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MY LOVE, 

MY HEART 
AND OUR DESTINY.

เบนซ์ ปณุยาพร พลูพพิฒัน์



BELGIAN
MALINOIS

Other Name: Belgian Sheepdog, Mechelse Shepherd, Chien de Berger Belge 

เบลเยี่ยน มาลินัวส์ 

เป็นสุนัขท�างาน คุ้นเคยกับการใช้ชีวิต

กลางแจ้ง ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นมาก

ที่จะต้องได้รับการพาออกไปเดินทุกวัน

เป็นเวลานาน นอกจากนี้การฝึก

เข้าสายจูงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ในการควบคุมสุนัขเมื่อต้องออกไป

ภายนอกเขตบ้าน 

Exercise

CAM2PET 
App Store I Google Play I Mac App Store I Windows Desktop

PET OF THE MONTH
02

ถิ่นก�ำเนิด เบลเยี่ยม
ช่วงอำยุ 12-14 ปี 
Group: Herding 
ส่วนสูง 56-66 ซม. 
น�้ำหนัก 24-29 กิโลกรัม

ขน สั้น เรียบ ตรง
และทนต่อสภาพอากาศเย็น 
ขนบริเวณหัว หู 
และขาจะสั้นมากกว่า
บริเวณอื่น สีขนเป็นสีน�้าตาล
แกมเหลือง บริเวณใบหน้า
และหูมีสีด�า

เบลเยี่ยน มำลินัวส์ (Belgian Malinois; 
Belgian MAL-in-wah) เป็นหนึ่งในสี่ 
สำยพนัธ์ุของสนุขัต้อนแกะแห่งเบลเยีย่ม 

(Belgian Malinois, Belgian Tervuren, Belgian 
Groenendael, Belgian Laekenois) ทัง้หมดเป็นสนุขั
ใช้งำนทีช่ำญฉลำด มคีวำมสำมำรถหลำกหลำย ทัง้ใช้ 
ในกำรต้อนแกะ ลำกเลื่อนและดึงเกวียน เป็นสุนัข
น�ำทำงให้กับคนตำบอดและผู้ช่วยคนพิกำร อีกทั้งยัง 
เป็นทีน่ยิมมำกส�ำหรบักำรท�ำงำนของต�ำรวจ มำลนิวัส์ 
สำมำรถช่วยในกำรตรวจค้นยำเสพตดิ ตรวจสอบกำร
วำงระเบดิ ค้นหำและกู้ภัย นอกจำกน้ียงัมีควำมเชือ่ฟัง 
ในค�ำสั่งเป็นที่ตั้ง และมีควำมคล่องตัวสูง 
 นอกจากจะเด่นในเรือ่งการท�างาน สุนขัสายพนัธ์ุนี้ 
ยงัมคีวามสดใส ร่าเรงิ ช่างสงัเกต มสีญัชาตญาณในการ 
ป้องกนัเขตแดนค่อนข้างสงู จงึควรได้รบัการพาเข้าสังคม 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เป็นสนุขัทีข่ีอ้าย หวาดระแวงจนเกนิไป 
เบลเยีย่น มาลนิวัส์นัน้เหมือนถูกก�าหนดมาให้ต้องเช่ือฟัง 
ค�าสั่ง แต่ก็เช่นเดียวกับสุนัขทุกสายพันธุ์ มันต้องการ
ต้นแบบท่ีดี มีความเป็นผู้น�า และแข็งแกร่งกว่าตน 
การมีวินัยต่อการฝึกสอน ใช้น�้าเสียงหนักแน่น แต่ไม่ใช้ 
ความรุนแรงหรือฝืนใจเกินเหตุจะได้รับความร่วมมือ
จากมาลินัวส์เป็นอย่างดี การพาเขาเข้าสังคมตั้งแต่ 
ยงัเดก็กม็ส่ีวนช่วยให้การเชือ่ฟังค�าส่ังเป็นไปในแนวทาง
ที่ดีเยี่ยม
 สุนัขสายพันธุ์น้ีมีพลังงานสูง ไม่ชอบการถูกกักขัง 
และต้องการการออกก�าลังกายทุกวันควบคู่ไปกับการ
ฝึกอบรม หากพลาดส่ิงใดสิ่งหน่ึงดังที่กล่าว พวกเขาก็
อาจจะมีนิสัยแข็งกร้าว ท�าลายข้าวของ และมันยากที่
จะมาจัดการกับปัญหาในภายหลัง

ศีรษะ กะโหลกศีรษะด้านบนแบนราบ 
มีความกว้างพอๆ กันกับความยาว 
ขนาดโดยรวมของหัวได้สัดส่วนกัน
กับขนาดของร่างกาย

หู หูตั้งตรง มีรูปทรง
เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 

ได้สัดส่วนกับขนาดของศีรษะ 
มุมด้านนอกของหูควรจะอยู่
เหนือศูนย์กลางของดวงตา

ตำ ดวงตามีขนาดกลาง 
รูปทรงคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ 

ขอบตาเป็นสีด�า

หำง โคนหางแข็งแรง 
มีลักษณะโค้งไปทางปลายหาง

ขำและเท้ำ ขาตรงท�ามุม
ขนานกัน กระดูกต้นขาส่วนบน
และล่างควรจะขนานกับไหล่
และช่วงขาหน้าตามล�าดับ 
ต้นขามีกล้ามเนื้อแข็งแรง 
เท้าด้านหลังยืดออกเล็กน้อย 
อุ้งเท้าเหมือนแมว เล็บแข็งแรง
มีสีด�า 

จมูก จมูกเป็นสีด�า
ปำก ฟันและขำกรรไกร 
รูปปากชี้ขึ้นในระดับปานกลาง
มีขนาดพอกับความยาว
ของกะโหลกด้านบนศีรษะ 
ขากรรไกรแข็งแรง ริมฝีปากตึง 
มีสีด�า ฟันแข็งแรง สบกัน
แบบกรรไกร

อก หน้าอกลึก ขยายไปยัง
บริเวณข้อศอก มีระดับ
ลาดเอียงเล็กน้อยที่ไหล่ 

ช่วงซี่โครงสั้นกว้างและแข็งแรง 

 การสอดแนมเจ้าตูบไม่ยากอีกต่อไป เพียง
คุณโหลดแอพพลิเคชั่นตัวนี้ และมีอุปกรณ์เชื่อม
ต่อสองชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แม็คบุ๊ค หรือ
แม้แต่แล็บท็อป และแน่นอนว่าสัญญาณเชื่อมต่อ 
Wifi หรอืเครือข่ายโทรศัพท์ คุณกส็ามารถสอดส่อง 
พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงในบ้านได้แม้ว่าต้องออกไป 
ข้างนอก ด้วย Cam2Pet ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่ง่าย เมื่อคุณตั้งกล้องไว้ที่บ้านบริเวณที่เจ้าตูบอยู่
โดยเลือกเป็นเครือ่ง Home Station และอกีเครือ่ง
ที่เป็น Reciever ก็สามารถเปิดดูภาพเคลื่อนไหว
แบบวิดีโอความเร็วสูง ซึ่งสามารถบันทึกเก็บไว้
ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีระบบเตือน

กิจกรรม เช่น สุนัขเห่า การบันทึกภาพ นอกจากนี้  
ยงัสามารถเปิดและปิดเสยีงในการพูดคยุโต้ตอบกบัสนุขั
ได้อกีด้วย ในช่วงนีส้ามารถโหลดแอพนีพ้ร้อมการใช้งาน
เตม็เวอร์ชัน่ได้ฟรถึีง 7 วนั หากถกูใจสามารถซือ้มาใช้ได้
เต็มรูปแบบตามแพ็คเกจท่ีต้องการได้ด้วย อ่านข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.cam2pet.com/ 
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How to Train a Dog to

