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“Champion”
victory begins 

in the heart with JoY 
รินลณี ศรีเพญ็



bedlington 
terrier

Other Name: Rothbury Terrior, Rodbery Terrier, Rothbury's Lamp ถิ่นก�ำเนิด: ประเทศอังกฤษ Group: Terrier

ขาและเท้า โค้งงอ
ไปยังข้อเท้าเล็กน้อย 
ขาหลังยาวกว่าขาหน้า
ซึ่งเหยียดตรง 
ข้อขาหลัง แข็งแรง 
และสั้น อุ้งเท้าหนาเรียบ 
และชิดกัน

เ บดลิงตัน เทอร์เรีย แต่เดิมมีชื่อว่า Rothbury 
Terrier ตามชื่อเมือง Rothbury ซึ่งตั้งอยู่บน
ชายแดนประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี 1825 ได้

รับการพัฒนาสายพันธุ์และเปล่ียนชื่อเสียใหม่ว่า 
Bedling Terrier ตามชื่อเมืองทางตอนเหนือของ
อังกฤษ บางครั้งถูกเรียกในช่ือว่า Rothbury’s 
Lamp
 ด้วยลักษณะรูปร่างที่ดูแล้วเหมือนแกะตัวน้อย 
เพราะขนที่ฟูนิ่ม และขนาดตัวไม่ใหญ่มาก แต่สุนัข 
สายพันธุ์นี้ไม่ได้ดูน่ารักนุ่มนิ่ม เพื่อผลในการโชว์ตัว 
เท่าไรนัก เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ถูกฝึกให้ล่าสัตว์ 
เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่าย ตัวแบดเจอร์ แม้ในปัจจุบัน 
เบดลิงตันจะไม่ได้ถูกเลี้ยงเพื่อการล่าแล้ว หากแต่
สัญชาตญาณนั้นยังคงอยู่ในสายเลือด จึงไม่แปลกท่ี
บางครั้งบางทีเขาจะน�าของฝากกลับบ้านเป็นหนู นก 
กระรอกสักตัวหนึ่ง
 เจ้าหมาหน้าแกะมีนิสัยขี้เล่น ร่าเริง รักครอบครัว 
และค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกคน สุนัขสายพันธุ์นี้ควร 
ได้รับการแนะน�าให้รู้จักกับสัตว์ชนิดอื่นตั้งแต่ยังเล็ก  
โดยเฉพาะถ้าในบ้านมีสัตว์มากกว่าหนึ่งตัว เพราะ 
สายเลือดนักล่าในตัวจะท�าให้เบดลิงตันมองสัตว์อื่น 
เป็นเหยื่อหรือศัตรูได้
 เนื่องจากขนาดตัวท่ีเล็ก การเลี้ยงในพ้ืนที่จ�ากัด 
อย่างอพาร์ตเม้นต์หรือคอนโดไม่ใช่ปัญหาส�าคัญ เรา 
อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ แต่สิ่งที่ต้องทุ่มเทให้มากคือการพาไป
ออกก�าลังกาย เบดลิงตันค่อนข้างมีพลังงานมาก หาก 
ไม่ได้ปลดปล่อยเสียบ้างก็คือระเบิดนิวเคลียร์ดีๆ นี่เอง

 tip! เบดลิงตัน เทอร์เรีย ไม่ผลัดขนบ่อยนัก แต่
ควรเล็มขนตามศีรษะและล�าตัวเพื่อเน้นรูปร่าง และ
แปรงขน ท�าความสะอาดใบหูเป็นประจ�า

pet of the month
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ช่วงชีวิต 15-17 ปี
ขนาด เพศผู้ 16.5 นิ้ว (42 ซม.)
เพศเมีย 15.5 นิ้ว (39 ซม.)
น�้าหนัก 8-10 กิโลกรัม
ข้อบกพร่อง รูปร่างใหญ่กว่าที่ก�าหนด
คอ เรียว ไม่มีเหนียง ฐานลึก และโค้งขึ้นจากไหล่ 
และลาดเทโดยไม่มีกล้ามเนื้อเป็นมัด ศีรษะชูสูง
จมูก รูจมูกใหญ่และได้รูป
อก อกลึกและโค้ง

     ปัญหาสุขภาพ
ที่ต้องระวัง คือ โรคทางตับ

ที่ได้รับการสืบทอดมาจากพันธุกรรม 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต 

ต่อมไทรอยด์ ปัญหาทางสายตา 
ต้อกระจก และโรคจอประสาทตา

ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวัง
อีกด้วย

ขน หนา ปุยคล้ายส�าลี 
หยิกแต่ไม่เป็นลอน 
สีขน น�้าตาลทราย 

น�้าตาลอมส้ม เทาอมฟ้า

หาง มีลักษณะเรียว 
ยาว สีตามสีขน

เส้นหลัง หลังโค้ง
ตามธรรมชาติ ล�าตัว 
เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
ยืดหยุ่นได้ดี ล�าตัวยาว
กว่าความสูงเล็กน้อย

ปาก ริมฝีปาก
สีด�า ขากรรไกร
และกรามยาว 

ฟันสบเสมอกัน

หู หูต�่าเป็นรูปสามเหลี่ยม
ห้อยแนบกับแก้ม ปลายหู
มนยาวจรดมุมปาก

ตา เรียว ยาว 
คล้ายเม็ดอัลมอนด์ 
ตั้งอยู่สูงตรงศรีษะ 

และเอียง 
สีตาสัมพันธ์กับสีขน

ศีรษะ รูปร่างคล้ายลูกแพร์ 
แต่ลึกและมน

i Pet 

furminator furvac
 เป็นเร่ืองที่ชวนให้หัวเสียเมื่อบ้านเต็มไปด้วยเศษ
ขนและสะเก็ดรังแคของสัตว์เลี้ยง ซึ่งน�าโรคภูมิแพ้มาสู่
คนเลี้ยง ด้วยอุปกรณ์ชิ้นน้ีท่ีมีคุณสมบัติของแปรงและ
เครื่องดูดฝุ่นในตัว จะช่วยให้การแปรงขนเป็นเรื่องง่าย 
ไม่ต้องยุ่งยากกับการเก็บกวาดซ�้ากันหลายรอบ

pet cube
 ตวัช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคณุกบัสตัว์เลีย้ง 
ให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน แม้ตัวจะอยู่ไกลกันด้วยอุปกรณ ์
สื่อสารรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 
กับฟังก์ชั่นการเล่นเกมง่ายๆ โดยใช้แสงเลเซอร์ และ 
คุณยังสามารถที่จะโต ้ตอบกับสัตว ์ เลี้ยง พูดคุย 
ชมเชย หรือดุยามเจ้าตูบท�าผิดได้อีกด้วย



Training
corner 

โ   
ดยธรรมชาติ สุนัขเป็นสัตว์สังคม ต้องการปฏิสัมพันธ์ ความรัก 
และผูน้�า ในบางครัง้สนุขัจึงอาจท�าตวัเป็นจ่าฝงูเสยีเอง น่ันก่อให้ 
เกิดพฤติกรรมไม่เชื่อฟังค�าสั่ง ก้าวร้าวได้ ดังนั้น ในฐานะผู้เลี้ยง

คุณต้องเป็นจ่าฝูง ฝึกสอนสิ่งที่จ�าเป็น ค�าสั่งพื้นฐาน เช่น การ 
ขับถ่ายเป็นที่ การหยุด การเห่า กระโดด นั่ง หรือคอย มันค่อนข้าง 
ใช้เวลาและความอดทน แต่ผลที่ได้รับนั้นคุ ้มค่าและนับเป็น
ประสบการณ์ที่ดีส�าหรับคุณและสุนัข

GOurmet 

    DeNtal treats 

 เกรดพรีเมี่ยม ความพิเศษ
อยู่ที่สารประกอบที่ช่วยขจัดคราบหินปูน 

สารเหล่านี้จะเข้าไปเคลือบฟัน ไม่ให้หินปูน
มาเกาะ นอกจากนั้นยังผสมแคลเซี่ยม

และฟอสฟอรัส เพื่อบ�ารุงกระดูก
และฟันอีกด้วย

DeNtal treats

ขนมถนอมฟัน เพียงเจ้าตูบ
อ้าปากงับๆ เคี้ยวๆ น�้าลายจะออกมา
เต็มปาก ซึ่งสารประกอบของน�้าลาย
ธรรมชาติ คือสิ่งที่ท�าความสะอาดฟัน
ได้อย่างดี รูปร่างหน้าตามีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นแบบแท่ง 
ก้อน หรือชิ้น

Dog treat sample!

