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Brittany Spaniel  

นักล่าอารมณ์ดี 
OF THE MONTH

ถิ่นกำ�เนิด : ประเทศฝรั่งเศส 
ช่วงอ�ย ุ: 12-14 ปี  
สูง : เพศผู้ 48-50 เซนติเมตร        
        เพศเมีย 47-49 เซนติเมตร 
น้ำ�หนัก : เพศผู้ 15.8-24.9 กิโลกรัม 
             เพศเมีย 15.8-22.6 กิโลกรัม 

บรติทาน ีสแปเนยีล เป็นสุนขัล่าเหยือ่ขนาดกลาง ขนหนาและสวยเด่นเป็นสง่า ขายาว แขง็แรง คล่องแคล่ว
ว่องไว รักการล่านกเป็นชีวิตจิตใจ จึงมักถูกเลี้ยงอยู่ในชนบทเพื่อใช้ล่านก กระรอก และกระต่ายป่า บางที่
เลี้ยงไว้ใช้ในการแข่งกีฬาล่าสัตว์ต่างๆ ชอบวิ่งเล่นในที่กว้างๆ รักสนุกและฉลาด "บริตทานี" ตั้งตามชื่อเมือง
ทางเหนือของประเทศฝรั่งเศส มีการคาดเดาว่า พัฒนาสายพันธุ์มาจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ในช่วงที่
ประเทศเปิดการค้าเสรี ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพวาดและสิ่งทอแขวนผนังในศตวรรษที่ 17 บริตทานีนิยม
เลี้ยงกันในหมู่ชนชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส จนเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปี ค.ศ.1907 บรติทานมีนีสิยัร่าเรงิ ฉลาด รกัสนกุ พลงังานเยอะ 

กระฉบักระเฉง ว่องไว ซือ่สตัย์ เป็นมติร เข้ากบัคนง่าย 
และตืน่ตวัอยูต่ลอดเวลา มีสญัชาตญาณในการล่า ได้รบั
การจัดประเภทให้อยู่ในสนุขัเพือ่เกมส์กฬีา เพราะมคีวาม
กระตอืรอืร้นสูง รกัอสิระ มคีวามสามารถรอบด้าน ชอบ
พืน้ทีก่ว้าง ไม่ชอบอยูเ่ฉย มทีกัษะในการหาต�าแหน่งและ
กูภ้ยั ต้องการการออกก�าลงักายเป็นประจ�าเพือ่ให้ร่างกาย
และจติใจสมบรูณ์แขง็แรง บรติทานจีงึเหมาะทีจ่ะอยูต่าม
ชนบทมากกว่าในเมอืง

บริตทานี จะมีขนยาวปานกลาง หางสั้น ไม่จ�าเป็น
ต้องแปรงขนเป็นประจ�า แต่ต้องดูแลรกัษาความสะอาด
อยู่สม�่าเสมอ เป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์สแปเนียล เป็น
ที่นิยมส�าหรับผู ้ชอบกีฬาล ่าสัตว ์ในยุโรป เพราะ
สามารถไล่สัตว์ให้ออกจากที่ซ่อนได้ดี 

บริตทานี เหมาะกับเจ้าของท่ีมีความกระตือรือร้น 
และแขง็แรง พร้อมทีจ่ะบกุป่าผ่าดงไปกบัเขาได้ หากเป็น
ผูท้ีช่ืน่ชอบกฬีากลางแจ้งจะเหมาะสมอย่างยิง่ ผูเ้ลีย้งควรมี
ความอดทนในการฝึก ไม่ควรเลีย้งในอพาร์ตเม้นท์ เพราะเขา
ต้องการพืน้ทีไ่ว้วิง่เล่นและล่าสตัว์เลก็ๆ สามารถเลีย้งไว้
กับเด็กเล็กได้ดี เข้ากับเด็กได้ดี ผู้เลี้ยงที่ไม่ค่อยมีเวลา
และไม่กระตือรือร้นไม่แนะน�าให้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้

โดยปกติบริตทานีเป็นสุนัขที่แข็งแรง แต่ก็ควร
ตรวจสอบหาโรคทางพันธุกรรมของเขาอยู่เสมอ ควร
ระวังเรื่องการติดเชื้อที่ดวงตา และความผิดปกติของ
สะโพก ควรให้เขาออกก�าลังกายเป็นประจ�า เพราะหาก
ไม่ได้ออกก�าลงัอาจท�าให้เขามอีารมณ์รนุแรงและอยู่ไม่สขุ
ได้ เพราะเขาเป็นสนุขัทีม่พีลงังานเหลอืเฟือ 

ศีรษะ แคบ แบน ยาว เล็กลงที่ปลายจมูก จุดหัก
บริเวณสันจมูก ระหว่างตาทั้ง 2 ข้างหักเข้าเล็กน้อย

ห ูเลก็ก�าลงัด ีใบหพูบัลงไปทางด้าน 
ยกเว้นเวลาตื่นตัวหูจะตั้งขึ้น

สีขน สีและต�าหนิไม่ระบุเฉพาะ แต่ปกติจะมี
สีเทา สีเทาอมน�้าเงินเข้ม ด�า และ สีน�้าเงินเข้ม 
อย่างไรก็ตามต�าหนิไม่ควรมีลักษณะเป็นลาย 
หรืออาจมีต�าหนิบนตัวเป็นสีน�้าตาลแทน โดย
ทั่วก็จะมีสี Orange and White, Liver and 
White, Black and White (Not Universally 
Accepted), Tricolour, Orange Roan, Liver 
Roan และ Black Roan

