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ลําตัว ลําตัวเปนทรงสี่เหลี่ยม 
ผิวหนังยน มีสวนสูงนอยกวา
ความยาวของลําตัวเล็กนอย
อก กวางและลึก

ขาหนา หนา ตรง 
แข็งแรง ขาหลัง สวนตนขา

ถึงขาทอนลางจะยาวกวา
จากขาทอนลาง

ถึงขอเทา ขาทอนลาง
ทั้ง 2 ขางขนานกัน

หู หูมีลักษณะ
เปนรูปทรงสามเหล่ียม
และพับลงดานขาง

ศีรษะ หัวคอนขางโต 
แตไมมากเกินไป บริเวณหนาผาก
มีรอยยนชัดเจน 

จมูก จมูกสีดํา 
หรือสีชมพูผสมสีดํา

ปาก ริมฝปากดํา 
หรือนํ้าตาลเขม ปากบน
ยนหอยลงมาปดปากลาง 

ฟน มีความแข็งแรง 
ขบแบบกรรไกร

หาง หางตั้งสูง
ขน ขนดกและสั้นมาก 
มีสีขนเกือบทุกสี

คอ ลําคอมีความยาวพอดี
สมสวนกับลําตัว 

มีรอยยับยนรอบลําคอ 

Other Name: Cantonese Shar-Pei
Group: Non-Sporting 
ถิ่นกําเนิด: ประเทศจีน
ชวงอายุ: 10-14 ป 
สวนสูง: 46-56 ซม. 
นํ้าหนัก: 18-29 กก.

ตา ดวงตารี
คลายเมล็ดอัลมอนด

สีนัยนตาจางๆ

ACTION CAMERA 
DOG HARNESS 

   Chinese   ChineseSHAR-PEISHAR-PEI

 กลองถายภาพเปนเคร่ืองมือ
ในการบันทกึความทรงจําทีด่ ีไมวา
คณุจะอยูมมุไหนของโลกก็สามารถ
ที่ จะ เ ก็บสิ่ งที่ พบเ ห็นลงไปยัง
อุปกรณเหลาน้ี ได แตกับโลกของ
สุนัขละ มุมมองที่เขาเห็นมันทําให
เราอดจินตนาการท่ีจะขอดูบาง
ไม ไดเลย Action Camera Dog 
Harness เป นตัวช วยให คุณ
มองเห็นทุกอยางในสายตาของ

ªÒเปย (Shar-Pei, จีน; 沙皮 / ชาผี)
จากหลักฐานทางประวัตศิาสตรพบวา
เปนสุนัขสายพันธุดั้งเดิมทางตอนใต

ของประเทศจีนในชวงศตวรรษท่ี 19 ซึ่งจะพบเห็น
ความคลายคลึงของสุนขัพนัธุนีจ้ากการนําไปตกแตง
วัตถุโบราณตางๆ โดยเฉพาะในสมัยราชวงศฮั่น 
ซึง่สุนขัชาเปยในยุคน้ันถกูฝกใหชวยเฝาบานและสวน
กอนถูกพฒันาฝกฝนใหเปนนกัลาหมปูาและสนุขัตอสู
สําหรับการแขงขันในท่ีสุด
 ตอมา หลังการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(People's Republic of China) ความนิยมในสุนัข
สายพนัธุนีล้ดลงมากจนเกอืบสญูหาย กระทัง่ Matgo Law
ชายหนุมเจาของ Down-Homes Kennels นาํชาเปย
ไปเล้ียงท่ีฮองกงจนเปนทีน่ยิมอยางมากท้ังฮองกงและ
ไตหวัน เน่ืองจากขนาดตัวท่ี ไม ใหญนกั และไมคอยเหา
เสียงดัง จึงสามารถเล้ียงใหอยู ในพ้ืนที่จํากัด เชน 
อพารตเมนตหรือคอนโดไดเปนอยางดี
 Shar-Pei เปนสุนัขที่ตื่นตัวและมีความคิดอิสระ
ชอบท่ีจะคลุกคลีอยูกับเจาของ แตบางครั้งก็ขออยู
หางๆ กับคนท่ีเขาไมรูจัก รวมไปถึงสุนัขตัวอื่นดวย
และเพราะสัญชาตญาณเดิมของการเปนสุนัขตอสู
อาจทําใหชาเปยกาวราวกับบุคคลนอกครอบครัว
ไดงาย การขัดเกลาทางสังคมต้ังแตชวงตนๆ จะชวยให
มั่นใจไดว าลูกสุนัขตัวยนของคุณจะเติบโตขึ้นมา
เปนสุนัขท่ีดีและเปนมิตรกับเพื่อนของคุณได แต
สิ่งสําคัญของการฝกอบรมสําหรับสุนัขสายพันธุนี้คือ
ความเอาจริงเอาจัง ชาเปยตองการเจาของที่สามารถ
เปนผู นําใหเขาไดและมีนํ้าใจ เขามักจะไมเคารพ
เจาของท่ีเหลาะแหละ ไมจริงจัง หรือดุดันเกินไป 
 เอกลักษณอันโดดเดนของชาเปยคือผิวที่ยับยน 
เปนรอยพับอยูทั่วตัว แตเนื่องจากเปนสุนัขที่สะอาด
โดยธรรมชาติ ไมคอยมีกลิ่นตัว การอาบนํ้าอาจ
ไมจาํเปนตองบอยมากเหมือนสนุขัพนัธุอืน่ ตองเชด็ตวั
ใหแหงสนิท เพราะความชื้นที่แทรกตัวตามรอย
เหี่ยวยนเหลานี้ก็สรางปญหาของการติดเชื้อยีสตหรือ
เชื้อราท่ีมีแนวโนมใหเกิดปญหาผิวหนังได จึงควรตอง
ใหความสนใจในการดูแลพื้นผิวสวนนี้เปนพิเศษ

Shar-Pei
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สุนัขคูใจได โดยตัวกลองนั้นสามารถปรับสายรัด
ให ยึดติดได กับหน าอกและบนหลัง  และเ พ่ิม
ความม่ันคงของกลองด วยการปรับตัวยึดกลอง
ที่ทําจากโลหะคุณภาพดี นอกจากนี้ยังสามารถใช
สายจูงคลองกับสายรัดอกเพื่อพาสุนัขเดินเลนได
ตามปกติอีกดวย Action Camera Dog Harness 
ทํางานรวมกับกลอง GoPro หรือกลอง Sony มี
ใหเลือกสามขนาดตามขนาดตัวและนํ้าหนักสุนัข
ของคุณ สนนราคาจําหนายอยูที่ $34 USD
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Puppy Guide 5 M�ths

'Come''Come'
มาทางนี้มะ...เจาตูบ

¡ ารฝ กให สุนัขมาหาเมื่อคุณเรียกเป น
อีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนสําหรับ
การจัดการพฤติกรรมของลูกสุนัขท่ีสราง

ความนารําคาญ เชน กัดหมอน หรือวิ่งไลหนู 
คาํสัง่นีจ้ะชวยใหสนุขัปลกีตวัออกจากสิง่ทีเ่ขาทาํอยู
นอกจากเหตผุลขางตนแลว การฝกน้ียงัเปนเหตผุล
ดานความปลอดภัยดวย หากเจาตูบหนีออกจาก
รั้วบาน หรืออยูใกลถนนมากเกินไป 
 เทคนิคการฝกอบรมที่นาสนใจสําหรับสุนัขของ
คุณคือแสดงใหเขาเห็นถึงความอดทน สมํ่าเสมอ และ
การสนับสนุนในเชิงบวกเพื่อชวยใหการสอนคําสั่ง
พื้นฐานนี้แกเขาเปนเรื่องสนุก

HOW TO TEACH COME

1เริม่ตนการฝกซอมในบานหรอืบรเิวณสวนท่ีมรีัว้รอบ
ขอบชิด ถาสนุขัติดคุณมากเกินไปจนไมยอมออกหาง

ไปไกลพอ ควรตองขอตัวชวยเปนเพ่ือนหรือใครสักคน
ในบานของคุณซ่ึงมีความสนิทสนมกับเจาตบูพอสมควร
เพือ่รัง้เจาตบูใหเวนระยะออกจากกัน 

