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In the Shadow 

of ‘Love ’
แพทต้ี องัศมุาลนิ สริภทัรศกัดิเ์มธา



Basset 
Hounds
ถิ่นก�ำเนิด: ฝรั่งเศส Life Span: 10-12 ปี Group: Hound

อย่าให้อาหารมากเกินไป 
เนื่องจากน�้าหนักที่เพิ่มขึ้นจะ

สร้างภาระให้กับขาและกระดูกสันหลัง 
ท�าให้สุนัขเดินขากะเผลก 

และน�าไปสู่การเป็นอัมพาตในที่สุด 
อาจแบ่งอาหารออกเป็น 2-3 มื้อเล็ก

ต่อวัน แทนที่จะเป็นมื้อใหญ่
หนึ่งหรือสองมื้อ 

dog Monitor i App Store i Google Play i

	 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่จะช่วยให้คุณหายกังวลใจ
ยามต้องอยู ่ห่างไกลเจ้าตูบ	 โดยแชร์ผ่านกล้องแท็ปเล็ต	 โทรศัพท์

Pet diary
App Store i Google Play

	 อกีหนึง่แอพพลเิคชัน่ทีช่่วยในการติดตามการเจริญ
เติบโตเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง	ทั้งการดูแลความ
สะอาด	 ออกก�าลังกาย	 ฉีดวัคซีน	 และการตั้งเตือนวัน
นัดพบสัตวแพทย์	 หรือก�าหนดวันอาบน�้าของสัปดาห์ 
Pet	 Diary	 สามารถบันทึกรายละเอียดแบบตัวเลือก	
พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม	และใส่รูปภาพได้อีกด้วย

Pet of tHe MontH
02

ขน	ผิวหนังมีความยืดหยุ่น	
หย่อนคล้อย	ขนหนาแน่น	สั้น	
แข็งและเป็นประกายเงางาม	
ไม่มีการก�าหนดลักษณะสีตายตัว	
แต่ก็มักจะเป็นสีด�า	น�้าตาล	ขาว	
แดง	หรือขาวกับสีเกาลัด	
(chestnut)	และสีทรายมีมาร์คกิ้ง

ศีรษะ	ลักษณะกะโหลกศีรษะกลม	
ขนาดใหญ่	มียอดแหลมนูนขึ้นมาเห็นได้ชัด	
ศีรษะด้านข้างแบนไม่มีโหนกแก้ม

ส่วนสูง 28-38	ซม.
น�้ำหนัก	20-29	กิโลกรัม

หู ใบหูนิ่ม	ตั้งอยู่ในระดับต�่า
และยาวมาก	ห้อยลงสู่พื้นดิน

ตำ	ดวงตามีสีน�้าตาล	
ดูอ่อนโยนและเศร้า	ดวงตา

ดูจมเข้าไปเล็กน้อย	ผิวหนังใต้ตา
หย่อนลงอย่างเห็นได้ชัด	

คอ	แข็งแรง	
ความยาวก�าลังดี	
มีความโค้งได้รูป

จมูก ใหญ่	มีสีเข้ม	รูจมูกกว้าง
ปำก ฟันและขำกรรไกร 
ริมฝีปากมีสีเข้ม	ริมฝีปากบน
หย่อนลงมาคลุมริมฝีปากล่าง
และโค้งไปทางด้านหลัง	
ฟันใหญ่แข็งแรง	สบกัน
แบบขากรรไกร

ล�ำตัว	ยาว	แน่นและหนัก	แผ่นหลังเรียบตรง	ขยายกว้าง	ขนาดต้นขากับช่วงไหล่
มีความกว้างใกล้เคียงกันขาและเท้า	กระดูกขาหนา	แข็งแรง	แต่สั้น	เมื่อมองจากทางด้านหลัง
ขาทั้งสองข้างขนานกัน	อุ้งเท้ากลมมีขนาดใหญ่	อก อกลึก	ซี่โครงขยายอยู่ด้านหน้าของขาหน้า	
หำง	กระดูกหางแข็งแรง	โค้งเล็กน้อย	ความยาวต�่ากว่าข้อขาเล็กน้อย

มือถือ	 แม็คบุ ๊ค	 และสัญญาณการ
เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายและ 
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือด้วยความ
สามารถของแอพท่ีถ่ายทอดภาพและ
เสียงจากระยะไกลให้คุณได้ดูวิดีโอ
ความละเอียดสูง	 ได้ยินเสียงสุนัขเห่า
หอน	และยังสามารถพูดคุยโต้ตอบกับ
สนุขัของคณุผ่านทางอุปกรณ์ทัง้สองนี ้
ได้จากทุกที่	 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น 
เพิ่มเติม	 เช่น	 ระบบสั่นเพื่อแจ้งเตือน
เมื่อสุนัขของคุณเห่า	 ระบบแจ้งเตือน
เมือ่สญัญาณเชือ่มต่อขาดหาย	และการ
รักษาความปลอดภัยผ่านการเข้ารหัส 
จากผู้สร้าง	(SSL)

บ ำสเส็ต ฮำวนด์ (Basset Hounds) เป็น
สุนัขสำยพันธุ์เก่ำแก่ที่สืบเชื้อสำยโดยตรง
จำกหมำล่ำเนื้อ แม้จะมีรูปลักษณ์ท่ีเตี้ย

แต่ก็มีควำมสำมำรถในกำรล่ำไม่แพ้บรรพบุรุษ 
เนือ่งจำกกำรยนืในระดบัทีต่�ำ่และทักษะกำรดมกลิน่
ที่ดี ท�ำให้สำมำรถตำมล่ำสัตว์ในที่ก�ำบังอย่ำงหลุม 
โพรง และในทีท่ีม่หีญ้ำและดนิปกคลุมได้เป็นอย่ำงดี
	 Basset	 เป็นสุนัขที่อ่อนหวาน	 อ่อนโยน	 มีความ
ทุม่เท	รกัสงบ	เป็นธรรมชาต	ิมีมารยาท	มคีวามเป็นมติร 
เขาจะเป็นเพื่อนกับคุณเสมอโดยไม่คิดจะเป็นศัตรู	 มี
ความรกัใคร่ให้กบัเจ้าของมาก	และเป็นมิตรกับเดก็ได้ดี 
บางครั้งอาจจะเดินเตาะแตะเชื่องช้า	 แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าเขาจะเงอะงะงุ่มง่าม	 บาสเส็ต	 ฮาวนด ์
ไม่เคยลืมพื้นเพของตน	 จึงมักชอบค้นหาและติดตาม
กลิน่	เมือ่ให้ความสนใจกบักลิน่ทีไ่ด้รบั	เขาจะทุม่เทใส่ใจ
มากจนไม่ได้ยินแม้เสียงเรียกหาของคุณ	ดังนั้น	ควรฝึก
อบรมอย่างเหมาะสมให้เขาเชือ่ฟังค�าสัง่เมือ่เรยีกให้กลบั	
และจ�ากัดพื้นที่ให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยจะดีที่สุด
	 ในเรื่องของการดูแลขนท�าแค่แปรงขนบ้าง	และใช้ 
แชมพูเมื่อจ�าเป็นก็พอ	 แต่สิ่งท่ีต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือ
ผวิหนงั	เนือ่งจากบาสเสต็	ฮาวนด์มีความหย่อนตัวของผิว 
ค่อนข้างสงู	โอกาสทีเ่ศษดนิ	ฝุน่	เศษอาหารจะเข้าไปตดิ
อยู่ตามรอยพับต่างๆ	 มีมาก	 หากไม่ได้รับการท�าความ
สะอาดอย่างสม�่าเสมอจะก่อให้เกิดอาการคันและ 
ติดเชื้อ	 นอกจากนี้	 หูที่มีความยาวมากก็ควรได้รับ 
การเช็ดถูอย่างบ่อยครั้ง	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่ิงสกปรก
หมักหมมจนเกิดเชื้อแบคทีเรียได้	 ในขณะเดียวกัน 
ผิวรอบดวงตาท่ีหย่อนคล้อยยังเปิดโอกาสให้เศษฝุ่นผง
เข้าไปติดในตาได้	จงึต้องตรวจเชค็สขุภาพอย่างละเอยีด
สัปดาห์ละหลายๆ	ครั้ง



Training
corner 

Petlover by JerHigh  3

uestions
of the monthQ

1สุนัขก็สำมำรถเป็นภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน 
กับคนเรำหรือ?

