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“อาการสูญเสียน�้าในสุนัข” เกิดข้ึนเมื่อร่างกายของสุนัขขับน�้าออกมา
มากกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้วจะเก่ียวกับการเสียทั้งน�้าและอิเล็คโทรไลส์ 

ซึ่งมีสารอย่างโซเดียมคลอไรด์ และโปตัสเซียม การเกิดสูญเสียน�้า 
ในร่างกายมากอาจจะเป็นสาเหตุท�าให้สุนัขเกิดอันตรายได้ 
____________________________________________

อาการ “สูญเสียน�้า” 
ในสุนัข

	 เมื่อมีน�้ำให้ร ่ำงกำยใช้งำนไม่
เพียงพอ	 ของเหลวในเซลล์ร่ำงกำย
จะถูกน�ำมำใช้แทน	 ท�ำให้เซลล์
ขำดน�้ำ	 น�ำไปสู่อำกำรขำดน�้ำ	 ทั้งนี้
ควำมรุนแรงของอำกำรสูญเสียน�้ำ
นั้นจะขึ้นอยู ่กับควำมต้องกำรน�้ำ
ของร่ำงกำยเป็นส�ำคญั	กำรสูญเสยี 
น�้ำสำมำรถเกิดขึ้นจำกกำรทำน
อำหำรและน�้ำไม่เพียงพอ	 หรือกำร
ที่ร่ำงกำยขับน�้ำออกมำมำกผิดปกต ิ
เ นื่ อ งจำกอำกำร เ จ็ บ ป่วยและ 
ร ่ำงกำยได้รบับำดเจบ็	

สัญญาณเตือน
	 	สญัญำณของอำกำรขำดน�้ำนั้น	
ประกอบไปด้วย	 ผิวหนังขำดควำม
ยืดหยุ่น	 แห้ง	 ซึมเศร้ำ	 ตำลึกโบ	๋
เหงอืกแห้ง	หวัใจเต้นเรว็	และส่งผล
ให้เส้นเลือดฝอยในร่ำงกำยท�ำงำน
ผดิปกติ	ล�ำเลยีงเลอืดจำกเส้นเลอืด
ด�ำไปเส้นเลอืดแดงได้ช้ำ	

การวินิจฉัย
	 ในกำรทดสอบว่ำสุนัขของคุณ
มีอำกำรสูญเสียน�้ำหรือเปล่ำนั้น	

สำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ	โดยกำรทดสอบ
ควำมยืดหยุ่นของผิวหนัง	 โดยใช้
นิ้วมือกดลงไปที่ผิวหนัง	 ถ้ำหำก
ผิวหนังคืนกลับมำในสภำพปกติ
อย่ำงรวดเร็ว	 แสดงว่ำน้องหมำของ
คุณไม่เป็นอะไร	 แต่ถ้ำไม่เป็นแบบ
นั้น	 ผิวหนังคืนตัวช้ำ	 นั่นแสดงว่ำ
น้องหมำอำจจะมีอำกำรผิดปกต ิ
เข้ำให้แล้ว	

ของสตัวแพทย์	เมื่อมขีองเหลวเข้ำไป
ในร่ำงกำยทดแทนส่วนที่ขำดไปได้
มำกเพยีงพอแล้ว	ร่ำงกำยกจ็ะค่อยๆ
ดขีึ้นอย่ำงช้ำๆ	

ดูแลและป้องกัน 
	 ในกำ รดู แลสุ นั ขที่ มี อ ำกำ ร 
สูญเสียน�้ำ	 ทำงเดียวที่ท�ำได้ก็คือ	
เมื่อสุนัขมีอำกำร	 คุณควรรีบพำ 
เขำไปพบสัตวแพทย์โดยทันที	 และ
หลังจำกที่พำเขำกลับมำบ้ำนแล้ว
ควรท�ำตำมค�ำแนะน�ำที่คุณหมอให้
อย่ำงเคร่งครัด	 ในสุนัขบำงตัวคุณ
อำจจะฉีดยำให้เขำเองได้	 แต่ต้อง
ขึ้นอยู ่กับค�ำแนะน�ำของคุณหมอ
เป็นส�ำคญั	
	 คณุต้องแน่ใจว่ำน้องหมำของคณุ
ทำนอำหำรและน�้ำอย่ำงปกต	ิซึ่งนั่น
เป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดไม่ให้เกิดอำกำร
สูญเสียน�้ำเกิดขึ้น	 ถ้ำเกิดขึ้นแล้วก็
ต้องรกัษำอย่ำงรวดเรว็ที่สดุ	แล้วทกุ
อย่ำงกจ็ะค่อยๆดขีึ้น	

ข้อมูลเชิงลึก 
	 อำกำรสญูเสยีน�้ำอำจจะเกดิจำก
สำเหตุของกำรเจ็บป่วยหลำยอย่ำง
รวมทั้งควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ร่ำงกำย	โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น	
2	 ส่วนหลกัๆคอื	 ลดกำรรบัน�้ำเข้ำสู่
ร่ำงกำย	และเพิ่มกำรสูญเสยีน�้ำ	
	 ส�ำหรบักำรลดรบัน�้ำเข้ำสูร่่ำงกำย
นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อร่ำงกำยเริ่มรู้ตัวว่ำ
ต้องกำรน�้ำเพื่อเข้ำไปหล่อเลี้ยง	 แต่
เมื่อไม่สำมำรถท�ำตำมที่ร ่ำงกำย
เรียกร้องได้	 อำกำรสูญเสียน�้ำเลย
เกิดขึ้น	 ถ้ำหำกสุนัขไม่ทำนอำหำร

	 เมื่อคุณลองท�ำตำมวิธีเบื้องต้น
แล้ว	 และพบควำมผิดปกติ	 ควรรีบ
พำสุนัขไปพบสัตวแพทย์	 จำกนั้น	
คุณหมออำจจะตรวจเลือด	 ตรวจ 
ดูเซลล์	 เพื่อหำควำมผิดปกติ	 รวม
ทั้งตรวจปัสสำวะเพื่อดูว ่ำอำกำร
สูญเสียน�้ำนั้นส่งผลกระทบกับไต
หรอืเปล่ำ	

การรักษา 
	 กำรรกัษำอำกำรสญูเสยีน�้ำกต้็อง
ให้น�้ำเข้ำไปในร่ำงกำยสุนัข	 แต่ใน
สัตว์ที่ป่วยมำกๆแล้ว	 เขำอำจจะไม่
สำมำรถทำนน�้ำเข้ำไปเองได้โดยตรง	
บำงครั้งจึงอำจจะต ้องมีกำรให  ้
น�้ำเกลือแทน	 เช่นนี้ทำงที่ดีที่สุด 
ในกำรรกัษำกค็อื	ให้อยูใ่นควำมดแูล
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หรือดื่มน�้ำอย่ำงเพียงพอ	 เพรำะว่ำ
โรคภยัไข้เจบ็	เช่นนี้คณุควรให้ควำม
สนใจ	เอำใจใส่น้องหมำให้มำกยำม
ที่เขำป่วย	 ดูว่ำเขำทำนอำหำรและ
ดื่มน�้ำมำกพอหรือเปล่ำ	 จำนน�้ำ
พร่องลดบ้ำงไหม	
	 ในกรณีของกำรเพิ่มกำรสูญเสีย
น�้ำนั้น	 มักเกิดขึ้นกับน้องหมำที่
ป่วยแล้วมีกำรอำเจียนหรือท้องเสีย 
เข้ำร่วม	 ท�ำให้สูญเสียน�้ำมำกกว่ำ
ปกติ	 ในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยว
กับไตนั้น	 อำจจะท�ำให้เขำปัสสำวะ
มำกและบ่อย	 ซึ่งน�ำพำไปสู ่กำร 
สูญเสยีน�้ำได้เช่นกนั	

เตรียมค�าตอบเวลาพบคุณหมอ 
	 ประวตัขิองสนุขัเป็นเรื่องส�ำคญัมำก	เป็นเรื่องที่เจ้ำของ
สนุขัต้องตอบให้ได้	เพรำะสตัวแพทย์จะสอบถำมเพื่อน�ำมำ
ประกอบกำรวนิจิฉยัโรค	เช่นนี้คณุเจ้ำของควรเอำใจใส่ใน
พฤติกรรมของสุนัขให้มำก	 ทั้งนี้ค�ำถำมที่คุณหมอมักจะ
ถำมกม็ดีงันี้	
	�	 พฤตกิรรมกำรทำนอำหำรและน�้ำของสนุขั	
	�	 กำรอำเจยีนและท้องเสยีของสนุขัมหีรอืไม่	
	�	 สนุขัปัสสำวะมำกและบ่อยกว่ำปกตหิรอืเปล่ำ	
	�	 มนี�้ำลำยไหลเยอะไหม	
	�	 นำนแค่ไหนแล้วที่สนุขัป่วย	หรอืมที่ำทำงที่ไม่สู้ดี
	 เจ้ำของสนุขัต้องให้ข้อมลูกบัคณุหมอให้มำกที่สดุเท่ำที่
จะท�ำได้	 เพรำะข้อมูลดงักล่ำวมผีลอย่ำงมำกในกำรตรวจ
วนิจิฉยัโรค		

สุนัขต้องดื่มน�้าเท่าไร ถึงจะพอ
เพียงในแต่ละวัน
	 เจ้ำของสุนัขส่วนใหญ่มักเตรียม
น�้ำไว้ในจ�ำนวนมำกพอเท่ำที่สุนัข
ของพวกเขำอยำกจะกินมันเข้ำไป	
แต่กำรสงัเกตปรมิำณน�้ำที่พอเหมำะ
นั้นสำมำรถช่วยในกำรปรับปรุง
สุขภำพของสุนัข	 ป้องกันไม่ให้เกิด
กำรเจ็บป่วย	 เพรำะกำรดื่มน�้ำที่ 
น้อยเกินไปไม่เป็นผลดี	 น�ำไปสู่กำร
คำยน�้ำในสุนัข	 นิ่วในไต	 อวัยวะ 
ล้มเหลว	 ขณะเดียวกันกำรดื่มน�้ำที่ 
มำกเกนิไป	จะท�ำให้กระเพำะอำหำร 
ขยำยตวัจนผดิสมดลุกบัอเิลค็โทรไลส์ 
ในร่ำงกำย	 ก่อให้เกิดภำวะน�้ำเป็น
พิษได้	 กำรจะดูว่ำปริมำณแค่ไหน 
ถงึพอเหมำะขึ้นปัจจยัอย่ำง	เช่น

1ขนาด	 โดยเฉลี่ยควรให้น�้ำ	 1	
ออนซ์ต่อ	1	กโิลกรมัของน�้ำหนกั

ตัว	 ถ้ำสุนัขหนัก	 20	 กิโลกรัมก็รำว	
20	ออนซ์

2 อาหาร	 มีส่วนส�ำคัญในกำร
บรโิภคน�้ำของสนุขั	ถ้ำคณุให้กนิ

อำหำรแห้ง	 เขำจะต้องกำรน�้ำน้อย
กว่ำอำหำรกระป๋อง	 นอกจำกนี้ควร
หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีส่วนผสมเทียม	
เช ่น	 โซเดียม	 มันจะท�ำให ้สุนัข 
มคีวำมกระหำยน�้ำมำกขึ้น

3 อาย	ุลกูสนุขัมคีวำมต้องกำรน�้ำ 
ครึ่งถ้วยทุกสองชั่วโมง	 แต่ใน

สุนัขที่อำยุมำกคุณต้องตรวจสอบ
ด้วยพฤตกิรรมตำมธรรมชำตขิองเขำ

4การออกก�าลังกาย	 คุณควร
เตรียมขวดน�้ำสะอำดให้พร้อม

เสมอ	 เขำจะต้องได้ดื่มน�้ำทันทีที่ต้องกำร	 หำกอำกำศร้อน 
ควรใส่ก้อนน�้ำแขง็ให้เขำเลก็น้อยเพื่อลดอณุหภูมใินร่ำงกำย

5สภาพอากาศ	เป็นอนัเข้ำใจกนัดว่ีำในฤดรู้อน	สนุขัจะมี
ควำมต้องกำรน�้ำเพิ่มขึ้นกว่ำปกติ

6ยารักษาโรค	 ขอค�ำแนะน�ำจำกสัตวแพทย์เพื่อดูถึง
ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องลดหรือเพิ่มกำรดื่มน�้ำในสุนัขขณะ

ที่ท�ำกำรรกัษำด้วยตวัยำ

ทิ้งท้าย
	 แม้ว่ำน้องหมำจะอำกำรดีขึ้นหลังจำกกำรสูญเสียน�้ำแล้ว	
แต่ก็ห้ำมละเลย	 ควรตรวจร่ำงกำยของเขำให้ละเอียดเพื่อ
หำควำมผดิปกตทิี่อำจจะตำมมำ	คอยตรวจสอบว่ำสนุขัทำน
อำหำรและน�้ำได้อย่ำงปกตหิรอืไม่	ถ้ำหำกพบสญัญำณเตอืน
วำ่น้องหมำมท่ีำทำงจะปว่ย	ควรพำเขำไปพบสตัวแพทย์ทนัท	ี
เหนอืสิ่งอื่นใด	ควำมรกัและควำมเอำใจใส่ของคณุคอืสิ่งที่จะ
ช่วยสนุขัยำมที่เขำเจบ็ป่วยได้ดไีม่แพ้ยำขนำนใดๆ	
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เจ ้ าลายจุดที่ฮอตฮิตอยู ่บนแผ ่นฟ ิล ์มแห ่ง 
วอลท์ ดิสนีย์ เรียกความเอ็นดูจากผู้คนทั่วโลก

ด้วยลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและน่าจดจ�า คือ
ลายจุดที่ประปรายไปทั่วทั้งตัวนั่นเอง
	 เดมิที	 ดลัเมเชยีน	 (Dalmatian)	 เป็นสำยพนัธุ์ที่มี 
ถิ่นก�ำเนิดในยุควิคตอเรีย	 ประเทศโครเอเชีย	 ม ี
ชื่อเสียงในกำรคุ้มกันกองคำรำวำนและวิ่งตำมรถม้ำ
ของผู้ดใีนยคุนั้น	นอกจำกนี้ยงัเคยถกูใช้คมุฝงูววัและ
เกวยีนในสมยัสงครำมโลกครั้งที่	2	จะพบเหน็ได้ตำม
รถดับเพลิง	 อีกทั้งยังเป็นสุนัขที่ใช้ในกำรแสดงต่ำงๆ	
รวมถงึกฬีำล่ำสตัว์อกีด้วย
	 ลูกสุนัขเมื่อแรกเกิดนั้นจะมีสีขำวทั้งตัว	 และ
จะเริ่มเห็นจุดสีด�ำเมื่อมีอำยุประมำณ	 2	 สัปดำห์	 
บำงตวัอำจมลีำยมำกหรอืน้อยแตกต่ำงกนัไป
	 ดลัเมเชยีนนั้นเป็นสนุขัน่ำรกั	เป็นมติร	ขี้เล่น	แต่ม ี
รูปร่ำงสง่ำงำม	มคีวำมคล่องตวัสูง	 รกัเจ้ำของ	และ
ต้องกำรกำรออกก�ำลงักำยมำก	
	 ด้วยควำมที่เป็นสนุขัขนสั้น	จงึไม่ต้องกำรกำรดูแล
เรื่องกำรตดัแต่งขนมำกนกั	เพยีงแค่แปรงกระตุน้ต่อม
น�้ำมนัใต้ขนให้ดเูงำงำมกเ็พยีงพอ	เพรำะสนุขัสำยพนัธุ์ 
นี้มคีวำมเสี่ยงต่อโรคผวิหนงัค่อนข้ำงมำก
	 อกีเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องทรำบคอื	ดลัเมเชยีนมคีวำม
ตื่นตวัสูง	 ต้องคอยฝึกให้เขำเชื่อฟังค�ำสั่ง	 รวมทั้งพำ
ไปออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 และให้อยู่ในที่ม ี
รั้วรอบขอบชดิ

รับกลิ่นไอธรรมชาติ
สไตล์คันทรี่ ณ Swiss Sheep Farm
	 เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวสุดฮิตไปแล้วส�ำหรับที่ๆอิงแอบธรรมชำติ	 อำจเพรำะกำรท�ำงำนและอยู่ใน
เมอืงใหญ่ท�ำให้หลำยคนอ่อนล้ำ	เมื่อมวีนัหยดุครั้งใดกต้็องขอแพค็กระเป๋ำเกบ็สมัภำระไปสดูหำยใจ 
ในดนิแดนแห่งป่ำเขำกนับ้ำง	ที่นี่กเ็ช่นเดยีวกนัด้วยเนื้อที่กว้ำงขวำง	เบื้องหลงัเป็นภเูขำลกูใหญ่ปพูื้น 
ด้วยหญ้ำสเีขยีวสด	 และแกะน่ำรกัๆ	 ที่ดูแล้วเพลนิตำ	 Swiss	 Sheep	 Farm	 จงึเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แห่งหนึ่งของเมอืงชะอ�ำที่เรยีกผู้สญัจรไปมำได้อย่ำงดี	ด้วยค่ำเข้ำเพยีง	50	บำท	แต่คณุจะได้ใกล้ชดิ 
กบัฝูงแกะหลำยสบิตวั	 ได้ขี่ม้ำท่องไปในฟำร์มกว้ำง	 ได้ท�ำกจิกรรมแบบครอบครวั	 หรอืคู่รกัที่จูงมอื 
กนัเดนิเล่น	นอกจำกนี้ก่อนออกจำกฟำร์มยงัมร้ีำนขำยของน่ำรกัๆ	ให้ชอ็ปป้ิงกลบัไปฝำกเพื่อนฝูงอกีด้วย 
ส่วนด้ำนหน้ำ	 บริเวณลำนจอดรถ	 มีร้ำนกำแฟให้นั่งผ่อนคลำยและชื่นชมไปกับกำรตกแต่งสไตล์ 
ยูโรคันทรี่	 ท�ำเอำคิดว่ำอยู่ในละครที่พระเอกเป็นเจ้ำของฟำร์มเลยเชียว	 Swiss	 Sheep	 Farm	 ติด 
ถนนเพชรเกษม	ก่อนถงึทำงเลี้ยวเข้ำชะอ�ำ	จ.เพชรบรุี	มำชะอ�ำครั้งใด	อย่ำลมืแวะนะคะ

is “Dalmatian”

ขน	ละเอยีด	หนำ	สั้น	เป็นมนั	
สีขน แรกเกดิจะมสีขีนขำวล้วน	
แต่ละเกดิเป็นจดุสดี�ำเมื่อโตขึ้น	

ศีรษะ	มคีวำมสมดลุกบัร่ำงกำย	มคีวำมยำว
พอสมควร	ผวิหนงัไม่หย่อน

ฟัน ขำวสะอำด	
เป็นลกัษณะแบบ
ขบกรรไกร	
ปาก	ปิดสนทิ	รมิ
ฝีปำกด�ำ	แน่น	
กระชบั	กระบอก
ปำกยำว

ตา	อยู่ห่ำงกนัพอประมำณ	
ขนำดปำนกลำงและมี
ลกัษณะกลม	ตำสนี�้ำตำล
หรอืสนี�้ำเงนิ	ตำยิ่งเข้มยิ่งดี

หู ระดบัเดยีว	
กนักบัยอดของ
กะโหลกศรีษะ

จมูก	สดี�ำใน
สนุขัที่มจีดุสดี�ำ	
และสนี�้ำตำล

ล�าตัว	ล�ำตวัน้องหมำยำว
ใกล้เคยีงกบัส่วนสูงจำกเท้ำ
ถงึหวัไหล่	ร่ำงกำยแขง็แรง
กล้ำมเนื้อได้รูปกระชบั	มั่นคง	
ซี่โครงขยำยกว้ำง	ส่วนอก
ขยำยกว้ำงไปถงึช่วงไหล่ทั้ง	2	
ข้ำง		และจะแคบลงท้ำย 
ล�ำตวัช่วงบั้นท้ำย

ขาหน้า	ทั้งเท้ำหน้ำและเท้ำหลงักลม
และกะทดัรดั	มอีุ้งเท้ำที่หนำและมี
สปรงิ	เลบ็สดี�ำหรอืขำว
ขาหลัง	ต้นขำหนำใหญ่	เหน็กล้ำม
เนื้อเด่นชดัแขง็แรง	ท่อนขำล่ำงยำว
ตรง	มั่งคง

หาง	ต่อจำกเส้นหลงัอย่ำง
ธรรมชำติ	ไม่มกีำรตดัหำง	หำง
ชูขึ้นเลก็น้อย	แต่ไม่ม้วน
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น้องหมาในรถไฟใต้ดิน ภำพนี้กลำยเป็นภำพที่ฮอืฮำในโซเชยีลเนต็เวร์ิคของประเทศ
ชิลี	เมื่อสุนัขจรจัดตัวนี้ถูกถ่ำยภำพขณะมันก�ำลังนอนสบำย
อยู่บนเก้ำอี้โดยสำรในรถไฟใต้ดินขณะชั่วโมงเร่งด่วน	โดยที่
ผู ้โดยสำรในขบวนไม่มีใครกล้ำปลุกหรือไล่มัน	 แต่ทุกคน 
กลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมำถ่ำยภำพและแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ค
กนัอย่ำงแพร่หลำย	
	 ท้ำยที่สุดเจ้ำหน้ำที่ต้องไล่มันลงไปจำกขบวนรถ	 โดยมัน 
ก็ยอมเดินออกมำแต่โดยดี	 แต่เมื่อเจ้ำหน้ำที่ปล่อยมือจำก
คอของมัน	 มันก็กลับวิ่งสวนเข้ำไปในขบวนรถอีก	 ท�ำให้ชำว 
โลกไซเบอร์ได้ออกควำมเห็นว่ำ	 มันดูจะเป็นน้องหมำที่ฉลำด 
อยู ่ไม่ใช่น้อย	 และจำกควำมดังของมันที่ถูกแชร์กันอย่ำง 
ต่อเนื่องในทกุโซเชยีลฯ	ท�ำให้ตอนนี้มคีนรบัมนัไปอปุกำระแล้ว	
และตั้งชื่อใหม่ให้มนัว่ำ	“Pepe	Marvel”	
	 เป็นโชคดขีองน้องหมำใต้ดนิเสยีที
 

Man 
gives 
dog 
Mouth
to
Mouth
รอดเพราะเม้าท์ทูเม้าท์ 
	 อ่ำนจบต้องปรบมอืให้กบัชำยชำวออสเตรเลยี	ฮโีร่ตวัจรงิเสยีงจรงิที่ช่วยชวีติน้องหมำ
ด้วยกำรผำยปอดแบบเม้ำท์ทเูม้ำท์	เหตเุกดิที่ประเทศออสเตรเลยี	เรื่องรำวกม็อียูว่่ำ	“ซลัตี้”	
น้องหมำพนัธุ์ฟ็อกซ์	เทอร์เรยี	ผสมแจค็	รสัเซล	วิ่งหลดุเข้ำมำที่ท้องถนนซึ่งรถยนต์ก�ำลงั
แล่นกนัจอแจ	ทนัใดนั้นซลัตี้กถ็ูกรถคนัหนึ่งชนเข้ำอย่ำงจงั	“สตฟี	ฮนัเตอร์”	ผ่ำนมำพบ	
เข้ำรบีวิ่งตรงไปที่น้องหมำที่นอนแน่นิ่ง	รำวกบัหมดลมหำยใจไปแล้ว	สตฟีไม่รอช้ำจดักำร
ปั๊มหัวใจ	 แล้วก็เปิดปำกของซัลตี้ออกแล้วท�ำกำรผำยปอดแบบเม้ำท์ทูเม้ำท์ให้เจ้ำตูบ	 
พอซลัตี้มอีำกำรตอบสนอง	สตฟีรบีน�ำส่งโรงพยำบำล	และน้องหมำกร็อดปลอดภยัในที่สดุ	
	 ขอบคุณสตีฟ	 ฮันเตอร์ที่ท�ำให้เรำรู้ว่ำทุกชีวิตนั้นมีค่ำ	 และปำฏิหำริย์จะเกิดได้ต้อง 
ลงมอืท�ำ

ใช้ใจมอง 
	 งำนนี้หัวใจของคุณจะอบอุ่นขึ้น	 “ดัชเชส”	 น่ำจะเป็น 
สนุขัตำบอดที่มคีวำมสขุที่สดุในโลก	น้องหมำสูญเสยีกำร 
มองเหน็ตั้งแต่ปี	2010	แต่นั่นไม่ได้ท�ำให้ควำมเจ๋งของเธอ 
ลงน้อยลง	 ตอนนี้น้องหมำก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรทัวร์ทั่ว
สหรัฐอเมริกำในฐำนะทูตและสุนัขบ�ำบัดส�ำหรับเด็ก 
ที่เป็นออทิสติก	 ด้วยนิสัยที่เป็นมิตร	 อำรมณ์ดี	 ร่ำเริง	 
เข้ำกับทุกคนได้ง่ำย	 โพสท่ำถ่ำยรูปแบบไม่มีเขิน	 ท�ำให้
ดัชเชสกลำยเป็นน้องหมำชื่อดัง	 ได้รับควำมนิยมไปทั่ว 
ทกุแห่งที่เธอออกเดนิทำง	
	 เรำอำจจะไม่ได้เจอตัวจริงของดัชเชส	 แต่แค่มองหน้ำ
เธอกย็ิ้มได้แล้ว

Police officer 
rescues 

abandoned 
chihuahua 
nursing kittens

“รัก” ต่างสายพันธุ์
					เหตกุำรณ์นี้เกดิขึ้นดลัลสั	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	
เมื่อต�ำรวจได้เข้ำช่วยเหลือสุนัขพันธุ ์ชิวำว่ำสีด�ำ
ตัวหนึ่งพร้อมทั้งลูกแมวเล็กๆอีก	 2	 ตัว	 หน้ำสถำน
สงเครำะห์สตัว์ซึ่งปิดในช่วงวนัหยดุเทศกำล	ต�ำรวจ
ให้อำหำรและน�้ำกับสัตว์ทั้ง	 3	 ตัวโดยที่ไม่รู้ว่ำเจ้ำ
ตัวเล็กๆ	 2	 ตัวนั้นคือลูกแมว	 จนกระทั่งมองใกล้ๆ 
จงึรู	้จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จงึน�ำทั้งสำมไปส่งยงั	Paw	Patrol 
องค์กรกำรกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์	 ซึ่งพบว่ำชิวำว่ำ
ไม่ยอมอยู่ห่ำงลูกแมวทั้งสองตวัอกีเลย
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จบไปแล้วกบัละครซรีีส์่ทัง้ 5 เรือ่งสดุฮิตทางช่อง 3 
“สุภาพบุรษุจุฑาเทพ” และเมือ่พดูถึงความฮ็อตของ

ละครซีรี่ส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรัชชานนท์ 
ท่ีนอกจากจะท�าให้ บอม-ธนิน มนูญศิลป์ พระเอก 
ของเรื่อง กลายเป็นขวัญใจสาวๆค่อนประเทศแล้ว  
ยังนับเป็นละครที่แจ้งเกิดให้กับดาราหน้าใหม่ในเรื่อง 
อีกหลายคน หนึ่งในนั้น คงหนีไม่พ้นนางร้ายตาคม 
อย่าง “ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม” ผู้ที่รับบทเป็น  
ม.ล.ศินีนุช เทวพรหม ลูกสาว
คนเดียวของ 
ม.ร.ว.อนุพันธ์ 
กับคุณหญิงดารณีนุช 
ที่เพิ่งเรียนจบเลขานุการ
จากปีนัง นิสัยเอาแต่ใจ
ตัวเอง มีรสนิยมการ
แต่งตัวดี ติดความ

The 
PerfecT 
MaTch
ดาว 
พมิพ์ทอง วชริาคม

หรูหรา ท�าอะไร
ไม่ค่อยคิด แต่ความเปิ่นๆของเธอ 
ก็ท�าให้เราเกลียดไม่ลง ติดจะน่าขันมากกว่า ใน
เรื่อง เธอถูกผู้ใหญ่จับให้เป็นคู่หมั้นคู่หมายของ
คุณชายรัชชานนท์ จึงมีความมุ่งมั่นกับการเป็น
สะใภ้วงัจุฑาเทพอย่างเดยีวเลยเชยีว และในวันนี้
เรากไ็ม่พลาดท่ีจะคว้าตัวน้องดาวพร้อมกบัคูห่ใูน
ชวีติจรงิ มานัง่พดูคยุกนัอย่างสดุ Exclusive 
เพื่อผู้อ่าน Pet Lover by JerHigh  
โดยเฉพาะ 

ผลงานสร้างชื่อ
	 น้องดำวเริ่มเล่ำเกี่ยวกับชื่อของเธอก่อนเป็น
อันดับแรก	 “ควำมจริง	 ‘ดำว’	 เป็นชื่อเล่นค่ะ	 
‘พมิพ์ทอง’	เป็นชื่อจรงิ	แต่ส่วนใหญ่แล้วหลำยคน 
มักจะเรียกว่ำ	 ‘พิมพ์ดำว’	 ค่ะ	 ซึ่งดำวก็ไม่ทรำบ
เหตุผลเหมือนกันว ่ำท�ำไม	 เรียกจนตอนนี้ก็ 
ชนิแล้ว”	
	 ส่วนเส้นทำงในวงกำรบันเทิงของนำงร้ำย
ตำคมคนนี้	ขอบอกเลยว่ำ	เธอมผีลงำนในวงกำร
บันเทิงมำไม่น้อยเลยทีเดียว	 นอกจำกเคยเป็น 

นกัร้องเกร์ิลกรุป๊วง	‘I’m	Lady’	โดยมซีงิเกิ้ลที่ชื่อว่ำ	 
‘Lonely	Valentine’	ของค่ำยอำร์เอสแล้ว	เธอยงัม ี
ละครเรื่องแรกกบัช่อง	3	อกีด้วย	คอื	‘หลำนสำว 
นำยพล’	โดยรบับทเป็น	‘ไหมทอง’	“ผลงำนล่ำสดุ 
ที่เพิ่งจบไป	 ก็คือ	 ‘สุภำพบุรุษจุฑำเทพ’	 ตอน	 
‘คุณชำยรัชชำนนท์’	 ค่ะ	 ดำวเรียนเกี่ยวกับ 
กำรแสดง	กำรเต้น	กำรร�ำมำตั้งแต่เดก็ๆ	รกัจะมำ
ทำงนี้ตั้งแต่ต้น	 ทำงบ้ำนก็ให้กำรสนับสนุน	 จะม ี
กท็ำงคณุพ่อ	ท่ำนเป็นห่วงว่ำ	ถ้ำจะอยู่ในวงกำรนี้ 
ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ	 วำงตัวให้เหมำะสม	 
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คุณพ่อเตือนเสมอว่ำ	 ให้ระวังเรื่องข่ำวไม่ดีต่ำงๆ	
ส่วนทำงคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่	 ให้ดำวท�ำตำม
ที่ดำวชอบ”

ความฝัน
	 “อยำกเป็น	 Designer	 ต่อจำกนี้จะเรียน
ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ำ	 เพรำะเป็นคนที่ชอบ 
แต่งตัวอยู่แล้ว	 ชอบเรื่องแฟชั่นมำก	 มักจะหำ
เสื้อผ้ำที่จะ	 Mix	 &	 Match	 กับตัวเรำอยู่ตลอด
เวลำ	 ในอนำคตก็อยำกจะท�ำงำนเบื้องหลังเป็น	
Costume	 Designer	 ดูแลเรื่องเสื้อผ้ำให้ดำรำ	 
ในอนำคตอยำกจะมี	 Brand	 เป็นของตัวเอง	 ซึ่ง 
กค็งในเรว็ๆนี้	โดยจะท�ำเป็นโชว์รูม	ประเภทคำเฟ่
โชว์รมู	ซึ่งกน่็ำจะท�ำได้โอเค	ตอนนี้กอ็ยูใ่นขั้นตอน
ของกำร	Process	งำนอยู่”

คู่หู “เวนิซ”
	 พดูถงึน้องหมำที่พำมำด้วยวนันี้บ้ำง	“ชื่อ	เวนซิ 
เป็นน้องหมำพันธุ ์ชิวำว่ำ	 ได้มำจำกเชียงใหม่	 
เมื่อ	 2	 ปีที่แล้ว	 เห็นมำจำกในเว็บไซต์	 รำคำ 
ไม่แพงมำก	 เป็นสีครีมแบบที่อยำกได้อยู ่แล้ว	 
ตรงใจมำกๆเลยสั่งตรงมำจำกเชยีงใหม่	ขึ้นเครื่องบนิ 
มำเลย	แล้วเรำกไ็ปรอรบัน้องที่สวุรรณภูม”ิ

ท�าไมต้อง “ชิวาว่า”
	 “ชอบชวิำว่ำ	เพรำะพนัธุน์ี้มคีวำมขี้เล่น	ทะเล้น	
ทะลึ่งของเขำ	 โดยเฉพำะเวนิซ	 แต่เขำจะกลัว 
คณุพ่อมำก	ปกตคิณุพ่อจะเป็นคนให้อำหำร	3	เวลำ 
เป็นคนคอยดุ	 คอยสอน	 เวนิซค่อนข้ำงจะติด
ดำว	ไม่ค่อยยุ่งกบัคนอื่น	ดำวชอบสนุขัพนัธุ์เลก็ๆ	 
น่ำรกัๆ	อย่ำงชวิำว่ำ	ปอมเมอเรเนยีนมำก

การดูแลเอาใจใส่
	 “ปกติดำวจะอำบน�้ำให้เวนิซทุกอำทิตย์	 อำบ
ให้เองบ้ำง	ให้ร้ำนอำบให้บ้ำง	พำไปสปำบ้ำง	ซื้อ 
สเปรย์มำบ�ำรุงขนให้เขำ	 อำหำรที่ให้ก็จะเป็น
อำหำรเกรดพรีเมี่ยม	 เสื้อผ้ำ	 เครื่องประดับก็
สรรหำมำให้เขำ	 ดูแลเหมือนกับเป็นสมำชิกใน
ครอบครวัเลย	บำงทยีิ่งกว่ำอกี”

วีรกรรมของเวนิซ
	 “อย่ำเรียกว่ำเป็นวีรกรรมดีกว่ำ	 น่ำจะเป็น 
ควำมประทบัใจมำกกว่ำค่ะ	 คอื	 ปกตดิำวไม่เคย 
สอนเวนซิให้คำบของมำให้	แต่มอียูค่รั้งหนึ่ง	ดำวท�ำ 
ก�ำไลข้อมอืหล่นหำย	โดยที่เรำยงัไม่รูเ้ลยว่ำมนัตก 
ไปตอนไหน	เขำกเ็อำกลบัมำให้	ที่ส�ำคญัมนัเป็น 
ก�ำไลที่มคีวำมส�ำคญักบัดำวมำก	กเ็ลยปลื้มและ 
ประทบัใจที่เวนซิเอำกลบัมำให้”

สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงสุนัข
	 “สิ่งที่ดำวได้รับจำกกำรเลี้ยงสุนัข	 อย่ำงแรก 
เลย	คอืควำมเพลดิเพลนิที่ได้อยูก่บัเรำ	เล่นกบัเขำ	 
อีกอย่ำงหนึ่งก็คือ	 ควำมซื่อสัตย์ที่เขำมีให้	 ดำว 
คิดว่ำ	 สุนัขคงไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่ำงเท่ำคนหรอก	 
แต่เขำก็ซื่อสัตย์กับเจ้ำของขนำดนี้	 ดำวคิดว่ำ	 
ควำมซื่อสตัย์เป็นสิ่งส�ำคญัส�ำหรบัคนเรำเหมอืนกนั 
ในกำรที่จะผูกมติรต่อกนั”

สุดท้ายจะฝากอะไรกับคนอ่าน 
	 “ดำวอยำกจะฝำกถึงคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนว่ำ	
ควรจะดูแลเลี้ยงดูเอำใจใส่เขำเป็นพเิศษ	ทั้งเรื่อง 
กำรอำบน�้ำ	ควำมสะอำด	เพรำะเขำต้องคลกุคลี 
อยู่กับเรำตลอด	 สุดท้ำยนี้ดำวต้องขอขอบคุณ 
ทุกท่ำนที่ติดตำมชม	 สุภำพบุรุษจุฑำเทพ	 ตอน	 
คุณชำยรัชชำนนท์	 จนท�ำให้ละครได้รับเรทติ้ง 
อันดับ	 1	 ของช่อง	 3	 ตอนนี้ดำวก�ำลังมีผลงำน 
ละครที่ถ่ำยท�ำอยู่	 ฝำกทุกท่ำนช่วยเป็นก�ำลังใจ 
ให้ด้วยนะคะ”
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Discovery Jerhigh

เปิดตวัคอลัมน์ใหม่ส�าหรบัคนรกัน้องหมาและชอบลุน้ของรางวลั กบัการร่วมสนกุง่ายแสนง่าย ไม่ต้องมเีงือ่นไขใดๆ
เพียงถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน พร้อมค�าบรรยายเล็กน้อย ส่งมาที่ feedmewithlove@hotmail.com
อย่าลืม!! กด Like เป็นเพื่อนกับเราได้ที่แฟนเพจ Pet Lover by Jerhigh 
แล้วติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราได้นะคะ

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

ชิงรางวัล

คอลัมน์ Discovery Jerhigh 
ในฉบบันี ้เรายงัคงอยูก่นัที ่“สนาม

หลวง 2” อีกหนึ่งแหล่งช็อปปิ ้งที่
รวบรวมร้านค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไว้
มากมาย ซึ่งร้านที่เราจะมาตามล่าหา 
เจอร์ไฮในวนันีค้อื ร้าน Pet Corner 
ซึ่งตั้งอยู่ในสนามหลวง 2 ส่วนขยาย
	 ชื่อกบ็อกอยูแ่ล้วว่ำเป็น	“มมุของสตัว์
เลี้ยง”	จงึเตม็ไปด้วยอปุกรณ์ในกำรเลี้ยง
และดูแลสัตว์เลี้ยงมำกมำย	 ครบครัน 
ทั้งสุนัข	 แมว	 หนู	 กระต่ำย	 และปลำ	
เป็นต้น	 ซึ่งทำงร้ำนก็ขำยทั้งแบบปลีก
และแบบส่ง	ทั้งนี้	Pet	Corner	ไม่ได้มแีค่ 
สำขำเดยีว	ม	ี3	สำขำคอื	สนำมหลวง	2 

PEt CornEr

ที่เรำมำเยี่ยมในวันนี้	 กับอีกสำขำ 
ที่ตลำดล ่ำงของสนำมหลวง	 2	
เช่นกัน	 และสำขำที่	 3	 อยู ่ที่ซอย
รำมค�ำแหง	127	
	 กำรเลือกสินค้ำมำจ�ำหน่ำยใน
ร้ำนนั้น	 ทำงร้ำนบอกว่ำเน้นเรื่อง
คุณภำพเป็นหลัก	 คุณภำพมำก่อน	
จำกนั้นก็เป ็นควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่ต้องเหมำะสมกับคุณภำพ
ของสนิค้ำด้วยนะคะ	ส�ำหรบัเจอร์ไฮ
นั้น	ถอืเป็นจดุเด่นของร้ำน	เดนิเข้ำมำ 
ก็จะเห็นเลยเมื่อเข้ำไปในโซนของ
ขนม	ซึ่งได้รบัเสยีงตอบรบัจำกลูกค้ำ
ในระดับที่ดีมำก	 พอลูกค้ำเข้ำมำ
ในร้ำน	 ถ้ำถำมหำขนมส�ำหรับสุนัข	
เรำรู้เลยว่ำต้องเป็นเจอร์ไฮแน่นอน	
เพรำะในแวดวงของคนรัก	 และ 
คนเลี้ยงสนุขั	เจอร์ไฮเป็นอนัดบัหนึ่ง
อยู่แล้ว	เรำไม่ต้องแนะน�ำมำก	

	 ใครที่ก�ำลังคิดว่ำจะหำเจอร์ไฮ
ไปฝำกน้องหมำแสนรกัที่บ้ำน	 แบบ	
Feed	me	with	love	เชญิแวะมำได้ที่
ร้ำน	Pet	Corner	สำขำสนำมหลวง	2	
ส่วนขยำยนะจ๊ะ	

“นี่คือมะลิเมื่อสองปีก่อน อย่านึกถึงปัจจุบันนะฮะ”

คุณ Jeerapa Juntabutr นนทบุรี

“ชื่อเจ้านาย หน้าฝนต้องท�าตัวอุ่นๆไว้”
คุณพรทิพย์ แซ่อึ้ง กรุงเทพฯ

“ขอมือหน่อยสิครับ”

คุณเบญจมาศ หลวงทิพย์ นนทบุรี

“เอ ลูกบอลไปไหนหว่า”

คุณสหชาติ มหานาม กรุงเทพฯ

“เกิดเป็นหมา แท้จริงแสนซ�าบาย”
คุณกฤษฏาพร ช่อประภา
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News & Event

เก็บตกจากงาน thailand International Dog Show 2013 
ผ่ำนไปอีกหนึ่งงำนยักษ์ใหญ่แห่งปี	 Thailand	 International	 Dog	 Show	 2013	 กับห้วงเวลำแห่งควำมสุขที่น้องหมำและ
เจ้ำของรอคอย	 พบกับสปอนเซอร์และผู้แสดงงำนที่จะน�ำสินค้ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 มำจัดแสดงอย่ำงครบครัน	 อำทิเช่น	
อำหำรและของขบเคี้ยว	 บริกำรชั้นน�ำเพื่อสุนัข	 สินค้ำแฟชั่น	 สินค้ำเครื่องประดับต่ำงๆ	 อุปกรณ์กำรดูแลและเสริมสวย
ของสุนัข	 กำรบริกำรทำงกำรแพทย์	 เป็นต้น	 ตื่นตำตื่นใจกับกิจกรรมของเหล่ำซุปตำร์น้องหมำที่มีชื่อเสียง	 กำรแข่งขัน 
ชิงแชมป์	กำรประกวด	กำรแสดงควำมสำมำรถของเหล่ำน้องหมำ	และควำมบันเทิงอีกมำกมำย	เจอร์ไฮไม่พลำดโอกำส 
เก็บภำพประทับใจมำฝำกคุณๆ

