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เรื่องน่ารู้ลาบราดอร์

โดย...Pattanakarn House

ลาบราดอร์ที่ดีควรเป็นเช่นไร
บทความนี ้เขียนขึ ้นเพื่อที่จะให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องส�ำหรับผู้ที่คิดจะเลี ้ยงลาบราดอร์ ดีๆ ซักตัวอย่างถูกต้ องและถูกทางโดยที่ไม่
ต้ องเดินทางผิดถูกหลอกเสียทังเงิ
้ นเสียทังเวลา
้
แต่ได้ สนุ ขั ลาบราดอร์ ที่ไม่ถกู ใจและไร้ คณ
ุ ภาพ การจะเลือกลาบราดอร์ มาเลี ้ยงซักตัว
ท่านต้ องถามตัวท่านเองว่าท่านอยากได้ ลาบราดอร์ แบบไหนมาเลี ้ยง ลูกสุนขั สุนขั วัยรุ่น หรื อสุนขั ที่โตเต็มวัยแล้ ว เพราะทุกช่วงวัยมี
ข้ อดีและข้ อเสียหมดถ้ าท่านไม่เข้ าใจสุนขั ในวัยนันๆ
้ จะเลือกลาบราดอร์ เกรดไหน เกรดเลี ้ยงเล่น เกรดประกวด หรื อจะเลือกเกรด
ประกวดแต่จะเลี ้ยงเล่นไม่ลงประกวด ที่ผมเรี ยนเช่นนี ้เพราะมันมีความต่างในเรื่ องของความสวย ความฉลาด และราคาของสุนขั เมื่อ
ผ่านขันตอนในการตั
้
ดสินใจเบื ้องต้ นแล้ วสิง่ ที่สำ� คัญมากที่ตามมาคือท่านให้ ความส�ำคัญกับสุขภาพของสุนขั และอุปนิสยั มากน้ อยแค่
ไหน สองสิง่ นี ้ส�ำคัญมากนะครับ สุขภาพที่ผมพูดถึงไม่ใช่แค่สขุ ภาพทัว่ ไปนะ
ครับ สุขภาพทัว่ ไปต้ องดีด้วยแต่สขุ ภาพที่ผมพูดถึงคือโรคพันธุกรรมแฝงใน
สุนขั พันธุ์ลาบราดอร์ โรคพันธุกรรมในลาบราดอร์ เป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากๆ แต่กลับ
เป็ นสิ่งที่ถกู ละเลยและไม่ค่อยให้ ความส�ำคัญ โดยเฉพาะผู้เพาะพันธุ์ที่ขาด
จรรยาบรรณ จริ งๆ แล้ วโรคพันธุกรรมมีอยูใ่ นทุกสายพันธุ์ของสุนขั เพียงแต่วา่
ผู้เลี ้ยงสุนขั พันธุ์นนหรื
ั ้ อผู้เพาะพันธุ์นนๆ
ั ้ จะให้ ความส�ำคัญมากน้ อยแค่ไหน
เพราะการตรวจหาโรคพันธุกรรมทีผ่ มพูดถึงนันมี
้ ตรวจได้ เฉพาะในต่างประเทศ
เท่านันและมี
้
ราคาค่อนข้ างสูง ขอย�ำ้ นะครั บว่ ามีตรวจได้ เฉพาะในต่ าง
ประเทศเท่ านัน้ ฉะนัน้ ถ้ าท่ านไหนบอกกับท่ านว่ าตรวจในประเทศแสดง
ว่ าท่ านโดนหลอกแล้ วครั บ ส่วนโรคพันธุกรรมในลาบราดอร์ มีอะไรบ้ างที่
ส�ำคัญผมจะกล่าวให้ ทราบต่อไป มาถึงอุปนิสยั ของลาบราดอร์ หลายท่าน
เข้ าใจผิดมาตลอดว่าลาบราดอร์ นิสยั ดีทกุ ตัว ผมเรี ยนว่าเข้ าใจผิดครับ แต่ถ้า
บอกว่าลาบราดอร์ สว่ นใหญ่นิสยั ดี ถ้ าบอกอย่างนี ้ถูกต้ องครับ ที่ผมเรี ยนอย่าง
นี ้เพราะท่านเคยเจอลาบราดอร์ ที่ดแุ ละกัดมัย๊ ละครับ มีพบเห็นได้ นะครับ แล้ ว
เช่นนี ้ท่านยังจะบอกอีกมัย๊ ว่าลาบราดอร์ นิสยั ดีทกุ ตัว ท�ำไมถึงเป็ นเช่นนันและ
้
มันเกิดขึ ้นได้ อย่างไร ลาบราดอร์ ท่ ดี แี ละถูกต้ องต้ องเป็ นสุนัขที่มีอารมณ์
ที่ดี จิตใจอ่ อนโยน ฉลาด เชื่อฟั งค�ำสั่งสูง และอยูร่ ่วมกันหรื อร่วมกับสุนขั
