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“สุนัขต้องการการออกก�าลัง
กาย” หนึง่ในสิง่ทีเ่จ้าของน้องตบู 

ทุกคนต้องจ�าให้ข้ึนใจ ซึ่งหนึ่งใน
วธิกีารออกก�าลงักายของน้องหมา 
ก็คือ การไปเดินเล่น แต่ใช่ว่าจู่ๆ 
พาสุนัขออกไปเดินเล่นได้เลย มัน
ต้องมีการเตรียมตัว เตรียมใจ 
เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสรรพ
เสียก่อน 
 ค�ำถำมทีพ่บบ่อยกคื็อ “สายจงู
แบบไหนที่ดทีี่สดุ” ซึ่งค�ำตอบกง่็ำยๆ 
“สายจงูที่ดทีี่สดุคอืสายจงูที่คณุรูส้กึ
สบายเวลาถือ” สำยจูงมีด้วยกัน
หลำยแบบ แต่ละแบบก็เหมำะกับ
กำรใช้งำนต่ำงกนัไป ควรเลอืกใช้ให้
เหมำะกบัตวัเรำและสนุขั ดงันี้
 สายจูงแบบ Flexi-Leads 
 น่ำจะเป็นสำยจูงที่เหมำะที่สุด
ส�ำหรับกำรพำสุนัขเดินเล่นในสวน 
เพรำะสำมำรถควบคมุควำมสั้นยำว
ของสำยจูงได้ง่ำย ให้อิสระกับสุนัข
ได้มำก แต่ไม่เหมำะกับกำรพำสุนัข
ไปเดนิในที่มผีู้คนพลกุพล่ำน เพรำะ

เดินเล่นแบบตูบๆ
สำยจูงที่ยำวกว่ำปกติจะท�ำให้เกิด
กำรไปพันแข้งขำของคนที่เดินไปมำ
เอำได้ง่ำยๆ
 สายจูงแบบโซ่ 
 หลำยคนคิดว่ำสำยจูงแบบโซ่
ก็เหมำะในกำรใช ้จูงสุนัขไปเดิน
เล่น แต่กม็นี�้ำหนกัที่มำกกว่ำสำยจูง 
แบบอื่นๆด้วยเช่นกัน ถ้ำเดินนำนๆ
คณุอำจจะเมื่อยได้ง่ำยๆ แต่สำยจูง 
แบบนี้กม็ข้ีอดสี�ำหรบัสนุขัที่ชอบเล่น
ชักกะเย่อ เพรำะน้องหมำคงต้อง
ถอยหนีเมื่อเจอกับสำยโลหะ ที่ไม่
เป็นมติรกบัฟันเท่ำไหร่นกั

 สายจูงไนลอน 
 อำจจะบำดมือเจ้ำของสุนัขได้
ง ่ำยๆ รวมทั้งถ้ำน้องหมำคึกจัด 
วิ่งๆหยุดๆตลอดเวลำ สำยจูงก็อำจ
จะท�ำให้มือเรำไหม้ได้ แต่ควำม
สวยงำมและกำรออกแบบ สีสัน 
ที่หลำกหลำยกท็�ำให้เรำใจอ่อนเลอืก
มำใช้ทุกที นอกจำกนี้ยังมีสำยจูง 
ที่ท�ำจำกหนัง เป ็นทำงเลือกที่ด ี
เพรำะเหมำะมอื ถอืง่ำย
 ถ้ำเปลี่ยนจำกกำรเดินเล่นมำ
เป็นกำรฉุดกระชำก ลำกกันไปมำ 
เมื่อไหร่ เมื่อนั้นควำมสนกุกจ็ะหมด
ไปและพำควำมตึงเครียดเข้ำมำ
แทนที่ มหีลำยสำเหตดุ้วยกนัที่ท�ำให้
เป็นเช่นนั้น กล่ำวคือ ถ้ำสุนัขของ
คณุกระโดด หรอืวิ่งเข้ำหำสตัว์ชนดิ
อื่นๆที่อยู่ในสวน หรือตำมทำงเดิน  
สิ่งหนึ่งที่อำจจะช่วยได้ หำกคุณ
พำน้องหมำมำเดินเล่นในช่วงเวลำ
อื่นๆที่สัตว์ไม่ออกมำหำกิน ถ้ำสุนัข
ตื่นตัวทุกครั้งยำมที่ได้ยินเสียง หรือ
เหน็อะไรที่เคลื่อนไหว บำงทอีำจจะ
ต้องพำเขำไปเดินในที่เงียบๆ และ
มีสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่มำกนัก อำจจะ
ต้องหันมำใช้สำยจูงแบบ Head 
Halter เป็นสำยจูงแบบที่มัดปำก
สนุขั ส�ำหรบัน้องหมำที่อยูไ่ม่สขุ และ
ตื่นเต้นเกนิเหตไุด้ง่ำยๆ 

 ทั้งนี้ระหว่ำงที่พำสนุขัออกไปเดนิ
เล่น เรำต้องคอยสงัเกตดูด้วยว่ำเจ้ำ
ตูบไปสมัผสั ดม หรอืกดัแทะ ต้นไม้ 
หญ้ำ หรือดอกไม้หรือเปล่ำ เพรำะ
บำงทีพืชพรรณเหล่ำนั้นก็อำจจะ
เป็นพิษกับตัวสุนัข บำงทีอำจจะมี
สำรเคมีตกค้ำงจนเป็นอันตรำยต่อ
ตัวสุนัข ทำงที่ดีควรระมัดระวังไม่
ให้สุนัขกัดแทะสิ่งของหรือพืชพรรณ 

 
ที่อยู่ตำมทำงเดนิ 

กนัไว้ก่อนดกีว่ำมำแก้ทหีลงั 
 คงจะดไีม่น้อยถ้ำหำกระหว่ำง
ที่เรำก�ำลังเดินไป น้องหมำของเรำ
ได้เพื่อนใหม่เป็นมนุษย์คนอื่นๆ แต่
คงไม่ดีแน่ๆ ถ้ำหำกเจ้ำตูบกระโดด 
เข้ำใส่เพื่อนใหม่คนนั้น เพื่อหลกีเลี่ยง 
ปัญหำดังกล่ำว คุณต้องฝึกสุนัข
ให้นั่งตามค�าสั่งได้ และท�ำให้เขำ 
รู ้ว่ำกำรกระโดดใส่คนอื่นเป็นสิ่งที่ 
ไม่ดี หลักกำรง่ำยๆก็คือ ถ้ำไม่นั่ง 
กไ็ม่ได้ของรำงวลั ท�ำซ�้ำบ่อยๆ แล้ว 
น้องหมำจะเรียนรู ้ได้เลยว่ำ กำร 
กระโดดใส่คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ด ี

