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Dog Guru

หงุดหงิดบ้างไหมเม่ือเจ้าตูบไม่เคยเลยท่ีจะ
เชื่อฟังค�าสั่ง แถมยังซุกซนจนห้ามปราม

ไม่อยู่ ทั้งชอบรื้อ แทะ เห่า หอนให้วุ่น เล่นเอา
คณุเจ้าของต้องกมุขมบัหายาแก้ปวดหวับรรเทา
อาการอยู่เรื่อย Dog Guru ฉบับนี้ขอแนะน�า
วิธีฝึกสุนัขขั้นเบสิก ซึ่งเป็นข้อควรจ�าเมื่อคุณ 
เริ่มต้นฝึกสุนัขแบบง่ายแสนง่าย

How to 
traIN

your DoG
ฝึกน้องหมาอย่างไร

ให้เป็นเรื่องง่าย

1 ฝึกให้ดตี้องมคีวามพร้อม กายพร้อม ใจพร้อม
ให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกสนานทั้งคุณและสุนัข 

ใช้เวลาสั้นๆ ค�าสั่งกระชับ ประมาณ 5-10 นาที 
ก็เพียงพอที่จะท�าให้สุนัขไม่รู ้สึกเบื่อ เริ่มต้นที่ 
ค�าสั่งง่ายๆ เช่น นั่ง หมอบ คอย แล้วจงึเพิ่มระดบั
ความซบัซ้อนขึ้น เช่น ให้คาบของเล่นมาคนื ขอมอื 
หยดุ หรอืไม่ท�า เป็นต้น สิ่งส�าคญัคอืคณุต้องใจเยน็ 
และให้รางวลัเมื่อเขาท�าตามค�าสั่งได้เท่านั้น

2 ห้ามเด็ดขาดส�าหรับการท�าโทษ ไม่ว่าจะ
เป็นการตวาด ต ี กระตกุโซ่ ท�าร้ายร่างกาย

สุนัข สิ่งที่ควรท�าเมื่อเจ้าตูบขัดค�าสั่ง ไม่ปฏิบัติตาม
มเีพยีงข้อเดยีวคอืการงดให้ของรางวลั สนุขัส่วนใหญ่
เรียนรู้ที่ต้องการจะรับรางวัลและรับรู้ทางความรู้สึก 
ไม่พอใจของเจ้าของได้ด ี

3 รางวัลส�าหรับความสามารถไม่เพียงเป็น
ค�าชม การลูบหรือตบเบาๆที่ข้างล�าตัวหรือ

บริเวณอก แต่อาหารบางอย่างหรือขนมก็เป็น 
แรงจูงใจที่ดี เพียงแต่คุณต้องแน่ใจด้วยว่าขนมนั้น 
เป็นสิ่งที่สุนัขของคุณชอบ และควรเป็นชิ้นเล็กๆ  
ไม่ใหญ่จนเกินไป ทานง่าย และใช้เวลาในการทาน 
ไม่นาน เพื่อไม่ให้สนุขัเสยีสมาธไิปจากการฝึกฝน

4 ช่วงเวลาในการให้รางวลักเ็ป็นสิ่งส�าคญั คณุ
ควรจะให้รางวลัเขาหลงัจากที่ฝึกฝนได้ถกูต้อง

ภายใน 15 วนิาท ีเพราะสนุขัจะจ�าได้โดยอตัโนมตัว่ิา
ท�าแบบนี้ถูกต้องและจะได้รางวลัตอบแทน

5 ค�าสั่งที่ใช้ในการฝึก ควรจะสั้น กระชับ  
ออกเสียงชัดเจน เพื่อไม่ให้สุนัขสับสนกับ 

ค�าสั่ง เช่น หยดุ นั่ง นอน หมอบ คอย เป็นต้น ก่อน
ออกค�าสั่งทุกครั้งควรเรียกชื่อของสุนัขก่อนแล้วจึง
ตามด้วยค�าสั่งนั้นๆ

 ส�าหรบัผู้ฝึกสนุขัที่ดนีั้น ศาสตร์และศลิป์ไม่เพยีง
พอ แต่จ�าเป็นต้องมีความตั้งใจและความอดทนให้
มากด้วย

6 ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาของค�าสั่ง 
เช่น นั่ง-คอย คอืการให้สนุขันั่ง

คอยประมาณ 1 นาท ีโดยคณุต้องยนืห่าง
จากเขาในระยะพอสมควร ขั้นตอนนี้สอนให้
เขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในค�าสั่งแล้วจงึได้รบั
รางวลั

