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“แม็ค” วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล
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เม่ือลูกสุนขัมอีาการคนัฟัน อาจทำาใหบ้านปลายกลายเปน็ปัญหาได้ถา้ไมรี่บแก้ไข ลกูสุนัขจะเรียนรู้จากการดมกลิน่ 
และกัดแทะเพื่อสำารวจสิ่งของรอบตัว แต่ถ้าเรามองลึกลงไปถึงความรู้สึกของเขาล่ะก็จะเห็นว่าการกัดแทะข้าวของ
นัน้เปน็การบอกใหรู้ว้า่เขากำาลงัรูส้กึเบือ่หนา่ย เครยีด และวติกกงัวล ดงันัน้การปลอ่ยใหล้กูสนุขัแทะของโดยไมห้่าม
จะเปน็การบม่เพาะพฤตกิรรมกา้วร้าวใหแ้ก่ลกูสนัุข จะทำาใหย้ากตอ่การฝกึใหเ้ชือ่ฟังคำาสัง่ ซึง่เทคนิคการฝึกลูกสุนขั
ไม่ให้กัดแทะสิ่งของต่างๆ มีด้วยกัน 4 วิธีง่ายๆ ดังนี้

ในการฝึกสุนัขไม่ควรตีหรือใช้กำาลังเพราะจะยิ่งทำาให้ลูกสุนัขรู้สึกหวาดกลัว และก้าวร้าวเพ่ิมข้ึน ควรเตือนใน
ขณะที่พวกเขากำาลังกัดของอยู่เท่านั้น โดยเทคนิคการฝึกสามารถทำาได้ง่ายๆ ดังนี้

วิธีง่ายๆ ในการสอนลูกสุนัข
ไม่ให้กัดแทะสิ่งของ4

1เม่ือเห็นลูกสุนัขกำาลังกัดสิ่งของอยู่ 
ใหส้ัง่วา่ “ไม”่ แลว้ดงึของออกจากปาก 

เมือ่เขาสงบลงกใ็หข้นม หรอื ของเลน่ทีเ่ขา
ชอบเป็นรางวัล ยังไม่ควรทำาโทษลูกสุนัข 
หากไม่เห็นเขาในขณะที่กำาลังกัดแทะ 
ขา้วของอยู ่เพราะเขาจะไมเ่ข้าใจวา่ตวัเอง
ทำาผิดอะไรถึงถูกทำาโทษ ส่งผลให้ลูกสุนัข
เกิดความเครียดได้

2หนัเหความสนใจลกูสนุขัดว้ยของชอบ
ของเขา ในขณะทีลู่กสุนัขกำาลงัมองหา

ของมาแทะ ให้เราดึงความสนใจของเขา 
ด้วยขนมที่มีกลิ่นหอม หรือของเล่นท่ีบีบ
แล้วมีเสียงดัง เพ่ือให้เขาลืมส่ิงท่ีกำาลังจะแทะ 

3ทำาใหล้กูสนัุขปลอ่ยของแทนการทำาโทษ 
เมือ่เขากดัของไมย่อมปลอ่ย เราควรฝกึ

ให้ลูกสุนัขปล่อยสิ่งของ โดยการพูดแบบ
มัน่ใจว่า “ปล่อย” มือหนึง่ถือขนมสดุโปรด
ไวเ้หนอืจมกูของลกูสนุขั ใหซ้้ำาๆ จนเขาทำา
ตามคำาสั่งแล้วค่อยให้รางวัล

4เตรียมของสำาหรับให้แทะไว้ เลย 
โดย เฉพาะ เมื่ อจะทิ้ ง ให้ เขาอยู่  

ตามลำาพัง ควรกั้นคอกหรือจัดพื้นที่  
ใหเ้ขา แลว้ทิง้ของเลน่ไวห้ลายๆ  ชิน้ เพือ่ให้
พวกเขานอนแทะจนพอใจ เพือ่ปลดปลอ่ย
พลงังาน ขณะรอเรากลบับา้นกจ็ะชว่ยลด
พฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตได้

เทคนิคทั้ง 4 ข้อนี้ เม่ือนำาไปปรับใช้กับลูกสุนัขต้ังแต่ช่วงเริ่มเลียก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้มาก 
เราไม่ควรปล่อยไว้จนติดเป็นนิสัย และที่สำาคัญต้องหลีกเลี่ยงการทำาโทษและดุว่า เพื่อให้ลูกสุนัขเติบโตมาพร้อมกับ
สุขภาพจิตที่ดี สดใส ร่าเริง

A: เจ้าของสุนัขหลายท่าน ยังมีข้อสงสัยถึงเร่ืองไข้หวัดสุนัขอยู่ โดยเฉพาะ
เจ้าของมือใหม่ ซ่ึงมักจะมีคำาถามที่ถามกันบ่อยๆ คือ สุนัขติดหวัดจาก

เราได้ไหม คำาตอบคือ น้องหมาก็เป็นหวัดได้เช่นกัน แต่ไข้หวัดในคนนั้นไม่สามารถติด
สุนัขได้ และในทางกลบักนัไขห้วดัสุนขัก็ไม่ตดิคนเชน่เดยีวกัน เนือ่งจากการเกดิโรคนัน้
เกิดขึ้นจากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์แต่ละชนิดท่ีต่างกัน ก่อนอื่นจะสังเกตได้อย่างไร
ว่าสุนัขเป็นหวัด ชัดๆ น่าจะดูจากการที่สุนัขของเรามีน้ำามูกไหล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก
สาเหตุหลายประการ แต่หลัก ๆ คือเป็นอาการของโรคดังต่อไปนี้

1. โรคหวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ หรือท่ีเรียกกันว่า Kennel Cough ซึ่ง 
ต้นเหตุหลักๆ มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Bordetella Bronchiseptica หรือ
เกดิจากเชือ้ไวรสัทีช่ือ่วา่ Parainfluenzaอาการท่ีพบจะเร่ิมต้นจาก นอ้งหมาจะไอแหง้ๆ 
ตลอดเวลาเพราะการอักเสบท่ีหลอดลมส่วนต้น ซึ่งพบได้บ่อยในลูกสุนัขในช่วงเวลาที่
มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เช่น ช่วงเปล่ียนฤดู หรือเปล่ียนแปลงสถานที่อยู่อาศัย 
การติดต่อกันระหว่างสุนัขเกิดขึ้นได้ทางลมหายใจ หากเราละเลยปล่อยท้ิงไว้ โรคก็
จะพัฒนาจากการที่มีหลอดลมส่วนต้นอักเสบต่อไปยังปอด จนกลายเป็นปอดบวมได้ 
การรักษาจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมกับยาที่ลดการ
อักเสบที่หลอดลม 

