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Dog Guru

	 นอกจากนี้	 เลือดสุนัขยังใช้ช่วยชีวิตสุนัขที่ได้รับ 
ยาเบื่อหนกูลุม่ที่ฤทธิ์ของยาไปยบัยั้งสารที่ช่วยการแขง็ตวั 
ของเลอืด	ท�าให้เลอืดไหลไม่หยดุ	อกีทั้งใช้รกัษาโรคทาง
กรรมพนัธุบ์างโรค	ใช้รกัษาสภาวะที่สนุขัขาดอาหารอย่าง
รุนแรงโดยเฉพาะในลูกสุนัข	 หรือแม้แต่ใช้รักษาสุนัขใน
สภาวะฉุกเฉินที่มีภาวะเลือดออกในอวัยวะภายใน	 เช่น	
ในช่องท้องหรอืในช่วงอก	เป็นต้น
		 เลอืดของสนุขักค็ล้ายกบัเลอืดของมนษุย์คอื	ประกอบ
ด้วยเมด็เลอืดแดง	เมด็เลอืดขาว	เกลด็เลอืดและน�้าเลอืด	
และเลือดที่ได้รับบริจาคจากสุนัขยังแยกออกเป็นส่วน
ประกอบต่างๆ	 เพื่อการใช้งานตามความต้องการของ
ความเจบ็ป่วยอกีด้วย

รู้จักเม็ดเลือดแดงกับน�้าเลือด
	 การให้เลอืดหรอืเมด็เลอืดแดง	มกัจะใช้กรณเีพื่อการ
รกัษาโรคโลหติจาง	สนุขัอาจต้องการเลอืดในกรณทีี่ได้รบั
อบุตัเิหต	ุผ่าตดั	หรอืกรณทีี่ไม่สามารถสร้างเมด็เลอืดแดง
ได้	 ตลอดจนกรณีที่เม็ดเลือดแดงในร่างกายถูกท�าลาย
อย่างรนุแรงจากโรค	เช่น	พยาธใินเมด็เลอืด	
	 ส�าหรบัน�้าเลอืด	(Plasma)	ประกอบด้วย	โปรตนี	หรอื
เอนไซม์ต่างๆ	 มีความส�าคัญท�าให้เลือดมีการแข็งตัว	
จ�าเป็นส�าหรบัการรกัษาภาวะเลอืดออก	เนื่องจากโรคตบั 
หรือกรณีที่เลือดออกจากการได้รับสารหนู	 น�้าเลือดยังมี 
ความจ�าเป็นส�าหรบัสนุขัป่วยที่มรีะดบัโปรตนีหรอือลับมูนิ
ในเลอืดต�่า	ส่วนประกอบอื่นๆของน�้าเลอืด	จะใช้ส�าหรบั
รกัษาโรคเลอืดไหลไม่หยดุ	(Hemophilia)	เป็นต้น

กลุ่มเลือดสุนัข
	 กลุ่มเลอืดของสนุขั	มทีั้งหมด	8	กรุ๊ป	คอื	DEA	1.1,	
DEA	1.2,	DEA	3,	DEA	4,	DEA	5,	DEA	6,	DEA	7	และ	 
DEA	8	ต่างจากมนษุย์คอื	สนุขัจะไม่ม	ีAntibody	ในน�้าเลอืด 
แต่จะมสีารเคลอืบผวิเมด็เลอืด	Antigen
	 ส�าหรบัหมูเ่ลอืด	DEA	1.1	และ	DEA	1.2	จะไม่สามารถ
เป็นผู้บริจาคเลือดได้	 แต่สามารถรับเลือดได้คล้ายกลุ่ม	
AB	ในมนษุย์	ส่วนกรุ๊ปเลอืดอื่นๆ	สามารถเป็นผู้บรจิาค

น้องหมาได้บุญ 
ด้วยการ

บริจาคเลือด

เลือดหรือรับเลือดกันได้	 ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นกรุ๊ป
เลือดเดียวกัน	 แต่จะต้องมีการตรวจเลือดว่าเข้ากันได ้
หรือไม่	 ส่วนกลุ่มที่สามารถบริจาคโลหิตให้กับทุกกลุ่ม
เลอืด	(Universal	Donor)	คอื	กลุ่ม	DEA	4
	 สนุขัที่บรจิาคเลอืดจะไม่ได้รบัความเจบ็ปวดใดๆ	การ
เกบ็เลอืดจะใช้ระยะเวลาประมาณ	5-15	นาท	ีขั้นตอนต่างๆ	
จะมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการในธนาคารเลือด
ของคน	 สุนัขที่มาบริจาคเลือดจะได้รับการตรวจกรอง 
โรคที่สามารถตดิต่อกนัได้ทางเลอืด	เพื่อเป็นหลกัประกนั
ว่าสนุขัที่เข้าสู่กระบวนการบรจิาคเลอืดมสีขุภาพดี
 
คุณสมบัติของสุนัขที่สามารถบริจาคเลือดได้
	 1.	 สนุขัอายรุะหว่าง	1-6	ปี	ไม่จ�ากดัเพศ	พนัธุ	์(ถ้าเป็น 
เพศเมยีต้องรอให้หมดประจ�าเดอืนก่อน)
	 2.	 มนี�้าหนกัไม่น้อยกว่า	20	กโิลกรมั
	 3.	 มปีระวตักิารท�าวคัซนีรวม	เช่น	ล�าไส้อกัเสบ	ไข้หดั 
ตับอักเสบ	 เลปโตสไปโรซีส	 วัคซีนพิษสุนัขบ้า	 และ 
โรคพยาธหินอนหวัใจ	เป็นต้น

	 4.	 ไม่มปีระวตัขิองโรคพยาธใินเมด็เลอืด
	 5.	 ไม่เคยรบัการผ่าตดัใหญ่ในระยะ	1-2	เดอืน	ก่อน
บรจิาคโลหติ
	 หากสนุขัมคีณุสมบตัคิรบถ้วน	ก่อนถงึวนันดับรจิาค
โลหิตควรงดน�้าและอาหาร	 เพื่อความปลอดภัยในการ
ให้ยาซึม	 จากนั้นสุนัขก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการให้เลือดเพื่อ
จะได้ช่วยเหลอืชวีติสนุขัตวัอื่นๆ	ต่อไป	
 
