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Snow White 

and the Great Princess

เกรซ พัชร์สิตา อธอินนัตศกัด์ิ



Golden
RetRieveR
ถิน่ก�ำเนดิ: สก๊อตแลนด์ ช่วงอำยุ: 12-15 ปี Group: Sporting ส่วนสูง: 51-61 Cms. น�ำ้หนกั: 25-36 Kg.

การฝึกสอน 

ควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย 

โดยเฉพาะการฝึกให้เชื่อฟังค�าสั่งพื้นฐาน 

การสอนที่เต็มไปด้วยความรัก 

อ่อนโยน และเอาใจใส่

จะท�าให้สุนัขเกิดความกระตือรือร้น

ในการฝึกมากขึ้น

Training tip!

pet of the month
02

โกล
เด้น รีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever) 

มีต้นก�ำเนิดในท่ีรำบสูงของประเทศ

สก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ในทศวรรษที ่18 

ได้รับการพัฒนาข้ามสายพันธุ ์จากสุนัขในกลุ่ม 

สแปเนียล (Yellow Flat-Coated) ซึ่งเป็นสุนัขที่มี

ความเชี่ยวชาญทางน�้าเป็นพิเศษ 
	 ต่อมาในปลายศตวรรษที	่19	โกลเด้นเป็นทีรู้่จกัและ 
นยิมเลีย้งกนัอย่างแพร่หลายในประเทศองักฤษ	ไม่เพยีง
แต่เป็นสหายในครอบครวั	แต่ยงัมคีวามสามารถในการ
แข่งขันเชื่อฟังค�าสั่ง	 การล่าและติดตามสัตว์ทั้งบนบก
และในน�้า	 เหมาะกับการเป็นสุนัขตรวจหายาเสพติด	 
มีความถนัดในการบริการผู้พิการทางสายตา	 และเป็น 
อนัดับต้นๆ	ของสนุขับ�าบดัชัน้ด	ีด้วยความสามารถดงักล่าว 
สุนัขโกลเด้น	 รีทรีฟเวอร์จึงคว้ารางวัลที่	 1-3	 จากการ
ประกวดความสามารถของสุนัขจากทุกสายพันธุ์ซึ่งจัด
ขึน้เมือ่ม	ีค.ศ.1977	และส่งผลให้ชาวอเมรกัินเริม่หนัมา 
ให้ความสนใจเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มากขึ้น
	 โกลเด้นมีความฉลาดหลักแหลม	นิสัยน่ารัก	ร่าเริง 
เป็นมิตร	 ไม่ก้าวร้าว	 มีความกระตือรือร้นในการท�า
กจิกรรม	และชอบเล่นน�า้เป็นชวีติจติใจ	มสีญัชาตญาณ 
ในการคาบสิง่ของต่างๆ	ซึง่ถอืเป็นลกัษณะประจ�าสายพนัธ์ุ 
ทีส่�าคญั	สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัส่ิงต่างๆ	ได้ง่าย	ท�าให้
เขาเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในกิจกรรมได้หลากหลาย
	 การดูแลเป็นพิเศษคือ	 การแปรงขนให้เป็นประจ�า	
เนื่องจากเป็นสุนัขขนยาว	 การแปรงขนจะช่วยป้องกัน 
ขนพันกันและกระตุ้นน�้ามันในผิวหนังท�าให้ขนเงางาม 
มากขึน้	และควรระวงัในเรือ่งของการระคายเคอืงผวิหนงั 
ให้มาก	เพราะความอบัชืน้ทีต่กค้างภายหลงัการโดนน�า้	
ท�าให้ไม่สามารถระบายความร้อนทางผิวหนังได้ดีนัก	 
ก่อให้เกิดอาการคัน	ตุ่มหนองอักเสบ	และขนร่วงได้	

ศีรษะ รูปทรงคล้ายลิ่ม	
แลดูแข็งแกร่ง	หนังบริเวณใบหน้า
ควรจะเรียบตึง	ไม่มีรอยย่น	
กะโหลกใหญ่และกว้างได้รูปสวยงาม	

หู รูปทรง
สามเหลี่ยมปลายมน	
สั้นพอประมาณ	
ใบหูห้อยปรกลง
แนบแก้ม	

ตา มีขนาดปานกลาง
เป็นรูปเมล็ดอัลมอนด์	

สีน�้าตาลเข้ม	
ขอบตามีสีด�า	

ล�าคอ	ควรยาว
พอประมาณ

เห็นกล้ามเนื้อเด่นชัด

จมูก ต้องเป็นสีด�า	เข้มหรืออ่อน
ขึ้นอยู่กับสีขน	สันจมูกและปากเป็นเส้นตรง
เวลามองจากด้านข้าง

ปาก ค่อยๆ	ขยายใหญ่ขึ้น
รับกับขนาดของกะโหลกศีรษะ	
ฟันต้องสบกันแบบกรรไกร	
ฟันด้านหน้าแถวบนขบเกย
อยู่ด้านนอกของฟันหน้าชุดล่าง

ล�าตัว	กระชับ	ได้สัดส่วน	
อกลึกและกว้าง	

กระดูกซี่โครงโค้งได้รูป	แข็งแรง	
ล�าตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ	
มีความลึกและหนา	บึกบึน

หลัง	เรียบตรง

ขาและเท้า	กระดูกขาใหญ่
และเหยียดตรง	กระดูกข้อเท้า
สั้นและแข็งแรง	
เท้ามีขนาดปานกลาง	
รูปทรงกลม	อุ้งเท้ากระชับ	
หาง มีขนาดใหญ่	หางจะห้อยต�่า	
โค้งได้รูปกับสะโพก

fuRbo tReat 
tossinG doG 
CameRa
	 สปอยล์ลูกสุนัขของคุณใน
ทางท่ีดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ผ่าน
กล้อง	 Furbo	 Treat-Tossing	
Dog	 ซึ่งจะช่วยให้คุณโต้ตอบ
กับสุนัขยังปลายทางได้ในขณะ
ที่มีการเชื่อมต่อ	 Furbo	 ผ่าน
แอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอื 
ท่ีนอกจากจะท�าให้คุณเหน็สนัุข
ผ่านกล้อง	 ยังสามารถพูดคุย	
และสั่งการจ่ายขนมเป็นรางวัล
ให้กับสุนัขได้แม้ว ่าตัวคุณจะ 
ไม่ได้อยู่ที่บ้าน	 กล้อง	 Furbo	 

ให้คุณภาพการถ่ายทอดสดระดับ	HD	สามารถ	Zoom	
ได้ถึง	4	เท่า	และมโีหมดการถ่ายภาพกลางคนื	ซึง่แน่ใจ 
ได้ว ่าคุณจะเห็นสัตว์เลี้ยงตลอดเวลา	 นอกจากนี ้
ยังสามารถบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็น
ความทรงจ�าได้อีกด้วย

playdate smaRt ball
 Playdate	 กล้องอจัฉรยิะตวัแรกของโลกทีฝั่งอยูใ่นลกูบอลส�าหรับสตัว์เลีย้ง
ช่วยให้คณุสามารถเล่นกบัสุนัขหรือแมวได้จากทกุทีใ่นโลกผ่านการควบคมุระยะไกล 
ระหว่างสมาร์ทบอลและแอพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถือ	เพือ่ดสัูตว์เล้ียงตลอดจน 
สภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขา	ซึ่ง	App	ตัวนี้สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์	iOS	และ	
Android	ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีจาก	App	Store	และ	Google	Play
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Q:เมื่อไหร่จึงควรเปล่ียนอำหำรจำก
สูตรลูกสุนัขเป็นอำหำรสุนัขโต?

