
www.jerhigh.com Vol.6 No.61 December 2013 ISSN 19054424

{ ใบเฟิร์น 
 อัญชสา มงคลสมัย}



2 l Petlover by Jerhigh

Dog Guru

ที่สหรัฐอเมริกามีตัวเลขน่าตกใจว่า ในแต่ละปีจะมีคนโดนสุนัขกัดกว่า 4 ล้านคนและเหย่ือส่วน
ใหญ่ในจ�านวนนั้นเป็น “เด็ก” ทั้งนี้สาเหตุหลักก็จะมาจากสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอ ส่งผล

ให้พวกมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ พอเกิดอารมณ์โมโห สุนัขจึงอาจจะกัดคนที่อยู่รอบข้างได้ 
โดยเฉพาะพฤตกิรรมของเดก็ทีอ่าจท�าให้สนุขัเกดิอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย วนัน้ีเราเลยอยากน�าเสนอ
วิธีการที่จะท�าอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขท�าร้ายเด็กๆ โดยเข้าใจทั้งธรรมชาติของเด็กและสุนัข 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ป้องกันเด็ก
ให้ห่างจากเขี้ยวสุนัข

อาณาเขต
	 เรื่องของเขตแดนนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้เมื่อเดก็อายปุระมาณ	1	ขวบครึ่ง	เพราะเดก็ๆ
ในวัยนี้จะเริ่มซุกซนและเริ่มคลานเล่นไปทั่ว 
จนเข ้ า ไปอยู ่ ในพื้นที่ส ่ วนตั วของ เจ ้ าตูบ	 
อีกทั้งเด็กๆยังเริ่มที่จะเรียกร้องความสนใจและ 
สนุกสนานไปกับสิ่งต่างๆรอบตัว	 ตัวอย่างเช่น	 
เวลาที่สุนัขกินข้าวก็จะถูกเด็กเข้ามากวนบ้าง	
ไม่ก็ถูกดึงหาง	 บางครั้งเด็กก็พยายามขึ้นขี่สุนัข
เพราะคิดว่าเป็นม้า	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ 
ท�าให้ตัวเด็กๆมีความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดได้	
เพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองควรจะดูแลเด็กๆให้ดี	
ไม่ให้ไปก่อกวนสุนัขจะเป็นทางเลือกที่ดีในการ
ป้องกนั	โดยอาจจะเริ่มต้นจากการให้อาหารสนุขั
ในพื้นที่ซึ่งเด็กๆไม่สามารถมาก่อกวนได้	 งดการ
ให้ของขบเคี้ยวจ�าพวกกระดูกหรืออาหารที่ต้อง
ขบเคี้ยวนานๆระหว่างที่มีเด็กอยู่	 และงดการให้
อาหารจ�าพวกมันฝรั่ง	 หรือไส้กรอกแก่เด็กๆ	 ใน
ขณะที่มสีนุขัอยู	่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อสนุขัเหน็
อาจเป็นเหตใุห้เกดิอบุตัเิหตขุึ้นได้
 

	 เด็กที่มีอายุประมาณ	 6	 ขวบ	 เด็กในวัยนี้ 
จะไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่	 เพราะฉะนั้นยิ่งจะต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ	 ผู้ปกครองที่ไม่ระมัดระวังให้ดี 
อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันกับเด็กได	้ 
ควรจะป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ตา่งๆ	ถงุพลาสตกิหรอืเมด็พลาสตกิต่างๆ	รวมถงึ 
บันได	 เพราะไม่งั้นอาจเกิดอันตรายแก่เด็กๆได	้ 
นอกจากนั้นแล้วคุณควรจะจัดเตรียมที่ส�าหรับ 
สุนัขไว้ให้ดี	 ให้แยกกับเด็กโดยเฉพาะเวลาที่คุณ 
ไม่อยู่		ลงัของเล่นหรอืดนิสอสอีาจจะเป็นทางแก้ 
หนึ่งของปัญหา	 เพราะของเล่นเหล่านี้สามารถ 

ดึงความสนใจจากเด็กได้	 แต่อย่าลืมว่าเด็กในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
ได้ง่าย	 สมาธิสั้น	 เพราะฉะนั้นควรจะหาอะไรให้เด็กท�าเพื่อดึงความ 
สนใจ	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 ซึ่งกฎง่ายๆดังต่อไปนี้ 
จะท�าให้คณุเองไม่ต้องเผชญิหน้ากบัปัญหาเดก็และสนุขั

1ไม ่ควรทิ้ง เด็กและสุนัขที่ ไม ่ ได ้ รับการฝ ึก 	 อยู ่ เพียงล�าพัง 
ด้วยกนั	 ไม่ว่าธรุะนั้นจะดูเลก็น้อยเพยีงใดกต็าม	 เช่น	 โทรศพัท์มา

หรอืมคีนมาที่หน้าบ้านกต็าม	คณุกไ็ม่ควรจะทิ้งพวกเขาไว้โดยล�าพงั

2คนดูแลควรเข้าใจว่าสุนัขจะไม่เข้าท�าร้ายเด็กๆโดยไม่มีสาเหต	ุ
เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนมากอาจจะมาจากตวัเดก็มากกว่า

ความหวาดกลัว
	 ความหวาดกลัวนั้นจะแตกต่างกับอาการหวงของ	 เพราะถ้าสุนัข 
มีอาการหวาดกลัวคนแปลกหน้าหรือกลัวเด็กๆ	 พวกมันจะวิ่งไป 
รอบๆตัวเด็ก	 พร้อมกับพยายามตีตัวออกห่าง	 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว 
เราควรน�าตัวเด็กออกจากสุนัข	 ปัญหานี้แก้ไม่ยากเพียงคุณดูอาการ 
และพยายามไม่ให้เดก็ๆเข้าใกล้สนุขัในบรเิวณที่มนัไม่สามารถวิ่งหนไีด้ 
เช่น	 มุมห้องหรือมุมอับต่างๆ	 เพราะเมื่อเกิดอาการจนมุมแล้วล่ะก็	 
สนุขัอาจจะท�าอะไรที่ไม่คาดฝันได้

