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Pekingese
Other Name: Peke, Peking Palasthund ถิ่นก�ำเนิด: ประเทศจีน Life Span: 14-16 ปี Group: Toy

ปักกิ่งมีแนวโน้ม
จะเป็นหวัดได้ง่าย ไม่สามารถ
คลอดลูกเองได้ตามธรรมชาติ 

และด้วยดวงตาที่กลมโต 
อาจท�าให้มีปัญหาขนตาเจริญเติบโต
เข้าไปในดวงตาได้ และปัญหาหลัก
คือระบบการหายใจ เนื่องจาก

จมูกที่สั้นแบน

Pet of the month
02

ส่วนสูง 30-45 ซม. 
น�้ำหนัก 3.6-4.5 กิโลกรัม

ปักกิ่ง (pee-kuh-neez, Pekingese)  
ได้ช่ือว่ำเป็นน้องหมำในต�ำนำนอีกพันธุ ์
หนึ่งที่มีต ้นก�ำเนิดยำวนำน โดยชื่อนั้น 

ถูกเรียกตำมชื่อเมืองโบรำณของจีน ซึ่งในตอนนี ้
ก็คือ ปักกิ่ง ชำวจีนโบรำณมีควำมเชื่อว่ำสุนัข 
ปักกิง่นัน้สบืเชือ้สำยมำจำกสตัว์ของเทพเจ้ำ ผู้เล้ียง 
สุนัขพันธุ์นี้จึงมีเพียงกษัตริย์เท่ำนั้น เล่ำต่อกันมำ 
ว่ำหำกผู้ใดพบเจอสุนัขปักกิ่งนอกรั้วพระรำชวัง 
หรอืคดิขโมยจะมโีทษถงึข้ันประหำรชวีติเลยทเีดยีว 
แม้ปักก่ิงมีขนำดตัวแค่นี้ แต่เชื่อว่ำเกิดมำเพื่อ
ปกป้องกษัตริย์ ดังนั้น เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์  
จึงต้องถูกฝังไปพร้อมกับพระศพด้วย เพื่อท่ีว่ำเจ้ำ
สี่ขำตัวนี้จะได้ตำมไปปกป้องผู้เลี้ยงถึงชีวิตหลัง 
ควำมตำยตำมควำมเชื่อสืบต่อกันมำ
 ในอดีตชาวบ้านนอกรั้วราชวังไม่มีสิทธิ์หรือโอกาส
ได้เห็นสุนัขสายพันธุ์นี้ จนกระทั่งจีนแพ้สงครามฝิ่น  
ทหารอังกฤษจึงได้น�าปักกิ่งออกมาปรากฏต่อสายตา
ของชาวโลก และเริ่มถูกแพร่ขยายไปสู่อีกทวีป
 ปักกิ่งเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก แต่มีความกล้าหาญไม่แพ้
ใครเขาพร้อมกระโจนเข้าหาศัตรูผู้รุกรานอย่างรวดเร็ว
โดยไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดท้ังสิ้น จึงสามารถท�าหน้าที่
ในการเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดี แต่ถึงเป็นสุนัขกลุ่มทอย 
ปักกิ่งกลับไม่ชอบเด็ก และเข้ากันได้ยากกับสุนัขตัวอื่น 
เว้นเสียแต่จะได้รับการเลี้ยงดูมาด้วยกันตั้งแต่ยังเล็ก
 แม้ท่วงท่าของปักกิ่งจะสง่างามและองอาจ แต่ก็มี 
ความเป็นตัวของตวัเองสงู มีนสิยัร่าเรงิและรกัอสิระ สนุขั 
พนัธุน์ีค่้อนข้างเลีย้งยาก ต้องการการดแูลเอาใจใส่มาก 
ด้วยความที่มีขนาดตัวเล็ก ขนยาวและฟู จึงต้องได้รับ
การท�าความสะอาดและแปรงอย่างสม�่าเสมอ 
 อีกหน่ึงสิ่งที่ต้องเข้าใจคือลักษณะของจมูกท่ีส้ัน
แบน และจมลึกอยู่ระหว่างตาทั้งสอง ท�าให้ระบบการ
หายใจเป็นไปอย่างล�าบาก ควรจัดให้เขาได้อยูใ่นบรเิวณ
ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อากาศไม่ร้อนอบอ้าว อาจเปิด
แอร์ให้บ้างเป็นครัง้คราว และควรต้องพาออกไปเดินเล่น 
ทุกวัน ในช่วงเช้าหรือเย็นจะดีที่สุด

ขน ยาว หนา และตรง 
ให้สัมผัสหยาบ ขนชั้นในจะแน่น

และนุ่มกว่าขนชั้นนอก ซึ่งจะยาว 
เหยียดตรงไม่หยิกเป็นคลื่น

ศีรษะ กะโหลกหนา แบน และกว้าง

หู เป็นรูปหัวใจ

ตำ กลม ใหญ่ 
สีด�าเข้ม วาววับเป็นประกาย

ห่างกันพอประมาณ

คอ หนาและสั้น
จมูก สีด�า กว้าง สั้น 
อยู่ในต�าแหน่งตรงกลาง
ระหว่างตาพอดี
ปำก ฟันและขำกรรไกร 
ริมฝีปากสีด�า 
ขากรรไกรล่างกว้าง
และยื่นออกเล็กน้อย 
แต่ริมฝีปากปิด
ชิดกันสนิท

ล�ำตัว กะทัดรัด ส่วนหน้ากว้างกว่าส่วนหลัง เพราะซี่โครง
กางออกมากกว่า อกกว้าง ล�าตัวค่อยๆ เรียวเล็กลงไปสู่ด้านหลัง 
มองเห็นเอวได้ชัดเจน แนวหลัง ตรง ไม่แอ่นเว้าหรือโค้งนูน

ขำและเท้ำ 
ขาสั้น 

กระดูกใหญ่ 
เท้าแบน

หำง โคนหางตั้งสูง 
ขนหนา ยาว และ
ตรงลงมาที่ล�าตัว
ทั้งสองข้าง



Training
corner 

Petlover by JerHigh  3

uestions
of the monthQ

หนึ่งในบทเรียนที่มีคุณค่ำมำกท่ีสุดท่ีคุณ
สำมำรถสอนลูกสุนัขก็คือ กำรพำเขำออก
ไปสู่โลกภำยนอกเพื่อพบปะกับคนและ

สัตว์อื่นๆ ซึ่งเป็นกำรขัดเกลำพฤติกรรมทำงสังคม
ที่มีประสิทธิภำพ เจ้ำของสุนัขหลำยคนทรำบว่ำ
เรื่องนี้เป็นส่ิงส�ำคัญ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไร ถ้ำ
คุณท�ำมันอย่ำงถูกต้องจะช่วยให้ลูกสุนัขเติบโตข้ึน
อย่ำงมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก แต่ถ้ำมันผิด
ก็อำจท�ำให้สุนัขมีควำมก้ำวร้ำวได้
 ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเรยีนรูข้องลูกสุนขั
ควรอยู่ในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต เป็นช่วงที่ลูกสุนัข
จะหวาดกลวัต่อสิง่แปลกใหม่ได้ง่ายพอๆ กบัการเรยีนรู้
ที่จะยอมรับมัน