 กำรพำน้องหมำออกไปเดินเล่น
แม้จะใกล้ๆบ้ำนก็ตำมที แต่ก็ต้อง
มีสิ่งของที่จ�ำเป็นติดไม้ติดมือออก
ไปด้วย อย่ำงแรกคือ น�้า เป็นสิ่งที่ 
จ�ำเป็นมำกๆส�ำหรับสุนัข เวลำพำ
น้องหมำไปเดินเล่น ไปวิ่งเล่นควร
พกน�้ำดื่มของเขำไปด้วย ยิ่งในสภำพ
อำกำศที่ร้อน ต้องยิ่งเตรยีมไป แล้ว
ต้องไม่ลืมของเล่นชิ้นโปรดของเขำ 
กำรพำสุนัขไปเดินเล่นเป็นช่วงเวลำ
ที่ดีที่จะฝึกฝนเขำ อำจจะน�ำจำน
ร่อน หรือลูกบอลไปโยนให้สุนัขวิ่ง
ไปเกบ็กลบัมำ สดุท้ำยคอื ถุงเก็บอึ  
อย่ำปล่อยให้ของเสียของน้องหมำ
ของเรำท�ำให้คนอื่นหมดสนกุ ร่วมด้วย 
ช่วยกันรักษำควำมสะอำดของพื้นที่
สำธำรณะ 
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15ข้อ
ดูแลน้องหมา 
“ตาบอด”
คงไม่มีใครอยากให้เจ้าตูบของเราเกดิภาวะความพกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ตาบอด” แต่เมือ่มนั

เกดิขึน้แล้ว เรากต้็องดแูลเขาให้ดทีีส่ดุ และเข้าใจวธิกีารดแูลน้องหมาทีม่องไม่เหน็ การท�าให้น้อง
หมารูส้กึปลอดภยั สร้างสิง่แวดล้อมทีเ่ขาคุน้เคย จะช่วยลดอบุตัเิหตทุีเ่ราไม่คาดคดิได้มาก ยามทีเ่รา
ต้องทิง้น้องหมาไว้ตัวเดยีว ทัง้น้ีการดแูลและการสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมส�าหรบัน้องหมาตาบอด
สามารถท�าได้ โดย

1ให้กำรดูแลเอำใจใส่โดยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สนุขัที่ชรำภำพมำกเป็นพเิศษ 

2หลกีเลี่ยงกำรเคลื่อนย้ำยข้ำวของเครื่องใช้ 
เฟอร์นเิจอร์

3อย่ำทิ้งสิ่งของไว้เกะกะทำงเดนิ 

4ตรงเหลี่ยมมุมของแหลมคมของบ้ำน 
ต ้องหำอะไรนุ ่มๆมำหุ ้ม เพื่อป ้องกัน

อนัตรำย 

5พูดกับสุนัขทุกครั้งเมื่อคุณเดินมำใกล้เขำ 
จะจบัตวัเขำ หรอืเล่นกบัเขำ 

6ให้น้องหมำดมกลิ่นมือของแขกที่มำบ้ำน 
ก่อนที่แขกจะสมัผสักบัตวัสนุขั 

7ถ้ำหำกท�ำได้ ควรท�ำให้แต่ละห้องมีกลิ่น
เฉพำะตวั เพื่อที่น้องหมำจะได้ดมกลิ่นและ

ทรำบว่ำตอนนี้ตัวเองอยู่คนละห้อง เดินมำถึง
คนละพื้นที่ของบ้ำนแล้ว 

8ใช้น�้ำหอมแตะไว้ตรงบันไดขั้นแรก และ
บั้นไดขั้นบนสุด เพื่อเป็นกลิ่นเฉพำะให้

สนุขัทรำบ

9ถ้ำน้องหมำต้องขึ้นลงบันได คุณต้องเป็น
คนอุ ้มเขำขึ้นลงบันไดเท่ำนั้น และเมื่อ 

ไม่ได้ใช้บันไดควรหำอะไรมำกั้น เพื่อไม่ให้ 
น้องหมำเดนิแล้วพลดัตกลงมำ 

10ถ้ำที่บ้ำนมีสระน�้ำ ก็ควรหำอะไรมำ 
วำงกั้นรอบๆสระน�้ำด้วยเช่นกนั 

11ต้องให้แน่ใจว่ำ น้องหมำมีที่ประจ�ำตัว 
ที่ๆเขำรู้สึกปลอดภัย สำมำรถเข้ำออก

ได้ง่ำย 

12ซื้อของเล่นให้เขำแบบที่มีเสียงและ
กลิ่น 

13วำงจำนน�้ำและจำนอำหำรไว ้ในที่
เดยีวกนั ที่เดมิทกุครั้ง อย่ำเปลี่ยนที่

14ใช้น�้ำเสยีงที่นุ่มนวลกบัสนุขั 

15อย่ำตำมใจ หรอืโอ๋สนุขัมำก
จนเกนิไป 
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น้องหมาตัวโต๊ โต ที่เห็นหน้าก็รู้ว่าอิมพอร์ต
มาจากจีน ด้วยลักษณะขนที่ฟูฟ่อง เชื่อกัน

ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นต้นแบบของหมาฟู เช่น ชิห์สุ  
ชาเป่ย ปักกิ่ง ปั๊ก
 เจ้ำสงิโตร้องโฮ่งพนัธุ์นี้มนีำมว่ำ เชาว์ เชาว์ เป็น
พนัธุ์ผสมระหว่ำงมำสตฟีและซำมอยด์ ได้ชื่อว่ำหมำ
สำยพันธุ์ดีจำกจีนเมื่อไร เป็นต้องไปดังถึงฝั่งยุโรป 
เพรำะหลำยพนัธุ์อย่ำงปั๊ก และเชำว์ เชำว์ จะได้รบั
ควำมสนใจจำกรำชวงศ์อังกฤษเสมอ อำจเพรำะ 
ขนหนำแน่นรอบคอ ดูเป็นประกำย ท�ำให้ดูมีควำม
สง่ำงำม หน้ำตำเคร่งขรึม ชอบวำงท่ำสุขุมท�ำให้ดู
เป็นบอดี้กำร์ดมำดดพีอตวัทเีดยีว
 เชำว์ เชำว์ เป็นสนุขัที่นอกจำกจะตวัใหญ่ อ้วนท้วน 
สมบรูณ์ ยงัมพีละก�ำลงัมำกมำยอกีด้วย แต่เหน็ตุต๊๊ะ 
อย่ำงนั้น ใช ่ว ่ำจะอืดเหมือนหมูนะจ๊ะ เพรำะ 
เจ้ำอวบมีควำมคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัว 
อยูเ่สมอ เฉลยีวฉลำด แต่รกัสงบและชอบควำมอสิระ 
มีควำมสำมำรถในกำรดมกลิ่นเป็นเลิศ อำรมณ์ด ี
และซื่อสตัย์มำก
 สุนัขพันธุ ์นี้มีควำมหนำแน่นของขนมำก และ 
รักควำมสะอำด เจ้ำของต้องหมั่นดูแล อำบน�้ำ  
แปรงขนให้เป็นประจ�ำ นอกจำกจะท�ำให้ขนดูสวย 
เป็นเงำงำมแล้ว ยังช่วยให้กำรผลัดขนลดลง อีกสิ่ง 
ที่ต้องใส่ใจคอื เชำว์ เชำว์เป็นสนุขัตวัอ้วนจงึต้องกำร
กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ ข้อนี้อย่ำลืมเด็ด
ขำด

