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คุณทองแดงเป็นสุนัขที่ไม่เข้ามาเคลียคลอพระองค์ท่าน
เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนิน
คุณทองแดงจะน�ำเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่าน
เวลาพระองค์ท่านประทับนั่ง คุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้า
ใช้สองขาหน้าเกยกันเหมือนคนก�ำลังหมอบคลาน
เป็นท่านี้ตลอด แล้วหันหน้าออกไปด้านนอก
คอยระแวดระวังด้านนอกอย่างเดียว

‘คุณทองแดง’

จึงได้รับการตั้งฉายาว่าเป็น

“สุนัขประจ�ำรัชกาล”

จาก หนังสือคุณทองแดง
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ความรักต่างมุมมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
‘พีจ่ กิ -ประภาส ชลศรานนท์’ เคยสอนผมผ่านตัวหนังสือ
เล่ม ‘มะเฟืองรอฝาน’ เป็นจดหมายจากผู้อ่านที่เขียน
แสดงความคิดเห็นว่า “เพลงสมัยนี้ไร้สาระ ต่างจากยุค
สุเทพ - ชรินทร์มาก” พี่จิกแย้งว่า “ผมไม่เห็นด้วยครับ
เรื่องนี้ เพลงสมัยนี้ พูดเรื่อง ’ฉันรักเธอ’ เพลงยุคคุณพ่อ
ก็ ’ฉันรักเธอ’ เพียงแค่ภาษาคนละภาษากันเท่านั้น สาระ
เดียวกัน ถ้าจะมีสาระก็คงมีสาระด้วยกัน ถ้าจะไร้สาระ
ก็ไร้สาระร่วมกัน แม้แต่เพลงลาวเจริญศรีของคุณยายนี่
ก็เพลงชมสาว เพลงรักๆ ใคร่ๆ ไม่ผิดกัน” เอาเข้าจริง
ไม่ว่าจะเป็นเพลงยุค 80s 90s 2000 หรือยุคไหนๆ ทุก
เพลงพื้นฐานมาจาก ‘ความรัก’ วงร็อค & โรลล์ แห่ง
อังกฤษ ‘Oasis’ หรือวงฟังสบายๆ ของไทยอย่าง ‘เฉลียง’
ก็ยังมีพื้นฐานมาจาก ’ความรัก’ ทั้งสิ้น
ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การอบรมเลี้ยงดู วุฒิภาวะ
ฯลฯ ท�ำให้คนเราตีความค�ำว่า ‘รัก’ ต่างกันออกไป อย่าง
รสนิยมการฟังเพลง รุ่นคุณย่าชอบฟัง สุนทราภรณ์ วัย
ผมชอบแสตมป์, สิงโต หรือโลโม โซนิค หากลองสลับ
กันฟังดู คงเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ย่าแก
คงบ่นจนน�้ำหมากกระจาย ขณะเดียวกัน ผมคงไม่ได้ยิน
เพราะอาจจะหลับไปพร้อมเพลง ’ขอพบในฝัน’ ก็เป็นได้
เรื่ อ งราวค� ำ ติ เ ตี ย นในเพจมะขวิ ด ครั้ ง นี้ เ ป็ น
ภูมิต้านทานทางใจส�ำหรับผมครับ มันท�ำให้รู้ว่าเมื่อเข้า
สู ่ ว งการวิ ช าชี พ เต็ ม ตั ว ผมและที ม งานควรจะปรั บ
ตั ว อย่ า งไร เมื่ อ จุ ดเริ่ ม ต้ น ของประเด็ น ร้ อ นคื อ การ
‘รักมะขวิด’ เราเพียงแค่มองน้องหมาทีเ่ รารักกันคนละมุม
แค่นั้นเอง หากมะขวิดรับรู้ได้ เขาคงไม่ชอบใจนักที่เห็น
คนที่รักเขาต้องมาเถียงกัน

EDITOR's TALK

ต่างมุม

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกโซเชียลมีอิทธิพลต่อ
การรับข่าวสาร เป็นคุณค่าทางใจเติมเต็มให้เรามี
ตัวตนในสังคมมากขึ้น เรารู้จักใครหลายคนผ่าน
สมาร์ทโฟน เราชื่นชม เป็นปลื้ม หลงใหลใครหลาย
คนผ่านจอสี่เหลี่ยม เราแสดงความคิดเห็นวิพากษ์
วิจารณ์คนอืน่ ได้โดยไม่เคยรูจ้ กั ตัวตน และเนือ้ แท้ของ
เขาเลย
‘PET’FE’ เล่มนี้ได้มีโอกาสรู้จักสัตว์น่ารักๆ หลาย
ตั ว ผ่ า นโลกโซเชี ย ล ทั้ ง จอนนี่ แมวศุ ภ ลั ก ษณ์
,เฮง เฮง นกเกรย์จอมกวน และน้องมะขวิด โกลเด้นฯ
แสนรู้ จนได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของถึงความน่ารัก
ของสัตว์เลีย้ งทัง้ หลาย จากความปลาบปลืม้ เดินทาง
สู่การเข้าถึงตัวจริงได้ด้วยโลกโซเชียล
และจากเข้าถึงท�ำให้ทีมงานของผมถูกวิพากษ์
วิจารณ์ผ่านแฟนเพจ ‘มะขวิด’ เพราะพี่เจี๊ยบ (ผู้เลี้ยง
มะขวิด) ได้โพสต์คลิปขณะทีเ่ ราถ่ายงานกับมะขวิดลง
ไป เลยได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตมากมาย ทั้งไม่
เป็นมืออาชีพ ทั้งสงสารมะขวิดเหลือเกิน ท�ำไมไม่ให้
สติ๊ก!! ผมต้องขอโทษนะครับที่การกระท�ำ และเสียง
ในคลิปท�ำให้ดเู หมือนว่าพวกเรารังแกสัตว์ เราไม่ได้มี
เจตนาจริ ง ๆ แต่ ก็ ย อมรั บ ว่ า ที ม งานอาจพู ด จา
ไม่นุ่มนวลไพเราะตามภาษาวัยรุ่นโฮกฮาก แต่รับรอง
ว่าจริงใจเสมอครับ
แต่หลังจากรับรู้เอฟเฟคโซเชียลผมก็ได้โทรไป
ขอโทษพี่เจี๊ยบแล้ว และวันต่อมาก็ได้เข้าไปขอโทษ
มะขวิด และพีน่ อ้ ย (ผูด้ แู ลเพจ มะขวิด) อีกครัง้ ท�ำให้
ทราบว่าประเด็นร้อนทีเ่ กิดขึน้ เพราะแฟนคลับแบ่งเป็น
2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่โจมตีทีมงาน กับฝ่ายที่เห็นว่าการ
ไม่ผิดหรอกครับที่จะไม่ชอบ แต่อย่าให้ความ
กระท�ำของทีมงานเป็นเรื่องปกติ แต่พี่น้อยก็เข้าใจ ไม่ชอบนั้นกลับมาท�ำร้ายสิ่งที่คุณรักเลย
และยั ง แนะน� ำ อี ก ว่ า เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งมองต่ า งมุ ม
ระหว่าง วัยรุ่น กับผู้ใหญ่ ถึงแม้จะเถียงกันบ้าง แต่
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ทุกอย่างนั้นมาจากพื้นฐานของค�ำว่า ‘รักมะขวิด’
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Cattadog

CAT TA DOG
สุ นั ข พั น ธุ ์ เ ฟรนช์ บู ล ด็ อ ก ใส่ เ สื้ อ ลาย
ซุปเปอร์แมน พร้อมช้อนตาขึ้นมองกล้อง
แปลงร่างแปป ถ้ามีกางเกงในสีแดงกับผ้า
คลุมนี่ใช่เลยอ่ะ ฮีโร่มาแว้วว

ชิวาวาตัวน้อยพร้อมออกรบ
ด้วยชุดทหารพราน คืนความ
สุขให้ประชาชน เราจะท�ำตาม
สัญญาครับผม

6

น้องเหมียวมาพร้อม
วันพีชสไตล์โคฟเวอร์
เป็นช็อปเปอร์ ด้วย
หมวกหูกวาง น่ารัก
กิ๊บเก๋

ชิวาวาขนฟูตัวจิ๋ว มากับลุคชิคๆ กับเสื้อ
คอปกขนาดใหญ่ เพิ่มความคูลให้เจ้าตัว
น้อยมากขึ้น

วันนี้ผมมาท�ำงานครับ
ใส่ปกผูกไทด์ แต่ท�ำไม
รู้สึกช่วงล่างมันโล่งๆ
เอ๊ะ!!! สงสัยเพราะลม
มันเย็น รับอะไรดีครับ

สไตล์ชิวๆ กับเสื้อยืด
เก๋ ๆ แอบจี๊ ด ด้ ว ย
สร้ อ ยคอ เพิ่ ม ความ
ฮิปฮอป เอ่โย่ว จีจี
เก๋ ไ ก๋ ส ไลด์ เ ดอร์ ด ้ ว ยชุ ด เฟอร์ สุ ด
หรู ห รา ในลุ ค ที่ ดูจ ะเป็ น คุ ณ ช๊ า ย
คุณชายด้วยหน้าตานิ่งๆ ท�ำให้ดู
น่าหลงไหลยิง่ ขึน้ ปลืม้ ปลิม่ จริงเชียว
บา บา บา บา บานานา โปเตโต้ โอโอ้
เฮ้ยย่ะ... ด้วยความน่ารักขนฟูของแมว
ตัวนี้ (ดูหน้ามันด้วย) บวกกับหมวกไหม
พรมมินเนี่ยน (Minion) ท�ำให้ดูแบ๊ว
เข้ากันได้อย่างดี - -*
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ปฐมบท ‘ไอ้ด่างฟีเวอร์’

นิยายเรื่อง The Hundred and One Dalmatians

ดัลเมเชี่ยนนั้นเกิดมาจาก สุนัขลายจุด 2 ตัวผสมพันธุ์กัน
!! ล้อเล่นนะ 555 แต่ดัลเมเชี่ยนในนิยายส�ำหรับเด็กคือ
เรื่อง ขบวนการหมาจุด (The Hundred and One Dalmatians)
เขียนโดย โดดี สมิธ (Dodie Smith) ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1956
นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดัง
-------------------------

สู่อ้อมอกวอลท์ ดิสนีย์

‘ทรามวัยกับไอ้ด่าง’ ค.ศ. 1961

หลังจากดิสนียถ์ อื ครองลิขสิทธิ์ น�ำดัลเมเชีย่ นไปดัดแปลง
เป็นภาพยนตร์การ์ตนู ในชือ่ 'ทรามวัยกับไอ้ดา่ ง' (One Hundred
and One Dalmatians) ออกฉายในปี ค.ศ. 1961 จนได้รับความ
นิ ย ม ระหว่ า งที่ ก ระแสก� ำ ลั ง มา ดิ ส นี ย ์ ก็ ต ่ อ ยอดผลิ ต
ภาพยนตร์การ์ตูนชุด 'ดัลเมเชียน เดอะ ซีรีส์'
(101 Dalmatians The Series) ออกฉายทาง
สถานีโทรทัศน์บีบีซี ระหว่างปี
ค.ศ. 1977-1978
-------------------------

ความส�ำเร็จต่อเนื่อง

101 Dalmatians The Series

จากนั้นดิสนีย์น�ำดัลเมเชียนมา
สร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงภาคแรก
ในชื่อ ‘ไอ้จุดมหาสนุก’ (101 Dalmatians) ฉายในปี ค.ศ. 1996 ต่อด้วย
ภาค 2 ‘จุดจุ้นวุ่นเกินร้อย’ (102 Dalmatians) ในปี ค.ศ. 2000
และปัจฉิมบทด้วยภาพยนตร์การ์ตูน ‘ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2’
ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน (101 Dalmatians II: Patch’s London Adventure) ออกฉายในปี ค.ศ. 2003
-------------------------

ความเเตกต่างระหว่างการ์ตูนเเละภาพยนตร์

ภาคเเรกของการ์ตูนทรามวัยกับไอ้ด่างและภาพยนตร์ 101
ไอ้จุดมหาสนุก ด�ำเนินเรื่องเหมือนกัน แต่ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2
ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน เเละ 102 จุดจุ้นวุ่นเกินร้อยเล่า
เรื่องต่างกัน การ์ตูนจะด�ำเนินเรื่องของแพทซ์ (ดัลเมเชี่ยนตัว
ลูก) ทีต่ อ้ งตามหาพ่อแม่หลังถูกลืมไว้ระหว่างย้ายบ้าน ต่างกับ
ภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของอ๊อดบอลดัลเมเชี่ยนไร้จุด ที่ต้อง
ตามหาจุดของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่า ตัวเองเป็นดัลเมเชี่ยน
(คงน้อยใจคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนส่งแก๊ส)
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ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2 ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน

มนุษย์ป้าของเรื่อง

ตั ว ร้ า ยตั ว เอกของเรื่ อ งนี้ คื อ นางมารร้ า ยครู เ อลล่ า
เดอ วิล มนุษย์ป้าหัวสองสีผู้คลั่งไคล้เสื้อขนสัตว์ ถึงขั้นที่จะ
จับหมาน้อยมาท�ำชุดใส่ (ป้าหาชุดอื่นไม่ได้แล้วเหรอ --”)
วิธีสังเกต ครูเอลล่า
- หัว 2 สี
- ใส่เสื่้อขนสัตว์
- มีกลิ่นอายมนุษย์ป้าทันทีที่เห็น
-------------------------

ครูเอลล่า เดอ วิล

ท�ำไมต้องดัลเมเชี่ยน

101 เป็นหนังเรื่องแรกๆ ที่ใช้สุนัขเป็นตัวด�ำเนินเรื่อง ถ้า
มองในเรื่องของคาแรคเตอร์ การใช้สุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนจะ
เป็นที่จดจ�ำ เพราะลายจุดของมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และเมื่อผลตอบรับออกมาเกินคาด
จึงเป็นกระแสท�ำให้คนหันมาสนใจ
สุนัขพันธุ์นี้มากขึ้น
-------------------------

‘ไอ้จด
ุ มหาสนุก’(101 Dalmatians) ค.ศ.1996

ดัลเมเชี่ยนหายไปไหน

ปัจจุบนั ความนิยมในการเลีย้ ง
ดัลเมเชียนเริ่มซาลง ประกอบกับมี
การจัดอันดับความฉลาดของสาย
พันธุ์สุนัขที่ดัลเมเชียนถูกจัดอยู่ใน
อันดับท้ายๆ จึงห่างไกลจากน้องหมาที่นิยมเลี้ยง และนั่นจึง
ท�ำให้ไอ้ด่างกลายเป็นหมาตกกระป๋องภายในเวลาไม่นาน
ราวกับว่าคนเลี้ยงตามกระแสภาพยนตร์
-------------------------

ดัลเมเชี่ยนแมน

ดัลเมเชี่ยนถูกลดความนิยมลงไปมาก

ถึงแม้ว่ากระแสดัลเมเชียนจะหายไปเเล้ว แต่ก็ยังมีคนรัก
ดัลเมเชียนเหลืออยูบ่ า้ ง นายเนลสัน เวอร์การา ชาวชิลที เี่ ลีย้ ง
ไอ้ด่างไว้ในบ้านถึง 42 ตัว ความรักของเขาที่มีให้ดัลเมเชี่ยน
เริ่ ม ขึ้ น จากการชมภาพยนตร์ แม้ วั น เวลาจะเปลี่ ย นไป
แต่ใจไม่เปลี่ยนตามเลย
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ขอบคุณภาพ: www.amazon.com, movies.disney.com, www.imdb.com, news.yahoo.com
ดัลเมเชี่ยนแมน

