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You Mean 
Something to Me. 
Butter & เนย โชติกา วงศ์วิลาศ



Vizsla
Other Name: Hungarian Short-haired Pointing Dog, Magyar Vizsla

pet of the month
02

ถิ่นก�ำเนิด: ฮังการี
ช่วงอำยุ: 12-15 ปี 
Group: Gun Dog, Sporting 
ส่วนสูง: 51-66 ซม. น�้ำหนัก: 18-27 กก.

วิซสลา

ต้องการการออกก�าลังกาย

ด้วยการเดินอย่างน้อย 

1 
ไมล์/วัน (1.6 กม.)

Exercise!

วิซสลำ (Vizsla) คือชื่อสำยพันธุ์สุนัขที่ได้รับ
คณุสมบตัพิเิศษจำกถิน่ฐำนทีต่ัง้คอื ประเทศ
ฮงักำรี ท�ำให้มีอีกชือ่เรียกหนึง่ว่ำ Hungarian 

Pointer มีกำรปรำกฏให้พบเห็นเป็นภำพแกะสลัก
มำตั้งแต่ในศตวรรษที่ 10 โดยชนเผ่ำ Magyars 
เล้ียงไว้เป็นสุนัขล่ำสัตว์ ด้วยควำมยอดเยี่ยม 
ในกำรดมกลิ่น และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงำนไม่ม ี
ที่สิ้นสุด เก่งในกำรไล่ล่ำสัตว์บนที่สูง เช่น นกและ 
กระต่ำย เชื่อกันว่ำสุนัขสำยพันธุ ์นี้สืบเชื้อสำย 
มำจำกสุนัขกลุ่ม Pointer หลำยประเภท รวมถึง 
Transyvanian Hound และ Turkish yellow 
dog (สูญพันธุ์) ชื่อของ Vizsla หมำยถึงค�ำว่ำ  
ตัวชี้ (Pointer) ในภำษำฮังกำรี 
 หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 เม่ือรัสเซียเข้าควบคุม
สถานการณ์ของประเทศฮังการี สุนัขสายพันธุ์นี้ถูก
ละเลยจนเกอืบจะสญูพนัธ์ุไปแล้ว แต่ด้วยความพยายาม 
ทีจ่ะเกบ็สายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮงัการนีีไ้ว้ จงึมกีารลกัลอบน�า 
สนัุขวิซสลาบางส่วนไปยงัสหรฐัอเมรกิา ออสเตรยี และ
บางส่วนในทวีปยุโรป
 วิซสลามีความภักดีต่อเจ้าของ เลี้ยงดูง่าย มีนิสัย
อ่อนโยน เข้ากบัเดก็ได้ด ีสามารถปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็
ให้เข้าได้กบัคนในครอบครวัและสุนขัตวัอืน่ๆ พวกเขามี
ความแข็งแรงมาก แต่เมื่อขาดการออกก�าลังกายจะก่อ
ให้เกิดความเครียดจนท�าลายข้าวของได้ จึงต้องได้รับ
การเผาผลาญพลังงานในทุกวัน ด้วยการเล่นหรือท�า
กิจกรรม เดินและวิ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมง
 เพราะมีขนที่สั้นเกรียน ท�าให้แทบจะไม่เคยมีกลิ่น
ของความสกปรกเล็ดลอดออกมาปะทะจมูกของคุณได้
จงึสามารถท�าความสะอาดได้ง่ายด้วยการแปรงขนด้วย
ถุงมือยาง และใช้เพียง Dry Shampoo เป็นครั้งคราว 
หรืออาบน�้าด้วยสบู่อ่อนเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น

ศีรษะ กะโหลกศีรษะเป็นรูป
คล้ายโดมเล็กน้อย เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 

หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว้าง

หู ใบหูยาวบาง 
มีขนาดกว้าง ปลายหู
โค้งมน ลักษณะใบหูตก
ห้อยลงมาแนบแก้ม

ตำ ดวงตามีขนาดกลาง
พอเหมาะ ค่อนข้างลึก

คอ กล้ามเนื้อแข็งแรง 
เนื้อแน่นและตึง ไม่หย่อนยาน

จมูก จมูกเป็นสีเนื้อ 
ใกล้เคียงกับสีขน

ปำก ฟันและขำกรรไกร 
มองจากด้านหน้า

คล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ริมฝีปากจะต้องไม่ห้อย 
ฟันสบกันแบบกรรไกร

อก ค่อนข้างกว้าง 
ซี่โครงกางพอเหมาะ

ขำและเท้ำ ขาหน้าตั้งตรง 
กล้ามเนื้อแข็งแรง 
เล็บมีสีน�้าตาล ขาหลัง
ท�ามุมพอประมาณ 
ขาทั้งสองข้างขนานกัน
หำง โคนหางมีความหนา 
อยู่ต�่ากว่าระดับเอว 
นิยมตัดให้สั้น
ขน สั้น เรียบ 
ขนแน่น สีน�้าตาล
ออกแดง

ล�ำตัว แข็งแรง 
มีความยาวมากกว่า

ความสูง

Wobble ball 2.0 
Dog toy
 เลือกของเล่นที่มีคุณภาพ นอกจากจะช่วยยืดอายุการ 
ใช้งาน ประหยัดเงิน ยังท�าให้เจ้าตูบรู้สึกสนุกสนานไปด้วย
กับ Wobble Ball 2.0 ที่ถูกออกแบบขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูง 

pet play 
tunnel 
 เ พ่ิมความสนุกสนานในการ 
ละเล่นให้กบัสตัว์เลีย้งด้วย Pet Play 
Tunnel อุโมงค์ตาข่ายแบบพกพา  
ท�าจากวัสดุชั้นดีเป็นผ้าตาข่ายและ

มีความทนทาน สีสันสดใสน่ารัก 
รปูทรงหยดน�า้ ตกแต่งรอบๆ ด้วยรู 
รูปก้อนเมฆ เพื่อให้คุณใส่ขนม
ของโปรดของสุนัข เมื่อเขาเล่น
และพยายามจะกินขนม ลูกบอล
จะโยกและส่ายไปมา เป็นการ
กระตุน้ให้สุนขัเกิดการการเรียนรู้ 
ในการดมกลิ่น มองเห็นและ
สัมผัส Wobble Ball ท�าจาก 
โพลีคาร์บอเนตที่มีความเหนียว
และหุ้มด้วย Thermoplastec 
ABS ป ้องกันการลื่นไถล จึง 
ปลอดภัยส�าหรับสุนัขของคุณ 
ล้างท�าความสะอาดได้ มีให้เลือก 
3 สีคือ สีฟ้า เขียว และส้ม

โครงลวดทีจ่ะช่วยให้การพับ
เก็บและกางออกท�าได้อย่าง
ง ่ายดายภายในไม ่กี่นาที 
นอกจากน้ียังมีกระเป๋าห้ิว 
ที่ท�าให ้สะดวกในการจัด
เก็บและถือไปมาได้สะดวก 
คุณสามารถใช้อุโมงค์นี้เพื่อ
ให้สัตว์เลี้ยงได้ออกก�าลัง
กาย ฝึกอบรมสุนัข และเล่น 
ในสนามหลังบ้าน Pet Play 
Tunnel มี 2 ขนาดให้เลือก
คือ ขนาดเล็ก (13” x 50”) 
และขนาดใหญ่ (22” x 95”) 
ข้ึนอยู่กับขนาดและน�้าหนัก
ของสุนัข



Training
corner 

Petlover by JerHigh  3

uestions
of the monthQ

ก  ำรเห่ำของสุนัขเป็นสัญชำตญำณตำม 
ธรรมชำติท่ีจะส่ือสำรกับส่ิงต่ำงๆ มัน 
ค่อนข้ำงมีประโยชน์เพรำะเสียงเห่ำนั้น 

