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My Love, 
my york 
บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข



Dog Guru

ช่
วงนี้อากาศร้อนถึงร้อนมาก ซึ่งส่ิงท่ีตามมา
ด้วยก็คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคร้ายที่เป็นอันตราย
ต่อทั้งคนและสัตว์เล้ียง หลายท่านน่าจะรู้จัก 

โรคพิษสุนัขบ้าอยู่แล้ว แต่ท่านรู้จักโรคนี้ดีขนาดไหน 
วันนี้ Pet Lover by Jerhigh จึงอยากจะขอน�า 
เ ร่ืองราวแบบละเอียดลออของโรคพิษสุนัขบ้ามา 
น�าเสนอกันอีกสักครั้ง 
	 โรคพิษสุนัขบ้า	 (Rabies)	 มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส 
ในตระกูลแรบ็โดไวรดิี้ส์	(Rhabdoviridae)	ไม่เพยีงแต่สนุขั
เท่านั้นที่ตดิโรคนี้	สตัว์เลอืดอุ่นที่เลี้ยงลกูด้วยนมทกุชนดิ	
เช่น	แมว	กระรอก	หนู	กส็ามารถตดิเชื้อโรคพษิสนุขับ้าได้ 
โดยติดต่อผ่านเชื้อไวรัสที่อยู่ในน�้าลายของสัตว์ป่วย 
ซึ่งเกดิจากการถูกสตัว์ที่เป็นโรคกดั	ข่วน	เลยี	หรอืน�้าลาย
สัตว์เข้าบาดแผล	 รอยถลอก	 แต่ถ้าน�้าลายถูกผิวหนังที่ 
ไม่มีรอยถลอกหรือไม่มีบาดแผลก็ไม่ติดโรค	 นอกจากนี้ 
เชื้อยังสามารถเข้าได้ทางเยื่อเมือกอีกด้วย	 เมื่อเชื้อพิษ
สุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายจะไปยังระบบประสาทส่วนกลาง 
และเข้าสูส่มองเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	ด้วยความเรว็ประมาณ 
3	มลิลเิมตรต่อชั่วโมง	ท�าให้เกดิอาการเป็นโรคพษิสนุขับ้า	 
โดยใช้เวลาเฉลี่ยตั้งแต่	3	สปัดาห์ถงึ	4	เดอืน
	 ทั้งนี้	 ระยะเวลาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจะเร็วหรือช้า
ขึ้นอยู่กบัปัจจยัดงัต่อไปนี้
 1. จ�านวนเชื้อที่เข้าแผล	ขนาดใหญ่	ลกึ	หลายแผล	
โอกาสที่เชื้อจะเข้าไปได้มาก
 2. ต�าแหน่งที่เชื้อเข้าไป ถ้าใกล้สมองมาก	 เชื้อจะ 
เดนิทางไปถงึสมองได้เรว็
 3. ความรุนแรงของเช้ือ	 จากการศึกษาพบว่าเชื้อ
จากสตัว์ป่าอนัตรายกว่าสตัว์เลี้ยง

 ลกัษณะอาการของโรคพษิสนุขับ้าท่ีพบในสนุขั มทีั้ง
แบบดรุ้ายและแบบซมึ	โดยแบ่งเป็น	3	ระยะคอื

ระยะเริ่มแรก
มอีาการ	2-3	วนั	สนุขัมอีารมณ์และ
อปุนสิยัเปลี่ยนไปจากเดมิ

ระยะตื่นเต้น

เริ่มมีอาการทางประสาท	 กระวน 
กระวาย	หงดุหงดิ	ไม่อยู่นิ่ง	กดัแทะ
ทกุอย่างที่ขวางหน้า

ระยะอัมพาต

ลิ้นจะมีสี แดงคล�้ าห ้ อยออกมา	
น�้าลายไหล	 อาจแสดงอาการขย้อน
คล้ายมีอะไรติดคอ	 อัมพาตทั่วตัว 
อย่างรวดเรว็	และตายในที่สดุ

 อาการของโรคพษิสนุขับ้าท่ีพบในคน แบ่งได้	2	แบบ
คล้ายสัตว์	 คือ	 แบบกระสับกระส่าย,	 ดุร้าย	 และแบบ
อมัพาต	อาจแบ่งได้	3	ระยะ	คอื

ระยะอาการน�า

จะเริ่มมีไข้	 อ่อนเพลีย	 อาการน�า
ที่ชัดเจนที่พบบ่อย	 คือ	 อาการคัน
รอบๆบริเวณที่ถูกกัดหรือคันแขนขา
ข้างที่ถูกกดั	

ระยะอาการ

ทางระบบ

ประสาท

ได้แก่	อาการกลวัน�้า	อาการกลวัลม	
ผู้ป่วยจะสะดุ้งผวาเมื่อถกูลมพดัและ
มอีาการประสาทไว

ระยะสุดท้าย

มีอาการแน่นหน้าอก	 เป็นอัมพาต	
หมดสติและตายในที่สุด	 ระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการจนเสียชีวิต
ส่วนใหญ่จะไม่เกนิ	7	วนั

 

