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the tiny dog, 

 'BIG' heart
เต๋า ดราก้อนไฟว์ 
กบัสองศรชีวิาว่า



Siberian 
HuSky

Other Name: Husky, Sibe ถิ่นก�ำเนิด: ไซบีเรีย Life Span: 12-15 ปี Group: Working

ไซบีเรียน ฮัสกี้

จะเชื่อฟังค�าสั่งได้เป็นอย่างดี

ถ้าเห็นว่าคุณเป็นผู้น�าและมีความเข้มแข็ง

กว่าตนเอง ในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง

ค�าสั่งควรใช้เวลา 

15 
นาที/วัน ดีที่สุด

Training tip!

pet of tHe montH
02

ส่วนสูง 51-60 ซม. 
น�้ำหนัก 16-27 กิโลกรัม
ขำและเท้ำ ขาหน้ามีระยะห่างกันเล็กน้อย 
ตั้งตรงและขนาน ขาหลังท่อนบนมีกล้ามเนื้อ
ที่ดูแข็งแรง ตั้งตรงขนานกัน อุ้งเท้าขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยขนหนาแน่นระหว่างนิ้วเท้า 
ช่วยให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต�่าได้ 

ไซ
บีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky) ถูก 
น�ำมำใช้งำนนำนหลำยศตวรรษโดยชนเผ่ำ 
Chukchi ซึ่งอยู ่ในบริเวณคำบสมุทร

ไซบี เรียตะวันออก ฮัสกี้ เป ็นสุนัขที่แข็งแรง 
คล่องแคล่ว เต็มเปี่ยมด้วยพลัง จึงถูกฝึกให้เป็น
สุนัขลำกเล่ือนบนหิมะ ทั้งดึงคนและลำกของ  
อีกทั้งยังท�ำหน้ำที่เฝ้ำบ้ำนได้อย่ำงดีอีกด้วย 
 เน่ืองจากมเีชือ้สายจากสนุขัในวงศ์สปิตซ์ ฮสักีจ้งึมี
ลกัษณะขนหนาแน่น ฟ ูเป็น 2 ชัน้ ท�าให้สามารถท�างาน
อยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของไซบีเรียได้อย่างดี  
มีความอดทนต่อการท�างานเป็นเวลาหลายชั่วโมง  
น�้าหนักตัวที่เบาท�าให้พวกมันท�าความเร็วได้ดีเยี่ยม  
จนถูกน�าไปใช้ในการแข่งสุนัขวิ่งอาร์คติกเพื่อเป็นการ
เสี่ยงดวงส�าหรับนักพนัน ต่อมาความนิยมของฮัสกี้ 
ทวีขึ้นมากในปี 1925 เม่ือมีการระบาดของโรคคอตีบ 
ในเมืองโนม ไซบีเรียน ฮัสกี้ถูกน�ามาใช้เพื่อการขนส่ง 
ยารกัษาออกจากเมอืงเนแนนาสูเ่มอืงโนมด้วยระยะทาง 
มากกว่า 600 ไมล์ (ได้ถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร ์
แอนิเมชั่นเรื่อง Bolto ตามชื่อสุนัขน�าทีมของ Gunnar 
Kaasen นอกจากการขนส่ง บรรทกุ และแข่งขนั ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไซบีเรียนท�าหน้าที่เป็นสุนัขค้นหา
และกู้ภัยในขั้วโลกเหนือให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกา
อีกด้วย 
 นิสัยของไซบีเรียน ฮัสก้ีค่อนข้างอ่อนโยน ข้ีเล่น 
รักครอบครัว มีความกระตือรือร้นต่อการเข้าสังคม แต่
เป็นสนุขัทีม่พีลงังานสงู จงึชอบการวิง่ไล่สิง่ต่างๆ รอบตวั  
ชอบวิ่งมากเป็นพิเศษ เข้ากันได้ดีกับเด็กและเป็นมิตร
กับคนทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้ชอบที่จะเห่าหอนและเบื่อง่าย 
ไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามล�าพังเป็นเวลานาน การไม่ได้
ออกก�าลังกายอย่างเพียงพอ จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ
และร่างกาย ซึ่งท�าให้ก้าวร้าวได้ 

ศีรษะ มีขนาดปานกลางสมส่วนกับล�าตัว 
กะโหลกมีลักษณะกลม หัวกะโหลกระหว่างหู
จะกว้าง และเรียวลงจรดตาทั้งสองข้าง 

หู หูตั้งตรงเป็นรูป
สามเหลี่ยม ขนาดกลาง 

และตั้งสูงขึ้นไปบนศีรษะ

ตำ ดวงตารูปไข่  
มีขนาดปานกลาง 
อยู่ห่างกันพอสมควร 
สีตามีสีฟ้าหรือน�้าตาลเข้ม 
เขียว น�้าตาลอ่อน เหลืองอ�าพัน 
หรือการรวมกันที่เรียกว่า 
แก้วตาหลายสี รวมถึงตาข้างหนึ่ง
สีน�้าตาลอีกข้างสีฟ้า (bi-eyed)

จมูก สีของจมูก
ขึ้นอยู่กับสีขนของสุนัข 
มักมีสีด�าแซมด้วยเทา

ในสุนัขสีด�า สีเลือดหมู
ในสุนัขสีทองแดง 

และสีเนื้อในสุนัขที่มี
ขนสีขาวบริสุทธิ์

ล�ำตัว ล�าตัวยาวกว่า
ส่วนสูงเล็กน้อย ช่วงอกลึก
เล็กน้อย ซี่โครงขยายกว้าง 
แต่ด้านข้างแบนเล็กน้อย 
หลังตรงและแข็งแรง

ขน ฟู แน่น ขนชั้นในหนา 
ส่วนขนชั้นนอกยาวตรง 
และบางส่วนเหยียดเรียบ 
ไม่ชี้ชัน ตั้งตรงจากล�าตัว 
ตัวอย่างของสีที่พบบ่อย
มีสีด�าและสีขาว สีแดง
และสีขาว สีน�้าตาล 
สีเทาและสีขาว สีด�า
และสีขาว สีแดงส้ม
แซมสีด�า, สีเทาเข้ม
และสีขาว

Dog peek WinDoW
 เป็นเรื่องปกติส�าหรับสุนัขท่ีถูกเลี้ยงไว้ในบ้านที่มักจะมองออกไป
ข้างนอก เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่อีกด้านของรั้วบ้าน Dog Peek Window 
เป็นทางเลือกหน่ึงที่ดีส�าหรับสุนัขที่มีความอยากรู้อยากเห็น มันช่วย
ยับยั้งไม่ให้สุนัขกระโดดข้ามร้ัว ด้วยคุณสมบัติทรงโดมจะช่วยให ้
มุมมองในการมองเห็นกว้างขึ้น ติดตั้งได้ง่ายในรั้วไม้บริเวณใดก็ได้ 
เหมาะมากส�าหรับให้สนุขัสอดแนมนอกบ้านแบบไม่ต้องออกนอกบ้าน

ออกก�าลังกายหรอืท�าธุระ เจ้าตบูกจ็ะ 
ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัววิทวิทศัน์รอบๆ ตวั 
รถพ่วงคันนี้เก็บง่ายใช้สะดวก ด้วย
การพับและถอดล้อออก ท�าให  ้
ไม่เปลอืงพืน้ในการจดัเกบ็ นอกจากนี ้
ยงัสามารถถอดส่วนของผ้าคลมุเพ่ือ
การท�าความสะอาดทีง่่าย มนัเข้ากนั
ได้ดกีบัชดุรถเขน็ส�าหรับเดนิทาง รับ
น�า้หนกัได้มากส�าหรบัสนุขัขนาดเลก็ 
ถึงกลาง ภายในกว้างพอท่ีสุนัขจะ
ขยับตัวได้อย่างไม่อึดอัด มีฝาซิป
ด้านหน้า ที่ม้วนเปิดและรูดปิดลงได้ 
พร้อมด้วยหน้าต่างตาข่ายเพ่ือการ
ถ่ายเทอากาศที่ดียิ่งขึ้น 

i Pet 

burley tail Wagon 
pet bike trailer Stroller
 Burley Tail Wagon ได้รับการออกแบบมา 
โดยเฉพาะส�าหรับสัตว์เลี้ยง ขณะที่คุณได้ปั ่นเพื่อ 



Training
corner 

Petlover by JerHigh  3

1กำรให้วิตำมินเสริม
แก่สุนัขเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือไม่?

 AnSwer: หากอาหาร
ที่คุณเลือกสรรให้เขากินอยู่ทุกวัน
นั้นมีวิตามิน แร่ธาตุเหมาะสมเพียงพอ
แล้วล่ะก็ การให้วิตามินเสริมก็ไม่จ�าเป็น การที่จะรู้ว่า
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ให้นั้นพอเหมาะ
แล้วหรือไม่ คุณสามารถอ่านได้ข้างฉลากผลิตภัณฑ์

uestions
of the monthQ

2จ�ำเป็นหรือไม่ที่เรำต้องท�ำควำมสะอำด
หรือแปรงฟันให้เจ้ำเหมียว?