PuPPy socialization tiPs

1แนะน�ำลกูสนุขักบัครอบครวัและเพือ่นๆ เมือ่คณุน�า
ลกูสนุขัเข้ามาในบ้าน เป็นเรือ่งจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้เขา

ได้รูจ้กักบัทุกคนในครอบครวัและเพือ่นๆ ท่ีมาเยีย่มบ้าน
อยูบ่่อยๆ เพือ่สร้างความคุน้เคยต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
กบัการแนะน�าสนัุขกบัเดก็ 

Puppy Guide ‘4 Month’
how to socialize 
your PuPPy
สอนเจ้ำตบูเข้ำสังคม

2แนะน�ำสุนัขกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ในบ้ำน มีหลาย
ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิด อาจเป็นสุนัข 

พนัธ์ุอืน่ แมว แฮมสเตอร์ แกสบี ้ การแนะน�าสตัว์เล้ียง
ตวัใหม่กับสตัว์เลีย้งทีอ่ยูก่่อนควรจะท�าให้เรว็ทีส่ดุ โดย
แนะน�าให้เขาได้รู้จักไปทีละตัวๆ ในตอนแรก เมื่อเร่ิม 
คุ้นเคยจึงค่อยปล่อยให้พวกเขาทัง้หมดเล่นด้วยกนั 

3แนะน�ำให้รู้จักกับสุนัขตัวอื่นๆ ลูกสุนัขควรต้อง 
ได้พบปะและเล่นกับสัตว์ในสปีชี่ส์เดียวกัน สุนัข 

ที่ไม่เคยสุงสิงกับสุนัขตัวอื่นมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถ 
ส่ือสาร “ภาษาหมา” ระหว่างกนัได้ น�าไปสูปั่ญหาความ 
หวาดกลัวและแสดงความก้าวร้าวต่อสนุขัตวัอ่ืนๆ สถานที่ 
เหมาะสมในการด�าเนินการมักเป็นสวนสาธารณะท่ี
อนุญาตส�าหรับสุนัข แต่คุณควรมั่นใจว่าสถานที่นั้นๆ 
ปลอดภัยดทีัง้ในเร่ืองของเชือ้โรค ร้ัวกัน้ และสนุขัของ
คุณและเพื่อนสี่ขาของเขาควรได้รับวัคซีนที่ถูกต้อง 
ตามโปรแกรม ควรเริม่ต้นกบัสนุขัทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกัน 
เช่น ถ้าสนุขัของคณุตวัเลก็ สนัุขทีตั่วโตกว่าอาจท�าร้าย 
ลูกสุนขัได้โดยไม่ตัง้ใจ 

4พำออกนอกสถำนท่ี ในช่วงแรกสถานทีท่ีเ่ขาควร
ต้องรู้จักอาจเป็นการพบกับสัตวแพทย์ที่คลินิก 

เข้าร้านกรูมมิ่งเพ่ืออาบน�้าตัดขน ไปบ้านเพื่อน สวน
สาธารณะ ดอ็กคาเฟ่ รวมถึงการน่ังรถไปกบัคณุในสถานที่ 
ต่างๆ ความหลากหลายของสถานที่จะช่วยสร้างความ 
คุน้เคยต่อสิง่แปลกใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

5ท�ำควำมคุน้เคยกบัพืน้ท่ีใกล้เคยีง ไม่ว่าคณุจะอาศยั 
อยู่ในอพาร์ทเม้นต์ อาคาร หรือบ้านในย่านที่มี 

พื้นที่กว้างขวาง ก็ควรต้องให้ลูกสุนัขได้รู้จักกับพ้ืนที่  
เพ่ือนบ้าน และสตัว์อ่ืนๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้ มนั 
ค่อนข้างดหีากสนุขัของคณุเกดิหลุดออกนอกบ้าน ความ 
คุ้นเคยจะไม่ท�าให้เขาตื่นกลัวและสามารถน�าสู ่การ 
เดนิทางกลบับ้านได้เอง
 การเปิดโลกทศัน์ให้กบัลกูสนุขัของคณุสูค่วามหลาก
หลายของผูค้น สถานที ่และเหตุการณ์ต่างๆ จะป้องกนั
สุนัขจากการเข้าสังคมที่ไม่ปลอดภัย การขัดเกลา 
ทางสังคมที่เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วช่วยเสริมพัฒนาการ
ความเป็นมติร การเชือ่ฟัง และลดความก้าวร้าวต่อผูอ้ืน่
ในอนาคต 

1โรคพยำธิเม็ดเลือดในสุนัขเกิดจำกอะไร และจะป้องกันได้อย่ำงไร?
Answer: การติดต่อของโรคพยาธิเม็ดเลือดนั้นจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู ่กับ

ชนิดของตัวก่อโรค เช่น Hepatozoon canis จะเกิดจากการที่สุนัขกินตัวเห็บ 
ที่มีเชื้อเข้าไป ส�าหรับสุนัขที่มีการติดเชื้อ Babesia canis และ Ehrlichia canis จะเกิด
จากถูกเห็บที่มีเชื้อกัด
 ปัจจัยส�าคัญของการป้องกันโรคพยาธิเม็ดเลือด คือการป้องกันพาหะน�าโรคหรือ
เห็บสุนัข ส�าหรับการป้องกันเห็บในสุนัขสามารถท�าได้ทั้งการระวังพื้นที่ที่สุนัขมีโอกาส
สัมผัสกับเห็บจากสุนัขตัวอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มีเห็บชุก เช่น ฤดูฝน  
แต่หากการป้องกันดังกล่าวสามารถท�าได้ยากแล้วล่ะก็ การป้องกันด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น  
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเห็บ 
เช่น แชมพู ยาหยดหลัง สเปรย์ แป้ง 
หรือยาจุ่มฆ่าเห็บ อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ควรท�าเป็นประจ�า อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ดังกล่าวมักมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็น
อันตราย ดังนั้นการศึกษาคู่มือการใช้อย่าง
ละเอียดจะป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ในกรณีที่สุนัขมีเห็บมากมาเป็นระยะเวลานาน 
การท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สุนัข
อยู่อาศัยร่วมกับการป้องกันเห็บบนตัวสุนัข
ร่วมกันจะได้ผลดีมากยิ่งขึ้น 

2สนัุขทีบ้่ำนต้องใส่เฝือกเพรำะขำหกั แต่กลบัท�ำให้มแีผลทีข้่อศอก
จะแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไรดี?