ต� ดวงตาสดี�า มปีระกายสดใส บ่งบอกถงึความ
ฉลาดร่าเรงิ กระตอืรอืร้น ซือ่สตัย์ และเป็นมติรอยู่
ตลอดเวลา

ขน ขนหนา เนียนนุ่ม เงางาม เหมือน
แพรไหม เป็นขนชัน้เดยีว ยาวปานกลาง 
เรยีบเนยีน มลีกัษณะทีเ่รียกว่า Flowing

ข� ขาหน้ายาวตรง ลาดลงสวยงาม
จากใต้ไหล่ กระดกูขาหน้าสวยได้รปู
แข็งแรง ส่วนขาหลังยาว หน้าแข้ง
แข็งแรง กล้ามเนื้อกระชับสวยงาม 
มองจากด้านหลังจะเห็นขาหลัง
ขนานกนั หน้าขาโค้ง ข้อเท้าแขง็แรง 
ทิ้งตรงถึงเท้า
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จมูก สีด�า หรือสีน�้าตาล หรือสี
ต่างๆ ตามสีที่มีอยู่บนตัวสุนัข

ห�ง ยาวทิง้ต�า่ถงึข้อขาท่อนล่าง ค่อยๆ เรยีวเลก็
ลงตอนปลาย บริเวณปลายหางโค้ง หรอือาจมหีาง
สัน้กดุหรอืไม่มหีางกไ็ด้ 
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         วันนี้เพ็ทเลิฟเวอร์มีโอกาสได้ต้อนรับนักแสดงคนสวย ที่มีดีกรีถึง
มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2005 พร้อมกับมีผลงานละครทางช่อง 7 สีมามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ขมิ้นกับปูน” ในบท ทานตะวัน เรื่อง “โนราห์” ในบท 
เยาวมาลย์ เรื่อง “อกธรณี” ในบท สารภี เรื่อง “พริ้ง คนเริงเมือง” กับบท 
มาลินี หรือจะเป็นเรื่อง “สัมปทานหัวใจ” กับบท ทักษิณานัก ใช่แล้วค่ะ 
จะเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ “น้องไอซ์” อธิชนัน ศรีเสวก คนสวยคนนี้ของ
เรานี่เอง วันนี้ไอซ์ไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับคู่ใจที่แสนจะน่ารักน่าฟัด มาดู
กันว่าไอซ์จะพูดถึงสุดที่รักของเธอว่าอย่างไรบ้าง

รู้จักข้าวตู
 “ตอนนี้ไอซ์เลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด 9 ตัว มีทั้งปอมเมอเรเนียน 
ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย และชิวาว่า ค่ะ ที่พามาวันนี้จะเป็นปอมเมอเรเนียน 
สีขาว มีชื่อว่า “ข้าวตู” อายุได้ 9 ปีแล้วค่ะ ต้องขอเท้าความก่อนว่า เมื่อ
ก่อนคุณแม่เคยซื้อปอมเมอเรเนียน แล้วเราก็พาไปอาบน�้าที่โรงพยาบาล
สัตว์แห่งหนึ่ง แต่เป็นความสะเพร่าของทางโรงพยาบาล ท�าน้องหมาตก
แล้วคอหักตายในทันที และทางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ เลย 
เราก็ได้แต่เสียใจมาก คิดถึงเขามาก เลยอยากหาสุนัขที่คล้ายกับเขา แต่ก็
ยังฝังใจกับเรื่องที่ผ่านมา เลยไป search หาในอินเทอร์เน็ต จนได้มาเจอ
ฟาร์มนี้ คือมันพิเศษกว่า ตรงที่น้องหมาของเขามีประกันชีวิต ที่ส�าคัญ น้อง
ข้าวตู ที่ได้มาจากที่นี่ก็น่ารักและถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยทีเดียว ยังไง
ต้องได้กลับบ้านด้วยกันแน่นอน แล้วก็ไม่ผิดหวัง เขาน่ารักมาก แสนรู้ เป็น
หมารับแขก ปกติคนทั่วไปเขาจะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้าน เห่า ระวังคนแปลก
หน้า แต่ข้าวตูนี่ตรงกันข้ามเลย รับทุกคนที่เข้าบ้าน ไม่เห่า ไม่ดุเลย แถม
สนิทกับคนอื่นๆ ได้ไวมาก ไปนั่งข้างๆ เขาเลย แต่ปกติไอซ์ก็ไม่ได้พาเขาไป
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ไหนมาไหนเท่าไร เพราะแอบกลัวไปมากมายหลายเรื่อง อุบัติเหตุเอย เห็บ
หมัดเอย เพราะจากประสบการณ์ที่ไอซ์เคยเลี้ยงน้องหมามา อย่างพันธุ์
อื่นที่ซื้อมา แล้วเขาติดโรคพาร์โว และโคโรนาไวรัส (ล�าไล้อักเสบ) ซึ่งโรค
พวกนี้ท�าให้น้องสามารถเสียชีวิตได้อยู่แล้ว มันก็เลยเกิดความกลัว ไม่ค่อย
อยากพาพวกเขาไปไหน เพราะคุณหมอเคยบอก ต่อให้เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ 
ถ้าติดโรคพวกนี้ยังไงก็ตาย แล้วนี่น้องหมาเราตัวเล็กนิดเดียวเอง เกิดเป็น
อะไรขึ้นมา เราไม่พร้อมจะเสียใจค่ะ”