Farm House

แพม/คิว
แบงค์

PP CHIHOUSE
CHIHUAHUA FOR YOU

ใครที่ก�ำลังมองหาสุนัขพันธุ์เล็ก น่ารัก ฟรุ้งฟริ้งที่เหมาะ
ส�ำหรับเลี้ยงในห้องหรือคอนโด ผมว่า. . . พันธุ์ที่น่าจะนึกถึง
เป็นอันดับแรกเห็นจะเป็นชิวาวาที่ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การจะหาซื้อมาเลี้ยงสักตัว คงต้องเลือกดูให้ดี
และต้องมาจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ
จากการส�ำรวจภายในงาน PREMIUM PET THAILAND
งานที่รวบรวมเหล่าสัตว์เลี้ยงชื่อดัง มีฟาร์มและร้านค้า
มากมายมาจัดแสดง เท่าทีเ่ ดินผ่านมีซมุ้ หนึง่ คนมุงดูเยอะมาก
เอ๊ะ! เขามุงดูอะไรกันนะ ที่แท้ก็ ชิวาวา สุนัขสายพันธุ์เล็ก
ก�ำลังเห่าต้อนรับผู้มาชมงาน หากจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของ
ฟาร์มในงานโดยต้องฝ่าดงผู้คนที่จ้องจะถ่ายภาพเจ้าตัวเล็ก
ไป คงไม่สะดวกแน่ๆ เราจึงตามไปที่ PP Chihouse ฟาร์ม ชิ
วาวา ของ คุณเป้ วราภรณ์ ปลอดมณี กันเลยดีกว่า
PP Chihouse มีไอเดียมาจากการที่ คุณเป้ เริ่มเลี้ยง
ชิวาวา แล้วเห็นข้อดีของสุนขั พันธุน์ จี้ งึ รูส้ กึ ให้ถกู ใจ ด้วยนิสยั

ที่แตกต่างจากหมาพันธุ์อื่น อีกทั้งยังเป็นหมาที่ตัวเล็กพกพา
ไปกับเราได้ง่าย กินน้อย ขับถ่ายน้อย นั่นเป็นลักษณะทั่วไป
ของชิวาวาทีง่ า่ ยต่อการเลีย้ งดู จากเคยเลีย้ งตัวเดียว เพิม่ เป็น
1- 2 -3 - 4 ตัวไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเปิดเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์
ชิวาวาเกรดคุณภาพ
ปัจจุบันนอกจากชิวาวาแล้ว PP Chihouse ยังเพาะสุนัข
พันธุ์โกลเด้นฯ พิทบูล ปอมเมอเรเนียน และแมวเปอร์เซีย
จ�ำหน่าย ซึง่ ฟาร์มมีการพัฒนาสายพันธุ์ โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ที่เป็นแชมป์จากการเข้าประกวด ส่วนใหญ่จะน�ำเข้า
จากญี่ปุ่นและเกาหลี สัตว์ทุกตัวจะได้รับการดูแลสุขภาพ
และท�ำการฉีดวัคซีนตามก�ำหนด
ด้านความแตกต่างของ PP Chihouse กับฟาร์มทั่วไป ขึ้น
อยูก่ บั งบประมาณและความพึงพอใจของลูกค้าในตัวสุนขั ว่า
ชอบเกรดไหน ราคาไหน ก็เหมือนกับทุกๆที่ ที่มีหลายราคา
ให้เลือก สุนขั ทีเ่ กิดมาก็ตอ้ งมีตวั ทีเ่ ด่นและตัวทีด่ อ้ ย ซึง่ ก็ขาย
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ตามราคา ตามความเหมาะสม PP Chihouse มีสัตว์เลี้ยง
ตั้งแต่เกรดเลี้ยงเล่นจนถึงเกรดประกวดขึ้นไป
ราคาของพันธุ์สุนัข และพันธุ์แมวของที่ PP Chihouse จะ
เริ่ ม ต้ น ที่ 8,000 -12,000 บาท พิ ต บู ล 15,000 บาท
บีเกิ้ล 8,500 บาท ปอมเมอเรเนียน 20,000 บาท อีกทั้งยังมี
แมวเปอร์เซียจ�ำหน่ายในราคา 5,500 -12,000 บาท ขึ้นอยู่กับ
รูปร่างหน้าตา และสีขน
นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีการจัดแสดงงานนอกสถานที่
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ล่าสุดกับงาน “PREMIUM PET
THAILAND 2014” ก็ ไ ด้ น� ำ พั น ธุ ์ สุ นั ข ออกไปจ� ำ หน่ า ย
คุณต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ นางเอกดังจากภาพยนตร์เรื่อง
Season Change ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของที่นี่ ในอนาคต
PP Chihouse จะขยายฟาร์มให้ใหญ่ขนึ้ และจัดให้เป็นสัดส่วน
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มากขึน้ โดยจะน�ำเอาสายพันธุอ์ นื่ เข้ามาเพิม่ เติม ตอนนีก้ ำ� ลัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนของการวางแผน ทีผ่ า่ นมาไปดูงานในคาเฟ่ชวิ า
วาที่เกาหลีมาแล้ว ต่อไปคงจะมีการขยับขยายเพิ่มขึ้น
หากใครสนใจที่ จ ะเลี้ ย งสุ นั ข ทาง PP Chihouse
มีข้อแนะน�ำในการเลือกซื้อสุนัขให้เหมาะสมกับผู้เลี้ยง ซึ่งที่
ผ่านมาผลตอบรับเป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะทางฟาร์มสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันสุขภาพ 7 วัน ถ้าเกิดมี
ความผิดปกติก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้
การันตีได้ว่าสุนัขของ PP Chihouse เป็นสุนัขที่ฉลาด
ฝึ ก ง่ าย ขอมื อ ได้ ฝึ ก ให้ ขับ ถ่ ายได้ ถูก ที่ ภ ายใน 7 วั น
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ PP Chihouse ได้ที่
Instagram: pp_chihouse, Line: pp_kennel Tel: 096-5095924

อุปกรณ์การเลีย
้ ง ชิวาวา
หลังจากที่เรารับน้องหมามาเลี้ยงแล้ว คงมี
ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ ในใจว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง หาก
เพื่อนๆคนไหนที่ก�ำลังจะไปรับน้องหมามาเลี้ยง
ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. เตรียมผ้า หรือเสื้อผ้าเก่าๆ และตุ๊กตาที่
ไม่ใช้แล้วให้น้องหมาไว้ฟัดเล่น เพื่อที่น้อง
หมาจะได้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
2. การให้น�้ำ ต้องเลือกซื้อที่
กินน�ำ้ แบบลูกกลิง้ เพราะสุนขั
พันธุ์เล็กจะกินได้สะดวกกว่า
3. เตรียมคอก หรือกรง ให้ลูกสุนัขอยู่

4. แผ่นรองขับถ่ายหรือหนังสือพิมพ์วางไว้จุดใด
จุดหนึ่งของคอกหรือกรงที่น้องหมาอยู่ เพื่อฝึกน้อง
หมาให้ขับถ่ายเป็นที่

หลังจากที่รู้ถึงการเลือกซื้อสุนัขและการเตรียมตัวใน
การเลี้ยงแล้ว เพื่อนๆ คงได้เห็นกันแล้วว่า การดูแลสัตว์
หนึง่ ชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ เลย แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งยาก ถ้าหาก
ผู้เลี้ยงมีความพร้อมในการดูแล ทั้งเรื่องของเวลา และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงอยากให้เพื่อนๆ คิดพิจารณาให้ดีๆ
ก่อนตัดสินใจน�ำเขามาเลี้ยงนะคะ
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here We Roar

เอ็กซ์
แบงค์

‘มะขวิด
ิ ’ จากโกลเด้นฯ บ้านสูก
่ ารเป็น

ซุป’ตาร

การขึน้ เป็น ซุป’ตาร์ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก เเต่ถา้ จะอยูเ่ ป็นดาวค้างฟ้านัน้
ต้องอาศัยเอกลักษณ์ และความสามารถเฉพาะตัวที่ท�ำให้เเฟนคลับ
หลงใหล เหมือนดาราอย่าง ญาญ่า อั้ม เเละชมพู่

วันนี้ ซุป’ตาร์ ที่เรามาพูดคุยด้วยไม่ใช่คน เเต่เป็นสุนัขเพศเมียเเสนรู้
ผู้น่ารักอย่างน้องมะขวิด โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เเห่งราชบุรี วันนี้เรามา
สัมภาษณ์พูดคุยถึงชีวิตของซุป’ตาร์ตัวนี้ ตั้งแต่เป็นสุนัขบ้านสู่การเป็น
ซุป’ตาร์หมาอันดับ 1 ของประเทศไทย

ครั้งเเรกที่เจอกับป๋า

“
”

หนูเจอป๋าเมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งแต่หนูยังจ�ำความไม่ได้
ป๋าบอกว่าอยากให้หนูใช้ชีวิตแบบเดิม
ป๋าเล่าให้ฟงั ว่า เพือ่ นป๋ายกหนูให้ปา๋ เลีย้ ง ตอนนัน้ หนูเป็นหมา
อ่อนเเอ เพราะเป็นโรคล�ำไส้อกั เสบ ท�ำให้ปา๋ คอยดูเเลหนูเป็น เป็นลูกรักของป๋า เป็นหมาที่ใช้ชีวิตเเบบบ้านๆ
พิเศษตลอดมา ผ่านไป 4 ปี 4 เดือนเเล้ว อาการอ่อนเเอ
ก็หายดี ตอนนี้เรียกได้ว่าหนูเเข็งเเรงขึ้นกว่าเเต่ก่อนมากเเล้ว

ท�ำไมถึงชื่อ ‘มะขวิด’

พอเล่นบ่อยๆ เข้า ป๋าคงเพลีย คว�่ำอ่างทิ้งเลยจ้า
ทีช่ อื่ ’มะขวิด’ เพราะสุนขั รุน่ พีท่ ปี่ า๋ เลีย้ งไว้ มีชอื่ ว่า มะระ ทุกวันนี้เวลาจะเล่นน�้ำเลยต้องรอป๋ามาอาบน�้ำให้ตลอด
และมะลิ หนูจึงชื่อมะขวิด

ชีวิตประจ�ำวัน

เรื่องหัวใจ

หนูมีแฟนเเล้วค่ะ เเละมีลูกด้วยกันสองคอก แต่ลูกก็แยก
ย้ายกันไปหมด ทุกครัง้ ทีห่ นูคลอดลูกมีคนมารับลูกของหนูไป
เลีย้ ง เพราะเขาอยากได้สนุ ขั เเบบหนู เเต่ใครจะมารับไปเลีย้ ง
ไม่ง่ายนะคะ เพราะป๋าจะใช้เวลาดูใจคนนานพอสมควร
เห็นป๋าเปรยว่า คอกต่อไปจะเป็นคอกสุดท้ายเเล้ว ก่อนที่จะ
จับหนูท�ำหมัน

ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันของหนู ตอนเช้าจะต้องไป
ส่งหนังสือพิมพ์ให้คุณยาย ตอนสายๆ ป๋าชอบมาเล่นกับหนู
หากมีแฟนคลับมาเยี่ยมหนูก็จะออกไปต้อนรับ ช่วงบ่ายป๋า
จะออกไปขายลูกชิน้ ทีห่ น้าโรงเรียนแถวบ้าน เเต่ปา๋ ไม่ยอมให้
หนูตามไป ป๋าบอกว่าถ้าตามไปด้วย หนูอาจจะเป็นอันตราย
หนูเลยใช้เวลานี้เเอบงีบกลางวัน บางครั้งหากมีเวลา หนูจะ
คอยดูเเลเเมวทีบ่ า้ นด้วย หลายครัง้ ทีเ่ เมวออกไปไฝว้กบั เเมว ดูเเลสุขภาพ
ขาจร เมื่อไฝว้ไม่ชนะก็จะกลับมาตามหนูไปเเก้เเค้นให้ หนูก็ โดยปกติหนูจะอาบน�้ำ 2 วันต่อ 1 ครั้ ง เเต่ ห นู ใ ช้
สบู่ธรรมดาไม่ได้นะคะ เพราะผื่นจะขึ้น อย่างนี้แหละค่ะ
ยังเเอบสงสัยว่า ถ้าสู้ไม่ได้จะไปท้าไฝว้เขาท�ำไม --*
เป็นซุปตาร์ตอ้ งแพ้บา้ งอะไรบ้าง ทุกวันนีห้ นูตอ้ งใช้สบูฆ่ า่ เชือ้
ยี่ห้อดังมาอาบน�้ำ หลังอาบน�้ำเสร็จ ป๋าจะชอบชวนหนูเล่น
เรื่องข�ำประจ�ำชีวิต
เอิ่ ม มมม….. ไม่ รู ้ จ ะตลกไหมนะคะ หนู ช อบ ชักเย่อ มีคนเคยถามว่า เล่นชักเย่อเป็นวิธีฝึก พิทบูล ไม่ใช่
อาบน�้ำมาก หนูเลยพุ่งลงเเอ่งน�้ำเป็นประจ�ำ เมื่อก่อน หรือ ป๋าเเกก็จะตอบว่า “ผมเจอคลิปในยูทูป เห็นว่ามันน่า
อ่างบัวหน้าบ้านจัดไว้อย่างสวยงาม หนูคดิ ว่าเป็นสระว่าย สนุกเลยลองเอามาใช้บ้าง” -”น�้ำส่วนตัวเลยลงไปเล่น

เมนูโปรด

ปกติ ท างบริ ษั ท ผลิ ต อาหารสุ นั ข กล่ อ งสี เ หลื อ ง
จะให้การสนับสนุนตลอด ตอนนี้ส่งมาจนเเทบจะกินไม่หมด
ทั้งอาหารหลัก อาหารเสริม หรือขนมสติ๊ก เมื่อก่อนหนูจะ
ชอบกินอาหารเหมือนป๋า ป๋ากินอะไรหนูกินด้วย ระยะหลัง
ป๋าบอกว่าหนูอ้วนขึ้น เลยถูกสั่งห้ามกินเยอะ ให้กินเเต่ที่ป๋า
จัดไว้ให้เท่านั้น ที่หนูชอบที่สุดก็คงเป็นสติ๊ก เพราะป๋าบอก
ว่ากินได้เลยไม่อ้วน --”
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ชีวิตซุป’ตาร์

ออกงานโชว์ตัว

งานในวงการ

อนาคตของมะขวิด

เดิมทีคนเเถวบ้านจะจ�ำหนูได้เป็นปกติ เเต่หลังจากทีม่ คี น
ถ่ายคลิปหนูไปปล่อยในโลกออนไลน์ ก็มีคนเเชร์ต่อกัน
มากมาย เพจ Youlike เองก็เเชร์ไป คนจึงรู้จักหนูมากขึ้น
จนรายการเล่าข่าวเช้าช่องน้อยสีติดต่อให้ไปออกรายการสด
คุณพิธกี รคิดว่า หนูจะตืน่ คนเลยให้ทมี งานออกไปรอข้างนอก
จนเกือบหมดห้องส่ง เเต่ผิดคาดหนูไม่ประหม่าเลย พอถ่าย
จริงพี่เขาก็ชื่นชมหนู เพราะหนูจะท�ำตามค�ำสั่งป๋าตลอด
ไม่ว่าจะคาบส่งหนังสือพิมพ์หรือตามหาสติ๊ก พี่เขากระซิบ
บอกป๋าว่า เขาประทับใจหนูมาตั้งเเต่คลิปเผยเเพร่ไปเเล้วค่ะ