 Answer เม่ือคุณตองเลอืกใชอปุกรณควบคมุอยาง
สายจูง สิ่งที่ควบคูกับมันก็คือ ปลอกคอ (Collar) หรือ
สายรดัอก (Harness) อยางใดอยางหนึง่ ซึง่ความแตกตาง
บงบอกอยูในชื่อแลววาใชสวมใสที่คอ หรือใสที่ลําตัว
ครอบคลุมบริเวณหนาอก แตเจาของสุนัขหลายคน
มักเกิดความสับสนเมื่อตองเลือกซ้ืออุปกรณเหลานี้ 

2แสดงใหสุนัขเห็นวาคุณมีขนมนากินอยู ในมือ 
ยอตวัลง และกางแขนออกพรอมเรยีกสนุขัดวยคาํสัง่ 

“มา” ใชนํา้เสยีงกระตือรอืรนและมคีวามสขุ หามเดด็ขาด
กบัการใชเสยีงขมขู 

3ทันทีที่สุนัขเริ่มเคล่ือนที่มายังทิศทางท่ีคุณอยู 
ใหเอยปากชม เพ่ือกระตุนใหเจาตบูมัน่ใจวากระทาํ

ถกูตองแลว แตหากสุนขัหยุดการเคล่ือนท่ีระหวางทาง
หรอืเริม่เดนิหางออกจากคุณ ใหหยดุการชมทันที ปลอย
สนัุขไวสกัพกัจนเม่ือเขาเร่ิมเดินมาหาคุณอีกคร้ังจงึเร่ิมตน
การเรียกและบอกวา “เกงมาก” อกีคร้ัง 

4เม่ือสุนัขเดินมาหาคุณตามคําสั่ง ตองใหขนมเปน
ของรางวัลพรอมเอยชมทันที ปลอยใหสุนัขลิ้มรส

ของรางวลัสกัพกั จงึบอกกบัสนุขัของคณุวา “ไปได” หรอื 
“ไปเลน” เพ่ือใหสุนัขเกิดการจดจําวาเปนคําอนุญาต
ใหเขาไดไปทาํธรุะของตนเองได

5ปลอยใหสนุขัทาํอะไรๆ เปนสวนตวัสักพัก จงึทาํซํา้
ขัน้ตอนที ่2-4 อกีคร้ัง

6เมือ่สนุขัของคุณไดฝกฝนการเรียกและทําไดตามเปา
2-3 คร้ัง ใหเพ่ิมระยะหางออกไปแลวฝกซํา้ จากนัน้

เวนระยะการใหขนมนอยลง อาจเปนทําไดสองคร้ัง
ใหขนมหนึ่งคร้ัง แตการชื่นชมเปนสิ่งท่ีควรไดรับเสมอ
เมือ่เขาทาํได เพราะสนุขัจะจดจําวานัน่คือสิง่ทีด่ี 

ADVANCED “COME”  
 เพื่อความสําเร็จที่มากกวาคุณจะตองใชคําสั่งได
ในสถานที่และชวงเวลาที่ทาทายมากขึ้น ดวยการ
ออกไปฝกขางนอก โดยขัน้ตนคณุควรฝกใชสายจงูกบั
สนุขัใหไดเสยีกอน ความยาวของสายจูงกับการฝกนี้
ควรจะยาวมากกวาปกติ เมือ่ออกไปท่ีสวนสาธารณะ
ปลอยใหสนุขัไดทาํความคุนเคยกบัพืน้ที ่และคอยเริม่
การฝกในลักษณะเดียวกับขั้นตอนพ้ืนฐานโดยเพ่ิม
สายจูงเปนเครื่องมือหลัก หากสุนัขสามารถทําได
ตามเปาหมายท่ีฝกไวแลว คร้ังตอไปคุณอาจฝก
โดยไมตองใสสายจงู แลวเปลีย่นขัน้ตอนเปนการเลน
ขวางบอลใหเจาตูบคาบกลับมาคืนไดอีกดวย

 สายรัดอก :  นับเป นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้น
ในปจจุบัน เหมาะมากกับสุนัขที่ชอบดึงหรือกระชาก
สายจูงอยูตลอดเวลาขณะเดิน การท่ีสายรัดไม ไดคาด
อยูที่คอจึงไมสงผลตอลําคอและระบบภายในจนเปน
อันตราย อีกทั้งการสวมใสคอนขางมีความแนนหนา
กวาปลอกคอมาก จึงชวยปองกันการหลุดหรือสายจูง
ขาดได แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู กับการออกแบบดีไซนของ
สายรัดอกดวยเชนกัน นอกจากนี้สายรัดชนิดนี้ยัง
เหมาะสมกับสุนัขท่ีมีปญหาเก่ียวกับระบบการหายใจ 
เชน สายพันธุจมูกสั้นอยางปก สุนัขสายพันธุเล็กที่มี
โครงสรางบอบบางอยางพูเดิ้ลทอย หรือชิวาวา
 แตไมวาคุณจะเลือกอุปกรณแบบไหน ควรตอง
ทําควบคูไปกับการฝกคําสั่งพ้ืนฐานดวย การมีสายจูง
แตไมสามารถควบคุมสุนัขที่กระตือรือรนอยากจะวิ่ง
ไลทุกสิ่งที่ขวางหนาได ยอมเกิดผลเสียตามมาท้ังนั้น 
ไมวาการบาดเจ็บหรือสูญหาย จําไววาการฝกสอนนั้น
สําคัญเสมอ

 ปลอกคอ: เปนตัวเลือกท่ี ใช โดยท่ัวไป เนื่องจาก
สวมใสงาย มีความสวยงาม พกพาสะดวก การเลือกใช
ปลอกคอน้ัน คุณตองรูวาสุนัขของคุณมีความคุนเคย
มากพอท่ีจะไมดึงสายจูงซึ่งกอปญหาเก่ียวกับหลอดลม
และทางเดินหายใจได  

“ปลอกคอหรือสายรัดอก 
แบบไหนท่ีดีที่สุดสําหรับสุนัขของฉันกันนะ?”

ป ป ั

?””

แนนอนวาเรื่องของความสวยงาม
เปนสิ่งที่นาดึงดูดใจ แตก็เชนเดียว
กับคน สุนัขแตละตัวมีรูปราง ขนาด 
และบคุลกิแตกตางกนั สิง่ทีด่กีบัสนุขั
ตัวหน่ึงอาจไมเหมาะกับอีกตัวหน่ึง 
เมื่อตองเลือกใชงานปลอกคอหรือ
สายรัดใหคํานึงถึงสิ่งเหลานี้
 1. ระดับการฝ กสอนเ ร่ือง
  พฤติกรรมของสุนัข
 2. ขนาดตัวที่แนนอน
 3. เงื่อนไขทางสุขภาพท่ีจะ
  สงผลตอสุนัขของคุณ



 เจอรไฮ (Jerhigh) แบรนดผลิตภัณฑอาหารสุนัขของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขยายชองทางจําหนายเอาใจคนรักสุนัข เปดตัว “ตูขายอาหารสุนัข
อัตโนมัติ” ตูแรกของประเทศไทย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล พรอมชวน
ทาํความดีมอบรายไดในการขายอาหารสุนขัจากตูอตัโนมัตใิห “มลูนิธเิดอะวอยซ เสยีงจากเรา”
เพื่อชวยเหลือนองหมาส่ีขาที่ถูกทอดท้ิง 