	 โรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษาให้หายได้	 ดังนั้นสิ่งที่ 
ส�าคญัที่สดุคอื	การป้องกัน ซึ่งสามารถปฏบิตัไิด้ดงันี้	
 	 ไม่แหย่สตัว์	หรอืรบกวนสตัว์	
 	 อย่าปล่อยให้เดก็เลก็เล่นกบัสนุขัตามล�าพงั	
 	 ไม่ควรให้สนุขัเลยีมอื	หรอืใช้มอืล้วงคอช่วยเหลอื
สนุขัที่ท�าท่าคล้ายมอีะไรตดิคอ	โดยไม่แน่ใจว่าสนุขักลนื
อะไรลงไป	
 	 ไม่คลกุคลกีบัสตัว์	โดยเฉพาะสตัว์นอกบ้าน	สตัว์
ไม่มีเจ้าของ	 สัตว์ที่ไม่ทราบประวัติหรือไม่แน่ใจว่าฉีด
วคัซนีแล้วหรอืยงั	
 	 ไม่ควรน�าสตัว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสตัว์เลี้ยงภายในบ้าน	
 	 น�าสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพษิสนุขับ้าอย่างสม�่าเสมอทกุปี	 ตามชนดิของวคัซนี	
และสภาพการเลี้ยงดู	 และควรทราบประวัติการเลี้ยงดู
และการได้รบัวคัซนี	หากไม่แน่ใจควรปรกึษาสตัวแพทย์
เพื่อขอค�าแนะน�าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ	
รวมทั้งโรคพษิสนุขับ้า

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิเมื่อถกูสนุขัที่ป่วยเป็นโรคพษิสนุขับ้า 
หรอืสงสยัว่าเป็นบ้าข่วน	กดั	หรอืเลยีบาดแผล
 	 รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่	 และน�้าสะอาด
หลายๆครั้ง	แล้วล้างสบูอ่อกให้หมด	จากนั้นเชด็แผลด้วย	
สารละลายไอโอดนี	ถ้าไม่มอีาจใช้แอลกอฮอล์	70%	หรอื
ยาฆ่าเชื้ออื่นๆแทน
 	 รบีไปพบแพทย์
 	 ควรจดจ�าลักษณะ	 สังเกตอาการ	 และสาเหตุที่ 
ถูกกัด	 รวมทั้งติดตามหาเจ้าของสัตว์ที่กัด	 ถามประวัต ิ
การฉีดวัคซีนของสัตว์	 ควรกักขังสุนัขและเฝ้าดูอาการ
อย่างน้อย	10	วนั	
	 ในกรณีที่ได้รับการสัมผัสหรือถูกท�าร้ายจากสัตว์ 
ที่สงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้า	ควรปฏบิตัดิงันี้	
 	 ถ้าเพยีงแต่ถูกสตัว์เลยี	ตามผวิหนงัไม่มบีาดแผล	
ไม่จ�าเป็นต้องให้การป้องกนัใดๆ	แต่ให้สงัเกตอาการสตัว์
อย่างน้อย	10	วนั
 	 ถ้าถูกสัตว์งับ	 ข่วนเบาๆ	 หรือเป็นแผลลึก	 หรือ 
มีเลือดออก	 สัตว์เลียผิวหนังบริเวณแผล	 จ�าเป็นต้องได้
รับวัคซีนทันที	 และหยุดได้ถ้าสัตว์นั้นยังคงสุขภาพดีใน	 
10	วนั	หรอืผลชนัสูตรยนืยนัว่าไม่เป็นโรคพษิสนุขับ้า

 สุนัขที่มีสุขภาพดีและไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรมี
ลกัษณะดงันี้
	 1.	 สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นประจ�าทกุปี	เคยฉดีวคัซนีมาแล้ว	อย่างน้อย	2	ครั้ง	
ครั้งหลงัสดุไม่เกนิ	1	ปี
	 2.	 สนุขัได้รบัการเลี้ยงดูอย่างด	ีอยู่ในบรเิวณรั้วรอบ
ขอบชดิ	มโีอกาสสมัผสัสตัว์อื่นน้อย
	 3.	 สามารถกกัขงัสนุขัไว้ดอูาการได้	(ถ้าภายใน	10	วนั 
สนุขัยงัคงมอีาการปกตถิอืว่าไม่บ้า)
	 ในฐานะเจ้าของสนุขัสิ่งที่เราท�าได้กค็อื	พาสนุขัไปฉดี
วคัซนีป่องกนัโรคพษิสนุขับ้าให้เรยีบร้อย	และถ้าหากถูก
สนุขักดัควรรบีไปพบแพทย์ให้เรว็ที่สดุ	

ข้อมูลจาก	หนงัสอื	“เลี้ยงแมวหมาประสาหมอ”	
โดย	รศ.สพ.ญ.ดร.อจัฉรยิา	ไศละสูต

Rabies 
in DOG
ระวังภัยโรค
“พิษสุนัขบ้า” 
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สถานที่วางวารสาร

