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“แก้มบุ๋ม” ปรียาดา สิทธาไชยLove All My PetsLove Me



ศีรษะ กะโหลกกว้างเล็กน้อย 
มีความสมส่วนกับขากรรไกร

คอ คอมีความยาวสมส่วนกับล�าตัว 
คอตั้ง ยามเคลื่อนไหวเส้นหลังลาดลง
มาจากหัวไหล่

ขา มีขนขึ้นปกคลุมที่ขาและ
เท้า ขาตรง นิ้วเท้าก�าแน่น มี
ความแข็งแรง

หาง ต�าแหน่งของหาง
อยู่เหนือบั้นท้าย และชี้
ไปทางด้านหลัง

ล�าตัว เอวสั้น บั้นท้ายกว้าง 
ลาดเอียง มีพละก�าลังมาก

อิงลิช สปริงเกอร์ สเปเนียล
นักล่าแห่งเกาะอังกฤษ 

OF THE MONTH

ห ูหูยาวและกลม ต�าแหน่งของหูอยู่
ระดับเดียวกับตา ความยาวของหูต้อง
ถึงปลายจมูก มีขนขึ้นปกคลุม

ถิ่นก�าเนิด : ประเทศอังกฤษ

ช่วงอาย ุ : 12-15 ปี

สูง : เพศผู้ 46-51 ซม.

  เพศเมีย 43-48 ซม.

น้�าหนัก : เพศผู้ 23–25 กก.

  เพศเมีย 16-20 กก.

จมูก มีความสมดุลกับ
ขากรรไกร สีด�า

ปาก ขากรรไกรจะมคีวามสมส่วนกบั
กะโหลก จากกะโหลกมาถึงขากรรไกร 
มีจุดตก (STOP) อย่างเห็นได้ชัด

ฟัน ส่วนฟันจะเรียงกันเป็นระเบียบ 
ขบกันแบบขากรรไกร ขาว และไม่เล็ก
จนเกินไป ขบกันแบบขากรรไกร ขาว 
และไม่เล็กจนเกินไป

ตา ตากลมคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ 
สีน�้าตาลเข้ม มีแววตาสดใส

องิลชิ สปรงิเกอร ์สเปเนยีล เป็นสนุขัทีอ่ยูใ่นกลุ่มสนุขัลา่เหย่ือ (Gun Dog) ประเภทสนุขัตอ้นเหยือ่ 
(Flushing Spaniel) มลีกัษณะคลา้ยกับสนุขัสายพนัธุเ์วลช ์สปริงเกอร์ สเปเนยีล และองิลชิ คอ็กเกอร ์
สเปเนยีล มากหากแตม่ใีบหท่ีูสัน้กวา่และมต้ีนก�าเนดิมาจากนอรฟ์อลก์ ในชว่งกลางของศตวรรษที ่19 
เป็นสุนัขขนาดกลาง รูปร่างสมส่วน มีขนยาวปานกลาง โดยเฉพาะบริเวณขาและหาง 

เปน็ปกตอิยูแ่ลว้ทีพ่วกสเปเนยีลจะมลีกัษณะนสิยัทีเ่ปน็มติร ขีอ้อ้น และเรยีนรูไ้ดเ้รว็ สอนง่าย มกัเปน็ 
ที่รักของครอบครัว ด้วยความที่มีนิสัยส่วนตัวที่กระตือรือร้นและสนใจส่ิงรอบตัวอยู่เสมอจึงท�าให้ 
สายพนัธุน์ีเ้ปน็นกัลา่ทีด่ ีโดยทัว่ไปแลว้สปรงิเกอร ์สเปเนยีล มกัจะเลือกผู้น�าจากสมาชกิคนใดคนหนึง่ 
ในครอบครัว เมื่อเลือกแล้วก็จะติดหนึบกับคนผู้นั้นอย่างจริงจัง สปริงเกอร์ สเปเนียล เป็นสุนัขที่ 
แข็งแรงและอดทนเป็นพิเศษ ต้องการการออกก�าลังกายอย่างเพียงพอเนื่องจากเป็นสุนัขที่มีกิจกรรม
ส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้ง และด้วยความท่ีมีโครงสร้างของขาท่ียาวกว่าสุนัขในกลุ่มสเปเนียลด้วยกัน จึง
ท�าให้เขาวิ่งได้เร็วกว่าสุนัขในกลุ่มเดียวกัน เป็นสุนัขที่ปรับตัวเข้ากับผู้คนและสุนัขสายพันธ์ุอื่นๆ ได้
ง่าย โดยเฉพาะกับเด็กๆ เป็นธรรมดาของสุนัขในกลุ่มสเปเนียลที่ชอบเล่นน้�า สปริงเกอร์ สเปเนียลก็
เช่นกัน พวกเขาชอบน้�าและจะต้องหาทางเปียกปอนได้ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส

ENGLISH SPRINGER SPANIEL

ขน ส�าหรับสุนัขนักล่าจริงๆ จะมีขนท่ีสั้นและ
หยาบกว่าสุนัขในสนามประกวด จะมีการผลัดขน
ในช่วงฤดรู้อน สขีนด�าหรอืน�า้ตาลเข้ม มแีต้มสขีาว 
หรือสีขนแบบสามสี มีแต้มบริเวณคิ้ว แก้ม ใบหู
ด้านในและใต้หาง จะมแีต้มหรอืด่างสขีาวกระจาย
อยู่ทั่วตัว ขนที่หัวและหลังจะสั้นเรียบ มีความ
สะอาดเป็นเงางาม 

สีขน สามสี สีเลมอนและขาว สีด�าและขาว 
สีน�้าตาลเข้มและขาว สีแดงและสีขาว สีส้มและ 
สีขาว

องิลิช สปรงิเกอร ์สเปเนยีล ตอ้งการ
เวลาและความใส่ใจค่อนข้างมากในการ
ดแูลสขุภาพขนใหส้วยสมบรูณอ์ยูเ่สมอทัง้
การแปรงขนและอาบน้�า ควรดูแลตั้งแต่
ยงัเป็นลกูสนุขัและตลอดชัว่ชวิีตของสนุขั 
เม่ือสภาพขนสมบูรณ์เต็มที่ ควรตัดเล็ม 
ปลายขนอยา่งสม่�าเสมอ ควรปลอ่ยขนทีข่า
และทอ้งใหย้าวเลก็นอ้ย เพือ่ลดโอกาสทีข่น
จะพนักนัเปน็ปม และงา่ยตอ่การท�าความ
สะอาดขน ควรหาเบาะรองนอนเพื่อช่วย
ป้องกันขนเสีย 