การล่า
	 สุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นนักล่าโดยสัญชาตญาณ	 และ
บางสายพันธุ์อาจจะเป็นยิ่งกว่านั้น	 เพราะฉะนั้นคุณควรจะทดสอบ
สัญชาตญาณนักล่าของสุนัขดูว ่ามีมากน้อยขนาดไหน	 สุนัขที่มี 
แรงขับด้านการล่าสูงนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้าย	 นอกเสียจากว่า 
เพื่อนบ้านของคุณนั้นเลี้ยงสัตว์จ�าพวกแมว	 กระต่าย	 หรือกระรอกไว้	 
และสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายขึ้น	 หากว่าบ้านของคุณมีเด็กเล็กๆอยู่	 
เพราะเสียงร้องของเด็กๆอาจจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าของ 
สุนัขได้	 เพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีควรจะต้องให้สุนัขของคุณท�าความ 
รู้จักกับเด็กๆก่อน	 เพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยและรู้ว่าเด็กเป็นสมาชิกภายใน 
ครอบครัว	 ซึ่งถ้าท�าเช่นนี้แล้วก็จะเป็นส่วนช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ ์
ไม่คาดฝันได้เช่นกนั
	 อกีหนึ่งปัญหาที่อาจจะกระตุน้สญัชาตญาณนกัล่าของสนุขัได้กค็อื	 
เวลาที่เด็กๆได้วิ่งเล่นและมีการส่งเสียงร้อง	 ประกอบกับการโบกมือ 
ไปมา	 การกระท�าเช่นนี้เองถือเป็นการกระตุ้นวิญญาณนักล่าของสุนัข 
และอาจจะเลวร้ายมากกว่านั้นหากสนุขัที่เป็นจ�าพวกนกัล่าได้อยูร่วมกนั 
เป็นกลุ่ม	2	ถงึ	5	ตวั	ซึ่งในกรณนีี้อาจจะท�าให้มกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อล่า 
ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วหากไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด	 บางทีการกัด 
ครั้งนี้อาจไม่ได้แค่บาดเจบ็
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 ถ้าเป็นไปได้กค็วรจะท�าให้สนุขัคุน้เคยกบัการที่มเีดก็มาวิ่งเล่นรอบๆ	
ตั้งแต่สนุขัแรกเกดิได้กจ็ะเป็นการด	ีเพราะอย่างที่รู้กนัดวี่าเดก็ๆนั้น
ยงัไม่ค่อยประสปีระสามากนกั	ส่วนสนุขัเองยงัไงกเ็ป็นสตัว์ชนดิหนึ่ง
เพราะฉะนั้นควรจะดูแลอย่างใกล้ชดิ	และเดก็หากโตพอที่จะ
เรยีนรู้ได้	เรากค็วรจะอบรมเขาให้รู้จกัการเล่นกบัสนุขัอย่างถูกวธิี	
ดูแลเขาอย่างเข้าใจ	ซึ่งจะเป็นการหลกีเลี่ยงการเกดิปัญหาได้	
เพราะเดก็กบัสนุขันั้นมลีกัษณะนสิยัที่คล้ายกนั	
	 ท้ายนี้	ถ้าหากเราเข้าใจถงึ
ธรรมชาตขิองคู่นี้แล้ว	
บอกได้เลยว่าไม่มเีหตผุลอะไร
ที่เดก็และสนุขัจะอยู่ร่วมกนั
ไม่ได้
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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

Dog Panorama

The Dog
are BesT FrienD
iT's real
เด็กน่ารัก
กับน้องหมาแสนดี 
	 เรื่องราวของ	 “ธโีอ”	 	 เดก็ชายวยั	 23	 เดอืน 
กับ	 “โบ”	 ลูกสุนัข	 ก�าลังโด่งดังไปทั่วในโลก
ออนไลน์	เหตกุเ็พราะภาพความน่ารกัของทั้งสอง 
ที่นอนหลับอยู ่ข ้างๆกัน	 ซึ่งคุณแม ่ของธีโอ 
หมั่นถ่ายและโพสต์ภาพลง	 Instagram	 อยู่ตลอด
เวลา	 ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมาก	 ไปดูภาพ 
กันดีกว่า	 (ใครอยากชมภาพเพิ่มเติม เข้าไปได้ที่ 
http://instagram.com/mommasgonecity#)

illinois Tornado 
survivor Finds 
his Missing Dog 
Buried alive
เจ้าตูบผู้โชคดี 
	 	เหตกุารณ์ทอร์นาโดพดัถล่มที่อลิลนิอยส์	ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	ท�าให้บ้านกว่า	1,500	หลงัถูกท�าลาย	ซึ่ง
หนึ่งในเจ้าของบ้านเหล่านั้นคอื	“โจนาธาน	ไบเรอร์	ดนัน์” 
เขาพร้อมภรรยาและลูก	 4	 คน	 ต้องรีบออกจากบ้าน	
โดยที่	 “แม็กกี้”	 เจ้าตูบวัย	 11	 ปี	 สัตว์เลี้ยงแสนรัก 
ของครอบครัว	 ไม่ยอมออกจากกรง	 ท�าให้โจนาธาน 
จ�าใจทิ้งแมก็กี้ไว้เบื้องหลงั	พลนัที่พายผุ่านไป	โจนาธาน 
และครอบครัวรีบกลับมายังบ้านที่ตอนนี้เหลือ	 เพียง 
เศษซาก	โดยมจีดุมุ่งหมายในการตามหาแมก็กี้	
	 กว่า	 30	 ชั่วโมงของการค้นหา	 ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น	
เมื่อโจนาธานได้ยินเสียงเห่าที่ดังออกมาจากใต้ซาก 
ปรกัหกัพงั	แมก็กี้ตดิอยูใ่นกรง	และเจ้าตบูได้รบับาดเจบ็
เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น

opps!
น้องหมากินการบ้าน 
	 เรื่องนี้จะว่าน่ารักก็ได้	 จะว่าน่ากลัวก็ดี	 เรื่องของ
เรื่องเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	 เมื่อ	 “เรจจี้”	 น้องหมา 
ลาบราดอร์	 วยั	 2	ขวบ	กนิการบ้านของ	“คาร่า	มูดี้”	
เดก็สาววยั	13	ปี	จนเกลี้ยง	ซึ่งการบ้านชิ้นนั้นเป็นโมเดล
ภูเขาไฟจ�าลองที่ท�าขึ้นจากชอ็กโกแลตและเขม็	 เจ้าตูบ
เหน็การบ้านของคาร่าเป็นอาหารอนัโอชะ	ลงทนุปีนโต๊ะ	
เขี่ยภเูขาไฟชอ็กโกแลตลงพื้น	แล้วกนิจนไมเ่หลอืแมแ้ต่
เศษเสี้ยว	 เมื่อคาร่ากับแม่กลับบ้านมาพบ	 ก็รีบพาเรจ
จี้ไปส่งโรงพยาบาล	 ผลปรากฏว่า	 เจ้าตูบต้องเข้ารับ 
การผ่าตดัหลงัจากที่กลนืเขม็ลงไปจ�านวนมาก	สดุท้าย
เรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้	 เมื่อเรจจี้ปลอดภัย	 ส่วน
คาร่าได้เกรดเอจากภูเขาไฟจ�าลองอนัใหม่ที่เธอท�าขึ้น
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“เห็นเจอร์ไฮปุ๊บ ยิ้มปั๊บเลย”
คุณ a_pple_za

