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Destiny 
is Just arounD the corner

Like Pair & Mini



West HigHland
WHite terrier

Other Name: Westie ถิ่นก�ำเนิด: สก๊อตแลนด์ Life Span: 15-17 ปี Group: Terrier ส่วนสูง: 23-30 ซม. น�้ำหนัก 6-10 กก.
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West Highland White Terrier มชีือ่เล่น 
เก๋ๆ ว่า เวสตี้ (Westie) ก่อนหน้านั้น 
ถกูเรยีกว่า Poltalloch Terrier ตามชือ่ 

ของผูพ้นัมลัคอล์ม แห่งแคว้นโพลทัลล็อค ประเทศ 
สก๊อตแลนด์ ซึ่งเป็นถิ่นก�าเนิดของสุนัขสายพันธุ์นี ้
เดิมทีถูกใช้เพื่อช่วยในการล่าสัตว์ เช่น กระต่ายป่า 
หรือสุนัขจิ้งจอก 
	 เวสตี้ได้รับการลงทะเบียนกับ	 AKC	 ภายใต้ชื่อ	
Roseneath	Terrier	แต่หลงัจากนัน้ได้เปล่ียนชือ่มาเป็น	
West	Highland	White	Terrier	อย่างเป็นทางการเม่ือ
วันที่	31	พฤษภาคม	ค.ศ.1909
	 เวสตีเ้ป็นสนุขัเทอร์เรยีตวัเลก็	แต่กล้าหาญเดด็เดีย่ว	
เม่ืออยู่นอกบ้านจะเป็นนักล่าที่เก่งฉกาจ	 คล่องแคล่ว 
วิง่เรว็	และฉลาด	เจ้าเล่ห์	แต่เม่ือกลบัเข้าบ้านจะเป็นสุนขั 
ทีซ่ือ่สตัย์	จงรกัภกัด	ีมนีสิยัร่าเรงิ	อดทน	ชอบเล่นผจญภัย 
แบบออกแรงมากๆ	เวสต้ีเป็นสนัุขทีเ่ข้ากบัเดก็และสตัว์
อื่นได้ง่าย	ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ได้ดี
	 นอกจากเวสต้ีจะเป็นสุนัขที่กล้าหาญแล้ว	 ยังมี
ความสง่างามจากขนทีม่สีขีาวจนเป็นประกาย	มดีวงตา 
สดี�ากลมขนาดเท่าเม็ดกระดุม	ขนตายาวและมจีมกูเล็กๆ 
สดี�า	ซึง่เป็นเสน่ห์ท�าให้ผูพ้บเหน็หลงรกัได้ตัง้แต่แรกพบ 
สุนัขพันธุ์นี้มีความฉลาด	สามารถเรียนรู้ได้เร็ว	 รักและ 
ชอบคลกุคลกัีบเจ้าของ	ควรเริม่ท�าการฝึกสอนให้เข้าสงัคม 
กับมนุษย์และสัตว์อื่นๆ	ตั้งแต่ยังเล็ก	การสอนที่รุนแรง	
จะท�าให้สุนัขพันธุ์นี้ดื้อรั้น	 จึงควรสอนอย่างใจเย็นด้วย
ความอ่อนโยน	และเอาใจใส่จะท�าให้ได้ผลดีอย่างยิ่ง
	 เวสต้ีมปัีญหาเก่ียวกับผวิหนงัแห้ง	จงึไม่ควรอาบน�า้
บ่อยเกินไปนัก	 แต่เนื่องจากมีขนยาว	 จึงควรแปรงขน 
ให้บ่อย	 และท�าความสะอาดหูด้วยส�าลีจะช่วยป้องกัน 
การสะสมของไขมันและสิ่งสกปรกได้ดี

หาง	สั้น	ตรง	
ไม่ม้วนกลับมาอยู่บนหลัง	
หางมีขนหนาแต่ไม่ยาวฟู

ศีรษะ เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นหัวกลม	ขนาดต้องได้สัดส่วน
กับล�าตัว	กะโหลกยาวกว่าส่วนปากกับจมูกเล็กน้อย	
กว้างแต่ไม่แบน	โค้งเล็กน้อยเป็นรูปโดม

หู	เล็ก	ตั้งอยู่บนขอบข้างกะโหลก	
ท�าให้หูทั้งสองข้างอยู่ห่างกันมาก	
ปลายหูแหลมชี้

ขนชั้นนอกของเวสตี้
จะหยำบแข็ง ซึ่งควรตัดเล็ม

ตำมควำมเหมำะสม 
และควรท�ำควำมสะอำดด้วยวิธี
ใช้น�้ำยำเช็ดดีกว่ำจะอำบน�้ำ

แบบสุนัขทั่วไป

Grooming

ตา	ตาลึก	
เป็นรูปเมล็ดอัลมอนด์	

สีน�้าตาลเข้ม	ตาทั้งสอง
อยู่ห่างกันมาก	คิ้วหนาเข้ม	

ขอบตาสีด�า

จมูกและปาก ปากทู่	จมูกใหญ่	สีด�า	
ฟันและขากรรไกร	ฟันซี่ใหญ่	

ระหว่างเขี้ยวทั้งสองข้างต้องมีฟันอยู่หกซี่
ทั้งบนและล่าง	ฟันบนครอบฟันล่างสนิท	

ขากรรไกรแข็งแรง	ริมฝีปากเป็นสีด�า

ล�าตัว	ซี่โครงโค้งขึ้นสูง	
กระดูกซี่โครงท่อนบนโค้งกางสวยงาม	
แล้วยาวลงมาอยู่ในระดับข้อศอก	
ท�าให้สุนัขดูมีล�าตัวกว้าง	เอวสั้น	กว้าง
และแข็งแรง	แนวหลัง	เรียบแบน	
หลังตรงทั้งในเวลายืน	เดิน	และวิ่ง

ขาและเท้า	ขาสั้นแต่ไม่มากจนท�าให้สุนัขเตี้ย	เมื่อมองจากด้านหลัง
จะเห็นว่าขาทั้งสองข้างขนานกัน	เท้ากลม	ขนาดพอดีกับล�าตัว	แข็งแรง	อุ้งเท้าเต็มหนา
เท้ากางออกด้านข้างเล็กน้อย	เท้าหน้าใหญ่กว่าเท้าหลัง

ขน	ขนยาวประมาณสองนิ้ว	
ขนชั้นนอกหยาบ	แข็ง	
เป็นสีขาว	แต่ขนชั้นในหนานุ่ม
ขนที่หัวชี้กางออก	เมื่อมองแล้ว
ท�าให้ดูมีหัวกลมเป็นกรอบ
ของใบหน้า	ซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะของเวสตี้

Handson gloves
	 นวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายขึ้นกว่าการแปรงขนแบบปกติด้วย
ถุงมือกรูมมิ่งสุนัขที่มีขนแปรงอยู่ตามฝ่ามือและร่องนิ้วซ่ึงจะสั้นกว่าแปรงทั่วไป	
จงึสามารถสางขนทีเ่ป็นกระจกุตามร่างกายได้ด	ีมนัสามารถใช้ได้แม้คณุจะอาบน�า้ 
ให้กับสุนัขทั้งเปียกและแห้ง	 แถมยังใช้หยิบจับขวดแชมพูและอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้
โดยไม่ลืน่หลดุมอือกีด้วย	ไม่ว่าสตัว์เลีย้งของคณุจะเป็นอะไร	HandsOn	Gloves	
จะช่วยให้การดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด	

ความสะดวกในการจัดเก็บไว้ในรถได้	 และเมื่อ
ต้องการใช้ก็เพียงแค่กางออก	 แล้วพาดเข้ากับ
ตัวรถ	 ส่วนของขั้นบันไดสามารถพับหรือกาง 
เพื่อให้ง่ายต่อการไต่ขึ้นและก้าวลง	 Portable	 
Pet	Staircase	ท�ามาจากโครงเหล็ก	Tubular	 
ทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน	และขัน้บันไดพลาสตกิ 
มีการเคลือบกันล่ืนเพื่อความปลอดภัยในการ 
ยึดเกาะขณะที่สัตว์เลี้ยงใช้งานportable pet 

staircase
	 หากที่บ้านของคุณมีสุนัขท่ี
อายุมากหรือป่วยเกี่ยวกับข้อต่อ
อักเสบ	 ส่งผลให้มีปัญหาในการ
ปีนขึ้นรถยนต์ที่มีความสูง	ลองใช้
บันไดแบบพกพา	Portable	Pet	
Staircase	ที่สามารถพับคร่ึงเพื่อ
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1จะท�ำหมันสุนัขและแมวได้เม่ืออำยุเท่ำไร มี
ผลกระทบอะไรกับสัตว์เลี้ยงหรือไม่?

