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เปน็บทพสิจูนท์ีช่ดัแจง้ วา่ปนีีเ้ปน็ปขีองนอ้งหมาอยา่งแทท้ร ูแมแ้ตแ่บรนดเ์ส้ือผ้าช่ือดงั
อยา่ง TOD’S ยงัอดไมไ่ด้ทีจ่ะนำานอ้งหมามาขึน้รนัเวยใ์นงาน  Milan Fashion Week กบั
คอลเลคชัน่ใหมข่องป ี2018 โดยมนีางแบบชือ่ดงัมารว่มเดนิกนัอยา่งคับค่ัง งานนีน้อ้งหมา
หลายสายพันธุ์ได้โชว์ตัวกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น น้องหมาหน้าตลกอย่างบอสตัน เทอร์เรีย  
น้องหมาแก้มป่องอย่าง ชิบะ อินุ น้องหมาขี้อ้อนอย่าง ชิวาว่า หรือจะเป็นน้องหมาไฮโซ 
อย่าง คาวาเลียร์ คิง ชาลส์ สแปเนียล แต่ที่แน่ๆ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีน้องหมาขึ้นเดิน
บนรนัเวยร์ะดบัโลกแบบนี ้แบรนดด์งัจากนวิยอรค์อยา่ง Gauntlett Cheng กม็นีอ้งหมา
ร่วมโชว์มาแล้ว หรือแม้แต่แบรนด์ดังอย่าง Emporio Armani ก็ยังเคยใช้พี่ยักษ์อย่างเจ้า
เกรทเดน ขึ้นเวทีมาแล้วเช่นกัน

Puppies 
on the Runway

DOG Panorama

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
• โรคพษิสนุขับ้า เป็นโรคติดเชือ้ไวรสัจากสตัว์สูค่น โดยคนถกูสตัว์ทีต่ดิเชือ้กดั โรคนีม้ชีือ่ 

 เรยีกอกีอย่างว่า “โรคกลวันำา้” เพราะผูป่้วยจะมอีาการกลวันำา้

• โรคพษิสนุขับ้าพบได้ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทกุชนดิ เช่น สัตว์ในตระกลูสุนขั   

 สตัว์ตระกูลแมว สัตว์ในตระกลูหนทูกุชนดิ รวมทัง้ค้างคาว ววั ควาย แพะ แกะ ม้า ลิง  

 กระรอก พงัพอน และสกัง๊ก์ กเ็ป็นโรคพษิสุนขับ้าได้เช่นกนั

• โรคพษิสนุขับ้าเกดิได้ทุกฤดกูาล

• สนุขัอายนุ้อยเป็นโรคพษิสนุขับ้ามากกว่าสนุขัอายุมาก

• สนุขัมกัแสดงอาการของโรคแบบดรุ้ายมากกว่าแบบซมึ 

• กว่า 90% ของผูท้ีเ่สยีชีวติด้วยโรคพษิสนุขับ้า เป็นเพราะไม่ไปพบแพทย์เพ่ือรบัการฉดี 

 วคัซีนหลงัจากถกูสตัว์กัด 

• ผูเ้สยีชวีติด้วยโรคพษิสนัุขบ้าส่วนใหญ่ เกดิจากถกูสตัว์ทีต่ดิเชือ้กดั แต่ไม่ได้รบัการฉดี 

 วคัซีนอย่างทนัท่วงที

Tips & KnowledgeTips & Knowledge



Irish Soft Coated Wheaten Terrier
น้องหมาสำาหรับคนขี้แพ ้

OF THE MONTH

หู มีขนาดปานกลางรูปสามเหลี่ยม 
ตำาแหน่งของหูอยู่ระดับเดียวกับตา 
มีขนขึ้นปกคลุม

ถิ่นกำ�เนิด : ประเทศไอร์แลนด์ 
ช่วงอ�ย ุ: 12 - 15 ปี
สูง : 43 - 51 เซนติเมตร 
น้ำ�หนัก : 14 - 20 กิโลกรัม 

ขน มี 2 แบบ คือ แบบไอริช ซึ่งเป็นแบบ
มาตรฐาน มีลักษณะขนที่นุ่มเหมือนเส้นไหม
และขอดหยิกกว่าแบบอเมริกัน ที่มีเส้นขนที่
หนาและปุยกว่า ปกติจะไม่มีการผลัดขนเลย

สขีน จะมสีเีข้มโทน นำา้ตาล แดง
มะฮอกกานีตอนที่ เป ็นลูกสุนัข 
และจะมีสีท่ีอ่อนลงเป็นสีประจำา
ของวตีเทน นัน่กค็อืสข้ีาวสาล ีเมือ่
มีอายุมากขึ้น

ลำ�ตัว เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 
มีโครงสร้างสมส่วน

จึงซกุซนและร่าเรงิอยูเ่สมอ ไอรชิ ซอฟท์โค้ท วตีเทน เทอร์เรยี มขีนช้ันเดยีว จงึท�าให้ลดการผลดัขนลงได้
มาก แต่กย็งัต้องการการดแูลรกัษาเพือ่ไม่ให้ขนพนักนัเป็นสงักะตงัอย่างสม�า่เสมอ เจ้าไอรชิ ซอฟท์โค้ท วตีเทน 
เทอร์ไอรชิ ซอฟท์โค้ท วตีเทน เทอร์เรยี หรอื วตีเทน เป็นน้องหมาบ้าพลงั ทีต้่องการการออกก�าลงักายอย่างหนกั
ทุกวนั มถีิน่ก�าเนดิมาจากประเทศไอร์แลนด์ ขึน้ชือ่ในเรือ่งของนสิยัท่ีไม่รูจ้กัโตจะเหมอืนกบัลกูสนัุขตลอดเวลา 
และยังได้รับสมญานามว่าเป็น สุนัขไฮโปอเลอจินิก หรือ Hypoallergenic Dog กันเลยทีเดียว เนื่องจากเป็น
น้องหมาทีเ่หมาะมากกบัผูท้ีม่อีาการแพ้ง่าย เนือ่งจากด้วยขนทีห่ยิกขอด ไม่เกบ็กกัฝุ่น และไม่ร่วงของน้องหมา
สายพันธุ์นีจ้ึงเหมาะกับผู้เลี้ยงที่เป็นคนขี้แพ้ทกุคน เรยีกว่าเอาเจ้าวตีเทนไปเลี้ยงรับรองว่าไมม่ีทางแพ้แน่นอน 