ที่มาของชื่อข้าวตู
 “ส่วนใหญ่ที่บ้านของไอซ์จะตั้งชื่อสุนัขเป็นชื่อไทยๆ หมดเลยค่ะ ก็
จะม ีถงุแป้ง ข้าวต ูสีน�า้ ดินสอ หมป้ิูง ต้นข้าว ไข่ตุน๋ เมอืงทอง และของขวัญ 
อย่างข้าวตูนี่เป็นแฟนกับถุงแป้ง แล้วก็ได้ลูกมาคอกแรก ก็จะตั้งชื่อลูกของ
เขาจากที่เราได้ถุงแป้งมาจากที่เมืองทอง แล้วคลอดช่วงปีใหม่ ก็เลยได้เป็น
ชื่อ เมืองทอง และของขวัญ” 

การดูแลเอาใจใส่
 “ส่วนใหญ่น้องหมาทุกตัวในบ้านจะกลัวคุณพ่อค่ะ คงเป็นเพราะ
คุณพ่อเลี้ยงมานานเลยรู้ว่า จะดูแลพวกเขายังไง แค่คุณพ่อแอะนิดเดียว 
น้องหมาก็นิ่งกันหมดแล้วค่ะ ในส่วนของไอซ์จะเป็นการเล่นกับเขามากกว่า 
ไอซ์จะสอนให้เขาฟังค�าสั่ง นั่ง หมอบ คอย สวัสดี แต่เราก็ไม่อยากบังคับ
อะไรเขามาก จะเอาเท่าที่พอดีๆ แต่เขาฉลาด ช่างอ้อน จะอยู่เป็น รู้ว่าจะ
ต้องเข้าหาใคร เช่น ถ้าพ่ออยู่บ้านคนเดียว เขาก็จะอยู่กับพ่อ แต่ถ้าพ่ออยู่
กับแม่ เขาก็จะอยู่กับแม่ แต่ถ้าอยู่กัน 3 คน พวกเขาก็เลือกที่จะอยู่กับไอซ์ 
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แถมพ่อแม่เรียกเท่าไร เขาก็ไม่ไปหา เรียกง่ายว่าๆ เขาติดไอซ์ที่สุดในบ้าน 
เราแค่ลุกเดินไปไหน ก็จะเดินตามกันเป็นขบวน หรือไม่ก็คอยมองว่าเราไป
ไหน ท�าอะไร แล้วก็ตามมาอยู่ใกล้ๆ แบบนี้จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงคะ”

ฝากถึงคนที่คิดจะเลี้ยงน้องหมา
 “อย่างแรกเลยต้องมีความพร้อม ในเรื่องของเวลาและหลายๆ 
อย่าง เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ เขาพูดรู้เรื่อง อยากให้รักเขาจริงๆ ใส่ใจ
ดูแลเขาเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว อย่างประสบการณ์ส่วนตัว
ของไอซ์ผ่านมา ไอซ์เลือกซื้อจากฟาร์มที่เขามีประกันชีวิตให้สุนัข เพราะ
ฟาร์มเขาก็คงมั่นใจในสุนัขของเขาว่า สุนัขของเขาแข็งแรง ไม่มีโรค เขาจะ
ได้อยู่กับเราไปได้นานๆ” 

 สุดท้ายอย่าลืมติดตามน้องไอซ์กันได้ที่ IG: ice_athichanan 
และฝากผลงานละครทางช่อง 7 สี เรื่อง “เล่ห์รักยาใจ” ที่ถ่ายจบไปแล้ว
ก�าลังจะออนแอร์เร็วๆ นี้กันด้วยนะคะ และที่ก�าลังถ่ายท�าอยู่อีกเรื่อง คือ 
“สัมปทานหัวใจ” ยังไงฝากเป็นก�าลังใจให้น้องไอซ์คนสวยกันด้วยนะจ๊ะ

Q: อุณหภูมิปกติของร่างกาย
น้องหมาอยู่ที่เท่าไรA:  ขณะที่อุณหภูมิปกติของมนุษย์อยู่ที่ 37.0 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิปกติของน้องหมาก็จะอยู่ที่ 38.1 - 39.2 องศาเซลเซียส 
หรือ 100.5 - 102.5 องศาฟาเรนไฮต์ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูง
กว่าเกณฑ์ อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความตื่นเต้น 
การออกก�าลังกาย การติดเชื้อหรือมีไข้ หากพบอุณหภูมิที่ต�่ากว่า
เกณฑ์อาจเกิดจากการที่น้องหมาเกิดอาการช็อคก็เป็นได้
  อณุหภูม ิ103 องศาฟาเรนไฮต์ถอืว่า มไีข้ปานกลาง อณุหภมูิ
ขึน้ไปถงึ104 องศาฟาเรนไฮต์จะถอืว่าไข้สงู ส่วน 105 องศาฟาเรนไฮต์
นับว่าไข้สูงมาก หากขึ้นถึง 106 องศาฟาเรนไฮต์จะถือว่าอยู่ในขั้น
อันตรายโคม่า สูงกว่านั้นสมองจะถูกท�าลายเสียชีวิตได้ในที่สุด เมื่อ
น้องหมามีอุณหภูมิตั้งแต่ 103 องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไปต้องพาไปพบ
สัตวแพทย์ทันที