ขั้นตอนวิธีการในการบริจาคเลือดสุนัข
	 เมื่อเจ้าของตัดสินใจน�าสุนัขร่วมท�าบุญด้วยการ
บริจาคเลือดแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะน�าสุนัขไปตรวจสุขภาพ 
หากสนุขัมผีลตรวจเลอืดผดิปกตทิางโรงพยาบาลจะแจ้ง 
ให้ทราบทันที	 หากตรวจแล้วผลออกมาเรียบร้อยดี	
สัตวแพทย์จะให้ยาซึม	 เพื่อป้องกันสุนัขดิ้นระหว่างการ 
เจาะเลือด	 เนื่องจากบริเวณที่ใช้ในการเจาะเลือดคือ	
บรเิวณล�าคอ	ถ้าสนุขัดิ้นอาจเกดิอนัตรายได้	การวางยา
ซึมนี้จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ	 สุนัขจะมีอาการง่วงซึม
เท่านั้น
	 ในการบรจิาค	 1	ครั้ง	 จะเกบ็เลอืดปรมิาณ	1	ยูนติ	
หรือ	 350	 ซีซี	 ซึ่งปกติการให้เลือดจะอยู่ระหว่าง	 10-20	
ซีซี	 ต่อน�้าหนัก	 1	 กิโลกรัม	 ความถี่ในการบริจาคเลือด
คอื	ทกุๆ	4-6	 เดอืน	 เมื่อเกบ็เลอืดได้ตามความต้องการ
แล้ว	 สตัวแพทย์จะให้ยาบ�ารงุเลอืดพร้อมบตัรประจ�าตวั 
ผู ้บริจาคเลือด	 การบริจาคเลือดกลับเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สุนัขอีกทางหนึ่ง	 เพราะเท่ากับเป็นการ
ถ่ายเลือดเก่าออกไปและท�าให้เกิดการสร้างเม็ดเลือด 
ใหม่ขึ้นมา	 จากวิธีการเท่านี้	 ท่านกับน้องหมาก็ได้	 
ร่วมท�าบญุช่วยเหลอืสตัว์อื่นๆ	แล้วค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการบริจาคเลือดสุนัข

หน่วยธนาคารเลอืด	ชั้น	3	โรงพยาบาลสตัว์	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	บางเขน	โทร.	0-2579-7540	ต่อ	2329	หรอื	
0-2942-8756-9	ต่อ	2118
แผนกธนาคารเลือด	 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	โทร.	02-218-9752,	081-401-2560

โรคภยัไข้เจบ็นัน้อยูเ่หนอืการควบคมุ เมือ่สนัุขแสนรักของเราป่วยหนัก หรือต้องเข้ารับการผ่าตดั 
จึงต้องการเลือดในการรักษา สุนัขป่วยที่ต้องการการถ่ายเลือดในแต่ละครั้งมีปริมาณมาก  
ซ�้าที่ผ่านมายังขาดแคลนเลือดส�ารองในกรณีฉุกเฉิน หรือการผ่าตัดต่างๆ เสมอมา

	 ประโยชน์ของเลอืดส�าคญัมากในการผ่าตดั	กรณทีี่สนุขัอยู่ในภาวะเสยีเลอืดมากๆ	เช่น	ตดัม้าม	ตบั	ไต	ก้อนเนื้อ 
ในช่องท้อง	หรอืในกรณจี�าเป็นต้องผ่าตดั	แต่สภาพสตัว์ป่วยหนกั	หรอืไม่พร้อมส�าหรบัการผ่าตดั	เช่น	โลหติจาง	หรอื
มปีัญหาการแขง็ตวัของเลอืดนั้น	จ�าเป็นอย่างมากที่ต้องได้รบัการถ่ายเลอืด
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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

pet panorama

BAssET HOund sAVEd By EARs 
	 เรื่องราวน่าตกใจเกิดขึ้นกับ	 Suzi	 Lane	 เมื่อ	 Remy	 สุนัขพันธุ์บาสเซ็ต	 ฮาวนด์	 ที่เลี้ยงไว้วิ่งไล่ตามเจ้าเหมียว
ออกนอกหน้าต่างซึ่งมคีวามสูงจากพื้นดนิกว่า	30	ฟตุ	จากเหตกุารณ์นี้เธอรบีพาเจ้าตูบไปพบสตัวแพทย์เพื่อตรวจ
รกัษาทนัท	ีแต่ผลปรากฏว่าเจ้า	Remy	เกอืบจะไม่เป็นอะไรเลย	แพทย์ยงับอกอกีว่า	หูของมนัน่าจะช่วยต้านแรงลม 
ในขณะที่ตกลงมาจากที่สูงช่วยลดระดบัความเรว็	ซึ่งสามารถช่วยชวีติมนัเอาไว้ได้	เมื่อข่าวนี้แพร่ไปในโลกออนไลน์ 
เจ้าตูบปาฎหิารยิ์จงึได้รบัขนานนามว่า	‘DUMBO’	หรอืช้างน้อยในการ์ตูนดสีนยี์ที่มใีบหูใหญ่และบนิได้

แฟนพันธุ์แท้ 
TAyLOR swifT
	 ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อ
แฟนพันธุ์แท้นักร้องสาวเทเลอร์	 สวิฟซ์	 
คน	เอ้ย!ตวัล่าสดุปรากฏกายพร้อมเซต็ภาพ 
สุดน่ารักกับการแต่งตัวและเลียนแบบ
ภาพถ่ายนกัร้องสาวคนดงั	โดยเจ้า	Doug	
สนุขัพนัธุ์ปั๊กถูกเจ้าของจบัฟิตติ้ง	เซต็ฉาก	
ถ่ายภาพและอพัโหลดขึ้นบนอนิสตาแกรม	
itsdougthepug	 จนยอดผู้ติดตามพุ่งพรวด
อย่างรวดเรว็กว่า	460,000	followersdOOdLEBug 