 นายสุขวัฒน  ด านเสริมสุข ประธาน
คณะผู บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการ
ผู จัดการใหญ (รวม) ซีพีเอฟ เปดเผยวา 
บริษัทสรางแบรนดอาหารสุนัขเจอรไฮข้ึนมา
ดวยความรักความเขาใจในความรู สึกของ
คนรักสุนัข และตระหนักดีถึงความผูกพันของ
ผูเลี้ยงสุนัขที่มีตอสัตวเลี้ยงผูซื่อสัตย รวมถึง
ความออนโยนของคนรักสัตวที่มักจะเผื่อแผ
ความรักไปถึงสุนัขท่ีถูกทอดท้ิงดวย ดังน้ัน 
เพือ่เปนการอาํนวยความสะดวกใหแกผูรกัสนุขั
ในประเทศไทย นอกเหนือจากความต้ังใจ
ผลิตอาหารสุนัขในมาตรฐานเทียบเทาอาหาร
มนุษยแลว ลาสุด บริษัทไดเปดตัว “ตูจําหนาย
อาหารสุนัขอัตโนมัติเจอร ไฮ” เป นตู แรก
ในประเทศไทย ณ ศนูยการคาเซ็นทรัลเฟสติวลั
อีสตวิลล โดยรายไดสวนหนึ่งจากการจําหนาย
อาหารสุนัขเจอรไฮผานตูอัตโนมัตินี้ จะมอบให 
“มลูนธิเิดอะวอยซ เสยีงจากเรา” และมอบเงิน
สมทบทนุเขามลูนธิฯิ อกีเปนจาํนวน 50,000 บาท
นอกจากนี้ รายไดทั้งหมดจากตู จําหนาย
อาหารสุนัขภายในวันงานจะมอบใหกับมูลนิธิ
เดอะวอยซ เสียงจากเรา โดยไมหักคาใชจาย
อกีดวย ซึง่เปนกจิกรรมดีๆ  เพือ่ตอบแทนสงัคม
ใหคนรักสนุขัไดรวมแบงปนความรักและรอยย้ิม
แกเพื่อนส่ีขา 

เจอรไฮเอาใจคนรักสุนัข
เปดตัว 

“ตูขายอาหารสุนัขอัตโนมัติเจอรไฮ” 
เครื่องแรกในประเทศไทย

พรอมชวนทําความดีมอบรายไดชวยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง
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 ตู จําหนายอาหารสุนัขอัตโนมัติเจอรไฮ 
มีขนาด 1 x 1.8 เมตร สีสันสะอาดตา ภายใน
จะบรรจุอาหารสุนัขเจอรไฮประเภทซองขนาด
60 กรมั หลากหลายรสชาติใหเลอืก อาท ิขนมสนุขั 
หรือสแน็ครสนม รสผักขม รสสตรอเบอรี่ และ
รสชาติอืน่ๆ จาํนวนกวา 10 รสชาติ ซึง่คนรักสนุขั
สามารถใชธนบัตรชนดิ 20 บาท 50 บาท และ 
100 บาท รวมถึงเหรียญขนาด 1 บาท 5 บาท 
และ 10 บาท หยอดเขาตูตามราคาของอาหาร
แตละชนิด โดยตูนี้สามารถทอนเงินไดดวย 
 สาํหรบังานเปดตวัตูขายอาหารสนุขัอตัโนมตัิ
เจอรไฮตูแรกนี ้ไดรบัการสนบัสนนุดานสถานที่
ตดิต้ังจากศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวลั อสีตวลิล 
และบริษัท วีวาพรีเมี่ยมเพ็ทสโตร สนับสนุน
การบริหารจัดการสินคาและตูจําหนาย 

 ทั้งนี้ บริษัทตั้งเปาหมายท่ีจะผลิตตู อาหารสุนัข
อัตโนมัติดังกลาวเพิ่มอีก 10 ตู  ภายในป 2560 นี้
เพือ่ตดิตัง้ในแหลงชมุชน อาท ิสถานรีถไฟฟา ศนูยการคา
หรือคอมมูนิตี้มอลลตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
และสงมอบอาหารสนุขัคุณภาพแกคนรกัสุนขัใหมากทีส่ดุ 

 “แบรนดเจอรไฮเปนแบรนดระดับโลกที่เขาถึงคน
รกัสนุขัอยางกวางขวาง และการท่ีเราจัดทาํตูขายอาหาร
สุนัขอัตโนมัติ เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนรักสุนัข 
และเชิญชวนทุกคนรวมทํากิจกรรมดีๆ ดวยกัน ซึ่ง
นอกจากสุนัขของทานจะไดรับประทานอาหารสุนัข
คุณภาพดีมาตรฐานระดับโลกแลว ยังไดรวมทํากิจกรรม
ตอบแทนสังคมเพ่ือสนุขัทีถ่กูทาํรายหรือถกูทอดท้ิงดวย” 
นายสุขวัฒนกลาวทิ้งทาย  
 ผลิตภัณฑอาหารสุนัข “เจอรไฮ” เปนแบรนด
ผลิตภัณฑอาหารและขนมสัตวเล้ียงที่มีคุณภาพและ
คุณคาทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ
และผานกระบวนการผลิตที่ได มาตรฐานเทียบเทา
อาหารมนุษย ขณะเดียวกันเจอรไฮยังคงมุงม่ันวิจัย
และพฒันาผลติภณัฑเพือ่ตอบสนองผูบรโิภคอยางตอเน่ือง 
โดยไดรับความเชื่อมั่นจากคนรักสุนัขอยางกวางขวาง 
ทั้งในประเทศไทยและอีก 18 ประเทศทั่วโลก



PET EXPO 
THAILAND 2017
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

อาหารสนุขัเจอรไฮ และอาหารแมวจินนีย่กขบวนสนิคาราคาพเิศษ
เอาใจคนรักสัตวเลี้ยงในงาน Pet Expo Thailand 2017 ภายใต
คอนเซ็ปต “Rock’n Friends : เพื่อนรัก แกงนารอคคคคคค!!!”  
นอกจากเจอรไฮจะนําสินคาหลากรสชาติหลายรูปแบบมาใหไดเลือก
ชอปกนัแลว ภายในบูธยงัมกีจิกรรมใหรวมสนุกมากมาย อาท ิกจิกรรม
ถายภาพระหวางเจาของกับสุนัข ในหัวขอ “สงรัก สงยิ้ม” เพื่อ
ชิงรางวัลมูลคารวมกวา 40,000 บาท โดยงานนี้ไดรับความสนใจ
จากคนรักสุนัขและแมวเปนจํานวนมาก โดยงานน้ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
25-28 พฤษภาคม ที่ผานมา ณ อาคารแสดงสินคา โซน C ชั้น 1-2 
เอเทรียม และโซนพลาซา ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
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Special 'SENIOR PROM' 
Held To Help Older Dogs Get Adopted

สุนัขอายุมากที่อยูในศูนยพักพิงมักหาบานใหมไดยาก ทําใหศูนยชวยเหลือตางๆ และกลุมคน
ในฟลอริดารวมมือกันจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุนใหคนอยากรับสุนัขเหลานี้ไปเล้ียง โดยจัดขึ้นที่ 
The Dog House of Safety Harbor ในช่ืองานวา “Senior Prom” โดยจะนําสุนัขที่มีอายุตั้งแต 
5-15 ป มาแตงองคทรงเคร่ืองดวยชดุราตรีและสทูสดุหรเูขารวมงานเตนรํา Terry Meeks หน่ึงในผูกอตัง้
ศนูยชวยเหลอืสนุขักลาววา “ยงัมีสนุขัอกีมากมายหลายพนัตวัทีจ่าํเปนตองไดรบัการเลีย้งดู บอยครัง้ทีส่นุขั
อายุมากจะถูกมองขามไป ซึ่งผูรับเลี้ยงหลายคนอยูในฐานะคอนขางดีที่จะใหชีวิตความเปนอยูและ
ความรกัแกสนุขัได การจดังานจงึเปนเหมอืนสิง่กระตุนใหสนุขัแกเหลานีเ้ปนทีย่อมรบักบัผูรบัเลีย้งทัว่ไป”

นอกจากในงานจะจัดพรมแดงใหสุนัขไดเดินโชวตัวในชุดแสนหรูหรา กิจกรรมการแสดงบนเวที 
จับฉลากแลกจูบและเตนรําแลว ยังมีการคัดเลือกสุนัขที่มีความโดดเดนเพื่อรับตําแหนงคิงและควีน
แหงงานพรอมดวย ผลปรากฏวา Tye นองหมาชิวาวา วัย 8 ป ที่ไดรับการชวยเหลือจาก Canine
Estates และอาศัยอยูที่นี่นานถึง 9 เดือนไดรับตําแหนงคิงมาครอง ขณะที่ Nina สุนัขผสมพิทบูล
วัย 10 ป จาก Ruff Beginnings ก็ไดรับตําแหนงควีนไปครอบครองดวยเชนกัน มีสุนัขกวา 40 ตัว
ที่เขารวมในอีเวนทพิเศษนี้ แตมีเพียงแค 6 ตัวจากทั้งหมดที่ไดรับเลือกไปอยูบานใหม แตภายหลัง
จากจบงานนี้เราก็หวังวาสุนัขท้ังหมดที่เหลือจะไดบานที่แสนอบอุนเปนที่พักพิงสุดทายในสักวัน



