเพลงได้เองเลย กดอัพโหลดปุบ๊ เพลงจะขึน้
บนระบบเลย ไม่ตอ้ งรอทีมงานครับ จะเป็นคอมมิวนิตที้ ี่ใครท�ำ
ดนตรีกม็ าปล่อยของทีน่ ี่ได้เลย
ระบบสตรีมมิง่ รายได้จะมาจาก 2 ส่วน คือ 1 โฆษณา 2
สมาชิก ระบบเก็บเงิน ยกตัวอย่างเช่น Spotify จะมี 2 แบบ คือ
แบบฟังฟรีแต่มโี ฆษณา กับแบบทีจ่ า่ ยเงินแล้วโฆษณาก็จะหาย
ไป มีฟงั ก์ชนั่ บางอย่างเพิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่วา่ จะระบบไหนก็ตาม เงิน
จะเข้ามาที่กองกลาง แล้วค่อยแบ่งปันรายได้ไปให้ศิลปินตาม
สัดส่วนทีต่ กลงกันไว้ตามสัญญา อย่างกรณีของฟังใจก็ประมาณ
50 เปอร์เซ็นต์ ตอนนีเ้ ราไม่มรี ะบบเก็บเงินคือเป็นโฆษณาล้วนๆ
สมมติเราหาเงินมาได้ 100 บาท 50 บาท จะเข้าไปกองกลางที่
จะแบ่งไปยังศิลปิน ซึง่ ศิลปินจะไม่ได้เท่ากันหมด เพลงใครถูกฟัง
เยอะ จะถูกคิดเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ เขาก็จะได้เงินจาก
กองกลางมากหน่อย

สังคมประชาธิปไตยทางดนตรี
เราให้อำ� นาจอยู่ในมือผูฟ้ งั ให้ผฟู้ งั เป็นคนเลือกเพลงทีต่ วั เอง
อยากฟัง ชาร์ทเพลงของฟังใจก็ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนผูฟ้ งั ตามตัวเลข
ยอดคนฟังจริงๆ
คอนเสิรต์ เห็ดสด ครัง้ แรกสุดแสนประทับใจ
ค�ำว่า เห็ดสด เป็นค�ำเรียกงานคอนเสิรต์ การแสดงสดของ
ฟังใจครับ โดยในเห็ดสดครัง้ แรก ผมเห็นบรรยากาศทีเ่ ต็มไป
ด้วยผูค้ นมากมาย ได้เห็นวงทีเ่ ป็นฮีโร่ของผมตอนเด็กๆ อย่าง
Death of salesman แสดงสดๆ ในงานทีเ่ ราจัดขึน้ และวันนัน้
เป็นวันเกิดของผมด้วย มันเลยยิง่ เป็นความประทับใจในความ
ทรงจ�ำจริงๆ
การท�ำงานแบบฟั งใจ
เรามีทมี งานแบบฟูลไทม์ 16 คน รูปแบบการท�ำงานก็แบ่ง
ออกเป็น 3 ทีมครับ ทีมมาร์เก็ตติง้ คอยดูแลการท�ำการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ ง่ายๆ ก็คอื ท�ำยังไงก็ได้ให้คนรูจ้ กั ฟังใจให้มาก
ทีส่ ดุ ทีมคอนเทนต์ เน้นสร้างคอนเทนต์ ทัง้ งานเขียนและงาน
วีดโี อ จะมาในรูปแบบ ฟังใจซีน หรือก็คอื นิตยสารของฟังใจเอง
และคลิปต่างๆ ทีน่ ำ� มาลงในเพจ และสุดท้ายทีมโปรดักส์ เป็น
ทีมพัฒนาตัวมิวสิคสตรีมมิง่ ทีโ่ ครงสร้างหลักของฟังใจให้แข็งแรง
หลังจากเริม่ ต้นฟังใจผ่านมาปีกว่า มีคนบอกว่าฟังใจเป็นที่
รู้จักมาก ประสบความส�ำเร็จแล้ว ถ้าถามผมว่าประสบความ
ส�ำเร็จไหม ผมตอบว่ายัง แต่ถา้ ถามว่าพอใจไหม ผมพอใจมาก

เสน่หข์ องบทเพลงอินดี้
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า “อินดี้” ในภาษาไทยกับภาษา
อังกฤษ ตีความต่างกันครับ คือในภาษาไทย ค�ำว่า “อินดี”้ คน
มักตีความว่า เอาแต่ใจตัวเอง ท�ำอะไรแปลกๆ ฟังไม่รู้เรื่อง
ซึ่งมักจะมีความหมายเชิงลบพ่วงเข้ามาอยู่ แต่จริงๆ ค�ำว่า
“อินดี้” ในภาษาอังกฤษ มันย่อมาจากค�ำว่า “อินดีเพนเดนซ์”
(Independence) แปลว่า เป็นอิสระ ถามว่าอิสระจากอะไร คง
ต้องตอบว่าเป็นอิสระจากการทีต่ อ้ งถูกบังคับในการทีต่ อ้ งท�ำให้
ถูกใจตลาดหรือถูกใจคนฟัง หรืออิสระในทางที่ว่าเขาสามารถ
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เพราะเป็นโปรเจ็กต์ทเี่ ราสร้างขึน้ มาเอง และเราก็รสู้ กึ ดีมคี วามสุข
กับมัน มีทีมงานขนาดนี้ มีเงินให้เรากินข้าว ส่วนว่าท�ำไมถึง
คิดว่ายังไม่ประสบความส�ำเร็จ จริงๆ แล้วจุดมุง่ หมายปลายทาง
ของพวกเรา คือ ยกระดับวงการดนตรีของไทย เราอยากเห็น
นักดนตรีอสิ ระ สามารถท�ำดนตรีเป็นอาชีพได้ สามารถเผยแพร่
ผลงานให้คนฟังได้ ถ้าเราเห็นภาพนัน้ เราถึงพูดได้เต็มปากว่า
ประสบความส�ำเร็จ และอีกแง่ในแง่คนฟัง ถ้าใครนึกถึงเพลง
ไทย ให้นกึ ถึงฟังใจ อยากให้มาฟังเพลงไทยกันทีน่ ี่
วงการเพลงไทย ณ ปั จจุ บนั
ผมว่าทีเ่ ขาว่ากันว่าซบเซา เพราะมันซบเซาจากวงการทีเ่ รา
เคยรูจ้ กั กันมา ทีม่ คี า่ ยเพลงใหญ่ๆ ศิลปินมีรายได้จากซีดี แต่
ผมกลับมองว่าคึกคักนะ ถ้าในแง่ของคนท�ำดนตรีอสิ ระ เราได้
เห็นวงดนตรีอิสระ ท�ำเพลงออกมาขายได้ 3-4 พันแผ่นแล้ว
หมด โดยที่ไม่มคี า่ ย มีคนติดตามเป็นแสนๆ เขาได้ทำ� ในสิง่ ที่
เขาอยากท�ำ  และวงแบบนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ บางวงได้ไปทัวร์
ญีป่ นุ่ แบบนีซ้ บเซาตรงไหน แน่นอนมันดูแผ่วถ้ามองในโมเดล
เดิมทีเ่ คยมี แต่กม็ โี มเดลแบบใหม่ทกี่ ำ� ลังโผล่ขนึ้ มาและก�ำลัง

ไปได้ดมี ากๆ อยู่
ส่วนเรือ่ งที่ใครๆ ก็มองว่าดนตรีเป็นของฟรีนนั้ ผมว่ามันไม่ใช่
แค่เรือ่ งลิขสิทธิ์ แต่ผมมองว่าคนไทยไม่เคารพกฏหมาย ถ้ามอง
ภาพรวมๆ มีคนมากมายยังโหลดเพลงแบบผิดกฎหมาย ซือ้ หนัง
ผิดกฎหมาย แบบนีผ้ มว่ามันอยูท่ คี่ นซือ้ แล้วครับ ถ้าไม่มอี ปุ สงค์
ก็ไม่มีอุปทาน ที่ต่างประเทศ คนไม่ซื้อไม่โหลดเพลงกันแล้ว
ครับ ส่วนใหญ่จะหาฟังมิวสิคสตรีมมิ่ง สะดวกกว่า หาเพลง
ง่ายนิดเดียวครับ ยอมจ่ายไม่เท่าไหร่เพือ่ ความสะดวกในการฟัง
เพลง แถมศิลปินก็ยังได้รับผลประโยชน์ให้เค้าสามารถท�ำงาน
ต่อไปได้อกี ด้วย
ให้กำ� ลังใจนักดนตรีอสิ ระ
ต้องอดทนครับ มันไม่งา่ ยทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ มันเป็นสิง่ ที่
เรารัก แต่เราก็ตอ้ งอิม่ ท้องด้วย อย่าไปทุม่ ทุกอย่างให้กบั มัน เรา
เล่นเพือ่ เราสนุก ถ้ามีโอกาสได้เล่น โอกาสได้ทำ� เพลงก็ทำ� ครับ
แต่คุณก็ควรมีอาชีพที่เลี้ยงชีพคุณได้ ถ้าเราอิ่มท้องเราก็ท�ำมัน
ได้อย่างมีความสุข ถ้าเราทุม่ เทให้กบั มันจนเราไม่มจี ะกิน ผมว่า
มันไม่นา่ สนุกเท่าไหร่
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HOWL STORE

SKETCH PET PRODUCT : BRINGING THE
BETTER LIFE FOR PETS
ด้วยแนวคิดทีอ่ ยากจะท�ำให้เสือ้ ผ้าและของใช้สตั ว์เลีย้ ง ได้รบั
การออกแบบและค�ำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมให้ได้มาก
ที่สุด ท�ำให้เป็นจุดเริ่มต้นของ คุณเกศคณี สุยะนันทน์ หรือ
คุณออม ผู้ที่ผันตัวเองจากวงการแฟชั่นเสื้อผ้า มาเป็น นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มตัว
โดยค�ำว่า Sketch pet product เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากเวลาที่คุณออมเริ่มคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ละชิ้น จะต้อง
ผ่านการร่างแบบอย่างซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เพราะต้องค�ำนึงถึงหลายๆ
องค์ประกอบหลายๆ ปัจจัยเข้าด้วยกัน ทั้งความสวยงาม หลัก
การใช้ และต้องเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงให้ได้มากที่สุด ซึ่งค�ำว่า
Sketch เองก็สะท้อนถึงความทรงจ�ำในรูปวาดแต่ละรูปที่เวลา
ได้เดินผ่านไปนั่นเอง
จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ Sketch pet product คือ
การน�ำเอาองค์ความรูด้ า้ นการออกแบบแฟชัน่ มาปรับใช้กบั ทุกๆ
ผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงอย่างลงตัว และเน้นที่สีเอิร์ธโทนเป็น
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หลัก ซึ่งค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเลือกใช้วัตถุดิบ
ทัง้ หมดให้อยู่ในระดับพรีเมีย่ ม เพราะคุณออมเองมีความรูส้ กึ
ว่าสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดกับเราได้ ดังนั้น เขาเปรียบเสมือน
เด็กน้อยคนหนึ่ง การที่เราเลือกที่จะท�ำผลิตภัณฑ์อะไรซัก
อย่างเพื่อเขาเลยต้องท�ำออกมาให้ดีที่สุด
เช่น ที่นอนขนาดใหญ่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง ที่คุณออมตั้งใจ
ท�ำออกมาให้มีความนุ่มก�ำลังดี เพื่อช่วยรองรับในส่วนของ
ข้อต่อและกล้ามเนือ้ ให้คล้ายคลึงกับเตียงทีเ่ รานอนกันอยูท่ กุ วัน
โดยสามารถแยกชิ้นซักได้ และคุณออมเองก็ยังเล่าให้เราฟัง
เล่นๆ ว่า ในสมัยปี 2009 ที่เริ่มท�ำงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง เธอเองเป็นแบรนด์แรกๆ ที่น�ำไอเดียที่นอน
ขนาดใหญ่นี้มาวางขาย ก่อนจะมีผู้สนใจและเป็นที่แพร่หลาย
ในที่สุด ทั้งยังมีกระเป๋าส�ำหรับหิ้วน้องหมา ที่ออกแบบมาให้
เป็นเหมือนกระเป๋าถือแฟชัน่ ทีเ่ มือ่ เจ้าของถือแล้วต้องยอมรับ
ว่าดูดเี สมือนเป็นเครือ่ งแต่งกายชิน้ หนึง่ ในร่างกายเลยทีเดียว