สนุขัพนัธุน์ีต้อ้งการการออกก�าลงักาย
เป็นประจ�าทุกวัน ควรปล่อยสุนัขพันธ์ุนี้ 
ให้วิ่งเล่นเป็นอิสระโดยไม่ใส่สายจูงใน
บริเวณที่ปลอดภัย แต่ต้องอยู่ในสายตา
และสามารถเรียกเขาไดต้ลอดเวลา ผูเ้ลีย้ง
ทีเ่หมาะสมต้องเปน็ผูท้ีเ่ตรยีมตวัเตรยีมใจ
แล้วกับเรื่องที่ต้องคอยดูแลและตัดแต่ง
ขนของเขาเป็นประจ�า โรคที่ควรระวัง
คอื โรคเกีย่วกับดวงตาเพราะเปน็โรคทาง
พันธุกรรม และโรคที่เกี่ยวกับข้อสะโพก
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10 Ways to

Pet
GURU

เจา้เหมยีวของคณุเปน็แมวข้ีเบ่ือหรอืเปลา่ ถ้าหากวา่คำาตอบท่ีไดค้อื “ใช”่ ละ่ก ็ตอ้งบอก 
ว่า 10 วิธีที่กำาลังจะบอกคุณอยู่นี้เป็น สุดยอดเคล็ดวิชาที่จะทำาให้เจ้าเหมียวของคุณ 
หายเบื่อหน่ายได้แน่นอน มาดูกันว่า ทั้งหมด มีอะไรบ้าง

1. Leaving a Trail ชวนเจ้าเหมียวแกะรอยหาของชอบกัน ง่ายๆ ด้วยการเอาของ
ชอบของเจ้าเหมียวไปซ่อนไว้ตามมุมต่างๆ ในบ้านแล้วปล่อยให้เขาค้นหา ถ้าหาเจอก็ได้ของ
ชอบนั้นเป็นรางวัลไปเลย 

2. Unreachable mobiles ชวนเจ้าเหมียวกระโดดโลดเต้น ด้วยการแขวนโมบาย
ส�าหรับหลอกล่อเจ้าเหมียวของเราไว้รอบๆ ห้อง เอาแบบสูงหน่อย กระโดดเกือบถึง แต่ยัง
ไม่ถึงประมาณนั้น

3. Mirror Mirrors “กระจกวิเศษบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี” ชวนเจ้าเหมียวมา
สอ่งกระจกกนั ด้วยการวางกระจกเงาทีต่อ้งมัน่ใจวา่จะไมแ่ตกหกังา่ยๆ ไวร้อบๆ ห้องบนพ้ืนท่ี
ระดับสายตากเจ้าเหมียวให้ได้ส่องหาคู่แฝดกันได้ทั้งวัน 

4. Feather on the floor ชวนเจ้าเหมียวมาจับนกกัน ด้วยการโรยขนนกไว้รอบๆ 
ห้อง เอาไว้ให้ตะครุบเล่น

5. Getting a Goldfish ชวนเจ้าเหมียวมาจับปลากัน ด้วยการเลี้ยงปลาไว้ในตู้ปลา
ขนาดใหญ่ แต่ต้องมั่นใจว่าปิดฝาตู้เรียบร้อยมิดชิด เพื่อให้เจ้าเหมียวได้นั่งมองปลาทองในตู้
ว่ายไปมาได้ทั้งวัน

6. Cheesy Window ชวนเจ้าเหมียวมาตามหาเนยแข็งกัน ด้วยการเอาชีสหอมๆ มา
ทาถู ทาถู ไว้แถวๆ ขอบหน้าต่าง ให้เจ้าเหมียวมาดมๆ เลียๆ หาว่าที่มามันมาจากไหนหนอ

7. Kitty Condo ชวนเจา้เหมยีวมาขึน้คอนโด ดว้ยการสรา้งคอนโดแมวไวใ้นหอ้งนัง่เลน่ 
ให้เจ้าเหมียวได้ปีนป่ายได้ทั้งวัน พร้อมเป็นที่งีบหลับตอนบ่ายๆ ได้อีกด้วย

8. Teaser Wand ชวนเจ้าเหมียวมาเป็นแฮรี่ พอตเตอร์ ด้วยการหลอกล่อ ไล่จับไม้ล่อ
แมว นั่งหลอกล่อกันได้จนกว่าคุณจะเบื่อไปเองนั่นแหละ

9. A Pot of Wheat Grass ชวนเจ้าเหมียวชมสวน ด้วยการวางกระถางต้นอ่อนข้าว
สาลีไว้ เจ้าเหมียวก็จะไปกัดๆ แทะๆ แต่ที่แน่ๆ นอกจากหายเบื่อแล้ว ต้นอ่อนข้าวสาลียังมี
ประโยชนม์ากอกีดว้ย โดยขนทีถ่กูเลยีเขา้ไปจะไปเกาะกบัขนของหญา้ กอ้นขนทีต่ดิคา้งอยูใ่น
กระเพาะและล�าไสจ้ะถกูส�าลอกออกมา แตต่น้ออ่นขา้วสาลจีะมขีนทีเ่ลก็กวา่หญา้อืน่ๆ มาก 
ท�าให้สามารถลดการระคายเคืองได้ด้วยการขับก้อนขนออกมาทางอุจจาระแทนการส�าลอก 