       POrk HiDe 

DOG BONes กระดูกหนังหมู 
ขนมประเภทนี้สามารถกินได้ทั้งชิ้น 

เคี้ยวได้ทั้งอัน มีความเหนียว 
ทนทาน ขัดได้ทั้งฟัน

และเหงือกStart With the baSicS 
 การสอนสุนัขให้เชื่อฟังค�าส่ังจะท�าให้บ้านของคุณ
เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นมาก ตัวคุณเองและสุนัขก็มีความสุข 
และเพื่อนบ้านก็จะไม่ต้องทนกับความประพฤติไม่ดี 
ของสุนัขอาละวาดอีกต่อไป!  ในขั้นต้น สุนัขของคุณ 
ควรเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อค�าสั่งพื้นฐานต่อไปนี้
 'มำ - COme'  (เรียกให้มาหา) คุณควรเริ่มต้น
ที่จะสอนค�าสั่งน้ีเพื่อให้ลูกสุนัขจดจ�าชื่อของตนเองได้ 
การเรียกให้เขามาหาจะช่วยให้คุณปกป้องลูกสุนัขจาก
อันตรายได้อีกด้วย

 'นั่ง - sit' ค�าสั่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุม
สุนัขในได้ทุกสถานการณ์ และเป็นค�าสั่งที่ดีในการสอน
ครั้งแรก
 'พัก - stay' สอนสุนัขของคุณให้คอยอยู่อย่าง
สงบในสถานที่หนึ่ง
 'ปล่อย - DrOP' (หรือวาง) ค�าสั่งนี้เพื่อสอนให้
สุนขัของคุณวางวตัถุทีอ่ยูใ่นปากลง เพราะวตัถุบางอย่าง 
อาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้
 'ชดิ - Heel' สอนสนุขัของคณุให้อยูใ่กล้ชิดกบัคุณ
ในขณะที่เดินหรือยืน ไม่ว่าจะมีสายจูงหรือไม่มีก็ตาม

baSic
dog training

ฝึกค�ำสัง่พืน้ฐำนให้เจ้ำตบู

3น้องหมำฉี่ใส่พรม ท�ำควำมสะอำดยังไงดี
ไม่ให้เหลือรอยครำบและกลิ่นเหม็น?

 AnsweR: เม่ือสุนัขฉี่รดไปยังจุดใดจุดหนึ่ง กลิ่น
นั้นยังคงอยู่ เมื่อเขาได้กลิ่นก็จะฉี่ซ�้าลงไป ดังนั้น คุณ
ต้องจัดการกับกลิ่นให้สิ้นซาก ลองเทคนิคต่อไปนี้ดู
 - ถ้าปัสสาวะที่พรมยังเปียกอยู่ ให้ใช้กระดาษ
ทิชชูซับออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ จากนั้นเท
เบคกิง้โซดาลงไป ทิง้ให้เบคกิง้โซดาเปลีย่นเป็นสเีหลอืง
กเ็ชด็ออกแล้วเทลงไปใหม่ ท�าซ�า้ๆ จนตวัเบคกิง้โซดาไม่
เปลี่ยนสี ทิ้งไว้ 1 คืน จึงใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก 
 - ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 15 ออนซ์ ผสมกับ
เบคกิง้โซดา 2 ช้อนชา แล้วผสมด้วยน�า้สบูเ่หลวทีใ่ช้ล้าง
มือ 2 หยด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนคราบปัสสาวะ 
จากนั้นล้างออกด้วยน�้าอุ่น
 - ผสมน�้าส้มสายชูกับน�้าอุ่นในอัตราส่วน 2:1 เท
ลงขวดสเปรย์ ใช้ฉีดพ่นลงบนรอยปัสสาวะแล้วซับออก 
ท�ากลบัไปกลบัมาหลายๆ คร้ัง สามารถก�าจดัได้ทัง้กล่ิน
และคราบเลยทีเดียว

2เอำกระดูกให้สุนัขไว้แทะเล่น
จะเป็นอันตรำยหรือเปล่ำ?

 AnsweR: เป็นค�าถามท่ีค�าตอบก�้ากึ่งกับค�าว่า 
'อันตราย' และ 'ไม่อันตราย' ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับว่าเป็น 
กระดกูชนดิไหน แบบใดท่ีคุณให้เขา กระดกูหม ูกระดกูไก่ 
เป็นส่ิงต้องห้าม เพราะสุนัขสามารถขบจนแตกเป็น
เส้ียวแหลมเล็ก สร้างบาดแผลให้ปาก ล�าคอ และ 
ทางเดนิอาหารได้ กระดูกชิน้นัน้จะสร้างบาดแผลภายใน
ที่มองไม่เห็น เป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าตูบได้
 แต่การท่ีสนัุขชอบกัดแทะมันเป็นเร่ืองปกติ กระดกู
ที่ผลิตมาเพื่อให้สุนัขได้ขบแทะจึงมีจ�าหน่ายให้เห็น 
เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของสุนัขด้วย 
หากสุนัขตัวใหญ่ แต่กระดูกชิ้นเล็กก็อาจหลุดไปอุด 
ทางเดินหายใจของเขาได้เช่นกัน 

1แมวส�ำลักออกมำเป็นก้อนขน
จะป้องกันปัญหำนี้ได้อย่ำงไร?

 AnsweR: การขย้อนก้อนขนออกมานั้น ก่อให้
เกดิอนัตรายได้ อาจส�าลกัหลดุเข้าไปในหลอดลม ท�าให้
แมวหายใจตดิขัด แสบคอ มีแผลในหลอดอาหารได้ การ
ช่วยแปรงขนให้แมวทุกวัน จะเป็นการช่วยก�าจัดขนที่ 
หมดอายุออกมาก่อนที่แมวจะกินเข้าไป นอกจาก 
ช่วยเจ้าเหมียวได้แล้ว ยงัเป็นการแสดงความรกัด้วยการ
สัมผัสกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

uestions
of the monthQ
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bark! neWS
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เจอร์ไฮจัดกิจกรรม
พาน้องหมาดหูนัง ครั้งที่ 6 

เรื่อง "กังฟู แพนด้ำ 3"
 นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” ร่วมกับทเวนตี้ เซ็นจูรี่ 
ฟ็อกซ์ และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนัง ครั้งที่ 6 เรื่อง 
“กังฟู แพนด้า 3” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา
 นอกจากน้องหมาจะได้รับสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตร์ร่วมกับเจ้าของอย่างมี
ความสุขแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงความสามารถพิเศษจากน้องหมาเซเลป บูธ
ตรวจสุขภาพให้กับน้องหมาฟรี โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และกิจกรรมแจกของ
รางวัลจากผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย
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Seacon 
pet planet 
สัตว์ทะเลทรำย
กับต�ำนำนเทพเจ้ำอียิปต์
 ผ่านไปอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปี กับงาน “Seacon 
Pet Planet 2016” ภายใต้คอนเซ็ปต์สัตว์ทะเล
ทรายกบัต�านานเทพเจ้าอียปิต์ ทีจ่ะชวนคณุไขความลบั 
ของสตัว์ในต�านานสญัลกัษณ์แห่งเทพเจ้าอยีปิต์โบราณ
ทีเ่ล่าขานกนัมากว่า 3,000 ปี อาท ิแกะมเีขา (เทพคะนมั) 
ลา (เทพเซต) จระเข้ (เทพเซเบค็) งเูห่า (เทพเีมเรทเซเกอร์)  
แมวสายพันธุ์อะบิสเซเนียน (เทพบาสต์) พร้อมชม
ชีวิตแสนอัศจรรย์ของเหล่าสัตว์ทะเลทรายหาดูยาก 
ภายในงานยงัมบีธูแสดงสนิค้าส�าหรับสตัว์เลีย้งมากมาย 
กว ่า 50 ร ้านค ้า และสามารถร ่วมบริจาคเพ่ือ 
สมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ในสมาคมป้องกันการทารุณ
สัตว์แห่งประเทศไทย (tSPca) อีกด้วย โดยงานนี้ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม ที่ผ่านมา  
ณ ลานน�า้พุชัน้ 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครนิทร์ (ขอขอบคณุ