THE kAngAROO LOVEs 
His TEddy BEAR
	 ส�านักข ่าวต ่างประเทศรายงานว ่าภาพถ่ายของเจ ้า	
Doodlebug	ลกูจงิโจ้ก�าพร้าแม่	กลายเป็นภาพที่ได้รบัความสนใจ 
ไปทั่วโลก	 เพราะท่าทางที่มันก�าลังยืนกอดตุ๊กตาหมีอยู่ท�าให้ 
คนที่พบเห็นสามารถแปลความหมายออกไปได้นับพัน	 โดย 
ภาพดงักล่าวถกูเผยแพร่จากทวติเตอร์ของ	Tim	Beshara	เจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกป้องชวีติสตัว์ป่าชาวออสเตรเลยีเมื่อต้นเดอืนสงิหาคม
ที่ผ่านมา	 กลายเป็นภาพไวรัลที่ถูกรีทวีตออกไปเป็นวงกว้าง	
ตามรายงานยังระบุว่า	 เจ้าจิงโจ้น้อยก�าพร้าแม่ตั้งแต่อายุ 
2	 เดือน	 ซึ่งเหตุอาจเกิดจากการพลัดตกออกจากช่องกระเป๋า
หน้าท้องของแม่	หรอืแม่ของมนัอาจจะตายไปแล้ว	แต่อย่างไร
ก็ตาม	 ตอนนี้เจ้า	 Doodlebug	 อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ปกป้องชวีติสตัว์ป่า	ก่อนที่จะเริ่มพบเหน็พฤตกิรรมตดิตุก๊ตาหมี 
ของมนัที่กลายเป็นภาพน่ารกัและสะเทอืนใจไปพร้อมๆกนั



where to go? 

“ถ้าแม่ไม่แกะซองให้ เค้าจัดการ

เองแล้วนะ งับบบ”

คุณยาใจ หอมเนียม

Photo sHOT!
กิจกรรมดีๆส�ำหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรำงวัล กับกำรร่วมสนุกง่ำยแสนง่ำย เพยีงเข้ำไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน fB ของ pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมำที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

“เค้ารอนานแล้วน้าา เมือ่ไหร่จะได้

กินของโปรดดด”

คุณวิรภา บุณยสุรัตน์

“ห๊าา อะไรนะ 
จะขอแบ่งขนมของแซมมี่?”
คุณ led2011

“ชีวิตดี๊ดี...มีเจอร์ไฮ”
คุณยงยุทธ ปัตถา

4 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต 
(อย่ำลืมติดต่อขอรับของรำงวัลด้วยนะคะ)

	 สถานที่เที่ยวถ่ายรูปแนวสามมติแิห่งใหม่ของจงัหวดัราชบรุ ี
Art	 at	 Flowerland	 ตั้งอยูใ่น	 อ.บางแพ	 ห่างจากสนุทรแีลนด์
แดนตุ๊กตาเพยีง	 500	 เมตร	ณ	 ที่แห่งนี้คณุจะได้พบกบัภาพ
มหศัจรรย์มากกว่า	230	ภาพโดยฝีมอืศลิปินไทยที่ไม่เหมอืนใคร 
ให้คณุได้ใช้ไอเดยีสร้างสรรค์การโพสต์ท่าได้อย่างเตม็ที่	นอกจาก
ภาพวาดที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ	 ยังมีส่วนของฟาร์มแกะ 
และสวนกระต่ายเล็กๆ	 ให้คุณได้ป้อนอาหารเองกับมือได้ฟร	ี 
ค่าเข้าชมส�าหรบัผูใ้หญ่	100	บาท	เดก็	50	บาท	ตดิต่อสอบถาม
รายละเอยีด	โทร.	080-449-6629	

ท่องแดนสามมติท่ีิ 
Art At FlowerlAnd



this’s A Pet

Boxer 
ผู้คุ้มกันที่ซื่อสัตย์

	 เจ้าบอ็กเซอร์หน้าซื่อนี้	 มถีิ่นก�าเนดิจากประเทศ
เยอรมนี	 สมัยก่อนมักถูกน�าไปใช้ล่าสัตว์	 ต่อมา 
บอ็กเซอร์ถูกใช้งานในทางทหารและต�ารวจเพื่อคุม้กนั 
และป้องกนัภยั	บอ็กเซอร์เป็นสนุขัที่มคีวามอดทนสงู 
ถ้าเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน	 ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีส�าหรับ
ครอบครวั	 ชอบมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของครอบครวั	
รักเจ้าของ	 แม้ว่าจะอายุมากแค่ไหน	 แต่ก็ยังคงมี
นสิยัที่ร่าเรงิ	น่ารกั	มอีารมณ์คงที่	ไม่ก้าวร้าว	แม้จะ
ถกูรบกวน	ไม่ขี้อาย	เชื่อฟังค�าสั่งและฝึกง่าย	มคีวาม
ซื่อสตัย์	จงรกัภกัดต่ีอเจ้านายและคนในครอบครวั

	 ในเรื่องของการดูแลนั้น	 ไม่ยุ่งยากเลยเพราะ	 
บอ็กเซอร์เป็นสนุขัที่กนิง่าย	 ให้อาหารทั่วไปได้ตาม
ความเหมาะสมของสายพนัธุแ์ละขนาดของอาย	ุส่วน
การดแูลท�าความสะอาดนั้นกไ็ม่ซบัซ้อน	 เพยีงอาบ
น�้าสัปดาห์ละครั้ง	 แต่ทุกครั้งที่ตัวเปียกควรเช็ดตัว
ให้แห้งเสมอ	 เพราะจะเสี่ยงต่อการเป็นโรครูมาตสิม์	
สิ่งส�าคญัคอื	 ควรพาสนุขัออกก�าลงักายเป็นประจ�า
อย่างสม�่าเสมอ

	 ผูท้ี่คดิจะเลี้ยงบอ็กเซอร์ควรเป็นผูท้ี่มเีวลาในการ
ดูแลสุนัขทั้งในเรื่องของความสะอาดและสุขภาพ	
ตลอดจนมเีวลาที่จะเล่นกบัสนุขั	เพราะบอ็กเซอร์เป็น
สนุขัที่มคีวามตื่นตวัสูงต้องการเล่นกบัเจ้าของตลอด
เวลา	

ขนาด เพศผู้สูง	21.5-25	นิ้ว	
เพศเมยีสูง	21-23.5	นิ้ว

ศีรษะ มสีดัส่วนกลมกลนืกบัปาก	
ไม่ปรากฎรอยย่นมากนกั	กะโหลกโค้งเลก็น้อย	
ซึ่งต่างจากสนุขัพนัธุ์อื่นๆ