• ที่นอนขนาดใหญ่

• กระเป๋าหิ้วน้องหมา
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และด้วยความทีค่ ณ
ุ แม่เป็นสัตวแพทย์ ทัง้ ยังเติบโตมาในโรงพยาบาลสัตว์ ท�ำให้
คุณออมมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆ และมีความคิดว่าใน
มุมมองของสัตว์เลี้ยงก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากเจ้าของคืออยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของเจ้านาย บางครั้งอาจจะอยากแต่งตัวเหมือนเจ้านาย เลยเกิดเป็นแนวคิดในการ
ท�ำเสือ้ ผ้าส�ำหรับสัตว์เลีย้ งทีม่ รี ปู แบบเหมือนกับทีค่ นเราใส่กนั ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น
วันนีเ้ จ้าของอาจจะอยากเลือกเสือ้ กัก๊ ตัวนี้ใส่คกู่ บั เสือ้ เชิต้ โทนสีนหี้ รือเสือ้ กันหนาวให้
สัตว์เลี้ยง ก็สามารถเลือกใส่ได้ตามโอกาสที่เจ้าของเห็นสมควรได้

• เสื้อกั๊ก

• เสื้อเชิ้ต

ทัง้ ยังมี HARNESS หรือชุดรัดอก ทีเ่ ลือกใช้
วัสดุเป็นหนังเพือ่ เพิม่ ความนุม่ เวลาที่ได้สมั ผัส
กับร่างกายสัตว์เลีย้ ง ทัง้ ยังสามารถรองรับน�ำ้
หนักได้ดี และสามารถใช้ชุดรัดอกพร้อมกัน
หลายๆ อัน กับสายจูงเพียงเส้นเดียว เพื่อแก้
ปัญหาสายพันกันในเวลาที่เจ้าของอยากพา
สัตว์เลี้ยงมากกว่า 1 ตัว ไปเดินเล่นพร้อมๆ
กันได้อีกด้วย

• เสื้อกันหนาว

• HARNESS หรือชุดรัดอก
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• สายจูง 		

ผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจ�ำหน่าย คุณออมจะใส่ใจและพิถีพิถันใน
รายละเอียดของแต่ละชิ้นงานให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งจ�ำนวนที่ท�ำ
แต่ละชิ้นก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ก็เป็นความตั้งใจดีๆ ที่อยากจะ
ตอบแทนลูกค้าที่ ให้การตอบรับหรือชื่นชมในงานที่เธอท�ำเป็น
อย่างดี
			
		

แม้ผลิตภัณฑ์ของ Sketch pet product อาจจะไม่ใช่ของใช้
ที่มีอยู่ในกระแสหลักของร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงก็ตาม แต่
คุณออมเองก็ยังคงมุ่งมั่นด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อเราได้ท�ำใน
สิ่งที่เรารู้จัก ชอบ หรือเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทุกอย่างมันจะออก
มาเอง ผู้คนจะรู้สึกได้ว่ามันจริง แล้วภาพมันจะชัด เพราะเรา
จะไม่แกว่งไปมากับการทีต่ อนนีค้ นส่วนใหญ่เขาท�ำอะไร มันก็
จะกลายเป็นตัวตนของเราทีช่ ดั เจน เหมือนกับเราเคารพในสิง่
ที่เราเป็น อย่าปล่อยให้อะไรมาแกว่งเราง่ายๆ”
ซึง่ นัน่ ก็ทำ� ให้ตงั้ แต่เปิดร้านมา จะมีลกู ค้ากลุม่ หนึง่ ที่ให้การ
สนับสนุนและติดตามผลงานมาโดยตลอด และนั่นก็เป็นสิ่งที่
คุณออมบอกว่ามันท�ำให้เธออยูไ่ ด้ แต่กเ็ ข้าใจและรูส้ กึ ว่าไม่ใช่
ทุกคนที่จะชื่นชอบในสไตล์เดียวกันกับเธอนี้ ดังนั้นในทุกๆ

สนใจติดต่อ
Tel. 02-392-3150
Facebook : Sketch Petproducts
Instagram : sketchpetproducts
www.sketchpetproducts.com
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GOOD TIME
WITH G-RETRIEVERZ
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คุณแป๋ม : อีกสิ่งส�ำคัญคือการฝึกให้สุนัขฟังเรา สามารถ
สั่งได้ เรียกได้ เพราะถ้าเขาไม่ฟังเราแล้วไปเล่นไปกินอะไรที่
เป็นอันตรายเราจะห้ามไม่ได้เลย แต่ถา้ เขามีวนิ ยั เชือ่ ฟังเราก็จะ
สามารถป้องกันอันตรายได้ เช่น เราเห็นเขาก�ำลังจะวิง่ ตัดถนน
ถ้าเราสั่งให้เขาหยุดได้ เขาก็ไม่ต้องเสี่ยงกับโดนรถชน ใครที่
สนใจอยากฝึกก็ลองหาศึกษาเทคนิควิธกี ารฝึกของซีซา่ ร์ มิลลานได้

ค�ำถามที่ว่าเราจะรักสุนัขตัวหนึ่งได้มากแค่ไหน หรือเราจะ
สามารถดูแลเขาได้ดีพอแล้วหรือยัง อาจเป็นค�ำถามที่หลายๆ
คนเคยตระหนักคิดเมื่อตอนที่อยากจะรับน้องหมาเข้ามาเป็น
สมาชิกในครอบครัว แล้วถ้าหากวันหนึ่งเขาแก่ เขาไม่น่ารัก
สดใสเหมือนตอนยังเล็ก เราจะยังเอ็นดูเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่
ไหม คงเป็นสิง่ ทีค่ นคิดจะเลีย้ งสุนขั ต้องตอบตัวเองให้ได้ เพราะ
ในปัจจุบนั มีคนรักสุนขั ให้เห็นอยูม่ ากมาย แต่จะมีสกั กีค่ นทีค่ อย
ดูแลเอาใจใส่สุนัขเหมือนคนในครอบครัวจริงๆ
Howl of Frame ฉบับนีจ้ ะพาทุกท่านไปรูจ้ กั เหล่าสมาชิกทัง้
4 จากแก๊งค์ G-Retreiverz กลุม่ สุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแสนรู้และมีวินัยเป็นเลิศ และร่วมพูด
คุยกับคุณแป๋ม-ธันว์ทิพย์ ศรีสุตา และ คุณออม-สุมนตรา
ปัญจรัตน์ เจ้าของสุนัขทั้ง 4 ตัวนี้ ถึงทัศนคติและวิธีการดูแล
น้องหมาทั้ง 4 ตัวนี้ ที่เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นการดูแล
ด้วยความรักความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดขั้นตอนจริงๆ

มีขนั้ ตอน เทคนิค และวิธีการฝึ กอะไรบ้าง
คุณออม : เราฝึกตามเทคนิคของซีซ่าร์ มิลลาน สิ่งส�ำคัญ
คือต้องฝึกให้สุนัขมีวินัย รู้จักการรอ ให้อยู่นิ่งๆ ได้ ทุกอย่าง
จะง่าย ไม่งั้นจะวุ่นวายมาก เช่น เวลากินข้าว หรือเดินในบ้าน
คุณแป๋ม : ให้ฝกึ ตัง้ แต่วนั แรกทีร่ บั มาเลย ต้องมีความอดทน
ฝึกให้คนุ้ เคยกับค�ำสัง่ การฝึกทริค เช่น ขอมือ กลิง้ ตัว ไว้คอ่ ยๆ
ฝึกตามมาทีหลัง และจะยิ่งเป็นผลดีมากถ้าเราสามารถฝึกให้
สุนัขตัวแรกของเรามีวินัย เพราะถ้าเราน�ำสุนัขตัวที่สอง สาม
มาเลี้ยง ก็จะฝึกได้ไม่ยาก เพราะเขาท�ำตามรุ่นพี่ ถ้าใครคุม
สุนขั ตัวแรกไม่ได้ ไม่แนะน�ำให้นำ� มาเลีย้ งเพิม่ เพราะไม่เช่นนัน้
ความวุ่นวายจะเพิ่มเป็นเท่าตัว

แก๊งค์ G-Retreiver มีท่มี าอย่างไร
คุณออม :ปกติชอบลงรูปสุนัขในเฟซบุ๊คส่วนตัวอยู่แล้ว จน
ในเฟซบุค๊ ของเราเต็มไปด้วยรูปสุนขั เลยมีความคิดว่าเปิดเพจ
เลยดีไหม แต่ไม่รจู้ ะตัง้ ชือ่ ว่าอะไร เพราะเรามีหมาตัง้ 4 ตัว พอดี
มีรูปที่ถ่ายน้องๆ เล่นเครื่องดนตรี ก็เลยคิดว่าน่าจะมีชื่อกลุ่ม
คิดไปคิดมาได้เป็นชื่อ G-Retreiverz ก็ตัดสินใจเอาชื่อนี้
เลยละกัน

การดูแลความสะอาด
คุณแป๋ม : เราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านด้วย การรักษาความ
สะอาดเลยเป็นเรื่องจ�ำเป็น การเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านจะท�ำให้
บ้านสะอาดขึ้น มาก และเมื่อท�ำบ่อยครั้งเข้าพวกเขาก็จะ
เข้าแถวรอ ท�ำจนเป็นนิสยั เช็ดตัวก็จะมาเช็ดในบ้านเพราะฝุน่ ข้างนอก
มันเยอะ ส่วนเรื่องอาบน�้ำ  จะอาบอาทิตย์ละครั้ง เพราะครั้ง
หนึ่งหมดเวลาไปทั้งวัน ที่ส�ำคัญคือต้องเป่าให้ขนแห้ง ถ้าไม่
แห้งก็จะมีกลิ่นอับชื้น ระหว่างสัปดาห์เราก็คอยเช็ดดูแลความ
สะอาดเรือ่ ยๆ แปรงขนเราก็จะแปรงทุกวัน จะแปรงนานหน่อย
ก็วันที่มีลงว่ายน�้ำ  เพราะขนจะพันกัน ส่วนวันธรรมดาแปรง
2-3 นาทีก็เสร็จ

เพราะอะไรถึงชอบโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
คุณออม : ขี้อ้อน ฉลาด และอยู่ไม่นิ่ง ต้องมีกิจกรรมท�ำ
ร่วมกันตลอดเวลา ต้องออกไปวิ่ง ไปออกก�ำลังกาย นานๆ ก็
พาไปเที่ยวบ้าง และดูเป็นสุนัขที่สดใสร่าเริงดี
คุณแป๋ม : เพราะโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่มีความ
เฟรนด์ลี่ ใจดี ตัง้ ใจไว้ตงั้ แต่เด็กแล้วว่าถ้าจะเลีย้ งหมา ก็จะเลีย้ ง
พันธุน์ ี้ แต่กว่าจะมาได้เลีย้ งจริงๆ ตัวแรกก็ชว่ งปริญญาโท แล้ว
เราก็เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

อยากให้พูดถึงจุ ดเด่นของน้องๆ แต่ละตัว
คุณออม :
ริชชี่ - อินดี้ มีความเป็นจ่าฝูง น้องๆ ทุกตัวจะเคารพริชชี่
ชอบเล่นน�้ำมาก
แทมมี่ - รักผู้คน ขี้อ้อนมาก ว่าง่าย สั่งได้ แต่จะระแวงหมา
ตัวอื่นๆ
เฟรปเป้ - หน้าแบ๊ว หน้าเด็ก ร่าเริง แต่ขาสั้น
เวเฟอร์ - ยังเด็กอยู่ ซนๆ เหมือนหมาเด็กทั่วไป

มีเคล็ดลับการดูแลอย่างไรบ้าง
คุณออม : แนะน�ำให้ดูแลสุขภาพจากข้างใน ฉีดวัคซีน
ภูมคิ มุ้ กันให้ครบ ท�ำความสะอาดก�ำจัดเห็บหมัด โกลเด้น รีทรีฟ
เวอร์มกั มีปญ
ั หาเรือ่ งข้อ ก็ควบคุมอาหาร ควบคุมน�ำ้ หนัก ไม่ให้ขอ้
รับน�ำ้ หนักมากเกินไป หลักๆ ก็ดแู ลจากภายในให้นอ้ งๆ สุขภาพดี
อาหารเราก็พยายามให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
045