 Answer: เคยมีความเชื่อว่าต้องรอให้สัตว์เลี้ยง
เข้าสูว่ยัเป็นหนุม่เป็นสาวเตม็ทีเ่สยีก่อน	คอือายมุากกว่า	
1	 ปีขึ้นไปจึงจะท�าหมันได้	 ซึ่งสุนัขและแมวจะผ่าน
การเป็นสัดไปแล้วอย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 แต่ในปัจจุบันได้
มีการศึกษาวิจัยแล้วว่าสามารถท�าหมันสุนัขและแมว
ได้ตั้งแต่อายุ	 6	 เดือนข้ึนไป	 ซึ่งจะเป็นข้อดีในกรณีที่
ต้องการควบคุมจ�านวนสัตว์เลี้ยง	 เพราะถ้ารอจนสุนัข
หรือแมวผ่านช่วงติดสัดไปก่อน	 ระหว่างนั้นพวกเขา

Puppy Guide ‘3 Month’ 

sit & stay 
ฝึกเจ้ำตบู "นัง่นิง่ๆ"

สุนขัของคณุจ�าเป็นต้องเรยีนรูท้ีจ่ะ “นัง่-คอย” 
เป็นค�าสั่งพื้นฐานในช่วงแรก นอกจากจะ
เป็นค�าสั่งท่ีง่ายต่อการฝึกส�าหรับสุนัขเด็ก 

ท่ีมีความอดทนจ�ากัดแล้ว ค�าสั่งเหล่านี้ยังน�าไปสู่
การควบคุมพฤติกรรมอื่นๆ และใช้เริ่มต้นส�าหรับ
ค�าสั่งใหม่ๆ ในภายภาคหน้าอีกด้วย
	 ลูกสุนัขสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการ 
ละเล่น	ท�าการฝึกสอนให้อยูใ่นความสนกุสนาน	ใช้ระยะ
เวลาสั้นๆ	แต่บ่อยครั้ง	และใช้สิ่งล่อใจที่เหมาะสม	เช่น	
ขนมชิ้นเล็กหรือของเล่นชิ้นโปรดอย่างลูกบอล

HOw tO teacH tHe Sit & Stay

1หาสถานที่ที่เงียบสงบในการด�าเนินการฝึก	เริ่มต้น
ด้วยความสนุกสนานด้วยการเล่นกับของเล่น

2ถือขนมสุนัขชิ้นเล็กไว้ในมือ	 โชว์ให้เขาเห็น	 แล้ว 
ก�าไว้ให้สุนัขดมกลิ่น	ถือขนมเหนือหัวลูกสุนัข	เมื่อ

เขามองตามจะถูกบังคับให้นั่งลงโดยธรรมชาติ	 ขณะ
เดียวกันก็ให้พูดค�าว่า	“นั่ง”	

3เมือ่ก้นของสนัุขแตะพ้ืน	ให้พูดค�าสัง่	“รอ”	และให้
ขนมเป็นรางวัลทันทีในครั้งแรก

4ฝึกขัน้ตอนที	่1-3	ซ�า้ๆ	แต่เพิม่เวลาของค�าส่ังนิง่สัก	
5	วนิาทีจงึให้รางวลั	หากเขาเคลือ่นทีไ่ม่ยอมนัง่รอ	

ออกเสียงเตือน	เช่น	“ไม่”	หรือ	“โอ๊ะ”	ดึงขนมในมือ 
กลบัเพ่ือแสดงให้รู้ว่าเขาจะไม่ได้รับรางวลัถ้าไม่ท�าตาม	
กลับไปเริ่มต้นค�าสั่งนั่งอีกครั้ง

5เมื่อสุนัขสามารถน่ังรอได้	 ให้เพิ่มเวลาส�าหรับ 
การรอนิ่งๆ	ขึ้น	อาจเป็น	10,	15	ตามล�าดับ

6การฝึกให้รอจะดียิ่งขึ้น	 เม่ือคุณสามารถเพ่ิมระยะ
เวลาของการรอมากขึ้น	 ก่อนที่จะเพิ่มระยะทาง

ระหว่างคุณและสุนัขให้ห่างกันมากขึ้น	ค�าสั่งรอควรจะ 
สามารถใช้กับสุนัขได้	ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือไกล

7เมือ่สนุขันัง่รอตามค�าสัง่ได้	คณุควรต้องใช้ค�าในการ
อนุญาตให้เขาออกจากค�าส่ังได้	เช่น	“โอเค”	“ไป”

8ท�าซ�้าขั้นตอนเหล่านี้ทุกวัน	 วันละ	 15-30	 นาที	 
จนกระท่ังลูกสุนัขสามารถน่ังตามค�าสั่งได้โดย 

ไม่ต้องใช้ขนมหลอกล่อ

อาจบังเอญิได้รบัการผสมจนตัง้ท้องได้โดยเจ้าของไม่ทนั
ได้ตั้งตัว	 โดยเฉพาะการเลี้ยงสุนัขหรือแมวทั้งเพศผู้
และเพศเมียไว้ด้วยกัน	 ส�าหรับแมวเพศเมียบางตัวอาจ
แสดงอาการเมื่อติดสัดไม่ชัดเจนซึ่งจะสังเกตได้ยาก 
ส่วนกรณีสุนัขและแมวที่เลี้ยงตัวเดียวในบ้าน	 และ
เจ้าของสามารถดูแลได้เป็นอย่างดี	 อาจพิจารณาการ
ท�าหมันเมื่อสัตว์เลี้ยงโตเต็มที่แล้ว
	 พฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปหลังการท�าหมันที่ เห็น
ได้ชัดคือ	 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องจากฮอร์โมนเพศจะ
ลดลงมาก	 การผ่าตัดท�าหมันเป็นการน�าเอาแหล่ง
ผลิตฮอร์โมนเพศที่ส�าคัญออก	 ท�าให้ลดพฤติกรรม

การขึ้นขี่	 การหนีเที่ยว	 ติดสัตว์เพศเมีย	 หรือการ
ปัสสาวะเร่ียราดเพ่ือบอกอาณาเขตจะลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในสุนัขและแมวเพศผู้	 พฤติกรรมก้าวร้าว	 ดุหรือ
กัดสัตว์ตัวอ่ืนจะลดลง	 แต่ไม่มีผลกับคนแปลกหน้า 
ดังนั้น	 ในสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านจะยังคงเห่าหรือขู่คน
แปลกหน้าได้เหมือนเดิม
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Thailand dog 
and PeT show 
ep. DOGLympic
	 ครั้งแรกของมหกรรมกีฬาสุนัขครั้งยิ่งใหญ่	 Thailand	 Dog	 and	 
Pet	 show	 ep.	 Doglympic	 พบกับการวิ่งมินิมาราธอนของเจ้าของ 
และน้องหมา,		Sport		Zone,		น้องหมาเซเลบชือ่ดงั,	การรวมพลน้องหมา 
แต่ละสายพนัธ์ุ,	การแสดงหมายกัษ์หายาก	และร้านค้าส�าหรบัคนรกัน้องหมา 
กว่า	60	ร้านค้า	รวมไปถึงสัตว์แปลกหายาก	อาทิ	แรคคูน,	ฟินิกซ์	ฟ็อก,	
แมวคาราคลั	ณ	ลานโปรโมชัน่ชัน้	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า	เวสต์เกต	
เมื่อวันที่	10-14	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	

(เครดิตภาพจาก	FB	:	CentralPlaza	WestGate)

Chonburi PeT show 2016 
@ceNtraL pLaza cHONburi
	 ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า	ชลบรุ	ีร่วมกบั	สวนสตัว์เปิดเขาเขยีวจงัหวดัชลบรุ,ี	ผลิตภณัฑ์
อาหารสุนัข	 Jerhigh	 และบริษัท	 เมืองไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดกิจกรรม	
“Chonburi	Pet	Show	2016	@Central	Plaza	Chonburi”		ส�าหรับคนรักสัตว์เต็มพื้นที่
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า	ชลบรีุ		พร้อมร่วมสัมผสักบัสตัว์ป่าจากสวนสตัว์เปิดเขาเขยีวอย่าง
ใกล้ชิด	และกิจกรรมต่างๆ	มากมาย
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PeTpanorama

duke, a dog Was 
elected toWn 
mayor for tHe 
tHird time
	 Duke	 สุนัขสายพันธุ์	 Great	 Pyrenees	 วัย	 9	 ปี	
ถูกรับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีของเมือง	
Cormorant	 รัฐมินนิโซตา	 ด้วยคะแนนเสียงที่ถล่มทลาย	
การวางอุ้งเท้าปุยๆ	บนไบเบิลในการสาบานตนรับต�าแหน่ง
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่	 3	 ส�าหรับเจ้าตูบตัวนี้	 การโหวตเกิดขึ้น
ในช่วง	 Cormarant	 Daze	 ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านและ
นักท่องเท่ียวจะได้รับแพนเค้กอุ่นๆ	 กับน�้าเชื่อมเมเปิ้ลและ
สนุกสนานไปกับกิจกรรมแสดงสินค้างานฝีมือของเมือง	
การลงคะแนนเสียงแต่ละคะแนนผู้ลงจะต้องบริจาคเงิน 
หนึ่งเหรียญก่อนทุกครั้ง	 Duke	 นับเป็นเทศมนตรีท่ีเหล่า 
นักท่องเที่ยวมักจะมาถามถึงเพื่อขอถ่ายภาพคู่และกอด
อย่างอบอุน่เสมอ	มนักลายเป็นคนดังในท้องถิน่และออกส่ือ
ส�าคัญ	 เช่น	National	 Geographic	 และยังมีหน้าเฟซบุ๊ค
เป็นของตนเองด้วย

batman, tHe 
4-eared cat, 
Wins Hearts, finds 
'forever' Home
	 แบทแมน	 คือชื่อแมวด�าตัวหนึ่ งที่ เติบโตมาในรัฐ
เพนซิลวาเนีย	 ตะวันตก	พร้อมใบหูพิเศษที่มีถึง	 2	 ชุด	 หรือ
ก็คือ	 4	 ใบหูนั่นเอง	 ด้วยลักษณะใบหูด้านหน้าที่ตกลงมา 
เล็กน้อยดคูล้ายกบัปีกของค้างคาวจงึเป็นทีม่าของชือ่	Batman 
ความพิเศษนี้เป ็นผลจากการกลายพันธุ ์ทางพันธุกรรม 
ที่หายาก	 ส�าหรับบางคนมันคือความพิการ	 เจ้าเหมียวตัวนี ้
จึงถูกน�ามาทิ้งไว ้ที่สถานดูแลสัตว์จรจัด	 Western	 PA	
Humane	Society	แบทแมนใช้เวลาหนึง่เดอืนแรกไปกับการ 
รักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก่อนจะได้สิทธิ ์
ในการหาบ้าน	 เมื่อวิดี โอของแมวตัวนี้ ถูกโพสต์ไปยัง 
หน้าเฟซบุ๊คเพียงไม่นาน	 พวกเขาก็ได้รับการติดต่อจาก 
พ่อแม่ของเด็กสาวที่ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่โดยทันที	 เราก็หวัง
ว่าชีวิตของแมวด�าตัวนี้จะมีความสุขและไม่	dark	อีกต่อไป
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Does Your House 
Smell Like a
dog
House
เ รื่องความสะอาดของบ้านที่เล้ียงสัตว์นั้น ยังไงก็