 Answer: แผลท่ีเกดิจากการเสยีดสท่ีีข้อศอกกบัเฝือก เป็นปัญหาแทรกซ้อน
ทีพ่บได้บ่อยภายหลงัการใส่เฝือกบรเิวณขาหน้า เนือ่งจากบริเวณศอกไม่มกีล้ามเนือ้
ปกคลุมกระดูกมาก จึงท�าให้เกิดการเสียดสีได้ง่าย แต่แผลดังกล่าวจะหายได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อถอดเฝือกออก สุนัขมักแสดงอาการเจ็บและไม่ยอมใช้ขา เมื่อเกิดแผล
สนุขัจะพยายามเลยีหรอืแทะเฝือก ดังนัน้เม่ือเจ้าของสงัเกตเหน็พฤติกรรมดังกล่าว 
ควรพาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์โดยด่วน
 ข้อแนะน�าเพิม่เตมิเมือ่ต้องใส่เฝือกให้กบัสนุขั ควรดแูลไม่ให้เฝือกเปียก ไม่ว่าจะ 
จากน�้าดื่มหรือปัสสาวะ และต้องดูแลให้สะอาดอยู ่เสมอ นอกจากนี้เฝือก 
ควรคลุมข้อต่อด้านบนและด้านล่างของกระดูกที่หักตลอดเวลา หากเฝือกหลวม
หรอืร่น ควรรบีไปพบสตัวแพทย์ในการแก้ไข นอกจากนีค้วรหมัน่สงัเกตปลายเท้าว่า 
มีอาการบวมหรือไม่ เพราะอาจเกิดอาการบวมของขาบริเวณที่หัก เน่ืองจาก 
เฝือกรัดแน่น ท�าให้เลือดบริเวณปลายเท้าไหลเวียนได้ไม่ดี จึงควรต้องตรวจเช็ค
เฝือกอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง
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เจอร์ไฮ 
พาน้องหมาดหูนัง
ครั้งแรกในภาคอีสาน!!!  
เรื่อง “บริกำรนกกระสำ เบบี้ เดลิเวอรี่”
 บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนขั
ตรา “เจอร์ไฮ” ร่วมกบั บรษิทั วอเนอร์ บราเดอร์ส ฟาร์อสี อนิคอโปเรชัน่  
ประเทศไทย จ�ากัด, โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โลตัส ขอนแก่น 
ประตูน�้า และร้านขอนแก่นปลาตู้ จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 8  
เป็นครัง้แรกในภาคอสีาน เรือ่ง “บรกิารนกกระสา เบบี ้เดลเิวอรี”่ เพือ่ให้ 
น้องหมามีสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตร์ร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุข  
ในวนัอาทติย์ท่ี 25 กนัยายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนีเีพล็กซ์ โลตสั 
ขอนแก่นประตูน�้า งานน้ีได้รับความสนใจจากคนรักสุนัขใน จ.ขอนแก่น  
เป็นจ�านวนมาก
 “Storks จากผลงานผู้สร้าง The LEGO Movie  ที่จะพาคุณผู้ชม
เข้าไปในโรงงาน Storks บริการดีๆ ที่จะผลิตและส่งทารกโดยนกกระสา  
ด้วยเทคโนโลยท่ีีทันสมัยทีท่ัง้เพอร์เฟ็กต์ เป๊ะ ไร้ต�าหน ิเนีย้บนิ้ง่ ไม่มปัีญหา 
ไร้จุดผิดพลาด”
 ส�าหรับกติกามารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ส�าหรับน้องหมาคือ 
สนัุขทกุตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมส�าหรบัสนุขั เพือ่การปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามหลกั 
สุขอนามัยและป้องกันการเปรอะเปื้อน และต้องน�าสุนัขนั่งอยู่บนตัก
ขณะชมภาพยนตร์ และเม่ือกิจกรรมการชมภาพยนตร์ส้ินสุดลง ทางโรง
ภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จะท�าความสะอาดโรงภาพยนตร์อย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ชมภาพยนตร์ใน
รอบถัดไป 
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เจอร์ไฮ ร่วมกับ รพส.อิทธิเวช 
ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนและมอบอาหารสุนัข
ให้กับน้องสุนัขในความดูแลของคุณจอยและคุณเดวิด 
ที่ จ.นครราชสีมา



Pet guru
06

inTroducing 
a new PuPPy To oTher PeTs

พำสุนัขตัวใหม่
เข้ำบ้ำน

เ มื่อคุณน�ำลูกสุนัขตัวใหม่เข้ำบ้ำน สิ่งหน่ึงท่ีมัก 
กังวลคือ กลัวว่ำน้องหมำตัวที่บ้ำนจะเข้ำกับ
สมำชิกตัวใหม่ได้หรือเปล่ำ เรำจึงน�ำเทคนิค

เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้คุณสำมำรถพำเจ้ำตัวเล็ก 
เข้ำบ้ำนได้อย่ำงสบำยใจ แถมยังสร้ำงมิตรภำพใน
หมู่โฮ่งๆ ได้อีกด้วย

ต้องมั่นใจว่ำเขำสุขภำพดี
 ก่อนท่ีจะพาลกูสนุขัเข้าบ้าน อย่างแรกท่ีคุณควรท�า 
ก็คือ พาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อท�าการตรวจร่างกาย
ให้เรยีบร้อยเสยีก่อน มนัเป็นสิง่ส�าคญัมาก เพราะถ้าหาก 
ลูกสุนัขมีโรคประจ�าตัว มันก็อาจจะกลายเป็นพาหะ
แพร่เช้ือโรคไปยังสุนัขตัวอื่น นอกจากนี้ คุณต้องฉีด
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับสมาชิกใหม่ รวมถึง 
เจ้าถิ่นตัวเก่าด้วย 

ค่อยเป็นค่อยไป
 การแนะน�าให้สมาชิกสี่ขาได้รู้จักกันนั้น ควรท�า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเดิมอยู่มากกว่า 
หนึ่งตัว ก็ควรจะเริ่มต้นให้ลูกสุนัขได้รู้จักกันทีละตัว  
ลองให้เขาดมกลิ่นซึ่งกันและกัน สุนัขอาจแสดงท่าท ี
ต่อสิ่งแปลกใหม่แตกต่างกัน บางตัวอาจเห่าใส่ หรือ 
บางตวัอาจมท่ีาทางหวาดกลวั พยายามสร้างความมัน่ใจ
ในสถานะให้กบัสนุขัทกุตัว ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ละเลย
เจ้าตูบตัวเก่า แล้วมัวแต่ไปทุ่มเวลาให้กับสมาชิกใหม่
ของบ้าน อย่าใช้ก�าลังบังคับข่มขู่สุนัขท่ีมีอยู่เดิม นั่น 
จะท�าให้พวกเขาเริ่มระมัดระวังสมาชิกตัวใหม่ และ
อย่าปล่อยให้ลูกสุนัขอยู่กับสุนัขเดิมของคุณตามล�าพัง 
โดยเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจว่าพวกเขาเข้ากันได้แล้ว

โลกส่วนตัว
 สุนขัตวัใหม่ของคณุอาจจะต้องการเวลาเป็นส่วนตวั 
อาจจะในกรงหรอืในห้องใดห้องหนึง่ จนกว่าเจ้าตัวเลก็ 
จะได้รับการยอมรับจากสมาชิกตัวอื่นๆ ของบ้าน 
ระหว่างนีค้วรต้องจดัหาของทีเ่อาไว้แทะเล่นให้เขาด้วย 
เพราะลกูสนุขัน้ันรักสนุก อยากรู้อยากเหน็ และชอบหา
อะไรใส่ปากอยู่เสมอ การมีของเล่นและของกัดแทะจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เขาไปกัดบรรดาสิ่งของอันตรายต่างๆ 
อย่างสายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้า