ตัวอื่นๆ หรื อสายพันธุ์อื่นๆ รวมทังสั
้ ตว์เลี ้ยงสายพันธุ์อื่นได้ กรณี
ของลาบราดอร์ ทดี่ แุ ละกัดนันส่
้ วนมากเกิดจากการเพาะพันธุ์และ
คัดเลือกสายเลือดที่ไม่ดี หรื อการเข้ าเลือดผสมพันธุ์ไม่ถกู ต้ องถึง
ได้ ผลผลิตออกมาแบบนัน้ ในเรื่ องนี ้มันบอกยากเหมือนกันต้ อง
เรียนรู้จากประสบการณ์และการสังเกต ผู้เพาะพันธุ์ทดี่ จี ะตัดสาย
ที่มีปัญหาแบบนี ้ออกจากโปรแกรมการผสมของตัวเอง พูดง่ายๆ
ก็คอื เลิกผสมสุนขั ตัวที่มีปัญหาตัวนันเด็
้ ดขาดและควรท�ำหมันให้
สุนขั ตัวนันด้
้ วยเพื่อตัดปั ญหาไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต บางท่าน
อาจเสียดายสุนขั ตัวนันผมเรี
้
ยนว่าอย่าเสียดายสายเลือดเลยครับ
เมื่อสายเลือดไม่ดีให้ ลกู มีปัญหาก็ควรตัดมันไป เพื่อเราเองจะได้
ไม่ต้องสร้ างสุนขั ที่มีปัญหาให้ กบั ลูกค้ าที่รับลูกของสุนขั ที่นิสยั ไม่
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ดีไปเลี ้ยงต่อด้ วย อีกอย่างนิสยั จะยังไม่แสดงออกให้ เห็นตอนเด็ก
นะครับจะแสดงให้ เห็นเมื่อมันโตขึ ้น
โรคทางพันธุกรรมของลาบราดอร์ ที่สำ� คัญและจ�ำเป็ นที่
ต้ องตรวจมีอยูห่ ลายโรค เช่น ข้ อสะโพกเสือ่ ม (HIP), ข้ อศอกเสือ่ ม
(ELBOW), อัมพาต (EIC), ตาบอด (PRA), กล้ ามเนื ้อลีบ (CNM)
ในความเป็ นจริงแล้ วยังมีอกี หลายโรคทีต่ ้ องตรวจ เช่น CYN, DM,
HMLR, NACOLEPSY, EYES CERF, HEART CARDIAC ฯลฯ
ขึน้ อยู่กับว่าสุนัขอยู่ในประเทศไหน และเจ้ าของสุนัขให้ ความ
ส�ำคัญกับโรคพันธุกรรมขนาดไหน โดยส่วนตัวผม 5 โรคที่กล่าว
ข้ างต้ นถ้ าใครท�ำได้ ก็หรูสดุ ๆ แล้ ว ทุกวันนี ้เพียงแค่โรคเดียวยังไม่
ยอมตรวจกันเลย ผมก็ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าที่บอกว่ารักสุนขั กันมาก
นัน้ รักกันแบบไหน (คนเรายังอยากตรวจสุขภาพเลย เพื่อหาทาง
ป้องกัน หรื อรักษาแต่เนิน่ ๆ) ผมต้ องขออนุญาตกล่าวเพียงแค่การ
ตรวจโรคทางพันธุกรรมที่ตรวจแบบ DNA Test นะครับ เพราะ
การตรวจแบบนี ้มีการตรวจเฉพาะในต่างประเทศเท่านันไม่
้ มตี รวจ
ในประเทศตามที่ ผ มกล่า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ส่ว นการตรวจโรค
พันธุกรรมในเรื่ องของข้ อสะโพกเสื่อม (HIP) และข้ อศอกเสื่อม
้
ในประเทศโดยสัตวแพทย์ที่มีใบ
(ELBOW) นันสามารถตรวจได้
อนุญาตเฉพาะทางจากต่างประเทศในเรื่ องนันเท่
้ านันจึ
้ งท�ำการ
ตรวจให้ ได้ และในเรื่ องของ HIP กับ ELBOW มีปัจจัยเสี่ยงหลาย
อย่างที่ท�ำให้ เกิดโรคนี ้ได้ ไม่ ใช่ แค่ มาจากพันธุกรรม เช่น พื ้นที่
อยูอ่ าศัย น� ้ำหนักตัวทีไ่ ม่สมดุลกับช่วงอายุ การเลี ้ยงดู อาหาร การ
ออกก�ำลัง มีผลหมด อย่างไรก็ดีในเรื่ องนี ้เลือกสุนขั ที่เกิดจากพ่อ
และแม่ที่มีผลตรวจในโรคนี แ้ ละระดับของผลการตรวจอยู่ใน
