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Training
Corner

ปรับพฤติกรรม
น้องหมาขี้ขโมย

"อาหารของคน" คือ สิ่งท่ีเย้ายวนใจเป็นที่สุด เห็นเจ้าของกินอะไร ต้องขอส่ง
สายตาเว้าวอน ดึงมารยาร้อยเล่มเกวียนออกมาใช้เพื่อให้ได้กินอาหาร ส่วนพวก
ที่ความอดทนต�่าก็อดใจไม่ไหวต้องแอบขโมยเสียเลย

สาเหตุของการขโมยเกิดจากอะไรได้บ้าง

•	 ได้กลิ่นอาหาร
•	 น้องหมายังไม่อิ่ม
•	 เจ้าของตามใจให้กินอาหารทั่วไปเป็นประจ�า
•	 พฤติกรรมการเลี้ยงของผู้เลี้ยง	

วิธีปรับพฤติกรรม

ควบคุม 
เจ ้าของต้องควบควบคุมไม่ให ้น ้องหมาเข้าใกล้โต ๊ะ

อาหารเมื่อถึงเวลาอาหารของครอบครัว	จ�ากัดบริเวณน้อง
หมาเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก

 

ใจแข็ง ห้ามตามใจ
การตามใจให้น้องหมากินอาหารคนเป็นหนึ่งในสาเหตุ

ที่ส่งผลท�าให้น้องหมาติดการกินอาหารคน	และชอบขโมย
กินอาหารคนเวลาเจ้าของเผลอ	ดังนั้น	วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ	
แก้ที่วิธีการเลี้ยงของเจ้าของ	ต้องหยุดตามใจ	อย่าใจอ่อน
ต่อสายตาออดอ้อนของน้องหมา	ต้องจ�าให้ขึ้นใจว่า	การ
ตามใจให้น้องหมากินอาหารคน	 เป็นการย่ืนยาพิษให้กับ
เขา	โดยธรรมชาติแล้วน้องหมามีความต้องการสารอาหารที่

แตกต่างจากคน	การให้กินอาหารคนจึงท�าให้น้อง
หมาได้รับอันตราย	

ฝึกให้รู้จักคอย 
เวลาจะให้อาหารกบัน้องหมา	ควรฝึกให้เขารูจ้กั	

"คอย"	วิธีการคือ	หยิบชามอาหารหรือขนมมาให้
น้องหมาดม	จากนั้นให้ใช้ค�าส่ัง	"นั่ง"	ถ้ายังไม่ยอม
นั่งให้กดบริเวณสะโพกให้น้องหมานั่งลง	จากนั้นสั่ง
ต่อให้น้องหมา	"คอย"	อาจเริม่จากนบั	1-10	ก่อน	ถ้า
น้องหมาท�าได้ให้เอ่ยชม	และให้ชิมอาหารหรือขนม
เล็กน้อย	จากนั้นให้ลองค�าส่ัง	นั่ง	และ	คอย	ซ�้าอีก
คร้ัง	อาจเพิ่มเวลาในการคอยให้มากขึ้นอีกเล็กน้อย	
ถ้าน้องหมาท�าได้ก็ให้รางวัล	

จ�าลองเหตุการณ์
ลองจ�าลองเหตุการณ์	โดยวางอาหารไว้บนโต๊ะ

อาหารในห้องทีม่แีต่น้องหมาอยูล่�าพงั	แล้วคอยแอบ
ดู	ถ้าเขาวิ่งไปขโมยอาหารที่วางบนโต๊ะมากิน	ให้รีบ
วิ่งไปดุด้วยเสียงดังๆ	ให้เขาตกใจทันที	เพื่อเป็นการ
ลงโทษให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาท�านั้นผิด

สิ่งส�าคัญคือ	ควรเก็บอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรืออาหารน้องหมาให้เป็นระเบียบ	อยู่ในที่ท่ีเขาไม่สามารถไป
ขโมยกินได้	น้องหมาของของใครท่ีมีพฤติกรรมขโมยอาหารอยู่แนะน�าว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วน	อย่าปล่อยให้เป็นปัญหา
เรื้อรังระยะยาวทีเดียว	ไม่อย่างนั้นงานเข้าแน่นอน
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German Short - Haired Pointer   
นักล่าจมูกไวเป็นเลิศ

OF THE MONTH

ถิ่นก�าเนิด : ประเทศเยอรมนี 
ช่วงอายุ : 12-14 ปี  
ส่วนสูง :  เพศผู้ 58–64 เซนติเมตร        
              เพศเมีย 53–59 เซนติเมตร 
น้�าหนัก : เพศผู้ 25–32  กิโลกรัม 
             เพศเมีย 20-27 กิโลกรัม 

สุนัขสายพันธุ์เยอรมันพอยน์เตอร์จากเยอรมนีสายพันธุ์นี้	ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเยอรมัน
พอยน์เตอร์เก่าแก่กับอิงลิชพอยน์เตอร์	สุนัขพอยน์เตอร์ของเยอรมันเก่าแก่นั้นมาจากพอยน์เตอร์สเปน	ซึ่งน�า
เข้าไปในประเทศเยอรมนีเมื่อประมาณ	300	ปี	มาแล้ว	ชาวเยอรมันน�าไปผสมกับสุนัขบลัดฮาวด์เพื่อให้เป็น
สุนขัล่าสตัว์ทีส่ามารถล่านกได้ในตอนกลางวันและยงัสามารถตามกล่ินสตัว์สีเ่ท้าได้ในช่วงเวลากลางคนือกีด้วย	
นอกจากนัน้ชาวองักฤษยงัผสมสายพนัธุข์องสเปนกบัฟอกซ์ฮาวด์และเกรย์ฮาวด์อกีด้วย	เพือ่ให้เป็นนกัวิง่ฝีเท้าจดั	

