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เรื่ องจากปก : โดย คุณอิทธิชัย ศิริโภค
Pattanakarn House

จากหน้าปกฉบับนี ้ เป็ นลูกสุนขั ลาบราดอร์ สวยน่ารัก
จาก Pattanakarn House ของคุณต่ อ อิทธิชัย ศิริโภค ผูม้ ี
ประสบการณ์ ในการเลี ย้ งลาบราดอร์ มานานกว่า 25 ปี ฉบับนี ้
เปิ ดใจเขียนเพือ่ เป็ นความรู้ส�ำหรับผูเ้ ลีย้ งมือใหม่หรื อผูก้ �ำลังเลือก
หาสุนขั ลาบราดอร์ ไปเลีย้ ง
เคล็ด (ไม่ ) ลับในการเลือกลาบราดอร์ ท่ ดี ี
จริ งๆ แล้ วบทความนี ้ท่านสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ กบั
การคัดเลือกสุนขั ที่ดีสายพันธุ์อื่นๆ ก็ได้ แต่ที่ผมกล่าวเฉพาะพันธุ์
ลาบราดอร์ ก็เพราะว่าในการคัดเลือกให้ ได้ มาซึง่ ลาบราดอร์ ที่ดี
นัน้ มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่หลายท่านยังไม่ทราบ
และท้ ายสุดท่านก็จะได้ สนุ ขั ที่ด้อยคุณภาพไม่สมกับราคาเงินที่
ท่านต้ องเสียไป
ประการแรกให้ ดถู งึ แหล่งที่มา ความหมายของผมคือ
สถานทีๆ่ ท่านไปเลือกลาบราดอร์ นนมี
ั ้ ความเหมาะสมหรือไม่ เช่น
สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดีหรื อไม่ การจัดการสถานที่เลี ้ยง
เป็ นเช่นไร โภชนาการที่เค้ าใช้ เลี ้ยงสุนขั มีความเหมาะสมเพียงไร
เพราะถ้ าสถานที่สะอาดเหมาะสมมีโภชนาการที่ดี ท่านก็จะได้
สุนขั ที่มีความแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคที่เราไม่พงึ
ประสงค์ รวมทังไม่
้ มีพาหะที่มารบกวนตัวสุนขั (เช่น เห็บ หมัด
เป็ นต้ น) ซึง่ จะส่งผลร้ ายตามมากับตัวสุนขั เอง ในเรื่องนี ้เคยมีบาง
ท่านที่เลี ้ยงสุนขั พูดกับผมว่า เห็บ หมัด เป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นได้
ไม่เห็นแปลกมันเป็ นธรรมดาที่สนุ ขั ต้ องมี ผมเองรับไม่ได้ ครับกับ
การมีเห็บ หมัด บนตัวสุนขั ผมว่าความสะอาด และการป้องกัน
ของท่านนันยั
้ งไม่ดพี อมากกว่า หรือท่านนันอาจละเลยไม่
้
ให้ ความ
ส�ำคัญกับเรื่ องนี ้ ถ้ าเรื่ องเช่นนี ้คือเรื่ องปกติคงไม่มีผ้ ผู ลิตคิดค้ น
ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดเห็บ หมัดออกมาจ�ำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ
หลายวิธี อีกเรื่ องที่พบได้ บอ่ ยคือโภชนาการของสุนขั ผู้เพาะพันธุ์
บางท่านที่ละเลยเรื่ องนี ้ ช่วงที่สนุ ขั ไม่ได้ ให้ ลกู ท่านก็ให้ อาหารที่
