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“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

1.
	 ดเูหมอืนว่าทกุวนันีเ้ราจะแข่งกนัเรว็เสยีเหลอืเกนิ
	 สงัเกตได้ง่ายๆ	จากผลติภณัฑ์ท่ีช่วยให้เราสะดวกยิง่ขึน้	ประหยดั
เวลามากขึน้	ถกูสร้างออกมามากมาย	จากอะไรทีเ่คยใช้เวลานาน
เป็นชั่วโมง	ปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีย่นย่อจนเหลือเพียงแค่ไม่กี่
วนิาทเีท่านัน้
	 แต่ทีน่่าสนใจคอืต่อให้เรามเีครือ่งอ�านวยความสะดวกเพือ่ช่วยให้
เราประหยดัเวลามากขึน้เพยีงไร	แต่สดุท้ายเรากย็งับ่นว่าไม่มเีวลา
ท�านูน่ท�านีอ่ยูด่ี
	 ผมพบว่านีเ่ป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมาก
	 เวลาทีเ่ราพยายามประหยดักนัมนัหายไปไหน

2.
	 เมือ่เดอืนทีผ่่านมาผมเพิง่มโีอกาสได้อ่านหนงัสอืเรือ่ง	“โมโม่”	
ของมคิาเอล	เอนเด้	จบไป
	 โมโม่คอืเดก็หญงิตวัน้อย	ผูช้อบฟังมากกว่าพดู	เรยีนรูท้ีจ่ะเข้าใจ
อย่างลกึซึง้มากกว่าตดัสนิใครด้วยสายตา	และทีส่�าคญัคอืเธอเป็น
คนทีม่เีวลาอย่างเหลอืเฟือ
	 ในขณะทีโ่มโม่ร�า่รวยเวลามากมาย	แต่คนในโลกของโมโม่กลบั
ค่อยๆ	พยายามประหยดัเวลาของตวัเองลงเรือ่ยๆ	พวกเขาท�างาน
เร็วขึ้น	ใช้ชีวิตเร็วขึ้น	จนในที่สุดแต่ละคนก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือ
ให้คดิค�านงึอะไรอกีต่อไป	กลายเป็นมนษุย์เครือ่งจกัรทีรู่จ้กัแต่เพยีง
การท�างานให้เรว็ขึน้ต่อไปเรือ่ยๆ
	 สุดท้ายแล้วในเรื่องนี้มีการเฉลยว่าเวลาที่ถูกประหยัดนั้นถูก
ขโมยไปโดยกลุม่โจรขโมยเวลา	พวกเขาขโมยเวลาของมนษุย์เพือ่
ต่อเวลาของตวัเอง	แน่นอนว่านัน่คอืเรือ่งราวในหนงัสอื	
	 แต่ในชวีติจรงิของเรา	ใครคอืโจรขโมยเวลากนัแน่
	 หรอืว่าแท้จรงิแล้ว	โจรขโมยเวลาคอืตวัเราเอง

3.
	 เราเปลีย่นแปลงเทคโนโลย	ีหรอืเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงเรา
	 ทุกวันนี้แม้เราจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อประหยัดเวลา 
มากขึน้	แต่เราเองกใ็ช้เวลาสิน้เปลอืงมากขึน้เช่นกนั
	 อาจด้วยข้อมูลข่าวสารรอบตัวมากมายท�าให้เราไหลไปตาม

กระแสของคนหมูม่าก	เราใช้เวลาอ่านเรือ่งทีเ่ราไม่อยากรูม้ากกว่า
ทีเ่ราค้นหาสิง่ทีอ่ยากรู	้และเราตดิตามเรือ่งของคนอืน่มากกว่าจะ
ท�าความเข้าใจเรือ่งของตวัเองเสยีด้วยซ�า้
	 หลายคนอาจยกความผิดให้กับเทคโนโลยียุคนี้ว่าท�าให้เรา 
นสิยัเสยี	ท�าให้ต้องตดิตามโซเชยีลเนต็เวร์ิกตลอดเวลา	แต่ความจรงิ
แล้วเทคโนโลยอีาจไม่มคีวามผดิอะไร	เราต่างใช้ชวีติในแต่ละรุ่นทีม่ี
วทิยาการแตกต่างจากรุน่พ่อแม่ของตวัเองด้วยกนัทัง้นัน้
	 ดงันัน้ปัญหาทีเ่ป็นอยูต่อนนีค้งไม่ใช่เทคโนโลยี
	 หากแต่เป็นแนวทางการใช้ชวีติของตวัเราเองมากกว่า

4. 
	 ค�าพดูหนึง่พ่อผมชอบพดูตดิปากคอื	อย่าบ่นว่าไม่มเีวลา	ที่ไม่มี
เวลาเพราะว่าเราไม่ให้ความส�าคญักบัมนัเอง	
	 ตอนเดก็ๆ	ผมไม่ค่อยเข้าใจหรอก	จนกระทัง่โตขึน้มาถงึได้เข้าใจ
ว่าเป็นเรือ่งจรงิ	หลายครัง้ผมเหน็คนบ่นว่าไม่มเีวลาท�างาน	แต่กลบั
มเีวลาไปปาร์ตีเ้สยีอย่างนัน้	ท�าให้เริม่เข้าใจแล้วว่าการบอกว่าไม่มี
เวลาเป็นเพยีงข้ออ้างเท่านัน้
	 ลองเลกิบ่นว่าไม่มเีวลาท�าในสิง่ทีอ่ยากท�า	แล้วลด	ละ	เลกิ	เรือ่ง
ไม่ส�าคญัในชวีติลงไปบ้าง	ไม่จ�าเป็นทีเ่ราต้องแชทตลอดเวลา	เล่น
โซเชยีลทกุวนั	หรอืตดิตามทกุกระทูด้ราม่าในเวบ็ไซต์พนัทพิย์
	 แล้วให้เวลากบัสิง่ทีเ่ราอยากท�า	อาจเป็นอะไรทีเ่คยคดิอยากท�า
มานานแล้ว	เช่น	เรยีนภาษา	ฝึกท�าอาหาร	อ่านหนงัสอืดีๆ 	ซกัเล่ม	
และทีส่�าคญัคอืเมือ่เราตัดกจิกรรมที่ไม่ส�าคญัออกไปแล้ว	ขอให้ลอง
ท�ากจิกรรมต่างๆ	ทีเ่หลอือยู่ให้ช้าลง
	 เรยีนรูท้ีจ่ะท�าเรือ่งต่างๆ	ในชวีติอย่างละมนุละไมและเข้าใจ
	 น่าแปลกทีย่ิง่เราใช้ชวีติช้าลงเท่าไหร่	เรากลบัพบว่ามเีวลาเพิม่
ขึน้เท่านัน้
	 ลองใช้ชวีติให้ช้าลงสกันดิ....
	 แล้วคณุจะพบว่ามช่ีวงเวลาดีๆ 	(golden	time)	มากขึน้กว่าทีเ่คย

 
 ชานนท์ สมิะบวรสทุธิ์

บรรณาธกิาร Howl Magazine
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HOWL TO SMILE

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ 
ช่วยชีวิตเจ้าของวัย 76 ปี
	 Judy	Muhe	หญิงชราวยั	76	ปี	ทีป่่วยเป็นโรคพา
กินสันต์	อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในรัฐฟอลริดา	พร้อม
กับสุนัขโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	2	ตัว	ช่ือว่า	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
เสยีชีวติไปแล้วก็เป็นได้	เรยีกได้ว่าสนุขั	2	ตวันี	้เป็น
ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้จริงๆ

The Moment to 
Change Everything
	 เมื่อตอนที่ทางศูนย ์ช ่วยเหลือสุนัข	
Rudozam	(RSDR)	ได้พบกับ	Khaleesi	
สุนัขจรจัดเป็นคร้ังแรกนั้น	สุนัขตัวนี้อยู่ใน
สภาพทีย่�า่แย่มาก	ทัง้โรคทางผิวหนงัรนุแรง	
และภาวะขาดอาหาร	โดยทัว่ไปแล้วทางบลั
เกเรียมีนโยบายว่าหากพบสุนัขจรจัดที่เป็น
โรคจะก�าจัดท้ิง	แต่ทาง	RSDR	ก็ไม่ละทิ้ง
ความพยายาม	เข้าช่วยเหลือ	Khaleesi	
อย่างสุดความสามารถ	ด้วยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครและทางสัตวแพทย์	ท�าให้	
Khaleesi	ค่อยๆ	มีสุขภาพดีข้ึนตามล�าดับ	
จนในตอนน้ีมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นดาว
เด่นของทาง	RSDR	ที่มีคนรู้จักกันอย่าง
มากมาย
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ฮีโร่ขาเดียว
	 แม้ว่าทหารผ่านศึก	Justin	Anderson	จะมีเพียงขาเดียวและท�าให้ต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิต	แต่เขาก็แสดงให้เห็น
ว่าแม้จะเหลือเพียงขาเดียวก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ได้	ด้วยการดัดแปลงวีลแชร์ของเขาให้เป็นที่กวาดหิมะ	ท�าให้เขา
สามารถช่วยกวาดหิมะบริเวณถนนแถวบ้านใน	Nebraska	เพื่อให้คนละแวกนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย	

เครื่องบินดีเลย์? มาเล่นกับน้องหมาสิ
	 ทาง	United	Airlines	ป๊ิงไอเดยีแก้เบือ่ให้กบัคนทีเ่ครือ่ง
บนิดเีลย์	ด้วยการพาน้องหมากว่า	200	ตวั	มาเป็นเพือ่น
เล่นให้กบัคนทีต้่องรอเครือ่งบนิดเีลย์ทีส่นามบนิ	เพือ่ให้
ผู้โดยสารคลายเครียดทั้งจากปัญหาและตารางเวลาที่
เปลีย่นแปลงไป	โดยสนุขัทีอ่อกท�าหน้าทีเ่หล่านีเ้ป็นสนุขั
ทีถ่กูฝึกมาอย่างดจีากทาง	United	Paws	

ช่วยหมูแช่แข็ง
	 ในระหว่างการเล่นสกีของครอบครัว	Smith	ที่บริเวณ
เพนซิลวาเนยี	พวกเขาได้พบกับลกูหมทูีถู่กแช่แขง็อยู่หมิะ
จนเกือบแข็งตาย	ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้ช่วยลูกหมูตัวนี้	
และตั้งชื่อว่า	Wee	Wee	ก่อนที่จะมอบให้มูลนิธิ	Poplar	
Animal	Sanctuary	เลี้ยงดูต่อไป
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TALK OF THE HOWL : BOOK
by : Lonely Tea
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เรียงร้อยถ้อยความแห่ง “ค�าน�า”
เมื่อร้านหนังสืออิสระยังคงมีลมหายใจ

	 ความฝันของคณุคอือะไร
	 เช่ือว่าเป็นค�าถามง่ายๆ	ทีต่อบยาก	ภาพความฝันในหวัของ
หลายคนอาจจะชดัเจนมาตัง้แต่แรก	แต่หลายคนอาจจะยังเป็น
ภาพร่างที่ไม่แน่ชัด	ในขณะทีค่วามฝันของใครหลายคนเป็นเรือ่ง
ใหญ่โต	แต่ความฝันของอกีหลายคนกเ็ป็นเรือ่งสดุแสนธรรมดา
สามญั
	 แต่ถ้าให้บอกเล่าถงึความฝันของ	คณุชทู-สริวิฒัน์	กุศลเลิศ-
จรยิา	อดตีนักออกแบบทีปั่จจบุนัได้ออกมาเปิด	“ร้านค�าน�า”	ร้าน
หนงัสอือสิระอย่างเตม็ตวัแล้ว	เราคงบอกว่ามนัเป็นส่วนผสมของ
ความฝันทีล่งตวั
	 ใจกลางอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	ห่างออกมาจากพระ
ปฐมเจดีย์ไม่ไกลนัก	ในซอยเล็กๆ	ที่ถ้าใครไม่คุ้นทางอาจเลย
ไปได้โดยง่าย	แต่ใครจะรู้ว่าทีป่ลายทางซอยแคบๆ	นี	้จะมบ้ีาน
ไม้เรือนไทยขนาดใหญ่ในสวนอันร่มรื่น	ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน	
“ค�าน�า”	ร้านหนงัสอือสิระของคณุชทูนัน่เอง
	 แต่ครั้นจะบอกว่าเป็นร้านหนังสืออย่างเดียวก็คงจะไม่ 
ถกูต้องนกั	เพราะทีร้่านค�าน�าแห่งนีม้ีให้บรกิารเครือ่งดืม่	ขนม	
และอาหารท�าเองส�าหรับใครที่อยากมาพักผ่อนภายในร้าน 
อีกด้วย	เหมอืนกบัความตัง้ใจของคณุชทูทีอ่ยากให้ทีน่ี่ไม่ใช่แค่ร้าน
หนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่เป็นคอมมนูติีท้ีม่ชีวีติ	มกีารพดูคยุ 
อย่างเป็นกนัเอง
	 “ผมมีฝันอยากสร้างพื้นที่ที่ได้มารวมตัวกัน	เป็นคอมมูนิตี้
เล็กๆ	มีหนังสือ	มีกาแฟ	ดังนั้นจึงมาลงตัวที่ร้านหนังสือละกัน	
เราชอบกิจกรรมแบบน้ี	ชอบบรรยากาศแบบน้ี	เราอยากให้มี
พืน้ทีแ่บบนี้ในเมอืงไทยให้มากขึน้”
	 เมื่อความฝันและความตั้งใจมาพบกันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน
แล้ว	คณุชทูจงึคยุกับ	คณุหม-ีภาสรรค์	เชีย่วจินดากานต์	รุน่พี่
ที่มหาวิทยาลัยที่มีความชอบคล้ายคลึงกันเพื่อมาร่วมหุ้นในการ
เปิดร้านค�าน�า	หลงัจากทีต่ระเวนเลอืกโลเคชัน่อยูห่ลายแห่ง	แต่
สดุท้ายทัง้สองคนกม็าตกหลมุรกับ้านเรอืนไทยทีน่ครปฐมนี้
	 “ตอนที่เราคุยกันจนความฝันของเราสองคนตกผลึกแล้ว	ก็
ตกลงกนัว่าได้เวลาท�าเสยีท	ีเพราะถ้าไม่เริม่ตอนนีค้งไม่มโีอกาส

เริม่อกีแล้ว”	คณุชทูเล่า	“ตอนแรกมองว่าอยากเป็นร้านหนงัสอื	
และมบีริเวณพอทีจ่ะท�ากิจกรรมร่วมกันได้ด้วย	เพราะผมมองว่า
หนงัสอืเป็นตวัพืน้ฐานของทกุอย่าง	สามารถอยูร่่วมกบักจิกรรม
อะไรก็ได้	จึงอยากให้เป็นร้านหนังสือที่มีกิจกรรมหลากหลาย	
อย่างร้านกาแฟด้วย”
	 แน่นอนว่าด้วยความทีเ่ป็นร้านหนงัสือฉบบัฟิวช่ัน	ท�าให้เมือ่
ครั้งเปิดร้านใหม่ๆ	ก็ยังมีคนสับสนเรื่องแนวทางของค�าน�าว่า
เป็นร้านหนงัสอืหรอืร้านกาแฟกันแน่	แต่คณุชูทยังคงมัน่ใจใน
แนวทางของตนเองที่เชื่อว่าหากมีมุมให้ได้พักผ่อน	ได้ทานขอ
งอร่อยๆ	แล้วจะท�าให้สนิทสนมและคุยกันมากขึ้น	จนตอนน้ี 
แนวทางที่ว่านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นแล้ว	สังเกตได้จากตอนที่เรา
สัมภาษณ์	ภายในร้านมีคนมานั่งอ่านหนังสือและชิมกาแฟ 
รวมไปถึงพดูคยุกันอย่างมชีีวติชีวา
	 แม้จะมีมุมกาแฟและอาหาร	แต่ร้านค�าน�าก็ยังให้ความ
ส�าคัญกับหนังสือที่วางขายในร้านเป็นอันดับต้นๆ	ด้วยความที่
ทัง้เจ้าของร้านทัง้	2	คนเป็นนกัอ่านตวัยง	ท�าให้การเลอืกเฟ้น
หนงัสอืทีม่าขายภายในร้านนัน้เป็นไปอย่างเข้มข้น	มหีนงัสอืทีห่า
ซ้ือยากทัง้หมวดการเมอืง	ปรัชญา	และวรรณกรรม	ซ่ึงส�าหรบั
คนรักหนงัสือแล้วคงบอกได้แค่ว่านีม่นัเป็นสวรรค์ชัดๆ
	 “ด้วยความเป็นร้านหนงัสอือสิระเราเลอืกหนงัสอืเองได้	ไม่ต้อง
เกรงใจใคร	เราเลยเลอืกหนงัสอืทีเ่ราชอบและคดิว่าดเีสยีส่วน
ใหญ่”และเมื่อเราส�ารวจชั้นหนังสือก็เป็นไปอย่างที่คุณชูทว่า
จริงๆ	“นอกจากหนังสือแล้ว	ผมคิดว่าร้านหนังสือที่ดีควรมี
เจ้าของหรอืคนขายสามารถแนะน�าหนงัสอืในร้านให้คนอ่านได้
ด้วย	 ซ่ึงในร้านค�าน�ามีพี่หมีที่อ่านหนังสือมามากเป็นคนคอย
แนะน�าหนังสือให้นักอ่านที่สนใจได้	ซึ่งผมอยากให้เป็นร้าน
หนังสือแบบนั้น	มากกว่าเป็นร้านหนังสือที่มีไว้บรรจุหนังสือ	
และคนขายก็ไม่รู้จักหนงัสือในช้ันเลย”
	 แต่ในยคุปัจจบุนัทีก่ารอ่านดเูหมอืนจะย้ายทีอ่ยูจ่ากกระดาษ
สู่หน้าจอ	จากหน้าหนงัสือสู่สเตตสัเฟซบุก๊แล้ว	ใครหลายคนคง
มองว่าการเปิดร้านหนงัสอืในยคุดจิติอลก�าลงัมาแรงเหลอืเกนิน้ี
คงไม่ต่างอะไรกับการเอาเรือไปขวางน�้าเชี่ยว	นักการตลาด 
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หลายคนถงึกบัปรามาสไว้ว่าร้านหนงัสือก�าลังจะตายในอกีไม่ช้า 
เสยีด้วยซ�า้	แต่พอเราถามคณุชทูถงึเรือ่งความอยูร่อดของร้าน
หนงัสอืในยคุนี	้ชายร่างใหญ่กลบัหวัเราะร่า
	 “อยากเล่าว่าตอนที่ก�าลังจะเปิดร้าน	เราติดต่อทางส�านัก
พิมพ์เพื่อน�าหนังสือมาลงชั้น	เขาก็แสดงความเป็นห่วงเราว่า
จะเปิดจรงิๆ	เหรอ	อย่าเพิง่เปิดเลย”	พีช่ทูพดูจนท�าเราหวัเราะ
กนัทัง้วง	“แต่ถ้าถามผมแล้ว	ส่วนตวัลกึๆ	เชือ่ว่าร้านหนงัสอื
จะไม่ตาย	แต่ถ้าคนหวงัจะร�า่รวยด้วยการเปิดร้านหนงัสอื	ผม
ว่ามนัคงไม่ใช่	แต่ถงึไม่ตายเรากต้็องปรับตวัตามยคุสมยัด้วย	
อย่างร้านค�าน�าถ้าเอาแค่รายได้จากหนงัสืออย่างเดียวมาหล่อ
เลีย้งทัง้ร้านตอนนีค้งต้องบอกเลยว่ายาก	ต้องเอาส่วนอืน่อย่าง
กาแฟ	ขนม	อาหารมาช่วยหล่อเลีย้งซึง่กนัและกนั	แต่ในช่วง
ระยะเวลาปีกว่าๆ	ที่ได้ท�าร้านค�าน�าแห่งนีม้า	ผมได้ยนิข่าวว่ามี
ร้านหนังสอืหลายร้านก�าลังจะปิดตวัลง	ในขณะทีอ่กีหลายร้าน
กก็�าลงัจะเปิดตวัขึน้เช่นกนั	ดังน้ันผมเชือ่ว่าไม่ตายหรอก	แต่ก็
ต้องเอาชวีติรอดต่อไป”
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เป็นสิ่งที่ท�าให้เขามีความสุข	แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยการที่ได้เปิด
ร้านค�าน�าส�าเร็จนัน้เป็นส่ิงทีเ่ขาและคณุหมมีคีวามสุขทีสุ่ดแล้ว
	 “การฝันว่าอยากมีอยากท�านั้นเป็นเรื่องง่าย	แต่การเริ่มต้น
อะไรบางอย่างไม่ใช่เรือ่งง่าย	ดงันัน้ถ้าอยากท�าสิง่ทีฝั่นให้เป็นจรงิ
นัน้เราจงึต้องพยายาม	เพราะทกุย่างก้าวทีเ่ราเดนิไปตามทีเ่ราเชือ่
นัน้มอีปุสรรคอยูเ่สมอ	และเพราะแบบนัน้เมือ่เราท�าส�าเรจ็จึงเป็น
ส่ิงทีน่่าภาคภมูใิจ”
	 หากคุณลองเลือกเปิดหนังสือขึ้นมาสักเล่ม	หน้าแรกที่จะได้
เหน็คงเป็นหน้าค�าน�า	คงไม่ต่างอะไรจากร้านค�าน�าแห่งนีท่ี้เปรยีบ
เสมอืนหน้าแรกของความฝันชายหนุม่	2	คน	ผูมุ้ง่มัน่ท�าตามใน
ส่ิงทีต่วัเองเช่ือ	จริงอยู่ทีว่่าเราคงไม่มวีนัรู้ว่าเร่ืองราวต่อจากหน้า
ค�าน�านัน้คอือะไร	บางทอีาจเป็นเร่ืองส้ัน	บางทอีาจเป็นเรือ่งยาว	
หรือในบางคร้ังอาจเป็นบทกวี
	 แต่เราเช่ือว่าเรื่องราวของการท�าตามความฝันนั้น...ไม่ว่าจะ 
จบลงอย่างไร
	 ย่อมเป็นเร่ืองราวทีส่วยงามอย่างแน่นอน