วิธีวัดอุณหภูมิของน้องหมา
 หากใช ้ เทอร ์ โมมิ เตอร ์ชนิดที่ท� าด ้วยแก ้วให ้
สลัดเทอร์โมมิเตอร์จนปรอทลงไปต�่าสุด ท�าให้ปลาย
เทอร์โมมิเตอร์ลื่น ด้วยการทาด้วย K-Y Jelly (เจล
ใสหล่อลื่น) ซึ่งมีจ�าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ค่อยๆ 
หมุนเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปในทวารหนักของน้องหมาให้
ลึกประมาณ 1 - 2.5 นิ้ว จับหางและเทอร์โมมิเตอร์ให้
อยู่กับที่นาน 90 วินาที แล้วจงึดงึเทอร์โมมเิตอร์ออก เชด็
เทอร์โมมเิตอร์ให้สะอาด แล้วอ่านค่าอณุหภูมทิีว่ดัได้ อย่าลมื
ท�าการฆ่าเช้ือหลงัการใช้ทกุครัง้ ถ้าหากว่าไม่มปีรอท อาจใช้วธิี
จบัตามหวั ใต้ท้อง หรอืขาหนบีหากรูส้กึร้อนกอ็าจมีไข้ได้ แต่
เนื่องจากมนุษย์เราจะตัวเย็นกว่าน้องหมา จึงควรใช้ปรอท
วัดไข้จะดีที่สุด 
 น ้องหมาที่ มี ไข ้จะเสี่ยงต ่อการขาดน�้ าได ้ง ่ าย 
ต้องเตรียมน�้ากินให้พร้อม บางครั้งอาจให้กินน�้าแข็งก้อน
ก็ได้ ดังนั้นต้องเตรียมน�้าสะอาดให้สุนัขไว้ตลอดเวลา 

ข้อควรระวัง หากจ�าเป็นต้องให้ยาลดไข้ ควรต้องปรึกษา
สัตวแพทย์ทุกครั้ง เพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิตน้องหมาได้



 ดวงตาเป็นอวัยวะที่ส�าคัญมากไม่ว่าส�าหรับมนุษย์หรือสัตว์ 
เป็นอวัยวะที่ท�าให้เราได้สัมผัสกับโลกภายนอก ใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น 
ถ้าดวงตามีปัญหา จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก มาดูปัญหาเกี่ยว
กับดวงตาของน้องหมา และการดูแลระหว่างการรักษา

โรคต้อกระจก (Cataracts)
 โรคนี้จะปรากฏสีขาวขึ้นบนเลนส์ตาของน้องหมา โดยจะมีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการสูญเสียการมองเห็นที่มีมากข้ึนเรื่อยๆ กระทั่ง
ตาบอดในทีส่ดุ น้องหมาทกุสายพนัธ์ุมโีอกาสเป็นต้อกระจก โดยสามารถ
มีสาเหตุจากโรคที่เป็นปัญหาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือได้รับ
บาดเจ็บ แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าพันธุ์อื่นๆ และมีโอกาสเป็น
ต้อกระจกได้มากกว่า ได้แก่ อเมริกนั คอกเกอร์ สแปเนียล, บิชอง ฟรเีซ่, 
บอสตัน เทอร์เรีย, ฮาวาเนส, มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์, มินิเอเจอร์ และ 
สแตนดาร์ดพูเดิ้ล, ซิลกี้ เทอร์เรีย และ สมูท ฟอกซ์ เทอร์เรีย

เปลือกตาคุด (Ingrown eyelids)
 เปลือกตาคุดคือ ลักษณะของขอบเปลือกตาที่โตขึ้นหรือม้วนเข้า
ด้านใน  ท�าให้เปลือกตาถูกับกระจกตาและก่อให้เกิดความเสียหาย และ
ไม่สบาย อาการนี้สามารถเกิดได้กับน้องหมาทุกตัว แต่มีบางสายพันธุ์
ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นอันดับต้นๆ 
ได้แก่ อาคติะ, อเมรกัิน สแตฟฟอร์ด ไชร์ เทอร์เรยี, บลดัฮาวนด์, ชาเป่ย, 
เชา เชา, อิงลิช บูลด๊อก, อิงลิช มาสทีฟ, เกรท เดน, นโปเลยีน มาสทฟี, 
ร็อตไวเลอร์, สแปเนียล, วิซสลา และ ไวมาราเนอร์ 