 Answer: อันดับแรกต้องบอกว่าอาหารสูตร 
ลูกสุนัขนั้นถูกออกแบบมาเพ่ือการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเรว็ในช่วงขวบปีแรก	ฉะน้ันเวลาท่ีเหมาะสมก็คือ	
หลงัจากเขาเริม่เข้าสูภ่าวะโตเตม็ที	่วธิกีารสังเกตกค็อื	
ค�านวณน�้าหนักของเขา	 หากน�้าหนักอยู่ที่ประมาณ	
80-90%	ของน�้าหนักของตามสายพันธุ์ของน้องหมา
นั้นๆ	เมื่อโตเต็มวัย	ก็สามารถเปลี่ยนอาหารได้เลย
	 สุนัขทั่วไปจะก้าวเข้าสู ่ช่วงวัยผู้ใหญ่เม่ืออายุ
ประมาณ	9	เดอืน	ยกเว้นสนุขัพนัธุย์กัษ์	เช่น	เกรทเดน 
พวกเขาจะยังต้องการอาหารสูตรลูกสุนัขจนถึงช่วง
อายุ	18	เดือน

ก ารกัดเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการสุนัข 
โดยปกตเิมือ่ฟันชดุแรกขึน้ลูกสนัุขจะเริม่
กัดส่ิงต่างๆ โดยมากสุนัขเรียนรู้การกัด

จากแม่และพ่ีน้อง แต่กบัสุนขัท่ีถกูรบัไปเลีย้งเดีย่ว 
ตั้งแต่ยังเด็กจะยังไม่ผ่านขั้นตอนนี้ มันท�าให้เขา
ขาดการเรยีนรูต่้อการยับยัง้การกดัท่ีรุนแรง อันน�า 
ไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตขึ้น ในขั้นต้น 
คณุคอืสงัคมของเขา ซ่ึงต้องรับบทบาทในการสอน 
แทนแม่และพี่น้องในครอก

เข้ำใจพฤติกรรมกำรกัดของสุนัข

	 ก่อนจะปรบัพฤตกิรรมใดๆ	ของสนุขักต็าม	สิง่แรก 
ที่คุณจะต้องปฏิบัติคือ	 ท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรม
นั้นๆ	เพื่อน�าไปสู่การฝึกสอนที่ถูกต้อง	ลูกสุนัขมักจะ
ชอบเล่นและกดัแทะข้าวของทุกอย่างอย่างสนกุสนาน	
โดยไม่เข้าใจว่ามันมีผลกระทบต่อคนอืน่ๆ	และในการ
กัดแบบไม่บันยะบันยังก็ท�าให้เขาเล่นหนักเกินไปจน
อาจท�าให้อกีฝ่ายเกดิความเจบ็ปวดจนต้องร้อง	‘เอ๋ง’	
ลูกสุนัขที่กัดจะผงะและหยุดเล่นชั่วขณะ

How to 

stop!
doG bitinG 
รบัมอืกบั 'ตูบจอมกดั'

How to stop dog biting

1เล่นกับสุนขัของคณุจนกว่าเขาจะกดั	เมือ่เขากระท�า
ส่ิงนัน้ให้ร้อง	‘OucH’	เสยีงแหลมสงูเลียนแบบการ

ร้องเอ๋งของสุนัข	 เสียงควรจะดังและคมชัด	 กระตุกมือ
ออกเพือ่แสดงให้เขารู้ว่าการกัดเป็นพฤติกรรมทีแ่ย่

2สร้างแรงจูงใจโดยการก�าขนมของสุนัขไว้ในมือพอ
ให้เขาได้กลิน่	และไม่ว่าสนัุขของคุณจะพยายามแกะ

หรอืกัดมือ	คุณต้องไม่ปล่อยให้เขาได้มนัไปจนกว่าเขาจะ
ละจมกูและปากออกจากมอื	จงึค่อยให้ขนมเป็นรางวลั	

3เนือ่งจากการเล่นเป็นกจิกรรมตามธรรมชาติท่ีช่วย
สร้างความผกูพันระหว่างเจ้าของและสนุขัได้ด	ี แต่

การกัดเป็นเร่ืองทีย่อมรับไม่ได้	 จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีค่วรจะ
สอนให้สุนัขรู้จักการเล่นกับของเล่นแทนการใช้มือของ
คุณ	 แต่หากลูกสุนัขยังพยายามกัดมือคุณจนได้ให้ร้อง
เสียงสูงตามขัน้ตอนที	่1	ถอนตวัออกจากการเล่น	และเลกิ
สนใจลูกสุนขัสกั	20	วนิาท	ีการแยกกันทางกายภาพจาก
กลุม่เป็นการสือ่ข้อความทีช่ดัเจนให้กบัลกูสนุขัว่า	 หาก
เขากดัคณุอกีครัง้กจ็ะโดนเพกิเฉยเช่นนี	้ จากนัน้กลบัไป
เล่นอกีครัง้	ท�าซ�า้ข้ันตอนไปเร่ือยๆ	เขาจะเกดิการเรียนรู้ 
ถงึการลดแรงกัดทีรุ่นแรงลง	จนเลกิกดัไปเองในทีส่ดุ

4ส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรับการสอนให้ยบัยัง้การกัดคอื
ความร่วมมอืจากทกุคนในครอบครวั	 ไม่ใช่เพยีงแค่

คุณซึ่งเป็นคนสอน	 แต่ทุกคนที่เล่นกับสุนัขต้องปฏิบัต ิ
เช่นเดยีวกัน	โดยไม่มข้ีอยกเว้น