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น G  
ร้านเค ยู การ์เด้น สาขาบางแค และจตุจักร  
ร้านมนูญเพ็ทช้อป สาขาราชพฤกษ์, รัตนาธิเบศร์, พัฒนาการ 
ร้านเมล็ดข้าว 
ร้านเพ็ทพ้อยท์ 
ร้านเพ็ทคอร์นเนอร์  
ร้านนลินี  
ร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ร้านด๊อกเอ็นจอย พัทยา ชลบุรี  
ร้านด๊อกคลับ 2 ระยอง            
ร้านเอเชีย เคมีภัณฑ์ นครปฐม    
ร้านเพ็ทมาร์ทเชียงใหม่             
ร้านมุมลูกหมา หาดใหญ่           
ร้านชามู ชามู ภูเก็ต                  
ร้านมงคล สุราษฎร์ธานี  
คลินิกพิชัยสัตวแพทย์ ชลบุรี               
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์ 
โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้    
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข  
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 50  
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา    
โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์
ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  IT Mall Fortune Town
  United Center Silom
  Central Rama 2
  Central Lardprao
  Central Bangna
  The Mall Bangkapi (3rd Floor)
  Fashion Island
  Seacon Square
  True Life @ Siam Square Soi 3
  Silom Soi 3
  Siam Square Soi 2
  Chamchuri Square 1
  Lotus Srinakarin
  Lotus Sukhapiban 1
  Digital Gateway
  Paradise Park
  Golden Place Chaengwattana
  Bangkok Mediplex Sukhumvit 42
  True Coffee @True Lab Mahidol
  True Coffee @ Mega Bangna
  True Stadium @The Mall Bangkapi 
  True Coffee The Mall Bangkae
  True Coffee @Sripathum University
  True Coffee @Harbor Mall (ชลบุรี)
  True Coffee @CP Food Market Bodindecha
  True Coffee @Tesco Lotus Navanakorn 
  True Coffee @Down Town (โคราช)
  True Coffee @Siriraj Museum
  True Coffee @Tesco Lotus Ramindra 
  True Coffee @The Walk Kaset-Nawamin

อ่านฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่าน APP

pETlOVEr
ห้ามพลาด!
ด้วยประการทั้งปวง

pet panorama

Queen eLizAbetH ii 
Visits Battersea 
Dogs and Cats Home
เปิดบ้านสุนัขจร 
	 ที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 สมเด็จ 
พระราชินีนาถอลิซาเบธ	 ที่	 2	 แห ่งสหราช
อาณาจักรทรงเสด็จเป ็นประธานในพิธี เป ิด 
บ้านสงเคราะห์สัตว์	 “มารี่	 ทีลบี้”	 ที่ปิดปรับปรุง
และเปิดด�าเนินการใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงเดือน
มนีาคมที่ผ่านมา	ซึ่งชื่อศูนย์สงเคราะห์สตัว์แห่งนี้ 
ตั้งชื่อตามหญิงสาวผู ้ก ่อตั้งศูนย ์สงเคราะห  ์
สัตว์แห่งนี้เมื่อปี	 1860	 เราทราบกันดีว่า	 สมเด็จ
พระราชินีนาถอลิซาเบธที่	 2	 นั้นทรงหลงรักสุนัข
พันธุ์คอร์กี้เป็นพิเศษ	 ซึ่งในคราวนี้ก็มีสุนัขพันธุ์
คอร์กี้ที่ก�าลังมองหาบ้านหลังใหม่มาจัดแสดงให้
พระองค์ทอดพระเนตรด้วย	

อย่าทิ้งเรี่ยราด  
	 งานนี้เกิดขึ้นที่สวอนซี	 สหราชอาณาจักร	
หลังจากที่ใช้มาตรการมากมายในการป้องกัน
ไม่ให้เจ้าของสุนัขปล่อยปละละเลยทิ้งอุนจ ิ
น้องหมาเรี่ยราด	 ล่าสุดทางการเมืองสวอนซี 
จะท�าการแจกชุดอุปกรณ์ในการจัดเก็บอุนจิ
น้องหมา	 และท�าความสะอาดฉี่ที่น้องหมา
ปล่อยเอาไว้ให้กับเจ้าของสุนัขที่พาน้องหมา 
ออกมาเดนิเล่น	แถมยงัมถีงัขยะที่ไว้ให้ใส่ถงุอนุจิ 
โดยเฉพาะกระจายอยู่กว่า	 500	 จุดทั่วทั้งเมือง	 
งานนี้ก็หวังว่า	 เจ้าของน้องหมาที่อาศัยอยู่ใน
เมอืงสวอนซจีะท�าตาม	ไม่ทิ้งของเสยีไว้เบื้องหลงั	 
จนต ้องตามจับตามปรับกันทีหลังเหมือน 
ที่ผ่านมา

รักของแม่แสนยิ่งใหญ่
	 เหตุเกิดขึ้นที่ประเทศชิลี	 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ 
ในหมู ่บ้านแห่งหนึ่ง	 จนเป็นเหตุให้มีผู ้เสียชีวิต	 1	 ราย
และผู ้คนนับพันต้องอพยพ	 ระหว่างที่ก�าลังเข้าไปเก็บกู ้ 
สิ่งที่เหลืออยู่	 พนักงานดับเพลิงก็ได้ยินเสียงร้องของสุนัข	
พอเดินตามหาต้นต่อจนเจอ	 ก็ต้องตกใจเมื่อเจอแม่สุนัข
พร้อมด้วยลูกเล็กๆอีก	 9	 ตัว	 อยู่ในช่องใต้ตู้คอนเทนเนอร์	
จึงท�าการช่วยเหลือ	 และตั้งชื่อเล่นให้แม่สุนัขว่า	 “แบล็คกี้” 
เมื่อส�ารวจดูที่ร ่องรอยบริเวณช่องที่พบสุนัข	 ก็รู ้ เลยว่า 
แบลค็กี้เหน็ภยัจวนตวัจงึท�าการขดุดนิบรเิวณตูค้อนเทนเนอร์
แล้วพาตัวเองกับลูกเข้าไปหลบซ่อนไฟที่ไหม้จนมีคนไปพบ
กลายเป็นข่าวน่าประทับใจในความรักของแม่สุนัขที่มีต่อ 
ลูกของมนั	



Discovery of JerHigh 

“อยากบอกให้โลกรู้ว่า...
หนูช้อบชอบ”
คุณ Napas Minn

Photo SHOt!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน Fb ของ pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