ฟัน แขง็แรง	
สบกนัแบบฟันล่างยื่นล�้าฟันบน

ปาก แขง็แรง	สั้นเลก็น้อย	
กว้าง	ปลายตดัเป็นสี่เหลี่ยม	

กรามแขง็แรง	รมิฝีปากบนหนา
ย้อยลงเลก็น้อย	เมื่อหบุปาก

จะต้องไม่เหน็ฟัน	หรอืลิ้น
ยื่นออกมาเดด็ขาด	

ตา	สนี�้าตาลเข้ม	ขนาดพอเหมาะ	
มปีระกายความฉลาด	

หู โคนหูอยู่ในระดบัสูง	
นยิมตดัหูและท�าให้หูตั้ง	

จมูก สดี�า	รูจมูกกว้าง

คอ โค้ง	กลม	ยาวพอเหมาะ	
มกีล้ามเนื้อมาก	แผงคอไม่ย่น	

อก หนา	ลกึ	ซี่โครงอก
ขยายกว้าง	แขง็แรง

ล�าตัว เอวสั้น	บั้นท้ายกว้าง	
ลาดเอยีง	มพีละก�าลงัมาก

ขาหน้า ตรงตั้งฉากกบัพื้น	ห่างกนัพอเหมาะ	
ขาหลัง ห่างกนัพอเหมาะ	ข้อเท้าตั้งฉากกบัพื้น	

หาง	โคนหางใหญ่	

ขน	ขนสั้น	เรยีบ	และ	แน่น	สีขน	สนี�้าตาลอ่อน
จนถงึเข้ม	อาจจะมแีถบขาว	แต่ส่วนของสขีาวต้อง
ไม่เกนิ	1	ใน	3	ของทั้งตวั	หรอืมสีเีทาแกมเหลอืง
จนถงึเทา	สเีทามจีดุลายเข้ม	สนี�้าตาลอ่อนถงึแดง
เข้มคล้ายขนกวางหรอืสมีะฮอกกานี	สยีิ่งเข้มยิ่งดี 



Cover story

เพ็ทเลฟิเวอร์ ฉบบันีม้โีอกาสพดุคยุกบันางเอกวยัใส  
ที่คิวยาวเหยียด วันนี้เธอพาเจ้าส่ีขามาเปิดตัว 
ให้ชาวเพ็ทเลิฟเวอร์รู้จักกันแบบ Exclusive 

กันเลยทีเดียว ละครเรื่องใหม่ของเธอมีพระเอกแถวหน้าอย่าง 
พี่ชาคริตกับพี่เกรท วรินทร เท่านั้นยังไม่พอ ล่าสุดยังประกบกับ 
พ่ีป๋อ ณัฐวุฒิ ซะด้วย ทีน้ีก็ได้เวลาไปท�าความรู้จักกับเจ้าบัฟฟี ่
ของน้องพรีม รณิดากันเลยค่ะ

  TogeTher  Forever         with you
  พรีม รณิดา เตชสิทธิ์
แนะน�าตัวเจ้าของบัฟฟี่กันก่อน
	 พรมี	รณดิา	 เตชสทิธิ์ค่ะ	 เป็นนกัแสดงสงักดั
ไทยทีวีสีช่อง	 3	 อายุ	 18	 ปี	 ศึกษาอยู ่คณะ
นิเทศศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปีที่	 2	
แล้วค่ะ	ที่ผ่านมามผีลงานต่างๆ	เช่น	มวิสคิวดิโีอ	
โฆษณาซนัซลิ	ส�าหรบังานละครกม็เีรื่อง	แม่ยาย
ที่รกั	สภุาพบรุษุจฑุาเทพ	สาม	ีและสามใบไม่เถา	
ส่วนตอนนี้ก็ก�าลังถ่ายท�าละครเรื่อง	 ‘ทางผ่าน
กามเทพ’	อยู่ค่ะ	

สัตว์เลี้ยงในบ้าน
	 มน้ีองหมา	1	ตวัค่ะ	สายพนัธุม์อลทสี 
ชื่อ	“บฟัฟี่”	อายไุด้	6	เดอืน	พรมีชอบ
สนุขัมาก	ถงึขนาดว่าถ้ามองไปเหน็สนุขั 
ก็ห้ามใจตัวเองที่จะวิ่งเข้าไปหาไม่ได้	
ต้องเข้าไปเล่นด้วยทุกครั้ง	 ชอบคุยกับ 
สนุขัค่ะ	ไม่จ�ากดัว่าต้องเป็นสายพนัธุน์ั้น 
สายพนัธุน์ี้	สายพนัธ์อะไรกไ็ด้	ชอบหมด 
แล้วก็ชอบเลี้ยงสุนัขมานานแล้ว	 ก่อน
หน้านี้ไม่ค่อยมเีวลา	เพิ่งจะได้มาเลี้ยง
เจ้าตัวนี้	 ไม่เคยเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆ 
มาก่อนที่ผ่านมาเคยเลี้ยงแต่รอ็ตไวเล่อร์ 
กบัพนัธุผ์สมซึ่งตวัค่อนข้างใหญ่	ตอนนี้
คดิว่าน่าจะเลี้ยงตวัเลก็ดกีว่า	เพราะเรา
ไม่ได้มีเวลามากนัก	 บางวันไปท�างาน
กว่าจะกลับบ้านก็ดึกแล้ว	 ถ้าเลี้ยง 
ตัวใหญ่จะล�าบากส�าหรับคุณแม่และ
คนอื่นๆ	 ที่ต้องคอยดูแลอยู่ที่บ้านด้วย	
เลยเลอืกเลี้ยงพนัธุเ์ลก็	ซึ่งโชคดมีาก	ที่
ผูจ้ดัการเขาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะขายอยูแ่ล้ว 

มีทั้งพันธุ์ปอมเมอเรเนียนและมอลทีส	 แล้วพรีมก็ไปบ้านเขา
บ่อยๆ	 ซึ่งที่บ้านเขาจะมีมอลทีสอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเป็นเจ้าบ้าน	
เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตก็เลยรู้สึกผูกพัน	 แล้วเขาขี้อ้อนมากๆ	 
เลยตดัสนิใจเลอืกเลี้ยงพนัธุ์นี้ค่ะ