ภาพยนตร์โฆษณา มีติดต่อเข้ามาบ้าง เเต่ว่าป๋าจะปฏิเสธ
ไปทุกครั้ง ป๋าบอกว่า อยากให้หนูใช้ชีวิตแบบเดิม เป็นลูกรัก
ของป๋า เป็นหมาที่ใช้ชีวิตเเบบบ้านๆ ไม่มีใครมากดดันหรือ
คาดหวัง เพราะงานในวงการจะเหมาะกับสุนัขที่ผ่านการฝึก
เเล้วมากกว่า
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อันนี้ก็เเล้วเเต่ป๋าค่ะ ป๋าไม่ค่อยปฎิเสธงานโชว์ตัวนะคะ
เพราะป๋ารู้ว่าหนูชอบเจอคนเยอะๆ หากคิวงานว่างป๋าก็จะ
พาไปออกงานเหมือนพาหนูไปพบปะกับแฟนๆ งานโชว์ตัว
ครั้งเเรกจ�ำได้ว่าไปห้างชื่อดังย่านรามอินทรา เขาให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี ในงานนัน้ หนูกไ็ ม่คดิ ว่าแฟนคลับจะมารอ
พบมากมายขนาดนี้ พวกเขาเอ็นดูหนูมาก หนูเลยตืน่ เต้นบ้าง
แต่ก็ไม่ได้ตื่นคนนะคะ จะเป็นตื่นสุนัขด้วยกันมากกว่าเพราะ
หนูชอบเล่นกับคนมากกว่าสุนัขด้วยกันอีกค่ะ ;D

คงจะเป็นเหมือนปัจจุบันค่ะ คือ อยู่บ้าน ออกงาน
เล่นกับป๋า ต้อนรับแฟนคลับที่มาเยี่ยม ไฝว้เเทนเเมวในบ้าน
บ้างบางโอกาสแค่นกี้ ม็ คี วามสุขพอเเล้วค่ะ ต้องขอบคุณแฟน
คลับทุกคนนะคะ ที่ท�ำให้โกลเด้นฯบ้านๆ กลายมาเป็น
ซุป’ตาร์ในที่สุด ขอบคุณมากค่ะ ^^
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PARAPETAmoL

แบงค์
เบิร์ด

PARAPETTAMOL

ตอน หมาจ๋ามาหาหมอ

ณ โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง ที่มีสัตว์เลี้ยงนานาชนิดมารับการรักษา ทั้งมีเจ้าของเเละ
ผลัดถิ่น วันนี้ในโรงพยาบาลมีเจ้ามัฟฟิ้นเป็นสุนัขพันธุ์ชิวาวาสุนัขที่ขี้สงสัยในทุกๆ เรื่อง
เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชีวิต ที่นี่ท�ำให้มัฟฟินได้เจออาเชลเเมวป่วย ที่เจ้าของได้
พามาพบคุณหมอ ด้วยนิสัยขี้สงสัยมัฟฟินจึงได้ซักถามอาเชลว่า

พี่แมวๆ พี่แมวชื่ออะไรฮับ

พี่ชื่อ อาเชล ครับ

ผมสงสั ย ว่ า ท� ำ ไมสั ต ว์ ตั ว อื่ น ถึ ง เข้ า มา
โรงพยาบาลกันเยอะจังฮับ
เขามาหาคุณหมอก็เพราะว่าเขาป่วยเป็น
โรคต่างๆ ไงละครับ
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พี่อาเชลฮับ ส่วนใหญ่ที่นี่สัตว์จะมารักษา
ด้วยโรคอะไรเหรอฮับ
ถ้ า เป็ น สุ นั ข จะมารั ก ษาเพราะ
เป็นพยาธิในเม็ดเลือดครับ

เขาเป็นญาติกับพระเหรอฮับ

!!!!?

แล้ ว แมวอย่ า งพี่ ล ะครั บ ส่ ว นใหญ่
มารักษาด้วยโรคอะไรเหรอฮับ
ล้อเล่นฮับ แล้วเขาเป็นโรคอะไรเหรอฮับ
สาเหตุที่เป็นโรคนี้เพราะพื้นที่บริเวณบ้านมี
เห็บหมัดเยอะ เช่น บ้านทีอ่ ยูใ่ นเขตป่า บ้าน
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีม่ หี ญ้าสูง ท�ำให้เราเป็นพยาธิใน
เม็ดเลือดได้ง่ายครับ

ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นไข้หัดแมว เพราะแมว
จะไม่ค่อยฉีดวัคซีนกัน และไข้หัดแมว
จะติ ด ต่ อ ได้ ง ่ า ยมาก ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ทางอุ จ จาระ ระบบทางเดิ น หายใจ
ทางน�ำ้ ลาย หากกินน�ำ้ ถ้วยเดียวกัน แมว
จึงเป็นไข้หัดได้บ่อยครับ
เเล้วรักษาโรคนี้ยังไง เหรอฮับ

แล้วมีวิธีรักษาเบื้องต้นไหมฮับ เผื่อผมจะได้
ช่วยเพื่อนๆ ที่อยู่ละเเวกบ้านได้
โรคพวกนี้จะไม่มวี ิธรี กั ษาเบื้องต้นนะครับ
เพราะไม่ มี ย าสามั ญ จึ ง ต้ อ งมาพบ
สั ตวแพทย์ ใ นพื้นที่ เพื่อ สังเกตอาการ
ของโรคนี้ คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด โดย
จะต้องให้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่รีบรักษาจะ
ท�ำให้เสียชีวิตได้

การให้นำ�้ เกลือ สารเหลว หรือ สารน�ำ้
จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวของแมวที่
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ได้ ถ้ า เราให้ ส ารน�้ ำ
ร่างกายมีภมู คิ มุ้ กันมากขึน้ มีโอกาสที่
จะรอดชีวิตมากขึ้น
อ๋อ...เข้าใจแล้วฮับ โอ๊ะ! เจ้าของผม
มารั บ กลั บ บ้ า นแล้ ว บ๊ า ยบายฮั บ
พี่อาเชล

บายครับน้องมัฟฟิน ไว้เจอกันใหม่นะครับ

เรียบเรียงข้อมูลสัมภาษณ์ : สัตว์แพทย์หญิงสโรสินี เพ็ญพร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ชั้น 1 คลินิกเพื่อนสัตวแพทย์ จ.ชลบุรี
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Animore

มิน้ ท์
ฟิล์ม

Animore

ภูมิใจเสนอ!!
เฮง เฮง ยอดวิหคพูดได้ อ้ายยยๆๆ
ให้เสียงภาษาไทยโดย...ลอดช่องรวมมิตร
ตือตื่อดือดื๊อ ตือตื่อดือดื๊อ ~
(อินโทร มังกรหยกอยากรู้เป็นไงไปหาฟังเอาเอง)
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ณ หุบเขาบางปะกอก ยังมีสำ� นักวิทยายุทธนก ซึง่ เป็นทีพ่ ำ� นัก
ของท่านเฮง เฮง ทีม่ ชี อื่ เสียงเลือ่ งลือในยุทธภพเฟซบุก๊ กับฉายา
‘เฮง เฮง นกเกรย์จอมกวน’ นกแก้วสายพันธุแ์ อฟริกนั เกรย์ เพศ
ผู้ อายุ 1 ปี 3 เดือน มีไอคิวเทียบเท่ากับเด็ก 6 ขวบ อาศัยอยู่
แถวตลาดบางปะกอกกับท่านพ่อท่านแม่ และมีอาเจ็กเป็น
ปรมาจารย์ที่คอยสั่งสอนวิทยายุทธในการพูดให้แก่เฮง เฮง

HENG
ยอดวิหค นกพูดได้
HENG
ตอนที่ข้าเฮง เฮง (ตอนนั้นยังเป็นนกไร้นาม) ข้าต้อง หลายค�ำ เช่น ว่าไงอ่ะ, ขอหน่อย, มันดี, ยุ่งหน่ะ, เกาหัว
พลัดหลงจากบ้านเกิดอันไกลโพ้นจนมาถึง ณ ตลาดนัด หน่อย, บีไปแล้ว, บีมาแล้ว (บีคือท่านพ่อข้าเอง) และข้ายังรู้
จตุจักรโซนสัตว์เลี้ยง โดยช่วงนั้นเป็นยุคของนกก�ำลังเฟื่องฟู จังหวะในการพูดว่าค�ำไหนควรพูดตอนไหน เพราะข้าเป็นนก
ท่านแม่ของข้าจึงเดินทางไปยัง จตุจกั รเพือ่ เฟ้นหานกทีม่ แี วว ทีฉ่ ลาด ท่านแม่ชอบหลอกข้า ซึง่ จะหลอกข้าได้ไม่นานหรอก
จะเป็นเจ้ายุทธภพในด้านการพูดมาเลี้ยง ในที่สุดใช้เวลา 555 ไม่ได้กินข้าหร๊อก (เสียงน้าค่อม)
ศึกษาการเลี้ยงนกเกรย์อยู่แรมปี จึงตัดสินใจรับข้ามาเลี้ยง
ท�ำไมข้าถึงเลียนเสียงอาเจ็กนั่นนะเหรอ ก็เพราะอาเจ็ก
และให้นามว่า เฮง เฮง เพื่อหวังว่าในภายหน้าคนเลี้ยงจะได้ เป็นคนที่ข้าอยู่ด้วยบ่อยที่สุด เพลาใดที่อาเจ็กเอ่ยอะไร
เฮงสมชื่อ
ออกมาข้าก็จะคอยฟังเสมอ อาเจ็กจะคอยสอนวิทยายุทธการ
หลังจากนั้นเป็นต้นมา
พูดให้แก่ขา้ ข้าเลียนเสียงเก่ง เพราะ
ข้านกเกรย์จอมกวนนักสู้
อาเจ็กพูดกับข้าบ่อยทีส่ ดุ ข้าก็เลยมี
“ข้
า
เป็
น
นกที
ฉ
่
ลาด
ท่
า
นแม่
ช
อบ
แบบแผนใหม่กไ็ ด้ผงาดขึน้
อาเจ็กเป็นไอดอล แม่ขา้ เคยบอกว่า
มาในยุทธภพของนกพูดได้ หลอกข้าซึ่งจะหลอกข้าได้ไม่ ในคัมภีร์การเลี้ยงนกบอกไว้ว่า การ
(ก็ ใ นเฟซบุ ๊ ก นั้ น แหละ)
เลียนเสียงของนกจะขึ้นอยู่กับคนที่
เมื่อวันเดือนเคลื่อนไปเป็น
เลี้ยง ในครั้งแรกที่ท่านแม่ได้ยิน
นานหรอก”
แรมปี ข้ า ก็ ไ ด้ ร�่ ำ เรี ย น
เสียงของข้า ท่านแม่ค่อนข้างแปลก
วิทยายุทธการพูดจากอาเจ็ก ประจวบเหมาะกับที่ข้าเป็นนก ใจเพราะตอนนั้นข้ามีอายุ 6 เดือน พูดสวัสดีคร๊าบบบบ เสียง
ที่เลียนเสียงเก่ง ในที่สุดจึงเริ่มมีความแข็งแกร่งด้านวิทยา ของข้าแก่มาก (ข้าก็ตกใจตัวเอง!!!) แล้วนั่นก็คือจุดก�ำเนิด
ยุทธการพูด สามารถรวบรวมลมปราณพูดเลียนเสียงอาเจ็ก ของค�ำว่า ‘นกเกรย์จอมกวน’ ซึ่งมาจากเสียงของข้าที่เท่กว่า
ได้ ซึ่งค�ำแรกที่ข้าเอ่ยออกมา คือค�ำว่า สวัสดีคร๊าบบ และ ใครๆ
หลังจากฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มคี ำ� ฮิตติดปากตามมาอีก
ว่างจากการฝึกวิทยายุทธ ข้าก็จะเดินไปเดินมาในส�ำนัก

เริ่ม กัด แกะ แทะ เล็มทุกอย่างที่ขวางหน้าข้า ไม่เว้นแม้แต่
มือของท่านพ่อ ท่านแม่ของข้า แต่ช้าก่อน...เจ้าอย่าเพิ่งคิด
ว่าข้าเป็นนกซาดิสต์นะ เหตุที่ข้าต้องกระท�ำเช่นนั้น เพราะ
ว่าข้าต้องคอยลับปากของข้าไม่ให้ยาวต่างหาก
ทีผ่ า่ นมาท่านแม่ไม่ให้ขา้ ออกเดินทางท่องโลกด้วยตัวคน
เดียวเลย เคยออกไปไหนกับอาเจ็กบ้างบางครั้ง ถึงกระนั้น
ท่านแม่กย็ งั ต้องล่ามโซ่ไว้ทขี่ าของข้า เพราะกลัวข้าหนีเทีย่ ว
ข้าจะมีอิสระก็ต่อเมื่ออยู่ในส�ำนักเท่านั้น
ถึงแม้จะไม่ได้ออกไปท่องโลกกกว้าง แต่ร่างกายข้าจะ
ต้องแข็งแรงเสมอ ข้าเป็นนกมังสวิรัติกินอาหารวันล่ะ 3 มื้อ
ตอนเช้าจะทานผัก ผลไม้ กลางวันทานพวกถัว่ คัว่ หรือเมล็ด
ทานตะวัน ส่วนมื้อเย็นทานอาหารนกปกติ ส่วนน�้ำท่านแม่ก็
จะตั้งไว้ให้ข้าตลอดทั้งวัน
ก่ อ นจากข้ า อยากจะเตื อ นพวกเจ้ า ส� ำ นั ก ทั้ ง หลาย
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หากคิดจะน�ำพวกข้ามาฝึกนั้นไซร้ พวกเจ้าต้องศึกษานิสัย
จริงๆ ของสัตว์ที่จะเลี้ยงให้ดีเสียก่อน และศึกษาเพิ่มเติมว่า
พวกเจ้าอยากได้เจ้ายุทธภพนกแนวไหน ข้าเห็นบางคนอยาก
ได้นกเจ้ายุทธภพความองอาจ สามารถพูดได้เก่ง แต่เมื่อเอา
ไปเลีย้ งในส�ำนักจริงๆ เพือ่ นๆ นกของข้าบางตัวไม่ได้พดู เก่ง
เจ้าส�ำนักก็จะขายทิ้ง ได้โปรดสงสารนกอย่างพวกข้าด้วย
เพราะว่านกอย่างพวกข้าก็มหี วั ใจนะแม่นาง ไม่รกั ข้าแล้วเอา
ข้าไปทิ้งขว้าง ข้าก็ยังจดจ�ำแม่นางได้ ข้าอยากบอกพวกเจ้า
ว่า สัตว์ก็มีหัวใจ
สุดท้ายข้าจะบอกเคล็ดลับการฝึกวิทยายุทธการพูดของ
ข้า ที่ข้าไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อน ข้าอยากบอกพวกเจ้า
ว่าว่า ว่าว่า....(เสียงก้องสะเทือนยุทธภพ) กระบีไ่ ม่ได้อยูใ่ นใจ
แต่อยู่ถัดไปจากพังงาต่างหาก