7 การฝึกแต่ละครั้งควรจะฝึกฝนหลายๆค�าสั่ง 
ใช้เวลาในการฝึกน้อยแต่บ่อย สุนัขโดยมาก

สามารถจะเรยีนรูไ้ด้ดจีากการฝึกฝนในชว่งเวลาสั้นๆ 
ที่ส�าคญัคณุจะต้องชื่นชมเขาเสมอเมื่อเขาปฏบิตักิาร
ฝึกฝนได้ถูกต้อง

8 การฝึกสนุขัจะได้ผลดใีนที่ที่ไม่มสีิ่งรบกวน 
เช่น ในบ้าน เมื่อเขาคุ้นเคยกบัค�าสั่ง

อาจค่อยเปลี่ยนไปยงัสถานที่อื่นอย่าง 
สวนในบ้าน หรอืสวนสาธารณะไปเรื่อยๆ 
แต่ควรค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่รบีร้อน
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สถานที่วางวารสาร

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น G  
ร้านเค ยู การ์เด้น สาขาบางแค และจตุจักร  
ร้านมนูญเพ็ทช้อป สาขาราชพฤกษ์, รัตนาธิเบศร์, พัฒนาการ 
ร้านเมล็ดข้าว 
ร้านเพ็ทพ้อยท์ 
ร้านเพ็ทคอร์นเนอร์  
ร้านนลินี  
ร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ร้านด๊อกเอ็นจอย พัทยา ชลบุรี  
ร้านด๊อกคลับ 2 ระยอง            
ร้านเอเชีย เคมีภัณฑ์ นครปฐม    
ร้านเพ็ทมาร์ทเชียงใหม่             
ร้านมุมลูกหมา หาดใหญ่           
ร้านชามู ชามู ภูเก็ต                  
ร้านมงคล สุราษฎร์ธานี  
คลินิกพิชัยสัตวแพทย์ ชลบุรี               
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์ 
โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้    
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข  
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 50  
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา    
โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์
ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  IT Mall Fortune Town
  United Center Silom
  Central Rama 2
  Central Lardprao
  Central Bangna
  The Mall Bangkapi (3rd Floor)
  Fashion Island
  Seacon Square
  True Life @ Siam Square Soi 3
  Silom Soi 3
  Siam Square Soi 2
  Chamchuri Square 1
  Lotus Srinakarin
  Lotus Sukhapiban 1
  Digital Gateway
  Paradise Park
  Golden Place Chaengwattana
  Bangkok Mediplex Sukhumvit 42
  True Coffee @True Lab Mahidol
  True Coffee @ Mega Bangna
  True Stadium @The Mall Bangkapi 
  True Coffee The Mall Bangkae
  True Coffee @Sripathum University
  True Coffee @Harbor Mall (ชลบุรี)
  True Coffee @CP Food Market Bodindecha
  True Coffee @Tesco Lotus Navanakorn 
  True Coffee @Down Town (โคราช)
  True Coffee @Siriraj Museum
  True Coffee @Tesco Lotus Ramindra 
  True Coffee @The Walk Kaset-Nawamin

อ่านฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่าน APP

PETLOVER
ห้ามพลาด!
ด้วยประการทั้งปวง

Dog Panorama

Budweiser Beer CommerCial 
with adoraBle man, 
even more adoraBle dog 
has surprise twist
ประโยคกินใจจากโฆษณาทีวี
จากโฆษณาที่น่าประทบัใจตวัหนึ่งของ Budweiser ที่ท�าให้คน 
ส่วนใหญ่หันกลับมามองเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่บ้าน ท�าให้
หลายคนตระหนกัว่า ความรกัที่เจ้าหมาน้อยที่บ้านให้กบัเรานั้น 
บางทกีส็ามารถพดูได้ดงักว่าถ้อยค�าใดๆ ได้เช่นกนั ถ้าใครได้ดู 
โฆษณาชิ้นนี้แล้วไม่มนี�้าตาแล้วล่ะก ็ต้องนบัว่าคณุใจแขง็มาก 
 ทเีดยีว โฆษณาชิ้นนี้สื่อให้เหน็ถงึความผูกพนัที่ชายคนหนึ่ง
มีให้กับสุนัขลาบราดอร์ตัวหนึ่ง กับความรัก ความผูกพัน
อนัมหาศาลที่เจ้าสนุขัตวัหนึ่งจะมใีห้เจ้าของได้ มนัเป็นชวีติ
ประจ�าวนั และสิ่งเลก็ๆ น้อยๆ ที่บางทมีนษุย์อย่างเรากล็มื
คดิไปว่าสตัว์เลี้ยงของเรากม็จีติใจ มคีวามรูส้กึ และเขารกัเรา
มากแค่ไหน กบัประโยคที่ว่า “For some, the waiting never 
ended.” และด้วยประโยคปิดท้ายของโฆษณาที่ว่า “Make a 
plan to make it home. Your friends are counting on you.” 
นั้นสามารถเข้าถงึความรูส้กึของผู้คนได้มากกว่า 6.3 ล้านคน 
ทนัททีี่โฆษณาตวันี้ได้ออกอากาศผ่านยทููป นบัเป็นประโยคที่
ยอดเยี่ยมแห่งปเีลยกว่็าได้ และยงัพสิจูน์ให้เหน็ว่า อานภุาพ
ของความรักที่สุนัขตัวหนึ่งจะมีให้กับเจ้าของของเขานั้นมัน
มากมายเพยีงใด แล้วเราจะไม่นกึถงึพวกเขาสกันดิเลยหรอื 
อย ่าลืมไปหาชมกันได ้ที่ http: / /www.youtube.com/
watch?v=UEQW3mNO69I แล้วคุณจะเก็บน�้าตาไว้ไม่อยู่
แน่นอน