เกณฑ์ปกติก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคได้ อีกทางหนึง่
การตรวจโรคพันธุกรรมนัน้ (DNA Test) ต้ องตรวจหา
ทังฝั
้ ่ งพ่อและฝั่ งแม่ทงสองฝ่
ั้
ายนะครับ จึงจะบอกได้ วา่ ลูกสุนขั ที่
เกิดมานันเป็
้ นโรคหรื อไม่เป็ นโรค ดีกรี ของผลตรวจโรคจะถูกแยก
3 ระดับ 1. Clear 2. Carrier 3. Affected (ระดับ 3. นี ้ถือว่าเป็ น
โรคครับ) ความร้ ายแรงของโรคพันธุกรรมที่ผมกล่าวถึงก็คือเมื่อ
สุนขั เป็ นโรคแล้ วไม่มียารักษาให้ หายครับ พูดง่ายๆ รอวันตาย
สถานเดียว เราต้ องทนดูเค้ าทรมานกับโรคนี ้ไปตลอดจนกว่าสุนขั
ที่เรารักหมดลมหายใจครับ ระยะเวลาเพียง 5 ปี ที่ผา่ นมามีหลาย
ท่านโทรศัพท์มาปรึ กษาผมว่าสุนขั ของเขาตาบอดโดยไม่ทราบ
สาเหตุ สัตวแพทย์เองก็หาค�ำตอบไม่เจอว่าเกิดจากเหตุใด นีแ่ หละ
ครับโรคทางพันธุกรรม PRA (ตาบอด) ถึงเวลามันมาเองครับ
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(เรื่ องนี ้เรื่ องเดียวโทรมาปรึกษาผมมากกว่า 10 ท่านครับ น่ากลัว
หรื อ ไม่ ท่ า นคิ ด เอาเอง) สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะเรี ย นก็ คื อ โรคทาง
พันธุกรรมที่สนุ ขั เป็ นนันส่
้ วนใหญ่เกิดจากน� ้ำมือของเราๆ เองนี ้
แหละ ไม่ใช่ใครที่ไหน ที่ผมกล่าวเช่นนี ้เพราะวิวฒ
ั นาการและ
เทคโนโลยี ไ ด้ พัฒ นาเข้ า มาช่ ว ยเราในการตรวจหาโรคทาง
พันธุกรรมได้ วา่ สุนขั ตัวนันระดั
้ บเกรดของโรคเป็ นเช่นไร แต่ตวั เรา
เองต่างหากที่ไม่สนใจมองข้ ามกลัวเสียเงินค่าตรวจ และไม่กล้ าที่
จะยอมรับกับผลของโรคที่ออกมา จึงท�ำการผสมสุนขั ที่ไม่มีผล
การตรวจโรคเข้ าด้ วยกันมันก็สร้ างสุนขั ทีม่ โี รคทางพันธุกรรมออก
มาสิครับ เห็นมัย๊ ครับท�ำไมผมถึงบอกว่าเกิดจากตัวเราเอง นัก
เพาะพันธุ์ท่ีดีมีจรรยาบรรณเขาไม่ท�ำแบบที่กล่าวกันหรอกครับ
แต่เมือ่ เกิดปั ญหาย่อมมีทางแก้ เสมอบางท่านอาจบอกว่าไม่ตรวจ
หรอกเปลืองเงิน ก็จริ งครับแต่ผมจะเรี ยนว่าถ้ าท่านไม่อยากเสีย
เงินในการตรวจและท่านต้ องการจะเพาะพันธุ์สนุ ขั ทีไ่ ม่มผี ลตรวจ
โรคพันธุกรรมตัวนัน้ ท่านต้ องผสมพันธุ์กับสุนัขที่มีผลตรวจ
โรคพั น ธุ ก รรมครบทุ ก โรค และดี ก รี ข องผลตรวจโรค
พันธุกรรมของสุนัขตัวที่ท่านจะน�ำไปผสมต้ องเป็ น Clear
ครบทุกโรค ท่านจึงจะได้ ลกู สุนขั ทีอ่ อกมาแบบไม่มโี รคพันธุกรรม
แฝงติดมา นี่เป็ นทางแก้ แบบเบื ้องต้ นนะครับ ข้ อดีของการตรวจ
โรคพันธุกรรมถ้ าเราตรวจโรคพันธุกรรมทังฝั
้ ่ งพ่อและฝั่ งแม่ครบ
ทุกโรคเหมือนกัน เราสามารถบอกผลของโรคพันธุกรรมในตัวลูก
สุนขั ได้ เลยว่าไม่เป็ นโรคทางพันธุกรรมโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงิน
ตรวจโรคในตัวลูกสุนขั นันอี
้ ก

