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กับน้องหมาบางตัวแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีพลังงาน
เหลือเฟือมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น ขณะที่เจ้าตูบทั่วไป

เดิน น้องหมาของเรากลับวิ่งไม่มีหยุด ขณะที่ตัวอื่นงีบหลับ 
น้องหมาของเรากลับเดิน เมื่อเราคล้องสายจูงให้ เจ้าตูบก็
พร้อมที่จะเล่นชักกะเย่อทันที ลากเราไปตามท้องถนน พอ
ไม่คล้องสายจูง น้องโฮ่งก็ว่ิงหายไปในพริบตา ยังไม่หมด
เพียงเท่านี้ สุนัขของเรายังเห่าแบบไม่มีหมดแรง กระโดด 
เข้าใส่คนแปลกหน้า ขโมยอาหารจากโต๊ะ และเรียกร้องความ
สนใจอยู่ตลอดเวลา 

“ตูบดื้อ”
จัดการได้

	 ส� ำหรับสุนั ขที่ แสดงออกมำ
เกินไปนั้น	 โดยส่วนมำกก็เป็นสุนัข
ธรรมดำทั่วไปที่มีปัญหำในเรื่องกำร
เรียนรู ้พฤติกรรม	 มำกกว่ำสุนัขที่
ต้องกำรกำรรักษำด้วยยำ	 แต่ทั้งนี้ 
ก็มีสุนัขบำงตัวที่ป่วยเป็นโรคที่เรียก
ว่ำ	 Hyperkinesis	 ซึ่งสุนัขที่มีอำกำร
ของโรคนี้จะมีอัตรำกำรเต้นของ
หัวใจและกำรหำยใจที่เร็ว	 แทบ
จะไม่ได้หยุดพัก	 จนกระทั่งล้มลง 
หมดแรงเพรำะควำมอ่อนเพลยี	

จุดสนใจ	 เช่น	 ระหว่ำงที่คุณก�ำลัง
คุยโทรศัพท์อยู่แล้วเจ้ำตูบเห่ำหรือ
ขโมยของไปจำกโต๊ะคณุ	คุณควรจะ 
พยำยำมไม ่สนใจสุนัข	 จำกนั้น
เมื่อวำงหูโทรศัพท ์	 คุณก็ดุสุนัข 
สักเล็กน้อย	 เท่ำนี้เจ้ำตูบก็จะรู้แล้ว
ว่ำพฤติกรรมที่เขำท�ำก่อนหน้ำนี้ 
ได้รบัผลตอบรบัที่ไม่ดเีท่ำไหร่นกั	

ควบคุมหมาดื้อให้อยู่หมัด 
	 ใช้สำยจูงแบบคล้องที่คอสุนัข	
ส�ำหรับสุนัขที่ต่อให้ดื้อขนำดไหน	 

ถ ้ ำ เจ ้ ำตูบนอนลง	 ท� ำตั วนิ่ งๆ 
คณุควรให้ค�ำชมหรอืมอบของรำงวลั
ให้กับสุนัขหลังจำกวำงหูแล้ว	 แต่ 
ถ้ำหำกเขำดื้อ	 ซน	 ก็ควรวำงเฉย	 
ท�ำแบบนี้ทกุครั้งแล้วสนุขักจ็ะเรยีนรู้ 
ได ้เองว ่ำสิ่งไหนควรท�ำ	 สิ่งไหน 
ไม่ควรท�ำ	

	 ในสนุขับำงสำยพนัธุแ์ล้ว	พวกเขำ 
อำจจะมีท ่ ำทำงกระตื อ รื อ ร ้ น
มำกกว่ำสำยพันธุ์อื่นๆ	 โดยเฉพำะ
อย ่ำงยิ่งสุนัขในกลุ ่มที่ เรียกว ่ำ	
Sporting	 ซึ่งนั่นไม่ได้หมำยควำม
ว่ำพวกเขำเป็นสุนัขที่ควบคุมไม่ได้
แต่อย่ำงใด	 สิ่งหนึ่งท�ำให้สุนัขมีกำร
แสดงออกที่มำกเกินพอด	ี เพรำะว่ำ
พวกเขำเรียนรู้ว่ำ	 ถ้ำหำกกระโดด	
เห่ำ	วิ่ง	หรือแย่งของกบัเรำ	พวกเขำ 
ก็จะได ้รับควำมสนุก	 และเป ็น 

เขำก็จะหยุดอยู่นิ่งๆได้เมื่อถูกล่ำม
เข้ำกบัสำยจูงแบบคล้องคอ	สำยจูง 
แบบนี้สำมำรถหำซื้อได้ทั่วไป	 ใช้ 
สำยจูงแบบนี้ทุกครั้ งยำมที่คุณ
ต้องกำรจะฝึกสนุขั
	 ใช้สำยจูงเสมอ	แม้กระทั่งเวลำที่
อยู่ในบ้ำน	เจ้ำตูบที่ชอบ
กระโดด	ชอบเล่นเกนิเลย
ควรถูกคล้องสำยจูง
อยู่ตลอดเวลำ	เช่น	
ถ้ำเกดิโทรศพัท์ของคณุดงั
คณุควรรบีคล้องสำยจูง
ให้สนุขั	แล้วดูว่ำเขำ
มีพฤตกิรรม
แบบไหน	

	 เพิ่มกำรออกก�ำลงักำยให้น้องหมำ 
เช่น	พำเขำไปวิ่งเล่น	ไปว่ำยน�้ำ	หรอื
เล่นเกมอื่นๆ	เพื่อลดก�ำลงัของเขำ	
	 ถ้ำสุนัขของคุณต้องทำนยำอยู่
เป็นประจ�ำ	 ควรถำมคุณหมอด้วย
ว่ำตัวยำมีผลกระทบข้ำงเคียงอะไร
หรือเปล่ำ	 หรือมีผลท�ำให้เจ้ำตูบ
แสดงออกมำกเกนิไปไหม	
	 ถ้ำแก้ปัญหำยงัไงกแ็ก้ไม่ได้	อำจ
จะต้องหนัไปพึ่งพำมอือำชพี	ในกำร
ปรับพฤติกรรมสุนัข	 รวมทั้งกำรพำ
ไปพบสัตวแพทย์เพื่อขอค�ำปรึกษำ
และตรวจหำสำเหตุซึ่งอำจจะเกิด
จำกร่ำงกำยท�ำงำนไม่ปกติ	
	 ที่ส�ำคัญคุณต้องห้ำมเบื่อเขำ	
ห้ำมทิ้งขว้ำงสุนัขเพรำะควำมดื้อดึง	
ถ้ำสนุขัมปัีญหำ	คณุยิ่งควรต้องดแูล
เขำให้ดขีึ้นกว่ำเดมิ	รกัเขำให้มำกขึ้น 
เรำเชื่อว่ำควำมรักเอำชนะได้ทุกสิ่ง 
อำกำรดื้อของสุนัขเองก็ไม่ใช่ข ้อ
ยกเว้น	
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อาการชอบเคี้ยวถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัข เจ้าตูบ 
ทกุตวัส�ารวจโลกโดยผ่านปากของตวัเองเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในลูกสุนัข ช่วงเวลาที่ฟันก�าลังขึ้น ซึ่งอาการชอบเคี้ยวชอบขบของสุนัข 
นี่แหละที่ท�าให้เรารู้สึกว่าในบางครั้งมันก็เหลือรับ หัวเสียทุกครั้งที่มีรอย 
ฟันแทะของสุนัขอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรด หมอน หรือรองเท้า งาน
นี้เลยตกอยู่ที่เจ้าของที่จะสอนน้องหมาว่า อะไรเค้ียวได้ อะไรเค้ียวไม่ได้  
ทางแก้ง่ายๆก็คือ การหาของเล่นชนิดต่างๆมาให้สุนัขแทะเล่น 
.......................................................................................................................
	 อย่ำงที่เรำรู้ๆกนัว่ำ	น้องหมำไม่สำมำรถเดนิเข้ำไปในร้ำน	แล้วชี้เอำได้ว่ำ	
อยำกได้ของเล่นชิ้นไหน	เจ้ำของเลยมบีทบำทส�ำคญัมำกที่จะเลอืกของเล่น
ให้กับสุนัข	 ซึ่งกฎข้อแรกที่ส�ำคัญมำกๆในกำรเลือกซื้อของสักชิ้นให้เจ้ำตูบ 
กค็อืเรื่องควำมปลอดภยั	ของเล่นที่น้องหมำจะเอำมำแทะมำเคี้ยวเล่นได้นั้น
ต้องมขีนำดที่พอเหมำะพอดกีบัปำกของสนุขั	ต้องไม่เลก็จนเกนิไป	
เพรำะอำจจะตดิคอได้	ต้องไม่มชีิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งที่หลดุง่ำย	
หลดุออกมำเป็นชิ้นเลก็ๆและเข้ำไปในคอได้	
	 ของเล่นที่ท�ำจำกหนงัววั	จำกเชอืก	หรอืของเล่นที่ยดัไส้	
ต้องได้รบักำรดูแลมำกเป็นพเิศษ	เพรำะอำจจะก่อให้เกดิ
อนัตรำยกบัตวัสตัว์เลี้ยงได้	เช่น	หนงัววัอำจจะหลดุออก
เป็นชิ้นเลก็ๆตกเข้ำไปในคอท�ำให้สนุขัเกดิอำกำรตดิคอ	
ส่วนของเล่นที่ท�ำจำกเชอืก	หรอืของเล่นที่ยดัไส้	ซึ่งถ้ำหำก