 Answer: สุนัขสามารถเป็นภูมิแพ้
ได้เช่นกัน	โดยภูมิแพ้เป็นภาวะที่มี
การตอบสนองของปฏิกิริยาทาง
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ	
มากกว่าปกติ	ซึ่งอาจแสดงออกได้ทาง
ระบบต่างๆ	เช่น	ผิวหนัง	ทางเดินหายใจ	
ทางเดนิอาหาร	เป็นต้น	อาการของสนุขัทีม่ปัีญหาภมูแิพ้
ทางผิวหนัง	 ได้แก่	คัน	 เลียเท้า	 เกาหน้า	ขนร่วง	มีผื่น
แดง	 สะเก็ด	 รังแค	 ผิวหนังหนาตัว	 ฯลฯ	 โดยภูมิแพ้ที่
พบได้บ่อยในสุนัข	ได้แก่	
 1. แพ้น�ำ้ลำยหมดั	น�า้ลายหมัดท�าให้สุนขัคัน	และ
ระคายเคืองผิวหนังได้	 โดยมักพบขนร่วง	 และผื่นแดง
โดยเฉพาะบริเวณสะโพกและส่วนท้ายตัวของสุนัขที่มี
อาการแพ้	ส่วนการรกัษานัน้ควรก�าจัดหมดัทัง้ทีต่วัสุนขั
ที่มีอาการแพ้	 และสัตว์เลี้ยงอื่นที่เลี้ยงรวมกัน	 ร่วมกับ
การคุมการติดเชื้อและอาการคันที่ตามมาจากการแพ้
น�้าลายหมัดควบคู่กัน

Puppy Guide ‘5 Month’
Walk nicely 

on 
leasH
ฝึกเข้ำสำยจงู

เ ม่ือถึงเวลำที่จะต้องพำเจ้ำตูบออกนอกบ้ำน  
กำรเข้ำสำยจูงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรควบคุมไม่ให้
สนุขัดงึคณุไปตำมใจเขำ สนุขัเกิดมำไม่ได้รูว่้ำกำร

เดินเคียงคู ่ไปกับเจ้ำของนั้นต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
สิ่งท่ีพวกเขำมักท�ำคือเป็นไปตำมสัญชำตญำณ 
เนื่องจำกสุนัขเคลื่อนตัวได้เร็วกว่ำเรำ และมีควำม
ตื่นเต้นกับกำรส�ำรวจส่ิงใหม่ๆ เสมอ สุนัขบำงตัว
ต้องกำรจะหยุดเพ่ือสูดอำกำศหรือสร้ำงอำณำเขต 
บำงตัวก็มุ่งมั่นที่จะว่ิงไปรอบๆ ให้เร็วที่สุด แรงที ่
เหลอืเฟือของเขำยำมกระชำกสำยจงูอำจท�ำให้คณุ 
ได้รับบำดเจ็บ ร้ำยกว่ำนั้นคือสุนัขหลุดไปและ 
หำยลบัไปกบัตำ กำรฝึกเข้ำสำยจงูไม่เพยีงแต่ส�ำคัญ 

กับสุนัข แต่ผู ้จูงควรจะเรียนรู ้ท่ีจะใช้สำยจูงให้
สอดคล้องกับกำรเคล่ือนไหวของเขำด้วยกำรดึง
และผ่อนด้วยเช่นกัน

กำรดึงโดยสัญชำตญำณ

	 สุนัขบางสายพันธุ์ถูกฝึกมาเพ่ือดึงสิ่งต่างๆ	 เช่น	 
ไซบเีรยีน	ฮสักี	้ร็อตไวเลอร์	หรือสายพันธุอ่ื์นๆ	ทีบ่รีดมา
เพือ่ใช้งานส�าหรับการดงึเลือ่นหมิะหรือรถลาก	พวกเขา 
เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดึงสายจูงตามสัญชาตญาณเดิม	 
นั่นแสดงถึงพละก�าลังที่มหาศาล	 คุณควรหาทางออก 
ส�าหรับปัญหานี้ด้วยการให้เขาได้ออกก�าลังกาย	 และ 
เลือกใช ้สายรัดที่ออกแบบมาส�าหรับสุนัขกลุ ่มนี ้
โดยเฉพาะ	 ซึ่งสามารถคล้องมันเข้ากับยางรถหรือ 
รถลากเพือ่ให้เขาได้ใช้ก�าลงัอย่างสนกุสนานเป็นระยะๆ 
เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าก�าลังวังชาหดหายไปหมด

How to teacH 

walk Nicely oN leasH

1ผ่อนสายจูงสั้นๆ	 พอร้ังตัวให้เขาอยู ่ด ้านหน้า 
ของคุณ	สั่งสุนัขให้นั่ง

2ใช้ค�าสั่ง	 “ชิด	 -	heel”	ด้วยน�้าเสียงชัดเจน	หรือ
ส่งสญัญาณโดยการตบเบาๆ	ทีข่าซ้ายของคณุแทน

การใช้เสียง	เมื่อเขาเดินมานั่งด้านข้างคุณ	ป้อนขนมให้
เขาเป็นของรางวัล

3ให้สัญญาณการเดิน	 อาจใช้ค�าสั่งเสียงว่า	 “ไป	 
- Let’s	go” 

4ทนัททีีส่นุขัเริม่ดงึสายจงู	ให้คณุหยุดเดนิและยนืนิง่	
ปล่อยให้เขาเดินไปจนสุดสายจูง	

5ความตงึเครยีดจากการหยดุยัง้เลก็น้อยจะท�าให้เขา
หันไปมองรอบๆ	และเดินกลับมาหา	หากเขากลับ

มาอยู่ข้างๆ	ให้ชมและมอบรางวัล

6จัดให้เขากลับมาอยู่ในท่านั่ง	 ใช้ค�าสั่งชิดและเริ่ม
เดนิไปกบัเขาอีกคร้ัง	ท�าตามข้ันตอน	1-4	ซ�า้ๆ	และ

ให้ขนมเป็นรางวัลทุก	10-15	 เมตร	การท�าซ�้าจะสร้าง
ระบบความคิดที่ว่าวิธีเดียวที่เขาจะได้รับโอกาสออกไป
เดินเล่นคือ	การท�าในแบบของคุณ

Note: 

 เมื่อคุณใส่สายจูงและปลอกคอให้ลูกสุนัข	เมื่อก้าว 
ออกจากประตูบ้าน	 สิ่งส�าคัญที่ต้องจ�าคือ	 คุณเป็น 
เจ้านาย	เป็นผู้น�าในการเดิน	อย่าปล่อยให้สุนัขลากคุณ 
ไปตามใจชอบ	 หากเขาพยายามน�าหน้า	 คุณต้องหยุด
และรอให้เขาเดินกลับมาอยู่ข้างๆ	และเดินคู่กันไป	

ขนร่วง	 ผื่นแดง	 ฯลฯ	 ซึ่งอาการเหล่านี้จะ
คล้ายคลึงกับภูมิแพ้	สามารถวินิจฉัยแยกแยะ
โดยการทดสอบอาหารเป็นเวลา	 2	 เดือน	
โดยเปลี่ยนอาหารของสุนัขเป็นโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตชนิดใหม่ท่ีไม่เคยทานมาก่อน	
ซึ่งสมาชิกทุกคนในบ้านต้องให้ความร่วมมือ	
งดขนม	ยาที่ปรุงแต่งกลิ่น/รสสังเคราะห์	และ
อาหารที่เคยทานอยู่เดิมทุกอย่าง	 อนุญาตให้
ทานเพ่ิมเฉพาะผกัและผลไม้ได้เท่านัน้	ซึง่หาก
อาการดีข้ึน	 คือ	 ไม่คันหรืออาการคันลดลง 
ในระหว่างที่ทานอาหารใหม่ได้ประมาณ	 
1-2	เดือน	ก็มีแนวโน้มที่จะแพ้อาหารได้

 4. ภูมิแพ้	 เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน 
สุนัขซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้	 เช่น	พูเดิ้ล	
ชิห์สุ	 ปั๊ก	 บูลด๊อก	 โกลเด้นและลาบราดอร	์ 
รีทรีฟเวอร์	อายุที่เริ่มมีอาการคือ	1-3	ปี	โดย
สุนัขจะมีปฏิกิริยาไวเกินต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	
ไรฝุ่น	 แมลงสาบ	 ละอองเกสรดอกไม้	 หญ้า	
เป็นต้น	 มีอาการคันเร้ือรังและเกาจนผิวหนัง
หนาตัวและเปลี่ยนเป็นสีด�า	 การรักษาควร
ปรึกษาสัตวแพทย์เพราะเป็นโรคที่รักษา 
ไม่หายขาด	แต่ต้องควบคุมอาการคนัและการ
ติดเชื้อแทรกซ้อนกันตลอดชีวิต