SPiN
สอนเจ้าตูบ หมุน-หมุน

นอกจำกค�ำสั่งพื้นฐำน ชิด-นั่ง-หมอบ-คอย 
ยังมีกำรฝึกอีกหลำยอย่ำงที่นอกจำก 
จะช่วยสำนสัมพันธ ์ระหว่ำงคุณและ 

สัตว์เลี้ยงแล้ว มันยังสนุกสนำนดีอีกด้วย อย่ำงเช่น 
กำรหมุนตัว เป็นค�ำสั่งที่ เพิ่มทักษะระดับง่ำย  
ใช้เวลำไม่มำก เพรำะสุนัขสำมำรถเรียนรู้ค�ำสั่งน้ี
ค่อนข้ำงรวดเร็ว

WHAT YOU NEED

 สู่ความส�าเร็จง่ายๆ ด้วยขนมในก�ามือ และควรใช้
ควบคู่กับค�าสั่ง “ยืน”

HERE'S HOW TO DO IT

1เริ่มต้นด้วยการใช้ค�าสั่งยืน จัดท่าให้เขาหันหน้า
มาหาคุณ 

2ถือขนมชิ้นเล็กไว้ในมือข้างหนึ่ง ยื่นไปด้านหน้า
เหนือจมูกสุนัขเล็กน้อยให้เขาได้ดม ขยับมือไป

ด้านข้างของศีรษะสุนัขเพื่อให้เขาหันหัวตามทิศทาง
ซ้าย-ขวา

3วาดมือที่ถือขนมเป็นรูปวงกลมรอบร่างกาย 
ของสุนัข เพื่อให้เขาเริ่มหมุนตัวตาม 

4เม่ือสุนขัเริม่หมนุตวัตามขนมในมอืคณุจนครบรอบ
วงกลม บอกเขาว่า “ใช่” หรือ “ดี” และป้อนขนม 

ท�าซ�้าในขั้นตอนที่ 2-3 หลายๆ ครั้ง

5เมื่อสุนัขเริ่มเข้าใจในขั้นตอนข้างต้น เพ่ิมค�าส่ัง 
“หมุน - Spin” ในครั้งต่อไป

6ใช้เวลาในการฝึกค�าสั่งนี้ประมาณ 5 นาที แต่
หลายๆ ครั้งต่อวัน สุนัขของคุณก็จะสามารถหมุน

เป็นวงกลมได้อย่างสมบูรณ์

เพิ่มทิศทาง

 เม่ือสุนัขสามารถหมุนตัวได้ตามค�าสั่ง เริ่มต้น 
การฝึกให้เขาเรียนรู้ทิศทาง
 1. เริ่มต้นในท่ายืน ยื่นขนมให้เขาดม ในการฝึกนี้ 
คณุจะต้องเพิม่ค�าสัง่เป็น “หมนุขวา” และ “หมนุซ้าย”
 2. ใช้ค�าสั่งดังกล่าวและวาดมือไปในทิศทางที่คุณ
ต้องการให้เขาหมุนตัว
 3. ใช้การฝึกเป็นช่วงระยะเวลาส้ันๆ ในแต่ละวัน  
ฝึกทีละค�าสั่ง (ขวาหรือการหมุนซ้าย) ในแต่ละคร้ัง  
จนกระทั่งสุนัขสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของ
สองค�าสั่งนี้
 4. เมือ่สนุขัเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะหมนุทัง้ซ้ายและขวา คุณ
สามารถสบัเปลีย่นค�าสัง่พร้อมกนัได้ในการฝึกครัง้เดยีว 
เพื่อให้เขาเข้าใจความแตกต่างของทิศทางที่ถูกต้อง

TROUBLESHOOTING 

 ถ้าดเูหมอืนว่าสนุขัจะเรียนรู้ค�าสัง่แล้ว แต่กย็งัมกีาร
ท�าผิดพลาด อาจเป็นไปได้ว่าคุณเร่งรัดขั้นตอนในการ
ฝึกรวดเร็วเกินไป ในกรณีนี้ให้กลับไปยังขั้นตอนที่สุนัข
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาจเป็นการ
ใช้ค�าส่ัง “หมุน” โดยไม่เพิ่มทิศทาง ฝึกซ�้าให้แน่ใจว่า
เขาท�าได้ จึงค่อยก้าวไปยังขั้นต่อไปอย่างช้าๆ

การให้อาหารของผู้เลี้ยงนั่นเอง 
หากเจ้าตูบบ่ายเบี่ยงไม่กินอาหารจริงๆ 
ลองท�าตามข้อแนะน�าต่อไปนี้
 1. ต้องแน่ใจว่าปริมาณอาหารต่อมื้อ
ส�าหรับสุนัขแต่ละตัวไม่มากเกินไป 
ซึ่งคุณสามารถหาปริมาณที่เหมาะสมได้บนบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข 
แต่ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมด้วยการค�านวณส�าหรับการใช้พลังงานไปกับกิจกรรม
ในแต่ละวันของสุนัขด้วย
 2. หากเจ้าตบูไม่ยอมกนิอาหารหลงัจาก 10-15 นาท ีให้เกบ็อาหารทนัทอีย่าวางทิง้ไว้ ในระหว่างวนั 
อาจให้เป็นขนมสัก 1-2 ชิ้น เมื่อถึงเวลาอาหารมื้อต่อไป สุนัขที่หิวจะเริ่มกินอาหารได้เอง 
 3. หากคุณให้อาหารเม็ดกับสุนัข อาจลองเพิ่มท็อปปิ้งเป็นอะไรที่เปียกสักหน่อย เช่น น�้าซุปไก่ 
น�้าเกรวี่สักหนึ่งช้อน อาหารสุนัขเปียก กล่ินและรสชาติจะช่วยเพ่ิมความแตกต่างให้กับอาหาร 
ได้มากขึ้น
 4. หากท�าตามข้ันตอนต่างๆ แล้วสุนัขยังไม่ยอมกินอาหาร ประกอบกับมีอาการซึม เบื่อ  
นอนมาก ไม่ท�ากิจกรรม แนะน�าให้พาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อขอค�าปรึกษาต่อไป

สุนัขเบื่ออาหารเป็นเหมือนกันหรือ?
ANSWER: อาการเบื่ออาหารของสุนัขก็ไม่ต่างจากคน คือเมื่อ

เจ้าของให้อาหารแบบเดยีวกนัทุกวัน เขาก็เกิดอาการเบือ่อาหารชนดิเดมิ 
บ้าง เจ้าของส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนและหาเมนูใหม่ๆ มาให้เขาลองกิน 
ซ่ึงก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ข้อดีคือเราจะสบายใจเมื่อเห็นสุนัขเจริญ
อาหารด ีแต่ข้อเสยีคือ หลงัจากนัน้เจ้าตูบจะมพีฤตกิรรมในการเลอืกกนิ 
มากขึน้ ด้วยนสิยัของสนุขัทีเ่ป็นสัตว์ฉลาด เรยีนรูไ้ด้เรว็ เขารูว่้าต้องท�า 
อย่างไรจึงจะได้กินของอร่อยหรือของที่ชอบ ดังนั้นเมื่อเจ้าตัวน้อยท�า
เป็นเมินเฉยต่ออาหาร ไม่กิน ไม่สนใจ ผู้เป็นเจ้าของควรจะต้องใจแข็ง 
เพราะเมือ่สนุขัหวิจนทนไม่ได้แล้ว เขากจ็ะมากนิอาหารนัน้เอง เหน็ได้
ชัดว่าเรื่องของการเบื่อหรือไม่เบื่ออาหารนั้น ส่วนส�าคัญคือพฤติกรรม
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IGA GROOMING 
EXAMINATION THAILAND 2016
งานสอบวัดระดับช่างตัดแต่งขนสุนัขนานาชาติ 
ครั้งแรกในประเทศไทย
 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์เจอร์ไฮ ร่วมกับ  
โรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัข สตาร์วู้ด, บริษัท เพ็ทสเปเชียลิสต์ จ�ากัด และ ผลิตภัณฑ์คริสเตนเซ่น จัดงาน 
IGA Grooming Examination Thailand 2016 งานสอบวัดระดับช่างตัดแต่งขนสุนัขนานาชาติ เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ 