“นกอย่างพวกข้าก็มีหัวใจนะแม่นาง”
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once upon a time

พี่เพชร
พี่เพชร/ ฟิล์ม

หมาน้อยหัวใจนักสู้
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขพันธุ์ชิวาวาตัวน้อย ขนสีขาว แต้มน�้ำตาล ตาโต เพิ่งลืมตาเกิด
มาบนโลก แต่ชะตาชีวิตของมันกลับต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเกิดมาพิการ ไม่มีขาหน้าทั้งสองข้าง ปากเบี้ยว ขาหลังมีนิ้วข้าง
ละสามนิว้ โรงพยาบาลบอกถึงสาเหตุความผิดปกติวา่ สุนขั ตัวนีไ้ ด้รบั ยีนด้อยมาจากพ่อและแม่
ที่เป็นพี่น้องกัน ท�ำให้มันต้องพิการตั้งแต่เกิด
และแล้วโชคชะตาได้นำ� พาให้มนั ได้มาพบกับผูใ้ จบุญทีต่ อ้ งการรับอุปการะ จากนัน้ ชีวติ มัน
ก็ดีขึ้น เนื่องจากเจ้าของคอยเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี ทั้งพาไปหาหมอ ฉีดวัคซีน ป้อนนม
และคอยสอน คอยฝึก เพื่อให้มันท�ำทุกอย่างได้เหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ แม้ว่ามันจะมีความ
พิการทางร่างกาย แต่จิตใจของมันช่างเข้มแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป มันก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้
ดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มแข็งแรงและซนไปตามวัย สุนัขตัวน้อยได้เข้ามาสร้างความสุขให้กับเจ้าของ
ในขณะเดียวกัน เจ้าของก็เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้กับมัน
ถึงแม้สุนัขตัวน้อยจะพิการ แต่มันก็เป็นที่รักของทุกคนที่พบเจอ ด้วยความน่ารักบวกกับ
ความซนทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ทกุ คนรักและเอ็นดูมนั ไม่นอ้ ย ซึง่ มันเองก็ทำ� ตัวปกติไม่ตา่ งจาก
สุนัขตัวอื่นๆ หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้ำ เพราะความซนของมัน ทั้งการเล่น การกิน มีเพียง
อย่างเดียวที่มันไม่เหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ นั่นก็คือ การเดิน เพราะแต่ละครั้งที่เดิน มันต้องใช้
วิธีไถตัวหรือกระโดดเพียงเท่านั้น
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สุนัขต้วน้อยตัวนี้ยังมีเพื่อนชิวาวาน้อยอีกตัวหนึ่งที่คอยเป็น
ตัวอย่างในการท�ำกิจวัตรต่างๆ ให้ ถึงแม้ว่ามันอาจจะท�ำตามไม่ได้
ทั้งหมด แต่สุนัขทั้งสองตัวนี้จะคอยอยู่เป็นเพื่อนกันและกันในทุกเวลา
จนวันหนึ่งเจ้าของก็ได้เติมเต็มในสิ่งที่เจ้าตัวน้อยขาดหาย นั่นก็คือ
การพาไปท�ำขาเทียมส�ำหรับสุนัขที่ จ.เชียงใหม่ กับอาจารย์หมอในมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในที่สุดความฝันก็
เป็นจริง เมื่อมันได้มีขาหน้าเหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ ขาหน้าของมันจะ
พิเศษกว่าตรงที่มีลักษณะคล้ายๆ ลูกกลิ้งที่ต้องสวมเข้ากับล�ำตัว และ
สามารถถอดเข้า-ออกได้ แต่นี่เป็นการฝึกในระยะแรกให้มันชินกับการ
ใช้ขาหน้าทรงตัวเท่านั้น หากอนาคตสามารถทรงตัวได้ดีจะปรับระดับ
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงระดับสุดท้าย คือการเปลี่ยนเป็นขาเทียมแบบ
ยืด และงอได้เหมือนขาจริงๆ เมื่อถึงวันนั้นหมาน้อยตัวนี้จะมีความ
สุข ที่สามารถเอาชนะโชคชะตาชีวิตอันโหดร้ายของมันได้ ด้วย
หัวใจนักสู้ของตัวมันเอง

‘Hop’ คือชื่อของมัน........ชื่อที่จะน�ำมัน ‘กระโดด’

ไปถึงฝั่งฝัน หมาน้อยหัวใจนักสู้
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สองสามวันก่อนผมได้มีโอกาสติดตามข่าวคราว
ของวงการภาพยนตร์ บังเอิญได้เห็นข่าวของภาพยนตร์
ตลกคอมเมดี้เรื่องหนึ่ง ซึ่งมี ‘จอนนี่ แมวศุภลักษณ์’
ซุป’ตาร์แมวในดวงใจของผมที่ท�ำให้ผมเป็นติ่งแมว
แบบถอนตัวไม่ขึ้น (ได้แต่ถอนใจ) และประจวบกับที่
ผมได้มีโอกาสท�ำนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ผมจึงใช้
โอกาสนี้พาไปล้วงลับตับแมวกันแบบไม่หมกเม็ด
หลังจากผมได้รับการคอนเฟิร์มจากพ่อของจอนนี่ให้ไป
สัมภาษณ์ ผมนี่...ตั้งเลยครับ ตั้งหน้า ตั้งตา รอวันที่จะได้
พบกับซุป’ตาร์ในดวงใจ และเมื่อวันนั้นมาถึง เชื่อไหมครับ
ผมนี.่ .อยากเกิดเป็นแมวเลยครับ แต่เสียดายกลัวตายแล้วไม่
ได้เกิดใหม่ครับ
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แต่ก็อย่างว่าแหละครับเกิดเป็นซุป’ตาร์ ชีวิตไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด เพราะอย่างจอนนี่เองกว่าจะมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ได้
ก็ผ่านเรื่องราวมามากมาย

ก�ำเนิดจอนนี่

จอนนีเ่ ล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นแมวจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยก�ำเนิด แต่โชคชะตาท�ำให้จอนนี่พลัดหลงจากอกแม่
ตั้งแต่เกิดเลยต้องกลายเป็นแมวพเนจร อาศัยข้าวจาก
ชาวบ้านประทังชีวิต
เมื่อพ่อทราย เกรียงไกรกับแม่กุ้ง สิรินทรมาพบเข้าจึงรับ
ไปเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่า ‘จอนนี่’ (ชื่อนี้ได้มาจากยี่ห้อเหล้าวง
สุราของพ่อ) จากนั้นเมื่อน�ำจอนนี่มาเลี้ยงที่กรุงเทพฯ จอนนี่
เลยกลายเป็นแมวติดแม่ จอนนีเ่ พิง่ ย้ายตามพ่อกลับไประนอง
เมื่อ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา

ชื่อ : จอนนี่
พันธุ์ : ศุภลักษณ์
อายุ : 9 ขวบ
ฉายา : อาตแมว
ยามว่าง : นอน, กิน, ถ่ายรูป,

พังของใช้ภายในบ้าน
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เรียกเขาว่า
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‘อาตแมว’

จอนนีม่ เี พจเป็นของตัวเองมานานแล้ว เดือนธันวาคมนีเ้ พจก็ครบรอบ
2 ปี ขณะนี้มีแฟนเพจมากกว่า 3 แสนคน ต้นก�ำเนิดของเพจมาจากการชอบเที่ยว
ของพ่อและแม่ ที่มักจะพาจอนนี่ไปด้วยเสมอ เพื่อนของพ่อจึงแนะน�ำให้ไปท�ำเพจของ
จอนนี่เองเสียเลย
		 หลังจากมีกระแสเลียนแบบพระบวชแล้วรวยของพระชื่อดังทีม่ ีเครื่องบินส่วนตัวใช้ พ่อจึงปิ๊งไอเดีย
จับจอนนี่ ห่มผ้าขนหนูสีเหลือง พร้อมกระเป๋าแบรนด์เนม สวมแว่นเป็ด ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่าง
ล้นหลาม มีคนมากดไลค์เพจมากกว่าสองหมื่นในคืนเดียว กลายเป็นกระแส ’อาตแมวฟีเวอร์’
(เกาหลีฟีเวอร์หลบแทบไม่ทัน) ตั้งแต่นั้นมาพ่อและแม่จะต้องอัพรูปจอนนี่ขึ้นเพจ
ทุกวัน (ก็ไม่ค่อยหลงตัวเองเท่าไหร่นะ ช่วยไม่ได้แมวมันหล่อ)
จอนนี่ถือเป็นแฟชั่นนิสต้าของวงการแมวเลยทีเดียว สไตล์การ
แต่งตัวของเขาดูดีมีเอกลักษณ์ ซึ่งสไตล์ลิสต์ส่วนตัวของ
จอนนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล ก็แม่จอนนี่แหละครับ
ที่ท�ำให้จอนนี่ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำด้าน
แฟชั่นแนวแปลก

ี่เป็น

แมว

‘ศุภ

ลัก

ษณ

์’ ส

าย

เลือ

ดแม

วไท

ย

‘ศุภลักษณ์’

ผมคือ

เมื่อจอนนี่เริ่มดังก็เริ่มมีคนอยากใส่ร้ายป้ายสีหาว่าจอนนี่เป็นแมวด�ำ
น่ากลัว ถ้ามาเห็นตัวจริงจะรูว้ า่ ไม่ใช่ มันคือสีทองแดงหรือสีนำ�้ ตาลแดงเข้มต่างหาก
บ้างก็จะขุดคุ้ยอดีตเรื่องชาติก�ำเนิด (แต่เป็นแบบข�ำๆ นะครับ) มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อของ
จอนนีพ่ ยายามจะช่วยจอนนีต่ ามหาชาติกำ� เนิดทีแ่ ท้จริง จึงเอาเรือ่ งราวของจอนนีไ่ ปโพสต์ในเว็บบอร์ด
จนมีรายการโทรทัศน์ติดต่อมาให้จอนนี่ไปที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณที่อัมพวา จึงได้พบกับคุณลุง ปรีชา
พุคคะบุตร ผู้ดูแลศูนย์ฯ ท�ำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วจอนนี่เป็นแมว ‘ศุภลักษณ์’ สายเลือดแมวไทยโบราณที่หาได้ยาก
ในปัจจุบัน
		
ลุงปรีชาเล่าให้จอนนีฟ่ งั ว่า ตอนนีแ้ มวศุภลักษณ์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เป็นแมวพันธุผ์ สม
ทั้งหมด จอนนี่เองก็ด้วย แต่จอนนี่ได้รับยีนเด่นของศุภลักษณ์ออกมามากกว่าแมว
ตัวอื่นๆ ใจจริงจอนนี่ก็อยากให้ประเทศไทยเพาะสายพันธุ์ศุภลักษณ์แท้
เหมือนกันนะ แต่การจะให้ได้ศุภลักษณ์พันธุ์แท้ต้องลองผสมพันธุ์
หลายครั้ง ถ้าเป็นเช่นนีจ้ ะท�ำอย่างไรกับลูกแมวศุภลักษณ์
หลายร้อยตัวทีจ่ ะเกิดมาจากการผสมพันธุล์ ะครับ
ยิ่งไม่ใช่พันธุ์แท้ก็คงไม่มีใครอยาก
เลี้ยงเท่าไหร่

โบร

าณ

ที่ห

าได

้ยา

กใน

ปัจ

จุบ

ัน”
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แฟนคลับ กับ แว่นเป็ด

มีช่วงหนึ่งที่แว่นเป็ดรุ่นลิมิเต็ดของจอนนี่หัก และหาซื้อ
ที่ระนองไม่ได้พ่อจึงโพสต์ลงเพจว่า “ใครมีแว่นเป็ดขอซื้อ
หน่อย” เท่านั้นแหละครับเกิดเป็นปรากฏการณ์แว่นล้นบ้าน
บรรดาแฟนคลั บ ต่ า งพากั น ส่ ง แว่ น ไปให้ ใ ช้ นอกจากนี้
ยังมีข นม ซึ่ ง พ่ อ และแม่ ก็อิ่มหน�ำไปด้ว ย เพราะจอนนี่
กินตัวเดียว ไม่หมดครับ มีครั้งหนึ่งจอนนี่เกิดติสท์แตก
ตามประสาซุ ป ’ตาร์ ที่ มี เ หวี่ ย งวี น กั น บ้ า งเป็ น ธรรมดา
ได้กัดสายเม้าส์คอมพิวเตอร์จนขาด แฟนคลับก็ใจดีซื้อเม้าส์
มาให้ แต่ไม่ว่าจอนนี่จะกัดอะไรขาดก็ไม่สามารถกัดความ
สัมพันธ์ของจอนนี่กับแฟนคลับให้ขาดได้ เพราะจอนนี่
สามารถจ�ำแฟนคลับได้หมดเลย ทั้งแฟนเพจที่ตามมางาน
อีเว้นท์และคนที่มาคอมเม้นท์ในเพจเป็นประจ�ำ แหม!!
ผมว่าแล้วไหมล่ะครับผมคิดไม่ผิดจริงๆ ที่เป็นติ่งจอนนี่...

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ ป่วย

ชีวิตของจอนนี่เหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้สวยงาม
เสมอไป เพราะก่อนหน้านี้เคยตรวจเจอโรคไต ซึ่งคุณหมอ
บอกว่า แมวที่เป็นโรคไตจะมีอายุไขประมาณ 2 ปีเท่านั้น แต่
นี่ก็ผ่านไป 3 ปีกว่าแล้วจอนนี่ก็ยังอยู่ดีมีสุข อาจเป็นเพราะ
ก�ำลังใจจากแฟนคลับ ความรัก และการดูแลเอาใจใส่ที่พ่อ
แม่มอบให้ หลังจากเจอโรคไตจอนนี่ต้องเปลี่ยนอาหารจาก
อาหารเม็ดมาเป็นอาหารสูตรส�ำหรับแมว ที่เป็นโรคไต
งดขนมขบเคี้ยว ต้องให้น�้ำเกลือทุก 5 วัน และตรวจ
เลือดทุกเดือน โดยมีหมอประจ�ำตัวคอยตรวจและ
ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งสุขภาพอยูเ่ ป็นประจ�ำ

แต่ จ อนนี่ บ อกผมว่ า บางครั้ ง คุ ณ หมอก็ ไ ว้ ใ จไม่ ไ ด้
เหมือนกันครับ เพราะจอนนีเ่ คยเจอคุณหมอให้ยาผิดจนตอน
นี้ไม่กล้าเข้าคลินิกสุ่มสี่สุ่มห้าอีกเลย หากฉุกเฉินจริงๆ จะให้
หมอประจ�ำตัวโทรมาสัง่ ว่าให้ใช้ยาตัวไหนในแต่ละครัง้ แต่ไม่
ว่ าจะป่ ว ยหนั ก อย่ างไร จอนนี่ จะไม่ ยอมแอดมิ ด
โรงพยาบาลเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เกลียด
ที่สุดคือกรง ดังนั้นหมอเลย
ต้องให้ น�้ำเกลือกลับ
บ้านตลอด แหม!! อย่างนี้
แหละครับซุป’ตาร์กต็ อ้ งมี
การกลั ว อะไรแปลกๆ
เป็นเรื่องธรรมดา (เสียง
สูงมาก)

รักนี้มีให้เธอ

หลั ง จากได้ นั่ ง
สั ม ภาษณ์ จ อนนี่ อ ยู ่
นานผมก็ยืนขึ้นครับ
(ไม่ ใ ช่ อ ะไรครั บ ..
เมื่อย555) เราก็ได้รู้

ให้เรานอนกอดเงินเป็นร้อยเป็นล้าน

ก็ไม่มี

34

ความสุข

เท่ากอด

‘จอนนี่’

เรื่องราวของจอนนี่มาพอสมควรแล้ว ผมจึงหันมาถามความ
รูส้ กึ ของพ่อทรายกับแม่กงุ้ กันว่ามีความรูส้ กึ อย่างไรทีไ่ ด้ดแู ล
จอนนี่
พ่อกับแม่ของจอนนี่บอกว่า ชีวิตของพ่อกับแม่ล้มลุก
คลุกคลานมาเยอะ มีเรื่องร้ายๆ เข้ามาแยะ แต่ทุกครั้งที่
พ่อ-แม่ไม่สบายใจ จอนนี่ก็จะเข้ามาเล่นด้วย เพียงแค่นี้พ่อ
กับแม่ก็มีความสุขแล้ว

พ่อกับแม่พูดเสมอว่า “ให้เรานอนกอดเงินเป็นร้อยเป็น
ล้าน ก็ไม่มีความสุขเท่ากอดจอนนี่” มันเทียบกันไม่ได้เลย
จอนนี่เหมือนลมหายใจที่ขาดไม่ได้ ท�ำอะไรก็จะคิดถึงจอนนี่
เป็นอันดับแรก จอนนี่เหมือนยาเสพติด ไม่ได้เสพไม่ได้หอม
ไม่ได้เล่นด้วยก็อยู่ไม่ได้ เวลาไปไหนไกลๆ ก็ต้องรีบกลับมา
หาจอนนี่ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบ 24 ชั่วโมง
“ถึงแม้ปัจจุบันพ่อ-แม่จะมีน้องให้จอนนี่แล้ว แต่ก็ให้
ความดูแลจอนนี่เหมือนเดิมทุกอย่าง จนญาติๆ หมั่นไส้
ประมาณว่า รักแมวมากกว่าลูก บางครั้งก็ตีลูกเพราะลูกชอบ
แกล้งแมวอีกด้วย”

แคท อ่ะ แว๊บ!

