
ปีที่ 21 ฉบับที่ 31 
ธันวาคม 2557

Say By PET

‘Jonny’meCall 
30.-

จาก ‘อาตแมว’ แห่งโลก Social สู่ภาพยนตร์

Cat a Wabb! 



‘WatchDog’
เพราะเราคือ สายตาของประชาชน

สาขาวิชาวารสารศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex)
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0-2997-2222 ต่อ 4622
Website   ; www.jr-rsu.net
Facebook ; www.facebook.com/RangsitNewsPaper



คุณทองแดงเป็นสุนัขที่ไม่เข้ามาเคลียคลอพระองค์ท่าน 
เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน 

คุณทองแดงจะน�าเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่าน 
เวลาพระองค์ท่านประทับนั่ง คุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้า 

ใช้สองขาหน้าเกยกันเหมือนคนก�าลังหมอบคลาน 
เป็นท่านี้ตลอด แล้วหันหน้าออกไปด้านนอก 

คอยระแวดระวังด้านนอกอย่างเดียว
‘คุณทองแดง’ จึงได้รับการตั้งฉายาว่าเป็น

“สุนัขประจ�ารัชกาล”

จาก หนังสือคุณทองแดง
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   ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกโซเชียลมีอิทธิพลต่อ

การรับข่าวสาร เป็นคุณค่าทางใจเติมเต็มให้เรามี    

ตัวตนในสังคมมากข้ึน เรารู ้จักใครหลายคนผ่าน   

สมาร์ทโฟน เราชื่นชม เป็นปลื้ม หลงใหลใครหลาย

คนผ่านจอสี่เหลี่ยม เราแสดงความคิดเห็นวิพากษ์

วจิารณ์คนอืน่ได้โดยไม่เคยรู้จักตวัตน และเนือ้แท้ของ

เขาเลย

   ‘PET’FE’ เล่มนี้ได้มีโอกาสรู้จักสัตว์น่ารักๆ หลาย

ตัวผ่านโลกโซเชียล ทั้ง จอนนี่ แมวศุภลักษณ์        

,เฮง เฮง นกเกรย์จอมกวน และน้องมะขวดิ โกลเด้นฯ

แสนรู้ จนได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของถึงความน่ารัก

ของสตัว์เลีย้งทัง้หลาย จากความปลาบปลืม้ เดนิทาง

สู่การเข้าถึงตัวจริงได้ด้วยโลกโซเชียล

   และจากเข้าถึงท�าให้ทีมงานของผมถูกวิพากษ์

วิจารณ์ผ่านแฟนเพจ ‘มะขวิด’ เพราะพี่เจี๊ยบ (ผู้เลี้ยง

มะขวดิ) ได้โพสต์คลปิขณะทีเ่ราถ่ายงานกับมะขวดิลง

ไป เลยได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตมากมาย ทั้งไม่

เป็นมืออาชีพ ทั้งสงสารมะขวิดเหลือเกิน ท�าไมไม่ให้

สติ๊ก!! ผมต้องขอโทษนะครับที่การกระท�า และเสียง

ในคลปิท�าให้ดเูหมอืนว่าพวกเรารังแกสตัว์ เราไม่ได้มี 

เจตนาจริงๆ แต่ก็ยอมรับว่าทีมงานอาจพูดจา        

ไม่นุ่มนวลไพเราะตามภาษาวัยรุ่นโฮกฮาก แต่รับรอง

ว่าจริงใจเสมอครับ

   แต่หลังจากรับรู้เอฟเฟคโซเชียลผมก็ได้โทรไป

ขอโทษพี่เจ๊ียบแล้ว และวันต่อมาก็ได้เข้าไปขอโทษ

มะขวดิ และพีน้่อย (ผู้ดแูลเพจ มะขวดิ) อกีคร้ัง ท�าให้

ทราบว่าประเดน็ร้อนทีเ่กดิข้ึน เพราะแฟนคลบัแบ่งเป็น 

2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่โจมตีทีมงาน กับฝ่ายที่เห็นว่าการ

กระท�าของทีมงานเป็นเร่ืองปกติ แต่พี่น้อยก็เข้าใจ 

และยังแนะน�าอีกว่าเร่ืองนี้ เป ็นเร่ืองมองต่างมุม

ระหว่าง วัยรุ่น กับผู้ใหญ่ ถึงแม้จะเถียงกันบ้าง แต่

ทุกอย่างนั้นมาจากพื้นฐานของค�าว่า ‘รักมะขวิด’

   ความรักต่างมุมมองเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนนะครับ    

‘พีจิ่ก-ประภาส ชลศรานนท์’ เคยสอนผมผ่านตวัหนงัสอื

เล่ม ‘มะเฟืองรอฝาน’ เป็นจดหมายจากผู้อ่านที่เขียน

แสดงความคิดเห็นว่า “เพลงสมัยนี้ไร้สาระ ต่างจากยุค 

สุเทพ - ชรินทร์มาก” พี่จิกแย้งว่า “ผมไม่เห็นด้วยครับ

เรื่องนี้ เพลงสมัยนี้ พูดเรื่อง ’ฉันรักเธอ’ เพลงยุคคุณพ่อ

ก็ ’ฉนัรักเธอ’ เพียงแค่ภาษาคนละภาษากันเท่านั้น สาระ

เดียวกัน ถ้าจะมีสาระก็คงมีสาระด้วยกัน ถ้าจะไร้สาระ

ก็ไร้สาระร่วมกัน แม้แต่เพลงลาวเจริญศรีของคุณยายนี่

ก็เพลงชมสาว เพลงรักๆ ใคร่ๆ ไม่ผิดกัน” เอาเข้าจริง

ไม่ว่าจะเป็นเพลงยุค 80s 90s 2000 หรือยุคไหนๆ ทุก

เพลงพื้นฐานมาจาก ‘ความรัก’ วงร็อค & โรลล์ แห่ง

องักฤษ ‘Oasis’ หรือวงฟังสบายๆ ของไทยอย่าง ‘เฉลยีง’ 

ก็ยังมีพื้นฐานมาจาก ’ความรัก’ ทั้งสิ้น

   ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การอบรมเลี้ยงดู วุฒิภาวะ 

ฯลฯ ท�าให้คนเราตคีวามค�าว่า ‘รัก’ ต่างกนัออกไป อย่าง

รสนิยมการฟังเพลง รุ่นคุณย่าชอบฟัง  สุนทราภรณ์ วัย

ผมชอบแสตมป์, สิงโต หรือโลโม โซนิค หากลองสลับ

กันฟังดู คงเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ย่าแก

คงบ่นจนน�้าหมากกระจาย ขณะเดียวกัน ผมคงไม่ได้ยิน 

เพราะอาจจะหลับไปพร้อมเพลง ’ขอพบในฝัน’ ก็เป็นได้

   เ ร่ืองราวค�าติ เตียนในเพจมะขวิดคร้ังนี้ เป ็น                

ภูมิต้านทานทางใจส�าหรับผมครับ มันท�าให้รู้ว่าเม่ือเข้า

สู ่วงการวิชาชีพเต็มตัว ผมและทีมงานควรจะปรับ

ตัวอย่างไร เม่ือจุดเร่ิมต้นของประเด็นร้อนคือการ       

‘รักมะขวดิ’ เราเพยีงแค่มองน้องหมาทีเ่รารักกนัคนละมุม

แค่นั้นเอง หากมะขวิดรับรู้ได้ เขาคงไม่ชอบใจนักที่เห็น

คนที่รักเขาต้องมาเถียงกัน

    ไม่ผิดหรอกครับที่จะไม่ชอบ แต่อย่าให้ความ
ไม่ชอบนั้นกลับมาท�าร้ายสิ่งที่คุณรักเลย
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สุนัขพันธุ ์เฟรนช์บูลด็อก ใส่เสื้อลาย

ซุปเปอร์แมน พร้อมช้อนตาขึ้นมองกล้อง 

แปลงร่างแปป ถ้ามกีางเกงในสแีดงกบัผ้า

คลุมนี่ใช่เลยอ่ะ ฮีโร่มาแว้วว

ชิวาวาตัวน้อยพร้อมออกรบ

ด้วยชุดทหารพราน คืนความ

สขุให้ประชาชน เราจะท�าตาม

สัญญาครับผม
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น้องเหมียวมาพร้อม

วันพีชสไตล์โคฟเวอร์

เป็นช็อปเปอร์ ด้วย

หมวกหูกวาง น่ารัก 

กิ๊บเก๋

สไตล์ชิวๆ กับเสื้อยืด

เก ๋ๆ  แอบ จ๊ีดด ้ วย 

สร้อยคอ เพิ่มความ

ฮิปฮอป เอ่โย่ว จีจี

วันนี้ผมมาท�างานครับ 

ใส่ปกผูกไทด์ แต่ท�าไม

รู้สึกช่วงล่างมันโล่งๆ 

เอ๊ะ!!! สงสัยเพราะลม

มันเย็น รับอะไรดีครับ

เก๋ไก๋สไลด์เดอร์ด้วยชุดเฟอร์สุด

หรูหรา ในลุคที่ดูจะเป็นคุณช๊าย

คุณชายด้วยหน้าตานิ่งๆ ท�าให้ดู 

น่าหลงไหลย่ิงข้ึน ปลืม้ปลิม่จริงเชยีว

บา บา บา บา บานานา โปเตโต้ โอโอ้ 

เฮ้ยย่ะ... ด้วยความน่ารักขนฟขูองแมว

ตวันี ้(ดหูน้ามันด้วย) บวกกบัหมวกไหม

พรมมินเนี่ยน (Minion) ท�าให้ดูแบ๊ว 

เข้ากันได้อย่างดี - -*

ชิวาวาขนฟูตัวจ๋ิว มากับลุคชิคๆ กับเสื้อ 

คอปกขนาดใหญ่ เพิ่มความคูลให้เจ้าตัว

น้อยมากขึ้น
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ปฐมบท ‘ไอ้ด่างฟีเวอร์’
 ดัลเมเชี่ยนนั้นเกิดมาจาก สุนัขลายจุด 2 ตัวผสมพันธุ์กัน 

!! ล้อเล่นนะ 555 แต่ดัลเมเชี่ยนในนิยายส�าหรับเด็กคือ  

เรื่อง ขบวนการหมาจุด (The Hundred and One Dalmatians) 

เขียนโดย โดดี สมิธ (Dodie Smith) ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1956 

นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดัง

สู่อ้อมอกวอลท์ ดิสนีย์
 หลงัจากดสินย์ีถือครองลขิสทิธ์ิ น�าดลัเมเชีย่นไปดดัแปลง

เป็นภาพยนตร์การ์ตนูในชือ่ 'ทรามวยักบัไอ้ด่าง' (One Hundred 

and One Dalmatians) ออกฉายในปี ค.ศ. 1961 จนได้รับความ

นิยม ระหว่างที่กระแสก�าลังมา ดิสนีย ์ก็ต ่อยอดผลิต

ภาพยนตร์การ์ตูนชุด 'ดัลเมเชียน เดอะ ซีรีส์' 

(101 Dalmatians The Series) ออกฉายทาง

สถานีโทรทัศน์บีบีซี ระหว่างปี

ค.ศ. 1977-1978

-------------------------

-------------------------

-------------------------

ความส�าเร็จต่อเนื่อง
 จากนั้นดิสนีย์น�าดัลเมเชียนมา

สร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงภาคแรก

ในชื่อ ‘ไอ้จุดมหาสนุก’ (101 Dalma-

tians) ฉายในปี ค.ศ. 1996 ต่อด้วย

ภาค 2 ‘จุดจุ้นวุ่นเกินร้อย’ (102 Dalmatians) ในปี ค.ศ. 2000 

และปัจฉิมบทด้วยภาพยนตร์การ์ตูน ‘ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2’ 

ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน (101 Dalmatians II: Patch’s Lon-

don Adventure) ออกฉายในปี ค.ศ. 2003

ความเเตกต่างระหว่างการ์ตูนเเละภาพยนตร์
   ภาคเเรกของการ์ตูนทรามวัยกับไอ้ด่างและภาพยนตร์ 101 

ไอ้จุดมหาสนุก ด�าเนินเรื่องเหมือนกัน แต่ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2 

ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน เเละ 102 จุดจุ้นวุ่นเกินร้อยเล่า

เรื่องต่างกัน การ์ตูนจะด�าเนินเรื่องของแพทซ์ (ดัลเมเชี่ยนตัว

ลกู) ทีต้่องตามหาพ่อแม่หลงัถูกลมืไว้ระหว่างย้ายบ้าน ต่างกบั

ภาพยนตร์ที่เป็นเร่ืองของอ๊อดบอลดัลเมเชี่ยนไร้จุด ที่ต้อง 

ตามหาจุดของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่า ตัวเองเป็นดัลเมเชี่ยน 

(คงน้อยใจคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนส่งแก๊ส)

เดม

เนตร

 นิยายเรื่อง The Hundred and One Dalmatians

‘ทรามวัยกับไอ้ด่าง’ ค.ศ. 1961

101 Dalmatians The Series

ทรามวัยกับไอ้ด่าง 2 ตอน แพทซ์ตะลุยลอนดอน
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-------------------------

มนุษย์ป้าของเรื่อง
 ตัวร้ายตัวเอกของเร่ืองนี้คือ นางมารร้ายครูเอลล่า        

เดอ วิล มนุษย์ป้าหัวสองสีผู้คลั่งไคล้เสื้อขนสัตว์ ถึงขั้นที่จะ

จับหมาน้อยมาท�าชุดใส่ (ป้าหาชุดอื่นไม่ได้แล้วเหรอ --”) 

วิธีสังเกต ครูเอลล่า

- หัว 2 สี

- ใส่เสื่้อขนสัตว์

- มีกลิ่นอายมนุษย์ป้าทันทีที่เห็น

ท�าไมต้องดัลเมเชี่ยน
 101 เป็นหนังเรื่องแรกๆ ที่ใช้สุนัขเป็นตัวด�าเนินเรื่อง ถ้า

มองในเร่ืองของคาแรคเตอร์ การใช้สุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนจะ

เป็นที่จดจ�า เพราะลายจุดของมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

และเมื่อผลตอบรับออกมาเกินคาด 

จึงเป็นกระแสท�าให้คนหันมาสนใจ

สุนัขพันธุ์นี้มากขึ้น

ดัลเมเชี่ยนหายไปไหน
 ปัจจุบนัความนยิมในการเลีย้ง 

ดัลเมเชียนเริ่มซาลง ประกอบกับมี

การจัดอันดับความฉลาดของสาย

พันธุ์สุนัขที่ดัลเมเชียนถูกจัดอยู่ใน

อันดับท้ายๆ จึงห่างไกลจากน้องหมาที่นิยมเลี้ยง และนั่นจึง

ท�าให้ไอ้ด่างกลายเป็นหมาตกกระป๋องภายในเวลาไม่นาน 

ราวกับว่าคนเลี้ยงตามกระแสภาพยนตร์

ดัลเมเชี่ยนแมน
 ถึงแม้ว่ากระแสดัลเมเชียนจะหายไปเเล้ว แต่ก็ยังมีคนรัก

ดลัเมเชยีนเหลอือยู่บ้าง นายเนลสนั เวอร์การา ชาวชลิทีีเ่ลีย้ง

ไอ้ด่างไว้ในบ้านถึง 42 ตัว ความรักของเขาที่มีให้ดัลเมเชี่ยน 

เร่ิมข้ึนจากการชมภาพยนตร์ แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป           

