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JERHIGH 
รวมกับ เทสโก โลตัส 

พานองหมาดูหนัง ครั้งที่ 9
  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ
อาหารสุนัขแบรนด “เจอรไฮ” รวมกับ เทสโก โลตัส จัดกิจกรรม
พานองหมาดูหนัง ครั้งที่ 9 เรื่อง “SING” เพื่อใหนองหมา
มีสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตรรวมกับเจาของอยางมีความสุข 
เมื่อวันอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ โรงภาพยนตรเอสพลานาด 
ซีนีเพล็กซ งามวงศวาน-แคราย 

  สําหรับกติกามารยาทในการเขาชมภาพยนตรคือ สุนัขทุกตัว
จะตองใสผาออมสําหรับสุนัข เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลัก
สุขอนามัยและปองกันการเปรอะเปอน และตองนําสุนัขน่ังอยู
บนตกัขณะชมภาพยนตร และเมือ่กจิกรรมการชมภาพยนตรสิน้สดุ
ทางโรงภาพยนตร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ จะทําความสะอาด
โรงภาพยนตรอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหถูกสุขลักษณะและสราง
ความม่ันใจแกผูชมภาพยนตรตอไป
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กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2560

 เจอรไฮ รวมแบงปนความสุขในงาน วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ณ โรงเรียน
วัดสระแกว จ.อางทอง
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PET 
OF THE MONTH

GROOMPAL 
MESS-FREE 

DOG GROOMING 
DEVICE 

ศีรษะ ความยาวกะโหลกศีรษะ
เทากับความยาวของปาก 
สวนบนของกะโหลกคอนขางแบน 
สวนหลังมองแลวมีลักษณะกลม

ตา ดวงตารีเปนรูปทรงอัลมอนด 
มีสีนํ้าตาลเขมลอมกรอบดวย
ขอบตาสีดํา ยกเวนในสุนัข
สีช็อคโกแลตจะมี
ขอบตาสีนํ้าตาล

ลําตัว รางกายวัดจากไหล
ถึงสะโพกมีความยาวกวาความสูง
ของเทาถึงไหลเพียงเล็กนอย 
หลัง เสนหลังคือเอกลักษณ
ของสายพันธุ ซึ่งจะสูงข้ึนเล็กนอย
จากหัวไหลไปยังสะโพก 
ทําใหมีหลังที่ตรง แข็งแรง 
มุมของหลังจะไมเปลี่ยนแปลง
ในขณะเคล่ือนยายในทาเดิน 

ขาและเทา ความยาวจากเทา
ถึงขอศอกเทากับความยาวของ
ขอศอกถึงจุดสูงสุดของหัวไหล ชวงขาขนานกัน 
อุงเทาเต็ม ปกคลุมดวยเสนขนปุกปุย 

หู โคนหูกวาง 
ใบหูพับ และปรกลงมา

ที่ดานขางของศีรษะ 
แตไมสัมผัสถึงใบหนา

หาง หางเปนพวง
โคงไปขางหนาแนบกับ

ชวงหลัง ขนยาวปกคลุม
ตกลงตามรางกาย

ชวงสะโพก

ขน ขนสองชั้นประกอบดวย ขนชั้นนอกท่ีไมหยาบ
และไมหนาแนนมากเกินไป แตออนนุมและเบา 

สวนขนชั้นในควรจะนุมมาก ใหความรูสึกเย็นเมื่อสัมผัส

 ทําใหการปรับปรุงโฉมของสุนัขเปนเร่ืองงาย
ดวย GroomPal Mess-Free Dog Grooming 
Device ที่นําเสนอวิธีการอันแสนนุมนวลในการ
จัดการกับเสนขนสวนเกินของสัตวเลี้ยง โดยใช
เทคโนโลยี air-touch ระบบสุญญากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บเสนขนท่ีหลุดรวงได
มากกวา 98% ซึ่งหมายความวาคุณจะไดเจาตูบ
ที่สะอาด ขนสวย และพ้ืนบานไมเลอะเทอะ 
ชวยลดความยุงยากจากการตองทําความสะอาด
หลังการกรูมมิ่งไดอยางดี 
 GroomPal ผลติจากวัสดทุีม่คีณุภาพสูงระดบั
มืออาชีพ ปตตาเล่ียนเปนใบมีดเหล็กท่ีสามารถ
ใชกับสุนัขขนยาวไดโดยไมดึงเสนขนใหเกิดความ
เจ็บปวด 

 นอกจากน้ี GroomPal ยังมีแปรงสําหรับหวีขน
สุนัขแนบมาใหดวย ทําใหการสางขนที่หลุดรวงเปนไป
ดวยความรวดเรว็ และสามารถทีจ่ะใชงานไดแมจะถอด
ออกจากเครื่องก็ตาม แถมทายดวยหัวดูดขนาดเล็กที่
สามารถซอกซอนเขาถึงทุกพ้ืนที่ในบานซึ่งขนสุนัขมัก
จะซอนตวัอยู ไมวาจะหลงัตูหรือขางใตของเฟอรนเิจอร 
นอกจากจะทําใหสุนัขดูดีแลว ยังสามารถใชทําความ
สะอาดบานไดอีกดวย ประโยชนสองตอจริงๆ

HAVANESE
Other Name: Bichon Habanero, Havanese Cuban Bichon, Havanezer Group: Toy

ถิ่นกําเนิด ประเทศคิวบา
ชวงอายุ 14-15 ป 
สวนสูง 20-28 ซม.  
นํ้าหนัก 13-30 กิโลกรัม

Havanese 
เปนสุนัขที่ฝกคอนขางยาก

ผูฝกสอนจะตองใชเวลา ความอดทน
และความสมํ่าเสมออยางเพียงพอ
จึงอาจไมเหมาะสําหรับผูที่เลี้ยงสุนัข

เปนครั้งแรก และผูเลี้ยงที่ไมมี
เวลาในการดูแลมากนัก

ExerciseExercise

Î าวานสี (Havanese) เปนสนุขัประจาํชาติ
ของประเทศคิวบา อยูในกลุมสายพันธุ  
Bichon ซึ่งไดรับการพัฒนามาจากสุนัข 

Blanquito dela  Habana (แปลวา สุนัขสีขาว
ตัวเล็กแหงฮาวานา) ที่เชื่อกันวาเปนลูกผสม
ขามสายพันธุ ระหวาง Bichon และ Poodle 
ซึ่งชื่อของฮาวานีส บางคร้ังจะถูกเรียกวา “Silk 
Havana Dogs” อันเปนชื่อเดิมของ Blanquito 
dela Habana ปจจุบันไดสูญพันธุไปแลว