ต้องมีเรือ่งของกล่ินเข้ามาเกีย่วข้องท้ังสิน้ แต่การ
ทีเ่ราใช้ความสม�า่เสมอกจ็ะท�าให้ลดขัน้ตอนของ

การท�างานใหญ่ไปได้มาก รวมท้ังลดปริมาณของ
ความสกปรกและกล่ินไม่พึงปรารถนาได้กว่าครึ่ง 
อย่าอยูก่บัสัตว์เลีย้งของคณุโดยอาศัยความเคยชนิ 
เพราะคนเราต้องมีสังคม การต้อนรับแขกนับเป็น
เรื่องที่ควรกระท�า ดังนั้น อย่าทึกทักว่าแขกของ
เราจะรับกับกลิ่นต่างๆ เหล่านั้นได้เหมือนกับเรา

WHy do dogs smell?
	 ปัจจัยที่สุนัขดูเหมือนจะมีกลิ่นมากกว่าสัตว์เลี้ยง
อืน่ๆ	เป็นเพราะส่วนต่างๆ	ของร่างกายท่ีมักจะผลิตกล่ิน
ได้ดแีละมพีืน้ทีม่ากกว่า	เช่น	หู	จมกู	และอุง้เท้า	ผวิหนงั	
และพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม
 Sweat เช่นเดียวกับคนเรา	 เหงื่อของสุนัขเกิด
ขึ้นเมื่อเขาร้อน		โดยมากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีขนปกคลุม
คืออุ้งเท้า	ซึ่งมันจะแพร่กระจายไปในทุกที่ที่เขายืน
 waxy earS หขูองสนุขัเตม็ไปด้วยต่อมไขมนั
ที่ผลิตขี้หูได้ดีมาก	 เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ
ส�าหรับการเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ซึ่งมักจะไม่ก่อให้เกิด 
อันตรายใดๆ	กับสุนัขของคุณนอกจากกลิ่น
 SceNt markiNG ร่างกายสุนขัสามารถผลิต
กลิ่นได้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อการแสดงความเป็นเจ้าของ
พืน้ทีด้่วยวธิกีารฉีใ่ส่บรเิวณนัน้ๆ	ซึง่อาจเป็นเฟอร์นเิจอร์ 
หรือผนังบ้านของคุณ

HoW to eliminate dog odor 
	 เร่ิมต้นด้วยการท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และ 
ดูดฝุ่นอย่างทั่วถึง	 หากโซฟาสามารถถอดออกได้ก็ควร 
น�าไปซักท�าความสะอาดทุกสัปดาห์	 อย่าลืมท่ีจะท�า 
ความสะอาดตามซอกมมุต่างๆ	ของพ้ืนบ้านหรือชัน้วาง
ด้วย	เนื่องจากบริเวณนี้มักมีเส้นขนที่หลุดร่วงของสุนัข
เข้าไปกระจุกรวมกันอยู่มาก

1 WiPe your dog’s fur WiTH baby 
WiPes. ผ้าเช็ดท�าความสะอาดมีความอ่อนโยน

เพียงพอส�าหรับผิวที่บอบบางของทารกและสุนัข	 ใช้
ผ้าชุบด้วยน�้ายาท�าความสะอาดส�าหรับสุนัขเช็ดทั่ว
ร่างกาย	 ช่วยให้เขามีกลิ่นที่สะอาดและสดชื่น	 แถมยัง
เหมาะส�าหรบัการเชด็ดนิโคลนบริเวณอุ้งเท้าและคราบ
สกปรกที่ก้นได้ด้วย

2Clean your dog’s ears. ท�าความสะอาดห ู
ของสุนัขอย่างสม�่าเสมอ	 โดยหยด	Mineral	 Oil	

3-4	 หยดในหูแต่ละข้าง	 ใช้มือนวดเบาๆ	 บริเวณกกหู 
สักครู่ก่อนใช้ส�าลีเช็ดท�าความสะอาดในหูของสุนัข	
โปรดใช้ความระมัดระวังให้มาก	 ถ้าคุณถูแรงเกินไปก็
สามารถท�าร้ายแก้วหูของเขาได้	

3use baking soda or CornsTarCH as 
a dry sHamPoo for your dog.	วตัถุดบิ

ในครัวอย่างเบคกิง้โซดากบัแป้งข้าวโพดเป็นของดทีีค่วร
มีติดบ้าน	 เพราะนอกจากแป้งข้าวโพดจะสามารถใช้
หยุดเลือดที่เล็บเท้าสุนัขเมื่อคุณตัดสั้นเกินไปแล้ว	 ยัง
ช่วยหยดุอาการคนัทีเ่กดิจากผวิแห้งได้	แป้งข้าวโพดกบั
เบคกิ้งโซดามีประโยชน์ในการก�าจัดกลิ่น	เพียงแค่ผสม
และโรยลงบนตัวของสุนัข	 และใช้ผ้าขนหนูนวดเบาๆ	
ไปตามร่างกายและอุ้งเท้าจะช่วยก�าจัดกล่ินเหงื่อหลัง
การเล่นกลางแจ้งได้ดี

4brusH your dog regularly. การใช้เวลา 
ส้ันๆ	สักห้านาทต่ีอวนัในการแปรงขนสนุขัจะช่วย 

ลดปรมิาณเส้นขนหลดุร่วงในบ้าน	นอกจากน้ี	การแปรง
ขนก็ยังช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ลอกเป็นขุยโดยการ 
กระจายน�้ามันตามธรรมชาติผ่านเส้นขนของสุนัข	ช่วย
ให้พวกเขาดูสวยและให้กลิ่นที่ดีกว่า

5WasH your dog’s bedding. 
ท�าความสะอาดบริเวณท่ีนอนของสุนัขอย่าง

สม�่าเสมอ	 รวมไปถึงการน�าที่นอน	 ผ้าห่มหรือหมอน 
ของเขาไปซักทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้น

6brusHing your dog’s TeeTH.	 วิธีที่ดี
ทีส่ดุทีจ่ะก�าจดักลิน่ปากของสนุขั	คอืการแปรงฟัน 

ของเขาอย่างน้อยสปัดาห์ละคร้ัง	หากสตัว์เล้ียงของคณุ
ไม่ยอมให้มีการใช้แปรงน้ิวภายในปากของเขา	ลองถฟัูน
ของสุนัขด้วยผ้าขนหนูก็พอจะช่วยได้

7Clean asaP messes บ่อยครั้งที่สุนัขมักจะฉี่ 
ไปทัว่เพ่ือสร้างกลิน่	คณุควรรีบท�าความสะอาดให้

เร็วที่สุด	 การปล่อยไว้นอกจากจะท�าให้คราบและกล่ิน
กระจายตัว	สุนัขมักจะกลับไปท�าธุระที่จุดเดิมอีก	จะดี 
ทีส่ดุหากใช้ผลติภณัฑ์ส�าหรับสตัว์เลีย้ง	มนัจะช่วยก�าจดั 
ของเสยีและกลิน่ได้มากกว่าน�า้ยาท�าความสะอาดทัว่ไป	
หลีกเลี่ยงน�้ายาที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนียซึ่งเป็น 
กลิ่นที่คล้ายคลึงกับกลิ่นปัสสาวะของสุนัข

natural dog smell removers
 bakiNG SODa	 ราคาไม่แพง	 หาซื้อง่าย	 
ใช้ในการก�าจัดกลิ่นฉ่ีสุนัขบนพรมได้อย่างเหมาะเจาะ	 
ใช้เบคกิง้โซดากบับรเิวณทีต้่องการดดูซบักล่ิน	หลังจาก
เชด็ปัสสาวะออกจากพรมจนเกอืบแห้ง	โรยทิง้ไว้ข้ามคืน	
แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกในตอนเช้า
 appLe ciDer viNeGar ใช้ในการ
ซักท�าความสะอาด	 ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนของคุณ	
ที่นอนสุนัข	ปลอกหมอน	โดยการผสมน�้าส้มสายชูหมัก
แอปเปิ้ล	¼	 ถ้วยตวงกับน�้ายาซักผ้าตามปกติของคุณ 
จะช่วยก�าจัดกลิ่นของสุนัขที่ติดบนผืนผ้าได้	