แต่ใจไม่เปลี่ยนตามเลย

ขอบคุณภาพ: www.amazon.com, movies.disney.com, www.imdb.com, news.yahoo.com

ครูเอลล่า เดอ วิล

ดัลเมเชี่ยนแมน

‘ไอ้จดุมหาสนุก’(101 Dalmatians) ค.ศ.1996

ดัลเมเชี่ยนถูกลดความนิยมลงไปมาก
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 ใครที่ก�าลังมองหาสุนัขพันธุ์เล็ก น่ารัก ฟรุ้งฟริ้งที่เหมาะ

ส�าหรับเลี้ยงในห้องหรือคอนโด ผมว่า. . . พันธุ์ที่น่าจะนึกถึง

เป็นอันดับแรกเห็นจะเป็นชิวาวาที่ได้รับความนิยมอย่าง      

ต่อเนื่อง แต่การจะหาซื้อมาเลี้ยงสักตัว คงต้องเลือกดูให้ดี

และต้องมาจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ

 จากการส�ารวจภายในงาน PREMIUM PET THAILAND       

งานที่รวบรวมเหล่าสัตว์เลี้ยงชื่อดัง มีฟาร์มและร้านค้า

มากมายมาจัดแสดง เท่าทีเ่ดนิผ่านมซีุม้หนึง่คนมงุดเูยอะมาก 

เอ๊ะ! เขามุงดูอะไรกันนะ ที่แท้ก็ ชิวาวา สุนัขสายพันธุ์เล็ก

ก�าลังเห่าต้อนรับผู้มาชมงาน หากจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของ

ฟาร์มในงานโดยต้องฝ่าดงผู้คนที่จ้องจะถ่ายภาพเจ้าตัวเล็ก

ไป คงไม่สะดวกแน่ๆ เราจึงตามไปที่ PP Chihouse ฟาร์ม ชิ

วาวา ของ คุณเป้ วราภรณ์ ปลอดมณี กันเลยดีกว่า

 PP Chihouse มีไอเดียมาจากการที่ คุณเป้ เร่ิมเลี้ยง       

ชวิาวา แล้วเหน็ข้อดขีองสนุขัพนัธ์ุนีจึ้งรู้สกึให้ถูกใจ ด้วยนสิยั

ที่แตกต่างจากหมาพันธุ์อื่น อีกทั้งยังเป็นหมาที่ตัวเล็กพกพา

ไปกับเราได้ง่าย กินน้อย ขับถ่ายน้อย นั่นเป็นลักษณะทั่วไป

ของชวิาวาทีง่่ายต่อการเลีย้งด ูจากเคยเลีย้งตวัเดยีว เพิม่เป็น 

1- 2 -3 - 4 ตัวไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเปิดเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์

ชิวาวาเกรดคุณภาพ

 ปัจจุบันนอกจากชิวาวาแล้ว PP Chihouse ยังเพาะสุนัข

พันธุ์โกลเด้นฯ พิทบูล ปอมเมอเรเนียน และแมวเปอร์เซีย 

จ�าหน่าย ซึง่ฟาร์มมีการพฒันาสายพนัธ์ุ โดยคดัเลอืกพ่อพนัธ์ุ

แม่พันธุ์ที่เป็นแชมป์จากการเข้าประกวด ส่วนใหญ่จะน�าเข้า

จากญี่ปุ่นและเกาหลี สัตว์ทุกตัวจะได้รับการดูแลสุขภาพ  

และท�าการฉีดวัคซีนตามก�าหนด

 ด้านความแตกต่างของ PP Chihouse กับฟาร์มทั่วไป ขึ้น

อยู่กบังบประมาณและความพงึพอใจของลกูค้าในตัวสนุขั ว่า

ชอบเกรดไหน ราคาไหน ก็เหมือนกับทุกๆที่ ที่มีหลายราคา

ให้เลอืก สนุขัทีเ่กดิมากต้็องมีตวัทีเ่ด่นและตวัทีด้่อย ซึง่กข็าย

PP CHIHOUSE 
CHIHUAHUA FOR YOU

แพม/คิว

แบงค์
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ตามราคา ตามความเหมาะสม PP Chihouse มีสัตว์เลี้ยง     

ตั้งแต่เกรดเลี้ยงเล่นจนถึงเกรดประกวดขึ้นไป

 ราคาของพันธุ์สุนัข และพันธุ์แมวของที่ PP Chihouse จะ

เร่ิมต้นที่ 8,000 -12,000 บาท พิตบูล 15,000 บาท  

บีเกิ้ล 8,500 บาท ปอมเมอเรเนียน 20,000 บาท อีกทั้งยังมี

แมวเปอร์เซียจ�าหน่ายในราคา 5,500 -12,000 บาท ขึ้นอยู่กับ

รูปร่างหน้าตา และสีขน

 นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีการจัดแสดงงานนอกสถานที ่

ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ล่าสุดกับงาน “PREMIUM PET 

THAILAND 2014” ก็ได ้น�าพันธุ ์สุนัขออกไปจ�าหน ่าย                 

คุณต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ นางเอกดังจากภาพยนตร์เร่ือง 

Season Change ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของที่นี่ ในอนาคต          

PP Chihouse จะขยายฟาร์มให้ใหญ่ข้ึน และจัดให้เป็นสดัส่วน   

มากข้ึน โดยจะน�าเอาสายพนัธ์ุอืน่เข้ามาเพิม่เตมิ ตอนนีก้�าลงั

อยู่ในข้ันตอนของการวางแผน ทีผ่่านมาไปดงูานในคาเฟ่ชวิา

วาที่เกาหลีมาแล้ว ต่อไปคงจะมีการขยับขยายเพิ่มขึ้น

 หากใครสนใจที่จะเลี้ยงสุนัข ทาง PP Chihouse 

มีข้อแนะน�าในการเลือกซื้อสุนัขให้เหมาะสมกับผู้เลี้ยง ซึ่งที่

ผ่านมาผลตอบรับเป็นทีน่่าพอใจ เพราะทางฟาร์มสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันสุขภาพ 7 วัน ถ้าเกิดมี

ความผิดปกติก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้

 การันตีได้ว่าสุนัขของ PP Chihouse เป็นสุนัขที่ฉลาด       

ฝึกง่าย ขอมือได้ ฝึกให้ขับถ่ายได้ถูกที่ภายใน 7 วัน 

 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ PP Chihouse ได้ที่  

Instagram: pp_chihouse, Line: pp_kennel  Tel: 096-5095924
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อปุกรณ์การเลีย้ง ชวิาวา

 หลังจากที่เรารับน้องหมามาเลี้ยงแล้ว คงมี

ค�าถามทีเ่กดิขึน้ในใจว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง หาก

เพื่อนๆคนไหนที่ก�าลังจะไปรับน้องหมามาเลี้ยง 

ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

3. เตรียมคอก หรือกรง ให้ลูกสุนัขอยู่

1. เตรียมผ้า หรือเสื้อผ้าเก่าๆ และตุ๊กตาที่

ไม่ใช้แล้วให้น้องหมาไว้ฟัดเล่น เพื่อที่น้อง

หมาจะได้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

4. แผ่นรองขับถ่ายหรือหนังสือพิมพ์วางไว้จุดใด 

จุดหนึ่งของคอกหรือกรงที่น้องหมาอยู่ เพื่อฝึกน้อง

หมาให้ขับถ่ายเป็นที่

2. การให้น�้า ต้องเลือกซื้อที่

กนิน�า้แบบลกูกลิง้ เพราะสนุขั

พันธุ์เล็กจะกินได้สะดวกกว่า

 หลังจากที่รู้ถึงการเลือกซื้อสุนัขและการเตรียมตัวใน

การเลี้ยงแล้ว เพื่อนๆ คงได้เห็นกันแล้วว่า การดูแลสัตว์        

หนึง่ชวีติไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย แต่กไ็ม่ใช่เร่ืองยาก ถ้าหาก   

ผู้เลี้ยงมีความพร้อมในการดูแล ทั้งเร่ืองของเวลา และ  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงอยากให้เพื่อนๆ คิดพิจารณาให้ดีๆ

ก่อนตัดสินใจน�าเขามาเลี้ยงนะคะ
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 การข้ึนเป็น ซปุ’ตาร์ นัน้ไม่ใช่เร่ืองยาก เเต่ถ้าจะอยู่เป็นดาวค้างฟ้านัน้

ต้องอาศัยเอกลักษณ์ และความสามารถเฉพาะตัวที่ท�าให้เเฟนคลับ

หลงใหล เหมือนดาราอย่าง ญาญ่า อั้ม เเละชมพู่ 

 วันนี้ ซุป’ตาร์ ที่เรามาพูดคุยด้วยไม่ใช่คน เเต่เป็นสุนัขเพศเมียเเสนรู้ 

ผู้น่ารักอย่างน้องมะขวิด โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เเห่งราชบุรี วันนี้เรามา

สัมภาษณ์พูดคุยถึงชีวิตของซุป’ตาร์ตัวนี้ ตั้งแต่เป็นสุนัขบ้านสู่การเป็น

ซุป’ตาร์หมาอันดับ 1 ของประเทศไทย

‘มะขวิิด’ จากโกลเด้นฯ บ้านสูก่ารเป็น

 ซุป’ตาร

เอ็กซ์

แบงค์
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ครั้งเเรกที่เจอกับป๋า
 หนูเจอป๋าเมื่อ 4 ปีก่อน ตั้งแต่หนูยังจ�าความไม่ได้  

ป๋าเล่าให้ฟังว่า เพือ่นป๋ายกหนใูห้ป๋าเลีย้ง ตอนนัน้หนเูป็นหมา

อ่อนเเอ เพราะเป็นโรคล�าไส้อกัเสบ ท�าให้ป๋าคอยดเูเลหนเูป็น

พิเศษตลอดมา ผ่านไป 4 ปี 4 เดือนเเล้ว อาการอ่อนเเอ 

ก็หายดี ตอนนี้เรียกได้ว่าหนูเเข็งเเรงขึ้นกว่าเเต่ก่อนมากเเล้ว

ท�าไมถึงชื่อ ‘มะขวิด’
 ทีช่ือ่ ’มะขวดิ’ เพราะสนุขัรุ่นพีท่ีป๋่าเลีย้งไว้ มีชือ่ว่า มะระ 

และมะลิ หนูจึงชื่อมะขวิด

ชีวิตประจ�าวัน
 ส�าหรับกิจวัตรประจ�าวันของหนู ตอนเช้าจะต้องไป 

ส่งหนังสือพิมพ์ให้คุณยาย ตอนสายๆ ป๋าชอบมาเล่นกับหนู

หากมีแฟนคลับมาเย่ียมหนูก็จะออกไปต้อนรับ ช่วงบ่ายป๋า

จะออกไปขายลกูชิน้ทีห่น้าโรงเรียนแถวบ้าน เเต่ป๋าไม่ยอมให้

หนูตามไป ป๋าบอกว่าถ้าตามไปด้วย หนูอาจจะเป็นอันตราย 

หนูเลยใช้เวลานี้เเอบงีบกลางวัน บางครั้งหากมีเวลา หนูจะ

คอยดเูเลเเมวทีบ้่านด้วย หลายคร้ังทีเ่เมวออกไปไฝว้กบัเเมว

ขาจร เมื่อไฝว้ไม่ชนะก็จะกลับมาตามหนูไปเเก้เเค้นให้ หนูก็

ยังเเอบสงสัยว่า ถ้าสู้ไม่ได้จะไปท้าไฝว้เขาท�าไม --*

เรื่องข�าประจ�าชีวิต
 เอิ่มมมม..... ไม่รู ้จะตลกไหมนะคะ หนูชอบ 

อาบน�้ามาก หนูเลยพุ่งลงเเอ่งน�้าเป็นประจ�า เมื่อก่อน

อ่างบวัหน้าบ้านจัดไว้อย่างสวยงาม หนคูดิว่าเป็นสระว่าย

น�้าส่วนตัวเลยลงไปเล่น 

 พอเล่นบ่อยๆ เข้า ป๋าคงเพลีย คว�่าอ่างทิ้งเลยจ้า         

ทุกวันนี้เวลาจะเล่นน�้าเลยต้องรอป๋ามาอาบน�้าให้ตลอด

เรื่องหัวใจ
 หนูมีแฟนเเล้วค่ะ เเละมีลูกด้วยกันสองคอก แต่ลูกก็แยก

ย้ายกนัไปหมด ทกุคร้ังทีห่นคูลอดลกูมคีนมารับลกูของหนไูป

เลีย้ง เพราะเขาอยากได้สนุขัเเบบหน ูเเต่ใครจะมารับไปเลีย้ง

ไม่ง่ายนะคะ เพราะป๋าจะใช้เวลาดูใจคนนานพอสมควร 

เห็นป๋าเปรยว่า คอกต่อไปจะเป็นคอกสุดท้ายเเล้ว ก่อนที่จะ

จับหนูท�าหมัน

ดูเเลสุขภาพ
 โดยปกติหนูจะอาบน�้า 2 วันต่อ 1 คร้ัง เเต่หนูใช ้

สบู่ธรรมดาไม่ได้นะคะ เพราะผ่ืนจะข้ึน อย่างนี้แหละค่ะ  

เป็นซปุตาร์ต้องแพ้บ้างอะไรบ้าง ทกุวนันีห้นตู้องใช้สบูฆ่่าเชือ้

ย่ีห้อดังมาอาบน�้า หลังอาบน�้าเสร็จ ป๋าจะชอบชวนหนูเล่น

ชักเย่อ มีคนเคยถามว่า เล่นชักเย่อเป็นวิธีฝึก พิทบูล ไม่ใช่

หรือ ป๋าเเกก็จะตอบว่า “ผมเจอคลิปในยูทูป เห็นว่ามันน่า

สนุกเลยลองเอามาใช้บ้าง” -”-

เมนูโปรด
 ปกติทางบ ริษั ทผลิ ตอาหารสุ นั ขกล ่ อ งสี เ หลื อ ง 

จะให้การสนับสนุนตลอด ตอนนี้ส่งมาจนเเทบจะกินไม่หมด  

ทั้งอาหารหลัก อาหารเสริม หรือขนมสต๊ิก เมื่อก่อนหนูจะ

ชอบกินอาหารเหมือนป๋า ป๋ากินอะไรหนูกินด้วย ระยะหลัง 

ป๋าบอกว่าหนูอ้วนขึ้น เลยถูกสั่งห้ามกินเยอะ ให้กินเเต่ที่ป๋า

จัดไว้ให้เท่านั้น ที่หนูชอบที่สุดก็คงเป็นสติ๊ก เพราะป๋าบอก

ว่ากินได้เลยไม่อ้วน --”

ป๋าบอกว่าอยากให้หนูใช้ชีวิตแบบเดิม 
เป็นลูกรักของป๋า เป็นหมาที่ใช้ชีวิตเเบบบ้านๆ

“
”
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ชีวิตซุป’ตาร์
 เดมิทคีนเเถวบ้านจะจ�าหนไูด้เป็นปกต ิเเต่หลงัจากทีม่คีน