เม้าท์มอยเจ้าตัวน้อยแบบเผาขน
	 “บฟัฟี่”	 เป็นหมาคณุชาย	ชอบอยู่ในห้องแอร์	ไม่ชอบให้ปิด
ประตูใส่หน้า	เป็นหมาขี้เหงาค่ะ	ต้องอยูก่บัคนตลอดเวลา	สมมติ
เราออกจากห้องนอนไป	แล้วปิดประตใูส่หน้า	เขากจ็ะเห่า	เหมอืน
ว่าไม่ยอมจะขอออกมาด้วย	ตลกด	ี เขาชอบไปอยู่ในห้องนอนที่ 
มแีอร์	ห้องไหนที่ไม่มแีอร์กจ็ะไม่อยู	่แล้วกช็อบกนิโยเกร์ิต	พรมีเป็น
คนชอบกนิโยเกริ์ตมากค่ะ	แล้วเคยลองจิ้มให้เขาชมินดิหนึ่ง	พอ
ชมิแล้วเขากเ็ลยีถ้วยใหญ่เลย	เลยีจนเกลี้ยง	แล้วกช็อบกนิอะไร
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 ส�ำหรับคนที่มีโอกำส
พรีมก็อยำกจะให้เลี้ยงนะคะ 

เพรำะว่ำเหมือนเป็นเพื่อนเรำคนหนึ่ง 
อยู่กับเรำได้ เข้ำใจเรำ 

จดืๆ	ไม่ชอบกนิอะไรที่ปรงุแต่งมาก	เป็นหมาที่มี
วนิยันะคะ	ชอบนสิยัตรงนี้ของเขามากเลย	ปกติ
ให้เขากนิมื้อเดยีว	แลว้เขากไ็ม่กนิจกุจกิอกี	บฟัฟ่ี 
จะชอบขนมเฉพาะบางชนดิ	ต้องเป็นขนมแบบนี้	
ยิ่งถ้าเป็น	 Jerhigh	 นี่ของโปรดเขาเลยค่ะ	 บัฟฟี่
จะชอบกัดตุ๊กตาจนหลับ	 โดยที่ตุ๊กตายังคาปาก
อยูเ่ลยค่ะ	ซึ่งกเ็ป็นท่าประจ�าของเขาทกุคนื	บฟัฟ่ี 
มนีสิยัน่ารกั	ขี้อ้อน	ขี้เซา	ไม่เห่า	ตอนนี้กพ็ยายาม
ฝึกให้เขานอนคนเดียว	 ซึ่งยังท�าไม่ได้เลย	 เห่า
หนกัมาก	ต้องอยู่กบัคนให้ได้

ติดคนแบบนี้ ห่างกันจะท�ายังไง
	 บางครั้งคุณแม่ก็หิ้วขึ้นรถไปด้วยค่ะ	 จะอยู่
บนรถ	 พอขึ้นรถก็จะตื่นเต้นมาก	 เขาฉลาดนะ
คะ	 เหมือนเขาจะเรียนรู้ได้ว่าแต่ละคนในบ้าน
เป็นยังไง	 อย่างคุณแม่ก็จะเป็นคนที่อยู่กับบัฟฟี ่
ซะส่วนใหญ่	 ส�าหรับพรีม	 เขาก็จะรู้ว่าถ้าตอน
กลางคนืได้ยนิเสยีงประตเูปิดเข้ามาต้องเป็นพรมี
แน่ๆ	เพราะเสรจ็จากงานละครกจ็ะกลบับ้านสี่ทุม่
ห้าทุ่ม	เขากจ็ะเริ่มรู้แล้วว่า	เฮ้ย	ได้ยนิเสยีงประตู
ต้องเป็นพรมีแน่เลย	เขากจ็ะตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะ

การเลี้ยงสุนัขตัวเล็กกับตัวใหญ่ต่างกัน
มากไหม
	 จะดุได้น้อยลงค่ะ	 จริงๆ	 แล้วพรีมเป็นคนดุ
ที่สุดในบ้านเลย	 ถ้าน้องหมาท�าอะไรที่ไม่น่ารัก

พรมีกจ็ะดุ	บฟัฟี่จะกลวัแล้วกว็ิ่งไปหาแม่	ที่ดไุด้
น้อยลงต่างจากพนัธุ์ใหญ่คอื	เขาจะขี้ตกใจ	แล้ว
เวลาเล่นกันก็ต้องเบามือลงหน่อย	 เพราะตอนที่
เล่นกบัเจ้าตวัใหญ่ๆ	กจ็ะเล่นฟัดกนัแรงๆ	ได้	ถ้า
เจ้าตวัเลก็กแ็ค่นี้นะ	ขยี้น่ารกัๆ	พอ	ขนาดข้าวของ	
ปรมิาณอาหารกจ็ะเปลี่ยนไป	น้อยลงตามขนาด
ของเขา	

ฝากถึงคนมีเวลาน้อยที่อยากเลี้ยงสัตว์
สักนิด
	 ถ้าเกิดว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์จริงๆ	 ก็ควรจะ
ต้องมีใครอีกสักคนที่คอยแสตนด์บายไว้เผื่อมี
อะไรฉุกเฉินที่สามารถอยู่กับเขาได้	 ยังไงพรีมก็
รู้สกึว่าถ้าหากอยู่คนเดยีวหรือว่าไม่มใีครอยู่บ้าน
เลยหลายชั่วโมงในแต่ละวันก็อย่าเพิ่งเลี้ยงเลย 
ดกีว่าค่ะ	รอเวลาที่พร้อมดกีว่า	โดยเฉพาะน้องหมา 
ถ้าต้องทิ้งให้อยู่บ้านตวัเดยีวนานๆ	กไ็ม่สบายใจ
ทั้งตัวเราและสัตว์เลี้ยงเองด้วย	 ส�าหรับคนที่มี
โอกาส	 พรีมก็อยากจะให้เลี้ยงนะคะ	 เพราะว่า
เหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งเลย	 อยู่กับเราได้	
เข้าใจเรา	เขากจ็ะปรบัตวัตามวถิชีวีติของเรา	แล้ว
อีกอย่างที่พรีมชอบมากก็คือ	 สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง 
ที่ซื่อสัตย์มากค่ะ	 รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ได ้
แบบสบายๆ	 เป็นเพื่อนจริงๆ	 เขาน่ารักมาก	 
บอกไม่ถูกค่ะ	ต้องลองเลี้ยงดู