 AnSwer: การดูแลเร่ืองทันตกรรมของแมว
เป็นการระวังป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการรักษา
พวกเขาก่อนที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับ 
คนเรา ฟันของแมวมีการสะสมหินปูนบนซ่ีฟัน ซึ่งก่อ 
ให้เกิดการอกัเสบและตดิเชือ้ใต้เหงอืก ท�าให้เกิดอาการ
เจ็บปวด และไม่อยากอาหาร ซึ่งแมวไม่สามารถบอก
กล่าวกับเราได้ เจ้าของบางคนมีความเชี่ยวชาญในการ
แปรงฟันแมวของตนเอง แต่ควรตรวจสอบฟัน เหงือก
และช่องปากเป็นประจ�าทุกวัน ถ้าหากพบว่ามีหินปูน
เกาะอยูม่าก การท�าความสะอาดควรต้องพ่ึงสัตวแพทย์ 
เพราะในข้ันตอนน้ีอาจต้องใช้การวางยาสลบหรือ 
ยาระงับประสาทอื่นๆ

อาหารของสุนัข โดยให้อาหารตามปริมาณน�้าหนัก
และช่วงอายุตามที่ได้ระบุไว้ เท่านี้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
เพิ่มเติมอะไรอีก 
 แต่หากอาหารที่ให้กับสุนัขเป็นอาหารสด ท�าเอง 
ชนิดของวัตถุดิบและปริมาณค่อนข้างเป็นสิ่งท่ีต้อง
นกึถงึ มอีาหารบางชนิดท่ีสนัุขทานแล้วให้ผลในทางลบ 
มากกว่าการเสริมสร้าง ตัวเลือกที่ดีอาจต้องปรึกษา
สัตวแพทย์ถึงขนาดและปริมาณของอาหารสด ขณะ
เดียวกันวิตามินเสริมที่ดีที่สุดคือ ผัก ซึ่งจะช่วยในเรื่อง
ของระบบการย่อยอาหาร ในแต่ละมื้ออาจเสริมผักบด
ต้มสุกลงไปเล็กน้อยก็น่าจะดี

ก ำรฝึกสุนัขให้อยู่ในกรงมีควำมจ�ำเป็นมำก 
ทั้งต่อตัวเจ้ำตูบเองและคนในครอบครัว 
เมื่อเร่ิมต้นกำรฝึกเสียตั้งแต่สุนัขยังเด็ก 

กรงยังช่วยให้เขำเรียนรู้กำรใช้ห้องน�้ำได้เร็วกว่ำ
ปกติอีกด้วย นอกจำกนี้ มันยังเป็นพื้นท่ีส่วนตัว
ส�ำหรับสุนัขเมื่อคุณไม่สำมำรถดูเขำได้ตลอดเวลำ 
หรือในยำมที่เขำต้องกำรกำรพักผ่อน และใช้เวลำ
อยู่ตำมล�ำพังบ้ำงเล็กๆ น้อยๆ

Crate StyLeS

 กรงทีด่คีวรมีขนาดใหญ่เพยีงพอให้สนุขัสามารถจะ
ยนืและหมุนตัวไปรอบๆ ได้ หากกรงมขีนาดใหญ่เกินไป 
เขาอาจจะใช้มุมในสดุไกลๆ เป็นสถานทีข่บัถ่ายแทนจุด
ที่คุณต้องการ

How to 

crate 
train your Dog
ฝึกเจ้ำตูบ...เข้ำกรง
 wire crates
 กรงลวดส�าหรับสัตว์เลี้ยงมีข้อดีตรงที่ให้คุณปรับลดพื้นที่ได้ตาม
สะดวก แรกเริ่มอาจจัดสรรพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการละเล่น หรือปรับ
ไว้ใช้เวลาฝึกใช้ห้องน�า้ หรอืฝึกเข้ากรง ใช้ผ้าเชด็ตวัหรอืหาผ้าคลมุกรง
เพื่อให้กรงมีความทึบ สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับลูกสุนัขได้
 Plastic crates
 กรงพลาสติกง่ายต่อการพกพาจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง  
มคีวามแขง็แรง และทบึ ท�าให้ลกูสนุขัรู้สกึเหมอืนอยูใ่นถ�า้ทีป่ลอดภยั

HOw tO Crate traiN

1เริ่มต้นด้วยการท�าความสะอาดกรง จัดวางต�าแหน่งให้อยู ่
ตรงกลางของห้อง

2ใส่ของเล่นใหม่เข้าไปในกรง เปิดประตูทิ้งไว้

3ปล่อยให้ลกูสนุขัดมกลิน่ไปรอบๆ ทัง้ข้างนอกข้างในของกรง 
รวมถึงของเล่นของเขาด้วย

4เล่นกับเขาด้วยของเล่นที่ให้ไว้ จากนั้นใช้ขนมหลอกล่อให้สุนัข
ดมกลิ่น แล้วโยนเข้าไปในกรงที่เปิดประตูทิ้งไว้

5เม่ือสุนขัตามขนมเข้าไปในกรง ให้ปิดประตกูรงไว้สกัพัก จากนัน้ 
จึงเปิดออกและท�าซ�้าไปเร่ือยๆ จนกว่าเขาจะเร่ิมแสดงท่าที

สบายใจกับการอยู่ในกรงสัก 5 นาที

Crate SCHeduLe

 แม้ฝึกการเข้ากรงแล้ว แต่อย่าทิง้ลูก
สุนัขไว้ตามล�าพังในกรงเป็นเวลานานๆ 
คุณควรจัดตารางเวลา เพื่อให้เขาออก
มาท�ากิจกรรมอย่างอื่น เช่น การเล่น  
กินอาหาร และทุกคร้ังที่เปิดกรงจะต้อง 
พาเขาออกไปยงัสถานทีขั่บถ่ายทันท ีก่อน
น�ากลับเข้ากรง ก็ควรพาไปขับถ่ายก่อน
ด้วยเช่นกนั จากนัน้โยนขนมทานเล่นชิ้น
เล็กๆ เพื่อให้เขาเดินเข้ากรงด้วยตัวเอง 

POtty SCHeduLe

ช่วงอำยุ กำรขับถ่ำย

6 สัปดาห์ ทุกชั่วโมง

2 เดือน 2-3 ชั่วโมง

3 เดือน 4 ชั่วโมง

4 เดือนขึ้นไป 5 ชั่วโมง

จะท�ำอย่ำงไร เมื่อสุนัขเห่ำหอนไม่หยุด
 เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาจะใช้เสียง
หอนเพ่ือเรียกร้องขอออกจากกรง แต่คณุ 
จะต้องไม่สนใจต่อพฤตกิรรมนัน้ รอจนเสยีง 
หอนเงียบลงจงึปล่อยให้ออกมาได้ มฉิะนัน้ 
เขาจะเข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาหอน 
เขาก็จะได้รับในสิง่ทีต้่องการ ดงัน้ัน จงใจแขง็ 
นิ่งเฉยต่อพฤติกรรม แต่ไม่ควรตะโกน 
ใส่สุนัข เขย่ากรง หรือทุบตี
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Grand 
OpeninG 
The peT Safari ShOp 
@ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 อาหารสุนัขเจอร์ไฮ เข้าร่วมงาน Grand Opening The Pet Safari Shop  
ทีจ่ดัมาเอาใจคนรกัสตัว์เลีย้งทกุท่าน ในวนัท่ี 20-22 พฤษภาคม ทีผ่่านมา ณ ศนูย์การค้า
เซน็ทรลัเฟสติวลั อสีต์วลิล์ ภายในงานพบกบักจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น แฟชัน่โชว์ 
สุนัข การบริจาคในงานมอบให้กับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) การแสดงโชว์สุนัข
แสนรู้จากบ้านสิบล้อ by jerhigh และสินค้าราคาพิเศษมากมายภายในงาน 
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 เปิดตัวกันไปอีกหน่ึงสาขาส�าหรับเพ็ทช็อปช่ือดัง
ระดับประเทศ The Pet Safari สาขาเซ็นทรัล พลาซา  
อสีต์วลิล์ เมือ่ปลายเดอืนมีนาคม ทีผ่่านมา ยงัคงคอนเซป็ต์ 
ของเพท็ชอ็ปทีใ่ห้บรกิารแบบครบวงจรทีค่รบครนัไปด้วย 
สนิค้าคณุภาพสงู บรกิารอาบน�า้ตดัขน รบัฝากสตัว์เลีย้ง 
ชั่วคราว คลินิกสัตว์เลี้ยง เบเกอรี่ส�าหรับสุนัข และ
จ�าหน่ายสุนัข แมว รวมถึงสัตว์เล็กต่างๆ อีกด้วย 
 ส�าหรับบรรยากาศภายในร้านอบอวลด้วยธีมของ 
California Gold Rush แสดงถงึยคุสมยัท่ีก่อสร้างและ
ตกแต่งด้วยไม้และอิฐ รวมไปถึงรูปภาพ Decoration 
ต่างๆ ที่คงอยู่ในยุคสมัยนั้น ขณะท่ีช็อปเพลินๆ ก็ให้
ความรู้สึกย้อนกลับไปในยุคตื่นทองอันโด่งดัง เรียกว่า
คงคอนเซ็ปต์แบบเพ็ท ซาฟารีเป๊ะ เมื่อเทียบกับสาขา
อ่ืนๆ ทีต่่างกมี็ธมีเป็นของตวัเอง แต่ส�าหรบัทีน่ีแ่ยกโซน 
สุนัขและแมวออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน ข้างบน
ถูกจัดวางไว้เพื่อเป็น Cat Zone โดยเฉพาะ นับเป็น
แห่งแรกท่ีช่วยให้คนรักแมวสะดวกในการซื้อหาสินค้า
ส�าหรับเจ้าเหมียวได้อย่างถูกใจและรวดเร็ว แถมมีให้
เลือกมากมายหลายแบบอีกด้วย
 ส่วนในเร่ืองการบรกิารด้านสขุภาพได้รบัความร่วมมอื 
จากโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขมาเปิดคลินิกสัตว์เลี้ยง 
ให้บริการในเคสทั่วๆ ไป เช่น ตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ รักษาโรคทั่วไป และหากเป็นเคส
พเิศษทีต้่องการการเอกซเรย์เร่งด่วนกส็ามารถส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุขได้ทันทีด้วยเช่นกัน

