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Shiba Inu 
ชิบะ อินุ  น้องหมาหน้ายิ้ม 

OF THE MONTH

หู ทรง 3 เหลี่ยม ตั้งตรง ขนาดเล็ก 
สัดส่วนพอดีกับขนาดศีรษะ

จมูก สีด�าทั้งจมูก

ตา ทรง 3 เหลี่ยมลึก       
ตาเฉียงขึ้นไปทางโคนหู       
ขอบตาด�า นัยน์ตาสีน�้าตาล

ฟัน แข็งแรง เรียงตัวเป็นแนว 
ขบแบบกรรไกร        
ฟันล่างเกยฟันบน

ปาก ริมฝีปากกระชับ แน่น 
และด�าสนิท

ถิ่นกำาเนิด : ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงอาย ุ: 12-15 ปี
สูง : เพศผู้ 35-43 เซนติเมตร
 เพศเมีย 33–41 เซนติเมตร
น้ำาหนัก : เพศผู้ 8-10 กิโลกรัม
    เพศเมีย 6-8 กิโลกรัม 

ขน มี 2 ชั้น ขนชั้นนอกตรง หยาบ ขน
ชั้นในเส้นเล็ก นุ่มหนาและแน่น

สขีน สแีดง สแีดงงา และสดี�า
กับสีน�้าตาลแทน ส่วนขนช้ัน
ล่างจะเป็นสีครีม สีน�้าตาลอม
เทา และสีขาว มีแต้มบริเวณ
รอบปาก แก้ม ด้านในหู ใต้คาง 
ข้างใต้คอ ด้านในขา ท้อง และ
ด้านในหาง

ลำาตัว แผ่นหลังตรงระดับ
เดียวจนถึงโคนหาง กล้ามเนื้อ
กระชบั ช่วงท้องกระชบัแขง็แรง 
ช่วงสะโพกแข็งแรง

ชบิะ อนิเุป็นสนุขัพนัธ์ุดัง้เดมิของญีปุ่น่ทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ด มต้ีนก�าเนดิมาจากสนุขัล่าสตัว์ท่ีเตบิโตอยูบ่รเิวณ
ภูเขาของประเทศญีปุ่น่ เป็นสนุขัพืน้เมืองของชาวญ่ีปุน่ เลีย้งไว้ล่าสัตว์เลก็ๆ  ค�าว่า “ชิบะ” หมายถงึพุ่มไม้หนา 
“อนุิ” หมายถงึ สนุขั ชบิะ อนิเุป็นสายพนัธ์ุแรกของญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัมาตรฐานสายพนัธุ ์มีอ็นสุาวรย์ีของญีปุ่น่ผ่าน
กฎหมายทางทรพัย์สนิทางวัฒนธรรม เพือ่การอนรัุกษ์สนุขัของญีปุ่น่ เป็นสนุขัในตระกลูเดยีวกบัพนัธุอ์ะกติะ (Akita) 

เมือ่ช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ชบิะ อิน ุเคยเกือบจะสูญพันธ์ุจากระเบดิ สารเคมแีละเช้ือโรค แต่หลงัจากสงคราม
สงบลง ได้มกีารน�าชิบะ อนุิทีเ่หลืออยู ่3 สายเลือด ได้แก่ ชินช ุชบิะ จากจงัหวดันากาโน่ มโิน ชบิะ จากจงัหวดัไอจิ
และ ซานอนิ ชบิะ จากจงัหวดัทตโตะรแิละจังหวัดชนิามิ มาผสมพันธ์ุและพัฒนาสายพันธุจ์นเป็นทีรู้่จักในทกุวนันี้

ชิบะ อนิ ุจะมีรปูร่างกะทดัรดั หตูัง้ กล้ามเนือ้กระชบั ขนส้ัน 2 ช้ัน มท้ัีงสดี�าผสมสนี�า้ตาล สแีดง หรือ สงีาแดง 
ดวงตาสดใสและมปีากโค้งเหมอืนกับก�าลังย้ิมตลอดเวลา เป็นสุนขัอารมณ์ดี เป็นมิตร ตืน่ตวัอยูเ่สมอ ฉลาดหลกัแหลม

ชิบะ อนิ ุเป็นสนุขัท่ีร่าเรงิแจ่มใส คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว ขี้เล่น ฉลาด รักอิสระ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ 
ใจดี อ่อนโยน รกัและผกูพนักับสมาชกิในครอบครวัมาก และยงัเป็นมติรทีด่กัีบเดก็อีกด้วย เข้ากับคนแปลกหน้าและ
สตัว์อืน่ได้ง่าย เป็นสนุขัทีรั่กการเข้าสังคมมากทีส่ดุพนัธุห์นึง่ แต่ด้วยสายเลือดนกัล่ากจ็ะไม่ค่อยเป็นมติรกับหน ูหรอื
กระต่ายเท่าไรนกั

ชิบะ อินุ มีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจ โดยเฉพาะขณะ
ฝึกวนิยั บางครัง้ถงึกบัท�าให้เจ้าของปวดหวักบัความดือ้
เลยทเีดยีว ดงันัน้จงึต้องฝึกฝนอย่างสม�า่เสมอ และต้อง
อาศัยความอดทนพอสมควร 

ชบิะ อนิ ุเป็นสุนขัขนสัน้ หนา ง่ายต่อการดูแลรักษา 
ควรแปรงขนให้เขาเป็นประจ�า เพือ่เอาขนทีห่ลดุร่วงออก 
ควรอาบน�า้ให้ 2-3 สัปดาห์ต่อคร้ัง ซึง่ปกตแิล้วเมือ่เล้ียง
ไว้ในบ้าน กจ็ะไม่สกปรกมากนกั การอาบน�า้ก็เพ่ือช�าระ
ล้างชัน้ขนทีห่ลดุร่วงตามฤดูกาล นอกจากขนทีผู้่เล้ียงต้อง
ดแูลแล้ว ฟันกค็วรได้รับการดแูลให้สะอาดอยูเ่สมอ ส่วน
การดแูลช่องห ูควรใช้น�า้มนั (Baby Oil) และส�าลที�าความ
สะอาดอยูเ่สมอ เพ่ือไม่ให้เกดิการตดิเชือ้ในช่องห ูซึง่เป็น
สาเหตขุองหอัูกเสบ หรือเกดิการท�าลายหูชัน้ในได้