 สุนัขพันธุ นี้มีขนาดเล็ก แตโครงสรางแข็งแรง 
ขนยาวสลวย ออนนุ ม และมีทุกเฉดสี เอกลักษณ
อนัโดดเดน คอื ทาเดินทีม่ลีกัษณะเดงดึง๋ดัง๋เหมือนสปริง 
แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตชีวาเปนธรรมชาติ แตถึงแม
จะตัวเล็ก Havanese ก็มีนิสยัที่กลาหาญ เปนจอมยุง
ที่มีความอยากรู อยากเห็นอยูเสมอ รักการละเลน
เปนชีวิตจิตใจ ชอบที่จะอยูทามกลางผูคน ฮาวานีส
จะมีความสุขที่สุดเมื่อไดเปนศูนยกลางของความสนใจ
อาจดูเหมือนเปนเจาตูบที่ดื้อรั้น แตเจาตัวเล็กพันธุนี้
เปนมิตรกับคนทั่วไป ไมวาจะกับสมาชิกในบาน เด็ก 
คนแปลกหนา สุนัขตัวอื่นๆ หรือสัตวตางสปชี่ส จึง
เหมาะกับการเลี้ยงไวเปนเพื่อนในครอบครัว และ
สามารถอยูไดกับบานทุกขนาด
 ฮาวานีสปรับตัวใหเขากับทุกสภาพแวดลอมไดดี 
เพราะความตองการเขาสังคมคอนขางสูง เขาจะไม
แฮปปนกั หากตองถูกทิง้ไวลาํพงันานๆ ความชาญฉลาด
ของสายพนัธุนีส้ามารถฝกอบรมได หากแตตองใชเวลา
และความอดทนมากสักหนอย จะเปนการดีถาฝกอบรม
สุนัขตั้งแตอายุยังนอย เพราะนิสัยบางอยางเม่ือโตแลว
จะแกไขไดยาก  



COVER STORY
08

THE DESTINY 
BRINGS US A MIRACLE LIFE. 

เชยีร ทฆิมัพร ฤทธิธ์าอภนินัท เชียร ทฆิมัพร ฤทธิธ์าอภนินัท 

‘‘ชวงท่ีเราไดอยูกับเขาแปบเดียว 
คือเราเดินไปไหนเขาเดินตามตลอด
เราก็รูสึกวาเปนสุนัขที่ขี้ออนจังเลย 
แลวมีอยูจังหวะหน่ึง
ที่เราแคชอนหนาเขาขึ้นมาดู 
แคเสี้ยววินาทีที่สบตากันก็ปงเลย 
ตัดสินใจรับอุปการะกลับบานเลยคะ’’

ไมบอยนักเมื่อใครสักคนที่ตองการสุนัขมาเล้ียงจะเลือกเอาหมาจรมาเปนสมาชิกคูใจ 
แตสําหรับดาราสาวที่ Petlover by JerHigh ไดมีโอกาสพูดคุยในฉบับนี้ กลับเปนตัวอยางหน่ึงท่ีนารักของการเห็นคาสัตวทุกตัวบนโลก

ดวยความใสใจตอความรูสึกทั้งของตัวเธอเองและสุนัขเหลาน้ัน การมาของไมหมอนจึงเปนสิ่งท่ีพิเศษมากของ เชียร ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท 
เมื่อเธอกลาวถึงเจาตูบตัวนี้ก็พลอยทําใหเราซึมซับเอาความรูสึกประทับใจเหลาน้ันไปดวย พวกเราชาวเพ็ท เลฟิเวอร

จึงขอปรบมือใหกับความเปนผูภักดีตอไมหมอนของเชียรอยางแทจริง

พูดคุยกับนางแบบ
 “สวัสดีคะ เชียร ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท และ
‘ไมหมอน’ นางแบบวันนี้ ซึ่งใหความรวมมือเปน
อยางมากในการทีจ่ะหนกีลองทกุๆ ทางเลยคะ ตองบอก
วาไมหมอนเปนนางแบบที่ไมคอยชอบกลองเทาไร 
และเขาก็รูมาก อยาวาแตถือกลองมาจออยางนี้เลย
แคเราจะแอบถายก็รูแลว เคยมีอยูครั้งหน่ึงเชียรแกลง
หันหลังใหเขา แลวแอบเอามือถือข้ึนมา ไมหมอน
ก็ลุกหนีเลย เหมือนเขาจะมีเซนสแรงมากวามีใครแอบ
ถายภาพเขา วันนี้ก็เลยคอนขางยากนิดหนึ่ง เอาอะไร
ลอก็ไมสาํเร็จ ไมวาจะอาหารหรือของเลน คอืพอมาถึงนี่
ก็อยากแตจะเท่ียว อยากท่ีจะว่ิงอยางเดียวเลยคะ 
ไมสนใจอยางอื่นแลว”

ความเปนมาของไมหมอน
 “ถาเก่ียวกับความเปนมาของไมหมอนเน่ีย คนท่ี
เชียรจะตองขอบคุณคือ ‘พี่ท็อป ดารณีนุช’ กับ
‘โครงการเพื่อนขางถนน’ ที่เปนหนวยงานชวยเหลือ
หมาจร ที่ตองขอบคุณก็เพราะวา ในชวงท่ีทํารายการ
คนัปากรวมกนั พีท่อ็ปกม็กัจะเปนแมงานในการเชญิชวน
ใหพวกเราไดชวยเหลอืเคสหมาจรเหลานี ้คอืเหลาพธิกีร
นี่ละคะ ทําบุญรวมกัน จนมาวันหนึ่งก็เปนเคสของ
ไมหมอน ซึ่งพี่ท็อปก็เลาใหฟงวา มีหมาตัวหนึ่งอายุ
แคสามเดือนเอง ตัวเล็กมาก แตจะตองตัดขาเพราะวา
โดนรถชน เกือบจะไมรอด ก็เลยตองใชเงินคอนขาง
เยอะพอสมควรในการตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเขาไว เราก็
ชวยๆ กนัลงขนั จนมนัเหลอืเงนิกอนสดุทายอยูประมาณ