Dog Guru

เชือกหลุด	 หรือไส้ของเล่นแตก	 ก็
อำจจะหลดุเข้ำไปอดุทำงเดนิหำยใจ
ได้	 ส�ำหรับของเล่นที่ส่งเสียงร้องได ้
มกัจะถูกสนุขัท�ำลำยจนพงั	จนหยดุ
ส่งเสยีงร้อง	เพรำะเป็นสญัชำตญำณ
ของสุนัข	 เจ้ำของก็ต้องคอยดูแล 
เป็นพเิศษด้วยเช่นกนั	
	 ควรเปลี่ยนของเล ่นไปเรื่อยๆ	
เมื่อเห็นว่ำสุนัขเลิกเล่นกับของเล่น 
ชิ้นหนึ่งแล้ว	กค็วรน�ำไปเกบ็	แล้วค่อย 
น�ำออกมำให้เขำเล่นใหม่ในสัก	 2-3	
สัปดำห์ถัดไป	 สุนัขจะคิดว่ำเป็น 
ของใหม่	ซึ่งสำมำรถช่วยประหยดัเงนิ 
ในกระเป๋ำไปได้มำกโข	ไม่ต้องโยนทิ้ง 
หรือซื้อใหม่เสียทุกครั้งเมื่อเห็นว่ำ
เจ้ำตูบเบื่อ	
	 ของเล่นทุกประเภทล้วนมีควำม
เสี่ยงอยู่ทั้งนั้น	 บำงชิ้นอำจจะแข็ง
เกินไป	 ท�ำให ้ฟ ันของสุนัขเป ็น
อันตรำย	 บำงอย่ำงอำจจะก่อให้
เกิดอันตรำยอื่นๆ	 แต่ถึงกระนั้น 
คุณก็ต ้องมองหำของเล ่นชิ้นที่
ปลอดภยัที่สดุส�ำหรบัสนุขัของคณุ	
	 ทั้งนี้วิธีกำรง ่ำยๆในกำรเลือก
ดูของเล ่นเคี้ยวได้ให ้กับสุนัขนั้น	
สำมำรถท�ำได้โดยสังเกตตำมควำม
ด้ำนล่ำง
 �	ของเล่นที่เป็นชิ้นๆ	 เป็น
แท่งๆ	เลอืกได้หลำยขนำด	
 �	ของเล่นรูปกระดูก
ที่มหีลำยๆรสชำต	ิ
ท�ำขึ้นจำกวสัดทุี่
ไม่เป็นอนัตรำยกบัสนุขั	
ยืดหยุ่นได้ด	ี
 �	ของเล่นที่สำมำรถใส่ขนม		 
				ไว้ข้ำงในได้	และปล่อย
ให้เจ้ำตูบหำทำงเอำขนม
ออกมำ
 �	ของเล่นที่ท�ำจำกหูหมู	สนุขั
สำมำรถเคี้ยวและกนิได้หมด

 �	ของเล่นที่ส่งเสียงดัง	 เจ้ำ
ตูบจะชอบเล่น	 แต่ต้องดูแลอย่ำง 
ใกล้ชดิ	
	 อย่ำงที่เรำบอกไปแล้วว่ำ	 ควำม
ปลอดภัยคือสิ่งที่ต้องพิจำรณำและ
ให้ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกใน
กำรเลือกซื้อ	 โดยเฉพำะของเล่นที่
เจ้ำตูบสำมำรถเคี้ยวได้	 กลนืเข้ำคอ
ได้	คณุเจ้ำของจงึต้องเลอืกซื้ออย่ำง
รอบคอบ	 ไม่ใช ่เขำขำยอะไรให้
เรำก็ซื้อ	 เสียเวลำสักนิดเพื่อควำม
ปลอดภัยของสุนัข	 น่ำจะเป็นกำร
แลกกนัที่คุ้มค่ำ

น้องหมาคัน
“ฟัน”
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This A Pet

Where to go

หมาหน้าแปลก แต่เห็นเมื่อไรก็ท�าให้เรามีรอยยิ้ม 
เพราะรูปทรงของหน้าที่ยาวอันเป็นจุดเด่น แต่ 

ดวงตาช่างแฝงไปด้วยความไร้เดียงสา
	 บูลเทอร์เรยี	 (Bull	 Terrier)	 เกดิจำกกำรผสมข้ำม 
สำยพนัธุ์ระหว่ำงบูลดอ็กกบัองิลชิเทอร์เรยีสขีำว	แต่ 
เนื่องจำกตัวเล็กเกินไป	 จึงมีผู้น�ำไปผสมกับสแปนิช 
พอยเตอร์	 ท�ำให้ได้สำยพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้น	 และพัฒนำ
สำยพันธุ์เรื่อยมำจนมีขนที่สั้นลงและสีขำวล้วนตำม
ที่เหน็ในปัจจบุนั
	 ถิ่นก�ำเนิดของเจ้ำหน้ำแปลกคือประเทศอังกฤษ 
ด้วยควำมลงตัวของพละก�ำลัง	 ล�ำตัวและโครงสร้ำง
ที่แข็งแรง	 ควำมปรำดเปรียว	 คล่องแคล่วว่องไว	
กระตอืรอืร้น	มไีหวพรบิและฉลำด	ในสมัยก่อนจงึถูก 
จดัให้เป็น	1	ใน	4	สำยพนัธุ์ที่ใช้ในกำรกดัสนุขั
	 แม้บูลเทอร์เรียจะถูกใช้ในกำรกัดกับสุนัขด้วยกัน 
แต่เขำเป็นนกัสู้ที่อ่อนหวำน	ใจถงึ	 เป็นสนุขัอำรกัขำ 
ชั้นเยี่ยม	รกัครอบครวัและรู้จกัรกัษำอำณำเขต	บำง
ครั้งอำจดื้อรั้นไปบ้ำง	 แต่ก็สำมำรถเข้ำกับเด็กๆได้ด ี
เพื่อให้อยู่ในโอวำทควรหมั่นฝึกฝนเสียตั้งแต่ยังเด็ก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำคณุจะเลี้ยงเขำร่วมกบัสตัว์เลี้ยง 
ชนดิอื่น	
	 โดยธรรมชำติผิวหนังจะค่อนข้ำงแพ้แสงแดด	 
ดังนั้นเจ้ำของควรใส่ใจให้มำกในเดือนที่มีอำกำศ 
ร้อนเป็นพเิศษ	สิ่งส�ำคญัควรมพีื้นที่ซึ่งมรีั้วรอบขอบชดิ 
ให้เขำได้วิ่งเล่นออกก�ำลงักำยดกีว่ำล่ำมโซ่เขำนะ