aSIatIque, 
tHe riverFront
ช็อปปิ้ง กิน เที่ยวแบบมีสไตล์ที่เจริญกรุง
 ช่วงที่มวีนัหยดุนอ้ยแบบนี้ ลองหนักลบัมำเที่ยวเมอืงกรงุแบบมสีไตล์ดมูั๊ย กบัแหล่งชอ็ปป้ิงสดุเก๋ 
ที่ก�ำลงัฮอต ฮติ อนิสดุๆ ในขณะนี้ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique, The Riverfront)  
ด้วยแนวคิดกำรน�ำพื้นที่ย่ำนโรงงำนเก่ำมำดัดแปลงเป็นที่ขำยของหลำกสไตล์ แหล่งทำนอำหำร 
หลำกหลำย และวิวทิวทัศน์ริมแม่น�้ำที่รับลมให้ยืนเล่นเพลินๆ แม้จะบอกว่ำเป็นแหล่งช็อป  
แต่ทัศนียภำพที่ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์ของโกดังหมำยเลขต่ำงๆ หอนำฬิกำทรงยุโรป ทำวเวอร์
ย่ำนโรงงำน และที่ขำดไม่ได้ต้องไปเก็บภำพคือชิงช้ำสวรรค์ขนำดยักษ์ เอเชียทีค สกำย ซึ่งกลำย 
เป็นแลนด์มำร์คที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงประเทศได้อย่ำงดี ถ้ำใครยังพลำดทริปนี้ 
ขอบอกว่ำตกเทรนด์แน่ อย่ำช้ำ หยิบกล้อง หอบน้องหมำไปเดินเล่นกัน สิ่งเดียวที่อยำกเตือนคือ 
ย่ำนนี้รถติดเหลือเกิน ถ้ำไม่ติดขัดเรื่องเจ้ำสี่ขำ เรำขอแนะน�ำให้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ BTS ลงสถำนี
ตำกสนิ แล้วต่อเรอืโดยสำรของโครงกำรฯ บรกิำรฟรจี๊ะ

Chow2
สิงโตตัวน้อยที่ร้อง “บ็อกๆ”

this A Pet

ศีรษะ มขีนำดใหญ่เมื่อเทยีบกบั
ล�ำตวั กะโหลกแบนกว้ำง สนัจมูก
สั้น รมิฝีปำกเตม็และยื่น

หู ใบหูเลก็ ปลำยหูโค้งมน
เลก็น้อย หูแขง็และตั้งชนั
ขึ้นแต่เอยีงออกด้ำนข้ำงหรอื
ด้ำนหน้ำเลก็น้อย

ตำ สดี�ำปำนกลำง 
รูปทรงคล้ำย
อลัมอนด์ 
ขอบตำสดี�ำ

จมูก จมูกสดี�ำ 
และสนี�้ำตำล

คอ มกีล้ำมเนื้อแขง็แรง 
คอกลมๆ ควำมยำว
พอเหมำะดูสง่ำงำม

อก อกกว้ำง ลกึ 
ล�ำตัว สั้นกะทดัรดั ซี่โครง
ผำยออก ล�ำตวัสูงใกล้เคยีง
กบัควำมยำวของล�ำตวั 
หลงัขนำนตรงกบัพื้น

ขน ขนยำวปำนกลำง ฟูเป็นขน 
2 ชั้น  สขีน มสีนี�้ำตำลแดง 
น�้ำตำลอ่อน สขีำวครมี

ฟัน ฟันขำว แขง็แรง 
ประกบกนัพอด ี    
ปำก รมิฝีปำกด�ำ 
รมิฝีปำกบนห้อย
ลงมำเลก็น้อย

หำง โคนหำงอยู่ในระดบัสูง 
หำงพำดแนบหลงั

ขำหน้ำ ขำหน้ำตั้งฉำกกบัพื้น 
กระดูกใหญ่ เท้ำหน้ำชี้ตรง
ไม่บดิเบี้ยว ขำหลัง ลกัษณะ
เหมอืนกบัเท้ำหน้ำ
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Dog Panorama

‘Psycho’ 
the dog takes 
snake bite 
to save 
two girls

อีกหนึ่งตูบฮีโร่ 
 เหตเุกดิที่รฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ระหว่ำงที่มำยำกบัน้องสำว
ตัวน้อยๆของเธอก�ำลังเข้ำครัวท�ำกับข้ำว งูหำงกระดิ่งตัวหนึ่งก็ปรำกฏ 
ตวัขึ้นพร้อมกบัท่ำทำงที่เตรยีมตวัจูโ่จม ทนัใดนั้นเอง “ไซโค” ตบูสำยพนัธุ์ 
ผสมระหว่ำงชวิำว่ำกบัพเูดิ้ลกว็ิ่งเข้ำมำกั้นกลำงระหว่ำงงกูบัมำยำ ท�ำให้ 
ไซโคถูกงูฉกเข้ำที่บริเวณเปลือกตำแบบจังๆ แล้วก็เลื้อยหำยไป มำยำ 
รบีพำไซโคไปส่งโรงพยำบำลสตัว์ โชคยงัดทีี่คณุหมอบอกว่ำน้องหมำฮโีร่ 
ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรำย 
 งำนนี้ไซโคเป็นฮโีร่ และท�ำไปเพรำะสญัชำตญำณของควำมรกัที่มต่ีอ 
เจ้ำของล้วนๆ

welcome 
sunny!

to be 
a Presidential Pet

 ในที่สุด Bo ก็มีน้องสำวเสียที ล่ำสุดสุนัขสำยพันธุ์ 
Portuguese Water Dog วัย 1 ปีได้ย้ำยเข้ำไปอยู่กับ
ครอบครวัของประธำนำธบิดบีำรคั โอบำมำเป็นที่เรยีบร้อย 
ซึ่ง Sunny สำมำรถเข้ำกันได้ดีกับครอบครัวและพี่ชำย 
สำยพันธุ์เดียวกัน นอกจำกจะมีพลังงำนเต็มเปี่ยมและ
ควำมซื่อสัตย์ รักเจ้ำของแล้ว ซันนี่ยังมีบุคลิกที่ร่ำเริง 
สมชื่ออีกด้วย กำรประกำศต้อนรับอย่ำงเป็นทำงกำรนั้น 
ดเูป็นอะไรที่ท�ำให้คนรกัสนุขัปลำบปลื้มมำกกบัภำพของสนุขั
สองตัวที่ผ่อนคลำยอยู่ในสนำมหญ้ำภำยใต้ที่อยู่อำศัยอัน
อบอุน่ วดิโีอของทั้งคูถ่กูคลกิชมอย่ำงล้นหลำม ท�ำเนยีบขำว 
แถลงกำรณ์ว่ำ ซันนี่จะเดินตำมรอยเท้ำของโบได้อย่ำง
แน่นอน ไม่ว่ำกำรเดินเล่นกับครอบครัวหลังอำหำรค�่ำ 
หรือแม้แต่กระโดดนั่งตักสุภำพสตรีหมำยเลขหนึ่งอย่ำง 
ไม่เคอะเขนิ