ในส่วนของการออกก�าลงักาย ควรพาเขาออกไปเดนิ
หรือว่ิงเล่นเป็นประจ�าทุกวนั แต่ควรจะให้ออกก�าลงักาย
อย่างพอเหมาะไม่หักโหมจนเกนิไป เพราะโดยปกตแิล้ว
ชบิะ อนิเุป็นสนุขัทีม่คีวามตืน่ตวัตลอดเวลาอยู่แล้ว แค่
ได้ไปออกก�าลงักบัเจ้าของ ก็เหมือนเป็นการฝึกวินยัและ
สร้างความผกูพันกบัเจ้าของไปด้วยในตวั

ชบิะ อินุ เป็นสนัุขท่ีปรับตวัได้ดใีนทกุสภาพแวดล้อม 
อยู่ในอพาร์ตเม้นท์ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ต้องให้ออก
ก�าลงักายเป็นประจ�า ไม่ควรเลีย้งไว้นอกบ้าน เพราะจะ
ฝึกวนัิยยาก ผูเ้ลีย้งจงึต้องมคีวามอดทนต่อการฝึกพวก
เขามากพอสมควร

ชบิะ อนิมีุโรคทางพนัธกุรรมคอื โรคต้อหิน ต้อกระจก 
ประสาทตาเสยี สะโพกเสือ่ม กระดกูสะบ้าเสือ่ม รวมทัง้
เสีย่งต่อโรคภูมแิพ้ ดงันัน้ผูเ้ลีย้งควรสังเกตดูอาการทีอ่าจ
เกดิข้ึนอย่างต่อเน่ือง ควรหม่ันพาไปตรวจร่างกายเป็นประจ�า

ศีรษะ ขนาดศีรษะต้องพอดีกับ
สัดส่วนล�าตัว ศีรษะกว้าง แบน      
มีร่องที่ศีรษะเล็กน้อย 

ขา ไหล่ตรง ความยาวเท่าช่วงท่อนขา
ด้านบน ท�ามุมพอดี ข้อศอกอยู่ชิดล�าตัว 
ขาหน้าและเท้าตรง มีช่องว่างระหว่างขา
ทั้ง 2 ข้างก�าลังพอดี ขนานกัน

หาง หนา มีพละก�าลัง ม้วนตั้งขึ้นบนแผ่นหลัง
เหมือนรูปเคียว  ความยาวของหางหากปล่อยให้
ทิ้งลงกับพื้นจะยาวประมาณช่วงข้อขาที่ต่อมา
จากช่วงหน้าขา
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 วันนี้ Pet Lover by Jerhigh ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับนางเอกสาว

สวยลูกครึ่งไทย-เยอรมัน “มารี เบิร์นเนอร์” เธอมาพร้อมกับสุนัขคู่ใจ 2 ตัว 

คือ “สนู้ปปี้” ชิวาว่า เพศเมีย วัย 7 ปี และ “มาเฟีย” ปอมเมอเรเนียน  

เพศเมีย วัย 7 ปี เหมือนกัน 

ที่มาของสุนัขทั้ง 2

 “เป็นเพราะความบังเอิญมากกว่าค่ะ มารีไปเดินเล่นที่ตลาดนัด

จตุจักร ได้เจอกับสนู้ปปี้ เห็นแล้วก็ถูกชะตาเลย เขาเป็นชิวาว่าตัวเล็กๆ 

ในคอก ที่ถูกเพื่อนๆ รุมเหยียบย�่าตลอด ดูป่วยๆ น่าสงสาร เลยซื้อเขามา ที

แรกนึกว่าไม่น่าจะรอดแน่ๆ มารีก็เอาเขาไปรักษา ดูแลประคบประหงมอย่าง

ดีที่สุด สุดท้ายแล้วเขาก็สู้และรอดมาจนตอนนี้อายุ 7 ปีแล้วค่ะ หลังจากน้ัน

ไม่นานก็ไปซื้อมาเฟียมาเล้ียงเป็นเพ่ือนเขา ทั้งสนู้ปปี้และมาเฟียเป็นสุนัขพันธุ์

เล็กเหมือนกัน เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ขู่กันเอง ทะเลาะกันเอง 

เล็กๆ น้อยๆ บางทีก็มีเล่นกันแรงไปหน่อย พอมีตัวหนึ่งเจ็บ เขาก็จะโกรธ”

วีรกรรม

 “สนู้ปปี้จะชอบเอาตัวไปคลุก ไปกลิ้งกับอะไรก็ได้ที่เหม็นๆ ล่าสุด

เพิ่งพาเขาย้ายเข้าที่บ้านใหม่ เขาก็จะไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าที่รดน�้าต้นไม้

ใหม่ๆ สนามก็จะเปียกๆ เขาก็จะไปคลุก ไปกลิ้งจนเลอะเทอะไปหมด จน

ต้องส่งไปอาบน�้าเลย ส่วนมาเฟียก็จะเรียบร้อยกว่า นิ่งๆ น่ารัก เชื่อฟัง ไม่

ค่อยดื้อ ติดมารีทั้ง 2 ตัวนะคะ แต่สนู้ปปี้จะออกแนวห้าวกว่า ชอบเดิน

ไปไหนไกลๆ ก็เลยจ�าเป็นต้องใส่สายจูงเวลาเอาไปไหนมาไหนด้วย ส่วน

มาเฟียนั้นเขาจะเดินตามติดเราไม่ยอมห่างเลยค่ะ”
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การดูแล

 “มารีจะไม่ค่อยชอบขังน้องหมา อยากจะให้อิสระกับเขา เล้ียงเขา

แบบปล่อยๆ อยู่กับเรา ไปเที่ยวกับเรา มีบางทีก็แอบขึ้นมานอนบนเตียงกับ

เราก็มี อย่างมาเฟียเคยมีปัญหาเรื่องสะโพกหลุดเมื่อปีที่แล้ว เกิดจากท่ีเขา

เล่นกันแรงๆ แล้วเกิดการบิดตัวผิดท่า เหมือนกระดูกสะโพกหลุดจากข้อต่อ 

ต้องผ่าตัด โชคดีที่ตอนนั้นสังเกตเห็นว่ามาเฟียผิดปกติ ร้องหงิงๆ ซึมๆ ไม่ค่อย

กินข้าว เวลาเดินก็ไม่ลงน�้าหนักที่ขาหลัง เลยพาไปให้หมอตรวจ เอกซเรย์ ก็

พบว่า สะโพกหลุด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เหมือน

กับเป็นโรคประจ�าตัวของสายพันธุ์นี้เลยค่ะ” 