10. Frozen Cube of Broth ชวนเจ้าเหมียวมากินซุปน้�าแข็งกัน ด้วยการท�าน้�าซุป
ส�าหรับเจ้าเหมียว อาจท�าจากเน้ือไก่ หรือเน้ือปลาก็ได้เอาให้หอมไว้ก่อน แล้วเอาน้�าซุปไป
แช่แข็งท�าเป็นก้อนน้�าแข็ง แล้วเอามาให้เจ้าเหมียวเลียเล่น อาจใส่ไว้ในชามน้�าดื่มก็ได้ เพื่อที่
จะช่วยให้เขาดื่มน้�าได้มากขึ้นด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเคล็ดไม่ลับส�าหรับเจ้าเหมียวของเราในฉบับนี้ ลองเอาไปท�ากันดู
สักข้อ สองข้อ หรือคุณอาจจะค้นพบวิธีเด็ดๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาก็อย่าลืมส่งมาบอกกันบ้างนะจ๊ะ

Amuse Your Cat
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“แก้มบุ๋ม” ปรียาดา สิทธาไชย

ฉบับนี้มาพบกับดาราหน้าหวาน ที่วงการขนานนามเธอ
ว่านางร้ายสายแซ่บ แต่เธอกลับมีมุมน่ารัก อ่อนโยน รวมทั้ง
มีลักยิ้มน่ารักเหมือนชื่อ “แก้มบุ๋ม” จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้า
ไม่ใช่ แก้มบุ๋ม - ปรียาดา สิทธาไชย พอเจอกับทีมงานเธอก็รีบ 
เล่าถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอให้เราฟังว่า “มีเลี้ยงไว้เยอะ
เลยค่ะ สุนัข แมว นก เต่า หนูแกสบี้ เม่นแคระ และงู ด้วยความ
ที่แก้มบุ๋มเป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆ มีความใฝ่ฝันอยาก
จะท�างานในสวนสัตว์ อยากจะท�าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสัตว ์
ตอนแรกอยากจะเป็นสัตวแพทย์ แต่ก็ไม่สามารถเป็นได้ถึง 
ขนาดนั้น โตมาพอเริ่มมีเงิน ก็เริ่มเลี้ยงสัตว์เป็นของตัวเอง 
เพราะเราชอบสัตว์เกือบทุกชนิดเลย แรกๆ ยังกลัวพวก 
สัตว์เลื้อยคลาน ต่อมาก็เริ่มที่จะจับเต่า กิ้งก่า กิ้งกือ ได้”

จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงน้องหมา น้องแมว
“อย่างเรื่องของน้องหมานั้น ตอนเด็กๆ ส่วนใหญ่พอมี

เงินก็จะไปซื้อของเล่นกัน ส่วนแก้มบุ๋มจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับ 
สุนัข ดูว่าชอบพันธุ์ไหน อยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไร ศึกษา
ลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ น้องหมาตัวแรกในชีวิตเลยจะ
เป็นพันธุ์พูเดิลทอย สีขาว ชื่อ จู้จี้ ซึ่งเสียไปละ ส่วนสุนัขที่แก ่
ที่สุดตอนนี้ จะเป็นพันธุ์มอลทีส อายุประมาณ 15 ปี ตามอง 
ไม่เห็นแล้ว และป่วยตามอายุขัย แต่ถือว่าอึดมาก โดนประต ู
บ้านทับ รถชน ก็ไม่ตาย ปัจจุบันนี้แก้มบุ๋มเลี้ยงสุนัขไว้ 
ทั้งหมด 36 ตัว แมวอีก 15 ตัว ซึ่งจะเน้นเป็นแมวไทย เพราะ
อยากได้แมวไทยมงคลทั้ง 4 สายพันธุ์ วิเชียรมาศ ขาวมณี 
ศุภลักษณ์ และสีสวาด” 

Love All My Pets
Love Me
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การดูแลสัตว์จำานวนมากๆ มีปัญหาอะไรบ้าง
“ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เพราะถ้าเรามีการจัดการที่ด ี

ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิด แก้มบุ๋มจะเน้นให้สารอาหารกับ 
พวกเขาให้ครบ ใหเ้หมาะสมในสตัวแ์ตล่ะชนดิ แตล่ะสายพนัธุ์ 
แล้วแก้มบุ๋มก็จ้างพี่เลี้ยงช่วยดูแลสัตว์ทั้งหมดถึง 3 คน แต ่
ก็จะเลี้ยงเขาแบบปล่อยนะคะ ไม่ได้ขังกรง แต่ละตัว เขาจะ
มีที่ของเขา พอตกกลางคืนก็ที่ใครที่มัน” 

น้องหมาตัวโปรด
“ตัวโปรดชื่อ วาเลนไทน์ ค่ะ เป็นสายพันธุ์เชทแลนด ์

ชีพด็อก สีขาว เมื่อก่อนจะมีหนังเรื่อง Lassie เราก็เห็นว่า
สุนัขในหนังฉลาดมากๆ เราก็ใฝ่ฝันว่าจะต้องได้เลี้ยงพันธุ์นี้
ให้ได้ แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่สายพันธุ์คอลลี่นะคะ แต่เป็นสายพันธุ์
เชทแลนด์ ชีพด็อก (Shetland Sheepdog) ลักษณะของเขา
ก็จะเป็นคล้ายๆ กับ สายพันธุ์คอลลี่ย่อส่วนลงมาหน่อย แล้ว
แก้มบุ๋มก็มีอีกตัวที่ชื่อ ความรัก หน้าตาเหมือน Lassie เป็น
พันธุ์คอลลี่เลย แต่แก้มบุ๋มจะชอบวาเลนไทน์มากกว่า ชอบ
ตาของเขา มีตาสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีปกติอีกข้างหนึ่ง ลาย
ของเขาด้วย เรียกว่า เป็นหมาที่ตอบโจทย์ในฝันของเราเลย 
และยังมีอีกหนึ่งตัว ชื่อ มอลทาต เป็นลูกรักเลย ชิวาว่า 

สีช็อกโกแลต คือชอบสีของเขา” 
“จ�านวนสัตว์เลี้ยงของแก้มบุ๋มคือ จะค่อยๆ มาเรื่อยๆ 

ไม่ได้รับเลี้ยงเขามาพร้อมกันหมด คือถูกชะตาใคร ก็จะ
ค่อยๆ เอามาเลี้ยง มีน้อยมากที่จะเป็นแม่ลูกกัน ส่วนใหญ่
แก้มบุ๋มจะใช้เวลาอยู่กับสุนัขเยอะหน่อย ส่วนแมว เขาจะมี
โลกส่วนตัวสูง ก็ไม่ได้ใช้เวลาด้วยมากเท่าสุนัข”