“จอร์จ” ปลาทองโชคดี
ได้รับการผ่าตัดสมอง
หลายปีที่ผ่านมา จอร์จ ปลาทองอาย ุ10 ขวบจากเมอืงเมลเบร์ิน 
ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเนื้องอกในสมอง ท�าให้มีผลกับ
การกนิ ว่ายน�้าล�าบาก ตลอดจนไม่สามารถอยูร่่วมกบัปลาตวัอื่น 
ในบ่อได้ เมื่อเจ้าของของจอร์จ (ลนิน์และพพิพ์) พาจอร์จมาพบ 
คณุหมอทรสิตนั รชิ ที่โรงพยาบาลสตัว์ ลอร์ท สมทิ โดยตดัสนิใจ 
ที่จะผ่าเอาเนื้องอกในสมองออก การผ่าตัดจึงเริ่มขึ้นด้วยการ
ให้ยาสลบกับจอร์จ แล้วเริ่มการผ่าเอาก้อนเนื้อขนาดใหญ ่
ที่บรเิวณหวัออกมาได้ส�าเรจ็ การผ่าตดัผ่านพ้นไปด้วยด ีจอร์จ 
สามารถมชีวีติอยู่กบัเจ้าของต่อไปได้อกีถงึ 10 ปี ทกุคนพอใจ 
กบัการผ่าตดัครั้งนี้มาก แมว่้าจะต้องจา่ยเงนิค่ารกัษาจอรจ์ไป
กว่า 8,000 บาท แต่ทั้งคู่กค็ดิว่ามนัคุ้มค่ามากทเีดยีว ตอนนี้
จอร์จได้กลบัมาใช้ชวีติกบัเพื่อนๆ ปลาทองตวัอื่นๆ ในบ่ออย่าง
มคีวามสขุอกีครั้ง กน็บัว่าคุ้มที่สดุแล้ว

HALLMARK CHANNEL 

ท�าเก๋ ถ่ายทอดการแข่งขัน 
KIttEN BowL 
เพื่อให้การโปรโมทโครงการรับน้องแมวไป
เลี้ยงดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงมีการบันทึกเทป
รายการล้อเลยีนการแข่งขนั SUPER BOWL ขึ้น 
โดยใช้ลูกแมวไร้บ้านจากที่ต่างๆ มาอยู่ในการ
แข่งขัน เพื่อท�าให้ผู้คนสนใจหันมารับน้องแมว
เหล่านี้ไปเลี้ยงให้มากขึ้น จากการที่ได้เหน็ความ
ซกุซน ฉลาดเฉลยีว และความน่ารกั น่าเอน็ดู
ของเจ้าเหมยีวผ่าน Kitten Bowl ของ Hallmark 
Channel ซึ่งโครงการนี้เคยประสบความส�าเร็จ
มาแล้วจาก Puppy Bowl ที่ออกอากาศที่ Animal 
Planet นับเป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ ที่
ช่วยให้เจ้าสี่ขาโชคร้ายเหล่านี้ได้ผู้อุปการะได้
เรว็ขึ้น ขอบคณุทมีงานจรงิๆ
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เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวหน้าคมที่เราอยากให้คุณได้
รู้จัก เซลิน่า เพียซ สาวน้อยลูกครึ่งที่แจ้งเกิดจาก

เวทปีระกวด Thai Super Model 2010 ประเดิม 
ผลงานเรือ่งแรกในละครกลรกัลวงใจ ในบทบาทสาว
จอมวางแผนที่ท�าคนหลงรักทั่วบ้านทั่วเมือง วันนี้
เธอไม่ได้มาคนเดียวแต่พาน้องหมาขนฟูมาแนะน�าตัว
ด้วยจ้า