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายท�ำปีกว่าๆ ทุกฉากที่จอนนี่
ร่วมแสดง นักแสดงทุกคนจะต้องปรับสไตล์การเล่นตาม
จอนนี่ โดยเนื้อเรื่องก�ำหนดให้เจ้าพ่อมาเฟียท�ำแมวหาย
จึงต้องส่งลูกน้องไปตามหา และระหว่างที่ตามหาก็เกิดเรื่อง
ราววุ่นๆ ขึ้นมา เรื่องนี้จอนนี่ประทับใจ เพราะมีผู้ก�ำกับอย่าง
พี่เป้ นฤบดี เวชกรรม ที่เคยก�ำกับสาระแนห้าวเป้ง, สาระแน
สิบล้อ ฯลฯ และดีใจยิ่งกว่าที่ได้ประกบคู่กับสาวสวยอย่าง
ใบเฟิ ร ์ น พิ ม พ์ ช นก ลื อ วิ เ ศษไพบู ล ย์ หนุ ่ ม มาดเซอร์
อย่าง เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ รวมทั้งตลกนักบุญ เท่ง เถิดเทิง
และเจ้าของร้านบะหมี่พี่โหน่ง ชะชะช่า
สุดท้ายจอนนี่ก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่อง
แคท อ่ะ แว๊บ! ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่าน
ซึ่งจะออกฉายช่วงซัมเมอร์ ปี 2558 รับรองว่า
จอนนี่แสดงอย่างสุดฝีเท้าแมวแน่นอนครับ
หลังจากที่ผมสัมภาษณ์จอนนี่เสร็จ
ก็ได้เข้าใจว่า กว่าที่แมวไทยบ้านๆ ตัวนี้
จะขึ้นมาประกาศศักดาได้คงไม่ใช่เรื่องง่าย ผมรู้เลยว่าผม
คิดไม่ผิดที่ติดตามผลงานของเขา......’จอนนี่ แมวศุภลักษณ์’
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เดม
กอล์ฟ

เพราะแมวมัน

เ _ี้ย

ค�ำเตือน!! เพจนีม้ คี ำ� หยาบคายเพียงหนึง่ ค�ำ เด็กๆ
อ่านได้ ผู้ใหญ่ควรให้ค�ำเเนะน�ำ เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจ เก็บหอหีบไว้ใน
จินตนาการนะครับ

"ถ้าแมวพูดได้ คุณคงจะอุทานว่าแมวเ_ี้ยอะไร เหมือน
กันนั้นแหละ" ค�ำกล่าวจากสองเเอดมินเพจ 'เเมวเ_ี้ย' เพจ
น้องเหมียว เพื่อความสนุกสนานในโลกเฟซบุ๊ก
จริงๆ แล้วแมวอาจมีนิสัยคล้ายกับตัวเงินตัวทองที่คุณ
รู้จัก จะจริงหรือไม่ใครเล่าจะพิสูจน์ อยากรู้ต้องคลิ๊กเข้าไป
ดูในเพจสิ คนเลีย้ งเเมวอาจคิดในใจว่ากล้าดีอย่างไร บังอาจ
มาว่าน้องเเมวของฉัน หรืออาจอารมณ์เสียเมื่ออ่านเพจ
เราจึงอยากเสนอเรื่องราวให้รู้กันไปเลยว่าจริงๆ แล้วเพจ
เเมวเ_ี้ยต้องการอะไรกันเเน่ (คนข้างๆ กระซิบถาม)
เราได้มีโอกาสจิบน�้ำชาพูดคุยกับสองแอดมินประจ�ำเพจ
'แมวเ_ี้ย' คนแรกแอดมินนุนิ นักศึกษาวิศวะฯ ผู้หลงรักการ
วาดเเมว เธอไม่ได้วาดสัตว์อื่นใดเลยนอกจากแมว เธอชอบ

ที่จะเล่นกับแมว เเต่ที่บ้านกลับเลี้ยงหมา (ซะงั้น) อีกคน
แอดมินอดัม บัณฑิตศิลปกรรม อาชีพรับจ้างวาดรูป ปัจจุบนั
ท�ำงานร้านเบเกอรี่ ส่วนเเอดมินดอย ผู้ท่ีมิได้ถูกกล่าวถึง
เพราะไม่ได้มาร่วมพูดคุยเนื่องจากอยู่ไกลกรุงเทพฯ
ค�ำถามที่อยากรู้ ท�ำไมต้อง 'แมวเ_ี้ย' แล้วเเอดมินเลี้ยง
แมวด้วยหรือเปล่า
นุนิไม่ได้เลี้ยง อดัมเคยเลี้ยง แต่มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
นุนบิ อกกับผมว่า การทีเ่ ธอคิดตัง้ เพจขึน้ มา เพราะมองมันใน
มุมที่ว่า เเมวไม่ได้น่ารักฟรุ้งฟริ้งเสมอไป วันที่นุนิเริ่มตั้งเพจ
เป็นวันที่ไปช่วยรุ่นพี่ขายการ์ตูนในงานเเห่งหนึ่ง พี่เขาก็วาด
แมวขาย เราก็เลยอยากวาดบ้าง ขณะนั่งวาด นุนิก็คิดว่า
แมวมันกวนบาทา พี่เขาดูรูปเเล้วถามว่า 'แมวเ_ี้ยอะไร'
ก็เ_ี้ยจริงๆ เเหละ พอเย็นวันนั้นจึงปิ๊งไอเดียกลับมาตั้งเพจ
'แมวเ_ี้ย' และก็วาดรูปลงเพจ งานวันนั้นถือเป็นแรงบันดาล
ใจให้เกิดเป็นเพจ เริ่มจากวาดเป็นภาพ 4 ช่อง ข�ำๆ ลงเพจ
แล้วคุยกันว่า มันก็ข�ำดีนะ
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อย่างทีร่ กู้ นั ว่า งานวาดมีทมี่ าทีไ่ ป คนวาดย�ำ้ ว่าพวกเขา เช้าวันอังคาร 2,000 ไลค์ ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่า
ก็จินตนาการจากพฤติกรรมเเมว ที่ตั้งใจกวนบาทา ท�ำมา คนชอบขนาดนี้เลยหรือ มีเพื่อนเคยเอาเพจไปให้พ่อแม่ดู
เป็นอ้อนๆ ทีเ่ เท้กค็ ดิ การใหญ่ ประมาณว่า “อันท้องข้าอยาก เขาบอกว่า ท�ำไมแรงจัง แล้วก็มีโพสต์แปลกๆ ที่บอกว่า
จะรับประทานข้าว ข้าไม่สนใจเอ็งหรอก” จึงน�ำมาวาดเป็น “คนวาดมัน ตี๊ด ตี๊ด (เสียงเซนเซอร์) กว่าเเมว จะไปว่า
อารมณ์ของแมว เพราะแมวอาจรู้สึกแบบนี้ก็ได้
แมวท�ำไม คือโพสต์ด่ากันเป็นเรื่องเป็นราวดูจริงจังมาก
เรื่องราวที่จะน�ำมาวาด ส่วนใหญ่
"แม่นนุ บิ อกว่าเพจอะไรหยาบคายจัง
คิดอะไรออกจะวาดขึ้นมาตอนนั้นเลย แมวดีๆ ก็มีนะ แต่เรา แม่ก็บ่น บ่น บ่น แต่เลิกบ่นเเล้ว เพราะ
ในบางครั้งมีนั่งคุยกันบ้างว่า เราจะวาด
หลังจากเห็นยอดไลค์มนั ขึน้ เพจเราก็ไม่
อยากมองมุ
ม
กลั
บ
แบบนี้ลงนะ พอวาดเสร็จก็ลงเพจเลย
ได้หยาบคายหรือหยาบโลนนะคะ 'เ_ีย้ '
มากกว่
า
เเมวมั
น
อาจ
ใครว่างจะช่วยกันวาด เราได้เปิดเพจมา
เป็นแค่ค�ำที่เราทุกคนอุทานกันเท่านั้น
ต่อว่าอยู่ในใจ
2-3 เดือนแล้ว มีบางคนถามเหมือนกัน
เอง
ว่า ท�ำไมแมวหน้าตาเป็นแบบนี้ เลยบอก
ช่วงแรกมีคนเเชทมาบอกว่า เพจเรา
ไปว่า ก็วาดเป็นแค่แบบนี้ วาดเหมือนเเมวจริงไม่เป็น เลย หยาบโลน แต่เราได้ชี้เเจงว่า เราหยาบคาย แต่เราไม่ได้
วาดแมวตัวกลมๆ ไป การวาดนั้นเราตั้งใจวาดแบบไม่ลงสี หยาบโลนหรือลามก เเค่มองเห็นพฤติกรรมของแมวที่เรา
ตั้งใจใช้เส้นเป็นภาพ ขาว-ด�ำ เพราะถ้าวาดเป็นสีจะดูแบบ อาจอุ ท านออกมาว่ า 'แมวเ_ี้ ย ' ไม่ ไ ด้ มี เ จตนาร้ า ย
มุ้งมิ้ง น่ารักเกินไป เราเลยวาดให้ออกแนวดาร์ก
เเต่อย่างใด ส่วนเรื่องราวดีๆ คือตอนนี้มีคนมาติดต่อให้
“แมวดีๆ ก็มีนะ แต่เราอยากมองมุมกลับมากกว่า เเมว อดัมวาดรูปมากขึ้น เพราะอดัมเปิดเพจรับวาดรูปอยู่เเล้ว
มันอาจต่อว่าอยู่ในใจ”
555
หากถามถึงกระเเสตอบรับในเพจ จัดว่าเกินคาด มันคง
แมวเ_ี้ย' คือ ค�ำอุทานล้วนๆ หากจะสบถเป็น
เป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า แมวกรุ๊งกริ๊งเกรงว่าจะไม่ใช่คอนเซปต์" ลองมองว่า
(หน่วง Room39 ) ลอยมา ตอนตั้งเพจเราไม่ได้คิดอะไร ก็ 'ความเ_ี้ย' ของมันคือ 'ความน่ารัก' ดูสิครับ แล้วคุณจะ
ตัง้ สนุกๆ แค่โพสต์ในเฟซบุก๊ หลับตาตืน่ ขึน้ มาอีกทีเเปดโมง ยิ้มออก ^_^

“
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สัม พลาด ภาษณ์แมวเ_ี้ย
ห๊ะ!? คือร่ะ

หึ! อยากรู้เรื่องข้าเหรอ?
สัม พลาด ภาษณ์แมวเ_ี้ย 2

หือ? มาๆ
ขอ
สัมภาษณ์
หน่อย
นะคะ

นี่มัน.....

...
ก้าวแรกใน
การครองโลก!

แมวด�
กะ ำ
แมวเด้า
facebook.com/meawhere

ฎอก อย่าถามเยอะดิ๊
เอาไมค์ออกไป
จากปากตู
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ด�ำ-จัง-แก
เดม

BONE BITE
เพราะชีวิต ’ขาดกระดูกไม่ได้’

การมอบความรักให้กับสุนัขไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะท�ำยังไงให้เข้าถึงธรรมชาติของเขา บางสิ่งเราอาจไม่รู้
โดยเฉพาะเรื่องของ ‘อาหาร’ เจ้าตูบกินอาหารเม็ดรสชาติเดิมๆ ข้าวคลุกตับบดมั่ง ไก่สับ กินทุกวันคงเบื่อแย่
วันนี้ เราลองมาท�ำเมนูใหม่ๆ เปลี่ยนรสชาติให้เจ้าตูบแสนซนของเรา อย่าชักช้าเรามาลองท�ำเมนูง่ายๆ
ใช้เวลาไม่นานให้เจ้าตูบของเรากันดีกว่า ถ้ากินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็เททิ้งไป (เสียง อาจารย์ยิ่งศักดิ์) จึงไม่ต้อง
ห่วงเลยว่า รสชาติจะไม่ถูกปากเจ้าตูบที่พวกคุณเลี้ยง
เมนู Bone bite
ส่วนผสม เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย และมีคุณค่าทางอาหาร ได้แก่
1. แป้งสาลี 2 ถ้วยตวง
2. ตับไก่ เนื้อ หรือหมูต้ม 2 ขีด
3. ผักสดต้มประมาณ 3 ขีด
4. น�้ำตาล เกลือ ยีสต์ อย่างละ 1 ช้อนชา
(หาได้ตามร้านท�ำขนมทั่วไป)
5. น�้ำสะอาด 1 ถ้วยตวง
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HOW TO ?
01

เราต้องเริ่มเลี้ยงยีสต์ก่อนนะ เลี้ยงยีสต์ คือ
การใช้น�้ำสะอาด 1 ถ้วยตวงผสมน�้ำตาล 1 ช้อนชา

02
จากนั้นใส่ยีสต์ 1 ช้อนชา ทิ้งไว้ 5 นาที
จะมีฟองเล็กๆ ลอยเหนือผิวน�้ำ
นั่นแสดงว่ายีสต์เริ่มท�ำงานแล้วล่ะ

03

ระหว่างรอยีสต์ มานวดแป้ง - ตับ - ผักต้ม นวดผสมให้เป็น
เนื้อเดียวกัน แล้วใส่ยีสต์ที่เลี้ยงไว้ลงไป นวดต่อจนแป้งไม่ติดมือ
นัน่ แสดงว่าแป้งใช้ได้แล้ว ทิง้ ไว้ให้แป้งท�ำปฎิกริ ยิ ากับยีสต์ประมาณ
30 นาที (ไปอาบน�้ำให้น้องหมารอได้เลย)