โดยครั้งนี้ได้รวบรวมช่างตัดแต่งขนสุนัขกว่า 100 ท่าน ทั้งไทยและต่างชาติกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และได้แบ่ง
ประเภทของการสอบวัดผล (เฉพาะในประเทศไทย) เป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ ประเภทที่ 1 Pure Breed หมายถึง
เฉพาะสายพันธุ์แท้เท่านั้น เช่น พุดเดิล, ชิห์สุ ฯลฯ การตัดแต่งต้องใช้มาตรฐานเฉพาะการตัดแต่งตามสายพันธุ์นั้น ๆ  
เท่านั้น ประเภทที่ 2 Salon Free Style หมายถึง การรวบรวมสุนัขทุกสายพันธุ์ (พันธุ์แท้และพันธุ์ผสม) ใช้สไตล์
การตัดแต่งได้ทุกรูปแบบ ตามสไตล์ในร้านทั่ว ๆ ไป และประเภทที่ 3 Creative Grooming หมายถึง การออกแบบ 
ตัดแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยสีขนสนัข 

International Groomers Association หรือ IGA ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของแนวทางให้ช่างตัดแต่งขน
สุนขั และโรงเรยีนสอนตดัขนสนุขัในหลายประเทศทัว่ทกุมมุโลกได้รวมตวักนั โดยให้ความส�าคญัมุง่เน้นความต้องการ
ของช่างตัดแต่งขนสุนัข ในฐานะที่เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลก�าไร จึงปรารถนาที่จะเชื่อมต่อรวมกัน เพื่อให้ความรู้ 
และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และสร้างโอกาสให้ช่างได้รับการรับรองและยกระดับทักษะฝีมือโดยผ่านการฝึกอบรม  
การสัมมนา การแข่งขันและการสอบเพ่ือความเป็นมืออาชีพ เพ่ือจริยธรรมที่ดีที่แท้จริง และมีความเป็นเลิศใน 
สายอาชีพ ซึ่งอยู่ในจุดประสงค์หลักของ IGA 
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PET IN PARADISE 
รวมพลคนรักสัตว์เลี้ยงในบรรยากาศสุด Cute รับความสุขสุดฟิน ส�าหรับ Pet Lovers 
เมื่อวันที่ 16-20 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 รอยัล พาราไดซ์ พาร์ค  เต็มอิ่มกับ 40 บูทสินค้า
และบรกิาร อาทิ อาหาร ฟาร์มสุนขั คาเฟ่กระต่าย บรกิารตรวจสุขภาพสตัว์เลีย้งฟรี  และ
บูทการกุศล หาบ้านให้สุนัข (ภาพบางส่วนมาจาก FB: paradiseparkfanpage)

เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุนกองพันสุนัขทหาร
 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัข
แบรนด์เจอร์ไฮ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับกองพันสุนัขทหารอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 โดยรับเกียรติจาก พลตรี กิติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เป็นผู้มอบ ณ งานสถาปนา กองพันสุนัขทหาร ครบรอบปีที่ 21 
กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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ก ำรย้ำยบ้ำนอำจเป็นเรือ่งน่ำตืน่เต้นส�ำหรับ
เรำ มันปะปนไปด้วยควำมรู้สึกหลำยๆ 
อย่ำง ทัง้ควำมเหนือ่ยล้ำจำกกำรแพค็ของ 

ควำมสนกุในกำรได้ตกแต่งสถำนท่ีใหม่ ควำมตืน่ตำ
ตื่นใจกับสภำพแวดล้อม และควำมกระตือรือร้น
ในกำรบริหำรเวลำ จนบำงครั้งเรำก็หลงลืมไปว่ำ 
สัตว์เลี้ยงไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับเรำด้วยเลย ในทำง
กลบักนัควำมเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ีสร้ำงควำมเครียด
ได้อย่ำงมหำศำล ซ่ึงส่งผลต่อสภำวะจิตใจและ
ปัญหำสุขภำพ ทั้งอำกำรเบื่ออำหำร ท้องเสีย 
อำเจียน และเศร ้ำซึม ลองหันมำผ่อนคลำย
ควำมเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยเคล็ดลับเหล่ำนี้

BEFORE THE MOVE
 สนุขัสามารถรูไ้ด้ถึงสญัญาณเม่ือคุณเริม่จัดข้าวของ 
และท�าความสะอาด ในบางกรณีก็อาจมีคนแปลกหน้า
มาบ้านบ่อยครั้ง คุณเร่ิมวุ่นกับการซ่อมแซมตกแต่ง 
บ้านใหม่และการโยกย้ายข้าวของบางส่วน ท�าให้แผนที ่
ที่คุ้นเคยในสมองของสัตว์เลี้ยงเริ่มเปลี่ยนไป และเวลา
ส�าหรบักจิกรรมถกูใส่ใจน้อยลง สิง่เหล่านีก่้อให้สนุขัเกดิ
ความกังวลใจได้ พึงระลึกถึงข้อต่อไปนี้ 
 • รักษาตารางเวลา พยายามท�าทุกอย่างในเวลา
เดมิ เช่น การให้อาหาร การเล่น การออกก�าลังกายควร
จะต้องเป็นเหมือนเดิมก่อนการย้าย เพื่อให้สุนัขรู้สึก 
อุ่นใจว่าคุณจะยังคงมีเวลาให้กับเขา แม้ระยะเวลา 
ในแต่ละกิจกรรมอาจจะสั้นลงไปบ้าง

How To Make 
MOVING STRESS
FREE FOR DOG

ความเครียดของน้องหมาเมื่อต้องย้ายบ้าน

 • ไม่มอีะไรดีไปกว่าการเล่น มันคอืการผ่อนคลาย
ทีด่เีมือ่สนุขัรู้สกึว่าก�าลงัถูกละเลย การหนัมาเล่นกบัเขา
ช่วงระยะหนึง่จะท�าให้หลงลมือาการเศร้าใจนัน้ได้อย่าง
รวดเร็ว
 • น�าพวกเขาออกจากบ้าน ในเวลาที่มีคนเข้า
มา ไม่ว่าจะเป็นนายหน้าซื้อขายบ้าน คนงานซ่อมแซม 
หรอืคนขนย้าย ทัง้คนทีไ่ม่คุน้เคย และเสยีงทีโ่หวกเหวก
วุ่นวายจะสร้างความเครยีดให้กบัสนุขัได้มากจนอาจจะ
ยากเกินเยยีวยา คณุอาจพาเขาออกไปเดินเล่นนอกบ้าน 
หลบไปจากสถานทีใ่นขณะนัน้ หรือหากคณุไม่สามารถ
อยู่กับเขาได้ จ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องหาเพื่อนหรือ 
ที่ฝากเลี้ยงสุนัขของคุณไปก่อน