รักสัตว์มากจนถึงขั้นเปิดร้าน Pet Public 
“เกิดจากความชอบ รู้สึกว่าลูกเราเยอะ อยากให้ลูกเรา 

สบาย อยากให้ลูกนอนห้องแอร์ อยากให้ลูกมีเพื่อนเล่น
เวลาเราไปท�างาน เพราะเราคิดว่า น้องหมาเขาก็คงอยากมี
สงัคม อยากเจอเพือ่นใหม่ๆ  แกม้บุม๋กเ็ลยเปดิรา้นใหล้กูเราอยู่ 
แล้วก็มีแมวอยู่ชั ้น 2 อย่างเด็กบางคนอยากเลี้ยง แต่
ไม่สามารถเลี้ยงได้ เพราะที่บ้านไม่อนุญาตบ้าง แพ้ขนหมา 
ขนแมวบ้าง แต่เด็กอยากเลี้ยง เราก็เหมือนเปิดร้านให้เด็กๆ 
ได้มาอุ้ม มาเล่น มาจับเขา ให้ไว้เป็นข้อมูลส�าหรับคนอยาก
เลี้ยง อย่างสัตว์แปลก เช่น เฟนเน็คฟ็อกซ์ ราคาค่อนข้างสูง 
บางทีคนอยากเลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าจะต้องท�ายังไงบ้าง เพราะเขา
มีสัญชาตญานสัตว์ป่า ก็สามารถมาชมได้ที่ร้าน ถูกใจก็ไปซื้อ 
ไม่ถูกใจก็มาเล่นที่ร้านอย่างเดียว ไม่ต้องซื้อ” 



6      PetLover by JerHigh

เลี้ยงน้องหมาเยอะๆ เจอปัญหาบ้างไหม
“อย่างปัญหาที่แก้มบุ๋มเคยเจอส่วนตัวเลย ก็จะเป็น 

น้องหมาสายพันธุ์คอร์กี้ ดูท่าทางใจดี หน้าตาน่ารัก แต่ดุไม่ใช่ 
ดุกับคนนะคะ แต่ดุกับสุนัขพันธุ์ที่เล็กกว่า ดูเขาจะขี้หงุดหงิด 
ไม่รู้ของคนอื่นเป็นหรือเปล่านคะ แต่ของแก้มบุ๋มเลี้ยงไว้ 3 ตัว 
เป็นทุกตัวเลยค่ะ เข้ากับสุนัขพันธุ์เล็กกว่าไม่ได้ หรือว่าชิวาว่า 
ของเราชอบไปแกล้งเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้” 

“ด้วยท่ีเราเป็นคนรักสัตว์แบบน้ี ก็เลยจะชอบไปเที่ยวเดิน 
แถวจตุจักรบ่อย จนสนิทกับเจ้าของร้านหลายๆ ร้าน เขาก็จะ 
ชอบให้แก้มบุ๋มลองเอามาเลี้ยงก่อนไหม เราก็ลองสัก 2-3 วัน 
รู้สึกว่าไม่ใช่ ไม่ถูกใจ เราก็เอาไปคืนพี่เขา”

“อยากจะฝากถึงคนที่รักสัตว์แบบแก้มบุ๋มว่า การที่เลี้ยง
สัตว์หลายตัว ถือว่าเป็นภาระที่หนักมาก เพราะการที่จะเลี้ยง
สัตว์แต่ละตัว ไม่ใช่ว่าแค่ซื้อเขามาเลี้ยงดูในแต่ละวันแล้วก็จบ 
มันยังต้องมีค่ายา ค่ารักษาพยาบาลเวลาที่เขาเจ็บไข้ ค่าวัคซีน 
ป้องกันเห็บหมัดหรือโรคต่างๆ ค่าขนม ค่าของเล่น และอีก
จิปาถะมากมาย อยากจะให้คิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ 
เลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่ง อยากให้ศึกษาหาข้อมูลของสัตว์ที่เรา 
จะเล้ียงเขาก่อนที ่จะซื ้อมาเลี ้ยง เพราะว่าแต่ละสายพันธ์ุ 
แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน นิสัยที ่ไม่เหมือนกัน 
เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาเมื่อน�าเขามาเลี้ยง เพราะ 
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บรษิทั โซน ีคอรป์ ยักษใ์หญอ่เิลก็ทรอนกิสข์องญีปุ่น่ แถลงขา่วเปิดตวั “ไอโบะ” 
หุน่ยนตน์อ้งหมา มแีผนวางจ�าหนา่ยในเดอืน 2561 ในราคา 198,000 เยน หรอืราว 
57,700 บาท โซนีระบุว่า เจ้าของใหม่ของไอโบะต้องจ่ายค่าบริการระบบ Cloud 
เดอืนละ 2,500 เยน หรอื ประมาณ 728 บาท ซึง่เปน็บริการทีช่ว่ยใหน้อ้งหมาหุน่ยนต ์
เรยีนรู้ลกูเลน่ใหม่ๆ  ได ้นอกจากนัน้ไอโบะยงัสามารถท�างานรว่มกบัอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ 
อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ได้อีกด้วย 