แนะน�าตัวกับผู้อ่านสักนิด
 ชื่อเซลนิ่า เพยีซค่ะ ชื่อเล่นว่า เซ 
เรยีนอยูท่ี่มหาวทิยาลยักรงุเทพอนิเตอร์ 
คณะนเิทศศาสตร์ เริ่มเข้าวงการจาก
การเป็นนางแบบค่ะ แล้วกไ็ด้มาแคส 
เล่นละครเรื่องแรกคือกลรักลวงใจ 
ต่อมาก็เล่นละครเรื่องเล่ห์ร้อยรัก 
แล้วกค็วิบกิ ล่าสดุที่ถ่ายท�าคอืเรื่อง
เจ้าจอมค่ะ ตอนนี้กส็งักดัอยูไ่ทยทวีสี ี
ช่อง 3

เซลิน่ากับน้องหมา
 คุณพ่อเคยเลี้ยงสุนัขมาแล ้ว
ตั้งแต่ตอนที่เซยงัเดก็ค่ะ แต่ตวัเองน่ะ 
ไม่ได้ลงไปคลุกคลีด้วยขนาดนั้น 
เพราะว่าเรายงัเดก็อยู่ แต่เบบี๋นี่เป็น

Always 
 On My Mind
เซลิน่า เพียซ Baby&Me

4 l Petlover by Jerhigh



Cover Story

ตัวแรกที่เลี้ยงเอง ตอนเอามาเลี้ยง
แรกๆ เซกค็ดิว่าเป็นพนัธุ์ปอมฯ แต่
เพื่อนหลายคนเห็นก็ทักมาว่าสปิตซ์
หรือเปล่า บางคนก็ว่าน่าจะเป็น
สปิตซ์ผสมปอมฯ ตัวเองก็คิดว่าน่า
จะเป็นอย่างนั้นค่ะ เพราะว่าไม่ได้
ตัวใหญ่แต่ก็ไม่ได้ตัวเล็กซะทีเดียว 
ขนาดประมาณกลางๆ ชื่อเบบี๋ อายุ
ได้หนึ่งขวบแล้วค่ะ 

ท�าไมต้องเป็นตัวนี้
 เรื่องของเรื่องก็คืออยากได้หมา
มาเป็นเพื่อนช่วยแก้เหงา แล้วเขาก็
น่ารกัด ีรุน่น้องที่เซสนทิด้วยไปฟาร์ม
หมาพอดคี่ะ แล้วเจออยู่ 2 ตวั เป็น
พี่น้องกันด้วย เขาก็โทรมาถามว่า
จะเอาไหม เรากับน้องก็สนิทกันก็
ตอบตกลงเลยค่ะ โดยที่ไม่ได้ถามแม่ 
กลัวว่าแม่จะไม่ให้ แต่ว่าเราอยาก
ได้ไง แล้วตอนนั้นเบบี๋ตัวเล็กน่ารัก
มาก ตวัแค่นดิเดยีวเอง กเ็ลยพามา 
ที่บ้านให้เลือกว่าจะเลี้ยงตัวไหน  
ทุกคนก็ลงความเห็นว่าตัวนี้ดูแล้ว
เรยีบร้อยที่สดุ กลบักลายเป็นว่าเป็น
ตวัที่ดื้อที่สดุเลยค่ะ

มีการดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษ
 เซลิน่ากับคุณแม่ค่อนข้างจะแพ้
ฝุน่ง่าย แล้วเบบี๋ขนยาวและร่วงเยอะ ก็
เลยจะให้เบบี๋นอนในกรงมากกว่า ค่ะ 
ไม่ค่อยเอามานอนด้วย แต่พอเวลา
ว่างก็จะพาออกมาวิ่งให้มาเดินเล่น
ในบ้าน ให้เขาได้ออกก�าลงักายบ้าง 
เปิดหูเปิดตาจะได้ไม่เครียด พอได้
เวลาก็กลับเข้ากรงเหมือนเดิม เขา
ก็ชินก็ท�าจนเป็นนิสัยแล้วค่ะ ส่วน
เรื่องของการดแูลสขุภาพขนกจ็ะเน้น
ไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลและบ�ารุง
ขนมากกว่า เพราะขนเขายาว ผลดั
ขนบ่อยกจ็ะร่วงเยอะ มแีปรงบ้างแต่ 
ไม่มาก พอแปรงมากๆขนจะฟดูแูล้ว
ตลกๆค่ะ แล้วกอ็าบน�้าอาทติย์ละครั้ง 
 
วีรกรรมของเจ้าตัวเล็ก
 น่าจะเป็นเรื่องของการฝึกค่ะ 
เพราะตั้งแต่แรกพยายามมากที่จะ