ปกตสุินขัสายพนัธ์ุนีจ้ะมขีนด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบไอรชิ ซ่ึงนบัเป็นสายพันธุม์าตรฐาน ทีจ่ะมลีกัษณะขนทีนุ่ม่
เหมอืนเส้นไหมและขอดหยกิกว่าแบบอเมรกินั ทีจ่ะมเีส้นขนทีห่นาและปยุกว่า เจ้าวตีเทนส่วนใหญ่มอีปุนสิยัน่ารกั เป็น
มติร ขีเ้ล่น และยงัเข้ากับคนได้ง่าย โดยเฉพาะกับเด็กและสุนขัด้วยกัน

ไอริช ซอฟท์โค้ท วตีเทน เทอร์เรีย มถีิน่กำาเนดิมาจาก
ประเทศไอร์แลนด์ ตัง้แต่เมือ่ 200 กว่าปีมาแล้ว เป็นสนัุขที่
เลีย้งไว้ใช้งานในฟาร์ม หน้าทีห่ลกัคอื ต้อนและเฝ้าระวังฝูง
ปศสุตัว์ จากทีม่กีารบนัทกึไว้พบว่า เจ้าวตีเทนได้ถกูนำาไป
เลีย้งยงัประเทศอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1940 ปัจจบุนัเจ้า
วตีเทนถูกส่งเข้าแข่งขันในกฬีาของสนัุขเกอืบทกุประเภท 
ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขนัเชือ่ฟังคำาสัง่ การแข่งขันด้านความ
ว่องไว การแข่งขนัการสะกดรอย ตลอดจนเป ็นสุนัข
นกับำาบดั เจ้าวตีเทนกเ็ป็นได้หมด

ไอรชิ ซอฟท์โค้ท วตีเทน เทอร์เรยี นบัเป็นสนุขัทีมี่อายุ
ยนืมากสายพนัธุห์นึง่เลยทเีดยีว ปัญหาด้านสุขภาพของวีต
เทนนัน้ ส่วนใหญ่จะเกดิจากโรคทีถ่่ายทอดทางพันธุกรรม 
เด่นชดัก็คือ การท่ีเกดิความดนัโลหติสูงทีท่ำาให้เกิดการ
หลุดของโปรตีนออกไปกับปัสสาวะ (PLN) จนก ่อให ้
เกิดโรคไตวายได้ ซึง่กรณนีีผู้เ้ลีย้งน้องหมาสายพนัธุน์ี้
ควรปรกึษาสตัวแพทย์เพือ่ป้องกนัหรอืหาแนวทางรักษา
ตัง้แต่เนิน่ๆ ส่วนโรคอืน่ๆ ทีค่วรระวังกพ็วก โรคทีเ่กีย่ว
กบัทางเดนิอาหารและโรคมะเร็ง ดังนัน้ผูเ้ลีย้งควรหมัน่
สงัเกตความผดิปกตขิองน้องหมาอยู่เสมอ

ไอริช ซอฟท์โค้ท วตีเทน เทอร์เรีย เป็นสนุขัทีม่คีวาม
กระตอืรือร้นและขีเ้ล่นอยูต่ลอดเวลา แต่หากได้รบัการ
ฝึกฝนทีถู่กต้องกจ็ะทำาให้เจ้าวตีเทนของเรานัน้เป็นน้อง
หมาที่น่ารักน่าเอ็นดู ฉลาดหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียว 
นิสัยประจำาสายพันธุ์ของวีตเทนก็คือ การกระโดดเลีย
หน้าเจ้าของหรือคนที่เขารักมากๆ แม้จะได้ชื่อว่าเป็น
สนุขัทีเ่ป็นมิตรและชอบเข้าสงัคมแต่กเ็ป็นสุนขัทีร่กัและ
ปกป้องเจ้าของมาก โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการเลีย้งวีตเทนมาต่างลงความเหน็ว่า วตี
เทนเหมาะทีจ่ะเป็น Watch Dog มากกว่า Guard Dog 
ทกุคนทีเ่คยสมัผสักบัวตีเทนมาแล้วต่างบอกว่า วีตเทนเป็น
สดุยอดของน้องหมาของครอบครัวเลยทเีดยีว

จมูก มีความสมดุล
กับขากรรไกร มีสีดำา 
หรือนำ้าตาลแก่

ศีรษะ กะโหลกกว้างเล็กน้อย 
มีความสมส่วนกับขากรรไกร

ข� มขีนขึน้ปกคลมุทีข่า
และเท้า ขาตรง นิ้วเท้า
กำาแน่น มีความแข็งแรง

ห�ง ตำาแหน่งของหาง
อยู่เหนือบั้นท้าย และชี้
ไปทางด้านหลัง
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 ดาราสาวสวยของเราฉบบัน้ีนอกจากจะเป็นดาวรุง่พุง่แรง ทีแ่จ้งเกดิมาจาก

ซีรีย์สุดฮอต “ฮอร์โมนส์ วยัว้าวุน่” ของค่ายนาดาวบางกอกแล้ว “เก้า” สภุสัสรา ธนชาต 

ยงัเป็น “ปอมเลฟิเวอร์” ตวัยงเลยทเีดยีว แล้ววนันีก้ถ็งึคราวท่ีเธอจะได้มาเมาท์เหล่า

ปอมฯ สดุแสบของเธอให้เราฟังกนัเสยีท ี“ทีบ้่านเลีย้งสนุขัมาตัง้แต่เก้าจำาความได้ มี

ทัง้ปอมเมอเรเนยีน และชิห์ส ุ แต่หลกัๆ กจ็ะเป็นปอมเมอเรเนยีนค่ะ สาเหตท่ีุเลอืก

เลีย้งปอมฯ คงเป็นเพราะเขาเป็นสนุขัพนัธุเ์ลก็ เมือ่ก่อนคณุพ่อก็เคยเลีย้งสนุขัพนัธุ์

ใหญ่นะคะ แต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราคงไม่ค่อยเหมาะกบัเขา เป็นฮทีสโตรกบ่อย 

สงสารเขา กเ็ลยมาจบทีป่อมเมอเรเนยีน บ้านญาติๆ  ของเก้ากเ็ลีย้งแต่ปอมเมอเรเนยีน

กันหมดเลย จงึทำาให้เราคุน้ชนิกบัสายพนัธุน์ีม้ากเป็นพเิศษ ก็เลีย้งมาเรือ่ยๆ จาก

หลายๆ ตวัจนตอนนีเ้หลอือยู ่2 ตวั คอื “บราวน”ี กบั “บบูู้”  

แนะนำา “บราวนี” กับ “บูบู้”  
 “บราวน ีเป็นเพศเมีย อาย ุ7 ปีแล้ว ส่วน บบูู้ เป็นเพศผู ้อาย ุ6 ปี บราวนจีะ