 “จริงๆ แล้ว มารีอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ มากๆ 

ค่ะ เรียกว่าเป็นสุนัขในฝันที่อยากเลี้ยงเลยค่ะ คือเมื่อก่อนคุณแม่ไม่อนุญาต

ให้เลี้ยงสุนัข ก็เลยไม่ได้เลี้ยง อย่าง 2 ตัวนี้ก็แอบเอามาเลี้ยงค่ะ เลี้ยงในห้อง

นอน มาทีละตัว พอคุณแม่มาเห็น เขาก็อ้อนคุณแม่ จนคุณแม่ติด ก็หลงรัก

เขาเลยค่ะ แรกๆ คุณแม่ก็ว่าเป็นภาระ แต่ก็เล่นกับเขาตลอด สุดท้ายก็รักเขา 

เลยได้เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆ คิดว่าในอนาคต ถ้ามีโอกาสก็จะเลี้ยงโกลเด้นค่ะ แต่

ตอนนี้แค่ 2 ตัวนี้ มารีก็คิดว่าเพียงพอแล้ว ก�าลังดี สบายตัว โชคดีที่มารีได้ตัว

Ask an expert
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ที่ค่อนข้างเรียบร้อย ไม่ท�าเลอะเทอะ ไม่รื้อข้าวของ ไม่ค่อยซนมาก มารีมัก

จะพาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันเรื่อยๆ อย่างวันไหนเรารู้ว่าจะไปในสถานท่ีท่ี

อนุญาตให้พาสุนัขไปได้ เราก็จะพาเขาไปกับเรา เขาจะชอบอยู่กับคน เพราะ

เขาค่อนข้างเรียบร้อย และเชื่อฟัง เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการท่ีจะพาเขาไปไหน

มาไหนกับเราค่ะ จะชอบพาเขาไปเที่ยวทะเล เขาจะชอบว่ายน�้าทะเล พอข้ึน

จากทะเลก็มาคลุกทราย กลิ้งตัวไปมาที่ทราย แล้วก็ลงไปว่ายน�้าต่อ ท�าแบบน้ี

ซ�้าไปซ�้ามา เหมือนว่าเขาคงชอบ สนุกกับมัน เวลาว่างๆ ก็จะคุยกับเขานะ พูด

ไปเร่ือยๆ เหมือนกับว่าเขาเป็นคนค่ะ แล้วดูเหมือนว่าเขาก็จะเข้าใจด้วยนะ” 

 “สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงคนท่ีจะเลี้ยงสุนัข ก็อยากให้เลี้ยงเขาดีๆ ให้

ความรัก อิสระกับเขา พร้อมที่จะอภัยให้เมื่อเขาท�าผิด ให้เลี้ยงเสมือนกับเป็น

สมาชิกในครอบครัว เขาเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีพร้อมจะปกป้อง ซ่ือสัตย์ อยู่เป็นเพื่อน

เรา รักเรา บางครั้งความรัก ซื่อสัตย์ จงรักภักดีที่เขามอบให้กับเรา อาจจะ

มากกว่าที่คนมอบให้กันเองเสียอีกค่ะ” 

 ฝากติดตามผลงานละครของมารีด้วยนะคะ ทางช่อง ONE เรื่อง 

“เมีย 2018” แสดงกับ ป้อง - ณวัฒน์, บี - น�้าทิพย์, พีท ทองเจือ, เมย์ - 

พิชญ์นาฏ ก�าลังออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21:30-22:30 น. และ

สามารถติดตามมารีได้อีกหนึ่งทางช่องทาง ซ่ึงก็คือ ig: marie_broenner ค่ะ

Q&AAsk an expert
 ยาสามัญประจ�าบ้านหรือยาที่ใช้กันเป็นประจ�าเพื่อลดไข้
บรรเทาปวดในคน เช่น ยาแอสไพรนิ หรอืยาพาราเซตามอล รวมไป
ถงึยาแก้แพ้และยาแก้คัดจมกูน้ันไม่ได้ปลอดภยัหรอืมคีวามเป็นพษิต�า่
ในสนัุขและแมวเช่นเดยีวกับคนแต่อาจท�าให้เกดิความเป็นพษิหรอืเป็น
อนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติได้ ดงันัน้ไม่ควรป้อนยาให้สนุขัและแมวของท่าน
เองโดยไม่ได้ปรกึษาสัตวแพทย์ก่อน

แอสไพรนิ แมวจะไวต่อพิษมากกว่าสนัุข เน่ืองจากร่างกายของแมว
จะเปลีย่นแปลงและขบัยาแอสไพรินออกไปได้อย่างช้าๆ ส�าหรับ
ขนาดท่ีอนัตรายส�าหรบัแมวอยูท่ี ่ 26 มลิลกิรมัต่อน�า้หนักตวัแมว 1 
กโิลกรมั (ยาแอสไพรนิ 1 เม็ด ขนาดเท่ากบั 500 มลิลิกรมั) อาการ
แสดงความเป็นพิษ ได้แก่ ซมึ อาเจยีนจนถึงอาเจยีนเป็นเลอืด หายใจถ่ี 
อณุหภมิูร่างกายสูง กล้ามเนือ้อ่อนแรง ปอดบวม สมองบวม โคม่า และ
เสยีชีวติได้ ส่วนสนุขัจะมปัีญหาเกีย่วกบัเอนไซม์ในการเปล่ียนแปลง
ยาน้อยกว่าแต่ปัญหาที่มักพบจากการได้รับยาแอสไพรินในสุนัขคือ 
อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร มีเลือดออก และเกิดแผลหลุม
ในกระเพาะอาหาร ขนาดทีอ่นัตรายคือ 55 มลิลกิรมัต่อน�า้หนกัตวั
สนุขั 1 กโิลกรัมเป็นต้นไป การดูแลขัน้ต้นอาจท�าให้อาเจยีน ป้อนผง
ถ่าน (activated carbon) แล้วรีบส่งโรงพยาบาลสตัว์ทนัที