เยอรมนัพอยน์เตอร์เป็นสนุขัขนาดก�าลงัด ีร่างกาย
ผอมเพรียว เจ้าเยอรมันพอยน์เตอร์ขนส้ันนี้ มีความ
สามารถดมกลิ่นตามดินได้อย่างถี่ถ้วน มีความสามารถ
รอบตวัดมีาก เป็นสนุัขชีต้�าแหนง่เหยือ่ชัน้เยีย่ม จมกูดี 
และปฏิบตังิานล่าสตัว์ได้ดทุีกแบบ สามารถปรบัตวัเข้า
กบัสภาพอากาศและพ้ืนทีไ่ด้ดี 

จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกและออกก�าลงักายเป็นพเิศษ
เพราะสายพันธุน้ี์ถูกฝึกมาส�าหรับการล่าสตัว์ จึงต้องการ
ใช้เวลาอยูใ่นทุง่หญ้าให้มากทีส่ดุ เคลือ่นไหวท�ากจิกรรม
มากๆ เหมาะกบับ้านทีม่สีนามหญ้ากว้างๆ แม้ว่าเขาจะดี
ต่อเด็กๆ และเป็นสนุขัเฝ้าบ้านทีด่ ีแต่กจ็ะไม่ชอบใช้ชีวติ
แบบสตัว์เลีย้งในบ้านมากนัก ถ้าไม่ค่อยได้ท�าอะไรหรอืให้
อาหารทีม่แีคลอร่ีสงูเกนิไป มกัจะมนี�า้หนกัเกนิ

เยอรมนัพอยน์เตอร์มนิีสยั สนุกสนาน ฉลาด แขง็แรง 
มชีวีติชวีา ชอบวิง่เล่น มชีวีติชวีา เชือ่ฟังดี เรียนรู้เร็วและ
อยูต่ดิกบัเจ้าของมาก ชอบออกส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว
และมปีฏกิริยาว่องไว ใจด ีเป็นมติร เข้ากบัเดก็ๆ ได้ด ีแต่
กบัสตัว์เลก็ๆ เยอรมันพอยน์เตอร์มกัจะแสดงความเป็น
สนุขันกัล่าให้เหน็

เยอรมนัพอยน์เตอร์เป็นสนัุขทีช่อบวิง่และส�ารวจ จึง
ควรมทีีก่ว้างมากๆ เพือ่ให้ได้ออกก�าลงักาย ต้องพาออกไป
วิง่เล่นบ่อยๆ เพราะว่าถ้าขาดการวิง่เล่นจะกลายเป็นสนุขั
เฉือ่ยชาไปทนัท ีควรเล่นและสอนค�าสัง่ต่างๆ ให้บ่อยๆ 
เขาจะเชือ่งท�าตวัน่ารกัมากกบัเจ้าของ ท�าความสะอาด
เชด็ขนให้อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้เขาเป็นสนุขันกัล่า 
หากเลีย้งสตัว์เลก็ๆ เช่น นก หน ูหรือกระต่าย ไว้แล้วจะ
ไม่เหมาะทีจ่ะเลีย้งเยอรมนัพอยน์เตอร์

 

ศรีษะ มคีวามสมดุลกบัร่างกาย มคีวามยาว
พอสมควร ผิวหนังไม่หย่อน หู ขนาดปานกลาง ฐาน

หูกว้างแล้วค่อยๆ สอบ 

ปลายหูมน หูบาง เมื่อตื่น

ตัวส่วนบนของหูจะอยู ่

ระดับเดียวกันกับยอด

ของกะโหลกศีรษะ

สีขน สีน�้าตาลแดงคล้ายตับ 

(Solid liver) จนถึงสีด�าและมีจุด

แต้มสีขาว หากเป็นสีด�าอาจจะมี

ลายสี เหลืองปนน�้ าตาลตาม

ใบหน ้าและอุ ้ ง เท ้าแซมบ ้าง 

นอกจากนีก้ม็สีขีาวและมจีดุหรอื

แต้มสีน�้าตาลแดงคล้ายตับหรือสี

ด�า หรือสีน�้าตาลแต้มขาว

ตา อยูห่่างกนัพอประมาณ ขนาดปาน
กลางและมลีกัษณะกลม ตาสนี�า้ตาล

ขน ละเอียด หนา สั้น เป็นมัน

ขา ทั้งเท้าหน้าและเท้า
หลังกลมและกะทัดรัด มี
อุ ้งเท้าที่หนาและมีสปริง 
เล็บสีด�าหรือขาวในสุนัขที่
จุดสีด�า และสีน�้าตาลหรือ
สีขาวในสุนัขที่มีจุดสีตับ