	 วนันี้	Pet	Lover	by	Jerhigh	เอาใจคนรกัสตัว์ย่านจรลัสนทิวงศ์	
ด้วยการพาไปท�าความรูจ้กักบัร้านขายอาหารสตัว์และของใช้ที่
จ�าเป็นส�าหรบัการเลี้ยงสตัว์สกัตวัแบบครบวงจร	“พชี	เพท็ช้อป”	
ตั้งอยูบ่รเิวณซอยจรลัสนทิวงศ์	 13	 ที่นี่เปิดบรกิารทกุวนัตั้งแต่	
9.00-21.00	 น.	 สินค้าที่จ�าหน่ายก็ประกอบไปด้วยอาหารสุนัข 
แมว	เครื่องใช้	อปุกรณ์ต่างๆ	เรยีกว่าแวะมาทไีรไม่เคยผดิหวงั
	 ความหลากหลายของสินค้าของร้าน	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ลูกค้าเป็นคนช่วยเลอืกสนิค้าเข้าร้าน	เพราะลูกค้าจะถามหาก่อน
ที่ร้านจะมสีนิค้าตวันั้นๆ	เขาต้องการสนิค้าตวัไหน	อยากได้อะไร 
เป็นพิเศษไหม	 ร้านพีช	 เพ็ทช้อปก็จะน�ามาจัดจ�าหน่ายเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	
	 ส�าหรับ	 JerHigh	 นั้นจะตั้งอยู ่บริเวณหน้าร้าน	 มีตั้งที่ 
กลางร้านด้วย	และวางกระจายตามส่วนต่างๆของร้าน	เรยีกว่า	
เข้ามาที่ร้านยังไงก็ต้องเห็น	 ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไปเป็นขนม	 
เป็นของรางวลัให้สนุขั	 เช่น	 ให้กนิข้าวก่อนแล้วถงึให้ทานขนม	 
ซึ่งเสยีงตอบรบัดมีาก	 ลกูค้าชอบ	 เพราะบางครั้งยี่ห้ออื่นลกูค้า
ซื้อไปแล้วสนุขัไม่กนิ	แต่เจอร์ไฮสนุขัชอบกนิมาก

	 ใครที่ต้องการจะเดินทางไปที่ร ้าน 
พชี	เพท็ช้อป	หรอือยากสั่งสนิค้า	สอบถาม
ถงึสนิค้าสามารถตดิต่อได้ที่	0-2687-3667

peach
PetSHOP

“JerHigh รสไก่ 

เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม”

คุณสุพร เดชตระกูลวงศ์

“หนูจะกินJerhighอ่ะ
แกะให้หนูหน่อยจิ!”
คุณ PRANG TANA

“รสโปรดของน้องฟีฟ่า.. 

กินทุกวันเลยค่ะ”
คุณ Danida Accuracy

“แค่เห็นเจอร์ไฮน�้าลายก็ไหยแย้ววว เจอ

บุฟเฟต์เจอร์ไฮเข้าไป ดอกไม้กิน

จนพุงปลิ้นเลยค่า ?”

คุณ Amporn Arayawatanavech



This's A pet

	 สนุขัพนัธุอ์งิลชิ	คอ็กเกอร์	สเปเนยีล 
(English	Cocker	Spaniel)	มถีิ่นก�าเนดิอยู่
ที่ประเทศอังกฤษ	 เป็นสุนัขที่มีประวัต ิ
ความเป็นมายาวนานที่สุดในกลุ ่ม
เดียวกัน	 จุดเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือ	
รปูร่างเลก็	กระฉบักระเฉง	ปราดเปรยีว
และคล่องแคล่วมาก	 จึงเป็นที่นิยมใช้
เป็นสนุขักฬีาตั้งแต่ศตวรรษที่	17	
	 ส�าหรบัที่มาของค�าว่า	 Cocker	 นั้น 
มาจากค�าว่า	Woodcock	 นกสายพนัธุ์
ที่เป็นเป้าหมายในการล่าของเจ้าพนัธุน์ี้
นั่นเอง	แต่จรงิๆแล้ว	นกชนดิไหนพวกเขา 
กไ็ม่หวั่นทั้งนั้น	นอกจากความสามารถ
ด้านการล่านกแล้ว	 พวกเขายงัโดดเด่น
ในเรื่องการเชื่อฟังค�าสั่งได้ด	ี ศกัยภาพ
ทางร่างกายแขง็แกร่ง	เป็นนกัล่าชั้นยอด	
ยิ่งไปกว่านั้นยงัมคีวามอ่อนโยนอยูใ่นตวั	
สามารถเลี้ยงร่วมกบัเดก็และแมวเหมยีว
ได้อย่างสบายๆ