พาราเซตามอล แมว จะไวต่อความเป็นพิษของยาพาราเซตามอล
ได้มากกว่าสุนัข โดยขนาดยาเพียง 45-55 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว 
1 กิโลกรัม ก็สามารถท�าให้เกิดความเป็นพิษได้ จึงไม่แนะน�าให้ใช้
ยาตัวนี้ในแมว (พาราเซตามอล 1 เม็ด ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิกรัม) 

เน่ืองจากในแมวนั้นขาดเอนไซม์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงยาท�าให้ยาเกิด
ความเป็นพิษข้ึน โดยจะมคีวามเป็นพษิร้ายแรงต่อไต ตบั ระบบทาง
เดนิอาหาร และระบบเลอืด โดยเม็ดเลอืดแดงของแมวน้ันไวต่อการ
ถูกท�าลายไม่สามารถขนส่งออกซิเจน ท�าให้แมวเสยีชีวิตได้ อาการที่
แสดงความเป็นพิษจะเกดิข้ึนภายใน 4-12 ช่ัวโมงหลงัจากได้รับยา 
โดยอาการท่ีอาจพบได้ในระยะเริม่แรกคอื น�า้ลายฟมูปาก อาเจยีน 
ซึม หายใจล�าบาก เหงอืกมสีคีล�า้ อุง้มอืบวม อุ้งเท้าบวม หน้าบวม 
และเบือ่อาหาร อาการทัง้หลายเหล่านีจ้ะแสดงหลงัได้รบัยาเพียง 1-2 ชัว่โมง 
หลงัจากนัน้ตบัอาจเสยีหาย เริม่สงัเกตเห็นอาการดซ่ีาน ชกั โคม่า 
และเสียชีวติได้ภายใน 18-36 ช่ัวโมง ส่วนในสนุขันัน้ ขนาดของยาที่
ท�าให้เกดิความเป็นพษิจะสงูกว่าในแมว คอื 165-250 มลิลกิรัมต่อ
น�า้หนกัตวั 1 กโิลกรมัเป็นต้นไป ความเป็นพิษมกัเกิดขึน้กบัตับ และ
ไต ท�าให้เกดิภาวะตับ และไตวายได้ อาการท่ีแสดงความเป็นพษิท่ีพบ
ได้ คอื ซึม อาเจยีน น�า้ปัสสาวะสนี�า้ตาลแดงคล�า้ และเสยีชวิีตภายใน 
2-5 วัน ดงันัน้เจ้าของสตัว์เลีย้งจึงไม่ควรให้ยาพาราเซตามอลกบัสนุขั
และแมวด้วยตนเอง หากจ�าเป็นควรอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ 
การรักษาแมวที่ได้รับพิษมักไม่ได้ผล ส�าหรับสุนัขได้ผลดีกว่า ทั้งนี้
ขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับ อาจท�าให้อาเจียน ป้อนผงถ่าน (activated 
carbon) แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที

ยาแก้แพ้  ตัวที่เรารู้จักกันดีที่มีชื่อว่า CPM หรือคลอเฟนิรามีน 
ถึงแม้ยาตัวนี้จะมีการน�ามาใช้รักษาในทางสัตวแพทย์ แต่หากได้
รับเข้าไปเกินขนาดก็จะท�าให้เกิดความเป็นพิษร้ายแรงต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง อาจพบอาการตื่นเต้นไปจนถึงมีอาการชัก หรือ 
ซึมไปจนถึงโคม่า กดการหายใจ หายใจล�าบาก และเสียชีวิตได้ การ
ดูแลขั้นต้นอาจท�าให้อาเจียน ป้อนผงถ่าน (activated carbon) 
แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที

เมือ่สนุขัและแมวปว่ยจะให้
ยาแก้ปวดลดไข้ของคน
ได้หรือไม่ ? 



8      PetLover by JerHigh

Human’s Foods for Dogs
อาหารน้องหมาทานได้ 

เคยสงสยักนัหรอืไม่ว่า น้องหมาจะกินอาหารทกุอย่างทีเ่รากนิเข้าไปได้หรอืไม่ วนันีเ้รามคี�าตอบ ก่อนอืน่ต้อง

เข้าใจกนัก่อนว่า การทีเ่ราให้อาหารทีเ่รากนิกนัเป็นประจ�าให้กบัสนุขันัน้อาจท�าอันตรายกบัสนุขัได้ เพราะไม่ใช่ว่าน้อง

หมาของเราจะกนิของทกุอย่างได้เหมอืนทีเ่รากนิ อาหารของคนบางอย่างอาจท�าให้สนุขัป่วยได้ ดงันัน้อย่าใจอ่อน

กบัสายตาเว้าวอนของน้องหมาขีอ้้อนของคณุเดด็ขาด แต่กย็งัมอีาหารบางอย่างทีเ่รากนิกนัเป็นประจ�า และยงัเป็น

ประโยชน์กับน้องหมาของเราด้วย มาดูกันสิว่ามีอะไรบ้าง

9
Yogurt  โยเกิร์ตถือได้ว่า
เป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่ดี 
เวลาเลือกโยเกิร์ตให้น้องหมาก็ต้อง
เลือกที่เป็นรสธรรมชาติเท่านั ้น ถ้า
เป็นแบบ 0% Sugar และไขมันก็จะ
เยี่ยมเลย ดังนั้นร้อนนี้ก็เตรียมโยเกิร์ต

แช่แข็งไว้ล่อใจน้องหมาได้เลย

Flax Seed เมล็ดแฟล็กซ์ หรือเมล็ดลินิน เป็น
แหล่ง omega-3 ที่นับเป็น   
ไขมันที่จ�าเป็นต่อร่างกาย มี
ผลดีต่อผิวและขนของน้องหมา 
วิธีกินก็อาจโรยลงบนอาหาร
ของน้องหมาเล็กน้อย 

Salmon   เจ้าปลาสีส้มสุดยอดของแหล่ง omega-3 
นับเป็นประโยชน์ช้ันยอดให้กับผิวหนังและขนของน้องหมา และ
ยังมีประโยชน์กับน้องหมาที่แพ้ง่าย
อีกด้วย แต่ถ้าให้ดีควรท�าให้สุกก่อน
น�าให้เขากินด้วยเพื่อลดปัญหาของ
การเกิดพยาธิ