จมูก จมูกสีด�าหรือสีน�้าตาลในสุนัข  

ท่ีมีสีเข้ม และสีจะอ่อนไปตามสีขน

หาง ต่อจากเส้นหลงั
อย่างธรรมชาติ หางชูข้ึน
เลก็น้อย แต่ไม่ม้วน
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         วันนี้เพ็ทเลิฟเวอร์พาคุณผู้อ่านมาพบกับสาวสวยที่เรียกได้ว่าเป็นสาวสวย

มากความสามารถคนหน่ึงเลยทีเดียว ส�าหรับ “มะนาว” ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ที่เริ่มต้น

อาชีพในวงการด้วยการคว้าต�าแหน่งรางวัลชนะเลิศจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์ เมื่อ

ปี 2008 จากนั้นเธอก็มีผลงานมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ไม ่ว ่าจะเป็นผลงานโฆษณา   

ผลงานละครที่นับวันพัฒนาการด้านการแสดงของเธอจะเพิ่มขึ้นเป ็นเท่าตัว 

ไม่ว่าบทไหนเธอก็แสดงได้สมบทบาท แถมนสิยัส่วนตวัก็ยงัถกูอกถกูใจหนุม่ๆ หลายคน 

ด้วยความที่เธอทั้งตลก น่ารัก แถมด้วยความโก๊ะอีกต่างหาก ว่าแล้ว..เราไปท�าความ

รู้จัก มะนาว ศรศิลป์ สาวน้อยท่ีมีลักย้ิมเป็นเอกลักษณ์กันดีกว่า เพราะวันนี้บอกเลย

ว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวแน่นอน ควงใครมาด้วยไปดูกัน

แนะน�าคู่ควงวันนี้หน่อย 

 “วันนี้พาน้องหมาของพี่สาวมาถ่ายชื่อ น้องถ้วยฟู มะนาวจะผูกพันกับ

ถ้วยฟูมาก เพราะจะเป็นคนเลี้ยงเขาเวลาที่พี่สาวไปท�างาน เขาจะเอาถ้วยฟูมาฝาก 

โดยส่วนตัวมะนาวจะชอบสุนัขตัวโตๆ อย่างโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เพราะจะกอดรัด

ฟัดเหวี่ยงได้เต็มที่ แต่ด้วยที่เรารักสุนัข อยากพาเขาไปไหนมาไหนกับเราได้ อย่าง

น้องถ้วยฟูนี่แหละเหมาะที่สุด ไปกับเราได้ทุกที่ แค่กระเป๋าใบเดียว เราก็สามารถ

พาถ้วยฟูไปเที่ยว ไปท�างานเข้ากองกับเราได้สบายละ มะนาวก็เลยจะชอบทั้งพันธุ์
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ใหญ่และพันธุ์เล็ก เคยเล้ียงน้องหมาเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ต่อมาก็มีท้ัง

เรื่องเรียนและงานในวงการมาตลอด เลยอาศัยเล้ียงของพี่สาวไปก่อน อย่างถ้วยฟู

น่ีจะน่ารักมาก เข้ากับคนอื่นๆ ได้ง่าย เวลาพาไปกอง เขาเหมือนจะรู้ ไม่ส่งเสียง

รบกวนคนอื่น ถ้าวันหนึ่งจะเลี้ยงเป็นของตัวเอง มะนาวคงเลือกเป็นโกลเด้น 

รีทรีฟเวอร์ หรือไม่ก็เฟรนช์ บูลด็อก เพราะชอบในความซน ท ่าทาง ความ

ตื่น ตัวตลอดเวลาและหน ้าตาของเขา”

วันว่างของมะนาว 
 “อย่างช่วงที่มะนาวว่างจากงาน ก็จะชอบไปเลี้ยงสุนัขตามมูลนิธิ ตาม

วัด ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปมา 3 แห่งละค่ะ เช่น มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ 

เหมือนกับเราได้กลิ่นว่าแถวนี้จะต้องมีสุนัขเยอะ ก็จะซื้ออาหารสุนัขไปช่วยเลี้ยงพวก

เขา บางทีก็น�าไปให้กับหลวงตาที่วัด แล้วเราก็ไปช่วยป้อนอาหารให้พวกสุนัข มะนาว

คิดว่า ถ้าเราเลือกที่จะรับอุปการะดูแลสุนัขสักตัวจริงๆ เราจะต้องมีเวลาดูแลให้ดีๆ 

ไม่ปล่อยปละละเลยเขา มะนาวจะเป็นห่วงว่า ถ้าเขาไม่มีเราแล้ว เขาจะอยู่ยังไง มัน

เป็นเหมือนความผูกพันซึ่งกันและกันค่ะ ถึงแม้ตอนนี้มะนาวยังไม่มีน้องหมาเป็นของ

ตัวเอง แต่มะนาวก็มีความรักสัตว์อยู่ตลอด จะช่วยเหลือทุกครั้งที่มีโอกาส ถ้ามะนาว

ได้มีโอกาสที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัว มะนาวคงเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีแน่ๆ เหมือนกับเป็น

ลูกเลยค่ะ ส�าหรับเรา ถ้าซื้อสุนัขมาเลี้ยงตอนนี้ ก็คงต้องเป็นภาระของคนในครอบ

ครัวแน่ๆ เป็นภาระให้พ่อแม่ต้องช่วยเลี้ยงดู เราก็ไม่อยากให้ท่านเหนื่อย เพราะก็ไม่

แน่ใจว่าท่านจะชอบและรักเหมือนที่เรารักไหม และจริงๆ แล้ว เราก็ควรจะต้องเป็น

คนรับผิดชอบตรงนี้เอง” 

