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Love is 
‘Beautiful ’

เจนิลา ปริญา แสนเมือง



Dog Guru

การวินิจฉัย 
	 ทั้งนี้เมื่อพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์	 คุณควรจะเตรียม
อาหารที่สนุขัทานเป็นประจ�า	และทานต่อเนื่องเป็นเวลา
นานตดิตวัไปด้วย	รวมทั้งต้องเตรยีมตอบค�าถามในเรื่องราว 
สุขภาพของสุนัขให้ครบถ้วน	 ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นทั้งหมด	 
ทั้งด้านอาการที่เคยเจบ็ป่วย	อาหารที่ทาน	ซึ่งสนุขัที่แพ้
อาหารนั้นมักจะไม่ได้เปลี่ยนอาหารที่กินมาเป็นระยะ
เวลานาน	
	 หลังจากนั้นคุณหมออาจจะให้สุนัขท�าการทดสอบ	
เพื่อดูว่าแพ้ส่วนประกอบตัวไหนในอาหารที่ทาน	 โดย 
อาจจะให้สุนัขลองทานส่วนประกอบดังกล่าว	 แล้วดูว่า
สนุขัเกดิอาการแพ้กบัส่วนประกอบในอาหารตวัไหน	เพื่อ
หาสาเหตทุี่แท้จรงิ	

Food 
allergies
เมื่อเจ้าตูบ
แพ้อาหาร? 

หน้าที่ของคุณ 
	 อย่างที่เราย�้าไปแล้วหลายครั้งว่า	 การแพ้อาหารนั้น
ต้องอาศัยระยะเวลา	 ถ้าสุนัขเคยมีอาการแพ้อาหาร 
มาแล้ว	 คุณต้องดูแลเรื่องอาหารที่จะมอบให้เขาเป็น 
อย่างด	ีระมดัระวงัมากขึ้น	ตรวจดูส่วนประกอบในอาหาร
ตัวนั้นๆให้ถี่ถ้วน	 เมื่อไหร่ที่เขาแสดงอาการแพ้ขึ้นมา 
อีกครั้ง	 นั่นอาจจะหมายความว่าเขาเริ่มแพ้สารอาหาร 
ตวัอื่นๆอกี	ซึ่งต้องรบีพาไปพบสตัวแพทย์ทนัที	และอาจ
จะต้องมีการรักษา	 การทดสอบกันใหม่อีกรอบ	 ตรงนี้ 
คุณเจ้าของต้องอดทน	 และท�าตามค�าแนะน�าของ 
คุณหมออย่างเคร่งครัด	 ห้ามฝ่าฝืนค�าสั่งของสัตวแพทย์
อย่างเด็ดขาด	 เพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด	 โดยทั่วไป
แล้วในระหว่างการตรวจสอบว่าสุนัขแพ้สารอาหาร 
ตวัไหน	เจ้าของต้องงดให้ขนมหรอืของกนิเล่นส�าหรบัสนุขั	
ยาที่ให้ประจ�า	 หรืออาหารเสริมใดๆทั้งสิ้น	 นอกจาก 
สิ่งที่คณุหมอให้สนุขัทานเท่านั้น	

การป้องกัน
	 เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า	 สุนัขของเราจะแพ้
อาหารตวัไหน	 แพ้ส่วนประกอบในอาหารตวัใด	 จนกว่า
สุนัขจะแสดงอาการออกมาเอง	 เช่นนี้ท�าให้การป้องกัน 
ไม่ให้เกดิอาการแพ้นั้นเป็นไปไม่ได้เลย	

	 เจ้าตบูของคณุแพ้อาหารหรอืไม่นั้น	คณุผูเ้ป็นเจ้าของ
จะต้องรู้ดีกว่าใคร	 เพราะคุณอยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด	
ต้องรู้ว่าสุนัขของคุณนั้นมีความผิดปกติหรือไม่	 แสดง 
อาการใดๆออกมาหรือเปล่า	 เมื่อสังเกตเห็นแล้วว่า 
ผดิปกตติ้องรบีพาไปพบสตัวแพทย์ทนัที	อย่ารอช้า	อย่า
รรีอ	การดแูลและการเอาใจใส่ในตวัสนุขัเป็นปัจจยัส�าคญั
ที่สดุในการสงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองสนุขั

เ หมือนกับคน สุนัขก็สามารถเกิด “อาการแพ้” ได ้
เช่นกัน แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญท่ีพบได้ 

