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You've 

got ‘me’
มเิชล เบอร์แมนน์



saluki
Other Name: Gazelle Hound, Arabian Hound, Tanji, Arabian Saluki 

สิ่งที่ต้องระวัง
ส�ำหรับซำลูกิ คือ สัญชำตญำณ

ที่หยั่งรำกลึกในกำรไล่ล่ำและฆ่ำสัตว์
ที่ไม่ใช่สุนัข พวกเขำควรจะต้อง

ได้รับกำรฝึกอบรมให้เชื่อฟังค�ำสั่ง
เพื่อควบคุมสัญชำตญำณ

นักล่ำเหล่ำนั้น

be Careful

ซาลูก ิ(Saluki) มีถ่ินก�ำเนิดในพืน้ท่ีทำง
ทิศตะวันออกของตุรกี เชื่อกันว่ำ 
เป็นอีกหนึ่งสำยพันธุ์โบรำณของ

รำชวงศ์อียิปต์ ชื่อของซำลูกิได้รับกำรตั้งตำมชื่อ
เมืองอำหรับ "Saluki" ในตะวันออกกลำงซึ่งไม่มี
อยู่แล้วในปัจจุบัน บ่อยคร้ังที่จะพบซำกศพของ
สนุขัสำยพนัธ์ุนีข้้ำงกบัศพฟำโรห์ของตนเอง และยงั
ปรำกฏเป็นภำพวำดบนผนงัในสสุำนอยิีปต์โบรำณ
ที่ยำวนำนกว่ำ 2,100 ปีก่อนคริสตกำลอีกด้วย 
	 โดยทัว่ไปซาลกิูจะมีมาร์คกิง้สีขาวบรเิวณตรงกลาง
หน้าผาก	ชนเผ่าเบดูอินเชื่อกันว่านั่นคือ	"the	kiss	of	
Allah"	และมันคือความพิเศษของสุนัขสายพันธุ์นี้	ด้วย
รูปร่างสูงยาวและปราดเปรียว	ซาลูกิเป็นนักล่าสัตว์ที่มี
ความเรว็ทีส่ดุในภมูปิระเทศแถบทะเลทราย	ชาวอาหรบั
ใช้ในการล่าละม่ัง	สนุขัจิง้จอก	กระต่าย	เหนอืไปกว่านัน้
เจ้าขายาวเหล่านี้ยังประสบความส�าเร็จในฐานะสุนัข
แข่ง	ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย	AKC	ในปี	1929
	 เจ้าตูบขายาวมีนสัิยอ่อนโยน	เป็นมิตร	มุง่ม่ันต่อการ
ท�ากิจกรรม	 เล่นกับเด็กได้ในกรณีที่เด็กไม่เล่นรุนแรง 
เกินไปนัก	 ซาลูกิค่อนข้างเซ้นส์ซิทีฟ	 ไม่ชอบการใช้
อารมณ์บีบบงัคับ	จงึควรฝึกอบรมอย่างสงบและอ่อนโยน 
แต่ให้ท�าอย่างสม�่าเสมอ	 สุนัขพันธุ์นี้ยอมจ�านนได้โดย
ธรรมชาต	ิให้แน่ใจว่าคุณคือผูน้�าของเขา	เพือ่ให้เขารูสึ้ก
ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ	
	 ผิวหนังและเส้นขนของซาลูกิค่อนข้างปราศจาก
กลิ่นท�าให้ง่ายต่อการดูแล	ในบางครั้งแค่เพียงแปรงขน 
ก็เพียงพอแล้ว	 และต้องหมั่นตรวจเช็คหูให้แน่ใจว่า
สะอาดดี
	 สนุขัพนัธุน์ีไ้ม่เหมาะกบัการใช้ชวิีตในอพาร์ทเม้นท์ 
ซาลกูต้ิองการพืน้ท่ีในการเผาผลาญพลังงาน	มีท่ีโล่งแจ้ง
ให้ได้วิ่งจะค่อนข้างดีมาก	 และควรให้เขานอนในบ้าน	
เพราะเป็นสุนัขที่ชอบอยู่ในอุณหภูมิอบอุ่น
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ช่วงอำยุ	10-12	ปี	
กลุ่ม	Hound	
ส่วนสูง	58-71	ซม.	
น�้ำหนัก 13-30	กิโลกรัม
ขำและเท้ำ	มองจากด้านหน้า	ตั้งตรง	
แข็งแรง	ตั้งฉากกับพื้น	ขาทั้งสองข้างห่างกัน
พอเหมาะ	นิ้วเท้าชิดกัน	ระหว่างนิ้วเท้า
มีขนแข็ง	ฝ่าเท้าหนา	ข้อเท้าสั้น
หำง	ยาว	โคนหางอยู่ในระดับต�่า	ปลายหาง
อยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง	หางโค้งเล็กน้อย	
หางส่วนล่างมีขนยาว	นุ่ม

ศีรษะ	ยาว	หัวกะโหลก
ระหว่างหูกว้างพอประมาณ	
ลักษณะแบนราบ	ไม่โค้ง

หู	หูยาว	
อยู่ชิดข้างแก้ม

คอ ยาว	เรียว	
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ	

สง่างาม

ตำ	รูปไข่	
สีด�าหรือเข้ม

จมูก	สีด�า	
หรือน�้าตาลเข้ม

หลัง	กระดูก
สะโพกแข็งแรง

ฟันและขำกรรไกร 
สบกันแบบขากรรไกร	
กรามแข็งแรง	มีพละก�าลัง
ในการกัดสูง

ขน	สั้น	นุ่ม	คล้ายไหม	สีขน	สีน�้าตาลแบบสีทราย
สีขาว	และมีลายสีเหลืองทราย	หรือสีแดงปนน�้าตาล	
(auburn)	สีด�าและมีลายสีขาว	สีเหลืองทราย	
หรือสีแดงปนน�้าตาล

Woof Washer 360
 การอาบน�า้ให้สนุขัเป็นหนึง่ในงานยากทีค่ณุต้องเผชญิ
ทกุสปัดาห์	แต่ด้วย	Woof	Washer	360	ระบบการท�างาน
ของเคร่ืองอาบนี้เป็นวงแหวนที่ฉีดพ่นน�้าออกมาเบาๆ	
360	 องศารอบตัวสุนัขของคุณ	 ซึ่งต้องคล้องวงแหวนนี้ 
กบัตวัสนุขัเสยีก่อน	และบรรจแุชมพูส�าหรับอาบน�า้สนุขัไว้ 
ท่ีขวดซ่ึงเชือ่มต่อกับสายยางฉดีน�า้	เมือ่เปิดใช้งาน	แรงดนัน�า้ 
จะผลักเอาแชมพูผสมเป็นสายน�้าท�าความสะอาดสุนัขได้
ตัง้แต่หัวจรดเท้า	ซึง่สามารถปรับแรงดันน�า้ได้ตามต้องการ	
เมือ่ต้องการล้างฟองแชมพ	ูสามารถถอดเอาขวดทีใ่ส่แชมพู
ออก	จงึใช้งานได้ตามเดมิ	Woof	Washer	360	มขีนาดเลก็
และใหญ่ตามชนดิ	รปูร่าง	และขนาดทีแ่ตกต่างกนัของสนุขั	
ด้วยอุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยให้การอาบน�้าเจ้าตูบง่ายและ
สมบูรณ์แบบมากขึ้น

tagg gps pet tracker
	 อปุกรณ์ช่วยตดิตามตวัสตัว์เลีย้งผ่านระบบ	GPS	ซึง่
ฝังอยู่ในปลอกคอรูปแบบทันสมัยจะท�าให้คุณทราบถึง
ต�าแหน่งของสัตว์เลี้ยงได้ทุกท่ีทุกเวลา	 เหมาะอย่างยิ่ง 
กบัผูท้ีไ่ม่สะดวกนกักบัการฝังไมโครชิพเข้าไปในร่างกาย
ของสัตว์เลี้ยง



Training
corner 

toilet
Dog trainging
ฝึกเจ้าตบูใช้ห้องน�า้
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เ รือ่งแรกทีค่วรฝึก เม่ือคณุเลีย้งสนุขัไว้ในบ้ำนหรอื
คอนโด จึงปล่อยให้เขำขับถ่ำยเรี่ยรำดไม่ได้ มัน
ไม่ใช่แค่เลอะเทอะ แต่ควำมเสยีหำยในทรพัย์สนิ

ก็จะท�ำให้คุณปวดหัวได้มำกอยู่ไม่น้อย

PuPPy TraiNiNg

 เร่ิมตัง้แต่เดก็	เริม่ต้นเสยีตัง้แต่สุนขัยงัเดก็	เมือ่เขา 
อายุประมาณ	3-4	 เดือน	จะเป็นช่วงที่การท�างานของ
ล�าไส้และกระเพาะปัสสาวะของสุนขัเริม่เข้าท่ีแล้ว	หาก
ฝึกสุนัขโตอาจต้องใช้เวลาที่นานกว่า
 มำร์คจุด	 เริ่มด้วยการจ�ากัดพื้นท่ีให้ลูกสุนัขอยู่ใน 
ที่ที่จ�ากัด	 อาจแยกให้อยู่ในห้องเดี่ยว	 กั้นคอก	 ล่าม	
หรือเอาไว้ในกรง	 ให้เขาได้รู้ว่านี่คือพื้นท่ีส�าหรับการ	 
‘ท�าธุระ’	จึงค่อยปล่อยให้เดินเตร่ไปที่อื่นได้