จากนั้นน�ำส่วนผสมทั้งหมดมาปั้นเป็นรูปกระดูก

05

04
น�ำไปเข้าไมโครเวฟใช้ไฟปานกลาง 3 นาที แล้วน�ำออกมาพลิก
กลับด้าน เข้าไมโครเวฟอีกรอบประมาณ 3 นาที รอให้เย็นลง
สักนิด ให้เจ้าตูบของเรารับประทานได้เลย

เมนูนี้ สามารถเก็บไว้ให้เจ้าตูบรับประทานได้นาน หากเก็บไว้ในซองสูญญากาศ จะเก็บได้นานถึง 1 เดือน
อาหารสุนัขที่มียีสต์เป็นส่วนผสมจะดีกับสุนัข เพราะยีสต์มีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารของสุนัขได้ดียิ่งขึ้น
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DOG IN

แพม
เอ็กซ์-สหรัฐ ชิดชม

คาเฟ่คนรัก ‘ไซบีเรียน ฮัสกี’้

หากคุณเป็นคนรักสุนัขและต้องการหาสถานที่
พักผ่อน คลายเครียดในวันหยุด True Love Cafe &
Neverland Siberian เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะได้
สัมผัสกับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้แบบใกล้ชิด Neverland
Siberians เปิดบริการมาแล้วกว่า 12 ปี ส่วน True Love
Cafe เปิดมาแล้ว 1 ปีเศษ ทีน่ บี่ ริหารโดย คุณปอ โชติรส
รัตนะพีระพงศ์ เรามาท�ำความรู้จักคาเฟ่แห่งนี้กัน
ก่อนค่ะ

สัมผัสก็เห็นถึงความน่ารักของไซบีเรียน คงเป็นเพราะสุนัข
พันธุ์นี้ไม่ตามติดเรามากมาย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
มี ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ แค่ ดูแ ลเรื่ อ งความสะอาด ผิ ว หนั ง
ฝึกระเบียบวินัย พอเลี้ยงมาได้ 1 ตัว รู้สึกติดใจ จึงซื้อมาอีก
เรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีทั้งหมด 22 ตัว แรกๆ ไม่ได้เปิด
เป็นฟาร์ม แต่เมือ่ มีเพิม่ มาต้องสร้างบ้านให้อยู่ มีสนามให้เล่น
จึงกลายเป็นฟาร์มใหญ่อย่างปัจจุบันนี้ ส่วนสาเหตุที่ท�ำคาเฟ่
ขึ้นมา เพราะคิดว่าคงมีคนชื่นชอบไซบีเรียนเหมือนเรา และ
อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศ มานั่งทานอาหาร มาเล่นกับ
เอ๊ะ! ท�ำไมคาเฟ่นี้ถึงมีน้องหมาเยอะจัง....
พี่ปอ เล่าให้เราฟังว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตเธอเคยรู้สึกขาด น้องหมาไซบีเรียน ฟาร์มเราคัดเฉพาะตัวสวยๆ มาเป็นพ่อ
ความสุข ท�ำให้เป็นคนมองโลกในแง่ลบ เพื่อนจึงแนะน�ำให้ พันธุ์ แม่พันธุ์น�ำเข้าจากต่างประเทศทุกตัว มีทั้งอเมริกา
เลี้ยงสุนัข จึงตัดสินใจซื้อไซบีเรียนมาเลี้ยง พอได้เลี้ยงได้ รัสเซีย เชื่อว่าใครที่ได้มาสัมผัสก็จะต้องชอบแน่นอน
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ที่ตั้ง: 153 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

“ใครๆ ก็อยากเลี้ยงไซบีเรียน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา
ก่อนว่า สุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ต้องมีพื้นที่
แค่ไหนถึงจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่ความสวย
ความหล่อ ความสง่าของมันที่ท�ำให้อยากได้ แต่คุณต้องมี
ความพร้อมในการเลี้ยงด้วย เราจึงอยากเปิดคาเฟ่แห่งนี้ให้
คนได้มาสัมผัสนิสัยส่วนตัวของไซบีเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อ
พิสูจน์ตัวคุณเองด้วยว่า หากสุนัขนิสัยแบบนี้ คุณยังชอบมัน
อยู่ไหม ไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ากับมันได้ไหม”
“12 ปีที่ผ่านมา ไม่คิดว่าจะได้การตอบรับที่ดีถึงขั้นนี้
แค่คิดว่าคงจะมีลูกค้าเรื่อยๆ วันละ 3-4 โต๊ะ ในระยะแรกๆ
คาเฟ่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ยังไม่มีการปล่อยน้องหมาออกมา
เล่นกับลูกค้าเป็นรอบๆ เหมือนปัจจุบัน เมื่อกระแสตอบรับดี
ท�ำให้ใครๆ ก็อยากจะมา ทางร้านจึงต้องแบ่งเป็นรอบเวลา
เพื่อให้คนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศได้ทั่วถึงมากขึ้น”
ส�ำหรับการใช้บริการในส่วนของคาเฟ่นนั้ จะให้เวลาในการ
รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมงให้
เล่นกับน้องหมาได้ตามใจชอบ แต่ต้องเป็นไปตามกฎของ

ทางร้าน ก่อนลงสนามไปท้ารบปรบมือกับเจ้าไซบีเรียนกว่า
20 ตัว ทุกคนจะได้รับถุงเท้าพลาสติกสีฟ้ามาสวม และก่อน
เล่นจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างดี จากนั้นพี่ปอก็
แนะน�ำตัวเอง และบอกประวัติของฟาร์ม เพื่อให้ผู้ที่มาใช้
บริการรับทราบถึงนิสยั ของเจ้าไซบีเรียน ในฟาร์มยังมีเจ้า มูมู่
สุนัขพันธุ์ชิสุผสมสปิตซ์ (ที่หลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นไซบีเรียน)
ออกมาต้อนรับลูกค้า ลูกค้าทุกคนจะต้องต่อแถวเรียงหนึ่ง
เพื่อแบมือรับการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนลงสนาม
เมื่อถึงนาทีแห่งความสุข ทั้งคนทั้งไซบีเรียนต่างวิ่งกรู
เข้าหากัน สีหน้าแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสดูมีรอยยิ้ม เพราะ
ความน่ารักของเจ้าไซบีเรียน สวยหล่อรวยเสน่ห์ น่าหลงใหล
ความเครียดที่สะสมมาหายเป็นปลิดทิ้ง ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี
แต่รอยยิ้มกลับไปทุกคน
ในส่วนของฟาร์ม ยังมีจ�ำหน่ายสุนัขไซบีเรียนด้วยเช่นกัน
โดยราคาตัวผู้จะอยู่ที่ 50,000 บาท ตัวเมีย 40,000 บาท
ต้องมาจองและมัดจ�ำไว้ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้ ทางฟาร์มไม่
ได้มีสุนัขตลอดทั้งปี อาจจะมีปีละ1-2 คอกเท่านั้น ซึ่งลูกค้า
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บรรยากาศในทรูเลิฟ คาเฟ่

ต้องติดต่อสอบถามเข้ามาก่อน ทีผ่ า่ นมาฟาร์มจ�ำหน่ายราคา
นีม้ าตลอด 12 ปี และต้องจองคิวล่วงหน้า เห็นไหมคะว่าใครๆ
ก็หลงรักไซบีเรียนฮัสกี้
เปิดบริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ ปิดทุกวันจันทร์
วันอังคาร - พฤหัส เปิดบริการวันละ 2 รอบ
12.30 - 14.30 น., 15.30 - 17.30 น.
วันศุกร์ - อาทิตย์ เปิดบริการวันละ 3 รอบ
12.30 - 14.30 น., 15.30 - 17.30 น., 18.30 - 20.30 น.
สามารถโทรจองคิวล่วงหน้าที่เบอร์ 090-1019669 ก่อน 1 วัน
(เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา)
การเดินทาง : เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานี
รถไฟฟ้าอารีย์ ต่อรถตุ๊กตุ๊ก มาที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 สุดซอย
ร้านอยู่ทางซ้ายมือ
คุณปอ โชติรส รัตนะพีระพงศ์
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You รักno?
สัตว์ โลก
Help Me Please !

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น บทแผ่เมตตาที่เราท่อง
กันอยูเ่ ป็นประจ�ำ แต่บางคนกลับไม่สามารถเข้าถึงแก่นของบทแผ่เมตตานีไ้ ด้ กีค่ รัง้ แล้วทีเ่ ราต้องเห็นสัตว์
โดนทารุณกรรมจากฝีมือมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ จากข่าวที่มีให้เห็นทั้งการเอาสัตว์ไป
ต่อสูก้ นั จนบาดเจ็บ เอาอวัยวะของพวกมันไปท�ำเครือ่ งประดับ ทุบตีสตั ว์เหล่านัน้ จนเสียชีวติ หรือแม้กระทัง่
น�ำพวกมันไปเป็นอาหาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ภาคประชาชนจึงเกิดขึ้น โดยห้ามกระท�ำการต่างๆ เช่น

-เฆี่ยน ทุบตี ฟัน แทง เผา ลวก หรือกระท�ำการอื่นให้สัตว์ทรมานหรือตายโดยไม่จ�ำเป็น
-ใช้สัตว์ในการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ท�ำงานจนเกินสมควร
-ใช้ยา หรือสารพิษ หรือสารอันตรายให้สัตว์ทรมานหรือตาย
-ใช้พาหนะที่ไม่เหมาะสมในการขนส่งสัตว์ท�ำให้ทรมาน บาดเจ็บ หรือตาย
-กักขังสัตว์ไว้ในที่แคบให้ทรมาน บาดเจ็บ หรือตาย
-น�ำสัตว์ที่เป็นอริกันไว้ในที่เดียวกันโดยไม่จ�ำเป็น
-ท�ำให้สัตว์ทรมานหรือตายจากการอดอาหารหรือไม่ได้พักผ่อน
-เจ้าของไม่ดูแลเมื่อเจ็บป่วยท�ำให้สัตว์ทรมานหรือตาย
-ท�ำให้สัตว์ต้องเสียรูปร่างหรือพิการโดยไม่จ�ำเป็น
-น�ำสัตว์มาต่อสู้กันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
-ฆ่าหรือท�ำร้ายสัตว์โดยลุแก่โทสะ
-ใช้สัตว์เลือดอุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร
-บริโภคสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง
-ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ
-สนับสนุนหรือมีส่วนให้ผู้อื่นกระท�ำการทารุณกรรมสัตว์
-การกระท�ำอืน่ ๆตามก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือเนือ้ หาด้านบนทัง้ หมดก�ำหนดให้นบั เป็นการทารุณกรรมสัตว์
ที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ซึ่งตอนนี้ความพยายามของกลุ่มคนรักสัตว์ก็ไม่ไร้ค่าเพราะร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ดังกล่าว
ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจจากรัฐสภาแล้ว หากคุณลองเอาใจสัตว์มาใส่ใจเราดู ถ้ามี
คนมาลอกหนังคุณ หรือรุมกระทืบคุณ คุณคงไม่อยากจะอยูเ่ ฉยๆใช่ไหมคะ สัตว์กเ็ หมือน
กัน แต่ติดตรงที่สัตว์ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็มีหัวใจ มีชีวิตเหมือน
กันดังนั้นอย่าท�ำร้ายกันเลยค่ะ
เรียบเรียงข้อมูลจาก : www.change.org
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THE WALKING
Dog

วาว
วาว/ฟิลม์

ตอน ผมนี่โล่งเลยครับ แหม่.....
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ในเย็นวันที่แสนจะปวดอุจจาระจนแทบจะทนไม่
ไหวถ้าคุณทิ้งกับระเบิดในบ้านแล้วล่ะก็ ความรู้สึกผิด
จะพรั่งพรูจะหลั่งไหลออกมาอย่างมหาศาล เหมือน
ชีวิตนี้ต้องดับสูญ

สวัสดีครับ ผมชือ่ ปุยฝ้าย แต่ตวั ด�ำปี๋ และทีส่ ำ� คัญผมเป็น
ตัวผู้ ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไมแม่ตั้งชื่อนี้ให้ผม หรือแม่อาจจะ
พูดกวนๆเวลามีคนเข้ามาถามชื่อผมก็เป็นได้
โอย ปวดอึคร้าบ มีใครได้ยินผมบ้างไหม T^T
“ปุยฝ้าย แม่กลับมาแล้ว”
“แม่คร้าบ... ผมใจจะขาดแล้ว”
จากนัน้ แม่ผมก็เดินหายเข้าไปในห้องอีกนานแสนนานแล้ว
แม่ก็ออกมาพร้อมกับกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ มันเป็น
สัญญาณที่บ่งบอกว่า ผมจะได้ออกจากบ้านไปเดินเล่นใน
เร็วๆนี้ แต่มันติดอยู่นิดเดียว นิดเดียวจริงๆ
“ปุยฝ้าย ไปคาบสายจูงมาลูก”
“แม่ไปหยิบสิ ผมเดินไม่ไหวแล้ว อึมันมาจ่อแล้ว” ผมนั่ง
นิ่งไม่ขยับ
“ไม่คาบมา ก็ไม่ต้องไปนะ”
ทันทีที่แม่ได้สายจูงมาตามต้องการ และเปิดประตูออก
แสงพระเจ้าชัดๆ ผมรีบวิ่งออกไปหน้าประตูทันที แต่แล้วคอ
ผมก็กระตุก กึก (ไม่ต้องอึละ วันนี้) - -*
“ปุยฝ้าย รอแม่ก่อน ลืมถุงพลาสติกกับทิชชู่”
ณ สวนสุขภาพ หลังโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่ง มีสนาม
หญ้าสีเขียวขจีศรีสมร มีเครื่องเล่นออกก�ำลังกายอะไรก็ไม่รู้
หมาไม่เข้าใจ ที่ให้คนขึ้นไปยืนบิดไปบิดมา (ก็เห็นมีแต่คนแก่
ขึน้ ไปยืนบิด) มีหนิ ก้อนมหึมาวางอยู่ 2 - 3 ก้อน มีเด็กนักเรียน
นั่งอยู่กลุ่มหนึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมไม่นั่งที่เก้าอี้หรือซุ้มที่ดู
คล้ายศาลาที่เขาเตรียมไว้ มนุษย์นี่เข้าใจยากจัง หน้าสวนมี