คุณหาว ตูบก็หาว
 เคยสงัเกตกนับ้ำงหรอืเปล่ำว่ำ เวลำที่คณุหำว 
สักพักน้องหมำของคุณก็หำวตำม ที่เป็นเช่นนี้
นั้นเกิดจำกกำรที่เจ้ำตูบสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึก
เหนื่อยล้ำจำกผู้เป็นเจ้ำของ และต้องกำรจะบอก
ว่ำ “เรำเข้ำใจนำยนะ” ประมำณนั้น 
 จำกกำรศึกษำของนักวิจัยชำวญี่ปุน โดย
ท�ำกำรทดสอบกบัสนุขั 25 ตวั จำกหลำกหลำย
สำยพนัธุพ์บว่ำ น้องหมำจะหำวตำมผูเ้ป็นเจ้ำของ 
มำกกว่ำจะหำวตำมคนแปลกหน้ำ และเจ้ำตบูยงั
รู้ด้วยว่ำ ถ้ำเรำแกล้งหำว เขำกจ็ะไม่ตอบสนอง
 เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ว่ำท�ำไมน้องหมำถึงได้
ชื่อว่ำเป็นเพื่อนที่ดทีี่สดุของมนษุย์ 

่

china zoo’s 
‘ l i o n ’ 

was living 
a lie as dog 

in disguise
 ผู้เข้ำชมสวนสัตว์จีนในเมือง Louhe ต่ำงตื่นตะลึง กับกำรโกหกค�ำโต 
เมื่อพวกเขำเดินเข้ำไปชม “สิงโตแอฟริกำ” และพบว่ำเจ้ำตัวโตขนฟูเริ่ม 
ส่งเสียงเห่ำแทนกำรค�ำรำม เมื่อสังเกตอย่ำงชัดเจนจึงทรำบสัตว์ที่อยู่ใน
กรงนั้นคือสุนัขพันธุ์ Tibetian Mastiff เป็นสุนัขขนำดใหญ่ที่มีขนดก โดย
เฉพำะรอบคอที่แผ่ออกเหมอืนสงิโต ผู้เข้ำชมรำยหนึ่งกล่ำวอย่ำงชดัเจนว่ำ  
สวนสตัว์พยำยำมหลอกลวงพวกเขำอย่ำงแน่นอน เพรำะป้ำยหน้ำกรงระบุ
อย่ำงชดัเจนว่ำในกรงคอื สงิโตแอฟรกิำ
 นอกจำกนั้นยังมีรำยงำนว่ำมีสุนัขพันธุ ์อื่นอยู ่ในกรงหมำปำ กรง
สุนัขจิ้งจอก ในกรงเสือดำวอีกด้วย ทำงผู้จัดกำรสวนสัตว์ปฏิเสธถึงกำร 
หลอกลวงครั้งนี้ และอธิบำยว่ำทั้งสิงโตและเสือดำวถูกยืมออกไปเพื่อกำร
ผสมพันธุ์และจะกลับมำยังกรงเดิมในไม่ช้ำนี้ ส่วนสุนัขนั้นเป็นเหตุผล 
ทำงธรุกจิของเธอ และจ�ำเป็นที่จะต้องใช้สถำนที่เพื่อให้สตัว์เลี้ยงตวันี้อำศยั
แค่ชั่วครำว นบัเป็นกำรหลอกลวงที่ท�ำให้เรำทึ่งจรงิๆ

่
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ศิรินทร์ ปรีดานนท์ หรือ ชิปปี้ อีกหน่ึง 
สาวน้อยหน้าใหม่ที่ก�าลังจะแจ้งเกิดอย่าง

เต็มตัวในละครเรื่อง สื่อรักสัมผัสหัวใจ หรือ 
Sixth Sense ซีซั่น 2 ซึ่งก่อนหน้านี้เรา 
คุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีจากงานถ่ายแบบและโฆษณา 
วันนี้ Pet Lover by Jerhigh มีนัดกับ 
สาวน้อยคนน้ีเพือ่พดูคยุกบัเธอถงึเรือ่งราวของ
น้องหมาที่เธอบอกว่าเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ 

ชีวิตในตอนนี้
 “ก�ำลงัเรยีนอยู่ปีที่ 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผลงำนส่วนใหญ่ 
จะเป็นกำรถ่ำยนติยสำร ถ่ำยโฆษณำ และก�ำลงั 
ถ่ำยละครเรื่องสื่อรกัสมัผสัหวัใจ หรอื Sixth Sense  
ซีซั่น 2 ค่ะ ชิปปี้ไม่ได้คิดที่จะเข้ำมำในวงกำร  
แต่เพรำะเพื่อนรู้จักกับทำงโมเดลลิ่ง เขำก็ให้ 
มำถ่ำยรูปเก็บไว้ และก็ได้โอกำสเข้ำไปแคสติ้ง 
ละคร แล้วก็ได้บท ซึ่งจริงๆแล้ว งำนที่อยำกท�ำ
คอื แฟชั่นดไีซเนอร์ แต่กำรมำอยู่ในวงกำรบนัเทงิ 
ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำจะท�ำไม่ได้ตำมที่เรำ 
ฝันไว้ ทั้งสองสิ่งสำมำรถท�ำควบคู่กนัไปได้”

   Must Love 
 Dog
‘ชิปปี้’ 
ศิรินทร์ ปรีดียานนท์
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ชีวิตของคนรักสุนัข 
 “เลี้ยงน้องหมำไว้ 2 ตัว ตอนนี้อยู่ที่บ้ำนกับ 
ชิปปี้ตัวเดียว เพรำะอีกตัวคุณแม่พำไปเชียงใหม่ 
ทั้งสองตัวเป็นพันธุ ์ปอมเมอเรเนียน สีน�้ำตำล 
ตวัที่พำมำถ่ำยรูปด้วยวนันี้ชื่อ คำปู ค่ะ ได้คำปู 
มำจำกจตุจักร วันนั้นไปกับเพื่อน เพื่อน
อยำกเลี้ยงปลำ เดินผ่ำนจะไปดูตลำดปลำ  
ไปเจอคำปู ตัวเล็กมำก พอเห็นแล้วก็แบบ  
“น่ารักอ่ะ” ก็ไม่ได้จะซื้อ เดินผ่ำนไปแล้วนะ  
ต้องเดนิกลบัมำ เหมอืนถกูชะตำ บอกไม่ถกู ไม่ได้
มแีผนจะซื้อเลยนะ แต่อดไม่ได้จรงิๆ” 
 “ชอบปอมเมอเรเนียนมำตั้งแต่เด็กๆ เห็น 
ครั้งแรกตอนเรยีนอยูช่ั้นประถมปีที่ 6 แล้วตอนนั้น 
น้องหมำพันธุ์นี้เพิ่งเข้ำมำในบ้ำนเรำ เพิ่งจะดัง 
คณุพ่อกซ็ื้อให้มำเลี้ยง ไปเลอืกเองเลย ชื่อ หมเูต๊ะ 
เป็นพี่คำปู ผูกพันมำกๆ เขำน่ำรัก แล้วพอเห็น 
คำปูกช็อบ เริ่มรู้แล้วว่ำต้องเลี้ยงยงัไง คำปเูพิ่งจะ
อำย ุ9 เดอืน เป็นสนุขัที่สอนง่ำยมำก แค่วนัเดยีว
กร็ู้เรื่องแล้ว ขอมอื ให้นั่ง ให้หมอบกท็�ำได้ สอน
วนัหนึ่งกไ็ด้อย่ำงหนึ่ง มสีนำมหญ้ำหน้ำบ้ำน ให้
เขำวิ่งเล่น พำออกไปข้ำงนอกบ้ำนบ้ำง แต่ไม่บ่อย
มำก เขำชอบออกนอกบ้ำน พอเห็นเรำสะพำย
กระเป๋ำ แต่งตัวเสร็จ ก็วิ่งเข้ำไปในกระเป๋ำของ
เขำ อยำกไปเที่ยว” 
 “ชิปปี้เลี้ยงเขำมำตั้งแต่เด็กๆ เหมือนเขำเป็น 
ลูกเรำเลย ขี้อ้อนมำก ตอนเด็กๆต้องพำมำ
นอนด้วยเพรำะเขำจะชอบร้อง อ้อน เป็นสุนัขที่ 
เป็นมติรมำก เหน็ใครมำบ้ำนจะดใีจมำก วิ่งเล่น
ไปรอบๆ บำงครั้งเรำกลับบ้ำนมำ เขำดีใจจน 