น้องๆ ท�ำหมันแล้วหรือยัง
คุณแป๋ม : น้องๆ เราท�ำหมันแล้วทุกตัว เราคิดแล้วว่าถ้าอยากได้
ก็ไปซือ้ ใหม่ดกี ว่า ถ้าใครอยากให้สนุ ขั มีลกู ต้องคิดให้ดๆี ก่อน เพราะ
สุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์คลอดลูกมาครัง้ ละ 8-10 ตัว หาก
จะน�ำไปขายหรือไปให้คนอืน่ ลูกสุนขั ก็อาจจะเจอเจ้าของที่ไม่ดี
ถ้าใครอยากท�ำหมันแนะน�ำให้ตั้งแต่สุนัขยังอายุไม่มาก จะฟื้น
ตัวเร็วกว่า และถ้าปล่อยไว้ไม่ท�ำหมันก็มคี วามเสีย่ งเป็นโรคทาง
ระบบสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นถ้าไม่คิดจะมีลูกสุนัขแล้วแนะน�ำ
ให้ทำ� หมันเลยดีกว่า
กิจวัตรประจ�ำของน้องๆ มีอะไรบ้าง
คุณแป๋ม : วันธรรมดาเราก็ทำ� งาน วันหยุดเช้ามาก็จะพาไป
วิง่ เล่นสนามหน้าบ้าน สายๆ ก็เข้าบ้านกินข้าว พักเหนือ่ ยพักย่อย
อาหาร ค่อยไปเล่นต่อ ถ้าวันไหนเป็นวันว่ายน�ำ 
้ ช่วงสายๆ ก็วา่ ยน�ำ้
สัก 2 – 3 ชม. ว่ายเสร็จอาบน�ำ้ ก็หมดวันแล้ว จากนัน้ ก็กนิ ข้าวเย็น
ส่วนใหญ่ชวี ติ ประจ�ำวันก็มเี พียงเท่านี้ กิน นอน เล่น มีนานๆ ครัง้
พาสุนขั ไปเทีย่ วทะเลบ้าง เพราะน้องๆ ส่วนใหญ่ชอบเล่นน�ำ้
อะไรถึงท�ำให้ดแู ลสุนขั ดีขนาดนี้
คุณแป๋ม : ทีด่ แู ลอย่างดีเพราะเรารักสุนขั ผูกพันกับพวกเขา
วันธรรมดาก็ทำ� งานปกติ เวลาว่างวันหยุด เราก็ไม่คอ่ ยได้ไปไหน
มาใช้เวลาอยูก่ บั สุนขั พวกนี้ ลองมาคิดดูกไ็ ม่ได้ไปเทีย่ วไหนไกลๆ
นานแล้ว เพราะเป็นห่วงพวกเขาว่าจะกินอยูด่ ีไหม เลยไม่คอ่ ยได้
ไปไหนเลย (หัวเราะ)
046

อะไรคือความสุขของการเลีย้ งสุนขั
คุณแป๋ม : นั่นสิ เรามีความสุขไหมนะ ก็ไม่ค่อยแน่ ใจ
(หัวเราะ) มันคงเป็นความสุขทางใจ เพราะความน่ารัก ได้นงั่
เล่นข้างๆ ดูมนั วิง่ เล่น แค่นนั้ เอง ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหม
ไม่มเี ลย (หัวเราะ) ใช้งานก็ไม่ได้ เฝ้าบ้านก็ไม่ได้ โจรเข้าบ้าน
ก็รกั โจร สิน้ เปลืองเงิน เหนือ่ ยดูแล แต่เราก็รกั มันนะ
คุณออม : มันท�ำให้เราไม่เหงา ได้มอี ะไรท�ำ  เพราะปกติ
นอกจากงานก็ไม่คอ่ ยได้ทำ� อะไรเท่าไหร่ ทีวี ซีรยี ์ ก็ไม่คอ่ ยดู
ออกไปเทีย่ ว ไปปาร์ตกี้ ไ็ ม่คอ่ ยได้ไป พออยูก่ บั สุนขั ก็ทำ� ให้เรามี
อะไรท�ำมากขึน้ ได้ดแู ล นัง่ เล่นกับสุนขั และอยูก่ บั มันก็มคี วาม
สุขดี
คุณแป๋ม : ส่วนใครทีค่ ดิ อยากจะเลีย้ ง อยากแนะน�ำให้คดิ
ก่อนว่าเราพร้อมไหม พร้อมทีจ่ ะดูแลเขาแล้วหรือยัง พร้อมที่
จะให้เวลากับเขาแค่ไหน เวลาเจ็บป่วยก็ตอ้ งรักษา บ้านก็ควร
มีพนื้ ที่ให้เค้าได้วงิ่ เล่น อยากให้เชือ่ ฟังก็ตอ้ งฝึก ไม่ใช่วา่ ซือ้ มา
แล้วจะเชือ่ ฟัง มีระเบียบเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ คิดจะเลีย้ งแล้ว
ก็ควรจะเลี้ยงให้ดี เพราะชีวิตหนึ่งนั้นมีค่า ไม่ว่าจะเป็นเพียง
สุนขั ตาด�ำๆ ก็ควรจะได้รบั การดูแลทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
IG: g_retrieverz
facebook.com/G.Retrieverz
ปล.ทีมงาน Howl อยากกระซิบดังๆ ว่าเฟรปเป้ น่ารักมากครับ
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GOLDEN TIME BEGINS

01

ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 ในประเทศตะวันตกได้มคี วามนิยมใน
กีฬาล่านกน�ำ้ เป็นอย่างมาก ท�ำให้มกี ารเริม่ ฝึกและเพาะพันธุ์
สุนขั ทีส่ ามารถทัง้ วิง่ บนบกและว่ายน�ำ้ ได้เพือ่ มาช่วยคาบนกน�ำ้
ที่ถูกยิงตกกลับมา

03

เชือ่ กันว่าต้นก�ำเนิดของสุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ มาจาก
การผสมกันระหว่างสุนัขของท่านลอร์ด 2 ตัว คือ “Nous”
สุ นัข สี เ หลื อ งเพี ย งตั วเดี ย วในตระกู ล รี ทรี ฟ เวอร์ ข นสี ด� ำ
เป็นลอน กับ “Belle” สุนัขพันธุ์ Tweed Water Spaniel
ซึ่งสุนัขสองตัวนี้ต่อมาได้ให้ลูกสุนัขสีเหลืองขนยาวอีกหลาย
ครอก และลูกสุนขั เหล่านีเ้ องทีน่ า่ จะเป็นต้นตระกูลสุนขั พันธุ์
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ในปัจุบัน

02
ในช่วงปี 1850 – 1890 ได้มีการบันทึกไว้ว่าท่าน
ลอร์ด Tweedmouth ล�ำดับที่ 1 แห่งสก็อตแลนด์
ได้เริม่ ต้นเพาะพันธุส์ นุ ขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์
ขึ้นมาเป็นครั้งแรก
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05

ในช่วงแรกสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถูกใช้เป็น
สุนขั ใช้งานในกีฬายิงนกเป็ดน�ำ้ ด้วยความทีส่ ามารถ
ว่ายน�้ำได้ดีและฉลาดแสนรู้ จึงท�ำให้เป็นที่นิยมมาก

04
สุนขั พันธุ์ Tweed Water Spaniel ทีเ่ ป็นหนึง่ ในสายพันธุ์
ต้นก�ำเนิดโกลเด้น รีทรีฟเวอร์นั้น เป็น สุนัขที่ขึ้นชื่อ
ในเรื่องของความฉลาด กล้าหาญ และชอบน�้ำ แต่
น่าเสียดายที่ปัจจุบัน สุนัขพันธุ์นี้ ได้สูญพันธุ์ ไปเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว

06

ในปี 1925 ทาง American Kennel Club (AKC) ได้มีการจดทะเบียน
สุนัขสายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อย่างเป็นทางการ

07

ปัจจุบัน สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์เป็น สุนัขที่มีคน
นิยมเลีย้ งเป็นสัตว์เลีย้ งทัว่ โลก และติดอันดับสุนขั ที่
คนนิยมเลีย้ งมากทีส่ ดุ ในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด
(ปัจจุบันอยู่อันดับ 3 ของทาง AKC) รวมไปถึงใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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GOLD RUSH
01
สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ได้โชว์ตัวสู่
สายตาสาธารณะชนอย่างเป็นทางการครัง้ แรก
ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ ในงานประกวดสุ นั ข
Crystal Palace Show ปี 1908 ซึง่ ในขณะนัน้
สุนัขพันธุ์นี้ถูกจัดไว้เป็น สุนัขพันธุ์ขนเรียบ
สีทองเท่านั้น

02
ในปี ค.ศ. 1977 ทาง American Kennel Club ได้มกี ารจัดประกวดความสามารถและความฉลาดแสนรูข้ องสุนขั ปรากฏว่า
ในปีนั้น รางวัลที่ 1-3 ล้วนเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ทั้งสิ้น ท�ำให้คนอเมริกันสนใจสุนัขพันธุ์นี้และเริ่มมีการ
เลี้ยงอย่างแพร่หลายมากขึ้น

03
สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถือก�ำเนิดขึ้น
ที่บริเวณริมทะเลสาปล็อกเนส ซึ่งทะเลสาป
แห่งนี้เป็นทะเลสาปที่มีชื่อเสียงจากต�ำนาน
สัตว์ประหลาดคอยาวในน�้ำที่มีชื่อว่า เนสซี
นั่นเอง
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04
แม้ว่าทาง UK Kennel Club และ American Kennel Club
จะก�ำหนดมาตรฐานสายพันธุใ์ ห้กบั สุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์
ไว้คล้ายๆ กัน แต่ก็มีปลีกย่อยบางจุดที่ต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่นขนาดตัวทีท่ าง 2 สถาบันนีร้ ะบุไว้ตา่ งกันเล็ก
น้อย หรือเรื่องของสีขนที่ทาง UK Kennel Club ยอมรับใน
โทนสีอ่อนมากกว่าทาง American Kennel Club

05
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนขั ทีฉ่ ลาดและฝึกง่ายท�ำให้ถกู น�ำ
ไปแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง ที่โด่งดัง
ที่สุดน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Air Bud ซึ่งเป็นเรื่องของ
เด็กหนุม่ กับสุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ เล่นบาสเก็ตบอล
ร่วมกัน

06
มีประธานาธิบดีสหรัฐ 2 ท่านที่เลี้ยงสุนัข
พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ คือ ประธานาธิบดี
Gerald R. Ford เลี้ยงสุนัขชื่อ Liberty และ
ประธานาธิบดี Ronald Reagan เลี้ยงสุนัข
ชื่อ Victory
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GOLDEN SECTION
มีขน 2 ชั้น ขนชั้นในจะอุ้มน�้ำไว้
หากไม่ท�ำให้ขนแห้งดี
ความอับชื้นที่สะสม
อาจท�ำให้เกิดโรคผิวหนังได้
(ผลัดขนปีละ 2 ครั้ง)

โรคที่พบบ่อยคือ
ข้อสะโพกเสื่อม โรคหัวใจ
และโรคต้อกระจก

หางมีขนยาวและชี้ตรง
มักกระดิกหางและ
วิ่งเข้าไปต้อนรับเมื่อ
เจอคนแปลกหน้า

ที่บริเวณนิ้วเท้ามี
พังผืดเพื่อช่วยในการ
ว่ายน�้ำ
054

ฉลาดเป็นอันดับ 4 ของโลก
(จากเว็บไซต์ Animal planet)
มีนัยน์ตาสีน�้ำตาล สายตา
เฉียบคมและแม่นย�ำ
(เห็นเจ้าของเป็นต้องชวนเล่น)

มีช่องปากที่แข็งแรง
(กิจกรรมที่ชอบที่สุดคือ
ให้เจ้าของโยนลูกบอลแล้ว
ไปคาบกลับมา)

ชอบท�ำลิ้นห้อยอยู่ตลอดเวลา
เพื่อระบายความร้อน
(เพราะสุนัขไม่มีต่อมเหงื่อที่
ผิวหนังเหมือนคนเรา)

อายุขัยเฉลี่ย 12-15 ปี
น�ำ้ หนักเฉลีย่ 27-35 กิโลกรัม
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ENGLISH VS AMERICA

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ แต่ละสายพันธุ ์แตกต่างกันอย่างไร

ENGLISH GOLDEN RETRIEVER
• ใบหูอยู่ใน
ระดับดวงตา
• หัวและบริเวณ
จมูกจะมีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยม

• มีกล้ามเนื้อแข็งแรง
ดูบึกบึน แนวหลังมัก
เป็นเส้นตรง

• มักพบว่ามีขน
เป็นเฉดสีอ่อน
คือ ครีม หรือ
ทองอ่อน

• ขนค่อนข้าง
หนาและยาว

056

AMERICAN GOLDEN RETRIEVER
• ใบหูอยู่เหนือ
ระดับดวงตา

เพิ่มเติม : นอกจากนี้ยังมี Canadian
Golden Retriever ด้วย แต่มีลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างจาก type อืน่ ไม่ชดั เจน มีจดุ
เด่นที่เห็นชัดสุดคือขนบางและมีเฉดสี
เข้มกว่า type อื่นๆ และมีรูปร่างใหญ่
กว่าเล็กน้อย

• หัวและบริเวณ
จมูกจะมีลักษณะ
เป็นสามเหลี่ยม

• รูปร่างเพรียวบาง
มากกว่า แนวหลังมัก
เป็นเส้นลาดเอียง

• มักพบว่ามีขน
เป็นเฉดสีเข้ม คือ
ทองเข้ม หรือ
น�้ำตาล

• ขนไม่หนาเท่า
English type
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เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้