Homemade cleaners 
to remove pet stains & odors

viNeGar-bakiNG SODa Spray

	 น�้ าส ้มสายชูกลั่นเป ็นสารมหัศจรรย ์ที่จะ
ก�าจัดคราบฝังลึก	 โดยเฉพาะเมื่อท�างานร่วมกับ
เบคกิ้งโซดาที่สามารถก�าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
อย่างเป็นธรรมชาติ
 you Will need
 •	 น�้าส้มสายชูกลั่น	2	ถ้วยตวง
 •	 น�้าอุ่น	2	ถ้วยตวง
 •	 เบคกิ้งโซดา	4	ช้อนโต๊ะ
 direCTion: เทน�้าส้มสายชูกลั่นและน�้าอุ่นลง
ในชามใบใหญ่	ใส่เบคกิ้งโซดาลงไป	คนผสมจนหมด
ฟองจึงเทลงในขวดสเปรย์	

citruS-eNzyme Spray

 you Will need 
 •	 น�้าส้มสายชูกลั่น	2	ถ้วยตวง	
 •	 เปลือกส้มหรือมะนาว	2	ถ้วยตวง
 direCTion: น�าเปลอืกส้มประมาณ	2	ถ้วย	ใส่
ลงในขวดโหลทีม่ฝีาปิด	และเทให้น�า้ส้มสายชู	2	ถ้วย
ตามลงไป	หมกัทิง้ไว้	1	สปัดาห์	เทใส่ขวดสเปรย์แล้ว
ฉีดพ่นตามจุดที่มีคราบสกปรกตกค้างอยู่
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ฤดูฝนเป็นช่วงที่น่าหงุดหงิดใจอยู ่ไม่น้อย
ส�าหรบัสนุขัทีต้่องอยูแ่ต่ในบ้าน มนัส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายและจติใจของพวกเขา ท้ังใน 

เรื่องของพื้นที่ออกก�าลังกายและธุระประจ�าวัน 
คุณควรทราบว่าสภาพอากาศในฤดูนี้ไม่เหมาะกับ 
สุนัข เขาอาจรู้สึกไม่สบายได้ง่าย ส่งผลถึงปัญหา
สุขภาพที่เป็นปัญหาหลักซึ่งควรระวังในช่วงนี้  
นี่เป็นเร่ืองที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี  
พึงระวังในข้อต่อไปนี้

keep yOur DOG'S fur Dry
 เส้นขนท่ีเปียกชื้นเหมาะกับการฟักตัวของเชื้อรา
และแบคทเีรยี	คณุควรเช็ดถเูส้นขนหรอืเป่าให้แห้งเพือ่
ป้องกันการอับชื้นจากการถูกน�้าฝนหรือแม้การอาบน�้า	
นอกจากนี้	คุณอาจใช้	dry	shampoo	ในการอาบน�้า
ให้กับสุนัขแทนการอาบแบบเปียกตามปกติ

Take Care Your Dog in the 

rainy 
season

cLeaN yOur DOG'S earS
	 สุนัขมีแนวโน้มจะติดเชื้อที่หูได้มากกว่าปกติจาก
ความชืน้ของอากาศ	โดยเฉพาะกบัสนุขัทีม่ใีบหปูรก	เช่น	
ดัชชุนด์	ลาบราดอร์	และบาสเส็ต	ฮาวนด์	คุณควรเช็ด
หูของสุนัขให้แห้งทุกครั้งที่ออกไปเดินข้างนอก

cONDuct activitieS iNSiDe 
 เนื่องจากฝนตกจึงท�าให ้กิจกรรมกลางแจ ้ง 
ไม่สามารถด�าเนินไปได้	 แต่คุณก็ไม่ควรปล่อยให้ฝน
ท�าลายกิจวัตรเหล่านี้	 ลองปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรม
ให้เป็นสิ่งที่สามารถท�าในที่ร่มได้	สุนัขควรได้ออกก�าลัง
กายเป็นประจ�า	มันส่งผลในด้านสุขภาพและจิตใจ	คุณ
สามารถเลือกกิจกรรมที่ใช้พื้นที่จ�ากัดได้	 เช่น	 การเล่น
ชักเย่อหรือฝึกทริคต่างๆ	 ให้กับสุนัข	 หากคุณอาศัยใน
อพาร์ทเม้นต์หรือคอนโดก็ใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทน

pay atteNtiON tO feeDiNG
	 สุนัขมักจะมีพัฒนาการเรื่องแพ้อาหารได้มาก 
ในฤดูนี้	 คุณควรจะมั่นใจว่าได้ตรวจสอบอาหารของ
สุนัขทุกครั้งว่าสดและสะอาด	 เพิ่มผักผลไม้ในอาหาร	
ไฟเบอร์จากพืชจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของล�าไส้
ท�างานได้เป็นปกติ	 และเมื่อการออกก�าลังกายน้อยลง	
ควรลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อลงเพื่อป้องกันการเพิ่ม
ขึน้ของน�า้หนกัตวัในสนุขั	ซึง่ปริมาณอาหารนัน้ควรต้อง
สมดุลกับกิจกรรมระหว่างวัน	แม้จะอยู่ในที่ร่มก็ตาม

be ON tHe LOOkOut fOr iNfectiONS 
	 การติดเชื้อมักจะอาละวาดหนักในฤดูนี้	 มันน่า
ร�าคาญและอาจส่งผลในระยะยาว	 สังเกตอาการของ
สุนัขเมื่อติดเชื้อหรือภูมิแพ้	 เขาจะเลียบางส่วนของ
ร่างกาย	 เกาหู	มีกลิ่น	และมีอาการคัน	การแสดงออก
เหล่าน้ีสามารถเกิดได้จากความอับชื้นที่ตกค้างใน
ผวิหนงั	แต่มนักบ่็งชีถ้งึอาการคนัจากเชือ้รา	การตดิเชือ้
แบคทเีรยีหรือโรคภมูแิพ้ด้วย	สนุขัสายพันธ์ุทีม่คีวามย่น 
ของผิวหนัง	 เช่น	 บ็อกเซอร์	 ดัชชุนด์	 มีแนวโน้มที่จะ 
ติดเช้ือบนผิวหนังได้ง่าย	 เมื่อสังเกตเห็นอาการข้างต้น
ควรปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณส�าหรับการแก้ปัญหา

tip เสียงฟ้าร้อง	 ฟ้าผ่ามาคู่กับสายฝน	 ให้แน่ใจว่าได ้
จัดที่อยู่ส�าหรับสุนัขที่ปลอดภัยจากการตกใจจนหลุด
ออกจากบ้านด้วย	

cLeaN yOur DOG'S pawS 
	 อุ้งเท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นตลอดเวลา	จึงติดเชื้อ
ได้ง่าย	 การสวมใส่รองเท้าที่ใช้ป้องกันในช่วงฤดูฝนจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้โคลน	น�้า	หญ้าและแมลงที่เป็นพาหะ 
ของโรคเข้าในในอุ้งเท้าของสนัุขได้	หากสนัุขของคณุไม่
ได้ใช้คุณก็สามารถเช็ดท�าความสะอาดอุ้งเท้าของเขา 
ทุกครั้งเมื่อกลับเข้ามาในบ้าน	 นอกจากนี้การเล็มขน
บริเวณเท้าก็ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้อีกด้วย

keep yOur DOG'S beDDiNG Dry 
	 ไม่ว่าสุนัขของคุณจะนอนบนพื้นผิวใดๆ	 หินอ่อน	
กระเบือ้งหรอืไม้ขดัเงา	ควรปพูืน้ด้วยผ้าทีแ่ห้งและสะอาด 
พืน้ทีเ่ยน็เป็นอันตรายกบัข้อต่อของสนัุข	ส�าหรับท่ีนอน	
(dog	 bed)	 ควรถูกเปลี่ยนให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันการ
สะสมของเชือ้แบคทเีรยี	รวมไปถงึการดแูลความสะอาด
ของชามอาหารและน�้าดื่มด้วย
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ส าวน้อยน่ารักที่เพ็ท เลิฟเว่อร์ บาย เจอร์ไฮ  
จะมาคุยด้วยในวันนี้ก�าลังเป็นที่สนใจมาก 
ทีเดียวจากบทบาทล่าสุด บัวน้อย ในละคร 

เจ้าบ้านเจ้าเรือน นอกจากหน้าตาที่น่ารัก รอยยิ้ม
แสนหวานจะท�าให้เราประทับใจเธอตั้งแต่แรกเห็น
แล้ว น้องแพร รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์ ยังมีโมเม้นท์ 
ของความเป็นด๊อก เลิฟเว่อร์ให้กับเจ้าตูบมินิอีกด้วย 
จากเรื่องราวที่เธอจะมาแชร์ให้เรารู้ว่าความห่วงใย 
ที่มีให้สี่ขาตัวนี้มันใหญ่มาก
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‘‘แพรค่อนข้างกลัว

มาตั้งแต่ตอนที่จะซื้อเขามาแล้ว 

ด้วยความที่พันธุ์นี้มันเลี้ยงยาก 

แต่ความที่ถูกชะตามันชนะ 

เราอยากจะเลี้ยงเขามาก 

ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษ’’