น�ำ้ พุตอ้ นรับแขกผูม้ าเยือนซึง่ น�ำ้ ในนัน้ ก็เขียวขจีศรีสมรไม่แพ้
กัน ทีน่ มี่ คี นพาหมามาเดินเล่นน้อยมาก แต่บรรยากาศรืน่ รมย์
วินาทีแรกที่ผมก้าวเท้าลงจากรถและเหยียบพื้นหญ้านั้นมัน
เป็นอะไรที่ พระเจ้าจอร์จทอดกล้วย มันใช่ มันสุโค่ย
โพรงหญ้านั้นก็ท�ำเลดีก�ำลังเหมาะ แก่การหย่อนอึ
แม่มักจะพาผมมาเดินเล่นที่สวนแห่งนี้เป็นประจ�ำ เพราะ
แม่เจอผมที่นี่เมื่อ 4-5 ปีก่อน ตอนนั้นแม่เป็นนักเรียนใน
โรงเรียนหญิงล้วน แม่ถือลูกชิ้นมา 2 ไม้ เดินกินเข้ามาในสวน
อย่างสบายใจ หารู้ไม่ว่า มีลูกหมาตัวด�ำๆ ตาปริบๆ ก�ำลัง
รอซุ่มโจมตีลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ ทันทีที่แม่เดินเข้ามาใกล้ๆ พุ่มไม้
ที่ผมซ่อนอยู่ ผมพุ่งตัวออกไป ผ่าง!!! แม่ตกใจท�ำลูกชิ้นตก
แค่นั้นแหล่ะ เสร็จผมล่ะ แล้วผมก็วิ่งหนีไปพร้อมลูกชิ้นที่แม่
ท�ำตก 1 ลูก (อย่างเยอะ) หลังจากนั้นทุกๆ วันพฤหัสฯ ที่มี
ตลาดนัด แม่จะเดินผ่านสวนแห่งนีท้ กุ ครัง้ พร้อมของกินในมือ
ผมออกมารอขอของกินจากแม่ทุกครั้งที่แม่เดินผ่าน ด้วย
หน้าตาอ้อนวอน (วอนทีน) เป็นแบบนีม้ าประมาณเดือนกว่าๆ
จนแม่ ท นไม่ ไ หว ในระหว่ า งที่ ผ มก� ำ ลั ง กิ น ลู ก ชิ้ น อย่ า ง
เอร็ ด อร่ อ ย แม่ ก็ อุ ้ ม ผมขึ้ น (ช่ ว ยด้ ว ยๆ คนลั ก พาตั ว )
จับใส่กระเป๋านักเรียน ปิดซิป โผล่มาอีกที ที่นี่ที่ไหน ฉันเป็น
ใคร ผมก็มาโผล่อยูท่ บี่ า้ นแม่แล้ว แม่บอกว่า ทีม่ าสวนนีบ้ อ่ ยๆ
เพราะลูกชิ้นตลาดนัดอร่อย ?
แพร่ด พรึด ปึด ป่าด (โล่ง)
“ว๊าย ปุยฝ้ายตดแตก เหม็นว่ะ สกปรกอ่ะ ยี๊” (-.,-)!!
“แม่ฮะ ผมรอแม่นานแค่ไหนแม่เคยรูบ้ า้ งไหม ผมไม่ปล่อย
เรี่ยราดก็บุญแล้วนะ” (-*-)
แล้ววันที่แสนทรมานของผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะ
แม่พาออกมาอึ เฮ้อ... เกือบไม่รอด
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วาว
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แมวไทยให้โชค

ในต�ำนานกล่าวขานแมวให้โชค  
ถ้าเลีย้ งดีถกู โฉลกนะคนจ๋า
เร่งเลีย้ งแมวอุปถัมภ์ค�้ำเงินตรา
แมวเลอค่าขอเลขท้ายได้สามตัว
เรือ่ งราวที่จะพูดในวันนี้
กรุ๊ปเลือดคนกับแมวดีจ้าทูนหัว
เลือดกรุ๊ปไหนเลี้ยงพันธุ์ใดเอาให้ชัวร์
ไม่ได้มั่วเชิญอ่านตามสบาย

วิเชียรมาศ
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ศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์เป็นแมวแอดเวนเจอร์ (Adventure)
ชอบพบเจอสิ่งแปลกใหม่น่าค้นหา
ขนทองแดงหัวจรดเท้าเหลืองนัยน์ตา
แมวโบราณเลอค่าพาร�่ำรวย
แมวพันธุ์นี้คนกรุ๊ปเอเหมาะจะเลี้ยง
เสริมลาภยศคู่เคียงเหมือนถูกหวย
สี่เหล่าทัพข้าราชการต่างอ�ำนวย
ศุภลักษณ์จะช่วยเลื่อนขั้นเอย

วิเชียรมาศแมวมงคลขนสีขาว            
จุดทั้งเก้าดั่งหมึกแต้มอย่างสร้างสรรค์
โมโหร้ายแต่ซุกซนไม่เว้นวัน                                       
เมื่อก่อนนั้นคนสามัญไม่อาจครอง
คนกรุ๊ปโอเหมาะจะเลี้ยงวิเชียรมาศ
เพราะฉลาดขี้ประจบเลียเจ้าของ
โอขี้เบื่อแมวขี้เล่นเข้าท�ำนอง
หากเลี้ยงไว้รวยเงินทองเข้าต�ำรา

PET’FE

สีสวาดแมวโคราชแมวมาเลศ
แมวพิเศษประจ�ำชาติไทยสยาม
ขนดอกเลาโคนสีเทาประกายงาม
ไม่ต้องตามแมวหาทางกลับบ้านเอง
แมวพันธุ์นี้คนกรุ๊ปบีเหมาะยิ่งนัก
แมวน่ารักขี้ประจบและเที่ยวเก่ง
นายดื้อรั้นแมวปัดเป่าภัยนักเลง
สมเป็นแมวไทยตัวเก่งในต่างแดน

สีสวาด

แมวโกนจา (โกญจา) เสียงร้องดังช้างสาน
แมวโบราณขนด�ำตาเหลืองเขียว
ปฏิภาณไหวพริบว่องไวเชียว
ปากแหลมเรียวหูตั้งแมวมงคล
เปรียบเหมือนคนเลือดเอบีใจงามงด
ไม่พูดปดคิดร้ายให้มัวหม่น
รักสันติจริงใจไร้เล่ห์กล
แมวและคนตัวจริงเปรียบสิงห์ด�ำ

โกนจา
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นับว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้ดูละครแนว
สยองขวัญทีท่ ำ� ให้เด็กๆ ต้องกลัวจนเอาหัวซุก
ผ้าห่ม ไม่ว่าจะเป็น ห้องหุ่น เปรตวัดสุทัศน์
สุสานคนเป็น หรือทายาทอสูร ฯลฯ ต่างมี
อิทธิพลต่อผู้รับชมที่ต่างกันออกไป หนึ่งใน
ละครแนวนี้คือเรื่อง ‘เพชรตาแมว’ ที่หยิบเอา
ความเชื่ อ ด้ า นไสยศาสตร์ ม าท� ำ ละครเพื่ อ
แสดงออกถึงความเชื่อว่าใครที่ได้ครองเพชร
ตาแมวจะมีอ�ำนาจบารมี
สมัยโบราณกาลมีตำ� นานเชือ่ กันว่า เมือ่ ถึง
รอบ 100 ปี ถึง 1000 ปี เทพเจ้าจากสรวงสรรค์
จะลงมาเกิดเป็นแมวยังโลกมนุษย์ เทพองค์
ดังกล่าวได้น�ำแก้วมณีสารพัดนึกของวิเศษมา
ผนึกลงนัยน์ตาแมวด้วย และเรียกแมวตัวนั้น
ว่า ‘แมวตาเพชร’ เมื่อแมวตัวนี้จะละสังขาร
เทพเจ้าจะทิ้ง ‘เพชรตาแมว’ ให้ผู้มีพระคุณที่
เลี้ยงดูมา ก่อนกลับไปบ�ำเพ็ญตบะบนสวรรค์
จึงเชื่อกันว่าถ้าใครมี ‘เพชรตาแมว’ ไว้ใน
ครอบครองจะมีทั้งโชคลาภ เงินทองมากมาย
และชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ
แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ คุณลุงปรีชา
พุคคะบุตร ผูด้ แู ลศูนย์อนุรกั ษ์แมวไทยโบราณ
อธิบายว่า ‘แมวตาเพชร’ เเท้จริงเเล้วเกิดจาก
แมวทีข่ าดสารอาหาร เพราะแมวเป็นสัตว์ทกี่ นิ
เนื้อสด ในเนื้ออาจมีไข่พยาธิปนเปื้อนอยู่ เมื่อ
พยาธิเหล่านั้นไปเติบโตสะสมในร่างกายของ
แมว หากแมวตั้งท้อง พยาธิจะรออยู่ที่ปาก
ล�ำไส้เล็ก เพื่อคอยแย่งสารอาหารที่ส�ำคัญไป
จากลูก ท�ำให้ลูกแมวที่เกิดมาขาดสารอาหาร
และจะแสดงอาการออกในจุดที่ประสาทอ่อน
ไหวมากที่สุด ที่เห็นว่าเป็นตาเพชรแท้จริงแล้ว
ก็คือ ‘แมวตาบอด’ นั่นเอง
ตาที่บอดนั้นจะมีน�้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลา
หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า ‘แมวขี้ตาแฉะ’

ซึ่งในกรณีเเมวตาบอดนั้น ร่างกายจะผลิต
แคลเซียมในปริมาณที่สูง เพื่อส่งไปปกคลุม
ลูกตาที่ระคายเคือง และจะมีฟอสฟอรัสช่วย
น�ำทางแคลเซียมไปพอกยังดวงตาของแมว
เมื่อลูกแมวย่างเข้า 1 ขวบ ตาจึงกระพริบ
ไม่ได้ เมือ่ เจอแสงก็จะเรืองแสงวาบออกมา ซึง่
เป็นปฏิกิริยาของฟอสฟอรัสเรืองแสงนั่นเอง
การเกิด ‘แมวตาเพชร’ มีเพียง 1 ในล้านตัว
เท่านัน้ แต่เกิดได้กบั แมวทุกชนิด และเมือ่ แมว
ตัวนั้นตายไป เจ้าของจะน�ำร่างไปฝังดินเมื่อ
ครบ 1 ปี แล้วจึงขุดแมวตัวนั้นมาผ่าเอาลูกตา
ของมัน เพื่อน�ำแคลเซียมในลูกตาที่จับตัวเป็น
ก้อนไปท�ำวัตถุมงคล ซึ่งปัจจุบันเพชรตาแมว
นิยมถูกน�ำมาท�ำเป็นหัวแหวนมากมาย
ในด้านความเชือ่ นัน้ เรามักจะคิดว่าเป็นค่า
นิ ย มสมั ย เก่ า เรื่ อ งนี้ จึ ง ไม่ มี ใ ครตอบได้
ถึงแม้วา่ ลุงปรีชาจะยึดหลักวิทยาศาสตร์ในการ
ชี้ แ จง แต่ ลุ ง ปรี ช ายั ง มี ค วามเชื่ อ ในจิ ต ใจ
ลุงเล่าให้ฟังว่า “เมื่อครั้งที่หมู่บ้านก�ำลังขาด
ต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ลุงจึงตัดสินใจที่จะท�ำ
หน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ชาวบ้านให้ความไว้
วางใจ หลังจากวันนั้นลุงก็ได้ท�ำหน้าที่ผู้ใหญ่
บ้านถึง 16 วัน ก่อนที่จะก้าวไปเป็น ‘ก�ำนัน’
ลุงได้กล่าวตอนท้ายว่า “ทีล่ งุ ได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ น
เป็นใหญ่เป็นโต อาจเป็นเพราะลุงมีเพชรตา
แมวนั่นเอง”
ความเชื่อเรื่อง ‘เพชรตาแมว’ เป็นความ
เชือ่ ส่วนบุคคลเท่านัน้ การมี ‘เพชรตาแมว’ จะ
ท�ำให้ร�่ำรวยด้านบารมีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
การกระท�ำของคุณเอง หากมี ‘เพชรตาแมว’
ไว้ ค รอบครอง แต่ คุ ณ ท� ำ ผิ ดกฎหมายผิ ด
ศีลธรรม เพชรตาแมวคงไม่คมุ้ ครองให้เกิดโชค
ลาภแน่นอน
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บางคนมองตาก็รใู้ จ แต่แมวบางตัวนีม่ องหน้า
ก็แล้ว มองตาก็แล้ว แม้กระทั่งมองหนวด >< แต่
ท�ำไมนะ ไม่รู้ใจแมวสักที สาระอยู่ตรงนี้ ฮิ้ว
วันนี้ข้าแมวอินดี้ยอดแห่งแมวจะพาคนรักแมวทุก
ท่านมาเข้าคอร์สคุณแจ๋ว เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม
(หรือเวรกรรมก็ไม่รสู้ นิ ะ) ของบรรดาเจ้าเหมียวทัง้
หลาย เพื่อจะท�ำให้คุณเข้าใจว่า หากแมวท�ำ
แบบนี้ เขาต้องการอะไรกันแน่

P

1.มองไรนังแจ๋ว ไม่เคยเห็น
แมวอึไง นังแจ๋วที่ดีไม่ควร
แอบมองเจ้านายขณะท�ำธุระ
ส่วนตัวนะ ถ้ามองอีกเจอดีแน่!
เพราะข้ามันโลกส่วนตัวสูง

2.ถ้าร้อง “เมีย๊ วๆ” แล้วเห็นข้า
ป้วนเปี้ยนอยู่กับเจ้า แสดงว่า
หิวนะรู้ไหม ไปเอาอาหารมา
ให้เดี๋ยวนี้ นังแจ๋วที่ดีไม่ควร
ปล่ อ ยให้ อ าหารในจานของ
เจ้านายหมดนะจ๊ะ
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5.จุ๊กกรู๊ววว! ได้เวลาออกหง่าวแล้ว ข้านี้
อยากมีเมีย รู้ไว้ซะนังแจ๋ว การผสมพันธุ์
ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ นังแจ๋ว
ควรให้ ความใส่ ใจกั บ เรื่ อ งนี้
ด้วย ไม่ควรปล่อยให้เจ้านาย
เก็บกด หาทางปลดปล่อยให้
ข้าด้วย

3.ปล่อยข้าไว้ตัวเดียวมันเหงานะ คราวหน้าอย่าริอาจทิ้งข้า
ไว้อีก เพราะข้าจะรื้อของเล่นให้กระจายเลย โทษของเจ้าคือ
การเก็บของเล่นของข้าซะ หากต้องออกไปข้างนอก นังแจ๋ว
ไม่ควรปล่อยแมวทิ้งไว้ (ถ้าขี้เกียจเก็บก็อย่าท�ำ แต่ถ้าขยันก็
ท�ำไป)
4.นังแจ๋วมาเล่นกับข้าเดี๋ยวนี้
ข้ า อุ ต ส่ า ห์ ล ดตั ว ลงมาเล่ น
ด้วยแล้วนะ นังแจ๋วที่ดีควรให้
ความสนใจและเล่นกับแมวบ้าง
(ถึ ง จะไม่ ว ่ า งก็ แ หย่ ๆ ไป)
เพื่อไม่ปล่อยให้แมวเหงา

6.ของข้าใครอย่าแตะ! นังแจ๋ว
มาเคลียร์ด่วน!! ถ้ามีเจ้า
นายหลายตัวนังแจ๋ว
ควรจัดอาหารให้
แยกกันกินนะ
รู้ไหม