DURING THE MOVE 
 ในระหว่างการย้าย สุนัขจะมีความกังวลมาก เขา
เริ่มกลัวการถูกทอดทิ้ง มันจะดีกว่าถ้าจะให้เขาอยู่ด้วย
ใกล้กับคุณ แม้ว่ามันอาจจะมีสิ่งวุ่นวาย ซึ่งสร้างภาวะ
ตงึเครยีดอยูบ้่าง แต่สนุขัจะเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองว่าก�าลัง
มีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น เขาควรได้รับอนุญาตให้อยู่กับ
คุณไปตลอดจนถึงการเดินทางไปยังบ้านหลังใหม่
 • เป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมากท่ีคุณควรใส่ปลอกคอซึ่ง
ระบุข้อมูลติดต่อของคุณไว้กับตัวของเขา หรืออาจน�า
สุนัขเข้ารับการฝังไมโครชิพก่อนการย้าย มันเป็นการ
ป้องกันไว้ก่อน ถ้าหากว่าสุนัขเกิดหลุดหายไประหว่าง
การเดินทางจะช่วยให้คุณสามารถตามหาเขาได้ง่ายขึ้น
 • อย่าลืมท่ีจะน�าสิ่งของคุ้นเคย เช่น ของเล่น 
หมอนหรือที่นอนของสุนัขติดรถไปด้วยจนถึงบ้านใหม่ 
อย่างน้อยเมื่อต้องไปอยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างก็จะ
ยังมีสิ่งที่คุ้นเคยหลงเหลืออยู่บ้าง
 • เช่นเดียวกับช่วงก่อนการย้าย ให้แน่ใจว่าคุณ
ใช้เวลาในการเล่นและให้ความสนใจกบัสนุขัของคณุใน
ระหว่างนี้ด้วย มันช่วยให้เขารู้สึกสบายใจและบรรเทา
ความเครียดได้

AFTER THE MOVE 
 เมื่อคุณย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ อย่าหลงลืม
กฎพ้ืนฐานของสุนัข ความผิดพลาดท่ีพบบ่อยคือการ
อะลุ้มอล่วยให้เจ้าตูบท�าตามใจตัวเองในช่วงต้น เพียง
เพราะคุณหวังว่าเขาจะเคยชินได้เร็วขึ้น แต่การเปลี่ยน
สถานที่อยู่ท�าให้สุนัขไม่สนใจกฎหรือละเลยสิ่งที่เคยๆ 
ฝึกมา โดยเฉพาะในเรื่องของการขับถ่าย ช่วงแรกนี้
ความเครียดจะท�าให้สนัุขมอีาการท้องเสยีหรอือาเจียน
บ่อยกว่าปกติ ซึ่งมันอาจเป็นที่ไหนก็ได้ของบ้าน ดังนั้น 
ค�านึงถึงข้อปฏิบัติต่อไปนี้
 • Go back to “puppy rules.” ส�าหรับ 1-2 
สัปดาห์แรก ฝึกการใช้ห้องน�้าในสถานที่ใหม่ ใช้สายจูง 
ป้องกันการหลุดหายออกจากบ้าน ให้กลับเข้าไปอยู่ 
ในกรง หรือบริเวณคอกที่มีรั้วรอบขอบชิด และอย่าลืม
ห้ามการกัดแทะข้าวของ 
 • โปรดจ�าไว้ว่ากิจวัตรประจ�าวันที่เขาชื่นชอบ 
ไม่ว่าจะการเล่นหรือออกก�าลังกายจะต้องปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ มันช่วยให้สุนัขของคุณรู้สึกผ่อนคลาย และ
เคยชินกับสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น
 • การเล่นยังคงส�าคัญ ให้แน่ใจว่าสุนัขจะยังคง
ได้รับความสนใจและเล่นกับคุณได้แม้จะเป็นช่วงเวลา
ที่คุณก�าลังรื้อของ 
 • กลิ่นท่ีคุ ้นเคยช่วยได้มาก อย่าลืมน�าท่ีนอน  
ของเล่น ชามน�้าออกจากกล่องแพ็คมาจัดวางให้เขาใน
ทันทีที่มาถึงสถานที่ใหม่
 • ให้เวลากบัเจ้าตบูบ้าง ในทีน่ีห้มายถึง ให้เขาคุน้เคย 
กับสถานที่เสียก่อนที่คุณจะจัดปาร์ตี้เปิดบ้าน หรือเชิญ
แขกเข้ามา อย่างน้อยให้สุนัขได้ปรับตัวไปทีละอย่าง
 • หลีกเลี่ยงการสร้างความเครียดเพิ่มเติม หาก
สุนัขของคุณไม่ชอบการอาบน�้า ตัดเล็บ หรือกิจกรรม 
ที่ปกติท�าแล้วเขาเครียด ยังไม่ต้องรีบท�าทันทีในบ้าน 
หลังใหม่ ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่คุณจะต้องจัดการกับสิ่ง 
เหล่านั้น เสียก่อนที่จะย้ายบ้าน
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PETPANORAMA

NEIL PATRICK HARRIS’ FAMILY 
HAS ADOPTED A STREET DOG 
FROM THAILAND
Gidget คือเจ้าตบูตัวน้อยทีเ่คยต้องใช้ชวีติร่อนเร่อยูบ่นท้องถนนในเมอืงไทย แต่วนัดคีนืดกีเ็หมอืนถกูลอ็ตเตอร่ี 
รางวลัใหญ่ หลงัจากได้รบัการช่วยเหลือจาก Cindy Szczudlo ผู้จัดการอาวโุสของหน่วยงาน North Shore 
Animal League America ซึ่งก�าลังท�า Project Street Dog Thailand อยู่ เธอกล่าวว่า Gidget เป็นหนึ่ง 
ในการช่วยเหลือท่ีผ่านมาไม่นานนี้ มันมีนิสัยน่ารัก อ่อนหวาน เป็นมิตร และชอบเล่นกับแมวมาก ดังนั้น 
เมื่อ Neil Patrick Harris และ David Burtka แสดงเจตจ�านงว่าก�าลังมองหาสุนัขสักตัวมาเลี้ยง เธอจึง 
ไม่ลังเลที่จะเสนอเจ้าตูบตัวนี้ไปในทันที และแน่นอนผลตอบรับคือการตกลง จากนั้นชีวิต Gidget ก็เหมือน
นางซินตัวน้อยที่ต้องบินข้ามฟ้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับครอบครัวของดาราเจ้าบทบาท NPH  
กับสามี David และลูกแฝดวัยหกขวบ เธอหวังว่าจะได้เห็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและสุนัขผ่าน 
อินสตาแกรมของพวกเขาเร็วๆ นี้

COTTAGES, 
NOT CAGES! 
OREGON’S LUVABLE 
DOG RESCUE
สถานพักพิงสุนัขคือที่พักชั่วคราวส�าหรับสุนัขท่ีก�าลังหา
บ้านใหม่ แต่บางครั้งกับบางตัวมันก็ค่อนข้างจะกินระยะ
เวลานาน การรวมตัวของสุนัขจ�านวนมากอาจท�าให้คุณ
นกึภาพได้ไม่สวยหรูเท่าไรนัก แต่กบัท่ีน่ีจะท�าให้ความคิด 
เหล่านั้นเปลี่ยนไป Luvable Dogd Rescue เป็นศูนย์
ช่วยเหลือสุนขัหาบ้านทีใ่ห้ความรู้สกึสวยงาม อบอุ่น และ
ร่มรื่น เพราะมันตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้ป่ากว่า 55 เอเคอร์ 
แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เส้นทางเดินป่าและทุ่งหญ้า 
ในส่วนของทีพ่กัก่อสร้างเป็นกระท่อมไม้หลงัเลก็หลงัน้อย 
สีสันสวยงาม และตกแต่งภายในให้สุนัขรู้สึกคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมของความเป็นบ้าน บรรยากาศนี้ไม่เพียง
ช่วยลดความเครยีดให้กบัสตัว์เท่าน้ัน แต่มนัท�าให้ทีมงาน
สังเกตพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของสุนัขได้ง่ายข้ึนด้วย 
คณุสามารถเข้าไปชมภาพสถานทีแ่ละสนุขัรอรบัเลีย้งได้ที่ 
http://luvabledogrescue.org 
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‘‘จริงๆ ง๊องแง๊งเป็นหมา