Pumpkin ฟักทองเป็น
แหล่งไฟเบอร์และเบตา แคโรทีน 

พร้อมกับอุดมไปด้วยวิตามินเอ 
มีประโยชน์เกี่ยวกับระบบย่อย

อาหารของน้องหมาอีกด้วย

Sweet Potatoes มันเทศเป็นอีกหน่ึง
แหล่งของไฟเบอร์ และยังอุดมไปด้วยวิตามินท่ีมีประโยชน์ ไม่ว่า

จะเป็น วิตามินบี6 วิตามินซี วิตามิน
เอ และแมงกานีส มันเทศยังใช้เป็น
ขนมน้องหมาได้ด้วย เพียงแค่ฝาน

เป็นแผ่นบางๆ แล้วน�าไปอบให้แห้ง 
แค่น้ีก็จะได้ขนมถูกใจน้องหมาแล้ว

Green beans ถั่วแขกเป็นอีกหนึ่งแหล่งไฟเบอร์ชั้นดี
ส�าหรับน้องหมา ที่อุดมไปด้วยวิตามินเค และวิตามินซี และยังเหมาะกับ

น้องหมาที่ก�า ลังควบคุมอาหารอีกด้วย 
เพียงแค่ลดอาหารท่ีกินอยู่เป็นประจ�าแล้ว
ใส่เจ้าถั่วแขกเข้าไปแทนที่บางส่วน ก็จะ
ช่วยเรื่องการควบคุมอาหารได้ดีและยังดีต่อ
สุขภาพของน้องหมาอีกด้วย 

Eggs  ไข่เป็นแหล่งโปรตีนท่ีย่อยง่าย มีไรโบเฟลวิน หรือ วิตามินบี 2 ท่ี
จัดอยู่ในวิตามินท่ีละลายในของเหลวได้ ใช้
ในการเจริญเติบโต จ�าเป็นต่อเอนไซม์และ
กระบวนการเมทาบอลิซึมของสารอาหาร
ต่างๆ ในร่างกาย และยังมีซีลีเนียม ซ่ึง
เป็นแร่ธาตุอีกตัวท่ีมีความจ�าเป็น เป็นส่วน
ประกอบส�าคัญของเอนไซม์ Glutathione 
peroxidase เป็นระบบต้านอนุมูลอิสระท่ี
ส�าคัญท่ีสุดภายในเซลล์อีกด้วย

Apple  ผลแอปเปิ้ลมีประโยชน์หลายๆ อย่าง
กับน้องหมา เพราะเป็นแหล่งของวิตามินเอ วิตามินซีและ

ไฟเบอร์ ช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง แต่การให้
ผลแอปเป้ิลกับน้องหมาต้องระวังเร่ืองของ
เมล็ดของแอปเป้ิลให้ดี เพราะเมล็ดแอปเป้ิล
จะมีไซยาไนด์อยู่แม้จะปริมาณไม่มากนักแต่
ถ้าน้องหมาได้รับในปริมาณท่ีมากเป็นประจ�า
บ่อยๆ ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน

Oatmeal ข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดี
อีกแหล่งหนึ่ง มีประโยชน์โดยเฉพาะกับน้องหมาอายุ
มากๆ แต่จะต้องท�าให้สุกและไม่ปรุงแต่งรสใดๆ 

 เป้าหมายของเจ้าของสุนัขส่วนใหญ่คือ การให้สุนัขของพวกเขารับ
ประทานอาหารท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โภชนาการท่ีดีควบคู่กับโปรแกรม
การดูแลสุขภาพอาจส่งผลให้สุนัขของคุณยืดอายุได้มากถึง 15% ค�าแนะน�า
ข้างต้นไม่ได้หมายถึงการเปล่ียนอาหารปกติท่ีเหมาะสมอยู่แล้วของสุนัขของ
คุณ แต่เป็นเป็นเพียงทางเลือกหรือเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายเล็กๆ น้อยๆ กับ
อาหารของน้องหมาแสนรักของคุณเท่าน้ัน 
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1. น�้าเกลือส�าหรับล้างแผลและแอลกอฮอล์ อาจจะเป็น
น�้าเกลือส�าหรับล้างแผล (NSS Irrigation) หรือน�้าเกลือ
ส�าหรับล้างคอนแทคเลนส์ก็ได้ ใช้ส�าหรับล้างแผล

2. โพวโิดนไอโอดนีหรอืเบตาดนี จะเป็นแบบน�า้หรอืแบบครมี
ก็ได้ ใช้ใส่แผลเพื่อฆ่าเช้ือ 

3. ปลอกคอหรือคอลลาร์ ส�าหรับใส่ป้องกันการเลียแผล มี
ประโยชน์ส�าหรบัสตัว์เลีย้งในกรณทีีต้่องทายา หรอืป้องกนั
การเลียแผล เพราะจะท�าให้แผลติดเช้ือได้ง่าย และยัง
ป้องกันการกัดตัวเองเม่ือมีอาการคันได้ด้วย

4. อุปกรณ์ส�าหรับล้างแผล เริ่มจากกรรไกรเล็กๆ ไว้ส�าหรับ
เล็มขนบริเวณรอบๆ แผล ส�าลี ผ้ากอซ ผ้าพันแผล เทป
ส�าหรับปิดแผล

5. เกลือแร่ชนิดผง ผสมน�้าส�าหรับเวลาอาเจียนหรือท้องเสีย
6. น�้าตาลกลูโคสชนิดผงหรือน�้าหวานเฮลส์บลูบอย ผสมน�้า

เวลาสัตว์เลี้ยงอ่อนเพลีย ไม่ทานอาหาร
7. ยาลดไข้ ต้องเป็นยาลดไข้ส�าหรบัสตัว์ ควรซือ้ตามค�าแนะน�า

ยารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควรมีติดบ้านไว้เวลาน้องหมาน้องเหมียวเกิดอาการ

ผิดปรกติ สิ่งที่จะแนะน�าต่อไปนี้ไม่ใช่การรักษา แต่เป็นการช่วยน้องหมาน้องแมวใน

เบื้องต้นก่อนไปถึงมือสัตวแพทย์ ยาหรืออุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่เราควรมีไว้ประจ�า

บ้าน ฉบับนี้มีค�าตอบมาให้

ยาสามัญประจำ บ้าน
สำ�หรับสัตว์เลี้ยง

Pet
GURU

ของสัตวแพทย์ เพราะการใช้ยาลดไข้ต้องซื้อตามความ
เหมาะสมตามน�้าหนัก เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ 
***ห้ามใช้พาราเซตามอล ไทลินอล ยาลดไข้เด็กเด็ด
ขาด*** 