HOuse-TraiNiNg a grOwN uP

	 การฝึกฝนสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วก็ไม่ต่างไปจาก 
การฝึกลูกสุนัขมากนัก	 เพียงแต่จะต้องอาศัยเวลา
มากกว่าอยู่สักหน่อย	 น่ันรวมถึงความอดทนของผู้ฝึก
ด้วยเช่นกัน
 จ�ำกดัพืน้ที ่กรงสนุขัเป็นเคร่ืองมอืทีด่ใีนการฝึก	ซึง่
ถ้าหากสุนขัของคณุไม่เคยเข้าไปอยูใ่นกรงมาก่อน	กค็วร
จะต้องพาเขาเข้าไปในกรงช้าๆ	 อาจจะหาขนมกินเล่น
หรือของเล่นชิ้นโปรดไปวางไว้ในนั้น	จ�าไว้ว่าอย่าบังคับ
อย่างรุนแรง	ไม่เช่นนั้นสุนัขจะเกิดการต่อต้านและเกิด
ปัญหาตามมาภายหลังได้
 กำรหลอกล่อ การจะให้เจ้าตูบขับถ่ายที่ไหน	อาจ
จะต้องอาศัยของกนิเป็นตวัล่อ	เช่น	เมือ่จะพาไปยงัพืน้ที่
ขับถ่าย	 เมื่อเขาขับถ่ายยังจุดที่ต้องการ	 ก็ให้ขนมเป็น
รางวัล	การฝึกควรท�าอยู่เป็นประจ�าและตรงเวลาเสมอ
 อย่ำเร่งเร้ำ หากสุนัขออกไปยังพื้นที่แล้ว	แต่ยังไม่
ขับถ่ายในทันที	ควรพาสุนัขออกเดินนานขึ้น	เปลี่ยนมา 
ใช้สายจงูบ้าง	การท�าเช่นน้ีจะท�าให้สนัุขคุน้เคยว่าจะต้อง 
ออกไปขบัถ่ายนอกบ้าน	หรอืบรเิวณทีก่�าหนดไว้เท่านัน้	
แต่ถ้าใช้เวลานานเกินไป	 ก็พากลับเข้ามาในบ้านและ

จ�ากัดพื้นที่อยู่อาศัยของเขา	 จากนั้นสัก	 15-30	 นาท ี
จึงพาออกไปเดินใหม่อีกครั้ง	

TiPs fOr TOileT TraiNiNg

 	 ให้อาหารตามช่วงเวลาปกติในระหว่างการฝึก 
ใช้ห้องน�า้	นัน่หมายถงึอาหารว่างระหว่างมือ้ควรงดเว้น 
ไว้ก่อน
 	ความคุ้นเคยจะท�าให้สุนัขรู้สึกผ่อนคลายในการ 
ท�าธุระส่วนตัว	 น�าสุนัขของคุณไปยังจุดเดิมทุกคร้ัง 
ที่ออกไปข้างนอก	 เขาจะจดจ�ากลิ่นและบริเวณเดิม	 
ครั้งต่อไปก็จะไม่ยากอีกแล้ว
 	 อยู่กับสุนัขทุกคร้ังที่อนุญาตให้เขาออกมาท�า
ธุระข้างนอก	 เพื่อคุณจะได้เห็นว่าเขาขับถ่ายแล้วหรือ 
ไม่	 ถูกที่ทางหรือเปล่า	 บางครั้งสุนัขก็เอาแต่เล่นเพลิน 
จนหมดเวลาได้เหมือนกัน
	 หากพบว่าสุนัขปล่อยของเสียเรี่ยราด	 ต้องรีบ 
ท�าความสะอาดโดยทนัท	ีการท�าโทษไม่ช่วยให้พฤตกิรรม 
สนุขัดขีึน้ในชัว่ข้ามคนืได้	การท�าทกุอย่างให้เป็นกจิวตัร
ประจ�าวัน	ท�าบ่อยๆ	เมื่อเขาท�าผิดแค่บอกว่า	"ไม่"	หาก
เขาท�าถูกก็ชมเชย	นั่นคือการปรับพฤติกรรมที่ดีที่สุด
	 วธิกีารฝึกสนัุขน้ันสามารถปรับเปลีย่นได้หลายรปูแบบ 
โดยอาศัยการสังเกตนิสัยของสุนัขเป็นหลัก	 บางตัว 
มีความกระตือรือร้น	บางตัวก็เบื่อง่าย	แต่สิ่งจูงใจง่ายๆ	
ที่แม้แต่สัตวแพทย์ออสเตรเลยียังแนะน�าก็คอืการเสริม
แรงบวก	 (Best	 Method)	 หรือก็คือการชื่นชมเมื่อ
ท�าได้ดี	 บางครั้งอาจหยิบยื่นเป็นขนมช้ินเล็กๆ	 สักนิด
หน่อย	 ก็จะท�าให้การเรียนรู้สนุกสนานมากข้ึน	 ทั้งกับ
สุนัขและคุณ

1ควรเลือกใช้แชมพูอาบน�้าให้สุนัข
แบบไหนดี?

 AnSwer: เป็นทีรู่ก้นัดอียูแ่ล้วว่าเจ้าของควรอาบน�า้ 
ให้สุนัขสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้ว	 การอาบน�้าบ่อย
เกนิกว่าน้ี	จะท�าให้ผวิหนังและเส้นขนแห้งหยาบ	แชมพู
อาบน�้าที่ดีควรมีค่า	pH	ที่ใกล้เคียงกับผิวของสุนัข	คือ
ประมาณ	 6.5-6.7	 และต้องค�านึงถึงความเหมาะสม 
ต่อขนาดตัวและสภาพเส้นขนของสุนัขด้วย
  สุนัขขนยำว	ควรเลือกใช้แชมพูสูตรอ่อนโยน 
ที่ช่วยในการบ�ารุงขนเป็นพิเศษ	 อาจใช้ครีมนวดหรือ
คอนดิชันเนอร์หลังจากการอาบด้วยแชมพู	 แต่อย่าใช้
บริเวณขนใกล้ตาหรือปาก	 เพราะอาจท�าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองได้	 ก่อนอาบน�้าควรแปรงขนให้สุนัข	 เพื่อ 
สางขนตายออกเสียก่อน
  สุนัขขนสั้น ผิวหนังจะสกปรกได้ง่าย	 ควรใช้
แปรงยางช่วยในการก�าจัดสิ่งสกปรกบนผิวหนัง	แชมพู
ควรเป็นสตูรอ่อนโยนต่อผวิหนงั	แต่หากสุนขัมผิีวแพ้ง่าย 
ควรใช้เป็นแชมพูสูตรอ่อนโยน	 ส่วนสุนัขที่กล่ินตัวแรง	
อาจใช้แชมพูระงับแบคทีเรียแทน	

uestions
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  ส�ำหรับสุนัขที่มีปัญหำรังแคและผิวมัน	อาจ
อาบน�า้ให้บ่อยข้ึน	ในช่วงแรกอาจใช้แชมพูปกตร่ิวมกบั
แชมพูยาเพือ่ลดรงัแคและความมนั	เมือ่ผิวมนัลดลงแล้ว
ก็ปรับมาอาบน�้าสัปดาห์ละครั้งแทน				
  แชมพอูำบน�ำ้สตูรก�ำจดัเหบ็หมดั	เลอืกใช้สูตร
สมนุไพรแทนแบบสารเคม	ีเพราะตวัยาทีใ่ช้โดยมากมกัมี 
ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง	 ซึ่งอาจตกค้างและก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุนัขได้	
  ห้ำมอย่ำงเดด็ขำด! ทีจ่ะใช้แชมพูสระผมของคน 
มาอาบน�้าให้สุนัข	 เน่ืองจากค่าความเป็นกรดด่างของ
ผิวหนังของคนและสุนัขต่างกัน	 จะท�าให้ผิวหนังสุนัข
ขาดความสมดุล	โครงสร้างผิวเสียหาย	คัน	และขนร่วง

2ทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้าน สุนัขเป็นต้อง
เห่าและหอนไม่หยดุ จะท�าอย่างไรเพือ่หยดุ