สำมำรถขบัไล่ผู้บกุรุกและแจ้งเตอืนคณุถงึอนัตรำย 
ที่อำจเกิดข้ึน แต่ถ้ำเห่ำมำกเกินไปก็สร้ำงปัญหำ 
ค่อนข้ำงมำก กำรสอนให้เขำรู้จักค�ำสั่งเห่ำและ 
เงียบควบคู่กันจะต้องอำศัยควำมทุ่มเทและปฏิบัติ
อย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งอำจกินเวลำหลำยสัปดำห์  
แต่ผลที่ได ้จะท�ำให้คุณควบคุมพฤติกรรมกำร 
ส่งเสียงรบกวนของสุนัขได้ในหลำยสถำนกำรณ์

6พูดค�าสั่งเงียบด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น กระชับ ให้
รางวัลทุกครั้งที่สุนัขอยู่ในความเงียบ

7ฝึกค�าสั่ง “เงียบ” ให้บ่อยครั้งเท่าที่คุณจะสามารถ
ท�าได้ตลอดเวลาที่สุนัขเห่า 

HOw tO traiN YOur DOg tO Speak

1เลือกค�าง่ายๆ ส�าหรับการฝึกค�าส่ังเห่า ค�าควรจะ
ง่ายต่อการจดจ�าและใช้อย่างต่อเนื่อง ทางเลือกที่

ดีคือ “พูด” หรือ “เห่า”

2ปล่อยให้สนุขัเห่าตามปกต ิขณะทีเ่ขาเห่า ให้คณุพดู
ค�าสั่งด้วยน�าเสียงและจังหวะที่ชัดเจน

3ให้ค�าชมสุนัข และให้ขนมหรือของเล่นเป็นของ
รางวัล

4ท�าซ�้าขั้นตอนค�าสั่ง 1-3 อีกหลายๆ ครั้ง 

5เมื่อสุนัขเรียนรู้ค�าสั่ง “เห่า” และ “เงียบ” 
คุณสามารถใช้มันร่วมกัน เมื่อสั่งให้สุนัขเห่า

ค่อยบอกให้เงียบ

tips:
	 • ไม่มกีารจ�ากัดว่าคณุจะสอนให้เห่าก่อนหรอืหลงั
ค�าสั่งเงียบ แต่ให้พิจารณาจากความสะดวกและความ
สามารถของสุนัขที่จะเรียนรู้ ส�าหรับสุนัขที่มีลักษณะ
ของ Dog Barkers มากเกินไป จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
ค�าสั่งเงียบเป็นอันดับแรก

	 • การสอนให้เห่าใช้ได้กับสุนัขที่จะเห่า แต่สุนัข
บางสายพันธุ์ เช่น บาเซนจิ แทบไม่มีแนวโน้มในการ
เห่า ค�าสั่งนี้จึงอาจท�าให้สุนัขเกิดความสับสนได้

DifficultY: Average
time requireD: 10-15 นาที, 1-2 ครั้งต่อวัน

HOw tO traiN YOur DOg tO Be quiet

1สร้างสถานการณ์ที่จะท�าให้สุนัขเห่า วิธีที่ดีที่สุดคือ
การให้ใครสักคนกดกริ่งหรือเคาะประตู

2เว้นระยะเวลาให้สุนัขเห่าชั่วครู่ เมื่อเขารับรู้ถึง
แหล่งทีม่าของเสยีงนัน้ๆ ให้ดงึความสนใจของสนุขั

กลับมาท่ีคุณ วธีิทีด่ทีีส่ดุคอืถอืขนมหรอืของเล่นไว้ในมอื 

3เม่ือสุนัขหยุดเห่า มอบรางวัลให้เขา (ขนมหรือ
ของเล่น)

4ท�าซ�้าขั้นตอนที่ 1-3 แต่ให้เพิ่มระยะเวลาของการ
เงียบให้นานขึ้นในแต่ละครั้ง ก่อนจะให้รางวัล

5เลือกหนึ่งค�าส�าหรับค�าสั่งเงียบ ซึ่งควรจะง่ายต่อ
การจดจ�าและต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ทางเลือกที่ดี

คือค�าว่า “พอ” หรือ “เงียบ”

wHat YOu NeeD:

	 • ขนมสุนัขรสชาติอร่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
	 • ของเล่นชิ้นโปรดของเจ้าตูบ
	 • ส่ิงทีจ่ะกระตุน้ให้เกิดการเห่า เช่น เสียงออดหรอื
คนเคาะประตู

How to Train Your Dog to be 

‘quiet’ 
or ‘bark’
สอนเจ้าตูบให้รู้จักการเงียบ

1จ�าเป็นแค่ไหนที่จะต้องเสริมแคลเซียม
ให้กับสุนัข?

 Answer: ถ้าสุนัขได้รับอาหารที่ดี กินอาหาร
ที่เป็นพรีเมี่ยมเกรดซึ่งมีแคลเซียมอยู่แล้ว การเสริม
แคลเซียมนั้นก็ไม่จ�าเป็น เพราะโดยท่ัวไปแคลเซียม
ที่จ�าหน่ายอยู ่ในท้องตลาดจะเป็นแคลเซียมที่ผสม
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียง
กับอาหารปกติอยู่แล้ว 
 การใช้แคลเซียมเสริมควรได้รับการพิจารณาใน
กรณีที่สุนัขได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก เช่น ขาหัก 
การให้แคลเซียมก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเพ่ิม 
เนื้อกระดูกท่ีจะเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และใน 
แม่สนุขัให้นมลกู ซึง่จะสูญเสยีแคลเซยีมไปมากในน�า้นม 
ควรเสริมแคลเซียมวันละหนึ่งเม็ด โดยอาจแบ่งเป็น 
เวลาเช้าและเย็นครั้งละครึ่งเม็ด ขณะเดียวกันลูกสุนัข
ในวัยก�าลังเจริญเติบโตก็มีความต้องการแคลเซียมมาก
เช่นกัน แต่ควรได้รับค�าแนะน�าจากสัตวแพทย์ของคุณ
เป็นหลัก

 คุณสามารถหัดให้สุนัขยอมรับการแปรงฟันได้
ตัง้แต่ยงัเป็นลกูสนุขั โดยเริม่เมือ่ฟันแท้ขึน้ครบหมดแล้ว 
โดยปกติจะอยู่ที่ช่วงอายุ 6 เดือน การแปรงฟันในช่วง
ที่ผลัดฟันจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ท�าให้เกิดการต่อ
ต้านและเกลียดการแปรงฟันได้  ส�าหรับสุนัขที่โตเต็ม
ทีแ่ล้วสามารถเริม่หดัการแปรงฟันได้แบบค่อยเป็นค่อย
ไป และเป็นไปในทางให้รางวัล กล่าวชม และต้องอาศัย
ความอดทนและใจเย็นมากกว่าการหัดเมื่อสุนัขยังเด็ก
 วิธีกำรฝึกให้สุนัขยอมรับกำรแปรงฟัน
 1. ฝึกให้สุนัขชินกับการมีสิ่งของอยู่ในปาก โดย
เอาน้ิวจุ่มน�้าซุปเน้ือสัตว์ยื่นให้สุนัขเลีย แล้วน�านิ้วไปถู
บริเวณเหงอืก และฟันของสนุขัเบาๆ พร้อมกบักล่าวชม 
และให้รางวัล ท�าเช่นนี้ประมาณ 2 สัปดาห์
 2. พันผ้าก๊อซที่นิ้วแล้วจุ่มน�้าซุปเนื้อสัตว์ จากนั้น 
ถูผ้าก๊อซรอบฟันพร้อมกับกล่าวชม และให้รางวัล 
 3. ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับรสชาติของยาสีฟันส�าหรับ
สุนัข โดยป้ายยาสีฟันลงบนนิ้วให้สุนัขเลีย จากนั้นป้าย
ยาสฟัีนลงบนเหงอืกและฟันของสนัุขพร้อมทัง้กล่าวชม 
และให้รางวลั ใช้เวลาในขัน้ตอนนีป้ระมาณ 1-2 สัปดาห์
 4. เริ่มแปรงฟันให้สุนัข โดยเริ่มจากซี่ที่เข้าถึงง่าย 
เช่น ฟันตัด ฟันเคี้ยว แปรงโดยให้ขนแปรงท�ามุม 45 
องศากับรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน พร้อมทั้งกล่าว
ชมสุนัขไปด้วย เมื่อสุนัขยอมรับการแปรงฟันแล้ว จึง
ค่อยๆ เพิ่มจ�านวนฟันที่แปรงในแต่ละครั้ง จนสามารถ
แปรงฟันได้ทั้งปาก

2จ�าเป็นต้องแปรงฟันให้กับสนุขัหรอืไม่ และ
ควรเริ่มต้นเมื่อไร?