ถ่ายคลิปหนูไปปล่อยในโลกออนไลน์ ก็มีคนเเชร์ต่อกัน

มากมาย เพจ Youlike เองก็เเชร์ไป คนจึงรู้จักหนูมากข้ึน   

จนรายการเล่าข่าวเช้าช่องน้อยสีติดต่อให้ไปออกรายการสด 

คณุพธีิกรคดิว่า หนจูะตืน่คนเลยให้ทมีงานออกไปรอข้างนอก

จนเกือบหมดห้องส่ง เเต่ผิดคาดหนูไม่ประหม่าเลย พอถ่าย

จริงพี่เขาก็ชื่นชมหนู เพราะหนูจะท�าตามค�าสั่งป๋าตลอด      

ไม่ว่าจะคาบส่งหนังสือพิมพ์หรือตามหาสติ๊ก พี่เขากระซิบ

บอกป๋าว่า เขาประทับใจหนูมาตั้งเเต่คลิปเผยเเพร่ไปเเล้วค่ะ

งานในวงการ
   ภาพยนตร์โฆษณา มีติดต่อเข้ามาบ้าง เเต่ว่าป๋าจะปฏิเสธ

ไปทุกครั้ง ป๋าบอกว่า อยากให้หนูใช้ชีวิตแบบเดิม เป็นลูกรัก

ของป๋า เป็นหมาที่ใช้ชีวิตเเบบบ้านๆ ไม่มีใครมากดดันหรือ

คาดหวัง เพราะงานในวงการจะเหมาะกับสุนัขที่ผ่านการฝึก

เเล้วมากกว่า

ออกงานโชว์ตัว
 อันนี้ก็เเล้วเเต่ป๋าค่ะ ป๋าไม่ค่อยปฎิเสธงานโชว์ตัวนะคะ 

เพราะป๋ารู้ว่าหนูชอบเจอคนเยอะๆ หากคิวงานว่างป๋าก็จะ

พาไปออกงานเหมือนพาหนูไปพบปะกับแฟนๆ งานโชว์ตัว

คร้ังเเรกจ�าได้ว่าไปห้างชื่อดังย่านรามอินทรา เขาให้การ

ต้อนรับเป็นอย่างด ีในงานนัน้หนกูไ็ม่คดิว่าแฟนคลบัจะมารอ

พบมากมายขนาดนี ้พวกเขาเอน็ดหูนมูาก หนเูลยตืน่เต้นบ้าง 

แต่ก็ไม่ได้ตื่นคนนะคะ จะเป็นตื่นสุนัขด้วยกันมากกว่าเพราะ

หนูชอบเล่นกับคนมากกว่าสุนัขด้วยกันอีกค่ะ ;D

อนาคตของมะขวิด
 คงจะเป็นเหมือนปัจจุบันค่ะ คือ อยู่บ้าน ออกงาน 

เล่นกับป๋า ต้อนรับแฟนคลับที่มาเยี่ยม ไฝว้เเทนเเมวในบ้าน

บ้างบางโอกาสแค่นีก้ม็คีวามสขุพอเเล้วค่ะ ต้องขอบคณุแฟน

คลับทุกคนนะคะ ที่ท�าให้โกลเด้นฯบ้านๆ กลายมาเป็น

ซุป’ตาร์ในที่สุด ขอบคุณมากค่ะ ̂ ^
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ตอน หมาจ๋ามาหาหมอ

 ณ โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง ที่มีสัตว์เลี้ยงนานาชนิดมารับการรักษา ทั้งมีเจ้าของเเละ
ผลัดถ่ิน วันนี้ในโรงพยาบาลมีเจ้ามัฟฟิ้นเป็นสุนัขพันธุ์ชิวาวาสุนัขที่ข้ีสงสัยในทุกๆ เร่ือง  
เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชีวิต ที่นี่ท�าให้มัฟฟินได้เจออาเชลเเมวป่วย ที่เจ้าของได้
พามาพบคุณหมอ ด้วยนิสัยขี้สงสัยมัฟฟินจึงได้ซักถามอาเชลว่า

พี่แมวๆ พี่แมวชื่ออะไรฮับ

พี่ชื่อ อาเชล ครับ

ผมสงสัยว ่าท�าไมสัตว ์ตัวอื่นถึงเข ้ามา     

โรงพยาบาลกันเยอะจังฮับ

เขามาหาคุณหมอก็เพราะว่าเขาป่วยเป็น

โรคต่างๆ ไงละครับ

พี่อาเชลฮับ ส่วนใหญ่ที่นี่สัตว์จะมารักษา

ด้วยโรคอะไรเหรอฮับ

ถ ้ า เป ็ นสุนั ขจะมา รักษา เพราะ        

เป็นพยาธิในเม็ดเลือดครับ

เขาเป็นญาติกับพระเหรอฮับ

!!!!?

PARAPETTAMOL
แบงค์

เบิร์ด
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แล้วมีวิธีรักษาเบื้องต้นไหมฮับ เผ่ือผมจะได้

ช่วยเพื่อนๆ ที่อยู่ละเเวกบ้านได้

โรคพวกนี้จะไม่มวีิธรีกัษาเบื้องต้นนะครบั 

เพราะไม ่ มียาสามัญ จึงต ้องมาพบ

สัตวแพทย์ในพื้นที่ เพื่อสังเกตอาการ  

ของโรคนี้ คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด โดย

จะต้องให้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่รีบรักษาจะ

ท�าให้เสียชีวิตได้

เเล้วรักษาโรคนี้ยังไง เหรอฮับ

อ๋อ...เข้าใจแล้วฮับ โอ๊ะ! เจ้าของผม

มารับกลับบ้านแล้ว บ๊ายบายฮับ      

พี่อาเชล

บายครับน้องมัฟฟิน ไว้เจอกันใหม่นะครับ

เรียบเรียงข้อมูลสัมภาษณ์ : สัตว์แพทย์หญิงสโรสินี เพ็ญพร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ชั้น 1 คลินิกเพื่อนสัตวแพทย์ จ.ชลบุรี

การให้น�า้เกลอื สารเหลว หรือ สารน�า้ 

จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวของแมวที่

ติดเชื้อไวรัสได้ ถ ้าเราให้สารน�้า

ร่างกายมีภูมิคุม้กันมากข้ึน มีโอกาสที่

จะรอดชีวิตมากขึ้น

แล ้วแมวอย ่างพี่ ละครับส ่วนใหญ ่          

มารักษาด้วยโรคอะไรเหรอฮับ

สว่นใหญก่จ็ะเป็นไข้หัดแมว เพราะแมว

จะไม่ค่อยฉีดวัคซีนกัน และไข้หัดแมว

จะติดต่อได้ง ่ายมาก ไม่ว ่าจะเป็น 

ทางอุจจาระ ระบบทางเดินหายใจ 

ทางน�า้ลาย หากกนิน�า้ถ้วยเดยีวกนั แมว

จึงเป็นไข้หัดได้บ่อยครับ

ล้อเล่นฮบั แล้วเขาเป็นโรคอะไรเหรอฮบั

สาเหตุที่เป็นโรคนี้เพราะพื้นที่บริเวณบ้านมี

เหบ็หมดัเยอะ เช่น บ้านทีอ่ยู่ในเขตป่า บ้าน

ทีอ่ยู่ในพืน้ทีม่หีญ้าสงู ท�าให้เราเป็นพยาธิใน

เม็ดเลือดได้ง่ายครับ
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A
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ม้ินท์

ฟิล์ม

 ตือตื่อดือดื๊อ ตือตื่อดือดื๊อ ~
 (อินโทร มังกรหยกอยากรู้เป็นไงไปหาฟังเอาเอง)

 ณ หบุเขาบางปะกอก ยังมีส�านกัวทิยายุทธนก ซึง่เป็นทีพ่�านกั

ของท่านเฮง เฮง ทีม่ชีือ่เสยีงเลือ่งลอืในยุทธภพเฟซบุก๊ กบัฉายา 

‘เฮง เฮง นกเกรย์จอมกวน’ นกแก้วสายพนัธ์ุแอฟริกนัเกรย์ เพศ

ผู้ อายุ 1 ปี 3 เดือน มีไอคิวเทียบเท่ากับเด็ก 6 ขวบ อาศัยอยู่

แถวตลาดบางปะกอกกับท่านพ่อท่านแม่ และมีอาเจ็กเป็น

ปรมาจารย์ที่คอยสั่งสอนวิทยายุทธในการพูดให้แก่เฮง เฮง

Animore ภูมิใจเสนอ!!
เฮง เฮง ยอดวิหคพูดได้ อ้ายยยๆๆ 

ให้เสียงภาษาไทยโดย...ลอดช่องรวมมิตร



HENGHENGยอดวิหค นกพูดได้

 ตอนที่ข้าเฮง เฮง (ตอนนั้นยังเป็นนกไร้นาม) ข้าต้อง    

พลัดหลงจากบ้านเกิดอันไกลโพ้นจนมาถึง ณ ตลาดนัด

จตุจักรโซนสัตว์เลี้ยง โดยช่วงนั้นเป็นยุคของนกก�าลังเฟื่องฟู 

ท่านแม่ของข้าจึงเดนิทางไปยัง จตจัุกรเพือ่เฟ้นหานกทีม่แีวว

จะเป็นเจ้ายุทธภพในด้านการพูดมาเลี้ยง ในที่สุดใช้เวลา

ศึกษาการเลี้ยงนกเกรย์อยู่แรมปี จึงตัดสินใจรับข้ามาเลี้ยง 

และให้นามว่า เฮง เฮง เพื่อหวังว่าในภายหน้าคนเลี้ยงจะได้

เฮงสมชื่อ

 หลังจากนั้นเป็นต้นมา 

ข้านกเกรย์จอมกวนนักสู้

แบบแผนใหม่กไ็ด้ผงาดข้ึน

มาในยุทธภพของนกพดูได้

(ก็ ในเฟซบุ ๊กนั้นแหละ) 

เม่ือวันเดือนเคลื่อนไปเป็น 

แรมป ี ข ้าก็ได ้ร�่ า เ รียน 

วิทยายุทธการพูดจากอาเจ็ก ประจวบเหมาะกับที่ข้าเป็นนก

ที่เลียนเสียงเก่ง ในที่สุดจึงเร่ิมมีความแข็งแกร่งด้านวิทยา

ยุทธการพูด สามารถรวบรวมลมปราณพูดเลียนเสียงอาเจ็ก

ได้ ซึ่งค�าแรกที่ข้าเอ่ยออกมา คือค�าว่า สวัสดีคร๊าบบ และ

หลงัจากฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มีค�าฮติตดิปากตามมาอกี

หลายค�า เช่น ว่าไงอ่ะ, ขอหน่อย, มันดี, ยุ่งหน่ะ, เกาหัว

หน่อย, บีไปแล้ว, บีมาแล้ว (บีคือท่านพ่อข้าเอง) และข้ายังรู้

จังหวะในการพดูว่าค�าไหนควรพดูตอนไหน เพราะข้าเป็นนก

ทีฉ่ลาด ท่านแม่ชอบหลอกข้า ซึง่จะหลอกข้าได้ไม่นานหรอก 

555 ไม่ได้กินข้าหร๊อก (เสียงน้าค่อม)

  ท�าไมข้าถึงเลียนเสียงอาเจ็กนั่นนะเหรอ ก็เพราะอาเจ็ก

เป็นคนที่ข้าอยู่ด้วยบ่อยที่สุด เพลาใดที่อาเจ็กเอ่ยอะไร 

ออกมาข้าก็จะคอยฟังเสมอ อาเจ็กจะคอยสอนวทิยายุทธการ

พดูให้แก่ข้า ข้าเลยีนเสยีงเก่ง เพราะ

อาเจ็กพดูกบัข้าบ่อยทีส่ดุ ข้าก็เลยมี

อาเจ็กเป็นไอดอล แม่ข้าเคยบอกว่า

ในคัมภีร์การเลี้ยงนกบอกไว้ว่า การ

เลียนเสียงของนกจะข้ึนอยู่กับคนที่

เลี้ยง ในคร้ังแรกที่ท่านแม่ได้ยิน

เสียงของข้า ท่านแม่ค่อนข้างแปลก

ใจเพราะตอนนั้นข้ามีอายุ 6 เดือน พูดสวัสดีคร๊าบบบบ เสียง

ของข้าแก่มาก (ข้าก็ตกใจตัวเอง!!!) แล้วนั่นก็คือจุดก�าเนิด

ของค�าว่า ‘นกเกรย์จอมกวน’ ซึ่งมาจากเสียงของข้าที่เท่กว่า

ใครๆ

 ว่างจากการฝึกวิทยายุทธ ข้าก็จะเดินไปเดินมาในส�านัก 

“ข้าเป็นนกที่ฉลาด ท่านแม่ชอบ
หลอกข้าซึ่งจะหลอกข้าได้ไม่

นานหรอก”
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หากคิดจะน�าพวกข้ามาฝึกนั้นไซร้ พวกเจ้าต้องศึกษานิสัย

จริงๆ ของสัตว์ที่จะเลี้ยงให้ดีเสียก่อน และศึกษาเพิ่มเติมว่า

พวกเจ้าอยากได้เจ้ายุทธภพนกแนวไหน ข้าเหน็บางคนอยาก

ได้นกเจ้ายทุธภพความองอาจ สามารถพูดได้เก่ง แต่เมื่อเอา

ไปเลีย้งในส�านกัจริงๆ เพือ่นๆ นกของข้าบางตวัไม่ได้พดูเก่ง 

เจ้าส�านักก็จะขายทิ้ง ได้โปรดสงสารนกอย่างพวกข้าด้วย 

เพราะว่านกอย่างพวกข้ากม็หีวัใจนะแม่นาง ไม่รักข้าแล้วเอา

ข้าไปทิ้งขว้าง ข้าก็ยังจดจ�าแม่นางได้ ข้าอยากบอกพวกเจ้า

ว่า สัตว์ก็มีหัวใจ

 สุดท้ายข้าจะบอกเคล็ดลับการฝึกวิทยายุทธการพูดของ

ข้า ที่ข้าไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อน ข้าอยากบอกพวกเจ้า