ทั่วไป ซึ่งอาการแพ้อาจเกิดได้จากหลายๆสาเหตุ และ
หนึ่งในนั้นก็คือ “อาหาร” ทั้งนี้ร่างกายของสุนัขจะ 
ไม่แสดงอาการแพ้ออกมาทนัททีีไ่ด้รบัตวักระตุน้ทีก่่อให้
เกิดอาการแพ้ แต่จะเป็นการสะสมโดยอาศัยระยะเวลา 
และสุดท้ายก็จะแสดงอาการออกมา
	 การแพ้อาหารไม่ใช่ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆในสุนัข	
และสามารถเกิดขึ้นได้กับสุนัขทุกเพศทุกวัย	 กว่า	 70%	
ของสุนัขจะเกิดอาการแพ้เนื่องจากส่วนประกอบใน 
ตวัอาหาร	เมื่อได้รบัอาหารที่มสีว่นประกอบดงักลา่วเป็น
เวลานาน	ประมาณ	2	ปี	สนุขักจ็ะแสดงอาการออกมา	
	 ในความเป็นจริงแล้ว	 ถ้าหากสุนัขแสดงอาการ 
ออกมาทนัททีี่ได้รบัอาหารตวัใหม่เข้าไป	นั่นอาจจะไม่ได้
เป็นอาการแพ้อาหาร	 เพราะการแพ้อาหารต้องอาศัย
ระยะเวลาและปรมิาณที่มากพอจงึจะท�าให้เกดิอาการแพ้
อาหารได้	ส่วนประกอบในอาหารส่วนใหญ่ที่มกัจะท�าให้
สุนัขเกิดอาการแพ้ได้	 เช่น	 เนื้อ	 ไก่	 ปลา	 ไข่	 และนม	 
ในสนุขัที่มอีาการแพ้อย่างอื่นเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วจะพฒันา 
ไปสู่การแพ้อาหารได้ง่ายขึ้น
	 อาการที่สนุขัจะแสดงออกเมื่อแพ้อาหารนั้นจะขึ้นอยู่
กบัสารอาหารที่ท�าให้แพ้	ซึ่งอาการที่สงัเกตเหน็ได้ชดัที่สดุ
กค็อื	“คัน”	สนุขัจะคนัอย่างรนุแรงไปทั่วร่างกาย	แต่ใน
บางกรณสีนุขัอาจจะแพ้อย่างอื่นและท�าให้เกดิอาการคนั	
จงึท�าให้แยกได้ล�าบากมากว่าสนุขัแพ้อาหารหรอืไม่	ต้อง
อาศยัการตรวจสอบอย่างละเอยีดถี่ถ้วน	ซึ่งคณุหมออาจ
จะขอดูอาหารที่สุนัขของคุณกินเป็นประจ�าตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา	จากนั้นกม็าดูถงึส่วนประกอบของอาหาร	
ดูอาการของสุนัข	 โดยอาจจะต้องอาศัยห้องแล็บในการ
ตรวจวนิจิฉยั	เพื่อดูให้แน่ใจจรงิๆว่าสนุขัแพ้อาหาร	แล้ว
แพ้ส่วนประกอบตัวไหนในอาหาร	 หรือสุดท้ายอาจจะ
ไม่ใช่การแพ้อาหารกไ็ด้	

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง
	 •	สุนัขมีอาการคันอย ่างรุนแรงทั่วทั้งร ่างกาย	 
	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณใบหน้า	ขา	และหู	
	 •	ผวิหนงัมผีื่นขึ้น	เป็นจ�้าแดงๆ	หูตดิเชื้อ	
	 •	ผิวหนังเป็นแผลซึ่งเป็นผลมาจากการคัน	 แล้ว 
	 	 สนุขัเกา
	 •	อาเจียน	 แต่จะพบได้น้อย	 ส่วนใหญ่สุนัขที่แพ ้
	 	 อาหารจะแสดงอาการทางผวิหนงัมากกว่า	

การรักษา 
	 •	หลกีเลี่ยงสารอาหารที่ก่อให้เกดิอาการแพ้	
	 •	ยาต่อต้านอาการคนั	
	 •	ถ้าร่างกายมแีผลจากการเกา	กม็กีารให้ยาทาแผล	 
	 	 รกัษาแบคทเีรยี	และอื่นๆ	
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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

PETLOVER
ห้ามพลาด!
ด้วยประการทั้งปวง

Pet Panorama

Motorola 
scout 5000 
sMart collar 
For dogs
สมาร์ทโฟนของเจ้าตูบ
	 โมโตโรล่า	 แบรนด์โทรศัพท์มือถือชื่อดัง	
ผลิตสมาร์ทโฟนส�าหรับสุนัขโดยใช้ชื่อว่า	 
สเกาต์	5000		โดยผลติออกมาในรปูแบบของ
ปลอกคอ	 ซึ่งปลอกคอแสนฉลาดนี้จะใช ้
เครอืข่าย	3G	ในการส่งเสยีงของเจ้าของที่โทร
เข้ามาออกสู่ล�าโพงเพื่อให้เจ้าของและสุนัข
ได้พูดคุยกัน	 นอกจากนี้ยังมีกล้องคุณภาพ
ระดับ	 HD	 เพื่อให้เจ้าของได้เห็นถึงสภาพ
แวดล้อมของสุนัขในตอนนั้น	 หรือสิ่งที่สุนัข
ก�าลงัมองอยู่อกีด้วย	แถมยงัมจีพีเีอสตดิเอาไว้ 
ท�าให้สามารถตามติดได้ว่าน้องหมาตอนนี้ 
ไปหลบอยู่ที่ไหน	สนนราคาของปลอกคออยู่
ที่	199	เหรยีญสหรฐั	หรอืราวๆ	6,538	บาท	
โดยโมโตโรล่าจะเริ่มวางขายในสหรฐัอเมรกิา	
เดอืนมถินุายนปีนี้	