ตาติดเชื้อ (Eye infections)
 สาเหตุการติดเชื้อในตาน้องหมา อาจมาจากการที่น้องหมามี
สิ่งแปลกปลอมอยู ่ในตาและสิ่งนั้นมีเชื้อแบคทีเรียอยู ่ หรือน้องหมา
อาจไปเล่นกับน้องหมาตัวอื่นที่ตาติดเชื้ออยู่ก่อนแล้วติดมา ก็สามารถ
เป็นได้เหมือนกัน สัญญาณที่บ่งบอกว่าตาติดเชื้อ เช่น น้องหมาร้องไห้
มากเกินไปและหอน เปลือกตาบนมีสีเหลือง แดง และเขียว สายพันธุ์
ที่มักมีอาการตาติดเชื้อ ได้แก่ คอกเกอร์ สแปเนียล, มอลทีส, ปักกิ่ง, 
พูเดิ้ล, ปั๊ก และชิห์สุ 

เชอร์รี่ อาย (Cherry eye)
 เชอร์รี่ อาย เกิดจากต่อมของหนังตาที่สามยื่นโผล่ออกมาผิดปกติ 
เกิดจากการหย่อนตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ท�าหน้าที่ยึดต่อมของหนังตา
ที่สามเอาไว้ไม่แข็งแรงพอ หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโตขึ้นของ
เนื้อเยื่อน�้าเหลืองบริเวณหนังตาที่สามที่เกิดการอักเสบ หลังจากสัมผัส
เชื้อโรค สิ่งสกปรก หรือสารก่อภูมิแพ้ ท�าให้ต่อมดังกล่าวขยายตัวและ
บวมนนูมากยิง่ขึน้ โดยจะสงัเกตพบว่า มก้ีอนเนือ้แดงๆ อมชมพ ูผวิเรยีบ 
ปูดออกมาบริเวณหัวตาของน้องหมาคล้ายกับผลเชอร์รี่ ช่วงแรกๆ อาจ
เป็นๆ หายๆ แต่บางรายก็ปูดออกมาอย่างถาวร หากก้อนใหญ่มากอาจ
ไปบดบังการมองเห็นได้ ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการเจ็บปวด แต่อาจ
ระคายเคือง ท�าให้ตาแฉะ บางทีน้องหมาอาจเอาเท้ามาเกาตาหรือเอา
หน้าไปถูกับพื้น จนท�าให้กระจกตาเกิดเป็นแผลหรือกระจกตาขุ่นและ
อาจมีเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วย เชอร์รี่อายเกิดได้กับน้องหมาทุกช่วงอายุ
และทุกสายพันธุ์ 
 
วิธีดูแลดวงตาน้องหมา
 เมื่อน้องหมาประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา นอกจากการดูแลจาก
สัตวแพทย์แล้ว เราซึ่งเป็นเจ้าของก็สามารถดูแลน้องหมาได้ด้วย ดังนี้

1. ตรวจดูตาน้องหมาเป็นประจ�า ว่ามีคราบ ดวงตามีการฉีกขาด มีสีขาว
ขุ่นในดวงตาหรือไม่ เปลือกตามีสีแปลกไป หรือมีอาการอื่นๆ ที่ผิดปกติ
หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าควรพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์แล้ว

2. ดูเยื่อบุด้านในของเปลือกตาของน้องหมา ต้องเป็นสีชมพู ไม่ใช่ขาว
หรือแดง

3. ท�าความสะอาดตาให้น้องหมา โดยใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดคราบต่างๆ ที่หาง
ตาน้องหมา ระวังไม่ให้เกิดการขีดข่วน และท�าการล้างตาให้น้องหมา

4. ตัดขนรอบดวงตาน้องหมา เพราะถ้าขนยาวอาจไปรบกวนดวงตาได้

5. เมื่อพาน้องหมานั่งรถยนต์ไปด้วย ไม่ควรเปิดหน้าต่างรถ เพราะ
ลมและฝุ่นละอองอาจท�าให้เกิดปัญหาต่อดวงตาน้องหมาได้ 
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4 Common 
Dog's Eye

Problems
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หากพูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่หลายคนนิยมเลี้ยงกัน เชื่อว่าจะ
ต้องมีน้องหมา น้องแมว ติดอยู่ในอันดับต้นๆ แน่นอน ด้วยความน่ารัก 
ซ่ือสัตย์ และข้ีอ้อน ก็ท�าให้หลายคนตกหลุมรักได้ง่ายๆ ซึ่งเหล่าบรรดา
ดาราซปุตารใ์นวงการบนัเทงิทัง้ไทยและเทศหลายคนตา่งกม็สีตัวเ์ลีย้ง
แสนรักเป็นเพื่อนคู่ใจไปไหนไปกัน  รักกันสุดๆ เสมือนเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวด้วยเหมือนกัน 

วันนี้เพ็ทเลิฟเวอร์จะพาไปแอบส่องภาพโมเม้นท์น่ารักๆ ของดารา
ซุปตาร์ดาราต่างประเทศกับเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรัก คู่หูที่รู้ใจ ไปไหน
ไปกันทุกที่ มาดูพร้อมๆ กันเลยดีกว่า ว่าจะมีใครบ้าง บอกเลยว่า
คนรักสัตว์ห้ามพลาด! 