ว่าว่า ว่าว่า....(เสียงก้องสะเทือนยุทธภพ) กระบีไ่ม่ได้อยูใ่นใจ 

แต่อยู่ถัดไปจากพังงาต่างหาก

เริ่ม กัด แกะ แทะ เล็มทุกอย่างที่ขวางหน้าข้า ไม่เว้นแม้แต่

มือของท่านพ่อ ท่านแม่ของข้า แต่ช้าก่อน...เจ้าอย่าเพิ่งคิด

ว่าข้าเป็นนกซาดิสต์นะ เหตุที่ข้าต้องกระท�าเช่นนั้น เพราะ 

ว่าข้าต้องคอยลับปากของข้าไม่ให้ยาวต่างหาก

 ทีผ่่านมาท่านแม่ไม่ให้ข้าออกเดนิทางท่องโลกด้วยตวัคน

เดียวเลย เคยออกไปไหนกับอาเจ็กบ้างบางครั้ง ถึงกระนั้น

ท่านแม่กยั็งต้องล่ามโซ่ไว้ทีข่าของข้า เพราะกลวัข้าหนเีทีย่ว 

ข้าจะมีอิสระก็ต่อเมื่ออยู่ในส�านักเท่านั้น

 ถึงแม้จะไม่ได้ออกไปท่องโลกกกว้าง แต่ร่างกายข้าจะ

ต้องแข็งแรงเสมอ ข้าเป็นนกมังสวิรัติกินอาหารวันล่ะ 3 มื้อ 

ตอนเช้าจะทานผัก ผลไม้ กลางวนัทานพวกถ่ัวคัว่ หรือเมลด็

ทานตะวัน ส่วนมื้อเย็นทานอาหารนกปกติ ส่วนน�้าท่านแม่ก็

จะตั้งไว้ให้ข้าตลอดทั้งวัน

 ก่อนจากข้าอยากจะเตือนพวกเจ้าส�านักทั้งหลาย 
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“นกอย่างพวกข้าก็มีหัวใจนะแม่นาง”
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 ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขพันธุ์ชิวาวาตัวน้อย ขนสีขาว แต้มน�้าตาล ตาโต เพิ่งลืมตาเกิด

มาบนโลก แต่ชะตาชีวิตของมันกลับต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเกิดมาพิการ ไม่มีขาหน้าทั้งสองข้าง ปากเบี้ยว ขาหลังมีนิ้วข้าง

ละสามนิว้ โรงพยาบาลบอกถึงสาเหตคุวามผิดปกตว่ิาสนุขัตวันีไ้ด้รับยีนด้อยมาจากพ่อและแม่

ที่เป็นพี่น้องกัน ท�าให้มันต้องพิการตั้งแต่เกิด 

 และแล้วโชคชะตาได้น�าพาให้มนัได้มาพบกบัผู้ใจบญุทีต้่องการรับอปุการะ จากนัน้ชวีติมนั

ก็ดีข้ึน เนื่องจากเจ้าของคอยเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี ท้ังพาไปหาหมอ ฉีดวัคซีน ป้อนนม  

และคอยสอน คอยฝึก เพื่อให้มันท�าทุกอย่างได้เหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ แม้ว่ามันจะมีความ

พิการทางร่างกาย แต่จิตใจของมันช่างเข้มแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป มันก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้

ดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มแข็งแรงและซนไปตามวัย สุนัขตัวน้อยได้เข้ามาสร้างความสุขให้กับเจ้าของ 

ในขณะเดียวกัน เจ้าของก็เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้กับมัน

 ถึงแม้สุนัขตัวน้อยจะพิการ แต่มันก็เป็นที่รักของทุกคนที่พบเจอ ด้วยความน่ารักบวกกับ

ความซนทีเ่พิม่ข้ึนเร่ือยๆ ท�าให้ทกุคนรกัและเอน็ดมูนัไม่น้อย ซึง่มนัเองกท็�าตวัปกตไิม่ต่างจาก

สุนัขตัวอื่นๆ หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้า เพราะความซนของมัน ทั้งการเล่น การกิน มีเพียง

อย่างเดียวที่มันไม่เหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ นั่นก็คือ การเดิน เพราะแต่ละครั้งที่เดิน มันต้องใช้

วิธีไถตัวหรือกระโดดเพียงเท่านั้น

     

หมาน้อยหัวใจนักสู้
พี่เพชร

พี่เพชร/ ฟิล์ม
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 สุนัขต้วน้อยตัวนี้ยังมีเพื่อนชิวาวาน้อยอีกตัวหนึ่งที่คอยเป็น

ตัวอย่างในการท�ากิจวัตรต่างๆ ให้ ถึงแม้ว่ามันอาจจะท�าตามไม่ได้

ทั้งหมด แต่สุนัขทั้งสองตัวนี้จะคอยอยู่เป็นเพื่อนกันและกันในทุกเวลา

 จนวันหนึ่งเจ้าของก็ได้เติมเต็มในสิ่งที่เจ้าตัวน้อยขาดหาย นั่นก็คือ 

การพาไปท�าขาเทียมส�าหรับสุนัขที่ จ.เชียงใหม่ กับอาจารย์หมอในมูลนิธิ

ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในที่สุดความฝันก็

เป็นจริง เม่ือมันได้มีขาหน้าเหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆ ขาหน้าของมันจะ

พิเศษกว่าตรงที่มีลักษณะคล้ายๆ ลูกกลิ้งที่ต้องสวมเข้ากับล�าตัว และ

สามารถถอดเข้า-ออกได้ แต่นี่เป็นการฝึกในระยะแรกให้มันชินกับการ

ใช้ขาหน้าทรงตัวเท่านั้น หากอนาคตสามารถทรงตัวได้ดีจะปรับระดับ

ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงระดับสุดท้าย คือการเปลี่ยนเป็นขาเทียมแบบ

ยืด และงอได้เหมือนขาจริงๆ เมื่อถึงวันนั้นหมาน้อยตัวนี้จะมีความ

สุข ที่สามารถเอาชนะโชคชะตาชีวิตอันโหดร้ายของมันได้ ด้วย

หัวใจนักสู้ของตัวมันเอง

‘Hop’ คือชื่อของมัน........ชื่อที่จะน�ามัน ‘กระโดด’ ไปถึงฝั่งฝัน หมาน้อยหัวใจนักสู้
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 สองสามวันก่อนผมได้มีโอกาสติดตามข่าวคราว
ของวงการภาพยนตร์ บงัเอญิได้เหน็ข่าวของภาพยนตร์
ตลกคอมเมดี้เรื่องหนึ่ง ซึ่งมี ‘จอนนี่ แมวศุภลักษณ์’ 
ซุป’ตาร์แมวในดวงใจของผมที่ท�าให้ผมเป็นติ่งแมว
แบบถอนตัวไม่ขึ้น (ได้แต่ถอนใจ) และประจวบกับที่
ผมได้มีโอกาสท�านิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ผมจึงใช้
โอกาสนี้พาไปล้วงลับตับแมวกันแบบไม่หมกเม็ด

 หลังจากผมได้รับการคอนเฟิร์มจากพ่อของจอนนี่ให้ไป

สัมภาษณ์ ผมนี่...ตั้งเลยครับ ตั้งหน้า ตั้งตา รอวันที่จะได้

พบกับซุป’ตาร์ในดวงใจ และเมื่อวันนั้นมาถึง เชื่อไหมครับ

ผมนี.่.อยากเกดิเป็นแมวเลยครับ แต่เสยีดายกลวัตายแล้วไม่

ได้เกิดใหม่ครับ

 แต่ก็อย่างว่าแหละครับเกิดเป็นซุป’ตาร์ ชีวิตไม่ง่ายอย่าง

ที่คิด เพราะอย่างจอนนี่เองกว่าจะมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ได้    

ก็ผ่านเรื่องราวมามากมาย

ก�าเนิดจอนนี่
 จอนนีเ่ล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นแมวจังหวดันครศรีธรรมราช

โดยก�าเนิด แต่โชคชะตาท�าให้จอนนี่พลัดหลงจากอกแม่ 

ตั้งแต่เกิดเลยต้องกลายเป็นแมวพเนจร อาศัยข้าวจาก 

ชาวบ้านประทังชีวิต

 เมื่อพ่อทราย เกรียงไกรกับแม่กุ้ง สิรินทรมาพบเข้าจึงรับ

ไปเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่า ‘จอนนี่’ (ชื่อนี้ได้มาจากยี่ห้อเหล้าวง

สุราของพ่อ) จากนั้นเมื่อน�าจอนนี่มาเลี้ยงที่กรุงเทพฯ จอนนี่

เลยกลายเป็นแมวตดิแม่ จอนนีเ่พิง่ย้ายตามพ่อกลบัไประนอง

เมื่อ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา

PET’FE

PET’FE
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ชื่อ : จอนนี่
พันธุ์ :  ศุภลักษณ์

อายุ : 9 ขวบ
ฉายา : อาตแมว

ยามว่าง : นอน, กิน, ถ่ายรูป, 
พังของใช้ภายในบ้าน



30

เรียกเขาว่า

 จอนนีมี่เพจเป็นของตวัเองมานานแล้ว เดอืนธันวาคมนีเ้พจกค็รบรอบ 

2 ปี ขณะนี้มีแฟนเพจมากกว่า 3 แสนคน ต้นก�าเนิดของเพจมาจากการชอบเที่ยว

ของพ่อและแม่ ที่มักจะพาจอนนี่ไปด้วยเสมอ เพื่อนของพ่อจึงแนะน�าให้ไปท�าเพจของ   

จอนนี่เองเสียเลย

  หลังจากมีกระแสเลียนแบบพระบวชแล้วรวยของพระชื่อดังทีม่ีเครื่องบินส่วนตวัใช้ พอ่จงึปิ๊งไอเดีย 

จบัจอนนี่ ห่มผ้าขนหนูสีเหลือง พร้อมกระเป๋าแบรนด์เนม สวมแว่นเป็ด ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่าง

ล้นหลาม มีคนมากดไลค์เพจมากกว่าสองหมื่นในคืนเดียว กลายเป็นกระแส ’อาตแมวฟีเวอร์’ 

(เกาหลีฟีเวอร์หลบแทบไม่ทัน) ตั้งแต่นั้นมาพ่อและแม่จะต้องอัพรูปจอนนี่ข้ึนเพจ     

ทุกวัน (ก็ไม่ค่อยหลงตัวเองเท่าไหร่นะ ช่วยไม่ได้แมวมันหล่อ) 

    จอนนี่ถือเป็นแฟชั่นนิสต้าของวงการแมวเลยทีเดียว สไตล์การ

แต่งตัวของเขาดูดีมีเอกลักษณ์ ซึ่งสไตล์ลิสต์ส่วนตัวของ

จอนนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล ก็แม่จอนนี่แหละครับ 

ที่ท�าให้จอนนี่ก้าวข้ึนสู่การเป็นผู้น�าด้าน

แฟชั่นแนวแปลก

‘อาตแมว’

“จอนนี่เป็นแมว ‘ศุภลักษณ์’ สายเลือดแมวไทย



 

 ผมคือ
 

 เมื่อจอนนี่เร่ิมดังก็เร่ิมมีคนอยากใส่ร้ายป้ายสีหาว่าจอนนี่เป็นแมวด�า

น่ากลวั ถ้ามาเหน็ตวัจริงจะรู้ว่าไม่ใช่ มันคอืสทีองแดงหรือสนี�า้ตาลแดงเข้มต่างหาก 

บ้างก็จะขุดคุ้ยอดีตเร่ืองชาติก�าเนิด (แต่เป็นแบบข�าๆ นะครับ) มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อของ 

จอนนีพ่ยายามจะช่วยจอนนีต่ามหาชาตกิ�าเนดิทีแ่ท้จริง จึงเอาเร่ืองราวของจอนนีไ่ปโพสต์ในเวบ็บอร์ด 

จนมีรายการโทรทัศน์ติดต่อมาให้จอนนี่ไปที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณที่อัมพวา จึงได้พบกับคุณลุง ปรีชา 

พุคคะบุตร ผู้ดูแลศูนย์ฯ ท�าให้รู้ว่าแท้จริงแล้วจอนนี่เป็นแมว ‘ศุภลักษณ์’ สายเลือดแมวไทยโบราณที่หาได้ยาก

ในปัจจุบัน

  ลงุปรีชาเล่าให้จอนนีฟั่งว่า ตอนนีแ้มวศุภลกัษณ์ทีม่อียู่ในปัจจุบนัเป็นแมวพนัธ์ุผสม

ทั้งหมด จอนนี่เองก็ด้วย แต่จอนนี่ได้รับยีนเด่นของศุภลักษณ์ออกมามากกว่าแมว 

ตัวอื่นๆ ใจจริงจอนนี่ก็อยากให้ประเทศไทยเพาะสายพันธุ์ศุภลักษณ์แท้

เหมือนกันนะ แต่การจะให้ได้ศุภลักษณ์พันธุ์แท้ต้องลองผสมพันธุ์

หลายคร้ัง ถ้าเป็นเช่นนีจ้ะท�าอย่างไรกับลกูแมวศุภลกัษณ์

หลายร้อยตวัทีจ่ะเกดิมาจากการผสมพนัธ์ุละครับ  

ย่ิงไม่ใช่พันธุ์แท้ก็คงไม่มีใครอยาก

เลี้ยงเท่าไหร่

 ‘ศุภลกัษณ์’

“จอนนี่เป็นแมว ‘ศุภลักษณ์’ สายเลือดแมวไทย
โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบัน”
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 แต่จอนนี่บอกผมว่าบางคร้ังคุณหมอก็ไว ้ใจไม ่ได ้     

เหมือนกันครับ เพราะจอนนีเ่คยเจอคณุหมอให้ยาผิดจนตอน

นี้ไม่กล้าเข้าคลินิกสุ่มสี่สุ่มห้าอีกเลย หากฉุกเฉินจริงๆ จะให้

หมอประจ�าตวัโทรมาสัง่ว่าให้ใช้ยาตวัไหนในแต่ละคร้ัง แต่ไม่

ว่าจะป่วยหนักอย่างไร จอนนี่จะไม่ยอมแอดมิด 

โรงพยาบาลเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เกลียด

ที่สุดคือกรง ดังนั้นหมอเลย

ต้องให้      น�้าเกลือกลับ

บ้านตลอด แหม!! อย่างนี้

แหละครับซปุ’ตาร์กต้็องมี

การกลัวอะไรแปลกๆ 

เป็นเร่ืองธรรมดา (เสียง

สูงมาก)

รักนี้มีให้เธอ
 หลั ง จ า ก ได ้ นั่ ง

สัมภาษณ์จอนนี่อยู ่

นานผมก็ยืนข้ึนครับ

(ไม ่ใช ่อะไรครับ. .

เมื่อย555) เราก็ได้รู้

ก็ไม่มี ความสุข เท่ากอด
ให้เรานอนกอดเงินเป็นร้อยเป็นล้าน 

‘จอนนี่’

แฟนคลับ กับ แว่นเป็ด
 มีช่วงหนึ่งที่แว่นเป็ดรุ่นลิมิเต็ดของจอนนี่หัก และหาซื้อ 

ที่ระนองไม่ได้พ่อจึงโพสต์ลงเพจว่า “ใครมีแว่นเป็ดขอซื้อ

หน่อย” เท่านั้นแหละครับเกิดเป็นปรากฏการณ์แว่นล้นบ้าน 

บรรดาแฟนคลับต่างพากันส่งแว่นไปให้ใช้ นอกจากนี ้

ยังมีขนม ซึ่งพ่อและแม่ก็อิ่มหน�าไปด้วย เพราะจอนนี ่

กินตัวเดียว ไม่หมดครับ มีคร้ังหนึ่งจอนนี่เกิดติสท์แตก  

ตามประสาซุป’ตาร ์ที่ มี เหวี่ยงวีนกันบ ้างเป ็นธรรมดา  

ได้กัดสายเม้าส์คอมพิวเตอร์จนขาด แฟนคลับก็ใจดีซื้อเม้าส์

มาให้ แต่ไม่ว่าจอนนี่จะกัดอะไรขาดก็ไม่สามารถกัดความ

สัมพันธ์ของจอนนี่กับแฟนคลับให้ขาดได้ เพราะจอนนี่

สามารถจ�าแฟนคลับได้หมดเลย ทั้งแฟนเพจที่ตามมางาน 

อีเว้นท์และคนที่มาคอมเม้นท์ในเพจเป็นประจ�า แหม!!  