ภาพบางส่วนจาก FB/Seacon Square)
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“หนสูงสยัว่า แม่จะให้
หนูกนิ jerhigh 

ของโปรดได้ยงัค้าาา"

คณุ Wirapa Boonyasurat

protect Your dog 
in the ‘Summer’

Heat strOke
 ฮีท สโตรค หรือโรคลมเหตุร้อนในสุนัข เกิดจาก
ภาวะอุณหภูมิในร่างกายสุนัขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โดยมากมักเกดิจากออกก�าลงักายในทีอ่ากาศร้อน และ
ถกูทิง้ให้อยูใ่นรถนานเกินไป ความร้อนทีร่ะอทุ�าให้สนุขั
เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ เมื่อจ�าเป็นต้องปล่อย
สุนัขไว้นอกบ้าน ควรเลือกบริเวณที่มีร่มเงา อย่าให้
เขาอยู่บนพื้นที่มีความร้อนสูง ซึ่งเก็บกักความร้อนมาก  
อาจหาผ้าชุบน�้าเย็นวางรองพื้นให้เขาได้นั่ง นอน หรือ
ยืนเพื่อระบายความร้อนบ้าง

suNBurN
 เช่นเดียวกับคน สุนัขเมื่ออยู่กลางแดดก็อาจเกิด
อาการผิวหนังลอกและไหม้ได้ โดยเฉพาะกับสุนัขที่มี
ขนสั้น และสีอ่อนจะมีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อถูกแดด
เผาท�าให้เกิดอาการปวด คัน ผิวลอกได้ เพื่อป้องกันให้
ใช้ครีมกันแดดชนิดกันน�้าได้สูตรส�าหรับสัตว์เล้ียงหรือ
ทารก อีกสิ่งที่พึงระวัง แม้คุณจะปล่อยเขาอยู่ข้างนอก
ในที่ร่ม คือ พื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชานบ้าน ทางเท้า 
ถนน ผืนทราย ผิวกระเบื้อง เหล่านี้มักสะสมความร้อน
จนท�าให้อุ้งเท้าของสุนัขไหม้ ก่อนน�าสุนัขออกไปเดิน 
ควรทดสอบด้วยมือของคุณก่อนว่า พื้นผิวนั้นเย็นตัว 
พอจะให้เจ้าตูบเหยียบย�่าลงไปได้ 

ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาท่ีสนุกสนานกับการท�ากิจกรรมร่วมกับสุนัขตัวโปรด ไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่น 
วิง่ออกก�าลังกาย ว่ายน�า้ และขว้างบอล แต่กอ็ย่างท่ีเรารูก้นัดว่ีาการดแูลสตัว์เลีย้งในสภาพอากาศ
ร้อนนัน้ ต้องเพิม่ความใส่ใจมากเป็นสองเท่า เพราะด้วยภาวะทีอ่ณุหภมูเิพิม่สงูนัน้ เจ้าตบูของเราก็

เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้นด้วย เหล่านี้คือสิ่งที่พึงระวังในฤดูนี้

ภำวะขำดน�้ำ
 การสูญเสียน�้าในร่างกาย เป็นภาวะที่ต้องระวัง
อย่างมาก ต้องม่ันใจว่าในชามน�้ามีน�้าเย็นและสะอาด
มากพอ คุณอาจเติมก้อนน�้าแข็งลงไปเพ่ือให้เขาคลาย
ร้อนได้มากขึ้น หรือเพ่ิมของทานเล่นระหว่างวันเป็น 
น�้าซุปไก่แช่แข็ง ก็ท�าให้สุนัขแฮปปี้ขึ้นด้วย ส�าหรับ
อาหารหลัก อาจเปลี่ยนเป็นอาหารเปียกที่มีของเหลว
บ้างในบางมื้อ แต่ต้องระวังเป็นพิเศษส�าหรับอาหารที่
เน่าเสียง่าย 

กินของแปลก
 ฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวและ 
ปิคนิก โดยส่วนใหญ่เรามักจะนิยมใช้ของประเภทที่
ใช้แล้วทิ้งเลย เช่น จานกระดาษ แก้วและถุงพลาสติก 
รวมไปถึงวัสดุที่มีขนาดเล็ก อย่างลูกบอลก็ด้วย ซึ่ง 
บางครั้งสัตว์เลี้ยงก็อาจจะกลืนสิ่งเหล่านี้ลงไปบ้าง  
ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบทางเดินอาหาร 
และมีบ้างที่ไปติดอยู่ในหลอดลม 
ดังนั้นควรระวังสิ่งของ
ที่มีขนาดเล็กมาก เก็บขยะ
ให้เรียบร้อย อย่าให้
เจ้าตูบไปคุ้ยเขี่ยได้ 

Parasites
 เห็บ หมัด ยุง แมลงวัน และแมลงอื่นๆ สามารถ
ฟักไข่และเตบิโตได้ดใีนช่วงฤดูร้อน ต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษกับอาการบาดเจบ็บริเวณผวิหนงั รอยแผลเหล่านี้ 
อาจจะท�าให้แมลงวนัเข้ามาตอมและวางไข่ได้ เช่นเดยีว
กบั เหบ็ หมดั ทีต่วัอ่อนมกัอยูใ่นซอกหลบืของบ้าง หรอื
พงหญ้า คณุควรต้องดแูลในเรือ่งของความสะอาด ทัง้ใน
ตัวของสุนัขและพื้นที่โดยรอบ น�าสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน
ป้องกนัพิษสนัุขบ้า และหยอดยาป้องกนัเหบ็หมดัอย่าง
ต่อเนื่อง 

สำรเคมีในน�้ำ
 กจิกรรมทีนิ่ยมมากอย่างหน่ึงในฤดูน้ีคอื การว่ายน�า้ 
มนัเป็นเรือ่งทีส่นุกและเยน็ส�าหรับคณุและสนุขั อย่างไร
ก็ตาม คลอรีนในสระว่ายน�้าสามารถท�าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองผิว และท�าให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้ แม้แต่ 
น�า้ทะเล ความเคม็ของน�า้กท็�าให้สนุขัเกดิอาการคนัและ
แสบได้เช่นกนั สิง่ทีค่วรท�าภายหลงัการว่ายน�า้ คอื ล้างตวั 
สุนัขด้วยน�้าสะอาด เพื่อขจัดสารเคมีเหล่านี้ออกไป 
ต้องระวังไม่ให้สุนัขด่ืมน�้าที่มีสารเคมีนี้ในปริมาณมาก
เกินไปด้วย

โรคภูมิแพ้ตำมฤดูกำล
 หมัด เชื้อรา เกสรดอกไม้ คือสารก่อภูมิแพ้ที ่
พบบ่อยในช่วงฤดูร้อน อาการแพ้ท�าให้เกิดอาการคัน 
สุนัขอาจเกามากจนเกิดแผล ไอ จาม หลีกเลี่ยงการพา
สุนัขออกไปเจอกับสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าคุณรู้ว่าสัตว์เลี้ยงแพ้อะไรเป็นพิเศษ ยิ่งควร
ระวังให้มาก อาจปรึกษาสัตวแพทย์เพ่ิมเติมในเรื่อง
ของยารักษา

หลงทำง
 ใช้สายจูงกับสุนัขทุกครั้งที่คุณพาเขาออกไปนอก
บริเวณบ้าน มีความเป็นไปได้อย่างมากที่สัตว์เล้ียงจะ
ได้พบปะกับสัตว์อื่นๆ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับ
สนุขัตวัอืน่ รวมถงึการไล่ล่ากระรอก นก หนดู้วย เพราะ
การต่อสู้อาจจะท�าให้สุนัขได้รับบาดเจ็บ และการไล่ล่า
ก็ท�าให้สุนัขหลงทางได้ด้วยเช่นกัน
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petlover
photo 
conteSt!
กิจกรรมดีๆ ส�ำหรับคนรักน้องสุนัข และชอบลุ้นของรำงวัล 
กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพียงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB/Pet lover by jerhigh 
และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ หรือในอิริยาบถสุดฮา 
น่ารักเว่อร์ พร้อมเขียนค�าบรรยาย แล้วส่ง
ความประทับใจเหล่านั้นมาที่ 
petloverbyjerhigh@hotmail.com  