แนะน�ำตัวกันก่อน

	 “แพร	รัดเกล้า	แจ่มอุลิตรัตน์ค่ะ	ตอนนี้ก็เรียนจบ
คณะครุศาสตร์	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผลงาน
ที่ผ่านมาก็มีละครเรื่อง	 แค้นเสน่หา	 หัวใจใกล้รุ่ง	 มาลี 
เรงิระบ�า	แล้วกเ็จ้าบ้านเจ้าเรอืน	ล่าสุดท่ีเพิง่ถ่ายท�าเสรจ็
ไปกค็อื	บ่วงนฤมติ	ซึง่เรือ่งนีก้เ็ป็นละครดราม่า	ย้อนยคุ	
แพรเล่นเป็นน้องของพ่ีโอม	อชัชา	(โฬม	พชัฎะ	นามปาน) 
บทค่อนข้างจะดราม่าพอสมควรเลยแต่ไม่บอกเนื้อหา 
ดีกว่านะ	 ให้ไปลุ้นกันเอง	 ก็ฝากติดตามผลงานด้วย
นะคะ”

พูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก

	 “แพรเลีย้งสนุขัไว้สองตวัค่ะ	เป็นพนัธุม์นิปิอม	และ
พูเดิ้ล	ที่พามาด้วยวันนี้ก็คือมินิค่ะ	เป็นน้องเล็ก	ที่เลี้ยง
อยูก่่อนแล้วจะเป็นน้องหมาพเูดิล้ชือ่ว่าต๊อกแต๊ก	ทีเ่ลือก
เลีย้งปอมฯ	เพราะว่ามีความชอบในปอมเมอเรเนยีนอยู่
แล้ว	แต่จากที่รู้มา	รู้สึกว่าเขาน่าจะเลี้ยงยากจึงยังไม่ได้
ตัดสินใจ	 จนมาวันหนึ่งอาจเป็นพรหมลิขิตหรือความ
บังเอิญนี่แหละ	 ไปเดินงานสุนัขที่เมกะ	บางนา	 ก็จะมี
ฟาร์มท่ีน�าพันธุ์ปอมฯ	 มาขายอยู่ด้วย	 พอเห็นเจ้าตัวนี้
แล้วรู้สึกถูกชะตาจังเลย	แล้วเขาก็ตัวเล็กมาก	มีพ่อแม่
พันธุ์	 มีใบการันตีรับรองทุกอย่าง	 ก็รู้สึกว่ามันต้องเป็น
ของแท้แน่นอน	บวกกับเห็นแล้วชอบมาก	รู้สึกว่าไม่ได้
แล้ว	 ตัวน้ีต้องเป็นของเรา	 แพรก็เดินไปกดเงินเลยค่ะ	
พ่อกับแม่ไปด้วยก็งงมาก	มนินิีเ่ป็นสนุขัตวัทีซ้ื่อด้วยเงนิ
ของตัวเอง	ตอนนั้นไม่รู้สึกเสียดายเลย	ก็รับเขามาเลี้ยง
ตั้งแต่เล็ก	 ตัวยังเล็กมาก	 ดูแลทุกอย่าง	 แล้วก็เป็นห่วง 
ทกุอย่าง	จนตอนนีก้อ็ายไุด้	3	ปีแล้ว	เวลาเราไปต่างจงัหวดั 
บางทีก็จะพาเขาไปด้วย	แต่ถ้าไปไม่ได้ก็เอาไปฝากไว้ที่
โรงพยาบาลสัตว์	 คือแพรรู้สึกว่าถ้าปล่อยเขาไว้ที่บ้าน
มันค่อนข้างอันตราย	ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไร”

เขาตัวเล็กแต่สมองเขาสามารถจดจ�าอะไรได้ค่อนข้าง
เยอะ	อย่างเช่น	 เวลาเราถามว่าป๊ะป๋าอยู่ไหน	 เขาก็จะ
วิ่งไปที่ประตูพยายามมองหาว่าป๊ะป๋ามาหรือยัง	 ไม่ว่า
เขาจะกินข้าวหรือท�าอะไรอยู่ส่วนไหนของบ้าน	พอพูด
ถึงป๊ะป๋าเขาจะพุ่งมาที่ประตูทันที	แล้วเขาก็เป็นหมาที่
ขี้อายมากๆ	 จะไม่ฉี่ไม่อึต่อหน้าคนในบ้านเลย	 พอเรา
เดินไปที่ห้องอื่น	เขาถึงจะย่องๆ	ไปที่กระดาษแล้วค่อย
ฉี	่แต่ชอบวางกบัดกัระเบดินะคะ	เวลาทีเ่ราไม่เข้าไปหา
เขาในห้อง	มนิกิจ็ะฉีต่รงหน้าประต	ูซึง่เวลาเปิดประตูไป
เนี่ย	เราก็จะเดินเหยียบฉี่เขาประจ�าเลย	เหมือนเขาจะ
ส่งสัญญาณว่าเป็นเพราะเราไม่เข้ามาดูแลเขานะ	ก็เลย
วางระเบิดแกล้งซะเลย	 คือเป็นอย่างนี้หลายรอบมาก	
แล้วจะเป็นหมาท่ีกินทุกอย่างที่ขวางหน้า	 รู้สึกว่าท่ีเขา

กำรดูแลที่มำกกว่ำขนำดตัว

	 “ปัญหาที่เจอกับปอมฯ	 คือเขาจะเหน่ือยง่ายมาก	
เวลาทีพ่าเขาไปวิง่เล่นเหมอืนเขาจะใจส่ันแล้วกห็อบจน
น่าตกใจมากว่าท�าไมหมาเราเป็นแบบน้ี	จนไปศกึษามา
ว่าต้องให้น�า้หวานเขาหน่อยกจ็ะดข้ึีน	เรากล็องให้เขาก็
ดีขึ้นจริงๆ	โล่งใจเลยค่ะ	ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว	คือแพร
ค่อนข้างกลวัมาตัง้แต่ตอนทีจ่ะซือ้เขามาแล้ว	ด้วยความ
ที่พันธุ์นี้มันเลี้ยงยาก	 แต่ความท่ีถูกชะตามันชนะ	 เรา
อยากจะเลี้ยงเขามาก	 ก็เลยต้องดูแลประคบประหงม
เป็นพิเศษ”	

วีรกรรมแบบไม่มินิ

	 “มินิมีวีรกรรมเยอะมาก	 เราไม่คิดว่าเป็นหมา 
ตัวเล็กแค่นี้	แต่ท�าไมฉลาดจัง	คือพูดกับคุณแม่เสมอว่า	



‘‘หมาต้องการความรักความเอาใจใส่อยู่แล้ว 

ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับมนุษย์เนี่ยเขาจะผูกพัน 

และมีอะไรบางอย่างที่ท�าให้เรารู้สึกว่า

เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้ เขาฉลาด

และจะมีมุมมองที่เราไม่คิดว่าหมาตัวเล็กๆ แบบนี้

จะสามารถท�าอะไรพิเศษให้เราเห็นได้ 

เขาท�าให้เราข�า ท�าให้เราหัวเราะและมีความสุข’’

ไม่ชอบกินมีอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือ	 ผักชีกับหัวหอม 
นอกน้ันกินหมด	 ขนาดพริกยังกิน	 ไม่รู ้จักค�าว่าอิ่ม 
เลยค่ะ	 แพรก็กังวลว่าตัวเล็กแค่นี้กินเยอะไปท้องจะ
เป็นอะไรหรือเปล่า	 เพราะก็ได้ยินค�าแนะน�ามาว่าอย่า
ให้สนัุขกินเยอะมาก	ยิง่เขาตวัเลก็ขาเขากเ็ลก็	เวลาเดนิ
จะรับน�้าหนักไม่ไหว	กลายเป็นปัญหาใหญ่อีก	เราก็เลย
รู้สึกว่าไม่ได้แล้ว	 จะให้แต่ของท่ีเขาชอบไม่ได้	 ต้องให้
เฉพาะอาหารหลักที่จ�าเป็นเท่านั้น	ก็จะเป็นอาหารเม็ด 
กับผลไม้	 จะไม่ให้อาหารของคนที่มีโปรตีนมากค่ะ	
เพราะร่างกายเขาไม่ได้มปีระสทิธภิาพในการเผาผลาญ 
อาหารเท่ากับคน	 ก็เลยต้องดูแลเรื่องของอาหาร 
การกินเป็นพิเศษ”

หนึ่งวันของแพรกับมินิ

	 “เขาจะตลกอยูอ่ย่างหนึง่คือเวลาทีค่ณุแม่และแพรอยู่ท่ีบ้าน	มนิจิะ
นอนหลบั	แต่เมือ่ไหร่ทีแ่พรลงมาจากบ้านเน่ียเขาจะเห่าเรยีก	คอืสงัเกต
หลายคร้ังแล้วว่าท�าไมเขาถึงเห่า	 คุณแม่ก็บอกว่าถ้าคุณแม่อยู่เขาจะ 
ไม่เห่า	 เพราะคุณแม่จะค่อนข้างดุ	 แต่ถ้าเป็นแพรเขาจะอยากเล่นด้วย	
พอได้ยินเสียงก็จะเห่าเรียก	 แล้วเขาก็จะเห่าเป็นเวลาคือเวลากินข้าว
ตอน	11	โมงกับ	6	โมง	พอได้เวลาปุบ๊	อยูด่ีๆ 	เขาจะเห่าขึน้มาเลย	เหมอืน
จะเตอืนว่าเราต้องให้อาหารเขาแล้วนะ	จะเอาจมูกดนุชาม	เขีย่ชามข้าว	
เราก็ต้องเดินไปให้อาหารแล้วก็เล่นกับเขา	 แต่ก่อนจะเล่นกันต้องเดิน
ออกมาก่อนให้เขาไปฉี่ไปอึก่อนนะคะ	 เพราะเขาอาย	 เขาจะชอบเล่น
โยนตุ๊กตา	โยนห่วง	ตุ๊กตานี่มีเยอะมาก	จะชอบวิ่งคาบมาให้โยนแล้วก็
ไปเก็บเอามา	 เราก็พยายามสอนเขาให้นั่ง	หมอบ	ขอมือ	ตอนนี้อยาก
สอนกล้ิงด้วย	จริงๆ	เขาสามารถท�าได้ทกุอย่างนะคะ	ถ้าหากว่ามขีองกนิ	
อย่างที่บอกว่าเขาชอบกินมาก	ส่วนใหญ่ก็จะนอนมากกว่า	จะเล่นด้วย
มากๆ	คือตอนเย็นหลังกินอาหารสักพัก	แพรอยากให้เขาได้ออกก�าลัง
กาย	 ให้เขาได้ว่ิงบ้าง	 เพราะเขาตัวเล็กแล้วเราไม่อยากให้เขามีปัญหา
เรื่องขา	ก็เลยต้องให้วิ่งบ่อยๆ	แล้วหุ่นจะได้ผอมลงด้วยค่ะ”
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1.	 ตดัผ้าตามแพทเทิร์นอย่างละ	2	ชิน้	(ขนาด
ของแพทเทิร์นวัดจากขนาดศีรษะสุนัข)	