ฉี่รำดเลย เวลำไปข้ำงนอกชอบมองววิ มองถนน 
อยูบ้่ำนกช็อบดทูวี ีกไ็ม่รู้ว่ำเหน็แบบที่เรำเหน็หรอื
เปล่ำ เหมือนกับว่ำท�ำตำมเรำ ครั้งหนึ่งเคยถ่ำย
รูปแล้วเรำเอำมือปิดหน้ำตัวเอง คำปูก็ยกเท้ำขึ้น
มำบนหน้ำตวัเองเหมอืนกนั”

มากกว่าแค่สุนัขตัวหนึ่ง 
 “เลี้ยงสนุขัให้มติรภำพและควำมผกูพนั ก่อนหน้ำนี้ 
เรำเลี้ยงสุนัข ทั้งชีวิตเลี้ยงสุนัขมำตลอด ตอน 
เด็กๆ คุณพ่อกับคุณแม่ก็ช่วยดูให้เรำ พอได้ 
หมูเต๊ะมำ ก็เริ่มที่จะดูแลเขำด้วยตัวเองจริงๆ  
เริ่มสนทิ เขำอ ึเขำฉี่ เรำเชด็ เริ่มผูกพนั ตอนเดก็ๆ  
เรำอกหกั เขำกเ็อำหวัมำดนัมอืเรำ เหมอืนถำมว่ำ 
เป ็นอะไร เขำเป ็นเพื่อนที่ดีที่สุด เรำต ้อง 
รับผิดชอบมำกขึ้น ต้องคิดถึงเขำตลอดเวลำ  
บำงครั้งอำจจะเหนื่อยแต่กต้็องดแูลเขำให้ดทีี่สดุ”

อยากบอกอะไรถึงคนเลี้ยงสุนัข
 “ชิปปี้รับไม่ได้กับกำรกินเนื้อสุนัข สุนัขเป็น
เพื่อนของมนุษย์ เป ็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรำ  
ไม่สนับสนุน เรำเชื่อว่ำคนที่รักสุนัข ก็คงรับไม่
ได้กบัภำพของสนุขัที่ถูกทรมำนเหมอืนกนั อยำก 
ให ้ช ่วยกัน อย ่ำสนับสนุนกำรกินเนื้อสุนัข 
เลยนะคะ”

 จบไปแล้วกับอีกหนึ่ง Pet Lover ที่น�าพา
ความสดใส ร่าเริงทั้งของตัวน้องเขาและของ 
คาปู เจ้าตูบแสนน่ารักมาฝากเรา คุณๆก็อย่าลืม
ส่งต่อความน่ารักและความร่าเริงไปยังน้องหมา
ที่บ้านกันนะ สวัสดี

“เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด 
เราต้องรับผิดชอบ
ต้องคิดถึงเขาตลอด
บางครั้งอาจจะเหนื่อย

แต่ก็ต้องดูแลเขา
...ให้ดีที่สุด”
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กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องหมาและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเพียงถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน พร้อมค�าบรรยายเล็กน้อย เขียนชื่อที่อยู่
ให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ feedmewithlove@hotmail.com รอลุ้นรางวัลได้เลย!

Discovery of Jerhigh

ส�าหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ลง
ภาพในฉบับนี้จะได้รับของที่ระลึกจาก
Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 ชุด

Photo SHot!

Discovery of Jerhigh 
ของเราในฉบับน้ี ยังคง 

ปักหลักอยู ่ที่ “สนามหลวง 2”  
ก็แหม...ที่นี่ เขามีร้านค้าเกี่ยวกับ
สัตว์เล้ียงอยู ่มากมาย เรียกว่า 
นึกอยากจะหาข ้าวของที่ เกี่ยว
กับสัตว์เลี้ยงต้องมาที่นี่ และอีก 
หนึ่งร้านที่เราจะมาตามหาเจอร์ไฮ
กันในคราวนี้ก็มีชื่อร้านสั้นๆว่า 
“เนี้ยว” ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามหลวง 2 
โซน 3 โซนสัตว์เลี้ยง 

 ร้ำนเนี้ยวขำยสินค้ำที่เกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร อยำกได้
อะไรติดไม้ติดมือไปฝำกน้องหมำ 
ที่บ้ำน ทั้งอำหำร ขนม อุปกรณ์  
ข้ำวของเครื่องใช้ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเลี้ยงสัตว ์ ที่นี่มีให ้ เลือก 
แบบจุใจ มีทั้งแบบขำยส ่งและ 
ขำยปลีก ซึ่งเถ้ำแก่ใจดีบอกกับเรำ
ว่ำ ลูกค้ำปลกีจะเยอะกว่ำลูกค้ำส่ง 
 ที่ ร ้ ำน เนี้ ยวก็หำ เจอร ์ ไ ฮ ได  ้
ไม่ยำก ตั้งไว้หน้ำร้ำนเลย ที่เป็นแบบนี้ 

เนี้ยว@สนามหลวง 2

ก็เป็นเพรำะเจอร์ไฮเป็นสินค้ำขำยด ี
ลูกค้ำจะได้หยิบได้ง่ำยๆ พอลูกค้ำ
ซื้ออำหำรหลกั กจ็ะจบด้วยกำรหยบิ
ขนมสุนัขอย่ำงเจอร์ไฮติดไม้ติดมือ
กลบัไปด้วยเสมอ
 กำรเลือกสินค ้ำเข ้ำร ้ำนของ
ที่นี่ก็จะเน้นเรื่องคุณภำพมำเป็น
อันดับหนึ่ง ตำมมำด้วยรำคำ และ
ควำมต้องกำรของผู ้บริโภค ซึ่ง 
ตรงนี้ส�ำหรบัเจอร์ไฮแล้ว เป็นสนิค้ำ
ที่ลูกค้ำติดใจ ใครอยำกได้ขนม 
ไปฝำกน้องหมำก็คิดถึงเจอร์ไฮก่อน 
ลูกค้ำจะถำมหำตลอด ยิ่งช่วงไหน 
มโีปรโมชั่นยิ่งขำยดกีว่ำเดมิ 
 คุณเป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังมองหำ 
เจอร ์ ไฮไปฝำกน ้องหมำที่บ ้ำน 
หรือเปล่ำ ถ้ำใช่และมีโอกำสแวะ
ไปสนำมหลวง 2 อย่ำลืมแวะไป 
ร้ำนเนี้ยวกนันะ 