the Pet Safari 
@Central Festival eastville

DiScovery 
of Jerhigh
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Week 1-3ลูกสุนัขอำจจะก�ำพร ้ำด ้วยเหตุผลหลำย
ประกำร เช่น กำรถูกปฏิเสธจำกแม่ น�้ำนม
จำกแม่ไม่เพียงพอ และร้ำยกว่ำนั้นคือ 

แม่ของพวกเขำตำย กำรดูแลสุนัขในช่วงแรกเกิด
ค่อนข้ำงเป็นเรื่องยุ ่งยำกและจุกจิก แต่มีข้อให ้
พึงระลึกเพียงไม่ก่ีข้อ เมื่อคุณเข้ำใจถึงต้นเหตุของ
ปัญหำท่ีอำจเกิด กำรท่ีจะดูแลให้พวกเขำเติบโต 
ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยำกเกินก�ำลัง

warmtH: ควำมอบอุ่น
 ลูกสุนัขแรกเกิดมีความเปราะบางมาก พวกเขา 
ไม่สามารถทีจ่ะควบคมุอณุหภมูใินร่างกายได้ด้วยตนเอง
การให้ความอบอุ ่นแก่ลูกสุนัขจึงมีความส�าคัญมาก 
โดยปกติลูกสุนัขจะเกาะกลุ่มกัน แล้วอาศัยความร้อน
จากร่างกายของแม่ หากแม่สุนัขไม่อยู่คอยกกลูกเพื่อ
ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย อาจก่อให้เกิดภาวะ 
Hypothermia หรือเรียกง่ายๆ คือหนาวตาย คุณ
สามารถช่วยได้โดยน�ากระเป๋าน�้าร้อนหรือแผ่นความ
ร้อนซุกไว้ใต้ผ้าห่มหรือผ้าขนหนูที่เจ้าตัวเล็กใช้นอนอยู ่
หรือใช้ไฟกก คือหลอดไฟขนาดไม่เกิน 60 วัตต์คอย
ส่องให้ความอุ่น ทิ้งระยะห่างให้มากกว่า 30 ซม. ขึ้นไป 
ร่างกายของลูกสุนัขจะสามารถปรับให้อยู ่ในระดับ
อุณหภูมิของสุนัขปกติเมื่ออายุได้ 5-6 สัปดาห์

BOttLe FeediNG: ป้อนนม
 ลูกสุนัขแรกเกิดจ�าเป็นต้องมีการให้อาหารทุก 2-3 
ชั่วโมง คุณจะต้องใช้ขวดนมส�าหรับลูกสุนัข และนมผง
ลกูสนุขัสตูรทดแทนนม หรอืนมแพะท่ีมีรสชาติใกล้เคียง
นมแม่ แต่อย่าให้นมที่ท�าจากน�้านมวัว เพราะอาจเป็น
ผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารของลูกสุนัขได้ 

 ขวดนม จ�าเป็นต้องผ่านการฆ่าเชื้อระหว่างการให้
อาหาร โดยวางไว้ในน�้าเดือดประมาณ 5-10 นาที ซึ่ง 
จะท�าให้มั่นใจว่าเชื้อแบคทีเรียจะถูกชะล้างออกไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกสุนัขที่พลาดนมน�้าเหลือง 
(นมแม่ในช่วง 3 วันแรกซึ่งอุดมไปด้วยแอนติบอดี้)  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารทูีจ่กุนมมขีนาดเหมาะสม เมือ่คณุ 
คว�่าขวดนมลงแล้วของเหลวควรหยดออกอย่างช้าๆ  
ถ้ารูมขีนาดใหญ่เกนิไป อาจท�าให้ลูกสนัุขดดูเอาอากาศ
เข้าไปด้วยท�าให้ท้องอืดได้ แต่ถ้ารูทีเ่จาะไม่ใหญ่พอ ลกู
สุนัขจะไม่สนใจที่จะกินนม
 อณุหภูมิ ลกูสนุขัแรกเกดิมปัีญหาในการปรบัตวักับ
ระดับอุณหภูมิของร่างกาย จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่น�้านม
ควรจะอุน่ประมาณ 35-37  � C เพ่ือช่วยในการย่อยอาหาร 
ก่อนการให้นมทุกคร้ังจึงควรต้องท�าการอุ่นนมเพ่ือให้
แน่ใจว่ามนัจะไม่ร้อนจนเกนิไป ทดสอบได้ด้วยการหยด
น�้านมลงด้านในข้อมือของคุณแล้วรู้สึกว่าไม่ร้อนไป 
 สัดส่วน ค�าแนะน�าส�าหรับปริมาณในการให้นม 
ในแต่ละมื้อส�าหรับลูกสุนัขต้องมีการค�านวณจาก 
น�า้หนกัตวัของลกูสนุขัแต่ละตวั ดงันัน้ปรมิาณการให้นม
ส�าหรบัลกูสนุขัแต่ละตวัจงึอาจไม่เท่ากัน สดัส่วนดงักล่าว 
ควรบรรจุไว้ข้างผลิตภัณฑ์

CLeaNiNG: กำรท�ำควำมสะอำด
 ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกลูกสุนัขไม่มีความสามารถ
ในการขับถ่ายได้เอง โดยปกติแล้วแม่สุนัขจะท�าหน้าที่
ดังกล่าว โดยอาศัยการเลียอวัยวะเพศของลูกๆ ข้ึน
ไปเหนือท้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขับถ่าย เมื่อคุณ
ต้องท�าหน้าที่แทนแม่เพื่อจ�าลองการกระท�าน้ี ทุกครั้ง
หลังมื้ออาหาร ให้ใช้ส�าลีหรือกระดาษทิชชูชุบน�้าอุ่น 
ถูเบาๆ บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักของลูกสุนัข
จนเขาขับถ่ายออกมา หากละเลยในขั้นตอนนี้จะท�าให้
เกิดอาการท้องผูกได้ 

weaNiNG: หย่ำนม
 เมือ่ก้าวผ่านถึงวนัที ่14-16 ดวงตาของลกูสนัุขเริม่
เปิดกถ็งึเวลาเข้าสูก่ระบวนการหย่านม ในช่วงแรกยงัคง
ใช้สูตรนมตามเดิมเทลงในชามแบน แล้วจุ่มจมูกของ 
ลูกสุนัขลงไป ให้เขาได้กลิ่นนมและเร่ิมใช้การเลียกิน
จากชามแทนขวดนม เมื่ออายุได้ 3 สัปดาห์ลูกสุนัขจะ
เริ่มกินอาหารเหลวควบคู่ไปกับการดื่มนม ขณะที่การ
กินอาหารเพ่ิมขึ้น ปริมาณของนมควรจะลดลงไปด้วย 
พออายุได้ 4-5 สัปดาห์เขาจะเริ่มกินอาหารแข็งพอชุ่ม
ได้ตามสัดส่วนของน�้าหนักตัว
 อำหำรเหลว คืออาหารเม็ดสูตรลูกสุนัขน�ามาแช่ 
ในน�้าอุ่นหรือนมอุ่นแล้วบดให้ละเอียด ในช่วงแรก
ปริมาณการกินจะน้อย อาจเพิ่มจ�านวนมื้อเป็น 3-4 มื้อ 
ต่อวันแทน

wOrmS: กำรถ่ำยพยำธิ
 ลูกสุนัขควรได้รับการถ่ายพยาธิในช่วงอายุ 2-3 
สปัดาห์ หรือเม่ืออายไุด้ 21 วนั และครัง้ท่ี 2 เมือ่อายไุด้ 
42 วนั ซ่ึงควรต้องกระท�าไปจนกว่าจะได้รบัการฉดีวคัซนี 
ครั้งแรกเมื่อ 6-8 สัปดาห์ 