 2. แพ้จำกกำรสัมผัส มักพบได้ในบริเวณท่ีร ่างกาย
สัมผัสกับพื้นและมักเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีขน	 เช่น	 รักแร้	 
ขาหนีบ	 ใต้ท้อง	 ซอกเท้า	 เป็นต้น	 โดยสารที่ก่อให้เกิดการแพ้
อาจเป็นสารเคมี	 เช่น	 น�้ายาท�าความสะอาดพื้น	 ผงซักฟอก	 
อาการแสดง	เช่น	คัน	ผื่นแดง	ตุ่มแดง	เป็นต้น	การรักษาและการ
ควบคุมนั้นไม่ยากคือ	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่สงสัยว่าเป็น
สาเหตุท�าให้เกิดการแพ้

 3. แพ้อำหำร	 เกิดจากสุนัขมีปฏิกิริยาไวเกินต่อโมเลกุล
ของโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตในอาหาร	 โดยอาหารที่พบ
ว่าแพ้ได้บ่อย	 เช่น	 เน้ือวัวและผลิตภัณฑ์จากนม	 ถ่ัวเหลือง	 
ข้าวสาลี	 ฯลฯ	 สุนัขจะมีอาการแสดงทางผิวหนัง	 เช่น	 คัน	 
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เ ล็บเท ้ำของสุนัขนั้นมีกำรเจริญเติบโตยำว
ขึ้นทุกวัน แม้ไม ่ต ้องได้รับกำรตัดแต่งด้วย
ควำมถี่เท่ำกับมนุษย์เรำมำกนัก แต่กำรใส่ใจ 

ดูแลควำมสะอำดของอุ้งเท้ำและเล็บน้ันก็ส�ำคัญ 
เพรำะกำรตัดเล็บให้กับสุนัขไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง 
ในกำรแต่งเสริมเติมสวยเท่ำนั้น หำกมันส�ำคัญ 
ต่อสุขภำพของสุนัขด้วยในทำงหนึ่ง กำรไม่ตัดเล็บ 
ให้สุนัขเป็นเวลำนำนๆ ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ 
หลำยประกำร รวมไปถงึเล็บขดจิกเข้ำไปในเน้ือเท้ำ 
หรือเล็บหัก ซึ่งมันสร้ำงควำมเจ็บปวดให้กับสุนัข
ค่อนข้ำงมำก
	 แน่นอนว่าเจ้าของสุนัขโดยส่วนใหญ่ทราบดีว่า 
การตัดเล็บเป็นเรื่องจ�าเป็น	 แต่ส�าหรับเจ้าตูบมันเป็น 
สิ่งที่น่าร�าคาญ	 เมื่อคุณเข้าไปยุ่มย่ามกับอุ้งเท้าของเขา	
การชัก	 สะบัด	 และขัดขืน	 นอกจากมันจะท�าให้คุณ
หงุดหงิดใจแล้ว	 มันยังอาจพลาดไปสร้างบาดแผลให้
กบัเท้าสนุขัได้ด้วย	การตดัเลบ็จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าอดึอดัใจ 
ส�าหรับเจ้าของ	 ถ้าเป็นไปได้คุณคงไม่อยากให้เล็บของ
เจ้าสี่ขายาวไปมากกว่าที่เคย	 แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้	 ก็ควร
ต้องเรียนรู้ถึงวิธีที่ถูกต้อง	ดังต่อไปนี้

1ตรวจควำมยำวของเล็บน้องหมำเป็นประจ�ำ 
ทุกสัปดำห์ ถ้าเห็นว่าเริ่มยาวแล้ว	คุณก็ควรลงมือ

ตัดให้เขาทันที	 ท�าให้การตัดเล็บเป็นส่ิงท่ีเขาเคยชิน	 
เป็นประสบการณ์ที่ดีส�าหรับเขา

2ยิ่งคุณเริ่มต้นตัดเล็บให้สุนัขตั้งแต่เขำอำยุน้อย
เท่ำไรยิ่งเป็นเรื่องดี	 โดยคุณอาจจะเร่ิมจากการ

จับเท้าของเขา	 นวดเล็กน้อย	 ให้เขาเคยชินกับการ 
ถูกจับเท้า	 จากนั้นอาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเมื่อเขา
ท�าตัวดียามที่เราจับเท้าของเขา	 แล้วถึงค่อยลงมือ 
ตัดเล็บให้	 ยิ่งเริ่มต้นไว	 ความกลัวของเขาที่มีต ่อ 
การตัดเล็บก็จะลดลงตามไปด้วย

Miller’s Forge trimmers 

Tricks to 

triM your 
dog’s nails
เคล็ดลับสู่ควำมง่ำยในกำรตัดเล็บสุนัข

3ในกำรตัดเล็บให้สุนัขคุณต้องท�ำอย่ำงช้ำๆ  
และท�าอย่างนิ่มนวล	

4เรียนรู้โครงสร้ำงของเล็บ	 ว่าส่วนไหนมีเลือด 
ไปหล่อเลี้ยง	 ตรงไหนตัดได้	 ตรงไหนตัดไม่ได	้ 

ถ้าเลบ็ของสนุขัขาวสะอาดจะเหน็ได้ชดัเลยว่าตรงพืน้ที่
สีชมพูนั้นเป็นส่วนที่ไม่ควรตัด

5ก่อนที่จะลงมือตัดคุณต้องดูก่อนว่ำ ควรตัดเล็บ
ยำวขนำดไหน	หลักการง่ายๆ	ก็คือตัดส่วนที่โค้ง

ลงมา	ไม่ควรให้ส่วนทีโ่ค้งลงมาอยูใ่กล้กบัอุง้เท้ามากจน
เกินไป	ถ้าน้องหมาเดินแล้วเล็บมีเสียงกระทบพื้นก็ควร
ตัดส่วนที่กระทบพื้นออก

6เริ่มต้นในกำรตัด	สุนัขบางตัวชอบและมีความสุข 
ท่ีจะน่ังอยู ่บนตักของคุณในขณะที่คุณตัดเล็บ 

ให้เขา	 คุณอาจจะนั่งลงบนพ้ืนแล้วอุ้มน้องหมามานั่ง
บนตัก	แต่สุนัขบางตัวก็อาจจะไม่ชอบวิธีการนั้น	คุณก็ 
ลองเปลี่ยนโดยอุ้มเขาไปวางบนโต๊ะ	 แล้วคุณก็นั่งลง
ที่เก้าอ้ี	 ข้อที่ส�าคัญที่สุดก็คือ	 ต้องตัดให้ห่างจากพื้นที่
สีชมพูสักเล็กน้อย

Guillotine style  

TyPeS of DoG NAil 
TrimmerS
GuillotiNe style  
	 กรรไกรตัดเล็บแบบกิโยตินเหมาะส�าหรับสุนัขที่มี
ขนาดเลก็มาก	ง่ายต่อการตดัด้วยการจบัและกดบริเวณ
นิ้วเท้าเบาๆ	 สอดเล็บส่วนปลายที่ยาวลงในช่องตัด	 
ใบมดีจะสไลด์ข้ามช่องตดัเอาเลบ็ส่วนเกนิออก	ข้อจ�ากดั
ก็คือไม่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้หากหมดความคม	และ
แรงกดไม่มากพอในการตัดเล็บของสุนัขขนาดใหญ่

7ท�ำให้น้องหมำชินกับเครื่องลับเล็บ	 ท�าให้มัน 
เป็นประสบการณ์ท่ีด	ีอาจจะน�าท่ีตดัเล็บไปวางไว้ 

ใกล้เขา	 ให้เขาเดินมาดู	 ท�าแบบนี้สักระยะ	 ก่อนที่คุณ 
จะใช้งาน	หลงัจากน้องหมาเริม่คุน้เคยกบัเครือ่งลบัเลบ็ 
แล้ว	คราวนีค้ณุกล็องเปิดเครือ่ง	ให้สนุขัคุน้เคยกบัเสยีง
และอาการสั่นของเคร่ือง	 ท�าแบบนี้สักระยะจนน้อง
หมาชิน	จากนั้นถึงลงมือลับเล็บให้กับเขา	เมื่อน้องหมา 
ชินกับที่ตัดเล็บและเครื่องลับเล็บแล้ว	เมื่อคุณลงมือท�า 
คุณต้องใช้เคร่ืองมือดังกล่าวโดยตัดหรือลับเล็บในมุม	
45	องศา
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Miller’s ForGe triMMers 
	 เหมาะกับการตัดเล็บให้กับสุนัขท่ีมีขนาดเล็ก
และขนาดกลาง	 ด้วยลักษณะรูปทรงแบบเดียวกับ
กรรไกร	แต่มใีบมดีมรีอยเว้าเพือ่รองรบักับการสอดเล็บ 
เข้าไปตัด	 กรรไกรแบบน้ีจะมีแรงกดมากกว่าแบบแรก	
อย่างไรก็ตาม	 กรรไกรแบบนี้อาจจับยากส�าหรับผู้มี
อาการเจ็บตามข้อนิ้ว

larGe DoG triMMers
	 กรรไกรตัดเล็บสุนัขขนาดใหญ่	 เหมาะกับสุนัขตัว
ใหญ่ท่ีมีความหนาของเน้ือเล็บมากกว่าพันธุ์เล็ก	 รูป
ลักษณ์ภายนอกมีความคล้ายคลึงกับกรรไกรตัดกิ่งไม	้
หยิบจับง่าย	มีความแข็งแรง	