เป็นตวัทีข่นสัน้ๆ หน่อย ส่วน บูบู ้ เป็นตัวที่ขนพองๆ ตัวโตกว่า เมื่อก่อนบูบู้จะ

เป็นแบล็คสกินคือ เป็นโรคที่ผิวด่างเป็นสีดำา เกิดจากพันธุกรรม แล้วขนก็จะร่วง 

บบููก็้จะขนร่วงเยอะมาก เก้ากห็าวธีิรักษามาหลายวธิมีาก ซ่ึงสตัวแพทย์หลายๆ 

แห่งก็แนะนำาให้ทำาหมันเพื่อจะรักษาโรคนี้ โดยตอนแรกไม่ได้ให้เขาทำาหมัน แต่

สุดท้ายก็ต้องยอมทำาหมัน ก่อนหน้านั้นเก้าก็ใช้วิธีหายาให้เขากิน อาบนำ้า ขัดผิว 

ซึ่งเราก็สงสารเขานะ อย่างขัดผิวก็ต้องทำาแรงๆ แต่บูบู้ก็ไม่หาย สุดท้ายหลังจาก

ทำาหมันมาได้ไม่นาน บูบู้ก็มีขนพองสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ มันคงเกี่ยว

กับฮอร์โมน เขาจะเป็นตอนช่วงอายุ 2-3 ปี ตอนนั้นเขาจะไม่มีขนเลย ซึ่งตอนที่

เก้าตัดสินใจให้บูบู้ทำาหมัน กเ็ป็นเพราะวนันัน้เขาจะต้องถกูวางยาสลบเพือ่ขดูหนิปูน
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อยูแ่ล้ว เก้ากเ็ลยเลือกให้เขาทำาหมนัเพือ่รกัษาโรคแบล็คสกนิไปเลยทเีดยีว ซึง่คุณหมอ

กไ็ม่ได้รบัรองว่า หลงัจากทำาหมนัแล้ว ขนจะขึน้มาสวย 100% แต่หลงัจากนัน้ขนบบููก้็

พองสวยงามขึน้อย่างไม่น่าเชือ่เลย” 

สุขภาพของ 2 ปอมฯ
 “นอกจากโรคแบลค็สกนิทีเ่ล่าไปแล้ว กม็โีรคหลอดลมตบี ซึง่เป็นโรค

ประจำาตวัของสายพนัธุน้ี์  บราวนเีองกเ็ป็นหลอดลมตบีด้วย ร้อนมาก หนาวไป 

หรอือากาศเปล่ียนนดิหน่อย เขากจ็ะมอีาการไอขาก แล้วกไ็อไม่หยดุ น่าสงสาร

มาก ซึ่งสาเหตุก็จะอยู่ที่นำ้าหนักตัวของน้องด้วย คือถ้านำ้าหนักมาก หรืออ้วนไป 

ก็จะยิ่งทำาให้หลอดลมเขาตีบ หัวใจเขาจะยิ่งโตแล้วก็ไปดันกับหลอดลมของ

เขา ซ่ึงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านเราเครียดกันมาก เพราะต้องคอยซื้อยามาพ่น ต้อง

ใช้พ่นทุกวัน จนต้องซ้ือถังออกซิเจนมาให้กบัน้อง พอออกซิเจนหมดถงักต้็องยก

ไปเปลีย่น ซ่ึงถังออกซิเจนกจ็ะหนกั จนในท่ีสุดท่ีบ้านเรากต็ดัสินใจซือ้เครือ่งทำา

ออกซิเจนให้น้องเลย สำาหรับพ่นยาเวลาเขาลิน้ม่วง ซ่ึงกม็อีาการท่ีดข้ึีน แต่กไ็ม่ใช่

ว่าหายสนทิ ยงัคงต้องให้ทานยาช่วยขยายหลอดลมด้วย แล้วท่ีสำาคญัก็ต้องคมุนำา้

หนกับราวนีใ่ห้อยูท่ี่ 2.9 - 3.0 กโิลกรัม กไ็ม่ค่อยไอแล้ว วิง่ได้ เล่นได้ แต่ต้องไม่

หกัโหมมาก”  

วันว่างของเก้า 

 “ปกตถ้ิามเีวลา เก้าก็จะอยูกั่บเขาท้ังวนั เล่นกับเขา เมือ่ก่อนเคยเล้ียงเขา

ไว้ท่ีคอนโด แต่ว่าท่ีคอนโดห้ามเลีย้งสนุขั ก็เลยเอาเขากลบัมาเลีย้งท่ีบ้าน มพีีเ่ล้ียง

ช่วยดู มบีรเิวณให้เขาวิง่เล่น มพีืน้ท่ีให้เขาได้ปล่อยหนกัปล่อยเบา คอื ถ้าเก้าอยู่

บ้าน เก้าสามารถอยูก่บัเขาได้ทัง้วนัเลย ไม่ต้องเล่นคอมพิวเตอร์ ไม่ดูทีวี ไม่เล่น

มือถือ เล่นกับน้องหมาได้อย่างไม่มีเบื่อเลยค่ะ”

วีรกรรมของ 2 ตัวแสบ 

 “ตอนนั้นพาเขาไปอยู่คอนโด แล้วเราออกไปธุระแป๊บเดียวพอกลับ

มาเปิดประตูเท่านั้นแหละ ช็อคมาก บราวนี กับ บูบู้ นั่งแลบลิ้นอยู่คู่กันรอเรา

"เก้�ส�ม�รถอยู่กับเข�ได้ทั้งวัน
เลย ไม่ต้องเล่นคอมพิวเตอร์ 
ไม่ดูทีวี ไม่เล่นมือถือ เล่นกับ

น้องหม�ได้อย่�งไม่มีเบ่ือเลยค่ะ"
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ในงานมหกรรมแสดงสัตว์เลี้ยง Crufts dog show ที่จัดขึ้นในปีนี้ มี
สินค้าเป็นท่ีฮือฮาของคนรักน้องหมาจากแบรนด์ Samsung ที่ได้เปิดตัว 
"Dream Doghouse" บ้านสุนัขไฮเทค ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกและสร้าง
ความสุขให้น้องหมาอย่างครบครัน มีทั้งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ หน้าจอ
สำาหรับติดตั้ง Galaxy Tab S เพื่อฉายรายการทีวีสำาหรับน้องหมา เพ่ือไม่
ให้น้องหมาเหงาเวลาต้องอยู่เฝ้าบ้านตัวเดียว ไม่เพียงแค่นั้น ภายในบ้าน
ยังมีอ่างนำ้า "Hydrotherapy pool" สำาหรับให้น้องหมาแช่นำ้าอุ ่นพร้อม
นวดตัวไปด้วย