uestions
of the monthQ

	 ส�าหรับการเปลี่ยนอาหาร	 อย่าพยายามเปลี่ยน 
ทีเดียวทั้งหมด	วิธีการที่ควรท�าคือ	ค่อยๆ	เติมอาหาร
ชนิดใหม่ลงไปในอาหารชนิดเดิม	 เริ่มจากผสมลงไป 
1/4	 ส่วน	 จากนั้นจึงค่อยเพิ่มเป็น	 2/4	 และ	 3/4	 
ตามล�าดับ	จนเป็นเต็มสัดส่วนในที่สุด
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Pet exPo
thailand 2016 
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
		 อาหารสุนัขเจอร์ไฮ	 และอาหารแมวจินนี่ยกขบวนสินค้า 
ราคาพเิศษเอาใจคนรกัสนุขัและแมว	ในงาน	Pet	Expo	Thailand	
2016	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ภายใต้คอนเซ็ปต	์
“Adventure	 and	 Friends…เพื่อนรัก	 นักผจญภัย”	 ครั้งที่	 16 
เมื่อวันที่	 26-29	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 นอกจากเจอร์ไฮจะน�า 
สินค้าหลากหลายรสชาติมาให้ได้เลือกช้อปแล้ว	 ยังมีกิจกรรม
ให้ร่วมสนุกมากมายภายในบูธ	 อาทิ	 กิจกรรมแชะแล้วแชร์	 และ
ร่วมสัมผัสโลกเสมือนจริงด้วยตัวคุณเองกับ	 Jerhigh	 VR	 ผ่าน 
แอพลิเคชั่น	 Jerhigh	World	ซึ่งสามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ	
Android	 และ	 iOS	 โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากคนรักสุนัข 
และแมวเป็นจ�านวนมาก
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Jerhigh 
@Pet World 
in Malaysia
	 ผลติภัณฑ์อาหารสนัุขเจอร์ไฮเข้าร่วมงาน	Pet	World	Malaysia	ครัง้ที	่9 
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย 
ที่ได้รับการบันทึกลงใน	Malaysia	 Book	 of	 Records	 โดยงานนี้จัดขึ้น 
เมื่อวันที่	10-12	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	ณ	Mid	Valley	Exhibition	centre	 
ในกัวลาลัมเปอร	์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน	 ผลิตภัณฑ	์ และบริการ 
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	รวมถึงกิจกรรมส�าหรับคนรักสัตว์เลี้ยงมากมาย
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ใน
การดูแลเรื่องความสะอาดของสัตว์เล้ียง หลายคน 
มองข้ามการแปรงขน อาจด้วยไม่มเีวลา เล้ียงไว้ในบ้าน 
ยงัสะอาดด ีหรือเจ้าตบูมขีนสัน้เกรียนจนคิดว่าไม่จ�าเป็น 

แต่การแปรงขนให้พวกเขาเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะสัตว์เลี้ยงม ี
การผลดัขน และเส้นขนกม็วีนัหมดอายุและหลุดร่วงได้เช่นเดยีวกับ 
เส้นผมของคนเรา เรามีเหตุผลดีๆ ที่จะสนับสนุนให้คุณเพิ่ม
กิจกรรมนี้เข้าไปในกิจวัตรประจ�าวัน

why is bRushinG 
so CRuCial? 
 1. เพือ่กระตุน้ช้ันผวิหนงัให้สร้างน�า้มนัตามธรรมชาติ	การอาบน�า้ 
ให้สัตว์เลี้ยงช่วยให้เขาสะอาดและมีกลิ่นที่ดีขึ้น	 แต่ขณะเดียวกัน 
มันก็ไปชะล้างเอาน�้ามันในรูขุมขนออกไปด้วย	 การแปรงขนจะช่วย
กระตุ้นให้น�้ามันเหล่านี้ท�างานได้ดีขึ้น	 ผลก็คือช่วยหล่อเลี้ยงเส้นขน 
ให้ไม่แห้งหยาบ	เงางาม	และท�าให้ผิวหนังไม่แห้งอีกด้วย

 2. เช็คสุขภาพโดยทั่วไปของสุนัข เมื่อคุณแปรงขนให้กับเขา 
การสัมผัสเป็นประจ�าจะท�าให้รับรู้ได้ถึงส่ิงท่ีผิดปกติใต้ผิวหนัง	 เช่น	
เนื้องอก	 ตุ่ม	 หนอง	 หรือแม้แต่บาดแผลภายนอก	 และเป็นเวลาท่ีดี 
หากคุณจะตรวจเช็คสุขภาพดวงตา	หู	และฟันควบคู่กันไปด้วย

 3. ป้องกันการระคายเคืองและการติดเชื้อ เส้นขนที่ตาย	 หาก 
ไม่ถูกเอาออกไปจะส่งผลให้เส้นขนพันกันจนเป็นก้อนสังกะตังได้	และ
ยังเป็นจุดซุกตัวอย่างดีส�าหรับเห็บหมัดทั้งหลาย	 ซึ่งก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองผิวหนังและในที่สุดก็ติดเชื้อ	 และบางครั้งสุนัขและแมว
ก็อาจเลียและกลืนเส้นขนเข้าไป	ส่งผลต่อระบบย่อยอาหารตามมา

 4. ใช้เวลาร่วมกัน ใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะรักการแปรงขน	 เพราะ 
บางครัง้มนักท็�าให้เขาเจบ็และร�าคาญ	แต่มนัจะเป็นการดถ้ีาคณุกบัเขา 
เริ่มต้นไปด้วยกันอย่างช้าๆ	 ค่อยๆ	 เริ่มจากการสัมผัสอย่างอ่อนโยน 
แปรงไปทีละจุดเบาๆ	 อย่ากระชาก	 อย่าท�ารุนแรง	 มันจะสร้างความ
ประทับใจให้กับสัตว์เลี้ยงได้ดีว่าคุณให้ความสนใจกับเขามากแค่ไหน	

 5. ท�าให้สุนัขของคุณดูสวยงาม	การแปรงขน
ช่วยให้สัตว์เลี้ยงดูสวย	เพอร์เฟ็ค	ไม่รกรุงรัง	
ไม่ดูเป็นหมาสกปรก	คุณสบายตาเขาก็สบายตัว

5 
Reasons 

to brush 
your dog’s coat

ท�ำไมกำรแปรงขนจงึส�ำคญั 

bRushinG 
basiCs

Pin Brush

Slicker Brush

3CURLY /wAVY สนุขัขนหยิก	เช่น	พเูดิล้ 
และในกลุ่ม	Water	 Dogs	 ขนจะส้ันเป็น

ธรรมชาติ	 โดยมากมีความยาวของเส้นขน
ประมาณหนึ่งนิ้วนิดๆ	 แต่ขนมีความหนาและ
เป็นก้อนอยูใ่กล้ผวิหนงัจึงควรเลอืกใช้แปรงเข็ม	
(Pin	Brush)	หวีลวด	(Slicker	Brush)	หวีโลหะ	
(Rake	Brush)	แปรงขนทุกวันอย่างระมัดระวัง
เพราะอาจท�าให้สุนัขเจ็บได้	

1Long-CoAtEd สุนัขขนยาว	 เช่น	
อัฟกัน	 มอลทีส	 ยอร์คกี้และสุนัขในกลุ่ม 

สแปเนียลควรต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ	
เพราะเส้นขนของพวกเขาจะฟูและพันกันได้
อย่างง่ายดาย	 จะเป็นการดีหากคุณใช้หวีโลหะ	
(Rake	 Brush)	 ที่มีซี่แปรงละเอียดแปรงขน 
ให้กับสุนัขทุกวัน	และตัดเล็มขนทุกเดือน

2doUbLE-CoAtEd	มสีนัุขหลายพันธุ์ 
ที่มีขนสองชั้น	เช่น	ปอมเมอเรเนียน	ฮัสกี้ 

คอลลี	่รวมไปถงึอาคิตะ	แม้ขนภายนอกจะดนูุม่ 
และเนยีนเรยีบ	แต่ซ่อนความยุง่เหยงิไร้ระเบยีบ
อยู่ภายใน	 นั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเลือกใช้
แปรงแบบคราด	หรือหวีลวด	(Slicker	Brush) 
แปรงขนให้สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย	 และ
ตัดเล็มขนทุก	3	เดือน 4sHoRt CoAtEd 	 สุนัขขนส้ัน	

