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AUSTRALIAN SHEPHERD 
องครักษ์ผู้อ่อนโยน

OF THE MONTH

ถิ่นกำ�เนิด : สหรัฐอเมริกา
ช่วงอ�ย ุ: 12-15 ปี  
สูง : เพศผู้ 52-58 เซนติเมตร
       เพศเมีย 46-53 เซนติเมตร
น้ำ�หนัก : เพศผู้ 25-29 กิโลกรัม
            เพศเมีย 18-25 กิโลกรัม

AUSTRALIAN SHEPHERD หรอื ออสเตรเลยีน เชพเพร์ิด เป็นสนุขัท่ีแขง็แรง ก�ำย�ำ มกี�ำลงัมำก ขนำดปำน
กลำง มีควำมสมดุลของร่ำงกำยดี มีขนยำว เป็นหนึ่งในสุนัขสำยพันธุ์สุนัขเลี้ยงแกะ มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกำฝั่งตะวันตก ชื่อ ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด เป็นเพรำะว่ำในอดีตมีสุนัขพันธุ์นี้เดินทำงมำกับฝูงแกะ
จำกประเทศออสเตรเลยีโดยทำงเรอืมำยังประเทศสหรฐัอเมรกิำ จงึท�ำให้ผูค้นเรยีกกนัว่ำ ออสเตรเลยีน เชพเพร์ิด 
สุนัขพันธุ์นี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกหลังสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 โดยมีกำรน�ำไปแสดงในนิทรรศกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งในภำพยนตร์ของวอลท์ ดิสนีย์ ออสเตรเลยีน เชพเพิร์ด เป็นสนัุขสบายๆ รกัสงบและ

ไร้กงัวล มคีวามเป็นเดก็ตลอดกาล ข้ีเล่น กล้าหาญ ซือ่สัตย์
และรักเจ้าของ เป็นเพ่ือนทีด่กีบัเดก็ๆ กระตอืรอืร้น มนีสัิย
ชอบอารักขา เป็นสนุขัทีม่ชีวีติชวีามาก ว่องไว ปราดเปรยีว 
ฉลาดและมสีมาธสิงู ชอบทกุอย่างเพือ่เอาใจเจ้าของท�าให้
คนเลี้ยงพอใจ มีสัมผัสที่ 6 เกี่ยวกับความต้องการของ   
เจ้านาย มสีตปัิญญาสงู และฝึกง่าย 

แม้ว่าจะมีความดุดันเอาจริงเอาจังเมื่อท�างานกับ
ปศสุตัว์ แต่จะสภุาพอ่อนโยนกบัเจ้าของ ออสเตรเลียน   
เชพเพิร์ดต้องการการออกก�าลงักายมาก เนือ่งจากสายพนัธุ์
นีฉ้ลาดมาก กระตอืรอืร้นและเป็นสนุขัขีเ้บือ่ หากไม่ได้ออก
ก�าลงักาย พวกเขาขีร้ะแวงกบัคนแปลกหน้า ดงันัน้ควรพา
เข้าสงัคมอย่างสม�า่เสมอ ตัง้แต่ขณะยงัเป็นลูกสุนขั เป็น
สนุขัทีช่อบท�างานเงยีบๆ ไม่เหมอืนบางสายพันธ์ุทีจ่ะส่ง
เสยีงเห่าทีป่ศสุตัว์ขณะท�างาน แต่ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด 
โดยปกตไิม่เป็นสนุขัทีก้่าวร้าว          

สภาพความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปนัน้ ควรเล้ียงในบ้านที่
มพีืน้ทีก่ว้างขวางเพยีงพอ ไม่แนะน�าให้เลีย้งสายพนัธุน์ี้  
ในทีแ่คบ เช่น อพาร์ทเม้นต์ หรือ คอนโดมเีนยีม พวก
เขาออกก�าลงักายในร่มได้ปานกลาง แต่ชอบออกก�าลงั
กลางแจ้งโดยเฉพาะในสนามหญ้าขนาดใหญ่ เพือ่รกัษา
หุน่ จงึควรให้งานเขาได้ท�าบ้าง ส่วนการดแูลเป็นพเิศษ
คงอยูท่ีข่น แม้ว่าขนจะตกแต่งง่าย แต่กต้็องการการเอาใจ
ใส่เป็นพเิศษ ด้วยการแปรงขนอย่างสม�า่เสมอ สายพนัธุน์ี้
ผลดัขนปานกลาง  

บางกระแสบอกว่า ออสเตรเลยีน เชพเพร์ิด เกดิจาก
การผสมข้ามสายพนัธ์ุกับ Collie เขามคีวามสามารถพิเศษ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นต้อนฝงูสตัว์ เฝ้าบ้าน อารกัขา ค้นหา
ยาเสพตดิ ค้นหาและช่วยชีวติ เป็นต้น

ศีรษะ แคบ แบน ยาว เล็กลงที่ปลายจมูก จุดหัก
บริเวณสันจมูก ระหว่างตาทั้ง 2 ข้างหักเข้า ส่วนบน
ของหวัมีความยาวเท่ากบัขากรรไกรทีเ่รยีวลงเลก็น้อย 
หัวมีจุด Stop ปานกลาง รูปแบบของฟันกัดเหมือน
กรรไกร จะเป็นรูปไข่ขนาดปานกลาง หู หูตั้งสูงที่ข้างหัว รูปสามเหลี่ยมปลายค่อนข้างกลม 