It must have been 

‘Love’
STEPHANY AUERNIG 

& MISS CLEO

¶ŒÒ
พูดความฮอตของเหลานางเอกสาวแหงวิก 7 สี จะตกหลนช่ือสาวคนนี้ไปไม ได เลย 
จากดีกรีมีสทีนไทยแลนด ป 2009 แคท เซฟฟานี่ อาวะนิค นางเอกหนาคมลูกครึ่งไทย-ออสเตรีย 
เคยแสดงบทบาทจนไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัลนาฏราช สาขานักแสดงสมทบหญิง

ยอดเยี่ยมจากละครเร่ือง กุหลาบเลนไฟ มาแลว และยังไดรับรางวัลพิฆเนศวร สาขานักแสดงดาวรุงหญิง
ยอดเยี่ยมจากละครเร่ือง เพลิงตะวัน เมื่อป 2015 มีรางวัลการันตีแบบนี้ ไมตองสงสัยเรื่องความสามารถ
แลวละ แมลุคจะดูเซ็กซี่และชอบการออกกําลังกาย แตสําหรับคนเลี้ยงสุนัขแลว เธอควรไดรับรางวัล
ผูเลี้ยงยอดเย่ียมไปอีกหน่ึงเหรียญทอง 
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‘‘คือเราไมไดอยูบานเปนหลัง
ก็ฝกมันต้ังแตเด็กเลยวาไมใหเหา 
คือไมไดหมายความวาหามเหาเลย 
มันก็จะมีบางเปนธรรมชาติของสัตว
ถาเกิดวามีคนมาเคาะประตูหรือเสียงดัง 
มันก็จะเหา แตวาจะฝกไมใหเหา
แบบไมมีเหตุผล’’

ตอนนี้เล้ียงสัตวอะไรบาง
 “ตอนนี้เลี้ยงแคสุนัขอยางเดียวคะ คือคลีโอ เปน
สุนัขพันธุแจ็ค รัสเซล เทอรเรีย อายุประมาณ 4 ปครึ่ง
ไดแลวคะ ไปซื้อเขามาเลี้ยงตั้งแตตอนยังอายุได
สามเดือน คือตอนนั้นเราเขาเรียนมหาวิทยาลัยปหนึ่ง 
แลวกเ็พิง่ยายมาอยูทีก่รงุเทพฯ รูสกึเหงากเ็ลยตัดสนิใจ
ที่จะซ้ือหมาตัวนี้มาคะ”

ทําไมถึงเลือกจะเลี้ยงสุนัข 
 “จริงๆ แลวเปนคนรักสัตวตั้งแตเด็ก แลวก็เคย
เลีย้งหมามากอน แตสวนมากจะเปนพนัธุใหญ เคยเลีย้ง
โกลเดนสองตัว แลวก็หมาพันธุไทยอีกตัวที่คุณพอ
เปนคนเอามาเล้ียงซ่ึงก็จําไมไดวาเปนพันธุอะไรกันแน
สวนพันธุ เล็กก็เคยเลี้ยงมากอนนะคะ ก็จะมีชิหสุ
ที่เลี้ยงมาต้ังแตเด็ก แตพอหมาอายุมากข้ึนมันก็ตาย
จากไปเราก็ไมไดเลี้ยงหมาอีกเลย แลวก็เปนชวง
เวลาเดียวกับที่เราเขาวงการแรกๆ ดวย ก็จะไมคอย
มีเวลาไดเลี้ยงสัตวอีกเลย จนกระทั่งเรายายมาอยู 
ที่กรุงเทพฯ เพ่ือเขาเรียนมหาวิทยาลัยปหนึ่ง ก็รูสึก
เหงาอยากเล้ียงหมา ก็ปรึกษากับเพื่อนนี่แหละคะ วา
จะเล้ียงพันธุอะไรดี คือเราไมอยากเล้ียงพันธุเดิม แลว
ก็ไมตองการตัวท่ีมีขนาดใหญ เพราะวาเราอยูในพ้ืนท่ี
ที่จํากัด คิดวาเปนหมาตัวเล็กก็นาจะเหมาะมากกวา 
เขาก็แนะนํามาวาใหลองเลือกเปนสุนัขบีเกิ้ลดูสิ แต
พอไปดูก็ปรากฏวาถ าจะเอาบีเก้ิลเน่ียตองรออีก
สองอาทิตยนะ เพราะมันยังไมมา ตอนนั้นเขาก็มี
พันธุแจ็ค รัสเซลอยูแลวสองตัว จริงๆ บีเก้ิลกับแจ็ค
ก็คลายๆ กันนะ แตบีเกิ้ลจะตัวหนาและแจ็คตัวเล็ก
กวาเทานั้นเอง เราก็ประมาณวาไหนๆ ก็มาแลว 
ไมอยากรอแลว ยังไงมันก็คลายๆ กันในเร่ืองของความ
แอ็คทีฟ เพราะเราชอบหมาท่ีมากวนมาเลนกับเรา 
ไมอยากไดหมาท่ีนอนท้ังวันแบบน้ัน ก็เลยตัดสินใจ
ที่จะซ้ือแจ็คตัวนี้กลับมาเลย”

พูดถึงความเปนมาของชื่อ
 “เรื่องการตั้งชื่อนี่มาจากการที่ เพื่อนคนหนึ่ง
เขาซ้ือแมวไลๆ กันกับเราน่ีละคะ เขาก็ตั้งชื่อวา
คอสโม ก็เหมือนวาจะมาจากนิตยสารคอสโม เราก็
คิดวา เออ มันก็ยังมีนิตยสารคลีโอนี่นา เปนชื่อที่

แบบวาน ารักดี แลวก็เป นช่ือท่ีเราไม เคยตั้งเลย 
เมื่อกอนก็จะเปนชื่อเรียกงายๆ อยางลัคกี้ เลมอน 
ก็เคยต้ังมาแลว ก็เลยตัดสินใจเลือกแมกกาซีนคลีโอ
ไปเลยแลวกัน จึงเปนที่มาของช่ือน้ีคะ”

มีการดูแลและฝกพิเศษยังไงบาง
 “อยางแรกเลยคือเราไม ได อยู บ านเปนหลัง
แบบในหมูบานอะไรอยางน้ัน เราก็ฝกมันตั้งแตเด็ก
เลยวาไมใหเหา คือไมไดหมายความวาหามเหาเลย 
มันก็จะมีบางเปนธรรมชาติของสัตวถาเกิดวามีคน
มาเคาะประตูหรือเสียงดังอะไรอยางนี้ มันก็จะเหา 
แตวาจะฝกไมใหเหาแบบไมมีเหตุผล ก็จะสอนตรงน้ี
ไวตั้งแตเด็ก แลวอีกเร่ืองก็คือการขับถาย ชวงแรกๆ 
มันก็จะยากหนอย เพราะวาเขายังเด็กก็ยังไมรู ว า
ตองขับถายอะไร ตรงไหน เราก็ฝกใหไปขับถาย
ในหองนํ้า ซึ่งก็จะมีที่ประจําของเขาสําหรับทําธุระ 
ก็ใชเวลาฝกคอนขางนานเหมือนกัน นอกนั้นก็จะสอน
อะไรท่ีงายๆ อยาง สวัสดี นอน กลิ้ง คําสั่งเล็กๆ นอยๆ 
ก็สอนเอาไวคะ”
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‘‘แจ็ค รัสเซลเน่ียเปนสุนัข
สายพันธุที่แอ็คทีฟตลอดเวลา
แลวถาวันหน่ึง เขาทําตัวผิดปกติ 
ไมเลน ไมทําอะไร ไมมาใกลเราเลย 
นั่นแสดงวานองหมากําลังเศราอยูนะ 
เพราะฉะนั้นเราตองคอยสังเกตอาการ
ดูและใสใจกับการใหเวลาเขามากๆ’’