เช่น	 บ็อกเซอร์	 ปั๊ก	 พิทบูล	 และในกลุ่ม	
Short-Haired	 Pointer	 ต้องการแค่ถุงมือยาง	
(Rubber	Mitt)	หรือผ้าเชด็ตวัเนือ้หยาบส�าหรบั
การกระตุ้นต่อมไขมันใต้ผิวหนังก็เพียงพอแล้ว

Rubber Mitt

Rake Brush
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{blog.poopycat.com/litterbox}

  litteR 
box cats.basic

knowledge
   ว่าด้วยเรื่องสุข(า)
         ของแมวเหมียว

Get ideas!
อีกหนึง่ดไีซน์ทีน่่าสนใจกับกล่อง

กระบะทรายแมวแบบพับได้	ใช้พืน้ทีน้่อย	
เคลือ่นย้ายสะดวก	แถมวสัดุทีใ่ช้สามารถ

ย่อยสลายได้	เป็นมติรสิง่แวดล้อม
เมือ่ใช้งานได้	1	สปัดาห์

ต้องเปลีย่นทนัท	ีแค่พบัเก็บ
กล่องให้กเ็รียบร้อย	แล้วน�า

ไปทิง้ในถงัขยะอนิทรย์ี	
อย่าน�ากลบัมาใช้ใหม่เชียว

 ดิน 
	 ถือเป็นทรายแมวธรรมชาติ
ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง	สามารถซึมซับ
ของเสียได้ดีและก�าจัดกลิ่นได้ในตัว	
แต่ข้อเสียคือ	ฝุ่นละอองจากดินมักเลอะเทอะ
ในบ้านได้เสมอ	ปัจจบุนัจึงมกีารพัฒนาดนิให้เป็นแบบ
เม็ดเล็กๆ	ซึง่จะสามารถซมึซบัและเกาะตวักนัเป็นก้อน
ได้ดี	ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด
 วัสดุรีไซเคิล 
	 บางครั้งของเหลือใช้ในชีวิตประจ�าวันบางอย่าง 
กใ็ช้ประโยชน์ได้ด	ีเช่น	หนงัสอืพมิพ์	นอกจากซมึซบัน�า้
ได้ดี	ยังดูดกลิ่นได้อีกด้วย	เมล็ดข้าวเปลือกและเศษไม้ 
เล็กๆ	 ก็น�ามาใช้ได้เช่นกัน	 อย่างไรก็ดี	 ของเหล่าน้ี 
ไม่นับว่าเหมาะสมเท่าไรที่จะน�ามาใช้แทนทรายแมว	
เพราะแมวอาจท�าธุระได้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไรนัก
 ซิลิกา 
	 ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนิยมกันมาก	 เพราะ
เม็ดซิลิกานอกจากจะดูดซับกลิ่นได้เยี่ยมแล้ว	 ยังง่าย
ต่อการท�าความสะอาด	ทั้งยังใช้งานได้นานกว่าทราย
แมวชนิดอื่นๆ	
	 ในการเลือกทรายแมว	 สิ่งส�าคัญที่ต้องใช้ในการ
ตัดสินใจ	 นอกจากไลฟ์สไตล์ของคุณแล้ว	 ก็คือผู้ใช้	 
ควรสังเกตว่าแมวชอบทรายแมวชนิดไหนเป็นพิเศษ	

เ มื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าสัตว์เลี้ยงที่จะน�า
เข้ามาในบ้าน ดูแลและรักเขา คือ "แมว" 
อุปกรณ์ส�าคัญอย่างแรกที่คุณจะต้องมี

ประจ�าบ้านไว้ก็คือ "กระบะทราย" 
นอกจากสิ่งนี้จะเป็นที่ปลดทุกข์ชั้นดี
ของเจ้าเหมียวแล้ว ยังช่วยในการจ�ากัด
พื้นที่ส�าหรับท�าความสะอาดของเสีย
เจ้าเหมียว ท�าให้คุณเหนื่อยน้อยลง
อีกด้วย ต่อไปนี้คือหลักง่ายๆ 
เพื่อการจัดที่ทางสุขา (รมณ์) 
ส�าหรับแมวของคุณ

basiC knowledGe
 จ�ำนวน หลักการง่ายๆ	ก็คือ	ต้องมี
กระบะทรายมากกว่าแมวเสมอ	แมว	1	ตัว	
อาจมีกระบะทราย	2	ใบ	ถ้าบ้านมีหลายชั้น	
แต่ละชั้นก็ควรมี	1	ใบเป็นอย่างน้อย

 ขนำด ขนาดของกระบะทรายต้องไม่เล็ก
ไม่ใหญ่เกินไป	 โดยดูจากขนาดตัวของแมวเป็นส�าคัญ	
ให้เขาสามารถหมุนตัวไปมาอยู่ในนั้นได้	

 ฝำปิด	 สิ่งที่ควรจะน�ามาประกอบการตัดสินใจ
เลือกว่าควรใช้ฝาครอบกระบะหรือไม	่ คือ	 ต้องแน่ใจ
ว่าเมื่อมีที่ครอบแล้ว	 แมวสามารถที่จะเข้าออกจาก
กระบะทรายได้อย่างสะดวก	 และไม่เป็นอุปสรรค 
ในการขับถ่าย	 เพราะแมวมักไม่ชอบความอึดอัด 
หรือทึบ	เขาจึงอาจเลือกที่จะไม่ขับถ่ายที่นั่นก็ได้

 ทีต่ัง้ ควรเป็นท่ีโล่ง	ไม่คบัแคบ	ไม่มคีนพลกุพล่าน	
และต้องไม่ใช่จุดเดียวกับที่กินที่นอนของเจ้าเหมียว
เด็ดขาด	 แมวชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยและ 
ผ่อนคลาย	 จึงไม่ควรมีอะไรบังสายตาในการมองเห็น	
หากเลีย้งแมวหลายตวั	กระบะทรายของแมวแต่ละตวั 
ควรจะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร

 ทรำยแมว	 โดยปกติเมื่อถ่ายทุกข์เสร็จแล้ว	 แมว
มักจะขุดดินกลบของเสีย	 ฉะนั้นทรายแมวจึงเป็น 
สิ่งส�าคัญท่ีต้องเลือกหา	 แต่ไม่มีค�าตอบไหนตายตัว
ส�าหรับชนิดของทรายแมวที่ดีที่สุด

เมื่อรู้แล้วก็อย่าพยายามเปลี่ยนชนิด	 แมวไม่ใช่สัตว ์
ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนัก

 ท�ำควำมสะอำด	 เปลี่ยนทรายแมวที่อับชื้นและ
เก็บของเสียทุกวัน	 นอกจากจะท�าให้บ้านของคุณ 
น่าอยู่มากขึ้น	 แมวเองก็จะรู้สึกคล่องตัวเวลาขับถ่าย	
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของทรายแมวที่ใช้ด้วย	เพราะ
การท�าความสะอาดและเปลีย่นทรายแมวนัน้	ควรต้อง 
เปลี่ยนท้ังหมด	 คือ	 เทของเดิมท้ิงให้หมด	 แล้วจึงใส่
ทรายใหม่เข้าไปแทน	 ยิ่งเปลี่ยนบ่อยก็จะยิ่งดี	 และ
เวลาท�าความสะอาดกระบะทรายนัน้	กค็วรจะล้างด้วย
น�้าร้อนกับน�้าสบู่อ่อนๆ	จึงตามด้วยการล้างให้สะอาด
ด้วยน�้าเปล่าอีกที	 ให้แน่ใจว่ากระบะทรายแห้งดีแล้ว	
จงึค่อยใส่ทรายแมวใหม่เข้าไป	ไม่ควรท�าความสะอาด
ด้วยสารเคมีชนิดแรง	 เพราะสารเหล่านั้นอาจตกค้าง	 
และมกีลิน่ทีต่ดิอยู	่อาจท�าให้แมวรู้สกึไม่ดกัีบการขบัถ่าย 
ในกระบะทรายได้

CAT
Guru
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‘‘ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้

ก็ท�ำรีเสิร์ซเยอะเหมือนกันว่ำ 

พันธุ์ชิห์สุนี่ดวงตำเขำ

ค่อนข้ำงจะเซ้นส์ซิทีฟ 

ถ้ำขนยำวรกรุงรังอำจจะไปทิ่มตำ

ท�ำให้ตำเขำบอดได้ 

ก็เลยตัดให้สั้นเกรียนตลอด 

จะได้คงควำมสำวคงกระพัน

ให้เขำตลอด’’

now White 
 and the Great Princess

เกรซ พชัร์สติา อธอินนัตศักด์ิS
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เ พ็ท เลฟิเว่อร์ บาย เจอร์ไฮ ได้มโีอกาสกลบัมาพดูคยุกบัสาวสวยหน้าคม 
ลกูครึง่ไทย-อนิเดยี เกรซ พชัร์สติา อธอินนัตศกัดิ ์(เกรซ กฤตกิา ซงิห์)  
อีกคร้ัง หลังจากที่เธอเคยแชร์ความรักท่ีมีต่อสี่ขาหมาปอมนามว่า 
อั่งเปาไปในครั้งก่อน คราวนี้เธอจะมาบอกกล่าวความผูกพันท่ี 

ยาวนานกว่า 7 ปีกับ สโนว์ไวท์เจ้าหญิงแสนสวยสายพันธุ์ชิห์สุ ซึ่งท�าให้ 
เรารู้ว่าความใส่ใจที่เธอมีต่อเจ้าสี่ขาตัวนี้ใหญ่โตกว่าขนาดตัวมาก 
หลายเท่าเลยทีเดียว

แนะน�ำตัวสักนิด

	 สวัสดีค่ะ	เกรซ	พัชร์สิตา	อธิอนันตศักดิ์	ศึกษาอยู่
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ภาคอินเตอร์	คณะ	Business	
English	หลังจากหมดสัญญากับทีวีซีน	ก็เป็นนักแสดง
อิสระค่ะ	ตอนนี้เลี้ยงสุนัขแค่ตัวเดียวคือสโนว์	ชื่อเต็มๆ	
ของนางคือ	สโนว์ไวท์	เป็นพนัธุช์ห์ิสุ	ทอย	ได้เขามาเพราะ
ขอของขวัญวันเกิดเป็นหมา	 แล้วข้างๆ	 บ้านน้าชาย 
สุนัขเขาคลอดลูกออกมาสามตัว	 น้าก็ถ่ายรูปมาให้ด	ู 
เรากเ็ลอืกสขีาว	เลยได้สโนว์มาค่ะ	ไม่ได้ซือ้ไม่ได้อะไรเลย 
ขอเขามา	 ก็รับเขามาเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่หย่านมแม่เลย	
ตอนน้ันตัวยังเล็กมาก	 ก็อยู่ด้วยกันมานานจนตอนนี้	
7	ปีแล้วค่ะ”

พูดถึงนิสัยของสโนว์ 
	 “นิสัยเขาจะเหมือนเจ้าของก็คือเกรซ	 ซึ่งเป็นคน 
เอามาเลีย้ง	เป็นคนตัง้ชือ่	เป็นคนอุม้เข้าบ้านอะไรอย่างนี ้
แต่กจ็ริงนะคะ	สโนว์จะเป็นหมาแพ้ง่าย	เป็นหมาส�าอาง
ซึง่ก็เหมอืนเกรซเลย	กนิอะไรไม่ถกูก็แพ้	แพ้กระท่ังเหงือ่ 
ตัวเอง	 แพ้อะไรง่ายมาก	 เมื่อก่อนสโนว์จะมีฉายาว่า	 
หญิงยีสต์	 เพราะว่าเขาจะคันตลอดเลย	 ภูมิต้านทาน 
ไม่ค่อยดี	แพ้ง่าย	คันง่าย	ขนไม่ร่วงนะคะ	แต่จะมสีะเกด็

เหมือนรังแคนิดหนึ่ง	 ก็รักษากันอยู่นานมาก	 เปลี่ยน
แชมพู	 เปลี่ยนอาหาร	ประมาณ	2	ปีกว่าถึงได้กลับมา
สวยแบบนี้ค่ะ	 สโนว์เป็นหมาขี้ร้อนด้วยค่ะ	 ถ้าได้อยู่ 
ในห้องแอร์จะมีความสุข	ลั้นลามาก”

ในส่วนของควำมสวยควำมงำม

	 “ไม่เคยเลี้ยงให้สโนว์ขนยาวเลยค่ะ	 เกรซมองว่า 
ถ้าขนยาวจะท�าให้สโนว์ดูแก่เป็นคุณป้ายังไงไม่รู้	 ก็เลย
พาไปตัดขนที่ร้านบ้าง	 ตัดเองบ้าง	 เปิดเท้า	 เปิดท้อง	 
แล้วก็หน้า	จริงๆ	ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็ท�ารีเสิร์ซ 
เยอะเหมือนกันว่า	 พันธุ์ชิห์สุน่ีดวงตาเขาค่อนข้างจะ 
เซ้นส์ซทิฟี	ถ้าขนยาวรกรุงรังอาจจะไปทิม่ตาท�าให้ตาเขา 
บอดได้	ก็เลยตัดให้สั้นเกรียนตลอด	จะได้คงความสาว 
คงกระพนัให้เขาตลอด	แล้วเขากไ็ม่ชอบด้วย	เวลามดัจกุ 
จะสะบัด	พยายามเอาออก”

now White 
 and the Great Princess

เกรซ พชัร์สติา อธิอนนัตศกัด์ิ

กล่ำวถึงเรื่องของกำรฝึก

	 “เกรซฝึกเรื่องพื้นฐานให้เขาตั้งแต่เด็กๆ	 เลยค่ะ	 
ในเร่ืองของการกิน	การขบัถ่าย	คอืให้เขาดมหนงัสือพิมพ์ 
วางถาดข้าวบนหนังสือพิมพ์	 จนเขารู้ว่าถ้าจะกินต้อง
ไปตรงนั้น	 จะฉี่ต้องไปตรงนี้นะ	 ทุกวันนี้พอจะขับถ่าย 
ก็จะเดินออกไปนอกบ้าน	 แล้วเราก็จะเก็บ	 มันก็ง่าย	 
พูดรู้เรื่องค่ะ	 กินข้าวก็เป็นเวลา	 แต่ว่าสโนว์ก็มีเทคนิค
พเิศษในการคว�า่ถาดข้าวเหมอืนกนัถ้าไม่พอใจ	กจ็ะเอา
เท้าเคาะก๊อกแก๊กๆ	แล้วเอาจมกูดนุจนคว�า่	ประมาณว่า 
ไม่ชอบไม่อยากกนิอันนีน้ะ	แล้วอีกอย่างกค็อืน�า้	ทีบ้่าน
จะใช้เป็นซิงเกิลที่เติมน�้าอัตโนมัติค่ะ	ทีนี้พอหมดนางก็
ไม่พอใจจะคว�่าลงมาเลย	เป็นหมารู้มาก”