ขนาดปานกลาง วัดความยาวโดยปลายหูอ้อมผ่าน 

ข้างหน้าจะถึงมุมข้างในของตา

ขน ขนยาวปานกลาง ตรงและมคีลืน่
ลอนเล็กน้อย ขนชั้นในยาวปานกลาง 
จ�านวนขนช้ันในผันแปรตามอากาศ 
บนหัว นอกหู ส่วนหน้าของขาหน้า
และต�่ากว ่าข ้อเท ้า มีขนเรียบสั้น 
บริเวณก้นมีขนท่ียาวปานกลาง มี
แผงคอและจีบครุยปานกลาง เห็น       
ชัดขึ้นในสุนัขเพศผู้มากกว่าเพศเมีย  

ต� ตาสนี�า้ตาล สฟ้ีา สอี�าพนัหรอืสอีืน่ๆ หรือ  
สีผสมกัน รวมทั้งจุดด่างและลายหินอ่อน 

สีขน Blue merle สีแดง (Liver) สี Merle สีด�า
ต่อเนือ่งและสแีดงต่อเนือ่ง ขนรอบตาและหูไม่ควร
เป็นสีขาว 

ข�และเท้� ขาหน้าตรง 
นิ้วเท้ากะทัดรัดเป็นรูปไข่ 
นิ้วเท้าโค้ง 
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         ดาราสาวหน้าเก๋ “เจสซี่” เจสสิกา ภาสะพันธุ์ เริ่มผลงาน

ละคร จากละครซีรีส์ชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ตอน “ปฐพีเล่ห์รัก” 

1 ใน 4 งานละครฉลอง 40 ปีช่อง 3 แล้วก็ตามมาด้วย ลิขิตเสน่หา 

รักประกาศิต รักนี้หัวใจมีครีบ มณีสวาท รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน 

รักต้องอุ้ม และไฟล้างไฟ รวมทั้งผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง 

แต่ในวันนี้เธอไม่ได้มาคุยกับเราเรื่องละคร แต่เธอจะพาสุนัขคู่ใจ

มาอวดชาวเพ็ทเลิฟเวอร์ต่างหาก “ตอนนี้เจสซี่เลี้ยงชิห์สุอยู่ 2 ตัว 

ชิวาว่า 1 ตัว และยอร์คเชียร์ เทอร์เรียอีก 1 ตัว ซึ่งคือตัวที่น�ามา

ถ่ายด้วยวันนี้ ชือ่ ยูฮ้ ูอาย ุ7 ปีแล้ว เพ่ือนให้มา ส่วนใหญ่สนุขัท่ีบ้าน

จะมแีต่คนให้มา ไม่รูจ้ะเป็นเพราะอาถรรพ์หรอืเปล่าไม่รู้ เพราะทีเ่คย

ซือ้มาเลีย้งเอง 2 ตวั กม็อีนัเป็นไปทัง้ 2 ครัง้ ยงัไม่ทนัได้เริม่เล้ียงเลย 

ตัง้แต่นัน้กเ็ลยเกดิความรูส้กึว่า เราไม่อยากซือ้เองแล้ว”

ท�าไมถึงเป็น “ยู้ฮู”

 “กค็งเป็นเพราะตัง้แต่คร้ังแรกท่ีเจอเขา ก็ทักเขาว่า Yoohoo 

แล้วเขาก็เดินมา จากนั้นก็เลยได้มาเป็นชื่อของเขานี่แหละค่ะ 

ประมาณว่า ปิ๊งชื่อนี้เลย ยู้ฮูเลี้ยงง่ายมาก ฟังเราเข้าใจทุกอย่าง 

เรียกว่าพูดรู้เรื่องนะ อาจจะมีดื้อบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อตอน

เขาเด็กๆ จะพาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ เคยพาไปเข้า

โรงเรียน แต่กไ็ด้แค่ค�าส่ังพ้ืนฐาน นัง่ หมอบ คอย อะไรประมาณนี้

ค่ะ เมือ่ก่อนเจสซีก่เ็คยเล้ียงยอร์คเชยีร์มาก่อนแล้ว แต่เพิง่ตายไป

เมือ่ปีทีแ่ล้ว ตัวนัน้จะเล้ียงยากหน่อย เพราะเป็นทคีพั เลยดเูหมือน
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กบัว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนยอร์คเชียร์ทั่วๆ ไป ซึ่งต่างกับ  

ยู้ฮูมาก อย่างยู้ฮูนี่ไม่เคยป่วยเลย แข็งแรง เลี้ยงง่ายที่สุด” 