“แอร์เย็นสบาย ฮ้าววว หนูจะหลับแล้ว”

คุณพัฒนาวดี แก้วมีชัย 

กรุงเทพฯ

“ที่เห็นกลมแบบนี้ เพราะมุมกล้องนะฮะ”
คุณอ�านาจ ก้าวตระกูล กรุงเทพฯ

“ใครจะมานะ ใครจะมา”IG : Whanyeewha บุรีรัมย์

“นอนไม่เก็บลิ้นเลยลูก”

ร้านหนังสือ Fat Book นนทบุรี

“เรื่องแทะขอให้บอก ยิ่งเป็นไม้ ปลวก เอ้ย...หมาชอบ” คุณจันทิมา หิรัญ เชียงราย
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ขอนแก่นจับมือภาคเอกชน
จัดงาน “หมายิ้มกันเด้อ” ต้อนรับวันแม่
จงัหวดัขอนแก่นจบัมอืกบัภำคเอกชน และสมำคมอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์สตัว์เลี้ยงไทย เมื่อวนัที่ 9-12 สงิหำคม 2556 เอำใจคนรกัสนุขั
ภำคอสีำนกนัเตม็ที่กบังำน “หมำยิ้มกนัเด้อ” ณ เซน็ทรลัฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซ่ำ ขอนแก่น ภำยในงำนจดัให้มกีำร
แข่งขนัควำมสำมำรถน้องหมำ ประกวดแฟชั่นระหว่ำงเจ้ำของกบัสนุขั ตรวจสขุภำพและขึ้นทะเบยีนสนุขัฟร ีอกีทั้งมกีำรจ�ำหน่ำยอำหำร 
เวชภณัฑ์ เสื้อผ้ำ ข้ำวของเครื่องใช้ส�ำหรบัสนุขัที่คณุรกัอกีด้วย

news & event

เจอร์ไฮร่วมงานเปิดตัว
ทองหล่อเพ็ทซิตี้ 
และโครงการ “Charity
สี่ขาหมาๆ แมวๆby เก้า จิรายุ”
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคมที่ผ่ำนมำ เจอร์ไฮเข้ำร่วมกิจกรรมเปิดตัว
ทองหล่อเพ็ทซิตี้ ณ โรงพยำบำลสัตว์ทองหล่อ สำขำพระรำม 2 
นอกจำกกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ แฟชั่นโชว์จำกเหล่ำนำงแบบและ 
สตัว์เลี้ยงคู่ใจ กำรประกวดภำพถ่ำยในงำน แชะ & แชร์ น�ำรำยได้
มอบกำรกศุล กำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำเพื่อสตัว์เลี้ยงในรำคำพเิศษแล้ว 
ยงัเป็นกำรเปิดตวัโครงกำร Charity สี่ขำ หมำๆ แมวๆ by เก้ำ จริำย ุ
ที่รวบรวมน้องหมำใจดมีำร่วมท�ำกำรกศุล หำรำยได้สร้ำงคอกสนุขั
และบ้ำนของผู้เลี้ยง พร้อมมนิคิอนเสริ์ตจำก เก้ำ จริำยุ

เจอร์ไฮร่วมกับกลุ่มสัตวแพทย์และจิตอาสา
มอบอาหารให้กับสุนัขและแมวจรจัด 
เมื่อเดือนกรกฏำคมที่ผ่ำนมำ เจอร์ไฮร่วมกับคลินิกร ่มเย็นสัตวแพทย์  
กลุ ่มสัตวแพทย์และผู ้เลี้ยงสัตว์จิตอำสำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสุนัขและ 
แมวจรจดักว่ำ 2,000 ตวั ณ วดัไผ่จนัทรงัษ ีอ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก นอกจำก
กำรบริจำคอำหำรและยำแล้ว ยังมีกำรตรวจรักษำสุนัขและแมวอย่ำงทั่วถึง 
ที่สดุเท่ำที่จะท�ำได้

K village & Soi Dog Pets Charity
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ภำยใต้แบรนด์อำหำรสุนัขเจ
อร์ไฮร่วมสนบัสนนุกจิกรรมดีๆ  กบังำน “K Village & Soi Dog Pets Charity” 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 สิงหำคมที่ผ่ำนมำ ภำยในงำนมีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 
กำรเปิดร้ำนขำยของหำทุน แฟชั่นโชว์น้องหมำพันธุ์ต่ำงๆ กิจกรรมหำบ้ำน 
ให้หมำแมว มเีหล่ำดำรำเซเลบรติี้เข้ำร่วมงำนมำกมำย อำท ินำตำล ี เกลโบว่ำ  
แบรนด์แอมบำสเดอร์ของมูลนธิ ิSoi Cat & Dog, เก๋ ชลลดำ, จั๊กจั่น อคมัย์สริ,ิ  
ชัญญ่ำ ทำมำดะ, คุณปุ้ย The Voice และท่ำนอื่นๆ ที่ต่ำงร่วมใจในงำนกุศล 
ครั้งนี้กนัอย่ำงเตม็ที่
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ถ้าคณุรกัน้องหมา ถ้าคณุหลงใหลชห์ิส ุแน่นอนว่าคณุจะต้องรู้จักชห์ิสเุลฟิเวอร์ 
http://www.shihtzu-lovers.com เว็บไซต์ชื่อดัง ซึ่งวันนี้เราจะมา

ท�าความรู้จักกับผู้ก่อตั้งชมรมและเว็บไซต์แห่งนี้กันให้มากขึ้น 

ที่มาของชิห์สุเลิฟเวอร์
 ง่ำยๆกค็อื จรงิๆกไ็ม่ง่ำยนะ เมื่อเกอืบจะสบิปีที่แล้ว โซเชยีลเนต็เวริ์ค หรอื

อินเทอร์เน็ตยังมีน้อย ด้วยควำมที่เรำเลี้ยงสุนัข เรำไม่มีควำมรู้เลย ผมซื้อ 

ชิห์สุตัวแรกมำเลี้ยงโดยที่ไม่มีควำมรู้เลยว่ำต้องท�ำอะไรบ้ำง รำยละเอียดต่ำงๆ

ทั้งเรื่องขน เรื่องอำหำร เรำเคยเหน็แต่ชห์ิสปุระกวดที่สวยๆ แล้วเรำอยำกให้หมำ 

ของเรำเป็นแบบนั้นบ้ำง แต่เรำไม่มีควำมรู้ แล้วสมัยก่อนวงกำรประกวดเขำ 

ค่อนข้ำงเป็นวงกำรปิด ไม่มใีครออกมำบอกว่ำต้องท�ำยงัไง กเ็ลยเริ่มต้นจำกกำร

ค้นหำในอนิเทอร์เนต็ ซึ่งมนักม็ไีม่แพร่หลำย

  ShihtzuLovers
ชิห์สุเลิฟเว่อร์

คุณปรัชญา สายาจักร คุณธิดา ชนะชัยโสภณ
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 เมื่อก่อนเวบ็ไซต์เกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงที่ดงัที่สดุกต้็อง