	 ระหว่างที่คุยกับสาวน้อยคนนี้เราก็อดยิ้ม
น้อยยิ้มใหญ่ไปกับความผูกพันของเธอกับบัฟฟี่ 
ไม่ได้	รูส้กึว่าความเข้าใจในตวับฟัฟ่ีของเธอช่างลกึซึ้ง 
ซึ่งเราอยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนเป็นเช่นนี้ 
เพราะเมื่อคณุเข้าใจเขา	คณุจะรูว่้าทกุการกระท�า
ของเจ้าสี่ขาล้วนมีความหมาย	 นั่นล่ะภาษากาย 
ที่เขาบอกรกัคณุ
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is

‘oPtiMUs CrAne’

VIp

หลายคนคงรู้จักชื่อ OPTiMus จากหนังฟอร์มยักษ์แห่งฟากฝั่ง
ฮอลลีวู้ดกันดีว่าเจ้าของนามผู้นี้เป็นผู้น�าของเหล่าออโต้บอทจาก
นอกโลก แต่ส�าหรับโลกของคนรักสี่ขาสายพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยน ก็

มีผู้คนจ�านวนไม่น้อยเช่นกันที่รู้จักกลุ่ม OPTiMus CRAnE สามพี่น้อง
เจ้าของเพจ สบิล้อ & ป้ันจัน่ - Optimus Crane ซึง่ตอนนีเ้หล่าผูต้ดิตาม
ปาเข้าไปเกือบๆหมื่นห้าแล้วจ้า วันนี้เพ็ทเลิฟเวอร์ไม่พลาดที่จะพาไปคุยกับ 
คุณโชคทวี ชอบดี ผู้อยู่เบื้องหลังพี่ๆ ขนปุยกรุ๊ปนี้กันค่ะ

ป๋าดันตัวจริง
	 ผมโชค	 โชคทวี	 ชอบดี	 เป็นเจ้าของสิบล้อ	 ปั้นจั่น	 และส�าเภา	 ซึ่งที่บ้าน 

จะเลี้ยงแต ่สุนัข	 ไม ่ได ้ เลี้ยงสัตว ์อื่นเลย	 ทั้งสามตัวที่ เลี้ยงอยู ่ตอนนี้

เป็นน้องหมาพันธุ ์ปอมเมอเรเนียนทั้งหมด	 เพราะความที่ชอบสายพันธุ ์นี้ 

โดยส่วนตัวอยู่แล้ว	 ที่ผ่านมาจึงเลี้ยงแต่พันธุ ์นี้มาตลอด	 เริ่มเลี้ยงตัวแรก

เมื่อยังเป ็นนักศึกษาก็ได ้ปอมตัวแรก 

มาเลี้ยง	 แต่โดนหลอกมานะ	 โดนให้ซื้อ

หมาปลอมมาเลี้ยงแล้วก็ตายไป	 จากนั้น

จงึลองไปยมืสนุขัของเพื่อนมาเลี้ยงก่อนชื่อ

ตี๋ใหญ่	 พอเลี้ยงแล้วแฟนกช็อบด้วย	 เขาก็

เก็บเงินซื้อ	 ก็ให้ซื้อนะครับ	 แต่มีข้อแม้ว่า

ต้องเป็นหมาปอมเมอเรเนียนนะ	 ก็เลยได ้

เจ้าสบิล้อมาตวัหนึ่งก่อน

ความดังระดับหัวหน้า
	 ก็เป็นที่รู ้จักกันบ้างนิดหน่อยในกลุ่ม

สาวกคนรักปอมฯ	 จากการถ่ายรูปโพสต์ 

ในโลกโซเชี่ยลอย่างเฟซบุค๊	 YouLike	 อะไร 

อย่างนี้ครับ	 ตอนนี้สิบล้อมีเพจเป็นของ

เขาเองก็มีแฟนเพจติดตามประมาณหมื่น 

กว่าคน	จรงิๆ	แล้วน่าจะเรยีกว่าเป็นการแชร์

ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงมากกว่า	 เพราะ

สุนัขตัวแรกที่เลี้ยงแม้ไม่ใช่พันธุ์แท้	 เป็น

พันธุ ์ปอมฯ	 ผสม	 เราก็ฝึกวินัยพื้นฐาน

ของเขา	 ไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรสุนัขก็เป็น

เหมือนเพื่อนเหมือนสมาชิกในครอบครัว	

ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงหรอกครับ	 จนมาถึง 
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ถ้ำจะซื้อเขำมำเพยีงเพื่อตอบสนองกิเลสควำมอยำกได้
อย่ำซื้อมำเลย เพรำะเขำต้องกำรมำกกว่ำควำมรัก 

เขำต้องกำรเวลำและควำมเอำใจใส่



ตวัปัจจบุนัคอื	สบิล้อ	พอรบัมาเลี้ยงกค็ยุกบัแฟนเลย 

ว่าต้องฝึกในเรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่และฝึกค�าสั่ง

บางอย่างด้วย	 โดยส่วนใหญ่แฟนจะเป็นคนเล่น 

โซเชี่ยลอยูแ่ล้ว	ได้ดูการฝึกต่างๆ	จากยทูปู	แล้วรูส้กึ

ว่าสุนัขแสนรู้น่ารักดี	 ก็เลยมาลองฝึกกับสุนัขของ

เราบ้าง	 แต่กไ็ม่ได้คาดหวงัว่าเขาจะต้องท�าได้ขนาด

นั้น	 พอเขาท�าได้เราก็ถ่ายคลิปอัพโหลดลงในโลก 

โซเชี่ยลทั้งหลาย	กเ็ริ่มมคีนรูจ้กัเขา	มเีพื่อนๆ	เข้ามา

กดถกูใจบ้าง

เริ่มต้นการฝึกฝน
	 จะฝึกในเรื่องทั่วไปครบั	 เริ่มต้นจากค�าสั่งพื้นฐาน

ก่อน	 เช่น	 นั่งรอ	 ขอมอื	 ฝึกมาตั้งแต่เดก็ๆ	 แล้วกไ็ป

ดูตามเว็บไซต์ต่างๆ	 ที่มีการฝึกสุนัขว่าเขาสามารถ 

ท�าอะไรได้บ้าง	กล็องมาฝึกด	ูถ้าท�าได้กค็อืได้	ถ้าไม่ได้ 

กไ็ม่เป็นอะไร

วีรกรรมประจ�าตัว
	 สิบล้อนี่จะตัวติดกันตลอด	 เพราะจริงๆ	 แล้ว 

เขาไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่แรกที่รับมาแล้ว	 ตอนนั้น