วีรกรรมของยู้ฮู

 “ยูฮู้เป็นน้องหมาทีข่ีง้อนมาก วนัไหนเจสซ่ีกลบับ้านมาแล้ว

ไม่ทกัเขา เขาก็จะท�าเป็นเมิน จะไม่ว่ิงมาหา แล้วพอสกัพกัเราจะเดิน

ไปเหมือนจะง้อเขา เขากจ็ะท�าเป็นไม่สนใจเรา จะท�าเป็นเล่นตัวแล้ว

กจ็ะเดนิหนไีปเลย บางทก็ีจะหนไีปซ่อน แอบหลับในตูเ้ลย เพ่ือให้

เราหา แล้วกจ็ะเป็นหมาทีข่ีโ้วยวายทีส่ดุ อย่างบางทคีนในบ้านไม่ว่า

จะเป็นใครกต็าม ถ้าหากว่า ออกจากบ้านไปทีอ่ืน่หลายๆ วนัพอกลบัมา 

ยูฮู้กจ็ะมาโวยวายเสยีงดงัใส่เลย ประมาณว่าไปไหนมา ท�าไมไม่กลบั

บ้าน อะไรประมาณนีค่้ะ ไม่ยอมหยดุโวยวายง่ายๆ บางทก็ีว่ิงเข้าไป

ชาร์จเลย เป็นหมาบ้าพลัง ไม่กลัวใคร อย่างวนันีม้าเจอหมาตัวใหญ่ 

กเ็ข้าหาเขาเลย ไปแหย่เขา ชวนเขาเล่น คงคดิว่าตัวเองตวัใหญ่มัง้ 

บางทีกไ็ปขูเ่ขาเลยกมี็”

การดูแลยู้ฮู

 “เจสซีเ่คยอ่านเจอว่ายอร์คเชยีร์เป็นพนัธุท่ี์ชอบหาหน ู ชอบ

หาของ แต่ว่าไม่เคยจบัได้เลย การเลีย้งสนุขัพันธุน์ี ้กจ็ะมี 2 แบบ ท้ัง

ทีแ่บบตัดขนให้ส้ัน หรอืจะชอบแบบขนยาว แต่กจ็ะต้องใส่ใจดูแล

มากหน่อย เพราะอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อน และก็ยงัมีเรือ่งขนพนั

กนัอกีด้วย จึงต้องคอยหมั่นแปรงขนให้เขาอย่างสม�่าเสมอ ยิ่งตรง
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บริเวณตานี่ยิ่งต้องคอยระวังไม่ให้ขนเข้าไปท่ิมตา เพราะขนเหล่านี้

เป็นตวักกัเกบ็เชือ้โรค หรือเสียดสีเข้าไปในดวงตาท�าให้ระคายเคือง 

อาจเกิดเป็นแผลที่กระจกตา หรือปัญหาต่างๆ ตามมาได้ แต่ถ้า

เลี้ยงเป็นแบบขนส้ันก็จะสบายหน่อย”

ฝากถึงผู้อ่าน

 “ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลี้ยงเขา อยากให้มีความพร้อมก่อน 

เพราะถ้าเริ่มเลี้ยงแล้วห้ามทิ้งขว้างเขาทีหลัง ส่วนผลงานล่าสุด

เพ่ิงปิดกล้องละครเรื่องใหม่ไปเร่ือง คุณแม่สวมรอย ทางช่อง 3 น่า

จะได้ชมกันปีหน้า ฝากติดตามด้วยนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอน 

แต่ระหว่างนี้ก็ติดตามอินสตาแกรมได้ที่ @jessjiga จะมีกิจกรรม

ที่ท�าอยู่มากมาย ล่าสุดเก็บน้องแมวมาเลี้ยง 2 ตัวจากคนที่เอา

มาทิ้งไว้ข้างถนนค่ะ ก�าลังพยายามให้พี่หมาและน้องแมวเข้ากัน

ได้อยู่ ในส่วนของกีฬาที่เล่นเป็นประจ�าก็จะมีกีฬาปีนหน้าผาและ

ด�าน�้า พร้อมกับก�าลังมี Project เกี่ยวกับงานประดิษฐ์และศิลปะ

ต่างๆ ติดตามได้ทางไอจีเลยค่ะ รวมถึงฝากร้านเสื้อผ้ามือ 2 ของ

เจสด้วยนะคะเป็นของเจสเองที่ @wardrobelegacy ค่ะ”

 ลูกสุนัขเมื่อเกิดมาก็น่ารักน่าชัง ใครเห็นก็ต้องรักต้องชอบ 

แต่เมื่อวันหนึ่งเขาเกิดโตขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ความน่ารกั

นัน้หายไป กอ็ย่าทอดท้ิงเขา ในเมือ่เราดแูลเขาตัง้แต่เล็กๆ แล้ว ก็

ต้องดูแลต่อไปจนช่ัวอายขัุยของเขา เหมอืนอย่างทีน้่องเจสซีฝ่ากไว้

Q: น้องหมำกินน�ำมำกๆ 
ผิดปกติหรือไม่

A: สุนัขที่กินน�้ามากและปัสสาวะมากผิดปกติอาจมีสาเหตุ
จากโรคบางชนิด เนื่องจากปกติแล้วสุนัขต้องการน�้าประมาณ   
วันละ 50 มิลลิลิตรต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เจ้าของจะทราบได้
โดยการวัดปริมาณน�้าที่สุนัขกินไปต่อวัน การสังเกตอาการต่างๆ 
อย่างใกล้ชิด จะท�าให้เรารู้ถึงความผิดปกติได้เร็ว ซ่ึงความผิดปกติ
นี้อาจเป็นสัญญาณบอกถึงความผิดปกติในโรคบางอย่างได้ เช่น 