ใช้ควำมอดทนให้มำก
 พึงจ�าไว้ว่าคุณควรอุทิศเวลาว่างส่วนใหญ่ให้กับ 
สัตว์เล้ียงทั้งหมดของคุณ ท้ายที่สุดแล้วสมาชิกเก่ากับ
เจ้าตูบหน้าใหม่ก็จะเข้ากันได้ดีอย่างแน่นอน

สื่อสำรผ่ำนกลิ่น
 สุนัขส่วนใหญ่ท�าความคุ้นเคยกับสถานที่ เพื่อนฝูง
และส่ิงต่างๆ จากกลิน่ ใช้วธิใีห้เขาได้รบักลิน่กนัและกนั
ผ่านของเล่น ผ้าห่ม หมอน โดยน�าของจากตวัหนึง่ไปวาง
ไว้ทีก่รงของอกีตวั เพือ่สร้างความผกูพนัด้วยการสือ่สาร
ผ่านทางจมูกของพวกเขา

จัดตำรำงเวลำ
 ให้สุนัขตัวใหม่ได้ท�าความคุ้นเคยกับสถานที่และ
กลุม่คนในบ้าน โดยจ�ากดัพ้ืนท่ีของสนัุขเจ้าถ่ินเดิมไว้ใน
บรเิวณหนึง่ก่อน ปล่อยให้ผูม้าใหม่ได้ท�าการส�ารวจนอก
กรงประมาณ 15-20 นาที วันละหลายๆ ครั้ง เมื่อน�า
สมาชิกใหม่เข้ากรง จึงปล่อยสุนัขตัวเดิมออกมาส�ารวจ
กลิ่นของสมาชิกตัวใหม่ที่หลงเหลืออยู่ด้วย

A few dON’t
 อย่าปล่อยให้มกีารแข่งขนัแย่งความรกักัน คณุควร
ท�าให้สนุขัตัวเก่ารูว่้าพวกเขายงัคงมคีวามส�าคญั ยงัเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว และลูกสุนัขนั้นไม่ได้มาแทนที่
พวกเขา ใช้เวลา 10-15 นาทีต่อวันกับสุนัขแต่ละตัว 
แสดงให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ทอดทิ้ง

สังเกตภำษำกำย
 เมื่อสุนัขสองตัวมาพบหน้ากันเป็นครั้งแรก และ
ใช้เวลาในการท�าความรู้จักกันไม่กี่วินาทีทั้งคู่ก็รู้แล้ว่า
ความสัมพันธ์ในครั้งน้ีจะเป็นมิตรหรือศัตรู แล้วสุนัข
สามารถท�าเช่นน้ันได้อย่างไรโดยท่ีไม่ต้องอาศัยการ
พูดจา? ค�าตอบกค็อื การแสดงออกทางใบหน้า ภาษากาย 
และกิริยาท่าทาง จริงที่ว่าอาจจะมีการส่งเสียงเห่า
หรือค�ารามบ้างแต่สารที่สื่อออกไปก็จะไม่สมบูรณ ์
หากปราศจากภาษากาย
 
facial expressions
 การแสดงออกทางใบหน้าจะสามารถส่ือสารถึง
อารมณ์ของสุนัข และเจตนาที่จะสามารถท�าให้สัตว์ 
ตัวอื่นรวมไปถึงมนุษย์เข้าใจถึงอารมณ์นั้นได้ด้วย
 • อำรมณ์สบำยๆ สายตาอ่อนโยน มองดแูต่ไม่ถงึ 
กับจ้อง หูลู่ข้างหน้าหรือตกลง ปากเปิด ริมฝีปากไป 
ข้างหลงัเหมอืนกนัยิม้ และลิน้ห้อยออกมาจากด้านหนึง่
ด้านใดของปาก
 • กังวล ตามองไปที่ด้านข้าง หูลู่ไปทางด้านข้าง
หรือตกลงขบเข้ียวเคีย้วฟัน ริมฝีปากหด มองไม่เหน็ลิน้ 
หรือมีการเลียริมฝีปาก
 • ขู่ ดวงตาจ้องมอง หูลู่ไปข้างหน้า และเห็นฟัน
 • กลัว ตามองไปข้างหน้าหรือทางอื่น รูม่านตา
ขยาย หูลู่ติดไปกับศีรษะ หายใจล�าบาก ขากรรไกรตึง

body language
 • แยกเขี้ยว ขู่และเตรียมตัวที่จะต่อสู้
 • หัวก้มต�่า สะโพกยกสูง เป็นส่ือสากลว่าสุนัข 
มีความสุขและเชิญชวนให้มาเล่นด้วย
 • เอาเท้าวางไว้ที่หลังของสุนัขอีกตัว แสดงการ
มีอ�านาจเหนือกว่า
 • กลิ้งไปกลิ้งมา ยอมจ�านนหรือเคารพ
 • เดินถอยหลัง ไม่แน่ใจ หรือกลัว 
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couPle 
commission 
megabed to 
share with 
their 8 dogs
 หลงัจากต้องทนเบียดเสยีดเป็นปลากระป๋อง 
คู่สามีภรรยาชาวนิวยอร์ก Chris และ Mariesa 
Hughes ก็ตัดสินใจว่าจะต้องอัพไซส์เตียงเสียที 
เพราะไม่ใช่แค่เขาทั้งคู่ บ้านน้ีนอนร่วมเตียงกับ
สนุขัถงึ 8 ตวั ขนาดเตยีงทีถ่กูเรยีกว่า Megabed 
มคีวามกว้างคณูยาวถงึ 4x2 เมตร ใช้ทีน่อนขนาด
คิงไซส์อยู่ด้านบน และดับเบิ้ลไซส์ในแนวนอน 
ด้านล่าง Megabed ใช้เวลาในการสร้างกว่า  
6 เดือนโดย Mike Ford ซึ่งมีการสลักรูปอุ้งเท้า
สุนัขเล็กๆ บริเวณหัวเตียง และเสริมออฟชั่น 
บันไดในตัวที่จะช่วยให้สุนัขที่มีอายุมากสามารถ
ปีนขึ้นไปบนเตียงนอนได้ เป็นไอเดียที่แจ๋วมาก
ส�าหรับคนรักสัตว์เลี้ยงขนาดน้ี และคู ่รักเอง 
ก็ยอมรับว่าเพลิดเพลินไปกับเตียงขนาดยักษ์
แบบนี้ โดยมีเจ้าสี่ขาทั้งแปดรายล้อมอยู่ทุกคืนๆ