ไม่ดีแก่สนุ ขั ช่วงที่มีลกู ก็มาเปลีย่ นอาหารบอกใช้ ยี่ห้อนันยี
้ ่ห้อนี ้สิ
ดี เพื่อให้ คนที่เข้ าไปดูสนุ ขั กับท่านรู้ สกึ ดี ว่าเลี ้ยงอาหารที่ดีกบั
สุนขั แต่ตวั อื่นๆ อดกินอาหารดีๆ เพราะประหยัดค่าใช้ จา่ ยที่เกิด
ขึ ้น สุนขั ก็มหี วั ใจมีความรู้สกึ นะครับท่าน ถ้ าคิดจะเลี ้ยงสุนขั ก็ควร
ให้ อาหารเค้ าดีๆ ตลอดชีวิตของเค้ า
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ประการที่สอง ชื่อเสียงของผู้เพาะพันธุ์ ผู้เพาะพันธุ์
ท่านใดที่เป็ นผู้เพาะพันธุ์มานานๆ ย่อมมีประสบการณ์สงู ในการ
คัดเลือกสายพันธุ์ร้ ูวา่ สุนขั สายไหนให้ ลกู ที่สวยและดี สายไหนมี
ข้ อบกพร่ องก็จะหลีกเลี่ยงในการผสมพันธุ์เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
ลูกสุนขั ที่ไม่พงึ ประสงค์ออกมา ความรับผิดชอบในการเพาะพันธุ์
ผู้เพาะพันธุ์ที่ดีย่อมมีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้เพาะพันธุ์สมัคร
เล่น เพราะรู้เห็นอะไรต่อมิอะไรมากกว่า สุนขั บางตัวสวยมีผลการ
ประกวดมากมายแต่ให้ ลกู ไม่สวยก็มีให้ เห็นเยอะแยะ ในทางตรง
กันข้ ามสุนขั บางตัวไม่มีต�ำแหน่งในการประกวดเลยแต่กลับเป็ น
สุนขั ที่ให้ ลกู ดีออกมาสวยมาก และฉลาดเป็ นที่ยอมรับของทุกคน
มีลกู หลานกระจายสายพันธุ์ไปทัว่ โลก ในความคิดของผมการ
ถ่ า ยทอดลูก ออกมาดี เ ป็ นสิ่ ง ส� ำ คัญ มากกว่า ต� ำ แหน่ ง ในการ
ประกวดครับ สุนขั แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน ผู้เพาะพันธุ์
ที่ดีย่อมต้ องศึกษารายละเอียดต่างๆ อย่างดีที่สดุ แล้ วจึงท�ำการ
เพาะพันธุ์ออกมา มิใช่แต่เห็นเป็ นเพียงลาบราดอร์ พนั ธุ์แท้ แล้ วจับ
เข้ าผสมพันธุ์กนั ถ้ าเช่นนันเพดดี
้
กรี สายพันธุ์ประวัตขิ องสุนขั จะมี
ประโยชน์ให้ ศกึ ษาหรื อครับ ผู้ที่เพาะพันธุ์มานานๆ จะมีความรู้
ตอบค�ำถาม และให้ ค�ำแนะน�ำกับลูกค้ าที่ซื ้อสุนขั ไปจากเค้ าได้ ดี
กว่า เพราะเห็น และเจอปั ญหามามากกว่าผู้เพาะพันธุ์สมัครเล่น
แม่พนั ธุ์สนุ ขั มีสว่ นส�ำคัญในการถ่ายทอดลูกสุนขั มากกว่าพ่อพันธุ์
มาก การทีท่ า่ นใดมีแม่พนั ธุ์สนุ ขั ทีส่ วยย่อมมีชยั ไปกว่าครึ่งในการ
ถ่ายทอดสายพันธุ์ทดี่ ใี นชันถั
้ ดไป หลายต่อหลายท่านทีเ่ พาะพันธุ์
ลูกสุนขั ออกมาแล้ วไม่โดนใจ ไม่ประสบความส�ำเร็ จเท่าที่หวังไว้
อาจเป็ นเพราะแม่พนั ธุ์ยงั ไม่สวย ถูกต้ องตามมาตรฐานสายพันธุ์