เจ้ำของภำพที่ได้รับเลือกจะได้รับของที่ระลึกจำก 
PetlOver By JerHiGH ท่ำนละ 1 เซ็ต (อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลนะคะ)

 อ่านฟรี

petlover 
bY jerhigh
m a g a z i n e

แบบออนไลน์ผ่านแอพ TrueBook

สื่อออนไลน์ที่ชาว petlover 
ห้ามพลาด! ด้วยประการทั้งปวง 

ติดตามข่าวสารของ Petlover by JerHigh 
ได้ที่ FB, IG: jerhigh official

FB, IG: jinny_backhomeforfood
FB, IG: pet lover by jerhigh

Youtube channel: pet lover by jerhigh

Gift
Rewards

“หนสูงสยัว่า แม่จะให้
หนูกนิ jerhigh 

ของโปรดได้ยงัค้าาา"

คณุ Wirapa Boonyasurat

“ของหนหูมดเลย ห้ามแย่งน้า Yummy!!"
คณุ Thunchita Thanurakphairoj

“แม่คร๊าบบบ เยอ
ะแยะขนาดนี้ 

ป๋มจะเลอืกอนัไห
นก่อนดฮีบับบบ"

คณุ Phanida Boons
ak

“บอกให้ยิม้ก็ยิม้ ถ่ายรปูเสรจ็แล้ว
อย่าลมืรางวลัของเค้านะ"
คณุวราเมธ โสมภร์ี

“ในกล่องนีม้ขี
องกนิให้หนมู

ัย้?

ได้กลิน่หอมๆ
 อยูน่ะ แกะเ

รว็ๆ สคิะ"

คณุอลิซ หริญัการ
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เ มื่อเอ่ยถึงชื่อของนักแสดงสาว จอย รินลณี หลาย
คนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีกับหลากหลายบทบาท 
ไม่ว่าจะเป็นสาวหวาน หรือนางร้ายเปรี้ยวจี๊ดจาก

ละครหลายเร่ือง และบทบาทพิธีกรคนเก่ง จนไปถึง
พธิกีรนักชิม อารมณ์ด ีและล่าสดุกบัดราม่าหนกัหน่วง 
หลอนออกมานอกจอ กับบท “ผีสีนวล” จากละคร
เจ้าบ้านเจ้าเรอืน มคีาแรคเตอร์มากมายขนาดนี ้แล้ว
เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก “จอย”  รินลณี ศรีเพ็ญ 
จะเป็นยงัไง ถ้าอยากรูเ้จอร์ไฮ ฉบบัน้ีจะพาไปรูจ้กักบั 
“จอย” และพระเอกตวัจรงิของจอยกนั แล้วจะรูว่้า…
ผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนสุดๆ 

แนะน�ำพระเอกของจอยสักนิด

 “จอย”  รินลณี ศรีเพ็ญ นะคะ ตอนนี้เลี้ยงสุนัขอยู่
ตัวเดียว เป็นพันธุ์ปอมเมอเรเนียนชื่อ “แชมป์เปี้ยน” 
แต่เราจะเรียกเขาว่า “หนูน้อย” ค่ะ ที่เรียกแบบนี้
เพราะก่อนหน้าน้ีเคยมีอยู่ตัวหน่ึง เป็นพันธุ์เดียวกัน  
สเีดยีวกนัเลย ซึง่เราเรียกเขาว่า “ตวัเลก็” แต่เขาเสยีไป
แล้ว เพราะอายุมาก จากนั้นก็ห่างไปไม่ได้เลี้ยงอยู่ 2 ปี 
คุณแม่ถึงให้กลับมาเลี้ยงอีกค่ะ 

“Champion”
victory begins in the heart 

with JoY
รินลณี ศรีเพ็ญ
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ท�ำไมต้อง “ปอมฯ”

 เป็นความชอบส่วนตวัค่ะ คงเป็นเพราะไม่เคยเลีย้ง
สนุขัชนดิใดมาก่อนเลย ทีไ่ด้ตวัเล็กมาเล้ียงก็คือมคีนซือ้
มาให้ เป็นตัวแรกในชีวิตที่ได้เลี้ยงสุนัข ตอนนั้นจอย 
ก็อายุประมาณ 19-20 ปีได้แล้ว จากนั้นก็ฝังใจหลงรัก 
ปอมเมอเรเนียนมาตลอด อาจจะเพราะเป็นตัวแรก 
ด้วยมัง้ พอมาถงึตวัที ่2 เราก็ยงัอยากจะเล้ียงปอมฯ อยู่
เหมอืนเดมิ แล้วกอ็ยากได้สเีดมิด้วย ตอนทีไ่ด้แชมป์เป้ียน 
มา เขาอายุได้ประมาณ 3 เดือนนิดๆ จนตอนนี้เล้ียง
มา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ 

กำรดูแลแบบแชมป์เปี้ยน

 ทีบ้่านจะเลีย้งค่อนข้างเอาใจเขานดิหนึง่ ด้วยความ
ทีเ่ราอาจจะไม่ได้เลีย้งมานาน แล้วทกุคนกเ็หมอืนกบัว่า
ทุ่มเทความรักให้เขาค่ะ เขาก็เลยเป็นสุนัขที่ค่อนข้าง
เอาแต่ใจมาก อย่างเวลากินข้าวนี่ ถ้าไม่มีคนป้อน ก็จะ
ไม่ยอมกินเลย จริงๆ มันก็เป็นการปลูกฝังที่ผิด ตั้งแต่
ตอนเขาเด็กๆ แล้ว เวลาไม่ยอมกิน เราก็จะป้อน จน
เคยชิน แล้วก็ชนิกับการทีต้่องเป็นจอยป้อนด้วย ถ้าเป็น 
คนอ่ืนก็จะไม่ค่อยยอมกิน บางทีถึงเย็นเขาก็จะรอ 
แล้วบางครั้งจอยต้องออกจากบ้านเช้ามากๆ แต่เขา 
ตืน่สายถ้าไม่เจอกนัแบบนีเ้ขาจะไม่ค่อยยอมกนิอะไร แต่
ระหว่างวัน ตอนบ่ายแม่จะให้ขนมเป็นอาหารว่าง ส่วน
ตอนเช้าก็จะกินน�้าข้าว แม่ชอบชงให้ทานค่ะ แล้วจอย 
ก็จะลงมาป้อนข้าวเขา แล้วก็เล่นด้วยกัน แชมป์เปี้ยน 
จะเป็นหมาที่ชอบเล่น จะชอบเล่นแบบเด็กผู้ชาย 
นดิหนึง่ชอบกดั ชอบกระโดด แล้วกเ็ตะขวดน�า้ พวกขวด 
พลาสติกที่เราทานเสร็จแล้ววางไว้ เขาก็จะชอบมาเตะ 
เหมอืนคนเตะบอลน่ะค่ะ ชอบเล่นวิง่ไล่จับรอบบ้าน คือ
ถ้าจอยตื่นมาก็ต้องเล่นกับเขาก่อน อาจเพราะเขาไม่มี
เพื่อนที่เป็นหมาตัวอื่นด้วยมั้งคะ
 แชมป์เป้ียนเป็นหมาทีเ่ก่ง ไม่ค่อยกลวัอะไร ไม่ชอบ
ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน ขนาดช่างแต่งหน้าท�าผม 
มาแต่งให้จอยทกุวนั เขากต้็องเห่าก่อน เขาไม่ค่อยชอบ 
ให้ใครมาโดนตัวจอย แม้กระทั่งแม่ ถ้าสมมตินั่งอยู่ 
แล้วแม่มาจบั มาแกล้งตีน่ี เขาก็จะวิง่มากดัแม่ เป็นหมาที ่
หวงของ หวงจอย หวงแบบหนักมาก ทุกคนชอบเรียก

พี่สาวจะมานอนที่ห้องด้วย ถ้าจอยนอนที่เตียงอยู่แล้ว 
แล้วพี่เข้ามาทีหลัง เขาก็จะเห่าไล่ไม่ให้เข้ามาใกล้ เห่า
จนพี่สาวต้องกลับออกไปเลย คือไม่สามารถจะมานอน
บนเตียงได้อีกแล้ว ถ้าจะมานอนด้วยนี่ต้องเข้ามาก่อน 
เหมอืนว่าแชมป์เป้ียนจะปกป้องทกุอย่างเลยจรงิๆ เวลา
ที่ใครมาจับตัว หรือถ้าจอยร้อง โอ๊ยเหมือนเจ็บอย่างนี้
เขาก็จะวิ่งมาดูว่าใครท�าอะไรจอยหรือเปล่า บางทีแม่
บ่นๆ จอยอยู่ เขาก็จะเห่าใส่แม่ประมาณว่าเขาช่วยนะ 