these 
bridesmaids 
held PuPPies, 
not bouquets
 ในงานแต่งงานของ Sarah Mallouk Crain 
นอกจากจะอบอวลด้วยความรักของหนุ ่มสาว
และเพื่อนฝูงแล้ว เธอยังสามารถที่จะรวบรวมเอา 
ความรักในตัวสุนัขเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยใช ้
เจ้าลกูสนุขัตวัน้อยพนัธ์ุ Boxer-Coonhound แทน
ช่อดอกไม้ของเพือ่นเจ้าสาว และด้วยความทีเ่จ้าสาว 
Sarah Mallouk ท�างานให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไรในเพนซิลวาเนียที่เรียกว่า Pitties ซึ่งถูก 
ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์อยู ่แล้ว  
อกีทัง้คูบ่่าวสาวเองกร็กัสตัว์ จึงมคีวามคิดท่ีว่าท�าไม
ไม่ลองเปลี่ยนช่อบูเกต์เป็นลูกหมาที่แสนน่ารักดูล่ะ 
โดยช่อ puppy คอกที่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก�าลัง
อุม้อยูน่ีเ้ป็นพีน้่องห้าสาวทีม่ชีือ่ว่า Martha, Abigail, 
Dolley, Elizabeth และ Louisa แต่ไฮไลท์เด่น 
น่าจะอยู่ที่ช่อ puppy ในมือเจ้าสาว ซึ่งเป็นลูกสุนัข 
Pitbull วยั 9 สปัดาห์ทีไ่ด้รับความช่วยเหลือมาจาก
รมิถนนย่านบรูค๊ลนิ เรากห็วงัว่าจบงานแห่งความรกั
น้ีเจ้าสี่ขาตัวน้อยเหล่านี้คงจะได้บ้านที่อบอุ่นด้วย 
ไอรักอยู่เป็นหลักแหล่งเสียที

PeT
Panorama
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อีกหนึ่งนักแสดงสำวที่แจ้งเกิดจำกภำพยนตร์ 
วัยรุ่น 'เลิฟ จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มำก' จนเริ่ม
มำโด่งดังกับบทบำทนำงเอกของทำงช่อง 7 สี 

นำว ทสิำนำฎ ศรศกึ คอืหญงิสำวน่ำรักทีเ่ลฟิหมำสดุๆ 
วันนี้เธอพำน้องหมำจอมไฮเปอร์พันธุ์บีเก้ิลมำแชร์
เรื่องรำวแสบซ่ำให้เรำได้อ่ำนกัน

แนะน�ำตัวเองก่อน

 “นาว ทิสานาฏ ศรศึกค่ะ ตอนนี้ที่บ้านเลี้ยง 
น้องหมาอยู่ 4 ตัว สองตัวแรกเป็นสุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์  
สแปเนยีล ตวัทีส่ามพนัธุไ์ทยธรรมดานีล่่ะค่ะ ส่วนตัวทีส่ี่

Fantastic 
Mr.MON 
& the Beautiful 
NOW
นาว ทิสานาฏ ศรศึก
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คือที่พามาด้วยวันนี้เป็นพันธุ์บีเกิ้ล ซึ่งมีเพื่อนคุณพ่อให้
มาอีกทีหนึ่ง จริงๆ แล้วไม่ได้อยากจะเลี้ยงเพิ่ม เพราะ
ว่าพอเลีย้งแล้วรูส้กึว่าถ้าเขาจากเราไปแล้วคงจะเสียใจ
มากๆ ก็เลยคิดว่าจะไม่เลี้ยงเพิ่มอีกแล้ว แต่พอคุณพ่อ
เอามาให้ ด้วยความที่เรารักหมาอยู่แล้ว และมันก็เป็น
พันธุ์ที่อยากได้ด้วย ก็เลยรับเลี้ยงไว้เลยค่ะ”

ท�ำไมถึงชอบบีเกิ้ล

 “จริงๆ นาวเป็นคนชอบหมาที่หูตกนะคะ ก็จะมี
พันธุ์บีเกิ้ลที่ชอบ แล้วก็โกลเด้นฯ แต่กับโกลเด้นนี่เรา
รู้สึกว่ามันเป็นหมาท่ีชอบน�้า แล้วก็ขนเยอะ พอมาอยู่
ในสภาพอากาศร้อนกส็งสาร เลยคดิว่าเป็นบีเกิล้กน่็าจะ
เหมาะกับเรามากกว่า เขาก็น่ารักดี แล้วก็ตัวเล็กด้วย”

มำพูดถึงบีเกิ้ลตัวนี้

 “เจ้าตวันี้ชือ่มอ่นค่ะ เลี้ยงมาไดส้องปีแลว้ มแีตค่น
ถามว่าท�าไมถึงต้ังชื่อให้ว่าม่อน ซึ่งมันค่อนข้างแปลก
เวลาเรียก ‘ม่อน ม่อน’ อะไรอย่างนี้ คือตอนแรกเลย
ไม่รูว่้าจะให้เขาชือ่ว่าอะไรดี ทนีีก็้มานกึๆ ว่าตวันาวเนีย่
ชือ่นาว พอเขยีนเป็นภาษาองักฤษก ็‘NOW’ แต่พอกลบั
หัวมันก็จะเป็น ‘MON’ ก็เลยได้ชื่อม่อนไปเลยค่ะ”

ควำมพิเศษของม่อน

 “วัดจากที่เห็นหมาๆ ภายในบ้านก็แล้วกันนะคะ 
เวลาพาเหล่าน้องหมาออกไปข้างนอกเนี่ย ตัวอื่นๆ เขา
ก็ธรรมดาๆ ถ่ายได้ทั่วไป ตามสนามหญ้าตามพื้นอะไร
อย่างนี้ แต่ม่อนเป็นหมาที่ถ้าหากจะถ่ายต้องหันก้นเข้า
พุม่ไม้เท่านัน้ ท่ีอ่ืนเขาจะไม่ยอมถ่ายเลยค่ะ จะต้องเดนิ
หาพุ่มไม้เพื่อที่จะหันก้นเข้าพุ่มไม้ ไม่อย่างนั้นก็จะไม่อึ
เลย เหมือนกับว่าเขาจะอายประมาณนั้น ชอบเพิ่มปุ๋ย
ให้ต้นไม้”

‘‘ตอนแรกไม่รู้ว่าจะให้เขาชื่อว่าอะไรดี 

ทีนี้ก็มานึกๆ ว่าตัวนาวเนี่ยชื่อนาว 

พอเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ ‘NOW’

 แต่พอกลับหัวมันก็จะเป็น ‘MON’ 

ก็เลยได้ชื่อม่อนไปเลยค่ะ’’



กำรดูแลและฝึกฝน

 “จริงๆ กับม่อนก็แค่ขอมือได้อย่างเดยีวค่ะ เขาเป็น
หมาที่ alert มาก การฝึกมันจึงค่อนข้างยากกว่าหมา 
ตัวอ่ืนๆ ที่บ้านซ่ึงจะฝึกง่าย เชื่อฟัง ให้นั่งก็นั่ง ขอมือ 
ก็ให้มือ แต่ม่อนนี่เขาเป็นหมาเด็ก alert แล้วแม่ตามใจ 
แม่รักมากจนเสียหมาหมดแล้ว”