dogs allowed to travel 
on aerolineas argentinas Flights
อาร์เจนติน่าอนุญาตให้สุนัขขึ้นเคร่ืองได้ 
	 ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า	 ประธานาธิบดี	 คริสติน่า	 เฟอร์นานเดซ	 แห่งอาร์เจนติน่า	 ประกาศสั่งให ้
สายการบนิรฐัให้อนญุาตผู้โดยสารสามารถน�าสนุขัตวัเลก็ขึ้นเครื่องได้	เพื่อเอาใจคนรกัสนุขัในอาร์เจนตนิ่า	รวมทั้ง
ตัวเธอด้วย	 เป็นที่ทราบกันดีว่าประธานาธิบดีสาวถือเป็นคนที่รักสุนัขเป็นชีวิตจิตใจ	 ได้สั่งใช้มาตรการดังกล่าว 
พร้อมมีภาพเธออยู่กับเจ้า	 "โลติต้า"	 สุนัขตัวโปรด	 โดยกล่าวว่า	 “สายการบินแอร์โรไลเนียส์	 อาร์เจนติน่า	 ซึ่งเป็น 
สายการบินของรัฐ	 จะอนุญาตให้ผู้โดยสารน�าสุนัขขึ้นเครื่องบินได้	 แต่สุนัขที่ขึ้นเครื่องบินได้ต้องเป็นสุนัขตัวเล็ก
เท่านั้น”	เรยีกได้ว่า	การที่อาร์เจนตนิ่ามผีู้น�าประเทศเป็นคนรกัสนุขัถอืเป็นโบนสัส�าหรบัคนรกัสนุขัของประเทศนี้	

DOg RiDEs 
sEATTLE Bus 
TO gET TO THE PARk
ตูบน่ังรถเมล์เท่ียว
	 ชาวเมอืงซแีอตเทลิ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	พากนัประหลาดใจ	
เมื่อมีสุนัขพันธุ ์ลาบราดอร์สีด�าร่วมโดยสารบนรถประจ�าทาง 
เพื่อไปสวนสาธารณะเพียงล�าพังทุกสัปดาห์	 "อิคลิปส์"	 สุนัข 
เพศเมียขึ้นรถเมล์และนั่งบนเบาะอย่างสบายใจโดยล�าพัง	 โดยมี
จดุหมายปลายทางที่สวนสนุขั	เจฟฟ์	ยงั	เจ้าของอคิลปิส์	บอกว่า	
น้องหมาเริ่มการเดนิทางด้วยรถบสักบัเขา	เพื่อไปยงัสวนสาธารณะ 
สุนัข	 แต่ตอนนี้เจ้าตูบนั่งรถไปโดยล�าพัง	 แต่ใช่ว่าจะปล่อยปละ
ละเลย	 เจ้าของน้องหมายังบอกอีกว่า	 เขามักจะติดตามอิคลิปส์
โดยนั่งรถเมล์คนัถดัไปเพื่อไปลงที่สวนสาธารณะสนุขั	และกลบับ้าน 
พร้อมกัน	 ตอนนี้เจ้าตูบพันธุ์ลาบราดอร์ตัวนี้กลายเป็นสุนัขของ
ประชาชนไปแล้ว	 และมันก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆที่พบเห็น 
ได้เสมอ



Where to go? 

Photo sHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
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	 ในยามที่อยากหลีกลี้จากเมืองกรุงที่วุ่นวาย	 แหล่งพักใจ 
ตามป่าเขาล�าเนาไพรก็ให้คะนึงหาในยามหน้าหนาว	 แต่หาก 
ก้าวเข้าใกล้ฤดรู้อนคงต้องอาศยัธาราบ�าบดัจากเสยีงคลื่นทะเล 
ที่กระทบชายฝ่ังให้ใจสงบ	หนึ่งแห่งที่คดิถงึเสมอและอยากไปเยอืน
ทกุครั้งที่มโีอกาสคอื	เกาะสชีงั	หรอือ�าเภอเกาะสชีงั	จงัหวดัชลบรุ	ี
อ�าเภอเลก็ที่สดุในประเทศที่ตั้งอยูใ่นอ่าวไทย	แต่กลบัมคีวามส�าคญั 
ที่ยิ่งใหญ่ทางประวตัศิาสตร์	 ด้วยเคยเป็นสถานที่เสดจ็ประพาส
และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง	 
3	 พระองค์	 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรส 
ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 (เจ้าฟ้าจฑุาธชุฯ)	
และสร้างพระจฑุาธชุราชฐาน	ณ	 เกาะแห่งนี้อกีด้วย	 ซึ่งท�าให้
เกาะสีชังเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือ 
เขตพระราชฐานตั้งอยู	่ ข้อดทีี่เกาะมขีนาดพื้นที่ไม่มากท�าให้คน 
มีเวลาน้อยสามารถที่จะเที่ยวได้ทั่วภายในวันเดียวหรือจะพัก 
ค้างคนืกม็ทีี่พกัให้เลอืกอยูม่าก	สถานที่ท่องเที่ยวส�าคญัห่างจาก
ท่าเทววงศ์มาทางใต้ของเกาะคอืพระจฑุาธชุราชฐาน	ที่ประทบัใน
ฤดรู้อนในสมยัรชักาลที่	5	ประกอบด้วยเรอืนไม้รมิน�้า	(เรอืนเขยีว)	