-

เพื่อความเข้ าใจอย่างง่ายผมจะเปรี ยบเทียบเป็ นตารางให้ ทา่ นเห็นภาพดังนี ้
กรณีสนุ ขั ทังพ่
้ อและแม่ตรวจโรคทางพันธุกรรมครบทุกโรค และดีกรี ของผล
ตรวจโรคเป็ น Clear หมดทุกโรค (EIC, PRA, CNM)
พ่ อ : มีผลตรวจโรค EIC, PRA CNM เป็ น Clear ทุกโรค
แม่ : มีผลตรวจโรค EIC, PRA CNM เป็ น Clear ทุกโรค
ลูกสุนัข : ก็จะมีผล EIC, PRA, CNM เป็ น Clear ทุกโรคเช่นกัน โดยที่ทา่ นไม่
ต้ องเสียเงินไปตรวจโรคนัน้ ๆ ซ� ้ำอีก (ดังที่ท่านมักเห็นเขียนว่า Clear By
Parentage นัน่ แหละครับ)

-

้ อและแม่ตรวจโรคทางพันธุกรรมครบทุกโรค และดีกรี ของผล
กรณีสนุ ขั ทังพ่
ตรวจโรคไม่เป็ น Clear หมดทุกโรค (EIC, PRA, CNM) เช่น พ่อมีผลตรวจ EIC
เป็ น Carrier แต่โรคอื่น PRA, CNM เป็ น Clear ส่วนแม่มีผลตรวจ EIC,
PRA,CNM เป็ น Clear หมดทุกโรค
พ่ อ : มีผลตรวจโรค EIC เป็ น Carrier, PRA CNM เป็ น Clear
แม่ : มีผลตรวจโรค EIC, PRA CNM เป็ น Clear ทุกโรค
ลูกสุนัข : ก็จะมีผล EIC เป็ น Clear ครึ่งหนึง่ และเป็ น Carrier ครึ่งหนึง่ จาก
้
เช่นมีลกู 10 ตัว จะเป็ น Clear 5 ตัวและเป็ น Carrier 5 ตัว
จ�ำนวนทังหมด
ส่วน PRA, CNM เป็ น Clear ทุกตัว ในกรณีนี ้ถ้ าท่านอยากทราบผลลูกสุนขั
ตัวไหนโรค EIC เป็ น Clear หรื อ Carrier ท่านต้ องส่งตรวจที่ตา่ งประเทศทุก
ตัวครับจึงจะรู้วา่ ตัวไหนมีผลเช่นไร

นีค่ อื ตัวอย่างง่ายๆ ในการดูผลตรวจโรคทางพันธุกรรมของลาบราดอร์ แต่อย่าง
ที่ผมเรี ยนไปแล้ ว Carrier ไม่ได้ หมายความว่าเป็ นโรคนะครับ ผมเคยเจอลูกค้ ามาปรับ
ทุกข์ให้ ฟังคือ มีผ้ เู พาะพันธุ์ลาบราดอร์ บางท่านน�ำสุนขั ที่มีผลตรวจโรคทัง้ พ่ อพันธุ์
และแม่ พันธุ์ในโรคนัน้ เป็ น Carrier มาผสมกันอย่ างนีเ้ จ๊ งครั บ ขาดความรับผิด
ชอบอย่างสูง ท�ำไมผมกล่าวเช่นนี ้ก็เพราะจะมีลกู สุนขั บางส่วนออกมาเป็ น Affected
(เป็ นโรค) สิครับ หรื อบางกรณีน�ำพ่อพันธุ์ที่มีผลตรวจในโรคนันเป็
้ น Carrier ผสมกับแม่
พันธุ์ที่ไม่มีผลตรวจในโรคนันเลย
้ กรณีนี ้ยิ่งหนักครับเพราะจะบอกอะไรไม่ได้ เลย กรรม
ก็ตกอยูก่ บั ผู้ที่ซื ้อสุนขั เหล่านันไปเลี
้
้ยงครับ
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พ่ อ
Clear                
Clear               
Clear                
Carrier             
Carrier            
Affected         

แม่
Clear                
Carrier              
Affected              
Carrier               
Affected            
Affected            