DOG Panorama

Celebrities
and Their Beloved Dogs 
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Charlize Theron and Tucker

Brooke Shields 

Naomi Watts and Her Dog

Amanda Seyfried and Her Rescue Dog 'Finn'

Peter Dinklage
Gwen Stefani

Lady Gaga

Angelina Jolie and Her Kid & Dog
Anne Hathaway and Her Dog

Jessica Alba and her dog "Sid"

Zooey Deschanel
& Dot and Zelda

Jennifer Garner & Ben Affleck

Sandra Bullock

Liam Hemsworth & Miley Cyrus 
with Dog - Ziggy
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Our Guest

เก๋ -  พรทิพย์ภ� สอนจันทร์
ปอนด์  -  ทองปอนด์ ระเบียบโอษฐ์
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คุณเก๋ - พรทิพย์ภา สอนจันทร์ ท�างานเกี่ยวกับ Artist Manage-
ment หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นผู้จัดการส่วนตัวศิลปิน ดารานักแสดง ส่วน
คุณปอนด์ - ทองปอนด์ ระเบียบโอษฐ์ ท�าธุรกิจส่วนตัว สวนปาล์มน�้ามัน 
ที่ จ.ชุมพร ทั้งสองท่านเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยไว้ 2 ตัว เป็นตัวผู้ เลี้ยงมาได้
ประมาณ 4 ปีแล้ว

แนะน�า “ไชโย”
“ตัวที่มาถ่ายด้วยกันวันนี้ ชื่อว่า “ไชโย” เป็นสุนัขตัวผู้ เก็บมาจากวัด

ชัยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง คือไปท�าบุญที่วัดแล้วได้ยินเสียงลูกหมาร้องอยู่ใน
พงหญ้า ก็เลยไปขอจากพระอาจารย์ในวัดเพื่อจะอุปการะเขา เลยได้ไชโย
มาเลี้ยงไว้ ไชโยเป็นสุนัขที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่มาก ต่างจากพ่อแม่ของเขา
เลย อาจเป็นเพราะอาหารที่เราเลี้ยงเขาด้วยส่วนหนึ่ง ตั้งแต่เล็กๆ จะให้
ไชโยทานนมแพะ กับไข่ต้มทุกเช้า และอาหารเม็ดก็ใช้เกรดดีๆ หน่อย ต้ม
เนื้อ ต้มไก่ให้ทานบ้าง เราเลี้ยงเขาแบบเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวคน
หนึ่ง อาศัยว่าเข้าใจกัน 

นิสัยของ “ไชโย”
“ส�าหรับไชโยนั้น เราไม่ได้สอนอะไรเขามาก แต่เขาจะมีความเป็นสุนัข

ไทยสูง คือ ดุมาก ค่อนข้างหวงบ้าน หวงของ แต่จะออกแนวดูแลอารักขา
คนในบ้านดีมาก อย่างเช่นเวลาเก๋อยู่บ้านคนเดียว ไชโยจะเดินตามติด
เหมือนเป็นเงาเลย แต่พอพาไชโยออกไปนอกบ้าน เขาจะเปลี่ยนไปเลย 
ไม่ใช่น้องหมาน่ารักละ เหมือนกับเขาคิดว่าเป็นหน้าที่ เขาจะเฝ้ารถให้ เปิด
หน้าต่างรถไว้ให้เขา แบบอย่ามายุ่งกับรถของเรานะ ข้อดีของสุนัขไทย คือ 
สายพันธุ์ของเขาอยู่กับอากาศแบบบ้านเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เรื่องโรคภัย
อะไรก็จะไม่ค่อยมี เหมือนกับมีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่เกิด แข็งแรง นิสัยของ
สุนัขไทยคือ จะค่อนข้างหวงที่ หวงของ รักเจ้าของ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ แต่
ไชโยนี่ค่อนข้างจะกวนๆ นิดหนึ่ง ฉลาดออกไปในทางรู้มากเกินไป คือสั่ง
อะไรไปก็ไม่ท�าในทันที ต้องรอสักพักถึงจะท�า ขอคิดสักนิดก่อน” 



Petlover by JerHigh    11

ต้นแบบของการเก็บมาเลี้ยง
“การเลี้ยงไชโยนี่ เหมือนกับการทดลอง โดยมีไชโย

เป็นต้นแบบของน้องหมาที่เก็บมาเลี้ยง จริงๆ แล้วเหมือน
เป็นการลองของ โดยที่เราน�าเอาหมาวัด ซึ่งปกติคนทั่วไปก็
จะเลี้ยงเขาแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก ทิ้งๆ ขว้างๆ มีอะไร
เหลือก็เอาให้กินมาปรับแนวทางใหม่ โดยเราจะเลี้ยงแบบ
อย่างดีเลย ให้กินของดีๆ เอาใจใส่ดูแลเต็มที่ ผลที่ได้ก็ออก
มาเป็นอย่างที่เห็น ตัวใหญ่มาก น�้าหนัก 40 กิโลกรัม และ 
4 ปี ที่เลี้ยงมายังไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลย เขาเลี้ยงง่ายมาก
เลย พูดรู้เรื่องมาก ยกตัวอย่าง วันนี้เราจะมีแขกมา ก็บอก
เขาไว้ก่อน เขาก็จะไปคอยรอแขกอยู่หน้าบ้านเลย จะเห่า
เรียกเราตอนแขกมา แต่ถ้าไม่ได้บอกเขาไว้ก่อน คนแปลก
หน้ามานี่ไม่รับประกันความปลอดภัยเลยนะ เพราะอย่างที่
บอกไชโยเป็นสุนัขหวงบ้าน หวงเจ้าของ คงไม่เป็นมิตรกับ
ทุกคนแน่ๆ ไชโยเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย เชื่อฟัง แสนรู้ 
ชอบที่จะไปเที่ยวกับเรา ก็อยากจะให้คนเลี้ยงสุนัขทุกคน 
รักและเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเอง อย่าทอดทิ้งเขา” 