‘เกาะสีชัง’ 
ไม่ชงัเหมอืนดงักบัชือ่

เรือนผ่องศรี	 เรือนอภิรมย์	 สะพานอัษฎางค	์ 
วัดอัษฎางค์นิมิต	 ส่วนทางด้านเหนือของเกาะ 
มีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ชาวสีชังให้ความเคารพ
นับถือ	 เป็นศาสนสถานที่ผสมผสานไปด้วย
สถาปัตยกรรมจนีและไทย	อยูส่งูขึ้นไปอกี	เหนอื
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่คอืมณฑปรอยพระพทุธบาท	
เป็นจดุชมววิทะเลได้โดยรอบ	 ทางด้านหลงัของ
เกาะคอืช่องเขาขาด	 หากนั่งเรอืผ่านจะเหน็เป็น
ช่องเขา	 ปลายเกาะคือแหลมมหาวชิราวุธ	 มี
สะพานทอดยาวยื่นออกไปยงัแหลมให้เดนิชมววิ	
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม	 หาด 
ถ�้าเขาพงั	ตั้งอยูด้่านตะวนัตกของเกาะ	ชายหาด
กว้าง	สะอาด	มทีี่นั่งพกัผ่อนและร้านอาหารทะเล
หลายร้าน	 การเดินทางจากท่าเรือเกาะลอย	
(ศรรีาชา)	 ไปยงัเกาะสชีงั	 (ท่าเรอืเทววงศ์)	มเีรอื
โดยสารออกจากท่าเรือทุกชั่วโมงตั้งแต่เวลา	
06.00-20.00	น.	

“เจอร์ไฮอร่อยมากครับ หมีคอนเฟิร์ม 

หมดเกลี้ยงใน 3 นาที” ป้าตุ๋ย

“ของผมหมดนี่เลยเหรอ โอ้โห!!! ไม่พอร้อก” คุณยงยุทธ ปัตถา

“มันหร่อยมากกก” คุณกัตติกา มนสิวอังกูร

“เปิดซองสิฮะ อยากกินแล้ว” 

คุณสันติ รามวนิช

“อันนี้ของตาล อย่ามาแย่งนะ หวงมาก” 

คุณยงยุทธ ปัตถา



King Charles 
spaniel 

“คิงส์ ชาร์ล สแปเนียล” ต�านานเดินได้ 

This’s a Pet

	 สนุขัสายพนัธุน์ี้ทั่วโลกมน้ีอยมาก	 อตัราการเกดิ
ในแต่ละปีไม่ถงึ	1,000	ตวั	มอียูใ่นไม่กี่ประเทศเท่านั้น
เช่น	 สหรฐัอเมรกิา	 องักฤษ	ฝรั่งเศส	ที่ออสเตรเลยี 
มบ้ีางเลก็น้อย	 เพราะการผสมพนัธุจ์ะเริ่มต้นได้เมื่อ
สนุขัอาย	ุ2	ปีครึ่ง	โตเตม็วยัที่อาย	ุ4	ปี	เป็นสายพนัธุ์
ที่โตช้า	ยงัไม่ใช่สายพนัธุท์ี่นิ่งแล้ว	แม้จะมมีานานถงึ	
600	ปี	เมื่อผสมกนัแล้วสกีจ็ะยงัไม่นิ่ง	เป็นสนุขัที่เลอืก
เจ้าของ	 มเีจ้าของเพยีงคนเดยีว	 ขี้อ้อน	 ตดิเจ้าของ
ห้ามเปลี่ยนเจ้าของ	 เพราะเป็นสุนัขที่รักเจ้าของได้
เพยีงคนเดยีว	เขาจะเศร้าเมื่อต้องเปลี่ยนเจ้าของ	

การดแูล	 เพราะเป็นสนุขัที่มขีนยาวจงึต้องการการ
กรูมมิ่งพอสมควร	 อาบน�้าและแปรงขนเป็นประจ�า	
ดวงตากลมโตจงึต้องระมดัระวงัหมั่นเชด็คราบน�้าตา	
อย่าปล่อยให้ตาแห้ง	เป็นสนุขัที่ไม่ต้องการพื้นที่มาก
นกั	แต่กต้็องการการออกก�าลงักายเช่นกนั	

ขนาด	 เป็นสุนัขสายพันธุ ์เล็ก	 น�้าหนักตัวอยู ่ที่
ประมาณ	3.6-6.3	กโิลกรมั	ส่วนสูง	23-28	เซนตเิมตร