Bull 
 Terrier

เริงรื่นในวันฟ้าใส
ที่ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอ�า

หาง ค่อนข้ำงสั้น
โคนหำงอยู่ใน
ระดบัต�่ำ	หำงควร
ชี้ขนำนกบัพื้น

ล�าตัว มลีกัษณะกลม	ประกอบด้วยกล้ำมเนื้อ
อก	มขีนำดค่อนข้ำงกว้ำงใหญ่และลกึ

จมูก สดี�ำ	
ปลำยจมูกโค้ง
เลก็น้อย

หู มขีนำดเลก็	บำง	
หูทั้งสองอยู่ชดิกนั	
หูตั้งหรอืตดัให้กดุ

ดวงตา มขีนำดปำนกลำง	
นัยน์ตำกลม	ตั้งห่ำงกนั	
และอยู่ต�่ำจำก
ช่วงบนศรีษะ

ฟัน แขง็แรง	
ฟันขบแบบกรรไกร
ปาก รมิฝีปำกด�ำ	
สะอำด	กระชบั

ศีรษะ	มลีกัษณะยำว	
และลกึ	คล้ำยรูปไข่	
เส้นที่ลำก	จำกหวักะโหลก
จรดปลำยจมูก	เป็นเส้นโค้ง
หวักะโหลกระหว่ำงหู
มลีกัษณะแบน

	 ดินแดนแห่งควำมฝันส�ำหรับนักท่องเที่ยว	 ที่จ�ำลองเอำบรรยำกำศเกำะซำนโตรินี่	 ประเทศกรีซ	
ชิงช้ำสวรรค์ขนำดใหญ่ตั้งตระหง่ำนเป็นเอกลักษณ์	 เป็นสถำนที่ยอดฮิตที่ผู้คนต่ำงหลั่งไหลกันไป 
เที่ยวชม	ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอ�า	แหล่งท่องเที่ยวสดุอลงักำรบนพื้นที่กว่ำ	60	ไร่	ภำยในแบ่งเป็น	 
5	โซน	ได้แก่	โซนชอ็ปป้ิง	โซนสวนสนกุ	โซนจดังำนอเีว้นต์	โซนตลำดนดั	และโซนร้ำนอำหำร	แต่ละโซน 
ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำมทั้ง	 Indoor	 และ	 Outdoor	 ด้วยโทนสีฟ้ำขำวแบบฉบับเกำะซำนโตรินี่ขนำน
แท	้กบัระยะทำงที่อยูห่ำ่งจำกกรงุเทพฯ	ไม่มำกนกั	ท�ำใหผู้ค้นต่ำงหลั่งไหลไปเยี่ยมเยอืนกนัมำกมำย 
อกีทั้งยงัเป็นอกีหนึ่งจดุที่นกัท่องเที่ยวต้องแวะพกัผ่อน	ถ่ำยรูป	ระหว่ำงกำรเดนิทำง
	 สถำนที่สดุแสนโรแมนตกิให้คณุได้เกบ็ภำพสวยๆ	กบัสตัว์เลี้ยงตวัโปรด	ซำนโตรนิี่	พำร์ค	ชะอ�ำ	
ตั้งอยู่ระหว่ำงตัวเมืองเพชรบุรีกับชำยหำดชะอ�ำ	 เปิดให้บริกำรทุกวัน	 และอนุญำตให้น�ำสัตว์เลี้ยง
เข้ำไปได้	แค่ห้ำมน�ำขึ้นเครื่องเล่นเท่ำนั้น	วนัหยดุที่จะถงึนี้	เตรยีมแพค็กระเป๋ำกนัไปได้เลย
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	 ประกำศผลกันไปเป็นที่เรียบร ้อยส�ำหรับ
รำงวลัสนุขัที่น่ำเกลยีดที่สดุในโลก	ผูช้นะรำยใหม่ 
ของปีนี้ตกเป็นของสุนัขสำยพันธุ ์ผสมบีเกิ้ล	 
บำสเซส	 ฮำวนด์	 และบ็อกเซอร์	 ชื่อ	 Walle	 วัย	 
4	 ปีเศษ	 ด้วยขนำดหัวที่โตไม่รับกับขนำดตัวที่
หนำแถมขำสั้น	 และท่ำเดินเตำะแตะเหมือนเป็ด 
เยื้องย่ำง	 ไบรอัน	 โชเบล	 หนึ่งในคณะกรรมกำร
กล่ำวว่ำ	 Walle	 เหมือนเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์จำก 
สุนัขหลำยๆสำยพันธุ์	 เป็นควำมโดดเด่นที่สัตว์
อื่นๆไม่มี
	 Tammie	Barbee	เจ้ำของ	Walle	พำมนัมำจำก
ชิคำโกด้วยเวลำที่เฉียดฉิวใกล้ปิดกำรประกวด
เต็มที	 เคยมีคนบอกกับเธอว่ำ	 นี่เป็นสุนัขที่ผิด
ลักษณะเอำมำกๆ	 แต่เธอไม่ใส่ใจ	 เพรำะเธอรัก
มนัมำกนั่นเอง

The 
World’s 
UgliesT 

dog  
ConTesT 

2013

 “เจนี่”	 น้องหมำวยั	 2	 ขวบพนัธุ์ผสม	 ถูก
น�ำส่งสถำนสงเครำะห์สัตว์ในลอสแองเจลิส	
ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 หลังจำกที่มีผู้พบเจนี่ 
ถกูรถชนแล้วหน	ีสบืไปสบืมำพบว่ำ	เจ้ำของน�ำ 
เจนี่มำปล่อยไว้แล้วหำยไป	ตบูสำวเลยต้องใช้
ชวีติอยู่ข้ำงถนนจนถูกรถชนในที่สดุ	
	 อำกำรของเจนี่เข้ำขั้นร้ำยแรง	 หลังหัก	 
เดินไม่ได้	 เจ็บทุกครั้งเวลำที่ใครมำแตะเนื้อ 
ต้องตวั	มโีอกำสรอดชวีติเพยีงแค่	10%	เท่ำนั้น	
แต่ไม่มีใครยอมแพ้	 เมื่อข่ำวแพร่กระจำย 
ออกไป	ทกุคนรูเ้รื่องของเจนี่ต่ำงพำกนับรจิำค
เงิน	 จนในที่สุดเจนี่ก็ได้รับกำรผ่ำตัด	 และ 
โชคดกีระดกูช่วงที่แตกหกันั้นสำมำรถรกัษำได้	 
และตอนนี้เจนี่ก็มีชีวิตที่เป็นปกติสุข	 เดินได้	
แขง็แรง	และเป็นน้องหมำที่ใครๆกร็กั