ที่ดี (อย่ามองแบบเข้ าข้ างตัวเองนะครับ ให้ มองแบบเปิ ดใจแล้ ว
ท่านจะเห็นทุกอย่าง)
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จะซื ้อลาบราดอร์ จากคอกไหนดี กรุ งเทพฯ หรื อต่าง
จังหวัด ผมว่าที่ไหนก็ได้ ถ้าเรามัน่ ใจ ดูแหล่งที่เลี ้ยงมีชื่อเสียงน่า
เชื่อถือผู้เพาะพันธุ์สามารถตอบค�ำถามให้ ค�ำปรึกษาในการเลี ้ยง
ได้ แต่สว่ นใหญ่แล้ วคอกสุนขั ลาบราดอร์ ดๆี มักอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ผม
ให้ เป็ นข้ อสังเกตนะครับคนซื ้อเองก็ควรศึกษาข้ อมูล และวิเคราะห์
ด้ วยตัวเองโดยอาจจะถามจากเพือ่ นๆ ทีเ่ ลี ้ยงลาบราดอร์ และมอง
ให้ ออกว่าสายพันธุ์ที่คอกนันๆ
้ มีเค้ าเริ่ มต้ นจากที่ไหน จะเป็ นการ
บอกท่านได้ ว่าคอกไหนเพาะพันธุ์สนุ ขั ที่ดีเป็ นที่ยอมรับของคน
โดยทัว่ ไป (แต่สนุ ขั บางตัวเป็ นสุนขั น�ำเข้ ามาจากต่างประเทศท่าน
อาจจะงงๆ หน่อย แต่ทงหมดทั
ั้
งปวง
้
สามารถตรวจสอบได้ ครับ
ว่าสุนขั ตัวนัน้ สายนันดี
้ จริ งหรื อไม่ เช็คกับ Google ได้ ครับ)
จะเลือกหน้ าตาแบบไหน โครงสร้ างอย่างไร และสีอะไรดี ข้ อ
นี ้สุดแท้ แต่ความชอบของแต่ละท่านครับ ลาบราดอร์ บางตัวหัว
กลม หัวเหลี่ยม หน้ าหวาน หน้ าดุ หน้ าหล่อ กรณีนี ้สุดแต่ความ
ชอบจริ งๆ ครับไม่มีถกู ผิดมันเป็ นความชอบส่วนบุคคล (แม้ แต่
กรรมการที่มาตัดสินในการประกวดสุนขั ยังมีความชอบส่วนตัว)
แต่ในความคิดผมลาบราดอร์ ทถี่ กู ต้ อง ต้ องดูแล้ วโดยรวมสมส่วน
สวยงามรับกันทังหมด
้
ชนิดที่ว่าเห็นแล้ วสะดุดตา หน้ าตาตัวผู้
ต้ องมองแล้ วหน้ าเป็ นตัวผู้ โครงสร้ างล�่ำหนาสมส่วน กะโหลกโต
(มิใช่ตวั ใหญ่แต่หวั หลิมแหลม) และไม่ใช่หน้ าเป็ นตัวเมีย ในทาง
กลับกันตัวเมียก็ควรเห็นหน้ าตา และโครงสร้ างแล้ วเป็ นตัวเมีย (มี
ความหวาน อ่อนโยนในตัวเอง มิใช่ดดุ นั ดูนา่ กลัวตัวโตใหญ่แบบ
ตัวผู้) ทังตั
้ วผู้ และตัวเมียมันมีมาตรฐานทีเ่ ป็ นอยูใ่ นสายพันธุ์บอก
ไว้ ครับ

สีอะไรดี เรื่ องนี ้ก็อยูท่ ี่ความชอบเช่นกันกันครับ แต่สีที่
เป็ นต้ นฉบับของลาบราดอร์ คือสีดำ� ครับ (Original) บางท่านยัง
ไม่ทราบเรื่ องนี ้ ส่วนสีช็อคโกแลต กับสีเหลืองเป็ นสีรองลงมา สี
ช็อคโกแลตเป็ นสีที่หายากหน่อยจ�ำนวนประชากรของสีจะมีน้อย
กว่าสีด�ำ กับสีเหลือง และที่สำ� คัญหาสวยๆ ยาก ปกติเรามักจะ
เห็นสีชอ็ คโกแลตปากแหลม หัวหลิม โครงสร้ างไม่ลำ�่ หนากันเยอะ