2. โรคไข้หัดสุนัข หรือ Canine Distemper เกิดจากเชื้อไวรัส Distemper ก่อให้
เกดิอาการของโรคได ้ต้ังแต่ระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบประสาท 
ซึ่งอาการจะเริ่มตั้งแต่ การเดินวน การไม่มีแรงลุกขึ้นเดิน มีการกระตุกของกล้ามเนื้อ
ตามสว่นตา่งๆ ของร่างกายไปจนถึงอาการชกั รวมไปถึงการมองเหน็ดว้ย อาการทีพ่บ
จากระบบทางเดนิหายใจเปน็หลกัจะเร่ิมเหน็ตัง้แตส่นุขัมนี้ำามกูไหล มปีอดบวม มไีขค้อื
มอุีณหภมูติัง้แต่ 103 องศาฟาเรนไฮตข้ึ์นไป สขีองน้ำามกูจะเร่ิมจากเปน็มกูใสแลว้คอ่ย
เริ่มเปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว มีอาการไอร่วมด้วย สุนัขที่ป่วยด้วยโรคนี้สามารถ 
สง่ผลใหส้นุขัเสยีชวีติไดจ้ากการทีเ่ชือ้ไวรสันีเ้ขา้ไปกดการทำางานของภมูคิุม้กนัในรา่งกาย 
ทำาใหเ้กิดการตดิเชือ้แบคทีเรียอ่ืนๆ แทรกซอ้น อาการปว่ยจะเร่ิมทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้
ตามระยะเวลาทีเ่ปน็ ปจัจบุนันีไ้มม่ยีาทีใ่ชใ้นการฆา่เช้ือไวรสันีโ้ดยตรง การรกัษาจงึทำาได้
เพียงการรักษาตามอาการและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนเข้ามาเท่านั้น

 
ดงันัน้ใหห้มัน่สงัเกตนอ้งหมาของเราอยา่งสม่ำาเสมอ หากมนี้ำามกูไหลหรอืมอีาการ

ไอก็อย่าไว้วางใจ ควรพาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว เพื่อที่จะได้รักษาได้ทันท่วงที

Q: นอ้งหมาเปน็หวดัไดห้รอืไม่

Training
Corner
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French Mastiff 
ยักษ์ใหญ่ หัวใจอ่อนไหว

OF THE MONTH

ศีรษะ มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เป็นข้อโดดเด่น
ประจำาสายพันธุ์ โดยเฉพาะตัวผู้จะมีกะโหลกศีรษะ

ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับขนาดของลำาตัว

หู ใบหูมีขนาดเล็กอยู่ใน
ตำาแหน่งด้านบนของศีรษะ

ถิ่นกำาเนิด : ฝรั่งเศส
ช่วงอาย ุ: 8-10 ปี
สูง :  27.5-30 นิ้ว
น้ำาหนัก 80-84 กก.

ขน/สีขน ขนสั้น นุ่มสีนำ้าตาลมะฮอกกานี
หรือเทาแกมเหลืองอ่อน สีเดียวกันท้ังตัว 
หน้าอาจจะมีสีดำา มักจะมีสีเข้มกว่าลำาตัว

จมูก สั้น ย่น จึงมักมีปัญหากับ 
การหายใจ เมื่ออยู่ในภูมิอากาศร้อน

ปาก ริมฝีปากบนจะใหญ่ 
คลุมริมฝีปากล่าง

Petlover by JerHigh 3

เฟรนช์ มาสทิฟฟ์ หรือสุนัขสายพันธุ์ด็อก เดอ บอร์กโดซ์ (Dogge de Bordeaux) สืบเช้ือสาย 
มายาวนานนับพันปี  ต้ังแต่เมื่อสมัยท่ีมนุษย์ได้เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์เลยทีเดียว โดยมีบันทึกไว้ว่าได้ถูกใช้งาน 
อย่างหลากหลายทีเดียว โดยเฉพาะให้เฝ้าคนและทรัพย์สมบัติ ในปัจจุบันนี้พวกเขากลับเป็นเพื่อนท่ีรู้ใจของ
มนุษย์และนับว่าเป็นสุนัขประจำาบ้านที่ยอดเยี่ยมสายพันธุ์หนึ่งเลยทีเดียว

เจ้ามาสทิฟฟ์นี้นับเป็นสุนัขขนาดยักษ์ก็ว่าได้ เช่น 
ตัวที่เคยได้รับการบันทึกลงใน The Guinness Book 
of Records ว่าเป็นสุนัขที่หนักที่สุดในโลก โดยเพศผู้ 
ปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมยี สนุขัทีโ่ตเตม็วัยจะหนกั 
ประมาณ 60-100 กิโลกรัม และสูงประมาณเอวของ
คนส่วนใหญ่ 

เจ้ามาสทิฟฟ์นี้ เหมาะสำาหรับผู้ที่ ต้องการเป็น
เจ้าของสุนัขที่ฉลาด เชื่อฟังดี ไม่เหมาะสำาหรับผู้เลี้ยง
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่แข็งแรงหรือ
ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม สิ่งจำาเป็นสำาหรับสายพันธ์ุนี้คือ  
บ้านที่มีบริเวณ มีสนามหญ้า และการออกกำาลังกาย
อย่างสม่ำาเสมอ ต้องจัดให้เขาได้เดินเล่น เพลิดเพลิน
อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี แต่ควรเลือกเวลาเดิน
ในตอนเช้าหรือเวลาเย็นที่อากาศเย็นเนื่องจากเขาไม่
สามารถทนต่ออากาศร้อนได้ และควรเตรียมน้ำาเย็นใน
ภาชนะท่ีปากค่อนข้างกว้างไว้เสมอด้วย การดูแลขน
ไม่ใช่เรื่องสำาคัญมากนัก ขนที่สั้นทำาให้แปรงขนให้เพียง
อาทติยล์ะคร้ัง และอาบน้ำาเพียงเดอืนละครัง้กเ็พยีงพอ 
จะมีการผลัดขนบ้าง และที่สำาคัญคือ มีน้ำาลายค่อน
ข้างมาก

พี่เบิ้มของเราในวันน้ีมีนิสัยใจคอน่ารัก มีความ 
รู้สึกไว มีอารมณ์อ่อนไหว แต่ ไม่ เจ้ าคิด เจ้าแค้น 
ซ่ือสัตย์จงรักภักดี  เป็นสุนัขท่ีแข็งแกร่ง มีเรี่ยวแรง 
มาก กล้าหาญ และมีสัญชาตญาณของการปกป้อง 
จึงทำาให้เกิดข้อควรระวังข้ึน นั่นคือ อาจมีปัญหาใน
เรื่องของการฝึกสอน ถ้าอยู่กับเจ้าของที่ไม่เหมาะสม 