5,000 บาท เชียรก็ตั้งใจวาจะรับผิดชอบในคาใชจาย
กอนนีเ้อง แลววนันัน้กผ็านไปแถวนัน้พอดดีวย เลยคดิวา
ไหนๆ จะชวยแลว ขอเขาไปดูหนอยก็แลวกัน เพราะ
คดิภาพไมออกเหมอืนกนัวา หมาอายสุามเดอืนทีไ่มมขีา
เปนยังไง ปรากฏวาภาพที่ไดไปเห็นคือเขาใสเสื้อแมว 
ตัวเล็กมากๆ แลวเดินกระยองกระแยงออกมา ชวงที่
เราไดอยูกบัเขาแปบเดยีว คอืเราเดนิไปไหนเขาเดนิตาม
ตลอดเลยคะ เราก็รู สึกวาเปนสุนัขที่ขี้อ อนจังเลย 
แลวมีอยู จังหวะหนึ่งที่เราแคชอนหนาเขาขึ้นมาดู 
แคเสี้ยววินาทีที่สบตากันก็ปงเลย ตัดสินใจรับอุปการะ
กลับบานเลยคะ ทั้งๆ ที่เราไมไดเลี้ยงสัตวนะ แลวบาน
ก็เปนตึกแถว จริงๆ ก็คิดวาเราไมคอยเหมาะกับ
การเล้ียงสตัวสกัเทาไร แตกบัไมหมอนเน่ีย ทาํใหขอจาํกัด
ทุกอยางหายไปหมดเลย คือตอนนั้นคิดวายังไงๆ 
ฉันก็จะตองเลี้ยงเธอใหได ถือวาไมหมอนเปนสัตวเลี้ยง
ตัวแรกในชีวิตของเชียรที่มีความต้ังใจและรูสึกวา
เราจะรับผิดชอบชีวิตของเขาได”

วีรกรรมของไมหมอน
 “ถาในเร่ืองของความประทับใจนะคะ จะมีอยู
ชวงหน่ึงท่ีเขาตองอยูโรงพยาบาลสัตวเปนระยะเวลา
คอนขางนาน เพราะวาไมหมอนตัดขามาแลว แตตรง
กระดูกขอหวัไหลยงัตดัไมหมด ทนีีเ้วลาเขาลมมนัก็ทาํให
มีอาการฟกชํ้าภายใน อักเสบ กลายเปนถุงนํ้าเหมือนมี
เลือดค่ัง ก็เลยตองไปใหคุณหมอทําการควานสวนนั้น
ออกใหหมด ซึ่งชวงน้ันอยูที่โรงพยาบาลเปนเดือนเลย 
เวลาจะไปเยีย่มเขา ภาพทีน่กึไวกค็อืเราจะตองไปหาเขา
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ที่กรง ปรากฏวาไมใชเลย ไมหมอนเดินอยูนอกกรง
ตลอด ไมเหมือนตวัอืน่ๆ พอไปถามวา ทาํไมนองหมอน
เขาไดออกมาเดินตัวเดียวละ ทางเจาหนาที่ก็ตอบวา 
ไมหมอนก็เปนแบบน้ี ปกติชอบเปดกรงออกมาเดินเอง 
เชียรก็อึ้งสิคะ งง วาเขาทําไดยังไง เปดกรงเองไดดวย 
เพราะกรงมันตองเปดจากดานนอก แตไมหมอน
เห็นแลวสามารถทําได คือเขาอยูนานจนรูวามันตอง
เปดยงัไง ซึง่เปนเร่ืองท่ีฉลาดมาก แตทีเ่หนือไปกวานัน้คือ
เวลามเีพือ่นตวัใหมๆ  มา  เขาจะทาํหนาทีต่อนรบัหมดเลย
แลวก็จะเดินไปเปดกรงใหกับตัวอื่นๆ ดวย คือมีความ
เปนเจาบานไมพอ แตแฟรดวยวาทกุตวัจะตองไดออกมา
เดนิเลนเหมือนกับฉนั เชยีรทึง่มากนะคะ ในความฉลาด
ของเขา แลวก็ยังมีใจเผื่อแผถึงเพื่อนๆ ดวย มันจึงเปน
เรื่องท่ีทําใหรูสึกประทับใจในความเปนเขามาก”

‘‘เมื่อคุณมองตาเขาแลว รูสึกอยางไร 
ซึ่งความรูสึกเหลานี้มันอาจบอกไดวา 
คุณพรอมไหมกับการท่ีสิ่งมีชีวิตหนึ่ง
จะมาอยูดวย และคุณเองจะสามารถ
ดูแลเขาไดแคไหน เพราะสําหรับสัตวแลว 
ทั้งชีวิตของเขาคือเราเทานั้น’’
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อยากใหฝากถึงคนที่คิดจะเล้ียงสัตว
 “เชียรเชื่ออยางหนึ่งนะคะวา ทุกสิ่งทุกอยาง
มันไมไดเปนแคความบังเอิญ หรือมีสิ่งดลจิตดลใจ
เทานัน้ แตมนัจะมีจงัหวะของมนัเอง ทีน่าํพาใหสิง่มชีวีติ
ชวีติหน่ึงไดมาพบเจอกับเรา ในเวลาน้ันมนัคอืความรูสกึ
ที่บอกไมถูก อาจอธิบายไมไดวามันเปนยังไง แตมันคือ
เวลาของกันและกันที่จะเกิดข้ึนระหวางเขากับเรา 
ในความคิดเชียร คือสัตวเปนสิ่งมีชีวิตท่ีพูดไมได แต
การส่ือสารทางสายตา ความรูสึกที่เขาสงมามันชัดเจน
มาก อยากใหทกุคนลองสมัผสัตรงนีด้อูยางละเอยีดลออ
บางทคีนจะเกิดความรูสกึวา เราชอบเขา อยากทีจ่ะเลีย้ง
อยากซ้ือจังเลย ลองเอาความรูสึกสวนน้ีเปนขอหน่ึง
ในการตัดสินใจดูนะคะ วาเม่ือคณุมองตาเขาแลว คณุรูสกึ
อยางไร ซึง่ความรูสกึเหลานีม้นัอาจบอกไดวา คุณพรอม
กับการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมาอยูดวยไหม และคุณเอง
จะสามารถดูแลเขาไดแคไหน เพราะสําหรับสัตวแลว 
ทัง้ชีวติของเขาคือเราเทานัน้ หรือคิดงายๆ ในทางกลับกัน
นะคะ วาเราอยูในสถานะเดียวกับเขา ถาวันหนึ่งมีใคร
ที่มารับอุปการะเราไป แลววันหนึ่งกลับตองถูกทิ้ง
กลางทางข้ึนมา มนัเปนความรูสกึทีเ่จ็บปวดมาก ฉะน้ัน 
ลองแคเปลี่ยนมุมมองจากของเขามาเปนของเราก็พอ 
เชียรวาความใสใจหรือใจเขาใจเราในการท่ีจะดูแล
เขาได มนักจ็ะทาํใหเราตดัสนิใจไดงายวาเราพรอมทีจ่ะ
มเีขาอยูกบัเราหรอืยัง กอ็ยากใหระมดัระวงัในความรูสกึ
ตรงนี้นิดหนึ่งคะ ไมอยากใหเปนเพียงอารมณชั่ววูบ
ที่จะรับผิดชอบสิ่งมีชีวิตหนึ่งบนโลกใบนี้”