VaCCiNatiON: วัคซีนเข็มแรก
 การฉีดวัคซีนคือตัวช่วยท่ีดี เพราะเมื่อภูมิคุ้มกัน 
ในน�า้นมแม่หมดไป ลกูสนุขัไม่สามารถสร้างภมูต้ิานทาน
โรคเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากลูกสุนัขไม่ได้รับ 
นมน�้าเหลืองจากแม่ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มากขึ้น 

Week 1-2

Week 3-5

Taking Care of 
orpHaneD 
puppieS
เมือ่ต้องรบับทแม่นมจ�ำเป็น

Everyday
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น้องชือ่มะล ิชอบทาน Jerhigh มากๆ ขนาดลองเปลี่ยน
อย่างอืน่ให้ทานกไ็ม่ยอมทานเลย หลงัจากนัน้กไ็ม่เปลี่ยนใจ
อกีเลย ซือ้แต่ Jerhigh มาตลอด กนิแล้วสุขภาพด ีอ้วนจ�า้ม�า่
แถมเอาไว้ฝึกฝนความสามารถพเิศษให้น้องได้ด้วย 
เพราะความอยากกนิของนาง เลยยอมท�าได้ทุกอย่าง
เพือ่ความอร่อย #มะล ิMari 

คณุ Thanachaporn

petlover

pHoto 
conteSt!

กิจกรรมดีๆ ส�ำหรับคนรักน้องสุนัข 
และชอบลุ้นของรำงวัล 
กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพียงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ

ใน FB/Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน

คู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ หรือในอิริยาบถสุดฮา น่ารักเว่อร์ 

พร้อมเขียนค�าบรรยาย แล้วส่งความประทับใจเหล่านั้นมาที่ 

petloverbyjerhigh@hotmail.com  

เจ้ำของภำพที่ได้รับเลือก
จะได้รับของที่ระลึกจำก 

PetLOVer By JerHiGH 
ท่ำนละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อ
ขอรับของรางวัลนะคะ)

“น้องลูกหม ูไม่เจอกนั
หลายเดอืนแต่ยงัจ�าเร

าได้อยู่

นางเรยีบร้อยเหมอืน
เดมิ ไม่เห่า ไม่วิง่ เ

ดนิช้าๆ เข้ามาหา

แล้วท�าหน้าแบบนี ้ขอ
ขนม น่าร้ากกก"

คณุ Chacrit Sriprasit

ส่งภาพร่วมสนกุโดย
 คณุ Ratchanee K

“บอกสโนว์ว่า ถ่ายคูห่น่อยๆๆๆ
โนวอยากกนิค้าบบ"
คณุ Mallika May

Gift
Rewards
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น ำนกว่ำยุคของเคป๊อบ เป็นช่วงที่ซีรีส์จำกฝั่ง
ไต้หวนัพคีมำก รกัใสใสหวัใจสีด่วงอย่ำงนี ้สำวๆ 
ฝั่งไทยกรี๊ดส่ีหนุ่ม F4 จนบัดนี้ยังไม่ลืม พอกัน 

ที่ฝั่งกระนู้น 5 หนุ่มของไทยก็ดังมำก เล่นเอำสำวไต้หวัน
คลั่งไคล้ไม่แพ้กัน กับวงบอยแบนด์ชื่อเด่น ดรำก้อน
ไฟว์ แม้ทุกวันนี้แต่ละคนจะแยกย้ำยไปมีภำรกิจแตกต่ำง  
แต่หลำยคนก็ยังคุ้นหน้ำกันดีกับหนึ่งในนั้น เต๋ำ อดิศร  
อรรถกฤษณ์ หรอือำจคุน้หกูว่ำถ้ำเรยีกว่ำ เต๋ำ ดรำก้อนไฟว์ 
จำกผลงำนละครที่นับเรื่องไม่ถ ้วน นอกจำกเขำจะ 
ท�ำหน้ำที่นักแสดงได้ดีแล้ว ในฐำนะคนรักสัตว์เขำก ็
ท�ำหน้ำที่ได้ดีมำกๆ เช่นกัน

the tiny dog, 

   'BIG' heart
เต๋า ดราก้อน ไฟว์ 
กบัสองศรชีวิาว่า

‘‘คือเราเองก็ติดเขาด้วย 

ไม่ว่าจะไปท�างานหรือไปที่ไหน

ที่สามารถพาไปได้ก็จะพาไปด้วย 

บางทีไปต่างจังหวัด

ก็พยายามหาสถานที่ที่อนุญาต

ให้น้องหมาเข้าไปได้’’
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แนะน�ำตัวก่อนเลย

 "สวัสดีครับ ผมเต๋า อดิศร อรรถกฤษณ์ ถ้าย้อนถึง
ผลงานในอดตีเลย งานชิน้แรกคอืเพลงครบั ออกในนาม 
ดราก้อนไฟว์มา 3 อลับัม้ แล้วกม็ไีปทีไ่ต้หวนัอกี 2 อลับัม้ 
ร้องเพลงอยู่ประมาณสัก 5 ปี ก็เริ่มเข้าสู่วงการละคร 
ช่วงแรกๆ ยังมีไปออกงานเพลงอยู่เรื่อยๆ แต่พอหลังๆ 
ภาพเราเริ่มชัดเจนในด้านละครมากขึ้น ประกอบกับ
เพือ่นในวงก็ออกไปท�าอย่างอืน่กนั มรีายการของตวัเอง
บ้าง ไปเล่นละคร ท�าธุรกิจของตัวเองอะไรแบบนี้ครับ 
ต่างคนต่างไม่มเีวลา งานเพลงกเ็ลยห่างหายไปเลยครบั"

สัตว์เลี้ยงประจ�ำบ้ำน

 "ที่บ้านนอกจากจะเลี้ยงแมว ก็เลี้ยงน้องหมาครับ 
เป็นพนัธ์ุชวิาว่า 2 ตวั อายไุด้ 8 เดอืน เป็นตัวใหม่ เพราะ
ว่าตัวเก่าเสียชีวิตไป คือเขาวิ่งออกนอกบ้านไป แล้วรถ 
มาชนพอดี แล้วก็มีไซบีเรียน ฮัสกี้อีกตัว เหตุผลที่เลือก
เลีย้งชิวาว่าน่ีง่ายมาก คือ แฟนผมชอบครบั ชอบชวิาว่า 
มาก ชวิาว่าตวัเก่าท่ีเสยีไปเขากย็งัรูสึ้กเสียใจ กพ็ยายาม 
หาตัวใหม่มาทดแทนให้ ซึ่งก็ได้ผลนะครับ" 

แนะน�ำสองศรีชิวำว่ำ

 "ตวัพีช่ือ่ อบเชย ตวัใหญ่ มาเป็นตัวแรก แล้วอกีตวั 
มาทีหลังคือ กุ้ยช่าย อายุเพิ่งจะ 3 เดือน ตอนที่เลี้ยง
อบเชยตัวเดียวเลี้ยงง่ายมากครับ แต่พอมีอีกตัวเข้ามา  
เขาเหมือนจะอจิฉาน้อง เวลาทีเ่ราไปอุม้กจ็ะคอยกันท่า  
นี่ก็ผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วก็ยังหวงอยู่ ของเล่น 
ทุกอย่าง จะต้องคอยคุม พอน้องจะมาเล่นก็ขู่ ต้องให้ 
เบื่อก่อนกุ้ยช่ายถึงจะได้เล่น เขาจะหวงกับทุกคนที่เข้า 
มาหา มาเล่นกับตัวเล็กครับ แต่กับเรานี่จะออกอาการ 
หนกัมากหน่อย จะวิง่เข้ามาชน เอาก้นมาสะบัดใส่หน้า  
คือจะเป็นแบบนี้ตลอดเลย"