01 ยอดสุนัขเล่นน�้ำ
เป็นน้องหมาทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดมาเพือ่ ล่าสัตว์ทอี่ ยูร่ มิ น�ำ้ ดังนัน้
พฤติกรรมที่ชอบเอาตัวเองไปแช่ในน�้ำขัง บ่อปลา หรืออยู่ใน
สระว่ายน�ำ้ ก็เป็นสิง่ ทีฝ่ งั รากลึกมาตัง้ แต่กำ� เนิด ทัง้ ยังสามารถ
ว่ายน�ำ้ เองได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งมีการฝึกสอน ยิง่ ในช่วงทีอ่ ากาศร้อน
จะยิ่ ง ชอบเล่ น น�้ ำ เป็ น พิ เ ศษ เพราะเป็ น พฤติ ก รรมที่ ช ่ ว ย
ลดอุณหภูมริ า่ งกายภายใต้ขนทีย่ าวและหนาของเขาให้เย็นลง
นั่นเอง

02 ยอดสุนัขขี้เหงา
ความสุขทีส่ ดุ ของน้องหมาพันธุน์ คี้ อื การได้อยู่ใกล้ชดิ และ
เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของเจ้าของ เคยมีงานวิจยั ว่า หากปล่อยให้
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อยูต่ วั เดียวนานเกินกว่า 7 ชัว่ โมง จะท�ำให้
มีอาการซึมเศร้าอยู่ ในขั้นรุนแรงเลยทีเดียว และอาจเป็น
สาเหตุให้มีอารมณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในทุกครั้งที่
สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆ ก็ขอให้รไู้ ว้เลยว่า เขาก�ำลังเรียก
ร้องความใส่ใจจากคุณอยู่นะ
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03 ยอดสุนัขนักขุด
เพราะเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงและรักในการส�ำรวจ ท�ำให้
เมื่อเจอหรือเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสิ่งของ
ที่อยู่ ใต้ดิน ก็มักจะท�ำการขุดเพื่อดูให้เห็นกับตา และแม้ว่า
ในบริเวณบ้านอาจยังไม่มีพื้นดิน ที่ขุดได้ ก็ยังคงยึดมั่นใน
สัญชาตญาณนี้ ซึ่งเจ้าของอาจพบภายหลังว่า น้องหมาได้
ท�ำการขุดพื้นปูน พื้นพรม หรือพื้นบ้านจนเสียหายหรือเป็น
รอยไปจนหมดแล้ว

04 ยอดสุนัขนักคาบของ
ด้วยความที่มีนิสัยกินไม่เลือก และชอบพิสูจน์รสชาติอยู่
ตลอดเวลา ท�ำให้เมื่อเห็นสิ่งของแปลกๆ ก็อดไม่ได้ที่จะแทะ
เลีย หรือคาบไว้ในปาก และไม่ต้องแปลกใจเลยหากเจ้าของ
จะพบว่า รองเท้า ตุ๊กตา ขวดน�้ำ หรือแม้กระทั่งถุงเท้าในบ้าน
อาจเปลีย่ นที่ไปจากเดิมซะเฉยๆ หรือบางรายงานก็บอกว่าเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ดังนั้น เจ้าของควร
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการกินหรือความผิดปกติ เช่น อาเจียน
หรือการขับถ่ายให้ดี ว่ามีสงิ่ แปลกปลอมปนออกมาด้วยหรือไม่
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PLEASE BE GENTLE

• โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่มีพื้นฐานเป็นมิตรและมีเค้าหน้าที่เหมือนยิ้ม
โดยธรรมชาติอยู่แล้ว (Natural Smile)
• ปากของสุนัขพันธุ์นี้มีความพิเศษที่เรียกว่า Soft Mouth ท�ำให้สามารถคาบ
ไข่ไก่ได้ถึง 3 ฟอง ได้โดยที่ไม่ท�ำให้แตกเลย
• เป็นมิตรกับเด็ก และสัตว์เลีย้ งชนิดอืน่ ทัง้ กับสุนขั ด้วยกันเอง และสัตว์ตา่ งชนิด
เช่น แมว หรือหนู
• มีนิสัยดี ไม่มีปัญหาเรื่องการเห่า ติดอันดับสุนัขที่เห่าน้อยที่สุดของทาง
Animal Planet
• สามารถฝึกหัดได้ง่าย มีความฉลาดแสนรู้ และรักเจ้าของมาก
060

DON’T BE CRUEL

• เห็นยิ้มๆ แบบนี้ แต่โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถูกทาง Animal Planet จัดว่า
เป็นสุนัขที่มีประวัติการกัดเจ้าของสูงเป็นอันดับที่ 3 เลยทีเดียว (อันดับ 1 คือ
เยอรมัน เชปเพิร์ด และ อันดับ 2 คือ เชาเชา)
• อย่างไรก็ดมี คี นกังขาว่าทีอ่ บั ดับนีอ้ าจจะมีขอ้ ผิดพลาด คือ รวมเอาสุนขั พันธุ์
ผสมอื่นๆ ที่หน้าตาคล้ายโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ รวมเข้าไปด้วย รวมไปถึงสุนัข
พันธุ์นี้มีคนเลี้ยงมาก ส่งผลให้มีอัตราการกัดสูงขึ้นตามมา
• ในประเทศไทยเองก็เคยมีกรณีที่สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ กัดเจ้าของ
จนเสียชีวติ เช่นกัน แม้สาเหตุยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่สอื่ หลายแห่งระบุวา่ เจ้าของ
ที่ถูกกัดจนเสียชีวิตนั้นเคยท�ำร้ายสุนัขตัวนี้เมื่อตอนสมัยยังเป็นเด็กมาก่อน
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I WILL BE YOUR SIDE
BRETAGNE ยอดสุนัขกู้ภัย
ใครจะรูว้ า่ นอกจากต�ำรวจ นักกูภ้ ยั และนักผจญเพลิง ทีเ่ ข้าร่วม
ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรด
หรือเหตุการณ์ 9/11 เมือ่ 15 ปีทแี่ ล้ว ความจริงแล้วยังมีเหล่าฮีโร่
สีข่ าหรือทีมสุนขั กูภ้ ยั K9 (Canine) อีกกว่า 300 ตัว ได้เข้าร่วม
ภารกิจในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยครัง้ นีอ้ กี ด้วย
Bretagne เป็นสุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ และเป็นหนึง่ ใน
ทีมสุนขั กูภ้ ยั ที่ได้ออกปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั Denise
Corliss ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน โดย Denise และ Bretagne
ออกค้นหาผูร้ อดชีวติ เป็นเวลาทัง้ หมด 10 วัน โดยทีมนักกูภ้ ยั ต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุนัขกู้ภัยสามารถออกค้นหาผู้รอดชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ด้วยประสาทสัมผัสทีว่ อ่ งไวกว่า
มนุษย์ และขนาดตัวทีเ่ ล็กกว่าท�ำให้สามารถเข้าไป
ในซากปรักหักพังที่มนุษย์เข้าไปไม่
ถึงได้ อีกทั้งยังขยันขันแข็งเป็นเลิศ

ว่ากันว่าสุนัขกู้ภัยบางตัวปฏิบัติภารกิจไม่ต�่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
วันเลยทีเดียว และพวกมันนีเ่ องทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัยให้มชี วี ติ
รอดได้เป็นจ�ำนวนมากเลยทีเดียว โดยมีผรู้ อดชีวติ รายหนึง่ เล่าว่า
เธอถูกทับอยู่ใต้ซากตึกและคงเสียชีวติ ไปแล้วหากไม่มสี นุ ขั กูภ้ ยั
มาพบเธอเข้า เธอยังบอกอีกว่าสุนัขกู้ภัยเหมือนกับแสงสว่าง
ทีช่ ว่ ยให้เธอสามารถกลับมามีชวี ติ รอดได้อกี ครัง้
หลังจาก 15 ปี ได้ผา่ นไป ในบรรดาเหล่าสุนขั กูภ้ ยั ทีป่ ฏิบตั ิ
ภารกิจ 911 ตอนนีม้ เี พียง Bretagne สุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ อายุ 16 ปี ทีย่ งั คงมีชวี ติ อยู่ และในวันที่ 11 กันยายน 2558
ทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าทีแ่ ละชาวเมือง New York ได้รว่ มกันจัดงาน
ฉลองวันเกิดเพือ่ เป็นของขวัญและร�ำลึกถึงคุณงามความดี ความ
กล้าหาญ และความเสียสละ ทีท่ มี กูภ้ ยั K9 (Canine) ได้เข้า
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในครัง้ นัน้ โดยไม่หวังสิง่ ตอบ
แทนใดๆ เลย
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ฟี โก้ ยอดสุนัขผู ้เสียสละ
ค�ำกล่าวที่ว่า “สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด” คงไม่ ใช่เรื่องที่
เกินจริงไปนัก ส�ำหรับฟีโก้ สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ผู้
เสียสละพุ่งตัวให้รถมินิบัสชนแทนนางออเดรย์ สโตน หญิงชรา
ตาบอดวัย 62 ปี ผู้เป็นเจ้าของ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอต้องบาด
เจ็บหนัก ส่งผลให้มันเองต้องบาดเจ็บอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
ฟีโก้ เป็นสุนขั น�ำทางของคุณออเดรย์ เนือ่ งจากเธอตาบอดสนิท
ท�ำให้ฟีโก้เปรียบเสมือนดวงตาและแสงสว่างในชีวิตของเธอ
โดยทุกวันฟีโก้จะเป็นคนน�ำทางเธอเดินไปยังทีต่ า่ งๆ แถวละแวก
บ้าน แต่แล้ววัน หนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีรถ
โรงเรียนมินิบัสวิ่งมา ด้วยคนขับที่มองไม่เห็นทั้งคู่จึงไม่ทันได้
เหยียบเบรก แล้วในจังหวะที่รถมินิบัสก�ำลังจะชนคุณออเดรย์
นั้นเอง ฟีโก้ก็ได้ตัดสินใจเอาตัวพุ่งเข้าไปกันเธอไว้ เพื่อให้
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รถชนตัวมันเองแทน
หลังเกิดเหตุแม้ฟโี ก้จะบาดเจ็บ แต่มนั ก็ยงั คงอยูเ่ คียงข้าง
ออเดรย์ ไม่ไปไหน จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้น�ำตัว
ออเดรย์สง่ โรงพยาบาลและน�ำตัวฟีโก้สง่ ไปยังโรงพยาบาลสัตว์
โดยจากเหตุการณ์นอี้ อเดรย์ได้รบั บาดเจ็บหลายจุด ทัง้ กระดูก
ตาตุ่มร้าว ศอกหัก และซี่โครงหัก รวมถึงมีบาดแผลบริเวณ
ศีรษะด้วย ส่วนฟีโก้เองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรเช่นกัน
โดยมันต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และขาหักจนต้องใส่เฝือก
อ่อนที่ขาด้วย
จากเหตุการณ์ทนี่ า่ ประทับใจนี้ กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทัว่
โลกและเป็นสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ให้เราเห็นอีกครัง้ ว่าความรักของสุนขั
ที่มีให้ต่อเจ้าของนั้นยิ่งใหญ่และมากมายขนาดไหน

GOLDEN VS LABRADOR
ด้วยลักษณะหน้าตา ขนาดตัว และสีขน ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ท�ำให้
เป็น 2 สายพันธุ์ที่มักถูกเรียกชื่อสลับกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งแท้จริงแล้วทั้ง 2 สาย
พันธุ์นี้ก็มีความแตกต่างกันไม่น้อย และเราจะมาดูกันว่า บนความเหมือนที่
แตกต่างนั้น มีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างนะ

GOLDEN RETRIEVER
ต้นก�ำเนิด
ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์
ลักษณะรูปร่าง
ขนปุยหนาและยาว ขนแน่นบริเวณคอ ขาหลัง
และหาง

สีขน
ตั้งแต่สีทองเข้มจนถึงทองเงา
จมูก
ด�ำสนิท
เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ไม่ได้
มักเห่าเพื่อต้อนรับ
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LABRADOR RETRIEVER
ต้นก�ำเนิด
เกาะนิวฟันด์แลนด์ ชายฝัง่ ทะเล ประเทศแคนาดา
ลักษณะรูปร่าง
บึกบึน เห็นกล้ามเนือ้ ชัดเจน ขนสัน้ และหนา หาง
เป็นแท่งยาว

สีขน
3 สีหลักคือ เหลืองอ่อน ช็อกโกแลต และด�ำ
จมูก
ติดสีน�้ำตาลบ้าง ไม่ด�ำสนิท
เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ได้
เสียงเห่าทุ้ม กังวาน และน่าเกรงขาม
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ชี วิตของคนเลี้ยงโกลเด้น ก็เป็นแบบนี้แหละ
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067