ทิ้งทายเก่ียวกับหมาจร
 “นี่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะฝากสําหรับคนที่
อยากจะมีสัตว  เลี้ยง ทุกวันนี้มีหลายหน วยงาน 
หลายองคกรที่คอยชวยเหลือและหาบานใหกับหมาจร
นะคะ บางทีเราอาจจะรูสกึวาอยากไดสตัวเล้ียงตวัหน่ึง
จังเลย แตยังตัดสินใจไมไดวาจะไปรับเลี้ยงจากที่ไหนดี
ก็ลองพิจารณาสุนัขในกลุมน้ีเปนตัวเลือกดู ไมหมอน
ก็เหมือนกัน เขาก็เปนเพ่ือนที่อยู ขางถนน ซึ่งเชียร
ไดมโีอกาสอุปการะ เชยีรอยากจะบอกวา ไมไดคดิเลยวา
หมาไทยจะมีความฉลาดแบบนี้ แลวโดยเฉพาะหมาจร
ทีไ่มมใีครมาดูแลเขา ตองบอกวาความโดดเด่ียวอางวาง
ที่ เขาผานมา ถามีเราไปเติมเต็มมันก็คงจะดีมาก 
เชียรรูสึกวาเขาเปนสัตวที่ฉลาด ฝกสอนและจดจํางาย 
ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาอยางท่ีเชียร
ไดรับ มันเปนอะไรท่ีลํ้าคากับเรามากนะคะ มากกวา
มูลคาเงินทองที่เราจะไปซื้อหมาแพงๆ มาสักตัวหนึ่ง
เลยดวยซํา้ คอืถาเปรยีบเทยีบกนั มนักค็อนขางเทยีบกัน
ไมได แตอยางนอยหมาขางถนนบานเราเนี่ย มันก็เปน
หนึ่งพันธุในโลกท่ีเชียรวาไมเหมือนใครนะ หมาไทย
มีความนารัก แลวก็ความฉลาดอยูในตัว จริงๆ แลว
ถามองอีกหน่ึงตนแบบท่ีไมตองเปนเชียรก็ได นึกถึง
พอหลวงของเรา ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทานก็เปนหนึ่ง
ตนแบบท่ีเชยีรรูสกึประทับใจและก็ดใีจท่ีไดเดนิตามรอย
พระองคทาน เพราะทานก็อุปการะหมาจรเชนนี้มา 
และกเ็ปนท่ีรูจกัของคนทัง้ประเทศเชนกนั กอ็ยากใหลอง
มองดูเพ่ือนหมาจรที่อยูในบานเราดวยคะ”
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2. นําผาแบบทั้ง 3 ชิ้นเย็บเขาดวยกัน วางผา
ชิ้นใน ตามดวยแผนใยโพลีเอสเตอร และผา
ชิ้นนอก หันดานผิดเขาหากัน เย็บโดยรอบ

1. ตดัผาตามแบบ : ผา 2 ชิน้ (ชิน้ใน-ชิน้นอก) 
แผนใยโพลีเอสเตอรแบบบาง หรือผากาว
สําหรับซับใน 1 ชิ้น

4. เย็บเทปตีนตุกแกติดชวงปลายของผาแบบ 
ทัง้ 2 ดานๆ ละ 2 ชิน้ เผือ่ไวสาํหรบัปรบัตามขนาด
รอบทองของสุนัข

5. เยบ็ผากุนโดยรอบ เปนอนัเสรจ็ อาจเยบ็ตกแตง
ปลายผาชิ้นนอกเพื่อความสวยงามดวยก็ได 

Note: โอบิใชควบคูกบัผาอนามยัของสตร ีจงึควร
เปล่ียนผาอนามัยทุก 2-3 ชม. และเช็ดบริเวณ
หนาทองของสุนัขเพื่อปองกันกลิ่นอับและผ่ืนคัน

à ปนเรือ่งนาปวดหวั เมือ่เหลาเจาตบูทีไ่ดรบั
การฝกขับถายมาอยางดี โตเปนหนุมแลว
ดีแตก!!! แขงกันจองพื้นท่ีและฉี่แสดง

อาณาเขตอยางไมกลัวไมเรียวเจาของ  
นอกจากจะสรางกลิน่อันไมพงึประสงคแลว
ความเหนือ่ยลาจากการเชด็ถซูํา้แลวซํา้อกี
กท็าํใหเราเครยีดและพาลไมอยากเลนกับ
หมาซะดวยส ิ ระหวางทีเ่ริม่ตนกลบัมาฝก
การขับถายอีกคร้ัง กเ็ห็นจะตองใชตวัชวย
เพื่อลดอาการปรี๊ดสักหนอย โอบิสุนัข
แบบงายๆ อยางนี้ เย็บอีกสักกี่สิบผืน
กไ็มหว่ัน...แมวนัมามาก

Material:
1. ผาลายตามชอบ ตัดตามแบบ 2 ชิ้น
2. แผนใยโพลีเอสเตอรแบบบาง 1 ชิ้น
3. เทปตีนตุกแก
4. ผากุน 
5. ยางยืด
6. ดาย กรรไกร เข็มหมุด

3. ตดัยางยืดใหไดความยาวตามขวาง แลวเยบ็ตดิ
บน-ลาง โดยวัดระยะหางจากตรงกลางดานละ 
8-10 ซม. เย็บติดทั้งซายและขวา

อัพเดทผลงานสักหนอย
 “ผลงานในตอนน้ีจะเปนละครซีรี่สยาว 8 เรื่องคือ 
The Cupids บริษัทรักอุตลุด ซึ่งจะออนแอรทางไทยทีวีสี
ชอง 3 วันศุกร-เสาร-อาทิตย เนื้อหาก็เกี่ยวกับ 8 เรื่องราว
ความรักของคน 8 คู สําหรับตอนของเชียรชื่อวา ซอนรัก
กามเทพ แตในระหวางความรักตอนอื่นๆ ก็จะมีเชียรรวม
แสดงในทุกเร่ืองดวยเชนกนั นอกจากเร่ืองของความรักแลว
ก็จะมีซีรี่สเร่ือง 7 วันจองเวร ซีซั่น 2 เปนซีรีสผีที่เชียร
ไดมโีอกาสไปรับเชญิ แตวาก็ไดเลนอยูจนจบเรือ่งเลยนะคะ
ก็จะเปนอีกอารมณหนึ่งที่สนุกเหมือนกันของทางชอง
เวิรคพอยท ก็ฝากผลงานละครทกุเรื่องเอาไวดวย สุดทาย
ขอฝากธุรกิจอาหารเสริมชาเมดวยนะคะ”
 “นอกจากน้ี สามารถติดตามเชียรในชองทางโซเช่ียล 
เน็ตเวิรค ทางอินสตาแกรม @cheernie ไมหมอนเอง
ก็มีไอจีนะคะ @mymornster กด follow และติดตาม
เร่ืองราวชีวิตของไมหมอนกันไดคะ”