ที่อยู่ได้กับทุกคนเลย ไม่งอแง 

ไปฝากเลี้ยงกับใคร

ทุกคนก็มีความสุข 

เพราะว่าเขาก็จะอยู่ในที่ของเขา 

ไม่มาคอยกวน’’

MY LOVE, 

MY HEART 
AND OUR DESTINY.
เบนซ์ ปณุยาพร พลูพพิฒัน์
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เมื่
อพดูถงึสำวหน้ำหวำนอย่ำง เบนซ์ ปณุยำพร 
พูลพิพัฒน์ ที่มีผลงำนละครทำงโทรทัศน์ 
มำนบัไม่ถ้วนกับบทบำทของนำงเอกนยัน์ตำ

เศร้ำ แม้ช่วงหลงัเธอจะเดนิสำยนำงร้ำยอยู่หลำยเรือ่ง 
ไปบ้ำงก็ตำม แต่ควำมน่ำรักของเธอก็ยังท�ำให้คว้ำ
รำงวลับคุคลต้นแบบ คนด ี4 แผ่นดนิ สำขำศลิปินต้นแบบ
ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ในส่วนของควำมเป็นเพ็ทเลิฟเวอร ์
เรำว่ำเธอกค็งคว้ำรำงวลัเหรยีญทองในใจเจ้ำตูบไปได้
อย่ำงไม่ต้องสงสัย

แนะน�าตัวหน่อยค่ะ

 “เบนซ์ ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ค่ะ จริงๆ แล้ว เบนซ์
เป็นคนทีช่อบสนุขัมาก เลีย้งมาตลอดอยูแ่ล้วเป็นพนัธุท์ี่ 
ตัวเลก็ๆ แบบนีแ้หละค่ะ เมือ่ก่อนเบนซ์เลีย้งพนัธุไ์ทย เป็น
น้องหมาท่ีเก็บมาเลีย้ง ตอนทีเ่ขาตาย ท�าใจอยูน่านมาก 
เพราะไม่ทันไปดใูจ คือเขาแก่มากแล้ว พอเขาตายกร็ูส้กึ
ไม่ดี สงสารเขาด้วย กว่าจะตัดสินใจมาเลี้ยงตัวนี้ได้ก็ใช้
ระยะเวลานานอยู่เหมือนกัน ตัวปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่เป็น
พนัธุป์อมเมอเรเนยีน ทีเ่ลอืกพนัธุเ์ลก็ เพราะมนัค่อนข้าง 
สะดวกต่อการเลีย้ง แล้วถ้าเราไปไหนกเ็อาเขาใส่ตะกร้า
ใส่กระเป๋าไปด้วยได้ แล้วอกีอย่างพนัธุน์ีม้นักน่็ารกัดค่ีะ 
ขี้อ้อน ตามชื่อเลยค่ะ “ง๊องแง๊ง” ก็จะมีนิสัยแบบ 
ง๊องแง๊งๆ น่ารัก”

ที่มาที่ไปของง๊องแง๊ง

 “ไปเจอที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ก�าลังหลับอยู่ในกรง 
พอเห็นแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลย บอกตัวเองว่าซื้อเหอะ 
ก็เลยตัดสินใจซื้อมาตั้งแต่ยังเล็กๆ เลยค่ะ เลี้ยงเขามา
ตั้งแต่ตอนนั้น แต่นิสัยค่อนข้างประหลาดนะ คือจะ 
ไม่ค่อยติดเราเท่าไร จริงๆ ง๊องแง๊งเป็นหมาท่ีอยู่ได้กับ 
ทกุคนเลย ไม่งอแง ไปฝากเลีย้งกบัใครทุกคนกม็คีวามสขุ 
เพราะว่าเขาก็จะอยู่ในที่ของเขา ไม่มาคอยกวน เบนซ์
เคยพาไปออกงานอยู่ครั้งหนึ่ง ซึ่งหมาตัวอื่นนี่จะไม่นั่ง
อยู่บนตักนะ แต่ว่าง๊องแง๊งจะรู้งาน เขาจะนั่งนิ่งๆ อยู่
บนตักให้คนมาถ่ายรูป คือเขารู้หน้าที่นะคะ แล้วก็รัก
เจ้าของมาก ช่วยกันท�างาน ช่วยกันท�ามาหากิน”

มีการดูแลอย่างไรบ้าง

 “เบนซ์เลี้ยงง๊องแง๊งมานานแล้วนะคะ ประมาณ 
หกปีได้ การดูแลส่วนใหญ่ก็จะพาไปอาบน�้าตัดขน แล้ว
สุนัขพันธุ์ปอมฯ นี่จะต้องให้ความใส่ใจดูแลพอสมควร 
คือถ้าเขาเห็นเราก็จะเข้ามานัวเนีย มาขอให้อุ้ม พอเรา
ท�างานเสรจ็กจ็ะมาใกล้ๆ แล้ว เอาขามาเข่ียๆ ประมาณว่า 
ขอจับหน่อยนะ”



‘‘ถ้าเลี้ยงเขาแล้ว

ก็อยากให้เลี้ยงดีๆ ค่ะ 

รักเขามากๆ 

ไม่ใช่แบบว่าเห่อของใหม่ 

รักแค่ช่วงแรก 

พอผ่านไปสักพักหนึ่ง

กลับมารู้สึกว่าเป็นภาระ

แล้วก็จะทอดทิ้งเขา’’

ที่มาของชื่อง๊องแง๊ง

 “ชื่อนี้ได้มาจากหน้าตาซึ่งน่ารัก กวนประสาท แต่
ว่าเขาก็ขี้อ้อนนะคะ ดูง๊องแง๊งดีก็เลยตั้งชื่อนี้ให้เลย 
จริงๆ แล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าจะต้ังชื่อนี้ เพราะว่า
หมาตัวก่อนชื่อบิ๊ก ทีแรกก็เลยจะตั้งชื่อว่า อาย (eye) 
ดีกว่า มันจะได้สอดคล้องกัน แต่ไปๆ มาๆ เห็นหน้าตา
แล้วให้ชื่อง๊องแง๊งดีกว่า ดูเหมาะกันดี”

เม้าท์ง๊องแง๊งหน่อยสิ

 “ง๊องแง๊งเป็นหมาที่ตลกมาก มีโลกส่วนตัวด้วย  
แต่ว่าพอถึงเวลาท�างาน เขาจะท�างานได้ดี คือจะ
สามารถอยู่นิ่งได้ แล้วก็เป็นหมาที่จ�าเจ้าของไม่ได้นะ 
อย่างถ้ามีใครอุ้มเขาอยู่ แล้วเบนซ์เอื้อมมือจะไปจับ 
กจ็ะกดั ทัง้ๆ ท่ีเป็นคนเลีย้งมาตัง้แต่เดก็ คอืจ�าได้แต่คนที่
อุ้ม พอคนในบ้านไปจบัจ�าไม่ได้จะกดัเลย กป็ระหลาดด ี
นะคะ”