 Answer: การแปรงฟันเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
ก�าจัดคราบอาหารและคราบจลุนิทรย์ีทีม่าสะสมบนฟัน 
ซึ่งคราบเหล่าน้ีหากปล่อยท้ิงไว้จะเกิดการตกตะกอน
ของแร่ธาตุในน�้าลายกลายเป็นหินปูน ควรท�าการ 
แปรงฟันให้กับสุนัขวันละครั้ง 
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 เจอร์ไฮร่วมกับ ทเว็นตี้ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์, บลูสกำย สตูดิโอส์,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Jerhigh ฮักน้อง และพำน้องหมำดูหนัง 
ครั้งที่ 7

 นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู ้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท  
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข 
ตรา “เจอร์ไฮ” ร่วมกบั ทเวน็ตี ้เซน็จรูี ่ฟ็อกซ์, บลสูกาย สตดิูโอ และเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Jerhigh ฮักน้อง และพาน้องหมาดูหนัง  
ครั้งที่ 7 เรื่อง “ไอซ์เอจ 5 ผจญอุกกาบาตสุดอลเวง” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์  
ซนีเีพลก็ซ์ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสติวัล เชยีงใหม่ เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 7 กรกฎาคม ทีผ่่านมา 
โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวณิช ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
มาร่วมเปิดงาน และนายปวิณ ช�านิประศาสน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ร่วมปิดงาน พร้อมถ่ายภาพเพื่อเป็นก�าลังใจให้กับเด็กนักเรียน

Jerhigh ฮักน้อง
และพาน้องหมาดหูนัง ครั้งที่ 7
@Central Festival Chiang Mai
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 กิจกรรม “Jerhigh พาน้องหมาดูหนัง” จัดต่อเน่ืองเป็นครั้ง
ที่ 7 โดยยกขบวนความสนุกมาเอาใจคนรักน้องสุนัขที่ จ.เชียงใหม่ 
เพ่ือให้น้องสุนัขมีสิทธิพิเศษในการชมภาพยนตร์ร่วมกับเจ้าของ
อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “Jerhigh ฮักน้อง” 
เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู ่ในพ้ืนที่ห่างไกลจังหวัด
เชียงใหม่ จากโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา โรงเรียนบ้านดงด�า โรงเรียน
บ้านโรงวัว และโรงเรียนในอ�าเภอดอยหล่อ จ�านวน 200 คน  
ได้มาเปิดหูเปิดตา และสร้างประสบการท่ีดีผ่านการชมภาพยนตร์
เรื่อง “ไอซ์เอจ 5 ผจญอุกกาบาตสุดอลเวง” ภาพยนตร์อนิเมชั่น
สุดอลังการที่จะสานต่อความสนุกสนาน ยกก๊วนกันมาสร้างความ
บันเทิงให้กับผู้ชม กับเรื่องราวที่จะต้องทิ้งบ้านของตนเองเพื่อรักษา
ชีวิตไว้เมื่ออาณาจักรถูกรุกราน และออกเดินทางอย่างไร้จุดหมาย 
ไปสู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยในดินแดนสุดมหัศจรรย์ 
 นอกจากน้ี ภายในงานยังมีบูธตรวจสุขภาพให้กับน้องสุนัขฟรี 
จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และบูธไส้กรอกคุณภาพจาก BKP 
มิสเตอร์ซอสเซส, ลูกชิ้น เอเอ, ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งจากซีพี นมเมจิ  
ท่ีน�ามาจัดให้ชิมฟรีภายในงานส�าหรับเด็กนักเรียน และผู้เข้าร่วม
กจิกรรม รวมถงึการแสดงสนุขั และกจิกรรมร่วมสนกุอืน่ๆ อกีมากมาย 
ที่จะท�าให้ทุกท่านได้รับผลิตภัณฑ์จากเจอร์ไฮกลับบ้านไปอีกด้วย
 ส�าหรับกติกามารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ส�าหรับน้องหมา
คือ สุนัขทุกตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมส�าหรับสุนัข เพ่ือการปฏิบัติที่ถูก
ต้องตามหลกัสขุอนามยัและป้องกนัการเปรอะเป้ือนและต้องน�าสนุขั 
นั่งอยู่บนตักขณะชมภาพยนตร์ และเมื่อกิจกรรมการชมภาพยนตร ์
สิ้นสุดลง ทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะท�าความสะอาด
โรงภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะและสร้าง 
ความมั่นใจแก่ผู้ชมภาพยนตร์ในรอบถัดไป
 กิจกรรมคร้ังนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม
ของเจอร์ไฮ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้น้องสุนัขมีสิทธิพิเศษในการ 
ชมภาพยนตร์ร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุข และเปิดโอกาสให้กับ 
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล ได้รับประสบการณ์ที่ดี และแสดง 
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เล็งเห็นความส�าคัญของเยาวชน 
ที่จะเป็นอนาคตของชาติ และให้ความส�าคัญต่อสังคมซึ่งสอดคล้อง 
กับหลักค่านิยมขององค์กร
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ThAiLAND iNTerNATiONAL 
DOg ShOW 2016
 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ JerHigh และอาหารแมว Jinny 
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงแห่งปี Thailand International Dog Show 2016 นอกจากจะยกทัพสินค้าราคาพิเศษ
และของแถมมากมายมาสมนาคุณ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เช่น กิจกรรม Meet & Greet กับเหล่าบรรดา Pet’s Sup’tar 
สุนัขและแมวมากมาย อาทิ French Buta, มัฌเช, กระเพรา & ชาเย็น, Cookie Smile Dog, บ้านสิบล้อ, โจโฉแมวหน้ามึน 
และ Thailand American Short Hair Cat Club, น้องแมวโบน BoneBone29 และการรวมตัวของกลุ่มคนรักโกลเด้นฯ 
ปอมเมอเรเนียน ชิห์สุ เฟร้นช์ บูลด๊อก และพบกับมาสคอต Scratist ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Ice Age 5 บินตรงมา
จาก Hollywood นอกจากจะได้พบปะกับความน่ารกัของสุนขัและแมวแล้วยงัมกีจิกรรมเปิดประสบการณ์โลก 3 มติบินซอง 
เจอร์ไฮ กับ JerHigh VR เทคนิคการฝึกสุนัขในท่าทางต่างๆ (ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่านแอพ Jerhigh world) โดยงานนี้
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 



Petlover by JerHigh  7

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ คว้ารางวัล 

ThAiLAND 
LeAN AWArD 2016 
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายระวี ธีรเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท  
ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์เลีย้ง ภายใต้แบรนด์
เจอร์ไฮ และจินนี่ เข้ารับรางวัล Thailand Lean Award 2016 ระดับ Bronze จาก
สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง 
แกรนด์ ฮอลล์ ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึง่เป็นครัง้แรกใน 
กลุม่ซพีีเอฟท่ีได้รับรางวลัน้ี เป็นการตอกย�า้มาตรฐานการผลติและการจดัการทีม่คีณุภาพ
 Thailand Lean Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
งานที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า และบรรลุผลส�าเร็จ ได้รับการยอมรับอย่าง 
กว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นับเป็นรางวัลด้าน 
Operational Excellence ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย
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You Mean 
Something to Me. 
Butter & เนย โชติกา วงศ์วิลาศ