ก็จะกลายเป็นสุนัขท่ีก้าวร้าวและดุร้ายได้ปัญหา 
เกี่ยวกับสุขภาพที่สำาคัญคือ โรคที่เกี่ยวกับกระดูก 
และดวงตาควรปรึกษากับสัตวแพทย์ อย่ า ง

สม่ำ า เสมอ การ เลี้ ย งสุนั ขพันธุ์นี้จะมีค่าใช้จ่าย 
ที่สูงกว่าสุนัขสายพันธุ์อื ่นๆ โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เล็ก 
ถงึ 4 เทา่ ทำาใหก้ารเลีย้งสนัุขพันธุ์นี ้จะบ่งบอกถึงฐานะ 
และรสนิยมของผู้เลี ้ยงได้มากเลยทีเดียว
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Absolutely

“แม็ค” วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล

Absolutely

รู้จักกับแม็คและแก๊งตัว จอ
“แม็ค” วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล นักแสดงสังกัด ช่อง 7 ท่ีวันนี้มาพร้อมกับเดอะแก๊ง 

ครอบครัว จอ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน 3 ตัว เริ่มจากพี่ใหญ่ชื่อ “จริงจัง” น้องหมาสายพันธุ์ 
ปอมเมอเรเนยีน แมค็เล่าว่า “จรงิจงัเป็นตวัโปรดของบา้นเลย ไดม้าตัง้แตย่งัเลก็มากๆ ตอนแรก 
นัน้ตัวเทา่หนเูลยครบั เขาฉลาดและสมาธดิมีาก ทำาอะไรเปน็ระบบหมด อยา่งบอกใหเ้ขา้นอน 
เขากจ็ะมารอตรงจดุเดมิของเขาทกุวนั สว่นตวัท่ี 2 เปน็ชเนาเซอรส์ขีาวชือ่ “แจว๋แหวว” ตวันี้
เข้ามาสร้างความโกลาหลในบ้าน แม็คเลือกมาเองเลยครับ ชอบที่เขาหน้าแก่ตั้งแต่เด็กๆ เลย 
(หวัเราะ) นสิยัของเขาจะพเิศษตรงทีไ่มค่อ่ยสนใจอะไรเลย อยากทำาอะไรกท็ำา ซนมาก กดัโนน่ 
แทะนี่ไปเรื่อย ซนจนขนาดเคยคิดจะเอาไปคืนเลย แต่พอมองหน้าเขา เห็นทำาตาปริบๆ ก็เลย
ตดัสนิใจเลีย้งตอ่ดกีวา่ เพราะเรารกัเขาไปแลว้ ทกุวนันีก้ลายเปน็วา่ แจว๋แหววนา่รกัมาก จาก
ที่ซนมากๆ กลายเป็นน้องหมาที่รู้เรื่องมากๆ เป็นน้องหมาที่ไม่มีความซับซ้อน คิดอะไร รู้สึก
ยังไง จะแสดงออกมาอย่างนั้นเลย ส่วนตัวสุดท้าย น้องเล็กสุดท้อง ชื่อ “จูจุ๊บ” เป็นสายพันธุ์
มอลทีส ซึ่งจะเป็นที่รักของทุกๆ คนในบ้าน ด้วยความที่ว่า เขาจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรง
ที่สุดในคอก แล้วพอเรารับเขามาเลี้ยง เลยได้รับการประคบประหงมเป็นพิเศษ แต่อาจจะ
มากไปหน่อย จนกลายเป็นว่า จูจุ๊บถูกตามใจเยอะไปเลยได้นิสัยน้องคนเล็กไปเต็มๆ เอาแต่
ใจ ขี้โวยวาย และกลายเป็นหมาที่ดุที่สุดในบ้าน ไล่กัดอีก 2 จอตลอด แต่จูจุ๊บก็เป็นหมาที่น่า
รัก ชอบทิ้งตัวคือ ชอบทิ้งตัวข้างๆ คนที่มาเล่นกับเขา ชอบเป็นหมาภูเขาคือ ชอบอยู่ที่สูงกว่า
ตัวอื่นๆ อาจจะเป็นเพราะเขาตัวเล็กมั้งเลยต้องอยู่สูงกว่าตัวอื่นๆ”

แมค็ยงัเลา่อกีวา่ “แมค็กเ็หมอืนเดก็ทกุคนครบั คอือยากจะเลีย้งสนัุขมาตัง้แตเ่ดก็ๆ อยาก
มีเพื่อนเล่น แต่เมื่อก่อนบ้านแม็คเป็นอาคารพาณิชย์ ตึกแถวอยู่ริมถนน เลยไม่สะดวกท่ีจะ
เลี้ยง ก็พยายามขอที่บ้านเลี้ยงมาตลอด จนวันหน่ึงที่บ้านอนุญาต เลยเป็นความผูกพันที่จะ
ตอ้งเลีย้งสุนัขมาตลอด ยิ่งตอนนีโ้ตขึน้ เรามองวา่พวกเขาไม่ใช่แค่สุนัข แต่เปน็เหมอืนสมาชกิ
ในครอบครวั เวลาเรากลับจากทำางาน พวกเขากจ็ะมาตอ้นรบั ทำาใหเ้ราหายเหนือ่ยไดเ้ลยครบั”

L♥VE
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ในความเหมือนที่แตกต่าง
“แต่ละ จอ จะมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกัน ตัวที่ดูแลยากสุดน่าจะเป็น จูจุ๊บ ครับ เพราะ

ว่าเขาจะไม่รับรู้อะไรเลย จนพี่ชายของแม็คจะร้องเพลงประจำาตัวของจูจุ๊บให้เลย “ในแววตา
ทัง้คู ่ไมร่บัรูอ้ะไร...” ไมรู่อ้ะไรสกัอยา่งเลย อยา่งเวลาจจูุบ๊ทำาอะไรผดิ โดนต ีโดนทำาโทษ กจ็ะ
ทำาหนา้ตาเออ๋ งงวา่มาตเีขาทำาไม แตว่่ามนักเ็ปน็ความนา่รกัของเขาอยา่งหนึง่ เขาเปน็หมาทีม่ี
สมาธสิัน้ แตพ่อมขีนมเขา้ลอ่ ใหเ้ขาฝกึทำาตามคำาสัง่ เขากจ็ะทำาได้หมดเลยนะ เขาอาจจะศกึษา
หรอืดจูากพี่ๆ  เขามัง้ครบั แตเ่วลาทีแ่มค็ฝกึเขากจ็ะฝกึเขาพรอ้มๆ กันทัง้ 3 ตวัครบั เพราะเขา
สังเกตพฤติกรรมกันและกัน สมมติว่าเราฝึกขอมือ หมอบ หรือหมุน เวลาพอมีตัวหนึ่งทำาได้ 
เราก็จะให้รางวัลเขา แต่จะให้เฉพาะตัวท่ีทำาตามคำาสั่งได้เท่าน้ัน ตัวที่ไม่ได้ขนมก็จะมองแล้ว
ว่า ทำาไมเขาถึงไม่ได้ จนในที่สุด ทั้ง 3 จอ ก็ทำาได้เหมือนกันทั้งหมด” 