นัน่ เพราะการคัดสายพันธุ์ที่ไม่ถกู ต้ อง เห็นแต่เป็ นสีช็อคโกแลต
ด้ วยกันทังตั
้ วผู้ และตัวเมียก็จบั ผสมพันธุ์กนั เพือ่ ให้ ได้ สที ตี่ ้ องการ
ออกมาจ�ำหน่าย ผมว่ามันเป็ นการมักง่ายของผู้เพาะพันธุ์ที่ท�ำ
อย่างนัน้ สิ่งที่ถกู ต้ องคือเราควรดึงส่วนดีของตัวพ่อ และตัวแม่
ออกมาเพื่อพัฒนาไปสูร่ ุ่นลูก เพื่อให้ ลกู ได้ รับส่วนที่ดมี ามากที่สดุ
กรณีแบบนี ้ต้ องเอาสีด�ำที่โครงสร้ างดีๆ แน่นๆ หนาๆ มาช่วยดึง
ครับจึงจะได้ ของดีๆ ที่เป็ นสีช็อคโกแลตออกมาเพื่อพัฒนาในรุ่น
ต่อไป ส่วนตัวผมเองผมชอบสีด�ำมากที่สดุ ครับ เพราะตลอดเวลา
ที่ผมเลี ้ยงลาบราดอร์ เพียงสายพันธุ์เดียวมากว่า 25 ปี สีด�ำเป็ นสี
ที่เกิดปั ญหาน้ อยที่สดุ ส�ำหรับผมเรี ยกได้ ว่าแทบไม่มีปัญหาใดๆ
เลย (เช่น ผิวหนัง อารมณ์ ความฉลาด โครงสร้ างที่ไม่ลำ�่ หนาแข็ง
แรงตามแบบฉบับของลาบราดอร์ ที่ถกู ต้ องอย่างแท้ จริ ง รวมถึง
การเจ็บป่ วยที่ไม่พึงประสงค์) ที่ผมกล่าวเช่นนี ้มิใช่สีอื่นไม่ดีนะ
ครับ ผมแค่บอกเล่าประสบการณ์ที่ผา่ นมาว่าเจอกับอะไรบ้ าง สี
อื่นในความคิดผม ผมว่าเค้ าไม่แข็งแรงเหมือนสีด�ำครับ แต่อย่าง
ที่เรี ยนไปในเบื ้องต้ นอยูท่ ี่ความชอบของแต่ละบุคคลครับ แต่ท้าย
สุดก็ต้องมีให้ ครบทังสามสี
้
ละครับ 555
ประการที่ส าม สุนัขมี การตรวจโรคทางพันธุกรรม
ประจ�ำสายพันธุ์หรื อไม่เพียงไร เรื่ องนี ้เป็ นปั ญหามายาวนานแล้ ว
ในสายพันธุ์ลาบราดอร์ แท้ จริ งแล้ วการตรวจโรคทางพันธุกรรม
มันมีการตรวจโรคทุกสายพันธุ์ซงึ่ จ�ำเป็ นในสายพันธุ์นนๆ
ั ้ แต่ผม
มักไม่คอ่ ยเห็นผู้เพาะพันธุ์ท�ำกัน ไม่ร้ ูเพราะเหตุใด อาจจะยุง่ ยาก
มีคา่ ใช้ จา่ ย กลัวรับกับผลตรวจที่ออกมาไม่ได้ ก็วา่ กันไป
ั ้ จจุบนั โรคทางพันธุกรรมทีต่ รวจ
ส�ำหรับลาบราดอร์ นนปั
ทาง DNA เป็ นโรคพื ้นฐานมีทงหมด
ั้
6 โรคครับ ในอนาคตเร็ วๆ นี ้
จะเพิม่ อีก 2 โรคเป็ น 8 โรคครับ (ทางประเทศอเมริกาก�ำลังจะเปิ ด
ตรวจเร็ วๆ นี ้ ส่วนประเทศทางยุโรปเปิ ดให้ บริ การตรวจแล้ ว) ผม

ลื ม บอกไปว่า การตรวจโรคทางพัน ธุ ก รรมมี ก ารตรวจในต่า ง
ประเทศเท่านันไม่
้ มีตรวจในเมืองไทยนะครับ
โรคทางพันธุกรรม 6 โรคที่ส�ำคัญมีอะไรบ้ าง ผมขอ
อธิบายแบบสันๆ
้ นะครับเพราะเรื่องพวกนี ้ผมเคยอธิบายให้ ทราบ
ไปหลายครัง้ แล้ ว และได้ พดู มาตลอดแทบทุกปี วา่ มันส�ำคัญมากๆ
ในการพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์ ให้ ดยี งิ่ ขึ ้นไปให้ ทดั เทียมกับต่าง