ลักษณะท่ัวไป	 จุดเด่นอยู่ที่ศีรษะเป็นรูปโดม	 ครึ่ง
วงกลม	หน้าสั้นและบี้	

ช่วงชีวติเฉล่ีย	10	ปี	

	 หลายคนอาจจะสับสนว่าท�าไมเราไม่มีค�าว่า	 
“คาวาเลียร์”	 น�าหน้าชื่อเจ้าตูบประจ�าคอลัมน์ 
ในฉบบันี้	 เราไม่ได้เขยีนผดิหรอืหลงลมื	แต่เราตั้งใจ
ที่จะพาคณุผูอ่้านไปพบกบั	“คงิส์	ชาร์ล	สแปเนยีล”	
หนึ่งในสุนัขที่หายากที่สุดในปัจจุบัน	 เท่าที่ผู้เขียน
ทราบในตอนนี้มไีม่กี่ตวัในประเทศไทย	
	 ชื่อของสุนัขสายพันธุ์นี้ได้มาตามพระนามของ
พระเจ้าชาร์ลที่	2	แห่งประเทศองักฤษ	พระองค์ทรง
ชอบในสุนัขสายพันธุ์นี้มาก	 ขนาดว่าให้เข้านอก 
ออกในพระราชวงัได้ตลอดเวลา	ในวงัจงึมสีนุขัได้แค่
สายพนัธุเ์ดยีว	คอื	คงิส์	ชาร์ล	สแปเนยีล	ด้วยความ
ที่เป็นสนุขัอ่อนโยน	จงึถูกเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า	Gentle	
Spaniel	อกีทั้งยงัถกูเรยีกว่า	Comfort	Spaniel	เพราะ
เป็นสนุขัที่มกัถกูน�ามาวางบนตกั	เพื่อให้ความอบอุน่
กบัเจ้าของ	
	 “คงิส์	 ชาร์ล	 สแปเนยีล”	 มรีากฐานเดยีวกนักบั	
“คาวาเลยีร์	คงิส์	ชาร์ล	สแปเนยีล”	คอื	คงิส์	ชาร์ล	
โบราณ	 ซึ่งในสมยัก่อนสนุขัพนัธุ์นี้จะมรีปูหน้ายาว	
ต่อมาในสมยัพระราชนิวีคิตอเรยีแห่งประเทศองักฤษ	
ได้มกีารพฒันาสายพนัธุใ์ห้หน้าสั้นลง	 หลงัจากนั้น
ช่วงหนึ่งทางสหรฐัอเมรกิาได้มกีารพฒันาสายพนัธุ์
ของสนุขัเรยีกว่า	English	Toy	Spaniel	กพ็ฒันากลบั
ไปให้สนุขัสายพนัธุค์งิส์	ชาร์ล	มหีน้าที่ยาวขึ้นกลาย
มาเป็น	คาวาเลยีร์	คงิส์	ชาร์ล	สแปเนยีล	

ศีรษะ	จะมหีวัโดม	
เป็นทรงครึ่งวงกลม	 ตา	กลมโต	สดี�า	

อยู่ห่างจากกนัพอสมควร

หู	แนบข้างแก้ม	
ยาวและมขีนปกคลมุดี	

จมูก		พอเราจบัหูแนบกบัข้างหวัแล้วน�าดนิสอวางบนจมูก	
ต�าแหน่งจมูกจะต�่ากว่าตาเลก็น้อย	เหมอืนเป็นเส้นแบ่งว่า
ต�าแหน่งตากบัต�าแหน่งจมูกแยกกนั	หน้าสั้น	บี้	

ปาก จะเป็นแบบฟันล่าง
ครอบฟันบน	สิ่งส�าคญักค็อื	

ปากจะตอ้งโค้งเป็นรปูตวั	U	คว�่า	
ไม่มลีิ้นแลบออกมา

คอ ยาวปานกลาง

อก กว้าง	ลกึ

เท้า มขีนาดพอเหมาะ	
เหมอืนอุ้งเท้าแมว	มขีนปกคลมุ	

หาง จากเส้นหลงัโค้งลง	
หรอืเป็นเส้นตรง
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Pet Lover by Jerhigh ในเดอืนแห่งความรกั 
ฉบับนี้ ก็มีโอกาสให้การต้อนรับสาวน้อยสวยใส 
ขวัญใจใครหลายๆคน อย่างน้องเจนี่ เจนิลา  

ปริญา แสนเมือง หรือใครหลายคนรู ้จักเธอในชื่อ 
“มะนาว” จากละครดังอย่างกุหลาบซ่อนกลิ่น ซึ่งวันนี้เรา
จะมาท�าความรูจ้กัสาวน้อยคนนีใ้ห้มากขึน้อกีนดิกบับทบาท 
คนรักสุนัขมากคนหนึ่ง  

แนะน�าตัวเองกันก่อน 
	 “สวัสดีค่ะ	 เจนิลา	 ปริญา	 แสนเมือง	 นะคะ	 เรียกเจนี่ 
ก็ได้ค่ะ	 ก�าลังศึกษาอยู ่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ปีที่	 2	 
คณะ	 Business	 English	 ผลงานที่ผ่านมาก็มีละครเรื่อง 
ดาวเรอืงและกหุลาบซ่อนกลิ่น	ส่วนที่ก�าลงัถ่ายท�าอยู่ตอนนี้
คือละครเรื่องบุร�าปรัมปรา	 ซึ่งมีก�าหนดออนแอร์เร็วๆนี้ 
ก่อนหน้านี้กม็ผีลงานทางด้านโฆษณา	มวิสคิวดิโีอ	ถ่ายแบบ
และเดนิแบบบ้างค่ะ”	

Love is 
‘Beautiful ’

เจนิลา ปริญา แสนเมือง
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Cover Story

 ต้องคิดก่อนเยอะๆ
ว่าเราจะเลี้ยงเขาได้หรือเปล่า 

ไม่ใช่เลี้ยงเพยีงแค่เพราะชอบ แค่น่ารัก 
จริงๆสุนัขก็เหมือนคน 

เขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนกัน 

เลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง 
	 “เลี้ยงแมว	เลี้ยงสนุขั	แมวเลี้ยง
มาประมาณ	 6	 ปีแล้วค่ะ	 พันธุ ์
เปอร์เซีย	 ส่วนสุนัขเลี้ยงไว้	 2	 ตัว	 
ตัวแรกอายุประมาณ	 1	 ปีครึ่ง	 ชื่อ	
บบี	ีส่วนอกีตวัอายไุด้	5-6	เดอืนค่ะ	
ชื่อ	 เฮอรเิคน	พนัธุ์ปอมเมอเรเนยีน
ทั้งสองตวัเลย	แล้วกเ็ป็นตวัเมยีทั้งคู่
เลยค่ะ”	