วันว่างของแม็ค กับ แก๊งตัว จอ
“เมือ่ไหรท่ีพ่วกเขาไดย้นิคำาวา่ “ไปเทีย่วกนั” กจ็ะกรีด๊กนัเหมอืนเจอศลิปินเกาหลเีลย เขา

จะดีใจกันมาก เหมือนบ้าคลั่งเลย แค่เราหยิบสายจูงขึ้นมา ก็จะกระโดดโลดเต้น ปีนขึ้นโซฟา 
ตื่นเต้นกันสุดๆ นั่นคือ แค่พาเขาไปเดินเล่นในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะชอบให้พาไป
วา่ยน้ำา ออกกำาลงั เพราะทีน่ัน่จะมบีรกิารอาบน้ำา เปา่ขนใหฟ้ฟูอ่ง สวยงาม แมค็วา่ ทัง้ 3 ตวัมี
เซนตพ์เิศษทีจ่ะรูน้ะวา่ วนัไหนออกไปเทีย่ว วนัไหนจะไปโรงพยาบาล อยา่งพอไปโรงพยาบาล 
พวกเขาจะนัง่รถแบบนิง่ บางทกีน็้ำาลายไหล บางทกีห็อบ เหมอืนวา่เขาจะรูว้า่ตอ้งไปหาหมอ”

...เมื่อไหร่ที่พวกเขาได้ยินคำาว่า “ไปเที่ยวกัน” 
ก็จะกรี๊ดกันเหมือนเจอศิลปินเกาหลีเลย เขาจะ
ดีใจกันมาก เหมือนบ้าคลั่งเลย แค่เราหยิบสาย
จูงขึ้นมา...
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ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยง
สุนัขหลายๆ สายพันธุ์ หรือหลายๆ ตัว

“แนน่อนวา่สนุขัเขาจะมคีวามสขุเมือ่ไดอ้ยูก่บัเจา้นายของเขา แตช่ว่งเวลาทีเ่ราไมอ่ยูบ่า้น 
เขากอ็าจจะเหงา เพราะยงัไงเขากเ็ปน็สตัวส์งัคม แตถ่า้เขามเีพ่ือน เขากจ็ะไดอ้ยูด่ว้ยกนั ไมเ่หงา 
แต่มันกจ็ะมคีวามวุ่นวายมากข้ึนดว้ย มากตวักม็ากความ แตถ้่ามองในแงด่ ีกจ็ะเปน็ความคกึคกั 
เป็นสีสันของบ้าน มีเด็กๆ มาต้อนรับให้เราหายเหนื่อยเวลากลับบ้าน เราอาจจะต้องเหนื่อย
มากขึ้นหน่อยในการเล้ียงดูเพ่ิมขึ้น แต่แม็คก็ยินดีท่ีจะเหน่ือย แลกกับความสุขท่ีได้กลับมา 
มันคุ้มครับ”

สุดท้ายแม็คขอฝากผลงานละครที่กำาลังถ่ายทำาอยู่ และกำาลังจะออนแอร์เร็วๆ นี้ ทาง
ชอ่ง 7 เรือ่ง แมส่ือ่จอมปว่น เปน็แนวโรแมนตกิคอเมดี ้รบัรองสนกุแนน่อน หรอืจะตดิตาม 
แม็ค ทาง IG : mac_weerakaniz ก็ได้นะครับ

ในฐานะของ Dog Lover นีค่อืส่ิงมหศัจรรยท์ีจ่ะเปน็ตวัชว่ยใหน้อ้งหมา 
ต่อติดกับเจ้าของตลอดเวลาและยังเสริมให้สุขภาพของน้องหมา 
แข็งแรง อยู่ในสายตาคุณเจ้าของอย่างสม่ำาเสมอ ตัวช่วยจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้ 
เรียกว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูของ Dog Lover ทุกคนเลยทีเดียว นอกจาก
จะถูกใจเจ้าของแล้วยังเป็นเพื่อนที่ดีของน้องหมาอีกด้วย เพราะผลิต
จากวสัดทุีเ่ปน็มติรกบัสตัวเ์ลีย้งและยงัเบาสบายไมท่ำาใหน้อ้งหมารำาคาญ
จงึตดิตวัไปไหนมาไหนไดอ้ยา่งสะดวกสบาย คนรกันอ้งหมาคงไม่อยาก
พลาดที่จะมี FitBark ไว้ในครอบครองแน่นอน

เบื่อใช่มั้ย กับน้องหมาเบือนหน้าหนีกล้อง ต่อไปนี้คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีก
ต่อไปเมื่อมี Pooch Selfie Dog Selfie Stick ตัวช่วยนี้เหมาะกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น 
นอกจากจะมีลูกบอลของโปรดของน้องหมาแล้ว เจ้าลูกบอลนี้ยังมีเสียงดึงดูดความ
สนใจอีกต่างหาก ด้วยตัวช่วยอันแสนพิเศษนี้ รับรองว่าน้องหมาต้องมองกล้องเพื่อให้
คุณได้ช็อตเด็ดๆ ไปอวดบนโลกโซเชียลได้แน่นอน

พอกนัทกีบัการอาบน้ำานอ้งหมาแบบเดมิๆ เมือ่เราม ีBissell BarkBath Portable 
Dog Bathing Unit ด้วยเคร่ืองอาบน้ำานี้จะช่วยคุณประหยัดน้ำาไปได้มาก พร้อมกับ
ช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย ใช้ง่ายสะดวกกับสุนัขทุกสายพันธ์ุ ไม่ว่าจะขนสั้น ขนยาว 
รับรองวา่ใชแ้ลว้สะอาด หอมทุกตวั แถมยงัพกพาไปไดทุ้กท่ี ไมว่า่จะพานอ้งหมาไปทำา
กิจกรรมอะไร เปรอะเปื้อนแค่ไหน ก็พร้อมจะสะอาดอย่างง่ายดายด้วย เครื่องอาบน้ำา 
พกพาเครื่องนี้แน่นอน

FitBark:
World's tiniest wireless activity tracker for dogs

Bissell BarkBath Portable
Dog Bathing Unit

Pooch Selfie Dog
Selfie Stick
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4 วิธดูีแลนอ้งหมา
เมืองกรุง

เคล็ดวิธีดูแลน้องหมาที่อาศัยอยู่ในป่าคอนกรีตอย่างกรุงเทพฯ ถึงจะไม่ยาก 

แตก็่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะกับครอบครวัทีม่พีืน้ทีใ่นบา้นไม่กว้างขวางนัก เพราะกรุงเทพฯ 