BEAUTIFUL
MIND
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ความรักและสายสัมพันธ์ท่สี วยงาม
ของมะขวิดและคุณวรพจน์
พันธุ์เสนา
“จากบ้านที่แห้งแล้ง กลายเป็นบ้านที่ชุ่มชื่น
จากบ้านที่ไร้ชีวา กลายเป็นบ้านที่มีชีวิต
จากเพื่อนเก่าที่คบกันมา ขยายกลุ่มเป็นเพื่อนที่มีใจรักหมา
เหมือนๆ กัน
เปิ ดโลกที่ เ คยปิ ด ตั ว อยู ่ แ ต่ ใ นบ้ า น จนบั ด นี้ โลกของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยพลังของเจ้าตัวน้อยของบ้านที่ชื่อ...มะขวิด”
และนี่ คื อ อี ก หนึ่ ง ข้ อ ความประทั บ ใจของคุ ณ วรพจน์
พันธุเ์ สนา หรือคุณเจีย๊ บ ชายหนุม่ ท่าทางใจดีทที่ กุ คนต่างพากัน
เรียกว่า ป๋าเจีย๊ บ ซึง่ เรือ่ งราวน่ารักๆ และประสบการณ์ระหว่าง
ป๋าเจี๊ยบและสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ของเขาก็น่าสนใจ
จนมีส�ำนักพิมพ์มาติดต่อให้ท�ำเป็นหนังสือเพื่อบอกเล่าถึงเรื่อง
ราวและเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของทั้งมะขวิดและ
ป๋าเจี๊ยบเองอีกด้วย ซึ่งชื่อหนังสือก็ตั้งขึ้นมาสั้นๆ ง่ายๆ ว่า
มะขวิดนั่นเอง
ส่วนการพบเจอกันระหว่างป๋าเจี๊ยบและมะขวิดในครั้งแรก
นั้น เกิดขึ้นเมื่อป๋าเจี๊ยบบังเอิญไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วพบว่า
สุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์ของทีบ่ า้ นเพือ่ นออกลูกครอกใหม่
มาพอดี ซึ่งจากทั้งหมด 11 ตัว ก็เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ยัง
ไม่มีเจ้าของ เพราะเป็นตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดและดูไม่แข็งแรง
ด้วยความที่ป๋าเจี๊ยบ ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบในความน่ารักแสนรู้
และอยากเลีย้ งสุนขั พันธุน์ เี้ ป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ประกอบกับเพือ่ น
ก็เห็นว่าป๋าเจีย๊ บเป็นคนทีด่ แู ลสุนขั ได้ดี จึงบอกให้ปา๋ เจีย๊ บช่วยรับ
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เจ้ า ตั ว เล็ ก ตั ว สุ ด ท้ า ยนี้ ไ ปดู แ ลหน่ อ ย และนั่ น คื อ ที่ ม าของ
“มะขวิดลูกป๋าเจี๊ยบ” ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเอง
แต่ดว้ ยความทีเ่ มือ่ แรกเกิดมะขวิดตัวเล็ก เพราะแย่งกินนม
แม่จากลูกสุนัขตัวอื่นไม่ทัน ท�ำให้ในช่วงแรกป๋าเจี๊ยบต้องพบ
เจอกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เริ่มรับมาเลี้ยง ทั้งอาการท้องเสีย
และโรคล�ำไส้อกั เสบ ซึง่ โรคล�ำไส้อกั เสบนีโ้ ดยส่วนใหญ่ถา้ เกิดขึน้
ในลูกสุนัขมักจะมีโอกาสรอดชีวิตน้อย ซึ่งป๋าเจี๊ยบเองก็เล่าว่า
ในตอนนัน้ ค่าตรวจและค่ารักษาก็คอ่ นข้างแพง แต่ตนก็รสู้ กึ ว่า
ถึงจุดนั้นมันก็ต้องถึงไหนถึงกันแล้ว และโชคดีที่ตรวจพบเร็ว
และรีบท�ำการรักษา เลยท�ำให้มะขวิดสามารถมีชีวิตรอดกลับ
มาได้
และนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มความผูกพันและ
ท�ำให้ความรักที่มีต่อกันเพิ่มมากขึ้น ถึงขนาดว่าป๋าเจี๊ยบที่เมื่อ
ก่อนออกดื่มกับเพื่อนฝูงอยู่เป็น ประจ�ำ ทุกวัน นี้ก็ลาวงการ
เพราะเปลี่ยนมาอยู่บ้าน ดูแลเอาใจใส่ และเลี้ยงน้องมะขวิด
แทน
“มะขวิด เป็นสุนัขที่ขี้อ้อนมาก แบบนี้ (มะขวิดเอาหัวมา
ซบที่ตักป๋าเจี๊ยบ) นอกจากขี้อ้อนแล้วยังเป็นหมาที่ฉลาดและ
ไม่ดื้อด้วย แต่ว่าขี้ตกใจ ขี้กลัว และไม่ชอบหมาด้วยกัน คือจะ
ชอบเข้าสังคมของคนมากกว่า อย่างในคราวนี้ที่เพิ่งผ่าตัดมา
ต้องนอนโรงพยาบาล 10 วัน ด้วยความที่ตั้งแต่เกิดมามะขวิด
ไม่เคยไปนอนทีอ่ นื่ นอกจากบ้านเลย แต่คราวนีต้ อ้ งมานอนโรง
พยาบาลยาว เขาก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับคุณหมอและ
คนในโรงพยาบาลนี้ได้”
ในแต่ละวัน มะขวิดจะตืน่ ตัง้ แต่ตหี า้ เพือ่ เข้าไปปลุกคุณยาย
ในห้องนอนให้ออกมาขายขนม หลังจากคุณยายขายขนมเสร็จ
ก็จะให้มะขวิดกินข้าว จากนั้นมะขวิดก็จะออกไปวิ่งเล่นตาม
ปกติ พอถึงช่วงบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นก็จะเป็นช่วงนอนพักผ่อน
ประจ�ำวัน เพราะเป็นเวลาที่คนในบ้านส่วนใหญ่ออกไปท�ำงาน
และในยามว่างมะขวิดก็ยงั เป็นพีเ่ ลีย้ งให้นอ้ งแมวทีบ่ า้ นอีกด้วย
ซึง่ มะขวิดจะเล่นและคลุกคลีกบั แมวได้ดกี ว่าสุนขั อาจจะเพราะ

ในสมัยเด็กๆ มะขวิดเติบโตมาพร้อมกับแมวนั่นเอง
“มะขวิดเป็นสุนัขที่ ใช้งานง่ายมาก บางทีเรานั่งอยู่เฉยๆ
ขี้เกียจหยิบของ ก็แกล้งพูดออกไปเล่นๆ ว่า หยิบของมาให้ป๋า
หน่อย ไม่ได้คดิ จริงๆ หรอกว่ามะขวิดจะหยิบมาให้ แต่ปรากฏว่า
เขากลับหยิบของมาให้ได้จริงๆ เช่น เวลาท�ำกระเป๋าเงินตก
ก็จะมองมะขวิดก่อนแล้วพูดว่าหยิบกระเป๋าเงินมาให้ป๋าหน่อย
ปรากฏว่าเขาก็วงิ่ ไปคาบมาให้จริงๆ ซึง่ สามารถแยกได้อกี ด้วย
ว่าสิ่งไหนเป็นของที่เราต้องการ”
และด้วยความน่ารักและช่างแสนรู้นี้เอง เมื่อป๋าเจี๊ยบเริ่ม
ท�ำแฟนเพจในเฟสบุ๊ค ก็ได้มีการโพสต์รูปและเรื่องราวน่ารักๆ
ของมะขวิด ท�ำให้มผี ชู้ นื่ ชอบและคนติดตามกันเป็นจ�ำนวนมาก
ถึงขนาดทีว่ า่ รายการ “เรือ่ งเล่าเช้านี”้ เอาเรือ่ งราวของมะขวิด
ไปน�ำเสนอในรายการเลยทีเดียว และนัน่ ก็ทำ� ให้มะขวิดและป๋า
เจีย๊ บได้ถกู เชิญให้ไปออกรายการในทีส่ ดุ ซึง่ ภายหลังการออก
รายการในวันนั้น ก็ท�ำให้ยอดไลค์ในแฟนเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้น
จาก 20,000 คน เป็นจ�ำนวน 200,000 กว่าคนภายในคืนเดียว

โดยท่าประจ�ำของมะขวิดคือ การพยักหน้าตอบรับเสมือนกับ
เป็นคน ในเวลาทีป่ า๋ เจีย๊ บชูขนมขึน้ ในมือและถามว่าจะเอาหรือไม่
ซึ่งวิธีการฝึกนั้น ป๋าเจี๊ยบเล่าว่าตนเองได้ศึกษาและดูคลิปวิดีโอ
การสอนมาจากซีซาร์ มิลลาน สุดยอดครูฝกึ สุนขั ชือ่ ดัง และน�ำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ�ำวันของตนเอง
“ยกตัวอย่างเช่น เรื่องความสงบก่อนออกจากบ้าน คนเลี้ยง
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สุนัขพันธุ์นี้
เป็นพันธุท์ มี่ นี สิ ยั กระตือรือร้นมาก เวลาเปิดประตูบา้ นก็จะชอบ
พุ่งตัวออกไปก่อนเสมอ เราจึงใช้หลักการของซีซาร์ มิลลาน มา
ฝึกสอน คือการท�ำให้เขารูส้ กึ ว่าเราเป็นจ่าฝูง ซึง่ ทีบ่ อกว่าเราต้อง
เป็นจ่าฝูงเพราะเวลาทีจ่ ะเปิดประตูบา้ น เราก็จะต้องคอยควบคุม
เขาให้ยืนรออยู่ก่อนจนกว่าเขาจะสงบ พอเห็นว่านิ่งดีแล้ว ค่อย
อนุญาตให้ออกไปได้ พอเราฝึกท�ำแบบนี้ไปเรือ่ ยๆ เขาก็จะรูแ้ ละ
เข้าใจแล้วว่านี่เป็นค�ำสั่งจากเรานะ จากนั้นพอสั่งเขาท�ำอะไร ก็
จะสามารถเข้าใจและท�ำตามได้โดยง่าย”
นอกจากชือ่ เสียงของมะขวิดทีท่ ำ� ให้ปา๋ เจีย๊ บได้มโี อกาสไปพบ
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เจอกับสังคมใหม่ๆ มากขึ้นแล้ว ยังเป็นผลดีให้กับครอบครัว
ของป๋าเจี๊ยบเอง จากเมื่อก่อนที่ทุกคนในบ้านจะใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย ถึงเวลาก็แยกย้ายกันออกไปท�ำงาน พอมีมะขวิดเข้า
มาเป็นศูนย์กลางก็ทำ� ให้คนในครอบครัวเริม่ มีกจิ กรรมที่ได้ทำ�
กิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่พูดถึง
ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างพามะขวิดไปหาหมอ ไป
เดินเล่น หรือหาข้าวให้มะขวิดกิน แค่นี้เอง
โดยล่าสุด เราได้พบกับมะขวิดทีโ่ รงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
สาขาสุขมุ วิท เนือ่ งจากป๋าเจีย๊ บพามาพบคุณหมอเพือ่ ดูอาการ
ก้อนเนือ้ ทีป่ ดู ขึน้ มาบริเวณสะโพกด้านหลัง ซึง่ คาดการว่าน่าจะเกิด
จากตอนที่เด็กๆ โดนฉีดยา แล้วปรากฏว่ายาที่ฉีดไม่กระจาย
ออกไป ท�ำให้ร่างกายสร้างไขมันขึ้นมาหุ้มยาที่ฉีดนี้ไว้ เมื่อ
เวลาผ่านไปจึงเกิดเป็นก้อนเลือดที่โตขึ้น และคุณหมอกลัวว่า
ถ้าปล่อยทิ้งให้นานไปอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายได้ เลยตัดสินใจ
ผ่าออกเพื่อความสบายใจน่าจะดีกว่า และการผ่าตัดนี้เอง
ท�ำให้มะขวิดต้องนอนโรงพยาบาลพักฟื้นกว่า 10 วัน อย่างที่