DOG 
DIAPER DIAPER 

for Malefor Male

ปนเรือ่งนาปวดหวั เมือ่เหลาเ

PET 
DIY

ูจาตบูทีไ่ดรบัีไ่  ั

How to:
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แนะนําตัวกันกอน
 “สวสัดคีรบั อู ธนวฒัน ประสานธรรมคุณ ตอนนีก้ม็ี
สนุขัอยูทัง้หมด 3 ตวั เปนพนัธุปก 2 ตวั บลูดอ็กหนึง่ตวั
ที่พามาดวยวันนี้ คือ ‘ปกกี้’ กับ ‘เตาฮวย’ ครับ”
 
เกี่ยวกับปกสัญจร
 “เริ่มแรกเลย พอเลี้ยงปกก็ไปเจอกลุมในเฟซบุค
ก็คือ หมูบานปก ดูแลโดยแอดมินสองคนเปนสามี
ภรรยากนั กเ็ปนกลุมท่ีรวมสงัคมของคนรกัปกมาพูดคุย
แลกเปล่ียนความรูกนั แตดวยความท่ีผมเปนคนชอบทํา
กิจกรรม ก็เลยมีการนัดสมาชิกบางสวนมาทํากิจกรรม
รวมกัน ทางคุณตอท่ีเปนแอดมินก็จะคอยดูแลในเร่ือง
ปญหาสขุภาพของปก ใครมีปญหากม็าปรึกษา เขาจะมี
ความรูในดานน้ีเยอะ สวนตัวผมเองก็ทําหนาที่คลาย
กรรมการหมูบานที่คอยจัดกิจกรรม หาสปอนเซอร
ทนีีพ้อจัดกิจกรรมไปชวงแรกๆ กร็ูสกึวาเรานาจะออกมา
ตั้งกลุมเฉพาะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวตางหาก ใชชื่อวา

กเ็ลยรวมตัวกนั หลงัจากท่ีเลีย้งเตาหูไปสกัพกัหนึง่กจ็ะมี
เตาฮวยนีแ่หละ พอดเีหน็เพือ่นเลีย้งเฟรนช องิลิช บลูดอ็ก
อยู มนัเปนหมาหนาสัน้เหมอืนกนั ทีต่างประเทศเองก็
นยิมเลีย้งกบัเดก็ดวย เพราะมนัเปนหมาทีใ่จด ีผมก็เลย
ลองหามาเล้ียงดู สวนตัวสุดทาย ปกกี้นี่เปนนองหมา
หาบาน เจาของเดิมมีปญหาแพขนอยางหนัก ก็เลย
ประกาศหาบาน ผมกไ็ปรับมา จดุประสงคกเ็พ่ือจะหา
บานให แตพอมาวนัแรกกไ็มตองหาบานแลว รูสกึผูกพัน 
และเขากข็ีอ้อนมาก กเ็ลยตดัสนิใจรับเลีย้งเอง”
 “สนุขัพันธุหนาสัน้ มนัจะมคีวามพิเศษอยูตรงท่ีวา 
เขาเปนหมาที่หนาตาไมไดนารักสักเทาไรในสายตา
ของคนอืน่ แตเวลามองนานๆ มนัจะตลก พอเราเครียด
เหน็หนาเขาแลวมนักร็ูสกึผอนคลายลง แลวก็พฤติกรรม
ของเขาเวลาท่ีทาํอะไรมันกด็นูารักหลายๆ อยาง บางที
กด็เูปนอะไรทีแ่ปลกๆ ด ีแลวเขากม็นีสิยัข้ีออน รกัเจาของ 
จะชอบมานอนหนุนตกับาง มาเลนหวัเราบาง ทีเ่ลีย้งอยู
สามตวันีค่อืนอนดวยกนัเลย ตองบอกวาเขาตดกเ็หมน็ 
กรนก็ดงั แตไมรูทาํไมเหมือนกันนะ กห็ลงรักเขาทุกคน 
มนัคงเปนเสนหทีอ่ยูในตวัของเขาเอง”

การดูแลที่ตองใสใจเปนพิเศษ
 “จริงๆ ก็เปนเรื่องของสุขภาพ อยางอาหาร
เรากเ็ลอืกทีม่คีณุภาพหนอย ถาไมพรเีมีย่มกต็องเกอืบๆ 
เพียงแตเราตองคอยสังเกตดวยวา เขากินอาหารอะไร
แลวแพ เพราะสุนัขสายพันธุนี้จะคอนขางแพงายมาก 
ทั้งปก ทั้งบูลด็อกเหมือนกัน ก็ตองอาศัยการสังเกตดู
วาพอกินแลวมีผลตอผิวหนังไหม ถามีก็ใหรีบเปลี่ยน
อาหารทันที นอกจากเรื่องสุขภาพอาหาร ก็จะเปน
ความสะอาดของรอยยนบนใบหนา ซึ่งสุนัขกลุมนี้
มีผิวหนังยับยน สิ่งสกปรกจะหมักหมมอยูในรอยพับ
พวกน้ี เรากต็องคอยเชด็คอยดแูลความสะอาดใหด ีและ
การตรวจสุขภาพประจําปก็ไมควรละเลย อีกเรื่องหนึ่ง
ที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของสายจูง ความที่เปนหมา

‘ปกสญัจร’ เกดิขึน้จากการรวมตวักนัเลก็ๆ แคสบิกวาคน
ไปเท่ียวตางจังหวัดใกลๆ ครั้งแรกเลยเราไปท่ีระยอง 
ปรากฏวา ไดรับการตอบรบัทีด่พีอสมควร ทกุคนกอ็ยาก
ใหจัดอีก จากน้ันก็มีปกสัญจร 2-3-4 จนถึงปจจุบันนี้ 
ลาสุดก็เปนครั้งที่ 7 เขาไปแลวในชวงสองปที่ผานมา”