ประเทศที่เค้ าท�ำมานานมากแล้ ว เพื่อลดการน�ำเข้ าสุนขั จากนอก
ให้ น้อยลงเพราะสุนขั ในบ้ านเราที่เพาะพันธุ์กนั ขึ ้นมาเองผมว่ามี
ความสวยงามมากกว่าสุนขั น�ำเข้ ามาจากนอกบางตัวเสียอีก โรค
ที่หนึง่ EIC อัมพาตเฉียบพลัน, โรคที่สอง PRA ตาบอด, โรคที่สาม
CYN นิ่วในกระเพาะปั สสาวะ และไต, โรคที่สี่ CNM กล้ ามเนื ้อ
อ่อนแรง และลีบ, โรคที่ห้า DM หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม,
และโรคที่หก HNPK เกล็ดสีจมูก และสีปากลอกร่อน ทังหกโรคนี
้
้
คือโรคทางพันธุกรรมในลาบราดอร์ ซงึ่ เป็ นโรคพื ้นฐานทีต่ ้ องตรวจ
เพราะเป็ นแล้ วไม่มียารักษาครับ การตรวจจะเป็ นการตรวจ DNA
ของตัว สุนัข แต่ ล ะตัว ที่ มี ค วามแม่ น ย� ำ สูง ซึ่ง ต้ อ งตรวจที่ ต่ า ง
ประเทศเท่านัน้ ผลออกมาเป็ นเช่นไรจะท�ำให้ ผ้ เู พาะพันธุ์จบั คูผ่ สม
กับสุนขั ตัวอืน่ ได้ ถกู ต้ องในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมเพือ่ ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงไม่ให้ ลกู ที่ออกมาเป็ นโรคนันๆ
้ อีก
เทคนิคของผู้เพาะพันธุ์ที่ผมขอใช้ ค�ำว่าไร้ จรรยาบรรณ
ไม่ได้ คดิ ทีจ่ ะพัฒนาสุนขั ลาบราดอร์ อย่างแท้ จริง แต่พดู กับใครต่อ
ใครว่าเป็ นนักพัฒนาสายพันธุ์ แต่ทา่ นนันไม่
้ เคยคิดที่จะตรวจโรค
ทางพันธุกรรมเลย ได้ ผลดีจากคนอื่นที่เค้ าท�ำไว้ ให้ แต่ไม่ยอมต่อ
ยอดใดๆ ค�ำพูดผมอาจแรงไปนิดนะครับ ผมแค่ให้ เห็นความจริ ง
แบบชัดๆ เท่านันไม่
้ มีเจตนาอย่างอื่น นักพัฒนาสายพันธุ์เค้ าต้ อง
เก็บสุนขั ทีต่ วั เค้ าคิดว่าดีทสี่ ดุ เพือ่ พัฒนาต่อในรุ่นต่อไปมิใช่มสี นุ ขั
ออกมาขายเกลี ้ยงไม่มีเหลือ เช่นนี ้พัฒนาสายพันธุ์ตรงไหนหรื อ
ครับ เทคนิคที่ผ้ เู พาะพันธุ์ลาบราดอร์ เค้ าใช้ จะมีให้ เห็นในหลาย
รูปแบบดังนี ้
1.พ่อพันธุ์ หรื อแม่พนั ธุ์ตรวจโรคทางพันธุกรรมไม่ครบ
ทุกโรค แต่โฆษณาว่าพ่อแม่พนั ธุ์ตรวจโรคทางพันธุกรรมครบหมด
ทุกโรค (ดูดีๆ นะครับถามให้ เยอะๆ แล้ วจะรู้ กรณีนี ้มีเยอะมาก)
2.พ่อพันธุ์ หรื อแม่พนั ธุ์ตรวจโรคทางพันธุกรรมครบทุก
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โรค แต่มีบางโรคผลออกมาเป็ น (CARRIER) ทังพ่
้ อพันธุ์ และแม่
พัน ธุ์ เค้ า ห้ า มผสมพัน ธุ์ กั น เพราะลูก บางตัว จะเป็ นโรคนัน้