ฝากถึงคนที่คิดจะเลี้ยงน้องหมา 
 “เพราะการที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัว ต้องมีความพร้อมหลายปัจจัยประกอบกัน 

ทั้งเรื่องเวลา ก�าลังทรัพย์ สถานที่เลี้ยง ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ มะนาวเลยอยาก

จะแนะน�าผู้อ่านที่คิดจะเลี้ยงสุนัขแต่อาจจะยังไม่พร้อมแบบมะนาว ให้ลองหันมา
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ช่วยเหลือสุนัขตามมูลนิธิ ช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นมันก็เป็นการแสดง

ความรักสัตว์อีกแบบหนึ่ง หรืออาจจะเลือกรับอุปการะเขาจากมูลนิธิเหล่านี้ก็ได้นะ

คะ แต่ถ้าเรามีความพร้อมหลายๆ อย่างแล้ว เมื่อซื้อสุนัขมาเลี้ยงแล้ว ก็อยากจะให้

เลี้ยงดูเขาให้ดีๆ รักเขาให้มากๆ เขาเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ อย่า

ทอดทิ้งเขานะคะ เพราะถ้าเขาไม่มีเรา เขาคงแย่”

 สุดท้ายก็คงต้องขอฝากผลงานของน้องมะนาวกันไว้ด้วยกับละครทางช่อง 

7 สี ที่ก�าลังออกอากาศก็มีเรื่อง ทิวลิปทอง ที่ก�าลังถ่ายท�าก็มีเรื่อง มือปราบเหยี่ยว

ด�า และเรื่องเชิงชายชาญ หรือจะติดตามมะนาวได้ที่ Facebook หรือ Instagram 

ชื่อ มะนาว ศรศิลป์ @manowsornsin ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมะนาวจะ

มีคลิปที่ไปท�ากิจกรรมกับเพื่อนๆ ไปเล่นกับน้องหมามาลง ให้เห็นถึงความน่ารักของ

เขา ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะ

Q: อยากทราบว่าสุนัขน้ันมีอาการวัยทองเหมือนคน
หรือไม่	หากมีจะเร่ิมเข้าสู่วัยทองท่ีช่วงอายุเท่าไรA:  สุนัขไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ ์ไหน เมื่ออยู่ในวัยลูกสุนัข ก็ดูน่ารัก

น่าเอ็นดูทุกตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไปความน่ารักของสุนัขก็จะเร่ิมเปลี่ยนไป 
บางตัวไม่น่ารักเหมือนเดิม ท�าให้ความรักความเอาใจใส่ที่เจ้าของมีให้อาจ
เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในช่วงชราของสุนัขนี่แหละที่เจ้าของ
ต้องเอาใจใส่ดูแลมากข้ึน และในช่วงชีวิตช่วงนี้เองที่เราเรียกว่าช่วงวัยทอง
ที่ก้าวเข้าสู ่วัยชราของสุนัข
 ปัจจุบันจ�านวนสุนัขที่อยู ่ในช่วงวัยทองมีมากกว่าแต่ก่อน เนื่องจาก
พัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมกับได้รับการใส่ใจดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากผู้เลี้ยง สุนัขจึงสามารถมีชีวิตยืนยาวได้มากกว่า 20 ปีทีเดียว 
ขณะที่อายุเฉลี่ยของพวกเขาจะอยู่ที่ 13 ปีโดยประมาณ สายพันธุ์ใหญ่มัก
มีช่วงอายุสั้นกว่าสายพันธุ์เล็ก ส่วนสายพันธุ ์ขนาดกลางมีช่วงอายุยืนยาว
กว่า อาหาร ถือเป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลต่ออายุของสุนัข อาหาร

ที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันหรือลดอัตราความเส่ียงของการเกิด
ความผิดปกติต่างๆ และช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 การดูแลสุนัขท่ีอยู่ในช่วงวัยทองต้องอาศัยความใส่ใจเป็น
พิเศษ ควรหม่ันสังเกตอาการต่างๆ ของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นอาการ
เบื่ออาหาร ขนร่วง เดินไม่ตรง ซึมเศร้า และพาไปพบสัตวแพทย์
เป็นประจ�าเพ่ือตรวจสุขภาพ
วิธีสังเกตน้องหมาว่าอยู่ในช่วงวัยทองหรือไม่

• ขนตามตัวเร่ิมมีสีขาวแซม

• ขนที่เคยมันเป็นเงาเร่ิมหยาบกระด้าง อาจมีการหลุดร่วง
ของเส้นขนร่วมด้วย

• เหนื่อยง่าย แสดงอาการหอบเม่ือออกก�าลังกายเพียงเล็ก
น้อย

• นอนทั้งวัน ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนก่อน

• ไม่ร่าเริงสดใส มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

• ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น 

หากพบว่าน้องหมาของคุณมีลักษณะดังกล่าวแค่เพียง 1-2 ข้อ 
ก็แปลว่าได้ว่าน้องหมาของเราอยู่ในวัยทองแล้ว
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วัคซีนส�าคัญส�าหรับสุนัข 
 โรคในสนุขัจากอดตีถงึปัจจบุนันัน้ไม่ค่อยแตกต่างมาก
นัก ในแต่ละพื้นที่ต่างๆ นั้น มีการระบาดของโรคแตกต่าง
กันไป เช่น ในประเทศไทย โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นโรค
ติดต่อส�าคัญทางสาธารณสุขอยู่ ต่างกับในบางประเทศ
ที่ประกาศว่า ปลอดจากโรคนี้ โดยไม่มีรายงานสัตว์ป่วย
ติดเชื้อโรคนี้มานานแล้ว ความเข้มข้นของการรณรงค์
ให้ฉีดป้องกันจึงต้องแตกต่างกันไป แนวทางปฏิบัติการ
ฉีดวัคซีนในสุนัข จึงแบ่งกลุ่มวัคซีนตามความส�าคัญออก
เป็น 3 กลุ่ม 