เป็นพนัทปิ อยำกรู้อะไรกต็้องเข้ำพนัทปิเพรำะในนั้น 

จะมีโซนสัตว์เลี้ยงอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้ำไปคุยกัน

มำกกว่ำ เรำก็ต้องศึกษำด้วยตัวเอง เลี้ยงสักพัก 

มนักม็กีลุม่ขึ้นมำ เรำกใ็ช้วธิเีดมิ ค้นหำในอนิเทอร์เนต็  

เรำกไ็ปเจอกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่ง เขำใช้ชื่อว่ำ Dog Gang  

ซึ่งเขำไม่คดิว่ำจะรวบรวมเฉพำะชห์ิส ุ เขำจะรวบรวม

หลำยๆสำยพนัธุ ์บงัเอญิว่ำเจ้ำของเวบ็ไซต์เขำเลี้ยงชห์ิส ุ 

คนที่เข้ำมำในกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นชิห์สุ ผมก็เข้ำไป 

เป็นสมำชกิ เล่นกนั พูดคยุกนัในเรื่องต่ำงๆ 

 สกัพกั Dog Gang แตกเพรำะคนท�ำเขำไม่ท�ำต่อ  

สมำชิกเก่ำก็เลยมำรวบรวมกันใหม่ พอมำนั่งคุยกัน  

ชื่อแรกที่เรำตั้งเพื่อให้สมำชิก Dog Gang เก่ำ 

มำร่วมด้วย กค็อื Gang Dog Za แต่สมำชกิมแีต่คนเลี้ยง 

ชิห์สุ คนที่เขำเลี้ยงสำยพันธุ ์อื่นก็ไม่อยำกเข้ำมำ 

เ รำจึ งสร ้ ำงขึ้นมำอีกห ้องหนึ่ งที่ชื่อว ่ ำ  ชิห ์ส ุ

เลยกลำยมำเป ็นเว็บไซต ์ชิห ์สุ เลิฟเวอร ์ขึ้นมำ 

พอ ได ้ สม ำชิ กป ร ะมำณหนึ่ ง  เ ร ำ ก็ เ ล ยจั ด 

มีตติ้งขึ้นมำครั้งแรกเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วซึ่งก็ได้เสียง 

ตอบรับมำกพอสมควร แล้วมำจัดในปีที่ 2 ต่อ  

จองร้ำนไว้ 70 ที่ แต่คนมำ 200 คน เรำกอ็ึ้ง ไม่รู้ว่ำ 

มำจำกไหนกนั เรำไม่คำดคดิมำก่อน ชหิ์สเุลฟิเวอร์

เตบิโตจรงิๆจำกปีที่ 2 

กิจกรรมส่วนใหญ่ 
 กิจกรรมหลักของกลุ่มจริงๆ มี 2 กิจกรรมที่จัด 

ทกุปี คอื มตีติ้ง จดัที่กรงุเทพฯ แล้วอกีกจิกรรมกค็อื  

ไปท�ำบุญ ซึ่งส่วนใหญ่เรำจะใช้ชื่อว่ำ ชิห์สุซ่ำเพื่อ 

หมำจร ต้นปีที่ผ ่ำนมำเป็นครั้งที่ 5 จะออกไป 

ท�ำบญุที่ต่ำงจงัหวดั เน้นเรื่องสนุขัจรจดั โดยจะดูว่ำ 

ที่ไหนขำดแคลนจริงๆ ก็จะส ่งคนไปดูก ่อนว ่ำ 

ควำมเป ็นอยู ่ของน ้องหมำ ของคนดูแลเป ็น

อย่ำงไรบ้ำง แล้วก็จะดูว ่ำไปที่ไหนดี จำกนั้น 

ก็จะไปออกงำนเกี่ยวกับสุนัขเพื่อหำทุนทรัพย  ์

ไปท� ำบุญ ซึ่ งก็ ไ ด ้ บำ งส ่ วนจำกผลิ ตภัณฑ  ์

อำหำรสัตว์ รวมทั้งโรงพยำบำลสัตว์ที่ส่งคุณหมอ 

มำช่วยกนั ส่วนเรื่องไปท่องเที่ยวต่ำงจงัหวดักไ็ปเป็น 

กลุ ่มเล็กๆ นัดกันไป แต่ที่หำยำกคือสถำนที่พัก 

ส�ำหรับสุนัข ส่วนที่เป็นกลุ ่มใหญ่ๆก็จะมีคนอื่น

จัด อย่ำงล่ำสุดก็ไปร ่วมกับทำงกำรท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย 

โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
 ปัจจุบันนี้ฐำนของเรำไม่ได้อยู ่ในเว็บไซต์แล้ว 

เรำย้ำยมำอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็คือบน Facebook 

เพรำะทุกวันนี้กำรใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คมันค่อนข้ำง

ง่ำย เว็บบอร์ดก็แทบจะไม่อัพเดทแล้ว ส่วนใหญ ่

จะมำอพัเดทอยู่บน Facebook มำกกว่ำ 

 ถ้ำใครที่จะเข้ำมำใน Facebook ของเรำ สำมำรถ

ค้นค�ำว่ำ ชิห์สุ ได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

แล้วจะขึ้นว่ำ ชิห์สุเลิฟเวอร์ เป็นกลุ่มเปิด ใครก ็

สำมำรถอ่ำนได้ ใครที่จะ Add เป็นเพื่อน จะมีกำร 

คดักรองก่อนเลก็น้อย อยำกได้คนที่รกัสนุขั และชอบ 

สุนัขจริงๆเท่ำนั้น เพรำะบำงครั้งเรำถูกคนแอบอ้ำง  

น�ำรูปไปใช้ น�ำไปหำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำก็ม ี 

เรำจงึต้องคดักรองก่อน  เวลำอยู่ร่วมกนั เป็นชมุชน 

จะเน้นเรื่องควำมอบอุ่น ดูแลซึ่งกันและกัน ท�ำให้ 

กลุ่มแข็งแรงมำกกว่ำ แน่นแฟ้นกันมำกกว่ำ ท�ำให้ 

กลุ่มอยู่ร่วมกนัได้นำน

ฝากส�าหรับคนอยากเลี้ยงชิห์สุ 
 ชหิ์สรุำคำไม่แพง แต่บอกไว้ก่อนเลยว่ำค่ำเลี้ยงดู 

แพงกว ่ ำ รำคำสุนั ขมำก แล ้ วมี เ วลำให ้ เ ขำ  

ทั้งเวลำเล่น เวลำจดักำรเรื่องสขุภำพ ชห์ิสเุป็นสนุขัที่มี 

โลกส่วนตัวสูง ไม่ผลัดขน มีขนร่วงบ้ำง ใครรัก

ชิห ์สุต ้องระวังเรื่องผิวหนังด ้วย เพรำะขนยำว  

ผิวหนังอำจจะสกปรก ต้องระวังเรื่องของอำหำร  

เรื่องขนม ต้องอย่ำให้เขำอ้วนมำก ให้ทำนแต่ขนม 

ไม ่ได ้ ต ้องให ้ในอัตรำส่วนที่เหมำะกับอำหำร  

มรีะเบยีบวนิยัในกำรดแูลเขำ รกัเขำ และก่อนจะเลี้ยง 

ต้องมั่นใจว่ำดูแลเขำได้  

ขอขอบคุณ
คณุปรชัญำ สำยำจกัร
คณุธดิำ ชนะชยัโสภณ
ผู้ก่อตั้ง ชหิ์สเุลฟิเวอร์ และเวบ็ไซต์
https://www.facebook.com/shihtzu.lovers



Did You Know?