เรื่องของอำหำรพิเศษ

 ตอนเช้าก็จะเป็นน�้าข้าวกับอาหารของเขา แล้ว 
ทุกบ่ายคุณแม่จะให้ขนมวันละแท่ง สองแท่ง คือให้ 
ทุกวัน และเขาชอบมาก จอยคิดว่าสุนัขทุกตัวชอบกิน
ขนมนะ แต่จะพยายามไม่ให้ทานอาหารคน ตอนเด็กๆ 
เขาเป็นหมาท่ีชอบกินผักมาก จะกินฟักทองต้ม ชอบ

เขาว่า “หมาต�ารวจ” ทั้งที่ตัวเล็กนะ แต่ท�าตัวเหมือน
ตัวเองเป็นหมาพันธุ์ใหญ่มาก จะคอยปกป้อง ไม่ว่าใคร
เข้ามาใกล้ ก็จะเห่าไล่ก่อนเลย แต่แม่บอกว่าถ้าจอย
ไม่อยู่ เขาจะเป็นหมาที่เรียบร้อยมาก ไม่เห่าอะไรเลย 
จะคอยเดินตามแม่ เชื่อฟัง น่ารักมาก แต่ถ้าจอยกลับ
มาบ้านปุ๊บ พฤติกรรมเปลี่ยนปั๊บ จะดื้อ คงเพราะจอย
ตามใจ เขาก็เลยเอาแต่ใจ ชอบมาเบียดให้ตัวติดกัน  
ถ้าสมมตนิัง่อยูท่ีบ้่านเฉยๆ กจ็ะชอบเดนิมานัง่ตกั อย่าง
ตอนป้อนข้าวกจ็ะเดนิมานัง่ตักเอง แล้วก็ให้ป้อน แต่ถ้า
จอยไม่อยู ่เขาก็จะอยูกั่บพ่ีสาว น่ังอยูไ่ด้เป็นชัว่โมงๆ คอื
ชอบอยู่กับคนมาก

ควำมประทับใจในตัวแชมป์เปี้ยน

 เขาท�าให้จอยเชื่อว่าถ้าหากมีขโมยเข้ามา เขาจะ
ปกป้องเราจนตายได้ เชื่อแบบน้ันเพราะอย่างเวลาท่ี 
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‘‘แชมป์เปี้ยนจะปกป้อง
ทุกอย่างเลยจริงๆ 
เวลาที่ใครมาจับตัว 
หรือถ้าจอยร้อง โอ๊ย 
เหมือนเจ็บอย่างนี้
เขาก็จะวิ่งมาดู
ว่าใครท�าอะไรจอยหรือเปล่า 
บางทีแม่บ่นๆ จอยอยู่ 
เขาก็จะเห่าใส่แม่ 
ประมาณว่าเขาช่วยนะ’’

เผือก ชอบมัน ชอบกินมะเขือเทศ เป็นหมาที่เหมือน 
ไม่เคยกินเนื้อสัตว์ กินผักได้หมดเลย 

มีกำรฝึกฝนอะไรบ้ำง

 เคยให้ไปฝึกอยู่ 4-5 เดือน ก็ไปส่งทุกอาทิตย์ๆ  
ละวัน เขาอยู่กับครูจะท�าตัวดี เชื่อฟัง จริงๆ เขาฉลาด
นะคะ ถ้าบอกอะไรกท็�าได้ ถ้าอยู่กบัครูจะเรียบร้อยมาก 
แต่พอขึ้นรถปุ๊บจะวี๊ดเลย เหมือนเด็ก พอปิดประตูก็จะ
เห่าๆ เหมือนไม่ชอบ เก็บกดน่ะค่ะ ซ่ึงตอนอยู่กับครู 
เขาไม่เป็นเลย ครสูัง่ให้ท�าอะไรกท็�า แต่ห้ามให้เหน็จอยนะ 
ถ้าเห็นเขาก็จะมีปฏิกิริยา จะหงุดหงิด คือดีแค่กับครู 
พอขึ้นรถก็จะอารมณ์เสีย แต่ถึงนิสัยแบบนี้ ทุกคนก็
รักเขาในแบบฉบับที่เขาเป็น จริงๆ เขาก็จะมีมุมน่ารัก 
อยูเ่หมอืนกนั เวลาอยากประจบกจ็ะประจบเลย มาน่ังตกั 
มาอ้อน แต่ถ้าดุก็คือดุนะ กัดเลย บางทีคนอื่นเห็นเป็น
หมาปอมฯ น่ารกั อยากเข้ามาเล่นด้วย แต่เขาจะกดัเลย 

ก็ต้องคอยบอกทุกคน ไม่ให้เข้าใกล้ คือจอยไม่ได้หวง
หมานะคะ แต่เพราะนิสัยเขาเป็นแบบนี้ เขาไม่ได้แค่ขู่ 
แต่กดัจรงิๆ เป็นพฤตกิรรมซึง่มนัค่อนข้างจะเปล่ียนยาก 
จอยก็เลยต้องคอยระวังเขา 

แนะน�ำคนที่อยำกเลี้ยงปอมฯ 
 การเลี้ยงของจอยน่าจะเป็นตัวอย่างของการเลี้ยง
ทีไ่ม่ค่อยดนัีก แต่ว่าตัวแรกทีเ่ลีย้งนัน้นสิยัดมีาก ก็ไม่ได้ 
เปรียบเทียบนะ จริงๆ แล้วมันอาจขึ้นอยู่ที่พฤติกรรม
ของแต่ละตัวด้วย จอยเชื่อว่าพ่อแม่เขามีส่วนด้วยค่ะ 
ท้ังท่ีเราเลีย้งเหมอืนกนัทุกอย่างเลย แต่นิสัยเขาต่างกัน 
เราเลยรู้ว่าจริงๆ พฤตกิรรมของแต่ละตวัมนัต่างกนัมาก 
บ้านจอยอาจจะเลี้ยงค่อนข้างตามใจ ตัวแรกก็เลี้ยง 
แบบนี้นะ แต่เขาจะเป็นหมาที่อ่อนโยน สุภาพมาก แต่
แชมป์เป้ียนจะค่อนข้างกล้า ไม่กลวัอะไรเลย พ่ีของจอย
ยงับอกว่าถ้าเลีย้งอกีจะไม่ป้อนแล้ว ห้ามป้อนข้าว ไม่งัน้ 
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เขาจะชนิกบัการต้องกินจากมือเรา แล้วกจ็ะรออย่างนีค่้ะ 
แต่จริงๆ การเลีย้งกต้็องดเุหมอืนกันนะ เหมอืนเล้ียงลูก 
แต่ด้วยความทีบ้่านเราไม่ค่อยมใีครยอมด ุเขาท�าผดิแค่
ไหนก็แทบไม่ดุ บ้านจอยอาจจะเป็นตัวอย่างของการ
เลี้ยงท่ีไม่ถูกต้องนัก จอยอยากเลี้ยงให้เขามีความสุข 
แต่พอผ่านช่วงวยัหนึง่มนัสายเกนิไปทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรม 
เขา ซึ่งจริงๆ แล้ว ต่อให้เขาเป็นสุนัขก็ต้องมีระเบียบ
วินัยนะคะ

กิจกรรมในหนึ่งวันกับแชมป์เปี้ยน

 ก็จะพาไปว่ายน�้า แล้วก็วิ่งรอบหมู่บ้าน คือเขา
ชอบเล่น ชอบวิ่งไล่จับอยู่แล้ว กับคนเขาจะไม่ค่อย
ชอบ อย่างถ้าพาไปวิ่ง แล้วใครมอง เขาก็จะมีปฏิกิริยา 
หรือถ้าเข้ามาใกล้ก็จะเห่า แต่กับสุนัขตัวอื่นๆ เขาจะ
วิ่งเข้าไปหา แล้วก็ไปเล่นด้วย แต่กับคนก็จะมีปัญหา 
นิดหนึ่ง ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนทั่วไป