โรคไตวำย ปกติไตมีหน้าที่ขับของเสีย และยังช่วยผลิตฮอร์โมน
บางชนิด เมื่อไตสูญเสียการท�างานไปมากกว่า 75% จึงเกิดการ
สะสมของเสียในกระแสเลือด สูญเสียสมดุลของแร่ธาตุต่างๆ และ
เกิดภาวะความเป็นกรดขึ้นในร่างกายได้ และสูญเสียน�้าในร่างกาย

้
จ�านวนมากออกทางปัสสาวะมาก จ�าเป็นต้องกินน�้าเพื่อ
ที่จะชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป หากพบว่าสุนัขกินน�้ามากขึ้น 
ปัสสาวะมากขึ้น ควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

โรคเบำหวำน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร ่างกายไม่ผลิต
หรือผลิตอินซูลินออกมาน้อยเกินไป ท�าให้ขาดอินซูลิน 
ส่งผลให้การดึงน�้าตาลไปใช้ในร่างกายลดลง ระดบัน�า้ตาล
ในกระแสเลือดจึงสูงกว่าปกติ ปกติระดับน�้าตาลในกระแส
เลอืดของสนุขั จะอยู่ท่ี 80-120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  ท�าให้
สุนัขมีอาการกินน�้ามาก ปัสสาวะมาก กินเก่งข้ึน แต่   
น�้าหนักลด พันธุ ์ที่พบโรคนี้ได้บ่อย ได้แก่ พูเด้ิล ชเนาเซอร์ 
และมิเนเจอร์ 

การสังเกตอาการสุนัขจึงส�าคัญมากและต้องท�าเป็นประจ�า 
บางครัง้อาการผดิปกตเิลก็ๆ น้อยๆ อาจเกดิจากสาเหตขุอง
โรคร้ายได้มากมาย อย่างเช่น การกินน�้ามากผิดปกตินี้



 

เจ้ามากับ
สายฝน
 เมื่อเข้ำฤดูฝน ส�ำหรับน้องหมำที่ชอบกิจกรรมกลำงแจ้ง วิ่ง
เล่นลยุน�ำ้ เน้ือตวัมอมแมมนัน้ เจ้ำของคงปล่อยให้สนกุอย่ำงเดยีว
ไม่ได้แน่ เพรำะหน้ำฝนแบบนี ้แน่นอนว่ำต้องมีภยัท่ีมำกบัสำยฝน
เป็นแน่ โดยเฉพำะเจ้ำสตัว์ร้ำยท่ีมักจะชุกชุมในหน้ำฝนน่ันเอง เมือ่
พูดถึงสัตว์ร้ำยที่อำจท�ำอันตรำยต่อน้องหมำของเรำล่ะก็ อันดับ
ต้นๆ คงหนีไม่พ้น “งู” แน่นอน แล้วเรำจะเตรียมรับมือกันได้
ยังไง วันนี้เรำจะมำดูกันว่ำเจ้ำตัวร้ำยนี้มีกี่ชนิดบ้ำงและจะรับมือ
กับเหล่ำร้ำยนี้ได้อย่ำงไร

งูพิษ - งูไม่มีพิษ
 “งู” แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ งูมีพิษและงูไม่มีพิษ 
งูพิษเป็นสัตว์อันตรำยมำก เพรำะพิษมีฤทธิ์ท�ำลำยระบบต่ำงๆ 
ในร่ำงกำย น้องหมำเมื่อได้รับพิษ ไม่ว่ำจะถูกกัดหรือพ่นพิษใส่ 
ซึ่งงูเห่ำนั้นสำมำรถพ่นพิษได้ด้วย พิษจะออกฤทธิ์ต่อระบบใดใน
ร่ำงกำยนั้น ขึ้นกับชนิดของงู เช่น พิษจำกงูจงอำง งูเห่ำ และ
งูสำมเหลี่ยมจะออกฤทธ์ิกับระบบประสำทและกล้ำมเนื้อหัวใจ 
ส่วนพิษจำกงูเขียวหำงไหม้ งูกะปะ และงูแมวเซำจะออกฤทธิ์
กับระบบเลือด แต่ก็ไม่ใช่ว่ำงูไม่มีพิษจะไม่อันตรำย เพรำะใน
น�้ำลำยของงูมีเชื้อโรคมำกมำย ทีอ่ำจเกดิกำรตดิเชือ้จนมอีำกำรอ่ืนๆ 
แทรกซ้อนได้เช่นกัน