	 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาพวกเขามาร่วมครอบครัวล่ะก	็ 
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ	 เวลาในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพขน
ให้สมบรูณอ์ยูเ่สมอ	 โดยการแปรงขนบ่อยๆ	 และอาบน�้า	 องิลชิ	 
คอ็กเกอร์ตวัน้อยของคณุจะมคีวามสขุมาก	หากคณุดูแลสม�่าเสมอ
ตั้งแต่ยังเด็ก	 การดูแลขนอย่างพิถีพิถันจะส่งผลให้พวกเขา 
มสีภาพขนที่สมบรูณ์สง่างาม	ช่วยให้คณุไม่ต้องปวดเศยีรเวยีนเกล้า
เพราะขนเป็นสงักะตงัจนหวลี�าบาก
	 ข้อควรจ�าอกีประการหนึ่งส�าหรบัคนเลี้ยงคอื	 พวกเขาไม่ค่อย
นยิมส่งเสยีงเห่า	 ฉะนั้นอาจไม่เหมาะส�าหรบัการเป็นน้องหมาเฝ้า
บ้านเท่าไหร่นกั	แต่หากเวลาคณุพาเขาออกไปเดนิเล่นนอกบ้านแล้ว 
เขาวิ่งเข้าพุ่มไม้เพื่อจบันก	 หน	ู หรอืสตัวต์วัเลก็ตวันอ้ยอื่นๆล่ะก ็
อย่าแปลกใจ	 เพราะเขามสีญัชาตญาณของนกัล่าอยูใ่นสายเลอืด 
อยู ่แล ้ว	 เมื่อเป็นดังนี้คุณจะต้องพาเขาไปออกก�าลังกาย 
อย่างสม�่าเสมอ	แม้เขาจะไม่เรยีกร้องกต็าม

English Cocker 
Spaniel 
อิงลิช ค็อกเกอร์ สเปเนียล

ขน	บรเิวณหวั	ขนค่อนข้างสั้น	
บรเิวณล�าตวัขนหยกิเป็นคลื่นเลก็น้อย	
มคีวามยาวพอเหมาะ	บรเิวณหู	อก

	ท้อง	เท้า	ขนค่อนข้างยาว

กะโหลก	หวักะโหลก	และหน้าผาก
มคีวามสมัพนัธ์กนั	ลกัษณะด้านข้างโค้งมน	

ส่วนบนของหวัค่อนข้างเรยีบ ใบหู	ยาวแนบชดิแก้ม	
ถ้าดงึไปข้างหน้าใบหูจะยาว
จรดปลายจมูก	หูมขีนนุ่ม

ปาก	ควรมรีูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรุสั
และมขีนาดสมัพนัธ์กบัความกว้างของหวักะโหลก	

ปากค่อนข้างยาว	เพื่อให้การคาบสิ่งของ
มปีระสทิธภิาพสูง	กรามแขง็แรง

ฟันและขากรรไกร แขง็แรง	เรยีงเรยีบร้อย	

จมูก	ดั้งจมูกตรง	
ฐานจมูกกว้างและเรยีวพอประมาณ	
จมูกกว้างเป็นสดี�าเท่านั้น

ขาหน้า	ขาทั้งสองตั้งตรง	ข้อศอกชดิล�าตวั	
มองจากด้านหน้า	ขาทั้งสองขนานกนัและห่างกนัพอเหมาะ	
ข้อเท้าหน้าสั้น	ตั้ง	ตรง	นิ้วเท้าชดิกนั	มขีนแน่น	เลบ็ตดัสั้น	
ขาหลัง	แขง็แรง	ข้อเท้าหลงัค่อนข้างสั้น	ข้อเท้ามมีมุพอเหมาะ

สะโพก	กว้าง	โค้งมน	
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแขง็แรง	

ท�าให้มพีละก�าลงัในการถบีตวัมาก
หาง	ตดัสั้น	โคนหางอยู่ในระดบั

ค่อนข้างสูง	ยกอยู่สูงกว่า
แนวระดบัเลก็น้อย	

หางมกัจะกระดกิเวลาดใีจ

คอ	ยาว	มกีล้ามเนื้อแขง็แรง	
สามารถดมพื้นได้อย่างสะดวก
อก	ลกึจรดข้อศอก	อกไม่กว้างเกนิไป
จนท�าให้การเคลื่อนที่ของขาหน้ามอีปุสรรค	
เอว	โค้งกิ่วเลก็น้อย	เอวสั้นแขง็แรง

ล�าตัว	มขีนาดกะทดัรดั	แขง็แรง	
ปราดเปรยีว	เส้นหลงัตรง	ลาดเอยีง

จากหวัไหล่สู่สะโพก	ความสูงมขีนาด
ใกล้เคยีงกบัความยาวของล�าตวั	
ล�าตวัส่วนหน้าหวัไหล่ลาดเอยีง
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ผลงานของบุศย์
	 “เข้าวงการครั้งแรกจากเวทีการประกวด 
Pantene	Star	Search	in	Star's	Stage	ปี	2011	ของ
พี่ไก่	 วรายุทธ	 ได้ต�าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ	 1 
จากนั้นกม็ผีลงานโฆษณา	แล้วจงึได้มาเล่นละคร
เรื่องแรกคือเวียงร้อยดาว	 ถัดมาคือลูกทาส	 ซึ่ง
บททั้งสองเรื่องจะแตกต่างกันเลยค่ะ	 เรื่องแรก 
รับบทนางร้ายกลับใจชื่อดารกา	 ส่วนเรื่องที่สอง
เป็นกัลยา	 สาวขี้โรคที่แอบชอบพระเอก	 แต่จะ
เป็นคนหัวสมัยใหม่หน่อยเมื่อเทียบกับยุคสมัย 
ในละคร	 จากนั้นก็ได้มารับบทรับเชิญในละคร 
รากบญุ	2	ส่วนเรื่องล่าสดุได้เป็นนางเอกเตม็ตวั
ในสี่ล้อขอสืบค่ะ	 รับบทเป็นนักข่าวซึ่งค่อนข้าง 
จะใกล้ตวัหน่อย	นสิยัแก่นเซี้ยว	น่าจะมกี�าหนด
ออนแอร์เรว็ๆนี้	ยงัไงกฝ็ากผลงานด้วยนะคะ”	