(AFFECT) (ความเสี่ยงตกอยูก่ บั ผู้ซื ้อที่ไม่ร้ ูซื ้อสุนขั ไปเลี ้ยง)
3.ผู้เพาะพันธุ์บางท่านบอกว่าตัวเค้ าเป็ นนักพัฒนาพันธุ์
สุนขั ลาบราดอร์ ต้องการพัฒนาสุนขั ให้ ดียิ่งขึ ้นไป แต่พอถูกถาม
กลับว่าท�ำไมไม่ตรวจโรคพ่อพันธุ์ตวั นันเลยสั
้
กโรคเดียวทังๆ
้ ที่มี
ก�ำลัง (เงิน) ที่จะตรวจได้ เค้ ากลับตอบว่าถ้ าผมตรวจผมก็ด�ำน� ้ำ
ผสมพันธุ์กบั ตัวเมียของผมเอง หรื อของคนอื่นที่มาขอผสมไม่ได้
สิครับ (ฟั งแล้ วสงสารลูกสุนขั ที่ออกมาจะเป็ นยังไง)
4.พ่อพันธุ์ตรวจโรคครบทุกโรค แต่มีบางโรคผลออกมา
เป็ น (CARRIER) กลับน�ำมาผสมพันธุ์กบั แม่พนั ธุ์ทไี่ ม่ได้ ตรวจโรค
ทางพันธุกรรมใดๆ เลยสักโรค
5.ผลตรวจโรคสุนขั ของพ่อพันธุ์ หรื อแม่พนั ธุ์มีผลออก
มาเป็ น (CARRIER) แต่ลงผลตรวจโรคในโรคนันว่
้ าเป็ น (CLEAR)
พอขอดูใบรับรองผลการตรวจโรคกลับบอกว่าหาไม่เจอ
6.ส่งตรวจโรคสุนขั ตัวหนึง่ สมมติชื่อ A แต่เอาเนื ้อเยื่อ
ของสุนขั ชื่อ B ส่งไปแทนเพื่อให้ ได้ ผลสุนขั ตัวที่ชื่อ A ออกมาเป็ น
(CLEAR) เหมือนกับสุนขั ชื่อ B (แล้ วเช่นนี ้จะส่งไปเพื่ออะไรหา
รายได้ ด้วยการหลอกตัวเองยังได้ เลย ปั ญหาผลเสียก็ตกอยูก่ บั คน
อื่นที่ไม่ร้ ูเรื่ องสิครับ)
นี่เป็ นแค่บางส่วนเท่านันที
้ ่เรี ยกตัวเองว่าผู้เพาะพันธุ์ ผู้
พัฒนาพันธุ์ท�ำกันในปั จจุบนั ลูกสุนขั ที่ออกมามันเกิดจากการ
ผสมพันธุ์ของผู้เลี ้ยงทีม่ องข้ ามความรับผิดชอบทีต่ วั ท่านเหล่านัน้
สร้ างขึ ้นมาเอง แต่กรรมตกอยูก่ บั ผู้ซื ้อสุนขั
เพื่อความเข้ าใจ
CLEAR ผสมกับ CLEAR ได้ ลกู CLEAR 100%
CLEAR ผสมกับ CARRIER ได้ ลูก CLEAR 50%,
CARRIER 50%
CLEAR ผสมกับ AFFECT ได้ ลกู CARRIER 100%
CARRIER ผสมกับ CARRIER ได้ ลกู CLEAR 25%,
CARRIER 50%, AFFECT 25%
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เมื่อตรวจโรคครบทัง้ 6 โรค ก็ต้องเทียบเคียงตามตาราง
ข้ างบนในทุกๆ โรคครับ ข้ อสังเกตสุนขั ตัวใดทีไ่ ม่ลงผลตรวจในโรค
นันๆ
้ สันนิษฐานได้ เลยครับว่าไม่ได้ ตรวจโรค หรื อตรวจแล้ วผล
ตรวจออกมาไม่ผา่ นเป็ นโรค (AFFECT) ครับ ที่ผมพูดเช่นนี ้เพราะ
ตัวผมเองเคยถูกต่างประเทศหลอกมาแล้ วบอกมีผลตรวจโรคผ่าน
(CLEAR) แต่ตวั ผมเองไม่มนั่ ใจท�ำไมบอกเราผ่านแต่ไม่ลงผล
ตรวจโรคพอไปตรวจซ� ้ำผลออกมาเป็ น (AFFECT) ครับสบายไป
การตรวจโรคเรื่องข้ อสะโพกเสือ่ ม (HIP) และโรคข้ อศอก
เสื่อม (ELBOW) หลายท่านมักถามแต่เรื่ องโรคข้ อสะโพก แต่ไม่