เมาทความแสบของคลีโอหนอย
 “ทุกเชาเลย เวลาตีหาครึ่งถึงหกโมงทุกเชา
จะตองมาปลุก เขาจะมาปลุกเราตลอด อยางบางวัน
เราไมไดทํางานก็อยากจะนอนสัก 7-8 โมงคอยต่ืน
แตก็ไม ได  เขาจะชอบสะกิด สะกิดตลอดเวลา 
ถาเราไมลุกก็จะสะกิดอยู นั่นแหละ คือไมรู ว าใช
นาฬกาปลุกไปทําไม เพราะวาหมาปลุกตลอดเลยคะ
เหมือนมันเคยชินกับการท่ีเห็นเราออกไปทํางาน
ตลอด ตองตื่นตอนตีหาอะไรแบบนี้ แลววันไหนที่เรา
ไมตื่นเวลานั้น เขาก็คงนึกวาเราเปนอะไรไปหรือเปลา 
เคยมีบางท่ีลองไมลุกตอนที่เขามาสะกิดเหมือนกันนะ 
แตถาสะกิดแลวไมไดผลก็จะเร่ิมขุดผาหม เหมือน
ขุดดินนะคะ ก็จะขุดไปเร่ือยๆ แลวก็เลียหนาเลียปาก 
เลียทุกที่เลยจนเราตองลุก คือจะไมลุกมันก็ไมได
เพราะคลีโอก็จะกวนอยูอยางนี้แหละ”

ในหนึ่งวันกับคลีโอทําอะไรกันบาง
 “ก็จะเดินตามท้ังวันเลยคะ ไมวาเราจะทําอะไร
ทั้งที่ห องมันก็ไม ได กว างใหญมาก เขาก็จะเดิน
ตามไปทุกที่ เราไปทําอาหารในหองครัวก็จะนั่งเฝา
จนกระทั่งเราทําอาหารเสร็จ อาบนํ้า เขาหองนํ้า
ก็เดินตาม เขาไปในหองนอน หองนั่งเลนก็ตาม
เหมือนกับวาเขาติดคนมาก จําเปนที่จะตองเอาตัว
มาแปะอยู กับคนตลอดเวลา ตองสัมผัสกันตลอด 
แลวสมมติวาเราปดประตูใหเขาอยูในหองนอน แตเรา
อยู ที่หองน่ังเลน ก็จะเหาไมพอใจ คือฉันตองอยู
ในหองเดียวกับคุณอะไรประมาณน้ีคะ ก็จะเปนนิสัย
ที่คอนขางเอาแตใจนิดหนึ่ง แตถาวันวางบางวันก็จะ
พาไปเดินเลนที่สวนที่มันคลายๆ กับคาเฟซึ่งอนุญาต
ใหหมาเขาได เราก็จะพาไป ใหเขาไดวิ่งเลน แลวก็
ไปเจอกับหมาตัวอ่ืนบาง แตจะมีแบบแอบกลัวๆ นะ 
ก็จะวิ่งไปแคแปบเดียวแลวก็วิ่งกลับมาหาเรา คือ
ไมคอยกลาเทาไร แตวาทําเปนเกงทําเปนไปเหาเขา 
แลวตอนน้ีก็พยายามฝกใหเขาวายนํ้าดวยคะ”
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2. นําผาแบบทั้ง 2 ชิ้นประกบดานผิดเขาหากัน 
ตามดวยผาซับใน แลวเย็บโดยรอบเวนชองวาง
สําหรับกลับดานในผาออกขางนอกแลวเย็บเก็บ
ขอบโดยรอบ

1. ตัดผาตามแบบ : ผา 2 ชิ้น (ชิ้นใน-ชิ้นนอก) 
แผ นใยโพลีเอสเตอร แบบบาง หรือผ ากาว
สําหรับซับใน 1 ชิ้นแทรกระหวางผาใน-นอก

4. ตัดเทปสายกระเปาโดยเผื่อความยาวสําหรับ
ขยายเย็บติดกับปลายผาดานอก ( ฺB) อีกดาน สอด
ปลายสายเขากับตัวเล่ือนสายและตัวล็อค (ตัวผู) 
ยอนสายกลับมาสอดเขาดานลางของตัวเล่ือนสาย
อีกครั้งแลวเย็บ

วัดขนาดรอบคอ +2"
และรอบอกแบบนี้

5. นําปลายผาสวนคอประกบกันแลวเย็บติด 
จากนั้นตัดเทปสายกระเปาตามความยาว 2 เทา
ของเสนหลัง (คอ-กลางหลัง) พับครึ่งปดรอยเย็บ
ของผาแลวเย็บติดกับชิ้นผา

6. หลังเย็บปดขอบผาในข้ันตอนที่ 5 (1) ใสหวง 
D-Ring แลวเย็บเทปสายกระเปา 2 ชิ้นติดกัน (2) 
นําสายเทปชวงอกสอดระหวางเทปสายชวงคอ
แลวเย็บปดปลายสาย (3) เย็บยํ้าหลายๆ ครั้ง

à ปนธรรมดาของคนเล้ียงหมาท่ีวันวางๆ 
ก็อยากพาเจาตูบไปเดินเลนสวยๆ ตาม
สวนหรือโอเพน มอลล แตดวยนิสัย

บาพลัง เห็นโลกกวางแลวอยากพุงทะยาน
สูดนิแดนอันไกลโพนของเจาส่ีขาทัง้หลาย 
ทําใหนอกจากผูเปนเจาของจะตองดึง
ตอสูกับพลังอันมหาศาลจนกลามแขน
ถึงกับเตนระริก บางครั้งบางทีปลอกคอ
แสนสวยฟรุงฟริ้ง กรุงกริ๊งก็มีอันตองขาด
กระจุย เหลือเพียงเศษซากเรียกนํ้าตา
เราได ถึงคราวน้ีคงตองอัพเลเวลไอเท็ม
อยางปลอกคอไปเปนแบบเต็มตัวหรือ
ที่เรียกวา Dog Harness แตขอแบบ
แข็งแรง ทนทาน และแนนหนาสุดๆ 
ดวยการเย็บแลวเย็บอีกเอาใหชัวรกับมือ
ของเราเองนี่แหละ

Material:
1. ผาลายตามชอบ ตัดตามแบบ 2 ชิ้น
2. แผนใยโพลีเอสเตอรแบบบาง 1 ชิ้น
3. เทปสายกระเปา
4. ตัวล็อคสายกระเปา 
5. ตัวเล่ือนสายกระเปา
6. หวง D-Ring
7. ดาย กรรไกร เข็มหมุด

How to:

ฝากขอแนะนําถึงคนที่ตองเลี้ยงหมาในพื้นที่จํากัด
 “ก็เขาใจนะคะวาหลายๆ คนก็อาจจะมีนองหมาที่ไมได
เลี้ยงไวในบานซ่ึงมีสนามหญากวางๆ อาจจะเล้ียงอยูในหอง 
คําแนะนําก็คือเราตองพยายามพาเขาออกไปขางนอกบอยๆ 
ไมไดหมายความวาตองไปทุกวัน แตก็ตองพาเขาออกไปสัมผัส
โลกขางนอกบาง แลวก็เลนกับเขาเยอะๆ เพราะวาพื้นที่
มนัก็จาํกัดแลว ถาเราไมเลนกับเขาเลย สนุขัก็จะเครยีด ซมึ เศรา 
เพราะตัวเราเองก็เคยสัมผัสมาแลวชวงหน่ึงตอนท่ีงานยุงมาก
จนไมไดพาเขาออกไปไหนเลย เขาก็จะซึม ไปนอนอยูในตูเสือ้ผา 
แลวกไ็มออกมาเลยคะ เรียกกไ็มออกมา ตองไปอุมไปลากออกมา
เหมอืนเปนการแสดงอาการใหเราเหน็แบบชดัเจนมากวาเขาเหงา 
เพราะฉะน้ัน หมาของใครแสดงอาการท่ีไมปกติ โดยเฉพาะ
แจ็ค รัสเซลเนี่ยเปนพันธุที่แอ็คทีฟตลอดเวลา แลวถาวันหนึ่ง
เขาทําตัวผิดปกต ิไมเลน ไมทาํอะไร ไมมาใกลเราเลย น่ันแสดงวา
นองหมากําลังเศรากําลังเหงาอยูนะ เพราะฉะน้ันเราตองคอย
สังเกตอาการดู และใสใจกับการใหเวลาเขามากๆ ดวยคะ”