สุนัขในดวงใจ
 นอกจากปอมฯแล้วก็ชอบชิวาว่า 
แล้วก็เยอรมัน เชฟเพิร์ด โกลเด้น 
รีทรีฟเวอร์ อยากได้พันธุ ์ใหญ่ๆ 
ตวัหนึ่งมาไว้เล่นด้วย ถ้าหากที่บ้าน
มพีื้นที่มากกว่านี้กค็งจะได้เลี้ยงค่ะ

ฝากอะไรส่งท้ายสักหน่อย
 จริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะผูกพัน 
กับสุนัขมาก ก็เลี้ยงๆไป ไม่ได้เป็น
ห่วงอะไรมากเท่าไรค่ะ แต่พอเราเริ่ม
เล่นกบัเขาทกุวนักเ็ริ่มคดิถงึมากขึ้นๆ
ทกุวนั อย่างถ้าต้องออกไปข้างนอก 
กจ็ะ "เอ๊ะ เบบี๋จะเป็นยงัไงบ้าง" ไม่ใช่
แค่เซ คุณแม่เองก็เป็นห่วงเวลาเรา
ไปถ่ายละครกลบัดกึๆ เบบี๋กต็้องอยู่
บ้านตัวเดียว ก็แอบเศร้านิดหนึ่งค่ะ  
กลวัว่าเขาจะเหงาหรอืเปล่า ถ้าถามว่า
รกัไหม ตอนนี้ตอบได้เลยว่ารกัมากๆค่ะ 
อยากเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้

สอนหลายๆอย่าง ไปถามคนนั้น 
คนนี้ แล้วกเ็อามาสอน เริ่มจากขอมอื 
ก่อนค่ะ แต่สอนยงัไงกไ็ม่ได้ซกัทจีน
เริ่มจะท้อแล้ว แต่มาวันหนึ่งก็ขอ
มอืเขา “เบบี๋ขอมอื” เขากย็กมอืมา 
เหมือนเขาจะรู ้ว่าถ้าท�าแล้วจะได้
ขนมกนิ กเ็ริ่มจากมอืขวาแล้วมามอื
ซ้าย แล้วกเ็ริ่มสั่งให้นั่งบ้าง เบบี๋ท�า
นะคะ แต่กจ็ะท�าอะไรก่อนสกัพกัถงึ
ค่อยนั่งลง ลลีานดิหนึ่ง เรากด็ใีจนะ 
ไปบอกแม่บอกทุกคนว่าเบบี๋ขอมือ
ได้แล้ว นั่งได้แล้ว ภูมใิจมากค่ะ
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โรงพยาบาลสัตว์เป ็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ถือก�าเนิดมาจากความรัก
ความผูกพันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ในยุคสมัยนี้จะพักอาศัย
อยู ่ ท่ีไหนหลายคนจึงต้องมองหาที่พักรักษาสัตว์เล้ียงใกล้บ้าน 

ไว้เสมอ อีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนให้ความไว้วางใจด้วยระบบการ 
ดูแลที่ทันสมัยและมีที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่คงหนีไม่พ้นโรงพยาบาลสัตว์
ทองหล่อ Petlover by JerHigh ฉบับนี้ขอเปิดใจพูดคุยกับ  
น.สพ.บุญชู ทองเจริญพูลพร กรรมการผู้อ�านวยการบริษัทในเครือ 
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ถึงชีวิตส่วนตัวกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน 

สัตว์เลี้ยงในบ้าน
 ที่บ้านมหีมามแีมวหลายตวั เมื่อ
ก่อนมเียอะมากๆ ประมาณ 30 ตวั 
แล้วก็แก่ตายไปตามล�าดับ หมา
ที่บ้านก็จะอายุยืนเพราะว่าเราก็มี 
โรงพยาบาล ช่วยดูแลรักษาเอง  
อายเุฉลี่ยกไ็ม่ต�่ากว่า 18 ปี บางตวั
กอ็ยู่ถงึ 21-22 ปี ตอนนี้จ�านวนกล็ด
ลงไป ส่วนใหญ่ก็แก่กันหมดแล้ว 
เพราะกเ็ลี้ยงกนัมาได้ 20-30 ปีแล้ว
ครบั ส่วนใหญ่กไ็ม่ได้เป็นสายพนัธุ์
มีชื่อเสียง โดยมากก็จะเป็นหมา
แมวที่เก็บมาเลี้ยง บางทีก็ไปเจอ
ข้างถนน อย่างแมวกจ็ะมาจากข้าง
บ้านมาอยู่ที่บ้านเราเองบ้างกม็ ีเรา
กเ็ลี้ยง อย่างล่าสดุแม่แมวข้างนอก
มาคลอดลูกที่บ้านเรา 5 ตัว เราก็
เลยดูแลแล้วก็รับเลี้ยงทั้งหมดเลย 
ส่วนใหญ่กจ็ะมทีี่มาแบบนี้ครบั