ของเรานั้นได้ช่ือว่ามีมลภาวะสูงพอสมควร ซ่ึงอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของน้องหมา 

ของเราได้ ทำาอย่างไรที่จะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค มาดูเคล็ดวิธีกัน

จัดพื้นที่ให้เหมาะสม

การจดัทีอ่ยู่อาศัยให้เหมาะกับนอ้งหมานบัเปน็เรือ่งจำาเปน็ที่
ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำาคัญ เพราะน้องหมาที่ถูกเลี้ยงในเมืองส่วน
มากจะถูกเลี้ยงในพื้นที่จำากัด เช่น อาคารห้องชุด ทาวน์เฮาส์ 
หรืออาคารพาณิชย์ ที่ไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางนัก น้องหมามักจะ 
ถูกปล่อยให้อยู่บ้านเพียงลำาพัง ในขณะที่เจ้าของออกไปทำางาน
นอกบ้าน ดังนั้นจึงต้องจัดพื้นที่ที่มีอยู่จำากัดนั้นให้น้องหมาได้อยู่
อยา่งสบาย เปน็สดัสว่นทีชั่ดเจน มอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก มรีม่เงา 
เพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับเขา ควรแบ่งเขตให้
น้องหมารู้จักพื้นที่ของตัวเอง ควรหาเบาะ หรือที่นอนมาวางใน
ตำาแหน่งที่เขาชอบนอนเป็นประจำา

เตรียมน้ำาและอาหาร

อาหาร เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อโดยตรงสุขภาพของน้องหมา 
การให้อาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่น้องหมายังเด็ก นอกจากจะช่วย
ใหเ้ขามสีขุภาพแขง็แรงแลว้ ยงัชว่ยลดการเกดิโรคตา่งๆ ทีจ่ะเกดิ
ในอนาคตได้อีกด้วย จึงควรเลือกอาหารสำาเร็จรูปที่มีสารอาหาร
ครบถว้น เหมาะกบันอ้งหมาของเรา และจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งควบคมุ
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวันให้กับน้องหมาอีกด้วย 
รวมไปถึงน้ำาดื่มที่สะอาดก็จำาเป็นไม่แพ้กับอาหารเลยทีเดียว 
ที่ต้องมีไว้ให้เขาอยู่เสมอ

ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ

น้องหมาในเมืองกรุงนั้นจะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า 
น้องหมาที่อาศัยอยู่ตามชนบท เพราะเขาจะถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่
จำากดั ไมไ่ดว้ิง่เลน่อยา่งอสิระ รวมไปถงึตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ต็มไปด้วยมลภาวะตา่งๆ ดังนัน้เราจงึจำาเปน็ท่ีจะตอ้งพาเขาไป
ออกกำาลงักายอยา่งสม่ำาเสมอ เชน่ วิง่เลน่ เดนิเลน่ หรอืวา่ยน้ำา ได้
ปลดปล่อยพลังงาน รวมถึงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้น้องหมา
ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วย

ตรวจสุขภาพเป็นประจำา

สิ่งสำาคัญที่ไม่ควรละเลยคือ การตรวจเช็คและฉีดวัคซีนให้
ครบตามโปรแกรมสุขภาพของน้องหมา แต่ก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า
ความจริงแลว้วคัซนีกไ็มไ่ด้ปอ้งกนัโรคได ้100% เพียงแตส่ามารถ
ป้องกันการเกิดโรคได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากตัวของน้องหมา
กำาลงัอยูใ่นชว่งทีร่า่งกายอ่อนแอ ภมูคิุม้กนัตก เขากม็โีอกาสทีจ่ะ
ติดเชื้อโรคได้ เพราะเชื้อโรคในปัจจุบันสามารถพัฒนาได้รวดเร็ว 
เมือ่นอ้งหมาไดร้บัปริมาณเชือ้โรคทีม่ากจนร่างกายตอ่ตา้นไมไ่หว 
กอ็าจทำาใหป้ว่ยไดเ้ชน่กนั ดงันัน้การพาเขาไปพบสตัวแพทยอ์ยา่ง
สม่ำาเสมอก็เป็นสิ่งจำาเป็นเช่นกัน

คัญท่ีส่งผลต่อโดยตรงสุขภาพของน้องหมา 

คัญที่ไม่ควรละเลยคือ การตรวจเช็คและฉีดวัคซีนให้

น้องหมาในเมืองกรุงนั้นจะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า
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ในขณะที่ผู้นำาคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำาลังคุกคามโลกเราใน
ปัจจุบัน เหล่าน้องหมาสายวิทย์ทั้งหลายต่างออกมาช่วยกันประชาสัมพันธ์งานแรลลี่ “March for 
Science” ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งบังเอิญ
ไปตรงกับวัน Earth Day เสียด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นใน 518 เมืองทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในการ
เพิ่มการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน หรือ Global Warming ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไป แม้แต่น้องหมายังต้องมามีส่วนร่วมรับรู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเลย แล้วเจ้าของอย่างเรา
จะทนนิ่งดูดายได้อย่างไร Climate change hurts canines too!!!!

“ฮันเตอร์” น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ จากเมือง 
อัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา อวดผลงานศิลปะระดับ 
มืออาชีพให้กับชาวโลกได้เห็น ฝีแปรงของฮันเตอร์นั้น
ไม่ใช่ย่อยเลย เคนนี่และเดนิส สองสามีภรรยาเจ้าของ
ของฮันเตอร์เล่าว่า เขาทั้ง 2 ชอบที่จะสอนให้ฮันเตอร์
ได้เรียนรู้ในการที่จะทำาอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะตัว 
ฮันเตอร์เองก็เปน็สนุขัทีฉ่ลาดมาก และกร็กัทีจ่ะเรยีนรู้ 
อีกด้วย วันหนึง่เคนนีม่องหาของทีจ่ะมาตกแต่งผนงับา้น 
ทีย่งัวา่งอยู ่เลยตกลงใจท่ีจะให้ฮันเตอร์เป็นผู้แสดงฝีแปรง 
ตรงนี ้แลว้ฮนัเตอรก์ไ็มท่ำาใหเ้ขาผดิหวงัเลย ฮนัเตอรช์อบ
ระบายสีมาก และทกุครัง้ทีฮ่นัเตอรต์อ้งการจะระบายส ี
ก็จะเห่าเรียกเจ้าของ จนตอนนี้ภาพฝีมือของฮันเตอร์ก็
ยังขายได้อีกด้วย สุดยอดมั้ยล่ะ

“มีอา” น้องหมาสายพันธุ์บีเกิ้ลได้คว้าหัวใจของผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์ในงาน “Westminster Dog 
Show” ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีอาได้สร้างความครื้นเครงให้กับการแข่งขัน
ความว่องไว แม้วา่มีอาจะไม่ไดร้างวลัอะไรตดิมอืกลบับา้นเลย แตก่ค็วา้หวัใจของคนทัง้งานไปได้ ดว้ย
การแสดงที่น่ารักน่าเอ็นดูระหว่างการแข่งขัน “That was a delightfully entertaining run.”