เม้ำท์เจ้ำม่อนสักเรื่อง

 “ม่อนเป็นหมาท่ีชอบนอนกรนค่ะ นอนไปแป๊บเดยีว 
ก็กรนแล้ว กรนดังด้วยเหมือนคนเลยนะคะ สักพักก็
จะเปลี่ยนท่าเป็นนอนหงายลิ้นห้อย พอเอามือไปจิ้มท ี
ก็สะดุ้งที บางทีก็ละเมอร้อง ‘ฮู้ว ฮู้ว’ อะไรอย่างนี้ แล้ว
มอียูว่นัหนึง่เขาไปนอนท่ีห้องน้องชาย อยู่ๆ เขากต็ืน่ข้ึน
มาเห่า แต่ตาหลบัอยูน่ะคะ เห่าเสรจ็ก็หลับต่อ สงสัยว่า
น่าจะละเมอมากกว่า”

หนึ่งวันของนำวกับม่อน

 “ส่วนมากกอ็ยูบ้่านค่ะ ไม่ค่อยได้ออกไปไหน นานๆ 
ถึงจะพาออกไปข้างนอกสักที เพราะถ้าไปต้องเหนื่อย
มาก ม่อนจะต่ืนเต้นมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็น คือ 
ถ้าอยู่ในบ้านเขาก็จะเฉยๆ ไม่ค่อยอะไรเท่าไร แต่พอ
เขาได้ออกไป หรือแค่เห็นว่าเราหยิบสายจูงเขาข้ึนมา 
ก็รู ้แล้วว่าเราจะพาเขาออกไปข้างนอก ก็จะตื่นเต้น  
จะคาบสายจูง จะกระโดดอยู่ตลอดเวลา แล้วพออยู ่
ข้างนอกก็จะชอบวิ่งไปวิ่งมา ชอบดมนู่นดมนี่ไม่หยุด
เลย”

ฝำกถึงคนที่อยำกจะเลี้ยงสุนัข

 “จริงๆ แล้วคนที่เลี้ยงสัตว์ก็คือคนที่รัก และพร้อม 
ที่จะดูแลเขาได้นั่นล่ะค่ะ คือนาวเป็นคนที่เซ้นส์ซิทีฟ 
มากในเรือ่งของหมาทีอ่ยูข้่างถนนนะ เรารูส้กึว่าไม่อยาก 
ให้เขาต้องไปเป็นแบบนั้น คือเมื่อคุณเลี้ยงก็เลี้ยงเขาให้ 
ถงึทีส่ดุ ไม่ใช่ว่าพอหมาแก่แล้วก็เอาไปปล่อย อย่างหมา 

‘‘อยากฝากถึงคนที่เลี้ยงว่า

ถ้าเลี้ยงเขาแล้ว

อยากให้เลี้ยงให้ถึงที่สุด 

ไม่อยากให้รู้สึกว่า 

พอเขาไม่น่ารักแล้ว แก่แล้ว 

เล่นกับเราไม่ได้แล้ว

ก็เอาเขาไปปล่อยค่ะ’’
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Pet 
DIY

easy Quick

soft 
bed

1. ตัดผ้าส่วนบน-ล่าง และด้านข้างอย่างละ 
2 ชิ้น โดยอิงขนาดจากตัวของสุนัข เผื่อความ 
กว้างให้เขานอนกลิ้งสบายตัว

4. ประกบส่วนบนหรือล่างเข้ากับขอบด้าน
ข้างเย็บติดกันโดยรอบ เว้นช่องเผื่อกลับผ้า

2. ตัดเทปสายกระเป๋ายาวประมาณ 5 นิ้ว 
เย็บติดกับส่วนด้านข้างชิ้นใดชิ้นหนึ่ง 

6. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ให้ได้ความหนาตาม 
ต้องการ ใส่แน่นมากที่นอนจะแข็งขึ้น

3. น�าผ้าส่วนด้านข้างแต่ละชิ้นหันด้านผิด
เข้าหากันแล้วเย็บติดกันโดยรอบ

5. กลับผ้าด้านถูกออกข้างนอก 7. สอยปิดช่องว่างของผ้าให้เรยีบร้อย ใช้งาน
ได้

MAteriAL:
1. ผ้า สีและลายตามชอบ
2. เข็มเย็บผ้า และด้ายสีตามเนื้อผ้า
3. สายเทปกระเป๋า
4. ใยโพลีเอสเตอร์

how to: 

เ ร่ืองของที่หลับที่นอนน้องหมานั้น
ส�าคัญ โดยเฉพาะในฤดูที่ฝนฟ ้า 
ไม่เป็นใจเอาเสียเลย แถมเจ้าส่ีขา 

ทีบ้่านยังชอบฉ่ีใส่ทีน่อนอีก ซกัแล้วตาก 
สามตากแล้วก็ยังไม่แห้ง ช่างไม่ทันใช้ 
เอาซะเลย กรณีแบบนี้ขืนเรามีที่นอน
ส�ารองไว้แค่ชิ้นสองชิ้นคงไม่เพียงพอ
ส�าหรบัอากาศทีเ่ยน็ชืน้ ว่าแล้วกห็ยบิผ้า 
ขึ้นมา แล้วใช้แพทเทิร ์นที่ง ่ายและ
รวดเร็วที่สุด ไปปั่นจักรกันเลย

ทีเ่ลีย้งในบ้านนาวนีแ่ก่จนแบบว่าหไูม่ได้ยนิ ตาบอดแล้ว 
เดนิไปไหนกช็น ต้องใช้ความรูส้กึในการเดนิ จนวนัหนึง่
เขาก็ตายไป เราก็เคยคุยกับแม่ว่าจะฉีดยาให้เขาตาย
เลยดีไหม เพราะว่าสงสาร เขาไม่ไหวแล้ว นอนอยู่กับที่ 
เวลาฉีก่ล็กุไม่ไหว แม่กบ็อกนาวว่า แม่ไม่อยากท�าแบบนัน้ 
ถึงแม้ว่าตัวเขาจะทรมาน แต่ถ้าเราไปฉีดให้เขาตาย  
เราก็ยิ่งเสียใจ ปล่อยให้เขาไปโดยธรรมชาติดีกว่า ก็
อยากฝากถึงคนท่ีเล้ียงว่า ถ้าเลีย้งเขาแล้วอยากให้เล้ียง
ให้ถงึทีส่ดุ ไม่อยากให้รูสึ้กว่าพอเขาไม่น่ารกัแล้ว แก่แล้ว 
เล่นกับเราไม่ได้แล้วก็เอาเขาไปปล่อยค่ะ”