My Love, 
my york 
บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข

วั   นนีเ้รามโีอกาสพดูคยุกับนางเอกหน้าใสคนใหม่ของช่อง 3 “บศุย์สริ ิรตันาไพศาลสขุ” 
หรอื “น้องบศุย์” ทีเ่ล่นละครมาแล้วหลายเรือ่ง จนล่าสดุได้รบับทนางเอกเตม็ตวัในละคร
เรือ่งสีล้่อขอสบื วันน้ีเราเลยมาท�าความรูจ้กักบัเธอให้มากขึน้อกีนดิ ในฐานะคนรกัสนุขั  
ที่เลี้ยงยอร์คเชียร์เทอร์เรีย

6 l Petlover by Jerhigh
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ยอร์คเชียร์เทอร์เรียของบุศย์ 
	 “บศุย์เลี้ยงสนุขัค่ะ	ชื่อ	เพนนี่	พนัธุ์ยอร์คเชยีร์ 
เทอร์เรีย	 อายุประมาณ	 2	 ขวบ	 ก่อนหน้านี้ 
ไม่ได้ชื่อเพนนี่นะคะ	ชื่อ	ซเีรยีล	 เพราะน้องชาย
บุศย์ชอบกินซีเรียล	 แต่เปลี่ยนชื่อเพราะว่ามัน 
ออกเสียงแล้วเหมือน	 ซี้เลี้ยว	 ก็เลยเป็นเพนนี่	 
ได้มาจากการ์ตูนเรื่อง	เพนนี่เคลยอง”	
	 “ยอร์คเชยีร์ตวัแรกชื่อ	โมบาย	ขนไม่สั้นแบบนี้ 
นะคะ	คณุแม่บศุย์เลี้ยงอย่างดี	ต้องพาไปตดัขน 
ไปกรมูมิ่ง	แต่ตวันี้พอดอีากาศร้อนกเ็ลยตดัขนสั้น	
เหตผุลที่เลี้ยงสนุขัพนัธุ์นี้	 เพราะเป็นสนุขัที่น่ารกั
และเชื่อฟัง	ที่ชอบเพนนี่เพราะเขาพูดรู้เรื่อง	สนุขั
ปกติอาจจะมีคนสั่งเขาได้แค่คนเดียว	 แต่เพนนี่ 
ทกุคนในบ้านสั่งได้หมด	เพนนี่เต้นระบ�าได้ด้วยนะ 
หมนุรอบตวัเอง	ชอบปีนกรง	ปีนขึ้นไปนั่งเหมอืนลงิ 
เลย	ปีนบ่อยจนบางทเีท้าไปตดิอยูใ่นร่องกรงกเ็คย 
นสิยัเขาค่อนข้างซนค่ะ”

ประมาณว่าซนนะแต่ไม่ดื้อ
	 “เพนนี่ซนแต่ไม่ดื้อนะคะ	 ซนแต่ก็เชื่อฟัง	 
ตอนเขายังเด็กๆ	 บุศย์จะพาเขาไปนอนด้วย	 
แอบเอาไปเลี้ยงที่หอ	 เพนนี่ชอบขึ้นมานอนอยู ่
บนหวับศุย์เลย	ตื่นเช้าจะปลกุบศุย์ด้วยการกดัผม	
ดงึผม	ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลกุเลย	เหมอืนกบัปลกุ
เพื่อให้ตื่นขึ้นมาเล่นกบัเขาได้แล้ว”

อย่าแค่มีไว้เพื่อ
ใส่กระเปาแล้วพาไปไหนๆ 

หรือเลี้ยงไว้ถ่ายรูปลงไอจี
แล้วน่ารักดี 

แต่ไม่ได้มีเวลาดูแลเขาจริงๆ 


แล้วเรื่องอาหารการกิน
	 “เพนนี่เลี้ยงง่ายมาก	 เพราะทานอาหารเป็น
เวลา	ให้มื้อเยน็แค่มื้อเดยีว	แล้วกท็านอาหารเมด็ 
อย่างเดยีว	ไปไหนกจ็ะไม่มกีารขออาหารเลย	เรา
นั่งทานข้าวอยูก่จ็ะไม่มานั่งจ้องขออาหาร	ยกเว้น 
ตอนเยน็	เพนนี่จะได้ออกจากกรงมาวิ่งเล่นเฉพาะ 
ตอนเช ้ากับเย็น	 พอกินข ้าวตอนเย็นเสร็จ 
กจ็ะมาวนเวยีนแถวโต๊ะอาหาร	แบบว่าขอเกบ็ตก 
เล็กๆน้อยๆ	 เป็นกิจวัตรประจ�าวัน	 จะมีให้ขนม
บ้างตอนที่ทกุคนจะขึ้นห้องแล้ว	จะให้เขาเต้นระบ�า	
หมุนรอบตัวเองแล้วให้ขนมเป็นรางวัล	 อย่าง 
สแนค็เจอร์ไฮนี่กช็อบ	ให้ท�าอะไรท�าหมดเลยค่ะ”