The dog 
is Proof 
ThaT 
MiraCles 
Can haPPen 

น้องหมาช่วยปลอบ 
	 หลังจำกเหตุกำรณ์สะเทือนขวัญที่กำร
แข่งขันมำรำธอนที่เมืองบอสตัน	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	 มีผู ้คนจ�ำนวนมำกที่ได้รับผล 
กระทบทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ	 หนทำงดีๆ
ในกำรเยยีวยำจติใจของผู้ที่ได้รบัผลกระทบคอื	
Comfort	Dog	เจ้ำตบูที่ถกูส่งไปตำมโรงพยำบำล
ต่ำงๆ	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้เล่น	 ได้สัมผัส	 สร้ำง 
รอยยิ้ม	 เรียกเสียงหัวเรำะ	 ท�ำให้พวกเขำมี
ควำมสขุ	ขณะเดยีวกนัผู้ที่ได้รบัผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์บำงคนเลือกที่จะรับสุนัขมำเลี้ยง	 
รบัมำอยู่ด้วยที่บ้ำน	เพื่อควำมอบอุ่นใจ

a PoliCe dog 
saved The 
life of a Man

	 เมื่อต�ำรวจได้รบัแจ้งจำกญำตขิองชำยคนหนึ่ง
ถึงควำมตั้งใจจะฆ่ำตัวตำย	 และค้นหำเขำ 
ไม่พบ	หลงักำรค้นหำด้วยตนเองกว่ำชั่วโมง	จงึได้
น�ำ	Aragon	สนุขัต�ำรวจสำยพนัธุเ์ยอรมนัเชพเพร์ิด 
เข้ำร่วมกำรช่วยเหลือ	 เพียงไม่กี่นำที	 Aragon	 
พบชำยคนนั้นนอนหมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยกำร
ทำนยำเกนิขนำด	ด้วยควำมรวดเรว็ในกำรค้นหำ
ของเจ้ำหน้ำที่และสุนัขต�ำรวจ	 ช่วยให้สำมำรถ 
ส่งผู ้ป่วยเข้ำสู ่โรงพยำบำลใกล้เคียงได้อย่ำง 
ทนัท่วงท	ีและได้รบักำรดูแลจนปลอดภยัในที่สดุ

Dog Panorama
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ถ้าค้นหาชื่อ “แพร์ พิชชาภา พันธุมจินดา” 
ใน Google ค�าๆหนึ่งที่ปรากฏตามชื่อ

ของสาวน้อยคนนี้ขึ้นมาด้วยคือ “น่ารัก” เราก็ 
ไม่คดิว่าจะจรงิ จนกระทัง่มโีอกาสได้พดูคยุกบัเธอ 
ถึงเร่ืองราวของชีวิต การงาน และเจ้าตูบ ที่
เธอเรียกติดปากว่า “น้อง” แล้วก็พบว่า ค�าว่า  
“น่ารัก” ยังน้อยไปส�าหรับสาวสวยคนนี้ 

เรื่องของแพร์
	 “แพร์นะคะ	 พิชชำภำ	 พันธุมจินดำ	 ตอนนี้
แพร์เรียนแล้วก็ท�ำงำนค่ะ	 ซึ่งผลงำนในตอนนี้ 
กม็ลีะครเรื่อง	“ผู้ดอีสีำน”	ซึ่งก�ำลงัถ่ำยท�ำอยู	่และ 
มกี�ำหนดออกอำกำศเรว็ๆนี้	ทำงช่อง	3	นอกจำกนี้ 
ก็มีงำนถ่ำยแบบบ้ำงเล็กน้อยค่ะ	 เวลำส่วนใหญ่ 
ทุ่มให้กบังำนละครและกำรเรยีนมำกกว่ำค่ะ”	

‘Cute’ 
Overload 
แพร์ พิชชาภา พันธุมจินดา

เพื่อนที่โรงเรยีนคนหนึ่ง	เขำเลี้ยงสนุขัพนัธุ์นี้	แล้ว 
ปรำกฏว่ำน้องหมำเขำมีลูก	 เรำก็อยำกเลี้ยง 
อยู่แล้ว	 ก็เลยขอเขำมำเลี้ยงตัวหนึ่ง	 ก็เลยได้ 
คูเปอร์มำ	ซึ่งซนมำก	นสิยัแบบที่เหน็เลย	ชอบวิ่ง
ไปมำตลอด”	
	 “คูเปอร์ไม่ค่อยมีเรื่องรำวแสบๆนะคะ	 เขำ 
น่ำรัก	 เป็นหมำที่ชอบปลุกคนอื่น	 ชอบมำปลุก 
ตอนนอน	ชอบกระโดดขึ้นเตยีงแล้วมำมดุใต้ผ้ำห่ม	 
ไม่ต้องใช้นำฬิกำปลกุ”	
	 “แพร์จะพำคูเปอร์ไปอำบน�้ำตัดขนทุกอำทิตย์	 
แปรงขนให้เขำทกุวนั	พำออกไปเดนิเล่นนอกบ้ำน	 
วิ่งเล่นรอบหมูบ้่ำน	แต่ไม่ได้ทกุวนั	แล้วกไ็ม่ได้วิ่ง 

	 “ถำมว่ำก ่อนหน้ำนี้อยำกเข ้ำวงกำรไหม	 
กอ็ยำกนะคะ	เพรำะก่อนที่จะมำท�ำด้ำนนี้	กฝั็นว่ำ 
อยำกจะท�ำงำนเบื้องหลังอยู ่แล้ว	 เบื้องหลัง 
ภำพยนตร์	เบื้องหลงัละคร	แต่ได้รบัโอกำสให้มำ 
ท�ำงำนเบื้องหน้ำก่อน	 ก็เลยลองดูค่ะ	 เป็นกำร 
เกบ็เกี่ยวประสบกำรณ์	เหน็กำรท�ำงำนของทกุๆคน 
ในกองถ่ำย	 เป็นกำรเรียนรู ้ค่ะ	 ส่วนเรื่องของ 
อนำคตนั้น	ตอนนี้ยงัไม่ได้คดิอะไรมำก	แล้วแต่ว่ำ 
ผู้ใหญ่จะให้โอกำสท�ำอะไรมำกกว่ำ”

เรื่องของน้อง
	 “แพร์มีน้องค่ะ	 น้องที่แพรเรียกจนติดปำก	
อิอิ	 จริงๆแล้ว	 เป็นสุนัข	 ชื่อ	 คูเปอร์	 เป็นพันธุ ์
ปอมเมอเรเนียนเป็นน้องหมำที่ตื่นตัวอยู่ตลอด
เวลำ	 อยู่นิ่งไม่ได้	 ไม่ค่อยฟังใคร	 มีควำมน่ำรัก 
ในแบบของเขำ	แต่ฟังรู้เรื่องนะ	ขึ้นอยู่กบัอำรมณ์ 
มำกกว่ำว่ำอยำกท�ำกจ็ะท�ำ	ไม่อยำกท�ำกจ็ะไม่ท�ำ	 
อำจจะเพรำะเขำยังเด็กอยู่เลย	 ตัวเล็กนิดเดียว	
ถ้ำโตกว่ำนี้	 อำยเุยอะกว่ำนี้	 น่ำจะนิ่งขึ้น	หวงัว่ำ
นะคะ”	(ฮำ)	

แพร์กับคูเปอร์
	 “แพร ์อยำกเลี้ยงสุนัขอยู ่แล ้ว	 ชอบสุนัข 
มำตลอด	 แล้วเมื่อสักประมำณ	 6	 เดือนที่แล้ว	 
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นำนๆ	 เพรำะกลวัเขำจะเหนื่อย	 เขำตวัเลก็	ปกต ิ
ไม่พำออกไปวิ่งนอกบ้ำน	 เขำก็วิ่งเล่นรอบบ้ำน 
อยู่แล้ว”	