Large Dog trimmers

KNowiNG 
your DoG'S NAilS
	 โครงสร้างของเล็บสุนัขมีเปลือกนอกแข็ง	 ห่อหุ้ม
เนื้อเล็บสีชมพูที่เรียกว่า	 nail	 bed	 หรือ	 quick	 ซึ่ง
ภายในประกอบไปด้วยเส้นประสาทและหลอดเลือด	
หาก	 nail	 bed	 ถูกตัดจะมีเลือดออกและสุนัขจะรู้สึก
เจ็บปวด	 ในสุนัขที่มีเล็บสีอ่อนหรือสีขาวจะสามารถ 
มองเหน็ส่วนของเนือ้เลบ็สชีมพูน้ีได้อย่างชัดเจน	แต่ก็มี 
สุนัขจ�านวนไม่น้อยที่มีเล็บสีเข้มหรือสีด�าท�าให้ยากต่อ
การมองเห็น	 วิธีการที่เหมาะกับสีเล็บเข้มแบบนี้คือ	
ค่อยๆ	ตัดเล็มออกทีละน้อย	(2-3	มม.)

quick

foot pad

cut line 
45°

rotary/ PowereD triMMers 
	 เมื่อการใช้กรรไกรท�าให้คุณกังวลในเรื่องของการ
สร้างบาดแผล	 เครื่องตะไบเล็บอัตโนมัติเป็นตัวเลือก 
ที่ดี	 ด้วยเทคนิคของการใช้มอเตอร์ขนาดเล็กที่ห่อหุ้ม
ด้วยกระดาษทรายหยาบ	 ใช้ฝนเล็บสุนัขให้สั้นลงไป 
ทลีะน้อย	และลบคมจากการตดัด้วยกรรไกรได้ด	ีแต่จะ 
ใช้เวลาในการท�างานค่อนข้างนานกว่าแบบอื่นๆ

How To CliP 
DoG NAilS SAfely
1. เลือกเวลำที่เหมำะสม 
	 คณุควรจะใช้ช่วงจงัหวะทีส่นุขัรูสึ้กผ่อนคลาย	และ
จัดหาสถานที่สะดวกสบายเพื่อลดภาวะตึงเครียด	เวลา
ทีน่่าสนใจอาจจะเป็นช่วงหลงัอาหารหรอืหลงัจากท่ีเขา
เหนื่อยจากการออกก�าลังกายหรือเล่น	ซึ่งความเหนื่อย
จะท�าให้สุนัขต่อต้านน้อยลง

2. ใช้อุปกรณ์ส�ำหรับตัดเล็บสุนัขโดยเฉพำะ 
	 เนือ่งจากเลบ็ของสนัุขมีลกัษณะโค้งงอเป็นรูปถ้วย	
หากใช้กรรไกรตัดเล็บของคน	 จะท�าให้สุนัขเจ็บหรือ 
เป็นแผลได้		

3. จับสุนัขไว้ให้ดี 
	 สนุขับางตวัจะรูส้ึกมคีวามสขุยามทีไ่ด้นัง่อยูบ่นตกั
ของคุณ	 หรือบางตัวก็นิยมการนั่งอยู่บนโต๊ะระหว่างที่
คุณก�าลังตัดเล็บให้กับเขา	 คุณอาจจะนั่งลงบนพ้ืนกับ
สุนัข	 โอบเขาไว้ในวงแขน	 อุ้มเขาวางบนตัก	 หรืออาจ
จะมีผู้ช่วยสักคนจับสุนัขวางไว้บนโต๊ะ

4. หำต�ำแหน่งที่พอดี 
	 ตัดเล็บในมุม	 45	 องศา	 ตัดทีเดียวให้ได้จุดที่พอดี	
ในสนุขัทีม่เีลบ็สดี�าค่อยๆ	ตดัเลม็ออกทลีะนดิจนกระทัง่
เหน็จดุสดี�าปรากฏขึน้ตรงกลาง	แสดงให้เหน็ว่าใกล้จะถงึ 
เนื้อเยื่อใต้เล็บ	 (nail bed)	 แล้ว	 อย่าลืมตัดเล็บนิ้วต่ิง
ด้วย	นิ้วติ่งคือนิ้วที่อยู่บนขาด้านใน	เหนือข้อเท้าสุนัข	

5. ห้ำมเลือดทันทีเมื่อตัดเข้ำเนื้อ 
	 แม้ว่าคุณจะระมัดระวังแค่ไหน	 บางทีอุบัติเหตุ 
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไมคาดคิด	 หากตัดถูกเนื้อใต้เล็บ
มักจะมีเลือดออกมาก	 ให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับไว้สักครู	่
แล้วใช้ยาห้ามเลือดแบบผง	 (styptic	 powder)	 หรือ
แป้งข้าวโพดทาที่แผลเพื่อหยุดการไหลของเลือด	 หาก
ผ่านไป	 10	 นาทีแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลให้รีบพาสุนัข
ไปพบสัตวแพทย์ทันที

6. ตะไบเล็บเพื่อลบคม 
	 เล็บสุนัขที่ผ่านการตัดเสร็จใหม่ๆ	จะมีความหยาบ
และขรุขระ	คณุสามารถใช้ตะไบเลบ็ส�าหรบัสนุขัฝนเพือ่
ลบคมให้เรียบมนได้	

7. จัดตำรำงเวลำ 
	 ยิง่คณุมคีวามขยนัในการตัดเลบ็มากเท่าไร	เนือ้เยือ่
ใต้เล็บก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆ	ท�าให้สามารถตัดเล็บให้สั้น
มากขึ้นได้ในแต่ละครั้ง	

8. รำงวัลเป็นสิ่งส�ำคัญ 
	 การชมหรือให้ขนมเล็กๆ	 น้อยๆ	 เป็นแรงจูงใจที่ดี
ในการท�าให้สุนัขอยู่น่ิง	 และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการ
ถูกตัดเล็บ	 ควรให้รางวัลเป็นขนมหลังจากตัดเล็บเท้า
เสร็จในแต่ละข้าง
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‘‘
เขาติดแพทมากที่สุดในบ้าน 

รองลงมาก็จะเป็นคุณแม่ 

ถ้าเราอยู่บ้านเดินไปไหนก็ตามติดเลย 

ทุกคนก็จะบอกว่าเงาตามตัวมาแล้ว 

ตามมาอยู่ข้างหลังตลอด

’’
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In the Shadow 

of ‘Love ’
แพทต้ี องัศมุาลนิ สริภทัรศกัดิเ์มธา

เ ธอคืออีกหนึ่งสำวที่นอกจำกจะน่ำรัก มีชื่อเป็น
เอกลักษณ์จำกวรรณกรรมเรื่องดัง พร้อมด้วย 
ผลงำนมำกมำย โดยเฉพำะบทแก่น เซี้ยว ใน

ภำพยนตร์รถไฟฟ้ำมำหำนะเธอ ทีท่�ำให้เรำหลงรกัแล้ว 
มำกไปกว่ำนั้นหวำนใจของเธอยังหน้ำตำดีมำกอีก
ด้วยจะใครซะอีกล่ะ? ถ้ำไม่ใช่ เจ้ำสี่ขำหมำนีออน 
กับสำว แพทตี้ อังศุมำลิน สิรภัทรศักดิ์เมธำ ว่ำแล้ว
ก็ไปเจำะลึกควำมรักของพวกเขำกันเลย

สัตว์เลี้ยงในบ้ำน

	 "ตอนนีเ้ลีย้งสนุขัไว้ตวัเดียว	เป็นพนัธุป์อมเมอเรเนยีน 
สีขาวชื่อ	 นีออน	 อายุ	 4	 ขวบแล้วค่ะ	 ได้มาด้วยความ
บังเอิญมาก	 เพราะอยู่ดีๆ	ก็รู้สึกอยากเลี้ยงขึ้นมาเฉยๆ	
จึงคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่ที่เกาะเต่าซึ่งหมาเขาเพิ่งออกลูก
พอดี	 เขาก็ถามว่าเอาม้ัย	 ให้เลย	 คือแค่เราบอกว่า
อยากจะเท่านั้น	เขาก็ให้เลย	รวดเร็วมาก	เลยไปรับเขา 
ที่เกาะเต่า	 ตอนนั้นหย่านมแล้วค่ะ	 มีลูกสุนัขอยู่	 2-3	
ตวั	ส่งกรงุเทพฯ	ทัง้หมด	ทกุคนมารบัวันเดยีวพร้อมกัน 
มีลงเรือนั่งเครื่องบินกลับมา	 มีอาการเมาการเดินทาง
นิดหน่อย"