นอกจากการให้ความรักแมวแล้ว
การดูแลเอาใจใส่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นคุณลองสังเกตแมวของคุณดูบ้างว่า แมวคุณ
มีพฤติกรรมแบบไหน เพื่อจะได้รู้ว่าแมวชอบหรือไม่
ชอบอะไร และรู้วิธีการใส่ใจพฤติกรรมแมวอย่าง
ถูกต้อง ในครั้งหน้าแมวอินดี้ยอดแห่งแมวจะพานัง
แจ๋วไปเรียนรู้ พฤติกรรมแมวอื่นๆ อีกมากมาย
ที่คุณควรรู้ และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนังแจ๋วทุกท่าน
โปรดปฏิบัติตามด้วยนะจ๊ะ
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ในเช้าวันหนึ่งหนูมาลีตื่น
ขึ้นมาพร้อมอาการมึนเศียร
เวียนเกล้า โลกทัง้ ใบของเธอ
หมุนติ้วๆ เหมือนม้าหมุน
เร่งความเร็ว
เธอมองรอบๆ ตัวพบ
ว่ า ตั ว เองนอนสลบอยู ่
หน้าร้านเหล้า ย่านปลาทู 3 ตัว เธอ
พยายามลุ ก ขึ้ น นั่ ง พลั น เอามื อ เช็ ด
CATNIP
น�ำ้ ลายทีย่ ดื อยูม่ มุ ปาก และทบทวนว่า
เธอน�ำตัวเองมาอยู่ที่แห่งนี้ได้อย่างไร
ดูเหมือนว่าเธอจะจ�ำเรื่องราวก่อน
หน้านั้นไม่ได้เลย รู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊ปๆ
เหตุการณ์ล่าสุดที่เธอจ�ำได้คือ เธออาบน�้ำ
แปรงขนสวย เดินออกจากบ้านมาเที่ยวกับแก๊ง
เพื่อนๆ ชะนีแมวของเธอที่ย่านปลาทู 3 ตัว 555+
อ่านไม่ผิดหรอกค่ะแปรงขนสวย เพราะหนูมาลีที่พูด
ถึงก็คือ แมวสาวพราวเสนียดเอ้ยเสน่ห์ หนูมาลีเป็น
ลูกตัวเดียวที่เหลืออยู่ของพ่อแมวเหมียว ซึ่งใครที่รู้จัก
เธอก็จะรู้ว่าเธอหน่ะสวยแซ่บสุดติ่งกระดิ่งแมว
หลังจากที่หนูมาลีเอาอุ้งเท้าน้อยๆ ของเธอเช็ด
น�ำ้ ลายทีย่ ดื อยูม่ มุ ปากออกเธอเริม่ มีสติกลับมา จมูกแมว
ของเธอก็เริ่มท�ำงาน เธอท�ำจมูกฟุดๆ ฟิดๆ รับเอา
กลิ่นอะไรแปลกๆ ตรงคอของเธอ เมื่อก้มลงไปดม
เธอพบใบไม้กลิน่ หอมทะแม่งๆ เมือ่ มองไปรอบๆ
เห็นใบไม้ที่ว่ากระจายอยู่เต็มพื้น
หนู ม าลี พ าร่ า งแมวมึ น ๆ ของเธอเดิ น
(เซโรงัง) ไปหาเพือ่ นแมวสมศรีทนี่ อนน�ำ้ ลายยืดอยูข่ า้ งๆ
“สมศรีๆ ตื่นได้แล้ว” หนูมาลีปลุกเพื่อนสาว

CatNip CatNip
CatNip
CatNip
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ELAM
ทันใดนั้นสมศรีลืมตาขึ้นมาในสภาพไม่ต่างจากหนูมาลี ทั้งคู่
จ�ำความได้ลางๆ จึงไปสืบหาต้นสายปลายเหตุ
“เธอจ�ำอะไรได้บ้างไหม” หนูมาลีถามสมศรี
“ฉันจ�ำได้ว่าเมื่อคืนขณะที่พวกเราก�ำลังโชว์สเต๊ปแดนซ์
ขั้นเทพแมวอยู่ จู่ๆ แมวหน้าตาไม่น่าไว้ใจที่ชื่อว่า ‘จ๊อด’
ก็เอาใบไม้ประหลาดมาให้ดมจากนั้นก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย”
เมื่อเริ่มเห็นเค้าลางๆ หนูมาลีและสมศรีจึงตัดสินใจ
ตามหาจ๊อด จากการสอบถามเพื่อนแมวของ จ๊อดก็พบว่า
ตอนนีจ้ อ๊ ดไปอยูท่ บี่ า้ นไร่ทา่ จะแห้ว หนูมาลีและสมศรีจงึ ตาม
ไปที่นั่นและได้พบกับศาสตราจารย์แมว บ๊อบมาเก้ ซึ่งเป็น
เจ้าของไร่ไอ้ใบไม้ประหลาดที่ว่า ศ.บ๊อบก็อธิบายให้ฟังว่า
พวกมนุษย์เรียกใบไม้ชนิดนี้ว่า แคตนิป (catnip) แต่ในวงการ
แมวเรียกมันว่า ‘กัญชาแมว’ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งใน
ตระกูลมิ้นต์ เดิมเป็นพืชพื้นเมืองในทวีปยุโรปและเอเชีย แต่
มานิยมปลูกอย่างแพร่หลายในอเมริกาและแคนาดา มีกว่า
250 สายพันธุ์ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามที่รกร้าง ข้างถนน
ตามชายป่า มีดอกเล็ก ๆ สีขาวๆ ม่วงๆ ล�ำต้นสูงเต็มที่
3 ฟุต มีสรรพคุณในการดึงดูดแมวอย่างเอ็งและข้า
โอ้โหจ๊อด!!!! มันยอดมาก หนูมาลีอุทานหลังจากได้ยิน
ศ.บ๊อบกล่าวสรรพคุณของแคตนิป
“ว่าแต่จ๊อดล่ะค่ะ ตอนนี้จ๊อดไปอยู่ที่ไหน พาพวกหนูไป
เจอจ๊อดได้ไหมค่ะ ” หนูมาลีเอ่ยถาม ศ.บ๊อบ
“ได้เลย ตามมา” ศ.บ๊อบกล่าว
เมื่อหนูมาลีและสมศรีเดินตาม ศ.บ๊อบเข้าไปในโกดัง
เก็บแคตนิป แล้วเธอก็ได้พบกับจ๊อดในสภาพที่ก�ำลังกัดกิน

ถูๆ ไถๆ แคตนิปพร้อมกับท�ำเสียงสั่นในล�ำคอ ท�ำเสียงขู่
เมี๊ยวๆ หง่าว กลิ้งตัวไปทางซ้ายที ทางขวาที ตะกุยเท้าไป
ทั่ว ไม่แน่ใจว่าเป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า 555+
ศ.บ๊อบ อธิบายถึงฤทธิ์ของ แคตนิป หรือ กัญชาแมวว่า
ใบไม้ชนิดนี้มันจะพาพวกเธอเข้าสู้ความเวิงว้างอันไกลโพ้น
คล้ายอาการคนสูบกัญชาแต่แคตนิปจะส่งผลเพียงแค่ 10 นาที
เท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้แมวรู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนาน
ท�ำให้เคลิบเคลิ้มจนไร้สติสตังไปช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง
“แล้วพวกเราจะติดมันไหมค่ะ ศ.บ๊อบ” หนูมาลีถามด้วย
ความสงสัย
“อ๋อ มะ.... ไม่หรอกกกก (เสียงสู๊ง~)” ศ.บ๊อบพูด พร้อม
เซโรงังเข้าไปสูดดมแคตนิปอย่างฉ�่ำปอด
เขาว่ากันว่าหากแมวตัวไหนได้ลิ้มลองแล้วเป็นอันติดใจ
ทุกตัว เอาเป็นว่าเจ้าแคตนิป ไม่มีอันตรายต่อแมวนะจ๊ะ
คาเฟ่แมวทั่วไปเค้าก็มีให้แมวเล่น โดยอัดใส่ไว้ในตุ๊กตา
น่ารักๆ หรือจะใช้แคตนิปโรยบนพรมเพื่อให้เจ้าเหมียวได้
สูดดมก็ฟินไม่แพ้กันจ้า หรืออยากจะหาซื้อเมล็ดมาปลูกเอง
ที่บ้าน ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 30 บาท ไปจนถึง 200 บาท
ส�ำหรับใครทีส่ นใจอยากจะไปหาซือ้ เจ้าแคตนิปมาให้แมว
ตัวเองลองสะดีดสะดิ้งดูบ้าง ก็สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์
สมุนไพรแมวต่างๆ หรือหากมีเวลาอาจจะไปหาซือ้ เมล็ดพันธุ์
มาปลูกที่บ้านก็ได้ แต่ควรซื้อแบบเป็นต้นหรือเมล็ดพันธุ์จะดี
กว่าชนิดที่เป็นผงหรืออัดเป็นก้อน แว่วๆ ว่าตอนนี้ในร้าน
ของใช้ญี่ปุ่น 60 บาทชื่อดังก็มีขายนะ ลองไปหาซื้อไว้เล่นกับ
แมวสุดที่รักกันได้เล้ยย
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จุ๊บแจง
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สไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์

ชุดไหนหล่อพ่อจะเอามาใส่ให้ผม ซึ่ง
พ่อดูจากความสวยงาม และความน่ารัก
อย่างที่ผมเคยใส่ เช่น ชุดซานตาคลอส
ชุดทหาร ชุดกระต่าย ชุดหมี ฯลฯ พ่อผม
เป็นคนพิถีพิถัน จึงมีชุดทุกเทศกาล ท�ำให้
ผมรู้สึกชินไปแล้วฮะ

ตั้ง
ราวุธ
พ่อ (โม ว ค ประเทศรัสเซีย ฟริงซ์ จาก
ธุ์ส
สโ
มาจากมอ ือน ผมเป็นแมวพัน แล้ว ที่ตั้งชื่อ
อายุ 3 เด ถึงวันนี้ร่วมปีครึ่ง พ่อบอกว่าผม
วันนั้นจน ราะเพื่อนๆ ของ นี้น่ารักดีเลยตั้ง
ไก่ย่างเพ ่ย่าง พ่อเห็นว่าชื่อ
เหมือนไก
ให้ผม

ท�ำไมถึงได้ออ

ก

แมวพันธุ์สฟร ค่ายอาสา
เฟรนลี่ และเข ิงซ์อย่างผมเป็นแมวท
ชอบออกไปเผ ้ากับคนง่ายที่สุด ผมเลย ี่
หากเป็นแมว ชิญกับโลกภายนอก แต
ทพี่ อ่ พาผมไปพันธุ์อื่นจะตื่นคน และกา ่
คิ ด ที่ ดี ฮ ะ ม เปดิ หเู ปดิ ตา ถอื เปน็ ความร
โลกภายนอก ั น ท� ำ ใ ห ้ ผ ม ไ ด ้ เ ผ ชิ ญ กั บ
ดกี วา่ อยใู่ นหอ
้ งตลอดเวลา

ออกค่ายบ่อยแค่ไหน

ที่ผ่านมาผมเคยออกค่ายอาสาประมาณ 7-8
ค่ายแล้ว อย่างค่าย ‘แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันน�้ำใจให้
น้องๆ ปีที่ 2’ โรงเรียนบุง่ สะอาดวัฒนา จ.นครราชสีมา
ค่าย ‘อาสาสมัครใจสัญจร’ โรงเรียนบ้านบ่อญี่ปุ่น
(รัฐมอญ) ค่าย ‘ส่องแสงไฟจากดวงใจพี่ให้น้องๆ’
โรงเรียนเพียงหลวง 3 จ.กาญจนบุรี ฯลฯ เวลาผมได้
ไปออกค่ายผมรู้สึกชอบมาก เพราะสนุกและเป็น
กั น เองฮะ แถมผมยั ง ได้ ไ ปเที่ ย วกั บ พ่ อ ที่ น�้ ำ ตก
ตามค่ายต่างๆ อีกด้วย ทั้งน�้ำตกเก้าชั้นสวนผึ้ง
จ.ราชบุรี น�้ำตกเอราวัณ น�้ำตกเกริงกระเวีย และ
น�้ำตกกระเต็งเจ็งที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

มันเป็นเรือ่ งปกติทแี่ มวทุกตัวจะไม่ชอบเสียงดังอยูแ่ ล้ว
แต่บางที่ผมก็เข้าไปน�้ำตกกับพ่อไม่ได้ อย่างตอนไปน�้ำ
ตกทีลอซู จ.ตาก เพราะพ่อต้องนั่งรถโฟร์วิลเข้าไป
เนื่องจากรถธรรมดาเข้าไม่ได้ ผมเสียดายมากครับที่ไม่
ได้เข้าไปกับพ่อ เลยต้องนอนรออยู่ที่รีสอร์ท

มีเพื่อนแมวพันธุ์อื่นหรือเปล่า

เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ติสท์ และชอบสันโดษ ท�ำให้
พ่อไม่ค่อยพาเพื่อนตัวอื่นๆ มาเล่นด้วย ที่เจอกับผม
บ่อยๆ ก็จะมีแต่นอ้ งพอใจ แต่พอ่ ก็เคยพาเพือ่ นผมทีเ่ ป็น
พันธุเ์ ปอร์เซียไปออกค่ายเหมือนกันนะฮะ เพราะพ่อเลีย้ ง
แมวไว้หลายตัว แต่ว่าเปอร์เซียเขารักสันโดษ ไปค่ายก็
นอนนิ่งสนิท เหมือนเขาไม่ค่อยชอบงานแบบนี้สงสัยจะมี
ความประทับใจในค่ายอาสา
ผมชอบเวลาที่มีเด็กๆ มาอุ้มผมไปเล่น ผมรู้สึก แต่ผมนี่ละฮะที่ชอบ
ว่าเมื่อพ่อเห็นผมกับเด็กๆ แล้วก็มีความสุขไปด้วย
เรือ่ งราวแมวนักผจญภัยของนายไก่ยา่ งนีเ้ ป็นอย่างไร
เพราะผมเข้ากับเด็กๆ ได้ดี ในบางครัง้ ก็มนี อ้ งพอใจ
แมวพันธุ์เดียวกับผมที่พ่อเลี้ยงไว้ด้วยกันไปค่ายกับ กั น บ้ า งคะ เชื่ อ ว่ า บรรดาคุ ณ เจ้ า ของแมวหลายคน
ผมด้วย ทุกครั้งที่ออกค่ายคนส่วนใหญ่จะรู้จักผม เมื่ออ่านแล้วคงอยากพาน้องเหมียวของเราไปเปิดหูเปิด
และมาเล่นด้วยตลอด แต่ผมก็ไม่ได้ไปกับพ่อทุกครัง้ ตากับเขาบ้าง เพราะอยูแ่ ต่ในบ้านคงอุดอูน้ า่ ดู หากอยาก
นะครับ เพราะบางค่ายมีกฎห้ามน�ำสัตว์เลีย้ งเข้าไป ท�ำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ลองหาเวลา
ผมเลยอด ซึง่ หลังจากทีไ่ ด้เดินทางร่วมกับพ่อ ท�ำให้ ว่างๆ พาสัตว์เลี้ยงออกไปเที่ยว หรือท�ำอะไรที่เป็น
รู้ว่า ‘ผมรักพ่อมาก’ เพราะพ่อคอยให้อาหารดีๆ ประโยชน์แก่สังคมอย่างพ่อหนุ่มไก่ย่างกันดูนะคะ
อาบน�้ำ ให้ความรักกับผม ผมรับรู้ได้ถึงความรัก
และความเอาใจใส่ที่พ่อมีให้เสมอ

เรื่องที่ไม่ประทับใจ

เวลาทีผ่ มได้ยนิ เสียงดัง ผมจะตกใจมาก อย่าง
ตอนที่พ่อพาผมไปน�้ำตกในค่ายต่างๆ ตอน
นั้นผมรู้สึกตื่นกลัวมาก แต่พอเดินผ่านไป
สักพักความตื่นกลัวของผมก็หายไป
ับ ไก่ย่าง

พานิช ก
าวุธ วัฒน
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Eat As Us
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ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Open your___?
A. Mind
B. Eyes