2.	 ส่วนปีกหมวก	 ประกบด้านผิดเข้าหากัน
แล้วเยบ็	กลับด้านในออกแล้วใส่แผ่นพลาสติก
ที่ตัดให้ได้รูปปีกหมวกลงไป

3.	 เย็บตรึงแผ่นพลาสติก	โดยวัดจากริมขอบ
เข้ามา	0.5-1	ซม.	1	หรือ	2	แถว

5.	 น�าผ้ากุ๊น	เย็บติดกับปีกหมวกด้านใน	เผื่อ
ความยาวซ้าย-ขวาโดยวัดจากจุดกึ่งกลาง	

8.	 น�าผ้ากุ๊นอีกชิ้นเย็บเก็บตะเข็บตัวหมวก
ส่วนหลัง	เย็บตลอดความยาวของผ้า

7.	 พับปลายผ้ากุ๊นทบเข้ามา	เว้นช่องส�าหรับ
ใส่ผ้ากุ๊นส่วนหลังแล้วเย็บ	ท�าทั้ง	2	ด้าน	

4.	 ส่วนตัวหมวก	 	 ประกบด้านผิดเข้าหากัน
แล้วเย็บจากจุด	A	ไป	B	เว้นส่วน	C	ไว้	กลับ
ด้านในออก

6.	 น�าส่วนตัวหมวกประกบเข้ากับปีกหมวก	
พับผ้ากุ๊นอีกครึ่งเข้ามาประกบปิดตะเข็บผ้า	
แล้วเย็บตามความยาวของผ้ากุ๊น

9.	 ตัดเทปตีนตุ๊กแกยาว	1.5-2	นิ้ว	แล้วเย็บ
ตดิกบัปลายผ้ากุน๊ทัง้สองฝ่ัง	สอดปลายผ้าเข้า
สายคล้องที่ปีกหมวก...น�าไปสวมให้ตูบได้

materiaL:
1.	 ผ้าสีและลายตามชอบ
2.	 เข็มเย็บผ้า	และด้ายสีตามเนื้อผ้า
3.	 เทปตีนตุ๊กแก
4.	 ผ้ากุ๊นขอบ
5.	 พลาสติกรองก้นกระเป๋า	หรือแผ่นใยโพลีเอสเตอร์
6.		กรรไกร	กระดาษลอกลาย	เข็มหมุด

HoW to: 

ออพชั่นเสริมส�าหรับชุดเจ้าตูบ 
ไม่ได้มีแค่เพิ่มโบว์	 ไทด์	 หรือ
ดอกไม้เท่านั้น	 รองเท้าหรือ

หมวกก็ท�าให้น้องหมาของเราดูน่ารักด ี
เหมือนกัน	ดังนั้น	ถ้ามีติดบ้านไว้สักชิ้น 
เผือ่หยบิไว้แมทช์กบัชดุแล้วไปเดินเร่ิดๆ 
ก็เวิร์คอยู่เหมือนกันนะ	 ว่าแล้วก็หยิบ
อุปกรณ์ลุยกันเลย

แนะน�ำส�ำหรับคนที่อยำกจะเลี้ยงปอมฯ

	 “สิ่งแรกเลยก็ต้องถามใจตนเองก่อนว่าชอบพันธุ์นี้จริงๆ	 
หรอืเปล่า	ดแูลเขาได้ไหม	มเีวลามากพอทีจ่ะเลีย้งเขาได้ไหม	เพราะ
ว่าหมาต้องการความรักความเอาใจใส่อยู่แล้ว	ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับ
มนุษย์เน่ียเขาจะผกูพัน	และมอีะไรบางอย่างทีท่�าให้เรารูส้กึว่าเขา
เป็นเพือ่นทีด่ขีองเราได้	เขาฉลาดและจะมมีมุมองทีเ่ราไม่คิดว่าหมา
ตัวเล็กๆ	 แบบนี้จะสามารถท�าอะไรพิเศษให้เราเห็นได้	 เขาท�าให้
เราข�า	 ท�าให้เราหัวเราะและมีความสุข	 คือถ้าคุณซื้อเขามาแล้ว 
กอ็ยากให้ดแูล	พาเขาไปตรวจสขุภาพ	หมัน่เชค็ร่างกายว่าเขาเป็น
อะไรหรือเปล่า	 แล้วก็อย่าให้อาหารของคน	 เรื่องนี้เน้นเลยนะคะ	
เพราะว่าตวัก่อนหน้านีท้ีแ่พรเลีย้งเป็นพเูดิล้	เขาตายไปแล้วเพราะว่า 
เป็นมะเร็ง	 คือตอนนั้นเราให้อาหารสลับกันระหว่างอาหารเม็ด
กับข้าวคนคลุกกับไก่	 เพราะกลัวว่าเขาจะเบื่อก็เลยเปลี่ยนให้เขา
บ้าง	 แต่พอเราให้อาหารแบบนั้น	 แล้วไปใส่ซีอิ๊วเพิ่มรสชาติด้วย 
นิดหน่อยกลัวจะไม่อร่อย	 กลายเป็นว่าหวังดีประสงค์ร้าย	 เขา
ก็เลยป่วย	 ตั้งแต่นั้นก็เลยเข็ด	 จึงอยากจะฝากในเรื่องการดูแล 
ด้านโภชนาการกับสุขภาพนะคะ”

a

b

c
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"เวลาฝึกผมไม่เคยท�าโทษหมาเลย 

อยากให้มันเป็นเรือ่งสนุก มันกเ็ลยพร้อมทีจ่ะต่ืน 

พร้อมท่ีจะฝึก ถ้าเขาท�าไม่ได้ผมก็ไม่อยากกดดนั 

กใ็ช้ขนมน่ีแหละครบัเป็นแรงจงูใจในการฝึก"

Meet the Pet Idol

FrencH

buta
ห ากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการท่องโลกโซเชี่ยล ตามข่าวสาร  

อ่านเรื่องแชร์ ช่ืนชมรูปภาพ ต้องมีสักครั้งหนึ่งที่หน้าฟีด 
จะโชว์หน้าหมาตวัหนึง่ในอริยิาบถน่ารกั ขบขนั กบัสเตตสั 

สุดฮาภายใต้ช่ือเพจ french buta อย่าแปลกใจนัน่ไม่ใช่ชือ่สายพนัธุ์ 
แต่มันเป็นชื่อของหมาที่มีความดังระดับเพ็ท ไอดอล ถ้าคุณยังไม่รู้ 
ที่มาที่ไปของเจ้าส่ีขาตัวนี้ เพ็ทเลิฟเว่อร์ บาย เจอร์ไฮ จะพาไป 
ล้วงลึกข้อมูลจริงกับคุณณัฐวุฒิ เจียรพัฒน์ คุณพ่อสุดที่รักของ 
พี่หมาบูตะ

ที่มำที่ไป

	 “สวัสดีครับ	 ผมณัฐ	 ณัฐวุฒิ	 เจียรพัฒน์	 มากับหมาชื่อบูตะ	 
พันธุ์เฟรนช์	บูลด๊อกครับ	เพิ่งครบสองขวบเมื่อวันที่	4	ที่ผ่านมานี้เอง	 
ทีต่ดัสนิใจเลีย้งสนุขักค็อื	ผมกบัแฟนแต่งงานกนั	แล้วกค็ดิว่ายงัไม่พร้อม 
ที่จะมีลูก	แต่ว่าเราทั้งคู่รักหมาก็เลยอยากจะหาหมาตัวหนึ่งเพื่อจะมา
เมมโมรี่ว่ามันคือวันดีๆ	ของเรา	ก็เลยได้บูตะมาเลี้ยงครับ”