• วัคซีนหลัก	วัคซีนที่สุนัขทุกตัวจ�าเป็นต้องได้รับ ได้แก่ 
โรคล�าไส้อกัเสบตดิต่อจากเชือ้ไวรสั โรคไข้หดัสนุขั โรค
ตับอักเสบติดต่อในสุนัขจากเชื้อ และโรคพิษสุนัขบ้า

• 
• วัคซีนทางเลือก วัคซีนที่ควรให้ในรายที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง หรือบางพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ โรคฉี่หนู 
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจ
ของสัตวแพทย์ 

สุนัขควรได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
 ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนหลักเข็มแรก เม่ือมีอายุ 6-8 
สัปดาห์ จะได้ไม่รบกวนภูมิคุ้มกันท่ีได้จากแม่ผ่านนมน�้า
เหลืองที่ลูกสุนัขกินในช่วงแรกเกิด แต่ส�าหรับลูกสุนัขท่ีไม่
ได้รับนมจากแม่และอยู่ในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงในการติดโรค
ได้สูง ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อน ตั้งแต่อายุ 6 
สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ�้าทุกๆ 2-4 สัปดาห์ จนลูกสุนัข
มีอายุ 16 สัปดาห์ ลูกสุนัขควรได้รับวัคซีนในช่วงปีแรก
ประมาณ 3 คร้ังเป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงค่อยให้วัคซีน
เพื่อกระตุ้นซ�้าอีกครั้งเม่ืออายุได้ 1 ปี 

 ส่วนวัคซีนทางเลือก ควรให้สัตวแพทย์พิจารณา
เป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม โดยลูกสุนัขควรได้รับ
การกระตุ้นจ�านวน 2 คร้ัง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ตามชนิด
ของวัคซีนที่ฉีด
 ส�าหรับสุนัขที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน แต่ไม่เคยฉีด
วัคซีนมาก่อนหรือไม่ทราบว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อน ควรให้
วัคซีนหลักเพียง 1-2 ครั้งในช่วงครั้งแรก ซึ่งจะรวมถึง
สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วในช่วงปีแรก แต่ไม่ได้รับ
การกระตุ้นวัคซีนอย่างสม�่าเสมอ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สัตวแพทย์ ส่วนวัคซีนทางเลือกก็ให้สัตวแพทย์พิจารณาให้
เป็นรายๆ ไป 
 
สุนัขควรได้รับการกระตุ้นวัคซีนอย่างไร 
 วัคซีนหลักชนิดเช้ือเป็น ให้ความคุ้มกันโรคได้ไม่น้อย
กว่า 3 ปี จึงแนะน�าให้สัตว์ที่โตเต็มวัยแล้วและได้รับการฉีด
วัคซีนครบถ้วนในช่วงปีแรกมาแล้ว ได้รับการฉีดกระตุ้น
วัคซีนเชื้อเป็นไม่น้อยกว่าทุกๆ 3 ปี เพื่อลดความเส่ียงของ
การเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนโดยไม่
จ�าเป็น ยกเว้นแต่มีกฎหมายระบุไว้ว่าให้ฉีดเป็นประจ�า
ทุกปี เช่น โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงต้องฉีด
กระตุ้นทุกปี เพราะยังเป็นโรคระบาดที่มีความส�าคัญทาง
สาธารณสุขในบ้านเรา 
 การจัดโปรแกรมวัคซีนขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของ
สัตวแพทย์ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดต่อในสุนัขในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ต่างๆ การตรวจประเมินสุขภาพ
และความเสี่ยงก่อนการฉีดวัคซีน ดังนั้นเจ้าของควรพา
สัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปี 
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Vaccination 
Guideline 

 Update
โรคติดต่อในสุนัขนั้นมีมากมาย	 ทุกวันนี้การแพทย์พัฒนามากขึ้น	 แต่เชื้อโรคต่างก็ได้วิวัฒนาการความ
แข็งแกร่งของตัวเองไปด้วยเช่นกันเพื่อความอยู่รอด	 ดังนั้นการฉีดวัคซีนเองจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการให้
ทันสมัยเพ่ือสู้กับโรคร้ายเช่นกัน	ส�าหรับแนวทางการฉีดวัคซีนที่สัตวแพทย์	(ทั่วโลก)	ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	ยึด
แนวทางปฏิบัติของ	The	World	Small	Veterinary	Association	(WSAVA)	:	Vaccination	Guideline	
Group	(VGG)	ซึ่งล่าสุดได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี	พ.ศ.2559	ก็ต้องมาดูกันว่าแนวทางจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด
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หลายๆ ประเทศต่างเปิดคาเฟ่น้องหมา น้องแมว โดนใจคนรักสัตว์ทั่วโลก !
ฉบบันีเ้ราจะพาเดนิทางไปดพูรอ้มๆ กนั วา่จะมทีีไ่หนบ้าง ทีไ่หนนา่สนใจบา้ง 

ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้น้องหมา น้องแมว งานนี้พลาดไม่ได้ เพราะว่าเพ็ทเลิฟ
เวอร์ฉบับนี้ได้รวบรวมคาเฟ่จากทั่วโลกมาไว้ให้เหล่าคนรักสัตว์ได้ท�าความรู้จัก
กัน ซึ่งนอกจากความแตกต่างจากแต่ละประเทศแล้ว แต่ละคาเฟ่ยังมาในธีม
ต่างๆ หลากหลายอีกด้วย คาเฟ่ในลักษณะนี้ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุก
ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในเมืองของคนรักสัตว์เพิ่มมากขึ้น 

หากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชม
คาเฟ่น้องหมา น้องแมวกันด้วยล่ะ ที่ส�าคัญไปมาแล้วอย่าลืมเอากลับมาเล่าให้
ฟังด้วยนะจ๊ะ

DOG Panorama

Pets Cafe
around the world 
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Cat Cafe in America

Cat Cafe in Singapore

Cat Cafe in France
Ca

t c
afe

 in
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Pet Cafe in America

Cats Cafe in Japan

Dogs Cafe in Thailand

Cats Cafe in Thailand

Dogs Cafe in Korea

Pets Cafe in Hong Kong

Cats Cafe in London, UK

Dogs Cafe in London, UK



10      PetLover by JerHigh

Our Guest

เปิ้ล - ปุญชรัสมิ์ อมรชีวศิปลกุล
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คุณเปิ้ล - ปุญชรัสม์ิ อมรชีวศิปลกุล ท�างานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ี
รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่แห่งหน่ึง ตอนน้ีคุณเปิ้ลเล้ียงน้องหมาอยู่ 2 ตัว เป็น
เพศผู้ ช่ือ ซูโม่ เพศเมียช่ือซินดี้ พันธุ์โกลเด้นรีทีฟเวอร์ ทั้ง 2 ตัวอายุ 5  ปี

จุดเริ่มต้นของการเล้ียงน้องหมา
“แรกเริ่มคุณพ่อเป็นคนคิดที่จะเอาน้องหมามาเลี้ยง เนื่องจากคณุพ่อ

ของเป้ิลชอบสุนขัพนัธุน์ี ้ ชอบนิสัยที่ร่าเริง รักสนุก ขี้เล่น เป็นมิตร และ
ด้วยโครงสร้างเขาเป็นสุนัขพันธุ ์ใหญ่ ที่บ้านชอบน้องหมาพันธุ ์ใหญ่ค่ะ 
เวลาคนแปลกหน้าเดินผ่านหน้าบ้าน (ที่ไม่รู ้นิสัยที่แท้จริงของเขา) ก็จะ
กลัว เป็นการเฝ้าบ้านได้นิดหน่อย (มั้ง) คะ”   

ประสบการณ์การเล้ียงโกลเด้นสอนอะไรบ้าง
 “ก่อนหน้านี้เคยเล้ียงน้องหมาพันธุ ์โกลเด้นมาก่อน (ตอนนี้น้อง
เขาไปสวรรค์แล้วค่ะ)  เป็นเพศเมีย ชื่อโมจิ เขามีนิสัยที่ชอบกินมาก ให้
อะไรกินทุกอย่าง แล้วก็ไม่ค่อยชอบออกไปวิ่ง กินเสร็จแล้วก็นอน บวก
กับพาเขาไปท�าหมัน ท�าให้มีน�้าหนักตัวมาก ตัวกลมเลยค่ะ พอเขาอายุ
เยอะขึ้น ก็ยิ่งขี้เกียจเดิน ท�าให้มีแผลกดทับที่บริเวณขาหน้าส่วนท่ีติดกับ
ล�าตัว เห็นแล้วสงสารมากเลยค่ะ เจ็บแทน ต้องล้างแผลทายาทุกวัน แล้ว
ก็หาย พยายามให้เขาเดิน พาไปเล่นเก็บบอล และให้อาหารชนิดไดเอท 
ก็พอท�าให้อาการดีขึ้นตามล�าดับ เลยอยากจะฝากไว้ว่า ไม่ควรให้เขา
กินมากเกินความจ�าเป็น ให้อาหารเป็นเวลา มีให้สแน็กได้บ้างเพื่อเป็น
รางวัล เพื่อไม่ให้เขามีน�้าหนักตัวมากเกินไป และพอน้องหมาอายุเพิ่ม
มากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลกันมากขึ้นเพื่อให้เขาได้อยู ่กับเรานานๆ” 

แนะน�าคนอยากเล้ียงโกลเด้น
“ส่วนใหญ่น้องหมาพันธุ์นี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ตอน