A - NeckA - Neck

B - ChestB - Chest

3. ตัดเทปสายกระเปาคลองเข ากับตัวล็อค 
(ตัวเมีย) พับครึ่งแลวเย็บติดกับปลายผาดานอก 
(B) ขางหนึ่ง

11 22 33

DOG DOG 
HARNESSHARNESS
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ANTONY 
KAWIN THOONG

and the ‘QUINTZ’ FAMILY

ËŒ
องรับแขกฉบับนี้ไมธรรมดา เพราะหนุมหนาใสที่มาใหสัมภาษณมีความสามารถมาก 
ทั้งการรอง เตน และเดินแบบ แถมทายดวยดีกรีรองแชมปเคพีเอ็น อวอรด 2010 และ
ยังไดรับรางวัลปอปปูลารโหวตจากเวทีเดียวกัน ที่ปอปไดขนาดน้ีไมใชแคเพราะ

ความทุมเทตอหนาที่การงานและความฝนจนประสบความสําเร็จ แตกับสัตวเล้ียงส่ีขาของบาน
เขาก็ทุมใจใหสุดๆ ไปเลยเหมือนกัน เรียกไดวาระดับความดังของเจาของกับสุนัขตีคูกันมา
เลยทีเดียว

แนะนําแฟมิลี่กันสักหนอย
 “สวสัดคีรับ กาย อนัโทน่ี กวนิท ทง ตอนน้ีหลกัๆ เลยเปนแอดมินเพจ Captain Quint's Family 

ก็ทํามาไดประมาณสองปแลว ตอนแรกก็ไมเคยคิดจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขหรอกครับ แตพอมี

นองหมา เราอยากอยูกับเขานานๆ จากท่ีทํางานประจําก็ออกมา แลวก็ทําเปนฟรีแลนซเกี่ยวกับ

รองเพลงแทน แลวก็มีแบรนดปลอกคอและสายจูงหนังแท ชื่อแบรนด The Quintz ซึ่งก็มาจาก

กปัตนัควิน้ท หลงัจากน้ันกค็อยๆ ผดุเปนเพท็ชอปออนไลนขึน้มาใชชือ่วา Molimo Pet Shop กม็าจาก

เจามอลลี่กับโมครับ ซึ่งเร็วๆ นี้ก็จะมีคาเฟขึ้นมา แตวายังอยูในชวงของการดําเนินการอยูครับ”

 “ตอนน้ีเลี้ยงนองหมาอยูสี่ตัวนะครับ แลวก็มีแฮมสเตอรอีกสองตัวเปนสัตวเลี้ยงของพ่ีควิ้นท 

สวนหมาสีต่วัก็จะมสีีส่ายพนัธุเลย มพีนัธุไซบเีรยีน ฮสักี ้วลูลี ่โคต (Wolly Coat) ช่ือกปัตนัคว้ินท แลว

กม็พีนัธุชวิาวาชือ่นองโม เปนสวนผสมของชวิาวาขนสัน้ขนยาว แลวกม็เีชทแลนด ชพีดอ็ก (Shetland 

Sheepdog) หรือ เชลตี้ (Shetie) ลาสุดก็คือเควิน พันธุปอมเมอเรเนียน”

 “ตัวที่มากอนก็คือกัปตันคว้ินท ซึ่งตอนนี้ก็สองขวบแลว เปนตัวเดียว

ที่ซื้อมา ที่เหลือนี่คือคอยๆ มาเองจากบุพเพสันนิวาส ก็คือตัวที่สองนองโม  

เปนชิวาวาท่ีไดมาดวยความบงัเอญิ ตรงทีว่านองสาวผมเขาเล้ียงสองตัวอยูแลว

บังเอิญผสมพันธุกันโดยไมไดตั้งใจ เราก็ขอมาเล้ียงตัวหนึ่ง จากนั้นก็ตามมา

ดวยมอลล่ี คือผมพานองหมาไปวายน้ําบอยท่ีสระวายน้ําแถวพระรามหา  

แลวท่ีนั่นจะคลายกับเปนฟารมเชลตี้ดวย แลวผมก็ไปบอยมาก ก็ไปเจอกับ

มอลล่ีแลวชอบมาก เจาของก็เลยยกใหตวัหน่ึง สวนเควินนีล่าสดุเลยไปเดินเลน

ที่เซ็นทรัล อีสตวิลล ก็พาโมไปเดินเลนนี่แหละ เดินไปเดินมามีคนอุม

ปอมเมอเรเนียนหนาตานารกัตัวหน่ึงมาแลวก็บอกวา ทีบ่านไมอยากเล้ียงแลว

ก็ยกให ก็ไดมางายๆ แบบนี้เลย” 

วัดอันดับแฟนคลับกันหนอย
 “ถาเรียงลําดับแฟนคลับของทั้งสี่ตัวก็ตองยกใหพี่ควิ้นทเขาละครับ 

เพราะวามากอน แลวช่ือเพจกใ็ชชือ่กปัตนัควิน้ท และดวยคาแรคเตอรของเขา

ที่จะเปนหมาหนาหลอเบื่อโลก ไมวาจะทําอะไรก็ไมมีอะไรสยบความหลอ

ของเขาได ก็จะเปนตัวที่ทุกคนนาจะชอบที่สุด นิสัยเขาก็จะนิ่งๆ นะครับ 

ไมคอยหือ ออืเทาไร แตถาแสบท่ีสดุ เปนตวัทอ็ปก็ตองหญิงโม ทกุคนตองยอม

ในความรายกาจของเขา คือโมน่ีเปนชิวาวาที่มาตอนมีพี่คว้ินทตัวเดียว

ผมคิดวาชวงแรกๆ เขานาจะคิดวาตัวเองคือไซบีเรียน เพราะเขาไมเหาเลย 

หอนอยางเดียว หอนเหมือนพี่คว้ินททุกอยาง แลวเวลาจะนอนจะทําอะไร 

เขากจ็ะตดิพ่ีควิน้ทตลอด แตพอมีตวัอ่ืนๆ เขามา มมีอลล่ีเขามา เขาเริม่รูจกั

การเหา เริม่รูวาตัวเองเปนชวิาวา กค็อยๆ แผลงฤทธ์ิออกมา ไมใหใครเขาใกลผม

เขาใกลพี่ควิ้นท ถาใครเขาใกลเขาก็จะขู เพราะเขาหวง เปนนิสัยของชิวาวา 

แตวาถาถามวาใครเปนเจาแมของบานก็ตองยกใหโมนี่แหละ”

ความยากของการเล้ียงพันธุเล็กใหญที่ตางกัน
 “จรงิๆ แลวกไ็มยากนะ ถากอนเลีย้งเราไดมกีารศกึษาสายพนัธุมากอน 

เรารูวาเขาแพอะไร เขาชอบอะไร อยางมอลล่ีนี่มีลักษณะพิเศษที่วาเขาเปน

หมาตอนแกะ ก็จะตื่นตัว มีพลังงานสูง กินเกง อวนงาย ก็ตองคอยควบคุม

ปริมาณอาหาร แลวก็หมาทั่วไปจะสามารถฉีดยาเห็บได แตมอลล่ีฉีดไมได 

เปนสายพันธุที่ฉีดแลวแพยา จะตองเปลี่ยนยาไปเปนยาที่ใหทานแทน” 

 “สาํหรบัไซบเีรยีนนีเ่ขาทานยาก มคีวามอนิดี ้มโีลกสวนตวัสงู ไมสามารถ

ปลอยใหหลุดออกจากบานได เพราะถาหลุดเขาจะจําทางกลับบานไมได 

เปนหมาท่ีเดินแลวก็วิ่งไปเร่ือยๆ สําหรับใครท่ีจะเล้ียงสายพันธุนี้ก็ตองรู

ในขอนี้ดวย ตองเลี้ยงในสถานที่ปดเทานั้น แตเขาก็เปนสายพันธุที่ไมดุเลย

ถาเล้ียงดวยความเขาใจนะ แตถาขังไวก็ไมแน สวนเร่ืองท่ีทานยากน่ี

จะเปนหมาที่เบื่องาย เราก็ตองพยายามไมตามใจ ตองเปนจาฝูงใหเขา

เลีย้งดวยกฏเกณฑ ใหสบินาทถีาไมกนิ...เกบ็ คอยใหมือ้ตอไป ไมกนิอกี...เก็บ

สุดทายมันก็จะกิน ไมมีหมาตัวไหนในโลกที่จะยอมอดอาหารจนตัวเองตาย

แลวอยางชิวาวากับปอมเมอเรเนียนเขาก็จะมีปญหาในเรื่องของการท่ีเปน

พันธุเล็ก ขอกระดูกก็จะเปราะบาง ตองระวังในเรื่องการกระโดดจากที่สูง 

แตเรื่องอาหารก็งายๆ ไมมีปญหา ปอมฯ ก็เรื่องขน ตองดูแลขนเขาใหดี 

บํารุงขน สางขนบอยๆ ไมงั้นก็จะเปนสังกะตังได”
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หมาเล็กหมาใหญอยูดวยกันมีปญหาไหม
 “ชวงแรกๆ ก็ตองระวังเวลาเขาเลนกันครับ เรื่องกัด