ท�าไมถึงเลี้ยงปอมเมอเรเนียน 
	 “เจนี่ชอบสุนัขที่มีขนเยอะๆ	 ตัว
เล็กๆ	 แล้วปอมเมอเรเนียนดูเป็น
สนุขัที่ขี้เล่น	ขี้อ้อน	ตรงสเป็คทกุอย่าง 
เลยค่ะ	 ยิ่งพอได้เลี้ยงจริงๆ	 ก็เป็น
อย่างที่คดิไว้เลย”	

เพื่อนต่างสายพันธุ์ 
	 “ทั้งสองตวัเป็นเหมอืนเพื่อนของ
เจนี่เลยนะคะ	เวลาไม่มเีพื่อน	เวลา
เราเหงาๆ	 เขาก็จะมาอยู ่กับเรา
ตลอด	 มาเล่นกับเรา	 ชวนเราเล่น
ด้วยตลอดเวลา	ขี้เล่นมาก	ท�าให้เรา
หายเหงาไปได้	ยิ่งอยูใ่กล้เขากย็ิ่งรกั
เขามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ”

นิสัยของเจ้าตูบ
	 “ทั้งสองตัวจะซนมากค่ะ	 อาจ
เพราะอายยุงัน้อยทั้งคู	่	เหน็กรงสงูๆ	
กก็ระโดดข้ามได้	ปีนออกมาได้	อยู่
นิ่งไม่ได้เลย	 ขนาดตัวที่เล็กนี่ไม่ได้
เป็นอปุสรรคเลย”	

วีรกรรมสุดแสบ
	 “มคีรั้งหนึ่ง	คณุแม่เสยีบปลั๊กไว้	
แล้วสองตัวนี้ไปกัดปลั๊กไฟขาดเลย	
พอคณุแม่มาเทน�้า	ปรากฏว่าไฟชอ็ต 
เป็นเรื่องใหญ่เลย	 เพราะความซน	
แล้วกช็อบแกล้งแมวมาก	ชอบไปงบั
ขาแมวแล้ววิ่งรอบบ้าน	 พากันวิ่ง 
ทั้ง	2	ตวัเลย”		

เลี้ยงสุนัขแล้วได้อะไร 
	 “จริงๆได้ความสุขนะคะ	 เพราะ
เขาอยู่กับเราตลอดเวลา	 เจนี่จะพา 
ไปไหนมาไหนด้วยตลอด	 เขาให้
ความสขุ	ให้รอยยิ้มกบัเจนี่”

ฝากถึงคนเลี้ยงสุนัข 
	 “ถ้าเราอยากจะเลี้ยงสุนัข	 หรือ
สัตว์อะไรก็ตามต้องคิดก่อนเยอะๆ
ว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ไหม	เลี้ยงเขาได้
หรอืเปล่า	ไม่ใช่เลี้ยงเพยีงแค่เพราะ
ชอบ	แค่น่ารกั	 เอามาถ่ายรูป	หรอื
พาเดนิไปไหนมาไหนด้วย	จรงิๆสนุขั
ก็เหมือนคน	 เขาต้องการการดูแล
เอาใจใส่เหมือนกัน	 ต้องดูว่าตัวเรา
นั้นพร้อมจริงๆไหม	 รักเขาจริงหรือ
เปล่า	ต้องดูแลเขาให้ด”ี

	 แหม...อ่านจบแล้วก็ชักจะอิจฉา
น้องหมาทั้งสองตัวที่ได้รับความรัก

จากสาวสวยคนนี้อย่างเตม็ที่	คณุผูอ่้าน 
กอ็ย่าลมืมอบความรกัให้กบัสตัว์เลี้ยง 
ที่บ้านกนัด้วยนะคะ	แล้วพบกนัใหม่
ในฉบบัหน้า	สวสัดคี่ะ	
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ทุกวนันีเ้ราอยูก่บัโลกออนไลน์มากขึน้ ศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ แชร์ประสบการณ์ผ่านโพสต์ในกระทู้ต่างๆ รวมถึงมองหา

โรงพยาบาลสัตว์ดีๆสักแห่งให้กับสัตว์เลี้ยง หนึ่งในอันดับต้นๆที่หลายคน
มักแนะน�ามีชื่อใสๆ จ�าง่ายว่า คริสตัล เพ็ท Petlover by JerHigh 
ฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักคุณหมอคนเก่ง น.สพ.ศุภเสกข์ ศรจิตติ ผู้ทุ่มเท
กับการรักษาสัตว์เลี้ยงด้วยใจรักจริงๆ

แนะน�าตัวสักหน่อย
	 นายสตัวแพทย์ศภุเสกข์	 ศรจติติ 
หรอืหมอทูครบั	เปิดโรงพยาบาลสตัว์ 
คริสตัล	 เพ็ท	 อยู ่เลียบทางด่วน
รามอนิทรามาได้	3	ปีกว่าแล้ว	ตั้งใจ
สร้างขึ้นมาเพื่อรักษาโรคปกติทั่วไป	
และสามารถรองรบังานวจิยัได้	ตวัผม
เองท�างานวจิยัด้านสเตม็เซลล์	และ
การใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัดรักษามะเร็ง	
เช่น	 การรักษาอัมพาตในสุนัขด้วย 
สเตม็เซลล์	ตอนนี้วางโครงการไว้ว่า
ปีหน้าจะปรบัขยายพื้นที่โรงพยาบาล
ให้กว้างขวางขึ้น