สังเกตอย่ำงไร
 กำรท่ีจะสงัเกตว่ำน้องหมำของเรำถกูงูมีพิษหรอืไม่มพีษิกดันัน้ 
ดไูด้จำกบำดแผล โดยแผลที่งูมีพิษกัดนั้นจะมีรอยเขี้ยว 1-2 แผล 
ข้ึนกบัจังหวะของกำรถกูกดั ซึง่ต่ำงจำกงไูม่มพิีษ เมือ่กดัจะมแีค่รอย
ถำกเป็นแนวของฟัน ไม่มรีอยเขีย้วให้เห็น น้องหมำบำงตวัมขีนยำว
อำจไม่เห็นรอยแผล จะทรำบได้กเ็ม่ือแสดงอำกำรแล้วเท่ำนัน้ อำกำร
ท่ีว่ำ ได้แก่ มีแผลบวมข้ึน หน้ำบวม มีอำกำรปวด กล้ำมเนือ้อ่อนแรง 
เป็นอมัพำต  มีจดุเลอืดออก อำเจยีน หรอือจุจำระเป็นเลอืด เป็นต้น 
แต่หำกเหน็เลยว่ำถกูงกัูด เจ้ำของต้องจ�ำลักษณะของงู ส ีลวดลำย
และรำยละเอยีดต่ำงๆ ของงใูห้ได้ เพ่ือทีสั่ตวแพทย์จะได้เลอืกให้
เซรุม่ให้เหมำะกับพิษของงูนัน้ๆ ต่อไป

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
 เมือ่น้องหมำถกูงูกดันัน้ อย่ำงแรกเลยคือ ต้องท�ำให้เขำรูส้กึ
ผ่อนคลำยไม่เครยีดก่อน กำรดิน้รน วิง่หน ีหรอืตืน่เต้น จะท�ำให้หัวใจ
เต้นเร็วขึน้ ท�ำให้พิษแพร่กระจำยได้รวดเรว็ขึน้ จำกน้ันท�ำให้เลือด
บรเิวณแผลนัน้ไหลออกเพ่ือระบำยพิษ แต่ต้องไม่ให้แผลท่ีถกูงกัูด
เคลือ่นไหว หรอืกระทบกระเทือนมำกนกั โกนขนโดยรอบ ล้ำงแผล
ด้วยน�ำ้สะอำด แต่ห้ำมแช่น�ำ้อุน่เดด็ขำด เพรำะพษิจะแพร่กระจำยเรว็
ขึน้ ห้ำมรำดด้วยสรุำ หรอืพอกน�ำ้แขง็ทีแ่ผล ควรใช้เชอืกรดัเหนือแผล
ประมำณ 2 นิว้ และทิศทำงเข้ำหำหัวใจ ซึง่ต�ำแหน่งของหวัใจนัน้
จะอยูบ่รเิวณทีห่ลงัข้อศอกซ้ำยสมัผัสกบัช่องอกของน้องหมำ จำก
นัน้ให้คลำยออกทุก 10 นำที คลำยออกครัง้ละ 1 นำที  อำจจะพนั
ขำด้วยผ้ำยดื หรอืหำอะไรมำดำมคล้ำยกำรเข้ำเฝือกกไ็ด้ เพือ่ลด
กำรเคลือ่นไหว (แต่หำกโดนกัดมำนำนกว่ำคร่ึงชัว่โมงแล้วอำจไม่
ได้ผล) จำกน้ันรบีน�ำส่งโรงพยำบำลโดยเรว็ โทรติดต่อสัตวแพทย์
ไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือจะได้เตรยีมเซรุม่ไว้ ดังนัน้หำกเห็นว่ำน้องหมำโดน
งกูดัแล้วล่ะกไ็ม่ควรรอให้เกดิอำกำรก่อนแล้วจงึพำไป เพรำะอำจ
ไม่ทนักำรณ์

8      PetLover by JerHigh
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นับเป็นการรวมตัวครั ้งยิ ่งใหญ่ที ่ส ุดของสุนัขสายพันธุ ์บอร์เดอร์ คอลลี ่เลยก็ว ่าได้ ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากกลุ่ม 
Border Collie Owners of South Australia group เป็นการรวมตัวของเจ้าของสุนัขบอร์เดอร์ คอลลี ่ในประเทศ
ออสเตรเลีย ร ่วมกันจ ัดงานนี ้ข ึ ้นบร ิเวณสวนสาธารณะในเมืองว ิลลาสตัน ร ัฐเซาท์ออสเตรเล ีย ประเทศ
ออสเตรเล ีย เป ็นการรวมตัวของสุน ัขสายพันธ ุ ์ส ุน ัขบอร์เดอร ์ คอลลี ่มากกว่า 576 ตัวเลยทีเดียว เห็นแบบนี้
ร ับรองว ่าน ้องแกะไม่กล ้าย ่างกรายผ่านมาแถวนี ้แน ่

Doga คือ โยคะส�าหรับคนและสุนัข เป็นการออกก�าลังกายที่
ท�าให้เจ้าของและสุนัขได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมของ
คนรักสุนัขในลอนดอนเป็นอย่างมาก "Doga" เป็นการฝึกโยคะที่
น�าสุนัขเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างการเล่นโยคะ จนเม ื ่ อมาห ์น ีย ์ 
ดาจฮ์านกรุยี ์ ครฝูกึโยคะในลอนดอนได้น�ามาพฒันาปรบัใชใ้ห้เขา้กบั
การสอนโยคะในลอนดอน 