ท�ำไมต้องสำยพันธุ์นี้

	 "ไม่ได้คดิมาก่อนเลยว่าตวัเองชอบอะไร	แล้วบงัเอญิ
พีเ่ขาจะให้แล้วบอกว่าเป็นพนัธ์ุปอมฯ	สขีาว	เราเหน็รปู
แล้วก็รู้สึกโอเคค่ะ	 น่ารักดี	 ก็เลยได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ 
ว่าต้องเป็นพันธุ์นี้เลยนะ	 แล้วนีออนก็เป็นสุนัขตัวแรก 
ทีเ่ล้ียงเป็นของตวัเอง	ก่อนหน้านัน้จะเป็นสนุขัของญาติ
ที่นานๆ	 จะมาหาสักที	 ซึ่งจะมีพันธุ์พูเดิ้ล	 ชเนาว์เซอร	์
กับยอร์คเชียร์ค่ะ"	

สุนัขตัวแรกเลี้ยงยำกมั้ย

	 "จริงๆ	 แล้วตัวนี้เลี้ยงง่ายนะ	 โชคดีมากที่นีออน 
ฟังรู้เรื่อง	 คือเวลาสอน	 หรือบอกอะไร	 เขาค่อนข้าง 
ฟังเรา	 สายตาเขาเหมือนคิดอะไรตลอดเวลา	 พอเรา 
พูดด้วยเขาจะมองแล้วก็คิด	 สอนง่าย	 ขับถ่ายเป็นที่	

ตัง้แต่รับเขามาเรากฝึ็กเขามาเร่ือยๆ	ด้วยค่ะ	อย่างก่อน
จะกินอาหาร	 ก่อนจะออกจากบ้าน	 ต้องรอให้เราส่ัง 
ก่อนนะ	 ไม่อย่างนั้นออกไม่ได้	 ก็จะคอยสอน	 เพราะ
เราจะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเวลาที่หมากัดข้าวของ	
กัดรองเท้าอะไรแบบนี้	 ก็เลยต้องสอนเขาตั้งแต่ยังเด็ก
เลยค่ะ"

หนึ่งวันของแพทกับนีออน

	 "ถ้าตั้งแต่ตื่นนอนเลย	 คือเข้านอนพร้อมกันแล้วก ็
ตื่นพร้อมกัน	 นอนด้วยกันตลอด	 แต่เขาจะมีที่นอน 
ของตัวเองนะคะ	จะอยู่ข้างๆ	กัน	แต่ถ้าวันไหนที่แพท

เลิกงานดึกหรือตื่นสายเขาก็จะนอนรอ	 นอนข้างๆ	 
แล้วกม็องว่าตืน่หรือยงั	แอบมองแต่กไ็ม่ลกุจนกว่าเราจะ 
ลกุจากทีน่อนแล้วก็ออกจากห้องไปด้วยกนั	วนัๆ	ชวีติเขา 
ก็ไม่ได้มีอะไรมาก	 เน้นที่คอยตามติดเราอย่างเดียว	 
ไปไหนไปด้วยกัน	 ไปกินข้าวก็ไปกินด้วย	 เขาก็กินข้าว
ของเขา	 เราก็กินของเรา	 ไปห้องน�้าก็ต้องเข้าไปด้วย	
แล้วก็เล่นกนั	เขาจะมตีุก๊ตาหมคู่ีใจตวัหนึง่	ชอบคาบมา 
ให้เราโยนให้เล่น	แล้วก็เข้านอนด้วยกัน	คือเขาติดแพท 
มากทีส่ดุในบ้าน	รองลงมาก็จะเป็นคณุแม่	ถ้าเราอยูบ้่าน	
เดินไปไหนก็ตามติดเลย	 ทุกคนก็จะบอกว่าเงาตามตัว 
มาแล้ว	ตามมาอยู่ข้างหลังตลอด"



‘‘แพทว่าคนที่เลี้ยงหมาจริงๆ 

อยากให้พร้อมที่จะเลี้ยง 

เพราะว่าสุดท้ายแล้ว

สัตว์เลี้ยงก็อยากที่จะมีความสุข 

อย่างนีออนจะชอบไปวิ่งที่สวน 

เวลาได้ไปจะรู้เลยว่าเขามีความสุข 

แต่ก็มีบางช่วงที่แพทท�างานเยอะ

แล้วไม่ได้พาเขาไป เขาก็จะเหงา’’

เรื่องน่ำเม้ำท์ของนีออน

	 "มีหลายเรื่องนะ	 อย่างนิสัยขี้กลัวมาก	 พอฝนตก
ฟ้าร้องนี่นีออนจะรีบเอาก้นมาแปะที่ขาเลย	นั่งหันหลัง
ติดขาเราก็จะรู้แล้วว่าเขากลัว	 ไม่กลัวก็ป่วย	 แล้วอีก 
เรื่องหนึ่งคือ	 หลังบ้านตรงที่จะออกไปข้างนอกจะม ี
ท่อเล็กๆ	 ท่อหน่ึงซ่ึงมันจะมีจิ้งจกกับกบมาบ้างบางวัน 
เขาจะมุ่งหน้าท่ีจะออกตรงนั้น	 ถ้าใครจะเปิดประต ู
เขาจะไปยืนรอไปหากบหาจิ้งจก	กระดิกหางใส่เหมือน
เป็นเพือ่นกนั	กจ็ะมมีมุทีน่่ารกัๆ	ให้เหน็ตลอด	พอเล้ียงเขา 
ตัวเดียวก็จะติดคนค่อนข้างเยอะ"	

เทคนิคกำรสำนสัมพันธ์

	 "ส่วนใหญ่นีออนจะเห่าก่อนค่ะ	 ด้วยความที่ไม ่
คุ้นเคย	 ต้องคอยบอกคนท่ีมาให้เกาท้องเขาไปเรื่อยๆ	
สกัห้านาทแีล้วเขาจะติดเลย	ถ้าไม่ท�า	กจ็ะแบบนีใ่ครน่ะ 
มาท�าไม	 แล้วมีอีกอย่างคือ	 ไม่ชอบเด็ก	 บังเอิญว่า 
พาเขาไปบ้านญาติ	 แล้วเจอเด็กตัวเล็กๆ	 อุ้มเขย่าๆ	 
แล้ววิ่งเข้าบ้านไปเลย	 ตั้งแต่นั้นคือ	 นีออนเกลียดเด็ก
เลยค่ะ	 เจอเด็กก็จะเห่าใส่	 ไม่ชอบเลย	 เลยโชคร้ายไป
ไม่น่าพาไปวันนั้นเลย	 เขาค่อนข้างฝังใจ	 พอเห็นเด็ก 
จะจ้องเลย	ไม่เอา	ไม่เข้าใกล้"	
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แนะน�ำถึงคนเลี้ยงสุนัข

	 "หลักๆ	 แล้วแพทว่าคนที่เลี้ยงหมาจริงๆ	 อยากให้
พร้อมที่จะเลี้ยง	 เพราะว่าสุดท้ายแล้วสัตว์เลี้ยงก็อยาก
ที่จะมีความสุข	อย่างนีออนจะชอบไปวิ่งที่สวน	เวลาได้
ไปจะรู้เลยว่าเขามคีวามสขุ	แต่ก็มบีางช่วงทีแ่พทท�างาน
เยอะแล้วไม่ได้พาเขาไป	เขากจ็ะเหงาแล้วกเ็บ่ือ	ซึง่แพท 
รู้สึกว่าคนที่จะเลี้ยงได้จริงๆ	ต้องพร้อมที่จะให้ความรัก
กบัเขา	ใส่ใจ	ดแูล	เร่ืองน้ีส�าคญัท่ีสดุเลยค่ะ	เพราะถ้าเรา
ไม่มีเวลาก็เหมือนกับว่าเขาต้องอยู่ตัวคนเดียว"

ฝำกผลงำนให้ติดตำม

	 "ตอนนี้มีละครที่ถ่ายท�าจบแล้ว	 น่าจะได้ออนแอร์
ปลายปีคือเรื่อง	 Princess	 Hours	 (Thailand)	 แล้วก็ 
ที่ยังถ่ายท�าอยู ่คือเรื่อง	 I	 Sea	 U	 ค่ะ	 ฝากติดตาม 
ผลงานด้วยนะคะ"

ขอบคุณสถำนที่ถ่ำยท�ำ	K	Village

roll Up

grooM-dog 
Handy!