‘‘การดูแลเป็นพิเศษส�าหรับหมาเล็ก 

มันค่อนข้างจะเซ้นส์ซิทีฟมากครับ 

คุณจะต้องคอยดูแลในเรื่องสถานที่ 

ที่เขาอยู่ให้สะอาดด้วย 

เพราะเป็นหมาชอบเลียครับ 

สังเกตว่าพอเจออะไรจะชอบดม 

ชอบเลีย ใครกินอะไรจะขอกินด้วย 

เรื่องนี้ก็ต้องใจแข็ง 

ห้ามให้กินอาหารของคนเลยครับ 

มันจะช่วยยืดอายุเขาในระยะยาว’’

ควำมประทับใจที่น่ำเม้ำท์

 "ท่ีผมประทับใจคือ อบเชยนี่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ 
ยังเล็ก พอหย่านมก็เอามาเลี้ยงเลย แล้วเขาก็จะติดเรา
มาก แล้วก็ติดแฟนด้วย เวลานอนก็จะนอนบนเตียง  
พอตอนหลังมีสองตัวปุ๊บ มันนอนบนเตียงด้วยกันไม่ได้
แล้ว ค่อนข้างจะล�าบากมาก อีกอย่าง คอืผมเป็นภูมแิพ้
ด้วย พอมีอาการขึน้มา กเ็ลยต้องให้ไปนอนข้างล่าง เขา
ก็จะมาตะกุยข้างเตียงขอขึ้นมานอนด้วย ขอขึ้นไปเล่น
บนเตียงด้วยหน่อย บางทเีราก็ให้ขึน้ แต่ว่ากใ็ห้น้อยทีส่ดุ 
ไม่บ่อยเหมือนเคย แล้วอบเชยก็เป็นหมาตัวเมียตัวเล็ก
ที่จะคอยระแวดระวังตลอดเวลา ถ้าได้ยินเสียงอะไร
แปลกๆ เขาจะเห่า จะวิ่งไปเช็คดู หรือถ้าพ่อแม่จะเดิน
ไปไหน ก็จะวิ่งไปคอยดูแลให้ตลอดน่ะครับ คือตัวเล็ก
แต่ใจใหญ่อะไรยังงั้นเลย ในขณะที่อีกตัวหนึ่ง กุ้ยช่าย 
ตัวเล็กเป็นตัวผู้ด้วยนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลับอย่าง
เดียวเลย"



‘‘อยากให้ทุกคนพยายามเลี้ยงดู
สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณ 

ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 
ขอให้เลี้ยงดูด้วยใจ เขาจะรักเรา
เมื่อเราให้ใจเขา เขาจะรู้สึกได้ว่า

เรารัก แล้วคุณจะรู้สึกว่า
มันเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง’’

กำรดูแลในแบบฉบับเต๋ำ

 "ถ้าในเรือ่งกายภาพของเขานี ่ก็จะเสรมิด้วยน�า้มัน
ปลาแซลมอนเพื่อบ�ารุงขน เพราะเคยไปอาบน�้ามา 
ครัง้หนึง่แล้วขนร่วงครบั กเ็ลยให้น�า้มนัตวันีใ้นการบ�ารงุ
ขนให้เงางามขึน้ แล้วกใ็ช้ผลติภณัฑ์ไม่มแีอลกอฮอล์ทีจ่ะ
ไปท�าร้ายผวิของสนุขัครบั คอืพยายามเลอืกผลติภณัฑ์ที่
ไม่มีสารเคมีเลย"

แนะน�ำถึงคนที่อยำกเลี้ยงชิวำว่ำ

 "การดแูลเป็นพเิศษส�าหรบัหมาเล็ก มนัค่อนข้างจะ
เซ้นส์ซิทฟีมากครบั คณุจะต้องคอยดแูลในเรือ่งสถานท่ี 
ที่เขาอยู่ให้สะอาดด้วย เพราะเป็นหมาชอบเลียครับ 
สังเกตว่าพอเจออะไรจะชอบดม ชอบเลีย ใครกินอะไร
จะขอกนิด้วย เรือ่งนีก้ต้็องใจแขง็ ห้ามให้กินอาหารของ
คนเลยครับ มันจะช่วยยืดอายุเขาในระยะยาว แล้วก็
ต้องอดทนต่อการเดินตามของเขา ไม่ว่าเราจะเดินไป
ไหน จะท�าอะไร แม้ว่าเรากินข้าว เขาก็จะมาตะกุยขอ
กนิด้วย กต้็องอดทน หลกัๆ ทีต้่องระวังกเ็รือ่งอาหารกบั
ความสะอาดของที่อยู่ของเขานั่นแหละครับ เพราะมัน 
มีผลต่อระบบล�าไส้ อาจจะติดเชื้ออะไรได้ง่าย"

ในหนึ่งวันของเต๋ำ กับสองชิวำว่ำ

 "ในหนึ่งวันเขาจะตื่นเช้ากว่าผม แล้วก็จะต้องออก
ไปขับถ่ายตอนเช้า เราก็จะเปิดประตูให้เขาออกไป 
ท�าธรุะ เสรจ็กจ็ะกลบัเข้ามา ผมกน็อนต่อ นอนได้สกัพกั 
จะได้เวลาอาหาร ก็เป็นเวลาตื่นของผมแล้วล่ะ ให้
อาหารเสร็จตอนเที่ยงก็จะเป็นเวลานอนของเขา จนถึง
บ่ายโมง บ่ายสอง เขากจ็ะลกุขึน้มาเล่นกนัตลอด กดักัน 
เล่นกันเสยีงดงั ก็จะเป็นแบบน้ีไปถึงตอนเยน็ ให้อาหาร
เสร็จ มันก็ได้เวลานอนแล้วครับ แต่ช่วงพีคคือจะไปตื่น
กันตอนเที่ยงคืน ตีหน่ึง แล้วเล่นกันแบบมีแรงเท่าไร 
ใส่เต็มที่ วิ่งกันคึกมาก เราก็ต้องเล่นครับ คือเราเอง 
ก็ติดเขาด้วย ไม่ว่าจะไปท�างานหรือไปที่ไหนที่สามารถ
พาไปได้ก็จะพาไปด้วย บางทีไปต่างจังหวัดก็พยายาม
หาสถานที่ที่อนุญาตให้น้องหมาเข้าไปได้" 
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เ จ้าตูบที่บ้านค่อนข้างข้ีอาย เวลาอยากจะอึ 

ข้ึนมามักหามุมแสนจะสงบ (กว่าที่ๆ จัด

เอาไว้ให้) จุดที่นางเลือกแล้วว่าดีคือชานพัก 

บนชั้นสอง เงียบและไร้คนสนใจ (จนกว่ากลิ่น

จะโชย) เพื่อจัดการพฤติกรรมแบบรวดเร็วคือ

ต้องห้ามข้ึน หาวสัดเุท่าทีจ่ะหาได้แบบเร่งรัดและ

ลงมืออย่างฉับไวกับ "ประตูรั้วกั้นตูบปวดอึ"

 
materiaL:

pet 
DIY

re-Diy
Dog gate

ฝำกผลงำนให้ติดตำมกันหน่อย

 "ตอนน้ีก็มีผลงานละครเ ร่ือง สงครามเพลง  
แผนร้ายลงท้ายว่ารัก แล้วก็ สลักจิต ของทางไทยทีวีสี 
ช่อง 3 ครับ ล่าสดุทีอ่อนแอร์อยูต่อนนีค้อืเรือ่ง มอืปราบ 
สายเดี่ยว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็นทางช่อง 3 เหมือน
กันครับ"

ทิ้งท้ำยถึงคนเลี้ยงสัตว์

 "คือเรารับเขามาเลี้ยงแล้ว ก็อยากให้ทุกคน
พยายามเลี้ยงดูสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่ว่าจะ
เป็นอะไรก็ตาม ขอให้เลี้ยงดูด้วยใจ เขาจะรักเราเมื่อ
เราให้ใจเขา เขาจะรู้สึกได้ว่าเรารัก แล้วคุณจะรู้สึกว่า
มันเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง"

ขอขอบคุณสถำนที่
JerHigh Dog Park @Central Plaza Eastville

 1. ตะแกรงลวดชุบพลาสติก (เหลือจากท�ากรง)
 2. ไม้ 2 ท่อน (ประกอบซ้าย-ขวา)
 3. เคเบิ้ล ไทล์ หรือสายรัดพลาสติก
 4. ล้อเลื่อน (ถ้ามี)
 5. สว่าน และดอกสว่านเจาะไม้
 6. ปากกา (มาร์คจุด), 
 7. กรรไกร

HoW to: 

1. น�าไม้ทั้งสองท่อนไปมาร์คจุดกับเสาบันได ดูต�าแหน่งที่จะใช้สายรัดพลาสติก 
คล้องระหว่างตัวประตูกับบันได โดยไม่ท�าให้บันไดเสียหาย จากนั้นใช้สว่านเจาะรู
ตามจุดมาร์คให้ครบ

2. ใส่ลูกล้อเลื่อนลงในด้ามไม้ด้านที่จะใช้เป็น 
ด้านเปิด หรือจะไม่ใส่ก็ได้ อาศัยยกนิดหนึ่ง
แล้ววางก็ไม่ว่ากัน

3. เชื่อมส่วนตะแกรงลวดกับด้ามไม้เพื่อเสริม
โครงด้วยสายรัดพลาสติกให้แน่น แล้วจึงน�า
ไปรัดเข้ากับเสาบันได ดึงให้แน่น 

Note: ประตูนี้ ใช ้เป ็นการ
ชั่วคราว ไม่มีความมั่นคงถาวร 
แต่จากการทดลองใช้ สามารถ
ป้องกันหมาขึ้นไปรบกวนชั้น
สองของบ้านได้ดี

<-- ใช้กั้นหมำไม่ให้ลงมำ
ข้ำงล่ำงได้ด้วย!!!