8. ผงถ่านดูดซับสารพิษ (Ultracarbon) ใช้กรณีท้องเสียเล็ก
น้อย อาหารเป็นพษิ หรอืได้รบัสารพษิ วธิใีช้คอื บดละเอยีด
ผสมน�้าป้อน 

9. ไข่ขาวดิบ ใช้ท�าให้อาเจียนเวลาสัตว์เล้ียงได้รับสารพิษ 
10. ปรอทวดัไข้เดก็ อณุหภมูปิกตจิะอยูท่ี ่38-39.2 องศาเซลเซยีส 
11. โคมไฟตั้งโต๊ะ หลอดไฟแบบหนีบหรือถุงน�้าร้อน ไว้ใช้เมื่อ

อุณหภูมิร่างกายต�่ากว่าปกติ

 ยาสามัญส�าหรบัสตัว์เลีย้งและอปุกรณ์ทีต้่องมไีว้เพือ่ดแูล
ปัญหาสุขภาพของสัตว์เล้ียงในเบื้องต้น ท้ัง 11 รายการนี้ เป็น
ส่วนหน่ึงที่คนรักสัตว์ควรต้องมีไว้ เพราะสัตว์เลี้ยงทุกตัวย่อม
ต้องการความรักและการเอาใจใส่ทั้งในยามที่ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์และในยามป่วยไข้

ความแตกต่างของแมวบ้านและแมวจรจัด
 ลูกแมวที่ผสมกับแมวเลี้ยงแตกต่างจากลูกแมวที่ผสมกับพ่อแมวจรจัด ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของลูกแมวท่ีเกิดจากการ
ผสมพันธุ์กับแมวจรจัด ลูกแมวจะมีนิสัยหวาดระแวง ไม่เข้าใกล้คนหากเราเข้าไปใกล้จะขู่เสียงดังฟู่ๆ พองขนขึ้นทั้งตัว เมื่อเริ่มโตขึ้น
จะชอบจับสัตว์ทุกชนิด ประเภทนก หนู จิ้งจก ตุ๊กแก จับมาแล้วไม่กินแต่จะทิ้งซากสัตว์เหล่าน้ีไว้ทั่วบ้าน จากการเล้ียงแมวโดยไม่ได้
ตั้งใจ ท�าให้ได้เรียนรู้ว่าการน�าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้ภายในบ้าน นอกจากเล้ียงดูไม่ให้อดอยากแล้ว การดูแลศึกษานิสัยและพฤติกรรม
รวมทั้งการดูแลฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงด้วยความเมตตาสงสารหรือเล้ียงด้วยความชื่นชอบ 
ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็ต้องผูกพันอยู่กับเราเช่นเดียวกัน ดังน้ัน จงอย่าเล้ียงแค่เพราะสงสาร แต่จงเล้ียงด้วยความรัก

ข้อคิด
คนเลี้ยงแมว
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Our Guest

Big Dog Café คาเฟ่หมาใหญ่ ใจดีแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามบิ๊กซีรัชดา 
หาไม่ยาก มาได้ง่ายมากๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม และเดิน
ต่อมาอีกนิดเดียวเท่านั้นเอง เราก็จะเห็นร้านเท่ๆ ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์โทนสีเข้มฮิปๆ อยู่ 
พร้อมมีที่จอดรถกว้างขวางที่หน้าร้าน

จุดก�าเนิดของร้าน
เริ่มต้นที่ คุณณัฐพร ศรีลา ซึ่งท�าธุรกิจเกี่ยวกับการน�าเข้า และส่งออกสัตว์เลี้ยง และ

หุ้นส่วน คุณยุ้ย มีธุรกิจเก่ียวกับโรงเรียนเสริมความงาม อยากจะเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ๆ 
แปลกๆ และก็อยากจะท�าเป็นคาเฟ่เล็กๆ "จึงเริ่มมาคิดว่าจะท�าเป็นรูปแบบไหนดี เริ่มแรก
ตั้งใจจะเปิดเพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนเสริมความงามที่เราดูแลอยู่ แถวหมู่บ้านกลาง
เมือง ให้มาทานกาแฟ ทานอาหาร และมีสุนัขให้เล่นแค่นั้น พอก่อนที่เราจะเปิดร้าน ก็ได้มี
การท�า Page Facebook ของร้าน แล้วเราก็โพสรูปสุนัขของเราไป ปรากฎว่าผลตอบรับ
และ Feedback ดมีาก มผีูค้นจ�านวนมากสนใจทีจ่ะมาเล่นและมาชมสนุขัของเราต้ังแต่ก�าลงั
ก่อสร้างอยู่ พอเปิดให้บริการปุ๊บ คนมาใช้บริการเยอะมากๆ และด้วยที่เราเปิดบริการใน
หมู่บ้านกลางเมือง เลยท�าให้มีปัญหาที่จอดรถ และมีปัญหากับทางหมู่บ้าน ด้วยจ�านวนคน
ที่มาใช้บริการต่อรอบ คือ 50-60 คน ท�าให้สถานที่ของเราเล็กเกินไปส�าหรับผู้มาใช้บริการ 
เราจึงต้องย้ายมาที่ถนนรัชดาภิเษก หลังจากที่เปิดบริการได้เพียง 5-6 เดือน"

"น้องหมาในคาเฟ่เป็นของเราเอง เลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนเปิดคาเฟ่ เพราะผมท�าฟาร์มสุนัข
ใหญ่อยู่แล้ว จึงท�าให้เรื่องการดูแลสุนัขใหญ่ๆ จ�านวนมากๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยาก ท่ีส�าคัญ
คือ ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อ ต้องคอยสังเกตหากสุนัขไหนมีอาการซึม เบ่ืออาหาร 
เราก็ต้องพาไปวัดไข้ทันที แล้วถ้าผิดปกติ เราก็ต้องจับแยกทันที อีกปัญหาหนึ่งซึ่งเจอเม่ือ
สุนัขใหญ่อยู่รวมกัน คือ ทะเลาะกัน ก็ต้องคอยสังเกต เม่ือใดที่เขามีอาการตื่นเต้นเวลา
ที่เขาเจอคน คือเวลาที่เขา Alert มากๆ เขาจะเริ่มส่งเสียง เล่นกันแรงขึ้น เราต้องจับ
พวกเขาแยกกันละ ให้เขาเริ่มใจเย็นลงก่อน ค่อยให้พวกเขากลับมารวมตัวเล่นกันใหม่" 