ถามถึงเรื่ องข้ อศอกเสื่อมเลยซึง่ มีความส�ำคัญเท่าๆ กัน แท้ จริ ง
แล้ ว 2 โรคนี ้เมื่อเป็ นสามารถรักษาตามอาการได้ ครับไม่เหมือน
กับการตรวจโรค DNA ซึง่ เป็ นแล้ วรักษาไม่ได้ อย่างไรก็ดี 2 โรคนี ้
มันมีความเสี่ยงอย่างอื่นที่ท�ำให้ เป็ นโรค เช่น อาหาร การเลี ้ยงดู
สถานที่ และการออกก�ำลัง ไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์เพียงอย่าง
เดียว ฉะนันถ้
้ าเราเลือกได้ ก็ควรเลือกสุนขั จากสายพันธุ์ที่มีการ
ตรวจ 2 โรคนี ้ด้ วยเพื่อลดความเสี่ยงในตัวสุนขั ที่จะเกิดโรคนี ้ครับ
การตรวจ 2 โรคนี ้ที่จะมีใบรับรองยื่นยันว่าไม่เป็ นโรค สุนขั ที่จะ
ท�ำการตรวจต้ องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 2 ปี จึงจะออกใบรับรองให้ การ
ตรวจก่อนยังบอกอะไรที่แน่ชดั ไม่ได้ เป็ นเพียงแนวทางที่จะเป็ น
เมื่อถึงวัยที่จะตรวจได้ ครับ (ส่งตรวจที่ประเทศอเมริ กา) อีกอย่าง
การตรวจต้ องตรวจโดยสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเท่านันนะครั
้
บ
ไม่ใช่สตั วแพทย์ทา่ นไหนก็ตรวจได้
อีกเรื่ องที่พบได้ บ่อยคือการส่งมอบลูกสุนขั ในวัยกี่วนั
บางที่สง่ มอบอายุ 40 – 45 วัน บางที่สง่ มอบอายุ 60 วัน (2 เดือน)
และบางที่สง่ มอบอายุ 30 วัน คิดว่าจุดไหนเหมาะสมที่สดุ ครับ
ผมว่า 60 วัน (2 เดือน) หรื อมากกว่านันเหมาะสมที
้
่สดุ การที่สง่
ลูกสุนขั เร็วเกินไปความพร้ อมทางร่างกาย และจิตใจยังไม่สมบูรณ์
ลองคิดดูวา่ ถ้ ารับลูกสุนขั อายุน้อยๆ มาจะเกิดอะไร ลูกสุนขั ได้ รับ
วัคซีนมาแล้ วภูมวิ คั ซีนขึ ้นแล้ วรึยงั ถูกฝึ กทานอาหารคล่องรึยงั ฝึ ก
ขับถ่ายเป็ นทีเ่ ป็ นทางรึยงั สภาพจิตใจพร้ อมทีจ่ ะแยกจากแม่ และ
พี่น้องรึยงั การผลักภาระออกจากคอกที่เร็วเกินไปภาระที่มีขึ ้นจะ
ตกอยูก่ บั ผู้ซื ้อนะครับ ผมเองก็เข้ าใจว่าบางท่านอาจอยากรับลูก

สุนขั เร็ วเพราะอยากเลี ้ยงแล้ วอยากเล่นกับเค้ า แต่การรับเร็ วเกิน
ไปมีความเสีย่ งเรื่องเสียชีวติ นะครับมันจะไม่ค้ มุ เพราะสุนขั ทุกตัว
เมื่อย้ ายไปบ้ านใหม่จะมีความเครี ยดในช่วงแรกทุกตัวเค้ าต้ องใช้
เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่ง ถ้ าภูมิวคั ซีนยังไม่ขึน้ ด้ วยยิ่ง
อันตรายครับ ในเรื่ องนี ้อยูท่ ี่ผ้ ซู ื ้อเองครับว่าพร้ อมรับหรื อไม่ และ
อายุเท่าไหร่
ประการที่ส่ ี ราคา ข้ อนี ้อยูท่ กี่ �ำลังของแต่ละท่านว่าไหว