	 พี่ชูทยังบอกอีกว่าเขาเชื่อว่าหนังสือที่เป็นเล่มยังคงมีเสน่ห์
ที่หาของเทียบเคียงยาก	แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเข้ามาของ 
สิง่พมิพ์ออนไลน์อย่าง	E-Book	แล้วกต็าม	แต่ถงึกระนัน้หากเป็น
นกัอ่านแล้วกย็งัคงถวลิหาความรูส้กึจากรปูเล่มหน้าหนงัสอือยูด่ี
	 “ผมไม่เคยอ่าน	E-book	นะ	E-Magazine	กไ็ม่เคย”พีช่ทูพดูตลก
หน้าตายจนเราหวัเราะครืนกนัอกีคร้ัง	เพราะ	Howl	ของเราเองก็ 
เป็น	E-Magazine	เช่นกนั	“จรงิอยูท่ีเ่ราคงต้องยอมรบัว่าหนงัสอื
ก็อาจจะล้าสมัยไปตามกาลเวลา	แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสินค้า
บางอย่างไม่ว่าในยุคสมยัไหนกย็งัคงอยู	่หนงัสอืดจิติอลในวนันี้
อาจจะก�าลงัมาแรงกจ็รงิ	แต่กเ็ชือ่ว่าหนงัสอืทีเ่ป็นเล่มกบัหนงัสอื
ในหน้าจอนั้นไม่เหมือนกัน	อาจเป็นเรื่องของรูปลักษณ์และ 
ผิวสัมผัสที่แตกต่าง	ความสะดวกในการพกพาและการอ่าน 
ซึง่ส�าหรบัผมมองว่าแต่ละอย่างกม็ข้ีอดีข้อเสียทีแ่ตกต่างกนัออกไป” 
	 ปัจจบุนัร้านค�าน�าได้เปิดมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว	เมือ่ถาม
ว่าอะไรคอืสิง่ทีป่ระทบัใจนบัตัง้แต่เปิดร้านมา	คณุชทูบอกว่าการ
ที่ได้เห็นครอบครัวที่มีคนหลายช่วงวัยมาใช้เวลาร่วมกันที่ร้าน 
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TALK OF THE HOWL : MOVIE
by : หนุ่มนอกจอ
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QUILL : ผูกพัน เพื่อพลัดพราก
	 ถ้าหากพดูชือ่หนงัเป็นภาษาไทยเร่ืองน้ีข้ึนมา	คดิว่าน้อยคนนกั 
ทีจ่ะรูจ้กัหนงัเรือ่งนี	้แต่ถ้าหากพดูถงึ	ควลิ	หรอื	คจูงั	คงจะมหีลาย
ต่อหลายคนร้องอ๋อกันบ้าง	เพราะนี่คือภาพยนตร์ที่น�าเรื่องจริง 
ของสุนัขน�าทางที่ชื่อ	ควิล	(หรือคูจัง)	มาบอกเล่าสู่เรื่องราวที่
ท�าให้ใครหลายคนต้องเสียน�้าตา
	 หนังเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งราวของความผูกพนัในทกุๆ	ช่วงชวีติของ
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์	รีทรีฟเวอร์	ตัวหนึ่งที่ชื่อ	ควิล	หรือ	คูจัง	
และเจ้าของของมัน	ด้วยความพิเศษเหนือเพื่อนสุนัขตัวอื่นและ
พรสวรรค์ที่มี	ท�าให้คูจังได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงในการเป็น
สุนัขน�าทางเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา	จากเหตุการณ์สุด
แสนประทับใจต่างๆ	ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างสุนัขกับคน	
และแน่นอนว่าเมื่อมีความผูกพัน	การพลัดพรากและหยดน�้าตา
มักจะมาเป็นของคู่กันอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
	 การพลดัพรากมใีห้เหน็ในเกอืบทกุช่วงชวีติของคจูงั	เมือ่แรกเกิด

คูจังถูกยกให้โรงเรียนฝึกสุนัขน�าทางส�าหรับคนตาบอด	 
และนีก็่คอืการพลัดพรากคร้ังแรกของเจ้าคจัูง	แต่เนือ่งจากมนั
ยังเป็นเพียงสุนัขทารก	คูจังจึงถูกน�าไปเลี้ยงดูโดยสามีภรรยา
คู่หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะถูกส่งไปยังโรงเรียนฝึกสุนัขอีก
ครั้ง	และนี่คือการพลัดพรากครั้งที่	2	ของคูจัง	
	 ระหว่างการฝึกให้เป็นสุนัขน�าทาง	ในช่วงแรกครูฝึกเห็น
คูจังเป็นแค่สุนัขเฉื่อยๆ	ตัวหนึ่ง	ให้ท�าอะไรก็ไม่ค่อยยอมท�า 
แต่ด้วยความรักที่ครูฝึกมอบให้	พร้อมกับการฝึกฝนท�าให้
พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวคูจังค่อยๆ	เผยออกมา	เมื่อถูกฝึกมา
เป็นอย่างดีแล้ว	คูจังได้ถูกมอบให้กับมิตซุรุ	วาตานาเบะ	เพื่อ
เป็นสุนัขน�าทางคู่ใจ	วาตานาเบะเป็นชายตาบอด	ผู้ทระนงใน
ศักดิ์ศรีและความสามารถของตนในการใช้ไม้เท้ามากกว่าจะ
ยอมเชื่อใจสุนัขน�าทาง	แต่จนแล้วจนรอดก็ยอมใจอ่อนให้คูจัง
น�าทางด้วยความน่ารกั	ความซือ่สตัย์ภกัดขีองคจูงักเ็อาชนะใจ
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ที่ท�าให้ผมละสายตาจากความน่ารักของเจ้าควิล	หรือ	คูจังได้	 
และทุกช่วงเวลาของการพลัดพรากก็ลึกซ้ึงกินใจให้ความ 
รู้สึกหวานปนขม	(bitter-sweet)	แม้ว่าการพลัดพรากอาจจะ
ดเูศร้าแต่ถงึกระนัน้มนักส็วยงาม	ส�าหรบัผมแล้วบอกเลยว่าถ้า
ใครเป็นคนทีร่กัสนุขัแล้ว	หนงัเรือ่งนีคุ้ม้ค่าในการหามาดอูย่างยิง่ 
แล้วคุณจะตกหลุมรักพวกเขามาขึ้นกว่าเดิม	
	 เพราะในโลกใบนี	้อาจไม่มสีตัว์เลีย้งชนดิไหน	รกัเราได้มาก
เท่ากับพวกเขาอีกแล้ว
	 “ฉนัอาจจะเป็นแค่ส่วนเสีย้วหนึง่ในโลกใบใหญ่ของเธอ	แต่
เธอคือโลกทั้งใบของฉัน”	

วาตานาเบะและคนในครอบครัวได้ไม่ยาก	ท�าให้โลกที่เคย
มืดมนของเขาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง	ความผูกพันค่อยๆ	
ก่อตัวขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นความรักในที่สุด	และนี่คือการ
พลัดพรากครั้งสุดท้ายของควิล	เมื่อวาตานาเบะเจ้านายคน
สุดท้ายของมันได้จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบด้วยโรคร้าย	แต่
ก่อนทีท่ัง้สองจะจากกนั	ทัง้คูไ่ด้กลบัมาเดนิเคยีงข้างกนัอกีคร้ัง
เป็นระยะทาง	30	เมตรสุดท้าย	ทีเ่จ้าควลิได้ท�าหน้าทีน่�าทางให้
กับเจ้านายที่รักของมัน	
	 หนงัเรือ่งนีส้�าหรบัผมแล้วเรยีบง่ายตามฉบบัหนงัญีปุ่่นทีม่กั
บอกเล่าเรือ่งราวแบบเหงา	เงยีบ	เรียบ	ช้า	แต่ไม่มวิีนาทีไหนเลย 
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TALK OF THE HOWL : PLACE
by : นายขนมขบเคี้ยว
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PETS’ VILLE : PET’S LOVER COMMUNITY

	 หากนึกถึงความสนุก	ความตื่นเต้น	ในการที่ได้พบเจอ 
สิง่อะไรใหม่ๆ	คงถอืว่าเป็นความสขุแบบหนึง่ทีเ่รายงัคงจ�ากนัได้ดี	
โดยเฉพาะการได้พบกับส่ิงที่น่าประทับใจคร้ังแรกย่อมสร้าง
ความทรงจ�าดีๆ	ให้กับเราอย่างไม่ลืมเลือน	
	 เหมือนกับครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเยือน	Pets’	Ville	
สถานทีท่ีช่วนให้เกดิค�าถามในใจว่า	“โอ้โห	ทีน่ีส่ร้างข้ึนส�าหรบั
สุนัขจริงๆ	หรือเนี่ย”	 เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เห็น 
สระว่ายน�า้ส�าหรบัสนุขัที่ใหญ่พอๆ	กบัสระว่ายน�า้ทีค่นลงไปเล่นได้
สบายๆ	และสนามหญ้ากว้างใหญ่ที่มีไว้ให้น้องหมาได้วิ่งเล่น
โดยเฉพาะ	อีกทั้งยังมีโรงแรมที่เปิดพร้อมให้บริการเพื่อนรัก 
4	ขา	ได้มาพกัผ่อนพร้อมการดูแลอย่างดี	ด้วยเน้ือทีเ่กอืบ	4	ไร่	
ของ	Pets’	Ville	ที่เต็มไปด้วยบริการดูแลสุนัขครบวงจร	 
คงท�าให้ขนาดคนอย่างเรายังรู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อย	แน่นอนว่าถ้า
เจ้าหมาตัวน้อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือน	Pets’	Ville	จะต้อง
ประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเป็นแน่
		 ความคดิทีอ่ยากสร้างส่ิงทีแ่ปลกใหม่และธุรกจิทีแ่หวกแนว
นั้น	เป็นค�าตอบเพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิตของ	คุณเจ	ธนัญชัย	 
จุนแสงจันทร์	 ผู้สร้าง	Pets’	Ville	คอมมูนิตี้เพื่อคนรักสัตว์	
ด้วยดกีรกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท	สาขา	Entrepreneurship	
and	Innovation	(การบรหิารธรุกจิสมยัใหม่)	จากต่างประเทศ	
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงได้ตกผลึกกลายมาเป็น 
คอมมูนิตี้ส�าหรับสุนัขและคนรักสุนัขแห่งนี้
	 “ภายหลังจากจบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศ	
ผมรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง
และแหวกแนว	พอดีว่าผมและภรรยาเป็นคนรักสุนัข	เลยเกิด
ไอเดียว่าอยากจะสร้างอาณาจักรที่ดูแลสุนัขครบวงจร	เพราะ
ในเมอืงไทยยังไม่มทีี่ไหนทีม่บีรกิารครบวงจรเลย	ผมเลยอยาก
รวบรวมบริการดูแลสุนัขหลายๆ	อย่างมารวมไว้ในที่นี่ที่เดียว	
ทั้งสระว่ายน�้า	อาบน�้าตัดขน	โรงแรมส�าหรับสุนัข	สวนวิ่งเล่น
ขนาดใหญ่ให้น้องๆ	วิ่งเล่นได้”
	 เมื่อคุณธนัญชัยได้เริ่มต้นไอเดียและวางแผนอย่างจริงจัง
แล้ว	เขาได้ค่อยศึกษาๆ	ตลาดสัตว์เลี้ยงเมืองไทย	วิเคราะห์

ความเป็นไปได้	เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่คนเลี้ยงสัตว์อาจจะ
ยังไม่คุ้นเคยมากนัก
	 “กว่าจะมาเปิดที่นี่ผมไปท�าส�ารวจมาก่อนหนึ่งปีทั้งใน 
ประเทศไทยและต่างประเทศ	เพราะในไทยไม่เคยมมีาก่อน	หลงั 
จากนั้นก็ใช้เวลาสร้างอีกหนึ่งปี	 และกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ 
เข้าทางก็ใช้เวลาอยู่หลายเดอืนเหมอืนกัน	แต่ผลลัพธ์ที่ได้กคุ้็มค่า
เพราะตรงตามที่ได้ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ที่นี่สามารถตอบโจทย์ 
ทกุอย่างของคนทีเ่ลีย้งสนุขัได้”	คณุธนญัชยัเล่าถงึทีม่าของการ
เปิดคอมมูนิตี้เพื่อคนรักสุนัขครบวงจรที่นี่ให้เราฟัง
	 “จนในตอนนีท้าง	Pets’	Ville	เปิดมาได้	2	ปีกว่าแล้ว	ผมไม่ได้ 
คาดคิดว่าที่นี่จะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้	ตอนที่เปิดแรกๆ	
ก็มีท้อบ้าง	คิดว่าที่นี่จะไปรอดจริงหรือเปล่า	 เพราะใครๆ	ก็
มองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน	ช่วงเปิดแรกๆ	เราก็ไม่ได้ท�าเรื่อง
การตลาด	แต่อาจเป็นเพราะลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่เกิดความ
ประทับใจ	ก็เลยมีการบอกต่อกันปากต่อปาก	เราก็ได้ลูกค้า
ใหม่ๆ	เพิ่มมาเรื่อยๆ	ผมเลยเช่ือว่าการสร้างความประทับใจ
ในบริการเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด	 เพราะการบอกต่อเป็น 
สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด	ผมเชื่ออย่างนั้น”
	 นอกเหนือจากความกว้างใหญ่และความพร้อมของ 
สถานที่แล้ว	อีกสิ่งที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันคือความเอาใจใส่ในทุก
รายละเอียดเพื่อการให้บริการออกมาดีที่สุด	ยกตัวอย่างเช่น
สระว่ายน�้าของที่นี่ก็ไม่ใช่สระว่ายน�้าคลอรีนทั่วๆ	ไป	หากแต่
เป็นสระว่ายน�้าเกลือ	เนื่องจากคลอรีนอาจท�าให้ผิวสุนัขที่มา
ว่ายระคายเคืองได้
	 “สระว่ายน�า้ทีน่ีส่ร้างเป็นสระส�าเรจ็รปูระบบน�า้เกลอื	เพราะ
น�า้เกลอืดต่ีอผวิหนงัของน้องสนุขัมากกว่า	ส่วนคณุภาพน�า้กใ็ช้
บริษัทจากข้างนอกมาคอยดูแลคุณภาพน�้าตลอด	และเมื่อม ี
ลูกค้ามาใช้บริการ	เราก็จะมีพนักงานคอยดูแล	มีครูฝึกคอย
ฝึกพฤติกรรมของน้องสุนัขส�าหรับการว่ายน�้า	คอยดูแลความ
ปลอดภัยให้หายห่วงได้เลย”
	 นอกจากเรื่องการใส่ใจให้บริการที่โดดเด่นแล้ว	ที่นี่ยังเน้น
ย�า้เร่ืองความปลอดภยัและความสะอาดของน้องสุนขัเป็นอย่าง
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มากด้วยเช่นกัน	เพ่ือให้เจ้าของสุนัขทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ
เกิดความสบายใจ	ที่นี่จึงมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ออก
มาเพื่อความปลอดภัยส�าหรับสุนัขทุกตัวที่เข้ามาใช้บริการที่นี่
	 “ทีน่ีจ่ะเข้มงวดเรือ่งความปลอดภยัของสนุขัมาก	ถ้าสนุขัตวั
ไหนจะใช้บริการครั้งแรก	ต้องขอเช็คสมุดวัคซีนก่อนว่าได้รับ
วคัซนีครบแล้วหรอืยงั	เพราะตวัไหนยงัไม่ได้รบัวคัซนีครบถ้วน
อาจจะติดเช้ือโรคได้และเราคงต้องขอปฏิเสธการให้บริการ	
นอกจากนัน้เรายงัมกีารตรวจเร่ืองโรคผวิหนงัและเหบ็หมดั	ถ้า
หากสนัุขตัวไหนมปัีญหาเรากต้็องขอปฏเิสธการให้บรกิารเช่นกัน 
เพื่อไม่ให้น้องๆ	ตัวอื่นได้รับผลกระทบ”
	 หลงัจากทีค่ยุกบัคณุธนัญชยัมาซกัพกั	เรากไ็ด้สะดุดสายตา
กับตึกสีขาวข้างสนามหญ้า	เมื่อเห็นดังนั้นคุณธนัญชัยก็ได้
อธิบายว่าตึกสีขาวนั้นเป็นโรงแรมส�าหรับสุนัข	 เผื่อใครที่มี
เหตุจ�าเป็นต้องเดินทางหรือต้องทิ้งสุนัขไว้ล�าพัง	ที่นี่ก็พร้อม