เราได้พูดถึงกันไปเมื่อตอนต้นนั่นเอง
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้มีผู้คนเข้ามาขอถ่ายรูปกับ
มะขวิด และป๋าเจี๊ยบก็ให้การต้อนรับกับทุกคนเป็นอย่างดี ทั้ง
ยังให้เหล่าแฟนคลับได้ลองสาธิตการให้ขนมแก่มะขวิด โดย
มะขวิดเป็นผูพ้ ยักหน้าตอบค�ำถามได้อกี ด้วย ซึง่ เรียกเสียงปรบมือ
และรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้พบเห็น และเชื่อแน่ว่าใครที่ได้อยู่ใน
เหตุการณ์วนั นัน้ จะต้องหลงรักเจ้าสุนขั พันธุโ์ กลเด้น รีทรีฟเวอร์
ที่มีชื่อว่า มะขวิด อย่างแน่นอน
และป๋าเจี๊ยบเองก็ได้สอนให้เรารู้ว่า
“บางครัง้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ...ก็ไม่ได้มอี ะไรมากไปกว่า
การได้ตื่นขึ้นมาพบหน้ากันในทุกวันนั่นเอง”
					
https://www.facebook.com/ma.kidd.thailand
เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายภาพโดย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
สาขาสุขุมวิท
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เรื่องราวการต่อสู้ด้วยหัวใจ
เพื่อหัวใจของเจแปนและ
คุณณภัค ภักดีอิสรา
หากพูดถึงชือ่ “เจแปน” แล้ว ในนาทีนคี้ งมีหลายใครหลายคน
รู้จัก “เจแปน” สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ หน้าตาน่ารัก
น่ากอด ผูม้ แี ฟนเพจเป็นของตัวเองทีม่ คี นกดไลค์เกือบ 50,000 คน
ตัวนี้แน่ๆ
หากใครเคยติ ด ตามเรื่ อ งราวในเพจของเจแปนมาบ้ า ง
จะพบว่าเจแปนเป็นสุนขั ทีร่ า่ เริง ชอบท�ำกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ด้วยความตลกและน่ารักแสนรูข้ องเจแปนเป็นเสน่หใ์ ห้ใครต่อใคร
หลายคนตกหลุมรักสุนัขตัวนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น แต่ใครจะรู้ว่า
เบื้องหลังรอยยิ้มของเจแปน สุนัขขี้เล่นตัวนี้จะเคยเผชิญหน้า
กับวิกฤตการณ์โรคหัวใจครั้งใหญ่ และเป็นสุนัขตัวแรกที่ได้รับ
การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจ PDA ด้วยการสอดอุปกรณ์แก้ไขทาง
หลอดเลือดส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย
ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแป้น-ณภัค ภักดีอิสรา
เจ้าของเจแปน ทีจ่ ะมาบอกเล่าเรือ่ งราวการต่อสูข้ องเจแปนกับ
โรคหัวใจ ที่กว่าจะมาถึงตรงจุดนี้เจแปนต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้าง
และเรื่องราวการผ่าตัดแก้ไขโรค PDA ในสุนัขครั้งแรกของ
ประเทศไทย
แน่นอนว่านีไ่ ม่ใช่เพียงแค่เป็นการต่อสูข้ องเจแปนเพียงอย่างเดียว
แม้ว่าคุณณภัคจะไม่ได้บอกกับพวกเรา แต่เราก็รู้ดีว่าเธอคน
นี้ก็เป็นคนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกับเจแปน เผชิญหน้ากับความ
ยากล�ำบากและหนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียว
คือให้เจแปนมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป
นี่คือเรื่องราวการต่อสู้จากหัวใจสู่หัวใจ
ที่น่าประทับใจไม่แพ้ความน่ารักของเจแปนเลย
เรานัดพบกับคุณณภัค หรือ คุณแป้น ที่โรงพยาบาลสัตว์
ทองหล่อ สาขารังสิต โดยเราค่อนข้างประหลาดใจเมือ่ เดินทาง
ไปถึ ง แล้ ว พบคุ ณ ณภั ค ก� ำ ลั ง นั่ ง อยู ่ ริ ม สระว่ า ยน�้ ำ สุ นั ข ของ
ทางโรงพยาบาล ในขณะที่ในสระมีเจแปน สุนขั โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
ตัวใหญ่ก�ำลังว่ายน�้ำอย่างสนุกสนานร่วมกับผองเพื่อนสุนัข
อีกหลายชีวิต
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คุณณภัค เล่าให้เราฟังว่าทุกๆ สัปดาห์เธอจะพาเจแปนและ
สุนขั โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ตวั อืน่ ทีเ่ ลีย้ งอยู่ในขณะนีม้ าว่ายน�ำ้ เล่น
เพื่อให้พวกเขาได้ออกก�ำลังกาย โดยในขณะนี้นอกจากเจแปน
แล้ว เธอยังเลี้ยงสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อีก 2 ตัว คือ เจได
และเจด้า นอกจากนี้ยังมีสุนัขพันธุ์มอลทีส อายุ 18 ปี ชื่อว่า
ทอฟฟี่ และเผือก สุนัขพันธุ์ผสมอีกหนึ่งตัว
คุณณภัครู้จักกับเจแปนครั้งแรกเมื่อตอนที่เธอท�ำงานอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่สุนัขที่เลี้ยงเสียชีวิตลง เธอจึงได้คุย
กับฟาร์มสุนัขที่รู้จักกันที่เมืองไทยเพื่อเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขตัวใหม่
และเมื่อทางฟาร์มส่งรูปเจแปนมาให้ดู คุณณภัคบอกกับเราว่า
เป็นเหมือนเป็นรักแรกพบ
“พอเราเห็นรูปเจแปนครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลย พอกลับมา
เมืองไทยก็ตัดสินใจรีบรับมาเลี้ยงทันที ที่ชื่อเจแปนก็เพราะว่า
ชอบตั้งแต่ตอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง”
เจแปนเป็นสุนขั ร่าเริงเหมือนโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ทวั่ ๆ ไป มี
พลังเหลือมาก ชอบวิ่งเล่น ท�ำให้คุณณภัคคิดว่าเจแปนไม่น่ามี
ปัญหาสุขภาพอะไร จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตอนที่เจแปนอายุ
ได้ 2 ปี ก็เหมือนกับโลกหยุดหมุนเมือ่ เธอพาเจแปนไปประกวด
ในงานเกษตรแฟร์ และเมื่อตรวจร่างกายและตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ สัตวแพทย์ได้แจ้งว่าเจแปนมีแนวโน้มของภาวะหัวใจผิด
ปกติอย่างรุนแรง
“พอสัตวแพทย์เห็นผลการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจของเจแปน
ก็ ต กใจ หมอบอกเราว่ ากราฟหั วใจของเจแปนผิ ดปกติ น ะ
ค่ากราฟสูงมาก แนะน�ำให้รบี เอ็กซเรย์ตรวจเลย” คุณณภัคเล่า
เรื่องราวตอนนั้นให้เราฟัง “ผลการท�ำเอ็กซเรย์วันรุ่งขึ้นพบว่า
หัวใจโตมาก พอท�ำอัลตราซาวด์หัวใจก็พบว่าหัวใจของเจแปน
รั่ว 3 ห้อง จาก 4 ห้อง หมอบอกว่าให้ท�ำใจเพราะคงจะรักษา
ให้หายขาดไม่ได้ ต้องกินยาช่วยประคองไปตลอดชีวิต เพราะ
สภาพหัวใจแย่มากเหมือนกับหัวใจสุนัขอายุ 8 ปีเลย”
คุณณภัคบอกว่าตอนแรกในใจเธอแทบไม่เชื่อเลยว่าจะ
เป็นไปได้ เพราะเจแปนดูมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกอย่าง ยัง
สามารถกินและวิ่งเล่นได้ตามปกติ แต่ด้วยผลการตรวจหัวใจ
ในวันนั้นเธอเลยพยายามอ่านหนังสือหาข้อมูลเพิ่มเติมและ
พาเจแปนไปตรวจยืนยันซ�้ำอีกครั้ง ซึ่งในคราวนี้เธอได้พบกับ
อาจารย์ ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล อาจารย์ประจ�ำคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตรวจ
ครั้งนี้ท�ำให้เกิดทางเลือกที่แตกต่างออกไป

“พออาจารย์ชลลดาฟังเสียงหัวใจเจแปน ท่านบอกเลยว่า
เป็นโรคหัวใจ PDA และมีทางผ่าตัดให้หายได้ เราฟังตอนแรก
ก็ดีใจมาก” เจ้าของเจแปนยิ้มกว้าง “แต่อาจารย์ก็บอกต่อว่า
การผ่าตัดหัวใจแบบนี้ในสุนขั ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
ถ้าเกิดว่าอยากรักษาจะถือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างและต้องใช้
แพทย์ในคนมาช่วยในการผ่าตัด อาจารย์ถามเราว่าสนใจไหม
ซึ่งแน่นอนว่าเราตอบอย่างไม่คิดเลยว่าตกลง”
โรคหัวใจ PDA หรือชื่อเต็มคือ Patent Ductus Arteriosus
เป็นความผิดปกติตั้งแต่ก�ำเนิดของหัวใจ โดยระหว่างหลอด
เลือดแดงเอออร์ตา (Aorta) และหลอดเลือดพัลโมนารี อาเทอรี
(Pulmonary Artery) จะมีหลอดเลือดที่เชื่อมถึงกันอยู่ ซึ่ง
จะไม่มีในสุนัขปกติทั่วไป หลอดเลือดที่เชื่อมหลอดเลือดใหญ่
ทัง้ 2 นีจ้ ะท�ำให้มกี ารผสมระหว่างเลือดแดงและเลือดที่ไปปอด

เปรียบได้กบั เลือดดีผสมเลือดเสีย ท�ำให้หวั ใจต้องท�ำงานหนักขึน้
ส่งผลให้หัวใจล้มเหลว หัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว และอาจท�ำให้สุนัข
เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา
โดยการผ่าตัดแก้ไขหัวใจของเจแปนในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี
คือ การเปิดผ่าหน้าอก ซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงและเจ็บมากเพราะต้อง
เปิดผ่ากระดูกซีโ่ ครง และอีกวิธคี อื การสอดอุปกรณ์สายสวนเข้า
ทางหลอดเลือดไปยังต�ำแหน่งของหลอดเลือดทีเ่ ชือ่ มกันแล้วใช้
อุปกรณ์สายสวนนั้นอุดรูหลอดเลือดนั้นไว้ ซึ่งวิธีนี้จะลดความ
เสี่ยงและลดบาดแผลในสุนัขได้ แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกัน
ซึ่งคุณณภัคได้เลือกวิธีที่สอง
หลังจากนัน้ ก็ได้ถงึ วันผ่าตัด โดยการผ่าตัดครัง้ นีเ้ ป็นการร่วมมือ
กันระหว่างแพทย์และทีมสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.วสันต์
อุทัยเฉลิม จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาเป็นศัลยแพทย์
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ที่ท�ำการผ่าตัดให้
“ตอนแรกทีมแพทย์ประเมินไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
แค่ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้ว แต่ปรากฎว่าผ่านไป 2 ชั่วโมง
ยังไม่มีใครออกมาเลย” คุณณภัคหัวเราะยาว “พูดตอนนี้อาจ
จะฟังดูตลก แต่ตอนนัน้ เราใจคอไม่ดเี ลย ทัง้ ลุน้ ทัง้ เครียดมาก
กลัวว่าเจแปนจะเป็นอะไรไป ผ่านไป 3 ชัว่ โมงเราก็ได้ยนิ เสียง
คุณหมอตะโกนกันเสียงดังในห้อง เราก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไป
อีก แต่ซักพักก็มีเสียงปรบมือ แล้วทีมคุณหมอก็ออกมาบอก
ว่าผ่าตัดส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว”
ผศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม เล่าให้คุณณภัคฟังว่าเป็นการ
ผ่าตัดทีย่ ากมาก ส่วนหนึง่ เพราะท่านไม่ชนิ กับกายวิภาคหัวใจ
สุนัขที่ต่างจากในมนุษย์ และอุปกรณ์ที่ ใส่เข้าไปครั้งแรกเล็ก
เกินไปจนอุดรูไม่ได้ ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นอุปกรณ์ทมี่ ขี นาดใหญ่ขนึ้
แต่ สุ ด ท้ า ยด้ ว ยการร่ ว มมื อ ของที ม ผ่ า ตั ด ทุ ก คนก็ ท� ำ ให้
การผ่าตัดส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ปัจจุบนั เป็นเวลา 1 ปี หลังการผ่าตัด เจแปนอายุได้ 3 ปี
และมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ มาก สามารถวิง่ เล่นว่ายน�ำ้ ได้ตามปกติแล้ว
ผลการตรวจหัวใจครั้งล่าสุดพบว่าอัตราการั่วของหัวใจอยู่ใน
ขอบเขตทีย่ อมรับได้ ขนาดหัวใจแม้ใหญ่กว่าปกติอยูบ่ า้ งแต่ไม่