เ มื่อพูดถึงนำงร้ำยหน้ำสวยที่เห็นหน้ำค่ำตำอยู่บ่อยๆ ทำงช่องโทรทัศน์จะต้องมีภำพเธอคนนี้ผุดขึ้นมำทันที 
เพรำะไม่ใช่แค่บทร้ำยกำจสุดขั้ว แต่บำงตัวละครเธอก็แสนจะน่ำรักปนแซ่บนิดๆ วันน้ีเรำขอวำงบทบำท
นักแสดงของเนย โชติกำ วงศ์วิลำศไว้หลังฉำก เพื่อจะได้ได้พูดคุยถึงควำมรักที่เธอมีต่อน้องหมำตัวโปรด
ชื่อบัตเตอร์ในฐำนะเพ็ทเลิฟเว่อร์ตัวจริงกันสักหน่อย

พูดถึงสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

 “เมื่อก่อนเนยเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะเลยค่ะ เลี้ยงหลาย
อย่าง แต่พอหลังๆ รู้สึกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้ว
มนั failed เมือ่ก่อนชอบเลีย้งปลาสวยงามมาก ตอนนัน้ 
เลี้ยงปลามังกรไว้ ตัวยาวมาก เลี้ยงมาตั้งแต่ 6-7 เซนฯ 
จนยาวเป็นบรรทดั รักมาก จ�าได้ว่าครัง้หนึง่เราเปลีย่นน�า้ 
แล้วเขาช็อกน�้า พอเขาเสียก็ไม่ค่อยเลี้ยงแล้ว ก็จะเลี้ยง
เท่าทีม่อียูม่าเร่ือยๆ จนค่อยๆ หายไปหมดกไ็ม่เลีย้งแล้ว 
ส่วนน้องหมาเลี้ยงไว้สองตัวคือบัตเตอร์กับเบอร์รี่ค่ะ 
พอเบอร์ร่ีเสียก็เหลือบัตเตอร์แค่ตัวเดียว เลยค่อนข้าง
ผูกพันกันมาก เหมือนอยู่ด้วยกันสองคนตลอด ก็มีคน
ถามอยู่เหมือนกันว่า ท�าไมไม่หาน้องหมามาให้อยู่เป็น
เพ่ือนกัน คือเราก็ยังท�าใจไม่ค่อยได้ ขอเลี้ยงตัวเดียว 
ไปก่อนดีกว่า ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันตลอด จน
ตอนนี้บัตเตอร์อายุ 7 ปีแล้วค่ะ”

ท�าไมต้องเป็นยอร์คเชียร์

 “จริงๆ แล้วเนยค่อนข้างแพ้ขนนะคะ แต่ที่เลี้ยง 
ก็เพราะว่าชอบน้องหมามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก ซึ่งใน 
ตอนน้ันแม่ไม่ให้เลี้ยงเพราะเรายังรับผิดชอบเขาไม่ได้ 
พอโตขึ้นก็เลยอยากจะเล้ียง ส่วนที่เลือกยอร์คเชียร์  
เทอร์เรีย เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ผลัดขนค่ะ ถึงจะ
มีขาดร่วงอะไรบ้าง แต่ก็ไม่ผลัดขน เพราะฉะนั้นขนที ่
หลุดร่วงออกมา ซึ่งจะท�าให้เนยแพ้น้อยลง”

สุขภาพของบัตเตอร์

 “ตอนนี้บัตเตอร์จะมีปัญหาเรื่องเก่ียวกับฟัน  
เพราะการแปรงฟันหรือขูดหินปูนให้เขาจะยากมาก 
แล้วเวลาต้องขูดหนิปนูเนยก็ไม่กล้าค่ะ เพราะต้องวางยา 
สลบ แล้วเขาน�้าหนักตัวเบามาก ไม่ถึงสองกิโลกรัมเลย  
หนักแค่ประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆ ก็ค ่อนข้างกังวล 
กลัววางยาสลบแล้วเขาจะไม่ตื่น ก็เลยต้องแปรงฟัน 
กันเอง แล้วเขาก็ไม่ชอบให้แปรงฟันมาก ก็เป็นห่วง 
เร่ืองนี้มากที่สุด ส่วนเร่ืองอ่ืนเขาค่อนข้างน่ารักค่ะ  
สขุภาพด ีแข็งแรง ชอบเล่นกบัคน แล้วกมี็ความสุขมาก 
เวลาได้ออกนอกบ้าน ถ้าขึ้นรถก็จะแบบดูนั่นดูนี่ บางที 
ก็จะปีนขึ้นมาที่ตักเราแล้วก็เกาะกระจกรถ เพื่อที่จะได้ 
มองออกไปข้างนอก”
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‘‘บัตเตอร์น่ารักมากค่ะ 

ชอบอยู่กับคน 

ไม่ชอบอยู่กับน้องหมาด้วยกันเอง 

นี่เป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่เนยยังไม่อยากซื้อตัวอื่นมา 

เพราะเขาเป็นเด็กขี้อิจฉา’’

เรื่องนี้น่าเม้าท์

 “บัตเตอร์จะเป็นหมาที่มีความดื้อนิดหนึ่ง แต่
เพือ่นๆ ทกุคนจะบอกว่าเขาเหมอืนเนยมาก แฟนยงับอก
เลยว่าเนยเหมือนหมามาก สรุปไม่รู้ว่าใครเหมือนใคร 
คือหน้าเขาจะออกแหลมๆ คางจะสั้นๆ หน่อย แล้ว 
นิสัยก็จะมีบางอย่างคล้ายกันคือแอบดื้อเล็กๆ บัตเตอร์ 
น่ารักมากค่ะ ชอบอยู่กับคน ไม่ชอบอยู่กับน้องหมา
ด้วยกันเอง นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เนยยังไม่อยากซื้อตัวอื่น
มา เพราะเขาเป็นเดก็ขีอ้จิฉา ถ้าสมมติว่าเนยไปเล่นกับ 
น้องหมาของคนอื่น เขาจะมองแล้วก็มานั่งเบียดให ้
มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเบยีดได้ คอืไม่ให้เราไปอุม้ใคร จะรูสึ้ก
ได้เลย เวลาใครมาใกล้เขาจะเข้ามาอ้อนอะไรแบบนี้”

หนึ่งวันกับบัตเตอร์

 “ถ้าเนยว่าง ก็จะพาเขาออกไปข้างนอกด้วยกัน  
พาไปอาบน�้าตัดขน จริงๆ ยอร์คเชียร์ถ้าเลี้ยงให้ขนยาว
เลยจะสวยมาก แต่บัตเตอร์อายุมากแล้ว และอากาศ
บ้านเราค่อนข้างร้อนก็ตัดให้สั้นๆ ดีกว่า แล้วเวลาเขาฉี่
มันจะเลอะเทอะตรงข้างๆ ต้องคอยไปตัดขนอยู่ตลอด
ให้มันเสมอกัน เวลาเนยไปก็จะพาเขาไปอาบน�้าตัดขน 
ส่วนเนยก็ไปสระผมตัวเองด้วย แล้วก็ไปซื้ออาหารกับ
ขนมของเขา เลือกเสื้อผ้าสวยๆ ก็เหมือนเป็นกิจกรรม
ที่ได้ท�าด้วยกัน”



‘‘ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย 

เป็นหมาที่น่ารักนะคะ 

มีความขี้อ้อนในตัว ไม่ได้ซนมาก 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงด้วยนะคะ

เพราะบางตัวเขาก็ซนเหมือนกัน 

คือถ้าเราเลี้ยงมาตอนแรกยังไง

เขาก็จะเป็นแบบนั้น’’

พาเขาไปเที่ยวบ่อยมั้ย

 “บัตเตอร์จะไปไหนมาไหนกับเนยบ่อยนะคะ  
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่ีที่เราไม่ได้ไปท�างานก็จะพาเขาไป  
แต่ถ้าต้องไปถ่ายละครก็จะไม่พาไป คือมันค่อนข้าง 
จะไม่สะดวก คนเยอะด้วยค่ะ”