พฤติกรรมนี้ดี?
 AnSwer: ท่าทางการแสดงออกของคุณคือรหัส	
เช่น	การสมัผสัเบาๆ	บนตวัสุนขัเพือ่แจ้งให้เจ้าตบูรบัรู้ว่า 
คณุต้อง	“ท้ิง”	เขาไว้ทีบ้่าน	เพ่ือออกไปท�าธรุะข้างนอก	
หรอืในบางครัง้อาจใช้ค�าพูดซ�า้ๆ	เดมิๆ	เช่น	ไปข้างนอก	
ไปท�างาน	การส่งสญัญาณเหล่านีต้้องท�าอย่างสม�า่เสมอ
เหมือนกิจวัตรประจ�าวัน	 ให้สุนัขเกิดความคุ้นเคยและ
ลดความวิตกกังวลลง	 นอกจากนี้เม่ือจะออกไปไม่ควร
ใช้การกล่าวลาพร�่าเพรื่อ	 ไม่สิ้นสุด	 ขณะเดียวกันเวลา
กลบัถงึบ้านกค็วรกลบัมาแบบปกต	ิเงียบๆ	ไม่แสดงการ
ทกัทายทีด่โูอเว่อร์เกินไป	การท�าเช่นน้ีจะสร้างความรูสึ้ก 
เหมอืนว่าการทีค่ณุต้องออกไปข้างนอกนัน้เป็นเรือ่งปกติ 
อย่างหนึ่งส�าหรับสุนัขนั่นเอง	



มะหมาใจบุญ 2 
@CeNTral fesTival easT vilie
	 เจอร์ไฮ	 ร่วมกับ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	 อีสต์วิลล์	 และศูนย์ฝึก 
สุนัขไชยภักดิ์	จัดงานมะหมาใจบุญ	2	ณ	ลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์	
ชั้น	1	ในวันที่	25-27	มีนาคม	ที่ผ่านมา	บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ
สนกุสนานจากเหล่าบรรดาเซเลบสนุขัทีม่าร่วมสร้างสสีนั	และศลิปินดาราทีม่า
ร่วมท�าบุญกันอย่างคับคั่ง	 พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายบนเวที	 บริการตรวจ
สขุภาพน้องสนุขัฟร	ีจากโรงพยาบาลสตัว์เจริญสขุ	และบธูสนิค้าเพือ่สตัว์เลีย้ง
ราคาพเิศษภายในงาน	โดยรายได้จากการจดังานได้น�าไปมอบให้กบัมลูนธิบ้ิาน
สงเคราะห์สัตว์พิการ	 (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว	 ญาณสัมปันโน) 
และน�าไปซื้ออาหารสุนัขมอบให้กับบ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรป้าจุ๊

bark! neWs
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Bird & 
Butterfly
fesT 2016 
	 ตื่นตาตื่นใจไปกับงานที่รวบรวมนกสายพันธุ์หาชมยาก	
อาท	ิ นกอนิทรทีรงพลงัจากแอฟรกิา	 พญาอนิทรจีากอนิเดยี	
เหยีย่วขนาดเลก็ท่ีสดุแห่งทวปีอเมรกิา	ในงาน	มหศัจรรย์สตัว์ปีก 
(Bird	 &	 Butterfly	 Fest	 2016)	 ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า 
Beyond	 Butterfly	 ท่ีน�าผีเส้ือมาให้คุณได้ยลโฉมกว่า	
3,000	ชนิด	นอกจากนี้	ยังมีการแสดงโชว์	Magic	Comedy	
จาก	 Jokey	Way	 การแสดงนกแสนรู้	 การประกวดความ
สวยงามของไก่ซารามอ	 และบูธจ�าหน่ายต้นไม้ดอกไม้	 
และสินค้าสัตว์เลี้ยงอีกมากมาย	 โดยงานในครั้งนี้จัดข้ึน	 
ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 รัตนาธิเบศร์	 บริเวณพื้นที่
โปรโมชั่นชั้น	1	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	-	3	เมษายน	ที่ผ่านมา

‘ เจอร์ไฮ ’ ออกบธูแนะน�าผลิตภัณฑ์ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยบูรพา



pet guru
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เ ป็นเรื่องยำกที่จะบอกได้ว่ำสุนัขก�ำลังตั้งท้อง จน
กระทั่งไม่กี่สัปดำห์สุดท้ำย วิธีที่ดีที่สุดคือกำรพำ
สนุขัไปพบสัตว์แพทย์ แต่ขัน้ต้นกำรสงัเกตถงึกำร

เปลีย่นแปลงทำงกำยภำพและพฤตกิรรมทีอ่ำจเกดิ
ขึ้นยังเป็นประโยชน์อีกด้วย
 
เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1หนึ่งในค�าแนะน�าเก่าแก่ที่อาจบอกได้ว่าสุนัขตั้ง
ครรภ์คอื	การเปลีย่นแปลงของหวันมซ่ึงจะมีสีชมพู

กว่าปกติ	 บวมเล็กน้อยและเต่งตึงมากขึ้น	 ลักษณะ
อาการน้ีสามารถพัฒนาภายใน	 2-3	 สัปดาห์หลังจาก
การปฏิสนธิ

2การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของสุนัขต้ังครรภ์จะ
ไม่เปลีย่นแปลงจนถงึช่วงครึง่หลงัคือระหว่าง	4-5	

สัปดาห์	ช่วงเอวจะเริ่มขยายตัว	หนาขึ้น

3การเพิ่มปริมาณอาหารควรอยู่ในไตรมาสที่	 3	
ของการตั้งครรภ์	 แต่เจ้าของจ�านวนมากมักเพิ่ม

ปริมาณอาหารสุนัขเร็วเกินไป	 แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นจะถูก
แปรสภาพเป็นไขมันในช่องท้อง	 จึงท�าให้เข้าใจผิดว่า 
นั่นคือสัญญาณของการตั้งครรภ์	 ซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่
จะรูว่้าช่องท้องทีข่ยายเกดิจากตวัอ่อนหรือไขมนักันแน่

4ตรวจเชค็การเปลีย่นแปลงของร่างกายสุนขัอย่าง
ต่อเน่ือง	โดยเฉพาะในช่วงสปัดาห์ท่ี	6-9	ท้องของ

สุนัขจะมีรูปร่างโค้งมนและพองขึ้น	 เต้านมขยายและ
บวมเป่งอย่างเห็นได้ชัด

5ในช่วงไตรมาสทีส่ามของการตัง้ครรภ์	จะสามารถ
มองเห็นการเคลื่อนท่ีของลูกสุนัขที่ก�าลังดิ้นไป

รอบๆ	ครรภ์ทางด้านสีข้างของสุนัขได้	

Dog pregnancY calenDar
สัปดำห์ที่ 1	 ไข่ของสุนัขมีการปฏิสนธิ	 ในช่วงต้นอาจพบอาการแพ้ท้อง	 
ในสุนัขบางตัวจะมีของเหลวสีชมพูอ่อนๆ	 ออกมาจากช่องคลอด	 หรือใน
บางกรณีอาจจะเหนียวหนืดเล็กน้อย

สัปดำห์ที่ 2 ตวัอ่อนในครรภ์จะหาทางเข้าไปในมดลูกของสนุขั	เช่นเดียว
กับสัปดาห์แรก	ยังพบว่ามีอาการแพ้ท้อง

สัปดำห์ที่ 3	 ตัวอ่อนจะยึดติดไปกับผนังของมดลูก	 อาการใดๆ	 มีความ
คล้ายคลึงกับสองสัปดาห์แรก

สัปดำห์ที่ 4	 สามารถน�าสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจเช็คการตั้งท้อง 
ในระยะนี้จะมีน�้าใสๆ	 ไม่มีกลิ่นไหลออกมาจากช่องคลอดของสุนัขท้อง	
หัวนมเริ่มตั้ง	หน้าอกมีการขยายตัว

สัปดำห์ที่ 5	 ช่วงนี้สุนัขอาจจะกินอาหารมากข้ึน	ท�าให้มีน�้าหนักตัวเพิ่ม
และช่วงท้องของสุนัขขยายใหญ่

สัปดำห์ที่ 6 มกีารเปล่ียนแปลงทางสรรีะชดัเจน	หวันมของสนุขัจะมีการ
ขยายตัวและมีสีเข้มขึ้น	ขนาดท้องขยายออกอย่างเห็นได้ชัด

สัปดำห์ที่ 7 สามารถให้สัตวแพทย์เอกซเรย์ตรวจเชค็จ�านวนของลกูสนุขั

สัปดำห์ที่ 8	 ช่วงนีสุ้นขัจะเคล่ือนไหวน้อยลง	นอนมากขึน้	อาจสงัเกตเหน็
การเคลื่อนไหวของลูกสุนัขในท้อง	 และสุนัขจะเริ่มต้นในการเตรียมพ้ืนที่
ส�าหรับการคลอด	 โดยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นหรือมุมต่างๆ	 คุณสามารถสร้าง
พื้นที่เป็นกล่องส�าหรับการคลอดที่รองด้วยผ้าห่มหรือผ้าขนหนูส�าหรับแม่
และลูกสุนัขได้อาศัยอยู่ในระหว่างการคลอดและช่วงแรกหลังการคลอด

สัปดำห์ที่ 9	 หากอณุหภมูขิองสนุขัลดลงเลก็น้อย	นัน่เป็นสญัญาณว่าสนุขั
ก�าลังใกล้คลอด	ให้ตรวจวัดอุณหภูมิของสุนัขวันละหลายๆ	ครั้ง

a Dog is 
pregnant
เมือ่น้องหมาตัง้ท้อง

how to tell if

2ช่วงสัปดาห์ท้ายๆ	สุนัขจะทานอาหารได้น้อยลง	เนื่องจากมดลูก 
ที่ขยายไปเบียดกระเพาะท�าให้ไม่สามารถทานอาหารได้มาก	