Discovery of Jerhigh

กิจกรรมดีๆส�ำหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรำงวัล กับกำรร่วมสนุกง่ำยแสนง่ำย 
เพยีงเข้ำไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน
คู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยายเล็กน้อย แล้วส่งมำที่ 
petloverbyjerhigh@hotmail.com 

Photo SHOT!

ถ้าห า ก ใ ค รอยู ่ ใ น ย ่ า น
บ า ง ใ ห ญ ่  ซ อ ย วั ด 

ลาดปลาดุก ชือ่ของ “กนกฟาร์ม 
อาหารสัตว์” ย่อมเป็นท่ีคุ ้น
เคยกันดี ที่นี่จ�าหน่ายอาหาร
สัตว์ สินค้าที่ เกี่ยวกับสัตว์
เลีย้งอย่างครบวงจร เรยีกว่า 
อยากได้อะไรทีเ่กีย่วกบัน้องหมา 
น้องแมว แวะมาที่นี่รับรอง 
ไม่มผีดิหวัง 

กนกฟำร์ม
อำหำรสัตว์

	 เรื่อง	“คณุภาพ”	คอืสิ่งที่ทางกนกฟาร์มให้ความส�าคญั
เป็นอันดับแรกในการเลือกสินค้าเข้าร้าน	 จากนั้นก็จะเป็น
เรื่องของหีบห่อ	 บรรจุภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไร	 เรียบร้อยไหม	
และสินค้าตัวนั้นต้องมีคนถามถึง	 ถ้ามีคนถามถึงสินค้า 
ตัวไหน	 ทางร้านก็จะหามาจ�าหน่าย	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า	 ทั้งหมดเพราะเชื่อ
ในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุก
คนของร้าน	
	 ในส่วนของเจอร์ไฮ	 ก็จะถูกจัดวางไว้ใน
บริเวณหน้าร้านทั้งหมด	 เพราะเป็นสินค้าที่
ลูกค้าชื่นชอบมาก	 เป็นสนิค้าขายด	ีมลีูกค้า
ถามถึงอยู่ตลอดเวลา	 เลยต้องวางไว้ในที่ซึ่ง
เห็นได้เด่นชัด	 เสียงตอบรับของเจอร์ไฮจาก
ลูกค้าอยูใ่นเกณฑ์ที่ดมีาก	ที่ร้านจะต้องมคีรบ
ทุกรสชาติ	 อย่างน้อยๆลูกค้าเข้ามาที่ร้านก็
ต้องหยบิตดิไม้ตดิมอืกลบับ้าน	หยบิ	3	ซอง
บ้าง	12	ซองบ้าง	

	 ส�าหรับใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาย่านบางใหญ่	
ถนนกาญจนาภเิษก	 กอ็ย่าลมืแวะมาซื้อของฝากไป
ให้สตัว์เลี้ยงที่ร้านกนกฟาร์มอาหารสตัว์กนันะคะ	

“Jerhigh หนูใครอย่าแตะ!”
คุณ Suthida Lunsin

“เจ้านายครับ แกะห่อไหนก็ได้

อร่อยทุกห่อ”

คุณปิยะรัตน์ กุลธ�ารง

“ใครก็ได้ช่วยแกะห่อให้ที 

หนูหิวแล้วค่ะ”

คุณ Poppy Okus

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

“เห็นแล้วน�้าลายไหล 

อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยคับ ขออีกๆ”

คุณเจนจิรา แก่นพลอย
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เส้นหลังและล�ำตัว	หลงัตรง
ขนานกบัพื้น	ลกัษณะล�าตวัเป็น
สี่เหลี่ยมผนืผ้า	ความยาวล�าตวั
มากกว่าความสูงเลก็น้อย	
ล�าตวัครึ่งท่อนล่างเตม็ไปด้วย
มดักล้ามเนื้อ	ข้อศอกไม่ควรบดิ
เข้าหากนั

This A Pet

Chi-huahua
  "ถึงตัวจะเล็ก แต่เพ่ใจหญ่าย"

สำหรับคนชอบออกสังคมตัวยง แถมรักสุนัขเป็นชีวิตจิตใจ 
ชนิดท่ีว่าไม่อยากแยกจากกันไปไหน ขอแนะน�าน้องหมา 

เซเลบฯ ที่คุณจะพาไปไหนต่อไหนได้โดยสะดวก แถมแต่งตัวให้เขา
น่ารักๆได้อย่างกับมีตุ๊กตาดิ้นได้
 ชวิำว่ำ	 (Chihuahua)	 สนุขัพนัธุเ์ลก็ที่ก�าลงัเป็นที่นยิมอย่างมาก 
ในช่วงเวลานี้	ปัจจยัแรกที่ท�าให้ชวิาว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจเหน็จะเป็น
ขนาดของร่างกายที่เลก็ถงึเลก็มาก	 สามารถที่จะพกพาไปเที่ยวไหน
ต่อไหนได้แสนจะสบาย	 อีกเรื่องส�าหรับคนชอบแฟชั่นที่อยากเห็น
น้องหมาของตนน่ารกั	 คงเป็นเรื่องของการแต่งตวัที่ปัจจบุนัแฟชั่น
ส�าหรบัน้องหมาเป็นธรุกจิที่นา่จบัตามองทเีดยีว	 แบบวา่...ใส่อะไร 
กน่็ารกัไปหมด