เจ้าของฟาร์มเขากจ็ะไม่ขายให้เพราะไม่แขง็แรงกก็ลวั

ว่าเราจะเลี้ยงไม่รอด	 ก็มีสอบประวัติบ้างว่าท�างาน

อะไร	ยงัไง	เรากบ็อกไปว่าท�างานที่บ้าน	ธรุกจิส่วนตวั 

สามารถดูแลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ทางนั้นจงึตกลงขายให้ 

พอมาถงึวนัแรกสบิล้อกโ็ชว์เลย	 ไปรบัมาตอนห้าทุม่

ถงึบ้านตอนเที่ยงคนื	 พอประมาณตสีองกช็กัโชว์เลย	

ตกใจมาก	 แล้วมีอีกครั้งหนึ่งคือหล่นจากโต๊ะแล้ว 

หยดุหายใจไป	คอืถ้าเป็นเพื่อนๆ	กนักจ็ะทราบเรื่องนี้ด	ี 

คอืเขาค่อนข้างอ่อนแอ	แต่เรากด็แูลใกล้ชดิเหมอืนลกู

ฝากค�าแนะน�าถึงคนที่จะมีสัตว์เลี้ยงสักหน่อย
	 ถ้าจะเลี้ยงจรงิๆ	กต้็องมเีวลาให้	ต้องดคูวามพร้อม

ของตนเองว่าเราพร้อมแค่ไหน	 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่	

เวลา	 ที่ส�าคญักค็อืค่าใช้จ่ายในการดแูลค่อนข้างสงู

พอสมควรถ้าจะเลี้ยงให้ได้ดนีะครบั	แต่ถ้าจะซื้อเขามา

เพยีงเพื่อตอบสนองกเิลสความอยากได้	อย่าซื้อมาเลย	

เพราะเขาต้องการมากกว่าความรกั	เขาต้องการเวลา

และความเอาใจใส่	หากคดิว่าตนเองไม่ไหวกอ็ย่าเพิ่ง

เลี้ยงเลย	เพราะถ้าเลี้ยงไม่ไหวมนัจะกลายเป็นปัญหา

ในอนาคต	เขาอาจต้องถกูทิ้งกลายเป็นสนุขัจรจดัและ

ลามไปยงัปัญหาอกีมากมาย	 เพราะฉะนั้นให้พร้อม

ก่อนค่อยเลี้ยงดกีว่า	เรื่องนี้กฝ็ากส�าหรบัมอืใหม่ที่คดิ

จะเลี้ยงสตัว์เลี้ยงด้วยนะครบั

	 เป็นอกีหนึ่งความรกัที่ดใูสสะอาด	เพราะชายหนุม่

ผู้นี้เลือกแล้วที่จะรักสุนัขตัวนี้อย่างจริงใจประหนึ่ง 

ลูกน้อยๆ	 ในครอบครวั	ที่แม้ว่าลกูของเขาจะอ่อนแอ	 

จะดื้อ	จะน่ารกัหรอืแสนอ้อน	แต่เมื่อใจบอกว่าใช่	คง

ไม่มคี�าว่า	“หมดใจ”	ในวนัหนึ่งแน่นอน	ขอให้ความรกั 

ของคูน่ี้เป็นตวัอย่างให้กบัพ่อหรอืแม่ของเจ้าสี่ขาทกุตวั 

ด้วยค่ะ	เมื่อไหร่ที่คณุเลอืกกอดเขาแล้วกอ็ย่าได้หนัหน้า 

หนแีล้วทิ้งเขาไว้ข้างหลงัเลย
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news & Event

PETs LOVER @ZEER RungsiT
	 ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮเข้าร ่วมงาน	 Pets	 Lover	 2015	 
ณ	ลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดนิ	ศนูย์การค้าเซยีร์	รงัสติ	เมื่อวนัที่	5-12	สงิหาคม
ที่ผ่านมา	 ภายในงานมีการจัดแสดงสัตว์หลายชนิด	 อาทิ	 Red	 Fox,	 
Silver	 Fox,	 แฮริส	 ฮอว์ค,	 ม้าแคระ,	 แพะ-แกะ,	 สุนัขพันธุ ์อาคิตะ,	 
แมวพันธุ์สฟิงซ์	 พร้อมโชว์สุนัขแสนรู้	 สนุกสนานกับการแข่งขันเจ้าตูบ 
กนิจ	ุกจิกรรมชงิรางวลั	และบูธสนิค้าอกีมากมาย

งาน “หมาๆ แมวๆ” ตอน เพื่อนซี้ 4 ขา ปี 2558
	 ระหว่างวันที่	 29	 กรกฎาคม	 -	 2	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ศูนย์การค้าแปซิฟิค	 พาร์ค	 ศรีราชา	 จ.ชลบุรี	 จัดงานเพื่อคนรักหมาแมวภายใต้ชื่องาน	 "หมาๆ	 แมวๆ"	 
ตอน	 เพื่อนซี้	 4	 ขา	 โดยมีกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนรักสัตว์	 และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน	 เช่น	 ชมความน่ารักของน้องหมา	 น้องแมวหลาก 
สายพนัธุ์	เช่น	คอร์กี้	ชบิะอนิ	ุพทิบูล	ตื่นตากบัเหยี่ยวนกัล่า	“แฮรสิ	ฮอว์ค”	และงูเหลอืมสดุเชื่อง	พบกบัสตัว์หายาก	เมยีร์แคท	จิ้งจอกแดง	ลงิกระรอกปากด�าและโชว์
เจ้าลคักี้สนุขัแสนรู้
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Cat Guru

ถ้ำคณุผูอ่้านท่านไหนก�าลงัเล้ียงแมวทีม่ขีนยาวอยู่ 
หนึ่งในปัญหาที่เลี่ยงไม่พ้นก็คือ ขนของแมว 
พันจับตัวกันเป็นก้อน ตอนแรกอาจจะไม่ได้คิด 

อะไร มองข้ามไป แต่แล้วผลที่ตามมาคือ แมวได้รับบาดเจ็บ
ทีผ่วิหนงั เป็นบาดแผล ท�าให้รูว่้าขนพนักนัก้อนเลก็ๆ ไม่ใช่
สิ่งที่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด 
	 กฎง่ายๆ	ในการจดัการกบัขนพนักนัของแมวกค็อื	ต้องระลกึ