ชดเชยด้วยการทานขนมขบเคี้ยวครั้งละเล็กละน้อย	แต่บ่อยครั้งขึ้น

3เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด	 สุนัขจะเร่ิมสร้างรัง	 โดยรวบรวมเศษผ้า 
เข้าไปยังบริเวณที่เงียบสงบ	อบอุ่น	ห่างจากสิ่งรบกวน	ระยะเวลา

อยู่ในช่วงตั้งแต่จาก	2-3	สัปดาห์ถึง	2-3	วันก่อนคลอด

การตรวจสอบการตั้งครรภ์
1. ชดุทดสอบกำรตัง้ครรภ์ การท�างานของชดุตรวจการตัง้ครรภ์ส�าหรับ
สนุขั	ท�าได้โดยการตรวจหาฮอร์โมนท่ีมช่ืีอว่า	Relaxin	ภายในเลือดของ
สุนัข	ซึ่งต้องใช้การเจาะเลือดของสุนัขในการทดสอบ
2. กำรตรวจสอบสุนัขที่ช่องท้อง เมื่อการตั้งครรภ์ก้าวเข้าสู่สัปดาห ์
ที่	 3	 สามารถให้สัตวแพทย์คล�าในช่องท้องของสุนัขเพ่ือตรวจหา
สัญญาณการมีอยู่ของลูกสุนัข	 ส�าคัญมากที่ผู้ตรวจต้องเป็นสัตวแพทย์
ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ	 เพราะค่อนข้างเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงที่
อาจจะท�าร้ายลูกสุนัขโดยไม่ตั้งใจ
3. กำรอลัตรำซำวนด์	สามารถท�าได้ในช่วงปลายของการตัง้ครรภ์	หรอื
ช่วงสัปดาห์ที่	7	การอัลตราซาวนด์จะท�าให้เห็นจ�านวนของลูกสุนัข	แต่
ไม่อาจระบุเพศได้

ลักษณะอาการเมื่อสุนัขตั้งท้อง
 	มอีาการแพ้ท้อง	แสดงอาการป่วยเลก็น้อยในช่วงเช้า	(morning	
sickness)	 บางครั้งมีการอาเจียน	 ท้องเสีย	 ไอจาม	 เบื่ออาหาร	 และ
ตกขาว
 	กินอาหารเก่งขึ้น	ในจ�านวนที่มากขึ้น
 	หัวนมตั้ง	หน้าอกขยายตัว	มีสีเข้มขึ้น
 	ขนบริเวณหัวนมร่วง
 	เคลื่อนไหวน้อยลง	นอนมากขึ้น
 	มีการเปลี่ยนแปลงทางภาวะอารมณ์	สุนัขบางตัวชอบแยกออก
ไปอยู่ตามล�าพัง	ในขณะที่บางตัวอาจคลอเคลียเจ้าของมากขึ้น

Week 5

Week 7-9

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม

1การตอบสนองต่อการตัง้ครรภ์ของ
สุนัขแต่ละตัวจะแตกต่างกัน	 บาง

ตัวอาจจะเงียบสงบและแสดงอาการ
เหนื่อยมากขึ้นกว่าปกติในช่วงต้น	 แต่
กับระยะแรกนั้นยังไม่อาจฟันธงได้ว่า
น้องหมาก�าลังตั้งครรภ์เพราะอาการ
ยังคงก�้ากึ่งกับการเจ็บป่วยโดยทั่วไป	
จนกว่าจะถงึสามสปัดาห์สดุท้าย	ซึง่การ
ขยายตวัของท้อง	น�า้หนกัตัวทีเ่พ่ิมข้ึนจะ
ท�าให้ยากต่อการเคลื่อนไหวอย่างคล่อง
ตวั	สุนขัท้องโดยมากจงึมักเลอืกทีจ่ะอยู่
นิ่งๆ	และนอนหลับมากขึ้น

Week 6
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petlover

photo 
contest!

กิจกรรมดีๆ ส�าหรับคนรักน้องสุนัข 
และชอบลุ้นของรางวัล 
กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย	เพียงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ

ใน	FB/Pet lover by jerhigh	และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน

คู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ	หรือในอิริยาบถสุดฮา	น่ารักเว่อร์	

พร้อมเขียนค�าบรรยาย	แล้วส่งความประทับใจเหล่านั้นมาที่	

petloverbyjerhigh@hotmail.com		

เจ้าของภาพที่ได้รับเลือกจะได้รับของที่ระลึกจาก 
Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 เซ็ต	(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลนะคะ)
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ครั้งหนึ่ง...ยังจ�ำได้ไหม เพ็ทเลิฟเวอร์ บำย เจอร์ไฮ เคยได้พูดคุย
กับสำวสวยลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มิเชล เบอร์แมนน์ กับสุนัข 
แสนรักน้องปั๊ก ซีโต้ วันนี้เธอกลับมำแชร์เรื่องรำวของเจ้ำสี่ขำ 

ตัวเล็กหน้ำใหม่ หน้ำตำดุดัน แต่ขี้เล่นเป็นที่สุด ไปติดตำมวีรกรรมน่ำรัก
น่ำชังของเจ้ำตูบ ฝำ-หรั่ง-เศส กันดีกว่ำ

อัพเดทสถานะสักนิด

	 “มิเชล	เบอร์แมนน์ค่ะ	ตอนนีศ้กึษาอยูปี่ที	่4	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	รงัสิต	ผลงานล่าสุดทีจ่บไปคอืเรือ่ง	หนึง่ในทรวง	ค่ะ	
แล้วก็เป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง	ซิงเกิ้ลมัม	ด้วย
นอกจากนี้	ก็มีละครที่ก�าลังรอเปิดกล้องประมาณเดือนพฤษภาคม
อีกสองเรื่อง	แต่ขออุบชื่อเรื่องไว้ก่อนนะคะ	
ส่วนที่ก�าลังรอออนแอร์อยู่ในตอนนี้คือ	บาปรักทะเลฝัน
จะเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากระหว่างคนสี่คนในเรื่อง	
ซึ่งเป็นเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่	เนื้อหา
ค่อนข้างจะแซ่บมาก	ก็ฝากผลงานให้ติดตาม
กันด้วยนะคะ”

You've
got ‘me’
มเิชล เบอร์แมนน์
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แนะน�าสมาชิกใหม่สักหน่อย

	 “ก่อนหน้านี้	 มิเชลเคยให้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร 
เจอร์ไฮมารอบหนึ่งแล้วค่ะ	มากับหมาพันธุ์ปั๊กชื่อ	ซีโต้	 
แต่ตอนนีเ้ขาเสียไปแล้ว	เพราะว่าอายมุาก	ประมาณ	13	ปี 
ได้	ตอนนี้ที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่	2	ตัว	แล้วก็มีเจ้าตัว
ทีพ่ามาด้วย	จรงิๆ	แล้วจะเรยีกว่ามเิชลเป็นแม่บญุธรรม
ก็ได้ค่ะ	เพราะจะช่วยเลี้ยง	ดูแล	แล้วพอว่างๆ	ก็เอามา
เล่นด้วยตลอด	ชื่อว่า	ดัมเบล	อายุ	11	เดือนแล้วค่ะ”
	 “ที่มาเลี้ยงตัวนี้	 เกิดจากเพื่อนอยากจะเลี้ยงหมา
พันธุ์เฟรนช์	 บูลด๊อก	 ก็เลยเซิร์จหาฟาร์มท่ีเป็นพันธุ์ดี
และไว้ใจได้	 แล้วก็ไปเลือกถึงที่ฟาร์ม	 ซึ่งค่อนข้างไกล 
อยูเ่หมอืนกัน	วนัทีไ่ปมเีฟรนช์หลายตวัมาก	แล้วเจ้าตวันี้ 
ถูกจับแยกกรงเดี่ยว	เราก็สงสัย	เพราะกรงอื่นๆ	จะอยู่
กันเป็นคู่ๆ	ก็เลยถามเจ้าของฟาร์มได้ค�าตอบว่า	ตวันีซ้น	
แต่ก็เป็นตัวที่สวยในบรรดาเฟรนช์ทั้งหมด	 (ตอนน้ัน)	 

‘‘ด้วยความที่

ชอบหมาพันธุ์หน้าสั้นอยู่แล้ว 

ถ้าเกิดจะเลี้ยงพันธุ์ต่อๆ ไป

ก็คงเป็นหน้าสั้นค่ะ’’

คอืเขาหต้ัูงแล้ว	ตามีมาร์คข้างหนึง่	สวยมาก	ก็เลยตัดสินใจ 
เอาตัวน้ีมา	 พอเลี้ยงไปแล้วก็จะเห็นเลยว่านิสัยของ 
เฟรนช์	 บูลด๊อกจะซนมาก	 เป็นหมาที่กระตือรือร้น	 
มีพลังเยอะมาก	 เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุ์ปั ๊ก 
กับเฟรนช์	บูลด๊อกอยู่เหมือนกัน”
	 “สาเหตุที่เลือกเลี้ยงพันธุ์นี้ก็คือ	 ชอบมาก	 ด้วย
ความที่ชอบหมาพันธุ์หน้าสั้นอยู่แล้ว	 ถ้าเกิดจะเล้ียง
พันธุ์ต่อๆ	ไปก็คงเป็นหน้าสั้นค่ะ”