ฝำกผลงำนให้ติดตำม

 ตอนนีก้ม็ลีะครเรือ่ง “เจ้าบ้านเจ้าเรือน” ออกอากาศ 
ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี แล้วมีที่ก�าลังถ่ายท�าอีกเรื่องคือ 
“ดวงใจพิสุทธิ์” ค่ะ ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ

pet 
DiY

1. ตัดผ้าออกเป็นเส้นๆ ขนาด 2" x 35" 
จ�านวน 4 เส้น (หรือมากกว่า ขึ้นอยู่
กับความหนาของผ้า และขนาดของ
ของเล่นที่ต้องการ)  ผูกปมด้านบน

2. แยกผ้าออก บน (1) ล่าง (2)  
ซ้าย (3) ขวา (4) จับปลายผ้าเส้น
ที่ 1 วางลงล่าง เส้นที่ 2 ขึ้นบน เอา
ปลายผ้าเส้นที่ 3 พาดทับ (1) สอดลง 
(2) ตามรูป

ห ากคุณเบื่อเสื้อยืดเก่าตัวเดิมๆ หรือมันย้อย ย้วยซะจน
ไม่อยากจะใส่ เอามาดดัแปลงท�าของเล่นให้เจ้าตบูท่ีีบ้าน
กันดีกว่า ด้วยวิธีแสนง่ายและไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์

 material:
 1. เสื้อยืดเก่า
 2. กรรไกร

 hoW to: 

Very Easy
dog toY

1

2

3
4

1

2

3
4

3. ดึงผ้าแต่ละเส้นให้แน่น แล้วท�าซ�้า
ขั้นตอนที่ 2 ไปเรื่อย เมื่อได้ความยาว
ตามต้องการ รวบปลายผ้ามดัปม และ
ตัดปลายผ้าให้เสมอกัน

1

2

3
4

Ready to play
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Photo's story

about ‘ตวัตัว ปากจุม่โกโก้’

แนะน�ำตัวเองสักหน่อย

 “สวสัดคีรบั ผมชือ่ รวชิญ์ ไชยจ�า ชือ่เล่นว่า ไผ่ ครับ 
จรงิๆ ผมกเ็ป็นคนรกัสตัว์คนหนึง่ ชอบเลีย้งสตัว์อยูแ่ล้ว 
ตั้งแต่เด็กก็เริ่มจากการเลี้ยงปลา เล้ียงกระต่าย เล้ียง
อะไรที่ง่ายๆ ก่อน เป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการการดูแลอะไร
มากนกั ส่วนสนุขันีก่จ็ะไม่ค่อยได้เลีย้งเท่าไหร่ เพราะว่า
ยังเรียนไม่จบ ที่บ้านก็ยังไม่อยากให้เลี้ยง เพราะว่าไม่มี
คนมาช่วยดแูล แต่ส�าหรับตวันีไ้ด้มาตอนทีเ่รยีนใกล้จบ
แล้ว ที่บ้านก็เลยอนุญาตให้เลี้ยงครับ”

ที่มำของ “ตัวตัว”

 “ตอนนี้เลี้ยงสุนัขแค่ตัวเดียว เลี้ยงมาได้ 5 ปีแล้ว
ครบั กร็บัมาเลีย้งตัง้แต่ยงัเดก็เลย ไม่ค่อยแน่ใจเร่ืองอายุ
ในตอนนัน้ แต่น่าจะประมาณ 3 เดอืนได้ครบั เรือ่งมนัเกดิ 
มาจากการที่ผมไปหาซื้อปลาสวยงามจากเว็บไซต์หนึ่ง 
แต่ไปเห็นประกาศหาบ้านให้หมาเลยคลิกเข้าไปดู ก็มี
รูปหมาตัวหนึ่ง แล้วลงรายละเอียดไว้ว่า เป็นลูกหมาที่
ถกูแม่ท้ิง เพราะลกูตวัอืน่ตายหมดแล้ว โดนรถทบั เหลือ
ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยหาคนอุปการะ ตอนนั้นเห็นหน้าปุ๊บ 
กช็อบเลย คอืหน้าตาเขาอ้อนมากครบั กเ็ลยติดต่อกลับ
เจ้าของกระทูว่้า จะขอรับหมามาเลีย้ง วนัถดัมากไ็ปรบั
หลงัจากเลกิเรยีน ตอนนัน้กด็กึแล้ว พอเอากลบัมากบ็อก
ที่บ้านว่า หมาของเพ่ือนมาฝากไว้ ที่ไม่บอกความจริง 
เพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ ที่บ้านไม่อยากให้เลี้ยง ก็เลย
ต้องอ้างแบบนี้ ที่บ้านก็ถามตลอดว่าเม่ือไหร่จะเอาไป
คืนเพ่ือน แต่เรากท็�าเป็นเงยีบๆ ไป ไม่ค่อยได้ตอบอะไร 
แต่พอเลี้ยงมาเร่ือยๆ ที่บ้านก็เร่ิมรัก “ตัวตัว” เพราะ
นิสัยเขาจะขี้อ้อน โดยเฉพาะกับยาย ซึ่งยายจะไม่รัก
สัตว์เลย จะมองว่าหมาน่าร�าคาญ เสียงดัง เหม็น เป็น
ความคิดแบบทีไ่ม่เคยเลีย้งสตัว์น่ะครับ แต่ว่ากับตวัตวันี ่
ท�าให้ยายเปลี่ยนความคิดไปเลย เพราะว่าเห็นส่วนดี
ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น นิสัยรักมาก หวงมาก ซ่ึงเป็น
ปกติของหมาอยู่แล้ว แล้วยิ่งตัวตัวเป็นหมาขี้อ้อนด้วย 
แต่เขาจะอ้อนกับยายเท่าน้ันนะครับ กับคนอื่นจะ 
ไม่ค่อยอ้อน พูดง่ายๆ คือเขาอ้อนถูกคน ที่บ้านก็เลย
โอเค เลี้ยงได้ไม่มีปัญหา”

ท�ำไมชื่อ “ตัวตัว” ล่ะ

 “คือตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะตั้งชื่ออะไรดี ก็คิดชื่อมา
ตัง้หลายชือ่ แต่รูส้กึว่ามนักไ็ม่เหมาะกบัหน้าเขาน่ะครับ 
คือหน้าเขาตอนเด็กดูจะกวนๆ หน่อย แต่ก็คิดมาได้ 
ค�าหนึ่ง เป็นค�าที่เราใช้เรียกกับแฟน เพ่ือน หรือใคร
ก็ตามแบบ ตัวเอง...ตัวเอง ประมาณนี้ แต่ผมตัดค�าว่า 
‘เอง’ ออก แล้วใช้ค�าเบิล้สองค�า กเ็ลยเป็นท่ีมาของค�าว่า 
ตัวตัว ครับ”

พูดถึงควำมดังของ “ตัวตัว”

 “จริงๆ แล้วผมก็ลงรูปในเฟซบุ๊คส่วนตัวเฉยๆ นะ 
แต่ว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแฟนคลับตามมาตลอด 
บอกว่ารปูสวยด ีแล้วหมากน่็ารกั น่าจะลองท�าเพจดู ผม
กค็ดิว่าลองท�าเล่นๆ ดู ไม่ได้หวงัว่าจะดงัอะไร คอืใจจริง
ท�าไว้ส�าหรับลงรูปเฉยๆ ตอนแรกกม็คีนตดิตามไม่เยอะ
เท่าไหร่ ประมาณ 400-500 คน แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งจาก
แฟนเพจไม่ถึงพัน ก็ได้มีเพจกลูต้า ซ่ึงเป็นหมาเซเลป

เ ขาว่ากันว่า ภาพถ่ายหนึ่งภาพสามารถแทน 
ค�าพูดได้นับพัน ฉันใดก็ฉันนั้น การถ่ายทอด 
เรื่องราวระหว่างชายหนุ ่มรักสัตว์กับหมาตัว

หนึ่งผ่านภาพถ่ายแม้เพียงภาพเดียวก็คงอธิบายถึง 
ความรกัความผูกพนัได้ดีกว่าส่ิงใดๆ และ Pet Lover  
ฉบับนี้จึงขอน�าคุณผู้อ ่านไปรู ้จักกับเจ้าของเพจ  
“ตัวตัว ปากจุ ่มโกโก ้” หนึ่งในเพจที่ ได ้ชื่อว ่า 
ถ่ายภาพสวยมาก และเรือ่งราวของเขากน่็าประทบัใจ 
มากด้วยเช่นกัน 