ค�าแนะน�าถึงคนอยากเลี้ยงยอร์คกี้

 “ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เป็นหมาท่ีน่ารักนะคะ  
มคีวามขีอ้้อนในตวั ไม่ได้ซนมาก แต่ก็ขึน้อยูกั่บคนเลีย้ง
ด้วยนะคะ เพราะบางตัวเขาก็ซนเหมือนกัน คือถ้าเรา
เลีย้งมาตอนแรกยงัไง เขากจ็ะเป็นแบบนัน้ อย่างเวลาฉี่ 
เวลาขอมอื เขาฟังรู้เรือ่งนะคะ จรงิๆ สนุขักค็อืสิง่มชีวีติ 
อย่างหนึ่ง ก็อยากให้มีความพร้อมก่อนที่จะเล้ียง  
อย่างเนยเวลาไปท�างาน ถ่ายละคร ไปต่างจงัหวดั กจ็ะม ี
แม่บ้านดูแลให้ ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวก็คงจะไม่กล้า
เล้ียงหรอกค่ะ เพราะต้องท้ิงเขาไว้ที่บ้านท้ังวัน เวลา
ท�างานเนยจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วกลับมา 



Petlover by JerHigh  11

3. (A+B) กลับผ้าด้านในออกด้านนอก ซ่อนตะเข็บไว้ด้านใน จัดให้ตะเข็บ
อยู่ตรงกลาง (A) ใช้เข็มเย็บผ้าเย็บเนาตรงกลาง ดึงรูด มัดปม แล้วตัดด้าย

พับครึ่ง

2. พบัครึง่ผ้า (A และ B) เยบ็รมิขอบตามยาว ทบครึง่ให้ตะเขบ็อยูต่รงกลาง 
แล้วเย็บขอบผ้าทั้ง 2 ชิ้น 

4. พับครึ่งผ้าชิ้น C ตามยาวแล้วรีด ทบขอบผ้าทั้งสองด้านเข้าด้านในด้าน
ละ 0.5 ซม. รีดและเย็บทั้ง 2 ด้าน

5. เย็บตีนตุ๊กแกท่ีปลายปลอกคอท้ังสองฝั่ง น�าผ้าชิ้น B คาดส่วนโบและ
ปลอกคอแล้วเย็บ

1. ตัดผ้า 3 ชิ้นตามแพทเทิร์นดังภาพ (ขนาดของ 
แพทเทิร์นปรับได้ตามความชอบ) 

4.5" x 9"

รอบคอสุนัข + 2" x 2"

2" x 2.5"A

B

C

material:
1. ผ้าสีและลายตามชอบ
2. เข็มเย็บผ้า และด้ายสีตามเนื้อผ้า
3. เทปตีนตุ๊กแก
4. กรรไกร

hoW to: 

ก ารผูกโบสร้างลุคเท่ๆ ให้ผู้สวมใส่ แต่
กบัเจ้าตบูนอกจากความเท่มนัยงัน่ารกั
มากๆ ด้วยส ิทีเ่วร์ิคไปกว่านัน้คือ วธิที�า

สุดแสนจะง่ายมาก เรียกว่าเป็นเบสิคต้นๆ ของ
การตัดเย็บเสื้อผ้าให้เจ้าตูบเลยทีเดียว

ตอนดึกมันก็จะไม่มีคนดูแลเขา ดังนั้นเนยก็อยากให้
มั่นใจว่าจะสามารถดูแลเขาได้จริงๆ หมาเป็นสัตว์ที ่
ข้ีเหงาเหมือนกันนะคะ บางทีเขาโกรธเราด้วยนะ อย่าง
เวลาเนยไปต่างประเทศกลับมา บัตเตอร์จะเชิดใส่เลย  
แสดงท่าทีว่าโกรธ งอน ต้องไปง้อไปคุยว่าเราไม่ได้ 
ไปไหนนะ ไปท�างานนะ อะไรประมาณนีค่้ะ เนยมองว่า 
น้องหมาเขารู้เรื่องนะคะ เพียงแต่ว่าเขาพูดออกมา 
ไม่ได้เท่านั้นเอง” 

สุดท้ายกับผลงานตอนนี้

 “ตอนนี้มีละครที่ก�าลังถ่ายท�าอยู ่สองเร่ืองคือ  
คลืน่ชวีติ และบลัลงัก์ดอกไม้ค่ะ ส่วนท่ีเพิง่จะออนแอร์ไป 
คือเรื่องสายลับรักป่วน ฝากติดตามผลงานกันด้วย 
นะคะ”

pet 
DIYpet 

DIY

Polcadot
boW tie
pet collar
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เ พท็ เลฟิเว่อร์ฉบบันีเ้รำมโีอกำสได้พูดคยุกับคณุอ้อ 
สรุณีิ ธนสมบัตสิกุล หนึง่ในทมีเจ้ำหน้ำทีข่องมลูนธิิ
เดอะวอยซ์ (เสียงจำกเรำ) ผู้ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นกระ

บอกเสียงให้กับเหล่ำสี่ขำทั้งหมำและแมว รวมถึง
กำรหำบ้ำนให้พวกเขำด้วย นอกจำกเธอจะทุ่มเท
กับงำนเพื่อสังคมอย่ำงเต็มที่แล้ว กับสุนัขและแมว
ท่ีบ้ำนก็เต็มที่ไม่แพ้กัน งำนนี้เธอไม่ได้มำเดี่ยวๆ แต่
พำหมำกระสอบผู้ช่วยมือหนึ่งมำแชร์ควำมรักควำม
ผูกพันระหว่ำงกันให้เรำฟังอีกด้วย

สัตว์เลี้ยงประจ�าบ้าน

 “ตอนนี้ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านมีสุนัขอยู่ 6 ตัวกับแมว 
หนึง่ตวั แต่ว่ายงัมแีมวหมารอหาบ้านอยูอ่กีเยอะ ก็จะม ี
เข้าออกเวียนไปเรื่อยๆ ค่ะ หมาที่บ้านก็จะมีไซบีเรียน 
สองตัวถูกเจ้าของทิ้งด้วยเหตุผลที่ว่า ย้ายไปอยู่คอนโด 
แล้วไม่อยากเลี้ยง ชิห์สุกับพูเด้ิลสองตัวนี้เจ้าของเดิม 
เล้ียงไม่ไหวก็ปล่อยเหมือนกัน เราก็รับเอามาเล้ียง  
ส่วนใหญ่ก็จะได้มาด้วยเหตุผลประมาณนี้หมดเลย”

ที่มาของกระสอบ

 “เนื่องจากตัวอ้อเองท�างานอาสาอยู่แล้ว ช่วยหมา
แมวมานานก็จะมีคนโทรมาขอความช่วยเหลือเรื่อยๆ 
อย่างกระสอบนี่ก็มีคนแจ้งมาว่าเพื่อนเขาไปเล่นบาส 
แถวแฟลตดนิแดงแล้วเหน็ถุงกระสอบมนัขยบัได้ พอไปด ู
ก็เห็นว่าเป็นหมาอยูใ่นนัน้สองตัว ตัวโตเท่านี้แล้วละ่คะ่ 
ตัวหนึ่งหัวทะลุออกมานอกถุงได้แล้ว แต่ที่ตัวมันยังมัด
แน่นอยู ่ส่วนกระสอบโผล่ออกมาแค่ปลายจมกู เขาแจ้ง
มาตอนห้าโมงครึ่งพอไปถึงก็หนึ่งทุ่มแล้ว ด้วยความท่ี 
มนันานหลายชัว่โมง หมาก็อ่อนแรงกันแล้วเลยไม่ด ุเรา
ก็ค่อยๆ ตัดถุงแล้วเอาออกมาพาไปหาคุณหมอตรวจดู
เบื้องต้นว่าเป็นอะไรบ้าง จากนั้นก็จะพากลับมาที่บ้าน
เพื่อหาบ้านใหม่ให้เขาต่อไป”