ตารางทีท่ า่ นเห็นอยูน่ ี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงผลของโรค
พันธุกรรมที่จะออกมาเพียงแค่โรคเดียวนะครับ แต่ถ้าท่านอยาก
จะรู้ให้ ครบทุกโรค ก็ให้ เทียบเคียงในโรคนันตามตางรางนี
้
้ได้ เลย
ท่านก็จะได้ ผลของโรคนันๆ
้ ตามที่ทา่ นอยากรู้ และถ้ าจะให้ มนั่ ใจ
ท่านควรขอดูผลรั บรองแสดงการตรวจโรคพันธุกรรมนัน้ ๆ
ในแต่ ละโรค (Certificate) จากเจ้ าของสุนัขเพื่อเป็ นการ
ยืนยันจะดีท่ สี ุด เพราะที่เคยทราบมาผู้เพาะพันธุ์บางท่านบอก
มีผลตรวจแต่แท้ จริ งแล้ วไม่เคยตรวจแต่อย่างใด เมื่อท่านทราบ
ถึงวิธีการแล้ วท่านก็จะได้ ค�ำตอบอีกอย่างก็คือ ถึงแม้ สนุ ขั ตัวนัน้
เป็ นโรคทางพันธุกรรม (Affected) ก็สามารถแก้ ไขได้ เสมอ เพื่อ
ให้ ได้ ลกู ที่ออกมาไม่เป็ นโรคทางพันธุกรรมในโรคนันๆ
้ ท่านได้
ทราบถึงผลร้ ายของโรคพันธุกรรมแล้ วท่านยังจะเลือกสุนขั ที่ไม่มี
ผลตรวจโรคอีกหรื อไม่ทา่ นตัดสินใจเอง ผมเป็ นเพียงผู้ที่อยากให้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเท่านันไม่
้ ได้ โน้ มน้ าวหรื อมีเจตนาร้ ายกับใครแต่
อย่างใด
จะเลือกลูกสุนขั สุนขั วัยรุ่ น หรื อสุนขั โตเต็มวัยถึงจะ
เหมาะสม ในเรื่ องนี ้ถามตัวเองเลยครับท่านจะได้ คำ� ตอบที่ดีที่สดุ
สุนขั แต่ละช่วงวัยมีปัญหากันคนละอย่าง แต่สงิ่ ที่ผมจะกล่าวคือ
ทุกช่ วงวัยเปลี่ยนเจ้ าของได้ หมดครั บ ไม่ ต้องกังวลว่ าจะไม่
ติ ด เจ้ าของใหม่ และจะไม่ ผู ก พั น ถ้ าท่ า นได้ สัม ผัส กั บ             
ลาบราดอร์ จริ งๆ แล้ วจะรู้ ว่าความน่ารักของเขามีอยู่ทกุ ช่วงวัย
จริ งๆ ถ้ าท่านไม่มีเวลาฝึ กสอนอบรมเขาเท่าที่ควรผมไม่แนะน�ำ
สุนขั เล็ก เพราะต้ องฝึ กเยอะตังแต่
้ ขบั ถ่าย ให้ อาหารหลายมื ้อ รวม
ทังต้
้ องสอนหลายอย่างเพราะสุนขั เล็กก็เหมือนเด็ก ซุกซนตลอด
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ลูก
Clear 100 %
Clear 50 % / Carrier 50 %
Carrier 100 %
Clear 25 % / Carrier 50 % / Affected 25 %
Carrier 50 % / Affected 50 %
Affected 100 %
เวลา ส่วนสุนขั วัยรุ่นไม่ต้องสอนมากปรับตัวง่ายเพราะถูกสอนมา
ในระดับหนึง่ แล้ วไม่ต้องให้ เวลากับเขามากเท่าไหร่ อาหารก็กิน
น้ อยมื ้อ ส่วนสุนขั โตยิ่งง่ายครับเพราะรู้หมดทุกอย่างแทบไม่ต้อง
สอนอะไรมาก รวมถึงเห็นฟอร์ มและโครงสร้ างหมดเรี ยกได้ วา่ ไม่
ต้ องเสี่ยงครับเห็นอนาคตแล้ ว แต่สนุ ขั โตถ้ าดีจริ งราคาค่างวดจะ
หนักครับแต่ถ้าไม่ได้ เรื่ องก็ไร้ ราคาเรี ยกได้ ว่าแจกฟรี ยงั ไม่มีใคร
อยากรับ
จะเลือกสุนขั ประกวดดีหรื อไม่นนั ้ ต้ องถามตัวท่านว่า
ชอบประกวดหรือไม่ ถ้ าไม่ชอบและจะเลี ้ยงเล่นๆ ก็อย่าไปซื ้อครับ
เปลืองเงิ น แต่ถ้าท่านไม่ชอบประกวดแต่อยากได้ สุนัขสวยๆ
ฉลาดๆ ผมก็แนะน�ำให้ ซื ้อสุนขั ระดับเกรดประกวดไปเลยจะดีกว่า
เพราะสุนขั เกรดแบบนี ้มีความสวยงาม ความฉลาดมากกว่าเกรด
เลี ้ยงเล่นแน่นอน และสุนขั ระดับนี ้ต้ องผ่านการคัดพันธุ์ ฝึ กฝนจน
เป็ นที่ยอมรับแล้ วว่าดีจริ งจึงได้ น�ำไปประกวด สุนขั แต่ละตัวต้ อง
อยู่กบั ท่านนานหลายปี ถ้ าท่านได้ สนุ ขั นิสยั ไม่ดี ไม่สวย ท่านก็
เหนื่อยละครับ ทังๆ
้ ที่ ค่าอาหาร การดูแล และค่าวัคซีนจ่ายเท่า
กันแต่คณ
ุ ภาพของสุนขั ไม่เท่ากัน อีกอย่างสุนขั ที่ไม่สวยจะเพิ่ม
เงินอีกเท่าไหร่ก็ไม่มีวนั ที่จะท�ำให้ สวยขึ ้นมาได้ ครับ
การประกวดสุนขั ในบ้ านเราไม่ได้ บง่ บอกว่าสุนขั ตัวนันๆ
้
ทีไ่ ด้ รับรางวัลจะสมบูรณ์แบบจริง (ความเห็นส่วนตัว) ถ้ ากรรมการ
ที่มาท�ำการตัดสินขาดความรู้แบบแท้ จริ งในสายพันธุ์ลาบราดอร์
ผมเองเห็นบ่อยครัง้ ที่กรรมการมิได้ มีความรู้ เรื่ องลาบราดอร์ ลง
ท�ำการตัดสินและให้ รางวัลกับสุนขั ที่ค้านสายตาคนรอบข้ างแบบ
รับไม่ได้ ตลอดสิบปี ที่ผา่ นมาบ้ านเราเชิญกรรมการที่มาตัดสินใน