3.	 ชิน้หลงั	น�าผ้าหน้า	7"	และ	2"	กุน๊ขอบหนึง่
ด้าน	แล้วเย็บติดซิปให้ด้านกุ๊นหันเข้าหากัน

1.	 น�าผ้ากุน๊เยบ็เก็บขอบด้านหนึง่ของผ้าหน้า
กว้าง	7"	(1	ชิ้น)	และกุ๊นขอบพลาสติกใสด้วย

5.	 กลบัผ้าด้านถกูออกด้านนอก	แล้วเยบ็เกบ็
ริมผ้ารอบด้าน

2.	 น�าชิ้นพลาสติกวางบนผ้า	 7"	 ที่กุ๊นขอบ	
เย็บด้านข้างติดกัน	และเย็บตามแนวขวางผ้า	
แบ่งช่องตามจ�านวนที่ต้องการ

4.	 เย็บผ้าซับใน	 ชิ้นหลัง	 และชิ้นส่วนหน้า
รอบด้าน	โดยวางผ้าตามภาพ	เว้นช่องด้านบน 
กว้าง	3"	เพื่อกลับด้านผ้าด้านในออกมา

6.	 น�ารบิบ้ินมาพบัครึง่แล้วเยบ็ติดกับผ้าด้าน
ใน	วางให้ได้ก่ึงกลางเข้ามาจากขอบประมาณ	
1/2"	เสร็จแล้วรีดบริเวณขอบให้ได้รูป

เ ป็นเรือ่งยุง่ยาก	เมือ่เวลาอาบน�า้ตดัขนเจ้าตูบครั้งใด	จะต้องคอยหาอุปกรณ์
การกรูมมิ่งต่างๆ	 ที่ต ้องการ	 เช่น	

กรรไกรตัดขน	 กรรไกรตัดเล็บ	 ตะไบ 
ส�าล	ีคอตต้อนบัต	และหวีท่ีมหีลายแบบ 
หลากชนดิ	ซึง่บางครัง้มนักว็างปะปนซะ
จนหยิบจับล�าบาก	ดังนั้น	เพื่อความง่าย 
และเป็นระเบียบแล้ว	 จัดทั้งหมดให้
เป็นสัดส่วนในกระเป๋าใบย่อมขนาด
เหมาะมอื	แถมเวลาเดนิทางยงัม้วนๆ	ใส่
กระเป๋าไปไหนต่อไหนได้อีกด้วย

MateriaL:
1.	 ผ้าขนาด		9	x	22"	(2	ชิ้น),	7	x	22"	 
	 (2	ชิ้น),	2	x	22"	(1	ชิ้น)
2.	 พลาสติกใส	4	x	22"	(1	ชิ้น)
3.	 ผ้ากุ๊นขอบ
4.	 ซิปยาว	22"
5.	 ริบบิ้น	กรรไกร	เข็มหมุด	ด้าย

HoW to: 
เริ่มต้นที่ชิ้นหน้า

Pet 
DIY

ชิ้นหน้า
ชิ้นหลัง

ซับในชิ้นหลัง	7x22"
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เจอร์ไฮ จัดกิจกรรม 

ให้ด้วยรัก 
@ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

	 นายสขุวฒัน์	ด่านเสริมสขุ	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบตักิาร	บริษัท	เจรญิโภคภณัฑ์ 
อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 ซีพีเอฟ	 โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขตรา	 'เจอร์ไฮ'	 ร่วม
กับ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์	 จัดงาน	 “Dog’s	 Ville”	 ภายใต้คอนเซปต์	 
“Feed	me	with	 love”	 ให้ด้วยรัก	 	 เมื่อวันที่	 5-9	 ตุลาคม	 ท่ีผ่านมาภายในงาน	 
มีกิจกรรมที่เอาใจคนรักน้องสุนัขมากมาย	 เช่น	 การประกวดภาพถ่ายในคอนเซปต	์ 
“ให้ด้วยรัก”	 การแข่งขัน	 “ป้อนค�ารัก”เพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันธ์ที่มีให้
กันระหว่างสุนัขกับเจ้าของ	 และกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจ 
จากคนรักสุนัขเป็นจ�านวนมาก		
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No.3 ThaNawaT PrasaNThammakhuN

 #ให้ด้วยรัก #เต้าฮวยบูลด็อกสายแบ๊ว 
ให้ความรักด้วยการพาท่องเที่ยว ป๊าไปไหนฮวยไปนั่น

นิทรรศการภาพถ่าย

ให้ด้วยรัก

No.1 khaNiTTha PhumchuN

"ขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ 
ขอมองตาหน่อย ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ... 
ขอใจเธอหน่อย ไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่ 
หากมีหัวใจของเธอ ก็สุขเกินพอ..." 

 มือใหญ่คู่นี้ของพี่โอ้จะคอยดูแลปกป้องขาเล็กๆ ตัวนี้.. 
ขาเล็กๆ ของตองคิงจะคอยให้ก�าลังใจมือใหญ่ๆ คนนี้ 
เราทั้งสองต่างก็มีความรักให้แก่กัน #ให้ด้วยรัก 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ด้วยใจ เพียงหวังแค่ให้เธอมีความสุข 

No.2 keTsaNee asia Love

 สิ่งที่แม่มอบให้หนูวันแรกที่เราเจอกัน 
จนกระทั่งหนูเป็นไข้หัด โอกาสรอด 10%
ไม่มีหมอที่ไหนรักษาหนู แม่ก็หาจนมีหมอยอมรักษาหนู
ใช้เงินเท่าไรแม่ก็สู้ขอให้หนูหาย แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น 
หนูหาย แต่สิ่งที่ตามมาท�าให้หนูเดินไม่ได้ ชักมากจนเบลอ 
สมองจ�าอะไรไม่ได้ แม้แต่แม่หนูก็จ�าไม่ได้ หลอดลมตีบ 
ขาหลังเสีย ชักเกร็ง แบล็คสกิน หนูตายมาแล้ว 10 กว่าครั้ง 
หนูก็ยังรอดมาได้ ด้วยความรักที่เรามีให้กัน เราสู้มาด้วยกัน 
แม่รักลูกมากนะ #ปิงปอง

No.9 eva 
NuTkumheaNg

 #ให้ด้วยรัก 
"ให้ความรักโอบกอดเรา
ไปแบบนี้นานๆ นะหมูยอ 
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
และตลอดไป" 
เพราะรักจึงต้องดูแล
ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเรื่องกิน 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความสุขที่เรา
จะมีร่วมกันไปตลอดนะ 
รักที่สุด

No.6 NaNTawaN ThoNgsaPak

 ให้ส�าหรับแม่หมาคนนี้คือ ..ให้เขาเรียนรู้ทุกสิ่งในชีวิต 
ให้กล้าเผชิญโลกให้เขาไว้ใจว่าเราจะดูแลเขา และเราก็ท�าได้จริงๆ 
เพื่อให้เขามีส่วนร่วมทุกอย่างในชีวิตเรา 
เรารักเขามากและจะดูแลเขาให้ดีที่สุดตลอดไป
#ให้ด้วยรัก #เด็กน้อยช็อปเปอร์

No.7 PaNrawee khamPee

 ชื่อถึกคับ : ถึกเป็นลูกรักตัวแรกของเราสองคน 
ไปไหนไปด้วยกันตลอด ถึงถึกจะหน้าดุแต่ถึงขี้อ้อนมากนะคับ 
ฝากถึกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคับ #ให้ด้วยรัก

No.5 FerN PcyP

 #ให้ด้วยรัก รักด้วยการให้ นอกจากจะให้อาหารที่ดี
อย่าง JerHigh ในทุกๆมื้อแล้ว การให้ "ธรรมชาติ" 
ก็เป็นสิ่งส�าคัญค่ะ พากันออกไปสัมผัสธรรมชาติ เปิดโลกกว้าง 
และปล่อยอารมณ์ไปตามความรู้สึกที่มีต่อสิ่งตรงหน้า 
เราเชื่อว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ สิ่งเหล่านี้ให้ความสดชื่น 
อบอุ่น และสามารถปลอบประโลมใจของพวกเราได้ดีที่สุดค่ะ 
#พุลพุลชอบทะเลมากกกกก

No.4 
ม๋าแก ่Nok รักในหลวง
 อุ่นใจที่เรามีเรา 
ไปด้วยกันทุกที่ 
#ให้ด้วยรัก 
ลูกหมี&นก...
เราเป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกัน

No.8 ไพลิน สุยะแก้ว

 ชื่อ "อองรี" คับ อองรีคือหมาที่แฟนเราสัญญาไว้
ตอนที่นอนป่วยอยู่ รพ. ว่าถ้าเราดูแลตัวเอง 
หายป่วยแล้วจะให้เลี้ยงหมาได้ ตอนแรกก็คิดว่าแฟนพูดไปงั้น 
แค่ให้เรามีก�าลังใจสู้กับโรคที่เป็นอยู่ แต่มันกลับท�าให้เรามีแรงอยาก
หาย อยากเลี้ยงหมา อยากกลับบ้าน หลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านได้
หลายเดือน ก็คิดว่าแฟนคงลืมสัญญาไปแล้ว 
แต่ตอนเลิกงานกลับมาบ้าน จ�าได้เลยค่ะ
เป็นวันที่ 23 เมษายน ปีที่แล้ว เป็นวันที่เราเจอเขา 
สบตาเขาครั้งแรก เขาอยู่ในกรงใบใหญ่ มองมาที่เรา 
เราพูดไม่ออกได้แต่เอามือปิดปากตัวเองดีใจเหมือนนางงามได้มงกุฎ 
เราค่อยๆ เปิดประตูกรง เขากระโจนมาหาเรา 
ลูกหมาพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก ขนสีน�้าตาลนุ่มนิ่ม วัย 3 เดือน 
วันนั้นเราก็รู้ตัวเองเลยว่า เราหลงรักเขาอย่างจัง และพูดได้เต็มปาก
ว่า เขาคือลูกชายของเรา เราดูแลใส่ใจเขาตั้งแต่ก่อนนอนจนตื่นนอน 
โดยไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยสักวัน จากคนชอบนอนตื่นสาย 
เรากลายเป็นคนตื่นเช้า ปาร์ตี้กลางคืนก็น้อย ตอนนี้แทบจะไม่ได้ไป
เลย อยากอยู่กับเขา คิดถึงใจเขาเวลาต้องอยู่บ้านคนเดียว 
ถึงแม้จะมีคนอื่นในบ้านอยู่ แต่ก็ไม่เหมือนมีแม่อยู่เนอะ 
ไม่ใช่แค่เขารักเรา เราก็ทั้งรักทั้งหลง ทั้งเห่อ ทั้งอวยเขาเหมือนกัน 
ก็มีลูกชายอยู่กับเขาคนหนึ่ง ทุกวันการไปเที่ยวนอกบ้าน
ต้องนึกถึงเขาเป็นส�าคัญ พาเขาไปได้ไหม สถานที่รับหมาไหม 
จะพาไปเที่ยวไหนกับเราดี เขาคือสิ่งส�าคัญ 
เป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน 
เราจะแก่ เราจะรัก เราจะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดไป 
เพราะอองรีคือรักของแม่ และแม่จะดูแลอองรีด้วยรักตลอดไป 
นี่คือสิ่งที่ "ให้ด้วยรัก" โดยไม่หวังอะไรตอบแทน 

sPecial events!
12
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No.13 sasiThorN muaNgsri

 #ให้ด้วยรัก #ไข่มุก บีเกิ้ลเรียบร้อย 
เรารักไข่มุกเหมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

ไปไหนพาไปหมด ไม่ทอดทิ้งกันค่ะ

No.10 PatcHara MulaN

 #ให้ด้วยรัก #Junior 
จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงก็น่ารักซะขนาดนี้ 
พาไปไหนมาไหนด้วยตลอด 
เราให้ความรักกับเขา 
เขาก็ให้ความรักกับเรา 
ถึงเขาพูดไม่ได้แต่แสดงออก
ถึงความรักที่มีให้กับเราตลอดเวลา 

No.18 miNkca DoLLa

 #ให้ด้วยรัก น้องคุนหมิงถูกรับมาเลี้ยงได้ไม่นาน 
แต่คุนหมิงท�าให้แม่รักได้ขนาดนี้ คุนหมิงคือคนในครอบครัวคนหนึ่ง 

เป็นก�าลังใจดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต ที่ท�าให้แม่ยิ้มทุกวัน 
นอกจากนี้ คุนหมิงยังท�าให้คนรอบๆตัว ยิ้มไปด้วย 

แม่จะท�าให้คุนหมิงมีความสุขที่สุด 
นี่คือสิ่งที่แม่อยากให้คุนหมิงที่สุดนะ 
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตนะ #คุนหมิง

cr.Mon Pramulart

No.19 Pare FiTze

ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกค�า ไม่เคยต้องถาม
ก็ตอบมาได้ตรงใจ ไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับ สิ่งที่ดีๆมากมาย 

เข้าใจเมื่อได้รักเธอ - ความรักนี้เป็นรัก
ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งสองฝ่าย เพราะรักคือการให้ 

#ให้ด้วยรัก

No.17 chaNoN PhuNNikuL

ปกป้องและดูแลกันและกันตลอดไป #ให้ด้วยรัก 

No.11 suriya waNichakuL

#ให้ด้วยรัก ตราบเท่าที่ฉันหรือเธอยังมีลมหายใจ 
ทุกวัน ทุกเวลา ทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวินาที 

เราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป 
เพราะเธอคือส่วนหนึ่งของพลังชีวิตของฉัน 

No.12 mai PakDee

 สื่อสารผ่านสายตา ไม่ต้องมีค�าพูดใดๆ ^^ 
#ให้ด้วยรัก #ลูกพี่มาเฟีย

No.15 ตาอู๋ ป๊าต้นหอม เองค๊าบบบบ

 เมื่อรักคือการให้ ดังนั้น คุณต้องให้ด้วยความรัก 
Feed me with love

No.14 PoLy PoLy

บนโลกใบนี้เรามีใครต่อใคร
ตั้งมากมาย แต่เค้ามีแค่เรา

เพียงคนเดียว เราคือโลกทั้งใบของเขา
#ให้ด้วยรัก 

#รักเค้าทั้งหมดของหัวใจ 
#ถุงเงินเหม่งน้อย 

No.16 iriN 
hiruNPiTchayawoNg

มินนี่: ความรักที่ปราศจากเงื่อนไข 

No.20 aNgsaNa 
ViJitcHaNya

 #ให้ด้วยรัก 
(น้องไมลี่ย์)

รักนี้เป็นรักอันบริสุทธ์ 
รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

มอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด 
ไปไหนด้วยกันตลอด ไม่ห่างกัน

ให้เจ้านัน้เปรยีบเสมอืนคนในครอบครวัคนหนึง่
ที่คอยท�าให้แม่ยิ้มได้เสมอ

ไม่ว่าทุกข์หรือสุข 
ในชีวิตเราอาจจะมีใครหลายคนผ่านเข้ามา 

แต่ส�าหรับเจ้าตัวน้อยสี่ขานี้แล้ว 
เขามีแค่เราคนเดียว
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เ มื่อสัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว
และดเูหมอืนว่าจะเป็นเรือ่งปกตทิีเ่ราอยากจะถ่าย
ภาพของพวกเขาเอาไว้เป็นที่ระลึก จะถ่ายเดี่ยว 

หรือถ่ายแบบเป็นหมู่คณะก็ดี แต่ขึ้นชื่อว่า “สัตว์” 
การจะให้เขาอยู่นิ่งๆ เพื่อให้เรากดบันทึกภาพเป็น
เรื่องยากพอสมควร เราเลยมีวิธีการง่ายๆ ให้คุณ
สามารถเก็บภาพสัตว์เลี้ยงให้ออกมาสวยสมใจ

Place 
	 ส�ำหรับสุนัขส่วนใหญ่	เรื่องสถำนที่ในกำรถ่ำยภำพ
มักจะไม่ค่อยเป็นปัญหำนัก	 จะเป็นที่ร่มหรือกลำงแจ้ง	
พวกเขำก็มีควำมสุขทั้งน้ัน	 แต่กับเจ้ำตูบบำงตัวแล้ว
อำจจะต่ืนเต้นถ้ำต้องเดนิทำงออกนอกบ้ำน	กรณีแบบนี้ 
เขำจะรูส้กึสบำยใจมำกกว่ำ	หำกได้อยูบ้่ำน	ลองมองหำ 
มุมโปรดในบริเวณบ้ำนท่ีด้ำนหลังอยู ่ใกล้กับต้นไม	้
เก้ำอ้ีตัวโปรด	 มุมพักผ่อน	 ถ้ำเป็นช่วงเทศกำล	 อย่ำง
วันคริสต์มำสก็ลองจัดฉำกโดยน�ำส่ิงของที่เกี่ยวข้องกับ
เทศกำลมำตกแต่งเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กับภำพ