หมากับแมวทะเลาะกันบ้างไหม
 อยูด้่วยกนัได้ดคีรบั แมวจะรงัแก
หมามากกว่าด้วยซ�้า อย่างถ้าหมา
เดนิผ่านแมวกต็บเลย อาศยัวา่พวก
มากกว่า เพราะตอนนี้เท่าที่เหลอือยู่
แมวจะมปีระมาณ 15 ตวั แต่หมา
เหลอืแค่ 4 ตวั อกีอย่างคอืเราจะฝึก
หมาเลยว่าไม่ให้ท�าร้ายแมว บางตวั
กเ็ลยจะกลวัแมวเพราะแมวจะดกุว่า 
ที่วุน่วายกน่็าจะเป็นเรื่องการอาบน�้า
เป่าขน จะอาบน�้าให้หมาทกุ 3 วนั 
แล้วแต่ก่อนมอียูป่ระมาณ 14-15 ตวั 
กค่็อนข้างจะเป็นงานหนกั ส่วนแมว
จะอรีงุตงุนงัตอนกนิ เพราะแต่ละตวั
จะมมีมุของตวัเอง ตอนให้อาหารก็
อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั แต่ความจรงิ
กไ็ม่ค่อยมอีะไรวุ่นวายมากครบั 

มีวิธีการดูแลกันอย่างไร
 การที่สตัว์เลี้ยงเราอายยุนืเพราะ
เรามีการดูแลขั้นต้นในการป้องกัน
โรคที่ดี เป็นเรื่องที่ส�าคัญกว่ารอ
ให้เขาป่วยแล้วค่อยไปรักษา การ
ป้องกนัที่ว่ากไ็ม่ต่างกบัคนเราหรอก
ครบั กม็กีารตรวจสขุภาพเป็นประจ�า 
ฉดีวคัซนี การป้องกนัเรื่องเหบ็หมดั 

เบอร์หนึ่ง
ของคนรักสัตว์

น.สพ.บุญชู ทองเจริญพูลพร
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พยาธหิวัใจ ถ้าเราป้องกนัได้ครบมนั
ก็จะไม่มีปัญหาอะไร ส่วนอาหารก็
เป็นอาหารส�าเร็จรูป อาจมีเปลี่ยน
บ้างก็เพราะกลัวเขาเบื่อ ของกิน
เล่นก็มีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา  
เจอร์ไฮก็เป็นตัวหนึ่งที่เราก็ให้อยู ่ 
เขาก็ชอบนะ เพราะหมาจะชอบ 
พวกของขบเคี้ยวอยู่แล้ว เรื่องการ 
อาบน�้าก็อาบเองที่บ้าน บางตัวที่ 
ต้องตดัขนกไ็ปที่ร้านของโรงพยาบาล 
ก็ผลัดเปลี่ยนกันไป เพราะเราเลี้ยง
จ�านวนมากให้ขนกันไปทีเดียวเลย
กเ็หน็จะไม่ไหว
  

ในเรื่องของการฝึก
 ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่ได้ฝึก 
ในเรื่องของค�าสั่ง นั่ง นอนอะไร จะ
ฝึกแค่ในเรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่ 
ไม่ให้ท�าเลอะ ฝึกเรื่องการกินไม่ให้
แย่งกัน ก็มีเจ้าแบล็คที่จะคอยเก็บ
กวาด เพราะบางตัวอย่างตาลก็ 
จะกินน้อย พอกินเหลือแบล็คก็ไป
กินต่อจนหมดรายนั้นก็จะอ้วนขึ้น
เรื่อยๆ 

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์
 คือถ้าคนเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้ว
ก็จะเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงมันให้ความ
สุขกับเราได้ดี เพราะฉะนั้นถ้าเรา
อยากให้สัตว์เลี้ยงมีอายุที่ยืนยาว
และมีความสุขกับเรานานๆ ก็ดูแล
สขุภาพเขา พาไปพบหมอเป็นประจ�า 
โปรแกรมป้องกันต่างๆให้ปฏิบัติ
ตามที่หมอแนะน�า อย่างเช ่นที่ 
โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ โปรแกรม
สุขภาพต่างๆนี่เรามีระบบ CIM ที่
จะช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆที่เป็นการ
ป้องกันโรคของเจ้าของทุกคนลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา พอถึง
เวลาก็จะมีระบบเตือนออกมา เรา
ก็จะแจ้งการเตือนนี้ไปยังลูกค้าไม่
ว่าจะเป็น SMS อเีมล หรอืโทรศพัท์
เพื่อให้ทราบว่าถงึก�าหนดแล้ว ต้อง
มา สรุปก็คืออยากให้เขาอยู่นานๆ
ก็ต้องป้องกันสุขภาพเหมือนอย่าง
ที่ผมเล่าข้างต้นน่ะครบั 



กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยาย
แล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 
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ส�าหรับ 4 ท่านที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภาพในฉบับนี้

จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต

this's a Pet

schnauzer
"ชเนาว์เซอร์ น้องหมาหนวดยาว"

“ขนสวยชลูด ตูดป่อง 
เจอร์ไฮช่วยได้ค่ะ”
คุณยงยุทธ ปัตถา

“ได้ขนมปุ๊บ ยิ้มไม่หุบเลยนะ

555 ขออีกซองได้มั้ยฮะ?”