สายพัน ธุ์ ล าบราดอร์ ที่ เ ป็ นผู้ร้ ู แบบแท้ จ ริ ง (Breeder
Judge) ไม่นา่ จะเกิน 5 ท่าน ส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการ
จากสายพันธุ์อื่นลงท�ำการตัดสินแทบทุกครัง้ ถ้ ายังเป็ น
เช่นนี ้อยูม่ าตรฐานของลาบราดอร์ ก็คงหยุดอยูก่ บั ที่ไม่ได้
ยกระดับให้ ทดั เทียมกับต่างประเทศได้ แบบแท้ จริ ง สิง่ ที่
ผมกังวลก็คือคนเลี ้ยงมือใหม่ที่เข้ ามาในวงการประกวด
จะเข้ าใจมาตรฐานในลาบราดอร์ ผดิ ไป หลายท่านเองทุก
วันนี ้ยังแยกไม่ออกด้ วยซ� ้ำว่าลาบราดอร์ มีกี่แบบ (Type)
แท้ จริ งแล้ วลาบราดอร์ มีเพียงแบบ (Type) เดียวครับ แต่
จะแยกเป็ นประกวดแบบ All Breed หรื อ Specialty
เท่านัน้ และสุนขั จะเป็ น All Breed หรื อ Specialty ก็ขึ ้น
อยู่กบั โครงสร้ างและขนาดของตัวสุนขั เองเท่านัน้ ไม่ได้
ไปแยกเป็ น American Type หรือ English Type แต่อย่าง
ใดตามทีบ่ างท่านเข้ าใจ ทีผ่ มกล่าวเช่นนี เพราะตั
้
งแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั สุนขั ลาบราดอร์ ถกู ผสมผสานทังสายเลื
้
อด
อเมริกนั สายเลือดอังกฤษ รวมทังสายเลื
้
อดยุโรปเข้ าด้ วย
กันมาตังนานแล้
้
ว และแบบนี ้ท่านจะเรี ยก Type ไหนครับ
มันเป็ นแบบนี ้มาก่อนผมเกิดซะด้ วยซ� ้ำ บ้ านเราแทบทุก
งานจะเป็ นการประกวดแบบ All Breed ฉะนันกรรมการ
้
ที่ลงตัดสินก็จะมักจะเป็ นกรรมการแบบ All Breed ถ้ า
ท่านน�ำสุนขั แบบ Specialty ลงแข่งขันก็จบข่าวครับไม่มี
โอกาสได้ รางวัลใหญ่แน่นอน