หนึ่งวันกับง๊องแง๊ง

 “ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเขาจะน่ารักมากค่ะ คอยเดินไป
เดินมา ถ้าเบนซ์ท�างานอะไรอยู่ก็จะมาเห่าเรียกแล้ว 
บางทีก็มาสะกิด คือจะให้อุ้ม แล้วก็ต้องอุ้มเขาด้วยนะ 
ถ้าไม่อุ้มก็จะเห่าเรียกอยู่น่ันแหละ ขอนิดหน่ึงก็ยังดี  
ถกูอุม้ก็ดใีจแล้ว พอปล่อยกจ็ะไปอยูใ่นทีข่องเขา แล้วก็
ช่วงทีกิ่นข้าวอิม่แล้ว อย่าไปยุง่กบัเขาเด็ดขาด ไม่งัน้กดั 
เขาจะขอนอนนดิหนึง่ กนิอ่ิมนอนหลบัเหมอืนเดก็ เป็น
หมาที่มีโลกส่วนตัวสูงค่ะ”

แนะน�าถึงคนที่อยากเลี้ยงสุนัข

 “ถ้าเลี้ยงเขาแล้วก็อยากให้เลี้ยงดีๆ ค่ะ รักเขา
มากๆ ไม่ใช่แบบว่าเห่อของใหม่ รกัแค่ช่วงแรก พอผ่าน
ไปสักพักหนึ่งกลับมารู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็จะทอดทิ้ง
เขา อย่างเบนซ์เวลาไปถ่ายละครก็ต้องเอาง๊องแง๊งไป
ฝากเล้ียง พอไปรับก็ต้องเล่นกับเขาด้วย เพราะเบนซ์
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SANTA 
DOG dress

PET 
DIY

จะค่อนข้างอ่อนไหวมากๆ กับเร่ืองของการเลี้ยงสุนัข 
เพราะอย่างตัวที่แล้วเวลานึกย้อนกลับไปก็รู้สึกเสียใจ 
พอมาถึงตัวน้ีเราก็จะเพ่ิมความใส่ใจขึ้น ว่ามันกินข้าว
หรือยงั อาบน�า้หรือยงั คอืเรามคีวามรูส้กึผกูพนัเหมือน
กบัว่าเขากเ็ป็นคนอกีหนึง่คนท่ีเราต้องดูแล เป็นอกีหนึง่
ชีวิตที่ต้องใส่ใจ”

ฝากผลงานให้ติดตาม

 “ตอนนีก็้มลีะครทัง้หมด 3 เรือ่งค่ะ คอื ละอองดาว 
วังนางโหง แล้วก็เรื่องนักบุญทรงกลด นอกจากนี้ก็จะมี 
ละครเทิดพระเกียรติทางช่อง 7 ที่จะออนแอร์ในวันที ่
1-9 ธันวาคมนี้ ยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ”

2. น�าชิ้นสาบเสื้อมาเย็บประกบเข้ากับเสื้อส่วน
หน้าทั้ง 2 ชิ้น (ซ้าย-ขวา)

1. ตัดผ้าตามแบบ

4. น�าผ้าขนแกะสีขาวส่วนชายเสื้อเย็บเก็บขอบ
ชายเสื้อชิ้นหลัง

5. เย็บช้ินหมวกด้านบนติดกัน แล้วเก็บขอบ
ด้วยผ้าขนแกะรอบด้าน จึงเย็บตัวหมวกส่วนหลัง 
ตดิกนั แล้วน�าชิน้หมวกเยบ็ตดิกบัส่วนคอเสือ้ไล่ไป 
จนถึงไหล่

6. น�าเทปตนีตุก๊แกเย็บติดตามความยาวของสาบ
เสือ้ทัง้สองด้าน เลม็เกบ็เศษด้าย น�าไปแต่งองค์ให้
ซานต้าด๊อกได้แล้ว

เ ดือนสุดท้ายของปีหนีไม่พ้นฤดูเทศกาล 
โดยเฉพาะกบัวนัทีเ่ป็นความฝันของเดก็ๆ 
ที่มีลุงเครายาวมาคอยแจกของขวัญ 

แต่ถึงแม้ท่ีบ ้านเราจะไม่มีปล่องควัน
หรืออาจจะแก่เกินกว่าจะใช้ค�าว่าเด็กดี  
ก็ยังอยากจะอินไปกับวันที่แสนหรรษา 
แบบนี ้ว่าแล้วก็จบัเจ้าตบูทีบ้่านมาแปลงร่าง 
เป็นซานต้าไปพลางๆ ก่อน โทษฐานที่
หนวดเครารุงรังไม่แพ้กัน

MATERIAL:
1. ผ้าก�ามะหยี่สีแดง
2. ผ้าขนแกะ (สั้น) สีขาว
3. เทปตีนตุ๊กแก
4. ด้ายสีแดง ขาว กรรไกร เข็มหมุด

HOW TO: 
เริ่มต้นที่การตัดผ้าตามแพทเทิร์น

สีแดง

A : ชิ้นเสื้อส่วนหน้า ตัด 2 ชิ้น

B : ชิ้นเสื้อส่วนหลัง ทบผ้าแล้วตัด (1 ชิ้น)

C : สาบเสื้อ 2 ชิ้น

D : เข็มขัด 2 ชิ้น (ประกบแล้วเย็บเก็บขอบ)

E : หมวก 2 ชิ้น 

สีขำว

F : ชายเสื้อ ทบผ้าแล้วตัด (1 ชิ้น)

G : ขอบหมวก ทบผ้าแล้วตัด (1 ชิ้น)

B
A

C

D

E

F

G

3. ชิ้นเข็มขัดเย็บประกบเก็บขอบโดยรอบ แล้ว
เย็บติดเข้าข้างเสื้อส่วนหลังด้านซ้ายขวา จากน้ัน 
น�าเสื้อส่วนหน้ามาประกบแล้วเย็บด้านข้างและ
หัวไหล่เข้าด้วยกัน
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คงไม่มีประเทศไหนที่เรียกพระรำชำผู้ปกครองแผ่นดินว่ำ พ่อ ได้เหมือนท่ีสยำมประเทศ ด้วย
เพรำะควำมผกูพันทีม่มีำเนิน่นำนจำกกำรทีเ่รำเตบิโตมำพร้อมกบัภำพกำรท�ำงำนของพระองค์
ท่ำนทีม่ต่ีอประชำชนคนไทยนัน้ซำบซึง้นกั แต่ไม่ใช่แค่กบัพวกเรำเท่ำนัน้ทีไ่ด้รบัพระเมตตำจำก

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในโครงกำรพระรำชด�ำริต่ำงๆ เท่ำน้ัน แม้กับสุนัขท่ี 
ไร้บ้ำน พ่อของแผ่นดนิกไ็ม่เคยทอดทิง้ ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมคอื ศนูย์รกัษ์สนุขัหวัหนิ ซึง่เป็นต้นแบบโครงกำร
บริหำรจัดกำรสุนัขจรจัดให้พื้นที่เขตต่ำงๆ ได้อย่ำงครบวงจร