Petlover by JerHigh  13

‘‘อันดับแรกต้องเข้าใจก่อน
ว่าหมาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เหมือน
กับสัตว์อื่นๆ ทั่วไป 
เขาค่อนข้างจะมีความผูกพัน
กับมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
พอเราเข้าใจจุดนี้  
ก็จะท�าให้เราอยากเลี้ยงดู 
อยากศึกษาพฤติกรรม
ของเขามากขึ้น’’

ช่วยเอาไปแชร์ให้ว่าเพจนี้ถ่ายรูปสวย จากนั้นยอดไลค์
กเ็พิม่เป็น 3,000 ได้มัง้ครบั คอืขึน้จากหลกัร้อยไปหลกั
พันเลย ทุกวันนี้ก็ 7,000 แล้วครับ ส่วนมากก็จะลงรูป
ที่เพจ ‘ตัวตัว ปากจุ่มโกโก้’ ที่เดียวเลย” 
 “ส่วนทีม่าของชือ่เพจคอื ผมเป็นคนชอบหมาพนัธ์ุ
ชิบะ ก็มองว่าตัวตัวนี่ก็คล้ายชิบะนะ แต่ติดอย่างเดียว
คือปากด�า เลยตั้งชื่อที่ตีความว่า ‘ตัวตัวเป็นชิบะที่ปาก
จุ่มโกโก้มา’ แต่จริงๆ ตัวตัวเป็นหมาไทยพันทาง ดูแล้ว
น่าจะเกดิจากการผสมมากกว่า 2 สายพนัธ์ุขึน้ไป อาจจะ 
มีเชื้อบางแก้วหน่อยๆ จากลักษณะขนบางจุดซ่ึงยาว
คล้ายบางแก้ว กเ็ลยเดาว่าน่าจะมเีชือ้บางแก้วอยูบ้่าง” 

กระแสตอบรับจำกลูกเพจ

 “คิดว่าเขาน่าจะชอบรปูทีดู่สบายตา ดูเป็นธรรมชาติ 
น่ะครับ ส�ารวจจากคอมเม้นต์ หรือความคิดเห็นของ
คนส่วนใหญ่ ซึ่งจะชอบรูปท่ีแสดงออกถึงธรรมชาติ
ของหมา ไม่ใช่ความเว่อร์วังอลังการอะไรหรอกครับ” 

เทคนิคกำรฝึกสุนัข

 “การเลีย้งหมาต้องอาศัยความอดทนนะครบั ไม่ใช่
ว่าจะฝึกได้ในวันสองวัน เพราะหมาไม่ได้ฟังภาษาคน 
รูเ้รือ่ง แต่เขาอาศัยการจ�าค�ามากกว่า คอืเขาจะไม่เข้าใจว่า 
สวสัด ีคอืค�าทกัทายนะ แต่เขาจะจ�าว่าค�าๆ นีใ้ช้ตอนไหน 
มากกว่า ซึ่งเราก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เขาจดจ�าได้ 
ต้องมีความสม�่าเสมอในการฝึก ให้เขาจ�าได้ว่าค�านี้ 
ต้องท�ายังไง”

 “แรกเร่ิมที่ผมฝึกก่อนเลยก็คือ ขอมือ จะใช้เวลา
ก่อนที่จะให้อาหาร ให้เขาคอยแล้วฝึก อย่างการขอมือ 
ก็จะจับขาหน้าเขาขึ้นมา แล้วพูดค�าว่า ขอมือ แล้วก็ท�า
ซ�า้ไปเรือ่ยๆ จนสุดท้ายเรากไ็ม่ต้องจบัขาเขาแล้ว เขาจะ
ยกมอืของเขามาหามอืของเราเองครับ คอืเราต้องอาศยั
การฝึกบ่อยๆ ใช้ค�าเดิม น�้าเสียงเดิม เพราะหมาจะจ�า 
ทั้งค�าและน�้าเสียงแบบเดิม นี่เป็นหลักการในการฝึก
ให้เขาจ�าได้”

เทคนิคกำรถ่ำยภำพสัตว์เลี้ยง

 “อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าหมาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้
เหมอืนกบัสตัว์อ่ืนๆ ทัว่ไป เขาค่อนข้างจะมคีวามผกูพัน
กับมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ พอเราเข้าใจจุดนี้  
กจ็ะท�าให้เราอยากเลีย้งด ูอยากศกึษาพฤตกิรรมของเขา 
มากขึ้น ว่าถ้าเราอยากจะเล้ียงให้เขาเป็นได้แบบนี ้
จะต้องท�าอะไรบ้าง คอืทกุอย่างมนัเกดิจากความเข้าใจ
ในตัวเขาก่อนครับ”
 “ส�าหรับการถ่ายรูปในเพจของผมก็คือ ต้องท�าให้
เขาอยูใ่นช่วงทีรู่ส้กึสบายและผ่อนคลาย ถ้าเขาไม่อยาก
ถ่ายภาพตอนนี้ก็อย่าไปคะยั้นคะยอมาก อย่าไปฝืนเขา 
เพราะรูปที่ได้จะไม่ค่อยสวย แล้วสิ่งหนึ่งก็คือ เราต้อง
พยายามมองนสิัย มองบคุลกิว่าเขาชอบที่จะถกูถ่ายรปู 
ในลักษณะแบบไหน จริงๆ คือต้องอาศัยประสบการณ์ 

น่ะครับ ต้องเรียนรู้ว่าถ่ายแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี 
ไปเรื่อยๆ มันยากที่จะมาถึงปุ๊บแล้วถ่ายได้เลย ต้อง
อาศัยความอดทนนิดหนึ่ง เรียนรู้กันไปครับ”

กิจกรรมในหนึ่งวันกับ "ตัวตัว"

 “ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเจอกันแค่ตอนเช้า เพราะ
ผมต้องไปท�างาน ตอนเช้าก็จะพาเขาไปส่งไว้กับยาย 
ช่วงกลางวนัยายจะเป็นคนเลีย้ง แล้วตอนเยน็กจ็ะไปรบั 
กลบัมาท่ีบ้าน ระหว่างทางก็อาจจะพาไปว่ิง ไปเดนิเล่น 
แต่ถ้าเป็นวันหยุดผมก็จะดูแลเอง ทั้งเร่ืองให้อาหาร  
พาไปขบัถ่าย เดนิเล่น บางทก็ีถ่ายรปูบ้าง แล้วถ้าวนัไหน
ว่าง ก็จะหาสถานที่ที่จะพาตัวตัวไปเปิดหูเปิดตาได้ ไป
ถ่ายรูปเล่น พาออกไปเทีย่วบ้าง น่ันกเ็ป็นวิธีหนึง่ทีท่�าให้
หมาเขาชนิกบัสถานทีแ่ปลกๆ ไม่ตืน่คน จรงิๆ ตอนแรก 
ตัวตัวก็จะไม่ชินสถานที่แปลกใหม่ แต่พอพาออกไป
เรื่อยๆ เขาก็ชินครับ ตอนนี้ก็ไม่ตื่นตระหนกแล้ว”

ฝำกเพจ “ตัวตัว” 

 “กข็อให้รักตวัตวันานๆ นะครับ ตดิตามผลงานกนั
ต่อไป จะพยายามหารูปใหม่ๆ มุมใหม่ๆ มาน�าเสนอ
เร่ือยๆ คาดว่าในระยะต่อไปน่าจะมีออพชั่นเสริมขึ้น
ในเพจนอกจากการถ่ายภาพ เป็นการพาไปรวีวิสถานที่ 
ที่พาหมาไปได้ครับ”
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 กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร ์ผจญภัยที่สร ้างจาก
วรรณกรรมชื่อดัง the Jungle Book (เมาคลีลูกหมาป่า) 
ซึ่งเขียนโดยนักเขียนชาวอังกฤษ รัดยาร์ด คิปลิง โดยเร่ือง
ราวกล่าวถึง เมาคลี เด็กทารกที่พลัดหลงจากพ่อแม่ในป่า
ลึกของประเทศอินเดีย และถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวของ
หมาป่าจนค่อยๆ เติบใหญ่ จนกระท่ังวันหนึ่งเขาต้องถูกขับ
ไล่ออกจากป่า เมื่อ แชร์คาน เสือร้ายประจ�าถิ่นที่ถูกท�าร้าย
จากฝีมือมนุษย์จนฝังใจ เมื่อต้องเดินทางออกจากบ้านที่เขา
มี เมาคลีได้พบเจอกับสัตว์ต่างๆ มากมาย ทั้งจากคู่หู บากี
ร่า และบาลู หมีผู้มีจิตวิญญาณอิสระ คา งูเหลือมจอมเจ้า
เล่ห์ ร่วมติดตามการผจญภัยในรูปแบบภาพยนตร์แฟนตาซี 
ผลงานสร้างโดยวอลท์ ดิสนีย์ พิคเจอร์ เร็วๆ นี้