ฝากถึงคนรักสุนัขพันธุ์เล็ก 
	 “ถ้าอยากเลี้ยงสตัว์ตวัเลก็ๆ	น่ารกั	กอ็ยากให้
ดูแลเขาดีๆ 	ยิ่งถ้าเป็นสนุขัพนัธุ์เลก็ๆ	อย่างทคีพั 
ยิ่งต้องดูแลให้มาก	เพื่อนของบศุย์เคยเลี้ยงทคีพั 
แล้วปล่อยเขาเดนิในบ้าน	แล้วคนในบ้านเผลอไป
เหยียบ	 น้องหมาตายเลย	 เพราะฉะนั้นจะเลี้ยง 
สุนัขพันธุ์เล็กต้องมีที่ทางปลอดภัย	 รั้วรอบขอบ
ชิด	 หมั่นสังเกตพฤติกรรมเขาดูว่าชอบไปไหน 
ท�าอะไร	 อย่าปล่อยปละละเลย	 อย่าแค่มีไว้
เพื่อเอาใส่กระเปาแล้วพาไปไหนๆ	 หรือเลี้ยงไว้
ถ่ายรูปลงไอจีแล้วน่ารักดี	 แต่ไม่ได้มีเวลาดูแล
เขาจริงๆ	 อยากให้เล่นกับเขาเยอะๆ	 เพราะถ้า
ดุเขาอย่างเดียว	 สุนัขจะเครียด	 บางคนไม่ชอบ
สุนัขเห่า	 ดุเขา	 แต่มันก็เป็นนิสัยของสุนัข	 สุนัข
ต้องเห่า	 ถ้าไม่เห่านั่นแหละประหลาด	 บุศย์ว่า 
เขาเห่าเพราะมีเหตุผลนะ	 ไม่มีสุนัขตัวไหนเห่า
แบบไม่มีเหตุผล	 อยากให้เข้าใจอยากให้ศึกษา
ก่อนที่จะตดัสนิใจรบัมาเลี้ยง	ต้องดแูลเขา	เพราะ
เขากเ็ป็นชวีติหนึ่งที่เราต้องดูแลไปตลอดค่ะ”

	 เป็นแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการท�าโทษสุนัข	 ซึ่ง
แทนที่เราจะดุว่าสุนัขด้วยเสียงดัง	 ข่มขู่	 อาจจะ
เปลี่ยนมาเป็นการค่อยๆฝึกเขาให้ฟังค�าสั่งแทน	
นอกจากสนุขัจะมพีฤตกิรรมที่ดขีึ้นแล้ว	คณุดเุขา
น้อยลงสุขภาพจิตของคุณก็ดีขึ้น	 แถมคุณยังจะ
ได้ใช้เวลากบัเจ้าตูบมากขึ้นด้วย	สิ่งที่ตามมาคอื
ความรกัล้วนๆ	แล้วการเลี้ยงสนุขักจ็ะเตม็ไปด้วย
ความสขุ		
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Vip/DOG iDOl

เ ดี๋ยวนี้ใครๆก็มี instagram หรือที่เรียก
สัน้ๆว่า iG วันนี ้Petlover by JerHigh 
จะพาคุณไปพูดคุยกับ Dog idol คุณหนิง 

เจ้าของ iG: ningtripplenine และเธอเป็น
เจ้าของสนุขั 4 ตวั คอื เรยอน แบทแมน แพนด้า 
และเท็ดด้ี ปอมเมอเรเนียนหน้าแปลกที่แสนจะ 
น่ารัก และมีแฟนคลับอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง

ปอมเมอเรเนียนที่รัก 
	 “ตอนนี้เลี้ยงเฉพาะน้องหมา	 เป็นสายพันธุ ์
ปอมเมอเรเนยีนทั้ง	4	ตวัเลย	ตอนแรกเลี้ยงตวัเดยีว 
ก่อน	 เพราะเขาน่ารักด	ี เป็นสุนัขตัวเล็ก	 เอาขึ้น 
ไปนอนกอดบนเตยีงได้	แล้วกเ็พิ่มขึ้นเรื่อยๆ	อยากให้ 
เขามเีพื่อน	2	ตวัแรกที่ได้มาคอื	แบทแมนกบัเรยอน	
เลี้ยงไม่ยากเลย	 เรยอนเป็นตวัแรก	 ตามมาด้วย
แบทแมน	 เพราะอยากให้เขามีเพื่อน	 แต่ไม่เห็น 
จะคยุกนัเลย	จากนั้นกเ็ป็นแพนด้ากบัเทด็ดี้ค่ะ	ซึ่ง	 
2	 ตัวนี้เลี้ยงยากเหมือนกัน	 เพราะแพนด้าชอบ
ปีนชอบป่าย	ปีนขึ้นโต๊ะ	ขึ้นโซฟา	แล้วเขาตวัเลก็
ท�าให้ลอดช่องนั้นช่องนี้ไปได้เรื่อยๆ”	

Dogs 
Idol 

Batman & Rayon,
Panda & Teddy
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Vip/DOG iDOl

สุดป่วนและแสนประทับใจ
	 “เรื่องป่วนๆ	กม็อียูว่นัหนึ่งหนงิขบัรถไปท�างาน	
แล้วแม่บ้านโทรมาบอกว่าสนุขัหายไป	2	ตวั	สดุท้าย 
ไปเจอว่าก�าลังเล่นน�้าอยู่	 เดินเตาะแตะอยู่ข้าง 
สระว่ายน�้าหน้าหมู่บ้าน	เรยีกว่าแอบหนอีอกจาก 
บ้าน	ส่วนเรื่องที่ประทบัใจคอื	เราไปท�างานกลบัมา 
น้องหมาก็นั่งรอเราอยู ่แล้ว	 วันไหนกลับดึก	 
แม่บ้านก็จะบอกว่า	 น้องๆไม่กินข้าว	 เพราะรอ 
เรากลับมา	 ขาดกันไม่ได้	 ตัวติดกัน	 ไม่ค่อยได้ 
ไปเที่ยวไหนเลยค่ะ	 ถ้าจะไปต้องแบบพาสุนัข 
ไปด้วยได้ไหม	ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนานแล้ว	
เพราะเป็นห่วงเขา	 เราติดเขามากนะ	 ไม่ใช่เขา 
ติดเรา	 กิจกรรมที่ท�าด้วยกันบ่อยๆก็คือ	 ไปขี่
จกัรยานรอบหมู่บ้าน”	

