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เม่ือย่างเข้าฤดูหนาวทีไร เจ้าของสุนัขหลาย
ท่านคงปวดเศียรเวียนเกล้าเมื่อตื่นเช้ามาต้อง

เจอกับขนสุนัขที่หลุดร่วงไปทั่ว ตัวสุนัขเองก็
ไม่น่ามองเท่าไหร่นัก เพราะขนทั้งบางทั้งชี้โด่ชี้เด่  
ซึ่งอาการแบบน้ีเขาเรียกกันว่า “การผลัดขน” 
โดยความหมายของการผลัดขนในสุนัขก็คือ 
ขนท่ีอายุเยอะแล้วหลุดร่วงและขนใหม่เริ่มที่จะ
งอกขึ้นมาแทนที่
	 	 ไม่ว่าใครจะบอกว่าสุนัขของตัวเองไม่เคย 

ผลัดขน	 เราขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอย่าไปเชื่อ	

เพราะสุนัขทุกตัวต้องผลัดขน	 ไม่ว่าจะสายพันธุ์

ไหน	 นิสัยยังไง	 แต่สิ่งที่เหมือนกันในสุนัขทุกตัว 

ก็คือ	 การผลัดขน	 ส่วนจะผลัดมากผลัดน้อยนั้น 

ก็แตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ ์	 อาหาร	 

และสภาพแวดล้อม	

	 การผลัดขนนั้นเป็นขั้นตอนที่เป ็นเหมือน 

วงจร	ขนเส้นใหม่ไม่ได้ดนัขนเส้นเก่าให้หลดุร่วงไป	 

แต่เป็นวงจรที่เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง	 จนเรา

ไม่รู้ว่าเริ่มต้นมาจากจดุไหนกนัแน่	เมื่อก่อน 

เวลาที่สุนัขวิ่งอยู ่ในปา	 ขนจะสัมผัส 

กับกิ่งไม้	 ต้นไม้	 และพืชพรรณอื่นๆ 

อยู่แล้ว	เป็นเหมอืนการแปรงขน 

ไปในตัวซึ่งช ่วยให้ก�าจัด 

ขนเก่าให้หลุดร่วงไป 

ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ	 

เช่นนี้สุนัขของเราเลยต้องมีการแปรงขน	 และ

เจ้าของต้องท�าหน้าที่นั้น	 ซึ่งส่งผลดีต่อตัวสุนัข	

เพราะการแปรงขนยังช่วยในเรื่องของการท�างาน

ของเลือดใต้ผิวหนัง	 ช่วยป้องกันโรคที่เกิดกับ

ผิวหนัง	 รวมทั้งป้องกันเห็บหมัด	 ไม่ท�าให้สุนัข 

มขีนพนักนัอกีด้วย	

	 ทั้งนี้เมื่อไหร่ที่ขนเริ่มขึ้นและหลดุร่วงนั้น	มกัจะ 

ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อม	 พนัธกุรรม	 และอาหาร	

เช ่น	 ในสุนัขที่ดู เหมือนจะไม ่ได ้ผลัดขนนั้น	 

ขนจะค่อยๆโตขึ้นและขนบางส่วนกค่็อยๆหลดุร่วง 

ในเวลาเดียวกัน	 ท�าให้เราไม่เห็นว่าสุนัขมีการ 

ผลดัขนอย่างชดัเจน	

	 โดยทั่วไปแล้วกว่าร้อยละ	90	ของขนสนุขัจะอยู่

ในช่วงเตบิโต	ที่เหลอืจะเป็นขนที่พร้อมจะหลดุร่วง	

การผลดัขนของสนุขัยงัขึ้นอยูก่บัระยะเวลาที่สนุขั

ถูกแสงแดดและอณุหภูม	ิ สนุขัที่ใช้ชวีติส่วนใหญ่

อยู่นอกบ้าน	 มักจะผลัดขนในช่วงเดือนมีนาคม 

ถึงมิถุนายน	 ส่วนสุนัขที่อยู่แต่ในบ้านสามารถ 

ผลดัขนได้ตลอดทั้งปี	ขึ้นอยู่กบัอณุหภูมขิองบ้าน

และแสงไฟ	 อายุและอาการเจ็บป่วยของสุนัข 

กม็ผีลต่อการผลดัขนด้วยเช่นกนั

	 ในสนุขัเพศเมยีบางตวัจะผลดัขนมากกว่าปกต ิ

หลังจากที่มีฮีทแล้ว	 ซึ่งมักจะเกิดในช่วงอายุ	 

3-4	 ปี	 ส�าหรับลูกสุนัขจะมีขนปุยเป็นเส้นเล็กๆ

ฝอยๆ	 ในสุนัขบางพันธุ์ขนจะไม่เปลี่ยนเป็นขน

สุนัขโตจนกว่าจะอายุได้	 5	 เดือน	 ช่วงเวลาที่ดี

ที่สุดในการกรูมมิ่งสุนัขคือ	 ตอนที่ยังเป็นลูกสุนัข	

ใช้เวลาเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันค่อยแปรงขนให ้

ลกูสนุขั	สร้างสายสมัพนัธ์	ความไว้วางใจ	และสนุขั 

จะอยากแปรงขนทกุวนั	

	 การกรูมมิ่ง	 การออกก�าลังกาย	 และอาหาร 

การกนิ	มส่ีวนช่วยในการท�าให้ขนเงางาม	สขุภาพดี 

ถ้าสุนัขมีขนร่วงมากผิดปกต	ิ ขนแห้ง	 ขาด	 และ

ไม่เตบิโตขึ้นเหมอืนเดมิ	ควรเริ่มไปพบสตัวแพทย์

ทนัท	ี

 การผลดัขนไม่ใช่เรื่องใหญ่	ถ้าเราเข้าใจ	และ 

มีเวลาในการดูแลสุนัข	 แล้วต้องไม่ลืมรักเขา 

เหมอืนเดมิก่อนที่เจ้าตบูจะผลดัขน	ไม่ใช่เหน็น้องหมา 

หน้าตาไม่น่ารกั	ขนไม่สวยกพ็าลไม่ชอบ	จะขนสั้น

หรอืขนยาว	จะมขีนหรอืไม่มขีน	เรากต็้องรกัสนุขั

ของเราเสมอ	ห้ามลืมข้อนี้เป็นอันขาด!