วีรกรรมจ�ำฝังใจ

	 “เขามีวีรกรรมหลายอย่างเลยค่ะ	 อย่างฉี่บนพรม	
สอนกแ็ล้ว	ดกุแ็ล้ว	เขากย็งัท�า	แล้วกช็อบเถยีงค่ะ	สโนว์
เป็นหมาไม่ค่อยเห่านะ	 เรียบร้อย	 แต่ว่าเวลาที่ไม่ชอบ	 
ไม่พอใจ	ไม่ได้อย่างใจถึงจะมเีสยีง	คนในบ้านทีเ่ขาไม่ชอบ 
ที่สุดเลยคือน้องชายเกรซ	 แล้วก็คุณยาย	 ซึ่งคุณยาย 
จะเป็นคนที่อาบน�้าให้เขา	 บางทีท�าเขาเจ็บ	 เขาก็จะ 
จ�าฝังใจ	 ส่วนน้องชายจะชอบเล่นแรงๆ	 ค่ะ	 จะมีเสียง 
แค่กับสองคนนี้	 ที่เหลือไม่มีเสียงเลย	 แล้วก็ไม่ใช่การ
เห่านะคะ	 เป็นเสียงงึมง�า	 ฮีมฮัมในล�าคอ	 ไม่ใช่การขู่
ด้วย	เหมือนเถียงมากกว่าน่ะค่ะ	ถ้าคุณยายดุว่า	สโนว์
ท�าไมฉีบ่นพรม	นางกจ็ะมเีสียงแบบแอ๊ะๆ	ในล�าคออะไร
อย่างนี้	ตลกมาก”



‘‘พันธุ์ชิห์สุ ทอยเนี่ย 

ไม่ว่ำจะผ่ำนไปกี่ปีเขำก็ยังเหมือนเด็ก 

คือปกติหมำพอโตแล้ว

เขำก็จะไม่ค่อยเล่น แต่ว่ำพันธุ์นี้

ยังไงก็เล่น แล้วก็เซ้นส์ซิทีฟ

เหมือนเด็กน้อยมำกๆ 

เรำเลี้ยงเขำแล้วก็ทิ้งเขำไว้ไม่ได้ค่ะ 

ไปไหนก็ต้องเอำไปด้วย’’

กำรดูแลในเรื่องโภชนำกำร

	 “การดูแลสโนว์นอกจากเรื่องของแชมพูที่ดูแล 
ในเรื่องเส้นขน	ก็จะเป็นอาหารค่ะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	 
เพราะสโนว์แพ้โปรตนีบางชนดิ	เวลาเลือิกซ้ืออาหารเมด็ 
กต้็องดสู่วนผสมให้ไม่มีสิง่ท่ีเขาแพ้	โดยมากก็จะเลือกที่ 
เป็นพืชผกัหรือเน้ือแกะไปเลย	อาการแพ้อาหารกส็งัเกตด ู
ว่าเมื่อให้อาหารชนิดไหนแล้วเขามีอาการคัน	 ผิวหนัง 
เป็นผื่นแดง	 ลองเปลี่ยนอาหารดู	 อย่างสโนว์พอระวัง
เรื่องอาหารเขาก็ดีขึ้น"
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เ มื่อหมอนหนุนใบเดิมมันแบนติดที่นอนจนต้องเปลี่ยน จะให้ทิ้งไป กน่็าเสยีดาย เอามาดดัแปลงท�าทีน่อนให้เจ้าตบูทีบ้่านด้วยวธิง่ีายๆ 

ประหยัดเงินได้อีกด้วย

 

mini

doG bed

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนเลี้ยงชิห์สุ

	 “จริงๆ	เกรซกม็ปีระสบการณ์ในการเล้ียงสนัุขมาหลายสายพันธุเ์หมอืนกนัค่ะ	แต่ว่า 
พันธุช์ห์ิส	ุทอยเน่ียไม่ว่าจะผ่านไปกีปี่เขากยั็งเหมอืนเด็ก	คอืปกตหิมาพอโตแล้วเขากจ็ะ
ไม่ค่อยเล่นแต่ว่าพันธุน้ี์ยงัไงก็เล่น	แล้วกเ็ซ้นส์ซทีิฟเหมอืนเดก็น้อยมากๆ	เราเล้ียงเขา
แล้วกท็ิง้เขาไม่ได้ค่ะ	ไปไหนกต้็องเอาไปด้วย	ถ้าไม่ว่างก็ต้องเอาไปฝากคนทีเ่ขารกัหมา 
จริงๆ	 เพราะเป็นพันธุ์ที่ติดคนมาก	 เลี้ยงหมาชิห์สุก็เหมือนเลี้ยงเด็กค่ะ	 ท�ายังไงก็ได ้
ให้เขามีความสุขมากท่ีสุด	 ใส่ใจเขา	 แล้วก็เป็นหมาที่ขนค่อนข้างที่จะเซ้นส์ซิทีฟ	 ก็
ต้องคอยดแูลมากหน่อย	ต้องหมัน่แปรงขนทกุเช้า-เยน็	อาบน�า้กต้็องเป่าให้แห้ง	ไม่ใช้ 
ความร้อน	เพราะว่าผวิหนงัค่อนข้างบอบบาง	เป่าลมเยน็ธรรมดาจนกว่าจะแห้ง	แล้วก็
ห้ามให้ขนยาวปิดหน้าปิดตา	ถ้าจะไว้ยาวกม็ดัจกุให้เขา	ชห์ิสจุะมปัีญหาอกีอย่างก็คอืหู 
ต้องท�าความสะอาดบ่อยๆ	อย่าให้เปียกชื้น	ก็เหมือนเลี้ยงเด็ก	ใส่ใจให้มากๆ	ค่ะ”

ฝำกผลงำนทิ้งท้ำย

	 “ตอนน้ีกม็ลีะครทีเ่พ่ิงถ่ายจบไป	3	เร่ืองค่ะ	คอืเร่ือง	4	หล่อขอสบื	พรมแดนแสนรกั 
และปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ	 ก�าลังรอออนแอร์ทางไทยทีวีสีช่อง	 3	 ค่ะ	 ฝากติดตาม 
ผลงานด้วยนะคะ”	

1.	 ตัดผ้า	 2	 ชิ้นตามแพทเทิร์นดังภาพ	 (ขนาดของ 
แพทเทิร์นปรับได้ตามขนาดตัวของสุนัข)	 ประกบ
ด้านผิดเข้าหากัน

2.	 ตัดริบบิ้นหรือผ้ากุ๊น	8	ชิ้น	สอดเข้าระหว่างผ้าตามจุด	X	ในภาพที่	1	 
ดึงปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกออกมาเล็กน้อย	 เย็บรอบด้าน	 เว้นช่อง 
เผื่อกลับด้านผ้าด้วย

4.	 ผูกโบว์ที่มุมทุกด้าน	 เป็นอันเสร็จ	 เรียกเจ้าตูบ 
เข้านอนได้

x

x x

x

x

xx

x

50 x 75 cms.