ฝำกผลงำนทิ้งท้ำย

 “ตอนนีถ่้ายท�าละครเร่ือง สาปดอกสร้อย ทางช่อง 
7 อยู่ค่ะ แล้วก็มีละครเรื่อง ละอองดาว กับ สายโลหิต 
อีก ยังไงก็อยากฝากให้ติดตามละครด้วยนะคะ”
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ห ำกให้นึกถึงเจ้ำตูบจอมพลังสักหนึ่งสำยพันธุ์ หลำยคนคงต้องมีเจ้ำตัวนี้อยู่
ในโผ เพรำะด้วยสัญชำตญำณนักล่ำแต่ดั้งเดิม ‘บีเกิ้ล’ เป็นน้องหมำท่ีมี
สมำธิจดจ่อมำกกับกลิ่น และมีควำมเป็นตัวของตัวเองสู๊งงงง (เสียงสูง)  

ดังน้ันเพื่อควำมสบำยใจในกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคุณกับเกิ้ล จึงเป็นเรื่องที่สมควร
ท�ำอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องศึกษำลักษณะนิสัย โรคภัย อำหำร และกำรออกก�ำลังกำย
ส�ำหรับเจ้ำสี่ขำให้มำก หำกยังจับทำงไปไม่ถูก เรำขอแนะน�ำแหล่งควำมรู้ชั้นดีจำก 
แฟนเพจ BeagleGang 

เรื่องรำวของชมรมบีเกิ้ล

 “ชื่ออย่างเป็นทางการคือ Beagle Gang ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2551 ค่ะ แต่เปิดอย่าง
เป็นทางการเมือ่ปี 52 หากนับรุน่แรกๆ ทีเ่จอกนัมาก่อนกจ็ะเป็นกลุม่เลก็ๆ ตัง้แต่หมาพี ่
ยังเล็กๆ จนตอนนี้เจ้าตัวโตจะ 12 ขวบแล้วค่ะ” 
 “ส่วนสาเหตทุีต่ัง้เป็นชมรมส�าหรับสนัุขสายพันธุน้ี์ข้ึนมากค็อืเร่ิมแรก พีไ่ม่มคีวามรู ้
เกี่ยวกับหมาเลย เพราะนี่คือหมาตัวแรกในชีวิต แล้วพอมาเลี้ยงก็อยากที่จะได้ความรู ้
อย่างเวลาที่หมาเรามันด้ือมันซน ก็จะเปิดหนังสือหาในต�าราดูเลย แต่มันก็ยังไม่ได้ 

Hi-Power of 

BeAGLe 
GANG
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"ในความเป็นจรงิแล้ว
ไม่ว่าคณุจะเลีย้งสุนัขพนัธ์ุอะไร
กต้็องหาความรู้ก่อน 
มีหมาต้องตายจากไป
เพราะความไม่รูค่้อนข้างเยอะนะคะ 
เราไม่อยากให้เกดิเร่ืองแบบนีข้ึน้"

ความรู้ท่ีตรงจุดตามที่เราต้องการสักเท่าไร ก็หันมา
ค้นหาในอินเทอร์เน็ตจนมาเจอว่ามันมีชมรมบีเกิ้ล 
อยู่ในเว็บไซต์หนึ่ง หลังจากนั้นก็มีการสนทนาและ 
นัดเจอกัน แล้วหลังจากนั้นก็เป็นการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อ 
ที่จะแลกเปลี่ยนความรู ้ แล้วก็คบกันเป็นเพื่อนเลย  
พูดง่ายๆ คือเรามีเพื่อนใหม่ในหลายอาชีพและหลาย
ช่วงอายุข้ึนมาจากบีเกิ้ลแก๊งค์ ก็เหมือนหมาน�าพามา
ให้เจอกัน”

พูดถึงเพจ Beaglegang

 “ถ้านับยอดคลิกไลค์จากเพจก็ประมาณ 60,000 
แล้วในตอนนี้ คือยอดข้ึนเร็วมากโดยไม่มีการซื้อนะคะ  
ส่วนกจิกรรมทีท่�าอยูใ่นเพจทกุๆ ปีคือจะท�าเส้ือของคน 
และน้องหมาที่แม็ทช์กัน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะน�าไป 
ช่วยเหลือหมาจร และสุนัขบีเก้ิลท่ีอยู ่ในเคสซึ่งจะ 
รับอุปการะมาดูแลและรักษาในเคสหนักๆ จนกว่าเขา 
จะหาบ้านใหม่ได้ แต่ก็ไม่ได้รับเคสสะเปะสะปะนะคะ  
ต้องหนักมากจริงๆ ถึงจะพิจารณาดูแลได้ ซึ่งส่วนใหญ่ 
ถ้าเป็นบเีก้ิลกจ็ะถกูส่งมาทีน่ีเ่ป็นหลักอยูแ่ล้ว แต่ส�าหรบั 
หมาจรนี่พอจบงานๆ หนึ่ง อย่างขายเสื้อในงานอีเว้นท์ 
จบงานแล้วก็จะน�ารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยหมาจร  
ซ้ืออาหารและของใช้เท่าท่ีจ�าเป็น และรายได้อีกส่วนหนึง่ 
ก็จะเก็บไว้เพื่อใช้ด�าเนินงานต่อไปด้วยค่ะ”
 “ส่วนกจิกรรมหลกัอกีอย่างทีต้่องมทีกุปีกค็อืมทีติง้ 
เมือ่ก่อนจะมทีติง้ใหญ่แค่ปีละครัง้ ตอนนีพ้ีก่ม็คีอนเซ็ปต์ 

ว่าอาจจะเป็นปีละ 2 ครั้งแล้วแต่โอกาส เพราะว่ามัน
ค่อนข้างเหนื่อยในการเตรียมงาน”
 “ส�าหรับคนท่ีเล้ียงบเีกิล้ อยากได้ความรู้อะไรเรือ่ง 
บีเกิ้ลก็เข้ามาคลิกไลค์ได้เลย แล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ได้มีแค่
เพจในเฟซบุ๊คอย่างเดียว ยังมีกรุ๊ป BeagleGang ด้วย 
ใช้ช่ือเดียวกันกับเพจเลยค่ะ เพราะลักษณะของกรุ๊ปนี่
จะท�าให้เราสามารถคุยกันได้ง่ายขึ้น และเราไม่มีเรื่อง
ของการค้าเข้ามาข้องเกี่ยวก็อยู่กันได้นาน จะไม่ค่อย
สนับสนุนให้มีการค้าขายสุนัขในเพจค่ะ เราไม่ได้มี 
สปอนเซอร์ไม่ได้ขึน้อยูก่บัใครทัง้สิน้ เราเน้นในเรือ่งของ
การให้ความรู้มากกว่า”