ตามรอยพ่อ...
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

 ด้วยทุนทรัพย์ดังกล่าวจ�านวน 4 ล้านบาท เป็น
ค่าก่อสร้างอาคารที่ท�าการ บ้านพัก ปรับพ้ืนที่ ล้อม
รั้วรอบบริเวณโรงเรือนสุนัข และทางเทศบาลเมือง
หัวหินสนับสนุนงบประมาณอีกจ�านวนหนึ่งในการจัด
สร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ิมเติม ศูนย์รักษ์
สุนัขหัวหินนับเป็นโครงการต้นแบบของท้องถิ่นอื่น 
ในการบริหารจัดการสุนัขเร่ร่อนอย่างเป็นระบบต่อไป
 ในช่วงเร่ิมต้นโครงการน้ันได้ พล.ต.พยงค์ สุขมา 
ประจ�าส�านกัพระราชวงั เป็นประธานด�าเนนิการ มคีณะ 
ท�างานประกอบด้วยทมีงานจากคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากนายสัตวแพทย์นพกฤษณ์ จันทิก แพทย์ 
ผู้ดูแลคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง มาตรวจสุขภาพ 
ให้กบัสนัุขภายในศูนย์เป็นประจ�า ก่อนจะส่งมอบต่อไป
ยังเทศบาลเมืองหัวหินให้เป็นผู้ด�าเนินการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2546
 ต่อมา มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน
จ�านวน 1 ล้านบาท จากการจัดท�าเสื้อยืดครอบครัว
คุณทองแดงเพื่อน�าไปเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักษ์
สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเทศบาล
เมืองหัวหินได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่  
3 สิงหาคม พ.ศ.2552 

ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในปัจจุบัน

 ปัจจุบันศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ด�าเนินงานเกี่ยวกับ
สุนัขจรจัดโดยเน้นไปในเรื่องของการลดจ�านวนสุนัขใน

ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน (Hua-Hin Dog Shelter) จัดต้ังครั้งเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดชเสดจ็พระราชด�าเนนิ
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี 
พ.ศ.2546 ทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมือง
หัวหินที่นับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเป็นเมือง
ท่องเทีย่วของประเทศ อกีท้ังหากไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างถูกวธิ ีอาจเกดิ 
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้ ด้วยทุนทรัพย์
พระราชทานเบ้ืองต้นจากการจ�าหน่ายเสื้อพิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ครอบครัวคุณทองแดง เป็นทุนก่อสร้างอาคารที่ได้รับการสนับสนุน
พื้นที่ประมาณ 22 ไร่เศษ จากวัดเขาอิติสุคโต และพระราชทานนาม
ว่า “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน”
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พื้นที่เขตเทศบาลเมือง ซึ่งทางมูลนิธิจะมีทีมจับสุนัข 
ตามค�าร้องของชาวบ้านในเขตพื้นที่ สุนัขที่รับเข้ามา
ในช่วงแรกจะถูกน�าไปยังโซนแรกรับเพื่อเฝ้าสังเกต
อาการ 14-21 วัน สุนัขท่ีเจ็บป่วยก็จะท�าการรักษา
ทันที หากไม่แสดงอาการก็จะด�าเนินการท�าหมัน  
ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิในล�าดับต่อไป จากนั้นจึงท�า
ประวัติคัดกรองสุขภาพ แล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มสุนัข
โตเต็มวัย สุขภาพแข็งแรง สามารถให้เลือดแก่สุนัข
ป่วยได้จะถูกส่งต่อไปยังโซนสุนัขให้เลือด กลุ่มสุนัขโต
เต็มวัย แต่ไม่สามารถให้เลือดได้จะแยกไว้ในคอกรวม 
และกลุ่มลูกสุนัขส�าหรับให้ผู้รับไปอุปการะ นอกจากนี้ 
ยังมีส่วนฟื้นฟูสุขภาพ เป็นโซนธาราบ�าบัดส�าหรับสุนัข
ที่ผ่าตัดหรือร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถน�าสุนัขเข้ามาใช้บริการได้
 ทุกวันนี้ทางศูนย์ฯ ดูแลและจัดการสุนัขกว่า 
1,000 ตัว โดยมีสุนัขใหม่เข้ามาในศูนย์เดือนละกว่า 
100 ตัว ในขณะที่มีประชาชนขอรับไปเล้ียงเฉล่ีย 
ไม่ถึง 20 ตัวต่อเดือน ท�าให้มีสุนัขที่ยังอยู่ในความดูแล 
อีกมาก ทางเทศบาลจึงเตรียมที่จะขึ้นทะเบียนประวัติ
สุนัขในทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการจัดระเบียบและลด
จ�านวนสุนัขท่ีถูกเจ้าของทอดทิ้ง ส�าหรับสุนัขที่อยู ่
ภายในศูนย์จะได้รับการดูแลจากกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง และสัตวแพทย์ในเรื่อง
ของอาหาร สขุอนามัย สขุภาพร่างกาย และการส่งต่อ 
สนุขัหาบ้านใหม่ รวมถงึการช่วยเหลือเพือ่นสนุขัทีเ่จ็บป่วย 
ผ่านโครงการธนาคารเลือดสุนัขอีกด้วย

แนวทางในอนาคต

 ในอนาคตทางเทศบาลเมืองหัวหินมีโครงการที่จะ
ท�าฌาปนกิจสุนัข มีเตาเผาส�าเร็จรูปของศูนย์เอง โดย
จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการที่จะจัดท�าไบโอแก๊สจากมูลสุนัข เพื่อ 

ทอดพระเนตรการด�าเนินในโซนต่างๆ ก็มีรับส่ังถาม
รายละเอียดต่างๆ แม้ว่าอากาศจะร้อน ก็ยังมีรับสั่ง 
เป็นห่วงในเรื่องภาระของคนท�างานที่ท�างานกับสุนัข
จะต้องมีใจรักกับปริมาณสุนัขที่เยอะเช่นนี้ ตรัสถามว่า 
ไหวไหม ท�าให้พวกเราทุกคนรู้สกึปลาบปล้ืมและยนืยนั
ว่าจะท�าให้เต็มที่ เพื่อให้พระองค์สบายพระราชหฤทัย 
เท่านี้ก็ท�าให้คนท�างานรู้สึกซาบซึ้งมากแล้ว

บรรจุกระดูกคุณทองแดงที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

 ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ทางส�านัก
พระราชวังพร้อมด้วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หัวหิน ได้น�าเถ้ากระดูกคุณทองแดง  
สุนัขทรงเลี้ยงที่ เสียชี วิตด ้วยวัยชรา อายุ 17 ปี  
1 เดือน19 วัน บรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์คุณทองแดงที ่
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานต่อไป 
 ส�าหรบัคณุทองแดงนัน้ เป็นสนุขัเพศเมยี ลูกของแดง 
สนุขัจรจดับริเวณซอยศนูย์แพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 
โดยได้รับพระเมตตาน�ามาเลี้ยงหลังจากเสด็จฯไปทรง
เปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่ง
น�าคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร  
นับแต่นั้นคุณทองแดงก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ติดตาม
ถวายงานทุกครั้ง ไม่ว่าเสด็จฯ ไป ณ ที่แห่งใด 
       ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชได้ทรงค้นในหนังสือว่า “คุณทองแดง” มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัสนุขัพนัธุบ์าเซนจ ิ แต่มขีนาดใหญ่ 
กว่า พระองค์จงึทรงเรียกคณุทองแดงว่าเป็นสนุขัพนัธุไ์ทย 
ซเูปอร์บาเซนจ ิท้ังน้ีเมือ่วนัท่ี 13 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2557 
พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงาน 
ของมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พร้อมกันนี้ยังได้เสด็จฯ ไปเปิดอนุสาวรีย์คุณทองแดง  
ที่ตั้งอยู ่ภายในบริเวณมูลนิธิ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ว ่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
พระราชทานเงินจากการจัดท�าเสื้อยืดคุณทองแดงเป็น
ทุนประเดิมในการตั้งมูลนิธิฯ ด้วย

ก้าวสู่ความเป็นศูนย์รักษ์สุนัขครบวงจรมากขึ้น และ
ขณะนี้เทศบาลก�าลังจัดท�าถนนปลอดสุนัข เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหิน 
และสร ้างความมั่นใจด ้านความปลอดภัยให ้กับ 
นักท่องเที่ยว