นิสัยของดัมเบล

	 “พอได้มาเลี้ยงเขาแล้ว	 จึงรู้ว่าต้องใช้พลังในการ
เลี้ยงสูงมาก	 เพราะเขาจะเป็นหมาที่ค่อนข้างซน	 แล้ว
เจอใครจะรับแขกตลอด	บางคนจะกลัวหน้าเขา	เพราะ
เข้าใจว่าเป็นพันธุ์เดียวกับพิทบูลหรือเปล่า	 เราก็ต้อง
คอยบอกว่าไม่ใช่	 นี่คือเฟรนช์	 บูลด๊อกนะ	 เจอใคร 
เล่นด้วยหมด	เราต้องคอยเล่นเพ่ือให้เขาหมดพลงั	ถงึจะ
อยู่นิ่งๆ	ได้บ้าง	แต่นิ่งเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงเอง”

ความซนระดับไหนกันนะ

	 “โห!	เรือ่งความซนมนัมเียอะมาก	แต่ล่าสดุทีแ่บบว่า 
ไม่ไหวแล้ว	 คือเอาเขามานอนด้วย	 แล้วเขาเห่าอยู่ 
ครึง่ชัว่โมง	เห่าเพือ่เรยีกให้มาเล่นด้วย	เห่าทัง้คนื	ตหีนึง่ 
ตีสอง	 ใครกระดิกตัว	 พลิกตัว	 ก็จะเห่าเรียก	 แล้ว 
ตอนแรกๆ	แม่ก็จะไม่ค่อยรู้	กจ็ะเป็นสายโอ๋ไงคะ	“โอ๋	ลกู 
เป็นอะไร	เดี๋ยวพาไปเดินเล่น	โอ๋....	ใจเย็น”	ทีนี้ดัมเบล
ก็นึกว่าเล่นด้วย	ก็เลยไปกันใหญ่”
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‘‘การอยู่กับดัมเบลหนึ่งวัน
ต้องใช้พลังงานมาก

ต้องหาอะไรให้เล่น ขว้างให้กัด 
ถ้าวันไหนดัมเบลมาเนี่ย 

แม่จะบอกเลยว่าไม่ต้องท�าอะไรแล้ว 
รอเล่นกบัเขาอย่างเดียวเลย’’

	 “แล้วก็มีอีกเรื่องที่รู ้สึกประทับใจเขาคือ	 ตอนที่ 
ซีโต้ตาย	 ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยเจอกัน	 เคยมาเล่น 
ด้วยกัน	พอวันหนึ่งที่ซีโต้ตายไปแล้ว	เขากลับมาที่บ้าน
ของมิเชล	 มันจะมีช่องลอดใต้โซฟา	 ท่ีสองตัวเขาใช้ 
ส่องหากัน	 ส่องเล่นกันน่ะค่ะ	 แล้วดัมเบลก็มาส่องหา
ซีโต้	 เราก็คิดว่าหมาจะรู้ไหมนะว่าอีกตัวไม่อยู่แล้ว	 แต่
เขามาส่องหานะ	ส่องหาใหญ่เลยว่าอยูไ่หน	แล้วช่วงนัน้ 
ซีโต้เพิ่งเสีย	เราก็ยังท�าใจไม่ได้	พอเห็นแบบนั้นแทบจะ
ร้องไห้เลยค่ะ	 แต่ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยส่องอีกเลย	
เหมือนจะรู้ว่าซีโต้ไม่อยู่แล้ว	 แม่บอกว่าสุนัขเขาก็คง
เชื่อมโยงกันได้ล่ะมั้ง	เขาฉลาดนะ”

การดูแล และเอาใจใส่ 

	 “ถ้าเป็นเรื่องของอาหารก็ต้องเลือกค่ะ	ตอนหลังๆ	
เขาจะเริม่เบือ่อาหารเมด็	เราก็ต้องผสมอาหารกระป๋อง
ที่เป็นเนื้อให้ด้วย	แล้วก็ต้องดูเวลาเขาเล่น	แล้วเหนื่อย
มาก	 บางทีก็จะไม่กินอาหาร	 เบื่ออาหาร	 ถ้าซนเกิน 
ไปนัก	 ก็จะพาไปว่ายน�้า	 ซึ่งมิเชลค้นพบว่า	 ดัมเบล 
กลัวน�้ามาก	 แต่ว่าชอบเล่นน�้าในถาดน�้าดื่มนะคะ	 แต่
พอไปสระว่ายน�้านี่ตาขาวเลย	 กลัวมาก	 ทั้งที่หน้าตา
ดุดันมาก	แต่กลัวจมน�้าตาย	อยู่ในสระน�้านี่แบบไม่ยอม
กะพรบิตาเลย	เหนือ่ยมาก	จนคนทีพ่าลงบอก	พอแล้วล่ะ 
ท่าทางเขาจะกลัวน�้า	ต้องรอให้ชินก่อน	นี่ก็พยายามจะ
พาเขาไปอกีรอบ	อยากให้เขาว่ายน�า้เป็น	วันนัน้กลับมา
ถึงบ้านก็สลบเลย	 เป็นคร้ังแรกที่เห็นเขาสลบนานมาก 
เหนื่อยมาก”

ในหนึ่งวันของมิเชล กับดัมเบล

	 “ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันแทบท้ังวันค่ะ	 ต้องคอยดู
เวลาเขามาเรยีก	อย่างพอนัง่ดซูรีีส์่หรอืดอูะไรอยูก่จ็ะมา
เรยีกแล้ว	“เล่นหน่อย	เล่นหน่อย”	ประมาณนัน้	แล้วกจ็ะ
ชอบเล่นกดัผ้า	คอืมผ้ีาอยูผ่นืหนึง่	มเิชลกจ็ะถอืปลายผ้า 
แล้วหมุนวนๆ	 ให้เขากัดค่ะ	 แล้วก็ต้องท�าอะไรก็ได้ 
ให้เขาเหนื่อย	 แล้วเราก็จะได้พักคร่ึงชั่วโมง	 สักพัก 
มาอีกแล้ว	 จะเป็นอยู่แบบนี้ท้ังวัน	 การอยู่กับดัมเบล 
หนึง่วนัต้องใช้พลงังานมาก	ต้องหาอะไรให้เล่น	ขว้างให้กดั 
ถ้าวันไหนแม่อยู่ล�าพังกับดัมเบลมาเนี่ย	แม่จะบอกเลย
ค่ะว่าต้องไม่ท�างานบ้าน	ไม่ท�าอะไรแล้ว	รอเล่นกับเขา
อย่างเดียวเลย	เขาติดเล่นมาก	จนบางทีก็คิดว่าต้องท�า
ยังไง	ถึงจะหายซน	หรือต้องอายุมากขึ้นหรือเปล่า	เรา
ก็ต้องรอดูเขาต่อไปค่ะ”	
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3-4.	เจาะช่องประตูทั้งทางเข้าออกด้านหน้า	 และ
ระบายอากาศด้านบน	ระวังอย่าให้แคบเกินไป
5.	 ขั้นตอนการห่อหุ้มด้วยกระดาษนี้มีเพื่อความ
สวยงามเท่านัน้	จะปล่อยกล่องเปลอืยๆ	กไ็ม่ว่าอะไร
6.	 ผ้าปูรอง	อาจเป็นเศษเสื้อผ้าเก่าหรือผ้าขนหนู	
แต่ส�าคัญมากเรื่องของความสะอาด
7.	 ไฟกก	ใช้หลอดไฟเกลียวให้แสงเหลอืงธรรมดา
ไม่เกิน	60	วตัต์	ท้ิงระยะห่างจากสุนขัไม่ต�า่กว่า	30	ซม. 
เป็นตัวช่วยเมื่อแม่สุนัขอาจไม่ได้อยู่คอยให้ความ
อบอุ่นกับลูกสุนัขได้ตลอดเวลา

6

7

1.	 วัดความสูงของกล่องตามท่ีต้องการ	 ความสูง
ที่มากสักหน่อย	 สุนัขจะรู้สึกถึงสิ่งรบกวนน้อยลง	
ขณะเดยีวกนั	ความสงูทีต่�า่ลงมากช่็วยในการระบาย
อากาศได้ด	ีส่วนด้านบนทีเ่หลอื	อาจดัดแปลงท�าเป็น
ฝาปิดในกรณีท่ีต้องการให้สุนัขได้รับความอบอุ่น
มากขึ้น	
2.	 อย่าลืมเผื่อขอบด้านล่าง	 ประโยชน์ก็คือ	
ป้องกันลูกสุนัขที่เกิดมาคลานออกห่างจากตัวแม	่
อีกทั้งลูกสุนัขมักจะชอบหาที่เกยหรือหนุนให้ศีรษะ
อยู่สูงขึ้น