คุณยาใจ หอมเนียม

“เฮ้อ! เครียดจังเลย
เลือกไม่ถูกจะกินรสไหน”
คุณ Zhally CanDy

“หมีหม�่าเกลี้ยง 
ขออีกซองน๊าาา”

คุณ sunantha thovara

ขน มขีนสองชั้น ชั้นในนุ่มชั้นนอกแขง็ 
ขนบรเิวณล�าตวันยิมตดัให้สั้นประมาณ 1.5 นิ้ว 
ขนบรเิวณปาก คิ้ว ขา นยิมตดัแต่งให้สวยงาม 

ขนสดี�าทั้งตวั หรอืขนด�าและขาวขึ้นปนกนั
คล้ายสเีทา

 น้องหมามหีนวดไม่เหน็จะแปลก แต่
ถ้าหนวดเครายาวแบบมีเอกลักษณ์ที่
น่าเอน็ดคูงหนไีม่พ้นเจ้าตูบชื่อเยอรมนั 
Schnauzer (ค�าว่า Schnauze ในภาษา
เยอรมนัแปลว่า ปาก)
 ชเนาว์เซอร์นั้นมีถิ่นก�าเนิดอยู ่ที่
ประเทศเยอรมนี เกิดจาการผสมข้าม
สายพนัธุร์ะหว่าง German Poodle, Gray 
Wolf Spits และ Wirehaired Pinster การ
รวมตวัของ 3 สายพนัธุก่์อก�าเนดิสนุขั
ขนเครารงุรงั 3 ขนาด คอื ขนาดเลก็ 
(Miniature Schnauzer) ขนาดมาตรฐาน 
(Standard or Medium Size) และขนาด
ใหญ่ (Giant Schnauzer) 

 สุนัขสายพันธุ ์นี้แม ้จะหน ้าตา 
น่ารกัแต่ถกูเพาะพนัธุข์ึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ 
ก�าจดัหนูในฟาร์ม ต้อนสตัว์ และเฝ้า
ยาม อีกทั้งยังถูกใช้เป็นสุนัขรับใช้วิ่ง
ตามรถม้า ซึ่งเขากส็ามารถปฏบิตัหิน้าที่
อย่างไม่รูเ้หนด็เหนื่อย 
 เจ้าหมาหนวดนั้นมนีสิยัอดทน เป็น
นกัสู ้กล้าหาญ คล่องแคล่วว่องไว แต่
ก็มีความมิตร ไม่ก้าวร้าว มีความสุข
ที่ได้อยู่ใกล้กับเจ้าของเป็นเวลานานๆ 
ตอนเดก็ๆจะซนมาก โตขึ้นมาหน่อยจะ
สขุมุนุม่ลกึ แต่แฝงความขี้อายอยูใ่นตวั 
กระนั้นกใ็ช้เป็นสนุขัเฝ้าบ้านได้ด ี
 พื้นที่ในการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ขึ้นอยู่
กับขนาดตัว แต่ไม่ควรลืมเผื่อเนื้อที่
ส�าหรับการออกก�าลังกายให้เขาด้วย 
เพราะเขาชอบที่จะท�ากิจกรรมตลอด
เวลา คณุเจ้าของควรจะต้องมเีวลาให้
เขามากพอสมควร ในเรื่องการดแูลให้
เน้นหนกัไปที่ขนเป็นพเิศษ ขนที่มคีวาม
ยาวจ�าเป็นต้องได้รับการดูและและ
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ และ
ตดัขนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ศีรษะ ความยาวของส่วนหวัตั้งแต่ปลายหวักะโหลกถงึบรเิวณโคนหู
มขีนาดไม่เกนิ 2 ใน 3 ส่วนของความยาวหวักะโหลก 
ส่วนบนมลีกัษณะแบน หนงัหวัตงึไม่มรีอยย่น

ตา เป็นรูปกลมร ี
ตาสเีดยีวคอืสเีข้ม

ล�าตัว มลีกัษณะค่อนข้างสั้น ขนาดปานกลาง 
ไม่ผอม หรอือ้วนเกนิไป เส้นหลงัตรงลาดเอยีง
จากหวั ไหล่สู่บั้นท้าย