ให้บริการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอีกด้วย
	 “ในส่วนของโรงแรมส�าหรับสุนัข	จะมี	3	แบบให้เลือก	คือ	
Standard,	Deluxe	และ	VIP	ซ่ึงเรื่องโรงแรมนี้ผมได้ไอเดีย
ตอนที่เราไปออกบูทครับ	เนื่องจากมีลูกค้าท่านหนึ่งแนะน�าว่า
มันคงเป็นเรื่องที่ดีมากเลย	ถ้าหากมีโรงแรมที่สามารถดูน้องๆ	
ได้ตลอดเวลา	เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของห้อง	VIP	ของเรา
ที่จะมีกล้องติดไว้ห้องละหนึ่งตัว	ลูกค้าที่ฝากสุนัขไว้สามารถ
ล็อกอินเข้ามาดูน้องได้ผ่านแอปพลิเคช่ันตลอดเวลาที่น้องเข้า
พัก”
	 แน่นอนว่าความสขุเลก็ๆ	ทีเ่กิดขึน้ทีน่ีน่ัน้	มนัอาจไม่ใช่คุณค่า
ของเงินทองหรือสิ่งของ	หากแต่เป็นคุณค่าทางใจมากกว่า 
เพราะสิ่งที่มีค่านั้นมักซ่อนอยู่ในระหว่างทางที่เราก้าวเดินไป	
และความสุขก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มีค่านั้นด้วยเช่นกัน	 เช่นเดียวกับ
เรื่องราวของ	Pets’	Ville	และคุณธนัยชัย	ที่เขาบอกว่าส�าหรับ
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เขาแล้ว	ขอแค่สุนัขและเจ้าของสุนัขที่มาที่นี่มีความสุขแค่
นั้นก็เพียงพอแล้ว
		 “ส�าหรับใครที่อยากเข้ามาท�าธุรกิจนี้	ต้องเข้าใจก่อนว่า
ธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ท�าเงินได้เยอะเท่าไหร่	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 / ฟังใจ”
ทางเลือกใหม่ของนักฟังเพลงไทย

	 ถ้าเป็นไปได้...	ไม่ว่าใครก็คงอยากเลือกท�าในสิ่งที่เป็น 
ตวัเองมากทีส่ดุ	ยิง่ในยคุสมยัทีศ่ลิปะและดนตรถีกูครอบง�าโดย
กรอบทางธรุกจิ	ผูเ้สพจงึย่อมต้องการทางเลอืกมากขึน้	จึงเป็น
ทีม่าของกลุม่นักดนตรอีสิระหรอืทีเ่ราเคยได้ยนิกนัอย่างคุน้หวู่า	
“วงดนตรีอินดี้”	ที่ทั้งแต่งและอัดเพลงเองโดยไม่ข้ึนกับสังกัด
ค่ายดนตรีใดๆ	ท�าให้เกดิดนตรแีนวใหม่ที่ไม่ได้องิกบักลไกการ
ตลาดเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่มาจากแรงบนัดาลใจอันร้อนแรง
ของตวัศลิปินเองอกีด้วย
	 วงดนตรีและเพลงอินด้ีในปัจจุบันมีหลากหลายแนว	ไม่ได้
ยึดติดว่าต้องเป็นแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น	หลายครั้งอาจจะมี 
นกัดนตรีไม่ครบวง	หรอืในบางครัง้อาจมแีค่ตวัคนเดยีวกับกีต้าร์
อกี	1	ตวั	เสยีด้วยซ�า้	และทีส่�าคญัคอืพวกเขามีหลากหลายอาชพี	
หลายคนมีงานประจ�าที่มั่นคงแต่ผันเวลาว่างมาแต่งเพลงเป็น
งานอดิเรกอย่างจริงจัง	บางคนก็รวมวงกับเพื่อนเก่าเพื่อแต่ง
เพลงเติมเต็มความฝันในสมยัก่อน	และอกีหลากหลายเหตผุล
มากมาย
	 ดงันัน้ในครัง้น้ีเราจะพาไปรูจ้กักบั	“ฟังใจ	(Fungjai)”	มวิสคิ
สตรมีมิง่โดยคนไทย	เป็นพืน้ที่ใหม่ทีเ่ปิดกว้างทัง้ส�าหรบัเพลง
ไทยอินดีแ้ละไม่อินดี้ได้มาอยูพ่ื้นทีเ่ดียวกนั	เพือ่เพิม่ทางเลอืก
ให้เหล่านกัฟังเพลงไทยมตีวัเลอืกในการฟังเพลงมากยิง่ขึน้	โดย
เฉพาะเพลงอินดี้ที่หาฟังได้ยากจากช่องทางอื่นๆ	โดยเราได้มี
โอกาสพูดคุยกับ	คุณท็อป-ศรัณย์	ภิญญูรัตน์	หน่ึงในผู้สร้าง	
“ฟังใจ”	ว่ามทีีม่าที่ไปอย่างไร	รวมไปถงึแนวคดิ	และทศันคติ
เกีย่วกบัเพลงอนิดี้ในไทย
	 ในยคุที่ใครๆ	ต่างคดิว่าวงการเพลงไทยก�าลงัอยู่ในช่วงขาลง...

ที่มาท่ีไปจากปาก CEO ฟังใจและแรงบันดาลใจ
เริ่มแรก
	 ถ้าจะให้กล่าวโดยรวม	ฟังใจเป็นคอมมวินติี	้(community)	
ส�าหรบัคนชอบท�าเพลงและชอบฟังเพลงไทย	เราพยายามสร้าง
พืน้ที่ให้คนมาปฏสิมัพนัธ์กนั	ระหว่างคนท�าเพลงและคนฟังเพลง	
โดยเริม่ท�าจรงิๆ	ช่วงพฤษภาคม	2014	ครับ	แต่ปล่อยให้คนเริม่
เข้ามาใช้จรงิๆ	ตอนเดอืนตลุาคม	2014	ซึง่ถ้านบัมาถงึตอนนี ้
กป็ระมาณ	1	ปีกบั	4	เดอืนแล้วครบั

	 มันไม่ได้เป็นความคิดย่ิงใหญ่มาตั้งแต่ต้น	มันเหมือนเป็น
งานอดิเรกมากกว่า	เกิดจาก	3	เหตผุลด้วยกันหลักๆอนัดบัแรก	
คือ	ผมไปท�างานที่อเมริกามา	และผมค้นพบว่าปัจจุบันด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ	การจะเริม่ต้นสร้างโปรดกัส์ทีเ่ป็นของเราเอง
เนีย่	มนัไม่ยากมาก	ต้นทนุมนัไม่ได้สงูมากเหมอืนแต่ก่อน	อนัดบั
สอง	คอื	พืน้เพเดิมคอืผมเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์	แล้วมนัเกดิ
ความเบื่อในอาชีพประมาณหนึ่ง	เพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้สร้าง
อะไรทีเ่ป็นของเราเอง	เราสร้างให้คนอืน่ตลอด	กเ็ลยอยากสร้าง
อะไรทีเ่ป็นของตวัเองขึน้มา	อนัดับสาม	คอื	เราได้ไปใช้บรกิาร
มวิสิคสตรีมมิง่ตอนใช้ชีวิตอยู่ทีโ่น่น	ก็เกิดความรู้สึกชอบ	รูส้กึว่า
มนัดีกว่าการฟังเพลงบนเวบ็ไซต์	youtube	หรือวดีิโอสตรมีมิง่
อืน่ๆ	เพราะว่ามวิสคิสตรมีมิง่	มนัถกูออกแบบมาส�าหรบัการฟัง 
เพลงจรงิๆ	มนัมข้ีอได้เปรยีบกว่าในหลายประเดน็	พอสามอย่างน้ี 
มารวมกันก็เลยเกิดเป็นไอเดียอยากท�ามิวสิคสตรีมมิ่งในไทย
บ้าง	เป็นของคนไทย	เน้นทีเ่พลงไทยเป็นหลกั	ซ่ึงแรกๆ	มนัก็
ยงัแค่เป็นงานอดเิรก	ผมกย็งัต้องกนิข้าว	(หวัเราะ)	ผมกท็�างาน
กราฟฟิก	เป็นอาจารย์พเิศษ	ผมก็สอนหนงัสือไป	ฟังใจกค่็อยๆ	
โตของมนัมาเรือ่ยๆ	จนถงึวนัหนึง่ผมต้องตดัสนิใจ	เพราะถ้าเรา
ไม่ให้เวลามนัเตม็ที	่มนัก็จะไม่เกิด	ก็เลยตดัสินใจทีจ่ะหยดุงาน
ตรงนัน้	แล้วโฟกัสกับฟังใจเตม็ทีม่ากกว่า	แต่แน่นอนครบั	มนั
ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ถ้าฟังใจไม่ได้รับการตอบรับทีดี่จากคนฟัง 
ศลิปินก็ให้ความไว้เนือ้เช่ือใจมากขึน้ครับ

เราถึงปีทองของเพลงอนิดีกั้นแล้วหรือยัง
	 ผมไม่แน่ใจนยิามค�าว่าปีทองเป็นอย่างไร	แต่ถ้าในปี	2015	
ที่ผ่านมา	ผมมองว่าเป็นปีที่เพลงอินดี้ค่อนข้างประสบความ
ส�าเร็จมากประมาณหนึ่งก็แล้วกัน	เพราะว่ามี	Cat	Radio	ที่
กลับมาจัดงาน	Cat	Expo	อย่างเต็มตัวและมีคนไปเยอะมาก	
ประสบความส�าเร็จมากๆ	แล้วเราก็มีงานคอนเสิร์ตที่พวกเรา
จดัอย่าง	“เหด็สด”	2	ครัง้	ซึง่ทัง้	2	ครัง้กม็คีนให้การตอบรับ 
ดีมาก	ท�าให้ผมรู้สึกว่ามกีลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ	ทีท่�าเพลงด้วยตวัเอง
โดยไม่หวังพึง่ค่าย	หรือเป็นค่ายเล็กๆ	ท�ากันเองเยอะขึน้	และเราก ็
เหน็ปรากฏการณ์อย่างวงดนตรีที่ไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆ	แต่ว่า
ขึน้ตดิอนัดับ	1	ชาร์ต	ต่างๆ	อย่าง	Polycat	ทีเ่รียกได้ว่ามาแรง
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มากๆ	ประสบความส�าเรจ็มากๆ	กเ็ป็นปีทีผ่มรูส้กึว่าคนไทยเร่ิม
มกีระแสของการฟังอะไรทีเ่ปิดกว้างมากข้ึน	เราเร่ิมเหน็ว่าคนฟัง
ตามสือ่หรอืสิง่ทีค่นอืน่ยดัเยยีดมาให้ฟังลดลง	และเลอืกฟังส่ิงที่
เขาค้นพบด้วยตวัเองมากขึน้	ตอบความเป็นตวัเองมากขึน้

ศลิปินอนิดีแ้ละรายไดข้องพวกเขา
	 ในระบบมีศิลปินประมาณ	700	วงครับ	คือทุกวันนี้มีคน
ส่งเพลงมาให้เราตลอดเวลา	ส่วนใหญ่ศิลปินก็จะมาทักในเพจ
ว่าอยากมีเพลงอยู่บนฟังใจต้องท�ายังไง	เราก็จะส่งแบบฟอร์ม
ออนไลน์ไปให้เขากรอก	ซึ่งจะมีเร่ืองของการอนุญาตเผยแพร	่
อนญุาตใช้สทิธติามกฎหมาย	และเรากม็กีารแบ่งรายได้กลับไป
ให้ตวัศลิปินทีน่�าเพลงมาลงทีน่ี	่ส่วนการคดัเลอืกเราไม่มกีารคดั	
คอืส่งเพลงมา	เราลงให้หมด	มแีค่	2	กรณทีีเ่ราจะไม่ลงเพลงให้	
หนึ่งคือไม่ใช่เจ้าของสิทธ์ิ	เช่น	cover	เพลง	หรือน�าเพลงของ
คนอืน่มาดดัแปลง	สองคอืเนือ้หาของเพลงเข้าข่ายผดิกฏหมาย	
ตวัอย่างเช่น	หมิน่ประมาท	พดูพาดพงิถงึใครต่อใคร	แบบนีเ้รา
กไ็ม่ลงให้	เงือ่นไขกม็เีท่านีแ้หละครบั	และเรว็ๆ	นี	้เราจะเปิด
ระบบให้คนอพัโหลดเพลงได้เองเลย	กดอัพโหลดปุบ๊เพลงจะขึน้
บนระบบเลย	ไม่ต้องรอทมีงานครบั	จะเป็นคอมมวินติีท้ี่ใครท�า
ดนตรกีม็าปล่อยของทีน่ี่ได้เลย	
	 	ระบบสตรมีมิง่	รายได้จะมาจาก	2	ส่วน	คอื	1	โฆษณา	2	
สมาชกิ	ระบบเกบ็เงนิ	ยกตวัอย่างเช่น	Spotify	จะม	ี2	แบบ	คอื	
แบบฟังฟรแีต่มโีฆษณา	กบัแบบทีจ่่ายเงนิแล้วโฆษณาก็จะหาย
ไป	มฟัีงก์ชัน่บางอย่างเพิม่ข้ึน	ซึง่ไม่ว่าจะระบบไหนกต็าม	เงิน
จะเข้ามาที่กองกลาง	แล้วค่อยแบ่งปันรายได้ไปให้ศิลปินตาม
สดัส่วนทีต่กลงกนัไว้ตามสญัญา	อย่างกรณขีองฟังใจกป็ระมาณ	
50	เปอร์เซน็ต์	ตอนนีเ้ราไม่มรีะบบเกบ็เงนิคอืเป็นโฆษณาล้วนๆ	
สมมตเิราหาเงนิมาได้	100	บาท	50	บาท	จะเข้าไปกองกลางที่
จะแบ่งไปยงัศลิปิน	ซึง่ศลิปินจะไม่ได้เท่ากนัหมด	เพลงใครถกูฟัง
เยอะ	จะถูกคิดเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์	เขาก็จะได้เงินจาก
กองกลางมากหน่อย

เสนห่ข์องบทเพลงอนิดี้
		 ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า	“อินดี้”	ในภาษาไทยกับภาษา
องักฤษ	ตคีวามต่างกนัครบั	คอืในภาษาไทย	ค�าว่า	“อนิด้ี”	คน
มักตีความว่า	เอาแต่ใจตัวเอง	ท�าอะไรแปลกๆ	ฟังไม่รู้เรื่อง	
ซึ่งมักจะมีความหมายเชิงลบพ่วงเข้ามาอยู่	แต่จริงๆ	ค�าว่า	
“อินดี้”	ในภาษาอังกฤษ	มันย่อมาจากค�าว่า	“อินดีเพนเดนซ์”	
(Independence)	แปลว่า	เป็นอิสระ	ถามว่าอิสระจากอะไร	คง
ต้องตอบว่าเป็นอสิระจากการทีต้่องถกูบงัคบัในการทีต้่องท�าให้
ถูกใจตลาดหรือถูกใจคนฟัง	หรืออิสระในทางที่ว่าเขาสามารถ

โชว์ความเป็นตวัตนได้เตม็ที	่ซ่ึงผมอยากให้เอาความหมายภาษา
องักฤษมาใช้มากกว่า	อยากให้หมายถึงการปลดปล่อยความคิด
ในเชงิศลิปะ	ความคดิในเชงิดนตรอีอกมาได้โดยไม่ถกูข้อจ�ากดั
ทางด้านตลาดผูกมัด	โดยในยุคที่ศิลปินสามารถท�าเพลงด้วย 
ตวัเองได้	เผยแพร่ผลงานของตวัเองได้ด้วยตวัเองหมด	โดยผ่าน
ฟังใจหรอื	streaming	อืน่ๆ		มช่ีองทางการตดิต่อแฟนเพลงของ
ตวัเองได้อย่างเช่น	แฟนเพจเฟซบุก๊	หรือ	Youtube	ศลิปินกน่็า
จะสามารถแสดงความเป็นตวัตนได้มากขึน้	และผมว่าเสน่ห์ของ
มนักค็อืเราเจอวงทีท่�าเพลงแนวต่างกนัเยอะมากเลย	ไม่ใช่แค่
มอียู	่2	-	3	แนว	แต่เราได้เจอคนท�าเพลง	Hip-Hop	หมอล�า
เวอร์ชัน่ใหม่ๆ	Post	Rock	หรอื	Folk	ซึง่มนัน่าสนใจ	ผมชอบ
เปรยีบเทยีบดนตรเีป็นเหมอืนอาหาร	ถ้าเราฟังแนวเดมิๆ	ซ�า้ๆ	
เหมอืนเรากินข้าวผดักะเพราทกุวนั	มนัคงต้องเบือ่กันบ้าง
	 ผมคดิว่าเสน่ห์ของศลิปินอนิด้ีคอืเรามอีาหารหลากหลายให้
กินเตม็ไปหมดเลย	ไม่ใช่ว่าต้องชอบทกุอย่าง	แต่ว่ามนัสนกุดี
จากความหลากหลาย

สงัคมประชาธปิไตยทางดนตรี
	 เราให้อ�านาจอยู่ในมอืผูฟั้ง	ให้ผูฟั้งเป็นคนเลือกเพลงทีต่วัเอง
อยากฟัง	ชาร์ทเพลงของฟังใจกข็ึน้อยูก่บัจ�านวนผูฟั้งตามตัวเลข
ยอดคนฟังจริงๆ	

คอนเสร์ิตเหด็สด ครัง้แรกสดุแสนประทับใจ
	 ค�าว่า	เหด็สด	เป็นค�าเรยีกงานคอนเสร์ิตการแสดงสดของ
ฟังใจครบั	โดยในเหด็สดครัง้แรก	ผมเหน็บรรยากาศท่ีเต็มไป
ด้วยผูค้นมากมาย	ได้เหน็วงทีเ่ป็นฮโีร่ของผมตอนเดก็ๆ	อย่าง	
Death	of	salesman	แสดงสดๆ	ในงานทีเ่ราจัดขึน้	และวนันัน้
เป็นวนัเกิดของผมด้วย	มนัเลยย่ิงเป็นความประทบัใจในความ
ทรงจ�าจริงๆ	

การท�างานแบบฟังใจ
	 เรามทีมีงานแบบฟลูไทม์	16	คน	รปูแบบการท�างานกแ็บ่ง
ออกเป็น	3	ทมีครับ	ทมีมาร์เก็ตติง้	คอยดูแลการท�าการตลาด
ในรปูแบบต่างๆ	ง่ายๆ	กค็อื	ท�ายงัไงกไ็ด้ให้คนรูจ้กัฟังใจให้มาก
ทีสุ่ด	ทมีคอนเทนต์	เน้นสร้างคอนเทนต์	ทัง้งานเขยีนและงาน
วดีโีอ	จะมาในรปูแบบ	ฟังใจซีน	หรอืก็คอืนติยสารของฟังใจเอง	
และคลิปต่างๆ	ทีน่�ามาลงในเพจ	และสุดท้ายทมีโปรดักส์	เป็น
ทมีพฒันาตวัมวิสคิสตรมีมิง่ทีโ่ครงสร้างหลกัของฟังใจให้แขง็แรง
	 หลงัจากเริม่ต้นฟังใจผ่านมาปีกว่า	มคีนบอกว่าฟังใจเป็นที่
รู้จักมาก	ประสบความส�าเร็จแล้ว	ถ้าถามผมว่าประสบความ
ส�าเร็จไหม	ผมตอบว่ายัง	แต่ถ้าถามว่าพอใจไหม	ผมพอใจมาก	
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ไปได้ดีมากๆ	อยู่
	 ส่วนเรือ่งที่ใครๆ	กม็องว่าดนตรเีป็นของฟรนีัน้	ผมว่ามนัไม่ใช่
แค่เร่ืองลิขสิทธิ	์แต่ผมมองว่าคนไทยไม่เคารพกฏหมาย	ถ้ามอง
ภาพรวมๆ	มคีนมากมายยังโหลดเพลงแบบผดิกฎหมาย	ซือ้หนงั
ผดิกฎหมาย	แบบนีผ้มว่ามนัอยู่ทีค่นซ้ือแล้วครับ	ถ้าไม่มอีปุสงค์	
ก็ไม่มีอุปทาน	ที่ต่างประเทศ	คนไม่ซื้อไม่โหลดเพลงกันแล้ว 
ครับ	ส่วนใหญ่จะหาฟังมิวสิคสตรีมมิ่ง	สะดวกกว่า	หาเพลง
ง่ายนดิเดยีวครบั	ยอมจ่ายไม่เท่าไหร่เพือ่ความสะดวกในการฟัง
เพลง	แถมศิลปินก็ยังได้รับผลประโยชน์ให้เค้าสามารถท�างาน
ต่อไปได้อกีด้วย