หากตกหลุมรักไชโยแล้วล่ะก็สามารถติดตามเรื่องราว
ของไชโยได้ทาง IG: khun_chaiyo นะคะ
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เคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด ส�าหรับการดูแลสุขภาพ
นั้นเป็นส่ิงส�าคัญ การหมั่นตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณอย่าง
สม�า่เสมอ จะช่วยให้คุณได้ทราบข้อมูลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณ
อย่างต่อเนื่อง หากเกิดความผิดปกติในร่างกายก็สามารถรู้ได้ทัน
เวลา และน�าข้อมูลไปให้สัตวแพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด ใช้งานง่าย นอกจากจะ
เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย ทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุแล้ว ยัง
ใช้ได้ดีและสะดวกกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 

เคร่ืองวดัอณุหภมูด้ิวยระบบดจิติอล-อนิฟาเรดนี ้มีคุณสมบัติ
ต่างๆ ดังนี้

• ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย
• ใช้วัดอุณหภูมิห้อง
• ใช้วัดอุณหภูมิน�้า นม หรืออาหาร สามารถวัดได้

จากบริเวณพื้นผิวโดยไม่ต้องจุ ่มลงในน�้า
• ใช้คลื่นอินฟาเรดในการวัดค่าอุณหภูมิ
• มีความปลอดภัยมากกว่า ไม่เสี่ยงจากเศษแก้วหรือ

อันตรายของปรอท
• ใช้งานง่าย สามารถท�าได้แม้ขณะนอนหลับ
• สามารถอ่านค่าได้ภายใน 0.5-1 วินาที
• มีไฟ back light ของจอ LCD ท�าให้สามารถอ่าน

อุณหภมูิได้ง่ายในที่มืด
• ปิดเครื่องเองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้ ภายใน 5 วินาที
• ระยะห่างที่ใช้ในการวัดุณหภูมิ 5-15 เซนติเมตร
• ความคลาดเคลื่อน +/- 0.2 �C ( 0.4 �F )
• ใช้ถ่านขนาด 1.5 V AA จ�านวน 2 ก้อน

Pets Digital 
Thermometer



ผู้ก�ากับ : แซค สไนเดอร์
ผู้ประพันธ์ดนตรี : แดนนี เอลฟ์แมน, จังกีเอกซ์แอล
บทภาพยนตร์: จอสส์ วีดอน, คริส เทร์ริโอ
นักแสดง: เฮนรี่ คาวิลล์, เบน แอฟเฟล็ค , กัล กาด็อท , เจสัน โมมัว , 
   เอซรา มิลเลอร์ และ เรย์ ฟิชเชอร์

Justice League

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วย
แรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์นจึง
ขอความช่วยเหลอืจากเพือ่นใหม่ ไดอาน่า ปรนิซ์ เพือ่ผนกึก�าลงั
ไปเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยกัน แบทแมนและวันเดอร์วูแมนต้อง
รวมทีมยอดมนุษย์เพื่อต่อสู้กับมหันตภัยร้ายครั้งใหญ่ที่ก�าลังจะ
มาถึง แต่การรวมทีมเหล่าฮีโร่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแบทแมน 
วันเดอร์วูแมน อะควาแมน ไซบอร์ก และ เดอะแฟลช อาจสาย
เกินไปส�าหรับการกอบกู้โลกจากกลุ่มเหล่าร้ายที่บุกจู่โจม

Justice League จะด�าเนนิเรือ่งต่อจาก Batman V Superman: 
Dawn of Justice โดยเป็นการรวมทมีซเูปอร์ฮโีร่ Batman, 
Wonder Woman, Cyborg, Flash และ Aquaman เพื่อ
ปกป้องโลกจาก Steppenwolf และ Darkseid ที่จะรุกราน
โลกในยามที่ Superman ได้จากไปแล้ว

ในการฉายรอบทดลองนั้น ก็ได้รับค�าวิจารณ์ในแง่ดีเอา
มากๆ โดยผู้ชมชื่นชอบ Justice League และเปรียบว่าเป็น
มหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของ DCEU เลยทีเดียว 

Smiley: A Journey of Love 
Book Recommend

 ฉบบันีเ้พท็เลฟิเวอร์ชวนเพือ่นๆ มาเปลีย่นบรรยากาศหนัมาอ่านหนงัสอืภาษาองักฤษกนับ้าง เพือ่
ร�าลกึถงึ “Smiley” สนุขัโกลเด้น รทีรฟีเวอร์ทีไ่ม่มตีาทัง้ 2 ข้างแต่ก�าเนิด ท่ีเป็นแรงบันดาลใจท่ีดีให้กับ
หลายคน หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเร่ืองราวของชวีประวัตทิีน่่าสนใจและมชีีวิตชวีาของสนุขัทีเ่ยีย่มยอดกบัเจ้าของ
ทีม่เีมตตา ท้ังสองมาพบกนัเพราะชะตาลขิิต ในขณะทีโ่จแอนด์ให้ความรกักบัสมายลย์ี กลบักนัสมายลย์ีก็
มอบบทเรยีนกบัชวีติของเธอหลายอย่าง ด้วยความโชคดีของสมายลีย์บวกกับความมีเมตตาของโจแอนด์ 
ท�าให้ชวีติของสมายลย์ีพลิกผนัจนได้รบัหน้าทีส่�าคญัของโรงพยาบาลในฐานะ Therapy Dog และโด่งดังใน
โลกโซเชยีล เป็นหนงัสอืท่ีสร้างแรงบันดาลใจทีด่เียีย่มท่ีคนรกัสนัุขไม่ควรพลาด