ข้อแนะน�ำส�ำหรับคนที่จะเลี้ยงบีเกิ้ล

 “ถ้าใครอยากจะเลี้ยง ส่วนใหญ่พี่จะสกัดไว้ก่อน
เลยว่ามันเลี้ยงยากนะ บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเบาๆ 
อย่างพี่นี่ท�างานมาทุกวันให้หมาอย่างเดียว ค่ายา 
มนัแค่ตวัเดยีวทีเ่ป็นภมูแิพ้นีจ่่ายต่อเดอืนคร้ังหนึง่เกือบ
ห้าพัน เพราะพ่ีให้กนิยาตวัทีด่ทีีส่ดุ แล้วก็ไม่มสีเตยีรอยด์ 
คือถ้าเราซัพพอร์ตหมาได้เราท�า แต่ถามเหนื่อยไหม 
เหนื่อย กับคนอื่นที่เรารู้ว่าเขารักจริง แต่บางทีถ้าเขา 
ไม่อาจจะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้เราก็ไม่อยากให้
เขาเลีย้ง จริงๆ แล้วไม่ว่าคณุจะเลีย้งสนุขัพนัธุอ์ะไรกต้็อง 
หาความรู้ก่อน มีหมาต้องตายจากไปเพราะความไม่รู้
ค่อนข้างเยอะนะคะ เราไม่อยากให้เกดิเรือ่งแบบนีข้ึน้”
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 หลังจากชีวิตแต่งงานมากว่า 6 ปี ของ "โอลีฟ" 
คุณหมอสาวสวยผู้ประสบความส�าเร็จ และ "เคลย์"  
หนุ่มนักฮอกกี้ผู้สับสนในชีวิตมาถึงทางตัน ท้ังสองจึง
ตดัสนิใจจะเลกิรากนั แต่ถงึแม้จะดเูหมอืนเป็นการลาจาก
กนัด้วยด ีแต่มเีรือ่งหนึง่ทีด่เูหมอืนจะไม่ลงรอยกนั เพราะ
ทัง้คูก็่ต้องการเป็นผู้อปุการะ "เวสลย์ี" หมาทีร่กัของเขา 
ท้ังสอง และเร่ืองนีก้ถึ็งขัน้ขึน้โรงขึน้ศาล และต้องขึน้อยู่
กับการพิจารณาของศาล ว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้น้อง
หมาไปเลีย้ง ท้ังสองคนจงึต่างหาทกุวิถทีางต่างๆ ในการ
ชนะใจทัง้น้องหมา และต้องชนะความในศาลอกีด้วย และ
งานนีใ้ครจะได้ เจ้า "เวสลย์ี" ไปเล้ียงดกูนันะ? ไปตดิตาม
ลุน้กันในโรงภาพยนตร์

หมวดหมู่: PG | Romantic Comedy
ผู้ก�ำกับ: Huck Botko
นักแสดง: Alicia Silverstone, Ryan Kwanten, 
Randall Batinkoff

 รดูอล์ฟ แมวสดี�าท่ีต้องพลดัหลงจากบ้าน จนกลาย 
มาเป็นแมวเร่ร่อนออกผจญภัยในเมืองใหญ่ โดยม ี
แมวลายเสอืตวัใหญ่ ทีเ่ป็นหวัหน้าแก๊งแมวจรจดัผูเ้ข้าใจ
ภาษามนษุย์ คอยเป็นพีเ่ลีย้งในการใช้ชวีติเอาตวัรอด 
ในเมืองใหญ่นี้ ร่วมผจญภัยไปกับมิตรภาพระหว่าง
แมวสองตัว พร้อมกับผองเพื่อนแมวเหมียว และ
ความสนุกสนานเพื่อฝ่าฟนัอุปสรรคไปใหไ้ด้ รูดอลฟ์
จะหาทางกลับบ้านได้ยังไง ไปเอาใจช่วยเขากันใน 
โรงภาพยนตร์

หมวดหมู่: PG | Animation | Adventure
ผู ้ก�ำกับ: Sakakibara Motonori, Yuyama 
Kunihiko
พำกย์เสียง: Suzuki Ryouhei , Inoue Mao
By M-Picture

who gets the dog? 

rudolf 
the black cat
รดูอล์ฟ เหมยีวน้อยผจญเมือง

did you
Know?

go cook 
for your Pets day 
Tue 1 st nov, 2016

คุณรู้หรือไม่ว่ำ ในโลกใบนี้มีวันท�ำกับข้ำวให้ 
น้องหมำทำนอย่ำงเป็นทำงกำรด้วยนะ เพือ่
ทีว่นันีจ้ะเป็นวันพเิศษทีเ่จ้ำตบูจะไม่ต้องกนิ

อำหำรกระป๋องหรือแทะอำหำรเมด็เปล่ำๆ อกีแล้ว 
เหนือไปกว่ำนั้นมันยังเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำม
สัมพันธ์อันดีระหว่ำงคุณกับสุนัขอีกด้วย 

the hiStOry Of GO COOk fOr 
yOur PetS dAy
 วันปรุงอาหารส�าหรับสัตว์เล้ียงถูกก�าหนดข้ึนโดย 
cookforyourpets.com ซ่ึงคิดว่ามันเป็นช่วงเดือนที่
แนวโน้มสูงว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เริ่มให้ความ

สนใจมากขึ้นในเร่ืองของโภชนาการส�าหรับสัตว์เลี้ยง 
อาจเพราะเป็นช่วงที่มีเทศกาลส�าคัญหลายอย่าง เจ้า
สี่ขาก็เลยพลอยได้สัดส่วนความรักพิเศษๆ นี้ไปด้วย

hOw tO CeLeBrAte GO COOk fOr 
yOur PetS dAy
 วนัพเิศษนีค้อืการส่งเสริมโภชนาการทีด่ใีนหมูส่ตัว์
เล้ียงท่ีรักของเรา เพื่อพัฒนาสุขภาพและมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของพวกเขา มีสูตรอาหารมากมายให้
เลือกทั้งจาก cookforyourpets.com และเว็บไซต์
อื่นๆ จ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่คุณต้องจ�า
เกี่ยวกับส่วนผสมในอาหาร เพราะสัตว์เลี้ยงมีความไว
ต่อการแพ้ได้มากกว่ามนษุย์หลายเท่านกั และอนัตราย
ท่ีได้รบัก็มส่ีงผลได้ค่อนข้างมาก พงึระลกึถงึข้อต่อไปนี:้

 • อย่าเปลี่ยนการทานอาหารของสัตว์เลี้ยงใน 
เวลาเพียงชั่วข้ามคืน การเปลี่ยนอาหารควรค่อยเป็น 
ค่อยไป เปลี่ยนโดยเพ่ิมเข้าไปในอาหารชนิดเดิมทีละ 
น้อย เพื่อให้พวกเขาเกิดความเคยชิน
 • ระวังเครื่องเทศ คุณอาจจะชอบกลิ่นของ 
ออริกาโน โหระพาหรือกานพล ูแต่สตัว์เลีย้งไม่ต้องการ 
และพวกมันอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบท้องไส้ของ
สัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย
 • หากสัตว์เลี้ยงของคุณมีปัญหาเฉพาะด้านใน 
เรื่องของสุขภาพ ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนที่จะให้
อาหารใหม่แก่พวกเขา
 • หลีกเลี่ยงการให้อาหารที่มีกระเทียม หัวหอม 
อาหารข้ึนราหรือบูด เกลือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กาแฟ ชา ยีสต์ และช็อคโกแลต นอกจากนี้คุณควร
ระวังผลิตภัณฑ์นมด้วย อาหารดังกล่าวสามารถสร้าง
ความเสยีหายต่อระบบการย่อยอาหารของสตัว์เลีย้งได้