ใหก้�าลังใจนักดนตรีอสิระ
	 ต้องอดทนครบั	มนัไม่ง่ายทีจ่ะประสบความส�าเรจ็	มนัเป็นสิง่ที่
เรารัก	แต่เราก็ต้องอิม่ท้องด้วย	อย่าไปทุม่ทกุอย่างให้กับมนั	เรา
เล่นเพือ่เราสนกุ	ถ้ามโีอกาสได้เล่น	โอกาสได้ท�าเพลงกท็�าครบั	
แต่คุณก็ควรมีอาชีพที่เลี้ยงชีพคุณได้	ถ้าเราอิ่มท้องเราก็ท�ามัน
ได้อย่างมคีวามสุข	ถ้าเราทุม่เทให้กับมนัจนเราไม่มจีะกิน	ผมว่า
มนัไม่น่าสนกุเท่าไหร่	

เพราะเป็นโปรเจก็ต์ทีเ่ราสร้างข้ึนมาเอง	และเรากรู้็สึกดีมคีวามสขุ
กับมัน	มีทีมงานขนาดนี้	มีเงินให้เรากินข้าว	ส่วนว่าท�าไมถึง 
คดิว่ายงัไม่ประสบความส�าเร็จ	จริงๆ	แล้วจุดมุง่หมายปลายทาง
ของพวกเรา	คอื	ยกระดบัวงการดนตรขีองไทย	เราอยากเหน็
นกัดนตรอีสิระ	สามารถท�าดนตรเีป็นอาชพีได้	สามารถเผยแพร่
ผลงานให้คนฟังได้	ถ้าเราเหน็ภาพนัน้	เราถงึพดูได้เตม็ปากว่า
ประสบความส�าเรจ็	และอกีแง่ในแง่คนฟัง	ถ้าใครนกึถงึเพลง
ไทย	ให้นกึถงึฟังใจ	อยากให้มาฟังเพลงไทยกนัทีน่ี่

วงการเพลงไทย ณ ปัจจุบนั
	 ผมว่าทีเ่ขาว่ากนัว่าซบเซา	เพราะมนัซบเซาจากวงการทีเ่รา
เคยรูจ้กักนัมา	ทีม่ค่ีายเพลงใหญ่ๆ	ศลิปินมรีายได้จากซีดี	แต่
ผมกลบัมองว่าคกึคกันะ	ถ้าในแง่ของคนท�าดนตรอีสิระ	เราได้
เห็นวงดนตรีอิสระ	ท�าเพลงออกมาขายได้	3-4	พันแผ่นแล้ว
หมด	โดยที่ไม่มค่ีาย	มคีนตดิตามเป็นแสนๆ	เขาได้ท�าในสิง่ที่
เขาอยากท�า	และวงแบบนี้ก็เยอะข้ึนเร่ือยๆ	บางวงได้ไปทัวร์
ญีปุ่น่	แบบนีซ้บเซาตรงไหน	แน่นอนมนัดแูผ่วถ้ามองในโมเดล
เดมิทีเ่คยม	ีแต่กม็โีมเดลแบบใหม่ทีก่�าลังโผล่ขึน้มาและก�าลงั
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SKETCH PET PRODUCT : BRINGING THE 
BETTER LIFE FOR PETS

HOWL STORE

	 ด้วยแนวคดิทีอ่ยากจะท�าให้เส้ือผ้าและของใช้สัตว์เลีย้ง	ได้รบั 
การออกแบบและค�านึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมให้ได้มาก
ที่สุด	ท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นของ	คุณเกศคณี	สุยะนันทน์	หรือ 
คุณออม	ผู ้ที่ผันตัวเองจากวงการแฟชั่นเสื้อผ้า	มาเป็นนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มตัว	
		 โดยค�าว่า	Sketch	pet	product	เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากเวลาที่คุณออมเริ่มคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	แต่ละชิ้น	จะต้อง
ผ่านการร่างแบบอย่างซ�า้แล้วซ�า้เล่า	เพราะต้องค�านงึถงึหลายๆ	
องค์ประกอบหลายๆ	ปัจจัยเข้าด้วยกัน	ทั้งความสวยงาม	หลัก
การใช้	และต้องเป็นมิตรกับสัตว์เล้ียงให้ได้มากที่สุด	ซึ่งค�าว่า	
Sketch	เองก็สะท้อนถึงความทรงจ�าในรูปวาดแต่ละรูปที่เวลา
ได้เดินผ่านไปนั่นเอง	
		 จุดเด่นอกีอย่างหนึง่ของผลิตภัณฑ์	Sketch	pet	product	คอื
การน�าเอาองค์ความรูด้้านการออกแบบแฟชัน่มาปรบัใช้กับทกุๆ	
ผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงอย่างลงตัว	และเน้นที่สีเอิร์ธโทนเป็น

หลัก	ซ่ึงค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	โดยเลือกใช้วัตถุดิบ
ทัง้หมดให้อยู่ในระดบัพรเีมีย่ม	เพราะคณุออมเองมคีวามรูส้กึ
ว่าสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดกับเราได้	ดังนั้น	เขาเปรียบเสมือน
เด็กน้อยคนหนึ่ง	การที่เราเลือกที่จะท�าผลิตภัณฑ์อะไรซัก
อย่างเพื่อเขาเลยต้องท�าออกมาให้ดีที่สุด	
		 เช่น	ที่นอนขนาดใหญ่ส�าหรับสัตว์เล้ียง	ที่คุณออมตั้งใจ
ท�าออกมาให้มีความนุ่มก�าลังดี	เพื่อช่วยรองรับในส่วนของ 
ข้อต่อและกล้ามเนือ้ให้คล้ายคลงึกบัเตยีงทีเ่รานอนกนัอยูท่กุวนั 
โดยสามารถแยกช้ินซักได้	และคุณออมเองก็ยังเล่าให้เราฟัง
เล่นๆ	ว่า	ในสมัยปี	2009	ที่เร่ิมท�างานออกแบบผลิตภัณฑ์
ส�าหรับสัตว์เลี้ยง	เธอเองเป็นแบรนด์แรกๆ	ที่น�าไอเดียที่นอน
ขนาดใหญ่นี้มาวางขาย	ก่อนจะมีผู้สนใจและเป็นที่แพร่หลาย
ในที่สุด	ทั้งยังมีกระเป๋าส�าหรับหิ้วน้องหมา	ที่ออกแบบมาให้
เป็นเหมอืนกระเป๋าถอืแฟชัน่ทีเ่มือ่เจ้าของถอืแล้วต้องยอมรบั
ว่าดดูเีสมอืนเป็นเครือ่งแต่งกายช้ินหนึง่ในร่างกายเลยทเีดยีว	
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• ที่นอนขนาดใหญ่
 

• กระเป๋าหิ้วน้องหมา
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		 ทัง้ยงัม	ีHARNESS	หรอืชดุรดัอก	ทีเ่ลอืกใช้
วสัดเุป็นหนังเพือ่เพ่ิมความนุม่เวลาที่ได้สัมผสั
กบัร่างกายสตัว์เลีย้ง	ทัง้ยงัสามารถรองรบัน�า้
หนักได้ดี	และสามารถใช้ชุดรัดอกพร้อมกัน
หลายๆ	อัน	กับสายจูงเพียงเส้นเดียว	เพื่อแก้
ปัญหาสายพันกันในเวลาที่เจ้าของอยากพา
สัตว์เลี้ยงมากกว่า	1	ตัว	ไปเดินเล่นพร้อมๆ	
กันได้อีกด้วย

• เสื้อกั๊ก

		 และด้วยความทีค่ณุแม่เป็นสตัวแพทย์	ทัง้ยงัเตบิโตมาในโรงพยาบาลสตัว์	ท�าให้
คุณออมมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆ	และมีความคิดว่าใน
มุมมองของสัตว์เลี้ยงก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากเจ้าของคืออยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของเจ้านาย	บางครั้งอาจจะอยากแต่งตัวเหมือนเจ้านาย	เลยเกิดเป็นแนวคิดในการ
ท�าเสือ้ผ้าส�าหรบัสตัว์เลีย้งทีม่รีปูแบบเหมอืนกบัทีค่นเราใส่กันในชีวติประจ�าวนั	เช่น	
วนันีเ้จ้าของอาจจะอยากเลอืกเสือ้กัก๊ตวันี้ใส่คูก่บัเสือ้เชิต้โทนสีนีห้รือเส้ือกันหนาวให้
สัตว์เลี้ยง	ก็สามารถเลือกใส่ได้ตามโอกาสที่เจ้าของเห็นสมควรได้	

• เสื้อเชิ้ต • เสื้อกันหนาว
  

• HARNESS หรือชุดรัดอก
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ผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจ�าหน่าย	คุณออมจะใส่ใจและพิถีพิถันใน
รายละเอียดของแต่ละชิ้นงานให้ออกมาดีที่สุด	ซึ่งจ�านวนที่ท�า
แต่ละช้ินก็ไม่ได้เยอะมาก	แต่ก็เป็นความตั้งใจดีๆ	ที่อยากจะ
ตอบแทนลูกค้าที่ให้การตอบรับหรือชื่นชมในงานที่เธอท�าเป็น
อย่างดี
       
 

สนใจติดต่อ
Tel. 02-392-3150

Facebook : Sketch Petproducts 
Instagram : sketchpetproducts 
www.sketchpetproducts.com

• สายจูง   

	 แม้ผลติภณัฑ์ของ	Sketch	pet	product	อาจจะไม่ใช่ของใช้
ที่มีอยู่ในกระแสหลักของร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงก็ตาม	แต่
คุณออมเองก็ยังคงมุ่งมั่นด้วยความเชื่อที่ว่า	“เมื่อเราได้ท�าใน
สิ่งที่เรารู้จัก	ชอบ	หรือเป็นอย่างนั้นจริงๆ	ทุกอย่างมันจะออก
มาเอง	ผู้คนจะรู้สึกได้ว่ามันจริง	แล้วภาพมันจะชัด	เพราะเรา
จะไม่แกว่งไปมากบัการทีต่อนนีค้นส่วนใหญ่เขาท�าอะไร	มนัก็
จะกลายเป็นตัวตนของเราทีช่ดัเจน	เหมอืนกบัเราเคารพในสิง่
ที่เราเป็น	อย่าปล่อยให้อะไรมาแกว่งเราง่ายๆ”	
		 ซึง่นัน่กท็�าให้ตัง้แต่เปิดร้านมา	จะมลีกูค้ากลุม่หนึง่ท่ีให้การ
สนับสนุนและติดตามผลงานมาโดยตลอด	และนั่นก็เป็นสิ่งที่
คณุออมบอกว่ามนัท�าให้เธออยูไ่ด้	แต่กเ็ข้าใจและรูส้กึว่าไม่ใช่
ทุกคนที่จะชื่นชอบในสไตล์เดียวกันกับเธอนี้	ดังนั้นในทุกๆ	
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HOWL OF FRAME
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GOOD TIME 
WITH G-RETRIEVERZ
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	 ค�าถามที่ว่าเราจะรักสุนัขตัวหนึ่งได้มากแค่ไหน	หรือเราจะ
สามารถดูแลเขาได้ดีพอแล้วหรือยัง	อาจเป็นค�าถามท่ีหลายๆ
คนเคยตระหนักคิดเมื่อตอนที่อยากจะรับน้องหมาเข้ามาเป็น
สมาชิกในครอบครัว	แล้วถ้าหากวันหนึ่งเขาแก่	เขาไม่น่ารัก
สดใสเหมือนตอนยังเล็ก	เราจะยังเอ็นดูเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่
ไหม	คงเป็นสิง่ทีค่นคดิจะเลีย้งสนุขัต้องตอบตวัเองให้ได้	เพราะ
ในปัจจบุนัมคีนรกัสนุขัให้เหน็อยูม่ากมาย	แต่จะมสัีกกีค่นทีค่อย
ดูแลเอาใจใส่สุนัขเหมือนคนในครอบครัวจริงๆ
	 Howl	of	Frame	ฉบบันีจ้ะพาทกุท่านไปรู้จักเหล่าสมาชิกทัง้	
4	จากแก๊งค์	G-Retreiverz	กลุม่สนุขัพนัธุโ์กลเด้น	รทีรฟีเวอร์	 
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแสนรู้และมีวินัยเป็นเลิศ	และร่วมพูด
คุยกับคุณแป๋ม-ธันว์ทิพย์	ศรีสุตา	และ	คุณออม-สุมนตรา	
ปัญจรัตน์	เจ้าของสุนัขทั้ง	4	ตัวนี้	ถึงทัศนคติและวิธีการดูแล
น้องหมาทั้ง	4	ตัวนี้	ที่เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นการดูแล 
ด้วยความรักความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดขั้นตอนจริงๆ
 
แก๊งค์ G-Retreiver มีที่มาอย่างไร
 คุณออม :ปกติชอบลงรูปสุนัขในเฟซบุ๊คส่วนตัวอยู่แล้ว	จน
ในเฟซบุค๊ของเราเตม็ไปด้วยรปูสนุขั	เลยมคีวามคดิว่าเปิดเพจ
เลยดีไหม	แต่ไม่รูจ้ะตัง้ชือ่ว่าอะไร	เพราะเรามหีมาตัง้	4	ตวั	พอดี
มีรูปที่ถ่ายน้องๆ	เล่นเคร่ืองดนตรี	ก็เลยคิดว่าน่าจะมีชื่อกลุ่ม 
คิดไปคิดมาได้เป็นชื่อ	G-Retreiverz	ก็ตัดสินใจเอาชื่อนี ้
เลยละกัน

เพราะอะไรถึงชอบโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
 คุณออม :	ขี้อ้อน	ฉลาด	และอยู่ไม่น่ิง	ต้องมีกิจกรรมท�า
ร่วมกันตลอดเวลา	ต้องออกไปวิ่ง	ไปออกก�าลังกาย	นานๆ	ก็
พาไปเที่ยวบ้าง	และดูเป็นสุนัขที่สดใสร่าเริงดี
 คุณแป๋ม :	เพราะโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	เป็นสุนัขที่มีความ 
เฟรนด์ลี	่ใจด	ีต้ังใจไว้ตัง้แต่เด็กแล้วว่าถ้าจะเล้ียงหมา	กจ็ะเลีย้ง 
พนัธุน์ี	้แต่กว่าจะมาได้เล้ียงจริงๆ	ตวัแรกกช่็วงปริญญาโท	แล้ว
เราก็เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆ	จนถึงปัจจุบัน

มเีคลด็ลบัการดแูลอยา่งไรบา้ง
 คุณออม :	แนะน�าให้ดูแลสุขภาพจากข้างใน	ฉีดวัคซีน
ภมูคิุม้กนัให้ครบ	ท�าความสะอาดก�าจดัเหบ็หมดั	โกลเด้น	รทีรฟี
เวอร์มกัมปัีญหาเรือ่งข้อ	กค็วบคมุอาหาร	ควบคมุน�า้หนกั	ไม่ให้ข้อ 
รบัน�า้หนกัมากเกนิไป	หลกัๆ	กด็แูลจากภายในให้น้องๆ	สขุภาพดี	 
อาหารเรากพ็ยายามให้สิง่ทีด่ทีีส่ดุ

 คุณแป๋ม :	อีกสิ่งส�าคัญคือการฝึกให้สุนัขฟังเรา	สามารถ
สั่งได้	เรียกได้	เพราะถ้าเขาไม่ฟังเราแล้วไปเล่นไปกินอะไรที่
เป็นอนัตรายเราจะห้ามไม่ได้เลย	แต่ถ้าเขามวีนิยัเช่ือฟังเรากจ็ะ
สามารถป้องกนัอนัตรายได้	เช่น	เราเหน็เขาก�าลงัจะวิง่ตดัถนน	
ถ้าเราสั่งให้เขาหยุดได้	เขาก็ไม่ต้องเสี่ยงกับโดนรถชน	ใครที่
สนใจอยากฝึกก็ลองหาศกึษาเทคนคิวธิกีารฝึกของซีซ่าร์	มลิลานได้

มีขัน้ตอน เทคนิค และวิธีการฝึกอะไรบ้าง
 คุณออม :	เราฝึกตามเทคนิคของซีซ่าร์	มิลลาน	สิ่งส�าคัญ
คือต้องฝึกให้สุนัขมีวินัย	รู้จักการรอ	ให้อยู่นิ่งๆ	ได้	ทุกอย่าง
จะง่าย	ไม่งั้นจะวุ่นวายมาก	เช่น	เวลากินข้าว	หรือเดินในบ้าน
 คณุแป๋ม :	ให้ฝึกตัง้แต่วนัแรกทีร่บัมาเลย	ต้องมคีวามอดทน	
ฝึกให้คุน้เคยกบัค�าสัง่	การฝึกทรคิ	เช่น	ขอมอื	กลิง้ตวั	ไว้ค่อยๆ	
ฝึกตามมาทีหลัง	และจะย่ิงเป็นผลดีมากถ้าเราสามารถฝึกให้
สุนัขตัวแรกของเรามีวินัย	เพราะถ้าเราน�าสุนัขตัวที่สอง	สาม	
มาเลี้ยง	ก็จะฝึกได้ไม่ยาก	เพราะเขาท�าตามรุ่นพี่	ถ้าใครคุม
สุนขัตวัแรกไม่ได้	ไม่แนะน�าให้น�ามาเล้ียงเพิม่	เพราะไม่เช่นนัน้
ความวุ่นวายจะเพิ่มเป็นเท่าตัว

การดูแลความสะอาด
 คุณแป๋ม :	เราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านด้วย	การรักษาความ
สะอาดเลยเป็นเรื่องจ�าเป็น	การเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านจะท�าให้
บ้านสะอาดขึ้นมาก	และเมื่อท�าบ่อยครั้งเข้าพวกเขาก็จะ 
เข้าแถวรอ	ท�าจนเป็นนสัิย	เช็ดตวัก็จะมาเช็ดในบ้านเพราะฝุน่ข้างนอก
มันเยอะ	ส่วนเรื่องอาบน�้า	จะอาบอาทิตย์ละครั้ง	เพราะครั้ง
หนึ่งหมดเวลาไปทั้งวัน	ที่ส�าคัญคือต้องเป่าให้ขนแห้ง	ถ้าไม่
แห้งก็จะมีกลิ่นอับชื้น	ระหว่างสัปดาห์เราก็คอยเช็ดดูแลความ
สะอาดเรือ่ยๆ	แปรงขนเรากจ็ะแปรงทกุวนั	จะแปรงนานหน่อย
ก็วันที่มีลงว่ายน�้า	เพราะขนจะพันกัน	ส่วนวันธรรมดาแปรง	
2-3	นาทีก็เสร็จ