โดยที่ไอโบะจะมีเซนเซอร์หลากหลายที่จะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของ มี
ปฏกิริยิาตอบโตก้บัสมาชกิในบา้นได้ เพยีงแคใ่หค้วามรกัความเอาใจใส ่มตีา OLED 
ส�าหรบัแสดงอารมณ ์ม ีActuator แบบใหม่ ท�าใหต้วัหุน่ยนตเ์คลือ่นไหวไดอ้ยา่งนุม่
นวลขึน้ โซนใีชเ้ทคโนโลย ีDeep Learning ในการวเิคราะหเ์สยีงและภาพโดยรอบ 
ไอโบะ ด้วยเซ็นเซอร์หลายตัว และใช้ข้อมูลจากระบบ Cloud เพื่อเรียนรู้จาก
ประสบการณข์องไอโบะ ตวัอืน่และผูใ้ชค้นอืน่ ซึง่นอกจากนี ้Sony ยงัมอีปุกรณเ์สรมิ 
Aibone เป็นกระดูกส�าหรับไอโบะโดยเฉพาะ ส�าหรับตัวไอโบะจะมีแอพที่ชื่อว่า 
My Aibo ส�าหรับติดตั้งกับสมาร์ทโฟนเพื่อจัดการตั้งค่า ดูภาพที่ถ่ายจากกล้องบน 
ตัวสุนัข และสามารถดาวน์โหลด Trick เพิ่มเติมได้ด้วย โดยไอโบะจะต้องสมัคร
สมาชิก 2,980 เยนต่อเดือนอย่างน้อย 3 ปี โดยสมาชิกจะได้การเชื่อมต่อ Wi-Fi 
และ LTE แบ็คอัพผ่านระบบ Cloud และเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ในระยะไกลได้ 

Sony Aibo
The Robot Dog

สัตว์แต่ละชนิดจะอยู่กับเราไปไม่ต่�ากว่า 10 ปี ลองไปศึกษา 
ไปคลุกคลีกับเขาก่อน ที่คาเฟ่สัตว์เลี้ยงไหนก็ได้ สละเวลา 
สัก 1-2 วัน ก่อนจะตัดสินใจซื้อเขามาเลี้ยง” 

ก่อนจากกันฉบับนี้ก็ต้องขอฝากร้าน Pet Public และ
ผลงานละครของแก้มบุ๋มกันไว้ด้วยกับละครเรื่อง “คุณชาย
ไก่โต้ง” ที่ก�าลังออกอากาศทางช่อง 7 ฝากติดตามกัน 
ด้วยนะคะ
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สายพันธุ์น้อง
หมา ตัวเล็ก

“Pet Public”
Pet Public คาเฟ่น้องหมาน้องแมวของดารานักแสดงสาวสวย แก้มบุ๋ม - ปรียาดา สิทธาไชย 

นับเป็นคาเฟ่น้องหมาอีกแห่งหน่ึงท่ีสามารถตอบโจทย์ของคนรักสัตว์ได้เป็นอย่างดี พิกัดของ 
Pet Public น้ันก็คือ ปากซอยรามค�าแหง 140 เป็นคาเฟ่ส�าหรับคนรักสัตว์มาน่ังเล่น มาถ่ายรูป 
อนุญาตให้น�าสุนัขเข้ามาได้ ภายใต้กฎระเบียบท่ีว่าด้วยเร่ืองของขนาด และการควบคุมโรค อาจ
จะดูเคร่งครัดไปสักหน่อยแต่กฎเหล่าน้ีสามารถรักษาสวัสดิภาพของท้ังคนและสัตว์ ป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาตามมาทีหลัง โดยเฉพาะเร่ืองการให้อาหารของคนแก่สัตว์ เน่ืองจากการคุมอาหารคือ
การให้น้องหมาได้กินแต่อาหารท่ีท�ามาเพ่ือพวกเขาเท่าน้ัน ท�าให้พวกเขามีระเบียบวินัยในการกิน
และสุขภาพท่ีดีด้วยเช่นกัน 

การบริการของที่ร้าน
ทีร่า้นจะมขีนมและเครือ่งดืม่ไวบ้รกิารส�าหรบัลกูคา้ บรเิวณดา้นลา่งของรา้นจะเป็นพ้ืนที่

ของน้องหมาทั้งหมด เรียกว่ามีทุกสายพันธุ์ตั้งแต่ ชิวาว่า คอร์กี้ ไซบีเรียน และอีกสายพันธุ์ที่
หาดูได้ยากคือ เชทแลนด์ ชีพด็อก ซึ่งทางร้านจะมีบอร์ดไว้แนะน�าพนักงานต้อนรับของร้าน
ทุกตัว ทั้งน้องหมาและน้องแมว ส่วนชั้น 2 ของร้านจะเป็น โซนน้องแมว ซึ่งจะมีน้องแมว 
หลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ต่างประเทศหรือพันธุ์ไทย ได้แก่ แมวไทยสีสวาด ศุภลักษณ ์
วิเชียรมาศ ขาวมณี อีกสายพันธุ์ คือแมวมัสกิ้น แล้วยังมีซูการ์ไรเดอร์ เต่า นกกระตั้ว 
แร็กคูน และเฟนเน็คฟ็อกซ์ พร้อมกับมีบริการรับฝากสุนัขพันธุ์เล็กด้วย เป็นห้องแอร์ ห้อง
ส่วนตัว อยู่ชั้น 4 ของร้าน 

ร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11:00-20:00 น. และหยุดทุกวันอังคาร ใครบ้านอยู่ละแวก
รามค�าแหง อยา่ลมืแวะมาทีร่า้น Pet Public เพราะนอกจากอาหารจะอรอ่ยทกุอยา่งแลว้ ยงั
มพีนกังานสีข่าทีม่ใีจของการบรกิารเป็นเยีย่มรอตอ้นรบัอยูด่ว้ย หากไดล้องไปดสูกัคร้ัง รบัรอง
จะหลงรกัความนา่รกั นา่ชงัของพนกังานทกุตวัที ่Pet Public แหง่นีจ้นถอนตวัไมข่ึน้กเ็ปน็ได้
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1. เกิดจากเรื่องของโภชนาการ
เนื่องจากอาหารนั้นเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ขนและผิวหนังแข็งแรง นอกจากนี ้

ยังช่วยส่งเสริมการท�างานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วย แต่หากน้องหมาได้ 
สารอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ก็จะส่งผลให้
ผิวหนังแห้ง ติดเชื้อได้ง่าย ตอนนี้แหละที่อาการคันจะตามมา การป้องกันก็ท�าได้โดย
ใหน้อ้งหมากนิอาหารทีม่คุีณภาพ พรอ้มกับปรมิาณท่ีเหมาะสมตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
หรืออาจเสริมกลุ่มวิตามิน หรือ โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ที่จะช่วยให้ผิวหนังแข็งแรง
และขนเงางามขึ้น

2. เกิดจากปรสิต
ปรสิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ เห็บ หมัด เหา น้องหมาจะเกิดอาการคัน 