The voice of 

หมากระสอบ
ท�าไมจึงรับเลี้ยงกระสอบ

 “ปกติหมาที่อ้อช่วยเหลือจะไม่ได้รับเลี้ยงเอง พอ
ช่วยเขาแล้วกจ็ะหาบ้านให้ อย่างกระสอบก็คอืหามาสัก 
สีเ่ดอืนแล้วกย็งัไม่มคีนตดิต่อ จนเขาเริม่จะตดิเราไปได้สัก
พัก หลงัจากนัน้ก็มคีนตดิต่อขอรับไปเลีย้งทัง้สองตวัเลย 
แต่ว่าพอไปถึงกระสอบเขาไม่เปิดใจท่ีจะรับ คือไม่กิน 
ไม่นอน ไม่ท�าอะไรทั้งนั้น ท�าเหมือนกับเขาไม่อยากอยู่ 
ตรงน้ันน่ะค่ะ คนรับกบ็อกว่าเขาไม่ชอบทรมาน เหน็แล้ว 
ก็สงสารเลยเอากลับมาคืน แล้วมันก็มีอีกประเด็นคือ 
ตอนกลับมาเราก็ตั้งใจว่าจะหาบ้านให้เขาอีก แต่พอดี
วนันัน้อ้อไปธรุะทีบ้่านเพือ่น แต่ตดิว่าจอดรถใกล้ๆ ไม่ได้ 
เพราะท�าถนนอยู ่กเ็ลยเอากระสอบใส่สายจงูฝากไว้กับ
เพื่อน ตัวอ้อก็ขับรถไปจอดห่างกันแค่ 500 เมตรเอง 
แต่กระสอบสะบดัหลดุวิง่ลงถนนหายไป 8 วนั อ้อตามหา 
ทกุวนั เวลาบนบานศาลกล่าวกจ็ะบอกว่าถ้าเขากลับมา
อ้อจะไม่หาบ้านให้แล้วนะ จะเลี้ยงเขาไว้เอง คือรู้สึกว่า
เขาคงอยากอยู่กับเราจริงๆ ก็เลยตัดสินใจว่าเลี้ยงยาว
เลยแล้วกัน”
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‘‘อยากให้กระสอบ
เป็นตัวแทนหมาไทยตัวหนึง่
ทีส่ามารถน�าความรูไ้ปบอกต่เพือ่นๆ 
ได้ว่า จรงิๆ แล้วกระสอบ
กเ็ป็นหมาไทยทีมี่เจ้าของ 
และคณุสามารถพาออกไปเท่ียวได้ 
เขาก็มีความต้องการ
เหมือนกบัหมาพันธุท์ัว่ๆ ไป’’

การฝึกพิเศษของกระสอบ

 “ต้องบอกเลยว่ากระสอบค่อนข้างจะพิเศษกว่า 
ตวัอ่ืนเพราะเขามปีมในใจ มีความบอบช�า้ทางความรูสึ้ก
ที่ถูกทิ้ง ถูกเอาใส่ถุง ก็เลยจะกลัวคนมาก ยิ่งกับผู้ชาย 
ยิ่งกลัวมาก การปรับสภาพจิตใจของเขาก็เลยต้องใช้
เวลานานมาก กว่าท่ีจะท�าให้เขาเข้าหาคนอืน่ได้ หลงัจาก 
ภาวะจิตใจเขาเริ่มดี อ้อจะพยายามฝึกเขาในเรื่อง 
การท�าตามค�าสัง่ควบคู่ไปด้วย ช่วงแรกๆ ไม่อยากบงัคบั 
อะไรมาก เพราะว่าการปรบัจิตใจมันส�าคัญกว่าเรือ่งอืน่  
ขนาดว่าเขาอยู่กับอ้อมา 1 ปีกับ 3 เดือนแล้ว เวลาเข้า 
ข้างหลังยังไม่ได้เลย เขาไม่ได้กัดนะคะ แต่พอเราจับ 
เอวป๊ับ เขาจะกระโดดหนทีนัท ีคือกลัวมาก เท่าท่ีเคยช่วย 
สุนัขมามีกระสอบตัวเดียวที่เป็นขนาดนี้ หมาตัวอื่น 
ยังกลัวน้อยกว่านี้ ให้ของกินก็ปรับตัวได้ แต่กระสอบนี่
ให้กินยังไงก็ยังกลัว ใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะดีขึ้น
จนเป็นแบบนี ้ทกุคนทีเ่จอเขาบ่อยๆ จะบอกว่ากระสอบ
เริ่มดีขึ้นนะ แต่ก็แค่ ‘เริ่ม’ ดีขึ้นเองค่ะ”

พูดถึงเพจกระสอบ

 “อย่างทีอ้่อเล่าไปแล้วว่าทีม่าของเขาน่าสงสาร เลย
ท�าเพจหมากระสอบขึ้นมา ก็มีคนติดตามอยู่พอสมควร 
อ้ออยากให้กระสอบเป็นตัวแทนหมาไทยตัวหนึ่งที่
สามารถน�าความรู้ไปบอกต่อเพื่อนๆ ได้ว่า จริงๆ แล้ว 
กระสอบก็เป็นหมาไทยที่มีเจ้าของ และคุณสามารถพา
ออกไปเทีย่วด้วยได้ เขากมี็ความต้องการเหมอืนกบัหมา
พนัธุท์ัว่ๆ ไป แล้วอ้อกอ็ยากให้กระสอบได้ช่วยเพือ่นหมา 
ด้วยกัน ใช้พื้นที่เพจเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เวลาออกบูธ 
ท�าเสื้อขาย แล้วก็รายได้จากการบริจาคตามงานต่างๆ 
ก็จะมาจัดสรรเป็นค่าวัคซีน ค่าท�าหมัน ค่าอาหารหมา 
ช่วยเพื่อนหมาจรของกระสอบต่อๆ ไปด้วยค่ะ”

การดูแลสุนัขทุกตัว

 “สุนัขที่เอามาดูแลช่วงหาบ้าน อ้อให้ความส�าคัญ
กับทุกตัวเหมือนๆ กัน คือหมาเรากินยังไงเขาก็ต้อง 
ได้กินอย่างนั้น ถ้าตัวไหนเจ็บป่วยก็ต้องรักษาให้ดีที่สุด 
เท่าที่เขาควรจะได้รับ แต่ว่าอ้อก็จะมีข้อก�าหนดกับ 
ทุกคนที่จะรับหมาไป ก็คือหมาทุกตัวถ้าถึงเกณฑ์จะ
ท�าหมันให้ก่อนส่งมอบ แต่ถ้าหากว่ายังเป็นลูกสุนัข อ้อ

ก็จะให้เขาเซ็นต์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเมื่อเด็กๆ อายุ
ครบ 7 เดือนจะต้องท�าหมัน อ้อจะท�าบันทึกไว้เลยพอ
ถึงคิวก็จะโทรแจ้ง ถ้าเจ้าของมีก�าลังทรัพย์คุณก็ท�าเอง 
แต่ถ้าคุณไม่มี คุณอิดออดว่าค่าใช้จ่ายสูง อ้อจะไปรับ 
เอามาท�าให้ เพราะว่าทุกวันนี้ที่ช่วยหาบ้านให้มันเป็น 
การช่วยทีป่ลายเหต ุอยากรณรงค์ให้คนทีร่บัหมาไปเลีย้ง 
มาช่วยกันแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุดีกว่า ก็คือการควบคุม
ประชากรสุนัขให้มีจ�านวนเท่าที่คุณจะสามารถเล้ียงได้ 
ซึ่งถ้าพวกเราช่วยเขาได้ตรงนี้มันจะดีมากเลยค่ะ”

ส�าหรับคนที่อยากขอรับสุนัขไปเลี้ยง

 “กฎเหล็กในการขอรับสุนัขของอ้อ ข้อแรกคือ 
บ้านคุณจะต้องมีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัย เคยมีกรณีที่ 
บ้านมีรัว้แต่กส็ะเพร่าท�าหมาหลุดออกไปโดนรถชนตาย  
ความผดิอยูท่ีค่ณุส่วนหนึง่ อยูท่ีเ่ราส่วนหนึง่ เป็นเพราะ
เราเลือกบ้านที่ไม่ดีพอ ข้อสองก็คือจะต้องท�าหมัน 
เมือ่สนุขัอายคุรบ 7 เดอืน ช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีลกูสุนัขโต 
ก�าลังเริ่มมีฮอร์โมนของหนุ่มสาว มีประจ�าเดือน คือ
อยากให้ควบคุมประชากรไปเลย มันดีมากในอนาคต 
อ้อค่อนข้างไม่เหน็ด้วยถ้าคณุอยากให้เขามลีกู ถ้าอยาก
ได้แบบนั้นแนะน�าให้ไปขอคนอ่ืน บางคนก็บอกว่าแค่