คงไมกัดแนนอน แตการท่ีเขาไมรูแรงตัวเอง ผมก็ตองเฝา

อยูตลอด อยางตอนท่ีโมมาแรกๆ ตวัเล็กมาก ผมก็ตองเฝา

คอยกันเอาไว ตองกั้นกรง แลวเวลาเขาเลนกันก็ตอง

อยูดวยตลอดเวลา คอยดูวาเขาเลนกนัยงัไง ใชเวลาสังเกต

สัก 3-4 วันใหแนใจวาโมหลบเปนแลว และควิ้นท

ไมเลนแรงแลว คอยปลอยใหอยูดวยกันได” 

ความเคลื่อนไหวในเพจ
 “ตอนนี้เพจหลักๆ ที่ใชอยูทุกวัน มีคอนเทนต มีไลฟ

วิดีโอก็คือเพจ Captain Quint's Family ก็จะเปนเพจท่ี

เลาวีรกรรมในแตละวันซ่ึงจะมีเร่ืองราวไมซํ้าเรื่อง อยาง

เวลาเราไปเที่ยว ก็จะมีรีวิวโรงแรมจากความจริงท่ีเรา

พอใจเลยนะ วาอันไหนเหมาะ อันไหนไมเหมาะ บางที่

ก็เปนโรงแรมสําหรับคนท่ีนองหมาพักได ซึ่งจะไมคอย

เหมาะกับหมาพันธุใหญ เพราะไมสามารถปลอยได แตวา

บางจังหวัดก็เปนโรงแรมหมาท่ีคนพักได ก็เปนอีก

อารมณหนึ่งที่คนรักหมาจะชอบมาก เราก็จะใหทั้ง

ความรู แลวก็ใหขอมูลตางๆ เพราะเราถือวาเราเล้ียงเอง

ก็คอนขางมีประสบการณพอสมควร อะไรท่ีผิดๆ ก็เคย

ลองมาแลว อยางเร่ืองอาหาร ผมเคยพากัปตันควิ้นทไป

หาหมอ แลวก็ไปนั่งดูอยู แลวเห็นนองหมานาสงสารมาก 

กไ็มรูวาปวยเปนโรคอะไรกไ็ปถามคณุหมอ กเ็ลยทราบวา

สุนัขทานอาหารคนมาตลอดเลยจนอายุ 12 ป แลวเปน

โรคไต ซึง่เปนโรคทีน่ากลวัมาก ตองใหนํา้เกลอื ตองรกัษา

หลายปหมดคาใชจายสูง เราก็จะเอาขอมูลตรงน้ีมาแชร

ใหลกูเพจเขาใจ ทาํเปนคอนเทนตแบบวาอาหารท่ีเหมาะ

กับนองหมาคืออะไร ก็จะเปนเร่ืองที่คนเล้ียงหมาควรรู 

‘‘ถาเกิดวาเลี้ยงดวยกฏเกณฑ
ใหสิบนาทีถาไมกิน...เก็บ 
คอยใหมื้อตอไป ไมกินอีก...เก็บ 
สุดทายมันก็จะกิน ไมมีหมาตัวไหน
ที่จะยอมอดอาหารจนตัวเองตาย’’

สวนใหญกจ็ะเปนคอนเทนตตลกๆ ของโมกบัคว้ินท ของท้ัง

แฟมิลี่ประมาณน้ัน แลวก็จะมีการพาไปเท่ียว มีมีตต้ิง

เล็กๆ ของแฟนเพจ แลวถาใครอยูแถวเซ็นทรัล อีสตวิลล

ก็มาเจอกัน เพราะท่ีพาไปสวนใหญก็จะเปนที่นี่ แลวพอมี

อเีวนทเกีย่วกบันองหมาท่ีจดัขึน้ก็จะพาไปเทีย่ว มาอพัเดท

ในเพจเวลาทีเ่จออะไรทีไ่มเหมาะสมกจ็ะมาลงในเพจ ซึง่ก็

จะพยายามบอกวาถายงัอยากใหมทีีท่ีพ่านองหมาไปเทีย่ว

ไดอยาทําแบบนี้เชน การที่คุณพานองหมาไปเที่ยวแลวอึ 

แลวไมไดเก็บแบบน้ี เพราะวาคุณตองรับผิดชอบกับหมา

ของคุณอะไรประมาณนี้ครับ”

ฝากอะไรท้ิงทายหนอย
 “ก็ขอฝากเพจ The Quintz ดวยครับ เปนแบรนด

ปลอกคอและสายจูงหนังแทที่ผมออกแบบเอง แลวอีก

สักพักจะมีเพจ Molimo Pet Shop ซึ่งเปนเพจสินคาที่มี

ความหลากหลาย ไมวาจะเปนโบนองหมา แอคเซสเซอรี่

ตางๆ ถาดใสนํ้า แชมพู ครีมนวด แลวเราก็จะมีรีวิว

สินคาดวยเวลาเราใชอะไรก็จะทําเปนคลิปออกมา ซึ่งผม

กจ็ะเปนคนใชงานเอง แลวกท็าํรวีวิทัง้หมดเอง สาํหรบัใคร

ทีไ่มไดเลีย้งนองหมาแตชอบความนารกักฝ็ากตดิตามเพจ

กัปตันควิ้นทนะครับ เขาไปดูความนารักกันไดครับผม”

 The Emoji Movie อิโมจิ App ติสต ตะลุยโลก
ว าด วยเรื่องราวในโลกของเหลาอิโมจิ วันหนึ่งผู  ใช 
มือถือกดอิโมจิ แตเกิดแสดงผลผิดพลาด เนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของอิโมจิ ทําใหเจ าของเครื่องเตรียม
นําเคร่ืองไปลางใหม และอาจจะทําใหโลกของอิโมจิ
ตองถูกลบทิ้งไป เหลาอิโมจิจึงตองออกเดินทางไปยัง
สถานท่ีที่อิโมจิไมเคยไปเพ่ือแกไขสถานการณที่เกิดข้ึน 
 ไมนาเชื่อวาแคอิโมจิก็สามารถสรางเปนเรื่องราวได 
แตมันก็ดูน าสนใจอยู  ไม น อยว าเหลาอิโมจิทั้งหลาย
จะไปพบเจอกับอะไรบาง อยากรูคงตองรอติดตามชม
ในโรงภาพยนตรเร็วๆ นี้

หมวดหมู: Adventure,Animation,Comedy
อํานวยการสราง: Sony Pictures International
ผูกํากับ: Tony Leondis
พากยเสยีง: Anna Faris, Patrick Stewart, Sofia Vergara,
T.J. Miller

THE EMOJI MOVIE
อิโมจิ App ติสต ตะลุยโลก 

BOOK 'Must Read'

หมาจา Therapy
ผูเขียน ณัฐวีร ลิมปนิลชาติ 
สํานักพิมพ บันลือ พับลิเคชั่นส
 ปวย เศรา อกหัก รักคุด ไมวาคุณจะมีเรื่องปวยใจ
จนลามไปปวยกาย หรือปวยกายจนทอใจ ก็ขอใหมา
เขาควิรกัษาที ่"หมอนองหมา" ไดเลย! หนงัสอืเลมนี ้จะพา
ผูอานไปพบกบัเรือ่งราวอบอุนของเหลาหมาๆ ในมมุของ
การเปน "นกับาํบดั" โดย "คณุนัด หมาจา" นกัเขียนคนเกง
ผูทีเ่คยผานความสญูเสยีอยางใหญหลวง และเธอตองทาํ
ทุกทางเพื่อใหชีวิตดําเนินตอไป ไดเขียนเลาเรื่องราว
ภายในเลมนีด้วยความหวังวา อานภุาพของนักบาํบดัส่ีขา
จะชวยเพิ่มพลังบวกใหกับทุกคน