เจ้าตูบผลัดขน
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สิ่งที่ควรท�า...
เมื่อน้องหมาถูกพิษ
“อย่าตื่นตระหนก” คือสิ่งแรกที่ เจ ้าของสุนัขต้องจ�าให ้แม ่นเม่ือพบว่าสุนัขถูกวางยา 

หรือถูกพิษ  เพราะอาการตกอกตกใจไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา ซ�้าอาจจะท�าให้ทุกอย่าง
แย่ลง ทางที่ดีที่สุดคือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เก็บรวบรวมส่ิงของที่คิดว่าท�าให้ 
เจ้าตูบโดนพิษภายใน 60 วินาที แล้วต้องไม่ลืมเตรียมถุงพลาสติกเผื่อว่าสุนัขอาจจะอาเจียน 
ในรถ รวมทั้งของที่สุนัขชอบเคี้ยวติดมือไปด้วย ท่ีส�าคัญอย่าประมาทเม่ือเห็นเจ้าตูบกิน 
หรือสัมผัสส่ิงที่น่าจะเป็นพิษก็ต้องรีบพาเขาไปพบสัตวแพทย์ทันที แม้ว่าสุนัขจะไม่แสดงอาการ
ใดๆก็ตาม เพราะบางทีสารพิษสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้หลายชั่วโมงหรือหลายวันก่อนที่จะ 
แสดงอาการ 
	 ทั้งนี้สิ่งที่คุณต้องรู ้ เมื่อจะพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ก็คือ	 สายพันธุ ์	 เพศ	 อายุ	 น�้าหนัก	 

สตัว์อื่นๆที่อาศยัอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั	อาการป่วยของสตัว์เลี้ยง	และสิ่งที่คาดว่าท�าให้เจ้าตบูโดนพษิ	

ถ้าสุนัขหมดสติ	 หายใจล�าบาก	 หรือแสดงอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วงต้องรีบพาเขาไปโรงพยาบาล

สตัว์ที่ใกล้ที่สดุทนัที	

	 ส�าหรบัชดุปฐมพยาบาลเบี้องต้นส�าหรบัสนุขัที่ถูกยาพษิกไ็ด้แก่	

 	ไฮโดรเจน	เปอร์ออกไซด์	ที่มี	USP	3%	เพื่อช่วยให้สนุขัอาเจยีน	

 	เขม็ฉดียาแบบไม่มเีขม็	เพื่อฉดีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	เข้าไปในปากของสนุขั	

 	น�้ายาล้างตาส�าหรบัสนุขั	

 	น�้าตาเทยีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดวงตาสนุขั

 	คมีไว้หนบีเอาเหลก็ไนออก	ในกรณทีี่สนุขัถูกสตัว์มพีษิต่อย	

 	ที่ครอบปากสนุขั	เพื่อป้องกนัไม่ให้เขาท�าร้าย	ยามที่เกดิอาการตื่นตกใจหรอืกลวั

 	อาหารสนุขั	

 	กระเป๋าใส่สนุขั	

	 ข้อส�าคญัในการช่วยเหลอืชวีติของสนุขัยามที่เกดิพษิ	คอื	ตวัเจ้าของสตัว์เลี้ยงต้องไม่ตื่นตระหนก	

ตอบสนองรวดเร็ว	 ช่างสังเกต	 และพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุด	 รับรองว่าสารพิษใดๆ 

กไ็ม่สามารถแยกคณุกบัเจ้าตูบแสนรกัได้อย่างแน่นอน

สถานที่วางวารสาร

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น G  
ร้านเค ยู การ์เด้น สาขาบางแค และจตุจักร  
ร้านมนูญเพ็ทช้อป สาขาราชพฤกษ์, รัตนาธิเบศร์, พัฒนาการ 
ร้านเมล็ดข้าว 
ร้านเพ็ทพ้อยท์ 
ร้านเพ็ทคอร์นเนอร์  
ร้านนลินี  
ร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ร้านด๊อกเอ็นจอย พัทยา ชลบุรี  
ร้านด๊อกคลับ 2 ระยอง            
ร้านเอเชีย เคมีภัณฑ์ นครปฐม    
ร้านเพ็ทมาร์ทเชียงใหม่             
ร้านมุมลูกหมา หาดใหญ่           
ร้านชามู ชามู ภูเก็ต                  
ร้านมงคล สุราษฎร์ธานี  
คลินิกพิชัยสัตวแพทย์ ชลบุรี               
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์ 
โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้    
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข  
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 50  
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา    
โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์
ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  IT Mall Fortune Town
  United Center Silom
  Central Rama 2
  Central Lardprao
  Central Bangna
  The Mall Bangkapi (3rd Floor)
  Fashion Island
  Seacon Square
  True Life @ Siam Square Soi 3
  Silom Soi 3
  Siam Square Soi 2
  Chamchuri Square 1
  Lotus Srinakarin
  Lotus Sukhapiban 1
  Digital Gateway
  Paradise Park
  Golden Place Chaengwattana
  Bangkok Mediplex Sukhumvit 42
  True Coffee @True Lab Mahidol
  True Coffee @ Mega Bangna
  True Stadium @The Mall Bangkapi 
  True Coffee The Mall Bangkae
  True Coffee @Sripathum University
  True Coffee @Harbor Mall (ชลบุรี)
  True Coffee @CP Food Market Bodindecha
  True Coffee @Tesco Lotus Navanakorn 
  True Coffee @Down Town (โคราช)
  True Coffee @Siriraj Museum
  True Coffee @Tesco Lotus Ramindra 
  True Coffee @The Walk Kaset-Nawamin

อ่านฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่าน APP
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This A Pet

ในยุคสมัยที่คนหันมานิยมอะไรที่มินิ แต่ล้นด้วย
ศักยภาพ เราขอแนะน�าเจ้าตูบที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