"บริการที่ร้าน ก็จะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้ส�าหรับลูกค้า และจะมีสระว่ายน�้า
ของสุนัข มีบริการรับฝากสุนัข ซึ่งในส่วนบริการรับฝากนี้ ทางคาเฟ่จะค่อนข้างเคร่งครัด 
ลูกค้าท่านใดที่จะใช้บริการรับฝาก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า ปราศจากโรคติดต่อ
ทั้งหลาย มีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะ เพราะที่นี่จะมีสุนัข Celebrity และดารามาฝาก

Big Dog Café  
คาเฟ่หมาใหญ่ ใจดี ณัฐพร ศรีลา 
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ไว้ค่อนข้างมาก สุนัขบางตัวต้องการการดูแลอย่างถูกต้องและเป็น
พิเศษ คาเฟ่จึงค่อนข้างซีเรียสกับการรับฝากนิดหน่ึง อายุของสุนัขที่
จะรับฝากต้องเกิน 7 เดือนขึ้นไป"

"ในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน ก็จะมีหลักเกณฑ์ทั่วๆ 
ไป คือ เปลี่ยนรองเท้า ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่าให้สุนัขเลียมือ   
นอกนั้นก็เต็มท่ีเลยครับ อยากจะกอด จะอุ้ม จะเล่น ถ่ายรูป เราก็จะมี
เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลแนะน�าให้อย่างถูกวิธี เพราะพวกเขาเป็นสุนัขพันธุ์
ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและสุนัข สุนัขที่คาเฟ่จะมีประมาณ 
16 สายพันธุ์ เกือบ 30 ตัว ลูกค้าท่านหน่ึงสามารถเข้ามาใช้บริการ
ได้ประมาณท่านละ 2 ช่ัวโมง และภายในช่วงเวลานี้ลูกค้าจะได้พบ
สุนัขครบทุกตัว คือเราจะปล่อยออกมาเป็นเซ็ทๆ ละ 8 ตัว ประมาณ 
15 นาที ตัวที่ถือว่าเป็นดาราของที่นี่ คือ โซโล สุนัขสายพันธุ์อลาสกัน       
มาลามิวท์ oversize หน้าสั้นๆ ตัวใหญ่ๆ ใจดี"

"จุดประสงค์ของการเปิดคาเฟ่แห่งนี้คือ เราอยากให้เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ของสุนัขพันธุ ์ใหญ่ๆ แปลกๆ เพราะประเทศไทยยัง
มีสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆ ไม่ค่อยมากนัก จนถึงช่วงที่ผ่านมา เริ่มมีคนน�าเข้า
สุนัขพันธุ์ใหญ่ๆ พันธุ์แปลกๆ เข้ามามากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสุนัขพันธุ์น้ันๆ ว่าต้องดูแลเลี้ยงดูอย่างไร 
สายพันธุ์ไหนแพ้ยาอะไร เราก็อยากให้คาเฟ่น้ีเป็นสถานที่ที่รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆ พันธุ์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ 
อยากให้เป็นที่ระบายความเครียดของคนเมืองจากการท�างาน ให้มา
ผ่อนคลาย เอ็นจอยกับสุนัขของเรา ให้ได้รับความสุขความสบายใจ
กลับบ้านไป อีกหน่ึงส่วนที่เราก�าลังท�าอยู่ ก็คือ Dog Therapy คือ
ใช้สุนัขบ�าบัด สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หรือผู้ที่ต้องการ
ก�าลังใจได้เป็นอย่างดี ส�าหรับส่วนน้ีเราท�าโดยมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษา 
และรับเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงเท่าน้ัน"

"ลูกค้าร้านเราเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะ 70% เป็น
ชาวสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักมาจาก Blog และเว็บไซด์ หากท่านสนใจ
จะใช้บริการ ควรส�ารองที่น่ังก่อน โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ   
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อได้ท่ี โทร. 094-129-8666, 095-259-2392 
หรือทาง page หรือ ig : bigdogcafe" 



ผู้ก�ากับ : เวส แอนเดอร์สัน
พากย์เสียง : บิลล์ เมอร์เรย์ เจฟฟ์ โกลด์บลุม 
    สกาเล็ตต์ โจแฮนส์สัน ทิลดา สวินตัน 
       เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน และโยโกะ โอโนะ 
ค่าย : 20th Century Fox 

เวลาผ่านไปเร็วอย่างเหลือเช่ือเพราะรู ้สึก
เหมือนเพิ่งได้ดู The Grand Budapest Hotel 
(2014) ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้ก�ากับขวัญใจ
ฮิปสเตอร์ เวส แอนเดอร์สัน ไปได้ไม่นาน แต่แล้ว
ล่าสดุเขาเพิง่ปล่อยตวัอย่างแรกของภาพยนตร์เรือ่ง
ใหม่ออกมาให้แฟนหนังดีใจจนเนื้อเต้น กับงานใหม่
ที่เผยให้เห็นถึงเหล่าน้องหมา พร้อมชื่อเรื่องว่า  
Isle of Dogs! ครั้งนี้เวสจะกลับมาใช้เทคนิค 
Stop Motion ในภาพยนตร์  เหมอืนกับ Fantastic 
Mr. Fox ผลงานเมื่อปี 2009 ของเขา

โดย Isle of Dogs เล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัการออก
เดินทางของเด็กชายผู ้ออกตามหาน้องหมาชื่อ 
‘เร็กซ์’ ที่หายตัวไป เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง

Isle of Dogs   

ล่าสดุจากผลงานการก�ากบัของ  เวส แอนเดอร์สนั 
พร้อมได้นักแสดงมาให้เสียงพากย์อย่างคับค่ัง 
เรือ่งราวสดุระทกึปนดราม่าในเมอืงเมงาซาก ิเมือ่
นายกใจแคบ โคบายาชิ ผู้ปกครองเมืองออก
กฎหมายห้ามเลี้ยงสัตว์และขับไล่สุนัขทุกตัวไป
อาศัยอยู่ในเกาะรวบรวมขยะ 