Samsung สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพียงหลังเดียว และตั้งใจจะมอบให้
เป็นรางวัลสำาหรับผู้ชนะในงานประกวดสุนัขคร้ังน้ี โดย Samsung เปิดเผยว่า
บ้านหลังนี้มีค่าใช้จ่ายในการสร้างและออกแบบเกือบๆ 1 ล้านบาทเลยทีเดียว

Samsung’s Dream Doghouse 
Extravagant Home For Your Dog

Pebby
ลูกบอลอัจฉริยะส�าหรับสัตว์เลี้ยงสุดที่รัก

กลับมาตรงหน้าประตู แต่ด้านหลังนี่เต็มไปด้วยเศษกระดาษทิชชู คือแบบว่าเขา

ช่วยเราจัดห้องเรียบร้อยเลย ทั้งห้องเต็มไปด้วยกระดาษทิชชู อย่างบราวนี จะ

เป็นหมาฉลาดแต่ขี้เกียจ ประมาณฉลาดแกมโกงค่ะ ส่วนบูบู้ จะฉลาดแบบตรง

ไปตรงมา สมมติว่ามีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่ง แล้วบราวนีอยากเล่น แต่บูบู้มาแย่งตุ๊กตา

ไป บราวนีก็จะรีบวิ่งมาหาเก้า มาประจบ ให้เรากอด เราลูบ พอบูบู้เห็น เขาก็จะ

ทิ้งตุ๊กตาแล้ววิ่งมาประจบเราบ้าง เข้าทางบราวนีเลย บราวนีก็จะทิ้งเก้าแล้ววิ่ง

ไปหาตุ๊กตาทันที เก้าสังเกตว่า บราวนีจะทำาแบบนี้หลายรอบละ ฉลาดแกมโกง

ประมาณนี้เลยค่ะ ตลกดี”  

ฝากถึงผู้อ่าน
 “ด้วยความทีสุ่นัขพันธุป์อมเมอเรเนียนจะมหีน้าส้ัน มโีรคประจำาตวัคือ 

หลอดลมตบี ถ้านำา้หนกัเขาเพ่ิมขึน้ ปัญหาต่างๆ ตลอดจนโรคภยัไข้เจบ็กจ็ะตาม

มา เพราะฉะนัน้ต้องควบคมุเรือ่งอาหารเป็นหลกั ดแูลไม่ให้อยูใ่นสภาพอากาศท่ีร้อน

หรอืเยน็จนเกนิไป เพราะเขาเป็นสนุขัพนัธุเ์ลก็ จะมรีายละเอยีดค่อนข้างมากกว่า

สนุขัพนัธุใ์หญ่ กอ็ยากให้คนเลีย้งเอาใจใส่กบัสิง่เลก็ๆ น้อยๆ เหล่านีด้้วยค่ะ”

 “สดุท้ายฝากแฟนๆ ผูอ่้านทกุท่านตดิตามละครเรือ่ง คมแฝก ท่ีกำาลงัออก

อากาศทางช่อง 3 ตอนน้ีด้วยนะคะ ในเร่ืองแสดงกับ หมาก-ปรญิ คมิ-คมิเบอร์ลี 

และอเลก็ซ์ เรนเดล ส่วนทีก่ำาลงัถ่ายทำาอยูอี่กเร่ืองหน่ึงคือ ป่ีแก้วนางหงส์ ซ่ึงจะ

ออกอากาศประมาณปลายปีน้ีค่ะ” 

ลูกบอลอัจฉริยะสำาหรับสัตว์เลี้ยง Pebby คือ ลูกบอลท่ีจะทำาให้คุณกับ
สัตว์เลี้ยงสุดที่รักเชื่อมต่อถึงกันได้แม้จะไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกัน โดยผ่านการ
เชื่อมต่อทาง Wi-Fi และ BlueTooth

หลักการทำางานของ Pebby คือ ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณควบคุมทิศทาง
ลูกบอลพร้อมเลเซอร์และสามารถดูสัตว์เลี้ยงของคุณได้ผ่านกล้องความ
ละเอียด 720p แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถบันทึกวิดิ โอ ภาพนิ่งและ
แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ แต่ถ้าหากคุณไม่ว ่างควบคุมลูกบอล Pebby มี
ระบบ Auto-Play ทำาให้ลูกบอลสามารถเล่นกับสัตว์เลี้ยงของคุณได้อัตโนมัติ 
สามารถเปลี่ยนฝาครอบลูกบอลได้หลากหลายสี ตัวฝาครอบลูกบอลยึดด้วย
ระบบแม่เหล็ก ทำาจากวัสดุ Poly Carbonate แข็งแรง คุณสามารถชาร์ต
แบตเตอรี่ของ Pebby ได้เพียงแค่ควบคุมให้ลูกบอลไปที่ Pebby Kennel ส่วน 
Pebby Collar ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เชื่อมต่อกับลูกบอลและ
ติดตามพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงของคุณได้อีกด้วย
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วัคซีนพิษสุนัขบ้า ต้องฉีดแบบไหน  
 สมัยก่อนเราอาจจะคุ้นว่า วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต้อง
ฉีดรอบสะดือ 14 เข็ม หรือ 21 เข็ม ถ้าหยุดต้องเริ่มต้นใหม่ แต่
ปัจจบุนัมวีคัซนีป้องกนั โรคพษิสนุขับ้า ทีท่ำาจากเซลล์เพาะเลีย้ง 
โดยฉีดทั้งหมดเพียง 4-5 เข็มเท่านั้น และไม่ต้องฉีดทุกวัน ทั้งนี้
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจะมี 2 แบบคือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และ
ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ซึ่งวัคซีนนี้จะไม่ทำาให้เกิดอาการแพ้ต่อระบบ
ประสาท และสามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์

 อย่างไรก็ตาม หากจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ผลดี 
ควรฉีดเซรุ่มควบคู่การฉีดวัคซีนด้วย โดยเฉพาะหากบาดแผลมี
เลือดออก แผลลึก ถูกสุนัขเลียที่ตา ริมฝีปาก นำ้าลายกระเด็น
เข้าตา โดยเซรุ่มจะเข้าไปทำาลายเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ที่ถูก
สุนัขบ้ากัด การฉีดจะฉีดรอบๆ แผลก่อนที่จะก่อโรค และก่อน
ที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น