น้องหมาสายวิทย์

สุดยอดจิตรกร
Hunter

หัวใจว้าวุ่น
“บีเกิ้ล”

DOG Panorama

หัวใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่นหัวใจว้าวุ่น
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เจ้าของแมวหลายคนคงคดิวา่ การจงูแมวไปเดนิเลน่นัน้คงเปน็ไปไมไ่ด ้ไมเ่หมอืน
กับสุนัขที่เราสามารถใส่สายจูงแล้วพาไปเดินเล่นได้ง่ายๆ แต่อย่าเพิ่งถอดใจไป เจ้า
เหมียวของเรานี่แหละสามารถฝึกให้เดินเข้าสายจูงได้เช่นเดียวกันกับสุนัข แล้วจะรู้
ว่า การจูงแมวเดินนั้นมันโซคูลแค่ไหน ก่อนอื่นมาเริ่มการฝึกจูงแมวกันเลยดีกว่า

• เริ่มต้นด้วยการทำาให้เจ้าเหมียวของเราคุ้นเคยกับสายจูงกันก่อน โดยปล่อยให้
เขาได้ทำาความคุ้นเคยกับสายจูงที่เราเลือกมาใช้เสียก่อน

• จากนัน้ลองคลอ้งสายจงูกบัเจา้เหมยีว แลว้ปลอ่ยใหเ้ขาเดินลากสายจงูไปเรือ่ยๆ 
ก่อน

• เมื่อเขาคุ้นกับสายจูงแล้ว เราก็ลองจับสายจูง 

• ในช่วงเริ่มต้นควรให้ลองจูงเดินเป็นระยะสั้นๆ สัก 4-5 เมตรดูก่อน 

• เมื่อเขาเดินไปถึงจุดหมายแล้ว ควรให้รางวัลเป็นอาหารที่เขาชอบ โดยควร
เตรียมไว้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นก็ปล่อยให้เขาได้เดินสำารวจบริเวณนั้นอย่างอิสระ 
สักพักหนึ่ง แล้วค่อยฝึกต่อ

• จากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มระยะทางขึ้น แล้วก็ลองจูงโดยจูงสายจูงนำาหน้าแมว 
เล็กน้อย และเรียกชื่อเขาเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้เขาเห็นจุดหมายมากขึ้น 
ที่สำาคัญอย่าลืมให้รางวัลเมื่อเขามาถึงปลายทางที่กำาหนดไว้

เมือ่ไดฝ้กึเจา้เหมยีวเดนิเขา้สายจงูอยูใ่นบรเิวณบา้นจนคุน้เคยแลว้ กถ็งึเวลาพากนั 
ออกไปเปิดประสบการณ์นอกบ้านกันบ้าง เมื่อได้ทำาบ่อยๆ ขึ้น รับรองว่าการจูงเจ้า
เหมียวออกไปเดินเล่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

Pet

มาใส่สายจูง

เลือกสายรัดเจ้าเหมียวแบบรูปตัวเอช (H) 
เพ่ือใช้รัดช่วงหน้าอกถึงกลางลำาตัว และสายจูง 
ทีไ่มส้ั่นหรอืยาวจนเกนิไป มน้ีำาหนกัเบา และ
จับถนัดมือ

จับเจ้าเหมียว

เคล็ดลับ
การเลอืกสายจูงให้เจ้าเหมียว

เจ้าของแมวหลายคนคงคดิวา่ การจงูแมวไปเดนิเลน่นัน้คงเปน็ไปไมไ่ด ้ไมเ่หมอืน
กับสุนัขที่เราสามารถใส่สายจูงแล้วพาไปเดินเล่นได้ง่ายๆ แต่อย่าเพิ่งถอดใจไป เจ้า
เหมียวของเรานี่แหละสามารถฝึกให้เดินเข้าสายจูงได้เช่นเดียวกันกับสุนัข แล้วจะรู้
ว่า การจูงแมวเดินนั้นมันโซคูลแค่ไหน ก่อนอื่นมาเริ่มการฝึกจูงแมวกันเลยดีกว่า

ให้เจ้าเหมียวของเราคุ้นเคยกับสายจูงกันก่อน โดยปล่อยให้

จากนัน้ลองคลอ้งสายจงูกบัเจา้เหมยีว แลว้ปลอ่ยใหเ้ขาเดินลากสายจงูไปเรือ่ยๆ 

เมื่อเขาเดินไปถึงจุดหมายแล้ว ควรให้รางวัลเป็นอาหารที่เขาชอบ โดยควร
รวจบริเวณนั้นอย่างอิสระ

มาใส่สายจูง

GURU
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มิตรภาพที่เกิดขึ้นบนโลกไม่จำาเป็นต้องเกิดขึ้น
ระหวา่ง ‘คน’ กับ ‘คน’ เท่านัน้ แตค่วามสัมพนัธร์ะหว่าง
คนกับสัตว์เลี้ยงอย่าง สุนัข เคยปรากฎบนจอภาพยนตร์
มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งเรื ่องของความแสนรู้ ความ
ซื่อสัตย์ น่ารัก และความผูกพันที่นำามาซึ่งเรื่องราวซึ้งๆ 
โดยเรื่องล่าสุดที่คนดูต่างเทใจให้คือ A Dog's Purpose 
ภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายขายดี

เรือ่งราวเริม่ตน้ขึน้เมือ่สุนัขตวัหนึง่ค้นพบว่า เม่ือตาย 
จากร่างหนึ่งเขาจะเกิดใหม่ในร่างใหม่แต่ความรู้สึกและ
ความทรงจำายังคงเหมือนเดิม จึงเริ่มตั้งคำาถามเกี่ยวกับ
เป้าหมายของชีวิต การเกิด การอยู่และการสร้างความ
สัมพันธ์กับมนุษย์ จนกระทั่งได้ไปเกิดในร่างของสุนัข
สายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ชื่อว่า เบลีย์ สัตว์เลี้ยงคู่ใจ
ของเด็กชายที่ชื่อว่า อีธาน ทั้งสองเติบโตและผ่านปัญหา 