ก ำรสร้ำงรงัของสนุขัตัง้ครรภ์เป็นเรือ่งทีม่องข้ำมไม่ได้ เพรำะ
นั่นคือพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเขำ แต่คุณคงไม่อยำกปล่อย
ให้เจ้ำตบูไปหำสถำนท่ีเอง แล้วไปไล่ตำมเอำทีหลังว่ำแอบ

ซ่อนอยูต่ำมโพรงไหนแน่ๆ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัสนัุขใกล้
คลอดจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่คุณช่วยเหลือได้ด้วยสองมือ อุปกรณ์ง่ำย 
ประหยัด แต่นี่เพื่อกำรใช้งำนแบบระยะสั้นเท่ำนั้นนะ

แนะน�าถึงคนที่อยากเลี้ยงเฟรนช์ บูลด็อก

	 “จริงๆ	 มิเชลก็ไม่แน่ใจว่าดัมเบลเป็นตัวเดียว 
หรือเปล่าที่ซนระดับนี้นะคะ	 แต่เท่าที่ถามคนอื่นๆ	 
มา	เขากบ็อกว่าบางตัวกไ็ม่ซน	บางตวักช็อบกดั	บางคน 
บอกไม่เห่า	 สามารถเลี้ยงในคอนโดได้	 แต่เราก็ต้อง 
ดูนิสัยของเขาด้วยนะคะ	 อย่างดัมเบลนี่เห่าหนักมาก	 
ถ้าเอาไปเลี้ยงที่คอนโดก็คงจะไม่สะดวก	 เลือกเลี้ยง 
ที่บ้านซึ่งมีพื้นที่ดีกว่า	แล้วตอนที่เลือกซื้อสุนัขให้ดูจาก
ฟาร์มที่ดีค่ะ	มีการรับประกัน	ได้รับวัคซีนครบมั้ย	แล้ว
อีกอย่างคือ	 เฟรนช์	 บูลด๊อกจะชอบเล่นน�้า	 ก็จะเป็น
ปอดบวมได้ง่าย	 เร่ืองโรคผิวหนังก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
เหมือนกัน”

pet 
DiY

Whelping (small)

Dog box
ฉบบัเร่งด่วน

hoW to: 

MaTerial:
1.	กล่องกระดาษใบใหญ่	 (เลือก
ขนาดที่น้องหมาเข้าออกได้	หมุนตัว
ได้สะดวก)
2.	 กระดาษสี	 กระดาษห่อของขวัญ	
(ตามชอบ)
3.	ไม้บรรทดั	ดนิสอ	ปากกา	คตัเตอร์	
กรรไกร	กาวลาเท็กซ์	หรือกระดาษ
กาวสองหน้า

1

3

2

5

4
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"มะขวดิ" 
{ ลกูป๋ำเจีย๊บ }

ส�า
หรับคนรักสุนัข ที่นิยมชมชอบกำร
ติดตำมดูภำพถ่ำยน้องหมำตำมเว็บไซต์
ต่ำงๆ แอบย้ิมเวลำเปิดดูโฟโต้บุ๊คหมำ

ชื่อดัง และอดตื่นเต้นเวลำเจอด็อกเซเลบตำมงำน 
อีเว้นท์ไม่ได้ล่ะก็ คุณไม่น่ำพลำดกำรเป็นแฟนคลับ 
พี่หมำโกลเด้น รีทรีฟเวอร์นำมว่ำ “มะขวิด” ก็นะ พี่
เขำดังขนำดที่สื่อออนไลน์อย่ำง sanook.com และ
ข่ำวทวี ีเร่ืองเล่ำเช้ำน้ี เคยหยิบยกวีรกรรมควำมแสนรู้
ไปช่ืนชมจนใครๆ ก็อยำกกลับไปฝึกเจ้ำสี่ขำที่บ้ำน 
ให้ได้อย่ำงนีบ้้ำง แล้วเรือ่งรำวของจะมะขวดิเป็นยงัไง 
ไปติดตำมอ่ำนกันได้เลย

แนะน�าตัวป๋าเจี๊ยบ

	 “สวัสดีครับ	เจี๊ยบ	วรพจน์	พันธุเสนา	ครับ	ตอนนี้ 
เลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัว	 กับสุนัขโกลเด้น	 รีทรีฟเวอร์อีก
ตัวหนึ่ง	 แรกเริ่มเลยเลี้ยงหมามาก่อนชื่อ	มะขวิด	แล้ว
ข้างบ้านเขามีลูกแมวหลายตัวก็เลยเอามาให้มะขวิด
เลือกว่าถูกใจตัวไหน	 ประมาณว่าเอามาให้ดมก่อน	 
ถ้าตัวไหนเขาชอบก็จะเลีย	 ตัวไหนไม่ชอบก็จะเดินหนี	
พอเขาถูกใจตัวนี้ก็เลยรับมาเลี้ยงให้ชื่อว่า	 มะกรูด	 ก็
เลี้ยงให้อยู่ด้วยกัน	 กินด้วยกัน	 นอนด้วยกันเป็นเรื่อง
ปกติ”
	 “ส่วนมะขวิดน่ีได้มาเพราะไปเห็นหมาของเพ่ือน
ของเพือ่น	กเ็ลยถามว่ายงัมตีวัอืน่เหลอือกีมัย้	เขากบ็อก
ว่าตัวสวยๆ	 น่ะไปหมดแล้ว	 เหลือแต่ตัวนี้	 ซึ่งไม่ค่อย
สมบูรณ์	 ค่อนข้างจะอ่อนแอ	 และตัวเล็กที่สุดในครอก	
ซึ่งมันจะเล้ียงล�าบากนิดหนึ่ง	 เขาก็เลยยกให้	 เราก็เอา
มาเลี้ยงตอนอายุได้	 28	 วัน	 จากวันน้ันก็ผ่านมา	 5	 ปี
ครึ่งแล้วครับ”

แบบนี้การดูแลต้องพิเศษแค่ไหน

	 “ด้วยความท่ีเขาตัวเล็กและอ่อนแอ	 การดูแลจึง 
ค่อนข้างเยอะ	พอมาอยูไ่ด้หนึง่อาทติย์ก็เป็นล�าไส้อกัเสบ 
ซึ่งหมาที่ป่วยโรคน้ีส่วนใหญ่ไม่รอด	 แต่มะขวิดน่ีรักษา
ตอนอาการแรกเริ่ม	คือตอนนั้น	ผมเห็นว่าเขาอุจจาระ
เหลว	กไ็ม่ค่อยไว้วางใจ	เลยพาไปหาสตัวแพทย์	แล้วขอ
ให้ส่งตวัอย่างไปเทสต์เชือ้ดคูรบั	ถ้าเป็นกจ็ะได้รกัษาเลย 
แต่ถ้าไม่เป็นกอ็าจจะเสยีเงินฟรี	แต่ผลแลบ็ออกมากป่็วย 
จริงๆ	ถือว่าโชคดีรักษาทันเลยรอดมาได้	ก็คือรักษาเขา

ก่อนที่อาการจะเริ่มแสดงออกมา	 ซึ่งสุนัขพันธุ์โกลเด้น 
มักจะมีปัญหาเร่ืองล�าไส้อักเสบได้ง่าย	 ติดเชื้อได้ง่าย	
เพราะตอนเด็กๆ	 สุนัขพันธุ์นี้จะอ่อนแอ	 ถ้าเล้ียงไม่ดี 
ก็ป่วยกันเยอะ”	

กล่าวถึงแฟนคลับของพี่มะขวิด

	 “น่าจะมปีระมาณ	460,000	คนได้ครับ	ส่วนใหญ่จะ 
ตดิตามจาก	2	ช่องทาง	คอืเฟซบุ๊ค	“มะขวดิ	ลูกป๋าเจีย๊บ” 
มคีนตดิตามอยูป่ระมาณแสนหน่ึง	แล้วกท่ี็เพจ	“มะขวดิ” 
มีประมาณสัก	 460,000	 ครับ	 ส่วนมากคนจะเข้ามาดู 
ความน่ารัก	 ความฉลาด	 แล้วก็ความสามารถที่เขามี	 
ที่เด่นๆ	 คือเขาพยักหน้าตอบรับค�าสั่งได้ครับ	 แล้วก ็
ใช้งานได้คือ	 คาบของ	 หยิบของ	 ส่งของ	 ก็มีความ
สามารถหลายอย่าง”