 แต่ทัง้นี ้เซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ามรีาคาแพงมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่ทำามาจากเลือดคน ดังนั้นสถานเสาวภาจึงได้
ดำาเนินการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเลือดม้า และ
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ได้ผลติเซรุม่ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าจากเลือดคน เพื่อใช้เองภายในประเทศ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แบบป้องกันล่วงหน้า 
 เราสามารถฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าล่วงหน้าได้ โดยฉดี 
3 เข็ม ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถฉีดได้ในทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก
ทีม่กัคลุกคลีเล่นกบัสัตว์ และมโีอกาสถกูสัตว์กดั รวมทัง้ผู้ทีเ่ล้ียงสตัว์
เลี้ยงลูกด้วยนม และคนตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดวัคซีนนี้ได้เช่นกัน 

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนล่วงหน้า 

 ประโยชน์คือ หากถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 
เขม็ ร่างกายก็จะได้ภูมต้ิานทานทีส่งูพอจะป้องกนัโรคอย่างได้ผล รวม
ทั้งไม่เสี่ยงต่อการแพ้เซรุ่ม หรือเจ็บปวดรอบๆ แผลจากการฉีดเซรุ่ม

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหาร แต่ไม่น�าสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมก�าเนิด   

 ไม่ให้มีลูก เป็นการเพิ่มจ�านวนสุนัขจรจัดและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า

- โรคพิษสุนัขบ้า พบได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ เพราะโรคน้ีเกิดจากเชื้อไวรัส  

 ไม่ใช่เกิดจากความเครียดที่มาจากความร้อน

- หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์ โทร. (02) 653-4444 ต่อ 4141, 4142, 4117

การดแูลตนเองและการป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าทีส่�าคญัคอื ผูท่ี้เลีย้ง

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทกุชนดิ ไม่ว่าจะเป็นหมา แมว กระรอก กระต่าย 

หนหูรอืลงิ ควรน�าสตัว์เลีย้งไปรบัการฉดีวคัซนีป้องกนัพษิสนุขับ้าตาม

ทีส่ตัวแพทย์ก�าหนดอย่างเคร่งครดั

ดูแลตนเองอย่างไร
เพื่อป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
โรคพษิสนุขับ้าสามารถเกดิได้ทกุฤดกูาล แต่กรมควบคมุโรคได้เตอืน

ว่าช่วงหน้าร้อนมส่ีวนเพ่ิมความเส่ียง เพราะสตัว์จะหงดุหงิดง่ายขึน้    
ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัโรคพษิสนุขับ้า โดยองค์การอนามัยโลก 

 • โรคพษิสนุขับ้าเป็นโรคทีเ่กดิจากไวรสัทีส่ามารถป้องกนัได้ 
   ด้วยวคัซนี
 • 40% ของผูท้ีถ่กูสตัว์ทีเ่ชือ่ว่าตดิเชือ้พษิสนุขับ้าเป็นเดก็   
   อายตุำา่กว่า 15 ปี
 • มนษุย์ตดิเชือ้พษิสนุขับ้าจากสนุขัสงูถงึ 99%
 • โรคพษิสนุขับ้า ทำาให้มผีูเ้สยีชวีติหลายหมืน่คนต่อปี โดย 
   เฉพาะในเอเชยีและแอฟรกิา
 • การล้างแผลด้วยนำา้และสบูห่ลงัจากสมัผสัสตัว์ต้องสงสยั  
   สามารถช่วยลดความเสีย่งตดิเชือ้ได้มาก
 • การกำาจดัโรคพษิสนุขับ้าให้หมดไป ทำาได้ด้วยการฉดีวคัซนี 
   ให้กบัสตัว์เลีย้งได้เช่นกนั 
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Pet
GURU

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า

 เนือ่งจากโรคนีก้ำาลงัระบาดอย่างหนกัในประเทศไทย และ
ไม่อยากให้ผูอ่้านทกุท่านมองว่าเป็นสิง่ไกลตวั โดยเราจะมาทำาความ
รู้จักกบัโรคนีแ้บบใกล้ชิดมากยิง่ข้ึน ล่าสดุสำานกัควบคมุ ป้องกนั และ
บำาบดัโรคสตัว์ กรมปศุสตัว์ ได้ประกาศให้ 22 จงัหวดัในประเทศไทย 
เป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราวในข้ัน "น่าเป็นห่วง" หลงัพบจำานวนสัตว์
ป่วยและเสยีชวีติด้วยโรคพษิสนุขับ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

โรคพษิสุนขั เป็นอย่างไร
 โรคพิษสนุขับ้า เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงทีเ่กดิจากเช้ือไวรสั ท่ี
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รบัเชือ้ไวรสัจากนำา้ลาย
ของสตัว์ทีต่ดิเชือ้ เช่น แมว หนู ลงิ ค้างคาว และสุนขั
 เชือ้พิษสนุขับ้ามรีะยะเวลาฟักตวัระหว่าง 2-8 สปัดาห์ และ
มผีลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำาให้ผูป่้วยมอีาการเริม่แรก เช่น 
กงัวล ปวดหวั และเป็นไข้ เมือ่เช้ือแพร่กระจายไปยังประสาทส่วน
กลางจะก่อให้เกดิการอกัเสบในสมองและกระดูกสนัหลัง ซ่ึงนำาไป
สูก่ารเสยีชวีติในทีส่ดุ ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า
จากนำ้าลายของสัตว์ที่ป่วย ซึง่กรณหีลกัจะเกดิขึน้เมือ่สตัว์ทีป่่วย
กดั ข่วน หรือเลยี ทำาให้นำา้ลายเข้าสูร่่างกายผ่านทางบาดแผลหรอื
บรเิวณริมฝีปากและนยัน์ตา

ท�าอย่างไรเมือ่โดนกัดหรอืข่วน
 หากถกูสัตว์ทีส่งสัยว่าเป็นโรคพษิสุนขับ้ากัดหรอืเลยีบาดแผล 
ต้องรีบล้างแผลด้วยนำา้และสบูโ่ดยเรว็ทีส่ดุ ก่อนจะเดินทางไปพบ
แพทย์ และควรขังสตัว์ตวันัน้ไว้เพือ่สงัเกตอาการเป็นเวลา 10 วนั 
ปัจจบุนัยงัไม่มยีาทีร่กัษาโรคนีไ้ด้ อย่างไรกต็ามแพทย์สามารถ ป้องกัน
การติดเชือ้ทีรุ่นแรงถงึขัน้เสยีชวีติได้เกอืบ 100% ข้อสำาคัญคือ ผู้ติด
เชื้อจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และฉีดวัคซีนตามที่
แพทย์กำาหนดอย่างเคร่งครัด