ผมว่าแล้วไหมล่ะครับผมคิดไม่ผิดจริงๆ ที่เป็นติ่งจอนนี่...

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ ป่วย
 ชีวิตของจอนนี่เหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้สวยงาม

เสมอไป เพราะก่อนหน้านี้เคยตรวจเจอโรคไต ซึ่งคุณหมอ 

บอกว่า แมวที่เป็นโรคไตจะมีอายุไขประมาณ 2 ปีเท่านั้น แต่

นี่ก็ผ่านไป 3 ปีกว่าแล้วจอนนี่ก็ยังอยู่ดีมีสุข อาจเป็นเพราะ

ก�าลังใจจากแฟนคลับ ความรัก และการดูแลเอาใจใส่ที่พ่อ

แม่มอบให้ หลังจากเจอโรคไตจอนนี่ต้องเปลี่ยนอาหารจาก

อาหารเม็ดมาเป็นอาหารสูตรส�าหรับแมว   ที่เป็นโรคไต 

งดขนมขบเคี้ยว ต้องให้น�้าเกลือทุก 5 วัน และตรวจ

เลือดทุกเดือน โดยมีหมอประจ�าตัวคอยตรวจและ

ให้ค�าแนะน�าเร่ืองสขุภาพอยู่เป็นประจ�า
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เรื่องราวของจอนนี่มาพอสมควรแล้ว ผมจึงหันมาถามความ

รู้สกึของพ่อทรายกับแม่กุ้งกนัว่ามีความรู้สกึอย่างไรทีไ่ด้ดแูล

จอนนี่

 พ่อกับแม่ของจอนนี่บอกว่า ชีวิตของพ่อกับแม่ล้มลุก 

คลุกคลานมาเยอะ มีเร่ืองร้ายๆ เข้ามาแยะ แต่ทุกคร้ังที่

พ่อ-แม่ไม่สบายใจ จอนนี่ก็จะเข้ามาเล่นด้วย เพียงแค่นี้พ่อ

กับแม่ก็มีความสุขแล้ว 

      

 

 พ่อกับแม่พูดเสมอว่า “ให้เรานอนกอดเงินเป็นร้อยเป็น

ล้าน ก็ไม่มีความสุขเท่ากอดจอนนี่” มันเทียบกันไม่ได้เลย 

จอนนี่เหมือนลมหายใจที่ขาดไม่ได้ ท�าอะไรก็จะคิดถึงจอนนี่

เป็นอันดับแรก จอนนี่เหมือนยาเสพติด ไม่ได้เสพไม่ได้หอม      

ไม่ได้เล่นด้วยก็อยู่ไม่ได้ เวลาไปไหนไกลๆ ก็ต้องรีบกลับมา

หาจอนนี่ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบ 24 ชั่วโมง

 “ถึงแม้ปัจจุบันพ่อ-แม่จะมีน้องให้จอนนี่แล้ว แต่ก็ให้

ความดูแลจอนนี่เหมือนเดิมทุกอย่าง จนญาติๆ หม่ันไส้ 

ประมาณว่า รักแมวมากกว่าลูก บางครั้งก็ตีลูกเพราะลูกชอบ

แกล้งแมวอีกด้วย”

   

แคท อ่ะ แว๊บ!
 ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายท�าปีกว่าๆ ทุกฉากที่จอนนี่

ร่วมแสดง นักแสดงทุกคนจะต้องปรับสไตล์การเล่นตาม     

จอนนี่ โดยเนื้อเร่ืองก�าหนดให้เจ้าพ่อมาเฟียท�าแมวหาย 

จึงต้องส่งลูกน้องไปตามหา และระหว่างที่ตามหาก็เกิดเร่ือง

ราววุ่นๆ ขึ้นมา เรื่องนี้จอนนี่ประทับใจ เพราะมีผู้ก�ากับอย่าง             

พี่เป้ นฤบดี เวชกรรม ที่เคยก�ากับสาระแนห้าวเป้ง, สาระแน

สิบล้อ ฯลฯ และดีใจย่ิงกว่าที่ได้ประกบคู่กับสาวสวยอย่าง 

ใบเฟิร ์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ หนุ ่มมาดเซอร ์  

อย่าง เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ รวมทั้งตลกนักบุญ เท่ง เถิดเทิง 

และเจ้าของร้านบะหมี่พี่โหน่ง ชะชะช่า

    สุดท้ายจอนนี่ก็อยากจะฝากภาพยนตร์เร่ือง 

แคท อ่ะ แว๊บ! ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่าน   

ซึ่งจะออกฉายช่วงซัมเมอร์ ปี 2558 รับรองว่า

จอนนี่แสดงอย่างสุดฝีเท้าแมวแน่นอนครับ

  หลังจากที่ผมสัมภาษณ์จอนนี่เสร็จ 

ก็ได้เข้าใจว่า กว่าที่แมวไทยบ้านๆ ตัวนี้

จะข้ึนมาประกาศศักดาได้คงไม่ใช่เร่ืองง่าย ผมรู้เลยว่าผม

คิดไม่ผิดที่ติดตามผลงานของเขา......’จอนนี่ แมวศุภลักษณ์’
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เพราะแมวมัน

เ _ี้ย

 ค�าเตอืน!! เพจนีม้คี�าหยาบคายเพยีงหนึง่ค�า เดก็ๆ 
อ่านได้ ผู้ใหญ่ควรให้ค�าเเนะน�า เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจ เก็บหอหีบไว้ใน
จินตนาการนะครับ
 "ถ้าแมวพูดได้ คุณคงจะอุทานว่าแมวเ_ี้ยอะไร เหมือน

กันนั้นแหละ" ค�ากล่าวจากสองเเอดมินเพจ 'เเมวเ_ี้ย' เพจ

น้องเหมียว เพื่อความสนุกสนานในโลกเฟซบุ๊ก

 จริงๆ แล้วแมวอาจมีนิสัยคล้ายกับตัวเงินตัวทองที่คุณ

รู้จัก จะจริงหรือไม่ใครเล่าจะพิสูจน์ อยากรู้ต้องคลิ๊กเข้าไป

ดใูนเพจส ิคนเลีย้งเเมวอาจคดิในใจว่ากล้าดอีย่างไร บงัอาจ

มาว่าน้องเเมวของฉัน หรืออาจอารมณ์เสียเมื่ออ่านเพจ  

เราจึงอยากเสนอเร่ืองราวให้รู้กันไปเลยว่าจริงๆ แล้วเพจ

เเมวเ_ี้ยต้องการอะไรกันเเน่ (คนข้างๆ กระซิบถาม)

 เราได้มีโอกาสจิบน�้าชาพูดคุยกับสองแอดมินประจ�าเพจ 

'แมวเ_ี้ย' คนแรกแอดมินนุนิ นักศึกษาวิศวะฯ ผู้หลงรักการ

วาดเเมว เธอไม่ได้วาดสัตว์อื่นใดเลยนอกจากแมว เธอชอบ

ที่จะเล่นกับแมว เเต่ที่บ้านกลับเลี้ยงหมา (ซะงั้น) อีกคน  

แอดมนิอดมั บณัฑิตศิลปกรรม อาชพีรับจ้างวาดรูป ปัจจุบนั

ท�างานร้านเบเกอร่ี ส่วนเเอดมินดอย ผู้ที่มิได้ถูกกล่าวถึง 

เพราะไม่ได้มาร่วมพูดคุยเนื่องจากอยู่ไกลกรุงเทพฯ 

 ค�าถามที่อยากรู้ ท�าไมต้อง 'แมวเ_ี้ย' แล้วเเอดมินเลี้ยง

แมวด้วยหรือเปล่า 

 นุนิไม่ได้เลี้ยง อดัมเคยเลี้ยง แต่มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ 

นนุบิอกกบัผมว่า การทีเ่ธอคดิตัง้เพจข้ึนมา 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�าๆ ลงเพจ 

แล้วคุยกันว่า มันก็ข�าดีนะ

เดม

กอล์ฟ

PET 
PA

G
E
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เช้าวันอังคาร 2,000 ไลค์ ก็รู ้สึกตกใจเหมือนกันว่า  

คนชอบขนาดนี้เลยหรือ มีเพื่อนเคยเอาเพจไปให้พ่อแม่ดู 

เขาบอกว่า ท�าไมแรงจัง แล้วก็มีโพสต์แปลกๆ ที่บอกว่า 

“คนวาดมัน ตี๊ด ตี๊ด (เสียงเซนเซอร์) กว่าเเมว จะไปว่า

แมวท�าไม คือโพสต์ด่ากันเป็นเรื่องเป็นราวดูจริงจังมาก

 "แม่นนุบิอกว่าเพจอะไรหยาบคายจัง 

แม่ก็บ่น บ่น บ่น แต่เลิกบ่นเเล้ว เพราะ

หลงัจากเหน็ยอดไลค์มันขึน้ เพจเราก็ไม่

ได้หยาบคายหรือหยาบโลนนะคะ 'เ_้ีย' 

เป็นแค่ค�าที่เราทุกคนอุทานกันเท่านั้น

เอง

 ช่วงแรกมีคนเเชทมาบอกว่า เพจเรา

หยาบโลน แต่เราได้ชี้เเจงว่า เราหยาบคาย แต่เราไม่ได้

หยาบโลนหรือลามก เเค่มองเห็นพฤติกรรมของแมวที่เรา

อาจอุทานออกมาว่า 'แมวเ_้ีย' ไม่ได้มีเจตนาร้าย          

เเต่อย่างใด ส่วนเรื่องราวดีๆ คือตอนนี้มีคนมาติดต่อให้

อดัมวาดรูปมากขึ้น เพราะอดัมเปิดเพจรับวาดรูปอยู่เเล้ว 

555

 แมวเ_้ีย' คือ ค�าอุทานล้วนๆ หากจะสบถเป็น        

แมวกรุ๊งกร๊ิงเกรงว่าจะไม่ใช่คอนเซปต์" ลองมองว่า    

'ความเ_ี้ย' ของมันคือ 'ความน่ารัก' ดูสิครับ แล้วคุณจะ

ยิ้มออก ̂ _^

 อย่างทีรู้่กันว่า งานวาดมทีีม่าทีไ่ป คนวาดย�า้ว่าพวกเขา

ก็จินตนาการจากพฤติกรรมเเมว ที่ตั้งใจกวนบาทา ท�ามา

เป็นอ้อนๆ ทีเ่เท้กค็ดิการใหญ่ ประมาณว่า “อนัท้องข้าอยาก

จะรับประทานข้าว ข้าไม่สนใจเอ็งหรอก” จึงน�ามาวาดเป็น

อารมณ์ของแมว เพราะแมวอาจรู้สึกแบบนี้ก็ได้

 เร่ืองราวที่จะน�ามาวาด ส่วนใหญ่ 

คิดอะไรออกจะวาดข้ึนมาตอนนั้นเลย  

ในบางคร้ังมีนั่งคุยกันบ้างว่า เราจะวาด

แบบนี้ลงนะ พอวาดเสร็จก็ลงเพจเลย 

ใครว่างจะช่วยกันวาด เราได้เปิดเพจมา 

2-3 เดือนแล้ว มีบางคนถามเหมือนกัน

ว่า ท�าไมแมวหน้าตาเป็นแบบนี้ เลยบอก

ไปว่า ก็วาดเป็นแค่แบบนี้ วาดเหมือนเเมวจริงไม่เป็น เลย

วาดแมวตัวกลมๆ ไป การวาดนั้นเราตั้งใจวาดแบบไม่ลงสี 

ตั้งใจใช้เส้นเป็นภาพ ขาว-ด�า เพราะถ้าวาดเป็นสีจะดูแบบ

มุ้งมิ้ง น่ารักเกินไป เราเลยวาดให้ออกแนวดาร์ก 

 “แมวดีๆ ก็มีนะ แต่เราอยากมองมุมกลับมากกว่า เเมว

มันอาจต่อว่าอยู่ในใจ” 

 หากถามถึงกระเเสตอบรับในเพจ จัดว่าเกินคาด มันคง

เป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุข เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า 

(หน่วง Room39 ) ลอยมา ตอนตั้งเพจเราไม่ได้คิดอะไร ก็

ตัง้สนกุๆ แค่โพสต์ในเฟซบุก๊ หลบัตาตืน่ข้ึนมาอกีทเีเปดโมง

  แมวดีๆ ก็มีนะ แต่เรา
อยากมองมุมกลับ
มากกว่า เเมวมันอาจ

ต่อว่าอยู่ในใจ

“
”
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สัม พลาด ภาษณ์แมวเ_ี้ย

ห๊ะ!? คือร่ะ

หือ? มาๆ

เอาไมค์ออกไป

จากปากตู

ขอ        

สมัภาษณ์

หน่อย 

 นะคะ

นีม่ัน.....

หึ! อยากรู้เรือ่งข้าเหรอ?

ก้าวแรกใน
การครองโลก!

สัม พลาด ภาษณ์แมวเ_ี้ย 2

. . .