	 โดยทั่วไปแล้วชวิาว่าจดัเป็นสนุขัที่มคีวามเฉลยีวฉลาด	กระตอืรอืร้นตลอดเวลา	ขี้เล่น	อ่อนโยนและตดิเจ้าของ
เป็นที่สดุ	เป็นคณุสมบตัทิี่สามารถบ�าบดัความเหงาของผู้คนได้เป็นอย่างด	ีแต่อย่าประมาทไป	เหน็เจ้าชติวัเลก็
อย่างนี้	 แต่ใจใหญ่มหมึา	 มคีวามกล้าหาญอยูเ่ตม็เป่ียม	 ถ้าคณุเผลอให้เขาออกนอกบ้าน	 เขาจะก้าวออกไป 
แบบไม่กลวัอะไรเลย	 ซึ่งนั่นก่อให้เกดิอนัตรายกบัเขาได้	 ทั้งรถราและสนุขัพนัธุใ์หญ่	 รั้วบ้านจงึต้องปิดมดิชดิ	 
และมขีนาดที่สงูเกนิกว่าเขาจะกระโดดข้ามไปได้
	 ถงึจะบ้าพลงัอยูบ้่าง	แต่ชวิาว่าสามารถอยูไ่ด้ในพื้นที่จ�ากดั	เช่น	คอนโด	อพาร์ตเม้นท์	แหล่งอาศยัที่เป็นที่ 
นยิมของคนเมอืง	 ขอแค่จดัพื้นที่ให้เขาได้วิ่งบ้าง	 อย่าปล่อยให้บ้านรถจนเกนิไปนกัล่ะ	 นอกจากจะเพื่อความ 
ปลอดภยัของน้องหมาแล้ว	บ้านยงัดูสะอาดเรยีบร้อยอกีด้วย	แหม...เลี้ยงหมาตวัเดยีวได้ก�าไรสองต่อ

ศีรษะ	กะโหลกศรีษะควรกลม
คล้ายผลแอปเปิ้ล

หู	ใบหูควรมขีนาดใหญ่	
ปลายหูค่อนข้างแหลม	
หูทั้งสองข้างตั้งออกจากกนั
โดยฐานใบหูท�ามมุเฉยีง	
45	องศากบักะโหลกศรีษะ	
ในชวิาว่าขนยาว	บรเิวณใบหู
ควรมขีนยาวปกคลมุ

ตำ โตแต่ไม่ควรโปนออกมามาก	
ตาทั้ง	2	ข้างมขีนาดเท่ากนั	นยัน์ตามสีดี�าสนทิ	
ส่องประกายแวววาว

จมูกและปำก	สั้น	ปลายปาก
ค่อนข้างกลม	สขีองจมูกควรมสีี
เข้ากบัสขีนบนล�าตวั

คอและช่วงไหล่ ล�าคอมลีกัษณะ
เป็นเส้นโค้งลาดเทเข้าหาไหล่เลก็น้อย

หำง	ต้องยาวพอเหมาะ	
ตั้งมลีกัษณะโค้ง	
โน้มไปข้างหน้า

อก	ลกึและกว้าง	
แต่ไม่ถงึกบักว้างมาก

ขน ชวิาว่าพนัธุ์ขนสั้น	ขนมลีกัษณะ
อ่อนนุ่มและแนบตดิล�าตวั	เป็นมนัวาว	
ปกตขินที่ล�าตวัและคอจะขึ้นหนาแน่น
กว่าส่วนอื่นๆในร่างกาย
ในชวิาว่าพนัธุ์ขนยาว	มลีกัษณะ
อ่อนนุ่ม	ขนเหยยีดตรงหรอืเป็นลอน
เลก็น้อย	ขนบรเิวณหูยาว	ส่วนล�าคอ
และหางมลีกัษณะยาวฟู

ขำและเท้ำ	เหยยีดตรงและตั้งขนานกนั	
อุ้งเท้ามขีนาดเลก็	นิ้วเท้าแยกออกจากกนั	
แต่ไม่ถงึกบักาง
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Cover Story

เรียกคะแนนจากแฟนละครได้มากโขกับบทของ “น�้าหวาน” ในละคร 
แผนร้ายพ่ายรัก และอีกไม่นาน“ใบเฟิร์น” อัญชสา มงคลสมัย ก็จะ 
มีละครเรื่องก๊วนคานทองกับพ่อปลาไหล มาให้แฟนๆได้ชมผลงาน 

ของเธอกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเธอในบทบาทใหม่ๆ  
วันนี้ Pet Lover by Jerhigh ได้โอกาสมาพูดคุยกับสาวสวยคนนี้
แบบสบายๆ ถึงเรื่องราวของน้องหมาสุดรักสุดหวง 

ใบเฟิร์นในวันนี้ 
	 “ถ่ายละครเรื่องก๊วนคานทองกับ
พ่อปลาไหลอยู่คะ	 ผลงานที่ผ่านมา 
กล็ะครเรื่องแผนร้ายพ่ายรกั	จรงิๆชอบ
การแสดงมาตั้งแต่เด็ก	 ตอนเด็กมากๆ
สมัย	 ป.5-ป.6	 ก็เริ่มเล่นละครเวทีของ
โรงเรียน	 ก็เป็นเหมือนก้าวแรกที่เริ่ม 
ปูทางมา	 ความฝันของเฟิร์นเปลี่ยน 
ไปมาอยู่เรื่อยๆ	เมื่อก่อนตอนเดก็	อยาก
เป็นแอร์โฮสเตส	พอโตแล้วยงัอยากเป็น
อยู่ไหม	 ก็นิดหนึ่ง	 แต่ไม่ได้อยากเป็น
มากเท่าตอนเดก็ๆแล้ว”

เจ้าตูบแสนรัก 
	 “ชื่อไต้ฝุ ่น	 เป็นปอมเมอเรเนียน	
อายุประมาณ	 2	 ขวบแล้วค่ะ	 ตอน
นั้นอยากเลี้ยงสุนัข	 เลยลองหาข้อมูล 
ในอินเทอร ์ เน็ตดู เล ่นๆ	 จริงๆเป ็น 
คนชอบสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างไซบีเรี่ยน	
ฮัสกี้	 แต่ด้วยความที่เราไม่พร้อมด้วย
อะไรหลายๆอย่าง	 ทั้งพื้นที่บ้าน	 และ 
ที่บ้านมีคุณย่าอยู่ด้วย	 เคยเลี้ยงแล้ว 

{ ใบเฟิร์น 
   อัญชสา มงคลสมัย}
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Cover Story