10x10
 cms.

pet 
diY

Material:
1.	 ใยโพลีเอสเตอร์	หรือนุ่น	
	 (จากหมอนหนุนใบเดิม)
2.	 ผ้า	ลายตามชอบ
3.	 ด้ายและเข็มเย็บผ้า
4.	 ผ้ากุ๊น	หรือริบบิ้น
5.	 กรรไกร

how to: 

3.	 กลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก	 เย็บผ้าช่วงข้าง 
ส�าหรับเป็นขอบที่นอน	เว้นช่องว่าง	แล้วใส่นุ่นหรือ 
ใยโพลีเอสเตอร์พอแน่นแล้วเย็บปิด	 ท�าให้ครบทุก 
ด้าน	(ส่วนกลางของท่ีนอนอาจดไีซน์เป็นลกูฟูกกไ็ด้)



vip
12

เ จ้าตูบสายพันธุ์ French Bulldog มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ความขี้เล่น เป็นมิตรปนฮาแบบน่ารักน่าหยิก ล่าสุดเราไปสะดุดตากับ 
น้องเฟร้นช์ตัวสีด�าก�าลังถูกโกนหนวดบนปกหนังสือเล่มหนึ่ง ท�าเอา

อยากสัมผัสตัวจริงของดาราสี่ขาขึ้นมาทันควัน งานนี้ไม่พลาดต้องขอ
จับเข่าพูดคุยกับคุณเก่ง วันเฉลิม มาบางยาง ผู้เป็นเจ้าของถึงวีรกรรม
ของชัตเตอร์กันสักหน่อย

แนะน�ำตัวเองหน่อยค่ะ

	 “เก่ง	วนัเฉลมิ	มาบางยางครบั	อาชพีช่างภาพอสิระ	สตัว์เลีย้งทีม่อียูต่อน
นี้คือ	ปลา	และสุนัขพันธุ์เฟร้นช์	บูลด็อกชื่อชัตเตอร์	อายุ	1	ปี	กับ	2	เดือน
แล้วครับ”

มีกำรดูแลอย่ำงไรบ้ำง

	 “ชัตเตอร์นี่ดูแลตามปกติเลยครับ	 อาหารท่ีให้จะเป็นบาร์ฟแบบ
ส�าเร็จรูปสูตรปลาและเนื้อวัว	 สลับกับโครงไก่ดิบ	 3-5%	 ของน�้าหนักตัว 
ต่อวนั	แบ่งออกเป็น	2	ม้ือ	เช้าและเยน็	เรือ่งทางกายภาพกอ็าบน�า้ให้อาทติย์
ละครั้ง	 อาบเสร็จก็ต้องเช็ดและเป่าขนให้แห้งที่สุด	 เพราะสุนัขสายพันธุ์นี ้
ขึ้นช่ือเรื่องผิวหนังแพ้ง่าย	 ถ้าหากมีการอับชื้นก็มีโอกาสเป็นโรคผิวหนังสูง	
แล้วทุกเย็นถ้าไม่ติดงานก็จะพาออกไปเดินออกก�าลังกายในหมู่บ้านวันละ	
30-45	นาที	เดินสลับกับวิ่ง	ต้องดูด้วยครับไม่ให้เขาเหนื่อยเกินไป”

ท�ำไมต้องสุนัขพันธุ์นี้

	 “โดยส่วนตัวผมชอบสุนัขอยู่แล้วครับ	 แต่ว่าเม่ือก่อนบ้านค่อนข้างจะ 
ไม่เหมาะกับการเลี้ยงก็เลยอาจจะไม่มีโอกาส	ปัจจุบันพอมีพื้นที่และเวลา
ที่พร้อมจะดูแลเขาได้ก็ตัดสินใจเลี้ยงเลย	และที่เป็นเฟร้นช์	บูลด็อก	เพราะ
ชอบสายพันธุ์นี้อยู่แล้วด้วย”
 

ชัตเตอร์
Shooting 
in the Heart
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อย่างนั่ง	 หมอบ	 คอย	 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเราฝึก 
ค�าสั่งพื้นฐานจนคุ้นเคยแล้ว	 ส่วนในด้านเทคนิคการ 
ถ่ายภาพสุนขัส�าหรับผม	ถ้าไม่ใช่สนุขัของตวัเองนะครับ 
อันดับแรกเลยต้องสร้างความคุ้นเคยกับสุนัขตัวนั้นๆ	
ก่อน	สังเกตพฤติกรรม	ดูนิสัยของเขา	พยายามเอาของ
ทีเ่ขาไม่เคยเหน็เข้าไปให้ดม	ให้เล่น	เช่น	กล้อง	เขาจะได้ 
ไม่ตื่นกลัว	 แล้วก็อาจจะต้องใช้ขนมล่อให้เชื่อฟังค�าสั่ง 
มากขึ้น	และนิ่งขึ้น”

ฝำกข้อคิดถึงคนที่เลี้ยงสัตว์หน่อยค่ะ

	 “เม่ือจะเล้ียงสัตว์สักตัว	 ก่อนอ่ืนเลยต้องดูความ
พร้อมและความรับผิดชอบของตัวเราเองก่อน	 ว่าเรา 
มีส่ิงเหล่านี้พอไหม	 ไม่ใช่ว่านึกอยากจะเลี้ยงก็ไปซื้อ 
มาเล้ียง	 แต่ควรต้องศึกษาเรื่องสายพันธุ์ด้วยนะครับ	 
ดูในเร่ืองของนิสัยใจคอ	 ข้อดีข้อเสียของเขาว่าเข้ากับ
เราได้ไหม	 เรารับได้หรือเปล่า	 ซึ่งข้อดีส่วนใหญ่ทุกคน
รับได้อยู่แล้ว	 แต่ข้อเสียเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาดูให้
ถี่ถ้วน	 เม่ือเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลเขาให้เต็มที่เท่าที่เราจะ
ท�าได้	พอเวลาเรากอดเขาแล้วมันสบายใจดีนะครับ”

"ควรต้องศกึษำ
เรือ่งสำยพนัธุด้์วยนะครบั 
ดใูนเรือ่งของนสิยัใจคอ ข้อดีข้อเสยี
ของเขำว่ำเข้ำกบัเรำได้ไหม 
เรำรับได้หรอืเปล่ำ 
ซึง่ข้อดส่ีวนใหญ่ทุกคนรบัได้อยู่แล้ว 
แต่ข้อเสยีเป็นเร่ืองท่ีต้องพิจำรณำ
ดใูห้ถ่ีถ้วน เมือ่เลีย้งเขำแล้ว
กด็แูลเขำให้เตม็ทีเ่ท่ำท่ีเรำจะท�ำได้ 
พอเวลำเรำกอดเขำแล้ว
มนัสบำยใจดนีะครบั"

บอกกล่ำวเล่ำเรื่องชัตเตอร์

	 “ครัง้แรกทีเ่ราได้เจอกนั	เป็นตอนทีผ่มได้ไปถ่ายภาพ 
ในงาน	 Dog	 Show	ปี	 2015	 ตอนที่ถ่ายภาพก็เดินดู 
ไปด้วย	พอเหน็เขากไ็ปดอูยูห่ลายรอบเหมือนกัน	จนถงึ
วนัสดุท้ายของงานกไ็ปลองอุม้ด	ูพอสบตาก็คดิในใจเลย
ว่าถ้าเขายังอยู่จนจบงานจะพากลับบ้านด้วย	 สุดท้าย
ชัตเตอร์ก็อยู่	 ผมก็เลยตัดสินใจเอากลับบ้านมาด้วย	
สรุปว่าท�างานในครั้งนั้นไม่เหลือเงินกลับบ้านเลย	 แต่
ได้ชัตเตอร์กลับมาแทน”

เป็นไงมำไงชัตเตอร์ถึงมำเป็นดำรำหน้ำปก

	 “พอดีรุน่น้องผมท�างานอยูท่ี	่a	day	bulletin	LIFE	
สนใจอยากได้สุนัขไปข้ึนปกหนังสือ	 ซึ่งเล่มนั้นเนื้อหา 
จะเกี่ยวกับ	 Grooming	 Shop	 ก็เลยตกลงนัดวันถ่าย
กันเองท่ีบ้าน	 เหน่ือยมากนะครับ	 แต่ก็สนุกดี	 มีความ
ภูมิใจ”

แนะน�ำทริคกำรถ่ำยภำพสัตว์เลี้ยงหน่อย

	 “ชตัเตอร์ถ่ายรปูไม่ยากนะครบั	ถ้าเป็นชอ็ตพืน้ฐาน 



pet' teRtainment
14

	 ต้องขอแสดงความยนิดกีบัร้านค้าสตัว์เลีย้งชือ่ดงั	มนญู 
เพท็ช็อปท่ีเพ่ิงเปิดตวัสาขาน้องใหม่	มาร์เก็ตวิลเลจ	สุวรรณภูมิ 
ไปหมาดๆ	โดยยงัคงคอนเซป็ต์ของผูจ้�าหน่ายอาหารสตัว์และ
อุปกรณ์ทั้งปลีกและส่งพร้อมบริการแบบเดลิเวอรี่ส่งตรง 
ถึงบ้านตามเงื่อนไขที่สามารถสอบถามได้จากทางร้าน	
	 ร้านตั้งอยู่ในโฮมโปรสุวรรณภูมิ	 ถนนบางนา-ตราด	 
กม.12	ตรงข้ามกบัตลาดก่ิงแก้ว	ครบครนัด้วยสินค้าส�าหรบั
สตัว์เลีย้งทัง้สุนขั	แมว	และสตัว์ฟันแทะ	ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
เกรดพรเีม่ียมหรอืเกรดปกต	ิ อปุกรณ์ส�าหรบัสตัว์เลีย้งทัว่ไป	 
และขาดไม่ได้กบัขนมสุนขัและผลติภณัฑ์ของเจอร์ไฮทีท่างร้าน 
ให้การการนัตว่ีาขายดบิขายด	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่	Dog	Stick	
รสมิลค์กี้และแครอท	 ดังนั้นการจัดวางผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ	
สแน็คจึงค่อนข้างโดดเด่นอยู่ตรงหน้าทางเข้า	 เรียกว่าเปิด
ประตูเข้ามาก็เจอเลย	 แถมสิทธิพิเศษในเรื่องของส่วนลด	
ของสมนาคุณ	ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษๆ	ที่นี่ยังมีมาเรื่อยๆ	
อีกด้วย	ว่างเมื่อไหร่อย่าลืมไปช้อปให้ตูบด้วยนะจ๊ะ	

มนญู เพท็ชอ็ป
สำขำมำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

disCoveRy 
of JerhiGh 

	 แอนเิมชัน่มหากาพย์ภาค	5	ไอซ์เอจ	กลับมาสานต่อ 
ความสนุกกันอีกครั้ง	 เมื่อเหล่าก๊วนแสบหน้าเดิม	 
ไม่ว่าจะเป็น	แมนนี	่ช้างแมมมอธ	แอลลี	่เสอืเขีย้วดาบ 
ดีเอโก้	 ชีร่า	 และ	 ซิด	 กราวน์	 สลอตตัวป่วนจะต้อง
เดินทางออกจากบ้านของตนเองเพื่อรักษาชีวิตไว	้
เมื่ออาณาจักรถูกรุกราน	 การเดินทางที่ไร้จุดหมาย
ไปยงัสถานทีท่ีไ่ม่คุน้เคยในดนิแดนสดุมหศัจรรย์ทีซ่ึง่
มเีจ้าแชงกร	ีลามะเป็นผูน้�าลทัธ	ิเรือ่งราวของพวกเขา
จะเป็นอย่างไรต่อไปนัน้	คงต้องตดิตามกันดซูะแล้วล่ะ

หมวดหมู่: PG	|	Animation,	Action,	Adventure
อ�านวยการสร้าง: Blue	Sky	Studios,	Twentieth	
century	Fox	Animation
ผู้ก�ากับ: Mike	Thurmeier,	Galen	T.	chu
พากย์เสียง: Adam	Devine,	 Jennifer	 Lopez,	
Melissa	Rauch

iCe aGe 
Collision Course
ไอซ์ เอจ: ผจญอกุกำบำตสดุอลเวง

tRip hazaRd 
and luCy 
the best doG aCt 
bRitain's Got talent
	 คล้ายจะเป็นธรรมเนียมส�าหรับการแข่งขัน	 
Got	Tatent	แห่งเมอืงผูด้	ีทีท่กุปีจะต้องมผู้ีเข้าร่วม
ออดิชั่นเป็นสุนัข	 ปีนี้ก็เช่นกันที่ดาวเด่นตัวเล็กๆ	
ท�าเอาเหล่ากรรมการทึง่และอ้ึง	จน	Simon	cowell	
ถึงกับออกปากว่า	 น่ารักเป็นที่สุด	 (อะไรปานนั้น) 
Trip	 Hazard	 สุนัขมอลทีสผสมปอมเมอเรเนียน	 
มาด้วยการแสดงเต้นคู่กับเจ้าของ	 Lucy	 Heath		
ความสามารถที่ท�าได้ทั้งยืนสองขา	 เดินถอยหลัง 
กระโดดข้ามและเตะ	เป็นอะไรท่ีน่าประทบัใจมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ไฮไลท์ในวนัชงิชยั	กบัการแสดง
ฮีโร่จับผู้ร้าย	 ในซีนกระดึ๊บไปตามก�าแพง	 เรียก
เสียงฮือฮาจากคนดูได้มาก	 ไม่ว่าผลจะออกมา 
อย่างไร	 Trip	 คือตูบไซส์มินิที่เจ๋งมาก	 แม้ตลอด 
	การแสดงเขาจะมองแต่ขนมในมือ	Lucy	ก็ตาม

PeT
panoRama
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