Therapy
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Choosing 
THE RIGHT LEASH
& COLLAR for your dog

       เลือกปลอกคออยางไรใหเขากับเจาตูบ

Cat Collar
 สาํหรับปลอกคอของแมวน้ัน บางทีกม็กีระพรวนไว
เพือ่สงเสยีงใหเจาเหมยีวผอนคลาย สนุกสนาน แตตอง
แนใจวาเจากระพรวนจะไมรวงหลุดงายจนแมวเผลอ
กลนืเขาไป อยางไรกด็ถีาแมวของคณุชอบเลนหนกัมาก
ตอนกลางคืนมันก็อาจสรางความรําคาญใหกับผูเปน
เจาของได แตขณะเดียวกันมันคือเสียงเตือนภัยใหกับ
นกทีม่าเลนอยูในสนามบานคณุ เรยีกวาชวยลดจาํนวน
ผูเคราะหรายไดจํานวนหนึ่งเลยทีเดียว
 จากท่ีกลาวมาแลวขางตน ปลอกคอท่ีทําข้ึนจาก
หนังอาจจะเปนตัวเลือกท่ีดี เนื่องจากมีความเหนียว
ทนทานมากกวา แตสุนขับางตัวกช็อบท่ีจะกัดแทะหนัง 
คุณจึงควรตรวจตราปลอกคอของสุนัขอยางสมํ่าเสมอ 
ดูวามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม ถามีควรเปลี่ยนใหม
ตามความเหมาะสม

Ë ากคุณกําลังมองหาปลอกคอใหกับสุนัข 
และกําลังเวียนหัวไปกับหลากสไตลและ
หลายสีสันของสายคลองคอเหลานี้อยูละก็ 

ใหคุณหยุดคิดพิจารณาสักครู ถึงความเปนจริง
เลก็นอยกอนจะลงมือซือ้วา คณุจะตองเลือกปลอกคอ
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสุนัขที่เลี้ยงอยู ที่สําคัญ
ทีส่ดุคอืจะตองวดัความยาวรอบคอของสนุขัเสยีกอน 
อยาใชการคาดคะเนดวยสายตาเด็ดขาด
 ขอสําคัญในการเลือกปลอกคอที่เหมาะสมใหกับ
สุนัขก็คือ ขนาดรอบคอของสุนัข ถาสุนัขของคุณ
ยังเด็กอยู คงตองเลือกขนาดที่สามารถขยายไดเมื่อเขา
เติบโตข้ึน ขณะเดียวกันถาจะใสปลอกคอใหพอดี ควร
สามารถสอดน้ิวของคุณ 1-3 นิว้เขาไประหวางปลอกคอ
และคอของสุนัขได อีกสิ่งที่ควรตองนึกถึงคือ วัสดุที่ใช
ตองมีความทนทานและปลอดภัยสําหรับสุนัข และงาย
ตอการทําความสะอาดสําหรับคุณดวย

Slip collar 
 สําหรับสุนัขท่ีมีความต่ืนตัวสูง ชอบกระตุกสายจูง
ตลอดเวลา ปลอกคอชนิดน้ีเหมาะกับการแกไข
พฤติกรรมเชนนี้ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากลักษณะของ
ปลอกคอซ่ึงเปนสายคลองที่สอดเขาไปในหวงอีกดาน
หนึง่จะรัดคอของสุนขัทันททีีเ่ขาเร่ิมเคล่ือนทีเ่รว็เกินไป 
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการฝกเจาตูบให
เชื่อฟงคําสั่ง แตไมเหมาะที่จะใชเปนปลอกคอท่ีสวมใส
ประจาํวนัของสนุขั โดยเฉพาะอยางยิง่ไมควรใชกบัสนุขั
กลุมทอย หรือสุนัขท่ีมีนํ้าหนักนอยกวา 10 กิโลกรัม

Simple leash and collar
 หากสุนัขของคุณไมมีปญหา
ในการกระชากสายจูง เชือกและ
ปลอกคองายๆ แบบน้ีถือเปน
ตัวเลือกที่ดีสําหรับสุนัขที่เชื่อฟง
คําสั่ง ปลอกคอชนิดนี้สวนมาก
ทาํจากไนลอนและหนัง มาพรอม
กบัทีเ่ช่ือมตอแบบหัวเข็มขดัหรือ
แบบใสลงล็อค รวมทั้งมีห วง
ซึ่งสามารถใสสายจูงได อยาง
งายดาย ควรทดสอบดวยการ
ตอปลายทั้งสองดานเขาดวยกัน 
และลองคลองสายจูงเขาไปเพ่ือ
ใหแนใจวามีความแข็งแรงพอ

Pack Leader Collar 
 สนุขัท่ีดงึสายจูงสวนใหญมกัคดิวาตนเองเปนผูนาํ 
พวกเขาจึงมักใหความสําคัญกับสิ่งที่อยูตรงหนา 
เชน กระรอก แมว รถจักรยาน กลิ่นแปลกใหม 
และไมสนใจคุณ ดังนั้นเมื่อเจาตูบเห็นสิ่งเรา 
รางกายจะเคลื่อนที่ไปอยางรวดเร็ว แตถาหาก
ปลอกคอแบบ Slip Collar ทําใหสุนัขบาดเจ็บ 
การเลือกใชปลอกคอแบบ Pack Leader จะ
เหมาะสมกับรางกายและแรงกดทับท่ีควรจะเปน
มากกวา สายคลองแบบนี้จะโอบอุ มพอดีกับ
รอบคอของสุนัข แตไมทําใหหายใจไมออก 
เนื่องจากช้ินสวนดานหนาจะมีวัสดุรองรับชวย
ปองกันไมใหสายคลองคอแนนเกินไป

Harness 
 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับสุนัขบาพลัง ชอบดึง 
สายจูง การเลือกใชเปนปลอกคอแบบเต็มตัวที่รัด
บริเวณหนาอกของสุนัข จะชวยใหคุณสามารถ
ควบคุมสุนัขไดโดยไมทําใหคอหรือหลังของเขา
ไดรับบาดเจ็บ นอกจากนี้มันยังเหมาะสมกับสุนัข
สายพันธุ ที่มีขนาดเล็กซึ่งมีโครงสรางรางกายท่ี
บอบบาง สุนัขพันธุจมูกสั้นท่ีมีปญหาในเร่ืองของ
การหายใจ หรือสุนัขที่มีปญหาสุขภาพเก่ียวกับ
หลอดลมหรือลําคอ เชน ปอมเมอเรเนียน รวมถึง
สุนัขที่มีคอเรียวยาวมากเกินไปอยาง เกรยฮาวนด 
ที่ปลอกคอแบบอื่นอาจลื่นหลุดงาย

Pinch Collar 
 มีหลักการดึงของสายคลองเชนเดียวกับ Slip 
Collar เพียงแตเพิ่มเติมดวยหนามแหลมท่ียื่นออกมา 
สามารถแทงคอสุนัขไดเพื่อใหหยุดการดึง แตไมถึง
กับทําใหบาดเจ็บ ปลอกคอชนิดนี้จะใชในการฝกเพียง
อยางเดียว มักใชกับสุนัขที่มีขนาดใหญ แข็งแรง ดื้อรั้น 
และกาวราวเทานั้น ไมเหมาะอยางยิ่งที่จะสวมใส
ใหสุนัขเปนประจําทุกวัน

LED Leash

ID Tag Collar

Visibility 
 สําหรับปลอกคอสุนัขบางอันน้ัน คุณสามารถท่ีจะ
หอยปายบอกชื่อของสุนัขและเบอรโทรศัพทของคุณ
ไวได เผื่อไวในกรณีที่สุนัขพลัดหลงกับคุณ แตอยาลืม
พิจารณาวัสดุที่นํามาทําปลอกคอซึ่งควรจะสามารถ
มองเห็นไดชัดในตอนกลางคืนดวย ถาหากวาคุณคิด
ที่จะพาเจาตูบไปไหนมาไหนในยามวิกาล
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