หลังจากเกิดการป่วนเมืองครั้งใหญ่ด้วยฝีมือ
ของเหล่าสตัว์สีข่า ร้อนถงึ อาตาร ิโคบายาช ิหนุ่ม
น้อยวัย 12 ปี ที่ต้องเสียสัตว์เลี้ยงสุดรักไป เขา
ได้เตรียมก่อกบฏย่อมๆ โดยใช้เคร่ืองบนิคู่ใจ จูเนยีร์- 
เทอร์โบ พรอ็บ บนิข้ามแม่น�า้ไปตามหาสนุขัแสนรัก
ด้วยตัวเอง

ซึง่ฉากของหนงัจะถกูก�าหนดให้อยูใ่นประเทศ
ญีปุ่น่ เวสกล่าวว่า เขาได้แรงบนัดาลใจในการเขยีน
บทภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ากภาพยนตร์เรือ่ง Seven 
Samurai และ Rashomon โดยผู้ก�ากับ อะกิระ 
คุโระซะวะ ซ่ึงนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าท�าไม   
ภาพรวมของ Isle of Dogs ถึงได้ดูหม่นๆ โหดๆ 
ไม่มุ้งมิ้งเท่างานชิ้นก่อนๆ ของเขาสักเท่าไร

Isle of Dogs มีเนื้อหาเอาใจกลุ่มคนรักสุนัข 
เ ก่ียวกับสังคมแห่งจินตนาการในอนาคตของ
ประเทศญ่ีปุ่นที่สุนัขถูกเนรเทศไปไว้บนเกาะขยะ 
หลังการแพร่ระบาดของไข้หวัดสุนัข โดยมีเด็กชาย
ผู้หนึ่งออกผจญภัยตามหาสุนัขที่หายไปของเขา

ที่ผ่านมาผลงานของแอนเดอร์สันทุกเรื่องมี  
‘เครือ่งหมายการค้า’ หรอืภาพจ�าทีช่ดัเจนอยูใ่นทกุ
องค์ประกอบ จนเราอยากชวนทกุคนมาเดากนัเล่นๆ 
ว่า Isle of Dogs ทีก่�าลงัจะออกฉายนีจ้ะมลีายเซ็น
ของเขาตกหล่นอยูใ่นจดุใดของภาพยนตร์บ้าง

ผลงานชิน้แล้วชิน้เล่าของแอนเดอร์สนัท�าให้เขา
ถกูยกให้เป็นผูก้�ากบัแบบ auteur ของยคุนี ้ พดูให้
ง่ายทีส่ดุคือผูก้�ากบัทีม่ลีายเซน็ชัดเจนเป็นของตวัเอง
ทัง้ในเรือ่งพลอ็ต ภาพ เสยีง และองค์ประกอบ
ทัง้หมดทัง้มวล คนมากมายจึงน�าหนังของเขา
มาตีความเพื่อค้นหาตัวตนของแอนเดอร์สันท่ี
กระจดักระจายอยูใ่นแต่ละเรือ่ง รวมทัง้ปรชัญาจาก
ตวัตนของเขาเององค์ประกอบเหล่านีจ้ะยังอยูพ่ร้อม
หน้าพร้อมตากันหรือไม่

ไอลย์ ออฟ ดอ็กส ์เกาะเซต็ซโีรห่มา ภาพยนตรแ์อนเิมชนัสดุฮปิของป ี2018



DOG Panorama

น้องหมาเหล่านี้เขามาแข่งอะไรกัน ดูจริงจังเสียนี่

กระไรนะออเจ้า เจ้านักกีฬาทั้งหลายนี้เขามาแข่งขันกัน

ในเกมกีฬาที่เรียกว่า Flyball กีฬาที่แต่ละทีมจะมีสมาชิก

น้องหมาในทีมอยู่ 4 ตัว นับเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมกัน

ในช่วงวันหยุดอีกกิจกรรมหน่ึงของครอบครัวและของ

ชุมชนกันเลยทีเดียว ยิ่งตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงมีการแข่งขัน

แบบจัดเป็น Tournament กันเลยทีเดียว นอกจากจะ

ต้องร่วมมือร่วมใจกันท�างานเป็นทีมเพื่อมุ่งหวังที่จะได้

ถ้วยกันแล้ว ต้องบอกว่านอกจากจะได้ถ้วยรางวัลแล้วยัง

ได้สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขอีกด้วย น่า

จัดแข่งที่เมืองไทยบ้างจริงๆ 

A Competitive Team 
Sport for Your Dog
เกมกีฬาของตูบ
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ภาพกิจกรรมของคุณหมอ จาก 6 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการ “หมอหมาใจหล่อ 
ส่งต่อความรักให้หมาจร” ปี 2560  ร่วมส่งมอบอาหารสุนัขเจอร์ไฮ มูลค่านับล้านบาท ให้กับน้องสุนัข
ในสถานสงเคราะห์ที่ดูสุนัขจร ตามจังหวัดต่างๆ 

หมอหมาใจหล่อ�ส่งต่อความรักให้หมาจร
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บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลเพ็ทฟู้ด จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัข Jerhigh 
และ อาหารแมว Jinny  ร่วมงาน Pet Expo 2018  เม่ือวันท่ี 31 พ.ค.-3 มิ.ย. ท่ีผ่านมา ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ภายในงานได้จัดโปรโมช่ัน สินค้าในราคาสุดพิเศษพร้อม 
ของแถม และกิจกรรมมากมาย ให้น้องสุนัขและน้องเหมียวได้ฟินน์กันตลอดงาน  อาทิ

• ลูกค้าทรู ท่ีซ้ือสินค้าภายในบูธ Jerhigh และ Jinny สามารถน�ายอดซ้ือมาสะสมแต้ม
ทรูภายในงาน

• ลูกค้าทรูท่ีมีแต้มสะสม 35 แต้ม แลกรับฟรี Jerhigh Den-T Stick (ขนมขัดฟัน) มูลค่า 
35 บาท และแต้มสะสม 45 แต้ม รับฟรี .Jinny Liquid snack มูลค่า 45 บาท ทันที

• บูธอาหารแมว Jinny พร้อมเสริฟ จินน่ีลิควิดสแน็ค ท้าพิสูจน์ ความอร่อย ท่ีช่วยลด
กล่ินมูลและกล่ินปัสสาวะให้ให้น้องเหมียว  ได้ชิมฟรีตลอดท้ังงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“เลียคุณค่าดีดี แฮปป้ีกับความอร่อย” 

Pet Expo Thailand 2018