ตรงบริเวณที่โดนกัด มีตุ่มสะเก็ดขึ้นตามตัว น้�าลายหมัดยังกอ่ใหเ้กดิภูมแิพ้ผวิหนัง 
อีกด้วย ส่วนปรสิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ ตัวไร ที่พบได้บ่อยคือ 

• ไรขี้เรื้อนเปียก น้องหมาจะมีอาการคันจากเชื้อแบคทีเรีย ขี้เรื้อนเปียกไม่ใช ่
โรคตดิตอ่กันในน้องหมา  สาเหตหุลกัเกดิจากภมูิคุ้มกันบกพร่องของน้องหมาทีป่ว่ย
ด้วยโรคอื่นเรื้อรัง หรือโรคฮอร์โมน

• ไรขีเ้รือ้นแหง้ นอ้งหมาจะมอีาการคนัมาก นบัเปน็โรคติดตอ่ระหวา่งนอ้งหมาที่
อยูร่วมกนั และยงัท�าใหค้นทีส่มัผสัเกดิอาการแพไ้ด ้การรกัษาจะงา่ยและใช้ระยะเวลา
สั้นกว่าขี้เรื้อนเปียก

• ไรในหู นอ้งหมาจะมอีาการคนัห ูและพบขีห้เูปน็สดี�าหรอืน้�าตาลเขม้ การตรวจ
รักษาท�าได้โดยให้สัตวแพทย์ขูดตรวจผิวหนัง เพื่อดูปรสิตผ่านทางกล้องจุลทรรศน์

3. เกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนัง
การติดเชื้อที่ผิวหนังนี้ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์ ในการติดเชื้อรานั้น 

นอ้งหมาจะไม่ค่อยคนั แตจ่ะเปน็โรคตดิต่อระหว่างสัตว์ด้วยกันและสัตว์เลีย้งสูค่นได ้
สว่นเช้ือยสีต์นัน้ จะพบได้ในผิวหนังปกติและไม่ก่อให้เกิดอาการทางผิวหนัง แตถ่า้ 
มีสาเหตุอื่นมากระตุ้น เช่น ภูมิแพ้ ยีสต์ก็จะเพิ่มจ�านวนจนก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ 
ลักษณะส่วนใหญ่ที่เห็นได้คือ ผิวหนังมันเยิ้ม มีกลิ่นและคัน ผิวหนังด�าและหนาตัว        

 4. ภูมิแพ้ผิวหนัง
ภมิูแพเ้ปน็โรคเฉพาะตัวของน้องหมา สารก่อภูมิแพ้จะท�าให้เกิดโรคผวิหนงักบั 

น้องหมาที่แพ้เท่านั้น ภูมิแพ้ในน้องหมาแบ่งเป็น 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

คัน คั้น คัน...
อาการคันของน้องหมา

หลายทา่นคงคุน้ชนิกบัพฤตกิรรม เกาห ูกดัแทะอุง้เทา้ เลยีตามตวั และ

เอาตวัไถกบัพ้ืนไปมา ของนอ้งหมาแนน่อน อาการเหลา่นีค้อื อาการ “คนั” 

ของน้องหมา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหาโรคผิวหนัง อาการคัน

สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของนอ้งหมาและยังสรา้งความกงัวลใจให้กบัเจา้ของ

หนกัมากทเีดยีว ในวนันีเ้ราจะมาดกูนัถงึสาเหตอุาการคนัของนอ้งหมา ซึง่

ในวันนี้เราจะแบ่งสาเหตุของอาการคันของน้องหมาออกเป็น 5 สาเหตุ

หลักๆ ด้วยกันดังนี้

• ภมิูแพอ้าหาร สารทีก่่ออาการแพ้มกัเปน็โปรตีนหรือวตัถกุนัเสยีทีอ่ยูใ่นอาหาร 
เชน่ อาหารเมด็ส�าเรจ็รปู เนือ้ววั นมและผลติภัณฑจ์ากนม ไก ่ไข ่ถัว่เหลืองและขา้วโพด 
ซึง่การวนิจิฉยัภมูแิพอ้าหารนัน้ควรไดรั้บค�าแนะน�าจากสตัวแพทยโ์ดยจะมีขัน้ตอนและ
การทดสอบให้ปฏิบัติ

• ภูมิแพ้หมัด เกิดจากหมัดกัดและมีการปล่อยน้�าลายจากตัวหมัดเข้าสู่ผิวหนัง
น้องหมา ท�าให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง มีอาการคัน อักเสบและเกิดการติดเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซ้อนตามมาได้

• ภูมิแพ้สิ่งสัมผัส เกิดจากน้องหมามีการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่กระตุ้นการแพ้ 
เช่น ที่นอน สารเคมีในน้�ายาถูพื้น สนามหญ้า โดยจะพบบริเวณที่มีขนปกคลุมน้อย 
ได้แก่ ซอกขาหนีบ ด้านล่างล�าตัว ใต้ท้อง ฝ่าเท้า

• ภูมิแพ้ละอองในอากาศ กระตุ้นให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง โดยสูดเอาละอองสาร
ก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองเกสร ละอองจากพืช ไรฝุ่น ซากมดซากแมลง เชื้อรา เป็นระยะ
เวลาหนึ่งจนเกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย การตรวจรักษาโรคนี้ควรปรึกษา
สัตวแพทย์ เพื่อไม่ให้สับสนกับสาเหตุอื่น

 
 5. พฤติกรรม

พบในนอ้งหมาทีไ่ม่ชอบอยู่นิ ่งและเบื่อง่าย จะสังเกตเห็นน้องหมาเลียเทา้หรอื 
ปลายขาบ่อยๆ สาเหตุเกิดจากความเครียด รู้สึกไม่ได้รับความสนใจ รู้สึกเบื่อ 
โดนกักขัง ปัญหานี้สามารถจัดการได้โดย พาน้องหมาออกก�าลังกาย หากิจกรรมท�า
ร่วมกันกับเจ้าของ หรือหาของเคี้ยวเล่น เป็นต้น 