ฉบบัเร่งรดั
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เมื่
อเอ่ยถึงพิทบูล จะนึกถึงสุนัขตัวโตๆ หุ่นล�่ำ กล้ำมใหญ่ เขี้ยวคม 
และหน้ำดุขึ้นมำทันที มีหลำยเรื่องรำวที่ฝังในจิตใจให้เรำรู้สึกว่ำ
สุนัขสำยพันธุ์นี้ “น่ำกลัว” แต่ถ้ำเรำมองแค่เพียงมุมเดียวก็ดูว่ำ 

นี่ไม่ใช่หมำที่น่ำคบหำ หำกเปิดใจให้กว้ำงมองดูคนที่รักและเล้ียงสุนัข 
สำยพันธุ์นี้มำเล่ำสู่กันฟังก็จะรู้ว่ำ พิทบูลที่หน้ำดุๆ บำงทีก็ติ๊งต๊องได้ 
เหมือนกัน เช่นเดียวกับ หมำแมงโก้ สุนัขตัวโตที่จะมำแชร์ให้เรำได้รู้ว่ำ 
สุนัขพันธุ์นี้มีควำมน่ำรักน่ำสนใจแค่ไหน โปรดติดตำมบรรทัดต่อไป

ที่มำที่ไปของแมงโก้

 “ช่ือน�า้ อัญชล ีอินทสะอาด นะคะ เป็นเจ้าของแมงโก้ คือจรงิๆ แล้วเนีย่ 
แมงโก้ได้มาตอนไปเจอเป็นลกูหมาทีห่าตามฟาร์มนีล่่ะค่ะ จรงิๆ ก็ไม่เชงิฟาร์ม 
เขาเป็นเจ้าของพิทบลู แล้วกเ็ลีย้งตวัผูก้บัตวัเมยีทน้ีีพอมลีกู เลยไปดทูีบ้่านค่ะ 
เห็นแล้วก็ถูกชะตา ชอบใจ เลยเอามา”

เหตุผลที่มีใจให้พันธุ์นี้

  “ไม่เคยคดิมาก่อนว่าจะเลีย้งพิทบลูเลย แต่ว่าเป็นคนทีช่อบหมาตวัใหญ่ 
ก็เลยมองหาเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ พอดีบ้านเพื่อนเลี้ยงพิทบูลก็ไปเห็นแล้วชอบ 
เมื่อก่อนเราจะเห็นภาพลักษณ์พิทบูลเป็นหมาดุๆ กัดคน กัดเจ้าของ เพราะ
ว่าข่าวส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นแบบนั้น แต่พอไปเจอที่บ้านเพื่อน กับคนนี่
มันโอเคมาก แล้วก็เลี้ยงด้วยกันกับหมาได้ แต่ถ้านอกบ้านก็เป็นธรรมดาที่
เขาจะมีการเขม่นกันบ้าง พอเห็นว่าเป็นหมาตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้ดุอย่างที่
เราคิด ถ้าหากเราเลี้ยงและได้อบรมฝึกฝน ก็คิดว่ามันก็เป็นหมาที่น่ารักพันธุ์
หนึ่งเลยค่ะ”

กำรฝึกฝนคือสิ่งส�ำคัญ

 “ต้องบอกก่อนเลยว่า น�า้นีเ่ป็นตวัอย่างทีไ่ม่ดอีย่างหนึง่ของการเล้ียงหมา 
คอืไม่ได้ศกึษาเรือ่งของสายพนัธุม์าก่อน แต่ว่าไปเหน็แล้วชอบ แล้วเลีย้ง แล้วถงึ
มาศกึษา กไ็ด้รูว่้าพทิบลูเป็นหมาทีพ่ลงังานสงูมาก ต้องออกก�าลงักายเยอะมาก 
แล้วก็คนเลี้ยงต้องมีความเป็นจ่าฝูง คือฝึกระเบียบวินัยให้เขาเยอะๆ ส�าหรับ
แมงโก้ไม่เคยเอาเข้าโรงเรียนไปฝึกเลย แต่จะใช้การฝึกด้วยตัวเองที่บ้าน  
คือหาความรู้เอง ทั้งจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ อ่านแล้วก็มาฝึกให้เขานั่ง  
ฝึกให้เขาคอยก่อนกินอาหาร ฝึกขอมือ แล้วทุกเย็นก็ต้องพาเขาไปเดิน 
ออกก�าลังกาย เพราะว่าสุนัขพันธุ์น้ีถ้าไม่ได้ออกก�าลังกายหรือว่าไปเบิร์น 
มนัจะเกดิภาวะเครยีด แล้วพอออกมาข้างนอกมนักจ็ะเกิดอาการต่ืนเต้นง่าย” 
 “แล้วอย่างท่ีบอกว่าแมงโก้ไม่เคยเข้าโรงเรียน เพราะเท่าทีรู่ม้าเนีย่ ตอน
อยูท่ีโ่รงเรียนเขาท�าได้ หลายคนพอเอากลบัมาบ้านแล้วไม่ได้ท�าต่อเนือ่ง หมา
ก็จะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนี่แหละ ทีนี้พอไม่ได้เข้า
โรงเรียนก็เลยมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องพามาคือ การเข้าฝูง คือลักษณะของพิ
ทบูลน่ีกับคนน่ะเขาโอเค เขาเฟรนด์ลี่ แต่สายพันธุ์เขาถูกบรีดมาให้สู้กับวัว
กระทิง สู้กับหมา ก็เลยต้องพามาเข้าสังคม ถ้าหากไม่เคยพาไปเข้าสังคมเลย 

แมงโก้
is a dog
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"พทิบลูไม่ได้เหมาะกบัทกุคน 
เพราะว่ามันต้องการ
การออกก�าลงักาย การเบร์ิน
ต้องการการฝึกวินัยอย่างสงู
ถ้าคนท่ีไม่มีพืน้ท่ี ไม่มีเวลา
กอ็าจจะไม่เหมาะ"

ไม่เคยเจอหมาตัวอื่นเลย เวลาพาไปไหนมันก็อาจมี
ปัญหาตามมาได้”
 “ส�าหรับกิจกรรมเข้าฝูงที่นี่ต้องขออนุญาตเอ่ยถึง 
คณุหนึง่ ซเูปอร์ดอ็ก ซึง่เป็นนกัปรบัพฤตกิรรมสุนขัทีจ่ะ
ให้สุนัขทุกตัวทุกสายพันธุ์มาเข้าสังคม มารวมกัน แล้ว
กจ็ะสอนในเรือ่งของการเดนิในสายจูง ซึง่จ�าเป็นมากว่า 
เดินยังไงไม่ให้หมาลาก อย่างแมงโก้ถ้าตืน่เต้นมากเขาก็
จะลาก มันก็มีเทคนคิว่าท�ายงัไง ต้องฝึกยงัไง จรงิๆ แล้ว
คือฝึกเจ้าของนี่แหละ เพื่อจะให้ควบคุมหมาให้ได้ หรือ
ว่าให้หมาอยู่ในสังคมได้ มันก็จะมีหมาหลายประเภทที่
แบบไม่ชอบหมาตัวเล็ก บางทีไม่ชอบหมาตัวใหญ่ พอ
มาที่นี่แล้วก็จะได้ฝึก จะได้อยู่ร่วมกัน แล้วก็จะได้ฝึกให้
เจ้าของฝึกควบคุมสุนัขด้วยค่ะ”