The TreaT Trick
	 ระหว่ำงถ่ำยภำพ	 คุณคงต้องกำรให้สัตว์เลี้ยงมุ่ง
ควำมสนใจไปที่ตัวช่ำงภำพเป็นหลัก	 ต้องเตรียมตัวให้
พร้อมโดยกำรใช้สิ่งหลอกล่อเพื่อเรียกควำมสนใจ	สุนัข
บำงตัวจะสนใจเมื่อมีใครเรียกชื่อ	บำงตัวสนใจของเล่น	
และสุนัขโดยมำกจะชื่นชอบเม่ือได้ขนมขบเคี้ยวเป็น
สิ่งตอบแท	 แต่มันจะง่ำยข้ึนหำกคุณได้ท�ำกำรฝึกค�ำสั่ง 
พื้นฐำน	เช่น	นั่งและคอยให้กับสุนัขของคุณ

Tips for 
GeTTinG PhoTos 

of Your DoG
สวมบทบาทช่างภาพประจ�าตัวให้สัตว์เลี้ยง

make your dog smile
	 วธิง่ีำยๆ	ทีจ่ะท�ำให้เจ้ำตบูยิม้กค็อื	ท�ำให้เขำมคีวำมสขุ 
เริ่มด้วยกำรเล่นกับเขำ	 อำจใช้กำรสัมผัสหยอกล้อ	 
โยนของเล่นสกัพกั	จงึค่อยน�ำเขำกลบัมำยงัจดุถ่ำยภำพ	
ถึงตอนนี้เมื่อคุณเรียกชื่อเขำมักจะยิ้มตอบอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ	จำกนั้นก็กดชัตเตอร์ได้

shooT a loT
	 กำรใช้กล้องดิจิตอลจะท�ำให้คุณสำมำรถถ่ำยภำพ
ได้จ�ำนวนมำกขึน้	และดรููปได้ทนัทเีพ่ือแก้ไขข้อผดิพลำด 
ต่ำงๆ	

geT on your dog's eye level
	 มุมที่ดีที่สุดในกำรถ่ำยภำพสัตว์เลี้ยงก็คือ	 ระดับ
สำยตำ	 กำรเลือกใช้มุมบนก็เป็นมุมที่ให้ภำพที่น่ำรัก	 
แต่คณุอำจจะเบือ่ทีจ่ะต้องคอยเบีย่งกล้องหลบเท้ำของ
ตวัเองแทบทกุรปู	กำรตัง้กล้องในระดบัสำยตำคอืระดับ
เดียวกับที่สุนัขมองคุณได้อย่ำงสะดวกสบำย	 และมัน
ท�ำให้เขำรู้สึกสบำยที่ได้มองหนำ้คุณตรงๆ

exTreme close uP shoT
	 ใช้กำรถ่ำยภำพระยะใกล้บ้ำง	 (close up) กับ 
ส่วนต่ำงๆ	ในร่ำงกำยสุนัข	เช่น	อุ้งเทำ้ที่มีขนปุย	หำงที่
ม้วนฟู	ดวงตำ	หรือจมูกมนเป็นมันเงำ

camera Trick
	 คุณควรตั้งค่ำควำมเร็วของชัตเตอร์ให้มำกขึ้น	 ถ้ำ
ต้องกำรถ่ำยภำพในกรณีที่สัตว์เลี้ยงก�ำลังเคล่ือนไหว	
ถ้ำคุณใช้กล้องฟิล์มก็ควรใช้ฟิล์มไวแสงไม่ต�่ำกว่ำ	400

Don'T
Do This
	 •	อย่าใช้แฟลชมากเกินไป	 มันจะสร้ำงควำม
ร�ำคำญให้กับสุนัขของคุณ	 นอกจำกนี้	 แสงแฟลชอำจ
จะสะท้อนเข้ำดวงตำท�ำให้เกิด	 red eye	 ได้	 เลือกใช้
เฉพำะเมื่อมีแสงน้อยในเวลำจ�ำเป็นก็พอ

	 • อย่าใช้เวลาในการถ่ายภาพนานเกินไป พัก
เบรกให้สนุขัได้เล่นผ่อนคลำย	ยดืเส้นยดืสำย	กนิน�ำ้บ้ำง

	 •	อย่าท�าในสิ่งท่ีเขาไม่ชอบ	 เช่น	 กำรบังคับใส่
เสื้อผ้ำหรือพำไปในสถำนที่ที่เขำอึดอัด

	 •	อย่าจ�ากัดตัวเอง ทดลองสิ่งใหม่ๆ บ้าง อย่ำง
อปุกรณ์เสรมิส�ำหรบักล้อง	โปรแกรมช่วยในกำรแต่งภำพ 
เทคนิคและมุมกล้องแบบสร้ำงสรรค์
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น�าพาให้เขาได้พบกับแมวเร่ร่อนสีส้มที่ได้รับบาดเจ็บและ
หลงมาในแฟลตของเขา	ด้วยความสงสารเจมส์ตดัสนิใจรบั
เลีย้ง	ดแูลรักษาจนหายด	ีแต่เจ้าเหมยีวก็ยงัเลอืกทีจ่ะตาม
เจมส์ไปไหนมาไหนเช่นเดมิ	ชายหนุม่จงึตกลงรบัเจ้าเหมยีว
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในชวีติและให้ช่ือว่า	“บ๊อบ”	

	 ย่ิงนานวัน	 มิตรภาพระหว่างทั้งคู่ช่วยเยียวยาเจมส ์
ให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ	 รวมถึงการใช้ยาเสพติด	 และยัง
ท�าให้เขาได้เรยีนรูมุ้มมองชวิีตผ่านเจ้าเหมยีวบ๊อบ	แมวท่ีร่วม 
ผจญภัยฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ	ไปกบัเขา	ตดิตามเรือ่งราว 
ชวีติระหว่างชายหนุม่และแมวได้ในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้ 
หรือบนแผงหนงัสอืรปูแบบภาษาไทย	ในชือ่	A	Street	cat	 
Named	Bob	(บ๊อบ	แมวเตะฝันข้างถนน)	และ	The	World	 
According	to	Bob	(บ๊อบ	แมวมองโลกระบายฝัน)	

หมวดหมู่: comedy,	Drama,	Family
อ�ำนวยกำรสร้ำง: Sony	Pictures
ผู้ก�ำกับ: roger	Spottiswoode
writer:  James	Bowen	(novel),	Garry	Jenkins
นักแสดง: Bob,	Luke	Treadaway,	ruta	Gedmintas

a street cat named 
BoB
	 จากวรรณกรรมขายดีที่เขียนจากเร่ืองจริงของ	
“บ๊อบ”	 แมวข้างถนนที่เปลี่ยนชายติดยาคนหนึ่ง
สู่ชีวิตใหม่	 ซึ่งก็คือผู้เขียน	 เจมส์	 โบเวน	 ได้รับเสียง
ตอบรับอย่างดีจากยอดการตีพิมพ์ในอังกฤษกว่า	
1	 ล้านเล่ม	 ถูกน�าไปแปลอีกกว่า	 30	 ภาษาท่ัวโลก	
เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวของชายเร่ร่อนวัย	 33	 ปี	
เจมส์	 โบเวน	 ผู้ใช้ชีวิตไปกับการเล่นดนตรีแลกเงิน 
ข้างถนนและเป็นผูป่้วยตดิเฮโรอนี	จนวันหนึง่โชคชะตา

Paris Hilton 
gets neW $8k 
tiny dog
	 นบัได้ว่าเป็นเซเลบสาวทีร่กัน้องหมามากทีส่ดุคนหนึง่
ส�าหรบั	Paris	Hilton	ทายาทสาวเจ้าของโรงแรมดงั	ทีก่่อน
หน้าเป็นผู้น�าแฟชั่นการอุ้มเจ้าตูบออกอีเว้นท์จนฮือฮา 
ไปพักหนึ่ง	 ตามมาด้วยกระแสความแรงของบ้านหมา 
ที่แพงติดอันดับของโลก	 ล่าสุดเธอเพิ่งเปิดตัวสุนัขพันธุ์ 
ชวิาว่า	ท	ีคพั	เพศเมยีชือ่	Diamond	Baby	ทีม่ค่ีาตวัถงึ	8,000	
เหรียญสหรัฐฯ	 หรือราว	 2.8	 แสนบาทบนอินสตาแกรม 
ส่วนตวั	นอกจากนี	้เธอยงักล่าวถงึสนุขัตวัโปรด	Tinklebell 
ทีต่ายจากไปร่วมปีว่า	แม้เธอจะรับสนัุขตวัใหม่มาเลีย้งแต่
ก็จะไม่มีตัวไหนมาแทนท่ี	 Tinklebell	 ได้	 และเธอก็จะ
ระลึกถึงมันตลอดไป	คุณสามารถ	Follow	อินสตาแกรม
ส่วนตัวของชิวาว่าน้อยได้ที่	@DiamondBabyX