การรักษาโรคผิวหนังให้ได้ผลดีควรมีการตรวจหาสาเหตุโดยสัตวแพทย์ เพราะ
โรคผิวหนังท่ีมีอาการเหมือนกันอาจเกิดจากสาเหตุแตกต่างกัน เจ้าของก็มีส่วนสำาคัญ 
ในการตรวจรักษา ด้วยการให้ข้อมูลประวัติน้องหมา เช่น ระยะเวลาที่เกิดอาการ 
ประวัติการใช้ยา อาหารและที่อยู่อาศัย จะทำาให้สัตวแพทย์วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น
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เลือกสายรัดเจ้าเหมียวแบบรูปตัวเอช (H) 
เพ่ือใช้รัดช่วงหน้าอกถึงกลางลำาตัว และสายจูง 
ทีไ่มส้ั่นหรอืยาวจนเกนิไป มน้ีำาหนกัเบา และ
จับถนัดมือ

DOG Panorama

“Buster” The Cutest Hotel Operating Officer
Buster Presutti Posey หรือที่ทุกๆ คนที่ The Hotel Nikko San Francisco เรียกกันติดปาก

ว่า “Buster” นั้น เป็นน้องหมาสายพันธุ์ผสมมอลทีส-ยอร์คกี้ อายุ 2 ขวบ ท�าหน้าที่ในต�าแหน่ง
พนกังานตอ้นรบัคอยตอ้นรบัทกุๆ ทา่นอยูท่ีล่อ็บบีข้องโรงแรม บสัเตอรเ์ริม่เขา้มารบัหนา้ท่ีนีม้าต้ังแต่ป ี
ค.ศ. 2015 จนถงึปจัจบุนั นอกจากบสัเตอรจ์ะท�างานขยนัขนัแขง็แลว้ เขายงัมไีมต่กเทรนดใ์นโซเชยีล 
มีเดียอีกด้วย เพราะบัสเตอร์ยังมี Instagram ส่วนตัวที่คอยอัพเดทความเป็นไปของชีวิตการท�างาน
ในโรงแรมอีกด้วย ใครที่อยากติดตามบัสเตอร์ก็ตามไป Follow กันได้ที่  @nikkopupsf

ส�าหรับ The Hotel Nikko San Francisco แห่งนี้ นอกจากบัสเตอร์แล้ว โรงแรมแห่งนี้ยัง
ต้อนรับสุนัขให้เข้าพักด้วย เรียกว่าเป็น Pet Friendly Hotel อีกแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกเลย 
ก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้เองบัสเตอร์จึงต้องท�าหน้าที่ต้อนรับเพื่อนๆ สุนัขตัวอื่นๆ ไปด้วย ถึงงานจะหนักแต่
บัสเตอร์ก็ชอบรับแขกนะครับ

ก�าลังฮิตติดชาร์ตอยู่ตอนนี้กับการออกก�าลังกาย 
คูก่บัน้องหมา เมือ่คลาสออกก�าลังกายในสหรฐัอเมรกิามี
น้องหมาเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วย ล่าสุดท่ีรัฐนอร์ทแคโรไลนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคลาสออกก�าลังกายพลิาทิส 
(Pilates) ที่นอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแรงของ
รา่งกายแล้ว ยังเพิ่มรอยยิ้มและความสุขใหกั้บผู้ร่วมคลาส 
ได้เป็นอย่างดี เพราะคลาสพิลาทิสที่ Cisco Pilates 
Academy ได้ให้ผู้ร่วมคลาสได้ออกก�าลังกายไปพร้อม
กับลูกสุนัขตัวน้อย ซึ่งโครงการดีๆ แบบนี้ได้รับความ
รว่มมือจากองคก์รชว่ยเหลอืสัตว ์“Humane Society of 

Asheville” งานนี้เรียกว่าถูกใจผู้รักสุขภาพเป็นอย่างด ี
เลยทีเดียว 

ส�าหรับการเข้า ร่วมคลาสพิลาทิสสุดพิ เศษนี้ 
ผู้รว่มคลาสจะตอ้งจา่ยคา่เข้าเป็นเงิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือประมาณ 350 บาทไทย โดยเงินทั้งหมดที่ได้จะน�า
ไปบริจาคให้กับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ และหากใครรับ 
ลูกสุนขัไปเล้ียงจะไดรั้บการยกเวน้คา่เข้าคลาสพิลาทสินี้ 
ไปเลยทันที นอกจากจะช่วยให้ผู ้คนมีความสุขกับ 
การออกก�าลังกายมากแล้ว ยงัชว่ยเพิม่โอกาสใหน้อ้งหมา
ได้มีบ้านใหม่ที่อบอุ่นอีกด้วย

Puppy Pilates
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Who Gets the Dog? หนงันา่รกั อารมณ์ด ีดูแล้วตอ้งอมยิม้ กบัความน่ารักของ
หนังเรื่องนี้ ว่าด้วยเรื่องราวหลังจากชีวิตแต่งงานมากว่า 6 ปี ของ โอลีฟ รับบทโดย 
อลเิซีย ซลิเวอรส์โตน (Alicia Silverstone) คณุหมอสาวสวยผูป้ระสบความส�าเร็จ และ 
เคลย์ รับบทโดย ไรอัน ควอนเตน (Ryan Kwanten) หนุ่มนักฮอกกี้ผู้สับสนในชีวิต 
เมื่อชีวิตคู่มาถึงทางตัน ทั้งสองจึงตัดสินใจจะเลิกลากัน แม้จะดูเหมือนเป็นการเลิกลา 
จากกันด้วยดี แต่มีเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกัน เพราะทั้งคู่ก็ต้องการเป็น 
ผู้อุปการะ เวสลีย์ หมาที่รักของเขาทั้งสอง และเรื่องนี้ก็ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล และต้อง
ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของศาล ว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธ์ิไดน้อ้งหมาไปเลีย้ง ทัง้สองคนจงึ
ต่างหาทุกวิถีทางต่าง ๆ ในการชนะใจทั้งน้องหมา และต้องชนะความในศาลอีกด้วย 
และงานนี้ใครจะได้เจ้าเวสลีย์ไปเลี้ยงดู?