ฎอก อย่าถามเยอะดิ๊
แมวด�ำ
แมวเด้ำ

facebook.com/meawhere

กะ
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 การมอบความรักให้กับสุนัขไม่ใช่เร่ืองยาก แต่จะท�ายังไงให้เข้าถึงธรรมชาติของเขา บางสิ่งเราอาจไม่รู้  
โดยเฉพาะเรื่องของ ‘อาหาร’ เจ้าตูบกินอาหารเม็ดรสชาติเดิมๆ ข้าวคลุกตับบดมั่ง ไก่สับ กินทุกวันคงเบื่อแย่  
วันนี้ เราลองมาท�าเมนูใหม่ๆ เปลี่ยนรสชาติให้เจ้าตูบแสนซนของเรา อย่าชักช้าเรามาลองท�าเมนูง่ายๆ  
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�้าตาล เกลือ ยีสต์  อย่างละ 1 ช้อนชา 

 (หาได้ตามร้านท�าขนมทั่วไป)

 5.  น�้าสะอาด  1  ถ้วยตวง
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B O N E  B I T E เพราะชีวิต ’ขาดกระดูกไม่ได้’

ด�า-จัง-แก

เดม
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HOW TO ?
เราต้องเริ่มเลี้ยงยีสต์ก่อนนะ เลี้ยงยีสต์ คือ 

การใช้น�้าสะอาด 1 ถ้วยตวงผสมน�้าตาล 1 ช้อนชา

ระหว่างรอยีสต์ มานวดแป้ง - ตับ - ผักต้ม นวดผสมให้เป็น     

เนื้อเดียวกัน แล้วใส่ยีสต์ที่เลี้ยงไว้ลงไป นวดต่อจนแป้งไม่ติดมือ 

นัน่แสดงว่าแป้งใช้ได้แล้ว ทิง้ไว้ให้แป้งท�าปฎิกริิยากบัยีสต์ประมาณ 

30 นาที (ไปอาบน�้าให้น้องหมารอได้เลย)

จากนั้นน�าส่วนผสมทั้งหมดมาปั้นเป็นรูปกระดูก 

 เมนูนี้ สามารถเก็บไว้ให้เจ้าตูบรับประทานได้นาน หากเก็บไว้ในซองสูญญากาศ จะเก็บได้นานถึง 1 เดือน       

อาหารสุนัขที่มียีสต์เป็นส่วนผสมจะดีกับสุนัข เพราะยีสต์มีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารของสุนัขได้ดียิ่งขึ้น

 เพราะชีวิต ’ขาดกระดูกไม่ได้’

จากนั้นใส่ยีสต์ 1 ช้อนชา ทิ้งไว้ 5 นาที 

จะมีฟองเล็กๆ ลอยเหนือผิวน�้า 

นั่นแสดงว่ายีสต์เริ่มท�างานแล้วล่ะ

01

02

03

04

น�าไปเข้าไมโครเวฟใช้ไฟปานกลาง  3 นาท ีแล้วน�าออกมาพลิก

กลับด้าน เข้าไมโครเวฟอีกรอบประมาณ 3 นาที รอให้เย็นลง

สักนิด ให้เจ้าตูบของเรารับประทานได้เลย
05
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 หากคุณเป็นคนรักสุนัขและต้องการหาสถานที่     
พักผ่อน คลายเครียดในวันหยุด True Love Cafe & 
Neverland Siberian เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะได้
สัมผัสกับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้แบบใกล้ชิด Neverland 
Siberians เปิดบริการมาแล้วกว่า 12 ปี ส่วน True Love 
Cafe เปิดมาแล้ว 1 ปีเศษ ทีน่ีบ่ริหารโดย คณุปอ โชตริส         
รัตนะพีระพงศ์ เรามาท�าความรู้จักคาเฟ่แห่งนี้กัน   
ก่อนค่ะ
 เอ๊ะ! ท�าไมคาเฟ่นี้ถึงมีน้องหมาเยอะจัง....

 พี่ปอ เล่าให้เราฟังว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตเธอเคยรู้สึกขาด

ความสุข ท�าให้เป็นคนมองโลกในแง่ลบ เพื่อนจึงแนะน�าให้

เลี้ยงสุนัข จึงตัดสินใจซื้อไซบีเรียนมาเลี้ยง พอได้เลี้ยงได้

สัมผัสก็เห็นถึงความน่ารักของไซบีเรียน คงเป็นเพราะสุนัข

พันธุ์นี้ไม่ตามติดเรามากมาย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  

มีความเป ็นผู ้น�า แค ่ดูแลเรื่องความสะอาด ผิวหนัง  

ฝึกระเบียบวินัย พอเลี้ยงมาได้ 1 ตัว รู้สึกติดใจ จึงซื้อมาอีก

เรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีทั้งหมด 22 ตัว แรกๆ ไม่ได้เปิด

เป็นฟาร์ม แต่เม่ือมเีพิม่มาต้องสร้างบ้านให้อยู่ มสีนามให้เล่น 

จึงกลายเป็นฟาร์มใหญ่อย่างปัจจุบันนี้ ส่วนสาเหตุที่ท�าคาเฟ่

ขึ้นมา เพราะคิดว่าคงมีคนชื่นชอบไซบีเรียนเหมือนเรา และ

อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศ มานั่งทานอาหาร มาเล่นกับ

น้องหมาไซบีเรียน ฟาร์มเราคัดเฉพาะตัวสวยๆ มาเป็นพ่อ

พันธุ์ แม่พันธุ์น�าเข้าจากต่างประเทศทุกตัว มีทั้งอเมริกา 

รัสเซีย เชื่อว่าใครที่ได้มาสัมผัสก็จะต้องชอบแน่นอน

คาเฟ่คนรกั ‘ไซบีเรียน ฮสักี’้

แพม

เอ็กซ์-สหรัฐ ชิดชม
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 “ใครๆ ก็อยากเลี้ยงไซบีเรียน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา

ก่อนว่า สุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร ต้องมีพื้นที่ 

แค่ไหนถึงจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่ความสวย 

ความหล่อ ความสง่าของมันที่ท�าให้อยากได้ แต่คุณต้องมี

ความพร้อมในการเลี้ยงด้วย เราจึงอยากเปิดคาเฟ่แห่งนี้ให้

คนได้มาสัมผัสนิสัยส่วนตัวของไซบีเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อ

พิสูจน์ตัวคุณเองด้วยว่า หากสุนัขนิสัยแบบนี้ คุณยังชอบมัน

อยู่ไหม ไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ากับมันได้ไหม”

 “12 ปีที่ผ่านมา ไม่คิดว่าจะได้การตอบรับที่ดีถึงข้ันนี ้ 

แค่คิดว่าคงจะมีลูกค้าเรื่อยๆ วันละ 3-4 โต๊ะ ในระยะแรกๆ 

คาเฟ่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ยังไม่มีการปล่อยน้องหมาออกมา

เล่นกับลูกค้าเป็นรอบๆ เหมือนปัจจุบัน เมื่อกระแสตอบรับดี 

ท�าให้ใครๆ ก็อยากจะมา ทางร้านจึงต้องแบ่งเป็นรอบเวลา

เพื่อให้คนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศได้ทั่วถึงมากขึ้น”

 ส�าหรับการใช้บรกิารในส่วนของคาเฟ่นัน้จะให้เวลาในการ

รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมงให้

เล่นกับน้องหมาได้ตามใจชอบ แต่ต้องเป็นไปตามกฎของ 

ทางร้าน ก่อนลงสนามไปท้ารบปรบมือกับเจ้าไซบีเรียนกว่า 

20 ตัว ทุกคนจะได้รับถุงเท้าพลาสติกสีฟ้ามาสวม และก่อน

เล่นจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างดี จากนั้นพี่ปอก็

แนะน�าตัวเอง และบอกประวัติของฟาร์ม เพื่อให้ผู้ที่มาใช้

บริการรับทราบถึงนสิยัของเจ้าไซบเีรียน ในฟาร์มยังมเีจ้า มูมู่ 

สุนัขพันธุ์ชิสุผสมสปิตซ์ (ที่หลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นไซบีเรียน) 

ออกมาต้อนรับลูกค้า ลูกค้าทุกคนจะต้องต่อแถวเรียงหนึ่ง 

เพื่อแบมือรับการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนลงสนาม

 เม่ือถึงนาทีแห่งความสุข ทั้งคนทั้งไซบีเรียนต่างวิ่งกรู

เข้าหากัน สีหน้าแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสดูมีรอยย้ิม เพราะ

ความน่ารักของเจ้าไซบีเรียน สวยหล่อรวยเสน่ห์ น่าหลงใหล 

ความเครียดที่สะสมมาหายเป็นปลิดทิ้ง ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี

แต่รอยยิ้มกลับไปทุกคน

 ในส่วนของฟาร์ม ยงัมีจ�าหน่ายสุนัขไซบีเรียนด้วยเช่นกัน 

โดยราคาตัวผู้จะอยู่ที่ 50,000 บาท ตัวเมีย 40,000 บาท  

ต้องมาจองและมัดจ�าไว้ 10,000 บาท แต่ทั้งนี้ ทางฟาร์มไม่

ได้มีสุนัขตลอดทั้งปี อาจจะมีปีละ1-2 คอกเท่านั้น ซึ่งลูกค้า

ที่ตั้ง: 153 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
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ต้องตดิต่อสอบถามเข้ามาก่อน ทีผ่่านมาฟาร์มจ�าหน่ายราคา

นีม้าตลอด 12 ปี และต้องจองควิล่วงหน้า เหน็ไหมคะว่าใครๆ  

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

บรรยากาศในทรูเลิฟ คาเฟ่

คุณปอ โชติรส รัตนะพีระพงศ์
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 สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น บทแผ่เมตตาที่เราท่อง
กนัอยู่เป็นประจ�า แต่บางคนกลบัไม่สามารถเข้าถึงแก่นของบทแผ่เมตตานีไ้ด้ กีค่ร้ังแล้วทีเ่ราต้องเหน็สตัว์
โดนทารุณกรรมจากฝีมือมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ จากข่าวที่มีให้เห็นทั้งการเอาสัตว์ไป
ต่อสูก้นัจนบาดเจ็บ เอาอวยัวะของพวกมันไปท�าเคร่ืองประดบั ทบุตสีตัว์เหล่านัน้จนเสยีชวีติหรือแม้กระทัง่
น�าพวกมันไปเป็นอาหาร     
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ภาคประชาชนจึงเกิดขึ้น โดยห้ามกระท�าการต่างๆ เช่น

เรียบเรียงข้อมูลจาก : www.change.org

-เฆี่ยน ทุบตี ฟัน แทง เผา ลวก หรือกระท�าการอื่นให้สัตว์ทรมานหรือตายโดยไม่จ�าเป็น

-ใช้สัตว์ในการกระท�าที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ท�างานจนเกินสมควร

-ใช้ยา หรือสารพิษ หรือสารอันตรายให้สัตว์ทรมานหรือตาย

-ใช้พาหนะที่ไม่เหมาะสมในการขนส่งสัตว์ท�าให้ทรมาน บาดเจ็บ หรือตาย

-กักขังสัตว์ไว้ในที่แคบให้ทรมาน บาดเจ็บ หรือตาย

-น�าสัตว์ที่เป็นอริกันไว้ในที่เดียวกันโดยไม่จ�าเป็น

-ท�าให้สัตว์ทรมานหรือตายจากการอดอาหารหรือไม่ได้พักผ่อน

-เจ้าของไม่ดูแลเมื่อเจ็บป่วยท�าให้สัตว์ทรมานหรือตาย

-ท�าให้สัตว์ต้องเสียรูปร่างหรือพิการโดยไม่จ�าเป็น

-น�าสัตว์มาต่อสู้กันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

-ฆ่าหรือท�าร้ายสัตว์โดยลุแก่โทสะ

-ใช้สัตว์เลือดอุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร

-บริโภคสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง

-ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ

-สนับสนุนหรือมีส่วนให้ผู้อื่นกระท�าการทารุณกรรมสัตว์

-การกระท�าอืน่ๆตามก�าหนดในกฎกระทรวงหรือเนือ้หาด้านบนทัง้หมดก�าหนดให้นบัเป็นการทารุณกรรมสตัว์

ที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น

 ซึ่งตอนนี้ความพยายามของกลุ่มคนรักสัตว์ก็ไม่ไร้ค่าเพราะร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ดังกล่าว

ก�าลังอยู่ในข้ันตอนการตัดสินใจจากรัฐสภาแล้ว หากคุณลองเอาใจสัตว์มาใส่ใจเราดู ถ้ามี

คนมาลอกหนงัคณุ หรือรุมกระทบืคณุ คณุคงไม่อยากจะอยู่เฉยๆใช่ไหมคะ สตัว์กเ็หมือน

กัน แต่ติดตรงที่สัตว์ไม่สามารถท�าอะไรได้ ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็มีหัวใจ มีชีวิตเหมือน

กันดังนั้นอย่าท�าร้ายกันเลยค่ะ

You no?
รัก สัตว์ โลก

Help Me Please !

45
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 ในเย็นวันที่แสนจะปวดอุจจาระจนแทบจะทนไม่
ไหวถ้าคุณทิ้งกับระเบิดในบ้านแล้วล่ะก็ ความรู้สึกผิด
จะพร่ังพรูจะหลั่งไหลออกมาอย่างมหาศาล เหมือน
ชีวิตนี้ต้องดับสูญ
 สวสัดคีรับ ผมชือ่ปยุฝ้าย แต่ตวัด�าป๋ี และทีส่�าคญัผมเป็น

ตัวผู้ ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไมแม่ตั้งชื่อนี้ให้ผม หรือแม่อาจจะ

พูดกวนๆเวลามีคนเข้ามาถามชื่อผมก็เป็นได้

 โอย ปวดอึคร้าบ มีใครได้ยินผมบ้างไหม T^T

 “ปุยฝ้าย แม่กลับมาแล้ว”

 “แม่คร้าบ... ผมใจจะขาดแล้ว”

 จากนัน้แม่ผมกเ็ดนิหายเข้าไปในห้องอกีนานแสนนานแล้ว

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�าลังกายอะไรก็ไม่รู้ 

หมาไม่เข้าใจ ที่ให้คนขึ้นไปยืนบิดไปบิดมา (ก็เห็นมีแต่คนแก่

ข้ึนไปยืนบดิ) มีหนิก้อนมหมึาวางอยู่ 2 - 3 ก้อน มีเดก็นกัเรียน

นั่งอยู่กลุ่มหนึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมไม่นั่งที่เก้าอี้หรือซุ้มที่ดู

คล้ายศาลาที่เขาเตรียมไว้ มนุษย์นี่เข้าใจยากจัง หน้าสวนมี

น�า้พตุ้อนรับแขกผู้มาเยือนซึง่น�า้ในนัน้กเ็ขียวขจีศรีสมรไม่แพ้

กนั ทีน่ีม่คีนพาหมามาเดนิเล่นน้อยมาก แต่บรรยากาศร่ืนรมย์ 

วินาทีแรกที่ผมก้าวเท้าลงจากรถและเหยียบพื้นหญ้านั้นมัน

เป็นอะไรที่ พระเจ้าจอร์จทอดกล้วย มันใช่ มันสุโค่ย  

โพรงหญ้านั้นก็ท�าเลดีก�าลังเหมาะ แก่การหย่อนอึ

 แม่มักจะพาผมมาเดินเล่นที่สวนแห่งนี้เป็นประจ�า เพราะ

แม่เจอผมที่นี่เม่ือ 4-5 ปีก่อน ตอนนั้นแม่เป็นนักเรียนใน

โรงเรียนหญิงล้วน แม่ถือลูกชิ้นมา 2 ไม้ เดินกินเข้ามาในสวน

อย่างสบายใจ หารู้ไม่ว่า มีลูกหมาตัวด�าๆ ตาปริบๆ ก�าลัง

รอซุ่มโจมตีลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ ทันทีที่แม่เดินเข้ามาใกล้ๆ พุ่มไม้

ที่ผมซ่อนอยู่ ผมพุ่งตัวออกไป ผ่าง!!! แม่ตกใจท�าลูกชิ้นตก  

แค่นั้นแหล่ะ เสร็จผมล่ะ แล้วผมก็วิ่งหนีไปพร้อมลูกชิ้นที่แม่

ท�าตก 1 ลูก (อย่างเยอะ) หลังจากนั้นทุกๆ วันพฤหัสฯ ที่มี

ตลาดนดั แม่จะเดนิผ่านสวนแห่งนีท้กุคร้ังพร้อมของกินในมือ 

ผมออกมารอขอของกินจากแม่ทุกคร้ังที่แม่เดินผ่าน ด้วย

หน้าตาอ้อนวอน (วอนทนี) เป็นแบบนีม้าประมาณเดอืนกว่าๆ 

จนแม่ทนไม่ไหว ในระหว่างที่ผมก�าลังกินลูกชิ้นอย่าง

เอร็ดอร่อย แม่ก็อุ ้มผมข้ึน (ช่วยด้วยๆ คนลักพาตัว) 

จับใส่กระเป๋านักเรียน ปิดซิป โผล่มาอีกที ที่นี่ที่ไหน ฉันเป็น

ใคร ผมกม็าโผล่อยู่ทีบ้่านแม่แล้ว แม่บอกว่า ทีม่าสวนนีบ่้อยๆ 

เพราะลูกชิ้นตลาดนัดอร่อย ?

 แพร่ด พรึด ปึด ป่าด (โล่ง)

 “ว๊าย ปุยฝ้ายตดแตก เหม็นว่ะ สกปรกอ่ะ ยี๊” (-.,-)!!

 “แม่ฮะ ผมรอแม่นานแค่ไหนแม่เคยรู้บ้างไหม ผมไม่ปล่อย

เรี่ยราดก็บุญแล้วนะ” (-*-)

 แล้ววันที่แสนทรมานของผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะ

แม่พาออกมาอึ เฮ้อ... เกือบไม่รอด
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	 ในต�ำนำนกล่ำวขำนแมวให้โชค		
ถ้ำเลีย้งดถีกูโฉลกนะคนจ๋ำ
เร่งเล้ียงแมวอปุถมัภ์ค�้ำเงินตรำ
แมวเลอค่ำขอเลขท้ำยได้สำมตวั
	 เรือ่งรำวที่จะพูดในวันนี้
กรุ๊ปเลือดคนกับแมวดีจ้ำทูนหัว
เลือดกรุ๊ปไหนเลี้ยงพันธุ์ใดเอำให้ชัวร์
ไมไ่ด้มั่วเชิญอ่ำนตำมสบำย

แมวไทยให้โชค

วิเชียรมำศ

Click Cat Present

วาว

เนตร
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สีสวำด

โกนจำ

ศุภลักษณ์

	ศุภลักษณ์เป็นแมวแอดเวนเจอร์	(Adventure)
ชอบพบเจอสิ่งแปลกใหม่น่ำค้นหำ

ขนทองแดงหัวจรดเท้ำเหลืองนัยน์ตำ
แมวโบรำณเลอค่ำพำร�่ำรวย

แมวพันธุ์นี้คนกรุ๊ปเอเหมำะจะเลี้ยง
เสริมลำภยศคู่เคียงเหมือนถูกหวย
สี่เหล่ำทัพข้ำรำชกำรต่ำงอ�ำนวย

ศุภลักษณ์จะช่วยเลื่อนขั้นเอย

สีสวำดแมวโครำชแมวมำเลศ
แมวพิเศษประจ�ำชำติไทยสยำม
ขนดอกเลำโคนสีเทำประกำยงำม
ไม่ต้องตำมแมวหำทำงกลับบ้ำนเอง

แมวพันธุ์นี้คนกรุ๊ปบีเหมำะยิ่งนัก
แมวน่ำรักขี้ประจบและเที่ยวเก่ง
นายดื้อรั้นแมวปัดเป่าภัยนักเลง
สมเป็นแมวไทยตัวเก่งในต่ำงแดน	

วิเชียรมำศแมวมงคลขนสีขำว												
จุดทั้งเก้ำดั่งหมึกแต้มอย่ำงสร้ำงสรรค์

โมโหรำ้ยแต่ซุกซนไม่เว้นวัน																																							
เมื่อก่อนนั้นคนสำมัญไม่อำจครอง

คนกรุ๊ปโอเหมำะจะเลี้ยงวิเชียรมำศ
เพรำะฉลำดขี้ประจบเลียเจ้ำของ

โอขี้เบื่อแมวขี้เล่นเข้ำท�ำนอง
หำกเลี้ยงไว้รวยเงินทองเข้ำต�ำรำ

แมวโกนจำ	(โกญจำ)	เสียงร้องดังช้ำงสำน
แมวโบรำณขนด�ำตำเหลืองเขียว
ปฏิภำณไหวพริบว่องไวเชียว
ปำกแหลมเรียวหูตั้งแมวมงคล

เปรียบเหมือนคนเลือดเอบีใจงำมงด
ไม่พูดปดคิดร้ำยให้มัวหม่น
รักสันติจริงใจไร้เล่ห์กล
แมวและคนตัวจริงเปรียบสิงห์ด�ำ

PET’FE
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 นับว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้ดูละครแนว

สยองขวญัทีท่�าให้เดก็ๆ ต้องกลวัจนเอาหวัซกุ

ผ้าห่ม ไม่ว่าจะเป็น ห้องหุ่น เปรตวัดสุทัศน์ 

สุสานคนเป็น หรือทายาทอสูร ฯลฯ ต่างมี

อิทธิพลต่อผู้รับชมที่ต่างกันออกไป หนึ่งใน

ละครแนวนี้คือเรื่อง ‘เพชรตาแมว’ ที่หยิบเอา

ความเชื่อด้านไสยศาสตร์มาท�าละครเพื่อ

แสดงออกถึงความเชื่อว่าใครที่ได้ครองเพชร

ตาแมวจะมีอ�านาจบารมี

 สมัยโบราณกาลมีต�านานเชือ่กันว่า เมือ่ถึง

รอบ 100 ปี ถึง 1000 ปี เทพเจ้าจากสรวงสรรค์

จะลงมาเกิดเป็นแมวยังโลกมนุษย์ เทพองค์ 

ดังกล่าวได้น�าแก้วมณีสารพัดนึกของวิเศษมา

ผนึกลงนัยน์ตาแมวด้วย และเรียกแมวตัวนั้น

ว่า ‘แมวตาเพชร’ เมื่อแมวตัวนี้จะละสังขาร

เทพเจ้าจะทิ้ง ‘เพชรตาแมว’ ให้ผู้มีพระคุณที่

เลี้ยงดูมา ก่อนกลับไปบ�าเพ็ญตบะบนสวรรค์ 

จึงเชื่อกันว่าถ้าใครมี ‘เพชรตาแมว’ ไว้ใน 

ครอบครองจะมีทั้งโชคลาภ เงินทองมากมาย 

และชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ

  แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ คุณลุงปรีชา    

พคุคะบตุร ผู้ดแูลศูนย์อนรัุกษ์แมวไทยโบราณ 

อธิบายว่า ‘แมวตาเพชร’ เเท้จริงเเล้วเกิดจาก

แมวทีข่าดสารอาหาร เพราะแมวเป็นสตัว์ทีก่นิ

เนื้อสด ในเนื้ออาจมีไข่พยาธิปนเปื้อนอยู่ เมื่อ

พยาธิเหล่านั้นไปเติบโตสะสมในร่างกายของ

แมว หากแมวตั้งท้อง พยาธิจะรออยู่ที่ปาก

ล�าไส้เล็ก เพื่อคอยแย่งสารอาหารที่ส�าคัญไป

จากลูก ท�าให้ลูกแมวที่เกิดมาขาดสารอาหาร 

และจะแสดงอาการออกในจุดที่ประสาทอ่อน

ไหวมากที่สุด ที่เห็นว่าเป็นตาเพชรแท้จริงแล้ว

ก็คือ ‘แมวตาบอด’ นั่นเอง

 ตาที่บอดนั้นจะมีน�้าตาไหลอยู่ตลอดเวลา 

หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า ‘แมวข้ีตาแฉะ’      

ซึ่งในกรณีเเมวตาบอดนั้น ร่างกายจะผลิต

แคลเซียมในปริมาณที่สูง เพื่อส่งไปปกคลุม   

ลูกตาที่ระคายเคือง และจะมีฟอสฟอรัสช่วย

น�าทางแคลเซียมไปพอกยังดวงตาของแมว 

เม่ือลูกแมวย่างเข้า 1 ขวบ ตาจึงกระพริบ     

ไม่ได้ เม่ือเจอแสงกจ็ะเรืองแสงวาบออกมา ซึง่

เป็นปฏิกิริยาของฟอสฟอรัสเรืองแสงนั่นเอง 

การเกิด ‘แมวตาเพชร’ มีเพียง 1 ในล้านตัว

เท่านัน้ แต่เกดิได้กบัแมวทกุชนดิ และเมือ่แมว

ตัวนั้นตายไป เจ้าของจะน�าร่างไปฝังดินเม่ือ

ครบ 1 ปี แล้วจึงขุดแมวตัวนั้นมาผ่าเอาลูกตา

ของมัน เพื่อน�าแคลเซียมในลูกตาที่จับตัวเป็น

ก้อนไปท�าวัตถุมงคล ซึ่งปัจจุบันเพชรตาแมว

นิยมถูกน�ามาท�าเป็นหัวแหวนมากมาย

 ในด้านความเชือ่นัน้เรามักจะคิดว่าเป็นค่า

นิยมสมัยเก ่า เ ร่ืองนี้ จึงไม ่มีใครตอบได้         

ถึงแม้ว่าลงุปรีชาจะยึดหลกัวทิยาศาสตร์ในการ

ชี้แจง แต่ลุงปรีชายังมีความเชื่อในจิตใจ 

ลุงเล่าให้ฟังว่า “เมื่อคร้ังที่หมู่บ้านก�าลังขาด

ต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ลุงจึงตัดสินใจที่จะท�า

หน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ชาวบ้านให้ความไว้

วางใจ หลังจากวันนั้นลุงก็ได้ท�าหน้าที่ผู้ใหญ่

บ้านถึง 16 วัน ก่อนที่จะก้าวไปเป็น ‘ก�านัน’ 

ลงุได้กล่าวตอนท้ายว่า “ทีล่งุได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

เป็นใหญ่เป็นโต อาจเป็นเพราะลุงมีเพชรตา

แมวนั่นเอง”

 ความเชื่อเร่ือง ‘เพชรตาแมว’ เป็นความ

เชือ่ส่วนบคุคลเท่านัน้ การมี ‘เพชรตาแมว’ จะ

ท�าให้ร�่ารวยด้านบารมีหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับ

การกระท�าของคุณเอง หากมี ‘เพชรตาแมว’ 

ไว้ครอบครอง แต่คุณท�าผิดกฎหมายผิด     

ศีลธรรม เพชรตาแมวคงไม่คุม้ครองให้เกดิโชค

ลาภแน่นอน

แมว
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 บางคนมองตากรู้็ใจ แต่แมวบางตวันีม่องหน้า

ก็แล้ว มองตาก็แล้ว แม้กระทั่งมองหนวด >< แต่

ท�าไมนะ ไม่รู้ใจแมวสักที สาระอยู่ตรงนี้ ฮิ้ว 

วันนี้ข้าแมวอินดี้ยอดแห่งแมวจะพาคนรักแมวทุก

ท่านมาเข้าคอร์สคุณแจ๋ว เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม 

(หรือเวรกรรมกไ็ม่รู้สนิะ) ของบรรดาเจ้าเหมียวทัง้

หลาย เพื่อจะท�าให้คุณเข้าใจว่า หากแมวท�า 

แบบนี้ เขาต้องการอะไรกันแน่

2.ถ้าร้อง “เม๊ียวๆ” แล้วเหน็ข้า

ป้วนเปี้ยนอยู่กับเจ้า แสดงว่า

หิวนะรู้ไหม ไปเอาอาหารมา

ให้เดี๋ยวนี้ นังแจ๋วที่ดีไม่ควร

ปล่อยให้อาหารในจานของ 

เจ้านายหมดนะจ๊ะ

1.มองไรนังแจ๋ว ไม่เคยเห็น

แมวอึไง นังแจ๋วที่ดีไม่ควร

แอบมองเจ้านายขณะท�าธุระ

ส่วนตัวนะ ถ้ามองอกีเจอดแีน่!

เพราะข้ามันโลกส่วนตัวสูง

จุ๊บแจง

จุ๊บแจง/เนตร
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6.ของข้าใครอย่าแตะ! นังแจ๋ว

มาเคลียร์ด่วน!! ถ้ามีเจ้า

นายหลายตัวนังแจ๋ว    

ควรจัดอาหารให้

แยกกนักนินะ

รู้ไหม

5.จุ๊กกรู๊ววว! ได้เวลาออกหง่าวแล้ว ข้านี้

อยากมีเมีย รู้ไว้ซะนังแจ๋ว การผสมพันธุ์

ถือเป็นเร่ืองธรรมชาติ นังแจ๋ว

ควรให้ความใส่ใจกับเร่ืองนี้

ด้วย ไม่ควรปล่อยให้เจ้านาย

เก็บกด หาทางปลดปล่อยให้

ข้าด้วย

4.นังแจ๋วมาเล่นกับข้าเดี๋ยวนี้  

ข้าอุตส่าห์ลดตัวลงมาเล่น

ด้วยแล้วนะ นังแจ๋วที่ดีควรให้      

ความสนใจและเล่นกบัแมวบ้าง     

(ถึงจะไม่ว ่างก็แหย่ๆ ไป) 

เพื่อไม่ปล่อยให้แมวเหงา

3.ปล่อยข้าไว้ตัวเดียวมันเหงานะ คราวหน้าอย่าริอาจทิ้งข้า

ไว้อีก เพราะข้าจะรื้อของเล่นให้กระจายเลย โทษของเจ้าคือ

การเก็บของเล่นของข้าซะ หากต้องออกไปข้างนอก นังแจ๋ว

ไม่ควรปล่อยแมวทิ้งไว้ (ถ้าขี้เกียจเก็บก็อย่าท�า แต่ถ้าขยันก็

ท�าไป)

   นอกจากการให้ความรักแมวแล้ว 

การดูแลเอาใจใส่ถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง 

ดังนั้นคุณลองสังเกตแมวของคุณดูบ้างว่า แมวคุณ 

มีพฤติกรรมแบบไหน เพื่อจะได้รู้ว่าแมวชอบหรือไม่

ชอบอะไร และรู้วิธีการใส่ใจพฤติกรรมแมวอย่าง 

ถูกต้อง ในครั้งหน้าแมวอินดี้ยอดแห่งแมวจะพานัง

แจ๋วไปเรียนรู้ พฤติกรรมแมวอื่นๆ อีกมากมาย 

ที่คุณควรรู้ และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนังแจ๋วทุกท่าน

โปรดปฏิบัติตามด้วยนะจ๊ะ
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 ในเช้าวันหนึ่งหนูมาลีตื่น 

ข้ึนมาพร้อมอาการมึนเศียร

เวยีนเกล้า โลกทัง้ใบของเธอ

หมุนติ้วๆ เหมือนม้าหมุน

เร่งความเร็ว

 เธอมองรอบๆ ตัวพบ

ว่าตัวเองนอนสลบอยู ่

หน้าร้านเหล้า ย่านปลาทู 3 ตัว เธอ

พยายามลุกข้ึนนั่ง พลันเอามือเช็ด

น�า้ลายทียื่ดอยู่มุมปาก และทบทวนว่า

เธอน�าตัวเองมาอยู่ที่แห่งนี้ได้อย่างไร 

ดูเหมือนว่าเธอจะจ�าเร่ืองราวก่อน

หน้านั้นไม่ได้เลย รู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊ปๆ

 เหตุการณ์ล่าสุดที่เธอจ�าได้คือ เธออาบน�้า

แปรงขนสวย เดินออกจากบ้านมาเที่ยวกับแก๊ง

เพื่อนๆ ชะนีแมวของเธอที่ย่านปลาทู 3 ตัว 555+ 

อ่านไม่ผิดหรอกค่ะแปรงขนสวย เพราะหนูมาลีที่พูด

ถึงก็คือ แมวสาวพราวเสนียดเอ้ยเสน่ห์ หนูมาลีเป็น

ลูกตัวเดียวที่เหลืออยู่ของพ่อแมวเหมียว ซึ่งใครที่รู้จัก

เธอก็จะรู้ว่าเธอหน่ะสวยแซ่บสุดติ่งกระดิ่งแมว

 หลังจากที่หนูมาลีเอาอุ้งเท้าน้อยๆ ของเธอเช็ด

น�า้ลายทียื่ดอยู่มุมปากออกเธอเร่ิมมีสติกลบัมา จมกูแมว

ของเธอก็เริ่มท�างาน เธอท�าจมูกฟุดๆ ฟิดๆ รับเอา

กลิ่นอะไรแปลกๆ ตรงคอของเธอ เมื่อก้มลงไปดม 

เธอพบใบไม้กลิน่หอมทะแม่งๆ เม่ือมองไปรอบๆ 

เห็นใบไม้ที่ว่ากระจายอยู่เต็มพื้น 

 หนูมาลีพาร่างแมวมึนๆ ของเธอเดิน       

(เซโรงงั) ไปหาเพือ่นแมวสมศรีทีน่อนน�า้ลายยืดอยู่ข้างๆ 

    “สมศรีๆ ตื่นได้แล้ว” หนูมาลีปลุกเพื่อนสาว

ม้ินท์

ฟิล์ม
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ทันใดนั้นสมศรีลืมตาขึ้นมาในสภาพไม่ต่างจากหนูมาลี ทั้งคู่

จ�าความได้ลางๆ จึงไปสืบหาต้นสายปลายเหตุ

 “เธอจ�าอะไรได้บ้างไหม” หนูมาลีถามสมศรี

 “ฉันจ�าได้ว่าเมื่อคืนขณะที่พวกเราก�าลังโชว์สเต๊ปแดนซ์

ข้ันเทพแมวอยู่ จู่ๆ แมวหน้าตาไม่น่าไว้ใจที่ชื่อว่า ‘จ๊อด’  

ก็เอาใบไม้ประหลาดมาให้ดมจากนั้นก็จ�าอะไรไม่ได้เลย”

 เม่ือเร่ิมเห็นเค้าลางๆ หนูมาลีและสมศรีจึงตัดสินใจ       

ตามหาจ๊อด จากการสอบถามเพื่อนแมวของ จ๊อดก็พบว่า

ตอนนีจ๊้อดไปอยู่ทีบ้่านไร่ท่าจะแห้ว หนมูาลแีละสมศรีจึงตาม

ไปที่นั่นและได้พบกับศาสตราจารย์แมว บ๊อบมาเก้ ซึ่งเป็น

เจ้าของไร่ไอ้ใบไม้ประหลาดที่ว่า ศ.บ๊อบก็อธิบายให้ฟังว่า

พวกมนุษย์เรียกใบไม้ชนิดนี้ว่า แคตนิป (catnip) แต่ในวงการ

แมวเรียกมันว่า ‘กัญชาแมว’ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งใน      

ตระกูลมิ้นต์ เดิมเป็นพืชพื้นเมืองในทวีปยุโรปและเอเชีย แต่

มานิยมปลูกอย่างแพร่หลายในอเมริกาและแคนาดา มีกว่า 

250 สายพนัธุ ์สามารถพบเห็นไดท้ั่วไปตามที่รกร้าง ข้างถนน 

ตามชายป่า มีดอกเล็ก ๆ สีขาวๆ ม่วงๆ ล�าต้นสูงเต็มที่  

3 ฟุต มีสรรพคุณในการดึงดูดแมวอย่างเอ็งและข้า

 โอ้โหจ๊อด!!!! มันยอดมาก หนูมาลีอุทานหลังจากได้ยิน 

ศ.บ๊อบกล่าวสรรพคุณของแคตนิป

 “ว่าแต่จ๊อดล่ะค่ะ ตอนนี้จ๊อดไปอยู่ที่ไหน พาพวกหนูไป

เจอจ๊อดได้ไหมค่ะ ” หนูมาลีเอ่ยถาม ศ.บ๊อบ

 “ได้เลย ตามมา” ศ.บ๊อบกล่าว

 เมื่อหนูมาลีและสมศรีเดินตาม ศ.บ๊อบเข้าไปในโกดัง   

เก็บแคตนิป แล้วเธอก็ได้พบกับจ๊อดในสภาพที่ก�าลังกัดกิน       

ถูๆ ไถๆ แคตนิปพร้อมกับท�าเสียงสั่นในล�าคอ ท�าเสียงขู่

เมี๊ยวๆ หง่าว กลิ้งตัวไปทางซ้ายที ทางขวาที ตะกุยเท้าไป

ทั่ว ไม่แน่ใจว่าเป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า 555+

 ศ.บ๊อบ อธิบายถึงฤทธิ์ของ แคตนิป หรือ กัญชาแมวว่า 

ใบไม้ชนิดนี้มันจะพาพวกเธอเข้าสู้ความเวิงว้างอันไกลโพ้น 

คล้ายอาการคนสบูกญัชาแต่แคตนปิจะส่งผลเพยีงแค่ 10 นาที

เท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้แมวรู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนาน

ท�าให้เคลิบเคลิ้มจนไร้สติสตังไปช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง

 “แล้วพวกเราจะติดมันไหมค่ะ ศ.บ๊อบ” หนูมาลีถามด้วย

ความสงสัย

 “อ๋อ มะ.... ไม่หรอกกกก (เสียงสู๊ง~)” ศ.บ๊อบพูด พร้อม

เซโรงังเข้าไปสูดดมแคตนิปอย่างฉ�่าปอด

 เขาว่ากันว่าหากแมวตัวไหนได้ลิ้มลองแล้วเป็นอันติดใจ

ทุกตัว เอาเป็นว่าเจ้าแคตนิป ไม่มีอันตรายต่อแมวนะจ๊ะ 

คาเฟ่แมวทั่วไปเค้าก็มีให้แมวเล่น โดยอัดใส่ไว้ในตุ๊กตา 

น่ารักๆ หรือจะใช้แคตนิปโรยบนพรมเพื่อให้เจ้าเหมียวได้ 

สูดดมก็ฟินไม่แพ้กันจ้า หรืออยากจะหาซื้อเมล็ดมาปลูกเอง

ที่บ้าน ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 30 บาท ไปจนถึง 200 บาท

 ส�าหรับใครทีส่นใจอยากจะไปหาซือ้เจ้าแคตนปิมาให้แมว

ตัวเองลองสะดีดสะดิ้งดูบ้าง ก็สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์

สมุนไพรแมวต่างๆ หรอืหากมเีวลาอาจจะไปหาซือ้เมลด็พนัธ์ุ

มาปลูกที่บ้านก็ได้ แต่ควรซื้อแบบเป็นต้นหรือเมล็ดพันธุ์จะดี

กว่าชนิดที่เป็นผงหรืออัดเป็นก้อน แว่วๆ ว่าตอนนี้ในร้าน

ของใช้ญี่ปุ่น 60 บาทชื่อดังก็มีขายนะ ลองไปหาซื้อไว้เล่นกับ

แมวสุดที่รักกันได้เล้ยย

MALEE PRESENT
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ชีวิตผจญภัย
ของ

CA
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‘ไก่ย่าง’

จุ๊บแจง

แบงค์



	 ขึ้นรถ	ลงเรือ	ไปเหนือ	ล่องใต้	ใช้
ยำหม่องตรำขวำนทอง	เฮ้ย!	ไมไ่ด้มำ
ขำยยำหม่อง	 แต่จะมำแนะน�ำแมวที่
ผจญภัยมำแล ้วทั่ วไทยมีนำมว ่ ำ							
‘ไก่ย่ำง’	เรำมำดูกันว่ำชีวิตส่วนตัวของ
ไก่ย่ำงนัน้จะเป็นอย่ำงไร	มำถำมเจ้ำตวั
กันเลยดีกว่ำนะคะ

 พ่อ (โม
 วราวุธ

 วัฒนพานิช
) เล่าว่า

ผม

มาจาก
มอสโค

 ประเท
ศรัสเซีย

 ต้ังแต
่ผม

อายุ 3 
เดือน ผ

มเป็นแ
มวพันธ

ุ์สฟริงซ
์ จาก

วันนั้นจ
นถึงวัน

นี้ร่วมป
ีคร่ึงแล

้ว ที่ตั้งชื่อ
    

ไก่ย่าง
เพราะเพื่อ

นๆ ของพ่อบอกว
่าผม

เหมือน
ไก่ย่าง 

พ่อเห็น
ว่าชื่อน

ี้น่ารักด
ีเลยตั้ง

ให้ผม
สไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ 
 ชุดไหนหล่อพ่อจะเอามาใส่ให้ผม ซึ่ง

พ่อดูจากความสวยงาม และความน่ารัก 

อย่างที่ผมเคยใส่ เช่น ชุดซานตาคลอส  

ชุดทหาร ชุดกระต่าย ชุดหมี ฯลฯ พ่อผม

เป็นคนพิถีพิถัน จึงมีชุดทุกเทศกาล ท�าให้

ผมรู้สึกชินไปแล้วฮะ

ท�าไมถึงได้ออกค่ายอาสา แมวพันธุ์สฟริงซ์อย่างผมเป็นแมวที่
เฟรนลี่ และเข้ากับคนง่ายที่สุด ผมเลย
ชอบออกไปเผชิญกับโลกภายนอก แต่
หากเป็นแมวพันธุ์อื่นจะตื่นคน และการ
ทีพ่่อพาผมไปเปิดหเูปิดตา ถือเป็นความ
คิดที่ดีฮะ มันท�าให้ผมได้เผชิญกับ 
โลกภายนอกดกีว่าอยู่ในห้องตลอดเวลา

ไก่ย่างเ
ป็นแมว

พันธุ์อะ
ไรท�าไม

ถึงชื่อไก
่ย่าง?
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ออกค่ายบ่อยแค่ไหน

 ที่ผ่านมาผมเคยออกค่ายอาสาประมาณ 7-8 

ค่ายแล้ว อย่างค่าย ‘แต้มสีเติมฝัน แบ่งปันน�้าใจให้

น้องๆ ปีที ่2’ โรงเรียนบุง่สะอาดวฒันา จ.นครราชสมีา 

ค่าย ‘อาสาสมัครใจสัญจร’ โรงเรียนบ้านบ่อญี่ปุ่น 

(รัฐมอญ) ค่าย ‘ส่องแสงไฟจากดวงใจพี่ให้น้องๆ’ 

โรงเรียนเพียงหลวง 3 จ.กาญจนบุรี ฯลฯ เวลาผมได้

ไปออกค่ายผมรู้สึกชอบมาก เพราะสนุกและเป็น

กันเองฮะ แถมผมยังได้ไปเที่ยวกับพ่อที่น�้าตก 

ตามค่ายต่างๆ อีกด้วย ทั้งน�้าตกเก้าชั้นสวนผ้ึง 

จ.ราชบุรี น�้าตกเอราวัณ น�้าตกเกริงกระเวีย และ

น�้าตกกระเต็งเจ็งที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ความประทับใจในค่ายอาสา

 ผมชอบเวลาที่มีเด็กๆ มาอุ้มผมไปเล่น ผมรู้สึก

ว่าเม่ือพ่อเห็นผมกับเด็กๆ แล้วก็มีความสุขไปด้วย 

เพราะผมเข้ากับเดก็ๆ ได้ด ีในบางคร้ังกม็น้ีองพอใจ

แมวพันธุ์เดียวกับผมที่พ่อเลี้ยงไว้ด้วยกันไปค่ายกับ

ผมด้วย ทุกคร้ังที่ออกค่ายคนส่วนใหญ่จะรู้จักผม

และมาเล่นด้วยตลอด แต่ผมกไ็ม่ได้ไปกบัพ่อทกุคร้ัง

นะครับ เพราะบางค่ายมกีฎห้ามน�าสตัว์เลีย้งเข้าไป 

ผมเลยอด ซึง่หลงัจากทีไ่ด้เดนิทางร่วมกบัพ่อ ท�าให้

รู้ว่า ‘ผมรักพ่อมาก’ เพราะพ่อคอยให้อาหารดีๆ 

อาบน�้า ให้ความรักกับผม ผมรับรู้ได้ถึงความรัก 

และความเอาใจใส่ที่พ่อมีให้เสมอ

เรื่องที่ไม่ประทับใจ

  เวลาทีผ่มได้ยินเสยีงดงั ผมจะตกใจมาก อย่าง

ตอนที่พ่อพาผมไปน�้าตกในค่ายต่างๆ ตอน

นั้นผมรู้สึกตื่นกลัวมาก แต่พอเดินผ่านไป 

สักพักความตื่นกลัวของผมก็หายไป

 มันเป็นเร่ืองปกตทิีแ่มวทุกตวัจะไม่ชอบเสยีงดงัอยู่แล้ว 

แต่บางที่ผมก็เข้าไปน�้าตกกับพ่อไม่ได้ อย่างตอนไปน�้า

ตกทีลอซู จ.ตาก เพราะพ่อต้องนั่งรถโฟร์วิลเข้าไป 

เนื่องจากรถธรรมดาเข้าไม่ได้ ผมเสียดายมากครับที่ไม่

ได้เข้าไปกับพ่อ เลยต้องนอนรออยู่ที่รีสอร์ท

มีเพื่อนแมวพันธุ์อื่นหรือเปล่า

 เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ติสท์ และชอบสันโดษ ท�าให้

พ่อไม่ค่อยพาเพื่อนตัวอื่นๆ มาเล่นด้วย ที่เจอกับผม

บ่อยๆ กจ็ะมีแต่น้องพอใจ แต่พ่อกเ็คยพาเพือ่นผมทีเ่ป็น

พนัธ์ุเปอร์เซยีไปออกค่ายเหมือนกนันะฮะ เพราะพ่อเลีย้ง

แมวไว้หลายตัว แต่ว่าเปอร์เซียเขารักสันโดษ ไปค่ายก็

นอนนิ่งสนิท เหมือนเขาไม่ค่อยชอบงานแบบนี้สงสัยจะมี

แต่ผมนี่ละฮะที่ชอบ

 เร่ืองราวแมวนกัผจญภัยของนายไก่ย่างนีเ้ป็นอย่างไร

กันบ้างคะ เชื่อว่าบรรดาคุณเจ้าของแมวหลายคน 

เม่ืออ่านแล้วคงอยากพาน้องเหมียวของเราไปเปิดหูเปิด

ตากบัเขาบ้าง เพราะอยู่แต่ในบ้านคงอดุอูน่้าด ูหากอยาก

ท�ากิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ลองหาเวลา

ว่างๆ พาสัตว์เลี้ยงออกไปเที่ยว หรือท�าอะไรที่เป็น

ประโยชน์แก่สังคมอย่างพ่อหนุ่มไก่ย่างกันดูนะคะ

คุณโม วรา
วุธ วัฒ

นพานิช
 กับ ไก

่ย่าง



Eat As Us
By Nate
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A. Mind     
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