พัฒนาการเฮ้ าส์ ลาบราดอร์ ถึงวันนี ้เข้ าสูป่ ี ที่ 21 แล้ ว สร้ าง
International Champion 3 ตัว, Champion 5 Country 1 ตัว, Thailand
Champion ไม่น้อยกว่า 40 ตัว รวมถึงแชมป์ของประเทศอื่นๆ อีก
มากมาย วันนี ้การพัฒนาสุนขั ลาบราดอร์ ของผมยังไม่จบต้ องต่อยอด
ต่อไป ดังจะเห็นได้ ว่า ผมน�ำเข้ าทัง้ พ่อพันธุ์และแม่พันธ์ุมาจากต่าง
ประเทศแบบต่อเนือ่ งเพือ่ เข้ ามาพัฒนาให้ ลาบราดอร์ ดยี งิ่ ขึ ้นไป และสาย
เลือดที่ผมน� ำเข้ ามานัน้ บอกได้ ว่าเป็ นต้ นสายทัง้ หมดเป็ นสายเลือด
ปั จจุบนั ที่ในต่างประเทศใช้ ท�ำสายพันธุ์ในบ้ านของเขา เปรี ยบเสมือน
ท่านจะได้ เห็นตัวเป็ นๆ ของต่างประเทศแต่อยูใ่ นบ้ านของเรา ผมพัฒนา
บนพื ้นฐานการตรวจโรคพันธุกรรมครบทุกโรคเป็ นหลักเพื่อตัดปั ญหาที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคตและสุนขั ที่ออกจากบ้ านผมทุกวันนี ้กล้ ารับประกัน
ว่าปลอดโรคทางพันธุกรรมทุกตัวไม่มี (Affected) รับประกันตลอดชีวิต
สุนขั ครับ
การจะเลือกสุนขั ซักตัวเข้ าเป็ นสมาชิกในบ้ าน ท่านต้ องค�ำนึง
อะไรบ้ างจะเลือกสุนขั แบบใดจึงได้ ลาบราดอร์ ที่ดีนนั ้ ถ้ าท่านค�ำนึงเรื่ อง
ต�ำแหน่งในการประกวดเป็ นอย่างแรก ผมว่าท่านเหนื่อยแน่ เพราะ
ต�ำแหน่งแชมเปี ย้ นของสุนขั ที่ได้ มานัน้ ท่านต้ องลงทุนต่อในการสร้ าง
ต�ำแหน่งให้ กบั สุนขั เสียเงินในการฝึ กฝนอีกมาก ไม่ใช่ตำ� แหน่งแชมเปี ย้ น
จะได้ มาเมื่อสุนขั เกิดลืมตานะครับ และต�ำแหน่งแชมป์ไม่ได้ การันตีทา่ น
ว่าสุนขั จะไม่เป็ นโรคทางพันธุกรรม แต่ตรงกันข้ ามกับการเลือกสุนขั บน
พื ้นฐานดูจากโรคทางพันธุกรรมเป็ นอย่างแรก ท่านจะได้ สนุ ขั ที่ไม่มีโรค
ทางพันธุกรรมใดๆ โดยทีท่ า่ นไม่ต้องเสียเงินเพิม่ เติมในการตรวจโรค เอา
เงินที่จะจ่ายเพิ่มไปสร้ างต�ำแหน่งแชมป์ได้ อีกครับ ท่านว่าแบบไหนคุ้ม
ค่า และมีคณ
ุ ภาพมากกว่ากัน ทังนี
้ ้ พึงระลึกไว้ เสมอครับว่าไม่มีสนุ ขั
ลาบราดอร์ ตวั ไหนสมบูรณ์แบบที่สดุ แต่ให้ ทา่ นเลือกสุนขั ลาบราดอร์ ที่
มีต�ำหนิและข้ อเสียน้ อยที่สดุ ก็พอแล้ วครับ
หากท่ า นใดสงสัย หรื อ ต้ อ งการทราบข้ อมูล เพิ่ ม เติ ม โทร
สอบถามได้ ครับ ผมยินดีตอบทุกค�ำถามแบบไม่ปิดบัง จริ งๆ แล้ วยังมี
เรื่ องอีกเยอะครับที่กล่าวไม่หมด ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องสีของลาบราดอร์
การเข้ าสีอย่างไรถึงถูกต้ อง (เรื่ องนี ้หลายท่านเข้ าใจผิดกันมาก) เรื่ องฟั น
(สบกันแบบถูกต้ องหรื อไม่ และฟั นครบหรื อไม่) เรื่ องขาหน้ า (ตรงหรื อ
ไม่ มุมองศาทีถ่ กู ต้ องควรเป็ นเช่นไร เท้ าเปิ ดหรือไม่ และทีถ่ กู ควรป็ นแบบ
ไหน)  เรื่ องนิ ้วเท้ า (นิ ้วเท้ าบิดหรื อไม่ ล้ มมากน้ อยแค่ไหน เท้ ากลม หรื อ
แป หรื อ แบนอย่ า งไหนถูก ต้ อ งอย่ า งไหนควรหลี ก เลี่ ย ง) เรื่ อ งการ
เคลื่อนไหว (วิ่งขาสอดหรื อไม่ หรื อวิ่งกวัก ดีดขาไกลแค่ไหน การวิ่ง
สัมพันธ์ กนั หรื อไม่อย่างไร รวมถึงเมื่อวิ่งแล้ วตัวกระเพื่อมหรื อไม่ และ
เมื่อมองการวิ่งจากด้ านหลังขาหลังที่ถกู ต้ องควรเป็ นเช่นไร) เรื่ องหาง
(หางเล็กไม่ใหญ่ ยาวเกิ นไปหรื อไม่ หางงอหักหรื อไม่) ซึ่งยังมีราย
ละเอียดอีกเยอะครับ แต่ด้วยเวลาและพื ้นที่ของหนังสือไม่อ�ำนวยให้ จงึ
ต้ องขอไว้ แค่นี ้ก่อน ถ้ ามีโอกาสผมจะอธิบายให้ ทกุ ท่านทราบ ขอบคุณ
และสวัสดีครับ
ติดต่ อโทร : 098-224-6599, 089-027-2277 คุณต่ อ
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โดย...Pattanakarn House

ส�ำหรับหน้ าปกฉบับนี ้ เป็ นพ่อพันธุ์ตวั ใหม่ที่ผมพึง่
น�ำเข้ ามา อายุเพียง 22 เดือน มีชื่อเล่นว่า “Toro” เป็ นสีเหลือง
มีต�ำแหน่ง Poland Junior Champion มีผลการประกวดยาว
เหยียดจากต่างประเทศในงานใหญ่ทงหมด
ั้
ชนะสุนขั รุ่นใหญ่
ในขณะที่ตวั เองอยู่ในรุ่ นเล็ก การั นตีด้วยต�ำแหน่ง Crufts
Qulification 2015 เรื่ องการตรวจโรคพันธุกรรมของ “Toro”
ผลเป็ น Clear หมดทุกโรคครับ และล่าสุดจากการลงสนาม
เพียงไม่กี่ครัง้ ก็จบไทยแลนด์แชมเปี ย้ นในเวลาอันสัน้ พร้ อม
ด้ วยรางวัลใหญ่ของสายพันธุ์ลาบราดอร์