Dog idol 
	 “ส�าหรับไอจี	 ตอนที่ยังไม่ร้าง	 มีคนตามอยู่ประมาณ	
6,000-7,000	followers	แต่พอร้างแล้วเหลอื	4,700	followers	
ถ้าถามว่าตัวไหนเป็นที่ชื่นชอบที่สุด	 ก็พอๆกันนะ	 ส่วน
ใหญ่คนเขาอยากเจอเรยอน	 เพราะเขาตวัใหญ่	ดูไม่เหมอืน 
ปอมเมอเรเนียน	 หลังๆแบทแมนจะมีคนตามเยอะเพราะ
เขามีสีด�า	 ไม่ค่อยมีคนเคยเห็น	 แล้วแพนด้าก็มีคนถามถึง 
ซึ่งคาแรคเตอร์ของพวกเขาจะแตกต่างกัน	 ภาพที่เอามาลง 
ก็จะเป็นภาพน่ารักๆของเขา	 หรือพฤติกรรมแปลกๆที่เขาท�า	
อย่างเมื่อกี้แบทแมนนอนอยู่หน้าพัดลม	 เราก็จะถ่ายรูปไว	้
เป็นพฤตกิรรมที่ดูแล้วข�าๆ	น่ารกัๆ”	

ฝากถึงคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ 
 “หากเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขแล้วล่ะก็	 ต้องมีเวลาให้เขา	 
เวลาส�าคัญมากๆเลย	 แล้วก็ความรัก	 อย่าเลี้ยงเขาแบบ 
ทิ้งๆขว้างๆ	 หรือเลี้ยงตามแฟชั่น	 แบบนั้นจะเลี้ยงเขาไป 
เพื่ออะไร	บางคนเลี้ยงเอาไว้ถ่ายรปูเฉยๆ	แล้วกอ็ยากฝากให้
เจ้าของสนุขัตดิ	Tag	ให้สนุขั	ป้ายชื่อและเบอร์โทรของเจ้าของ 
สุนัขติดไว้กับปลอกคอ	 เผื่อพลัดหลงกันก็จะได้ตามหาเจอ	
หรอืคนที่พบสนุขัจะสามารถโทรตามเจ้าของได้เลย”

	 ข้อคดิดีๆ จากคณุหนงิ	เรื่องปลอกคอพร้อมป้ายที่มทีั้งชื่อ
และเบอร์โทรของเจ้าของสุนัข	 ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ถ้าหากเราพลดัหลงกบัสนุขั	การตามหากนักจ็ะง่ายขึ้นไปอกี	
แล้วอย่าลมืไปท�าตามกนันะคะ	

ขอขอบคุณ คณุหนงิ	Dog	Idol	

หากเลือกที่จะเลี้ยงสุนัข 
เวลาส�าคัญมากๆ แล้วก็ความรัก  

อย่าเลี้ยงเขาแบบทิ้งๆขว้างๆ 
หรือเลี้ยงตามแฟชั่น 

แบบนั้นจะเลี้ยงเขาไปเพื่ออะไร
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plEASE lOVE pETS : 
pET FAir & WAlk rAlly 
	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคมที่ผ่านมา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์อนาถา	 ณ	 อาคาร 
สัตววิทยวิจักษ์	 ภายใต้ชื่องาน	 Please	 Love	 Pets	 :	 Pet	 Fair	 &	Walk	 Rally	
นอกจากกิจกรรมหลักของงานคือการท�าบุญบริจาคเลือดน้องหมาน้องแมว 
และเดนิการกศุลรอบสยามสแควร์แล้ว	ยงัเปิดโอกาสให้เหล่าทาสแมวได้พบปะ
ถ่ายรูปกบัแมวเซเลบชื่อดงัจากเพจทูนหวัของบ่าว	ร่วมจบัจ่ายซื้อสนิค้าส�าหรบั
สัตว์เลี้ยงมากมาย	 โดยในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินดารา	 ไม่ว่าจะเป็น	 
ปุ	๊อญัชล,ี	สมาร์ท	กฤษฎา,	บอย	โกสยิพงษ์,	จิ๊บ	วส	ุและครแูอน	นนัทนา	บญุหลง 
ที่มาร่วมกจิกรรมการกศุลพร้อมกนัในครั้งนี้ด้วย 

(ขอบคณุภาพประกอบข่าวบางส่วนจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)
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Meeting Baan york
	 ผ่านไปแล้วกบักจิกรรม	Meeting	Baan	York	ที่จดัขึ้น	ณ	Sortrel's	Cottage	สาทร	บรรยากาศเตม็ไปด้วยความสขุและความสนกุ	โดยงานนี้	เจอร์ไฮ	ได้เข้าร่วมสนบัสนนุ
กจิกรรมของคลบั	Baan	York	ในการน�าเมนูอาหารสดุหรูรูปแบบภตัราคาร	และมปีระโยชน์ต่อน้องสนุขัมาให้ทานกนัเตม็อิ่มแบบไม่อั้น	พร้อมด้วยการจดัแข่งขนัออกแบบ
เมนูอาหารให้กบัลูกๆ	(สนุขั)	ของตนเอง	ซึ่งงานนี้มเีหล่าบรรดาคนรกัยอร์คมาร่วมงานกนัอย่างมากมาย