ที ่ผ ่านมา Doga ถูกเข้าใจผิดอยู ่เสมอว่าเป็น โยคะส�าหรับ
สุนัข หรือการน�าสุนัขมาท�าท่าทางต่างๆ แต่จริงๆ แล้ว มัน
เป็นการฝึกโยคะส�าหรับเจ้าของน้องหมา โดยเน้นการก�าหนด
ลมหายใจและการออกก�าลังตามแบบโยคะ โดยมีสุนัขเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีและผ่อนคลายให้กับ
เจ้าของและสุนัขไปพร้อมๆ กัน เป็นการสร้าง ความเชื ่อใจ 
ระหว่างคนและสุนัข เมื ่อสุนัขรับรู ้ได้ ก็จะลดความกังวล
เกี ่ยวกับเจ้าของลง และยังเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้เวลาอยู ่
ใกล้ชิดกับน้องหมามากขึ ้นอีกด้วย

DOG Panorama

576 Border Collies 
Get Together 

It’s called “DOGA”
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Our Guest

โบนัส - สมหทัย เหรียญทอง
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“สมหทัย เหรียญทอง ช่ือเล่น โบนัส ค่ะ เป็นนักแข่งรถอาชีพ แต่ปีนี้
ไม่ได้ลงแข่งเลย ส�าหรับสัตว์เล้ียงน้ัน โบนัสเล้ียงน้องหมาอยู่ 2 ตัว เป็น
สายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนกับสุนัขพันทางที่เก็บมาเล้ียงอีก 1 ตัว ก่อนหน้า
นี้จะมีหลายตัวมากเลย เป็นสายพันธุ ์พูเดิ้ล 1 ตัว แล้วก็มีเก็บมาเล้ียงอีก 
8 ตัวค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็จากไปกันหมดแล้ว อายุก็เกือบ 15 ปีกันทุกตัว 
เลยเหลืออยู่แค่ 2 ตัวนี้ค่ะ” 

พูดถึงฟรุ้งฟริ้ง
“ปอมเมอเรเนียนตัวนี้เป็นเพศเมีย เลี้ยงมาได้ประมาณ 3 ปีแล้วค่ะ 

ชื่อ “ฟรุ้งฟริ้ง” ทีแรกอยากจะตั้งชื่อเขาว่า แลมโบ เพราะเราเป็นนักแข่งรถ 
ก็เลยอยากจะตั้งชื่อให้ดูสปอร์ต สปอร์ต แต่ด้วยที่นางเป็นสาวก็เลยได้
ชื่อกิ๊บเก๋หน่อย เลยกลายเป็น ฟรุ้งฟริ้ง นี่แหละค่ะ เขาเป็นน้องหมาที่
เอาแต่ใจมาก เขาจะชอบกินทุกอย่าง ยกเว้นอาหารของตัวเอง ชอบกิน
ของเปรี้ยวๆ เช่น มะม่วงเปรี้ยว ฝรั่ง สตรอเบอร์รี่ ตอนแรกเริ่มจากเรา
กนิอยู่แล้วรูส้กึเปรีย้วกเ็ลยลองแกล้งให้เขากนิ กลายเป็นว่าเขาชอบ กนิหมด
เลยแล้วกม็าขออีก” 

ควำมสำมำรถพิเศษของฟรุ้งฟริ้ง
“ฟรุ้งฟริ้งสามารถปีนขึ้นรถเองได้ แล้วก็จะไปน่ังตรงที่ประจ�าของเขา

คือ บนคอคนขับ หรือบนคอคนน่ังก็ได้ เขาจะปีนขึ้นมาเอง ประมาณว่า
เราคาดเข็มขัด เขาก็จะเอาหัวมาพาดตรงสายเข็มขัด เป็นเหมือนที่วางคอ
ของเขาพอดี แล้วก็จะหลับไปตลอดทาง ฟรุ้งฟริ้งสามารถสวัสดีได้แบบคน
เลยคือ พนมมือได้ ท�าไฮไฟว์ได้ 2 ข้างเลย หมอบได้ คลานได้ ตอนนี้ก�าลัง
สอนให้กล้ิงอยู่ค่ะ” 

กำรดูแลฟรุ้งฟริ้ง
“ด้วยอาชีพของเราท�าให้ต้องเดินทางบ่อย หลายๆ ครั้งก็จะพาฟรุ้งฟริ้ง

ไปด้วยกัน จะมีการเตรียมตัวส�าหรับเขานิดหน่อย โดยอุปกรณ์ส�าคัญได้แก่ 
กระเป๋าบ้าน ฟรุ้งฟริ้งจะนอนในนี้เลย แล้วก็จะเตรียมอาหารและน�้าส�าหรับ
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เขาไปด้วย ส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อ 2 ชั้น เพราะคุณหมอ
แนะน�าว่าสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา
เรื่องปอด จงึพยายามหลีกเลีย่งไม่ให้นอนห้องแอร์ ไม่ให้นอน
ตากพัดลม อย่างในกระเป๋าบ้านก็จะมีที่อุ่นๆ ส�าหรับเขา”