คุณหมอเลี้ยงสัตว์อะไรอยู่บ้าง
	 ผมเลี้ยงสุนัขอยู ่ประมาณสิบ
กว่าตัว	 ปัจจุบันก็เป็นหมาในบ้าน
ประมาณ	10	ตวั	และในโรงพยาบาล
อีก	 4	 ตัว	 จริงๆแล้วเป็นคนชอบ
หมา	 พอเห็นหมาแล้วก็รู้สึกสงสาร	

‘หมอทู’ คลื่นลูกใหม่ 
แห่งโรงพยาบาลสัตว์ คริสตัล เพ็ท

บางทเีหน็ว่าเขาล�าบาก	เราช่วยได้ก็ 
ช่วยแต่ก็มีลิมิตในการที่จะช่วยอยู่
เหมอืนกนั	

ที่มาของปังบอย 
 ปังบอยจรงิๆแล้วชื่อลงุขาว	อายุ 
ได้ประมาณ	10	กว่าปี	 เมื่อ	 2-3	ปี 
ที่ผ่านมาเป็นสุนัขจรจัดอยู ่ที่ซอย
สามัคคี	 แล้วก็มีคนโพสต์ทางโลก
ออนไลน์ว่าหมาตัวนี้ต้องเดินข้าม
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 สิ่งส�าคัญในการดูแลสุนัขสักตัว
นั้นคือความรักอย่างเดยีวเลย

ที่ต้องมาก่อน และอย่าไปเสพสื่อมาก
ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องท�าอย่างนี้
จนไม่ได้พิจารณาถึงความจริง 

ถนนไปกินข้าวที่เซเว่นแล้วถูกรถชน	
กไ็ด้คณุลงุขบัรถสามลอ้ช่วยไว้	แตก่็
ไม่สะดวกที่จะดแูล	ลงุขาวกไ็ม่สบาย	
เราก็ติดตามโพสต์อยู่ได้วันสองวัน
ก็ไม่มีใครไปดูแล	 ก็เลยตัดสินใจรับ
เขามาเลี้ยง	ดแูลเรื่องสขุภาพ	อาบน�้า 
ตัดแต่งขนให้ดูสะอาดเรียบร ้อย
ขึ้น	 ซึ่งแต่เดิมเขาถูกยิงตาบอดแล้ว
มีลูกปืนฝังอยู่ข้างหนึ่ง	 ข้อสะโพก
หลดุข้างหนึ่ง	 กเ็ลยสงสารเขา	 แล้ว
ก็คิดว่าลองมาปั้นให้เป็นไอดอลเพื่อ
จะได้เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ
สุนัขจรจัดตัวอื่นๆ	 หรือมูลนิธิต่างๆ
ที่ต้องการความช่วยเหลอื	โดยอาศยั
หน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
เป็นตวัพรเีซนต์

นอกจากปังบอยแล้ว
	 ถ้าเป็นหมาจรที่นี่มี	 4	 ตัว	 คือ	 
ลงุขาวหรอืปังบอย	แล้วกม็บีิ๊กซึ่งโดน
ฟันขาหน้าขาด	 2	 ข้าง	 เป้ซึ่งพิการ
ขาหลังทั้งสองข้างใช้การไม่ได้	 ตัว
สุดท้ายคือทองโดนรถชนปากเบี้ยว	
ขาหน้าหกัข้างหนึ่ง	แต่ละตวักต็กอยู่
ในเคสที่ค่อนข้างหนักและต้องการ
ความช่วยเหลอืมาก

พดูถงึโรงพยาบาลสตัว์ครสิตัลเพท็
	 กเ็ป็นโรงพยาบาลอกีแห่งหนึ่งที่มี
เครื่องมอืพร้อม	และยงัมเีทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาช่วยในการวนิจิฉยั	ช่วย
ในการรกัษา	พื้นที่ในส่วนต่างๆกเ็น้น
ในเรื่องของความสะอาด	ปลอดเชื้อ	
เพราะทางโรงพยาบาลเรามีระบบ
การฆ่าเชื้อและกรองอากาศที่เหมอืน
ในห้องแล็ปเลยครับ	 ส่วนในแง่ของ
ความพร้อมในการตรวจรักษา	 คิด
ว่าหนึ่งคอืพร้อมมาก	อย่างการตรวจ
เลือดเราก็มีแล็ปของเราเอง	 เพราะ
ฉะนั้นจงึสามารถตรวจและทราบผล
ในระยะเวลาสั้นๆ	เพยีง	15-20	นาท	ี
การเอ็กซเรย์ก็เป็นระบบดิจิตอล	
อัลตราซาวนด์ก็ใช้เครื่องมือที่เรียก
ว่าดีที่สุดในเวลานี้	 ซึ่งสามารถบอก
ได้ว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า	 ตรวจ
หวัใจได้	ตรวจการท�างานของอวยัวะ