ฝึกฝนอย่างไรให้ได้แบบนี้

	 “ส่วนใหญ่จะฝึกโดยให้เขารู้สึกสนุกเป็นหลกั	มขีนม 
เป็นรางวัลบ้าง	 เล่นกับเขาบ้าง	 ฝึกในระหว่างการเล่น 
น่ะครับ	ให้เขาสนุกไปด้วย	อย่างคาบของเนี่ย	เราไม่ใช้ 
งานอย่างเดยีว	เราใช้ให้เขาสนกุสนาน	วิง่เล่นไปมาอย่างนี ้
เขากจ็ะมอีารมณ์ร่วมไปกบัเรา	เตม็ใจฝึก	เหมอืนไม่ใช่การ 
ออกค�าสัง่	แต่เป็นการเล่น	เขากจ็ะกระตอืรือร้นมากกว่า”
	 “พื้นฐานของการฝึกเลยก็คือ	การนั่ง	นอน	หมอบ	
รอฟังค�าสั่ง	 ซึ่งทุกคนพอจะฝึก	 ก็มักจะฝึกรวบทีเดียว 
สีอ่ย่าง	หมาจ�าไม่ได้	มนัจะเยอะเกนิ	ให้ฝึกทลีะข้ัน	ทลีะ
อย่างๆ	ก่อน	พอเขาจ�าค�าสัง่น้ีได้	เราค่อยไปฝึกอกีอย่าง
หนึ่ง	 แล้วก็รางวัลที่น้องหมาควรจะได้	 อย่ารีรอหรือ 
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รางวัลทีน้่องหมาควรจะได้ 
อย่ารรีอหรอืท�าช้า 

พอเขาท�าได้ปุบ๊ก็รบีให้รางวลั
เขาจะกระตอืรือร้นทีจ่ะท�า

บางคนเหน็เขาท�าได้กจ็ะให้ท�าอกี
ไม่ยอมให้รางวลัสกัที 
หมากจ็ะลงัเลในค�าสัง่ 

แต่ถ้าท�าแล้วได้ เขาจะจ�าว่า
เขาท�าเขาได้รางวลันะ

ท�าช้า	พอเขาท�าได้ปุบ๊กร็บีให้รางวลั	เขาจะกระตอืรอืร้น
ที่จะท�าตามค�าสั่ง	 บางคนเห็นเขาท�าได้ก็จะให้ท�าอีก	 
ไม่ยอมให้รางวัลสักที	 หมาก็จะลังเลในค�าส่ัง	 แต่ถ้าท�า
แล้วได้	เขาจะจ�าว่าเขาท�าเขาได้รางวลันะ	เหมอืนมะขวดิ 
น่ะครับ	ท�าปั๊บให้รางวัลทันที	จะไม่รีรอเลย”

วีรกรรมของหมาฉลาด

	 “หลายเรื่องเลยครับ	อย่างกินยายาก	ถ้าเป็นขนม
เขาจะพยักหน้ารับ	แต่พอเป็นยาจะเมินหน้าหนี	ยังไงก็
ไม่กนิ	ไม่ว่าจะเอาขนมมาเกลาให้เป็นรปูยาเอาไปปนกับ
กลิน่	dog	stick	แต่หน้าตายงัไงๆ	มนักย็า	เขาจ�าได้กเ็ลย
ไม่ยอมกนิ	แล้วอกีเรือ่งกคื็อ	การรูจ้�านวน	ถ้าเอาขนมให้
เขาแท่งหนึ่งก็จะคาบไว้ในปาก	 ขอคืนก็ไม่ให้	 เอาแท่ง
อื่นมาแลกก็ไม่ยอม	แต่ถ้าหยิบมาสองแท่งไว้ในมือ	เขา
จะคายหนึ่งแท่งที่อยู่ในปาก	มาเอาสองแท่งในมือแทน 
เหมือนเขาจะรู้จ�านวนขนม	 แต่ถึงเป็นสองแท่งแต่เป็น
ชิ้นเล็กๆ	เขาก็ไม่เอานะครับ	จะเอาแต่ชิ้นที่ใหญ่กว่าที่
อยู่ในปากเขาเท่านั้น	 เขาเปรียบเทียบปริมาณเป็น	 ว่า
อันไหนมากกว่า	 ใหญ่กว่า	 เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เขา
เรียนรู้เองครับ”

ความร้อนไม่ได้	เกิดการอับร้อนที่ผิวหนัง	ท�าให้ผิวหนัง
เป็นแผล	 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีมีคนถามทุกวันว่าท�าไมมันถึง
เกิดอย่างนี้ขึ้น	 เพราะโกลเด้นกับลาบราดอร์จะเป็น 
กนัมาก	สนัุขสองพันธุน้ี์จะชอบเล่นน�า้	ให้พยายามดแูล
เรือ่งผวิหนงั	เชด็ขนข้างนอกแห้งแล้ว	ก็ควรใช้ไดร์เป่าให้
ผิวหนังแหง้ด้วย	เพื่อลดอาการอักเสบของผิวหนงัไปได้
ครับ	แล้วอีกอย่างก็คือเรื่องเห็บ	หมัด	พยาธิเม็ดเลือด	 
ซึ่งพอหมาเลือดออกจมูก	 ทุกคนก็สงสัยมาถามว่าท�า 
ยงัไงด	ีต้องบอกว่าพยาธเิมด็เลอืดน่ีเร่ืองส�าคญัทีสุ่ดคอื	การ
ดแูลเร่ืองเหบ็หมดับริเวณบ้าน	ควรก�าจดัแหล่งแพร่พนัธ์ุ 
เหบ็หมดัไปซะ	อย่างมะขวดิเคยเป็นมา	2	รอบแล้ว	แต่พอ 
เริ่มเป็นก็รีบไปหาหมอก่อน	เจาะเลือดตรวจดู	เจอเชื้อ 
ให้ยาฆ่าเชื้อ	 ยังไม่ถึงขนาดต้องเติมเลือด	 เพราะเลือด
ยังไม่ต�่าถึงภาวะอันตราย	 คือเราต้องใส่ใจตรวจเช็ค 
นิดหนึ่งครับ”	
	 “จรงิๆ	แล้วการบริจาคเลอืดของสนุขัทกุๆ	3	เดอืน	
มันจะดีกับน้องหมาเอง	 ก็คือหนึ่ง	 เป็นการเช็คโรคไป 
ในตัวด้วยว่า	3	เดือนที่ผ่านมาติดโรคอะไรไหม	เพราะ
ต้องมีการเจาะเลือดไปตรวจก่อนให้บริจาค	 สองก็คือ
ได้ท�าบุญ	 บริจาคเลือดเพื่อไปช่วยน้องหมาด้วยกัน	
เพราะตอนนี้เลือดส�าหรับสุนัขหายากมาก	 บริจาคกัน
เยอะๆ	 จะได้มีสต็อคไว้ส�าหรับน้องหมาป่วยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ”

ทิ้งท้ายถึงเพจพี่มะขวิด

	 “ต้องขอขอบคุณทุกคนท่ีติดตามมะขวิดนะครับ	 
ในเพจ	“มะขวดิ”	กจ็ะเป็นเรือ่งราวน่ารกัๆ	ของมะขวดิ
และเพ่ือนๆ	 อีกหลายตัว	 ซึ่งจะอัพเดทให้ได้ชมกัน
เรื่อยๆ	ครับ”

การดูแลสุนัขพันธุ์รีทรีฟเวอร์

	 “อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับ	 มันเป็นเรื่อง
ส�าคญั	สุนขัสายพันธุอ์ย่างรีทรีฟเวอร์จะเป็นหมาทีช่อบน�า้ 
ก็จะนอนพื้นท่ีอับชื้น	 แม้เราจะเช็ดตัวข้างนอกแห้ง
ดีแล้ว	 แต่ผิวหนังข้างในยังอับช้ืนอยู่	 มันก็จะระบาย
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	 ภาพยนตร์อนเิมชัน่ทีส่ร้างมาจากเกมยงินกยอดฮติ	ซึง่ทกุคนรูก้นัดว่ีา 
Angry	Birds	เป็นนกขีโ้มโห	กต็ามช่ือนัน่ล่ะ	แต่น้อยคนนกัจะรู้ถึงท่ีมาท่ีไป 
เบื้องลึกของความเจ้าอารมณ์ของเหล่าเดอะแก๊งค์ได้	 Sony	 Pictures 
Entertainment	จะพาคณุไปดปูมูหลงัของ	เรด	ชคั	และบอมบ์	นกจอมเหว่ียง 
ที่ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง	 ณ	 สถานบ�าบัดทางด้านอารมณ์บน 
เกาะสวรรค์ที่ประชากรเกือบทั้งหมดเป็นนกที่ไม่สามารถบินได้	แต่แทนที่
เรื่องราวจะดีขึ้น	 กลับต้องมาเจอเร่ืองวุ่นวายไม่หยุด	 เมื่อเจ้าหมูสีเขียว	 
ลโีอนาร์ด	เข้ามาเยอืนถงึเกาะ	และขโมยไข่จากบรรดานกทุกตัวไป	ปฏบิตักิาร 
ทวงคืน	ข.ไข่	กลับสู่บ้านจึงต้องด�าเนินไป	เรด	แอนด์	เดอะแก๊งค์จะปฏิบัติ
ภารกิจส�าเร็จหรือไม่	ติดตามได้ในโรงภาพยนตร์
หมวดหมู่: PG	|	Animation,	Action,	Comedy
อ�ำนวยกำรสร้ำง: Sony	Pictures	Entertainment
ผู้ก�ำกับ: Clay	Kaytis,	Fergal	Reilly

the 
angrY birDs movie

Discovery of Jerhigh

	 พูดถึงเพ็ทช็อปย่านรังสิตแล้วคงต้องคิดถึงร้านบัวจันทร	์
เพท็ช็อป	เพราะนอกจากจะมีสนิค้าเกีย่วกบัสัตว์เล้ียงครบครัน 
ยังเปิดมาแล้วหลายสาขา	 ล่าสุดจะพาไปตามหาเจอร์ไฮท่ี 
ร้านใหม่ตรงไท	วัสดุ	รังสิต	ถ้าเดินทางมาจากฟิวเจอร์	ปาร์ค	
จะเห็นป้ายไท	วัสดุใหญ่โตก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เลี้ยว
เข้ามาเดินตรงไปท่ีประตูทางเข้าจะเจอร้านเป้าหมายของเรา
แล้วล่ะค่ะ