เด็กๆ ซูโม่ก็มีอาการเดินแล้วขาหลังแบะๆ เป็นเพราะว่าเปิ้ลเล้ียงเขาใน
บ้านซ่ีงเป็นพื้นกระเบ้ือง ท�าให้เวลาเขาเดินหรือว่ิง มันก็จะล่ืนๆ ซ่ึงเป็น
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สาเหตุให้เขาเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม เพราะฉะนั้นไม่ควร
เลี้ยงเขาในพื้นลื่นและหมั่นตัดขนที่ใต้ฝ่าเท้าให้สั้น และพา
ไปวิ่งออกก�าลังกาย เราก็ได้ออกก�าลังกายไปพร้อมกับเขา
ด้วยค่ะ สุขภาพดีทั้งเจ้าของและน้องหมาค่ะ”

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนในมุมของของเราเอง 
 “สุดท้ายนี้ ก็ขอฝากถึงทุกคนท่ีเลี้ยงส้ตว์ว่าการท่ีเรา
เอาเขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้ว ก็ควรรักและความ
ใส่ใจ ความจริงใจและเสมอต้นเสมอปลายด้วย เพราะบาง
คนน�าสุนัขมาเลี้ยงขณะที่ยังเป็นลูกสุนัข มีความน่ารักขน
ปุกปุย ขี้เล่น แต่พอวันหน่ึงลูกหมาตัวน้อยที่เคยน่ารักได้
เติบโตขึ้นความน่ารักดังกล่าวก็จะค่อยๆ หายไป นิสัยใจคอ
เปลี่ยนไป รูปร่างขนที่ปุกปุยก็จะหยาบ ขายาว ตัวโตขึ้น 
หมดความน่ารักลง ท�าให้ไม่อยากเอาใจใส่และไม่เล่นกับ
เขา เขาก็มีจิตใจอยากมีคนรักคนเอาใจใส่ ให้คิดถึงใจเขา
ใจเราน่ะคะ” 
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 Pet Tracker ปลอกคอน้องหมาสุดไฮเทคเป็นเทคโนโลยีที่
บริษัท สแน็ปแทร็ก อิ้งค์ คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ระบุพิกัดต�าแหน่งที่น้อง
หมาอยู ่  โดยปลอกคอสุดไฮเทคที่ใช้เทคโนโลยี GPS บอกต�าแหน่ง
ของน้องหมา ว่าตอนนี้น้องหมาอยู่ตรงจุดไหน ส่วนไหนของบ้าน หรือ
ออกไปไกลเกินกว่าพื้นที่เขตปลอดภัย ซึ่งเจ้าของสามารถใช้ในการ
ติดตามตัวน้องหมาได้ ส�าหรับปลอกคอนี้ถูกผลิตออกมาให้เหมาะกับ
น้องหมาทุกเพศทุกวัย เม่ือน้องหมาที่สวมใส่ปลอกคอออกนอกพื้นที่
เขตปลอดภัยที่เจ้าของก�าหนดไว้ ระบบจะท�าการส่งข้อความ พิกัด
ต�าแหน่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้าของทันที 
และไม่ว่าเจ้าของจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามสอดส่องพฤติกรรมของ
สุนัขได้ตลอดเวลา

 นอกจากเจ้าปลอกคอสุดไฮเทคนี้จะสามารถบอก
พกิดัของนอ้งหมาได้แล้ว ปลอกคอยังสามารถบนัทกึพฤติกรรม
ของน้องหมาระหว่างวันว่าน้องหมาท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ซ่ึง
ระบบจะรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นกราฟและรายงานผลทุกๆ 
30 วัน เพื่อให้เจ้าของได้ดูแนวโน้มพฤติกรรมของสุนัข เพื่อ
น�าไปแก้ไขหรือปรับปรุงต่อไปนั่นเอง

Pet Tracker  
ปลอกคอไฮเทคตามติดพฤติกรรมสุนัข
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เจอร์ไฮ แบรนด์อาหารสุนัขระดับโลก ร่วมกับ เทสโก้โลตัส วอเนอร์ บราเดอร์ส ประเทศไทย และ
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เอาใจคนรักสุนัข พาชมภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ ฟอร์มยักษ์แห่งปี “จัสติส ลีก”

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ โดยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ เทสโก้โลตัส และ บริษัท วอเนอร์ บราเดอร์ส ฟาร์อีส 
อินคอโปเรชั่นประเทศไทย จ�ากัด  เอาใจคนรักสุนัข จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 11  กับภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ ฟอร์มยักษ์แห่งปี 
“จัสติส ลีก” เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา ครบ 199 บาท ต่อใบเสร็จ กมี็สทิธ์ิลุน้รบับตัรชมภาพยนตร์ จ�านวน 2 ทีน่ัง่ พร้อม
เครือ่งดืม่และป๊อปคอร์นทันท ีณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนเีพลก็ซ์รชัโยธนิ รอบวนัอาทติย์ที ่19 พฤศจกิายน 2560 เวลา 14.00 น.  และภายใน
งานได้จัดให้มีการจัดประกวด “Jerhigh Dog Super Hero” โดยเหล่าบรรดาซุปตาร์น้องหมา จะมาร่วมประชันความสวยหล่อกันภายใน
งาน เพื่อชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท จากเทสโก้โลตัสคลับการ์ด และเจอร์ไฮ 