แพร์กับสุนัข
	 “แพร์ว่ำเวลำเลี้ยงสนุขั	สนุขัท�ำให้เรำรูจ้กัควำมรกั 
ท�ำให้เรำใส่ใจในรำยละเอยีด	คเูปอร์เป็นสิ่งมชีวีติ	 
มีจิตใจ	 เหมือนเขำท�ำให้เรำอ่อนโยนขึ้น	 ใส่ใจ 
คนอื่น	ใส่ใจรำยละเอยีดมำกขึ้น	มคีวำมรบัผดิชอบ 
มำกขึ้น	 ต้องพำเขำไปอำบน�้ำนะ	 พำเขำไปหำ 
หมอ	แปรงขนให้เขำ	พำเขำไปออกก�ำลงักำย	มนั
คือควำมรับผิดชอบ	 มันคือควำมรักที่เรำมีให้กับ
เขำนะคะ”
	 “แพร์อยำกจะบอกทกุคนว่ำ	ถ้ำใครที่เลี้ยงสนุขั
อยู่กอ็ยำกจะให้ใส่ใจเขำมำกๆ	สนุขัมเีรำคนเดยีว	
ตัวเรำเองมีสังคมภำยนอก	 อำจจะไม่ได้ใส่ใจเขำ
มำก	สนุขัต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่เหมอืนกบัเรำ
เหมือนกัน	 ก็อยำกให้ทุกคนให้ควำมส�ำคัญกับ 
น้องหมำบ้ำง”

 เราบอกแล้วว่าสาวน้อยคนนีน่้ารกั (มาก) ยิง่มี
น้องคูเปอร์มาอยู่ใกล้ๆ ยิ่งน่ารักขึ้นไปใหญ่ แล้ว
คุณล่ะ มีน้องหมาข้างกาย เจ้าตูบรู้ใจ ที่พร้อมจะ
น่ารักไปกับคุณรึยัง?  

“แพร์อยากจะบอก
ทุกคนว่า 

สุนัขต้องการ
การดูแลเอาใจใส่

เหมือนกัน ก็อยาก
ให้ทุกคนให้ความ

ส�าคัญกับ 
น้องหมาบ้าง”
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Discovery Jerhigh

	 ร้ำน	 Technic	 Pet	 สำขำสนำม
หลวง	2	นั้น	ตั้งอยู่	ในโซนส่วนขยำย
ตดิกบัธนำคำรกรงุเทพฯ	Technic	Pet	
มอียู่ด้วยกนัหลำยสำขำ	 ทั้งแบบค้ำ
ส่งและค้ำปลกี	ซึ่งสำขำนี้จะเป็นกำร
ค้ำปลีกเสียเป็นส่วนใหญ่	 ทั้งนี้กำร
เลือกสินค้ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย	 หลัก
กำรของทำงร้ำนก็จะดูตลำดเป็น
หลัก	 ตลำดโดยรวมลูกค้ำซื้อสินค้ำ
ประเภทไหน	ต้องกำรสนิค้ำประเภท
ไหน	ทำงร้ำนกจ็ะตอบโจทย์ส�ำหรบั
ลูกค้ำที่เขำสำมำรถน�ำไปขำยต่อได	้
อันนี้เป็นปัจจัยหลัก	 อำจจะมีกำร
เพิ่ม	เสรมิ	เตมิแต่งในผลติภณัฑ์ชิ้น
ใหม่ๆบ้ำง

	 ส�ำหรบัเจอร์ไฮถอืว่ำเป็นส่วนหลกั
ของทำงร้ำน	เพรำะว่ำเป็นผลติภณัฑ์
ที่ค่อนข้ำงขำยด	ีเป็นสแนค็ที่ขำยเรว็
เป็นอันดับหนึ่งของร้ำน	 เป็นยอด 
อันดับต้นๆที่ลูกค้ำซื้อ	 เสียงตอบรับ
ของเจอร์ไฮดีมำก	 จริงๆเจอร์ไฮท�ำ
ตลำดมำค่อนข้ำงนำน	มกีำรโฆษณำ	
มีประชำสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว	 ท�ำให้
เข้ำถึงผู้บริโภคได้โดยตรง	 อันนี้ทำง
ร้ำนเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนในแง่
ของกำรกระจำยสนิค้ำ	เป็นตวักลำง
ในกำรกระจำยสินค้ำให้	 โดยที่ทำง
บริษัทมีภำพลักษณ์ที่ดี	 มีสินค้ำที่
มีคุณภำพอยู่แล้ว	 ถือว่ำตอบโจทย์
ตลำดได้ค่อนข้ำงสมบูรณ์
	 แบบนี้ใครแวะมำที่สนำมหลวง	2	
และต้องกำรเจอร์ไฮไปฝำกเจ้ำตูบที่
บ้ำน	รวมทั้งสนิค้ำอื่นๆ	ร้ำน	Technic	
Pet	คอื	ร้ำนที่คณุต้องไม่พลำด	

เปิดตัวคอลมัน์ใหม่ส�าหรบัน้องหมาและชอบลุน้ของรางวลั กบัการร่วมสนกุง่ายแสนง่าย ไม่ต้องมเีงือ่นไขใดๆ
เพียงถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน พร้อมค�าบรรยายเล็กน้อย ส่งมาที่ feedmewithlove@hotmail.com
หรือทาง Inbox ทางเฟซบุ๊คของเรา เพียงคุณ Search
ค�าว่า feedmewithlove Jerhigh แล้วเป็นเพื่อน
กับเรา เท่านี้คุณก็ร่วมสนุกกับเราได้แล้ว

ส�าหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ลง
ภาพในฉบับนี้จะได้รับของที่ระลึกจาก
Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 ชุด

ในหมู่คนรักสัตว์แล้ว ชื่อของ “สนามหลวง 2” ย่อมเป็นที่รู้จักในฐานะ 
แหล่งช็อปปิ ้ง แหล่งซ้ือสินค้าราคากันเอง วันนี้ Discovery 

Jerhigh คอลัมน์ใหม่แกะกล่อง จะพาคุณไปยังร้านๆหนึ่ง ร้านนี้ได้รับ
การยอมรับจากคนเลี้ยงสัตว์ว่าถูกและดี จ�าหน่ายสินค้ามีคุณภาพ เรา
ก�าลังพูดถึง

“Technic Pet” 

ชิงรางวัล

“ผมชื่อไข่เจียว หน้าที่ประจ�าคือเฝ้าหน้าร้อนครับ”

คุณสายสมร พลับพลาดี นนทบุรี

“ถึงตัวจะด�า แต่ใจหนูดีมากค่ะ”

คุณพรรณวดี อาวรณ์ กรุงเทพฯ

“ของเค้าๆ อย่ามาแย่งของเค้าเซ่”

คุณปฐวี หิรัญกาญจน์ กรุงเทพฯ

“Tofu น่ารักมั๊ยจ๊ะ ^^”คุณพรพรหม วงศาโรจน์ กรุงเทพฯ

“มุมพักผ่อนสบายๆ ของผมฮะ”