เหตุผลที่เลี้ยงเฟรนช์ บูลด๊อก

	 “ผมชอบหมาที่รูปร่างตันๆ	 อยู่แล้ว	 ก็เลยอยากเล้ียงลักษณะนี ้
แล้วก็พลังงานไม่เยอะ	เพราะถ้าพลังงานเยอะ	เราก็ต้องมีเวลาให้เขา 
มากกว่าเดิมอีก	 การดูแลก็ต้องให้เวลาเขามากข้ึน	 คิดว่าเราไม่มี
เวลาเยอะขนาดที่จะเลี้ยงหมาใช้งานหรือหมาขนาดใหญ่	 ก็เลยเลือก 
แบบที่ดูแล้วมันเหมาะสมกับครอบครัวเรา	มาลงตัวที่เฟรนช์	บูลด๊อก 
แต่ตอนแรกแฟนผมก็ไม่อยากได้นะ	 ผู้หญิงน่ะครับก็อยากได้หมา 
ตัวเล็กๆ	น่ารัก	พันธุ์ชิวาว่า	ยอร์กเชียร์	มอลทีส	อะไรที่ฟรุ้งฟริ้งหน่อย	 
แต่ผมน่ะชอบแบบนี	้สดุท้ายตอนนีเ้ขากร็กับตูะไปแล้ว	ด้วยนสิยัของมนั 
ซึ่งเป็นหมาที่เรียบร้อยมากครับ”

ชื่อบูตะได้แต่ใดมำ

	 “ผมว่าการตั้งช่ือนี่เป็นปัญหาโลกแตกของทุกคนนะครับ	 คือต้ัง
เป็นๆ	สิบชื่อเลยแต่เลือกไม่ได้	ตอนแรกมีตี๋ใหญ่	ก่อนหน้านี้ก็เส้นใหญ่	
คอืต้ังชือ่ไว้เยอะแยะเลย	สดุท้ายมวีนัหนึง่มนันอนอยูต่รงขาแฟนแล้วก็
กรน	คร่อก	คร่อก	ครึ่ก	ครึ่ก	เราก็เฮ้ย	ชื่อบูตะดีกว่า	เพราะภาษาญี่ปุ่น
แปลว่าหมูไงครับ	แล้วยังเป็นได้ทั้งเฟรนช์	บูลด๊อก	แล้วก็เฟรนช์	บูตะ
เลย	ให้มันคล้องเสียงจ�าได้ง่าย"
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ระดับควำมดังของบูตะ

	 “ผมเลี้ยงมาค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลาย	 ก็เลย
ไม่รู้ว่ามันดังไหม	 แต่ว่าถ้าไปที่ไหนก็แฮปปี้นะ	 ที่มีคน
มาทักทาย	มาถามว่านี่ใช่บูตะหรือเปล่า	ล่าสุดนะครับ
ขายเสื้อบูตะ	 เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งไปท�าบุญ	 ไม่ถึง	 
5	วันขายได้	200	ตัว	พอไปส่งที่ไปรษณีย์คือมันกองโต
มากเลย	 จนทางพนักงานไปรษณีย์ถามว่าข้างในนี่มัน
คืออะไร	 ท�าไมเยอะขนาดนี้	 พอตอบว่าเป็นเส้ือ	 เขาก็
ขอด	ูผมกเ็ลยเปิดรปูจากมอืถือให้เขาดู	เขากแ็ปลกใจว่า
หมาตัวนี้เนี่ยนะ	ท�าไมคนถึงซื้อเสื้อเยอะขนาดนี้	 เขาก็
เลยขอดเูพจหน่อยแล้วเห็นว่ามนักน่็ารกั	เขากเ็ลยกลาย
มาเป็น	 follower	 ไปอีกหนึ่งคน	 คือถามว่าดังแค่ไหน	 
ผมไม่รู้จะตอบยังไงนะ	แต่ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มี
คนทกัว่านีบ่ตูะใช่มัย้	ชอบนะ	อะไรแบบนีน่้ะ	เป็นครัง้แรก 
ตั้งแต่เคยเลี้ยงหมามาเลยที่บูตะถูกจัดอันดับเป็น	1	ใน	
10	หมาในโลกโซเชี่ยลที่ต้องติดตาม	แฟนผมส่งมาให้ดู
ว่ามีบูตะติดโผกับเขาด้วยนะ	 ผมก็ยังงงๆ	 อยู่ว่ามีบูตะ 
ได้ยังไงเนี่ย”

กระแสแฟนเพจ French Buta

	 “ตอนนี้ก็มีคนเข้ามากดไลค์	 กดแชร์ทุกวัน	 แล้ว
แฟนผมก็จะชอบโพสต์รูปบูตะพร้อมแคปชั่นตลกๆ	
อย่างน้อยในความคิดผมนะ	 คือในทุกวันให้รูปบูตะ
ท�าให้เขามีความสุข	 เวลาท�างานเครียดๆ	 อยู่	 พอบ่าย
มีรูปบูตะตลกๆ	 แคปชั่นฮาๆ	 ให้ได้รู้สึกผ่อนคลายบ้าง 
กค็งจะด	ีหมาเรามาถงึตรงนีม้คีนชมว่าน่ารกั	เรากอ็ยาก
ให้เขามีความสุขด้วย	 เวลาถ่ายรูปก็เลยอยากจะเน้น 
ให้มนัดูตลกขบขนัมากทีส่ดุ	ตอนนีมี้แฟนคลับท่ีตดิตาม
อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าคนครับ	แต่จริงๆ	ยังมีหมาที่มี 
คนติดตามเยอะกว่านี้อีก	 ผมก็ไม่รู้ว่าผมมาอยู่จุดนี้ได้ 
ยังไง	ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยครับ”	

ควำมสำมำรถพิเศษ

	 “จรงิๆ	บตูะเป็นหมาท่ีเชือ่ฟังค�าสัง่นะเวลาท่ีไม่ดือ้	 
ไม่ว่าผมจะสั่งให้เขาท�าอะไรเขาก็ท�า	อย่างบอกให้คอย	 
บูตะก็จะหยุดอยู่ท่านั้นเลย	 มีอยู่คร้ังไปถ่ายโฆษณาให ้
กับโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่ง	 ซึ่งเขาหาหมาที่หกสูงได้	 แต่ผม
บอกเลยว่าท�าไม่ได้	 ไม่เคยลอง	 เขาก็ให้เวลาอาทิตย์
หนึ่งพร้อมเงินก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงนะส�าหรับหมา 
ที่ยังโนเนมอยู่	ส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะลองดูสักตั้งหนึ่ง	 
ก็ลองท�าอยู่สักสองวัน	ตอนแรกยังท�าไม่ได้	 ผมก็นั่งคุย 
กับบูตะว่าน่ีคือโอกาสดีนะ	 เป็นโฆษณาชิ้นแรกของ 
บูตะเลย	มาลองกันดู	ก็ลองให้ท�าหกสูงแล้วเอาอาหาร
ป้อน	กลายเป็นว่าท�าได้	ผมก็ถ่ายรูปให้เขาดูก็โอเคเลย	 
ท่านีแ้หละ	ไปถ่ายเลย	พอไปหน้างานจริงๆ	ท�าไม่ได้	เรา
ก็คุยกับบูตะอีก	พอเขาท�าเราก็บอกคอยนะ	คอย	มันก็
ค้างอยู่ท่านั้นเลยครับ	คือใช้แค่ค�าว่าคอย	ส�าหรับบูตะ
เหมือนกดปุม่	pause	ในเกมทีจ่ะหยดุอยูใ่นท่านัน้	ท�าให้ 
ถ่ายรูปง่ายมากเลยครับ”

เทคนิคกำรฝึกสุนัข

	 “การฝึกหมานีต้่องใช้ความอดทนมากๆ	อย่างบตูะ 
ก็ไม่ใช ่แค่วันสองวันหรือเดือนสองเดือนจะท�าได้ 
ทกุอย่าง	กว่าจะมวีนันีก้ต้็องใช้ความสม�า่เสมอ	หลายคน 
อาจจะคิดว่าหมาฉลาด	 แต่ผมก็ต้องพูดว่ามันก็ต้อง 
เสยีสละเวลาขณะท่ีหมาตวัอ่ืนนอน	บตูะต้องตืน่มาเล่น 
มาฝึกกับเรา	 แล้วเวลาฝึกผมไม่เคยท�าโทษหมาเลย	
อยากให้มนัเป็นเรือ่งสนกุ	มนัก็เลยพร้อมทีจ่ะตืน่	พร้อม
ท่ีจะฝึก	 ถ้าเขาท�าไม่ได้ผมก็ไม่อยากกดดัน	 ก็ใช้ขนม 
นี่แหละครับเป็นแรงจูงใจในการฝึก”

วีรกรรมนี้ต้องเม้ำท์

	 “ทกุคนจะรูว่้าบตูะเป็นหมาทีต่ดิผมเข้าขัน้หนกัเลย	
ขนาดว่าทกุเช้าบตูะจะไม่อึถ้าไม่เหน็หน้าผม	ถ้าผมไม่ได้
เป็นคนพาบตูะไปสนามด้วยกันเขาจะไม่อ	ึจะนัง่คอยอยู่
หน้าประตูรอพ่อลงมาก่อนนะ	แล้วค่อยไปท�าธุระอะไร
ของเขา	คอืบตูะเป็นอย่างนีจ้รงิๆ	ครบั	ซึง่มนักเ็ป็นเรือ่ง
ทีน่่าปวดหวัท่ีสดุเวลาพาบตูะไปต่างจงัหวดั	ไปถ่ายงาน
ที่อื่น	บูตะจะไม่อึนอกบ้าน	ตราบใดที่อยู่ในสายจูงบูตะ
ก็จะไม่ฉ่ีเลยเหมือนกัน	 ถ้าผมไม่บอกให้บูตะไปฉี่หรือ
เป็นสนามหญ้าโล่งๆ	 ก็จะอ้ันอยู่อย่างน้ี	 แล้วเวลาไป
ต่างจังหวัด	2-3	วันแล้วมันไม่อึเลยเราก็เริ่มกังวล	กลัว
จะเป็นอะไรไปไหม	 มันนานเกินไปแล้ว	 ให้กินโยเกิร์ต
แล้วก็ไม่ได้ผล	 แต่พอกลับมาบ้านน่ีปล่อยเต็มที่เลย	 
อึสองกองสามกอง	 นี่คือเรื่องเม้าท์ที่ปวดหัวมากครับ	
สงสารบูตะนะ	 จริงๆ	 อาจจะเพราะผมไม่เคยดุ	 มันก็
เลยอยากเอาใจผมมากกว่า	 เลยเป็นแบบเราไม่ตามใจ
หมา	 กลายเป็นหมาตามใจเรา	 ไม่กล้าท�าผิด	 ผมคิดว่า
อาจเป็นเหตุผลแบบนี้นะ”