Toro

TH/POL JR. CH. TORIGON HERBU ZADORA (FCI)
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พ่อพันธุ์อีกตัวที่น�ำเข้ ามาอายุเพียง
18 เดือน มีชื่อเล่นว่า “Rex” เป็ นสีด�ำแครี่ ช็อค
โกแลต (ให้ ลูกได้ ทัง้ สีด�ำ  และสีช๊อคโกแลต)
เรื่องสายเลือดไม่ต้องพูดถึงครับ บอกได้ วา่ ทีส่ ดุ
ของที่สุดจริ งๆ เป็ นลาบราดอร์ เพียงตัวเดียว
ที่มาจากคอกสุนขั Mallorn’s แบบเต็มทังสาย
้
พ่อและสายแม่ ซึ่งหาได้ ยากมาก แม้ ในต่าง
ประเทศเองยังหาสายทีอ่ ดั แน่นแบบนี ้ยังหายาก
เลยครับ ส�ำหรับคอก Mallorn’s นัน้ ถ้ าใครเป็ น
คอลาบราดอร์ แบบแท้ จริ งคงไม่มีทางที่จะไม่ร้ ู
จักคอกนี ้คอกนี ้เป็ นคอกลาบราดอร์ อนั ดับหนึง่
ในยุโรป สุนขั ที่นี่แต่ละตัวบอกได้ เลยว่าสวยทุก
ตัว สร้ างชื่อเสียงไปแล้ วทัว่ โลก เรื่ องการตรวจ
โรคทางพันธุกรรมของ “Rex” นัน้ Clear หมด
ทุกโรคครับ

DOLITTLE BEST OF DISCOVERY

Rex
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สุนขั อีกตัวที่ผมอยากแนะน�ำ เป็ นแม่พนั ธุ์ที่ผมเพิ่งน�ำเข้ ามาเช่นกัน อายุเพียง 19 เดือน มีชื่อเล่นว่า “Bliss” เป็ นสีด�ำแต่ให้
ลูกได้ สามสี (ให้ ลกู ได้ ทงสี
ั ้ ด�ำ  สีช๊อคโกแลต และสีเหลือง ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเราใช้ พอ่ พันธุ์สีอะไรผสมพันธุ์กบั เขา หรื อบางท่านเคยเห็นใน
ต่างประเทศเขาเขียนบรรยายเรื่ องสี Coat Colour ของลาบราดอร์ ตวั นันว่
้ า BYC ครับ) สายเลือดตัวเมียตัวนี ้ผมเรี ยนว่าไม่ธรรมดา
เหมือนกัน พ่อของเขามาจากคอก Mallorn’s เช่นกัน และยังเป็ น Best Stud Dog 5 ปี ซ้ อนอีกด้ วย บางท่านได้ มีโอกาสเห็นตัวเมียตัว
นี ้ที่บ้านผมแล้ ว ต่างพูดเหมือนกันว่า บ้ านเราไม่เห็นมีตวั เมียที่หนาตัน และกระดูกใหญ่มากแบบนี ้เลย ท่านดูจากรูปก็ลองพิจารณา
ดูเองละกันครับว่าใช่หรื อไม่ เรื่ องการตรวจโรคทางพันธุกรรมของ “Bliss” นัน้ Clear หมดทุกโรคเช่นกันครับ

Bliss

BELL BLISS NOA LAND

ผู้เพาะพันธุ์ในบ้ านเรามักให้ ความส�ำคัญแต่พ่อพันธุ์ แต่
กลับละเลยไม่ให้ ความส�ำคัญในแม่พนั ธุ์ ทังๆ
้ ที่ตวั ที่ถา่ ยลูกสวยหรื อ
ไม่ อยูท่ ี่ตวั แม่พนั ธุ์เป็ นหลักมากกว่าพ่อพันธุ์ซะอีก พูดกับแบบง่ายๆ
ก็คอื เมือ่ พ่อหล่อแม่สวยลูกออกมาจะหนีความหล่อหรือสวยได้ มยั๊ ล่ะ
ครับ แต่ถ้าพ่อหล่อและแม่ขี ้เหร่ ท่านก็พิจารณาเอาเองว่าต้ องลุ้นตัว
โก่งล่ะครับ ถ้ าได้ พอ่ ก็ดีไป แต่ถ้าติดมาทางแม่ก็ตวั ใครตัวมันละครับ
คุยกันสนุกๆ นะครับอย่าถือสา 555 สวัสดีครับ
ท่านใดสนใจลูกลาบราดอร์ สวยๆ ฉลาด นิสยั ดี และปลอด
โรคทางพันธุกรรม ขณะนี ้เปิ ดให้ จองล่วงหน้ าแล้ วครับ ลูกสุนขั จะ
คลอดเดือนเมษายน 58 นี ้ มีทงสี
ั ้ ด�ำ สีช๊อคโกแลต และสีเหลือง ครบ
ทังสามสี
้
หรื อดูข้อมูลได้ ที่ www.pattanakarnhouse.com / puppies
โทร : 098-224-6599, 089-027-2277 คุณต่ อ
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