เหตุผลของการเลี้ยงปก
 “ผมเปนคนรักสัตวอยูแลว เลี้ยงสัตวทุกประเภท 
พอเรือ่งงานและธรุกจิลงตวัเริม่จะมเีวลาบางแลว กค็ดิ
อยากจะหาสัตวมาเลี้ยง ทีนี้แฟนผมชอบหมาหนาสั้น 
กเ็ลยเลอืกเอาปกมาเลีย้งกอนตวัแรกคอื ‘เตาหู’ พอเลีย้ง
ไดสกัพกักพ็าไปเท่ียวตางจงัหวดักบัครอบครัว ผมกพ็า
เตาหูไปดวย ดาํนํา้ดปูะการัง เรอืกจ็ะไมคอยใหหมาขึน้ 
ก็ตองเชาเหมาสปดโบทออกไปกลางทะเล ก็พาเตาหู
ไปวายน้ําดวย แฟนผมก็ถายคลิปตอนที่เตาหูขี่หลัง 
ซึ่งเปนคลิปชุดแรกและไดไปลงในเร่ืองเลาเชานี้ พอ
ในกลุมเห็นก็ขอใหจัดกิจกรรมพานองหมาไปเที่ยวบาง 
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ปกอลวน วัดอลเวง ป 3 
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผานมา อาหารสุนัขแบรนดเจอรไฮ 
รวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมทําบุญประจําปของกลุมหมูบานปก 
ภายใตชื่องาน "ปกอลวน วัดอลเวง ป 3"ณ วัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี 
นอกจากจะไดทําบุญรวมกันแลว ภายในงานยังมีกิจกรรมเลนเกม 
แจกของรางวัลใหผูรวมงานติดไมติดมือกลับบานอีกดวย

เครดิตภาพจาก FB/DayDeeDern

หนาสั้น การใชปลอกคอกับสายจูงแบบท่ัวๆ ไปก็อาจ
ไมคอยดีกบัพนัธุนีน้กั ดงันัน้ แนะนําวาใหใชสายรัดอก ทีต่อง
ฝากไวก็เพราะวาหมาพันธุนี้จะซน ไปไหนมาไหนอยาไปคิด
วาเราไปจํากัดอิสระของเขา แตจริงๆ แลวมันเปนเร่ืองของ
ความปลอดภัย ถาเราจูงไว อยางนอยสุนัขก็จะไมวิ่งไปโดน
รถชน หรือวาว่ิงไปใหหมาตัวอื่นกัดเอาได”

ขอแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเล้ียงปก
 “ปกเปนหมาท่ีเลีย้งไมยากนะ เขากนิงายอยูงาย เปนหมา
ตะกละ กนิทกุอยางทีข่วางหนา ฉะนัน้ การเลีย้งดตูองเนนหนัก
ไปท่ีเรือ่งของโภชนาการ และทีส่าํคญัคอื กอนทีจ่ะนาํสนุขั
มาเลีย้งควรจะศกึษาขอมลูใหดวีา สายพนัธุนีม้นีสิยัใจคอยงัไง 
ตองเขาใจอยางหน่ึงวาปกจะเปนหมาท่ีซน ถาชอบหมาน่ิงๆ 
ไมควรรับปกมาเล้ียงเลย เขาคอนขางซนมาก แตวาก็ยัง
แตกตางกบัสนุขัพนัธุบเีกิล้ พวกน้ันจะซนกวามาก แลวถาเปน

ประมวล
ภาพ

กิจกรรม

ในกลุมเฟรนช บลูดอ็ก จะท้ังซนและบาพลงั ถงึปกจะซน
แตไมหนักเทา จะมบีางท่ีรือ้ของกระจยุกระจาย กดันูน
แทะนี ่แตกเ็ปนหมาทีเ่ลีย้งไวแกเหงาไดด ีแลวถาคดิจะ
เลี้ยงเพ่ือเอามาเฝาบานน่ีไมตองพูดถึงคือใครมาน่ีพี่แก
กระดกิหางเขาใสเลย ขโมยมากเ็ชญิเขาบานเถอะ”

ฝากถึงกิจกรรมที่จะมีตอไป
 “ปกติแลวกลุมที่ผมดูแลเองคือ ปกสัญจร ปหนึ่ง
กจ็ะจัดกิจกรรมทองเท่ียวอยูประมาณ 2-4 คร้ัง ในปนี้
จดัไปแลวคร้ังหนึง่เมือ่ตอนปใหม อกีสกัพกัก็จะมกีจิกรรม
ใหญประจําป ตอนน้ีกําลังอยูในระหวางวางแผนงาน 
คดิวาอาจจะไปเท่ียวเกาะ หรอืไปเขาคอประมาณ 3 วนั 
2 คืน ถาใครสนใจอยากรวมกิจกรรมสามารถเขาไป
ตดิตามไดที ่facebook กลุมปกสญัจร ซึง่สมาชกิในหมูบาน
ปกกวา 99% กจ็ะอยูในนีเ้กอืบทัง้หมดดวยครับ”
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¨íÒไดวาเมื่อครั้งเจาตูบยังเปนลูกหมา 
เราหมั่นฝกเกี่ยวกับการขับถายและ
คําส่ังพ้ืนฐานอยูเสมอ ดวยความคิด

ที่วาหมาเด็กยอมจดจําและฝกงายกวาหมาโต 
การเริ่มตนเร็วมักใหผลลัพธที่ดี จนบางครั้งก็
คิดเอาเองวามันจะกลายเปนนิสัยที่ฝงลึกอยูใน
ตัวของสุนัข แตเม่ือเขาเติบใหญพฤติกรรมตาม
สัญชาตญาณหลายๆ อยางก็ทําใหกฎไมเปนกฎ
อกีตอไป นัน่รวมไปถงึการขบัถายไมเปนทีเ่ปนทาง
อกีดวย มนัเปนเร่ืองทีน่าโมโหถาตองมาคอยเช็ดฉี่
อยูแทบทุกชั่วโมง แตคุณควรทําความเขาใจกับ
ปญหาทางพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปของเจาตูบ
เพื่อการแกไขที่เหมาะสม

First Step to House-Training
 การเฝาสังเกตพฤติกรรมของสุนัข อาจจะจดเปน
บันทึกเอาไววาในแตละวันเจาตูบทําอะไรบาง และ
เวลาท่ีเขาขับถายนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร ตอนที่คุณ
อยูบานหรือออกไปขางนอก เวลาท่ีเขาขับถายคุณทํา
อะไรอยู ทุกๆ รายละเอียดลวนแตมีความสําคัญ เมื่อ
คุณพบวาพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นเปนรูปแบบ
แบบเดิมซํ้าแลวซํ้าเลา เชน สุนัขอาจจะขับถายเวลาท่ี
คุณไมอยูบานเปนเวลานานๆ ถาเปนแบบนี้กอนที่จะ
ออกจากบานไปไหน ก็ควรพาเขาออกไปเดินเพื่อ
ขับถายเสียกอน และอยาพยายามทิ้งสุนัขไวตัวเดียว
เปนเวลานานมากๆ 