อยากให้พูดถึงจุดเด่นของน้องๆ แต่ละตัว
คุณออม :
ริชช่ี	-	อินด้ี	มีความเป็นจ่าฝูง	น้องๆ	ทุกตัวจะเคารพริชชี่	 
ชอบเล่นน�้ามาก
แทมมี่	-	รักผู้คน	ขี้อ้อนมาก	ว่าง่าย	สั่งได้	แต่จะระแวงหมา
ตัวอื่นๆ
เฟรปเป้	-	หน้าแบ๊ว	หน้าเด็ก	ร่าเริง	แต่ขาสั้น
เวเฟอร์	-	ยังเด็กอยู่	ซนๆ	เหมือนหมาเด็กทั่วไป
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นอ้งๆ ท�าหมนัแลว้หรอืยงั
 คณุแป๋ม : น้องๆ	เราท�าหมนัแล้วทกุตวั	เราคดิแล้วว่าถ้าอยากได้
กไ็ปซ้ือใหม่ดกีว่า	ถ้าใครอยากให้สนุขัมลีกูต้องคดิให้ดีๆ 	ก่อน	เพราะ
สนุขัพนัธุโ์กลเด้น	รทีรฟีเวอร์คลอดลกูมาครัง้ละ	8-10	ตวั	หาก
จะน�าไปขายหรอืไปให้คนอืน่	ลกูสนุขักอ็าจจะเจอเจ้าของที่ไม่ดี	 
ถ้าใครอยากท�าหมันแนะน�าให้ตั้งแต่สุนัขยังอายุไม่มาก	จะฟื้น
ตวัเรว็กว่า	และถ้าปล่อยไว้ไม่ท�าหมนักม็คีวามเสีย่งเป็นโรคทาง
ระบบสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นได้	ดังนั้นถ้าไม่คิดจะมีลูกสุนัขแล้วแนะน�า
ให้ท�าหมนัเลยดกีว่า

กจิวตัรประจ�าของนอ้งๆ มอีะไรบา้ง
 คณุแป๋ม : วันธรรมดาเรากท็�างาน	วนัหยดุเช้ามากจ็ะพาไป
วิง่เล่นสนามหน้าบ้าน	สายๆ	กเ็ข้าบ้านกนิข้าว	พกัเหนือ่ยพกัย่อย
อาหาร	ค่อยไปเล่นต่อ	ถ้าวันไหนเป็นวันว่ายน�า้	ช่วงสายๆ	กว่็ายน�า้ 
สกั	2	–	3	ชม.	ว่ายเสรจ็อาบน�า้กห็มดวนัแล้ว	จากนัน้กก็นิข้าวเยน็	
ส่วนใหญ่ชีวติประจ�าวนักม็เีพยีงเท่านี	้กนิ	นอน	เล่น	มนีานๆ	ครัง้
พาสนุขัไปเทีย่วทะเลบ้าง	เพราะน้องๆ	ส่วนใหญ่ชอบเล่นน�า้

อะไรถงึท�าใหด้แูลสนุขัดขีนาดนี้
 คณุแป๋ม :	ทีด่แูลอย่างดเีพราะเรารกัสนุขั	ผกูพนักับพวกเขา	
วนัธรรมดากท็�างานปกต	ิเวลาว่างวนัหยดุ	เรากไ็ม่ค่อยได้ไปไหน	
มาใช้เวลาอยูก่บัสนุขัพวกนี	้ลองมาคดิดกูไ็ม่ได้ไปเทีย่วไหนไกลๆ	
นานแล้ว	เพราะเป็นห่วงพวกเขาว่าจะกนิอยูด่ีไหม	เลยไม่ค่อยได้
ไปไหนเลย	(หวัเราะ)

อะไรคือความสขุของการเล้ียงสนัุข
 คุณแป๋ม :	นั่นสิ	 เรามีความสุขไหมนะ	ก็ไม่ค่อยแน่ใจ	
(หวัเราะ)	มนัคงเป็นความสุขทางใจ	เพราะความน่ารัก	ได้นัง่
เล่นข้างๆ	ดูมนัวิง่เล่น	แค่นัน้เอง	ถามว่ามปีระโยชน์อะไรไหม	
ไม่มเีลย	(หวัเราะ)	ใช้งานก็ไม่ได้	เฝ้าบ้านก็ไม่ได้	โจรเข้าบ้าน
ก็รักโจร	ส้ินเปลืองเงิน	เหนือ่ยดูแล	แต่เราก็รักมนันะ
 คณุออม :	มนัท�าให้เราไม่เหงา	ได้มอีะไรท�า	เพราะปกติ
นอกจากงานก็ไม่ค่อยได้ท�าอะไรเท่าไหร่	ทวี	ีซีรย์ี	ก็ไม่ค่อยด	ู
ออกไปเทีย่ว	ไปปาร์ตีก้ไ็ม่ค่อยได้ไป	พออยูก่บัสนุขักท็�าให้เรามี
อะไรท�ามากขึน้	ได้ดูแล	นัง่เล่นกับสุนขัและอยู่กับมนัก็มคีวาม
สุขดี
 คณุแป๋ม : ส่วนใครทีค่ดิอยากจะเล้ียง	อยากแนะน�าให้คดิ
ก่อนว่าเราพร้อมไหม	พร้อมทีจ่ะดแูลเขาแล้วหรอืยัง	พร้อมที่
จะให้เวลากับเขาแค่ไหน	เวลาเจ็บป่วยก็ต้องรักษา	บ้านกค็วร
มพีืน้ที่ให้เค้าได้วิง่เล่น	อยากให้เช่ือฟังก็ต้องฝึก	ไม่ใช่ว่าซือ้มา
แล้วจะเช่ือฟัง	มรีะเบยีบเลยมนัคงเป็นไปไม่ได้	คดิจะเลีย้งแล้ว
ก็ควรจะเลี้ยงให้ดี	เพราะชีวิตหนึ่งนั้นมีค่า	ไม่ว่าจะเป็นเพียง
สุนขัตาด�าๆ	ก็ควรจะได้รับการดูแลทีดี่	มคีณุภาพชีวติทีด่ี

IG: g_retrieverz
facebook.com/G.Retrieverz

ปล.ทมีงาน Howl อยากกระซบิดงัๆ ว่าเฟรปเป้ น่ารกัมากครบั
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GOLDEN TIME BEGINS

ในช่วงยุคศตวรรษที ่19 ในประเทศตะวนัตกได้มคีวามนยิมใน
กีฬาล่านกน�า้เป็นอย่างมาก ท�าให้มกีารเร่ิมฝึกและเพาะพนัธุ ์
สนุขัทีส่ามารถทัง้วิง่บนบกและว่ายน�า้ได้เพือ่มาช่วยคาบนกน�า้
ที่ถูกยิงตกกลับมา

ในช่วงปี 1850 – 1890 ได้มีการบันทึกไว้ว่าท่าน
ลอร์ด Tweedmouth ล�าดบัที ่1 แห่งสกอ็ตแลนด์ 
ได้เริม่ต้นเพาะพนัธุส์นุขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ 
ขึ้นมาเป็นครั้งแรก

02

01

03
เชือ่กนัว่าต้นก�าเนดิของสนุขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ มาจาก
การผสมกันระหว่างสุนัขของท่านลอร์ด 2 ตัว คือ “Nous” 
สุนัขสีเหลืองเพียงตัวเดียวในตระกูลรีทรีฟเวอร์ขนสีด�า 
เป็นลอน กับ “Belle” สุนัขพันธุ์ Tweed Water Spaniel 
ซ่ึงสุนัขสองตัวนี้ต่อมาได้ให้ลูกสุนัขสีเหลืองขนยาวอีกหลาย
ครอก และลกูสนุขัเหล่านีเ้องทีน่่าจะเป็นต้นตระกูลสนุขัพนัธุ์
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ในปัจุบัน



051

04

06

05

07

สนัุขพันธุ ์Tweed Water Spaniel ทีเ่ป็นหนึง่ในสายพนัธุ์
ต้นก�าเนิดโกลเด้น รีทรีฟเวอร์น้ัน เป็นสุนัขที่ขึ้นช่ือ
ในเรื่องของความฉลาด กล้าหาญ และชอบน�้า แต่
น่าเสียดายที่ปัจจุบันสุนัขพันธุ์นี้ ได้สูญพันธุ ์ไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงแรกสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถูกใช้เป็น
สนุขัใช้งานในกฬีายงินกเป็ดน�า้ ด้วยความทีส่ามารถ
ว่ายน�้าได้ดีและฉลาดแสนรู้ จึงท�าให้เป็นที่นิยมมาก

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

ปัจจุบันสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่มีคน 
นยิมเลีย้งเป็นสตัว์เลีย้งทัว่โลก และตดิอนัดบัสนุขัที่
คนนยิมเลีย้งมากทีส่ดุในสหรฐัอเมรกิามาโดยตลอด 
(ปัจจุบันอยู่อันดับ 3 ของทาง AKC) รวมไปถึงใน
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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GOLD RUSH

01 
สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ได้โชว์ตัวสู่
สายตาสาธารณะชนอย่างเป็นทางการคร้ังแรก
ที่ประเทศอังกฤษ ในงานประกวดสุนัข 
Crystal Palace Show ปี 1908 ซึง่ในขณะนัน้
สุนัขพันธุ์นี้ถูกจัดไว้เป็นสุนัขพันธุ์ขนเรียบ 
สีทองเท่านั้น

02 
ในปี ค.ศ. 1977 ทาง American Kennel Club ได้มกีารจดัประกวดความสามารถและความฉลาดแสนรูข้องสนุขั ปรากฏว่า
ในปีนั้น รางวัลที่ 1-3 ล้วนเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ทั้งสิ้น ท�าให้คนอเมริกันสนใจสุนัขพันธุ์นี้และเริ่มมีการ
เลี้ยงอย่างแพร่หลายมากขึ้น

03 
สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ถือก�าเนิดขึ้น
ที่บริเวณริมทะเลสาปล็อกเนส ซึ่งทะเลสาป
แห่งนี้เป็นทะเลสาปที่มีชื่อเสียงจากต�านาน
สัตว์ประหลาดคอยาวในน�้าที่มีชื่อว่า เนสซี  
นั่นเอง
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04 
แม้ว่าทาง UK Kennel Club และ American Kennel Club 
จะก�าหนดมาตรฐานสายพนัธุใ์ห้กบัสุนขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ 
ไว้คล้ายๆ กัน แต่ก็มีปลีกย่อยบางจุดที่ต่างกัน

ยกตวัอย่างเช่นขนาดตวัทีท่าง 2 สถาบนันีร้ะบไุว้ต่างกันเลก็
น้อย หรือเรื่องของสีขนที่ทาง UK Kennel Club ยอมรับใน
โทนสีอ่อนมากกว่าทาง American Kennel Club

05 
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขทีฉ่ลาดและฝึกง่ายท�าให้ถกูน�า
ไปแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเร่ือง ที่โด่งดัง 
ที่สุดน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Air Bud ซึ่งเป็นเรื่องของ
เดก็หนุ่มกบัสุนขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ เล่นบาสเกต็บอล
ร่วมกัน

06 
มีประธานาธิบดีสหรัฐ 2 ท่านที่เลี้ยงสุนัข
พนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ คอื ประธานาธบิดี 
Gerald R. Ford เลี้ยงสุนัขชื่อ Liberty และ
ประธานาธิบดี Ronald Reagan เลี้ยงสุนัข
ชื่อ Victory
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GOLDEN SECTION

มีขน 2 ชั้น ขนชั้นในจะอุ้มน�้าไว้ 
หากไม่ท�าให้ขนแห้งดี 
ความอับชื้นที่สะสม
อาจท�าให้เกิดโรคผิวหนังได้ 
(ผลัดขนปีละ 2 ครั้ง)

โรคที่พบบ่อยคือ 
ข้อสะโพกเสื่อม โรคหัวใจ 
และโรคต้อกระจก

ที่บริเวณนิ้วเท้ามี
พังผืดเพื่อช่วยในการ
ว่ายน�้า

หางมีขนยาวและชี้ตรง
มักกระดิกหางและ
วิ่งเข้าไปต้อนรับเมื่อ
เจอคนแปลกหน้า
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มีนัยน์ตาสีน�้าตาล สายตา
เฉียบคมและแม่นย�า 
(เห็นเจ้าของเป็นต้องชวนเล่น)

มีช่องปากที่แข็งแรง 
(กิจกรรมที่ชอบที่สุดคือ 
ให้เจ้าของโยนลูกบอลแล้ว
ไปคาบกลับมา)

ฉลาดเป็นอันดับ 4 ของโลก 
(จากเว็บไซต์ Animal planet)

ชอบท�าลิ้นห้อยอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อระบายความร้อน 
(เพราะสุนัขไม่มีต่อมเหงื่อที่
ผิวหนังเหมือนคนเรา)

อายุขัยเฉลี่ย 12-15 ปี
น�า้หนกัเฉล่ีย 27-35 กิโลกรัม
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ENGLISH GOLDEN RETRIEVER

ENGLISH VS AMERICA
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

• หัวและบริเวณ
จมูกจะมีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยม

• ใบหูอยู่ใน
ระดับดวงตา

• มีกล้ามเนื้อแข็งแรง 
ดูบึกบึน แนวหลังมัก
เป็นเส้นตรง

• มักพบว่ามีขน
เป็นเฉดสีอ่อน 
คือ ครีม หรือ 
ทองอ่อน

• ขนค่อนข้าง
หนาและยาว
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AMERICAN GOLDEN RETRIEVER

เพิ่มเติม : นอกจากนี้ยังมี Canadian 
Golden Retriever ด้วย แต่มีลักษณะ
ทีแ่ตกต่างจาก type อืน่ไม่ชัดเจน มจีดุ
เด่นที่เห็นชัดสุดคือขนบางและมีเฉดสี
เข้มกว่า type อื่นๆ และมีรูปร่างใหญ่
กว่าเล็กน้อย

• หัวและบริเวณ
จมูกจะมีลักษณะ
เป็นสามเหลี่ยม

• ใบหูอยู่เหนือ
ระดับดวงตา

• รูปร่างเพรียวบาง
มากกว่า แนวหลังมัก
เป็นเส้นลาดเอียง

• มักพบว่ามีขน
เป็นเฉดสีเข้ม คือ 
ทองเข้ม หรือ
น�้าตาล

• ขนไม่หนาเท่า 
English type
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เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้

01 ยอดสุนัขเล่นน�้า 
 เป็นน้องหมาทีม่ต้ีนก�าเนดิมาเพือ่ล่าสตัว์ทีอ่ยูร่มิน�า้ ดงันัน้ 
พฤติกรรมที่ชอบเอาตัวเองไปแช่ในน�้าขัง บ่อปลา หรืออยู่ใน
สระว่ายน�า้ กเ็ป็นสิง่ทีฝั่งรากลึกมาตัง้แต่ก�าเนิด ทัง้ยงัสามารถ
ว่ายน�า้เองได้ทนัทโีดยไม่ต้องมกีารฝึกสอน ยิง่ในช่วงทีอ่ากาศร้อน
จะยิ่งชอบเล่นน�้าเป็นพิเศษ เพราะเป็นพฤติกรรมที่ช ่วย 
ลดอณุหภมูร่ิางกายภายใต้ขนทีย่าวและหนาของเขาให้เย็นลง
นั่นเอง 

 

02 ยอดสุนัขขี้เหงา
 ความสขุทีส่ดุของน้องหมาพนัธุน์ีค้อื การได้อยู่ใกล้ชดิและ
เป็นส่วนหนึง่ในชีวติของเจ้าของ เคยมงีานวจิยัว่า หากปล่อยให้
โกลเด้น รทีรฟีเวอร์ อยูต่วัเดยีวนานเกนิกว่า 7 ชัว่โมง จะท�าให้ 
มีอาการซึมเศร้าอยู่ในขั้นรุนแรงเลยทีเดียว และอาจเป็น
สาเหตุให้มีอารมณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในทุกครั้งที่
สงัเกตเหน็พฤตกิรรมแปลกๆ กข็อให้รูไ้ว้เลยว่า เขาก�าลงัเรยีก
ร้องความใส่ใจจากคุณอยู่นะ 
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03 ยอดสุนัขนักขุด
 เพราะเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงและรักในการส�ารวจ ท�าให้
เม่ือเจอหรือเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสิ่งของ
ที่อยู่ใต้ดิน ก็มักจะท�าการขุดเพื่อดูให้เห็นกับตา และแม้ว่า
ในบริเวณบ้านอาจยังไม่มีพื้นดินที่ขุดได้ ก็ยังคงยึดมั่นใน
สัญชาตญาณนี้ ซึ่งเจ้าของอาจพบภายหลังว่า น้องหมาได้
ท�าการขุดพื้นปูน พื้นพรม หรือพื้นบ้านจนเสียหายหรือเป็น
รอยไปจนหมดแล้ว

      

04 ยอดสุนัขนักคาบของ 
 ด้วยความที่มีนิสัยกินไม่เลือก และชอบพิสูจน์รสชาติอยู่
ตลอดเวลา ท�าให้เมื่อเห็นสิ่งของแปลกๆ ก็อดไม่ได้ที่จะแทะ 
เลีย หรือคาบไว้ในปาก และไม่ต้องแปลกใจเลยหากเจ้าของ
จะพบว่า รองเท้า ตุ๊กตา ขวดน�้า หรือแม้กระทั่งถุงเท้าในบ้าน 
อาจเปลีย่นที่ไปจากเดมิซะเฉยๆ หรอืบางรายงานกบ็อกว่าเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ดังนั้น เจ้าของควร
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการกินหรือความผิดปกติ เช่น อาเจียน
หรอืการขบัถ่ายให้ด ีว่ามสีิง่แปลกปลอมปนออกมาด้วยหรอืไม่
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PLEASE BE GENTLE

• โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่มีพื้นฐานเป็นมิตรและมีเค้าหน้าที่เหมือนยิ้ม
โดยธรรมชาติอยู่แล้ว (Natural Smile)
• ปากของสุนัขพันธุ์นี้มีความพิเศษที่เรียกว่า Soft Mouth ท�าให้สามารถคาบ
ไข่ไก่ได้ถึง 3 ฟอง ได้โดยที่ไม่ท�าให้แตกเลย
• เป็นมิตรกบัเด็ก และสัตว์เลีย้งชนดิอืน่ ทัง้กบัสนุขัด้วยกนัเอง และสตัว์ต่างชนดิ 
เช่น แมว หรือหนู
• มีนิสัยดี ไม่มีปัญหาเรื่องการเห่า ติดอันดับสุนัขที่เห่าน้อยที่สุดของทาง 
Animal Planet
• สามารถฝึกหัดได้ง่าย มีความฉลาดแสนรู้ และรักเจ้าของมาก
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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)
• อย่างไรกด็มีคีนกงัขาว่าทีอ่บัดบันีอ้าจจะมข้ีอผดิพลาด คอื รวมเอาสนุขัพนัธุ์
ผสมอ่ืนๆ ที่หน้าตาคล้ายโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ รวมเข้าไปด้วย รวมไปถึงสุนัข
พันธุ์นี้มีคนเลี้ยงมาก ส่งผลให้มีอัตราการกัดสูงขึ้นตามมา
• ในประเทศไทยเองก็เคยมีกรณีที่สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ กัดเจ้าของ
จนเสยีชวีติเช่นกนั แม้สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สือ่หลายแห่งระบวุ่าเจ้าของ
ที่ถูกกัดจนเสียชีวิตนั้นเคยท�าร้ายสุนัขตัวนี้เมื่อตอนสมัยยังเป็นเด็กมาก่อน
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I WILL BE YOUR SIDE