เป็นเร่ืองราวของหมาพันธุ์ดัลเมเชี่ยนหรือหมาลายจุดขาวด�า 
ส�าหรับหนังสือเล่มนี้สร้างเป็นภาพยนตร์แล้ว

เมื่อคนรักหมาอย่างนายและนางเดียร์ลี่มีสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยนอยู่ 
2 ตัว คือปองโกฝ่ายสามีและมิสซิสฝ่ายภรรยา ซี่งได้รับความรักการ
ดูแลเอาใจใส่จากคนทั้งคู่เป็นอย่างดี มิสซิสได้ให้ก�าเนิดลูกๆ ออกมาถึง 
15 ตัว แล้ววันหนึ่งเมื่อปรากฏร่างของ ครุเอลล่า เดอวิล หญิงร่างสูง 
ผู้คลั่งไคล้และนิยมการสวมเสื้อผ้าที่ท�าจากขนสัตว์ ได้มาเยี่ยมเยียนที่
บ้านนายและนางเดียร์ลี่ ทีนี้เริ่มเกิดเรื่องยุ่ง เมื่อลูกหมาทั้งหมดเป็นที่
ถูกอกถูกใจนางเดอวิลขึ้นมา (จริงๆ แล้วเป็นขนลายจุดนั่นมากกว่า) 
เมื่อเธอต้องการขนของหมาลายจุดไปท�าเสื้อโค้ต และแล้วขบวนการ
ลักพาหมาจุดจึงเกิดขึ้น

WHO GETS THE DOG?

ขบวนการหมาจุด     
THE HUNDRED AND ONE DALMATIANS : 
DODIE SMITH
 
เขียน :  โดดี้ สมิธ แปล : สาลินี คำาฉันท์
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล
ภาพประกอบ : วาเนสซา จูเลียน อ๊อตตี้
สำานักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก
ผู้อ่าน :  อ่านได้ทุกวัย
ราคา :  159 บาท

Book Recommend

MOVIE

PREVIEWMOVIE

PREVIEW



12      PetLover by JerHigh

เจอร์ไฮ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนกับการแข่งขัน 

รถล้อเลื่อนไม้ฟอร์มูล่าม้ง 2017 ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี (Hmong Wooden Cart 

Formula Racing 2017)

BARK! News
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บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ�ากดั  (มหาชน)  หรือ 

ซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์เล้ียง “เจอร์ไฮ” ผลิตภัณฑ์ ที่

เติบโตจากความรักดังสโลแกนที่ว่า “Feed me with 

love” ได้เห็นคุณค่าความรักความสามัคคีของพี่น้อง 

ชาวม้ง ผา่นกิจกรรมดังกล่าว จึงก�าหนดจัดการแข่งขัน 

“รถล้อเล่ือนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017” คร้ังท่ี 1 (1st Hmong 

Wooden Cart Formula Racing 2017) ขึ้น ณ 

ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ภูมปัิญญาท้องถ่ิน และการท่องเที่ยวของชาวเขาเผา่ม้ง 

ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในท้องถ่ิน

และสนับสนุนการสร้างรายได้เพ่ือน�าไปพัฒนาชุมชน

นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร 

ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ 

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรักในถิ่นฐานปกป้องรักษา 

ท รัพยากรท้ อ งถิ่ นของตน เอง ใ ห้แก่ คน รุ่นหลั ง 

และอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่ เป็นวัฒนธรรม 

ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ช า ว เ ข า เ ผ่ า ม้ ง จึ ง ไ ด้ จั ด 

การแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017” 

ครั้งที่ 1 (1st Hmong Wooden Cart Formula 

Racing 2017) ขึ้น ณ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี

เงินรางวัลในครั้งนี้มูลค่ารวม 250,000 บาท นอกจากนี ้

ยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ เพื่อน�าไปพัฒนา 

ชุมชนโดยน�าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีพี เอฟ 

อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ซีพี เอเอ บีเคพี ซีพี 

คอนซูเมอร์ เชสเตอร์กริลล์ ไก่ย่างห้าดาว และซีพีเมจิ 

มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ให้กับกลุ่มสมาคมแม่บ้าน 

โรงเรียน และชมรมการท่องเที่ยว  ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 

จ�าหน่ายภายในงานอีกด้วย
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"รถล้อเล่ือนไม้"  หรือเรียกกันติดปากว่า "ฟอร์มูล่า 

ม้ง" ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลง 

มาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตรแต่ในปัจจุบัน 

รถล้อเล่ือนไม้น้ีถูกแทนท่ีด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ 

ไปแล้ว เหลือแต่การละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความ 

สนุกสนาน จากการแข่งขันกันในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆ 

ภายในหมู่ บ้ านก็กลายมาเป็นการแข่ งขันกัน 

ระหว่างหมู่บ้านโดยการแข่งขันจะต้องมีผู้เข้าร่วม 

แข่งขัน หรือ นักแข่ง "รถล้อเลื ่อนไม้" หรือ 

"ฟอร์มูล่าม้ง" ต้องอาศัยความช�านาญเป็นอย่างมาก 

ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้ส�าหรับการแข่งขันที่จะ

ไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรือลูกปืน

ใดๆ ได้นอกจากไม้ และอีกทั้งเส้นทางการแข่งขัน

นั้นเป็นทางลงเขา และโค้งที่ลาดชัน มีระยะทาง 

ประมาณ 300 เมตร โดยในการแข่งขันครั้งนี้ได้

รับความร่วมมือผู้ เข้าแข่งขันจากชาวเขาเผ่าม้ง 

ประมาณ 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง 

13 หมู่บ้าน   

กติกาการแข่งขัน จะจับสลากแบ่งกลุ ่มเป็น 

4 กลุ่ม แข่งแบบประกบคู่แพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะ 

ในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่แพ้คัดออกจนเหลือ 

คู่ชิงชนะเลิศและใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ

ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” เป็นแบรนด์

ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและ

คุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ

และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า

อาหารมนุษย์แล้ว ขณะเดียวกันเจอร์ไฮยังคงมุ่งมั่น

จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอีกด้วย

BARK! NEWS
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JerHigh ร่วมสนับสนุน
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ 
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง




