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Weimaraner
เป็นที่เล่าขานกันมาว่า ไวมาราเนอร์ 

(Weimaraner) นั้นถือก�าเนิดราว 
 คริสต์ศตวรรษที่ 17 ในประเทศ 
เยอรมนี จากการผ่าเหล่าตามธรรมชาติ
ของสุนัขพอยเทอร์โบราณในเยอรมนี 
หรือเกิดจากการพัฒนาพันธุ์ของแกรนด์ 
ดุก๊ คาร์ล ออกสัต์แห่งไวมาร์ ได้ผสมพนัธ์ุ
ระหว่างสุนัขพอยเทอร์ท่ัวๆไปกับสุนัข
พอยเทอร์ขนสีเหลือง ดังปรากฏสุนัข
พันธุ ์นี้อยู ่ในภาพเขียนของแวนไดค์ 
จิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ในชื่อ 
ไวมาราเนอร์ ฟอร์ซเตฮุนด์ ท่ีบอกว่า 
เป็นสนุขัทีม่จีมกูดมกล่ินดเียีย่ม
	 ไวมาราเนอร์	 หรือท่ีอดีตรู้จักกันใน
นาม	ไวมาพอยเทอร์	เป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยง
กันของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น	 โดยเฉพาะ
กบัผูท้ีช่ืน่ชอบกฬีา	เพราะเป็นสนุขัในกลุ่ม	
Sporting	 Group-pointer	 ด้วยความ
สามารถที่รอบด้านของเจ้าไวมา	 ชาว
เยอรมนัจงึค่อนข้างหวงมาก	มกีารควบคมุ
การผสมพนัธุอ์ย่างเข้มงวด	และไม่อนญุาต
ให้มีการผสมพันธุ ์นอกเยอรมันอย่าง 
เด็ดขาด	 จนกระท่ังในปี	 ค.ศ.1930	 ชาว
อเมริกันและอังกฤษจึงสามารถผสมพันธุ์
สุนัขพันธุ์นี้ออกมาดูเล่นได้
	 พวกมันเป็นสุนัขขนาดกลาง	ที่มีรูป
ร่างเพรียว	 ขนสีเทาสวยงามตลอดล�าตัว	 
สีขนบริเวณหัวและใบหูจางกว่าบริเวณ
อื่นๆ	 ดูสง่างาม	 โดยเฉพาะดวงตาเป็น
ประกายสเีทาอมน�า้เงนิหรอืสเีหลอืงอ�าพนั
โดดเด่น	 มีลักษณะนิสัยกระตือรือร ้น 
ช่างสังเกต	มีความสามารถในการดมกลิ่น	
ขากรรไกรแขง็แรง	เหมาะส�าหรบัตามรอย
สตัว์ใหญ่	มคีวามว่องไว	ฉลาด	และกล้าหาญ	
ถ้ายิง่ได้รบัการฝึกทีด่จีะเป็นสนุขัท่ียอดเยีย่ม	
ซ่ือสัตย์	 และเป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัย	
ส�าหรับการดูแลนั้น	 ส่วนใหญ่เขาจะม ี
ขนสั้นอยู่แล้วแค่ท�าความสะอาดขนและ
แปรงขน	สัปดาห์ละ	2-3	ครั้ง	 เพื่อความ
เงางามอยู่ตลอดเวลา	 เช่นเดียวกับหาง 
ควรตัดให้ยาวประมาณ	 15	 เซนติเมตร 
ไวมาราเนอร์มีโรคเก่ียวกับกระดูกให้
พบเห็นอยู่บ่อยๆ	 จึงต้องสังเกตและดูแล
ด้านนี้เป็นพิเศษ

OF THE MONTH

ตา สีอ�าพันหรือสี
เทาอมน�้าเงิน

ล�าคอ 
ยาวปานกลาง
และมีร่อง
ตามความยาว
ล�าคอชัดเจน

ช่วงปาก 
ยาว

ใบห ูเป็นแผ่น
ยาวและส่วน

ปลายมน

เท้า	ขนาดพอเหมาะ	
ดูมั่นคงและมีนิ้วเท้า
ค่อนข้างโค้งมน

ช่วงไหล ่
กว้างลึกต่อ
จากล�าคอกล้ามเนื้อขาหลัง 

แข็งแรงและ
สมส่วน

ช่วงหลัง	ได้ระดับ

ถิ่นก�าเนิด	:	เยอรมนี
Group : Sporting Group-pointer

สูง : 	56-69	ซม.	น�้าหนัก	32-39	กก.

 ไวมาราเนอร ์
ควรให้ออกก�ำลังกำย

อย่ำงสม�่ำเสมอ
อย่ำงน้อยวันละ

2 
ชั่วโมง

สีขน	สีเทาเงางาม 
คล้ายโลหะ 
ขนสั้น	เรียบ 

สีขนที่หัวและใบห ู
จางกว่าบริเวณล�าตัว
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ANSWER : หากใครเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องหมามาหลากหลายสายพันธุ์	จะ
ท�าให้รู้ว่าแต่ละสายพันธุ์น้ันมีการแสดงออก	 และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปด้วย
เช่นกัน	แต่ว่าการที่เค้ามีนิสัยและการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป	ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าจะต้องมีวิธีการฝึกฝนที่ต่างกันไปด้วย	เพียงแค่บางสายพันธุ์อาจต้องการระยะเวลาใน
การฝึกฝนยาวนานกว่าบางสายพันธุ์เท่านั้นเอง	เช่น	 เจ้าบีเกิ้ลอาจจะใช้เวลาฝึกนานกว่า
ลาบราดอร์	แต่ในทีส่ดุเขากจ็ะท�าทกุอย่างทีเ่จ้าลาบราดอร์ท�าได้เช่นกนั		โดยเฉพาะค�าสัง่
พืน้ฐานประเภท	ชดิ	นัง่	หมอบและคอย	ซึง่นบัเป็นขัน้ตอนแรกๆ	ทีแ่ม้แต่ลกูสนุขักส็ามารถ
เรียนรู้และท�าตามค�าสั่งได้อย่างไม่ยากเย็น	 หากคุณมีน้องหมาอายุ	 14	 สัปดาห์แล้วเขา
สามารถท�าตามค�าสั่งเหล่านี้ได้	เช่น	สั่งให้คอยแล้วเขาท�าได้	แม้เพียง	20	วินาทีนั่นก็เป็น
เรื่องที่วิเศษสุดแล้ว	 ดังนั้นทุกการฝึกฝนจึงต้องใช้ความอดทนของเจ้าของเป็นพ้ืนฐาน 
เบื้องต้น	เมื่อเจ้าของมีความอดทนและใส่ใจอย่างจริงจังทุกอย่างก็จะส�าเร็จได้ด้วยดี	

น้     องหมาต่างสายพันธุ์   ก็ต้องใช้วิธีสอนต่างกันหรือไม่
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bark! News

ภำพบรรยำกำศ
"มะหมาใจบุญ3" 

วันที่ 9-12 มีนาคม 2560 
ณ Central 

Festival eastville
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bark! News

เจอร์ไฮ พาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 10 
เรื่อง “Kong: Skull Island” 
ครั้งแรก ในภาคตะวันออก
 
 บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข	เจ
อร์ไฮ	ร่วมกับบริษัท	วอเนอร์	บราเดอร์ส	ฟาร์อีส	อินคอโปเรชั่นประเทศไทย	จ�ากัด	
,	โรงภาพยนตร์	เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	เซ็นทรัลระยอง	และร้านด๊อกคลับ	จ.ระยอง	จัด
กิจกรรมพาน้องหมาดูหนังครั้งที่	10	เป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก		เรื่อง	“Kong:	
Skull	Island”		ซึ่งได้รับความสนใจจากคนรักสุนัขใน	จ.ระยองเป็นจ�านวนมาก	
	 “การผจญภัยสุดระทึกใน	Kong:	Skull	Island	เกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์
พร้อมช่างภาพอย่าง	วีเวอร์	(บรี	ลาร์สัน)	เดินทางไปส�ารวจเกาะลึกลับ	(Skull	Is-
land)	ภายใต้การน�าโดยผู้กอง	เจมส์	คอนราด	(ทอม	ฮิดเดิลสตัน)	และเมื่อความ
จริงปรากฏว่าจุดประสงค์ในการมาเยือนครั้งนี้ไม่ใช่เพ่ือการส�ารวจ	 พวกเขาต้อง
เผชิญหน้ากับอสุรกายร้ายจากยุคที่สาบสูญ	น�ามาสู่การดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด”	
	 ส�าหรับกติกามารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ส�าหรับน้องหมาคือ	 สุนัขทุก
ตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมส�าหรับสุนัข	 เพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและ
ป้องกันการเปรอะเปื้อนและต้องน�าสุนัขนั่งอยู่บนตักขณะชมภาพยนตร์	 และเมื่อ
กิจกรรมการชมภาพยนตร์สิ้นสุดลง	 ทางโรงภาพยนตร์	 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 จะ
ท�าความสะอาดโรงภาพยนตร์อย่างเตม็รปูแบบ	เพือ่ให้ถกูสุขลักษณะและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ชมภาพยนตร์ในรอบถัดไป
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ส�าหรับลูกค้าแถวศรีนครินทร์	 และ
ละแวกใกล้เคียง	 วันนี้เรามีร ้าน	 
Pet	Shop	เปิดใหม่	สดุชิก	มาแนะน�า	

ชื่อร ้าน	 PETClub	 สาขาแจส	 เออเบิร ์น	
ศรีนครินทร์	 (JAS	 URBAN	 Srinakarin) 
ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักครบวงจรที่
เป ิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็น
ทางการ	เมื่อวันที่	25-26	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา
	 ทางร้าน	 PETClub	 จะมีบริการอาบน�้า	
ตดัขน	ฝากเลีย้ง	มจี�าหน่ายสนิค้าต่างๆ		ส�าหรบั
สัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร	 ทั้งอาหาร	 ขนม	
อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงสัตว์	
	 เมือ่เข้าร้านมา	ทางด้านขวามือจะสังเกต
เห็นสินค้าเจอร์ไฮถูกจัดวางไว้อย่างเด่นชัด 
มีหลากหลายชนิด	 และรสชาติให ้ลูกค ้า
เลือกสรร	
	 ทางร้านจะมีโปรโมชั่นพิเศษๆ	 ส�าหรับ
ลูกค้าตลอดเวลา	 ซึ่งสามารถติดตามได้จาก 
ที่เพจ	PETClub-Thailand	
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วันนี้	เพ็ทเลิฟเวอร์	บาย	เจอร์ไฮ	ได้มีโอกาสพบกับนักแสดงสาวสวยมากฝีมือ	 

“หยก - ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์” 

ซึ่งเธอมาพร้อมกับไพโรจน์ปอมเมอเรเนียนหนุ่มใหญ่วัย	10	ปี 

มาติดตามเรื่องราวของหยกกับเพื่อนรู้ใจกันเลย...

ไพโรจน์ ปอมหน้าหมี
	 ชือ่หยก	ธญัยกนัต์	ธนกติติธ์นานนท์	เป็นนกัแสดง
สังกัดช่อง	7	ค่ะ	หยกเป็นคนที่ชอบสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆ	
แล้ว	เคยมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สุนัขมาก่อน	 แต่ตอนนี้ไม่มี
แล้วค่ะ	เหลือแค่น้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน	 เพศผู้	
วัย	10	ปี	ชื่อ	 ไพโรจน์	ซ้ือจากร้านยอดนิยมของเหล่า
ดาราอยู่ท่ีสวนลุมไนท์บาซ่าร์	เวลาเห็นเพื่อนที่เล้ียง
เรียกน้องหมาของเขาให้มาอยูใ่กล้ๆ	หรือมาเดนิตามไป
ไหนมาไหนด้วย	เรารู้สึกว่า	น่ารักดี	ท�าให้เกิดความรู้สึก
อยากเลี้ยงบ้าง	อยากเป็นเจ้าของ	ประกอบกับร้านนั้น
มีชื่อเสียง	น้องหมาที่มาจากร้านนี้ต้องสวยแน่ๆ	หยกก็
เลยตดัสนิใจซือ้เลย	ตอนนัน้ประมาณ	3	หมืน่	เมือ่	10	ปี
ที่แล้วนะ	 ลงทุนขอเงินที่บ้านไปซื้อ	 แต่ก็แอบไปซื้อนะ	
เพราะ	3	หมื่นสมัยน้ันมันก็เยอะมากส�าหรับเราแล้ว 
ปรากฎว่าไปที่ร้านไม่มีน้องหมาให้เลือกเลย	 เราก็บอก
ไปว่าเราอยากได้ปอมแบบหน้าหมี	ที่ร้านก็บอกว่า 
เชื่อใจเขาไหม	 เดี๋ยวเขาเลือกมาให้	 และก็นัดมารับ 
พอไปถึงร้านมีมาแค่ตัวเดียว	 ไม่มีให้เลือกเลยได้ตัวนี้
มา	ส่วนที่มาของช่ือน้ัน	 ด้วยความที่อยากได้ชื่อที่ 
แตกต่างจากคนอ่ืน	 ที่มักจะตั้งชื่อเป็นพวกขนมหวาน	
ส่วนชื่อฝรั่งก็จะแปลกๆ	ไม่น่าจดจ�า	 เราอยากได้น้อง
หมาชื่อไทยๆ	 เลยขออนญุาตใช้ชือ่ของเพือ่นสนทิมาต้ัง
เป็นช่ือน้องหมา	จงึเป็นทีม่าของช่ือ	ไพโรจน์	นีแ่หละค่ะ

ท�าไมต้องเป็นปอมเมอเรเนียน
	 จริงๆ	 แล้วส่วนตัวไม่ได้ชอบพันธุ์ไหนเป็นพิเศษ	
แต่มาถูกใจตรงที่เห็นเจ้าพันธุ์นี้วิ่งตามเพื่อน	ก็เลยรู้สึก
ว่า	เขาดูเชื่อง	เรียกง่าย	กระโดดขึ้นรถเองเลยและดูติด
เจ้าของมาก	 ไม่ต้องใส่สายจูงก็ได้	 แล้วไพโรจน์ก็เป็น
แบบท่ีต้องการเลย	 เราปล่อยได้เลย	 พอเรียกเขาก็มา
ทันที	ไม่อิดออดเลย

The Decade of 
Amazing 

Time with You !
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"ไพโรจน์นิสัยดีอย่ำงหน่ึง คือ 
เขาไม่เห่าเรื่อยเปื่อย 

นอกจำกจะมีรถมำจอดหน้ำบ้ำน 
หรือมีคนมำหน้ำบ้ำน 

เขำก็จะเห่ำบอก" 

เม้าท์ไพโรจน์
	 นี่ก็อยู่ด้วยกันมา	10	 ปีแล้ว	 ไพโรจน์มีนิสัยไม่ดี
อย่างหนึ่ง	คือ	ตะกละ	กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม	รู้ตัวอีกทีว่า
อิ่มคือ	 อ้วก	 แล้วค่ะ	 เพราะฉะนั้นเวลาฝึกเขา	 แล้วใช้
อาหารเป็นรางวัลล่ะก็	 	ไพโรจน์จะท�าได้หมดไม่ว่าจะ
สวสัด	ีแม้แต่แกล้งยงิปืนใส่	กแ็กล้งนอนตายได้ด้วย	หาก
ถามว่าไพโรจน์ฉลาดไหม	 หยกว่าเขาก็ฉลาดนะ	 ด้วย
ความที่เขาอยู่กับคนเยอะเลยซึมซับความเป็นคนจาก
เราไปบ้าง	 อย่างตอนสอนเขาแกล้งตาย	 ใช้เวลาแค	่ 
4-5	วันเอง	เขาก็ท�าได้ละ	

1 วันแสนสนุกของหยกกับไพโรจน์
	 ตอนแรกท่ีซื้อเขามาเล้ียง	2	 เดือนแรก	 พาไป 
กองถ่ายทุกวัน	 ช่วงนั้นหยกไปกองถ่ายเอง	 คุณแม่ไม่รู้
ว่าเราเลี้ยงหมา	เราขอเงินเขามา	เขาก็ไม่รู้ว่าเราเอาไป
ท�าอะไร	 จนไพโรจน์โตขึ้น	 เราก็แอบไม่ได้ละ	 เลยเร่ิม
ปล่อยให้วิ่ง	ช่วง	2	เดือน	ไพโรจน์ก�าลังน่ารัก	คุณแม่ก็
เลยโอเค	นิสัยที่ดีของไพโรจน์อย่างหนึ่ง	คือ	เขาไม่เห่า
เรือ่ยเป่ือย	พร�า่เพรือ่	นอกจากจะมีรถมาจอดหน้าบ้าน	
หรือมีคนมาหา	เขาก็จะเห่าบอก	 แต่ในชีวิตประจ�าวัน
ของเขา	ถ้าไปกองถายหรืออยูส่ตดูโิอ	เขาก็จะเงยีบ	เวลา
เราเอาเขาเข้าคอนโดก็จะห่อผ้าอุ้มเขาเหมือนเด็ก	เขา
ก็ไม่เห่า	เงียบมาก	เขาจะรู้เวลาเราบอกว่า	ไพโรจน์เข้า
กระเป๋าแล้วเงียบนะ	เขาก็จะเชื่อฟัง	รู้เรื่องทุกอย่าง
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"ส�ำหรับหยกแล้ว 
ไพโรจน์ไม่ใช่แค่หมา

เหมือนเขำเป็นคน
เพรำะฉะนั้น ถ้ำจะเลี้ยงสัตว์ 

เรำก็ต้องให้ควำมรัก
ควำมอบอุ่นแก่เขำ" 

วีรกรรมเด็ดของไพโรจน์
	 ไพโรจน์	 นี่จะแสนรู้มาก	เวลาท�าผิดเขาก็จะมีนิสัยแบบ
เดก็ๆ	คือ	ท�าจ๋อยๆ	ส�านกึผดิ	อกีเรือ่งคอื	ไพโรจน์ไม่ชอบเดินเอง	ด้วย
ความที่หยกก็ไม่ค่อยชอบปล่อยหมาเดินตามพื้น	 ถึงเวลาก็จะปล่อย
เข้าห้องน�้าไปฉี่	 พอเรียบร้อยก็อุ้มละ	 เขาก็จะติดนิสัยพอเขาฉี่เสร็จ
เขากจ็ะวิง่มาหาให้เราอุม้	เขาจะไม่ยอมเดนิเอง	อย่างวนัไหนเราบอก
ว่า	 ไพโรจน์วันนี้เดินหน่อยนะ	 เขาก็จะติดให้เราอุ้มอย่างเดียว	หรือ
เวลาเราไปร้านอาหาร	Outdoor	เขาก็จะโดดมานั่งที่ตักเราตลอด
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ค�าแนะน�าส�าหรับ ปอมเลิฟเว่อร์
	 ต้องเป็นคนท่ีมเีวลาค่ะ	อย่างหยก	คือ	โชคดีอย่างเวลาท�างาน	
หยกก็จะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งซึ่งเขาเองก็รักสัตว์เหมือนกัน	 พอหยก 
มีเวลาก็จะเล่นกับเขา	 ให้อาหารเขาบ้าง	 เพราะฉะนั้น	 เรื่องเวลา
ส�าคัญ	 เราต้องมีเวลาให้เขา	 อย่าคิดแค่เลี้ยงเพราะเขาน่ารัก 
อย่างไพโรจน์เวลาหยกไปท�างานที่กลางแจ้ง	ร้อนๆ	ไกลๆ	หยกก็จะ
ไม่ได้เอาเขาไป	 เขาก็จะอยู่บ้าน	 และก็จะนั่งรอเราอยู่มุมบ้านไม่ไป
ไหน	รอจนกว่าเราจะกลับบ้าน	หรือเวลาเราไปเที่ยว	เขาก็จะเอาละ	
ได้กลิน่น�า้หอม	กอ็ยากจะออกไปด้วย	พดูง่ายๆ	คอื	ส�าหรบัหยกแล้ว	
ไพโรจน์ไม่ใช่แค่หมา	 แต่เขาเป็นสมาชิกในครอบครัว	 เพราะฉะนั้น
ถ้าจะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่เขาค่ะ	สุนัขเป็น
สัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนที่สุดแล้วค่ะ	 อย่าซื้อมาเพียงเพราะเขา 
น่ารัก	อยากเล่น	แต่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่	เห็บขึ้น	คนที่จะเลี้ยงหมาได้	
ไม่ใช่เลีย้งแค่ตามมีตามเกิดเท่านัน้	อกีอย่างหนึง่กค็วรจะมทีนุทรัพย์
สักหน่อยค่ะ	 ไว้เวลาเราต้องดูแลรักษาเขา	 เราก็ต้องเลือกที่ดีๆ	ค่ะ	
และก็อยากให้ดูแลเรื่องจิตใจเขาด้วย

	 สุดท ้ายน้ีขอฝากผลงานหยกด ้วยนะคะ	มีละครเ ร่ือง 
คู่ซ่ารสแซ่บ	ทางช่อง	7	แล้วก็ยังมีอีก	2	เรื่อง	ก�าลังถ่ายท�าอยู่	ยังไง
ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

Dyson Groom Tool
	 ตอนนี้ปัญหาเรื่องการผลัดขนโดย
เฉพาะน้องหมาขนยาวท้ังหลายก็จะหมด
ไป	 ถ้าคุณได้พบกับนวัตกรรมล่าสุดจาก	
Dyson	 เคร่ืองดูดฝุ ่นที่มีหัวดูดพร้อม
แปรงหวี ขน สัตว ์ เ ลี้ ย ง 	 ช ่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให ้ เครื่ อ งดูดฝุ ่ น เพื่ อ 
สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณโดยเฉพาะ	 ผลิต
จากวสัดคุณุภาพด	ีทนความร้อนสงู	พิเศษ
ตรงหัวดูด	Groom	mode	&	Self-clean	
mode	 ที่มาพร้อมแปรงส�าหรับหวีขนน้อง
หมาและน้องแมว	สามารถดูดขนที่หลุดออก
มาในระหว่างการแปรงได้อย่างง ่ายดาย 
ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มที่หัวแปรงเท่านั้น

Dog Parker – Smart 
Dog Houses

	 Dog	Parker	บ้านฝากสุนัขหน้าร้านส�าหรับชาวนิวยอร์ก	
นับเป็นสตาร์ทอพัใหม่แกะกล่องส�าหรบัเพท็เลิฟเวอร์โดยเฉพาะ	ตวัช่วย

ใหม่ส�าหรับคนรักน้องหมา	เป็นบริการรับฝากสุนัขของคุณไว้หน้าร้านค้า	เช่น 
ซเูปอร์มาร์เกต็	หรอืร้านกาแฟในขณะทีค่ณุเข้าไปท�าธรุะข้างในนัน่เอง	ทีพ่เิศษมากๆ	

คือ	Dog	Parker	มีระบบอินเทอร์เน็ตภายในเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือ
ถือของคุณเจ้าของ	 ท�าให้มองเห็นสุนัขของคุณได้ผ่านกล้องเว็บแคม	 นอกจากนั้นภายใน
บ้านยงัมแีสงยวูซีคีวามสะอาดให้ปลอดจากไวรสัและแบคทเีรยี	ปัจจุบนัมกีารทดสอบใช้งาน
ไปแล้ว	9	จุดในย่านบรู๊คลิน	โดยค่าสมาชิกของ	Dog	Parker	จะอยู่ที่	25	เหรียญสหรัฐต่อปี	
หรือ	 20	 เซนต์ต่อนาทีส�าหรับทุกการใช้งาน	 Dog	 Parker	 เกิดจากแรงบันดาลใจของ 
Chelsea	Brownridge	เจ้าของวินสตัน	น้องหมาเทอร์เรียที่มีพลังสูงและมีอาการ	FOMO	

(กลวัการถกูทิง้)	เธอจึงเกิดป๊ิงไอเดีย	Dog	Parker	ขึน้มาจากประสบการณ์
ตรงของเธอเอง
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 กำรพำน้องหมำไปเดินเล่นนอกบ้ำนนัน้เป็นเรือ่งทีส่�ำคญัและจ�ำเป็นอย่ำงมำก
ส�ำหรบัเจ้ำของน้องหมำและตวัน้องหมำ เป็นกจิกรรมทีช่่วยเสรมิสร้ำงควำมผกูพนั
ระหว่ำงกัน พร้อมกับได้ออกก�ำลังกำยไปด้วย แต่ว่ำกำรพำน้องหมำออกไป 
เดนิเล่นกไ็ม่ใช่เรือ่งง่ำยส�ำหรบับำงบ้ำน เพรำะนอกบ้ำนมส่ิีงทีย่ัว่เย้ำมำกมำย อำจ
จะท�ำให้กำรเดินเล่นกลำยเป็นสงครำมย่อยๆ ขึ้นได้  
	 อุปกรณ์ส�าคัญในการพาน้องหมาไปเดินเล่นคงหนีไม่พ้นสายจูง	ควรเลือกสายจูงที่คุณรู้สึกสบายใจ	มั่นใจมาก
ที่สุดในการใช้งาน	 สายจูงยาวๆ	 เหมาะกับการพาน้องหมาไปเดินเล่นในสวนกว้างๆ	 ที่คนไม่พลุกพล่าน	 สายจูง 
ประเภทโซ่อาจจะดูแข็งแรงแต่มีน�้าหนักมาก	ถ้าเดินนานๆ	อาจจะท�าให้แขนของคุณล้าได้	ส�าหรับสายจูงที่ท�าจากไน
ล่อน	 เจ้าของน้องหมาต้องระวังไม่ให้บาดมือ	 ยิ่งน้องหมาที่ชอบวิ่งไปมาตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว	 มืออาจ
พองได้	ดังนั้นสายจูงที่ท�าจากหนังน่าจะเหมาะที่สุดในการพาน้องหมาออกไปเดินเล่นนอกบ้าน	
	 หมั่นสังเกตว่าน้องหมาชอบวิ่งเข้าหาอะไร	ก็ควรพยายามหลีกเลี่ยง	ไม่ให้เขาเห็นสิ่งเหล่านั้น	เช่น	น้องหมาตัว
อืน่ๆ	รถยนต์	สัตว์ชนดิอืน่ๆ	เพราะการทีเ่ขาวิง่ไปแล้วเรากระตกุเอาไว้อาจท�าให้เกดิความเครยีดด้วยกนัทัง้ตวัคณุและ
น้องหมา	โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่เริ่มเดินครั้งแรก	
	 นอกจากส่ิงเร้าต่างๆแล้ว	 เรายังต้องรู้ว่าพืชและดอกไม้ชนิดไหนบ้างที่เป็นอันตรายกับน้องหมา	 หรือเขามีแพ้
อะไรบ้าง	ควรท่ีจะหลกีเลีย่ง	ไม่พาเขาเข้าใกล้สิง่เหล่าน้ัน	รวมทัง้ระวงัไม่ให้เขากินหรือเลยีของต่างๆ	บนพืน้นอกบ้าน	
เพราะเราไม่รู้ว่าของเหล่านั้นจะท�าปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายของน้องหมาบ้าง	
	 ของส�าคัญเพ่ิมเติมที่ต้องติดตัวไปด้วยเสมอ	 เมื่อพาน้องหมาไปเดินเล่นนอกบ้านก็คือ	 น�้าดื่มส�าหรับน้องหมา	
ขนมที่เขาชอบ	และถุงเก็บอึน้องหมา	อันหลังนี่ส�าคัญมาก	อย่าปล่อยให้ของเสียจากน้องหมาทิ้งไว้บนท้องถนน	หรือ
ในสวนสาธารณะ	เพราะนอกจากจะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบแล้ว	อาจจะมีผลเสียตามมา	 เช่น	การไม่อนุญาตให้
คุณพาน้องหมาออกมาเดินเล่นในพื้นที่นั้นอีกก็เป็นได้	
	 คุณอาจจะพาน้องหมาไปเดนิหลายๆ	ทีห่มนุเวยีนเปลีย่นกนัไป	เพือ่ให้เขาได้รบัประสบการณ์ใหม่อยูเ่สมอ	หรอื
อาจลองฝึกเขานอกบ้านให้ลองท�าสิ่งต่างๆ	 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ	 ยิ่งถ้าคุณมีเพื่อนที่เลี้ยงน้องหมาด้วยกัน	 ก็นัดมา
เดินเล่นกันก็ดีทีเดียว	
	 เราควรพาน้องหมาไปเดินเล่นอย่างน้อยอาทิตย์ละ	2-3	ครั้ง	แต่ละครั้งจะยาวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับเราและ 
น้องหมา	 ส�าหรับสุนัขหน้าสั้นอาจจะออกก�าลังกายได้ไม่มากเหมือนสายพันธุ์ท่ีหน้ายาว	 เราจึงต้องรู้ว่าน้องหมา 
ออกก�าลังกายได้มากน้อยแค่ไหน	อากาศนอกบ้านเป็นอย่างไร	ร้อนมากไหม	ล้วนมีผลกับกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น	
	 ทั้งหมดนี้อาจดูมีเรื่องราวมากมายให้ต้องคิดก่อนพาน้องหมาออกไปเดินเล่น	แต่เรารับรองว่าเมื่อคุณพาเขาไป
เดินเล่นแล้ว	โลกจะสดใสและเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นแน่นอน	

ได้เวลา
พำน้องหมำไปเดินเล่น

ควรพำน้องหมำ
ไปเดินเล่น
อย่ำงน้อย
อาทิตย์ละ
2-3 ครั้ง

แต่ละครั้งจะยำวนำน
แค่ไหน ขึ้นอยู่กับเรำ

และน้องหมำ
ส�ำหรับสุนัขหน้ำสั้น

อำจจะออกก�ำลังกำย
ได้ไม่มำกเหมือน

สำยพันธุ์ที่หน้ำยำว
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Azul 
   ยอดต�ำรวจจิ๋ว
	 ต�ารวจหน้าใหม่ตวัจ๋ิวพร้อมขโมยหวัใจทกุคนมาแล้วจ้า คณุโจรทัง้หลายโปรด
ระวัง	 เมื่อเจอกับเจ้าอซูล	 (Azul)	 ที่มาพร้อมกับความน่ารัก	 น้องหมาชเนาเซอร ์
ตัวนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยแก่ชาวเมืองซูบา	เมืองเล็กๆ	ชานกรุง
โบโกตา	 ของสาธารณรัฐโคลอมเบีย	 นอกเหนือจากการลาดตระเวนดูแลความ
ปลอดภยัให้แก่ชาวเมอืงแล้ว	หน้าทีส่�าคญัของอซูลคอื	ท�าหน้าทีเ่ป็นประชาสมัพนัธ์
ให้กับกรมต�ารวจ	อซลูจะคอยสร้างรอยยิม้ให้กบัชาวเมืองและยงัเป็นขวญัใจของทกุคนอกีด้วย
	 นอกจากอซูลจะมีชุดเครื่องแบบเป็นของตัวเองแล้วก็ยังมีเพื่อนต�ารวจคู่ใจอีกด้วย 
นั่นก็คือ	 นิโคลัส	 อเลฮานโดร	 วอลเตอรอส	 นายต�ารวจหนุ่ม	 ผู้ที่เคยช่วยชีวิตเจ้าอซูลจาก 
ข้างถนนเมื่อสี่ปีก่อนนั่นเอง	 จากวันนั้นจนถึงวันนี้	 เจ้าอซูลได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	 การเป็นสุนัข
ต�ารวจที่ดีนั้นต้องท�าอย่างไร	แม้ว่าจะไม่ได้ท�าหน้าที่ต�ารวจอย่างเป็นทางการ	แต่อซูลก็ท�าหน้าที่
ได้ดีไม่ต่างจากเพือ่นสุนขัต�ารวจรุ่นพ่ีอย่าง	เจ้าบรอนเิออร์	สนัุขต�ารวจสายพันธ์เยอรมนั	เชพเพิร์ด
เลยทีเดียว	สู้ต่อไปนะอซูล!!

Dog Panorama

รักแล้วรักเลย 
  Tattoo 
ส�ำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง
 ส�าหรับฮาร์ดคอร์ผู้ที่หลงใหลการสักได้ยิ้มไม่หุบแน่นอน	เมื่อศิลปินนักสักชาวเกาหลี
ได้โชว์ผลงานการสกัพเิศษส�าหรบัเจ้าของผูค้ลัง่ไคล้สตัว์เล้ียงของตวัเองจนต้องการมไีว้ตดิตวั
ตลอดเวลา	 ลวดลายจะน่ารักแค่ไหน	 ต้องไปดูกัน	 นับเป็นรอยสักท่ีนอกจากจะมีความ 
น่ารักของสัตว์เล้ียงแล้วยังอบอวลไปด้วยความรักและความผูกพันที่เจ้าของรอยสักมีต่อ
สัตว์เลี้ยงของพวกเขาอีกด้วย	
	 รอยสักเหล่านีเ้ป็นฝีมอืของช่างสกัชาวเกาหลใีต้	“จริาน”	ศลิปินช่างสกั	ทีเ่ชีย่วชาญ
ด้านการสักลายสัตว์เลี้ยง	 รูปแบบการสักของเธอไม่เน้นรายละเอียดแต่จะเน้น 
ความมชีวิีตชวีาและร่าเรงิของสตัว์เลีย้ง	จงึท�าให้รอยสกัออกมาโดดเด่น	ดสูนกุสนาน
ไม่เหมือนใคร	การสักลายสัตว์เลี้ยงเหล่านี้	ท�าให้ฝันของเจ้าของหลายๆ	คนเป็นจริง
ขึ้นมาได้	เพราะการสักลายสุนัขหรือแมวนั้น	ท�าให้เจ้าของต่างรู้สึกเหมือนได้พาสุนัข

และแมวของตวัเองตดิตวัไปด้วยทกุท่ี	หากใครชืน่ชอบผลงานการ
สักของเธอก็ไปติดตาม	IG	ของเธอกันต่อได้ที่	jiran_	นะจ๊ะ	
						เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะมีรอยสักรูปเจ้าตัวโปรดกันบ้าง
สักลาย	2	ลายแล้วล่ะสิ
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1 มีอำกำรซึม ไม่ 
กินอำหำร หำกแมวยัง  

 ร่ำเริงแต่ไม่ยอมกินอำหำร 

Cat Guru

	 แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระ	ไม่ชอบอยู่นิ่ง	ชอบท่องเที่ยว	แม้บางครั้งจะ
นอนนิ่งๆ	 แต่ก็สามารถลุกและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วทันใจ 
ดังนั้นเมื่อเขาป่วยนั้นเราจะสังเกตอาการต่างๆ	ได้ดังนี้

10 ข้อสังเกตอำกำรน้องแมว 
ส�ำหรับทำสแมวมือใหม่

 แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมพิเศษเฉพำะตัว บ่งบอก
ถงึอำรมณ์ควำมรู้สกึของเขำในเวลำต่ำงๆ ซึง่เจ้ำของอำจยงั
ไม่เข้ำใจ เช่น กำรคลอเคลียนั้นเพื่อแสดงควำมเป็นเจ้ำของ 
เป็นกำรท�ำให้กลิ่นมำติดที่เรำ หรือนอนกลิ้งไปมำ เป็นกำร 
เชิญชวนให้ เจ ้ำของเล ่นด้วย หำกได้เรียนรู ้ก็สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของเขำได้  ส่วนเวลำที่เขำไม่สบำย
ตัวนั้น เรำควรสังเกตจำกอะไร ข้อนี้เป็นปัญหำใหญ่ส�ำหรับ 
มือใหม่หัดเลี้ยงแมวเป็นที่สุด ก่อนอื่นเรำควรเริ่มจำกกำร
พิจำรณำอำกำรดังต่อไปนี้

6มีขี้ตำเกรอะกรัง 
หรือเปลือกตำด้ำน 

 ในบวมแดง

5 หำยใจติดขัด หอบ 
 มีเสียงดังแปลกๆ เช่น  

 เสียงหวีดแหลม

4 
มีไข้ตัวร้อน  
 อุณหภูมิร่ำงกำย 

 สูงกว่ำปกติ

3  จำม มีน�้ำมูก และ 
 มีน�้ำลำยไหลลยืด 

 ตลอดเวลำ

2 
อำเจียนหรือส�ำลอก 
อำจเกิดจำกกำรมีไข้ 

  หำกอำกำรรุนแรงขึ้นให้ 
  รีบพำไปพบสัตวแพทย์
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	 อาการทั้ง	 10	 ข้อนี้	 เป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายและบ่งบอกว่าน้องแมวของเราก�าลัง 
ไม่สบาย	 แต่บางครั้งอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย	 อาจไม่แสดงอาการจนท�าให้ผู้เลี้ยงโดย
เฉพาะมือใหม่สังเกตเห็นว่า	 เขาก�าลังป่วย	 ดังนั้นควรต้องหมั่นสังเกตและจดจ�าพฤติกรรม
ทั่วๆ	ไปของเขาอย่างสม�่าเสมอ	เมื่อพบอาการผิดปกติเพียง	2-3	ข้อ	ควรรีบน�าน้องแมวไป
พบสัตวแพทย์เพื่อท�าการรักษา	หาสาเหตุของอาการเหล่านั้น	 การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดด้วย
ความรัก	ความเข้าใจจะท�าให้เรารับรู้ได้ถึงอาการเจ็บป่วยน้องแมวได้ไม่ยาก

9ขนร่วง หยำบ หรือร่วง
เป็นวง คันตำมตัว

8 เยื่อบุปำกแห้ง มีสีซีด 
เหงือกซีด น�้ำลำย 

 มำกกว่ำปกติ

7 ร่ำงกำยซูบผอมผิด
ปกติ ไม่มีแรง เดินโซเซ  

 หรือนอนนิ่ง ๆ ไม่  
  เคลื่อนไหว

10มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป    
 เช่น เคยมีนิสัยร่ำเริง ขี้เล่น   

        เปลี่ยนเป็นดุ หรือชอบนอน 
  นิ่งๆ ไม่ร่ำเริง
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