 ใครจะรูว่้านอกจากต�ารวจ นกักูภั้ย และนกัผจญเพลิง ทีเ่ข้าร่วม
ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรด 
หรอืเหตกุารณ์ 9/11 เมือ่ 15 ปีทีแ่ล้ว ความจริงแล้วยงัมเีหล่าฮโีร่
สีข่าหรอืทมีสนุขักูภ้ยั K9 (Canine) อกีกว่า 300 ตวั ได้เข้าร่วม 
ภารกจิในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัครัง้นีอ้กีด้วย
 Bretagne เป็นสนุขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ และเป็นหนึง่ใน
ทมีสนุขักูภ้ยัที่ได้ออกปฏิบตัภิารกจิร่วมกบัเจ้าหน้าทีกู่ภั้ย Denise 
Corliss ตัง้แต่วนัที ่17 กนัยายน โดย Denise และ Bretagne 
ออกค้นหาผูร้อดชวีติเป็นเวลาทัง้หมด 10 วนั โดยทมีนักกู้ภยัต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุนัขกู้ภัยสามารถออกค้นหาผู้รอดชีวิต
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก ด้วยประสาทสมัผสัทีว่่องไวกว่า
มนษุย์ และขนาดตวัทีเ่ลก็กว่าท�าให้สามารถเข้าไป
ในซากปรักหักพังที่มนุษย์เข้าไปไม่
ถึงได้ อีกทั้งยังขยันขันแข็งเป็นเลิศ 

BRETAGNE ยอดสุนัขกู้ภัย
ว่ากันว่าสุนัขกู้ภัยบางตัวปฏิบัติภารกิจไม่ต�่ากว่า 10 ชั่วโมงต่อ
วนัเลยทเีดยีว และพวกมนันีเ่องทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบภยัให้มชีวีติ
รอดได้เป็นจ�านวนมากเลยทเีดยีว โดยมผีูร้อดชีวติรายหนึง่เล่าว่า
เธอถกูทบัอยู่ใต้ซากตกึและคงเสยีชวีติไปแล้วหากไม่มสีนุขักูภ้ยั
มาพบเธอเข้า เธอยังบอกอีกว่าสุนัขกู้ภัยเหมือนกับแสงสว่าง 
ทีช่่วยให้เธอสามารถกลับมามชีีวติรอดได้อกีคร้ัง
  หลังจาก 15 ปี ได้ผ่านไป ในบรรดาเหล่าสุนขักู้ภยัทีป่ฏบิตัิ
ภารกิจ 911 ตอนนีม้เีพยีง Bretagne สุนขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟี-
เวอร์ อายุ 16 ปี ทียั่งคงมชีีวติอยู่ และในวนัที ่11 กันยายน 2558 
ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีแ่ละชาวเมอืง New York ได้ร่วมกันจดังาน
ฉลองวนัเกิดเพือ่เป็นของขวญัและร�าลึกถึงคณุงามความด ีความ

กล้าหาญ และความเสยีสละ ทีท่มีกู้ภยั K9 (Canine) ได้เข้า
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในครัง้นัน้ โดยไม่หวงัสิง่ตอบ
แทนใดๆ เลย
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ฟีโก้ ยอดสุนัขผู้เสียสละ
 ค�ากล่าวที่ว่า “สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด” คงไม่ใช่เรื่องที ่
เกินจริงไปนัก ส�าหรับฟีโก้ สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ผู้
เสียสละพุ่งตัวให้รถมินิบัสชนแทนนางออเดรย์ สโตน หญิงชรา
ตาบอดวัย 62 ปี ผู้เป็นเจ้าของ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอต้องบาด
เจ็บหนัก ส่งผลให้มันเองต้องบาดเจ็บอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
 ฟีโก้ เป็นสนัุขน�าทางของคณุออเดรย์ เนือ่งจากเธอตาบอดสนทิ
ท�าให้ฟีโก้เปรียบเสมือนดวงตาและแสงสว่างในชีวิตของเธอ 
โดยทกุวนัฟีโก้จะเป็นคนน�าทางเธอเดนิไปยงัทีต่่างๆ แถวละแวก
บ้าน แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีรถ
โรงเรียนมินิบัสว่ิงมา ด้วยคนขับที่มองไม่เห็นทั้งคู่จึงไม่ทันได้
เหยียบเบรก แล้วในจังหวะที่รถมินิบัสก�าลังจะชนคุณออเดรย์
นั้นเอง ฟีโก้ก็ได้ตัดสินใจเอาตัวพุ่งเข้าไปกันเธอไว้ เพื่อให้ 

รถชนตัวมันเองแทน 
  หลังเกิดเหตแุม้ฟีโก้จะบาดเจ็บ แต่มนัก็ยังคงอยู่เคยีงข้าง
ออเดรย์ไม่ไปไหน จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้น�าตัว 
ออเดรย์ส่งโรงพยาบาลและน�าตวัฟีโก้ส่งไปยังโรงพยาบาลสตัว์ 
โดยจากเหตกุารณ์นีอ้อเดรย์ได้รบับาดเจบ็หลายจดุ ทัง้กระดกู
ตาตุ่มร้าว ศอกหัก และซี่โครงหัก รวมถึงมีบาดแผลบริเวณ
ศีรษะด้วย ส่วนฟีโก้เองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรเช่นกัน 
โดยมันต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และขาหักจนต้องใส่เฝือก
อ่อนที่ขาด้วย
  จากเหตกุารณ์ทีน่่าประทบัใจนี ้กลายเป็นข่าวฮอืฮาไปทัว่
โลกและเป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ให้เราเหน็อกีครัง้ว่าความรกัของสนุขั
ที่มีให้ต่อเจ้าของนั้นยิ่งใหญ่และมากมายขนาดไหน
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GOLDEN VS LABRADOR
 ด้วยลักษณะหน้าตา ขนาดตัว และสีขน ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ท�าให้ 
เป็น 2 สายพันธุ์ที่มักถูกเรียกชื่อสลับกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งแท้จริงแล้วทั้ง 2 สาย
พันธุ์นี้ก็มีความแตกต่างกันไม่น้อย และเราจะมาดูกันว่า บนความเหมือนที่
แตกต่างนั้น มีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างนะ

GOLDEN RETRIEVER

ต้นก�ำเนิด 
ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์

ลักษณะรูปร่ำง
ขนปุยหนาและยาว ขนแน่นบริเวณคอ ขาหลัง 
และหาง

สีขน 
ตั้งแต่สีทองเข้มจนถึงทองเงา

จมูก
ด�าสนิท

เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ไม่ได้
มักเห่าเพื่อต้อนรับ
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LABRADOR RETRIEVER

ต้นก�ำเนิด 
เกาะนวิฟันด์แลนด์ ชายฝ่ังทะเล ประเทศแคนาดา

ลักษณะรูปร่ำง
บกึบนึ เหน็กล้ามเนือ้ชดัเจน ขนสัน้และหนา หาง
เป็นแท่งยาว

สีขน 
3 สีหลักคือ เหลืองอ่อน ช็อกโกแลต และด�า

จมูก
ติดสีน�้าตาลบ้าง ไม่ด�าสนิท

เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ได้
เสียงเห่าทุ้ม กังวาน และน่าเกรงขาม
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ชีวิตของคนเลี้ยงโกลเด้น ก็เป็นแบบนี้แหละ
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BEAUTIFUL
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 “จากบ้านที่แห้งแล้ง กลายเป็นบ้านที่ชุ่มชื่น
 จากบ้านที่ไร้ชีวา กลายเป็นบ้านที่มีชีวิต
 จากเพื่อนเก่าที่คบกันมา ขยายกลุ่มเป็นเพื่อนที่มีใจรักหมา
เหมือนๆ กัน
 เปิดโลกที่เคยปิดตัวอยู ่แต่ ในบ้าน จนบัดน้ี โลกของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 
 ด้วยพลังของเจ้าตัวน้อยของบ้านที่ชื่อ...มะขวิด”
 
 และนี่คืออีกหนึ่งข ้อความประทับใจของคุณวรพจน ์  
พนัธุเ์สนา หรอืคณุเจีย๊บ ชายหนุม่ท่าทางใจดทีีท่กุคนต่างพากัน
เรียกว่า ป๋าเจ๊ียบ ซึง่เรือ่งราวน่ารกัๆ และประสบการณ์ระหว่าง
ป๋าเจี๊ยบและสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ของเขาก็น่าสนใจ
จนมีส�านักพิมพ์มาติดต่อให้ท�าเป็นหนังสือเพื่อบอกเล่าถึงเร่ือง
ราวและเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของทั้งมะขวิดและ 
ป๋าเจ๊ียบเองอีกด้วย ซึ่งชื่อหนังสือก็ตั้งข้ึนมาส้ันๆ ง่ายๆ ว่า 
มะขวิดนั่นเอง  
  ส่วนการพบเจอกันระหว่างป๋าเจี๊ยบและมะขวิดในครั้งแรก
นั้น เกิดขึ้นเมื่อป๋าเจ๊ียบบังเอิญไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วพบว่า 
สนุขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์ของทีบ้่านเพือ่นออกลกูครอกใหม่
มาพอดี ซึ่งจากทั้งหมด 11 ตัว ก็เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ยัง
ไม่มีเจ้าของ เพราะเป็นตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดและดูไม่แข็งแรง 
  ด้วยความที่ป๋าเจ๊ียบ ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบในความน่ารักแสนรู้
และอยากเลีย้งสนุขัพนัธ์ุน้ีเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว ประกอบกบัเพือ่น
กเ็หน็ว่าป๋าเจีย๊บเป็นคนทีดู่แลสุนขัได้ดี จึงบอกให้ป๋าเจ๊ียบช่วยรบั 

เจ้าตัวเล็กตัวสุดท้ายนี้ ไปดูแลหน่อย และนั่นคือที่มาของ 
“มะขวิดลูกป๋าเจี๊ยบ” ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเอง 
 แต่ด้วยความทีเ่มือ่แรกเกดิมะขวดิตวัเลก็ เพราะแย่งกนินม
แม่จากลูกสุนัขตัวอื่นไม่ทัน ท�าให้ในช่วงแรกป๋าเจี๊ยบต้องพบ
เจอกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เริ่มรับมาเลี้ยง ทั้งอาการท้องเสีย 
และโรคล�าไส้อกัเสบ ซึง่โรคล�าไส้อกัเสบนีโ้ดยส่วนใหญ่ถ้าเกดิข้ึน
ในลูกสุนัขมักจะมีโอกาสรอดชีวิตน้อย ซ่ึงป๋าเจ๊ียบเองก็เล่าว่า 
ในตอนนัน้ค่าตรวจและค่ารกัษาก็ค่อนข้างแพง แต่ตนกร็ูส้กึว่า
ถึงจุดนั้นมันก็ต้องถึงไหนถึงกันแล้ว และโชคดีที่ตรวจพบเร็ว
และรีบท�าการรักษา เลยท�าให้มะขวิดสามารถมีชีวิตรอดกลับ
มาได้ 
  และนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มความผูกพันและ
ท�าให้ความรักที่มีต่อกันเพิ่มมากขึ้น ถึงขนาดว่าป๋าเจ๊ียบที่เมื่อ
ก่อนออกดื่มกับเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจ�า ทุกวันนี้ก็ลาวงการ
เพราะเปลี่ยนมาอยู่บ้าน ดูแลเอาใจใส่ และเลี้ยงน้องมะขวิด
แทน
  “มะขวิด เป็นสุนัขที่ขี้อ้อนมาก แบบนี้ (มะขวิดเอาหัวมา
ซบที่ตักป๋าเจี๊ยบ) นอกจากขี้อ้อนแล้วยังเป็นหมาที่ฉลาดและ
ไม่ดื้อด้วย แต่ว่าขี้ตกใจ ขี้กลัว และไม่ชอบหมาด้วยกัน คือจะ
ชอบเข้าสังคมของคนมากกว่า อย่างในคราวนี้ที่เพิ่งผ่าตัดมา
ต้องนอนโรงพยาบาล 10 วัน ด้วยความที่ตั้งแต่เกิดมามะขวิด
ไม่เคยไปนอนทีอ่ืน่นอกจากบ้านเลย แต่คราวนีต้้องมานอนโรง
พยาบาลยาว เขาก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับคุณหมอและ
คนในโรงพยาบาลนี้ได้”
  ในแต่ละวนั มะขวดิจะตืน่ตัง้แต่ตห้ีา เพือ่เข้าไปปลกุคณุยาย
ในห้องนอนให้ออกมาขายขนม หลงัจากคณุยายขายขนมเสรจ็
ก็จะให้มะขวิดกินข้าว จากนั้นมะขวิดก็จะออกไปวิ่งเล่นตาม
ปกต ิพอถงึช่วงบ่ายโมงถงึหกโมงเยน็กจ็ะเป็นช่วงนอนพักผ่อน
ประจ�าวัน เพราะเป็นเวลาที่คนในบ้านส่วนใหญ่ออกไปท�างาน 
และในยามว่างมะขวดิกย็งัเป็นพีเ่ลีย้งให้น้องแมวทีบ้่านอกีด้วย 
ซึง่มะขวดิจะเล่นและคลกุคลกีบัแมวได้ดกีว่าสนุขั อาจจะเพราะ

ความรักและสายสัมพันธ์ที่สวยงาม
ของมะขวิดและคุณวรพจน์ 
พันธุ์เสนา
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ในสมัยเด็กๆ มะขวิดเติบโตมาพร้อมกับแมวนั่นเอง  
  “มะขวิดเป็นสุนัขที่ใช้งานง่ายมาก บางทีเรานั่งอยู่เฉยๆ  
ขี้เกียจหยิบของ ก็แกล้งพูดออกไปเล่นๆ ว่า หยิบของมาให้ป๋า
หน่อย ไม่ได้คดิจรงิๆ หรอกว่ามะขวดิจะหยบิมาให้ แต่ปรากฏว่า 
เขากลับหยิบของมาให้ได้จริงๆ เช่น เวลาท�ากระเป๋าเงินตก 
ก็จะมองมะขวิดก่อนแล้วพูดว่าหยิบกระเป๋าเงินมาให้ป๋าหน่อย 
ปรากฏว่าเขากว่ิ็งไปคาบมาให้จรงิๆ ซึง่สามารถแยกได้อกีด้วย
ว่าสิ่งไหนเป็นของที่เราต้องการ”
  และด้วยความน่ารักและช่างแสนรู้นี้เอง เมื่อป๋าเจี๊ยบเริ่ม
ท�าแฟนเพจในเฟสบุ๊ค ก็ได้มีการโพสต์รูปและเรื่องราวน่ารักๆ 
ของมะขวดิ ท�าให้มีผูช้ืน่ชอบและคนตดิตามกนัเป็นจ�านวนมาก 
ถงึขนาดทีว่่ารายการ “เร่ืองเล่าเช้านี”้ เอาเร่ืองราวของมะขวดิ
ไปน�าเสนอในรายการเลยทเีดียว และนัน่กท็�าให้มะขวดิและป๋า
เจีย๊บได้ถกูเชิญให้ไปออกรายการในทีส่ดุ ซึง่ภายหลงัการออก
รายการในวันนั้น ก็ท�าให้ยอดไลค์ในแฟนเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้น
จาก 20,000 คน เป็นจ�านวน 200,000 กว่าคนภายในคืนเดียว 

  โดยท่าประจ�าของมะขวดิคอื การพยักหน้าตอบรับเสมอืนกบั
เป็นคน ในเวลาทีป๋่าเจีย๊บชขูนมขึน้ในมอืและถามว่าจะเอาหรือไม่  
ซึ่งวิธีการฝึกนั้น ป๋าเจี๊ยบเล่าว่าตนเองได้ศึกษาและดูคลิปวิดีโอ
การสอนมาจากซีซาร์ มลิลาน สดุยอดครฝึูกสนุขัช่ือดงั และน�ามา 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ�าวันของตนเอง 
  “ยกตัวอย่างเช่น เรื่องความสงบก่อนออกจากบ้าน คนเลี้ยง 
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สุนัขพันธุ์นี้
เป็นพนัธุท์ีม่นีสิยักระตอืรอืร้นมาก เวลาเปิดประตบู้านก็จะชอบ
พุ่งตัวออกไปก่อนเสมอ เราจึงใช้หลักการของซีซาร์ มิลลาน มา
ฝึกสอน คอืการท�าให้เขารูส้กึว่าเราเป็นจ่าฝงู ซึง่ทีบ่อกว่าเราต้อง
เป็นจ่าฝงูเพราะเวลาทีจ่ะเปิดประตบู้าน เรากจ็ะต้องคอยควบคมุ
เขาให้ยืนรออยู่ก่อนจนกว่าเขาจะสงบ พอเห็นว่านิ่งดีแล้ว ค่อย
อนญุาตให้ออกไปได้ พอเราฝึกท�าแบบนี้ไปเรือ่ยๆ เขากจ็ะรูแ้ละ
เข้าใจแล้วว่านี่เป็นค�าสั่งจากเรานะ จากนั้นพอสั่งเขาท�าอะไร ก็
จะสามารถเข้าใจและท�าตามได้โดยง่าย”
  นอกจากชือ่เสยีงของมะขวดิทีท่�าให้ป๋าเจีย๊บได้มโีอกาสไปพบ



071

เจอกับสังคมใหม่ๆ มากข้ึนแล้ว ยังเป็นผลดีให้กับครอบครัว
ของป๋าเจ๊ียบเอง จากเมื่อก่อนที่ทุกคนในบ้านจะใช้ชีวิตแบบ
เรยีบง่าย ถงึเวลากแ็ยกย้ายกนัออกไปท�างาน พอมมีะขวดิเข้า
มาเป็นศนูย์กลางกท็�าให้คนในครอบครวัเริม่มกีจิกรรมที่ได้ท�า
กิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งกิจกรรมที่พูดถึง
ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างพามะขวิดไปหาหมอ ไป
เดินเล่น หรือหาข้าวให้มะขวิดกิน แค่นี้เอง
  โดยล่าสดุ เราได้พบกบัมะขวดิทีโ่รงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
สาขาสขุมุวทิ เนือ่งจากป๋าเจ๊ียบพามาพบคณุหมอเพือ่ดอูาการ
ก้อนเน้ือทีป่ดูขึน้มาบรเิวณสะโพกด้านหลงั ซึง่คาดการว่าน่าจะเกิด
จากตอนที่เด็กๆ โดนฉีดยา แล้วปรากฏว่ายาที่ฉีดไม่กระจาย
ออกไป ท�าให้ร่างกายสร้างไขมันข้ึนมาหุ้มยาที่ฉีดน้ีไว้ เมื่อ
เวลาผ่านไปจึงเกิดเป็นก้อนเลือดที่โตขึ้น และคุณหมอกลัวว่า 
ถ้าปล่อยทิ้งให้นานไปอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายได้ เลยตัดสินใจ
ผ่าออกเพื่อความสบายใจน่าจะดีกว่า และการผ่าตัดนี้เอง 
ท�าให้มะขวิดต้องนอนโรงพยาบาลพักฟื้นกว่า 10 วัน อย่างที่