“ตลอดเวลาทีเ่ลีย้งเขามา เรากมี็ความสขุมาก เป็นเพือ่น
ทีด่ทีีส่ดุ ขี้อ้อนมาก ตั้งแต่เลี้ยงสุนัขมา ฟรุ้งฟริ้งเป็นน้องหมา
ที่ขี้อ้อนที่สุด ชอบมาประจบเอาใจ จะนอนกับเรา บางทีตื่น
ก่อนเรา ก็จะไม่ปลุก นั่งเฝ้ารอจนกว่าเราจะต่ืน แต่อยากจะ
บอกว่า ที่ผ่านมาเริ่มต้นท�าพลาดเรื่องการให้อาหาร โดยที่
ให้เขาไม่เป็นเวลา เลยท�าให้เขานิสัยไม่ดี เพราะเกิดจากการ
ตามใจของเรา อย่างของเพื่อนๆ ที่เลี้ยงจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ 
เพราะให้อาหารเป็นเวลา ถ้าไม่กินก็เก็บ จนน้องหมาเรียนรู้
เองว่าต้องกินอาหารในช่วงเวลาใด แต่ต้องไม่ใจอ่อนนะคะ 
แล้วเขาก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารัก นิสัยดี”
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ผู้ก�ำกับ : Yarrow Cheney and Chris Renaud
ผู้ประพันธ์ : Cinco Paul / Ken Daurio / Brian Lynch / Simon Rich
แนวภำพยนตร์ : Animation Comedy

The Secret Life Of Pets
เรื่องลับแก๊งขนฟู

The Secret Life Of Pets หรือ เร่ืองลับแก๊งขนฟู คือผลงานล�าดับที่ 5 
ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่าง Illumination Entertainment และ Universal 
Pictures ซึ่งจะมาเผยความลับว่าเหล่าสัตว์เล้ียงท�าอะไร ระหว่างที่เจ้าของ
ไม่อยู่บ้าน ภาพยนตร์เรื่องน้ี ได้นักแสดงตลกช่ือดังอย่าง หลุยส์ ซี.เค. อีริค 
สโตนสตรีท และเควิน ฮาร์ท มาให้เสียงพากย์ โดยได้ คริส เรโนด์ จาก 
Despicable Me, Despicable Me 2 มารับหน้าที่ผู ้ก�ากับ

The secret life of pets  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ แม็กซ์ สุนัขเทอร์เรียที่ได้
รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากเจ้าของ ยามว่างก็จะพบปะกับเพื่อนๆ สัตว์เลี้ยง เช่น 
กิ๊ดเจ็ต น้องหมาเพศเมียพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ปั๊กชื่อเมล ดัชชุนชื่อบัดดี้  และ
เจ้าแมวเหมียวชื่อโคลอี้ มีความสุขกับเคทีเจ้าของผู้เก็บเขามาเลี้ยง จนกระทั่ง 
เคท ีสาวน้อยใจด ีได้รบั ดุค๊ สนุขัพนัธุท์างตวัใหญ่ขนปกุปยุ มาเลีย้งอกีตวั แมก็ซ์
ถึงกับอึ้งเมื่อเคทีบอกเขาว่า ดุ๊คเป็นน้องชายตัวใหม่ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อดุ๊คถือโอกาสครอบครองของเล่นและเตียงของแม็กซ์ และทึกทักเอาเองว่า
เขาและพีช่ายตวัใหม่ของเขาจะใช้ชวีติทีแ่สนสขุสบายนีด้้วยกนั แต่แล้วเขาทัง้คู่
ต้องมาผจญภัยในเมืองใหญ่ด้วยกันความสนุกจึงเกิดขึ้น 

หน่ึงในความสุขยิ่งใหญ่ของการสร้างหนังเรื่องนี้คือทุกคนสามารถแบ่งปัน
เรื่องราวประสบการณ์สัตว์เลี้ยงของตัวเองน�ามาใส่ในหนังเรื่องนี้ หนึ่งในช่วง
เวลาที่โดนใจทีมผู ้สร้างเป็นพิเศษคือฉากที่แม็กซ์และดุ ๊คมองคนท่ีน่ังกิน
แซนด์วิชอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะ คุณจะมองเห็นได้จากสายตาของพวก
มนัว่าอยากกนิแค่ไหน และเจ้าของสุนัขในกลุ่มทีมงานเองก็เล่าถึงประสบการณ์
ของพวกเขาที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขามองไปที่อาหารด้วยอาการอยากกิน สิ่งท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือ พฤติกรรมของสัตว์มากมาย ท่ีทีมงานค้นพบ
ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทางของสัตว์ทุกตัวในเรื่องนี้ 



BARK! NEWS

Bangkok Pet Charity 2017
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

อาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ได้เข้าร่วมงาน Bangkok Pet Charity 2017 ท่ีเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เป็นการ
รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ส�าหรับบริจาคเลือด ผ่านการซ้ือเสื้อยืดน่ารักๆ มี 2 ลายให้
สะสม ออกแบบโดยคุณเอ๊ะ จิรากร และ ยิปโซ อริย์กันตา รายได้ท้ังหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ครั้งแรกในประเทศไทย 
กับการจัดบริการสุนัขนำาทางคนตาบอด

คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัทเครือ             
เจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากัด  เข้าร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) การจดับรกิารสนุขัน�าทางส�าหรบัคนตาบอดในประเทศไทย 
ระหว่างกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) โดยกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร (พก.) 
ร่วมกับ กองทัพบก เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมี พลต�ารวจเอก อดุลย์ 
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก 
พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู ้บัญชาการทหารบก นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงฯ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
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เหตุผลท่ี
น้องหม�กลัว ฟ้�ร้อง

ห้องให้มิดชิด ปิดหน้าตา ปิดผ้าม่าน ไม่
ให้เห็นบรรยากาศภายนอก เตรียมของ
เล ่นหรือผ ้าห ่มที่ เขาคุ ้นเคยไว ้ส�าหรับ
ซุกตัว จะช่วยให้เขารู ้สึกปลอดภัยมาก
ขึ้น ถ้าเป็นไปได้เปิดเพลงเบาๆ ไว้ด้วย 

สงบสติอำรมณ์
หากไม่สามารถจ�ากัดพื้นที่ได้ จ�าเป็น

ต้องสร้างความรู้สึกสงบ และปลอดภัย
ให ้ กับ เขา  ห้ามสร้างแรงกระตุน้ให้ยิง่กลวั 
ต ้องสร้างบรรยากาศที่ผ ่อนคลายแทน 
เจ้าของห้ามส่งเสียงร้อง ให ้ ใช ้สายจูง
ที่มีสายรัดอก น่ังใกล ้ๆ พร้อมลูบช้าๆ 
บริเวณอกหรือไหล่ หาผ้าที่ เขาคุ ้นเคย
คลุมตัวไว ้ เมื่อเขาเริ่มสงบลง ก็ค่อยเดิน
ออกไปเงียบๆ ให้เขารู ้สึกว่าอยู่ล�าพังได้ 

ปกติน ้องหมาจะได ้ยินเสียงความถี่ต�่า
กว่า 15 เฮิรตซ์ และมากกว่า 50,000 
เฮิรตซ์ จึงเป็นสาเหตุให้พวกเขารับรู ้การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตลอดจน
เสียงพลุหรือปะทัดได้มากและรวดเร็ว 
บางบ้านที่ไม ่มีรั้วรอบขอบชิดน้องหมา
อาจวิ่งเตลิดหนีไปได้ เพราะความตกใจ

ส�าหรับน้องหมาบ้านไหนท่ีมีปัญหา
กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เราไม่ควรปล่อย
ให ้ เขาเผชิญความกลัวนั้นเพียงล�าพัง 
ควรหาวิธีจัดการอย่างถูกต้อง เช ่น ให ้
เขามาอยู ่ ใกล ้ตัว เรา แต่ห้ามกอดแน่น
เพราะจะยิ่งเป็นการท�าให้น้องหมากลัว
มากขึ้น หรืออาจใช้วิธีเบ้ืองต้น ง่ายๆ ดังนี้

ห้องเล็ก ช่วยได้
เป็นวิธีที่ง่ายท่ีสุด น้องหมาก็หนีออก

ไปจากบ้านไม่ได ้ด ้วย เร่ิมจากเตรียม
ห้องพ้ืนที่เล็กๆ ไว้ หรือจะเป็นกรงก็ได้ 
แต่ต้องน�ากรงไปไว้ในห้องอีกชั้นหนึ่ง ปิด

วั น นี้ เ ร า จ ะ ม า ห า ค� า ต อ บ กั น ว ่ า      
เหตุใดน้องหมาถึงกลัวฟ ้าร ้อง อีกหนึ่ง
ปัญหาส�าหรับคนเลี้ยงสุนัขเมื่อเข้าฤดูฝน 
บางครอบครัวต้องรับมือกับพฤติกรรมนี้
ทุกคร้ังที่ฝนตกหนักถึงขั้นแค่ฝนตั้งเค้าก็
เกิดอาการงุ่นง่าน กระวนกระวาย วิ่งวุ ่น
หาท่ีซ่อน มุดเข้าใต้เตียงหากันไม่เจอแล้ว

มีการวิจัย เกี่ ยวกับพฤติกรรมกลัว
เสียงฟ ้าร ้องของน ้องหมา ซ่ึงพบว ่า 
เวลาฝนตก ฟ ้าร ้องและฟ้าผ ่า จะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงของความกดดันใน
บรรยากาศ เกิดไฟฟ้าสถิต และเสียงที่
มีความถี่ต�่ า เกินกว ่าที่มนุษย ์จะได ้ ยิน 
แต ่ส� าหรับน ้องหมาซึ่ งจะมีประสาท
สัมผัสพิ เศษรับรู ้ ถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ของสิ่ ง เหล ่า น้ีได ้

โ ด ย ธ ร รมชาติ พ วก เ ข าจะ รู ้ ที่ ม า
ของเสียงได ้แม ่นย�ามาก แม ้กระทั่ ง
จังหวะเสียงการเดินของเจ ้าของ โดย

Training
Corner



Petlover by JerHigh    15
Petlover by JerHigh    15