How To 
HOUSE TRAINING 
ADULT DOGS
ทําอยางไร ถาสุนัขขับถายเรี่ยราด

Why Your Dog has Accidents 
 1. Incomplete House Training สุนัข
จํานวนมากไดรับการฝกอบรมไมสมบูรณ บางครั้ง
เขาไดรับการฝกขับถายและทําไดดีใน 2-3 คร้ังแรก 
แตแลวคุณก็หยุดการสอนน้ันไปด้ือๆ หรือไมมีเวลา
มากพอที่จะฝกเขาอยางสมํ่าเสมอ และแมวาคุณ
จะฝกสอนทกุวนั แตสนุขักลบัไดรบัโอกาสทีจ่ะออกไป
ขบัถายขางนอกนอยมาก สวนสุนขัทีเ่ลีย้งแบบ indoor 
ก็อาจถูกจํากัดพ้ืนท่ีมากเกินไปจนอึดอัด เหตุผลท่ี
กลาวมา ลวนทําใหการฝกอบรมมีขอจํากัดที่แคบ
เกินไป สงผลใหสุนัขสวนมากไมอาจกระทําการไดดี
อยางตอเนื่อง 
 2. Anxiety แมสุนัขจะไดรับการฝกสอนและ
ปฏิบัติไดดี แตหากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญข้ึน
ในครอบครัว เชน การเขามาอยูของบุคคลท่ีเขา
ไมชอบ การยายออกของสมาชิกในบาน หรือการ
เปลี่ยนท่ีอยูอาศัย สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความวิตกกังวล
จนเกิดเปนความเครียดที่มีแนวโนมวาสุนัขที่ไดรับ
การฝกมาอยางดีอาจขับถายผิดที่ผิดทางได สวนหนึ่ง
เปนเพราะเขารูสึกไมมั่นคงตอสถานการณในปจจุบัน
 3. Separation Anxiety หากสุนัขของคุณ
ทําเลอะเทอะเฉพาะเมื่อถูกทิ้งใหอยู ตามลําพังใน
บาน แมจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ นั่นอาจเปนเพราะสุนัข
มีความกังวล กลัวการถูกทอดท้ิง หากเปนกรณีนี้
คุณอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมในลักษณะท่ีวา สุนัข
แสดงอาการหงุดหงิดหรืออารมณเสีย เหา ขบกัด 
ทําลายขาวของ การเขาไปโอเขากอนที่คุณจะออก
จากบานไมได ช วยใหอะไรดีข้ึน แตมันจะทําให

ทกุอยางแยลง ทางทีด่กีค็อื กอนทีค่ณุจะออกจากบาน
สัก 30-40 นาที คุณไมตองไปใสใจกับเขามากนัก 
ทิ้งของเลนชิ้นโปรดหรือขนมไวใหเขาตอนคุณออก
จากบานไป และเมื่อคุณกลับมา แนนอนวาเจาตูบ
จะดใีจจนเกนิเหต ุกระโดดไปมา คณุก็ไมตองตรงเขาไป
หาเขาในทันที รอใหสุนัขสงบลงสักนิด และรู สึก
ผอนคลายกอนจึงคอยเขาไปหา 
 4. Dislike of Cold or Rainy Conditions 
เมื่อสภาพอากาศไมเปนใจ สุนัขบางตัวไมอยากจะ
ออกไปขางนอก โดยมากจึงเรียนรูที่จะแอบขับถาย
เมือ่ลบัสายตา  ซึง่ในกรณนีีอ้าจจะเกดิขึน้ตอนทีฝ่นตก
แลวพืน้เปยกแฉะ เจาตบูกจ็ะขบัถายในบานโดยทีไ่มให
คณุเหน็ เพราะพวกเขาไมอยากออกไปเดนิยํา่นํา้เปยกๆ
 5. Submissive/Excitement Urination 
ความต่ืนเตนและความหวาดกลัวทําใหสุนัขมีปญหา
การปสสาวะรด อาจเปนการสื่อสารถึงการยอมแพ
ระหวางท่ีทักทายหรือเลนกับสุนัขตัวอ่ืน กรณีนี้
คุณอาจสังเกตเห็นวาเขามีทาทีออนนอมในระหวาง
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น สวนหนึ่งน้ันเกิดจากการที่
สุนัขไมคุนชินกับการเขาสังคม เชน เมื่อคุณพาเขา
ไปพบสัตวแพทย ความตื่นกลัวอาจทําใหสุนัขฉี่ราด
ออกมาได ในกรณนีีเ้ปนเรือ่งสาํคญัมากทีส่นุขัควรไดรบั
การฝกเขาสังคม เพ่ือใหสามารถควบคุมอารมณได
เมื่อตองเจอกับคนแปลกหนา
 6. Urine Marking อีกเหตุผลหนึ่งที่เจาตูบ
ขบัถายในบาน กเ็พ่ือใชปสสาวะในการแสดงอาณาเขต 
ซึ่งเปนพฤติกรรมปกติที่พบไดทั่วไป แตมันเรื่องที่
เจาของคอนขางรับไดยาก การมารคกลิ่นของสุนัขจะ
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เปนลักษณะของการปสสาวะขนาดเล็กจํานวนมาก
บนพืน้ผวิในแนวตัง้ ยกตวัอยางคอื ผนงับาน ขาเกาอี้ 
ขางตู หรอืมุมโซฟา เปนตน การมารคกลิน่จะรนุแรง
มากข้ึน หากสนุขัตวัเมยีในบานหรอืใกลบานเปนฮที 
นอกจากน้ัน ไมใชแคในสุนัขเพศผูที่มีพฤติกรรมน้ี 
สนุขัเพศเมียเองก็สามารถปสสาวะเพ่ือมารคกล่ินได 
เพื่อเปนการขมสุนัขตัวอื่นๆ 

House-Training a Grown Up 
 • การฝกฝนสุนัขที่โตเต็มวัยแลว ก็ไมตางไป
จากการฝกลูกสุนัขมากนัก เพียงแตจะตองอาศัย
เวลามากกวาอยูสกัหนอย กรงสุนขัเปนเคร่ืองมือทีด่ี
ในการฝกฝนสนุขัใหอยูบานอยางเรยีบรอย ซึง่ถาสนุขั
ของคุณไมเคยเขาไปอยูในกรงมากอน คุณจะตอง
คอยๆ พาเขาเขาไปในกรงอยางชาๆ นาํอาหาร ขนม
หรือของเลนชิ้นโปรดของเขาไปวางไวในนั้น อยา
บังคับอยางรุนแรงเพ่ือใหเจาตูบเขากรง ไมเชนนั้น
เขาก็อาจจะตอตานและเกิดปญหาตามมาภายหลัง
 • ความหมายของบานสําหรับคุณและสุนัข
อาจจะไมเหมือนกัน เพราะในสายตาของเจาตูบนั้น
ทุกสิ่งทุกอยางที่อยู นอกเหนือพื้นที่ซึ่งเขาเคยอยู 
อาจจะเปนหองครัวหรือสนามหนาบาน ลวนเปน
ของแปลกใหม แรกเริ่มท่ีคุณจะพานองหมาเขามา
อยูในบานก็ควรจํากัดใหเขาอยูในพ้ืนท่ีใดพื้นที่หนึ่ง
กอน จากนัน้กค็อยๆ แนะนาํใหเขารูจกักับสวนตางๆ
ของบาน
 • การจะใหเจาตูบขับถายท่ีตรงไหนนั้น ควร
จะตองอาศัยของกินสดุโปรดมาเปนตวัลอ คณุอาจจะ
พาเขาไปยังพื้นที่ขับถายที่กําหนดไว เมื่อเขาปฏิบัติ
ภารกิจยังจุดที่คุณตองการก็ใหขนมเปนรางวัล 
การพาเขาเดินไปขับถายควรทําอยูเปนประจําและ
ตรงเวลาสม่ําเสมอ ถาสุนัขยังไมสามารถทําได