คุณกนกกร โสมภีร์ เชียงราย
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 Paradise Park Paradizoo 2013 
“ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์	พำร์ค”	ถนนศรีนครินทร์	เอำใจคนรักสัตว์	จัดงำน	“พำรำไดซ์	พำร์ค	พำรำดีซู	มหัศจรรย์สัตว์หลำกสำยพันธุ์”	ร่วมสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์หลำกหลำยสำยพันธุ์ที่
หำชมได้ยำก	พร้อมตื่นตำตื่นใจกับลูกแชมป์	“อัลปำก้ำ”	ออสเตรเลีย	มูลค่ำกว่ำ	4	ล้ำนบำท	ที่มำพร้อมผองเพื่อนอัลปำก้ำอีกมำกมำย	รวมมูลค่ำกว่ำ	10	ล้ำนบำท	พร้อมไฮไลต์!!	จำก
ศิลปิน-ดำรำ	ในโครงกำร	The	Voice	เสียงจำกเรำ	น�ำทีมโดย	“เก๋-ชลลดำ	เมฆรำตรี”	ที่แท็คทีมกับเพื่อนๆ	น�ำสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมำอวดโฉมบนแคทวอล์คในพิธีเปิดงำน

Dog Super Hero 2013 
@Central Bangna

News & Event

Pet Expo Thailand 2013 
งำนแฟร์ที่ดีที่สุด	 เพื่อเพื่อนที่ดีที่สุด	 กลับมำพร้อมควำมอลังกำรอีกครั้งกับงำน	 Pet	 Expo	 Thailand	
2013	 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภำยใต้ชื่อ	 Pet	 Pirate	 “กำรผจญภัยที่เพื่อนจะท�ำให้คุณสนุกไปตลอดกำรเดินทำง”	 
โดยมีกิจกรรมแบบครบรส	 ครอบคลุมทุกควำมต้องกำร	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินเลือกซื้อสินค้ำ	 และบริกำร
ใหม่ๆเพื่อสัตว์เลี้ยง	 จำกแบรนด์ชั้นน�ำที่คัดสรรทั้งคุณภำพในรำคำพิเศษกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด	 รวมไปถึง 
โซนสัตว์เลี้ยงหลำกหลำยประเภทที่รวบรวมเอำไว้เกือบครบทุกชนิด

เจอร์ไฮลงพื้นที่ฉีดวัคซีน 
ที่บริเวณนิคมนวนคร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 
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เจอร์ไฮ ร่วมกับฟอร์จูนทาวน์ 
จัดโครงการ “Club อาสามะหมารอรัก” 
ช่วยสุนัขและแมวจรจัดหาบ้าน 
ส่งไฮไลท์น้องรอรัก หมายักษ์สูง 4.5 เมตร 
ชวนสอยดาว ‘ช่วยน้องหมา หาเห็บ หมัด’

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง  
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ภายใต้แบรนด์ “เจอร์ไฮ”  

น�าโดยนายสขุวัฒน์ ด่านเสรมิสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร ร่วมกบัศนูย์การค้า
ฟอร์จนูทาวน์ จบัมอื นายกติตพิงษ์ ค�าสาตร์ หรอืโก๋เอม็ บดุดร้าเบรส และโครงการ 
“เพื่อนข้างถนน” (สื่อกลางในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด) จัดโครงการ  
“Club อาสามะหมารอรกั” เพือ่หารายได้ช่วยเหลอืสนุขัและแมวจรจดัหาบ้าน ควบคมุ
การผสมพันธุ์ ตลอดถึงค่ายาและค่ารักษาพยาบาล โดยมีดาราเซเลบริตี้ผู้รักสุนัข 
ร่วมด้วย ที่ลานฟอร์จูนสตรีท หน้าศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก
 
	 นำยสุขวัฒน์	 เปิดเผยว่ำ	 กิจกรรม	 “Club	 อำสำมะหมำรอรัก”	 เกิดขึ้นจำกกำรที่ 
เจอร์ไฮได้เล็งเห็นถึงควำมพยำยำมของคุณเอ็ม	 หรือโก๋เอ็ม	 บุดดร้ำเบรส	 ในกำร 
ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดโดยร่วมกับโครงกำรเพื่อนข้ำงถนน	 และโครงกำรต่ำงๆ 
มำอย่ำงต่อเนื่องด้วยทุนตัวเอง	 ขณะที่เจอร์ไฮเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรสุนัขที่สร้ำงสรรค์
ขึ้นมำจำกควำมรักสุนัขเป็นพื้นฐำน	 นอกเหนือไปจำกกำรใช้วัตถุดิบจำกเนื้อไก่ล้วนๆ
มำผลติแล้วยงัใส่ควำมรกัควำมเข้ำใจในตวัสนุขัดงัสโลแกนที่ว่ำ	“Feed	me	with	love”	
ลงไปด้วย	กำรสนบัสนนุกจิกรรม	“Club	อำสำมะหมำรอรกั”	จงึเป็นกำรแสดงควำมรกั
กบัน้องสนุขัอกีทำงหนึ่งที่เจอร์ไฮภำคภูมใิจ

	 “กิจกรรมกำรกุศลเพื่อสุนัขและ
แมวจรจัด	 (Charity	 Dogs)	 ร่วมเติมรัก 
ปันน�้ำใจ	ภำยใต้ชื่อ “Club อาสามะหมา
รอรกั” ครั้งนี้นบัเป็นครั้งที่	2	ของคณุเอม็	
ที่ด�ำเนินกำรเพื่อหำรำยได้ช่วยเหลือสุนัข
และแมวจรจัด	 เพื่อใช้เป็นงบประมำณ
ส�ำหรบัดูแลเรื่องกำรท�ำหมนั	ค่ำยำ	และ
ค่ำรักษำพยำบำล	 โดยเจอร์ไฮได้ระดม
ทุนในกำรจัดกิจกรรมนี้เป็นจ�ำนวนเงิน
กว่ำ	600,000	บำท	แบ่งเป็นเงินสนบัสนนุ
ด้ำนกำรจดักจิกรรม	จ�ำนวนกว่ำ	400,000	
บำท	สนบัสนนุสนิค้ำในกจิกรรมสอยดำว	
80,000	 บำท	 และจัดสรรเป็นเงินบริจำค
สมทบทุนเข้ำโครงกำรอีกจ�ำนวนกว่ำ	
100,000	บำท”	

	 นอกเหนือจำกเจอร ์ไฮแล ้ว	 ยังมี 
หน ่วยงำนและองค ์กรต ่ ำงๆที่มีจิต
อำสำร่วมกันสนับสนุนและจัดกิจกรรม	 
โดยเฉพำะกจิกรรมไฮไลท์	สอยดำวถอนขน 
น้องรอรัก	 (หมำยักษ์สูง	 4	 เมตร)	 เพื่อ
ระดมทุนช่วยเหลือผ่ำนกลุ ่ม	 Goh-M	
Family	 ที่น�ำโดยคุณกิตติพงษ์	 ค�ำสำต
ร์	 โก๋เอ็มแห่งวงบุดดำเบลส	 ประกอบ 
ด้วยเจ้ำของผลิตภัณฑ์	 Art	 Venture,	 
SOS	 Animal	 Thailand,	 The	 Voice,	 
เพื่อนข้ำงถนน,	 Stop	 Dog	 Meat	 Trade,	
Animal	 Activist	 Alliance(AAA)	 Thailand	
และ	Pet	Salon	&	Spa	