เราได้พูดถึงกันไปเมื่อตอนต้นนั่นเอง 
  ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้มีผู ้คนเข้ามาขอถ่ายรูปกับ
มะขวิด และป๋าเจี๊ยบก็ให้การต้อนรับกับทุกคนเป็นอย่างดี ทั้ง
ยังให้เหล่าแฟนคลับได้ลองสาธิตการให้ขนมแก่มะขวิด โดย 
มะขวดิเป็นผูพ้ยกัหน้าตอบค�าถามได้อกีด้วย ซึง่เรยีกเสยีงปรบมอื 
และรอยย้ิมให้กับผู้ที่ได้พบเห็น และเช่ือแน่ว่าใครที่ได้อยู่ใน
เหตกุารณ์วนันัน้ จะต้องหลงรกัเจ้าสนุขัพนัธุโ์กลเด้น รทีรฟีเวอร์  
ที่มีชื่อว่า มะขวิด อย่างแน่นอน
  และป๋าเจี๊ยบเองก็ได้สอนให้เรารู้ว่า
  “บางครัง้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในชีวติ...ก็ไม่ได้มอีะไรมากไปกว่า 
การได้ตื่นขึ้นมาพบหน้ากันในทุกวันนั่นเอง”
       

https://www.facebook.com/ma.kidd.thailand
เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายภาพโดย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

สาขาสุขุมวิท
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 หากพดูถงึชือ่ “เจแปน” แล้ว ในนาทน้ีีคงมีหลายใครหลายคน 
รู้จัก “เจแปน” สุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ หน้าตาน่ารัก 
น่ากอด ผูม้แีฟนเพจเป็นของตวัเองทีม่คีนกดไลค์เกอืบ 50,000 คน 
ตัวนี้แน่ๆ
 หากใครเคยติดตามเรื่องราวในเพจของเจแปนมาบ้าง 
จะพบว่าเจแปนเป็นสนุขัทีร่่าเรงิ ชอบท�ากจิกรรมต่างๆ มากมาย 
ด้วยความตลกและน่ารักแสนรู้ของเจแปนเป็นเสน่ห์ให้ใครต่อใคร
หลายคนตกหลุมรักสุนัขตัวนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น แต่ใครจะรู้ว่า
เบื้องหลังรอยยิ้มของเจแปน สุนัขขี้เล่นตัวนี้จะเคยเผชิญหน้า
กับวิกฤตการณ์โรคหัวใจครั้งใหญ่ และเป็นสุนัขตัวแรกที่ได้รับ
การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจ PDA ด้วยการสอดอุปกรณ์แก้ไขทาง
หลอดเลือดส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย
 ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแป้น-ณภัค ภักดีอิสรา 
เจ้าของเจแปน ทีจ่ะมาบอกเล่าเรือ่งราวการต่อสู้ของเจแปนกบั
โรคหัวใจ ที่กว่าจะมาถึงตรงจุดนี้เจแปนต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้าง 
และเรื่องราวการผ่าตัดแก้ไขโรค PDA ในสุนัขครั้งแรกของ
ประเทศไทย
 แน่นอนว่านีไ่ม่ใช่เพยีงแค่เป็นการต่อสู้ของเจแปนเพยีงอย่างเดยีว 
แม้ว่าคุณณภัคจะไม่ได้บอกกับพวกเรา แต่เราก็รู้ดีว่าเธอคน
นี้ก็เป็นคนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกับเจแปน เผชิญหน้ากับความ 
ยากล�าบากและหนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียว
คือให้เจแปนมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป
 นี่คือเรื่องราวการต่อสู้จากหัวใจสู่หัวใจ
 ที่น่าประทับใจไม่แพ้ความน่ารักของเจแปนเลย

 เรานัดพบกับคุณณภัค หรือ คุณแป้น ที่โรงพยาบาลสัตว์
ทองหล่อ สาขารงัสติ โดยเราค่อนข้างประหลาดใจเมือ่เดนิทาง
ไปถึงแล้วพบคุณณภัคก�าลังนั่งอยู ่ริมสระว่ายน�้าสุนัขของ 
ทางโรงพยาบาล ในขณะที่ในสระมเีจแปน สุนัขโกลเด้น รทีรฟีเวอร์ 
ตัวใหญ่ก�าลังว่ายน�้าอย่างสนุกสนานร่วมกับผองเพื่อนสุนัข 
อีกหลายชีวิต

 คณุณภคั เล่าให้เราฟังว่าทกุๆ สปัดาห์เธอจะพาเจแปนและ
สนุขัโกลเด้น รทีรฟีเวอร์ตวัอืน่ทีเ่ลีย้งอยู่ในขณะนีม้าว่ายน�า้เล่น
เพื่อให้พวกเขาได้ออกก�าลังกาย โดยในขณะนี้นอกจากเจแปน
แล้ว เธอยังเลี้ยงสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อีก 2 ตัว คือ เจได
และเจด้า นอกจากนี้ยังมีสุนัขพันธุ์มอลทีส อายุ 18 ปี ชื่อว่า 
ทอฟฟี่ และเผือก สุนัขพันธุ์ผสมอีกหนึ่งตัว
 คุณณภัครู้จักกับเจแปนครั้งแรกเมื่อตอนที่เธอท�างานอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่สุนัขที่เลี้ยงเสียชีวิตลง เธอจึงได้คุย
กับฟาร์มสุนัขที่รู้จักกันที่เมืองไทยเพื่อเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขตัวใหม่ 
และเมื่อทางฟาร์มส่งรูปเจแปนมาให้ดู คุณณภัคบอกกับเราว่า
เป็นเหมือนเป็นรักแรกพบ
  “พอเราเห็นรูปเจแปนครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลย พอกลับมา
เมืองไทยก็ตัดสินใจรีบรับมาเลี้ยงทันที ที่ชื่อเจแปนก็เพราะว่า
ชอบตั้งแต่ตอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง”
 เจแปนเป็นสนุขัร่าเรงิเหมอืนโกลเด้น รทีรฟีเวอร์ทัว่ๆ ไป มี
พลังเหลือมาก ชอบวิ่งเล่น ท�าให้คุณณภัคคิดว่าเจแปนไม่น่ามี
ปัญหาสุขภาพอะไร จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตอนที่เจแปนอายุ
ได้ 2 ปี กเ็หมอืนกบัโลกหยดุหมนุเมือ่เธอพาเจแปนไปประกวด
ในงานเกษตรแฟร์ และเมื่อตรวจร่างกายและตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ สัตวแพทย์ได้แจ้งว่าเจแปนมีแนวโน้มของภาวะหัวใจผิด
ปกติอย่างรุนแรง
 “พอสตัวแพทย์เหน็ผลการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจของเจแปน
ก็ตกใจ หมอบอกเราว่ากราฟหัวใจของเจแปนผิดปกตินะ 
ค่ากราฟสงูมาก แนะน�าให้รบีเอก็ซเรย์ตรวจเลย” คณุณภคัเล่า
เรื่องราวตอนนั้นให้เราฟัง “ผลการท�าเอ็กซเรย์วันรุ่งขึ้นพบว่า
หัวใจโตมาก พอท�าอัลตราซาวด์หัวใจก็พบว่าหัวใจของเจแปน
รั่ว 3 ห้อง จาก 4 ห้อง หมอบอกว่าให้ท�าใจเพราะคงจะรักษา
ให้หายขาดไม่ได้ ต้องกินยาช่วยประคองไปตลอดชีวิต เพราะ
สภาพหัวใจแย่มากเหมือนกับหัวใจสุนัขอายุ 8 ปีเลย”
 คุณณภัคบอกว่าตอนแรกในใจเธอแทบไม่เชื่อเลยว่าจะ
เป็นไปได้ เพราะเจแปนดูมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกอย่าง ยัง
สามารถกินและวิ่งเล่นได้ตามปกติ แต่ด้วยผลการตรวจหัวใจ
ในวันนั้นเธอเลยพยายามอ่านหนังสือหาข้อมูลเพิ่มเติมและ
พาเจแปนไปตรวจยืนยันซ�้าอีกครั้ง ซ่ึงในคราวนี้เธอได้พบกับ
อาจารย์ ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล อาจารย์ประจ�าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตรวจ
ครั้งนี้ท�าให้เกิดทางเลือกที่แตกต่างออกไป

เรื่องราวการต่อสู้ด้วยหัวใจ
เพื่อหัวใจของเจแปนและ
คุณณภัค ภักดีอิสรา
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 “พออาจารย์ชลลดาฟังเสียงหัวใจเจแปน ท่านบอกเลยว่า
เป็นโรคหัวใจ PDA และมีทางผ่าตัดให้หายได้ เราฟังตอนแรก
ก็ดีใจมาก” เจ้าของเจแปนยิ้มกว้าง “แต่อาจารย์ก็บอกต่อว่า
การผ่าตดัหวัใจแบบน้ีในสุนัขยงัไม่เคยมมีาก่อนในประเทศไทย 
ถ้าเกิดว่าอยากรักษาจะถือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างและต้องใช้
แพทย์ในคนมาช่วยในการผ่าตัด อาจารย์ถามเราว่าสนใจไหม 
ซึ่งแน่นอนว่าเราตอบอย่างไม่คิดเลยว่าตกลง”
 โรคหัวใจ PDA หรือชื่อเต็มคือ Patent Ductus Arteriosus 
เป็นความผิดปกติตั้งแต่ก�าเนิดของหัวใจ โดยระหว่างหลอด
เลอืดแดงเอออร์ตา (Aorta) และหลอดเลอืดพลัโมนาร ีอาเทอรี  
(Pulmonary Artery) จะมีหลอดเลือดที่เชื่อมถึงกันอยู่ ซ่ึง 
จะไม่มีในสุนัขปกติทั่วไป หลอดเลือดที่เชื่อมหลอดเลือดใหญ่
ทัง้ 2 นีจ้ะท�าให้มกีารผสมระหว่างเลอืดแดงและเลอืดท่ีไปปอด 

เปรยีบได้กบัเลอืดดผีสมเลอืดเสยี ท�าให้หวัใจต้องท�างานหนักข้ึน 
ส่งผลให้หัวใจล้มเหลว หัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว และอาจท�าให้สุนัข
เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา
 โดยการผ่าตัดแก้ไขหัวใจของเจแปนในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธี 
คือ การเปิดผ่าหน้าอก ซึ่งเป็นวิธีที่เสี่ยงและเจ็บมากเพราะต้อง
เปิดผ่ากระดกูซีโ่ครง และอกีวธิคีอืการสอดอปุกรณ์สายสวนเข้า
ทางหลอดเลอืดไปยังต�าแหน่งของหลอดเลอืดทีเ่ช่ือมกันแล้วใช้
อุปกรณ์สายสวนนั้นอุดรูหลอดเลือดนั้นไว้ ซ่ึงวิธีนี้จะลดความ
เสี่ยงและลดบาดแผลในสุนัขได้ แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกัน 
ซึ่งคุณณภัคได้เลือกวิธีที่สอง 
 หลังจากนัน้ก็ได้ถึงวนัผ่าตดั โดยการผ่าตดัครัง้นีเ้ป็นการร่วมมอื
กันระหว่างแพทย์และทีมสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.วสันต์  
อุทัยเฉลิม จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาเป็นศัลยแพทย์
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ที่ท�าการผ่าตัดให้
 “ตอนแรกทีมแพทย์ประเมินไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด 
แค่ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้ว แต่ปรากฎว่าผ่านไป 2 ชั่วโมง 
ยังไม่มีใครออกมาเลย” คุณณภัคหัวเราะยาว “พูดตอนนี้อาจ
จะฟังดตูลก แต่ตอนนัน้เราใจคอไม่ดีเลย ทัง้ลุ้นทัง้เครียดมาก 
กลวัว่าเจแปนจะเป็นอะไรไป ผ่านไป 3 ชัว่โมงเรากไ็ด้ยนิเสยีง
คุณหมอตะโกนกันเสียงดังในห้อง เราก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไป
อีก แต่ซักพักก็มีเสียงปรบมือ แล้วทีมคุณหมอก็ออกมาบอก
ว่าผ่าตัดส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว”
 ผศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม เล่าให้คุณณภัคฟังว่าเป็นการ
ผ่าตัดทีย่ากมาก ส่วนหนึง่เพราะท่านไม่ชนิกบักายวภิาคหวัใจ
สุนัขที่ต่างจากในมนุษย์ และอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปคร้ังแรกเล็ก
เกนิไปจนอุดรไูม่ได้ ท�าให้ต้องเปล่ียนอปุกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ 
แต่สุดท้ายด้วยการร่วมมือของทีมผ่าตัดทุกคนก็ท�าให้ 
การผ่าตัดส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
 ปัจจบุนัเป็นเวลา 1 ปี หลงัการผ่าตดั เจแปนอายไุด้ 3 ปี
และมสีขุภาพทีด่ขีึน้มาก สามารถวิง่เล่นว่ายน�า้ได้ตามปกตแิล้ว 
ผลการตรวจหัวใจคร้ังล่าสุดพบว่าอัตราการ่ัวของหัวใจอยู่ใน
ขอบเขตทีย่อมรบัได้ ขนาดหวัใจแม้ใหญ่กว่าปกตอิยูบ้่างแต่ไม่

เป็นอนัตราย และมหีวัใจห้องหนึง่กลับมาเป็นปกตแิล้ว
 เมื่อเราถามว่าอะไรคือสิ่งที่ท�าให้คุณณภัคสามารถทุ่มเท 
ทั้งเวลาและแรงกายแรงใจเพื่อสุนัขตัวหนึ่งได้มากมายขนาดนี้ 
เธอก็ตอบได้อย่างไม่ลังเลเลยว่าเพราะเจแปนคอืความสุขของเธอ
 “ส�าหรับเรา เจแปนเป็นเหมอืนกับเพือ่น เป็นสมาชิกคนหนึง่
ของครอบครวั ทกุช่วงเวลาทีอ่ยูด้่วยกนัคอืความสขุของเรา แม้
ต้องพาเขาไปหาหมอบ่อยๆ ดูแลคอยช่วยเหลือเขา ก็ไม่เคยรูส้กึ
โกรธหรือเหนื่อยเลย เพราะมันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 
ท�าให้ทกุครัง้ทีเ่หน็หน้าเจแปนทกุวนันีก้ย็งัรูส้กึดีใจทีว่่าเรายงัได้
อยู่ด้วยกันนะ”
 “หรอืในอกีแง่หนึง่คอืขอแค่เจแปนมชีีวติอยู่...เราก็มคีวามสขุ
แล้ว”
 แม้จะเป็นค�าพดูง่ายๆ แต่ถ้าดูจากทกุอย่างทีเ่ธอทุม่เทท�าเพือ่
เจแปนจนถึงทกุวนันีแ้ล้ว
 เราเช่ือว่านัน่ไม่ใช่ค�าพดูเกินจริงเลย

https://www.facebook.com/japanthegoldie
เอือ้เฟ้ือสถานทีถ่่ายภาพโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

สาขารงัสติ
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 เพยีงแค่ย่างเท้าสูเ่ขตวดัใหญ่สว่างอารมณ์ วดัเงยีบๆ ทีซ่่อนตวั
อยู่ในซอยลึกของจังหวัดนนทบุรี เหล่าหมาวัดหลากหลายชีวิต
ก็วิ่งออกมาต้อนรับพวกเราแล้ว
 หากพดูถงึค�าว่า “หมาวดั” เชือ่ว่าภาพในหวัของคนส่วนใหญ่
คือสุนัขพันธุ์ผสมหรือสุนัขไทยข้างทางที่พบเห็นได้ชินตา 
 แต่หมาวัดที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์แห่งนี้ไม่ใช่สุนัขพันทาง
หรือพันธุ์ไทยทั่วไป แต่กลับเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ 
จ�านวนกว่า 38 ชีวิต ที่อาศัยเขตวัดแห่งน้ีเป็นที่อยู่อาศัยและ
กินอาหาร และกลายเป็นจุดเด่นประจ�าวัดที่ดึงคนมากมาย 
มาดูความน่ารักแสนรู้ของ “หมาวัด” เหล่านี้

 หลังจากที่เราได้กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาส พระนันท- 
วริยิาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) แล้ว ท่านได้แนะน�าให้เราไปพดูคยุกบั 
พระภิกษุและสามเณรที่ท�าหน้าที่ดูแลสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
เหล่านีอ้ยู ่จากค�าบอกเล่าของพระภกิษสุามเณรภายในวดักล่าวว่า
ประวัติของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่วัดแห่งนี้เริ่มต้นจากเมื่อ
หลายปีก่อน มีคนถวายสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ พ่อแม่พันธุ์ 
คูห่นึง่แก่ท่านเจ้าอาวาส ด้วยความเมตตาของท่านกไ็ด้ชุบเลีย้ง
สุนัขคู่นั้นจนกระท่ังให้ก�าเนิดลูกสุนัขออกมาอีกหลายครอก  
จนในทีส่ดุกม็สีนุขัโกลเด้น รทีรฟีเวอร์ อยูท่ีว่ดัมากมายอย่างทีเ่หน็
 “เริม่จากมคีนมาถวายพ่อแม่พนัธุใ์ห้หลวงพ่อ หลวงพ่อก็รบั
เล้ียงไว้ แล้วกเ็พาะพนัธุผ์สมพนัธุม์าเรือ่ย จนมหีลายตวัอย่างที่

เหน็” สามเณรไตรรตัน์เล่าประวตัขิองสนุขัทีว่ดัแห่งนี้ให้เราฟัง 
 “แต่ตอนนี้ก็เริ่มควบคุมจ�านวนประชากร โดย ค่อยๆ 
ท�าหมันไปจนเกือบหมดทุกตัวแล้ว สุนัขที่อยู่ตอนนี้พระในวัด
ก็ช่วยกันดูแล โดยคนดูแลหลักจะเป็นเณรหลายรูปมาช่วยกัน
ให้อาหารและพาไปว่ายน�้าอาบน�้า”
 ส่วนกิจวัตรประจ�าวันของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่นี่คือ
ตอนเช้าทางวัดจะให้อาหาร จากนั้นก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นตาม
สบาย โดยทีโ่ปรดคอืบรเิวณกฏุขิองทางวดั จากนัน้จะให้อาหาร
อีกครั้งตอน 16.00 นาฬิกา อาหารที่ให้สุนัขที่นี่เป็นข้าวและ
กับข้าวทีท่างวดับณิฑบาตได้มา แต่จะใช้กับข้าวที่ไม่เผด็ ซึง่ส่วน
มากจะเป็นต้มจืดมาคลุกเพราะไม่อยากให้สุนัขเป็นอันตราย 
จากนัน้ประมาณ 16.30 น. ก็จะปล่อยให้เล่นน�า้ทีบ่รเิวณท่าน�า้
ของทางวัด
 การเล่นน�้าของสุนัขที่นี่ไม่ใช่การเล่นน�้าทั่วไป เพราะด้วย
ความแสนรู้เฉพาะตัวของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ท�าให้พวกเขามี
กจิกรรมในการช่วยกนัคาบเศษขยะทีอ่ยูบ่รเิวณท่าน�า้ขึน้มาด้วย 
ซึ่งทางวัดบอกว่าไม่ได้สอน แต่พอดีมีตัวหนึ่งท�าแล้วตัวอื่นๆ ก็
เลยท�าตาม กลายเป็นขบวนการเก็บขยะในแม่น�้าที่ใครมาเห็น
แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้
 สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่นี่รักและซ่ือสัตย์ต่อท่านเจ้า
อาวาสเป็นอย่างมาก เพยีงแค่ได้ยนิเสยีงท่านเจ้าอาวาสเดนิมา 
สนุขัทัง้ฝงูก็จะพากันไปรอรบัท่านทนัท ีทีส่�าคญัคอืเมือ่ท่านเจ้า
อาวาสก�าลังขึ้นบันไดกฎิ จะมีสุนัขสองตัวคอยช่วยดึงจีวรเพื่อ
พยุงท่านขึ้นบันไดอีกด้วย
 ด้วยความน่ารักแสนรู้นี้เอง ท�าให้สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
ที่วัดแห่งนี้ได้ออกข่าวในรายการทีวีมาแล้วเกือบทุกช่อง และ
ยังได้ลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์มากมายอีกด้วย โดยพระรูป
หนึง่ได้บอกว่ามชีาวต่างชาตหิลายคนถึงกับดัน้ด้นมาทีว่ดัแห่งนี้
เพื่อมาดูสุนัขที่นี่เลยทีเดียว