ไม่ค่อยดีเท่าไหร่	 เพราะเขาพลังเยอะ	 กลางวัน 
คุณย่าจะอยู่บ้านคนเดียว	 ก็เลยไม่อยากเสี่ยง	
เลือกที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กดีกว่า	 ซึ่งเราก็ชอบ 
สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนอยู่แล้ว	 ที่เป็นพันธุ์นี้ 
เพราะว่าเขาน่ารัก	 บอกไม่ถูกเหมือนกัน	 เขา 
น่ารกัมาก	เหมอืนตุ๊กตา”	
	 “ไต้ฝุ ่นเป็นสุนัขที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ	 เขา 
ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจนิดๆ	 กับเฟิร์นเขาจะไม่
ค่อยกล้า	ก่อนเลี้ยงเฟิร์นศกึษาข้อมลูก่อน	ว่าต้อง
เลี้ยงเขาแบบไหน	ดแูลยงัไง	เฟิร์นจะไม่ตามใจเขา
มาก	ไต้ฝุน่กจ็ะไม่ค่อยกล้า	ดเุขา	แต่ไม่ต	ีไต้ฝุน่ใจ
กล้ามาก	เวลาพาออกไปเดนินอกบ้าน	แล้วไปเจอ
กบัสนุขัในซอยที่ตวัใหญ่กว่าเขา	 3-4	 เท่า	 ไต้ฝุ่น 
จะสู้	 ไม่มียอม	 ไม่มีถอย	 วิ่งชนอย่างเดียวเลย	 
ห้าวตลอด	เป็นสนุขัที่ไม่มยีอม”

ไต้ฝุ่นกับใบเฟิร์น
	 “เลี้ยงไต้ฝุ ่นแล้ว	 ให้อะไรกับเฟิร ์นเยอะ 
เหมอืนกนั	อย่างแรกคอืความรบัผดิชอบ	เมื่อก่อน 
เราจะตื่นกี่โมงกไ็ด้	ท�าอะไรกไ็ด้	พอมไีต้ฝุน่	ท�าให้ 
เราต้องตื่นเช้า	 พาเขาไปเดินเล่น	 เหมือนดูแล 
อกีชวีติหนึ่ง	มคีวามรบัผดิชอบมากขึ้น	รบัผดิชอบ 
ชวีติเขา	ไต้ฝุน่เป็นเพื่อนเราได้	เวลาที่เราเหงา	ไม่มี 
เพื่อน	 เวลาเศร้า	 เวลาท้อ	 เวลาร้องไห้	 ไต้ฝุ่น 
จะมาจูบเรา	 เหมอืนรู้ว่าเรารู้สกึยงัไง	 เหมอืนเขา 
อยากจะให้ก�าลงัใจ”

อยากฝากข้อคิดอะไรให้คนเลี้ยงสัตว์
	 “ตอนได้สนุขัมาแรกๆ	ลูกสนุขักน็่ารกัมาก	
น่ารักทุกตัว	 แต่พอเขาโตขึ้น	 ไม่เป็นอย่างที่
เราคดิ	ไม่ว่าจะนสิยั	หรอืรูปร่างหน้าตา	กเ็ลย
เลี้ยงแบบปล่อยปละ	 เอาเขาไปทิ้งบ้าง	 สุนัข
เขารกัเจ้าของมาก	รกัเรามาก	ไม่ว่าเราจะแย่
แค่ไหน	 ดุเขา	 เขาก็รักเรา	 การทิ้งชีวิตๆหนึ่ง 
ที่เขามีแต่เราไป	 มันแย่มากๆ	 ก็อยากจะให้ 
ทกุคนก่อนที่จะเลี้ยงสนุขัสกัตวั	อยากให้คดิดีๆ  
ว่าเลี้ยงเขาได้	และจะเลี้ยงเขาไปตลอด”

	 ตอนที่คุณอยากได้เพื่อน	 เขาอยู่กับคุณ	
ตอนที่คุณเศร้า	 เขาอยู่ข้างๆคุณ	 ตอนที่คุณ
เหงา	 เขาเป็นเพื่อนคุณ	 อย่าลืมรักสุนัขและ
ดูแลเขาไปให้ตลอดนะคะ	

“สุนัขเขำรักเจ้ำของมำก 
รักเรำมำก 

ไม่ว่ำเรำจะแย่แค่ไหน ดุเขำ 
เขำก็รักเรำ กำรทิ้งชีวิตๆหนึ่ง
ที่เขำมีแต่เรำไป มันแย่มำกๆ”
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ใ นแวดวงคนเลี้ยง คนรักชิวาว่า ชื่อของ P&P 
Kennel คงเป็นที่รู ้จักกันดี วันนี้ เรามีโอกาส 

มาพูดคุยกับคุณการ์ตูน ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ
ของฟาร์มสุนัขชิวาว่าชื่อดังของบ้านเรา 

จุดเริ่มต้น
	 “ตอนที่เลี้ยงตวัแรก	เขาเป็นสนุขัที่ว่าง่าย	ประทบัใจ 

ชวิาว่าเป็นสนุขัที่มเีสน่ห์	เป็นสนุขัตวัเลก็ที่รกัเจ้าของ	 

เป็นสุนัขที่ปกป้องดูแลเจ้าของได้	 ถึงแม้จะตัวเล็ก	

หลังจากสุนัขตัวแรกก็เลยเริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆ	 เริ่มหา

ข้อมลู	จนกลายมาเป็นฟาร์ม	จนตอนนี้ท�าฟาร์มสนุขั

ชิวาว่า	 และก็ขายของใช้ที่เกี่ยวกับสุนัข	 ทั้งที่นอน	

ของใช้	 เครื่องประดับ	 เสื้อผ้า	 สิ่งของต่างๆที่น�าเข้า 

กจ็ะเกี่ยวกบัสนุขัทั้งหมด”

	 “ตอนนี้ตัวที่เลี้ยงตัวแรกก็แก่มากแล้ว	 เกือบจะ 

สิบขวบแล้ว	 ปัจจุบันนี้มีชิวาว่าทั้งหมด	 27	 ตัวค่ะ	 

ไม่รวมลูกสนุขั	เราจะไม่มเียอะ	เพราะถ้ามเียอะแล้ว 

เราดูแลไม่ทั่วถึง	 ถ้าเขามีน้องเราก็จ�าหน่าย	 ถ้าไม่ม ี

เรากไ็ม่ได้จ�าหน่าย	ท�าเท่าที่ม	ีเวลาที่ลกูค้าซื้อกจ็ะได้ 

เฉพาะลูกสนุขัที่เกดิจากแม่สนุขัของเราเท่านั้น	ไม่ได้ 

ไปรบัของคนอื่นมาขาย”	