เพราะหากปล่อยให้ติดเชื้อจนถึงขั้นที่แสดงอาการ ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต
ในที่สุด วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ผู้เลี้ยงสัตว์ทุกคนควรนำาสัตว์เลี้ยงไปฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สตัว์ท่ีป่วยด้วยโรคพิษสนุขับ้ามอีาการอย่างไร
 สภากาชาดไทย อธบิายอาการของสตัว์ทีป่่วยเป็นโรคพษิสุนัขบ้าไว้ 
2 แบบ คือ แบบดรุ้าย สตัว์จะมีอาการหงุดหงดิ ตืน่เต้น ว่ิงพล่าน ไล่กดัคน
และสัตว์ตวัอืน่ โดยสนุขัจะแสดงอาการเช่นนีป้ระมาณ 2-3 วนั หลงัจากนัน้
จะอ่อนเพลยี ขาหลงัไม่มแีรง เดนิโซเซ และเสยีชวีติในทีส่ดุ แบบเซือ่งซมึ 
สงัเกตได้ยากกว่าเพราะสตัว์จะมีอาการเหมอืนโรคอ่ืนๆ เช่น ไข้หวดั หรอื 
โรคหดั โดยจะมอีาการล้ินห้อย ปากอ้าหบุไม่ได้ ตวัแข็งเป็นอมัพาต บางตวั
มอีาการชกัและตายในทีส่ดุ ทัง้นีห้ากไม่แน่ใจควรนำาสตัว์ไปให้สตัวแพทย์ดู
อาการ เพราะสัตว์บางตัวอาจมเีช้ือพษิสนัุขบ้าแต่ไม่แสดงอาการ

การปฏิบติัตัวหลังถกูสนุขักดั
 1. ล้างแผลทนัทด้ีวยนำา้สะอาด ฟอกสบู ่2-3 ครัง้  ควรปล่อยให้เลอืด
ไหลออก อย่าบบีแผล เพราะจะทำาให้เชือ้แพร่กระจายไปส่วนอืน่
 2. ใส่ยา เช่น เบตาดนี ทงิเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70% จะช่วยฆ่า
เชือ้โรคได้ ไม่ควรเยบ็แผล และไม่ควรตบแผล เพราะอาจทำาให้เชือ้กระจาย
ไปรอบบรเิวณเกดิแผลได้ง่าย และอาจทำาให้แผลอกัเสบ
 3. กกัสัตว์ทีก่ดัไว้ดูอาการอย่างน้อย 15 วนั โดยให้นำา้และอาหารตาม
ปกต ิอย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทนัท ี 
 4. รบีพบแพทย์ เพือ่ขอคำาแนะนำาเกีย่วกบัการฉดีวคัซนีและเซรุม่ ทนัที 
ไม่ควรรอดอูาการสุนขั เพราะอาจสายเกนิไป
 5. หากสุนขัตายให้นำาซากมาตรวจหาเชือ้ หากสุนขัไม่ตายให้ขงัไว้ดู
อาการ แต่หากติดตามสัตว์ทีกั่ดไม่ได้ ต้องรบีมารบัการฉดีวคัซนีโดยทนัที

แม้ว่าเรือ่งของโรคพษิสนุขับ้านี ้จะถูกเขียนถึงบ่อยมากๆ ใน

วารสารเพ็ทเลฟิเวอร์นี ้และคณุผูอ่้านหลายๆ ท่านกค็งรูจ้กัโรค

นี้เป็นอย่างดี หรืออย่างน้อยก็คงต้องเคยได้ยินชื่อเสียงเจ้า

โรคน้ีมาบ้างแล้ว ส�าหรับวันนี้เราอยากจะน�าข้อมูลของโรคน้ี

มาพูดอีกครั้ง 
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Our Guest

"ร้านนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากเราเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วค่ะ เลี้ยงอยู่ทั้งหมด 9 ตัว หลาก
หลายสายพันธุ์ มีทั้ง ไซบีเรียน ฮัลกี้ เวลซ์ คอร์กี้ อลาสกัน มาลามิวท์ เฟรนช์ บูลด็อก    
ซามอยด์ ชเนาว์เซอร์ คอลลี่ และเวสตี้ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ Dog in Town Café 
มีจุดเด่นอยู่ตรงที่เรามีสุนัขหลายสายพันธุ์ ซึ่งบางสายพันธุ์อาจจะไม่ได้พบเห็นง่ายๆ เช่น 
คอลลี่ เวสตี้ เหตุผลที่เราเลี้ยงน้องหมาพร้อมกับทำาร้าน ก็คือ พวกเขาจะคุ้นเคยกับคน
แปลกหน้า พอได้รับวัคซีนครบ พวกเขาก็จะมาอยู่ที่ร้าน พวกเขาก็จะรู้สึกได้ว่า คนแปลก
หน้าไม่ใช่คนอันตราย ทำาให้พวกเขาเป็นมิตร ไม่รู้สึกผิดปกติเวลาที่คนจะมาเซลฟีกับเขา 
จะไม่เหมือนกับที่เรานำาน้องหมาท่ีเลี้ยงที่บ้านอยู่แล้วมารับแขกที่ร้าน ในกรณีนั้นน้องหมา
จะรูส้กึไม่เป็นมติรกบัคนแปลกหน้า เขาอาจจะเห่า หวงที ่หวงเจ้าของ เข้ากบัแขกทีอ่ดุหนนุ
ที่ร้านไม่ได้ แต่น้องหมาในร้านทุกตัวโตมาพร้อมกับการพบเจอคนเยอะๆ อยู่แล้ว จึงเป็น
เรื่องปกติสำาหรับพวกเขา"

"ช่วงแรกเราอนุญาตให้ลูกค้านำาน้องหมามาที่ร้านได้ คือเราอยากให้น้องหมามีสังคม
เหมือนกับเรา พบเจอเพ่ือนใหม่ๆ ทำายังไงให้เขาอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่
ตอนนี้พวกเขาเริ่มโตขึ้นแล้ว เริ่มรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของเขา เริ่มไม่อยากให้น้องหมาตัวอื่น
เข้ามาในพืน้ทีข่องเขา เราก็เลยไม่อนญุาตให้ลกูค้านำาน้องหมามาทีร้่านค่ะ ปอเลีย้งน้องหมา
ทั้งพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่ ให้ความเอาใจใส่เท่าๆ กัน ให้เขาได้ออกกำาลังกายเป็นประจำา ได้
ว่ายนำ้า อาบนำ้าทุกสัปดาห์ ทั้ง 9 ตัวเป็นตัวผู้ทั้งหมด ก็เลยจะเหมือนประมาณเด็กผู้ชาย
ซนๆ มาอยู่ด้วยกัน มีเขม่นกันบ้าง ไม่ยอมกันบ้าง แต่ด้วยความที่เขาโตข้ึนมาพร้อมๆ กับ
ร้าน น้องๆ พนักงานก็จะรู้ถึงลักษณะนิสัยของแต่ละตัว" 