เหน็ใครๆ กเ็อาอกเอาใจสนุขัสายพนัธุเ์ก่งๆ ทัง้คอลลี ่แลสซีผู่แ้สน
ฉลาด พูเดิ้ล ที่ฝึกเต้นไปมาได้ง่ายดาย ชิวาว่า ถึงตัวเล็กก็จับมา

เล่นหนงักนัดงักระจาย แต่ใครเลยจะมาลองจดัล�าดบัสายพนัธุท้์ายๆ 
ทีฝึ่กไม่ง่ายเอาเสยีเลยดบู้าง ลองอ่านให้เป็นความรูแ้บบเพลนิๆ กบั 
5 สุนัขที่ฝึกยากเหลือเชื่อ

o   5oh God 
  พันธุ์นี้ฝึกยากจัง5
!

5
บอร์ซอย (Borzoi) 

ชื่อกแ็ปลก หน้ำกแ็ปลก แต่บอร์ซอยเป็นสนุขัใจด ี
สภุำพเรยีบร้อย ฉลำด ชอบวิ่งเล่น มสีญัชำตญำณนกัล่ำในตวั 

จงึไม่ควรปล่อยให้อยูก่บัสตัว์เลก็ และแม้เป็นมติรกบัเดก็ 
แต่กไ็ม่ถงึกบัอ่อนโยน ถ้ำคดิจะฝึก ควรฝึกตั้งแต่ตอนเป็น
ลกูสนุขั ด้วยวธิลีะมนุละม่อมและอดทน ถ้ำคดิว่ำใช้ไม้แขง็

แล้วจะได้ผล ผดิมหนัต์เพรำะจะยิ่งท�ำให้เจ้ำบอร์ซอย
ดื้อหนกักว่ำเดมิอกี และถ้ำคดิจะฝึกเพื่อให้เฝ้ำบ้ำนล่ะก ็

ขอบอกให้คดิใหม่ดกีว่ำ เพรำะสนุขัพนัธุน์ี้
ชอบควำมสงบนิ่ง 

และแทบจะไม่ออกเสยีงเห่ำเลย

4เชาว์ เชาว์ (Chow Chow) 
เจ้ำอ้วนตุต๊๊ะสำยพนัธุน์ี้มนีสิยัเหมอืนแมว 

ชอบอยูใ่นบ้ำนและเห่ำตลอดเวลำ ชอบเรยีกร้อง
ควำมสนใจ บำงทกีข็ี้อจิฉำจนเหน็ได้ชดั 
เชำว์ เชำว์เป็นสนุขัที่มคีวำมสขุมุ ชอบวำงท่ำ 
และเป็นตวัของตวัเองมำก หำกคดิจะฝึก คณุต้อง
ตั้งมั่นและตั้งใจอย่ำงมำก แม้ตอนเป็นเดก็ 
เจ้ำอ้วนพนัธุน์ี้กย็งัควบคมุยำก ด้วยนสิยัที่
มองเหน็คนเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นมำกกว่ำ
เป็นเจ้ำของหรอืเจ้ำนำย

3บูลดอ็ก (Bulldog) หน้ำย่น ขำสั้น ตวัล�่ำตนั 
ด้วยรปูลกัษณ์ภำยนอกเหมอืนหมำเจ้ำอำรมณ์ แถมดอูำรมณ์เสยี

มำกกว่ำดซีะอกี กพ็ี่หน้ำย่นซะขนำดนั้น แต่แท้จรงิแล้วบลูดอ็ก
แสนจะสภุำพ อ่อนโยนขดักบัร่ำงกำยก�ำย�ำอย่ำงยิ่ง พี่บึ้ก
มนีสิยักล้ำหำญมำกเสยีจนดื้อรั้น เก่งในเรื่องเฝ้ำยำม 
แต่เป็นตวัของตวัเองสงูจดั ถ้ำจะฝึกล่ะกต้็องใช้เวลำและควำมอดทนมำกพอตวั

2
บาเซนจ ิ(Basenji) 

ปรำดเปรยีวสมเป็นนกัล่ำ ฉลำด มเีสยีงเห่ำที่แปลก
คล้ำยคนร้องไห้ผสำนหวัเรำะ แต่โดยมำกบำเซนจิ
จะไม่ค่อยเห่ำ แต่เรื่องกำรเฝ้ำบ้ำนท�ำได้เป็นอย่ำงด ี

มคีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ตำมสญัชำตญำณสนุขัล่ำเนื้อ
รกัสะอำดเหมอืนแมว บำงครั้งใช้เวลำเป็นชั่วโมงไปกบั
กำรท�ำควำมสะอำดตวัเอง หรอืนั่งเหม่อแถวหน้ำต่ำง 

อำรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ำย รกัอสิระ ไม่ชอบให้ใคร
มำบงัคบัขูเ่ขญ็ ดงันั้นเรื่องฝึก

ม้วนเสื่อไปได้เลย

1อฟักนั ฮาวนด์ (Afghan Hound) เป็นสนุขัที่มคีวำม
สง่ำงำม ด้วยรปูร่ำงสงูเพรยีว หวัเชดิ คอยำวโค้งได้สดัส่วน ขนยำวเป็นเงำงำม 

และท่วงท่ำในกำรเคลื่อนไหวที่ดูสง่ำสมกับที่ได้ชื่อว่ำเป็น The King of Dog  
อฟักนั ฮำวนด์มคีวำมจงรกัภกัด ี ขณะเดยีวกนักร็กัสนัโดษ เข้ำกนัได้ดกีบัเดก็
และปรบัตวัให้เข้ำกบักจิวตัรภำยในบ้ำนได้อย่ำงรวดเรว็ ดเูหมอืนว่ำจะเป็นสนุขัที่ 
เชื่อฟังค�ำสั่ง แต่ควำมเป็นนกัล่ำที่มสีำยตำว่องไว เมื่อเลง็เหน็เป้ำหมำยที่น่ำสนใจ 
ประสำทหขูองเขำจะไม่ได้ยนิเสยีงคณุอกีต่อไป หำกพำเขำไปเดนิเล่น แนะน�ำให้
ใส่สำยจงูและก�ำให้แน่นๆ

หากเข้าใจถึงอุปนิสัยของแต่ละสาย
พันธุ์แล้ว จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ชื่อนี้ 
ไม่ได้โง่ ไม่ได้ไอควิต�า่ เพยีงแต่พวกเขา 
ยังรักษาสัญชาตญาณเดิมได้อย่าง
เหนียวแน่น และถ้าคุณเพียงเพ่ิม
ความต้ังใจ ความอดทน บวกกบัเวลา 
มากขึ้นสักนิด เราเชื่อว่าพวกเขา 
รักคุณมากพอจะฟังสิ่งที่คุณพูด

{