	 ทั้งนี้	ในช่วงที่ผ่ำนมำเจอร์ไฮได้ด�ำเนนิ
นโยบำยสนับสนุนกิจกรรม	 CSR	 ของ 
ทกุกลุม่ที่ท�ำควำมดใีห้กบัสนุขัด้อยโอกำส	
เพื่อคืนก�ำไรให้กับสังคม	 อำทิ	 โครงกำร 
จดัท�ำ	DVD	ชดุสำรคดคีรอบครวัคณุทองแดง 
โดยมอบเป็นเงินบริจำค	 จ�ำนวนรวม	 
15	ล้ำนบำท	และโครงกำรแป๊ะฮวยช่วยเพื่อน 
เพื่อระดมทุนเข้ำโครงกำรส่วนพระองค์
ในสมเด็จพระเทพฯ	 เพื่อจัดหำเครื่องมือ
แพทย์	 จ�ำนวนเงินรวม	 1,700,000	 บำท 
ส่งผลให้ได้รบัรำงวลั	 CSR-DIW	ถงึ	 2	ปี
ซ้อนตดิต่อกนั	(ปี	2554	และ	2555)
	 ส�ำหรับอำหำรสุนัข	 (Dog	 Food)	 ใน
ปัจจุบันมีมูลค่ำตลำดรวมที่	 8,800	 ล้ำน
บำท	 โดยแบ่งสินค้ำออกเป็น	 3	 กลุ่ม
ใหญ่ๆ	 คือ	 กลุ่ม	 Dog	 Treats	 หรือขนม
น้องสนุขั	กลุ่ม	Dry	Dog	Food	หรืออำหำร
แห้งและอำหำรแบบเม็ด	 และกลุ่ม	 Wet	
Dog	Food	หรืออำหำรเปียก	 โดยเจอร์ไฮ
ได้จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในกลุม่	Dog	Treats	
หรือขนมน้องสุนัขเป็นหลัก	 เช่น	 Stick,	
Carrot,	 Milky	 Bacon	 รวมถึงผลิตภัณฑ์
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ที่เสริมด้ำนสุขภำพ	 (Healthy)	 ด้วยยอด
ขำยเป็นอนัดบั	 1	 ที่มสี่วนแบ่งกำรตลำด 
อยู ่ที่	 34%	 จำกมูลค่ำตลำดรวมของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มดังกล ่ำว	 ซึ่งอยู ่ที่
ประมำณ	 1,750	 ล้ำนบำท	 และมีอัตรำ
กำรเตบิโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมำณ	 30%	
ซึ่งมำกกว่ำอตัรำกำรเตบิโตรวมของธรุกจิ
อำหำรสัตว์เลี้ยงในประเทศที่เติบโตเฉลี่ย
เพยีงแค่	15%	ต่อปี	
	 ผลิตภัณฑ์เจอร ์ไฮจัดจ�ำหน่ำยทั้ง
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ	 ด้วย
สัดส่วน	 50:50	 โดยในส่วนของตลำด 
ในประ เทศจ� ำหน ่ ำยผ ่ ำนช ่ องทำง	
Traditional	 Trade	 ทั่วประเทศ	 คิดเป็น
สัดส่วน	 70%	 ที่เหลืออีก	 30%	 ผ่ำน
ทำง	Modern	 Trade	 ทั้ง	 Hyper	Market,	
Convenience	 Store,	 Supermarket	 
และช่องทำง	 Vet	 หรือโรงพยำบำลสัตว์
ต่ำงๆ	ขณะที่ตลำดต่ำงประเทศ	ปัจจบุนั 
เจอร ์ ไฮมีกำรส ่ งออกผลิตภัณฑ ์ ไป
จ�ำหน่ำยถงึ	17	ประเทศทั่วโลก	โดยเฉพำะ 
ในซูเปอร์มำร์เกต็ชั้นน�ำ	อย่ำง	Wal-Mart,	
Wool-Worth,	Coles,	K-Mart,	Cold	Storage	
และ	Park’N	Shop	โดยประเทศที่มปีรมิำณ
กำรส่งออกมำกที่สุด	 คือ	 ออสเตรเลีย	 
ทั้งนี้	 ด้วยเจอร์ไฮเป็น	 1	 ใน	 2	 โรงงำน
อำหำรสัตว ์ เลี้ยงที่ผ ่ ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับในระดับ
สำกลให้สำมำรถส่งออกไปยังประเทศ
ออสเตรเลยีได้

	 นำยสุขวัฒน์	 กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	 ได้
วำงแผนเพิ่มก�ำลังกำรผลิตที่ปริมำณ
มำกกว่ำ	 4,000	 ตันต่อปี	 เพื่อรองรับ
ตลำดประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	(Asean	
Economic	 Community	 :	 AEC)	 ที่จะมี
ปริมำณสุนัขเพิ่มสูงขึ้นจำก	 5.7	 ล้ำน
ตวั	 เป็น	 35	 ล้ำนตวั	 กบัทั้งเพื่อเป็นฐำน 
ในกำรมุ่งเน้นขยำยตลำดให้ครอบคลุม 
ทั่วทั้งทวีปเอเชีย	 ซึ่งเป็นตลำดที่มีควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกจิและมอีตัรำกำรเตบิโต
สูง	 โดยตลำดอำหำรสัตว์เลี้ยงมีมูลค่ำ
สูงถงึกว่ำ	 230,000	 ล้ำนบำท	 ขณะที่ปีนี้	
(2556)	 เจอร์ไฮจะมุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์
ด้ำนสขุภำพสนุขั	(Healthy)	เป็นหลัก	เพื่อ
ส่งเสริมให้น้องสุนัขมีสุขภำพร่ำงกำย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์	 โดยมีกำรพัฒนำผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆออกสู ่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดปี



Cat Guru

หลายคนคงเคยสงสัยว่าแมวของตัวเอง
มีอาการคันและขนร ่วงนั้น เป ็น เพราะ 

เชื้อราหรือเปล่า? ถ้าเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร? 
ติดต่อมาสู่คนได้หรือไม่? ควรดูแลแมวของเรา
อย่างไร? ...คิดไปคิดมาเริม่จะสบัสน ถ้าอย่างนัน้
มาท�าความรู้จักกับเชื้อราในแมวกันดีกว่า
	 แมวที่มปีัญหำเชื้อรำจะมขีนร่วง	 โดยอำจร่วงเป็นวง
เพยีงวงเดยีว	หลำยวง	หรอืกระจำยทั่วไป	โดยอำจพบร่วม
กบัสะเกด็	รงัแค	ผื่นแดง	ตุม่แดง	หรอืขนมนัได้	ในบำงรำย
อำจมกีำรตดิเชื้อรำบรเิวณเลบ็ร่วมด้วย	 ซึ่งแมวอำจแสดง
อำกำรคนัหรอืไม่คนักไ็ด้	 หำกมอีำกำรคนัมกัพบว่ำมกีำร
ตดิเชื้อแบคทเีรยีร่วมด้วย	 ส่วนบำงรำยที่มกีำรตดิเชื้อรำ
ในผวิหนงัชั้นลกึจะพบว่ำผวิหนงัเป็นตุม่ใหญ่หรอืเป็นก้อน
บวมนูนลักษณะคล้ำยเนื้องอก	 ภำยในอำจมีก้อนหนอง
และมกีำรอกัเสบร่วมด้วย	ซึ่งกำรตดิเชื้อรำในผวิหนงัชั้นลกึ 
นั้นพบได้น้อยกว่ำกำรติดเชื้อรำของผิวหนังชั้นตื้นทั่วไป	
นอกจำกนี้แมวที่มองภำยนอกเหน็ว่ำขนสวยตำมปกตนิั้น
อำจมเีชื้อรำแฝงอยูไ่ด้เช่นกนัเพยีงแต่ไม่แสดงอำกำรทำง
ผวิหนงั	 แต่สำมำรถเป็นพำหะในกำรแพร่กระจำยเชื้อรำ
ให้สตัว์อื่นหรอืคนได้	โดยจะพบได้บ่อยในแมวเปอร์เซยี	
	 กำรติดเชื้อรำนั้นมีองค์ประกอบหลำยอย่ำง	 โดย 
องค์ประกอบหลักคือ	 สุขภำพร่ำงกำยของแมว	 ภำวะ
ภมูคิุม้กนั	และจ�ำนวน-ชนดิของเชื้อรำ	หำกสขุภำพร่ำงกำย
ของแมวไม่แขง็แรง	เช่น	เป็นลกูสตัว์หรอืมอีำยมุำก	มภีำวะ
ภูมิคุ้มกันต�่ำหรืออยู่ในสภำวะถูกกดภูมิคุ้มกันจำกโรค 
ที่เป็นอยูห่รอืจำกกำรใช้ยำบำงชนดิ	 กำรขำดอำหำรหรอื