มะหมา ละครสัตว์ @Central Plaza สุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่	 11-14	 ก.ค.	 2556	 ที่ผ่ำนมำ	 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ	 สุรำษฎร์ธำนี	 น�ำเสนอกิจกรรมดีๆ	 เพื่อคนรักหมำ 
ภำยใต้ชื่องำน	“มะหมำละครสัตว์”	ภำยในงำนพบกับโชว์น่ำรักๆ	ด้วยกำรแสดงแบบ	Circus	Show	ที่เต็มเปี่ยมด้วยสีสัน
แห่งควำมสนุกของเจ้ำสี่ขำขนฟู	 พร้อมกิจกรรมต่ำงๆ	 มำกมำย	 อำทิ	 กำรแข่งขันเจ้ำตูบ	 กิน-สู้-ฟัด	 กำยกรรมโลดโผน 
น้องหมำเลี้ยงลูกบอล	น้องหมำกระโดดข้ำมห่วงไฟ	น้องหมำไต่ถัง	 ฯลฯ	 ร่วมพำสุนัขสุดรักของท่ำนเข้ำรับตรวจสุขภำพ
และฉีดวัคซีนฟรีโดยสัตวแพทย์จำกส�ำนักำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี	 และร่วมช็อปสินค้ำ
จำกบูทจ�ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆ	ของน้องหมำคับคั่ง
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สำหรับคอลัมน์ VIP ของเราในวันนี้ก็มีโอกาสต้อนรับ สาวสวยมากความสามารถ  
“คุณนิว-อนรรฆวี ชูรัตน์” ที่นอกเหนือไปจากงานหลักในต�าแหน่ง รองกรรมการ 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) แล้ว เธอยัง 
พ่วงต�าแหน่งคนรักสุนัขตัวยงคนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งเจ้าตูบทั้งสองของเธอก็ไม่ธรรมดา  
เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลมาไกลกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

คุณอนรรฆวี ชูรัตน์
กบัน้องหมาสองทหารเสอื}}

จุดเริ่มต้นคนรักตูบ
	 “ตอนนี้มน้ีองหมำสองตวั	เปน็พนัธุค์อลลี่	
และสมอย	ชื่อ	ไอตมิ	และโคล่ำ	ตวัแรกอำยุ
สิบกว่ำขวบแล้ว	 ส่วนตัวที่สอง	 อำยุได้สอง
ขวบกว่ำๆ”	
	 “ดั้งเดิมเลย	 คือ	 ตอนเด็กๆเป็นคนกลัว
สุนัข	 แล้วเมื่อสักสิบกว่ำปีก่อน	 พี่ชำยก็เอำ
สุนัขตัวแรกมำเลี้ยง	 เป็นพันธุ์ผสมคอลลี่กับ
เชำว์เชำว์	กเ็ริ่มเลี้ยง	 เริ่มชอบ	กลำยมำเป็น
ควำมผูกพัน	 ก็เลยรักสุนัขไปหมดเลย	 รัก 
ทกุตวั	จนได้ไปเรยีนต่อที่สหรฐัอเมรกิำ	เหงำ	
ก็เลยได้ไอติมมำเลี้ยง	 มำอยู่ด้วย	 เป็นสุนัข	
Made	 in	 USA	 เป็นตัวแรกที่เลี้ยงเอง	 เลี้ยง 
ที่โน่น	 เอำเขำกลับมำอยู่เมืองไทยด้วย	 แล้ว
เมื่อสักสำมปีก่อน	 สุนัขตัวแรกของบ้ำน	 คือ	
พะโล้จำกไป	 เลยอยำกจะหำสุนัขมำเพิ่ม	
อยำกให้ที่บ้ำนมสีนุขัสองตวั	กเ็ลยลองค้นหำ
ข้อมูลกับพี่ชำยก็เลยได้มำเป็นโคล่ำ	 ซึ่ง
หน้ำตำเหมอืนพะโล้มำกๆโดยบงัเอญิ”

เชาว์เชาว์และสมอย 
	 “ถ้ำถำมว่ำท�ำไมต้องเป็นสองพนัธุน์ี้	ที่เป็น
คอลลี่เพรำะว่ำสนุขัตวัแรกเป็นเชำว์เชำว์ผสม
คอลลี่	กเ็ลยผูกพนักบัคอลลี่	แต่ไม่รู้ว่ำคอลลี่
หน้ำตำตอนเดก็ๆเป็นยงัไง	แล้วที่อเมรกิำจะม ี
ร้ำนขำยสนุขัไม่ไกลจำกบ้ำน	กจ็ะชอบไปเล่น 
เขำจะมีห้องให้เล่น	 ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะ 
ซื้อหรอก	 เล่นไปเล่นมำ	 จนวันหนึ่งติดใจ	 
กลบับ้ำนนอนไม่หลบั	คดิถงึ	กลบัไปด	ู2	รอบ 
ตอนแรกก็ไม่มั่นใจจะเลี้ยงได้ไหม	 อยู ่ที่
อเมริกำคนเดียวด้วย	 แต่ก็อดใจไม่ไหว	 ก ็
เลยซื้อ”
	 “ส่วนสมอย	 พี่ชำยแนะน�ำ	 พอเปิดรูปดู	 
เหน็ว่ำน่ำรกั	กห็ำข้อมูล	นสิยัน่ำรกั	เป็นมติร	
ไม่ดุ	 ไม่งอแง	 เป็นคนชอบสุนัขไซส์ขนำดนี้ 
อยู ่แล้ว	 เลยสนใจ	 เมืองไทยไม่ค่อยมีคน
เลี้ยง	 ไม่มีฟำร์ม	 ก็ไปเจอที่ออสเตรเลีย	 ก็
คุยกัน	 ตอนแรกชื่อ	 Green	 Boy	 เพรำะสุนัข
ของที่ฟำร์มนี้จะมเีชอืกผูก	แต่ละตวักแ็ต่ละสี	 
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ตวันี้เชอืกสเีขยีว	น�ำเข้ำมำตอน	3	เดอืน
ครึ่ง	 ซึ่งกำรน�ำเข้ำก็ไม่ยำก	 เพรำะเขำมี
ประสบกำรณ์อยู่แล้ว”	

วีรกรรมเด่นๆ
	 “ไอติมชอบซำลำเปำมำก	 รักเป็น
ชีวิตจิตใจ	 ใครกินซำลำเปำให้เห็นไม่
ได้เลย	 เห็นอำยุเยอะๆแบบนี้	 ปีนโต๊ะ	 
ท�ำอะไรมำกไม ่ ได ้แล ้ว	 แต ่พอเห็น
ซำลำเปำท�ำได้ทุกอย่ำงพร้อมที่จะปีน	
วันหนึ่งคุณพ่อทำนซำลำเปำเสร็จเหลือ 
แค่ตรงฐำนรองที่เป็นกระดำษ	 แล้วก็
พับจนเหลือชิ้นเล็กๆวำงไว้ใต้กำน�้ำชำ	 

ไอติมก็ล ้มกำน�้ำชำแตก	 เพื่อฐำนรอง
ซำลำเปำชิ้นนั้น”
	 “ส่วนโคล่ำก็เป็นมิตร	 น่ำรัก	 นิสัยดี	 
พำเข้ำบ้ำนวนัแรกตกสระน�้ำเลย	กระโดด
ตกสระน�้ำ	 แต ่ว ่ำยกลับขึ้นมำเองได ้ 
หลังจำกนั้นก็กลัวน�้ำเลย	 ใครอยู ่ใกล  ้
สระว่ำยน�้ำแล้วเรยีกเขำนะ	เขำกจ็ะไม่มำ	
จะเดนิหนไีปไกลเลย”	

ฝากจากใจคนรักสุนัข
	 “สุนัขเป็นเหมือนสมำชิกครอบครัว	 
ที่บ ้ำน	 เรำก็ให ้อิสระกับเขำ	 ไม่มีที่ๆ 
เขำห้ำมไป	 ที่ของเรำก็คือที่ของเขำ	 ให้
ควำมอบอุ่นเต็มที่เหมือนเขำเป็นสมำชิก 
หนึ่งในครอบครวั	ถ้ำใครยงัไมพ่รอ้มกต้็อง 
พิจำรณำดีๆ	 จริงๆกำรรับหนึ่งชีวิตเข้ำมำ 
เลี้ยง	 เรำต้องดูแลเขำดีๆ	 คนที่ยังไม่ได้ 
เลี้ยงต้องดูดีๆ ก่อนที่จะรบัมำเลี้ยง	มั่นใจว่ำ 
พร้อมแล้วจรงิๆ”

	 สั้นๆกระชบั	แต่ได้ควำมรกัไปเตม็ๆ	ส�ำหรบัเรื่องรำวของ	VIP	ของ
เรำในฉบบันี้	คณุผู้อ่ำนกอ็ย่ำลมืมอบควำมรกัให้น้องหมำที่บ้ำนทกุวนั
นะจ๊ะ	



ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์กล่าวว่า สัตว์เลี้ยง
ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้ โดยเฉพาะในเรื่อง

ของความเครียด ซ่ีงส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจ 
เช่น การเล่นกับสุนัขช่วยบ�าบัดอาการจิตตกให้
คุณได้ ท�าให้คุณผ่อนคลายและมีสติมากขึ้น ต่อให้ 
สัตว์เลี้ยงของคุณเป็นแมงมุมทาแรนทูล่า การที่ 
คุณปล่อยอารมณ์เล่นกับมัน ก็ถือเป็นประโยชน์
ของคุณอยู ่ดี ที่ เห็นได้อย่างชัดเจนขอแบ่งเป็น  
5 ข้อหลักๆ

1พวกเขาท�าให้คุณผ่อนคลาย
กำรลูบคล�ำแมวหรือสุนัขของคุณเป็นเรื่องที่

พวกเขำชอบ	 แต่ขณะนั้นคุณก็จะรู ้สึกผ่อนคลำย 
เช่นเดียวกัน	 กำรลูบคล�ำเป็นกำรเพิ่มกำรหลั่งสำร 
เอนโดรฟีนที่ท�ำให้รู้สึกดีในสัตว์และมนุษย์	 ให้คุณ
ลองนวดเจ้ำสี่ขำตั้งแต่ส่วนหวัไปจนถงึหำงโดยกำรลบู 
ทิ้งน�้ำหนักเบำๆ	 นอกจำกจะเป็นกำรนวดบ�ำบัด 
โรคสตัว์เลี้ยงยงัสำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบเหบ็หมดั	
หรอืก้อนเนื้อที่ผดิปกตขิองสตัว์เลี้ยงอกีด้วย
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2ช่วยลดความดันโลหิต
กำรสื่อสำรกับสัตว์เลี้ยงมีผลในกำรช่วยลด 

ควำมโลหิตของคุณและปรับปรุงสุขภำพโดยรวม 
กำรได้พูดกับสัตว์เหมือนกำรระบำยออกทำงด้ำน 
จิตใจอย่ำงหนึ่งท�ำให้ควำมเครียดและอัตรำกำร
เต ้นของหัวใจลดลง	 ส ่งผลถึงควำมดันโลหิต 
ด ้วย	 กำรพูดด ้วยน�้ำเสียงและจังหวะกำรพูด 
เสียงหัวเรำะ	 ยังท�ำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกดีและสนิทสนม 
กบัคณุมำกขึ้น	อย่ำหลงคดิไปวำ่กำรคยุกบัสตัวเ์ลี้ยง 
ที่บ้ำน	 ดูจะเป็นกำรกระท�ำของคนเพี้ยน	 แต่คุณ
ยอมรับไหมว่ำกำรได ้พูดระบำยออกท�ำให ้คุณ 
คลำยเครียดได้จริงๆ	 โดยเฉพำะสัตว์เลี้ยงไม่เคย
เถยีงคณุ

3มีผลในด้านของการรักษา
คุณอำจเห็นข่ำวของกำรน�ำสุนัขไปช่วยบ�ำบัด 

ผู้ป่วยที่โรงพยำบำล	 มันได้ผลจริงๆ	 ถ้ำไม่เชื่อคุณ 
ต้องลองดู	 กำรน�ำสัตว์เลี้ยงไปที่โรงพยำบำลหรือ
โรงเรียนช่วยสร ้ำงควำมตื่นตำตื่นใจ	 และเกิด 
ก�ำลังใจขึ้นได้	 โดยเฉพำะกับคนที่ไม่เปิดใจกับผู้คน
ด้วยกันเอง	 มักจะเปิดใจให้สัตว์เลี้ยง	 ซึ่งจะช่วย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำงด้ำนสังคมให้ผู ้ป่วยได	้
และส�ำหรับเด็กคุณต้องสอนวิธีกำรเล่นกับสัตว์เลี้ยง 
ให้กับเขำ	 เพื่อเป็นวิธีป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่น 
กบัสตัว์เลี้ยงอย่ำงผดิวธิ	ี

4พวกเขาช่วยปรับปรุงโภชนาการของ
คุณ

คุณต้องท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ	 วิธีหนึ่งที่จะฝึกสัตว์
เลี้ยงของคุณคือ	 ห้ำมแบ่งอำหำรของคุณให้เขำกิน	
ไม่ว่ำจะเป็นเวลำอำหำรของเขำหรือของคุณก็ตำม	
เพรำะอำหำรส�ำหรับมนุษย์อำจไม่มีประโยชน์อะไร
กบัเขำเลย	นอกจำกกลิ่นและรสชำตทิี่ดงึดูดใจ	กำร
แบ่งพื้นที่ในกำรกนิสร้ำงสขุอนำมยัในกำรรบัประทำน
อำหำรให้คณุได้	กำรคดัสรรอำหำรส�ำหรบัสนุขัท�ำให้
คุณได้เรียนรู้โภชนำกำรและคุณค่ำของสำรอำหำร	
ซึ่งปลูกฝังให้คณุมองหำอำหำรดีๆ ให้กบัตนเองด้วย

5ฟื้นฟูความสัมพันธ์
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคุณกับสัตว์เลี้ยงอำจ

กระจำยตัวออกไปสู่ควำมสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับมนุษย์	
สัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องกำรเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยที่คุณ
สวมใส่ให้หรอกนะ	 เขำแค่อยำกอยู่ใกล้ๆ	 และเล่น
กับคุณเท่ำนั้น	 กำรที่คุณดูแลและเลี้ยงดูเขำอย่ำง
ดีช่วยให้จิตใจคุณอ่อนโยน	 และสำมำรถเข้ำกับคน
อื่นได้ง่ำย	 นอกจำกนี้ยังช่วยสร้ำงควำมอดทนและ
ฟื้นฟูพลังงำนทำงจิตใจ	 กำรดูแลสัตว์บังสอนควำม 
รับผิดชอบและกระตุ้นควำมรู้สึกของควำมไว้วำงใจ	
กำรเปิดกว้ำงที่จะรบัมติรภำพอกีด้วย

	 เห็นไหมว่ำสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีไว้แค่เลี้ยงและดู
เท่ำนั้น	 ขอเพียงคุณให้เวลำและเปิดใจกับเขำ	 คุณ
ก็จะผ่อนคลำย	 เขำก็จะมีควำมสุข	 และคุณกับ 
สตัว์เลี้ยงกจ็ะผูกพนักนัอย่ำงแท้จรงิ	
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