หาง นยิมตดัสั้น

ปาก 
รมิฝีปากด�า

ขา ขาหน้าตรงตั้งฉากกบัพื้น 
ขาหน้าทั้งสองข้างห่างกนัพอเหมาะ 
เท้ามลีกัษณะกลม กะทดัรดั นิ้วเท้าชดิ 
เลบ็เป็นสดี�า
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แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เอาใจคนรักน้องหมา น้องแมว
จัดงานหมาๆ แมวๆ 2014
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดกิจกรรมพิเศษเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง นัดรวมพลคนรักน้องหมา น้องแมว 
ในงาน “หมาๆ แมวๆ” 2014 ระหว่างวนัที่ 21-24 สงิหาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้นใต้ดนิ และ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซฟิิค 
พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งความสุขให้ชาวศรีราชา และประชาชนทั่วไป อาท ิ 
โชว์จากน้องหมา น้องแมว และสตัว์เลี้ยงตวัโปรด บรกิารฉดีวคัซนีโรคพษิสนุขับ้าให้น้องหมาน้องแมวฟร ีร่วมเล่นเกม
การกศุลมอบรายได้ให้บ้านสนุขัจรจดั พี่จิ๋มชลบรุ ีถ่ายรปูท�าแสตมป์ที่ระลกึกบัสตัว์เลี้ยงแสนรกั ฟรคีอนเสร์ิต ฟิล์ม 
บงกช เจ้าของเสยีงร้องเพลงละครชื่อดงั ทางช่อง 3 และการแสดงจากเหล่าน้องหมาในภาพยนตร์มะหมา 4 ขาครบั
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เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือน้องสุนัข 
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
4 กนัยายน ที่ผ่านมา ทมี Jerhigh Rescue น�าโดย นายสขุวฒัน์ ด่านเสรมิสขุ รองประธาน
คณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และศิลปินจากภาพยนตร์
เรื่องโอ.ที. ผีโอเวอร์ไทม์ ของค่ายไฟว์สตาร์ ลงพื้นที่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  
ร่วมกบั สพ.ญ.มนญัญา ด่านพทิกัษ์กลุ และนายเกยีรตศิกัดิ์ อนิทมาตยากูล เพื่อฉดีวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า และมอบผลติภณัฑ์เจอร์ไฮ ให้กบัสนุขัซึ่งมจี�านวนกว่า 200 ตวั โดยมี
แม่ชอี้อย ซึ่งดูแลสนุขัและแมวในบรเิวณวดั มาร่วมรบัมอบในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยงัได้มอบเงนิ
สนบัสนนุจ�านวน 50,000 บาท ให้แก่ นายเกยีรตศิกัดิ์ อนิทมาตยากูล หนึ่งในจติอาสากลุ่ม
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ท�าคณุประโยชน์ให้กบัน้องสนุขั ในชื่อ FB : Kitt Kaiwhann เพื่อน�าไป
ช่วยเหลอืสนุขัและแมว ในเรื่องของการท�าหมนั รกัษาอาการเจบ็ปว่ย และในด้านอื่นๆ เพื่อให้
น้องสนุขัที่ยากไร้มคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่เจอร์ไฮได้ปฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่อง
ในการสนบัสนนุทกุองค์การที่มสี่วนในการช่วยเหลอืน้องสนุขัที่ยากไร้
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PET iN THE GARDEN 
@CENTRAL PLAzA RataNatHIBEt
เมื่อวนัที่ 11-16 กนัยายน ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา รตันาธเิบศร์ จดักจิกรรมเพื่อคนรกัสตัว์ได้สมัผสักบั
เหล่าสตัว์ในเทพนยิาย พร้อมมหศัจรรย์พรรณไม้ภายใต้คอนเซปต์ In My Dream ในงานพบกบัสตัว์หายาก อาท ินกเค้า 
อนิทรยีูเรเซยี สนุขัพนัธุ์ทเิบตนั มาสทฟิฟ์ สแีดง จิ้งจอกหมิะ (Snow Fox) จิ้งจอกเงนิ (Silver Fox จากการ์ตูนอนิยุาฉะ) 
Fennec Fox จิ้งจอกที่มขีนาดเลก็ที่สดุ หมูจิ๋ว นกเค้าหมิะ เหยี่ยวแฮรสิ พร้อมชมโชว์ Angel in the Forest การแสดง 
ตัวละครสัตว์ในเทพนิยาย การแสดงโชว์นกแสนรู้ สนทนาเรื่องต้นไม้จากวิทยากรชื่อดัง และบูธจ�าหน่ายไม้ดอก 
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