แฟนคลับของแมงโก้

 “ณ ตอนนี้ที่หน้าเพจก็จะประมาณ 25,000 คือ
แมงโก้นี่คนจะรู้จักจากการที่เขาอยู่ในบ้านแล้วเขาเล่น
กับป้าต๋ี ซึ่งเป็นแม่บ้านที่หมู่บ้าน เขาเจอกันมาตั้งแต่
เล็กๆ ก็จะมาทักมาเล่นด้วยกัน คนเขาจะชอบในความ
เป็นพทิบลูทีด่เูหมอืนด ุมานัง่รอป้าตีทุ๋กวัน เล่นกับป้าตี๋ 
แล้วเวลาเขาเล่นกันเขาก็จะมุ้งมิ้งมาก จนคนชอบแซว
ว่าป้าตี๋เป็นเจ้าของ เป็นแม่ที่แท้จริงนะ พอหลังๆ มา
เนี่ยก็จะมีคนชอบเวลาอยู่กับพี่แสบ พี่แสบเป็นแมวที่
บ้าน ด้วยความที่เขาเป็นพิทบูลแต่ว่าเข้ากับแมวได้ ซึ่ง
กผ็ดิจากลกัษณะพทิบลูท่ัวไป แต่กต้็องบอกว่าทีบ้่านน่ะ
มีแมวสี่ตัว แต่มีพี่แสบที่เข้ากันได้กับแมงโก้แค่ตัวเดียว 
ก็อยู่ที่นิสัยของหมาแมวด้วย อีกสามตัวที่เหลือ น�้าก็จะ
ต้องแยกโซนออกจากกัน”
 “ตั้งแต่เปิดเพจมานี่ก็จะมีคนมาถามถึงการเลี้ยง 
พิทบูลเยอะมากค่ะ เหมือนน�้าเมื่อก่อนท่ีไม่ได้ศึกษา 
สายพนัธ์ุมาก่อน กจ็ะบอกกบัทกุคนเสมอว่า ให้ถามตวัเอง 
ก่อนว่าเลี้ยงหมา อยากได้อะไร อย่าเล้ียงตามโซเช่ียล 
ถ้าเผื่อว่าอยากเลี้ยงหมาให้ศึกษาสายพันธุ์นั้นให้ดีก่อน
ตดัสนิใจเลีย้ง พทิบูลไม่ได้เหมาะกับทกุคน เพราะว่ามนั ต้องการการออกก�าลังกาย ต้องการการเบิร์น ต้องการ

การฝึกวินัยเป็นอย่างสูง เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคนที่ไม่มี
พื้นท่ี ไม่มีเวลาก็อาจจะไม่เหมาะ น�้าอาจจะไม่ได้เป็น 
กูรูหรือผู้รู้อะไร แต่ก็อาศัยประสบการณ์จากการเป็น 
ผู้หญิงที่เลี้ยงพิทบูลที่พอให้ค�าแนะน�าได้ค่ะ”

ในหนึ่งวันกับแมงโก้

 “ตื่นเช้ามา ก่อนอื่นเลย ก่อนที่น�้าจะไปท�างาน 
ก็ต้องให้เขาท�าธุระของเขาให้เสร็จก่อน แล้วก็ให  ้
ออกก�าลงักาย ในท่ีน้ีอาจจะไม่ใช่การออกก�าลงักายหนัก 
กจ็ะเป็นการวิง่รอบบ้าน เล่นกบัเขา ทุกเช้ามาต้องฝึกวนัิย 
คือการทบทวนสิ่งที่เรียน คือสอนกันเลยค่ะให้นั่ง  
ให้คอย หรือว่าไม่ให้หวงของ หรือว่าฝึกความสัมพันธ ์
ระหว่างหมากับเจ้าของ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยการ
ใช้ขนมเป็นตวัช่วยในการสอน เสร็จแล้วพอน�า้ไปท�างาน
กลับมาตอนเยน็ ระหว่างวนัเขาก็จะอยูข่องเขาตวัเดยีว 
สิ่งหนึ่งก็คือน�้าจะไม่ปล่อยให้แมงโก้อยู่นอกบ้าน ถึงแม้
จะเป็นในรัว้ เพราะค่อนข้างจะเป็นห่วง รัว้ทีบ้่านจะเป็น
รั้วที่เตี้ย แล้วความที่เขาพลังงานสูง แรงเยอะ มันอาจ
จะมีส่ิงเร้าข้างนอกมาก็ได้ ก็เลยต้องให้อยู่ในบ้าน พอ 
กลับถึงบ้านอันดับแรกก็ต้องฝึกอีก เพราะพอเรากลับ

มาเขาจะตื่นเต้นดีใจ จะกระโจนใส่ ก็ต้องมีการฝึกอีก 
ว่าท�ายงัไงไม่ให้เขากระโจนใส่ เพราะหมาแรงเยอะต้อง
ให้เขาสงบก่อน ค่อยเข้าไปทักทายเขา ตอนเย็นของ 
ทกุวนัจะต้องพาไปเดนิไปวิง่ประมาณสองกโิล ถ้าฝนตก
เขากจ็ะรอ สีทุ่่มห้าทุ่มถ้าฝนหยดุตกก็ต้องออกไปว่ิง ไม่
ขาดแม้แต่วันเดียว พอวิ่งเสร็จกลับมาค่อยมากินข้าว”
 “หลงัจากกนิข้าวกจ็ะล้างเท้า เชด็ตวั แล้วกเ็ตรยีม
นอน แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทติย์กจ็ะมโีอกาสได้พามาข้าง
นอก อย่างมาเข้าฝูงก็จะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้า”

เรื่องน่ำเม้ำท์ของแมงโก้

 “คือเห็นอย่างนี้คนเขาจะดูว่าเขามึนๆ ติ๊งต๊องๆ 
ปกติแล้วแมงโก้จะมีเรื่องให้นินทาเยอะ อย่างเช่น กลัว
เรื่องการเช็ดหู เห็นตัวใหญ่อย่างนี้ค่ะ เห็นคอตตอนบัด 
ไม่ได้เลย เห็นแล้วเขาจะต้องหนี แล้วก็ถ้าพูดค�าว่า 
เช็ดหูเมื่อไรเนี่ยเขาก็จะสะดุ้งโหยง แล้วเขาก็จะมา
สะกิด เหมือนกับว่าไม่เอานะ กับอีกเรื่องคือ เป็นหมา
ท่ีกรนได้หนักมาก กรนเสียงดัง หลับสบาย หลับง่าย 
แล้วก็เป็นหมาไฮเปอร์ จริงๆ บุคลิกเขาเห็นดุๆ แบบนี้ 
แต่ว่ากับเจ้าของ กับคนที่สนิทด้วยเขาจะเป็นหมามึนๆ 
ต้องลองไปติดตามในเพจ “หมาแมงโก้” กันดูนะคะ”
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 หกเดือนหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องแรก จู่ๆ ดอรี่ ก็เกิด
ละเมอถึงความทรงจ�าในวัยเด็กของเธอขึ้นมา บางสิ่งบางอย่างของ 
ความทรงจ�าที่เกี่ยวกับ the jewel of Morro Bay แคลิฟอร์เนีย ดอรี่ 
พร้อมด้วยเพื่อนซ้ีจากภาคแรก นีโมและมาร์ลินร่วมกันออกเดินทาง
เพื่อตามหาครอบครัวของเธอ จนกระทั่งการเดินทางมาถึง Monterey 
Marine Life Institute ที่ซึ่งเธอได้พบกับ เบลี่ย์ วาฬเบลลูก้าสีขาว 
ตัวใหญ่ เดสทินี่ ฉลามวาฬ และแฮงค์ ปลาหมึกยักษ์ซึ่งกลายมาเป็นไกด์
ให้กับเธอ มาช่วยกันเป็นก�าลังใจและลุ้นไปกับดอรี่ปลาขี้ลึมว่าเธอจะได้
พบกับครอบครัวอย่างที่หวังไว้หรือไม่ ในโรงภาพยนตร์
หมวดหมู่: PG | Animation, Adventure, Comedy
อ�ำนวยกำรสร้ำง: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
ผู้ก�ำกับ: Andrew Stanton, Angus MacLane
นักแสดงและพำกย์เสียง: Ellen DeGeneres, Albert Brooks,  
Kate McKinnon

finDing Dory 
ผจญภยัดอร่ีขีลื้ม

Book'must read'

marley & me 
ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน John Grogan
ส�ำนักพิมพ์ HarperCollins 
(US)

 หนึ่ ง ในสุดยอดอัตชีวประวัติข ่าวขายดีของ  
New York Times ที่ภายหลังถูกน�ามารวมเล่มเป็น
หนังสือบอกกล่าวถึงชีวิตและความรักของครอบครัว 
Grogan และสุนัขที่เลวร้ายที่สุดในโลก ทั้งพฤติกรรม
ไม่ดีและการท�าลายล้างของมาร์เลย์น�ามาซึ่งปัญหา
ตึงเครียดมากมาย แต่กระนั้นความผูกพันกว่า 13 ปีก็
ท�าให้คนในครอบครัวได้เรียนรู้ท่ีจะยอมรับในความเป็น
มาร์เลย์ จวบจนถึงวาระสุดท้าย

มันก็ไม่ผิดอะไร ถ้ำคุณเลี้ยงสุนัขสักตัวแล้ว
ให้ควำมรักกับมันอย่ำงเต็มที่ เรำออกจะ
ยินดี ถ้ำเจ้ำตูบจะได้ครอบครัวที่ดี แต่... 