คุณอ�านาจ กัลยาณคุณาวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เจอร์ไฮ” ได้ผลิตอาหาร
และขนมสัตว์เล้ียงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ เพื่อให้เขามีสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานแสนนาน 
และในปัจจุบัน คนในสังคมได้ให้ความส�าคัญกับสุนัข เสมือนคนในครอบครัว  เราจึงได้สนับสนุนกิจกรรมกรรมต่างๆ เพื่อให้น้องสุนัขได้ท�า
กิจกรรมร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการแสดงความรักให้กับน้องสุนัขอีกทางหนึ่งด้วย  โดยเจอร์ไฮ ได้จัดกิจกรรมพาน้อง
หมาดูหนัง มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงจัดเป็นคร้ังแรกของโลก เม่ือปี 2550 

 ส�าหรับกติกามารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ส�าหรับน้องหมาคือ สุนัขทุกตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมส�าหรับสุนัข เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัยและป้องกันการเปรอะเปื้อนและต้องน�าสุนัขนั่งอยู่บนตักขณะชมภาพยนตร์ และเมื่อกิจกรรมการชมภาพยนตร์สิ้นสุด
ลง ทางโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีพล็กซ์ จะท�าความสะอาดโรงภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ชมภาพยนตร์ในรอบถัดไป
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ผู้ก�ากับ : ทิม เบอร์ตัน 
ผู้ประพันธ์ดนตรี	: แดนนี เอลฟ์แมน
แนวภาพยนตร์:	Animation Stop Motion
นักแสดง: วิโนนา ไรเดอร์, มาร์ติน แลนเดา, มาร์ติน ชอร์ต
             และแคทเธอรีน โอฮารา

Frankenweenie

จากผู ้ก�ากับสุดแนว ทิม เบอร์ตัน กับผลงาน "อลิซ อิน 
วันเดอร์แลนด์" และ "เดอะ ไนท์แมร ์ บีฟอร ์ คริสต์มาส" 
จนมาถึงผลงานแอนิเมชั่น เทคนิคสต็อปโมช่ันข้ันเทพ "แฟรงเคน
วีนนี่" เรื่องราวสุดแสนประทับใจของเด็กชายคนหนึ่งกับสุนัขของ
เขา “สปาร์คกี้” สุนัขพันธุ์ บูล เทอร์เรีย ผู้ร่าเริง ขี้สงสัยและ
ซื่อสัตย์ เรื่องราวของ วิคเตอร์ หลังจากการสูญเสีย "สปาร์คกี้" 
หมาน้อยสุดที่รักไปอย่างไม่ทันตั้งตัว หนุ่มน้อยวิคเตอร์ก้าวเข้าหา
พลังแห่งวิทยาศาสตร์จากพื้นฐานการทดลองในชั้นเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ มาสู่ห้องแล็บใต้หลังคา เพื่อฟื้นคืนชีพเพื่อนผู้
ซ่ือสัตย์ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ระหว่างที่เขาพยายามท่ีจะซ่อน
ผลงานการคืนชีพชิ้นนี้ และความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น
เมื่อสปาร์คกี้ที่คืนชีพขึ้นมาได้หลุดออกไปจาก บ้านของเขา

ภาพยนตร์แอนเิมชัน่ สตอ็ปโมชัน่ "แฟรงเคนวนีนี"่ ถกูถ่ายท�า
แบบขาว-ด�า ในรูปแบบภาพยนตร์ 3 มติิ ช่วยยกระดบัสไตล์คลาสสคิ
ไปสูป่ระสบการณ์อกีระดบั เป็นภาพยนตร์แอนเิมชัน่ ของปี 2012 
ทีค่นรกัน้องหมา สมควรหามาดใูห้ได้ 

Charlotte’s	Web		แมงมุมเพื่อนรัก		Book Recommend

 คงไม่มใีครเคยเหน็แมงมมุชกัใยเป็นตัวหนงัสอืได้จรงิๆ หรอก แต่ทกุคนกร็ูว่้า "มติรภาพ" มอียูจ่รงิ พบ

กบัการกลบัมาอกีครัง้ของหนงัสอืสดุคลาสสกิทีน่ติยสาร TIME ยกย่องให้เป็นหนงัสอืเดก็ทีด่ทีีส่ดุในรอบศตวรรษ 

มติรภาพระหว่างลกูหมตูวัน้อย และแมงมมุยกัษ์สเีทา ทีท่�าให้คนอย่างเราได้เรยีนรูว่้า บางครัง้ชีวิตกไ็ม่สมบรูณ์ แต่

ทกุอย่างลลุ่วงได้เพราะเรามเีพือ่น 

 แมงมุมเพ่ือนรัก เป็นวรรณกรรมส�าหรับเยาวชนที่มีชื่อเสียง ของ อี.บี. ไวท์ นักเขียนชาวสหรัฐ ตี

พิมพ์คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2495 วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ถึง 45 ล้านเล่ม ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ 

ถึง 23 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทย แมงมมุเพือ่นรกั ฉบบัภาษาไทย ตพีมิพ์ครัง้แรกโดย ไทยวฒันาพานชิ แมงมมุเพือ่น

รกัยงัได้รบัค�าชืน่ชมจากนกัวจิารณ์ทัว่โลกว่าเล่าเรือ่ง "มติรภาพ" และ "ความตาย" ให้แก่เดก็ๆ ได้ดเียีย่ม 

ผู้เขียน: E.B. WHITE    ผู้แปล: คณา คชา    ส�านักพิมพ์: แพรวเยาวชน

“แฟรงเคนวีนนี่”	คืนชีพเพื่อนซี้สี่ขา
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