ผู้เขียน: Joanne George



BARK! NEWS

Amazing Pet 2017
เมื่อวันที่ 10-16 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” เข้าร่วมงาน Amazing Pet 2017 ที่ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ภายในงานพบกับสัตว์แปลกหายาก เช่น วอลลาบี้ จิงโจ้ตัวเล็กที่สุดในโลก, คาปิบารา หนูที่
ตัวใหญ่ที่สุดในโลก, ซิลค์กี้ชิกเก้น ไก่ขนฟูดุจ   ใยไหม และสัตว์แปลกอื่นๆ พร้อมบูธจ�าหน่ายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส�าหรับ
สัตว์เลี้ยงอีกมากมาย
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รับมือ
น้องหม�นักขุด

หรืออาจจะหาที่นอนเจลเย็นคลายร้อนให้
น้องหมานอนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าบ้านของเรา
มีพื้นที่กว้างให้น้องหมาได้วิ่งเล่น ก็เพียง
แค่กันส่วนที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้าไป
ท�าความเสียหาย แล้วปล่อยให้เขาแฮปปี้
ไปกับการขุดพื้นดินเพื่อคลายร้อนอย่าง
อสิระ แน่นอนว่าจะถูกใจน้องหมามาก ๆ  ค่ะ

พฤติกรรมแบบนี้ ไม่ต้องกังวลว่าน้องหมา
ก�าลังมีปัญหาทางพฤติกรรมว่าก�าลังจะ
ก้าวร้าว ดดุนัไป ถอืว่าเป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบั
น้องหมา ทีจ่ะขดุดนิเพือ่หาพืน้ทีเ่ยน็ๆ หรอืมี
อณุหภมูทิีพ่อเหมาะพอดีให้ได้นอนพกัผ่อน 
เพราะดินที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 
2 นิ้วเป็นต้นไปจะมีความเย็นและความชื้น
สะสมอยู่ ไม่เก็บกักหรือสะท้อนความร้อน
เหมือนพื้นปูน นอกจากนีแ้ล้วการขดุดนิยัง
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีท�าให้พวกเขาได้หลีกหนี
ออกไปจากสภาพแวดล้อมเดมิๆ ซึง่มกัเกดิ
จากความรูส้กึเบือ่หน่ายกับการอยูแ่ต่ภายใน
บ้าน น้องหมาแสนรกัของเราก็เลยคดิค้น
ที ่ พกัใจไว้ส�าหรบัพักผ่อนหย่อนใจให้คลาย  
กงัวนเท่านัน้เอง

วิธีแก้
ทดลองสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้น้องหมาดู 

อาจจะใช้วิธีราดน�้าที่พื้นให้เปียกชื้นเป็นอีก
ทางเลือกให้น้องหมาแทน เพื่อที่น้องหมา
จะได้ไม่ต้องขุดดินสร้างความเสียหายให้
กับสนามหญ้าหรือแปลงดอกไม้นั่นเอง 

เมื่ ออากาศเปลี่ ยนแปลงบ ่อยการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม
ของน้องหมากเ็ปลีย่นแปลงบ่อยครัง้ตามไป
ด้วย บางครั้งความรู้สึกหงุดหงิด คึกคะนอง
อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อนๆ 
น้องหมากส็ร้างความปวดหวัให้เจ้าของได้ไม่
น้อยเลย โดยเฉพาะน้องหมานกัขดุทัง้หลาย 
เรียกว่าบ้านใดมีดิน มีต้นไม้รับรองว่า ไม่ได้
อยู่อย่างสงบแน่นอน แล้วเราจะรับมือกับ
พฤติกรรมนี้กันได้อย่างไรบ้างมาดูกัน

หลายบ้านอาจจะชินเพราะปกติน้อง
หมาที่บ้านก็ชอบขุดดินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นโดยนิสัยส่วนตัว หรือโดยนิสัยตามสาย
พันธุ์ก็ตาม แต่ส�าหรับน้องหมาบางตัวที่ไม่
ชอบอยู่กับดิน ไม่เคยเล่นเลอะเทอะ แต่พอ
เปลี่ยนฤดู อากาศเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิ
สูงขึ้นหรือต�่าลง พฤติกรรมกลับเปลี่ยน
ไป เกดิชอบขดุดนิขึน้มาซะอย่างนัน้ เรียกว่า 
สนามหญ้าที่เคยสวยๆ ก็เป็นรูพรุน แปลง
ดอกไม้เละเทะ หรือโคนต้นไม้เป็นหลุม
ลึก บางตัวไม่ใช่แค่ขุด แต่ยังขดตัวลงไป
นอนในหลุมอีกด้วย ถ้าน้องหมาของใครมี

Training

Corner
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