ความแตกต่างของการเลี้ยงสุนัขที่บ้านกับเลี้ยงในคาเฟ่
"น้องหมาในคาเฟ่ทุกตัวของเราจะเป็นมิตรกับคน ทุกตัวจะมี กิจกรรมของเขาแตกต่าง

กันไป ในความคิดของปอ คือ การที่เราเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้าน แล้วเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์
กบัเจ้าของและคนในบ้านเท่าทีค่วร สนุขัอาจจะเป็นโรคซมึเศร้า มพีฤตกิรรมก้าวร้าว เพราะ
เขาไม่ได้มีสังคมของเขา ไม่ได้พบเจอใคร อาจจะออกกำาลังกายไม่เพียงพอ เพราะไม่มีพื้นที่
หรือบริเวณ อย่างของเราจะเลี้ยงพวกเขาเหมือนสมาชิกของครอบครัว มีการเอาใจใส่ดูแล
อย่างดี ทั้งในเรื่องของอาหารการกินและการออกกำาลังกาย เรียกว่ากินดีอยู่ดีเลยก็ได้ ร้าน
นี้เปิดมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ด้วยคอนเซ็ปท์อยากจะมีสเปซสำาหรับคนเมือง อย่างปอ เคยเป็น

Dog in Town Café
คุณปอ - ชนันภรณ์ ประทีประเสน
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พนักงานประจำา ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัว อยากมีเวลารีแล็กซ์กับ
สัตว์เล้ียงของตัวเอง ก็เลยคิดว่าคงมีคนบางกลุ่มที่เป็นเหมือนเรา ไม่มี
เวลาเป็นส่วนตวั ไม่สามารถเลีย้งน้องหมาได้ แต่กอ็ยากเลีย้ง อยากเล่น
กบัน้องหมา เรากเ็ลยทำาคาเฟ่นีข้ึน้มา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
คนเมืองที่อยากจะเลี้ยงสุนัข แต่ไม่มีโอกาส ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ให้
เขา ก็แค่เข้ามาที่ Dog in Town Café ก็จะได้ผ่อนคลาย ได้เข้ามา
สัมผัสพวกเขา มาเล่นกับพวกเขา แล้วก็จะได้รับความสุขกลับไป ร้าน
ของเราจะมคีอนเซป็ท์ง่ายๆ คอื เหมอืนกบัมาเล่นกบัสนุขับ้านเพือ่น มา
แล้วได้ผ่อนคลาย สบายๆ อบอุ่นเป็นกันเอง แต่ทางร้านก็จะมีกติกาที่
ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเลยคือ ห้ามให้อาหารของคนกับสุนัขเด็ดขาด 
ห้ามอุ้มสุนัขยืนถ่ายรูป เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะด้ินหรือไม่ อาจจะ
ทำาให้เกิดอันตรายกับสุนัข ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ซึ่ง
กฎระเบียบข้อห้ามจะมรีะบใุนเมนใูห้ลกูค้าได้อ่านด้วยค่ะ คาเฟ่ของเรา
จะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า แล้วก็มีขายสแน็คสำาหรับ
น้องหมาของเรา สำาหรับลกูค้าทีอ่ยากจะให้ขนมน้องหมาของเรา อยาก
จะมี activity กับเขา แต่เราไม่อนุญาตให้นำาอาหารจากข้างนอกมาให้
กับสุนัขของเรา ชื่อร้าน Dog in Town Café ก็มีที่มาจากวัตถุประสงค์
ของเราคือ ต้องการให้คนเมืองมี space สำาหรับผ่อนคลาย 

ร้านจะหยุดทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ทุกวันอาทิตย์ถึง
วันพฤหัสบดี จะเปิดตั้งแต่ 11:00-20:00 น. ส่วนวันศุกร์-เสาร์ จะเปิด
ตั้งแต่ 11:00-21:00 น. สามารถติดตามข่าวคราวของเราได้ทาง Page 
Facebook : Dog in Town – Dog Café คาเฟ่หมาเอกมัย 



ผู้ก�ากับ : Will Gluck
บทภาพยนตร์ : Rob Lieber และ Will Gluck
น�าแสดง : Domhnall Gleeson และ Rose Byrne 
ค่าย : Sony Pictures Animated

 
Peter Rabbit ฮีโรแสนซนและรักการผจญภัย 

ผู้อยู่ในหัวใจของผู้อ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้ก้าวมาเป็น
ตวัเอกในภาพยนตร์ตลก แอนเิมชนัร่วมสมยัของตัวเอง 
ในภาพยนตร์เรือ่งนี ้ความบาดหมางระหว่างปีเตอร์
และมิสเตอร์โธมัส แม็คเกรเกอร์ (Domhnall 
Gleeson) ได้ทวีความรุนแรงยิ่งกว่าแต่ก่อนเมื่อ
การทะเลาะกัน เพื่อครอบครองสวนผักอันเป็นท่ี
หมายปองของแม็คเกรเกอร์ และความรักของสาว

Peter Rabbit  

ข้างบ้านหัวใจงามผู้รักสัตว์ (Rose Byrne) ได้เริ่ม
บานปลายจาก เลคดิสทริคไปจนถึงกรุงลอนดอน 
เจมส์ คอร์เดน ซึ่งให้เสียงพากย์ปีเตอร์ ด้วยความ
ขี้เล่นและเสน่ห์แสนซน โดยมีมาร์ก็อท รอ็บบี้         
อลซิาเบธ เดบคิก้ี และเดซ ีรดิลย์ี พากย์เสยีงสาม
ฝาแฝด ฟลอ็ปซ ีมอ็ปซ ีและคอตตอน-เทล