หมาไทยท�าไมจะต้องเรือ่งมาก คณุอาจพูดได้ว่าหมาไทย 
แต่ในความรู้สึกของอ้อมันไม่ใช่ หมาหนึ่งตัวเท่ากับ 
หนึ่งชีวิต และทุกชีวิตมีค่าเท่าๆ กัน”

ฝากถึงคนเลี้ยงสุนัข

 “หนึง่ในสิง่ทีเ่ราพยายามร่วมกนัรณรงค์ คอือยากให้ 
คุณค�านึงถึงความพร้อม ไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียว ถ้าอยู่ 
กันเป็นครอบครัว การน�าหนึ่งชีวิตเข้าบ้านต้องถาม 
ความพร้อมจากทกุคน ไม่ว่าจะเป็นคูส่มรส ลูก หรือพ่อแม่ 
ทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กัน ถ้าเกิดคนในครอบครัว
มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี แล้วตัวคุณเองมีก�าลังทรัพย์พอ 
เพราะต้องคิดไว้เลยว่าหนึ่งชีวิตต้องอยู่กับเรานับสิบปี 
ไม่ว่าจะเร่ืองกนิ เร่ืองยารักษาโรค มนัจะต้องดแูลควบคู่
กันไปทุกอย่าง ถ้ายังไม่พร้อมอย่าเอาเขามาเป็นภาระ
เลยค่ะ เพราะว่าวันหน่ึงเมื่อคุณหมดรัก เขาจะกลาย
มาเป็นภาระของสังคมทันที” 
 “ส�าหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ไปแล้วสักพัก แล้วคุณรู้สึก 
ว่าไม่พร้อม ไม่ไหวแล้ว ถามว่าคุณผิดไหม คุณผิด แต่
มันเป็นปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ส่ิงที่อยากให้ท�าก็
คอื เปิดโอกาสหาคนทีพ่ร้อม แต่จะต้องไม่เร่งเร้าในการ 
ผลักภาระไปให้คนอื่น ค่อยๆ ตัดสินใจ คุณสามารถใช้
สื่อของเพจต่างๆ รวมถึงเพจกระสอบเองก็ได้ เพราะ
ทุกวันนี้เราก็ยังช่วยหาบ้านให้หมาอยู่ เมื่อไรที่คิดว่า 
ไม่พร้อมจริงๆ จ�าเป็นที่จะต้องให้เขาไปจากคุณแล้ว  
ขอให้รอคนที่พร้อมและอยากให้ท�าหมันก่อนส่งมอบ 
อันนี้พูดในกรณีสุนัขท่ีเป็นหมาพันธุ์แล้วเล้ียงไม่ไหว 
หากคุณส่งต่อโดยไม่ได้นึกถึงจุดเล็กๆ น้อยๆ ตรงนี้ 
บางทีเขาอาจจะเอาหมาของคุณไปต่อยอดได้ สุดท้าย
หมาตัวนี้ก็จะไม่ได้รับความสุขทางด้านจิตใจและ
ร่างกาย กลายเป็นว่าความรู้สึกถูกทิ้งก็แย่แล้ว ต้องมา
แบกรับเรื่องอย่างนี้อีก อ้อเคยเจอกรณีแบบที่ว่านะคะ 
คอืรับหมามสีายพันธุแ์ล้วกน็�าไปผสมพันธุเ์อาไปขายต่อ 
หรือแม้แต่รับไปฟรีๆ จากคุณ แต่เขาไปขายต่อในเว็บ 
กรณแีบบนีม้เียอะมาก แม้แต่หมาไทยตอนเลก็ๆ น่ารกั 
ก็ยังไปหลอกว่าเป็นโกลเด้น พอซื้อขายเสร็จเปลี่ยน
เบอร์มือถือคือจบ คุณก็กลายเป็นเหยื่อของเขา ดังนั้น
หาเจ้าของใหม่ให้สุนัขใช้เวลาสักนิด เพื่อที่เขาจะได้ 
มีความสุขกับคนที่ต้องการเขาจริงๆ เถอะค่ะ”

ขอขอบคุณสถานที่ 
Dogdaysbkk 
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5 
basics 

dog’s grooming

รับบทกรูมเมอร์ประจ�าบ้าน

3ผสมแชมพูกับน�้าในถังใบเล็กตีให้เกิดฟองจึงน�า
ไปฟอกลงบนตัวสุนัขตามแนวหลัง หาง ขา และ

อุ้งเท้า แชมพูส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์
ก�าจัดเห็บหมัดท�างานได้ดีที่สุดถ้าทิ้งไว้ 10-15 นาที

4ล้างแชมพูออกด้วยน�้าเปล่า ให้แน่ใจว่าได้ชะล้าง
เอาฟองแชมพูออกไปจากตัวสุนัขจนหมด 

5เช็ดตัวสุนัขด้วยผ้าขนหนู และเป่าขนของสุนัข
ให้แห้งสนิท การใช้ไดร์เป่าผมเลือกโหมดลมเย็น

ความแรงต�า่ค่อนข้างจะดท่ีีสดุ หากเป็นไดร์เป่าร้อนให้
เลือกระดับท่ีต�่าสุด ทิ้งระยะห่างเมื่อเป่าลงบนผิวหนัง
สุนัข ให้แน่ใจว่าผิวหนังของสุนัขแห้งสนิทก่อนปล่อย
ตัวเขาออกไป

4. ear care
 หูของสุนัขเป็นสวรรค์ส�าหรับแบคทีเรียและยีสต์
หากไม่ได้รับการรักษาความสะอาดเท่าที่ควร การ
ท�าความสะอาดช่องหูจ�าเป็นต้องท�าอย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง ในสุนขัที่มโีรคเรือ้รงัของหูต้องท�าความสะอาด
เป็นประจ�าทกุวนั โดยใช้ส�าลชีบุน�า้ยาเช็ดหูส�าหรับสุนขั
โดยเฉพาะ หรือน�้าอุ่นผสมน�้าส้มสายชูอัตราส่วน 1:1 
ท�าความสะอาดใบหูส่วนนอกเฉพาะส่วนท่ีมองเห็นได้ 
ส�าหรับช่องหูนั้นควรขอค�าแนะน�าจากสัตวแพทย์ของ
คุณเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสม 

ear pluckiNg

 สนุขัพเูดิล้ คอกเกอร์ ชเนาว์เซอร์ และบางสายพันธ์ุ 
เส้นขนที่เติบโตภายในช่องหูมีแนวโน้มท่ีจะปิดกั้น 
การระบายอากาศและจบัความชืน้ นัน่ท�าให้สุนขักลุ่มนี้ 
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่หูทุก 1-3 เดือน ให้ท�าการ
ตัดเล็มขนท่ีใบหูโดยรอบและถอนขนอ่อนภายในหู
ออกบ้าง

ควำมสะอำดของร่ำงกำยเป็นหน่ึงในควำม
ต้องกำรขั้นพื้นฐำนของสุนัข โดยท่ัวไป
ควำมต้องกำรกำรกรูมมิ่งขึ้นอยู่กับสำย

พันธุ์และประเภทของเส้นขน หำกสุนัขของคุณ
มีปัญหำเก่ียวกับสุขภำพผิวหนัง หูและเล็บ ควร
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของสัตวแพทย์ นอกจำกนี้ยังมี
สิ่งส�ำคัญท่ีต้องค�ำนึงถือในกำรเลือกใช้เครื่องมือ
ส�ำหรับกรูมมิ่งสุนัขให้เหมำะสม นี่คือข้อแนะน�ำ
บำงส่วนที่ต้องจ�ำ