พลัง ที่จะช่วยสร้างสีสันให้ชีวิตคุณแบบไม่หยุด 
ไม่หย่อนแถมตัวเล็กเสียด้วย
 แจค็รสัเซลล์ เทอร์เรีย (Jack Russell Terrier) 
สนุขัที่ถกูเพาะพนัธุใ์หม่เมื่อปี	ค.ศ.1800	เพื่อใช้ในการ
ล่าสตัว์และตดิตามเหยื่อ	 ผูช่้วยมอืหนึ่งของสนุขักลุม่	
Hound	(ซึ่งจะต้อนเหยื่อมาให้ก่อน)
	 เหน็ตวัเลก็แบบนี้	รวดเรว็และว่องไวหาตวัจบัยาก	
ฉลาดและฝึกให้เชื่อฟังค�าสั่งได้เป็นอย่างดี	 ขนสั้น	 
ไม่จ�าเป็นต้องอาบน�้าบ่อย	 แต่ควรแปรงขนสัปดาห์ 
ละครั้งเพื่อกระตุน้น�้ามนัในผวิหนงัช่วยให้ผวิหนงัไม่แห้ง 
เกนิไป	 เว้นแต่ว่าคณุจะปล่อยให้เจ้าจิ๋วนี่เล่นคลกุดนิ
โคลนมากเกนิไปหน่อย
	 นอกจากนี้ยงัต้องคอยสงัเกตลกัษณะดวงตา	 ฟัน	
หู	 เท้า	 และเล็บอย่างสม�่าเสมอ	 ความที่เป็นสุนัข 
ชอบวิ่ง	ขดุ	คลกุดนิ	กดัแทะแบบเตม็ก�าลงั	อาจท�าให้
เกิดการหมักหมมของสิ่งสกปรกหรือการบาดเจ็บได	้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลกูสนุขั
	 เจ้าตวัเลก็บ้าพลงัแบบนี้	 เหมาะกบัคนที่แอค็ทฟี	 
มีเวลา	 ไม่ขี้เบื่อ	 มีพื้นที่บ้านสักหน่อย	 เพราะสุนัข 
พันธุ์นี้ต้องการการออกก�าลังกายสูง	 ชอบเล่น	 และ
ต้องการการดแูลเอาใจใส่	 หากได้ท�ากจิกรรมร่วมกบั
เจ้าของจะท�าให้สนุขัมชีวีติชวีามากทเีดยีว

Jack Russell 
Terrier "ตัวเล็กแสบ ซ่าส์ บ้าพลัง"

ขน ม	ี3	แบบ	คอื	ขนสั้น	ขน
หกั	และขนยาว	
สีขน ขนควรจะมสีขีาวตั้งแต่	
51%	หรอืมากกว่าขึ้นไปใน
ร่างกาย	และมี	MARKINGS	
เป็นสนี�้าตาลหรอืด�า	หรอืทั้ง
น�้าตาลและด�า	ส่วนใหญ่จะ
พบที่บนใบหน้า	รอบตา	หู	
ที่ก้นถงึหางและเลก็น้อยบน
ล�าตวั	

ศีรษะ	ควรจะมี
กะโหลกโต

ฟัน	แขง็แรง	มลีกัษณะ
แบบขบกรรไกร		
ปาก รมิฝีปากต้องมสีดี�า

ตา	เป็นรูปอลัมอนด์	ดวงตา
สเีข้ม	ดูเปล่งประกาย	ฉายแวว
ซกุซน	

หู เป็นรูปตวั	V	และตก
ไปทางด้านหน้า

จมูก	สดี�า

คอ ยาวก�าลงัด	ีมี
กล้ามเนื้อแขง็แรง	
เรยีบเนยีน	มั่นคง

อก	อกแคบ	เลก็	ตื้นไม่ลกึ		
ล�าตัว	ความกว้างและส่วน
สูงของล�าตวัใกล้เคยีงกนั

หาง	สั้นและชี้ขึ้น

ขาหน้า-ขาหลัง	ขาต้องตรง
และมกีล้ามเนื้อที่ต้นขา	

	 ช่วงเดอืนที่ไม่ค่อยมวีนัหยดุแบบนี้	 คนกรงุฯ	 ที่เบื่อเดนิสวนจตจุกัร	 ประตูน�้า	 หรอืห้างสรรพสนิค้า	 ลองเบนเขม็มาฝัง
ปรมิณฑลที่มเีกาะให้ได้ยลแบบใกล้นดิเดยีว	จะนั่งรถเมล์กม็หีลายสาย	หรอืจะขบัรถมากม็ุ่งมาที่ปากเกรด็	จ.นนทบรุเีลย
จ้า	จอดรถได้ที่วดัสนามเหนอื	แล้วนั่งเรอืข้ามฟากแป๊บเดยีวถงึเกาะ...เกรด็
	 เกาะกลางน�้าเจ้าพระยา	แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมอืงนนท์	หรอืรูจ้กักนัดใีนฐานะชมุชนคนมอญที่มชีื่อเสยีงซึ่งยงัด�ารง
ชวีติแบบคนมอญให้คณุได้เหน็ผ่านสญัลกัษณ์พระเจดย์ีมเุตาของวดัปรมยัยกิาวาส	หรอืสนิค้า	OTOP	อย่างเครื่องป้ันดนิเผา
ชั้นด	ีขนมหวานแสนอร่อย	และไม่ควรพลาดทอดมนัหน่อกะลา	คนชอบชอ็ปเพลนิกบัสนิค้าหลากหลาย	คนชอบกนิกอ็ิ่ม
กบัของรบัประทานมากมาย	ส่วนคนชอบไหว้พระ	ที่นี่กม็ทีรปิให้คณุล่องเรอืไหว้พระรอบเกาะในราคาไม่แพง
	 หากสนใจอยากมาเที่ยวแนะน�าวนัเสาร์-อาทติย์	และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	ตั้งแต่	09.00-17.30	น.	เพราะร้านค้าจะเปิดทกุร้าน 
บรรยากาศคึกคักกว่าวันธรรมดามาก	 หากมีเพื่อนเที่ยวเป็นเจ้าตูบ	 ขอแนะน�าว่าเป็นพันธุ์ที่อุ้มหรือใส่กระเป๋าจะดีกว่าค่ะ 
เพราะนอกจากจะต้องหอบกนัลงเรอืแล้ว	ให้ระวงัสี่ขาเจ้าถิ่นเขานดิหนึ่ง	อ๊ะ	อ๊ะ	ไม่ดหุรอกค่ะ	แต่กลวัจะชวนกนัเล่นเพลนิ
จนลมืกลบับ้านมากกว่า

นั่งรถ ล่องเรือ 
มาเที่ยวเกาะ "เกร็ด"
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Dog Panorama

Shake!!! 
น้องหมาชอบสะบดั 
	 หนังสือภาพถ่ายสุนัขเล่มใหม่	 Shake	
ของคาร ์ลี	 เดวิดสัน	 เรียกความสนใจ 
ได้มากมาย	 เพราะภาพของน้องหมาที่
แปลกและแตกต่าง	 ไอเดียของหนังสือ 
มีอยู่ว่า	 คาร์ลีมีสุนัข	 และพบว่าสุนัขของ
เธอชอบสะบัดและทิ้งเศษขนและน�้าลาย 
ไว้เตม็บ้าน	เธอจงึเกดิไอเดยีอยากถ่ายภาพ
น้องหมาตอนก�าลังสะบัด	 แต่เพื่อให้แปลก
และแตกต่าง	 เธอจึงถ่ายภาพน้องหมา 
ด้วยเทคนิค	 Stop	 Motion	 จึงออกมาเป็น
ภาพอย่างที่เราเหน็กนั

Three Legged CaSSidy
น้องหมาสู้ชีวิต 
	 เรื่องนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	 เรื่องมีอยู่ว่า	 “คาสสิดี้”	 
น้องหมาวยั	8	ขวบ	ได้รบัรางวลั	“Top	Emerging	Hero	Dog”	
จาก	 American	 Humane	 Association	 ท�าไมถงึได้	 กเ็พราะว่า 
เมื่อราวๆปีกว่าๆมาแล้ว	คาสสดิี้	นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนเพราะ
ถูกรถชนแล้วหน	ีมคีนใจดไีปพบและพามาส่งที่ศูนย์ช่วยเหลอื
สัตว์	 คาสสิดี้ต้องสูญเสียขา	 แต่มันก็ไม่ย่อท้อ	 จนกระทั่ง 
เคธี่	เคน	รบัอปุการะและคาสสดิี้กก็ลายมาเป็นสดุที่รกัของเคธี่	
	 ไม่เพียงแค่สู้ชีวิต	 คาสสิดี้และเคธี่ก็พากันไปตามโรงเรียน
ต่างๆ	เพื่อสอนเดก็ๆถงึเรื่องราวของความรกัความผกูพนัระหว่าง
คนกับสัตว์	 ไปเป็นก�าลังใจให้ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง
เพื่อบอกให้พวกเขาสู้ชีวิตต่อไป	 อย่ายอมแพ้	 และมีความสุข 
ได้แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์พร้อม	

dog reSCued 
afTer MoNTh LoST iN 
yorkShire daLeS
รอดตายปาฏิหาริย์
	 หลังจากอดอยาก	 บาดเจ็บ	 และติดอยู่บนยอดเขา
นานแรมเดือน	 น้องหมาสายพันธุ ์ผสมระหว่างพันธุ	์
Lurcher-Saluki	 ที่วิ่งไล่ตามกระต่ายขึ้นไปบนยอดเขาสูง
กว่า	 2,264	 ฟุต	 ใกล้ยอร์คเชียร์เดล	 สหราชอาณาจักร	
แล้วผลัดตกลงไประหว่างสันเขา	 ท�าให้ขาหักและ 
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้	โชคยงัดตีรงบรเิวณจดุที่น้องหมา 
ตกลงไปนั้นเป็นช่วงที่ภูมิอากาศไม่โหดร้ายนัก	 ท�าให้
เจ้าตูบมชีวีติรอดอยู่ได้จนกระทั่งนกัปีนเขาไปพบมนัเข้า
และรีบติดต่อให้ทีมช่วยเหลือท�าการเข้าไปรับตัวสุนัขลง
มารักษา	 และตอนนี้เจ้าตูบก็ก�าลังได้รับการดูแลจาก 
ทมีแพทย์	พร้อมทั้งตามหาเจ้าของที่แท้จรงิต่อไป

งานแต่งเจ้าตูบ
	 งานมงคลนี้เกิดขึ้นที่เฉินตู	 ประเทศจีน	 ระหว่าง 
น้องหมา	 2	 ตัวที่รอดตายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
เมื่อหลายปีก่อน	ทั้งสองพบกนัเพราะสตัวแพทย์ซึ่งเป็น 
เจ้าของ	 “กั๊วกั๊ว”	 น้องหมาเจ้าบ่าว	 พาตูบหนุ่มไป 
ศูนย ์ช ่วยเหลือสุนัข	 และพบกับ	 “หลันหลัน”	 
งานมงคลระหว่างสุนัขทั้งสองตัวจึงถูกจัดขึ้น	 มีทั้ง
ขบวนแห่และงานเลี้ยง	 เรียกเสียงฮือฮาจาผู้คนได ้
มากมายทเีดยีว	
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Cover Story

เราคุน้หน้าคุน้ตา “น้องมนี อภิษฐา คล้ายอุดม” 
กันดีจากมิวสิควีดีโอหลายต่อหลาย 

เพลง และตอนนี้เธอก�าลังจะมีผลงาน 
มากมายทั้งทางจอแก้วและจอเงิน วันนี้ 
เราจะมารู้จักสาวสวยคนนี้กันให้มากขึ้น 
อีกนิดพร้อมด้วยเร่ืองราวความรัก 
ความผูกพันระหว่างเธอกับเจ้าตูบ

น้องมีนในตอนนี้ 
	 “ก�าลงัเรยีนอยู่ปีที่	 4	 คณะบรหิารธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่เพิ่งถ่ายท�า 
จบไปกค็อื	ละครเรื่องนางร้ายซมัเมอร์	และที่ 
ก�าลังถ่ายท�าอยู่ก็คือ	 เรื่องก๊วนคานทองกับ 
พ่อปลาไหล	 แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่อง	 ผีเข้าผี
ออก	 ที่ก�าลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ในเดือน
พฤศจกิายนนี้อกีด้วยเป็นหนงัผทีี่แทรกเรื่องราว
ตลกๆอยู่ด้วยค่ะ”
	 “ส�าหรับมีน	 ละครกับภาพยนตร์ต่างกัน 
นะคะ	 หนังจะเน้นไปที่ความสมจริงมากกว่า	 
ณ	เหตกุารณ์จรงิๆตรงหน้าฉากเลย	แต่ว่าละคร
เราจะต้องแสดงให้ชัด	 สื่อสารให้ชัดกว่านิดหนึ่ง	
เพราะว่าคนดูอาจจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอตลอด
เวลา	 พอตอนที่เขาหันกลับมาดูเขาก็ต้องเข้าใจ
ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้น	 แต่หนังคนดูจะอยู่กับหน้าจอ
ตลอด	2	ชั่วโมง	มองเราตลอดเวลา”

น้องมีนกับเจ้าตูบ
	 “เลี้ยงสนุขัไว้	4	ตวัค่ะ	แต่ตวัที่น�ามาถ่ายด้วย
วันนี้เป็นตัวที่สามารถถ่ายได้ง่ายที่สุด	 ปกติแล้ว 
ทกุตวัซนหมดเลย	ถ้าปล่อยพร้อมกนั	4	ตวันี่บ้านแตก 
สนุขั	4	ตวัที่มกีค็อื	ตวัแรกเป็นพนัธุบ์างแก้ว	คณุพ่อ 
เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน	 แล้วก็จะมีพันธุ์ผสมอัลเซเชี่ยน 
อนันี้กเ็ลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเหมอืนกนั	 อกีตวัเป็นพูเดิ้ล	
แต่เป็นพเูดิ้ลตวัใหญ่หน่อย	และตวัที่พามาถ่ายด้วย 
วนันี้เป็นพนัธุ์ชหิ์ส	ุชื่อ	กมิจคิ่ะ”	
	 “กิมจิเป็นสุนัขของคุณอาค่ะ	 คุณอาเลี้ยง 
น้องหมาไว้	 แล้วออกลูกมา	 6	ตวั	 ตอนแรกกไ็ป
ช่วยท�าคลอดกนัเองเลย	ตื่นเต้นมาก	คณุอาถาม
ว่าเอาไปเลี้ยงไหม	 เลยขออนุญาตคุณพ่อ	 จึงได้ 

BEAUTY 

and the Woof 
น้องมีน อภิษฐา คล้ายอุดม
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“เขาอาจจะสื่อสารกับเราไม่ได้
แต่เรารู้เลยว่าเขามีชีวิต มีจิตใจ
สัตว์แต่ละตัวจะมีความน่ารัก

ของตัวเอง”กมิจมิาเลี้ยงค่ะ	ตอนนี้กมิจกิอ็าย	ุ7	ขวบแล้วค่ะ	เป็น
สนุขัที่อยากเล่นกบัคนตลอดเวลา	อยากให้คนสนใจ	
บางทีถ้าเราไม่เล่นด้วยก็จะมีงอนด้วยนะ	 เขาจะ 
หนัก้นใส่เลย	 เป็นสนุขัที่รู้ดมีาก	 กนิเก่ง	 เอาของกนิ 
มาล่อ	ปฏกิริยิาจะเปลี่ยนไปทนัท”ี	

รักด้วยเหตุผล 
	 “บ้านมีนไม่ได้โอ๋สุนัขมาก	 จะปล่อยเขาตาม
ธรรมชาติ	 ถ้าเขาท�าผิดเราก็ดุเขา	 สอนเขา	 เหมือน
เลี้ยงเด็กผู้ชายซนๆคนหนึ่ง	 ถ้าเขาท�าผิดก็ต้องโดน
ลงโทษบ้าง	 เช่น	 ถ้าฉี่ไม่เป็นที่ก็ต้องโดนลงโทษ	 
อดกินขนมไปทั้งวัน	 เพื่อให้เขารู้ว่าที่เขาท�ามันไม่ถูก	
ถ้าท�าดเีรากใ็ห้รางวลั	เขาจะได้รู้”	

เรื่องเศร้าของกิมจิ
	 “ตอนแรกเรากไ็ม่รูว่้าเป็นอะไร	เขาชอบเอาขาหน้า 
เขี่ยตา	 เราก็นึกว่าเป็นแผลธรรมดา	 ปรากฏว่า 
พอพากิมจิไปหาหมอก็กลายเป็นว่าเยื่อบุตาอักเสบ	 
กไ็ม่ทนัแล้ว	ตาบอดไปเลยข้างหนึ่ง	ดเูผนิๆกจ็ะไม่รูว่้า
น้องตาเสยีไปข้างหนึ่ง	กย็งัซนได้เหมอืนเดมิ	ใช้ชวีติได้
ตามปกต	ิความซนไม่มลีดลงเลย	วิ่งชนของโครมคราม 

เหมอืนเดมิ	ก่อนตาเสยีชนของยงัไง	ตาเสยีแล้วกช็น
ของแบบนั้น”

Dog Lover 
	 “ใช่ค่ะ	 ไม่ใช่แค่สุนัขในบ้าน	 น้องหมาข้างถนน	
เวลามนีเหน็	กม็กัจะชอบคดิว่าถ้ามเีงนิเยอะๆกค็งจะ
รบัเลี้ยง	ตั้งเป็นสถานดแูลพวกเขาเสยีเลย	เขาอาจจะ
สื่อสารกับเราไม่ได	้ แต่เรารู้เลยว่าเขามชีีวิต	 มีจติใจ	
สตัว์แต่ละตวัจะมคีวามน่ารกัของตวัเอง”	

สิ่งที่อยากฝาก
	 “มนีขอฝากผลงานไว้ด้วยนะคะ	แล้วก็ 
อยากฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนเลยว่า	
เรารับเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเขาดีๆ
หน่อย	 เลี้ยงเขาเหมือนเป็นเพื่อน	 เป็น
คู ่คิดกับเรา	 ไม่อยากให้รักเขาเวลาที่
เขายังเด็กๆ	 แล้วพอโตขึ้นก็ปล่อยปละ
ละเลย”

	 ผ่านไปแล้วกับเรื่องราวน่ารักๆ	 ของ
น้องมีนกับเจ้าตูบแสนรัก	 คุณผู ้อ ่าน 
ก็อย่าลืมว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้ว	 ก็ต้อง
เล่นกบัน้องหมาที่เลี้ยงไว้	 ให้เวลากบัเขา
อย่างพอเหมาะพอดี	 เพราะคุณคือโลก
ทั้งใบของเขาค่ะ	
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Westie Friends 
Thailand
ชมรมเวสตี้ เฟรนด์ ไทยแลนด์

อีกหนึ่งสุนัข “ตัวเล็กใจใหญ่” ที่ ใครๆก็หลงรัก  
“West Highland White Terrier” หรือ “เวสตี้”  

น้องหมาสีขาวที่ขึ้นชื่อในด้านความฉลาด กล้าหาญ และเป็นมิตร  
วันนี้ Pet Lover by Jerhigh ขอเอาใจคนรักเวสตี้ด้วยการ 
พาไปพูดคุยกับชมรม “เวสตี้ เฟรนด์ ไทยแลนด์” กลุ ่มคน 
ที่รวมตัวกันสร้าง Group ใน Facebook ด้วยจุดร่วม 
ที่เหมือนกัน “พวกเรารักเวสตี้” 

ที่มาของชมรม 
	 “เราเป็นชมรมที่อยู่ใน	Facebook	จรงิๆชมรมของเราเพิ่งเริ่มต้น

ได้ประมาณปีกว่าๆ	 เราเป็นกลุ่มคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์เวสตี้	 แล้วก็ 

คยุกนัทาง	Facebook	มนีดัเจอกนับ้าง	พอจ�านวนคนมากขึ้น	เราเลย 

ตัดสินใจสร ้าง	 Group	 ใน	 Facebook	 ขึ้นเพื่อแชร ์วีรกรรม	

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงเวสตี้	 เป็นกลุ ่มที่

คุยกันเรื่องน้องหมาพันธุ ์เวสตี้	 มาเม้าท์กัน	 ตอนนี้มีสมาชิก 

ประมาณ	300	กว่าคน	มทีั้งเพื่อนที่เลี้ยงเวสตี้	และเพื่อนที่เลี้ยงสนุขั 

สายพนัธุ์อื่นๆ	เราไม่ได้จ�ากดัแค่เฉพาะเวสตี้”	
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อยากฝากอะไรถึงคนเลี้ยงสุนัข
	 “ก่อนจะเลี้ยงสุนัขควรจะศึกษาก่อน	 ไม่ว่าจะเลี้ยง

สนุขัพนัธุไ์หน	เพราะทกุสายพนัธุม์วีธิกีารดแูลที่แตกต่าง

กนั	เราต้องอยู่กบัเขาไปอกีนาน	บางคนคดิว่าสนุขัน่ารกั

สวย	 แต่พอมาเลี้ยงจริงๆแล้วสุนัขสายพันธุ์นั้นอาจจะ 

ไม่เหมาะกบัสถานที่ที่เราอยู	่หรอืนสิยัเรา	อย่างสนุขัสายพนัธุ ์

เวสตี้ต้องการความรักและการเอาใจใส่ในระดับหนึ่ง	 

การดูแลไม่ยากมาก	 แต่ถ้าไม่มีเวลา	 เราก็ไม่แนะน�า 

ให้เลี้ยง	 ง่ายๆว่าเราเลี้ยงเขาแบบสมาชิกในครอบครัว	

เป็นเพื่อน	 ไม่ได้เลี้ยงเขาแบบสัตว์เลี้ยง	 เวสตี้เป็นสุนัข 

ที่ค่อนข้างฉลาด	 ทุกบ้านใน	 Group	 เลี้ยงสุนัขเหมือน

เป็นลูก”	

	 “ส�าหรบัคนที่สนใจในสายพนัธุเ์วสตี้	อยากเลี้ยง	หรอื

เลี้ยงอยู่แล้ว	 ก็สามารถเข้ามาคุยกันใน	 Group	Westie	

Friends	 Thailand	ทาง	 Facebook	 ได้เลย	 แต่เราอาจจะ

คุยกันเยอะนิดหนึ่ง	 ข�าๆอย่าซีเรียสมาก	 ถ้ามีปัญหาก็

สามารถพูดคยุ	ถามไถ่ปรกึษากนัได้ทกุเรื่อง”

ขอขอบคุณ

ชมรมเวสตี้	เฟรนด์	ไทยแลนด์

https://www.facebook.com/groups/westiefriends/

ร้าน	up2dogs	

เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการพบปะสงัสรร

V.I.P

กิจกรรมของชมรม
	 “เราเพิ่งเริ่มมาได้ปีกว่า	 แต่ก็มีกิจกรรมร่วมกัน 

พอสมควร	 อย่างปลายปีที่แล ้วก็มีการจัดงาน

คริสต์มาสปาร์ตี้	 พยายามให้สมาชิกเจอกัน	 อย่าง

ปีนี้อาจจะนัดเจอกันในวันลอยกระทง	 พยายามหา

โอกาสดีๆมาเจอกัน	 แล้วบางทีก็มีการจัดให้ไปเที่ยว

กนั	ครั้งก่อนไปเที่ยวปราณกนัมา	บางทกีเ็ป็นมตีติ้ง

ฉกุละหกุ	แบบว่าคยุๆกนัแล้วกน็ดัเจอกนัเลย”

นิสัยของเวสตี้
	 “นิสัยของเวสตี้แต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน	 แต่โดย 

ส่วนใหญ่แล้ว	 การที่เขาเป็นสุนัขที่มีสัญชาติญาณ 

ความเป็นนักล่ามาตั้งแต่โบราณ	 พอเห็นนก	 หนู	

กระรอก	 จะเป็นอะไรที่ต้องวิ่งเข้าหา	 อะไรที่วิ่งได้	

คลานได้	 และตัวเล็กกว่า	 เวสตี้เข้าหาหมด	 แต่ถ้า 

ตัวใหญ่กว่าเวสตี้ก็สู้ไม่ถอย	 เห่าใส่แบบไม่หยุดยั้ง	 

แต่เขาน่ารกั	ฝึกได้ง่าย	จมูกไว	สายตาด	ีเป็นสนุขัที่ 

เป็นมติรมากๆ	ไม่ด	ุแต่ละบ้านกม็วีรีกรรมที่แตกต่าง 

กัน	 ก็จะเอาเรื่องน้องหมามาเม้าท์ใน	 Group	 ที่พบ 

บ่อยๆกพ็ฤตกิรรมชอบขดุ	เป็นสิ่งที่เขาชอบมาก”	



10 l Petlover by Jerhigh

Discovery of Jerhigh

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน
คู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยายเล็กน้อย แล้วส่งมาที่ 
petloverbyjerhigh@hotmail.com 

ส�าหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภาพในฉบับนี้จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต

Photo SHOT!

รุ่งเรือง
ฟาร์ม 

แม้ว่าจะแวะมาบ่อยครัง้ แต่สนามหลวง 2 
อกีหนึง่สถานทีด่ีๆ ทีค่นรักสตัว์ไม่ควร

พลาดก็ยังมีอะไรใหม่ๆให้เราค้นหาได้อยู่ 
เสมอ วันนี้แวะมาที่ร้าน “รุ่งเรืองฟาร์ม” 
ซึ่งที่สนามหลวง 2 ก็มีถึง 3 ร้าน 
ด้วยกัน ร้านแรกเป็นสถานที่ขายอาหาร 
ขายขนม ส�าหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนร้าน 
ที ่2 จะขายของใช้ ทีน่อน เสือ้ผ้า ส�าหรบั
สัตว์เลี้ยงและร้านที่ 3 จะจ�าหน่ายเฉพาะ
ขนมส�าหรับสัตว์เลี้ยงเพียงอย่างเดียว 
โดยร้านที่ 3 ซึ่งเรายืนอยู่ตรงนี้ ตั้งอยู่
ในโซนส่วนขยาย ถ้ามาจากด้านหน้าของ
สนามหลวง 2 ก็จะเห็นร้านเลย ร้าน 
ตั้งอยู่ตรงหัวมุม มองเห็นได้ชัดเจน 
	 ส�าหรับการเลือกสินค้านั้น	 ทางร้าน 
จะเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	 
ลูกค้าใช้สินค้าตัวไหน	 ถามหาสินค้า 
ตวัไหน	เรากจ็ะหามาให้ลูกค้า	นอกจากนี้ 
เราก็จะดูในเรื่องแพ็คเกจสินค้า	 คุณภาพของสินค้า	 เพราะว่าที่ร้าน 
จะเน้นเรื่องคณุภาพเป็นหลกั	เราจะไม่รบัสนิค้าที่ต้องมาแบ่งบรรจเุอง	
	 ส�าหรับ	 Jerhigh	 นั้นมีทั้งขนม	 อาหารเปียกและอาหารถาด	 
ซึ่งเสียงตอบรับส�าหรับ	 Jerhigh	 ตั้งแต่ขายมาค่อนข้างติดตลาด 
อยู่แล้ว	 ท�าให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 บอกกันปากต่อปาก	 มีลูกค้า

ประจ�าที่มาซื้อ	 Jerhigh	 สินค้าเขามี
คณุภาพ	สนุขัชอบทาน	ไม่มปีฏเิสธ	
	 คุณผู้อ่านท่านไหนอยากซื้อของ
ให้น้องหมาที่บ้านก็อย่าลืมแวะมาที่
รุ่งเรอืงฟาร์ม	สนามหลวง	2	กนันะ

“หนูหิว”
คุณสกัญญาพัชร์

“jerhigh อร่อยสุดยอดเลยครับ

ผมกินทุกวัน ชอบจุงเบย”

คุณดวงสมร พัฒนาสิทธิเสรี

“แม่คร๊าบ...
ดีนขอกินขนมหน่อยคร๊าบ”
คุณ Adissaya S.

“น้องเหมียวขอแจมบ้างนะ”
คุณสาวิตรี  ระงับพิษ

“อะฮ๊าาา ซาร่าาา 
ของเค้าดีจริงๆ นะเนี่ย!!”
คณุ Boonyaporn Wanichayachart
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News & Event

Mini Chihuahua Party
เจอร์ไฮร่วมสนบัสนนุกจิกรรมดีๆ ส�าหรบัคนรกัน้องหมาชวิาว่ากนัอกีครั้งที่	K-Village	
เมื่อวนัที่	6	ตลุาคม	ที่ผ่านมา	ภายในงานนอกจากจะรวมกลุ่มของคนรกัสนุขัแล้ว	
ยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมาย	 อาทิ	 เล่นเกมชิงรางวัล	 บริการอาหารว่างส�าหรับ
สนุขั	ตรวจสขุภาพสตัว์เลี้ยงฟรี	สมทบทนุช่วยเหลอืสนุขัและแมวจร	และชอ็ปปิ้ง 
พาเพลนิกบัร้านค้าจ�าหน่ายสนิค้าเพื่อเจ้าของและสตัว์เลี้ยงแสนรกั

Seacon Pet Planet The Safari บุกถิ่นซาฟารี สัมผัสวิถีสัตว์ป่า
ครั้งแรกของการรวมตวัเหล่าสตัว์ป่าแห่งถิ่นซาฟารมีากกว่า	35	สายพนัธุท์ี่ยกทพัมาให้ได้ชมกนัอย่างใกล้ชดิบรเิวณลานน�้าพ	ุซคีอนสแควร์	ภาย
ใต้ชื่องาน	Seacon	Pet	Planet	The	Safari	ที่น�าพาสตัว์หาชมยากอย่าง	กระรอกดนิเผอืก	เต่าสองหวั	ปลาอลัลเิกเตอร์	นกยูงขาว	เฟนเนคฟ็อค	
มงักรเผอืก	ไก่ต๊อกหวัอแีร้ง	ไก่ที่ใหญ่ที่สดุในโลก	เพลดิเพลนิกบัการป้อนอาหารเสอืดาว	และฝูงแกะ	ร่วมสมทบทนุมูลนธิริกัษาพยาบาลสตัว์
ป่วยอนาถา	โดยสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีพร้อมเลอืกซื้อผลติภณัฑ์และอาหารส�าหรบัสตัว์เลี้ยงกว่า	
40	ร้านค้าเมื่อวนัที่	4-13	ตลุาคม	ที่ผ่านมา

Dog Show ตอน  The Buddy Dog
ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า	ชลบรุ	ีเอาใจคนรกัสนุขักบักจิกรรม	Dog	Show	เมื่อวนัที่	26-29	กนัยายน	ที่ผ่านมา	พบกบัความตื่นตาตื่นใจกบั
กจิกรรมสนกุสนานต่างๆ	ของน้องหมา	ภายใต้คอนเซป็ต์	"The	Buddy	Dog"	ความน่ารกัของสนุขัคู่หูสายพนัธุ์ใหญ่และขนาดเลก็	โชว์ความ
สามารถของสนุขัในชดุ	Dog	Superhero	การแข่งขนัเจ้าตบูจอมเขมอืบ	ตรวจสขุภาพสตัว์เลี้ยงจากโรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ	Meet&Greet	กบั
ดาราหนุ่มสดุหล่อ	เจมส์	มาร์	และเลอืกซื้อสนิค้าส�าหรบัสตัว์เลี้ยงจากร้านค้ามากกว่า	50	บูท



Cat Guru

Talking
CAT
เมือ่แมวเหมยีวพดูได้
.................................................................. 
“เสยีงเจ๊าะแจ๊ะ” 

	 แมวเหมียวจะเปล่งเสียงนี้มาจากล�าคอและการขบ 

ขากรรไกรล่าง	 ความหมายของเสียงนี้ก็คือแสดงความ 

ตื่นเต้นเมื่อมันเจอเหยื่อ	 หรือระหว่างการซุ ่มหมอบ 

รอตะปบเหยื่อ

.................“เสยีงแหลม” 

	 เวลาเจ้าเหมยีวส่งเสยีงแบบนี้ตคีวามได้เลยว่ามนัก�าลงั

ประหลาดใจแบบสดุๆ	บางบ้านอาจพบว่ามนัท�าเสยีงแหลม 

เพื่อทักทายเมื่อก�าลังก้าวเท้าเข้าบ้าน	 ความหมายก็คือ	

“เฮ้”	 เพราะอยากทักทายคุณ	 อีกความหมายหนึ่งก็คือ	

“เฮ้ๆ อยูน่ี่น้อ... สนใจฉนัหน่อยสเิจ้านาย”

“เสยีงขู/่ค�าราม”..............................................
	 ย�้ากันอีกครั้งว่าเสียงขู่ค�ารามของเหมียวคือค�าเตือน 

ชั้นดี	 เป็นสัญญาณของอารมณ์ที่ก�าลังรุนแรง	 ไม่สบ 

อารมณ์โจ๋	 เหมยีวบางตวัจะใช้ประกอบกบัการเอาอุง้เท้า

ไปตะปบหรอืกดั	บางคนอาจเข้าใจผดิคดิว่ามนัหยอก	แต่

จรงิๆแล้วเหมยีวโกรธนะจ๊ะ

..................................“เสยีงซ๊ีด” 

	 เสยีงนี้คล้ายคนเวลาออกเสยีงตวั	“เอส	(S)”	ชดัๆ	แมว

ใช้บ่อยเวลาที่มนัไม่เหน็ด้วยกบัสถานการณ์ที่ก�าลงัเผชญิ

อยู	่อารมณ์ประมาณว่าปฏเิสธและต่อต้านนั่นเอง	

	 นอกจากนั้นแมวบางตัวยังใช้เสียงนี้กับพวกเดียวกัน

เป็นการเตือนว่า	 “ออกไป” “อย่าแหยมเข้ามา”	 หรือ

ทุกภาษามีความหมาย เช่นกันกับเสียง
ของน้องเหมียวที่มีความหมายซุกซ่อนอยู่ 

ถ้าเราเข้าใจ ความสัมพันธ์ของเรากับน้องแมว
ก็จะง่ายขึ้นเยอะ   
.........................................................

บางกรณีมันอาจแสดงอาการกลัวก็เป็นได้	 ยกตัวอย่าง

สถานการณ์	 เช่น	 คณุโยนของเล่นที่เหมยีวเกลยีดไปให้	 

มนัเลยแสดงอาการไม่ชอบอย่างแรงขึ้นมา	แถมออกเสยีง

ขูใ่ห้ด้วยอกีตะหาก

.....“เสียงคราง”..............................................
	 ต้นก�าเนดิเสยีงมาจากการสั่นสะเทอืนของล�าคอ	เสยีงนี้ 

มีหลากหลายความหมาย	 ระดับเสียงก็ไม่เหมือนกัน 

ในแต่ละตัว	 สถานการณ์ที่ใช้ก็แตกต่างกันอีกต่างหาก	

เหมยีวบางตวัอาจครางเสยีงดงัมากจนได้ยนิกนัไปทั้งบ้าน	

ขนทั้งตวัพอง	 ตวัสั่นไปหมด	 หรอืเหมยีวบางตวัแค่คราง

เบาๆกเ็พยีงพอกบัการแสดงออกของมนั	

	 เสยีงครางของเจ้าเหมยีวโดยปกตทิั่วไป	จะใช้แสดงออก 

ถงึความสขุยามเจ้าของสดุที่รกัมาลบูหวั	 ให้ความรกัและ

เอาใจใส่กบัมนั	อย่างไรกต็ามเจ้าเหมยีวอาจครางในเวลา

ที่ปวยหรอืก�าลงัหวาดกลวักไ็ด้นะ	 เจ้าของอย่างเรากค็วร

เอาใจใส่กบัเสยีงร้องของมนัด้วยล่ะ

..........................“เหมียวหง่าว” 

	 แทบจะเป็นเสียงแสดงเอกลักษณ์ส�าหรับเหมียว 

แต่ละตวักนัเลยทเีดยีวว่าเสยีงเหมยีวของมนัเป็นอย่างไร	

ส่วนความหมายก็คือ	 “แล้วฉันล่ะ” “ระวังฉันหน่อย” 

ฯลฯ	 ซึ่งเราไม่บอกดีกว่าว่านอกจากนั้นหมายความว่า

อะไร	ทิ้งไว้ให้คณุผูอ่้านได้ลองไปสงัเกตเจ้าเหมยีวที่บ้าน

กนัตามสะดวก

ผกูมติร
กบัน้องเหมยีว 
ด้วยความที่เป็นสัตว์รักสันโดษ น้องเหมียว

เลยดไูม่ค่อยจะเป็นมติรเท่าไหร่นกั แต่ก็ใช่ว่า
คณุจะสานสมัพนัธ์กบัเขาไม่ได้ วนันีเ้รามวีธิกีาร
ง่ายๆในการผูกมิตรกับเจ้าแมวมาฝาก
	 รู้ๆกันอยู่ว่าแมวเหมียวนั้นเอาใจยาก	 แค่มีขนม 
ชิ้นเลก็ๆไม่เพยีงพอต่อการสร้างความสนทิสนมหรอก 
ระยะเวลาต่างหากคอืสิ่งส�าคญั	อย่าเร่งรดัมาก	ค่อยเป็น 
ค่อยไปน่าจะดีกว่า	 คุณต้องหมั่นสังเกตอยู่ห่างๆ 
ไปก่อน	ดซูว่ิาเจ้าเหมยีวชอบอะไรไม่ชอบอะไร	เรยีนรู้
กนัทลีะขั้น	กรงเลบ็จะได้ไม่ถามหา
	 สิ่งที่คุณควรท�าก็คือหาเวลาให้แมวของคุณได้
พบปะเหน็หน้าค่าตาของคณุบ้าง	 เรยีกเขามาหา	 ให้
มานั่งอยู่ด้วย	 ท�าซ�้าๆจนกว่าเจ้าเหมียวจะตระหนัก 
ได้ว่าคุณเป็นเพื่อนของเขานะ	 เพื่อจะได้เริ่มต้น 
ท�าความคุ้นเคยในขั้นตอนต่อไป	 เจ้าเหมียวก็มีชีวิต 
จิตใจ	 หมั่นสร้างความบันเทิงให้เขาบ่อยๆ	 ความ
สัมพันธ์ก็จะพัฒนาขึ้น	 หาซื้อของเล่นมาก�านัลแมว
ซะหน่อย	 ไม้ยั่วแมวอันเล็กๆราคาไม่เท่าไหร่ก็พอ	 
ซื้อมาแล้วก็ลองหยิบมาทดลองให้เจ้าเหมียวเล่น	 
เพยีงเท่านี้กช่็วยได้มาก
	 แมวเหมยีวนั้นมปีระสาทสมัผสัเป็นเลศิ	กลิ่นเจ้าของ
เป็นอย่างไร	คนแปลกหน้าเป็นแบบไหน	รูห้มด	ฉะนั้น
หากอยากสร้างความคุ้นเคยล่ะก็	 ลองให้เขาคุ้นชิน 
กบักลิ่นตวัของคณุ	อาจจะหาเสื้อผ้ามาวางไว้ในจดุที่
เจ้าเหมยีวสงัเกตได้	 เช่น	 โซฟา	 เพื่อที่เขาจะได้จดจ�า
กลิ่นของคณุว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัเช่นกนั	การ
ท�าความรูจ้กักบัแมวสกัตวักไ็ม่ต่างไปจากการจบีใคร 
สกัคนมาเป็นแฟน	คณุต้องเกบ็รายละเอยีดเพื่อศกึษา
นสิยัใจคออย่างถ่องแท้	 ชวีติในวนัข้างหน้าจะได้ราบ
รื่นขึ้น	
	 ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับเวลา	 คุณต้องมีเวลา
ให้เขา	 เวลาอยู่ด้วยกันก็มอบความรักให้เขาอย่าง 
เตม็ที่	เชื่อเถอะว่าต่อให้รกัสนัโดษแค่ไหน	คณุกส็ามารถ 
เข้าไปนั่งอยูใ่นใจน้องเหมยีวได้อย่างแน่นอน
 