ไว้เสมอว่าแมวสายพนัธุข์นยาวเท่านั้นที่มปัีญหาขนพนักนัมาก

ที่สดุ	ส่วนในแมวขนสั้นอาจจะพบได้บ้าง	แต่ไม่บ่อยครั้งเท่า	

ควรรู้เบื้องต้น
	 เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าแมวของคุณเริ่มที่จะมีขนพันกัน	 

อย่างแรกที่คณุต้องท�ากค็อื	เลอืกซื้อหวทีี่เหมาะกบัแมวของคณุ	

โดยอาจจะขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องของการกรมูมิ่ง 

ว่าหวชีนดิไหนเหมาะที่จะใช้ท�าหน้าที่อะไร	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

หวีที่มีซี่ฟันยาว	 2.8	 เซนติเมตร	 (1	 1/8	 นิ้ว)	 เหมาะในการ 

สางขนแมวที่พนักนัเป็นก้อน	

ท�ำยังไงดี? 
น้องแมวขนพันกัน 	 เริ่มต้นการสางขนแมวด้วยการเล่นกนักบั

เขาก่อน	 จากนั้นค่อยๆ	 หวีขนตรงส่วนที่ยงั 

ไม่พันกันเสียก่อน	 ถ้าแมวเริ่มท�าพฤติกรรม 

ที่ไม่ด	ีต่อต้าน	กใ็ห้หยดุลงเสยีก่อน	รอให้แมว

ผ่อนคลายและสงบลงจงึค่อยเริ่มต้นท�าใหม่	

พยายามอย่าสางขนแมวตรงส่วนที่พันกัน

แรงๆ	หรอืดงึออก	ให้ค่อยหวไีปเรื่อยๆ	ค่อยๆ

สางทลีะนดิ	 จ�าไว้ว่าคณุต้องท�าอย่างเบามอื

และอดทนสงู	 เพราะไม่อย่างนั้นผวิหนงัของ

แมวอาจจะได้รบับาดเจบ็	และแมวเองกจ็ะมี

ประสบการณ์ที่ไม่ดต่ีอการหวขีนไปด้วย	

โกนขนเมื่อจ�าเป็น
	 บางครั้งอาการขนพันกันของแมวก็ยาก

เกนิที่เราจะสางขนออกได้ทั้งหมด	 ทางเลอืก

เดียวก็คือ	 ต้องโกนขนส่วนที่พันกันทิ้ง	 ซึ่ง

หน้าที่นี้ควรปล่อยให้เป็นงานของผูเ้ชี่ยวชาญ

มากกว่าที่จะลงมอืท�าด้วยตวัเอง	 ไม่เช่นนั้น

แล้วน้องเหมยีวอาจจะได้รบับาดเจบ็จากมอื

ของคณุเองกไ็ด้	

แปรงขนบ่อยๆ
	 คุณควรแปรงขนให้เจ้าเหมียวทุกวัน	 อาจจะใช้

แปรงแบบที่เรยีกว่า	Pin	Brushes	เพราะสามารถแปรง

ลงไปใต้เส้นขนได้	 สามารถแก้ขนที่เริ่มพนักนัออกได้

เร็ว	 โดยสิ่งที่ควรค�านึงถึงอยู่เสมอเวลาแปรงขนให ้

น้องเหมยีวกค็อื	 ท�าอย่างเบามอื	 อดทน	 ค่อยๆ	 ท�า 

จนขนที่พนักนัเริ่มคลายตวัออกจนกระทั่งหลดุออกมา	

และเมื่อขนกลบัมาเหมอืนเดมิแล้วต้องแน่ใจว่าหวขีน

ลงไปถงึโคนเส้นขน	

จัดการก้อนขน
	 ในการก�าจัดก้อนขนที่พันกันออกนั้น	 คุณต้อง

ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ	 ขนบางก้อนพันกันจนติด

กบัผวิหนงั	 เพราะฉะนั้นถ้าคณุเลอืกที่จะตดัขนก้อน

นั้นทิ้ง	 กต้็องแน่ใจว่าไม่ตดัโดนผวิหนงัของแมว	 การ

ก�าจดัขนที่พนักนัต้องเริ่มต้นจากการหวแีละแปรงขน 

เสียก่อน	 ท�าอย่างค่อยๆ	 เบามือ	 ก้อนขนที่พันกัน 

ก้อนเลก็ๆ	 สามารถหลดุออกได้ง่ายจากการแปรงขน	

จัดการก้อนขนพันกันก้อนเล็กๆ	 โดยหวีขนบริเวณ

รอบๆ	ก้อนขนนั้นเสยีก่อน	ส่วนขนก้อนไหนที่คณุแน่ใจ

ว่าไม่สามารถก�าจดัได้โดยการหวอีย่างแน่นอนแล้ว	ให้

ใช้กรรไกรตดัออก	และใช้ความระมดัระวงัอย่างถงึที่สดุ	

	 ทางหนึ่งที่ช่วยแยกก้อนขนออกจากผวิหนงักโ็ดย

การใช้หวสีอดลงไปที่ใต้ก้อนขน	 ท�าให้หวเีป็นเหมอืน

ตวักลางระหว่างก้อนขนกบัผวิหนงั	และคณุกส็ามารถ

ตัดก้อนขนออกได้โดยไม่ถูกผิวหนัง	 ถ้าหากคุณ 

ไม่สามารถใช้หวสีอดลงไปใต้ก้อนขนได้	 เวลาตดัต้อง

วางกรรไกรลงไปที่ใต้ก้อนขนอย่างระมดัระวงั	อย่าตดั

ไปทางที่มผีวิหนงัอยู่	ค่อยๆ	ตดัขึ้นไปที่ด้านปลายเส้นขน 

คณุต้องแน่ใจว่ามองเหน็ใบมดีของกรรไกรตลอดทั้งอนั	

ไม่ให้มผีวิหนงัตดิเข้ามา	ตดัอย่างช้าๆ

	 อย่างไรก็ดีทางที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาขน

พนักนัของแมว	 คอื	 คณุต้องหมั่นแปรงขนแมวอย่าง

สม�่าเสมอ	ท�าได้ทกุวนัยิ่งด	ีและอย่าให้ก้อนขนพนักนั

ก่อตวัขึ้น	 นอกจากจะไม่มปัีญหาเรื่องขนพนักนัแล้ว	

คณุยงัได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัเจ้าเหมยีวอกีด้วย	