	 “ชิวาว่าสายพันธุ ์ในประเทศไทยมีเยอะมาก	

หลักๆของเราจะมีสายพันธุ์จากไต้หวัน	 และญี่ปุ่น	

ส�าหรบัสายพนัธุจ์ากไต้หวนั	หน้ากจ็ะหกัและงอนกว่า	

แต่ถ้าญี่ปุน่	หน้ากจ็ะหกัตรง	90	องศา	จะดูหวานกว่า	

แล้วแต่ความชอบของลูกค้า	จะไม่เหมอืนกนั	ลูกค้า 

ที่เจอมาจะชอบขนยาวมากกว่า”	

V.I.P

P&P Kennel 
"ฟำร์มนี้" ด้วย "ความรัก"
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V.I.P

การดูแลชิวาว่า
	 “ชวิาว่าเป็นสนุขัที่เลี้ยงง่าย	เรื่องขนกไ็ม่ต้องดแูล

อะไรมาก	การอาบน�้ากอ็าทติย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย	

ถ้าไม่มีเวลาอาบน�้าให้เขาก็หวีขน	 เป่าขนให้ฝุ่นออก	

หลักๆเลยพวกน�้าตาลตกและต้องให้กลูโคสก็จะเป็น

สนุขัเดก็	ไม่ต้องให้สนุขัทกุตวั	ให้เฉพาะสนุขัที่มขีนาด

เลก็มาก	หรอืเดก็เกนิไป	กจ็ะมโีอกาสน�้าตาลตก	ส่วน

เรื่องอาหารกท็านอาหารเกรดพรเีมี่ยม	ถ้าสนุขัที่อายุ

เยอะกใ็ห้อาหารสนุขัที่โปรตนีไม่ต้องเยอะมาก”	

	 “ส�าหรับชิวาว่าขนสั้นและขนยาว	 การดูแลไม่

ต่างกนัมาก	ทั้งขนสั้น	ขนยาว	ขนร่วงพอๆกนั	เขาจะ 

ผลดัขนปีละครั้งส�าหรบัตวัผู้	ตวัเมยีจะบ่อยกว่า	ขน 

จะไม่ใช่ปัญหาที่ส�าคัญกับชิวาว่ามากนัก	 ดูแลง่าย	

ขนเขาดูแลง่ายอยู่แล้ว”	

อาหารการกิน
	 “ส�าหรบัอาหาร	เราจะให้เจอร์ไฮผสมไปในอาหาร

ด้วย	จะให้รสเป็ดที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยม	ถงุสแีดง	สลับ

กบัอนัที่เป็นลูกชิ้นไก่	ถงุสชีมพู	ผสมลงไปในอาหาร

วันเว้นวัน	 หรือสองวันครั้ง	 สลับกันไป	 เพราะว่า 

ถ้าสุนัขทานอาหารอย่างเดียวเขาจะเบื่อ	 ไม่ค่อย

ทานอาหาร	อาหารกจ็ะเหลอืเยอะ	ถ้าผสมกจ็ะทาน 

ได้ดี	 แล้วเวลาฝึกก็จะให้ขนมเจอร์ไฮเป็นรางวัล 

กับเขา	 ฝึกพื้นฐานให้เขา	 ยากหรือง่ายแล้วแต่นิสัย

ของสนุขัแต่ละตวั	 บางตวักฝ็ึกง่าย	 บางตวักฝ็ึกยาก	

ฝึกขับถ่ายเป็นที่ก็จะฝึกตั้งแต่เริ่มแยกจากแม่	 เรา

จะฝึกให้เบื้องต้น	 ลูกค้าที่ซื้อไปต้องฝึกต่อ	 เริ่มต้น

ฝึกหลกัๆสกัประมาณ	2	เดอืน	เขาชอบท�าตามสนุขั

ตวัอื่นๆ”	

	 “ถ้าสนุขักดักนั	เช่น	ตวัผู้กดักนัแย่งตวัเมยี	เราก็

จะจบัแยกขงั	เป็นการท�าโทษที่แรงที่สดุแล้วกจ็ะไม่ต	ี

ส่วนมาจะยกไม้ขู่เฉยๆ	จะไม่ตี	ถ้าจะตกีต็กีบัพื้นเอา	

ให้เสยีงดงั	เขากจ็ะกลวั”	

ข้อส�าคัญในการฝึกสุนัข
	 “การฝึกสุนัขที่ส�าคัญมากเลยคือ	 ความอดทน	

เพราะสุนัขเขาเป็นเหมือนเด็กที่สมาธิสั้น	 วันหนึ่ง 

ไม่ควรฝึกเกนิ	15	นาที	ดูว่าเบื่อไหม	เวลาฝึกกค็ล้อง

สายจงูให้เขาตลอดเวลา	เวลาเขาท�าถกูกใ็ห้ขนมและ

พูดชมเขา	 บางคนไม่ให้ขนม	 ก็จะฝึกยากขึ้นไปอีก	

เรื่องหลักๆก็คือ	 จะต้องอยู่ที่ตัวคนฝึกด้วย	 เช่น	 ถ้า

สนุขัท�าไม่ด	ีเราดเุขา	พอครั้งต่อไปสนุขัท�าเหมอืนเดมิ	

แต่เราไม่ดเุขา	สนุขักจ็ะงงๆ	คนฝึกต้องชดัเจนด้วย”	