  ภาพยนตร์ดดัแปลงมาจากหนงัสอืภาพชือ่ดงั
สดุคลาสสกิของ Beatrix Potter ทีว่่าด้วยเรือ่งราว
ของเจ้ากระต่ายจอมวุน่ Peter ทีย่กก๊วนบรรดา
สตัว์หลากชนดิเข้ามาปาร์ตีใ้นบ้านของมนษุย์ โดย
เจ้ากระต่ายปีเตอร์เป็นแกนนำาจนเกิดเป็นความ
วุน่วาย เมือ่เจ้าของบ้านทีก่ลบัมาจากข้างนอกต้อง
พบกบัสภาพบ้านทีเ่ละเทะ แถมต้องตกใจสดุขดี
เพราะสตัว์เหล่านีม้นัสามารถพดูได้

สำาหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์ในวัยเด็กอย่าง 
Home Alone หรอืในชือ่ไทยว่า “โดดเดีย่วผูน่้ารกั” 
ล่ะก ็ ขอแนะนำาให้คณุได้ไปเจอกบั Peter Rabbit 
เรือ่งราวของกระต่ายสดุกวนผูท้ีต้่องการจะขดัขวาง
ชายหนุม่ข้างบ้านผูเ้กลยีดสตัว์ทีจ่ะเข้ามาจบีเจ้านาย
สาวของพวกมนั การต่อสู ้การวางกบัดกั การหลอก
ล่อทีท่ำาให้เราหวนคดิถงึ Home Alone สงครามสดุ
ฮาแสนกวนระหว่างคนกบักระต่ายจงึเริม่ขึน้! 

ในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้เห็นความอาฆาต
แค้นอย่างรนุแรงของกระต่ายสดุกวน Peter ทีม่ต่ีอ 
Mr.McGregor ซ่ึงรบับทโดย Domhnall Gleeson 
ชายทีไ่ด้ย้ายเข้ามาทำาลายความสงบสขุของพวกมนั
และกำาลงัจะแย่งความรกัทีม่จีากสาวผูร้กัสตัว์ รบับท
โดย Rose Byrne ไปจากพวกมนัอกีด้วย

The Tale of Peter Rabbit / กระต่ายน้อยปีเตอร์
ผู้เขียน/วาด: บีทริกซ์ พ็อตเตอร์      ผู้แปล:  สุภาวดี โกมารทัต์        สำานักพิมพ์: แพรวเพื่อนเด็ก

Book Recommend

ยกแก็งค์กระต่ายสุดกวนมาให้ได้ฮากัน ภาพยนตร์น่ารักที่สุดในปี 2018

 ‘กระต่ายน้อยปีเตอร์’ เป็นตวัแทนความซุกซนของเดก็ๆ หนงัสือเล่มนีจ้ะทำาให้เดก็เป็นคนทีม่จีติใจ 

อ่อนโยนและรกัธรรมชาต ิโดดเด่นทัง้เรือ่งและรปู เป็นนทิานทีค่รองใจเดก็ทัว่โลกมากว่าร้อยปี หนงัสอืภาพสำาหรบั

เด็กทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุเล่มหนึง่ของโลก  

 ความโดดเด่นของ กระต่ายน้อยปีเตอร์ อยูท่ีค่วามเป็นเดก็ อบอุน่ และเป็นมิตร รวมถงึภาพประกอบ

ทีเ่ป็นเลศิจากฝีมอืของผูป้ระพนัธ์ ทีก่ลายเป็นตำานานและเป็นทีร่กัของเดก็ๆ ทัว่โลกไม่น้อยไปกว่าตวักระต่ายน้อย   

ปีเตอร์ และปีเตอร์เองก็กลายเป็นตวัแทนของ บทีรกิซ์ พอ็ตเตอร์ (Beatrix Potter) ผูป้ระพนัธ์ในภาคความเป็นเดก็

ความโดดเดีย่ว ความฝัน การผจญภยัและอกีหลายอย่างทีข่าดหายไปในวยัเดก็ของเธอ สิง่ทีท่ำาให้หนงัสอืเล่มนีเ้ป็น

อมตะ มอีงค์ประกอบหลกัๆ อยู ่2-3 ประการ คอื มคีวามเป็นเดก็อย่างแท้จรงิเพราะเดก็ๆ ทุกคนต่างกเ็คยแอบทำา

ในสิง่ทีพ่่อแม่ห้ามอยูเ่สมอ เพยีงแต่เรือ่งของปีเตอร์ชดัเจนกว่า ตืน่เต้นกว่าด้วยท่าทกีารเล่าเรือ่งทีอ่่อนโยนจนเดก็ๆ

ไม่รูส้กึว่าผูเ้ล่า (ผูป้ระพนัธ์) หาเรือ่งมาสอนหรอือบรม การถ่ายทอดเรือ่งราวอย่างเป็นกลาง คล้ายรูม้าอย่างไรกเ็ล่า

ไปอย่างนัน้ทำาให้ผูฟั้ง (เดก็ )ๆ รบัสาส์นอย่างเต็มใจและสนกุสนาน

 ส่วนภาพประกอบนัน้มทีัง้ความสดชืน่ อบอุน่ มอีารมณ์ขนั นุม่นวล ใจด ีมีการวางองค์ประกอบศลิป์

ทีน่่ามหศัจรรย์และสมบรูณ์แบบ
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งานมะหมาใจบุญครั้งที่ 4 งานบุญสำาหรับคนรักน้องสุนัข

เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เจอร์ไฮ 

ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดงานมะหมาใจบุญ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน 

จะนำาไปมอบให้กับมูลนิธิของหลวงตามหาบัวฯ และมูลนิธิเพื่อสุนัขจร 

ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ แฟชั่นโชว์จากศิลปินดารา การรวมตัวของเหล่าเซเลป

สุนัขชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างความสนุก และแบ่งปันความสุขให้กับน้องสุนัขที่ด้อยโอกาส ตลอดจนมีบูธบริการทำาบัตรประชาชนให้น้อง

สุนัข (Dog ID Card) พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงโชว์สุนัขแสนรู้ โชว์สุดยอดมายากล และสุดพิเศษ

กับพูดคุยกับศิลปินชื่อดัง เนย-แจม เนโกะจัมพ์ พร้อมกับสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก เชอร์รี่ Stage Fighter 
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งานเกษตรแฟร์ ปี 2561 โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ และภาคเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อนำาไปบูรณาการและนำาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำาเนินชีวิตประจำาวันต่อไป

นอกจากนั้นยังมีพื้นที่การจัดงาน กว่า 13 โซน ภายในงานยังมีการจำาหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภท ให้เลือกซื้อ เลือกชม 

เลือกชิมมากมาย งานนี้เจอร์ไฮยังร่วมออกร้านจำาหน่ายสินค้าอีกด้วย 

Jerhigh ร่วมงานเกษตรแฟร์ ปี 2561 