A Dog's Purpose

มาด้วยกัน จนกระท่ังวาระสุดท้ายในชีวิตของเบลีย์หลังจาก 
ตายเบลีย์ก็ได้เกิดใหม่อีก ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่มีครั้ง
ไหนเลยทีจ่ะลมือีธานได ้และเป้าหมายคอื การไดก้ลับมา 
พบกบัอธีานอีกคร้ัง แมพ้ลอ็ตเร่ืองของ A Dog's Purpose 
จะดูดราม่า แต่ภาพยนตร์กลับเล่าออกมาได้อย่างสวยงาม 
ไมฟ่มูฟายเรียกน้ำาตาจนเกนิไป พาเราไปรู้จกักบัตวัละคร 
ที่สุนัขตัวนี้เกี่ยวข้องด้วย เหมือนว่าในช่วงเวลาสองช่ัวโมง 
นั้นเราได้เติบโตไปกับพวกเขา ได้ยิ้ม หัวเราะ และรับรู้
ความทุกข์ยากที่พวกเขาพบเจอ 

การเล่าเรื่องของ  A Dog's Purpose  เป็นการมอง 
ชวีติผา่นแงม่มุของสนุขั การเดนิเรือ่งไมใ่ชแ่คช่วีติของสนุขั 
ตัวหนึ่งแต่ยังเพิ่มอารมณ์ให้คนดูด้วยมุมกล้องแทน
สายตาการนึกคิดของสุนัขอีกด้วย เหล่านักแสดงส่ีขา 
ของเรือ่งนีต้า่งทำาหน้าท่ีไดด้ผีา่นสญัชาตญาณของตวัเอง 

สายตาอยากรู้อยากเห็น ไปจนถึงอารมณ์ต่างๆของมัน 
ทำาให้หวนนึกถึงอากัปกิริยาของเจ้าตูบที่บ้าน รวมถึง 
ฉกุคิดเร่ืองการจากลาที่เป็นสัจธรรมของชีวิต ซ่ึง A Dog's 
Purpose ทำาให้เราได้ตระหนักในเรื่องนี้และให้คำาตอบ
ของชีวิต ให้เราได้ไปขบคิดกันต่อ

สำาหรบัคนดทูีบ่า้นเลีย้งสนุขัอยูแ่ล้วเพียงแค่ตวัแสดง
ในเร่ืองกระดกิหางคุณกจ็ะมคีวามสขุแล้ว ส่วนคนทีบ้่าน
ไมไ่ดเ้ลีย้ง นอกจากการไดเ้ห็นตวัละครนา่รักๆ แล้ว ส่ิงหนึง่ 
ทีค่ณุจะไดร้บัหลงัจากชม  A Dog's Purpose คอื บทเรยีน 
ของชีวิตที่ว่า แทจ้ริงแล้วเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไร 
แมว้า่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจะลาโรงไปแลว้ตัง้แตต้่นป ีแตเ่รา 
ก็ยังอยากจะให้คนที่พลาดดูในโรงภาพยนตร์ ได้ไปหา 
มาชมน่ังดูด้วยกันท้ังครอบครัวท่ีบ้านรับรองว่า ฟิน แน่นอน

ไมว่า่เราจะกำาลงัเจอปญัหาอะไรในชวีติ โลกกำาลงัเจอชว่งเวลาหายนะคร้ังประวตัศิาสตร์
อยา่งเงียบๆ เปน็หายนะท่ีกำาลงัจะผลกัให้มนษุย์สูญพนัธุไ์ดไ้มน่อ้ยหนา้สตัวอ์ืน่ๆ หนงัสือเล่มนี ้
เหมอืนเปน็เพียงนยิายวทิยาศาสตร์เลม่หน่ึง แตป่นีีม้เีทรนด์หนึง่เกิดข้ึนในหลายแวดวงนัน่ คอื 
rewilding การพาธรรมชาติกลับมาสู่ชีวิต ให้มนุษย์สามารถยึดโยงกับธรรมชาติได้อีกครั้ง 

หนังสอืเลม่น้ีเปน็กระจกสะท้อนท่ีจะบอกเลา่ถึงเหตุการณท่ี์เรากำาลงัเผชญิอยูใ่นเวลานี ้
ชวนใหต้ดิตามความพยายามของกลุม่คนทีห่าทางหยดุยัง้และชว่ยเหลอืสายพนัธุต์า่งๆ ทีอ่ยู่
ในโค้งสุดท้ายของการสูญหายไปอย่างถาวร และเป็นการคาดเดาถึงอนาคตอันใกล้ที่กำาลัง
มาถึงในไม่ช้า การล้มหายตายจากของสัตว์ชนิดต่างๆที่ผิดธรรมชาติทั่วโลก ที่นับวันยิ่งทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเปน็มรดกชิ้นเดียวที่มนุษย์ยุคนี้เหลือทิ้งไว้ใหล้กูหลานด ู
ต่างหน้าชาวบ้านของเมืองเอลบาเยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกบสีทอง
ปานามาเหล่านั้น แต่มันก็สายไปเสียแล้ว พวกเขาบอกว่า “เกิดอะไรขึ้นกับกบ เราไม่ได้ยิน
เสียงร้องของพวกมันอีกแล้ว”

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ จะทำาให้เราพยายามเงี่ยหูฟังเสียงกบที่มักร้องระงมหาคู่ใน
ช่วงกลางดึกของฤดูฝน แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ถึงรู้สึกว่าเสียงของพวกมันดูแผ่วเบาลง…กว่า
ทุกปีที่ผ่านมา

ประวัติศาสตร์นับศูนย์: สู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6    
แปลจากหนังสือ:
The Sixth Extinction: An Unnatural 
History
ผู้เขียน: เอลิซาเบธ โคลเบิร์ต     
ผู้แปล:  สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
สำานักพิมพ์: Openworlds

Book Recommend

ภาพยนตร์สำาหรับสุนัขที่ดีที่สุด ซาบซึ้งในมิตรภาพ อมยิ้มในความน่ารัก



Our Guest

ปู ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์ แขกพิเศษของเราวันนี้ เป็นที่ปรึกษาทาง
ด้านการตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ ก็ยังเป็นนักแสดง ครูสอน
ทางด้านการแสดง แถมพ่วงด้วยตำาแหน่ง Canon Girl อีกด้วย คุณปูเล่า
ว่า “ตอนนี้ปูเลี้ยงสุนัขอยู่ 1 ตัว เป็นสายพันธุ์ชิห์สุอายุ 6 ปี ซึ่งแต่เดิมไม่
เคยรูจ้กัสายพนัธุข์องสนัุขมาก่อนดว้ยซ้ำา ไมเ่คยรูเ้ลยวา่มกีีแ่บบ ก่ีสายพันธุ ์
แตล่ะสายพันธุ ์หน้าตาเปน็ยงัไง ดว้ยความทีอ่ยากจะเลีย้งสนุขัพนัธุเ์ลก็ๆ 
เพื่อที่จะได้พาไปไหนมาไหนด้วยได้ พอดีมีเพื่อนที่เลี้ยงชิห์สุอยู่ก่อนก็เลย
แนะนำาใหเ้ราเลีย้งสายพนัธุเ์ดยีวกนั เจา้ชหิส์ตุวันีม้ชีือ่วา่ “อนุจงั” ค่ะ ก่อน
หน้านี้เคยเลี้ยงอยู่ 1 ตัว แล้วโดนขโมยไป เจ้าตัวนั้นชื่อ อาจู”