ฝากถึงผู้อ่าน
	 “ตอนนี้คนเลี้ยงชิวาว ่าเยอะมาก	 คนคงคิด

กันว่า	 ราคาคงไม่แพงมาก	 บางคนบอกว่าเห็นใน

อินเทอร์เน็ตขาย	 3,000	 บาท	 ท�าไมเราถึงขายแพง	

การท�าฟาร์ม	ไม่ใช่เรื่องง่าย	เราเลี้ยงเขาเหมอืนเลี้ยง

หลายๆชวีติ	ทั้งค่าอาหาร	ค่าวคัซนี	เราดูแลสนุขัของ

เราอย่างดทีกุตวั	 แต่ละฟาร์มกไ็ม่ได้มรีาคาที่เหมอืน

กนั	ขึ้นอยู่กบัสายพนัธุ์	อย่างของเรากม็ทีั้งสายพนัธุ์

ที่น�าเข้า	 และสายพันธุ์ที่มีในประเทศ	 ซื้อจากฟาร์ม

ในไทย	 แล้วมาพัฒนาต่อ	 มาบรีดต่อ	 ราคาของเรา

จะอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไป	 ถึงสามหมื่นโดยประมาณ	

จริงๆราคาถูกแพงไม่ส�าคัญ	 คนที่อยากจะเลี้ยงจะ

ต้องดูว่า	ถกูใจในสนุขัตวันั้นไหม	พรอ้มที่จะเลี้ยงเขา

ไหม	เหมอืนค�าพูดของคณุเก๋	ชลลดาที่พูดว่า	จะซื้อ

สนุขั	อย่ารกัเขาเฉพาะตอนนั้น	ต้องดดู้วยว่าถ้าแก่ไป	

เรายงัจะรกัเขาไหม	ต้องดูในระยะยาวด้วย	ซึ่งเราว่า 

ค�าพดูนี้เป็นสิ่งที่ดมีาก	อย่างที่ฟาร์ม	สนุขัที่ไม่ได้บรดี

แล้ว	เรากย็งัเลี้ยงไว้	ไม่ทิ้งเขาไปไหน	ไม่ละเลย”	

ขอขอบคุณ P&P	Kennel	

“กำรฝึกสุนัข
ที่ส�ำคัญมำกคือ ควำมอดทน 
เพรำะสุนัขเหมือนเด็กที่สมำธิสั้น

วันหนึ่งๆไม่ควร
ฝึกนำนเกิน 15 นำที”
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เจอร์ไฮร่วมงาน Amazing Pet around the world 
เมื่อวนัที่	 8-11	 พฤศจกิายน	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์การค้าเซน็ทรลั	 รตันาธเิบศร์	 จดังาน	 Amazing	 Pet	 around	 
the	 World	 ขึ้น	 โดยภายในงานมีการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ ์	 แฟชั่นโชว์สุนัขจาก 
ดาราชื่อดัง	 และการจ�าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมาย	 รวมทั้งยังมีกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ	 
โดยในงานนี้เจอร์ไฮได้น�าสินค้าไปจ�าหน่ายในราคาพิเศษ	 เรียกเสียงตอบรับจากคนเลี้ยงสัตว  ์
ได้อย่างล้นหลาม
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มีทติ้งคลับเฟรนช์บูลด็อก
เจอร์ไฮร่วมสนับสนุนงานมีทติ้งคลับเฟรนช์บูลด็อก	 ในวันที่	 3	
พฤศจกิายน	ที่ผ่านมา	โดยภายในงานมตีรวจสขุภาพฟร	ีและมบีรกิาร
ท�าบตัร	TIDS	Card	บตัรประจ�าตวัพลเมอืงสนุขัอกีด้วย

มีทติ้ง Baanyork 2013 
เมื่อวนัเสาร์ที่	 9	พฤศจกิายน	ที่ผ่านมา	 เจอร์ไฮร่วมสนบัสนนุงานมทีติ้งของ	Baanyork	ชมรมคนรกัยอร์คเชยีร์	 เทอเรยี
ชื่อดงัของบ้านเรา	ณ	Sortel	Cottage	 โดยบรรยากาศภายในงานกเ็ตม็ไปด้วยความสนกุสนาน	มสีมาชกิมาร่วมงานกนั
เป็นจ�านวนมาก

เจอร์ไฮร่วมงานที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
	กิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 เลี้ยงปั๊กอย่างไรให้ห่างไกลโรคขี้เรื้อน	 เชื้อรา	 ยีสต์ในหู	 และโรคฮีทสโตรก	 
ซึ่งจดัโดยโรงพยาบาลสตัว์ตลิ่งชนั	ในวนัที่	3	พฤศจกิายน	ที่ผ่านมา	ซึ่งมคีนเลี้ยงสนุขัพนัธุ์ปั๊ก	โดยมผีู้สนใจเข้าร่วม
อบรมจากชมรมคนรกัปั๊ก	หมู่บ้านปั๊ก	ปั๊กไทยแลนด์คลบั	ชมรมคนรกัสนุขัอย่างคบัคั่งและอบอุ่น	และภายในงาน
ยงัมกีจิกรรมสนกุๆ	เช่น	แข่งกนิขนมเจอร์ไฮ	และอื่นๆอกีมากมาย

เจอร์ไฮร่วมงาน Amazing Pet Island 
เมื่อวนัที่	14-17	พฤศจกิายน	ที่ผ่านมา	ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	พษิณโุลก	
ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กบัสตัว์นานาชนดิสดุแปลก	ในงาน	“Amazing	Pet”	
ภายใต้คอนเซ็ปต์	 Amazing	 Pet	 Island	 พบกับสวนสัตว์จ�าลองที่เต็มไปด้วย 
สัตว์หายากมากมาย	 น�าโดย	 กิ้งก่าเบี๊ยดดราก้อน	 กิ้งก่าหนาม	 แพร์รี่ด๊อก	 
หนูเจอร์บิว	 กิ้งก่าเรดอีกัวน่า	 กิ้งก่ากรีนอีกัวน่า	 และงูสายพันธุ์บอลไพทอล	
พร้อมชมความน่ารัก	 และการแสดงความสามารถพิเศษจากเหล่าบรรดา
สารพนัสตัว์เลี้ยงแสนรู้	อาท	ิลงิประกติ	สนุขั	นกแก้ว	ฯลฯ	เพลดิเพลนิไปกบั
ฝูงแกะ	 และแพะหลากหลายสายพันธุ์	 โดยงานนี้เจอร์ไฮก็มีการน�าสินค้าไป 
จดัจ�าหน่ายในราคาพเิศษ



Cat Guru

ถ้าคุณผู้อ่านท่านไหนก�าลังเล้ียงแมวท่ีมีขนยาว
อยู่ หนึ่งในปัญหาที่เลี่ยงไม่พ้นก็คือ ขนของแมว 

พันกัน จับตัวกันเป็นก้อน ตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไร 
มองข้ามไป แต่แล้วผลที่ตามมาคือแมวได้รับบาดเจ็บ 
ที่ผิวหนัง เป็นบาดแผล ท�าให้รู้ว่าขนพันกันก้อนเล็กๆ
ไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด 
	 กฎง่ายๆของแรกในการจัดการกับขนพันกันของแมว
ก็คือ	 ต้องระลึกไว้เสมอว่าแมวสายพันธุ์ขนยาวเท่านั้น 
ที่มปัีญหาขนพนักนัมากที่สดุ	ส่วนในแมวขนสั้นอาจจะพบ
ได้บ้าง	แต่ไม่บ่อยครั้งเท่า	