บำงคนที่รักหมำเหมือนลูก แล้วปฏิบัติต่อหมำ 
ด้วยกำรให้สุนัขใช้ข้ำวของ ผลิตภัณฑ์และอำหำร
แบบเดียวกับคน ส�ำหรับคุณมันก็อำจดูแฟร์ๆ  
แชร์ๆ กนั แต่มันเป็นกำรท�ำร้ำยเจ้ำตบูในระยะยำว  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของสุขภำพ

หมำป่วย: ให้พาราเซตามอล

 เมื่อสุนัขมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาเจียนเล็กน้อย 
ความกังวลท�าให้คุณบิเสี้ยวเล็กๆ ของยาพาราผสมน�้า
ให้เขากิน เมื่อเขาตื่นพร้อมอาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อย 
คุณก็ฝังใจว่ายาตัวนี้ใช้ได้ผล...จริงหรือ?
 จริงๆ แล้วยาพายาเซตามอลก็ใช้ได้ แต่ปริมาณ 
การให้ทีเ่หมาะสมต้องค�านวณตามน�า้หนกัของสนุขัคอื 
10 มก./กก.จากยาพาราฯ 1 เม็ดคือ 500 มก. คุณจะ 
แน่ใจกับการชัง่ตวงวดัได้อย่างไรว่าได้สดัส่วนทีถ่กูต้อง 
หากสุนัขได้รับพิษจากยาเกินขนาดจะมีผลให้ตับ 

if you love dogs like Baby,

Don't Do tHat!
ถ้ำคุณรักหมำเหมือนลูก 'อย่ำท�ำแบบนี้'
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ถกูท�าลาย มอีาการซึม อาเจยีน ปวดท้อง ปัสสาวะมสีเีข้ม 
เหงือกบวมมีสีคล�้า น�้าลายไหลยืด และอาจตายได้
ใน 2-4 วัน

ตัวเหม็น: ใช้แชมพูสระผมของคน

 เมือ่เจ้าตบูไปเล่นซนระหว่างทริป (แบบไม่ได้ตัง้ตวั) 
และไม่ได้เตรียมแชมพูของสุนัขไปด้วย การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าแบบง่ายๆ คือใช้แชมพูสระผมของตัวเอง 
นี่ล่ะ เช็ดตัวเสร็จสรรพกลิ่นหอมฉุย
 จากนั้นในสองวันถัดมา เจ้าตูบมีอาการคันอย่าง
รนุแรง ผวิหนงัมีผืน่แดง ขนร่วงเป็นกระจกุ เกาไม่หยดุ 
เกาตลอดเวลา มีอาการแสบผิวหนัง นั่นเป็นเพราะผล
จากแชมพสูระผมของคณุ ไม่ใช่เพราะอากาศร้อน หรอื
เห็บหมัด เนื่องจากผิวหนังของคนกับสุนัขมีค่าความ
เป็นกรดด่างไม่เท่ากัน แชมพูของคนมีผลท�าให้ผิวหนัง
สุนัขขาดความสมดุล และโครงสร้างผิวเสียหาย ก่อให้
เกิดโรคผิวหนังตามมา อาจต้องรักษาในระยะยาวเลย
ทีเดียว

เพิ่มแคลเซียม: โดยให้กินกระดูกไก่

 บางครัง้เจ้าของหมากอ็ยากเสริมแคลเซยีมให้สนัุข 
ด้วยการซื้อข้อไก่หลายๆ ชิ้น แล้วใช้การทุบพอบุบใส่
ชามอาหารให้เจ้าตูบกิน ด้วยความเชื่อส่วนตัวเมื่อเห็น
หมาแทะกระดูกแล้วเพลิน ดูจะมีความสุข ก็เลยบรรจุ
เข้าเป็นเมนูประจ�าเสียเลย 
 จริงๆ เราก็ไม่อยากแย้งว่าท�าไมจะกินกระดูกไก่ 
ไม่ได้ เพราะถึงแม้มันจะเล็กและมีไขกระดูกน้อยแต่
มันมีความนิ่ม เคี้ยวได้ไม่อันตรายมากนัก ถ้ามันเป็น 

กระดูกไก่ดิบๆ หรือที่เรียกว่า BARF แต่กับกระดูก
ประเภทที่ท�าสุกแล้วส่วนใหญ่ท�าให้กระดูกกรอบเมื่อ
แตกจะหักเป็นเสี้ยวแหลม ทิ่มแทงได้ตั้งแต่ปาก ล�าคอ 
กระเพาะอาหาร ล�าไส้ เกิดเป็นบาดแผลภายใน และน�า
ไปสู่ความตาย หลีกเลี่ยงกระดูกหมู กระดูกวัว กระดูก
ไก่ต้มสุกจะดีต่อสุขภาพเจ้าตูบมากกว่านะ

ไม่ให้ช็อคโกแลต: แต่ให้ขนมที่มีส่วนผสมของโกโก้

 เป็นพฤติกรรมปกติถ้าสุนัขจะชอบขอทุกอย่าง 
ที่เรากิน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้าดื่ม ขนม และเมื่อ
เขาได้รับมันจะแสดงท่าทีชื่นชอบและโปรดปรานมาก
เป็นพิเศษ จนท�าให้เจ้าของหมาอดคิดไปเองไม่ได้ว่า 
หมาของเราชอบกินเจ้านี่น่ีเอง สุดท้ายมันก็กลายเป็น
ของกินเล่นของเจ้าตูบไปซะเลย รวมถึงขนมเค้กต่างๆ 
ของคุณด้วย 
 จรงิอยูว่่าคณุเคยได้ยนิว่าชอ็คโกแลตเป็นอนัตราย
ต่อสัตว์เล้ียงแต่การเปลี่ยนไปให้เค้กเรดเวลเว้ท หรือ
คกุกีไ้วท์ชอ็คชพิกไ็ม่ได้แตกต่าง เพราะส่วนผสมในขนม
เหล่านีม้ผีงโกโก้อยูด้่วย ซ่ึงชอ็คโกแลตกท็�าจากผลโกโก้ 
และมีสารธีโอโบรมีน และคาเฟอีน ที่ออกฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบไหลเวียนโลหิต 
หากสุนัขกินเข้าไป จะท�าให้หัวใจเต้นเร็ว ความดัน
โลหติสงู เกิดอาการกระวนกระวาย ตืน่ตวัมากกว่าปกติ 
หากปรมิาณมากเกนิไปอาจท�าให้หายใจหอบ ปัสสาวะ
มาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย กล้ามเนื้อกระตุก และ
ชักได้
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So cal corgi 
beacH Day
2016
 สุนัขสายพันธุ์เวลซ์ คอร์ก้ีนับร้อย และ
เจ ้าของรวมตัวในงานประจ�าป ีครั้ งที่  5  
So Cal Corgi Beach Day ที่หาดฮันติงตัน 
แคลิฟอร์เนีย โดยในปีนี้มีคอร์ก้ีเข้าร่วมงาน
กว่า 700 ตัว เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ครั้งแรก 
ในปี 2012 ที่มีเพียงคอร์กี้ 15 ตัว 
 Corgi Beach Day ไม่ใช่แค่งานชมุนมุคน
รกัสนุขัสายพนัธุน์ีเ้ท่านัน้ แต่ยงัมกิีจกรรมการ
แข่งขันเครื่องแต่งกายและอื่นๆ อีกด้วย

Star WarS 
pug craWl 
breakS recorDS
 งาน Pug Crawl จัดขึ้นทุกปีที่พอร์ตแลนด์  
เป็นงานท่ีรวมรวมกลุม่คนรักและเลีย้งสนุขัพนัธุป๊ั์ก 
มาร่วมเดินขบวนพาเหรดเพือ่ท�าลายสถิตใินแต่ละปี 
โดยปีนี้งานถูกจัดข้ึนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม  
ทีผ่่านมา ด้วยธมีงานสดุล�า้ว่า “Star Wars: The Pug 
Awakens” นอกจากจะมฝีงูชนเข้าท�าลายสถติกิว่า 
2,200 คนและปั๊กอีกร่วม 800 ตัว การสร้างสรรค์
ชุดแฟนซีท้ังเจ้าของและสี่ขายังพาเอาน่าตื่นตา
ไปด้วย เพราะในงานนี้มีทั้ง เจ้าหญิงเลอา โยดาห์ 
Ewoks โอบีวัน เคโนบี ดาร์ทเวเดอร์ ฮันโซโล และ
อื่นๆ ทั้งเป็นยาน X-Wing BB8 หรือแม้กระทั่ง 
กล่องอาหารกลางวัน งานน้ีคงต้องยกความเป็น 
เจ้าไอเดียให้กับเจ้าของเหล่าปั๊กเขาล่ะ