ภายในได้ทุกอย่าง	 นับว่าละเอียด
มากในระดบัหนึ่ง	

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์
	 คิดว่าเมื่อตัดสินใจเลี้ยงเขาแล้ว	
ก็ควรรับผิดชอบเลี้ยงดูไปจนชั่วอายุ
ของเขา	เพราะสนุขักเ็ป็นหนึ่งชวีติที่
เราก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่ตามความ
สามารถที่เราพอจะท�าได้	ถ้าเขาเจบ็
ป่วยก็ควรที่จะพาไปรักษาแต่เนิ่นๆ	
แต่สิ่งส�าคัญในการดูแลสุนัขสักตัว
นั้นคือความรักอย่างเดียวเลยที่ต้อง
มาก่อน	 และอย่าไปเสพสื่อมากว่า
ต้องเป็นอย่างนั้นต้องท�าอย่างนี้จน
ไม่ได้พิจารณาถึงความจริงซึ่งท�าให้
คนเราเกดิมมุมองที่ผดิๆไปได้	อย่าง
การใช้ยา	การให้อาหารต้องท�าแบบ
นี้เท่านั้นถงึถูกต้อง	ซึ่งความจรงิต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของสุนัขแต่ละ
ตัวที่มีความแตกต่างกันไปด้วยเพื่อ
จะได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับเขา
ได้อย่างแท้จรงิ
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เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือน้องสุนัข
ในมูลนิธิดินดีน�้าใสแห่งประเทศไทย ณ วัดพระยาสุเรนทร์ 
	 เมื่อวนัที่	14	มกราคม	ที่ผ่านมา	ทมี	Jerhigh	Rescue	ในบรษิทั	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอาหารสนุขัและแมว	แบรนด์เจอร์ไฮ	ลงพื้นที่	ณ	วดัพระยาสเุรนทร์
เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม	 “แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน”	 ในโครงการ	 “ป้าเหมี่ยวเพื่อน้องหมาแมว”	 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสงเคราะห์สัตว์เฉลิมพระเกียรติของมูลนิธ ิ
ดินดีน�้าใสแห่งประเทศไทย	 ที่เป็นองค์กรสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮให้กับสุนัขที่อยู่ในความดูแลของป้าเหมี่ยวกว่า	 300	 ตัว	 
นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยแพทย์และจิตอาสาให้บริการท�าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเห็บหมัดให้กับสุนัขในบริเวณวัดพระยาสุเรนทร์และพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อเป็นการ 
ช่วยลดปรมิาณประชากรสนุขัอย่างยั่งยนื	ทั้งนี้	 หากท่านใดประสงค์จะช่วยเหลอืสนุขัในโครงการ	 “ป้าเหมี่ยวเพื่อน้องหมาแมว”	 (FB	 :	ป้าเหมี่ยวเพื่อนน้องหมาแมว)	สามารถโอนเงนิ 
เข้าบัญชีได้ที่	 ธนาคารกรุงไทย	 สาขาเมืองทองธานี	 บัญชีออมทรัพย์	 ชื่อบัญชี	 มูลนิธิดินดีน�้าใสแห่งประเทศไทย	 เลขที่บัญชี	 147-0-09984-5	 โดยแจ้งหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง	 
เพื่อมูลนธิฯิ	จะออกใบเสรจ็รบัเงนิและหนงัสอืขอบคณุ

Thailand Week 2015 @ Yangon, Myanmar
	 เมื่อวันที่	 14-18	 มกราคม	 ที่ผ่านมา	 บริษัท	 ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)		 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขและแมว	 เจอร์ไฮ	 ร่วมออกงาน	 Thailand	 Week	 2015	ณ	
Myanmar	 Event	 Park	 กรุงย่างกุ้ง	 สหภาพเมียนมาร์	 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ		เพื่อส่งเสรมิสนิค้าและบรกิารที่มศีกัยภาพของไทย	อาท	ิสนิค้าอาหารและ
เครื่องดื่ม	สขุภาพความงาม	แฟชั่น	ของใช้ตกแต่งบ้าน	และอื่นๆอกีมากมาย		
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Westie Friends Thailand Party @Furry Tail
	 เกบ็ตกภาพกจิกรรมงานมตีติ้งของคนเลี้ยงสนุขัสายพนัธุ์เวสตี้เมื่อวนัที่	10	มกราคม	ที่ผ่านมา	 
ภายใต้ชื่องาน	 Westie	 Friends	 Thailand	 Party	 ซึ่งจัดขึ้นที่ร้าน	 Furry	 Tail	 เลียบทางด่วน 
เอกมยั-รามอนิทรา	ภายในงานมกีจิกรรมให้สาระความรูส้�าหรบัผูเ้ลี้ยงเวสตี้	แข่งขนัชงิรางวลัระหว่าง
เจ้าของและสนุขั	จบัฉลากแลกของขวญั	เรยีกว่าสนกุสนานทั้งคนทั้งตูบเลยทเีดยีว

CPF จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2558
	 เมื่อวนัที่	10	มกราคม	ที่ผ่านมา	คณะผู้บรหิารและพนกังาน	บรษิทั	ซพีเีอฟ	 (ประเทศไทย)	
จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี	2558	ณ	โรงเรยีนวดัสระแก้ว	(รุ่งโรจน์
กุลอุปภ์)	 ภายในงานนอกจากการแสดงจากคณะนักเรียน	 และเกมชิงรางวัลมากมาย	 ยังมีโชว์
ความสามารถจากสนุขัแสนรู้เรยีกเสยีงฮอืฮาจากเดก็ๆได้เป็นอย่างดอีกีด้วย