หมวดหมู่: Fantasy adventure, Drama, Family
อ�านวยการสร้าง: Walt Disney Pictures
ผู้ก�ากับ: Jon Favreau
นักแสดงและพากย์เสียง: neel Sethi, Idris elba, Bill 
Murray, Ben Kingsley,  Scarlett Johansson

the jungle book
เมำคลลีกูหมำป่ำ

Bookon shelf

รู้ใจแมว
ผู้แต่ง liberalsya
ผู้แปล อนิษา เกมเผ่าพันธ์
ส�านักพิมพ์ Springbooks
 หนังสือที่รวบรวมวิธีการเลี้ยงและ
ฝึกแมวให้ได้อย่างมืออาชีพ เร่ิมต้ังแต่
การเตรียมตัวรับเจ้าเหมียวเข้าบ้าน 
แมวสายพันธุ์ที่เหมาะกับคุณ เข้าใจถึง
ลกัษณะนสิยัของแมวและการแสดงออก
ผ่านภาษากาย โภชนาการ สุขภาพและ 
โรคภัยที่พึงระวัง เคล็ดลับในการฝึก
ทักษะแมวด้วยของเล ่นท�าเองผ่าน 
ภาพประกอบน่ารักๆ ในรูปแบบการ์ตนู 
แม้ว่าเจ้าเหมียวจะเป็นสัตว์ที่มีโลกส่วน
ตัวสูง แต่เน้ือหาภายในหนังสือเล่มน้ี 
จะช่วยท�าให้คุณรู ้ใจแมวและสร้าง 
ความสนิทสนมกันได้อย่างไม่ยาก

lady Gigi
ผู้แต่ง หมาจ๋า
ส�านักพิมพ์ บันลือบุ๊คส์
 ท�าความรู้จกักบัเลด้ีหน้าโหด หัวใจ 
ฟรุ้งฟร้ิง ผ่านลายเส้นการ์ตนูน่ารกัปนฮา 
จากปลายปากกาของณฐัวร์ี ลมิปนลิชาติ 
ผู้ดูแลเพจหมาจ๋า ที่จะน�าเสนอความ
สนกุในรปูแบบ comic essay ของเจ้าตูบ 
พันธุ์อ้วนปั ๊กท่าทางดุ แต่นิสัยน่ารัก 
ผดิกบัหน้าตา งานนีไ้ม่ได้มาเดีย่ว เพราะ
จีจี้ควงคู ่หูพูเดิ้ลที่ชื่อ “พุดดิ้ง” ทั้งคู ่
จะมาบอกเล่าชีวิตในแต่ละวัน พร้อม
ถ่ายทอดมมุมองของหมาว่าเหน็เจ้าของ
เป็นอย่างไร แล้วคุณจะเข้าใจว่าหมา
หน้าดุไม่ใช่หมาไม่น่ารักเสมอไป

 ในช่วงท่ีอากาศร้อนแบบนี ้การนอนนิง่อยูก่บับ้านดจูะ
เป็นตัวเลือกหลักๆ ของคนทั่วไป แต่หากเบ่ือบรรยากาศ
เดิมๆ อยากออกไปเปิดหูเปิดตาบ้าง สถานท่ีเท่ียวไม่ไกล
เมืองกรุงก็ดูจะน่าสนใจดี จังหวัดราชบุรีจึงอาจเป็นหนึ่ง
ช้อยส์ที่น่าเลือกให้ไปเยือน เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่อง
เทีย่วหลายแห่ง ความเก่าแก่ของตลาดน�า้ร้อยปีอย่างตลาด
น�้าด�าเนินสะดวกก็มีมนต์เสน่ห์ให้ต้องไปสัมผัสสักครั้ง ที่นี่
ไม่เพียงคลาคล�่าไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนซึ่งเป็น
คนพื้นเพน�าผลไม้ ต้นไม้ อาหาร สินค้าที่จ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีพบรรทุกลงเรือพายล�าย่อมมาจ�าหน่ายอย่างหนา
แน่นแล้ว การสวมใส่เสื้อผ้าแบบชาวสวน สวมงอบใบลาน 
ก็ท�าให้นึกถึงภาพในอดีตท่ีเราอาจไม่ค่อยได้สัมผัสบ่อยนัก 
นั่นล่ะจึงเรียกว่าวิถีชีวิตอันเป็นเสน่ห์อย่างแท้จริง

 แต่เดิมน้ัน คลองด�าเนินสะดวกถูกขุดข้ึนเพ่ือเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น�้าแม่กลองและแม่น�้าท่าจีน เพื่อประโยชน์ใน
การคมนาคม ขนส่ง และค้าขายมีชื่อเดิมว่า ตลาดน�้าคลอง
ต้นเข็ม ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อคลองด�าเนินสะดวกซึ่ง
เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 นอกจากการค้าขาย
ทางเรอื ปัจจบุนั ตลาดแห่งนีย้งัมร้ีานรวงมากมายริมคลองที่
จ�าหน่ายสินค้าพื้นบ้านและทันสมัย ผลงานศิลปะ ของระลึก 
อาหารการกนิอกีมากมาย และยงัมบีริการเรือเช่าน�าเทีย่วพา
ไปชมสวน การท�าน�า้ตาลสด และทวิทศัน์สองฝ่ังคลองท่ียงัคง
ความเป็นธรรมชาติอยู่มาก

หนร้ีอนไปเทีย่ว 
"ตลำดน�ำ้ด�ำเนินสะดวก"

Where to go?



Petlover by JerHigh  15

PeTpanorama

1,600 
Pandas+ 
World tour 
in thailand

 การทวัร์รอบโลกของแพนด้า 1,600 ตวั เกดิขึน้ 
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยความร่วมมือ 
ระหว่างกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และ
ศิลปินชาวฝรั่งเศส เปาโล กรองจีอง (Paulo 
Grangeon) ผูส้ร้างสรรค์ผลงานศลิปะแพนด้าน้อย
ทีป่ระดษิฐ์ข้ึนในรปูแบบเปเปอร์มาเช่ ด้วยกระดาษ
รไีซเคลิ โดยเริม่แรกเขาได้สร้างสรรค์แพนด้าขึน้มา 
ทั้งหมด 1,600 ตัว ซึ่งเท่ากับจ�านวนแพนด้า 
ที่ยังหลงเหลืออยู่ทั่วโลกขณะนั้น
 ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการพาแพนด้าเหล่านี้  
เดนิทางจดัแสดงและสร้างสสีนัตามเมอืงท่องเทีย่ว 
ยอดฮิตและสถานท่ีส�าคัญต่างๆ กว่า 100 แห่ง 
ในหลายประเทศท่ัวโลก ได้แก่ ฝรั่งเศส, อิตาลี, 
เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, ไต้หวัน, 
ฮ่องกง, เกาหลี และมาเลเซีย เพื่อตอกย�้าความ
ส�าคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม  
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมของโครงการ 1600 Pandas+ World 
tour in thailand จัดวันที่ 4-19 มีนาคม 2559  
ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดแสดงแฟลชม็อบ 
(flash mobs) ตามสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ี 
ส�าคัญต่างๆ ของประเทศไทย 10 แห่งด้วยกัน  
ได้แก่ สนามหลวง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ลาน
กิจกรรมสถานีบีทีเอสช่องนนทรี, หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร, สวนสันติชัยปราการ, ป ้อม
พระสเุมร,ุ เสาชงิช้า, สวนลมุพนิ,ี สถานรีถไฟหวัล�าโพง 
และวัดภูเขาทอง จ.อยุธยา