ควรรูเ้บือ้งต้น
	 เมื่อคณุสงัเกตเหน็ว่าแมวของคณุเริ่มที่จะมขีนพนักนั	
อย่างแรกที่คุณต้องท�าก็คือ	 เลือกซื้อหวีที่เหมาะกับแมว
ของคณุ	 โดยอาจจะขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่อง
ของการกรมูมิ่ง	ว่าหวชีนดิไหนเหมาะที่จะใช้ท�าหน้าที่อะไร	
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหวทีี่มซีี่ฟันยาว	2.8	เซนตเิมตร	(1	1/8	นิ้ว)	
เหมาะในการสางขนแมวที่พนักนัเป็นก้อน	
	 เริ่มต้นการสางขนแมวด้วยการเล่นกันกับเขาก่อน	 
จากนั้นค่อยๆใช้หว	ี หวขีนตรงส่วนที่ยงัไม่พนักนัเสยีก่อน 
ถ้าแมวเริ่มท�าพฤติกรรมที่ไม่ดี	 ต่อต้าน	 ก็ให้หยุดลง 
เสยีก่อน	รอให้แมวผ่อนคลายและสงบลงจงึค่อยเริ่มต้นท�า
ใหม่	พยายามอย่าสางขนแมวตรงส่วนที่พนักนัแรงๆ	หรอื
ดงึออก	 ให้ค่อยหวไีปเรื่อยๆ	 ค่อยๆสางทลีะนดิ	 จ�าไว้ว่า
คณุต้องท�าอย่างเบามอืและอดทนสงู	 เพราะไม่อย่างนั้น
ผวิหนงัของแมวอาจจะได้รบับาดเจบ็	 และแมวเองกจ็ะมี
ประสบการณ์ที่ไม่ดต่ีอการหวขีนไปด้วย	

โกนขนเมือ่จ�าเป็น
	 บางครั้งอาการขนพันกันของแมวก็ยากเกินที่เราจะ 
สางขนออกได้ทั้งหมด	 ทางเลือกเดียวก็คือ	 ต้องโกนขน 
ส่วนที่พันกันทิ้ง	 ซึ่งหน้าที่นี้ควรปล่อยให้เป็นงานของ 
ผูเ้ชี่ยวชาญมากกว่าที่จะลงมอืท�าด้วยตวัเอง	ไม่เช่นนั้นแล้ว
น้องเหมยีวอาจจะได้รบับาดเจบ็จากมอืของคณุเองกไ็ด้	

Hair Ball
ท�ำยงัไงด ีน้องแมวขนพนักนั

แปรงขนบ่อยๆ
	 คณุควรแปรงขนให้เจา้เหมยีวทกุวนั	 อาจจะใชแ้ปรง 
แบบที่เรยีกว่า	Pin	Brushes	 เพราะสามารถแปรงลงไปได้ 
ใต้เส้นขน	 สามารถแก้ขนที่เริ่มพนักนัออกได้เรว็	 โดยสิ่งที่ 
ควรค�านึงถึงอยู่เสมอเวลาแปรงขนให้น้องเหมียวก็คือ	 
ท�าอย่างเบามือ	 อดทน	 ค่อยๆท�าจนขนที่พันกันเริ่ม 
คลายตวัออกจนกระทั่งหลดุออกมา	 และเมื่อขนกลบัมา 
เหมอืนเดมิแล้วต้องแน่ใจว่าหวขีนลงไปถงึโคนเส้นขน	

จดัการก้อนขน
	 ในการก�าจัดก ้อนขนที่พันกันออกนั้น	 คุณต้อง
ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ	 ขนบางก้อนพันกันจนติด 
กบัผวิหนงั	เพราะฉะนั้นถ้าคณุเลอืกที่จะตดัขนก้อนนั้นทิ้ง	
ก็ต้องแน่ใจว่าไม่ตัดโดนผิวหนังของแมว	 การก�าจัดขนที่ 
พันกันต้องเริ่มต้นจากการหวีและแปรงขนเสียก่อน	 
ท�าอย่างค่อยๆ	เบามอื	ก้อนขนที่พนักนัก้อนเลก็ๆสามารถ
หลุดออกได้ง่ายจากการแปรงขน	 จัดการก้อนขนพันกัน
ก้อนเล็กๆโดยหวีขนบริเวณรอบๆก้อนขนนั้นเสียก่อน	 

ส่วนขนก้อนไหนที่คุณแน่ใจว่าไม่สามารถก�าจัดได้โดย 
การหวีอย่างแน่นอนแล้ว	 ให้ใช้กรรไกรตัดออก	 และใช้ 
ความระมดัระวงัอย่างถงึที่สดุ	
	 ทางหนึ่งที่ช่วยแยกก้อนขนออกจากผิวหนังก็โดย 
การใช้หวีสอดลงไปที่ใต้ก้อนขน	 ท�าให้หวีเป็นเหมือน
ตัวกลางระหว่างก้อนขนกับผิวหนัง	 และคุณก็สามารถ 
ตดัก้อนขนออกได้โดยไม่ถกูผวิหนงั	ถ้าหากคณุไม่สามารถ
ใช้หวีสอดลงไปใต้ก้อนขนได้	 เวลาตัดก้อนขนต้องวาง
กรรไกรลงไปที่ใต้ก้อนขนอย่างระมดัระวงั	 อย่าตดัไปทาง
ที่มีผิวหนังอยู่	 ค่อยๆตัดขึ้นไปที่ด้านปลายเส้นขน	 คุณ
ต้องแน่ใจว่ามองเหน็ใบมดีของกรรไกรตลอดทั้งอนั	 ไม่ให้
มผีวิหนงัตดิเข้ามา	ตดัอย่างช้าๆ
	 อย่างไรกด็ทีางที่ดทีี่สดุในการป้องกนัปัญหาขนพนักนั
ของแมว	 คอื	 คณุต้องหมั่นแปรงขนแมวอย่างสม�่าเสมอ	
ท�าได้ทุกวันยิ่งดี	 และอย่าให้ก้อนขนพันกันก่อตัวขึ้น	
นอกจากจะไม่มปัีญหาเรื่องขนพนักนัแล้ว	 คณุยงัได้สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัเจ้าเหมยีวอกีด้วย	