ความโมโห เพราะการทาํโทษไมไดชวยใหพฤตกิรรม
ของสนุขัดขีึน้ หรอืเปลีย่นไปในชัว่ขามคนื ขอสาํคญั
ก็คือ คุณตองพยายามทําทุกอยางใหเปนกิจวัตร
ประจําวนั ทาํบอยๆ ถาคณุเห็นเจาตบูกาํลงัจะปลอย
ของเสยีผิดทีก่ต็องรองบอกเขาวา “ไม” และอยาลมื
ที่จะใหรางวัลกับสุนัข เมื่อเขาเดินไปขับถายถูกที่

What NOT to Do
 • อยาดาวาสุนัขของคุณหลังจากเขาขับถาย
ของเสียไปแลวคุณเพ่ิงมาเห็น สุนัขสวนใหญไมอาจ
เขาใจถึงความผิดที่ผานไปแลวได แตถาคุณจับได
คาหนังคาเขา อาจใชการสงเสียงดัง เชน ปรบมือ
เพื่อใหสุนัขตกใจ ซึ่งจะทําใหเขาหยุดพฤติกรรม
ดังกลาวช่ัวขณะ จากน้ัน ตองรีบพาเขาไปยังจุด
ขับถายท่ีกําหนดไวทันที เมื่อสุนัขทําไดตามท่ีคุณ
ตองการแลวก็ควรใหรางวัลเปนสิ่งตอบแทน
 • อยาลงโทษทางรางกายกับสุนัขของคุณ 
การตีดวยหนังสือพิมพหรือกระตุกปลอกคออาจจะ
ทําใหเขารูสึกกลัวและแสดงอาการสํานึกผิด แตเขา
จะขับถายเลอะเทอะอีก แคเรียนรูที่จะหลบเรน
สายตาคุณไดดีขึ้นกวาเดิม แตสิ่งสําคัญที่คุณตอง
ตระหนักคือ การท่ีสุนขัทาํสกปรกในบาน อาจเพราะ
คุณไมสามารถควบคุมพฤติกรรมดังกลาวไดดีพอ 
จะทั้งจากการไม มีเวลาพาออกไปขางนอกได
ตามตารางเวลาท่ีเหมาะสม หรอืละเลยสัญญาณของ
สนุขัวาเขาจาํเปนตองออกไปขางนอกแลว ในกรณนีี้
คณุจะสงัเกตทาทางของเขาไดเมือ่เขาเดนิดมพ้ืนและ
เริม่เดนิวนไปมา เหน็ดงัน้ันอยารอชา รบีพาเขาออกไป
ยังจุดขับถายทันที
 • อยาขังสุนัขไวในพ้ืนที่ขนาดเล็กเปนเวลา
หลายชั่วโมงในแตละวัน เชน ขังไวแคในกรงหรือ
ในคอก จริงอยูวาสนุขัอาจขับถายในพ้ืนทีท่ีถ่กูจาํกัด
แตมันอยูใกลเคียงกับบริเวณท่ีหลับท่ีนอน ซึ่งจะ
ทาํใหสุนขัตดินสิยัในการทําสกปรกในทุกท่ีทีเ่ขานอน 
ไมวามนัจะเปนบนเตียงของคุณหรือโซฟาก็ตาม และ
มันจะยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณจะมาฝกเอาภายหลัง
 • จริงๆ แลวสุนัขโดยมากจะรูสึกสนุกกับการ
ไดออกไปขางนอก ทํากิจกรรมตางๆ เดิน วิ่ง พบปะ
ผูคน และขับถาย แตยิ่งเขาชื่นชอบมากแคไหน 
กส็ามารถเรยีนรูไดมากเทานัน้วา หากอดกลัน้เอาไว
ก็จะไดเท่ียวนานขึ้นอีก ดังนั้น เมื่อสุนัขขับถายเสร็จ
ยังไมควรรีบพาเขาบานในทันที ปลอยใหเขาได
เดินเลนสนุกตอในระยะเวลาส้ันๆ จึงคอยเรียก
เขาบานโดยสมัครใจ
 • หามทําความสะอาดพื้นที่สุนัขทําเลอะไว
ดวยนํา้ยาทําความสะอาดท่ีมสีวนผสมของแอมโมเนีย
เพราะนั่นเปนกลิ่นที่คลายคลึงกับปสสาวะของ
สุนัข มันจึงอาจดึงดูดใหเขากลับไปทําธุระท่ีจุดเดิม
ซํ้าอีกได
 อยางทีเ่ราเคยยํา้อยูเสมอวา การฝกฝนสนุขัตอง
อาศัยเวลาและความอดทน รวมทั้งความรักที่เรา
พรอมทีจ่ะมอบใหกบัเขา เทานีจ้ะหมาเลก็หมาใหญ 
จะลกูสนุขัหรอืเจาตบูทีเ่จริญวยัแลว เรากส็ามารถจะ
ฝกฝนใหเขาอยูบานกับเราไดอยางมีความสุข

ในทันที ควรใหเวลาออกเดินนานขึ้น เปล่ียนไปใช
สายจูงบาง เชนนี้ จะทําใหสุนัขคุนชินวาจะตอง
ออกไปขับถายนอกบาน หรอืตรงบริเวณท่ีกาํหนดไว
เทานั้น ถาเขายังไมใหความรวมมือ ก็พากลับเขามา
ในบานและจํากัดพื้นท่ีของเขาสัก 15-30 นาที 
จึงคอยพาเขากลับไปเดินใหมอีกครั้ง 
 • ถาหากพบวาสุนัขยังปลดปลอยเร่ียราดอีก 
คุณตองรีบทําความสะอาดทันที โดยปราศจาก