เป็นอันตราย และมีหวั ใจห้องหนึง่ กลับมาเป็นปกติแล้ว
เมื่อเราถามว่าอะไรคือสิ่งที่ท�ำให้คุณณภัคสามารถทุ่มเท
ทั้งเวลาและแรงกายแรงใจเพื่อสุนัขตัวหนึ่งได้มากมายขนาดนี้
เธอก็ตอบได้อย่างไม่ลงั เลเลยว่าเพราะเจแปนคือความสุขของเธอ
“ส�ำหรับเรา เจแปนเป็นเหมือนกับเพือ่ น เป็นสมาชิกคนหนึง่
ของครอบครัว ทุกช่วงเวลาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันคือความสุขของเรา แม้
ต้องพาเขาไปหาหมอบ่อยๆ ดูแลคอยช่วยเหลือเขา ก็ไม่เคยรูส้ กึ
โกรธหรือเหนื่อยเลย เพราะมันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
ท�ำให้ทกุ ครัง้ ทีเ่ ห็นหน้าเจแปนทุกวันนีก้ ย็ งั รูส้ กึ ดีใจทีว่ า่ เรายังได้
อยูด่ ว้ ยกันนะ”
“หรือในอีกแง่หนึง่ คือขอแค่เจแปนมีชวี ติ อยู...่ เราก็มคี วามสุข
แล้ว”
แม้จะเป็นค�ำพูดง่ายๆ แต่ถา้ ดูจากทุกอย่างทีเ่ ธอทุม่ เทท�ำเพือ่
เจแปนจนถึงทุกวันนีแ้ ล้ว
เราเชือ่ ว่านัน่ ไม่ใช่คำ� พูดเกินจริงเลย
https://www.facebook.com/japanthegoldie
เอือ้ เฟือ้ สถานทีถ่ า่ ยภาพโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
สาขารังสิต
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เดินทางสู่วัดใหญ่สว่างอารมณ์
เยี่ยมชมโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
กว่า 38 ตัว
เพียงแค่ยา่ งเท้าสูเ่ ขตวัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดเงียบๆ ทีซ่ อ่ นตัว
อยู่ในซอยลึกของจังหวัดนนทบุรี เหล่าหมาวัดหลากหลายชีวิต
ก็วิ่งออกมาต้อนรับพวกเราแล้ว
หากพูดถึงค�ำว่า “หมาวัด” เชือ่ ว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่
คือสุนัขพันธุ์ผสมหรือสุนัขไทยข้างทางที่พบเห็นได้ชินตา
แต่หมาวัดที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์แห่งนี้ ไม่ ใช่สุนัขพันทาง
หรือพันธุ์ไทยทั่วไป แต่กลับเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
จ�ำนวนกว่า 38 ชีวิต ที่อาศัยเขตวัดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยและ
กินอาหาร และกลายเป็นจุดเด่น ประจ�ำวัดที่ดึงคนมากมาย
มาดูความน่ารักแสนรู้ของ “หมาวัด” เหล่านี้
หลังจากที่เราได้กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส พระนันทวิรยิ าภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) แล้ว ท่านได้แนะน�ำให้เราไปพูดคุยกับ
พระภิกษุและสามเณรที่ท�ำหน้าที่ดูแลสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
เหล่านีอ้ ยู่ จากค�ำบอกเล่าของพระภิกษุสามเณรภายในวัดกล่าวว่า
ประวัติของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่วัดแห่งนี้เริ่มต้นจากเมื่อ
หลายปีก่อน มีคนถวายสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ พ่อแม่พันธุ์
คูห่ นึง่ แก่ทา่ นเจ้าอาวาส ด้วยความเมตตาของท่านก็ได้ชบุ เลีย้ ง
สุนัขคู่นั้นจนกระทั่งให้ก�ำเนิดลูกสุนัขออกมาอีกหลายครอก
จนในทีส่ ดุ ก็มสี นุ ขั โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อยูท่ วี่ ดั มากมายอย่างทีเ่ ห็น
“เริม่ จากมีคนมาถวายพ่อแม่พนั ธุใ์ ห้หลวงพ่อ หลวงพ่อก็รบั
เลีย้ งไว้ แล้วก็เพาะพันธุผ์ สมพันธุม์ าเรือ่ ย จนมีหลายตัวอย่างที่
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เห็น” สามเณรไตรรัตน์เล่าประวัตขิ องสุนขั ทีว่ ดั แห่งนี้ให้เราฟัง
“แต่ ต อนนี้ ก็ เ ริ่ ม ควบคุ ม จ� ำ นวนประชากร โดย ค่ อ ยๆ
ท�ำหมันไปจนเกือบหมดทุกตัวแล้ว สุนัขที่อยู่ตอนนี้พระในวัด
ก็ช่วยกันดูแล โดยคนดูแลหลักจะเป็นเณรหลายรูปมาช่วยกัน
ให้อาหารและพาไปว่ายน�้ำอาบน�้ำ”
ส่วนกิจวัตรประจ�ำวันของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่นี่คือ
ตอนเช้าทางวัดจะให้อาหาร จากนั้นก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นตาม
สบาย โดยทีโ่ ปรดคือบริเวณกุฏขิ องทางวัด จากนัน้ จะให้อาหาร
อีกครั้งตอน 16.00 นาฬิกา อาหารที่ ให้สุนัขที่นี่เป็นข้าวและ
กับข้าวทีท่ างวัดบิณฑบาตได้มา แต่จะใช้กบั ข้าวที่ไม่เผ็ด ซึง่ ส่วน
มากจะเป็นต้มจืดมาคลุกเพราะไม่อยากให้สุนัขเป็นอันตราย
จากนัน้ ประมาณ 16.30 น. ก็จะปล่อยให้เล่นน�ำ้ ทีบ่ ริเวณท่าน�ำ้
ของทางวัด
การเล่นน�้ำของสุนัขที่นี่ไม่ใช่การเล่นน�้ำทั่วไป เพราะด้วย
ความแสนรู้เฉพาะตัวของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ท�ำให้พวกเขามี
กิจกรรมในการช่วยกันคาบเศษขยะทีอ่ ยูบ่ ริเวณท่าน�ำ้ ขึน้ มาด้วย
ซึ่งทางวัดบอกว่าไม่ได้สอน แต่พอดีมีตัวหนึ่งท�ำแล้วตัวอื่นๆ ก็
เลยท�ำตาม กลายเป็นขบวนการเก็บขยะในแม่น�้ำที่ ใครมาเห็น
แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้
สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่นี่รักและซื่อสัตย์ต่อท่านเจ้า
อาวาสเป็นอย่างมาก เพียงแค่ได้ยนิ เสียงท่านเจ้าอาวาสเดินมา
สุนขั ทัง้ ฝูงก็จะพากันไปรอรับท่านทันที ทีส่ ำ� คัญคือเมือ่ ท่านเจ้า
อาวาสก�ำลังขึ้นบันไดกฎิ จะมีสุนัขสองตัวคอยช่วยดึงจีวรเพื่อ
พยุงท่านขึ้นบันไดอีกด้วย
ด้วยความน่ารักแสนรู้นี้เอง ท�ำให้สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
ที่วัดแห่งนี้ได้ออกข่าวในรายการทีวีมาแล้วเกือบทุกช่อง และ
ยังได้ลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์มากมายอีกด้วย โดยพระรูป
หนึง่ ได้บอกว่ามีชาวต่างชาติหลายคนถึงกับดัน้ ด้นมาทีว่ ดั แห่งนี้
เพื่อมาดูสุนัขที่นี่เลยทีเดียว
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ส�ำหรับใครที่มาแล้วเห็นความน่ารักและ
อยากขออุ ป การะสุ นั ข ของทางวั ด แห่ ง นี้
จ�ำเป็นจะต้องจองสุนัขล่วงหน้า เนื่องจาก
ทางวัดจะมอบสุนัขเด็กให้เท่านั้น และต้อง
มาขออนุญาตกับทางท่านเจ้าอาวาสก่อนด้วย
“การจะขอโกลเด้นจากทีน่ ี่ไปเลีย้ งได้ตอ้ ง
จองไว้ก่อน และต้องมาพูดคุยขออนุญาตกับ
ทางหลวงพ่อก่อนด้วย ใครที่ได้สุนัขจากที่นี่
ไปเลี้ยงต้องให้สัญญาว่าจะพาสุนัขที่รับไป
เลี้ยงมาให้หลวงพ่อดูทุกๆ 1 เดือน ว่าเป็น
อย่างไรบ้าง”
ส่วนคนที่อยากมาเยี่ยมชมความน่ารัก
แสนรู้ของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่วัด
แห่งนี้ หากมีเวลาว่างแนะน�ำให้มาในช่วงเย็น
ของวันธรรมดา เพราะนอกจากคนน้อยแล้ว
ยังได้ชมสุนัขเล่นน�้ำอีกด้วย ส่วนในวันเสาร์
อาทิตย์จะมีคนทัว่ ไปเข้าวัดมากหน่อย โดยกฎ
ระเบียบทีน่ มี่ เี พียงแค่อย่าแต่งตัวไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะการนุ ่ ง สั้ น ไม่ ค วรแต่ ง ตั ว
รุม่ ร่ามเพราะอาจถูกสุนขั งับชายกางเกงหรือ
กระโปรงได้ และไม่ควรใส่หมวกเนื่องจาก
สุนัขจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนมีพิรุธ
แม้ว่าวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่ไกลเสียหน่อย
แต่หากมีโอกาสอยากให้คุณลองมาเยี่ยมชม
ดูสักครั้ง
แล้วคุณจะต้องประทับใจกับความน่ารัก
ของหมาวัดสายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
เหล่านี้อย่างแน่นอน
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THANK YOU
ขอขอบคุณ คุณออม - สุมนตรา ปั ญจรัตน์ และคุณแป๋ ม - ธันว์ทิพย์ ศรีสุตา และแก๊ง G-Retrieverz ทัง้ 4 ตัว
ส�ำหรับการเอื้อเฟื้ อสถานที่และเป็นนางแบบให้ถ่ายภาพชุ ดแกลลอรี่ท่นี ่าประทับใจในเล่มนี้
ขอขอบคุณ ป๋ าเจี๊ยบ - วรพจ พันธุ ์เสนา และมะขวิด ส�ำหรับเรื่องราวน่ารัก ความแสนรู ้ของมะขวิด
และบทสัมภาษณ์ดีๆ
ขอขอบคุณ คุณแป้น – ณภัค ภักดีอิสรา และเจแปน ที่มาร่วมเล่าเรื่องราวการต่อสู้และความรู ้เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไข
PDA ด้วยอุ ปกรณ์สายสวนครัง้ แรกในประเทศไทย
ขอขอบคุณ ทางวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ที่เอื้อเฟื้ อให้ทีมงานเข้าไปถ่ายภาพและพู ดคุยเกี่ยวกับสุนัขโกลเด้น
รีทรีฟเวอร์ภายในวัด
ขอขอบคุณ ทีมงานนักวาด พี่ต้น พี่ลิน พี่แขก น้องไอซ์ ส�ำหรับภาพประกอบที่แสนสวยงาม
และในฉบับนี้เราได้คุณพลอยที่เคยร่วมงานกันตัง้ แต่ howl เล่มแรก มาช่ วยวาดภาพประกอบให้อีกครัง้ ด้วย
และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณผู ้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามกันมาจนถึงฉบับนี้
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PAGE BY PAGE

การเดินทางของพระจันทร์

นีค่ อื การเดินทางของดวงจันทร์เพือ่ บอกเล่า
เรือ่ งราวอันแสนอ่อนโยนของ ศศิ วีระเศรษฐกุล
นั ก วาดภาพประกอบชื่ อ ดั ง ของเมื อ งไทย
โดยค�ำว่าดวงจันทร์ในชื่อเพจนั้นหมายถึงตัว
คุณศศิเอง เพราะค�ำว่าศศิ มีความหมายว่า
ดวงจันทร์ ดังนัน้ เพจนีค้ อื เพจทีร่ วบรวมเรือ่ งราว
รอบตั ว ที่ คุ ณ ศศิ ไ ด้ ไ ปพบเจอแล้ ว ถ่ า ยทอด
ออกมาในรูปแบบภาพสีน�้ำละมุนตา ทั้งเรื่อง
สัตว์เลี้ยง รายละเอียดเล็กน้อยรอบตัวที่เรา
เผลอมองข้าม หรือวิถีชีวิตของผู้คนอันงดงาม
นอกจากงานภาพทีห่ าคนเทียบยากแล้ว คุณศศิ
ยังเป็นศิลปินที่ขยันมาก เขายังคงมีผลงานรวม
เล่มภาพวาดแทบทุกปีและสร้างผลงานใหม่ๆ
ลงเพจอย่างต่อเนื่อง
facebook.com/sasi.veerasethakul.1981

LYNOL
ท�ำไมถึงได้นา่ รักขนาดนี้ ! นีค่ งเป็นความรูส้ กึ แรก
เมือ่ ได้เห็นสไตล์การวาดภาพของ Lynol นักวาดชาวจีน
ผู้หลงรักสัตว์และการวาดภาพ การ์ตูนของ Lynol
ส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนเงียบ คือใช้ภาพเพื่อด�ำเนินเนื้อ
เรื่องเสียส่วนใหญ่ (ต่อให้อ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไม่มี
ปัญหา) โดยมีตัวละครสัตว์เลี้ยงน่ารัก เช่น โกลเด้น
รีทรีฟเวอร์ผู้ขี้เล่น แมวน้อยขี้ร�ำคาญ หรือไซบีเรียน
ฮัสกี้หน้าดุ เป็นตัวด�ำเนินเรื่อง ด้วยเทคนิคการวาด
ที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ และยังแฝงความน่ารัก
ไว้อย่างมากมาย ท�ำให้เรื่องราวแต่ละเรื่องที่อ่าน
สามารถกระแทกใจได้อยู่หมัดจริงๆ
facebook.com/lynolch
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โรงงานความฝั น
เรื่องและภาพ : Linkumi

“..มีเธอ ..มีฉัน มีกันและกัน..
มีรอยยิ้มของฉันกับเธอ”