น�้าพระราชหฤทัยพระราชา

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนักเปี ่ยมสุข  
วังไกลกังวล ไปทรงติดตามการด�าเนินงานของศูนย์
รักษ์สุนัขหัวหิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
ผศ.นสพ.คงศักดิ์ ผู้ถวายรายงานในคร้ังนั้น กล่าวว่า 
ในวันนั้นพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญยิ่ง หลังจาก

อ้างอิงข้อมูลจาก dailynews, manager online, 
มติชนออนไลน์, thainews, khaosod
อ้างอิงข้อมูลภาพจาก changpuak.ch, Matichon, 
tnamcot, ส�านักข่าวไทย, Thai PBS, komchadluek,
youtube/petloverbyjerhigh
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อยู่วังสระปทุม
ผู้เขียน สุมาลี
ส�ำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์

 ‘สุมาลี’ นักเขียนและนักแปลวรรณกรรม
เยาวชนชื่อดัง กลับมาจับปากกาขีดเขียนอีกครั้งกับ
เรื่องราวสนุกๆของบรรดาแมวที่ไม่ได้รับเชิญที่พา
กันตบเท้าเข้ามาอยู่ในรั้ววังสระปทุม จนได้ถวายตัว
กลายเป็นแมวทรงเลี้ยง
     แมวทรงเลี้ยงเหล่านี้ได้ชวนกันมาเล่าเรื่องสนุกๆ
ของบรรดาสุนัข แมว งู หนู กระรอก แม้แต่ปลา
ชะโดและสัตว์อื่นๆ ที่แอบและไม่ได้แอบเข้ามาอยู่
ในวังเพ่ือมาพ่ึงพิงอาศัย ด้วยพระเมตตาขององค์
สมเด็จพระเทพฯที่ทรงให้อยู่ร่วมกันในรั้ววังอย่าง
อบอุ่นและปลอดภัย (จนมีงูเคยข้ามาอยู่ในวังนับได้
แล้วเป็นตัวที่ 29)ทีมแมวช่างเม้าท์เหล่านี้ยังได้พา
ไปรู้จักกับท่านเจ้าของวังสระปทุม คือพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า สมเด็จย่า และสมเด็จพระเทพฯที่ทรง
มีพระอุปนิสัยคล้ายคลึงกันมากประดุจลิขิตสวรรค์
ส�าหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของวังสระ
ปทุมแห่งนี้ และยังชักชวนไปชื่นชมพระจริยาวัตร
ที่สมเด็จพระเทพฯทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยของ
พระองค์อย่างเปี่ยมล้น
     ที่พิเศษสุดคือนานมีบุ๊คส์ได้ชวนนักวาดรูปหมา
ชื่อดัง อย่าง ‘นัด หมาจ๋า’ มาวาดรูปแมวเราจึงกล้า
รับรองในความสวยน่ารักอารมณ์ดตีามสไตล์หมาจ๋า
ท่ีบรรจงวาดรูปแมวเพ่ือหนังสือเล่มน้ีอย่างสุดฝีมือ
ชนิดถวายตัวเช่นกัน
     นานมีบุ๊คส์รับประกันว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็น
หนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยู่ในใจของผู้อ่านทุกคน

เผชิญหน้ากับการล่มสลายของความฝันทั้งชีวิตของ
เขา เขาก็มโีอกาสสดุท้ายเพยีงครัง้เดยีวเพือ่ฟ้ืนฟเูพชร
ยอดมงกฎุท่ีก�าลงัหมดประกายของเขาให้กลับมาเจิด
จรัสดังเดิมด้วยการจัดการแข่งขันร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่
ท่ีสดุของโลก 
          ในการแข่งขนัมตีวัเก็งอยู ่ 5 ราย คอื หนู  
(เซ็ธ แมค็ฟาร์เลน) ผูข้ยับลกูคอได้พลิว้ไหวพอ ๆ กบั
ลีลาในการต้มตุน๋ของเขา, ช้างสาวขีอ้าย (ทอร ี เคล
ลี) ผู้เกิดอาการตื่นเวทีได้เสมอ, คุณแม่ผู้เหนื่อยล้า  
(รสี วทิเธอร์สปนู) ผูว้ิง่วุน่กับการดแูลลกูน้อยทัง้ 25 ตวั
ของเธอ, กอริลลาแก๊งสเตอร์หนุม่ (ทารอน อเีกอร์ตนั) 
ผูต้้องการจะหลุดพ้นจากธรุกจิมืดของครอบครวั และ
เม่นสาวพงัค์รอ็ค (สการ์เลต็ต์ โจแฮนสนั) ผูพ้ยายาม
จะสลัดแฟนหนุ่มหลงตัวเองของเธอและโชว์เดี่ยว 
แต่ละตวัตดัสนิใจเข้าร่วมการแข่งขนัของบสัเตอร์ด้วย
ความเชื่อว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นโอกาสให้พวกเขา
ได้เปลีย่นแปลงชีวติของตัวเอง

หมวดหมู่: Animation, Comedy
อ�ำนวยกำรสร้ำง: Motion Picture
ผูก้�ำกบั: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
พำกย์เสียง: Matthew McConaughey, Reese 
Witherspoon, Seth MacFarlane

SING 

DOG 
OF INSTAGRAM 

 Sing อนิเมช่ันล่าสุดจากสตดิูโอผูส้ร้าง Despicable 
Me และ Minions ภาพยนตร์ทีร่วมเพลงฮติไว้มากกว่า 
85 เพลง บอกเล่าเรือ่งราวในโลกทีเ่หมอืนกบัโลกของเรา 
เพยีงแต่มปีระชากรเป็นเหล่าสิงสาราสตัว์ ภาพยนตร์เล่า
เรือ่งราวของบสัเตอร์ มูน (แมทธิว แมค็คอนาเฮย์) โคอาล่า 
ตัวแสบผู้บริหารงานโรงละครที่ครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ แต่มา
บัดน้ีถงึคราวตกอบั บสัเตอร์เป็นผูม้องโลกในแง่ดเีสมอ 
แต่อาจจะโกงนิด ๆ เขารักโรงละครของเขาเหนือส่ิง 
อื่นใดและจะท�าทุกวิถีทางเพื่อรักษามันไว้ ตอนนี้เมื่อ

MEET BODHI IG/mensweardog

 เจ้าชิบะอนุิวัยห้าปีตวัหน่ึง น่าจะเรียกได้ว่าเป็นผูน้�าแฟช่ันอันดบัต้นของวงการ pet instagram เลยทเีดยีว 
โดยเฉพาะเม่ือจับมาแต่งหล่อแบบมกิซ์ แอนด์ แมทช์ ซะคนอย่างเราๆ ยงัแอบเขนิ เพราะอาจจะแมทช์ได้ไม่เท่า 
แถมลีลาการโพสต์แต่ละท่าก็เท่ซะเรียกเหล่าแม่ยกให้กด follow ได้มากกว่า 150,000 follower ไปแล้ว  
แม้ไอเดยีการจบัเจ้าตบูมาถ่ายภาพของ David และ Yena ผูเ้ป็นเจ้าของจะเร่ิมต้นจากการท�าเล่นๆ กะเอาฮาในช่วง
วนัหยุด แต่ผลพลอยได้ในวันต่อๆ มาก็น�าไปสูร่ายได้จากธรุกจิเสือ้ผ้ามหาศาลเลยทเีดียว เผือ่คุณอยากได้แนวทาง
ในการแต่งตวักดตดิตามไว้ก็ไม่เสยีหลายนะ
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