1. hair brushing 
 สนุขัส่วนใหญ่ค่อนข้างสนกุกับการแปรงขน มนัเป็น 
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับสุนัขของคุณ
และยงัช่วยในการบ�ารงุรกัษาสุขภาพเส้นขนทีด่ ีความถี่
ในการแปรงส�าหรบัสนุขัแต่ละตวัข้ึนอยูกั่บประเภทของ
เส้นขน โดยอิงตามหลักเกณฑ์ขั้นต�่าเหล่านี้:
	 • lONg-HaireD DOgS สนุขัขนยาวต้องการ
การแปรงขนเป็นประจ�าทกุวนั เพือ่ช่วยไม่ให้ขนพองฟู
และป้องกันเส้นขนพันกัน
	 • meDium-HaireD DOgS มีแนวโน้มที่ขน
จะพันกันยุ่งเหยิง ควรแปรงอย่างน้อยทุกสัปดาห์
	 • SHOrt-HaireD DOgS สามารถแปรงขน 
2-3 สัปดาห์ต่อครั้งได้ในสุนัขขนสั้น

3. bathing
 โดยมากสุนัขต้องได้รับการอาบน�้าเมื่อพวกเขา 
ดเูหมอืนว่าจะสกปรก มกีลิน่หรอืคนั หลายคนเลอืกทีจ่ะ 
อาบน�้าให้กับสุนัขเดือนละครั้ง แต่กับสุนัขขนยาวที่ม ี
การผลัดขนบ่อยควรจะอาบน�้าสัปดาห์ละ1-2 คร้ัง ก็
ไม่ถอืว่าเป็นอนัตราย ส่วนแชมพูควรเลอืกใช้ผลติภณัฑ์
ส�าหรับสุนัข เลือกที่ปราศจากสารเคมีก็ค่อนข้าง
ปลอดภัยต่อสุขภาพผิว ในสุนัขที่ผิวหนังแพ้ง่ายควร
ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสัตวแพทย์ของคุณ

HOw tO BatH YOur puppY

1ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบก่อนการอาบน�้า 
สัมผัสลูกสุนัขทั่วทั้งร่างกายด้วยปลายนิ้วของคุณ 

เพื่อค้นหาเส้นขนที่พันกันเป็นก้อนหรือรอยแผลบน
ผิวหนัง การก�าจัดขนที่ตายแล้วออกจากตัวสุนัข ช่วย
ให้ง่ายต่อการชะล้างความสกปรก แต่หากพบว่าสุนัข
มีแผลอาจต้องพิจารณาที่จะท�าการรักษาก่อน

2เพื่อป้องกันน�้าเข้าหูคุณอาจใช้ส�าลีปั้นเป็นก้อน
อดุในช่องหสูนัุข วางสนัุขลงในอ่างทีม่นี�า้สงูระดับ 

เดยีวกับหวัเข่าของเขา เร่ิมอาบน�า้โดยราดน�า้จากศรีษะ
ไปทางหางด้วยน�า้อุน่ประมาณ 39 � ใช้ความระมดัระวงั
ในการท�าความสะอาดบรเิวณใบหน้าของสนุขั คณุควร
ใช้ผ้าขนหนจุู่มน�า้เชด็หน้าเขา แทนทีจ่ะราดไปโดยตรง

2. nail trimming
 การตัดแต่งเล็บเป็นเร่ืองท่ีน่าอึดอัดใจท้ังกับสุนัข
และเจ้าของ น้องหมาส่วนใหญ่ไม่ชอบแม้แต่การถูก
แตะต้องอุ้งเท้า พวกเขารู้ดีว่ามันเจ็บแค่ไหนเมื่อถูก
ตัดเล็บสั้นจนเกินไป หากคุณเลือกที่จะท�าการตัดเล็บ
สุนัขด้วยตนเอง จะต้องระวังไม่ตัดให้ลึกถึงเน้ือเล็บ 
ที่เป็นสีชมพู (Nail Bed) เนื่องจากบริเวณนั้นมีเลือด
และเส้นประสาทมาเลี้ยงมาก ใช้ส�าลีชุบน�้าอุ่นเช็ด
ท�าความสะอาดระหว่างซอกนิ้วเท้าสุนัขและตะไบ
ปลายเล็บให้เรียบร้อย
 หากคุณไม่มัน่ใจควรให้สตัวแพทย์เป็นผูต้ดัเลบ็ให้
กับสุนัข โดยปกติสุนัขต้องได้รับการตัดเล็บทุกเดือน 
แต่ทั้งนี้อาจจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอัตราการเจริญ
เติบโตของเล็บสุนัข 

5. haircuts
 หากคุณมีสุนัขขนส้ัน เช่น บีเกิ้ล การดูแลเร่ือง
ขนจะเป็นเรื่องง่ายมาก จริงๆ แล้วไม่มีความจ�าเป็น
ที่คุณจะต้องตัดแต่งขนให้เขาเลย ในทางตรงกันข้าม 
หากคุณเลี้ยงสุนัขขนยาวหรือหยิก เช่น พูเด้ิล ชิห์สุ  
การตัดเล็มขนมีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันขนพันกัน 
ยุง่เหยงิและระบายความอับชืน้ได้ด ีส่วนในเรือ่งความถี่
ของการตัดแต่งน้ันข้ึนอยูก่บัสายพันธุข์องสนุขั แต่ไม่ว่า
สนุขัของคณุจะเป็นพนัธุอ์ะไร มขีนแบบไหน ความชอบ
ส่วนตัวของคุณมีบทบาทส�าคัญ เช่น คุณอาจปล่อยให้
สนุขัมขีนยาวเพือ่ความสวยงาม หรอืตดัสัน้เพือ่สะดวก
ในการดูแล เหล่าน้ีคือความชอบและทางเลือกในการ
ปฏิบัติของคุณ
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 เมื่อเร็วๆ นี้มีการบันทึกสถิติโลกใหม่ในการระเบิด
ลูกโป่ง 100 ใบให้แตกด้วยเวลาที่เร็วที่สุด โดย Twinkie 
สุนัขสายพันธุ์แจ๊ค รัสเซล เทอร์เรีย จากแคลิฟอร์เนีย 
สามารถใช้ปากงับลูกโป่งจนแตก 100 ใบ ภายในเวลา 
39.08 วินาที เฉล่ียตกที่ 2.5 ใบต่อวินาทีเชียวนะ 
เอาชนะสถิติเดิม 41.67 วินาที ท่ีท�าไว้โดย Cally 
the Wonderdog ในรายการ Britain’s Got Talent 
รอบ Semi Final ปี 2015 ดูเหมือนว่าความสามารถ
ของ Twinkie จะได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ของตน 
Doree Sitterly ครูฝึกสอนสุนัขผู้เป็นเจ้าของกล่าวว่า 
“การระเบิดลูกโป่งอยู่ในสายเลือด” เพราะก่อนหน้านี้ 
Anastacia ผู้เป็นแม่เคยครองสถิติน้ันอยู่สองครั้งเม่ือปี 
2005 และ 2008

 The Secret Life Of Pets คอืเร่ืองราวของเหล่า
สัตว์เลี้ยงในอพาร์ทเม้นต์แห่งหน่ึงท่ีแมนฮัตตัน เมื่อ
ความสงบสขุของสนุขัเทอร์เรยี Max ต้องจบลงด้วย
ความหมัน่ไส้เพราะเจ้านายสาว Katie น�าสนุขัตัวใหญ่
ขนรุงรังนามว่า Duke มาสู่บ้าน การวางแผนขับไล ่
เจ้าตูบยกัษ์ออกไปท�าให้ Max เองต้องพลอยพลัดหลง
จากถิ่นที่อยู่ไปด้วย ในขณะท่ีท้ังคู่ต้องดิ้นรนหาทาง
กลับบ้านและหลบหนีการถูกไล่ล่าจากกระต่ายขาว 
Snowball เพือ่นสาวปอมเมอเรเนยีนสขีาว Gidget 
กรั็บรู้ถงึการหายไปของ Max เธอจงึชักชวนเพ่ือนพ้อง 
ในการตามหา เรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
จะเป็นอย่างไรต่อไป ท้ังคู่จะได้กลับคืนบ้านหรือไม่ 
ต้องติดตามในโรงภาพยนตร์ 
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