เชื้อราในแมว

กำรได้รบัสำรอำหำรไม่เพยีงพอ	 ควำมเครยีด	 ฯลฯ	 หำก
ร่วมกบักำรได้รบัเชื้อรำชนดิที่ก่อโรคและได้รบัเชื้อรำเป็น
จ�ำนวนมำกนั้นล้วนมส่ีวนท�ำให้แมวมปัีญหำตดิเชื้อรำได้
	 แมวที่มอีำกำรทำงผวิหนงั	 เช่น	 คนั	 ขนร่วง	 ผื่นแดง	
ตุม่แดง	สะเกด็	รงัแค	ขนมนั	ฯลฯ	จะมอีำกำรที่คล้ำยคลงึ
กนัหลำยโรค	เช่น	ผวิหนงัอกัเสบจำกกำรตดิเชื้อแบคทเีรยี	
ปรสิตภำยนอก	 ภำวะภูมิแพ้	 ไรขี้เรื้อนขุมขน	 ภำวะ
ภมูคิุม้กนัท�ำลำยผวิหนงัตนเอง	เมื่อสตัว์เลี้ยงมอีำกำรทำง
ผวิหนงัดงักล่ำว	 เจ้ำของควรพำแมวไปพบสตัวแพทย์เพื่อ
ท�ำกำรตรวจหำสำเหตทุี่แท้จรงิและท�ำกำรรกัษำ	ไม่ควรใช้
ยำเองเนื่องจำกกำรใช้ยำไม่ถกูกบัโรคนั้น	นอกจำกแมวของ
เรำจะไม่หำยจำกอำกำรผดิปกตทิี่เป็นอยู	่แต่อำจท�ำให้เกดิ
ผลเสยีหรอืผลข้ำงเคยีงจำกกำรใช้ยำ	และอำจท�ำให้อำกำร
ลกุลำมมำกยิ่งขึ้นได้	
	 โดยวธิกีำรวนิจิฉยัว่ำแมวมปัีญหำเชื้อรำนั้นมหีลำยวธิี	
ได้แก่	กำรตรวจเส้นขน	กำรใช้หลอด	UV	ตรวจสำรเรอืงแสง
จำกเชื้อรำบำงชนดิ	กำรตรวจชิ้นเนื้อ	กำรเพำะเชื้อรำ	ฯลฯ	
ซึ่งกำรเพำะเชื้อรำนี้เป็นวธิมีำตรฐำนในปัจจบุนัที่แม่นย�ำ
ที่สดุในกำรวนิจิฉยัปัญหำโรคผวิหนงัที่เกดิจำกเชื้อรำ	และ
ที่ส�ำคญัแมวไม่เจบ็จำกกำรตรวจด้วยวธินีี้	โดยสตัวแพทย์

จะน�ำเส้นขนและสะเกด็รงัแคจำกบรเิวณที่สงสยัไปเพำะ
ในอำหำรเลี้ยงเชื้อรำ	 รอผลประมำณ	 10	 วนั	 หำกมปียุ
เชื้อรำขึ้นในอำหำรเลี้ยงเชื้อร่วมกบัสขีองอำหำรเปลี่ยนไป
ตำมที่ชดุเพำะเลี้ยงเชื้อรำก�ำหนด	(จำกสเีหลอืงเป็นสแีดง)	
นั้นถอืว่ำเป็นผลบวก	ซึ่งสตัวแพทย์จะท�ำกำรตรวจแยกใน 
ขั้นต่อไปว่ำเป็นเชื้อรำก่อโรคชนดิใด
	 ในแมวที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	 แต่มีปัญหำกำร
ตดิเชื้อรำเพยีงเลก็น้อยและไม่ลกุลำมนั้น	 อำจหำยเองได้
โดยภมูคิุม้กนัของสตัว์เองที่มต่ีอเชื้อรำ	 โดยใช้ระยะเวลำ
เฉลี่ยประมำณ	10–16	สปัดำห์หำกไม่ได้รบักำรรกัษำ	แต่
หำกท�ำกำรรักษำจะช่วยลดระยะเวลำของกำรติดเชื้อให้
สั้นลง	ลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อรำสูค่น	สตัว์อื่นๆ	และ 
สิ่งแวดล้อม	
	 แมวที่มปีัญหำเชื้อรำนั้นควรได้รบักำรดูแลเป็นพเิศษ	
โดยเฉพำะในรำยที่เป็นลกูสตัว์หรอืมภีมูคิุม้กนัต�่ำ	 หำกมี
แมวหลำยตัวที่เลี้ยงรวมกันในบ้ำนนั้นควรแยกตัวที่เป็น
ออกเพื่อลดกำรกระจำยเชื้อไปยงัตวัอื่นๆ	และหำกแมวที่มี
ขนยำวควรตดัขนสั้นเพื่อจ�ำกดักำรกระจำยของเชื้อรำและ
ให้ง่ำยต่อกำรใช้แชมพยูำหรอืยำฆ่ำเชื้อรำเฉพำะที่ด้วย	
ส่วนแมวตัวอื่นที่เลี้ยงร่วมกันแต่ยังไม่ได้แสดงอำกำร
ทำงผิวหนังนั้นควรปรึกษำสัตวแพทย์เพื่อท�ำกำรตรวจ	
เนื่องจำกในบำงรำยมกีำรตดิเชื้อรำแต่ยงัไม่แสดงอำกำร	
ซึ่งควรได้รับกำรรักษำไปพร้อมๆกัน	 นอกจำกนี้เจ้ำของ
ควรดแูลสขุภำพร่ำงกำยของตนให้แขง็แรงและรกัษำควำม
สะอำดอยู่เสมอ	 เนื่องจำกเชื้อรำก่อโรคในแมวสำมำรถ
ตดิต่อมำสูค่นได้โดยเฉพำะในเดก็เลก็	คนสงูวยั	ที่มภีำวะ
ภมูคิุม้กนัต�่ำ	
	 ส่วนกำรท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องใช้ของแมว	
และของใช้ในบ้ำนนั้นควรหมั่นท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ
โดยใช้น�้ำยำที่มฤีทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อรำ	เช่น	น�้ำยำซกัผ้ำขำว	 
สเปรย์ฆ่ำเชื้อรำ	เป็นต้น	ซึ่งควำมถี่ของกำรท�ำควำมสะอำด
ควรเป็นทกุวนัหรอืวนัเว้นวนั	และควรท�ำต่อเนื่องเป็นเวลำ
หลำยเดือนภำยหลังจำกแมวหำยจำกปัญหำเชื้อรำแล้ว
เพื่อป้องกนักำรกลบัมำเป็นซ�้ำอกีในภำยหลงั
	 สรปุแล้วหำกแมวของเรำมปัีญหำเชื้อรำหรอืสงสยัว่ำ
จะเป็นเชื้อรำ	ควรปรกึษำสตัวแพทย์เพื่อตรวจวนิจิฉยัและ
ท�ำกำรรกัษำเนื่องจำกเชื้อรำเป็นโรคที่สำมำรถตดิต่อจำก
สตัว์มำสูค่นได้	