เมือ่ถามถงึชือ่เหล่านีไ้ดม้ายงัไง คณุปูกเ็ล่าตอ่วา่ “เรารู้สึกว่า การต้ังชือ่ 
สุนัขด้วยสระอุ สระอู มันดูเหมาะ น่ารัก ที่มาของชื่อ อุนจัง ก็มาจาก 
อุ่นใจ คือ ได้อยู่กับเขาแล้วเราก็รู้สึกอุ่นใจ รู้สึกอบอุ่น ซึ่งคำาว่า “อุนจัง” 
ในภาษาญี่ปุ่น ก็จะมีความหมายว่า โชคชะตาที่ดี ปูได้เขามาจากการ
เปิดหาฟาร์มจาก Google แล้วอุนจังนี่ เป็นสุนัขตัวที่สองที่ปูเลี้ยง เรา
มีประสบการณ์จากการเลี้ยงอาจูมาแล้ว รู้ว่าเขาแสบยังไง ซนขนาดไหน 
ดังนั้นตอนที่ปูไปเลือกที่ฟาร์ม ก็จะเลือกตัวที่ไม่สนใจเรา ไม่ค่อยตื่นตัว
เท่ากับลูกสุนัขตัวอื่นๆ ในคอก ก็มีอุนจังนี่แหละที่ไม่สนใจปูเลย ขณะที่ 
ตวัอ่ืนๆ วิง่เข้ามาเลน่กบัเรา สนใจเรา กเ็ลยตดัสนิใจเลอืกเขามา ซึง่ทีฟ่าร์ม
บอกกบัปวูา่ เขาเปน็ ทคีพั ตวัจะไมโ่ตกวา่น้ีมาก ปก็ูเลยซือ้กรงขนาดเลก็มา 
แต่ตอนนี้อุนจังตัวใหญ่กว่ากรงอีก”

ธนันท์กาญจน์ สมทรัพย์
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ความประทับใจเกี่ยวกับอุนจัง
“เขาเปน็สนุขัทีรู้่ความนะ อาจเป็นเพราะเราฝึกเขามาด ีตอนทีอ่ยูก่บั

เรา เขาจะไมเ่ลยี ไมเ่หา่ ซึง่เขารูว้า่ปไูมช่อบ อกีทัง้เราเลีย้งเขาอยูใ่นคอนโด
ดว้ย ถา้เขาเหา่พร่ำาเพรือ่กจ็ะเปน็การรบกวนเพือ่นบา้น อนุจงัจะกลวัความ
สูง สูงแค่ 1 ฟุตก็กลัวแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะวางเขาไว้ตรงไหนก็ได้ โดย
ไมต้่องกลัวเขากระโดดลง แต่เขาจะเริม่โวยวายแทน เพราะกลวัความสงู”

“การเป็น Canon Girl ของปูนั้น คือการเป็นช่างภาพผู้หญิงจากการ
ประกวดของ Canon ทำาใหปู้ได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพของอนุจัง เม่ือตอนเขา
ยังตัวเล็กๆ มีทั้งคลิปวีดิโอ และภาพถ่ายเก็บไว้มากมาย จนพอเขาโตเต็ม
ที่ เราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายมากเท่าช่วงแรกแล้ว ซึ่งช่วงที่ได้เขามาใหม่ๆ นี่เห่อ
หนักมาก ถ่ายรูป ถ่ายคลิปลงยูทูป ไว้เยอะเลย มีการเก็บบันทึกเรื่องราว
ของอุนจังไว้ตลอด เพราะเขาชอบเล่นกับกล้องด้วย

การฝึกสอนอุนจัง
“เคยฝึกเขานะ เหมือนคนทั่วๆ ไป ฝึกให้เขานั่ง คาบลูกบอล ขอมือ 

แต่ก็เห่อได้สักพัก ก็เลิก ซึ่งปูคิดว่า ถ้าเราฝึก ก็ควรจะต้องหมั่นทำาเรื่อยๆ 
เพราะถ้าไม่ได้ทำาเป็นประจำา สุนัขก็จะไม่จำาค่ะ”

ฝากถึงผู้อ่าน
“เราเลี้ยงเขามา 6 ปี เลยกลายเป็นความผูกพัน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้

เปน็อยา่งทีเ่ราคดิไวใ้นตอนแรกว่าจะเป็นสุนขัตัวเลก็ แต่ก็ไม่ได้ทำาใหเ้รารัก
เขาน้อยลงเลย เวลาปูนั่งร้องไห้ อุนจังก็จะเดินเข้ามาเหมือนจะมาปลอบ
เรา สิง่สำาคญัคอื เขาจะอยูก่บัเราตลอด เปน็เพือ่นเรา รกัเรา กอ็ยากจะฝาก
ถงึเพือ่นๆ ถา้เราคดิจะเลีย้งสนุขั แรกๆเราอาจจะรกัเขา แตพ่อเวลาผา่นไป 
แล้วเขาอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด อาจไม่ได้น่ารักเหมือนตอนเล็กๆ แต่
เขากเ็ปน็สิง่มีชวีติ เป็นเพือ่นเรา รักเรา ซือ่สตัยก์บัเรา อยกูบัเราตลอดเวลา 
อย่าทอดทิ้งเขานะคะ"

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่
ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ใน

ตอนแรกว่าจะเป็นสุนัขตัวเล็ก 
แต่ก็ไม่ได้ทำาให้เรารักเขา

น้อยลงเลย....

”

“
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Jerhigh ร่วมสนับสนุน
งาน ADOPT A DOG 

BARK! NEWS

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2560 ท่ี Central Festival 

Eastville ทางผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข เจอร์ไฮ ร่วม 

สนับสนุนงาน ADOPT A DOG ของคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยรายได้จากการจัดโครงการ

จะนำาไปมอบให้กับมูลนิธิสุนัขในซอย
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Safari Planet 2017
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เจอร์ไฮ ยกขบวนสินค้าราคา

พิเศษมาเอาใจคนรักสุนัขและแมว ในงาน Safari Planet 

2017 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 ณ 

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 

นอกจากได้ซื้อของถูกใจกันแล้ว ผู้เข้าร่วมชมงาน 

ยังได้ใกล้ชิดกับสัตว์หายากหลากหลายชนิดจากทุ่งหญ้า 

ซาฟารีอีกด้วย