เดินทางสู่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 
เยี่ยมชมโกลเด้น รีทรีฟเวอร์
กว่า 38 ตัว
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 ส�าหรับใครที่มาแล้วเห็นความน่ารักและ
อยากขออุปการะสุนัขของทางวัดแห่งนี้  
จ�าเป็นจะต้องจองสุนัขล่วงหน้า เน่ืองจาก 
ทางวัดจะมอบสุนัขเด็กให้เท่านั้น และต้อง
มาขออนญุาตกับทางท่านเจ้าอาวาสก่อนด้วย
 “การจะขอโกลเด้นจากทีน่ี่ไปเลีย้งได้ต้อง
จองไว้ก่อน และต้องมาพูดคุยขออนุญาตกับ
ทางหลวงพ่อก่อนด้วย ใครที่ได้สุนัขจากที่น่ี
ไปเล้ียงต้องให้สัญญาว่าจะพาสุนัขที่รับไป
เลี้ยงมาให้หลวงพ่อดูทุกๆ 1 เดือน ว่าเป็น
อย่างไรบ้าง”
 ส่วนคนที่อยากมาเย่ียมชมความน่ารัก
แสนรู ้ของสุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ที่วัด
แห่งนี ้หากมเีวลาว่างแนะน�าให้มาในช่วงเยน็
ของวันธรรมดา เพราะนอกจากคนน้อยแล้ว
ยังได้ชมสุนัขเล่นน�้าอีกด้วย ส่วนในวันเสาร์
อาทติย์จะมคีนทัว่ไปเข้าวดัมากหน่อย โดยกฎ
ระเบยีบทีน่ีม่เีพยีงแค่อย่าแต่งตวัไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะการนุ ่ งสั้น ไม ่ควรแต ่ง ตัว 
รุม่ร่ามเพราะอาจถกูสนุขังบัชายกางเกงหรอื
กระโปรงได้ และไม่ควรใส่หมวกเน่ืองจาก
สุนัขจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนมีพิรุธ
 แม้ว่าวัดแห่งนี้จะตั้งอยู ่ไกลเสียหน่อย  
แต่หากมีโอกาสอยากให้คุณลองมาเย่ียมชม
ดูสักครั้ง 
 แล้วคุณจะต้องประทับใจกับความน่ารัก
ของหมาวัดสายพันธุ ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
เหล่านี้อย่างแน่นอน
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THANK YOU
ขอขอบคุณ คุณออม - สุมนตรา ปัญจรัตน์ และคุณแป๋ม - ธันว์ทิพย์ ศรีสุตา และแก๊ง G-Retrieverz ทัง้ 4 ตัว 

ส�าหรับการเอื้อเฟ้ือสถานที่และเปน็นางแบบให้ถ่ายภาพชุดแกลลอรี่ที่น่าประทับใจในเล่มนี้

ขอขอบคุณ ป๋าเจี๊ยบ - วรพจ พันธุ์เสนา และมะขวิด ส�าหรับเรื่องราวน่ารัก ความแสนรู้ของมะขวิด 
และบทสัมภาษณ์ดีๆ 

 
ขอขอบคุณ คุณแป้น – ณภัค ภักดีอิสรา และเจแปน ที่มาร่วมเล่าเรื่องราวการต่อสู้และความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไข 

PDA ด้วยอุปกรณ์สายสวนครัง้แรกในประเทศไทย

ขอขอบคุณ ทางวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ที่เอื้อเฟ้ือให้ทีมงานเข้าไปถ่ายภาพและพูดคุยเกี่ยวกับสุนัขโกลเด้น 
รีทรีฟเวอร์ภายในวัด

ขอขอบคุณ ทีมงานนักวาด พี่ต้น พี่ลิน พี่แขก น้องไอซ์ ส�าหรับภาพประกอบที่แสนสวยงาม 
และในฉบับนี้เราได้คุณพลอยที่เคยร่วมงานกันตัง้แต่ howl เล่มแรก มาช่วยวาดภาพประกอบให้อีกครัง้ด้วย

และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามกันมาจนถึงฉบับนี้
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PAGE BY PAGE

LYNOL
	 ท�ำไมถงึได้น่ำรกัขนำดน้ี	!	น่ีคงเป็นควำมรู้สึกแรก

เมือ่ได้เห็นสไตล์กำรวำดภำพของ	Lynol	นกัวำดชำวจนี 

ผู้หลงรักสัตว์และกำรวำดภำพ	กำร์ตูนของ	Lynol	

ส่วนใหญ่เป็นกำร์ตูนเงียบ	คือใช้ภำพเพื่อด�ำเนินเนื้อ

เรื่องเสียส่วนใหญ่	(ต่อให้อ่ำนภำษำจีนไม่ออกก็ไม่มี

ปัญหำ)	โดยมีตัวละครสัตว์เลี้ยงน่ำรัก	เช่น	โกลเด้น

รีทรีฟเวอร์ผู้ขี้เล่น	แมวน้อยขี้ร�ำคำญ	หรือไซบีเรียน

ฮัสกี้หน้ำดุ	เป็นตัวด�ำเนินเร่ือง	ด้วยเทคนิคกำรวำด

ที่เรียบง่ำยแต่มีเอกลักษณ์	และยังแฝงควำมน่ำรัก

ไว้อย่ำงมำกมำย	ท�ำให้เร่ืองรำวแต่ละเร่ืองที่อ่ำน

สำมำรถกระแทกใจได้อยู่หมัดจริงๆ

 facebook.com/lynolch

การเดินทางของพระจันทร์
	 นีค่อืกำรเดนิทำงของดวงจนัทร์เพือ่บอกเล่ำ
เรือ่งรำวอนัแสนอ่อนโยนของ	ศศ	ิวรีะเศรษฐกลุ 
นักวำดภำพประกอบชื่อดังของเมืองไทย 
โดยค�ำว่ำดวงจันทร์ในชื่อเพจนั้นหมำยถึงตัว
คุณศศิเอง	 เพรำะค�ำว่ำศศิ	มีควำมหมำยว่ำ 
ดวงจนัทร์	ดงันัน้เพจนีค้อืเพจทีร่วบรวมเรือ่งรำว 
รอบตัวที่คุณศศิได้ไปพบเจอแล้วถ่ำยทอด
ออกมำในรูปแบบภำพสีน�้ำละมุนตำ	ทั้งเรื่อง
สัตว์เลี้ยง	รำยละเอียดเล็กน้อยรอบตัวที่เรำ
เผลอมองข้ำม	หรือวิถีชีวิตของผู้คนอันงดงำม	
นอกจำกงำนภำพทีห่ำคนเทยีบยำกแล้ว	คุณศศิ
ยังเป็นศิลปินที่ขยันมำก	เขำยังคงมีผลงำนรวม
เล่มภำพวำดแทบทุกปีและสร้ำงผลงำนใหม่ๆ	
ลงเพจอย่ำงต่อเนื่อง

facebook.com/sasi.veerasethakul.1981
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“..มีเธอ ..มีฉัน มีกันและกัน.. 
มีรอยยิ้มของฉันกับเธอ”

โรงงานความฝัน
เรื่องและภาพ : Linkumi
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DO IT FOR SOMEONE

Take#4 : Snow Storm

เรื่อง : honeyhoneycake

	 Do	It	For	Someone	ฉบับนี้อาจจะโดนใจใครหลายๆ	คนที่ก�าลังนึกหาของขวัญวันปีใหม่	ของขวัญจับฉลาก	หรือของขวัญใน
เทศกาลต่างๆ	ทีก่�าลังจะมาถงึ	อุปกรณ์ที่ใช้น้ันกห็าได้ง่ายแสนง่าย	อกีทัง้ยงัท�าได้ไม่ยาก	ไม่ว่าชายหรอืหญงิกส็ามารถท�าได้แน่นอน	
เริ่มจากขวดโหลใสๆ	ที่ไม่ว่าเราจะได้มาจากขวดน�้าสลัด	กระปุกแยม	หรือจะโหลแก้วตามท้องตลาดก็ไม่มีปัญหา	ถ้าอุปกรณ์หา
ง่ายขนาดนี้แล้วก็อย่ารีรอเลย	มาลงมือท�ากันเลยดีกว่า

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

1.	ขั้นตอนแรกติดตุ๊กตาบนฝาขวดรอไว้ก่อนเลยค่ะ
 

3.	เทลูกปัดพาสเทลลงไป

วัสดุและอุปกรณ์ มีกาวร้อน	ลูกปัดพาสเทล	(อันนี้ไม่จ�าเป็น
เท่าไหร่	แล้วแต่สะดวกค่ะ)	ตุ๊กตาที่ชอบ	โหลแก้ว	กากเพชร	
และน�้าเปล่า

02

01 03



085

4.	ตามด้วยน�้าเปล่า	ขั้นตอนนี้	เทอย่างระวังนะคะ	ถ้าล้นขึ้น
มากากเพรชจะหกหมดเลย

04

06

05

5.	จากนั้นน�าฝาขวดมาปิดได้เลย

6.	ขั้นตอนสุดท้าย	น�าลูกปัดพาสเทลที่เหลือมาติดรอบๆ	ฝาขวด	แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย	พร้องส่งให้เพื่อนหรือคนส�าคัญที่คุณอยาก
มอบความรู้สึกดีๆ	กันได้เลย
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A JOURNEY WITHOUT A MAP
เรื่อง : Little Lion Man
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	 ใครๆ	ก็คงจะรู้จักกับ	แฮร์รี่	พอตเตอร์	นิยายขายดีที่โด่งดังไปทั่วโลก	จ�าความได้ว่าตอนนั้น 
เราอยูช่ัน้	ป.6	เป็นหนงัสอืเล่มแรกๆ	ทีต่ัง้ใจอ่านจนจบและตดิงอมแงมเลยก็ว่าได้	เมือ่มกีารสร้างเป็น 
ภาพยนตร์	แฟนพันธุ์แท้แฮร์ร่ีอย่างเราก็ต้องไม่พลาดซักตอนอยู่แล้ว	ชอบมากจนพยายามสอบชิง
ทุนเพื่อไปอังกฤษเพราะอยากจะไปตามหา	Daniel	Radcliffe	(ท�าไปได้เนอะ)	ตอนนี้มีข่าวว่า	J.K.	
จะออกเล่ม	8	มาด้วยแหละ	วันนี้เลยอยากจะพาเพื่อนๆ	ย้อนวัย	มาชมสตูดิโอการถ่ายท�าภาพยนตร์
เรื่องนี้ที่อังกฤษกัน
	 ส�าหรบัใครทีค่ดิจะไป	ก่อนอืน่เราต้องท�าการจองตัว๋ผ่านทางเวบ็ไซต์	https://www.wbstudiotour.
co.uk/	ก่อน	แนะน�าว่าให้จองล่วงหน้านานๆ	เลย	เพราะเราดันชะล่าใจเลยเหลือที่สุดท้ายพอดี	แล้ว
ก็มารับตั๋วที่	studio	ได้เลย	แค่ใส่	code	ที่เครื่อง	ง่ายมาก	เขาจะมีเป็นเวลาให้เลือกเป็นรอบๆ	ตาม
แต่ที่เราสะดวก	
	 เดนิเข้ามาขวามอืสิง่แรกทีพ่บ	คอื	ฝ่ามอืของนกัแสดงน�าทัง้สาม	(แค่นีก็้เร่ิมฟินแล้ว)	จะม	ีsuvenior	
shop	ให้เดินรอเวลาก่อน	เมื่อถึงเวลาเราไปต่อคิวพร้อมฝรั่งคนอื่นๆ	แล้วทัวร์ก็เริ่มขึ้น...
	 ตอนแรกเราเดินเข้าไปในห้องเหมือนโรงหนัง	จับจองที่นั่ง	มี	VTR	เป็นนักแสดงทั้งสามคนพูด
แนะน�าสถานที่	พอ	projector	เลื่อนขึ้น	ก็จะเป็นประตูเข้าสู่ห้องอาหารฮอกวอตส์
	 ห้องอาหารเป็นที่แรกที่เราได้เข้าไปชม	ถ่ายรูปอยู่ในนี้สักพักจนพอใจ	เราเดินเข้าห้องถัดไป	อันนี้
จะเป็นรวมๆ	เป็นห้องของแต่ละบ้าน	มีอุปกรณ์ที่ใช้ในฉาก	เช่น	หม้อปรุงยา	เตียง	ตู้	รวมถึงเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายของจริงที่ใช้แสดง	มีตึก	รูปปั้นในกระทรวงเวทมนตร์	ห้องท�างานของอัมบริดจ์	และ
มีให้เราลองท�าท่าใช้ไม้กายสิทธิ์หรือขี่ไม้กวาดด้วย	(แต่เสียเงินนะ)	

The Making of 
Harry Potter
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	 ออกมาข้างนอก	จะมรีถเมล์อศัวนิราตรคีนัจรงิให้เราถ่ายรปู	พร้อมมป้ีายบอกสถานที่ 
ในการถ่ายท�าฉากต่างๆ	ในประเทศอังกฤษ	(อยากไปตามรอยมาก)	เราไปต่อคิวซื้อ	
Butterbeer	ด้วย	ได้แก้วมาเป็นที่ระลึก	รสชาติก็แปลกๆ	อร่อยตรงครีมด้านบน	ตรงนี้
ยังมีสะพานไม้ที่ฮอกวอตส์	บ้านที่	Privet	drive	ให้เดินชมด้วย	
	 กลับเข้าไปในสตูดิโออีกครั้ง	จะพบกับตรอกไดแอกอนที่เราคุ้นเคย	(จริงเหรอ)	มี
ร้านน่ารักๆ	มุมสวยๆ	ให้ถ่ายรูป	แต่ต้องเบียดกับฝูงชนจ�านวนมากด้วยนะ	และก็มาถึง
ตัวปราสาทฮอกวอตส์	ที่ไม่ใช่ขนาดเท่าของจริงที่คนไปอยู่	(ส่วนมากในตัวปราสาทจะ
ถ่ายท�าที่	Oxford)	มีเปิดไฟ	หลายสี	สวยงาม	เราถ่ายรูปไปเยอะมากๆ	
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	 สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด	ร้านไม้กวาดของโอลิแวนเดอร์	เราชอบที่นี่ที่สุดแล้ว	กล่องไม้
กายสิทธิ์	ทุกกล่องท�าด้วยความปราณีต	ลงลายละเอียดทุกชิ้นจริงๆ	ให้ความรู้สึกว่าไป
อยู่ที่ร้านในภาพยนตร์จริงๆ	เลยล่ะ	
	 ทางออกจะทะลุกับร้านขายของที่ระลึก	มีขายทุกอย่าง	ไม้กายสิทธิ์เป็นอะไรที่คน 
ส่วนมากตืน่ตา	ตืน่ใจ	มชีดุ	หมวกคดัสรร	กบชอ็กโกแลต	และของอกีมากมาย	เสยีดายว่า 
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 ้ไว้ไม่ว่า
เรื่อง : Tito

ภาพประกอบ : Ton Krisana
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รู ้ไว้ไม่ว่า

10 เรื่องน่ารักของ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
	 1.		รทีรฟีเวอร์	แปลว่าผู้น�ากลับมา	ความสามารถพเิศษของสนุขัพนัธุน์ีค้อืเขาสามารถคาบทกุอย่าง
กลับมาได้	และแน่นอนที่สุดเขามาพร้อมรอยยิ้มที่จะแจกความสดใสให้กับทุกคน
	 2.		มช่ีวงหนึง่ทีค่นนยิมเลีย้งโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์กันเยอะมาก	โดยที่ไม่ได้ศกึษาโรคประจ�าพนัธุอ์ย่าง 
จรงิจงั	ท�าให้ปัจจบุนัมสีนุขัเป็นโรคข้อสะโพกเสือ่มเยอะมาก	ซ่ึงมาจากประชากรของโกลเด้น	รทีรฟีเวอร์	
ที่อายุเพิ่มขึ้นจนถึงวัยแสดงอาการแล้วนั่นเอง
	 3.		วิธีแก้ไขเรื่องข้อสะโพกเสื่อมก็ยังพอมี	เช่น	ท�าการผ่าตัดตั้งแต่เด็กๆ	หรือใช้การกายภาพบ�าบัด
เพื่อท�าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
	 4.		แต่สิ่งหนึ่งที่แก้ได้ยากของพันธุ์นี้คือเมื่อยามแก่ตัวลง	โกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	มักจะมาพร้อมโรค
มะเรง็	ซึง่ถ้าพบเรว็กม็โีอกาสสูไ้ด้	แต่อยากให้รูไ้ว้อย่างหนึง่ว่าไม่ว่ายงัไงหวัจติหวัใจของเขากฮ็ดึสูม้ากๆ	
เลยนะ
	 5.		โกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	เป็นสุนัขฉลาด	ประสาทสัมผัสเยี่ยม	ฝึกให้ท�าได้ทุกอย่าง	แต่ไม่เคยเป็น
สุนัขจับโจรได้เลย	(แต่จริงๆ	โจรอาจจะเข้ามาในบ้านแล้ว	แต่นั่งเล่นกับโกลเด้นจนเหนื่อยเลยกลับไป
ไม่ขโมยแล้วก็ได้ครับ)
	 6.		ในชวีติผมเคยเจอโกลเด้น	รทีรฟีเวอร์ทีดุ่แบบกัดเลยสิริรวม	2	ตวัด้วยกัน	ทัง้สองตวัถูกเล้ียงแบบ
ขงักรงเกอืบตลอด	ไม่ได้รับความรักใดๆ	เจ้าของเดนิมาเอาเท้าเขีย่แล้วจากไป	ขอร้องล่ะ	ไม่เอานะครบั	 
อย่าท�ากับโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์แบบนี้
	 7.		อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยส�าหรับเจ้าโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์	คือเขาเป็นนักชิมตัวยง	กินได้ตลอด
เวลา	ถ้าเล้ียงดีๆ	ท�าน�้าหนักได้เกิน	50	กิโลกรัม	พร้อมขึ้นชกรุ่นเฮฟวี่เวทได้เลย	(และเป็นข้ออักเสบ
แน่นอน!)
	 8.		สิ่งที่ต้องเตือนส�าหรับคนที่อยากเลี้ยงก็คือ	เขาตัวใหญ่	กินเยอะ	เวลาป่วยก็ต้องกินยาปริมาณ
มากตามน�้าหนัก	เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงดูให้ดีๆ	นั้นสูงมาก	บางทีอาจสูงกว่าตอนที่ซื้อ
เขามาเสียอีก
	 9.		ส�าหรับคนที่เลี้ยงแล้ว	ควรทราบว่าโกลเด้น	รีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่เหมาะสมกับการบริจาคเลือด
มากๆ	ครบั	เพราะตวัใหญ่แขง็แรงใจด	ีใจบญุด้วยก็คงใช่	ดงันัน้อย่าลมืพามาบรจิาคเพือ่ช่วยเพือ่นสีข่า
ตัวอื่นๆ	กันนะครับ
	 10.	เจ้าของสตัว์มกันสิยัคล้ายคลงึกนั	ไม่แปลกเลยทีเ่วลารักษาเจ้าโกลเด้น	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