083

DO IT FOR SOMEONE
เรื่อง : honeyhoneycake

Take#4 : Snow Storm
Do It For Someone ฉบับนี้อาจจะโดนใจใครหลายๆ คนที่ก�ำลังนึกหาของขวัญวันปีใหม่ ของขวัญจับฉลาก หรือของขวัญใน
เทศกาลต่างๆ ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง อุปกรณ์ที่ใช้นนั้ ก็หาได้งา่ ยแสนง่าย อีกทัง้ ยังท�ำได้ไม่ยาก ไม่วา่ ชายหรือหญิงก็สามารถท�ำได้แน่นอน
เริ่มจากขวดโหลใสๆ ที่ไม่ว่าเราจะได้มาจากขวดน�้ำสลัด กระปุกแยม หรือจะโหลแก้วตามท้องตลาดก็ไม่มีปัญหา ถ้าอุปกรณ์หา
ง่ายขนาดนี้แล้วก็อย่ารีรอเลย มาลงมือท�ำกันเลยดีกว่า
วัสดุและอุปกรณ์ มีกาวร้อน ลูกปัดพาสเทล (อันนี้ไม่จ�ำเป็น
เท่าไหร่ แล้วแต่สะดวกค่ะ) ตุ๊กตาที่ชอบ โหลแก้ว กากเพชร
และน�้ำเปล่า

2. หลังจากนั้นเทกากเพชรลงในขวด เราเลือกผสมกากเพชร
สีเทา และสีชมพู เวลาลอยอยู่ในโหลจะออกวิ้งๆ สีชมพู และ
สีขาวที่คล้ายหิมะ น่ารักมาก (เทเบาๆ นะคะ ถ้าเยอะเกินไป
น�้ำจะขุ่นๆ และดูไม่น่ารักเลย)

02
1. ขั้นตอนแรกติดตุ๊กตาบนฝาขวดรอไว้ก่อนเลยค่ะ

3. เทลูกปัดพาสเทลลงไป
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4. ตามด้วยน�้ำเปล่า ขั้นตอนนี้ เทอย่างระวังนะคะ ถ้าล้นขึ้น
มากากเพรชจะหกหมดเลย

5. จากนั้นน�ำฝาขวดมาปิดได้เลย
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6. ขั้นตอนสุดท้าย น�ำลูกปัดพาสเทลที่เหลือมาติดรอบๆ ฝาขวด แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย พร้องส่งให้เพื่อนหรือคนส�ำคัญที่คุณอยาก
มอบความรู้สึกดีๆ กันได้เลย
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A JOURNEY WITHOUT A MAP
เรื่อง : Little Lion Man
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The Making of
Harry Potter
ใครๆ ก็คงจะรู้จักกับ แฮร์รี่ พอตเตอร์ นิยายขายดีที่โด่งดังไปทั่วโลก จ�ำความได้ว่าตอนนั้น
เราอยูช่ นั้ ป.6 เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ทีต่ งั้ ใจอ่านจนจบและติดงอมแงมเลยก็วา่ ได้ เมือ่ มีการสร้างเป็น
ภาพยนตร์ แฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่อย่างเราก็ต้องไม่พลาดซักตอนอยู่แล้ว ชอบมากจนพยายามสอบชิง
ทุนเพื่อไปอังกฤษเพราะอยากจะไปตามหา Daniel Radcliffe (ท�ำไปได้เนอะ) ตอนนี้มีข่าวว่า J.K.
จะออกเล่ม 8 มาด้วยแหละ วันนี้เลยอยากจะพาเพื่อนๆ ย้อนวัย มาชมสตูดิโอการถ่ายท�ำภาพยนตร์
เรื่องนี้ที่อังกฤษกัน
ส�ำหรับใครทีค่ ดิ จะไป ก่อนอืน่ เราต้องท�ำการจองตัว๋ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.wbstudiotour.
co.uk/ ก่อน แนะน�ำว่าให้จองล่วงหน้านานๆ เลย เพราะเราดันชะล่าใจเลยเหลือที่สุดท้ายพอดี แล้ว
ก็มารับตั๋วที่ studio ได้เลย แค่ใส่ code ที่เครื่อง ง่ายมาก เขาจะมีเป็นเวลาให้เลือกเป็นรอบๆ ตาม
แต่ที่เราสะดวก
เดินเข้ามาขวามือสิง่ แรกทีพ่ บ คือ ฝ่ามือของนักแสดงน�ำทัง้ สาม (แค่นกี้ เ็ ริม่ ฟินแล้ว) จะมี suvenior
shop ให้เดินรอเวลาก่อน เมื่อถึงเวลาเราไปต่อคิวพร้อมฝรั่งคนอื่นๆ แล้วทัวร์ก็เริ่มขึ้น...
ตอนแรกเราเดินเข้าไปในห้องเหมือนโรงหนัง จับจองที่นั่ง มี VTR เป็นนักแสดงทั้งสามคนพูด
แนะน�ำสถานที่ พอ projector เลื่อนขึ้น ก็จะเป็นประตูเข้าสู่ห้องอาหารฮอกวอตส์
ห้องอาหารเป็นที่แรกที่เราได้เข้าไปชม ถ่ายรูปอยู่ในนี้สักพักจนพอใจ เราเดินเข้าห้องถัดไป อันนี้
จะเป็นรวมๆ เป็นห้องของแต่ละบ้าน มีอุปกรณ์ที่ ใช้ในฉาก เช่น หม้อปรุงยา เตียง ตู้ รวมถึงเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายของจริงที่ใช้แสดง มีตึก รูปปั้นในกระทรวงเวทมนตร์ ห้องท�ำงานของอัมบริดจ์ และ
มีให้เราลองท�ำท่าใช้ไม้กายสิทธิ์หรือขี่ไม้กวาดด้วย (แต่เสียเงินนะ)
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ออกมาข้างนอก จะมีรถเมล์อศั วินราตรีคนั จริงให้เราถ่ายรูป พร้อมมีปา้ ยบอกสถานที่
ในการถ่ายท�ำฉากต่างๆ ในประเทศอังกฤษ (อยากไปตามรอยมาก) เราไปต่อคิวซื้อ
Butterbeer ด้วย ได้แก้วมาเป็นที่ระลึก รสชาติก็แปลกๆ อร่อยตรงครีมด้านบน ตรงนี้
ยังมีสะพานไม้ที่ฮอกวอตส์ บ้านที่ Privet drive ให้เดินชมด้วย
กลับเข้าไปในสตูดิโออีกครั้ง จะพบกับตรอกไดแอกอนที่เราคุ้นเคย (จริงเหรอ) มี
ร้านน่ารักๆ มุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป แต่ต้องเบียดกับฝูงชนจ�ำนวนมากด้วยนะ และก็มาถึง
ตัวปราสาทฮอกวอตส์ ที่ไม่ใช่ขนาดเท่าของจริงที่คนไปอยู่ (ส่วนมากในตัวปราสาทจะ
ถ่ายท�ำที่ Oxford) มีเปิดไฟ หลายสี สวยงาม เราถ่ายรูปไปเยอะมากๆ
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สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ร้านไม้กวาดของโอลิแวนเดอร์ เราชอบที่นี่ที่สุดแล้ว กล่องไม้
กายสิทธิ์ ทุกกล่องท�ำด้วยความปราณีต ลงลายละเอียดทุกชิ้นจริงๆ ให้ความรู้สึกว่าไป
อยู่ที่ร้านในภาพยนตร์จริงๆ เลยล่ะ
ทางออกจะทะลุกับร้านขายของที่ระลึก มีขายทุกอย่าง ไม้กายสิทธิ์เป็นอะไรที่คน
ส่วนมากตืน่ ตา ตืน่ ใจ มีชดุ หมวกคัดสรร กบช็อกโกแลต และของอีกมากมาย เสียดายว่า
ของที่เราซื้อมาบางชิ้นดันหายไป แต่ก็หวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมที่นี่อีก ประทับใจจริงๆ
การเดินทาง นั่ง  tube มาลงสถานี Watford Junction (ต้องเสียค่าเดินทางพิเศษ
เพิ่ม) เดินออกจากสถานีจะมีรถเมล์อัศวินราตรีมารอรับอยู่ เอาง่ายๆ ทุกคนก็ไปที่
เดียวกันแหละ ค่ารถไปกลับ 2 ปอนด์ (ไม่มั่นใจว่าขึ้นราคารึยัง) รถจะพาเรามาส่งถึง
studio เลย
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รู ้ ไ ว้ ไ ม่ ว ่ า
เรื่อง : Tito
ภาพประกอบ : Ton Krisana
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10 เรื่องน่ารักของ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
1.  รีทรีฟเวอร์ แปลว่าผูน้ ำ� กลับมา ความสามารถพิเศษของสุนขั พันธุน์ คี้ อื เขาสามารถคาบทุกอย่าง
กลับมาได้ และแน่นอนที่สุดเขามาพร้อมรอยยิ้มที่จะแจกความสดใสให้กับทุกคน
2.  มีชว่ งหนึง่ ทีค่ นนิยมเลีย้ งโกลเด้น รีทรีฟเวอร์กนั เยอะมาก โดยที่ไม่ได้ศกึ ษาโรคประจ�ำพันธุอ์ ย่าง
จริงจัง ท�ำให้ปจั จุบนั มีสนุ ขั เป็นโรคข้อสะโพกเสือ่ มเยอะมาก ซึง่ มาจากประชากรของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
ที่อายุเพิ่มขึ้นจนถึงวัยแสดงอาการแล้วนั่นเอง
3.  วิธีแก้ไขเรื่องข้อสะโพกเสื่อมก็ยังพอมี เช่น ท�ำการผ่าตัดตั้งแต่เด็กๆ หรือใช้การกายภาพบ�ำบัด
เพื่อท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
4.  แต่สิ่งหนึ่งที่แก้ได้ยากของพันธุ์นี้คือเมื่อยามแก่ตัวลง โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ มักจะมาพร้อมโรค
มะเร็ง ซึง่ ถ้าพบเร็วก็มโี อกาสสูไ้ ด้ แต่อยากให้รไู้ ว้อย่างหนึง่ ว่าไม่วา่ ยังไงหัวจิตหัวใจของเขาก็ฮดึ สูม้ ากๆ
เลยนะ
5.  โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขฉลาด ประสาทสัมผัสเยี่ยม ฝึกให้ท�ำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เคยเป็น
สุนัขจับโจรได้เลย (แต่จริงๆ โจรอาจจะเข้ามาในบ้านแล้ว แต่นั่งเล่นกับโกลเด้นจนเหนื่อยเลยกลับไป
ไม่ขโมยแล้วก็ได้ครับ)
6.  ในชีวติ ผมเคยเจอโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ทดี่ แุ บบกัดเลยสิรริ วม 2 ตัวด้วยกัน ทัง้ สองตัวถูกเลีย้ งแบบ
ขังกรงเกือบตลอด ไม่ได้รบั ความรักใดๆ เจ้าของเดินมาเอาเท้าเขีย่ แล้วจากไป ขอร้องล่ะ ไม่เอานะครับ
อย่าท�ำกับโกลเด้น รีทรีฟเวอร์แบบนี้
7.  อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยส�ำหรับเจ้าโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ คือเขาเป็นนักชิมตัวยง กินได้ตลอด
เวลา ถ้าเลี้ยงดีๆ ท�ำน�้ำหนักได้เกิน 50 กิโลกรัม พร้อมขึ้นชกรุ่นเฮฟวี่เวทได้เลย (และเป็นข้ออักเสบ
แน่นอน!)
8.  สิ่งที่ต้องเตือนส�ำหรับคนที่อยากเลี้ยงก็คือ เขาตัวใหญ่ กินเยอะ เวลาป่วยก็ต้องกินยาปริมาณ
มากตามน�้ำหนัก เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเลี้ยงดูให้ดีๆ นั้นสูงมาก บางทีอาจสูงกว่าตอนที่ซื้อ
เขามาเสียอีก
9.  ส�ำหรับคนที่เลี้ยงแล้ว ควรทราบว่าโกลเด้น รีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่เหมาะสมกับการบริจาคเลือด
มากๆ ครับ เพราะตัวใหญ่แข็งแรงใจดี ใจบุญด้วยก็คงใช่ ดังนัน้ อย่าลืมพามาบริจาคเพือ่ ช่วยเพือ่ นสีข่ า
ตัวอื่นๆ กันนะครับ
10. เจ้าของสัตว์มกั นิสยั คล้ายคลึงกัน ไม่แปลกเลยทีเ่ วลารักษาเจ้าโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ทีไร หมอเอง
จะมีรอยยิ้มละมุนละไมติดไปทั้งวัน ขอบคุณมากๆนะ เก่งมากเจ้าโกลเด้น
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HOWL ABOUT NEXT ISSUE

“EVERY GREAT DESIGN BEGINS WITH
AN EVEN BETTER STORY”
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WISH TO SEE YOU AGAIN
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“JUST TRUST IN A GOOD TIME,
NO MATTER HOW LONG IT TAKE”
Diana Ross
available : www.readhowl.com
www.facebook.com/readhowl
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