แนะน�ำมือใหม่อยำกเลี้ยงเฟรนช์

	 “สัตวแพทย์ที่ผมพาบูตะไปหาบ่อยๆ	 ก็แนะน�า
มานะว่าให้พดูถงึแงล่บบา้ง	พอเราสื่อถึงในแง่บวกคนก็
อยากเลีย้ง	แต่จริงๆ	เฟรนช์	บลูด๊อกเป็นหมาทีเ่ลีย้งยาก
ที่สุดในโลกแล้วล่ะครับในความคิดผมตั้งแต่เคยเลี้ยง
หมามา	หนึ่งผิวหนังแพ้ง่าย	สองไม่ทนแดด	เจออากาศ 

ร้อนๆ	จะหอบมาก	อย่างเรือ่งผวิหนงัมหีมาของรุ่นพ่ีผม 
คนหนึ่งไปตรวจภูมิแพ้	 (Allergy	 Tests)	 แพ้เนื้อสัตว ์
ทุกชนิดยกเว้นเนื้อปู	ลองคิดว่ากินได้แต่เนื้อปู	วันหนึ่ง
เช้า-เยน็	แล้วไม่ใช่ว่าหายกย็งัต้องไปหาหมอทกุอาทติย์
คดิดวู่าเท่าไร	เรยีกว่าเฟรนช์	บลูด๊อกเป็นหมาทีม่ค่ีาครับ 
ค่าใช้จ่ายสูงมาก	 ดังน้ันต้องค�านึงถืงจุดนี้ดีๆ	 ถึงแม้
หน้าตามันจะน่ารัก	 แต่ถ้าคุณไม่มีเวลา	 ไม่ดูแลเร่ือง
สุขภาพมันก็จะมีปัญหาได้	 ส่วนมากเลยจะเป็นปัญหา
เรือ่งผวิหนงั	อย่างบตูะผมกต้็องหมัน่เชด็ตัวให้	ขนาดว่า
เช็ดดีแล้วก็ยังมีจ�้าเหลืองๆ	แดงๆ	อยู่	แต่แบบนี้ก็ถือว่า
ดแีล้ว	ไม่เกา	ไม่คนั	ไม่ทรมานกพ็อแล้ว	ดงันัน้	ถ้าจะหา
ลกูหมามาเลีย้งกด็พู่อแม่พันธุด้์วย	ไม่ใช่ว่าเหน็ป๊ับกเ็อา
มาเลย	 เพราะสุขภาพพ่อแม่บางทีมันเป็นเร่ืองของโรค
ทางกรรมพันธุ์ได้	 บางคนที่มาถามอยากจะเลี้ยงพันธุ์นี้
บ้าง	 ผมก็จะแนะน�าว่าลองเปิดใจดูพันธุ์อื่นด้วยดีไหม	
หมาจรกไ็ด้นะเขาจะค่อนข้างแขง็แรงทนทานกว่า	ค่าตวั 
บตูะน่ีหมดไปกับการดแูลสขุภาพเยอะมาก	มนัค่อนข้าง
ต้องเช็คอย่างละเอียดน่ะครับ	เลี้ยงหมาสักตัวศึกษาให้
ดีๆ	 มองในด้านลบด้วย	 อย่ามองแต่ด้านดีเพราะมันก็
เสมอตัว	 ในด้านลบเราไม่เคยศึกษา	พอเจอปุ๊บถอดใจ
ก็ทิ้งเขา	ดังนั้นให้ดูแต่แง่ลบเป็นหลัก	ถ้าไปเจอเฟรนช์	
บูลด๊อกถามเลยว่าข้อเสียมีอะไรบ้าง	 ถ้าเขาบอกไม่ม ี
คือโกหก	ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแหละครับ”



pet' tertainment
14

	 ผลงานจากผู้สร้าง	 The	 Lego	Movie	 ท่ีจะมา 
รับประกันความฮาของ	Storks	บริการนกกระสา	เบบี ๋
เดลิเวอร่ี	 ว่าด้วยเรื่องราวบริการขนส่งของนกกระสา	 
ที่ทั้งฮาและป่วนไม่ซ�้าใคร	 จะเป็นอย่างไร	 เมื่อบริการ 
ส่งเด็กเพื่อหาครอบครัวอุปการะมันไม่รุ ่ง	 จึงมามุ ่ง 
ให้บริการส่งสินค้าแทน	 แต่กลับมีเด็กหลงมาซะง้ัน	 
งานนี้	 จูเนียร์	 พนักงานนกกระสาชั้นดี	 พร้อม	 ทิวลิป	
เด็กสาวจึงต้องมาช่วยกันส่งเบบี๋ไปยังครอบครัวให้ได้!!

หมวดหมู่: PG	|	Animation,	Comedy,	Family
อ�านวยการสร้าง: Warner	Bros.	Animation
ผู้ก�ากับ: Nicholas	Stoller,	Doug	Sweetland
นักแสดงพากย์เสียง: Andy	 Samberg,	 Jennifer	
Aniston,	Ty	Burrell

storks  
บรกิำรนกกระสำ เบบีเ๋ดลเิวอร่ี

a BOOK
'MusT reaD'

insTa(r)graM

a Dog's purpose
หมำ เป้ำหมำย และเด็กชำยของผม 
ผู้เขียน	W.	Bruce	Cameron
ผู้แปล	โสภณา	เชาว์วิวัฒน์กุล
ส�านักพิมพ์ a	book	

	 ตัง้แต่เลก็	"โทบี"้	รบัรูไ้ด้จากพฤตกิรรมของแม่ทีเ่ป็น
หมาข้างถนนว่า	 มนุษย์คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง	 แต่แล้ว 
มันกลับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในเวลาต่อมาว่า	 มนุษย์
คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับเป้าหมายของหมาตัวหนึ่งอย่างมัน
เป็นที่สุด	 เมื่อมันตายไปอย่างไม่ทันรู้ตัว	 และต้องกลับ 
มาเกิดอีกครั้งในฐานะ	 "เบลีย์"	 โชคชะตาก็พามาพบ
กับ	"อีธาน"	เด็กชายที่ท�าให้มันรู้ทันทีว่า	มันเกิดมาเพื่อ
ท�าให้เดก็ชายคนนีม้คีวามสขุ	แต่หลงัจากจบชวีติแสนสขุ 
ท่ีดูเหมือนว่าเบลีย์ได้บรรลุเป้าหมายในฐานะหมา 
ตัวหนึ่งแล้ว	 มันยังกลับมาเกิดอีกครั้ง!	 และอีกครั้ง!	
ราวกับว่ายังเหลืออะไรบางอย่างท่ีมันต้องท�าให้ลุล่วง
เสียก่อนอย่างนั้นแหละ	 สิ่งนั้นคืออะไร?	 นี่คือเร่ืองราว
การผจญภัยของหมาทีพ่ยายามตามหาเป้าหมายในชวีติ	
ผ่านการกลับมาเกิดชาติแล้วชาติเล่า

DiD you know? 
	 นวนิยายเรื่องนี้ ได ้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร  ์
โดย	 Universal	 Pictures	 และได้ผู้ก�ากับคือ	 Lasse	
Hallstrom	มีแพลนจะเข้าฉายในปี	2017

OLLie vue 
tHe 3 LeGGeD GOLDeN 
(@ollievuesomuch)

	 Ollie	Vue	ลูกสุนัขโกลเด้น	รีทรีฟเว่อร์วัย	3	เดือน	
เกิดมาพร้อมบางสิ่งที่หายไป	นั่นคือขาหน้าซ้ายที่เจริญ
เติบโตไม่เต็มที่	ไม่สามารถใช้งานได้	Ollie	จึงเป็นสุนัข
ที่มีแค่	 3	 ขา	 แต่โลกก็ไม่โหดร้ายเสียทีเดียว	มันถูกรับ
ไปเลี้ยงโดยคู่สามีภรรยาจาก	Knoxville,	Tennessee	
พวกเขาต้องการให้เจ้าตูบน้อยสามารถใช้ชีวิตต่อสู้กับ
ความไม่สมบูรณ์ในร่างกายของมันได้	 และเพื่อให้เป็น
แรงบันดาลใจกับใครอีกหลายคนผ่านการโพสต์บน 
อินสตาแกรม	 ความน่ารักและการพยายามใช้ชีวิตของ	
Ollie	ท�าให้มคีนกดตดิตามมากกว่า	53,700	followers	
ในเวลาเพียงไม่นาน	 เราก็หวังว่าใบหน้าท่ีมีความสุข 
ของเจ้าตูบตัวนี้ยามได้วิ่งเล่นจะสร้างก�าลังใจกับคนท่ี
ท้อใจอยู่ไม่มากก็น้อย