	 บัวจันทร์	 เพ็ทช็อปขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบ
ครบวงจร	ทั้งอาหาร	ขนม	อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่
เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์	 ที่น่ีมีให้เลือกแบบจุใจ	 เรียกได้ว่า
อยากจะหาข้าวของที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต้องมาที่นี่	 ส�าหรับ 
เจอร์ไฮถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหลักของทางร้านที่ค่อนข้าง 
ขายดี	 เป็นสแน็คที่ขายเร็วอันดับต้นๆ	 ที่ลูกค้าเลือกซื้อ	 
โดยเฉพาะรส	Milky	 ต้องมีติดสต็อกไว้ตลอด	 ด้วยความที่
เป็นสินค้าขายดี	 เจอร์ไฮจึงถูกจัดวางในท่ีที่มองเห็นได้ชัดเจน	 
หยิบได้ง่าย	เพียงเดินเข้าประตูตรงดิ่งมาข้างเคาน์เตอร์จะเจอ
กับชั้นวางสินค้าเจอร์ไฮหลากหลายรสชาติให้เลือกสรร	 หาก
มีข้อสงสัยท้ังเร่ืองเส้นทางหรือสินค้าสามารถติดต่อได้ทาง
หมายเลขโทรศพัท์	081-338-0515	เบอร์เดยีวถามได้ทกุสาขา	
หรือติดตามได้ที่เพจ	 “Petvers	 ศูนย์รวมคนรักสัตว์เลี้ยง”	 
ก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆ	อัพเดทให้ทราบกันก่อนใคร

บวัจนัทร์ 
เพ็ทช็อป

Pet Photography 
From Snapshots To Great Shots

ผู้เขียน	อลัน	เฮสส์
ส�ำนักพิมพ์ ทรูไลฟ์
	 รวมเทคนคิ	"การถ่ายภาพสตัว์เลีย้ง" 
นานาชนดิให้น่ารักน่าสนใจสไตล์มอืโปร 
ถ่ายทอดโดย	 "Alan	 Hess"	 ช่างภาพ
มืออาชีพ	ที่จะมาเผยเคล็ดลับเด็ดๆ	ใน
การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณๆ 
ทั้งหลายให้น่ารัก	 น่าเอ็นดู	 ในแบบที ่
ไม่ซ�้าใคร	 น่าประทับใจและสนุกสนาน	
ซึ่งนอกจากคุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับด้าน
เทคนิคแล้ว	 เขายังจะพาคุณไปรู้จักกับ
ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดด้วย	
ไม่ว่าจะเป็น	 แมว	 สุนัข	 นก	 ปลา	 ม้า	
หนู	สัตว์เลื้อยคลาน	และสัตว์อื่นๆ	อีก
มากมาย	ทั้งนี้ก็เพื่อให้การถ่ายภาพของ
คุณราบรื่นและสมจริงที่สุด

Bookon shelf

วันหมาป่วย 
ผู้เขียน	คฑาวุฒิ
ส�ำนักพิมพ์ คลื่นอักษร
	 การเลีย้งสุนขัไม่ใช่เร่ืองง่าย	ใช่ว่าจะ 
ให้ข้าวให้น�้าก็เลี้ยงได้แล้ว	สุนัขต้องการ
การดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับมนุษย	์ 
หนังสือเล่มนี้	 บอกรายละเอียดวิธีการ
เลี้ยงดูสุนัขไว้อย่างละเอียด	 สุนัขแต่ละ
สายพันธุ ์	 ก็ต้องการการดูแลต่างกัน	
ถ้าเราเลี้ยงและดูแลไม่ถูกวิธี	 จะท�าให้
สุนัขไม่เชื่อฟัง	 ท�าให้เกิดปัญหาตามมา	
เช่น	ไปกัดคนข้างบ้าน	หรือเห่าส่งเสียง
รบกวน	"สนุขั"	เป็นทีน่ยิมเล้ียงในหมูค่น 
ทั่วไป	 ต้องเลี้ยงอย่างถูกวิธี	 สุนัขจะได้
เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราไปนานๆ
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PeTpanorama

couple aDopts a straY cat 
anD finDs he’s not like the other cats
	 เม่ือคู่รกัหนุม่สาว	Sara	Nozaki	และ	Grant	Olson	ตดัสนิใจรบัแมวมาเลีย้งจากการทีท่ัง้คูไ่ด้เหน็ผ่าน
โพสต์หาเจ้าของใหม่ทางอินเตอร์เน็ต		ซึ่งในตอนนั้น	Grant	ไม่ทันได้คิดว่าจะได้ใช้ชีิวิตร่วมกับเจ้าเหมียว
ตัวนี้จริงๆ	เขาเพียงตอบกลับข้อความไปเพียงว่า	"ถ้าคุณหาเจ้าของให้เขาไม่ได้	ผมจะรับเขามาเลี้ยงเองก็
แล้วกันนะ"	สองวันจากนั้น	ทั้งคู่ก็ไปรับเจ้าแมวตัวนั้นมาเลี้ยงทันที	พร้อมให้ชื่อว่า	Wilbur	ซึ่งเจ้าเหมียว
ตัวนี้กลับมีคาแรคเตอร์ที่แปลกผิดแมวทั่วไปในโลก	ด้วยท่านั่งที่เหมือนมนุษย์เป็นที่สุด	Grant	คิดว่าอาจ
เป็นเพราะล�าตัวของมันยาวเกินไป	หรือขาสั้นเกินไปท�าให้มีท่านั่งที่ดูแปลกนั่นเอง

purin the beagle 
nameD fastest Dog 
on a ball after 
breaking guinness 
WorlD recorD
	 สุดยอดสุนัขบีเกิ้ลแห่งแดนปลาดิบ	 Purin	
กลับมาครองแชมป์กินเนสบุ๊คอีกครั้ง	 หลังจาก
ก่อนหน้าน้ันท�าสถิติเซฟลกูบอลไม่ให้เข้าประตไูด้
มากทีส่ดุในโลกภายในเวลา	1	นาที	แต่ด้วยความ
สามารถที่มีนอกเหนือจากการเป็นซูเปอร์เซฟ	
คือ	 เล่นกายกรรมบนลูกบอลกลมๆ	 ซึ่งเรียกว่า 
เข้าขั้นเก่งมาก	 ล่าสุดได้ท�าการบันทึกกินเนสบุ๊ค
ในฐานะสุนัขที่ เดินบนลูกบอลได้เร็วที่ สุดใน 
ระยะทาง	10	เมตร	ด้วยเวลาเพยีง	11.9	วนิาท	ีโดย
ไม่ร่วงหรือหล่นลงมาเลยแม้แต่ครั้งเดียว	 Purin	
สนุขัสายพนัธุบ์เีกิล้	เพศเมยี	วัย	10	ปี	อาศัยอยู่กับ 
Makoto	Kumagai	ผูเ้ป็นเจ้าของในเมืองโตเกียว	
ซึ่งได้แนะน�าถึงเคล็ดลับความเก่งกาจของสุนัข
ของตนว่า	 นั่นเป็นเพราะการฝึกฝนท่ีท�าอย่าง
สม�า่เสมอ	และให้สนัุขทานแต่อาหารท่ีมปีระโยชน์
เท่านั้นเอง

the prettiest cat 
on the internet
	 แมวสายพันธุ์	 British	 Shorthair	 ชื่อ	 Coby	 
มีขนที่นุ่มสีขาวสวยเหมือนหิมะ	 แต่สิ่งที่โดดเด่น
ไปกว่านั้นคือดวงตาเรียวโตที่งดงามเปล่งประกาย 
สฟ้ีาดจุอญัมณีแซฟไฟร์	เมือ่ภาพถ่ายของ	Coby	ถกู
ถ่ายทอดลงสู่โลกอินเทอร์เน็ต	ท�าให้ผู้คนที่พบเห็น
ต่างหลงรักไปตามๆ	 กัน	 จนว่ากันว่าน่ีอาจเป็น
แมวที่มีดวงตาสวยที่สุดในโลก	ทางด้าน	Rebecca	
Schefkind	ผู้เป็นเจ้าของซึ่งอาศัยอยู่	ณ	มหานคร
นิวยอร์ค	 เปิดเผยว่าตั้งแต่เธอแชร์ภาพของ	 Coby	
ผ่านทางอินสตาแกรมก็มีจ�านวนผู้ติดตามเพ่ิมขึ้น
มากหลายเท่าตัวจนเธอเองยังตกใจ