แค่ไหน ความเป็ นจริ งในเรื่ องราคามันมีองค์ประกอบของมันใน
การตังราคาค่
้
างวดของตัวสุนขั แต่ทงหมดทั
ั้
งปวงอย่
้
างทีผ่ มกล่าว
มาทังหมดข้
้
างต้ นรวมกัน (สุนขั มิใช่สนิ ค้ าเป็ นสิง่ มีชีวติ และจิตใจ
ที่ภกั ดีกบั เราจนกว่าเค้ าตายจากเราไป) ราคานันมั
้ นขึ ้นอยู่กบั
หลายปั จจัยครับว่าแหล่งที่มาของสุนขั นันดี
้ มากน้ อยแค่ไหน ผู้
เพาะพันธุ์ให้ รายละเอียดใส่ใจกับการคัดเลือกสายพันธุ์นนดี
ั ้ ขนาด
ไหน ใช้ สายพันธุ์ทดี่ เี ป็ นทีน่ ยิ มในการพัฒนาพันธุ์หรือไม่ เป็ นสุนขั
น�ำเข้ า หรื อสุนขั ที่เกิดในประเทศ ใช้ อาหารที่ดีในการเลี ้ยงดูหรื อ
ไม่ ใส่ใจกับสุนขั มากน้ อยแค่ไหน มีการจัดการทีด่ เี พียงใด ทังหมด
้
มันคือต้ นทุนในการก�ำหนดราคาครับ สิง่ ที่ผมจะเรี ยนคือ การคัด
เลือกสุนขั ที่ดีหรื อไม่ดี สวยงาม และฉลาดมากน้ อยแค่ไหนอยูท่ ี่
ตัวท่านเอง สุนขั หนึง่ ตัวต้ องอยูก่ บั ท่านกว่าสิบปี สุนขั ต้ องกิน ต้ อง
ได้ รับวัคซีนป้องกันโรค และต้ องได้ รับการดูแลจากท่าน ทุกอย่าง
มันคือค่าใช้ จา่ ยของตัวท่านทังหมด
้
สิง่ ที่ผมจะบอกก็คือสุนขั ที่ดี
หรื อไม่ดีมีคา่ ใช้ จา่ ยในการดูแล เลี ้ยงดูเท่ากัน แต่สงิ่ ที่ทา่ นได้ รับ
มันแตกต่างกันนะครับ ลองนึกภาพดูคนอืน่ ชมสุนขั ทีท่ า่ นเลี ้ยงว่า
สวย ฉลาด ท่านภูมใิ จไหม แต่ในขณะเดียวกันท่านเสียเงินซื ้อสุนขั
มาเลี ้ยงเหมือนกันแต่คนอืน่ ถามท่านว่าไปเก็บสุนขั ทีไ่ หนมาเลี ้ยง
ท่านจะปวดใจแค่ไหน สิ่งที่ผมกล่าวมันเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ ้นมา
แล้ วกับหลายๆ ท่าน ยิ่งถ้ าท่านใดคิดจะเพาะพันธุ์เพื่อขายเป็ น
รายได้ เสริ มให้ แก่ทา่ นเอง หรื อของครอบครัว ท่านยิ่งต้ องคิดให้
หนักเพราะเมือ่ ท่านเลือกสุนขั โดยพิจารณาเพียงราคาเป็ นตัวหลัก
ในการก�ำหนดการซื ้อสุนขั ท่านอาจจะได้ สนุ ขั ทีไ่ ม่สวยถูกต้ องตาม
มาตรฐานสายพันธุ์ เมื่อสุนขั โตขึ ้นท่านเพาะพันธุ์ออกมา ก็จะ
กระจายสายพันธุ์ที่ไม่ถกู ต้ องต่อๆ ไปอีก ซึง่ ท่านจะไม่มีโอกาส
กลับไปแก้ ไขในสิง่ ที่ทา่ นตัดสินใจเองแต่แรกเลย ต่อให้ เติมเงินยัง
ไงก็ไม่มีทางท�ำให้ สุนัขที่ไม่สวยกลับเป็ นสุนัขที่สวยถูกต้ องได้
หรอกครับ สุนขั ที่เป็ นเกรดประกวดมักมีราคาสูงมากกว่าเกรด
้ เพราะว่าสุนขั เกรดประกวดมี
เลี ้ยงเล่นเยอะท�ำไมถึงเป็ นเช่นนันก็
ความสวยงาม ความฉลาด และความถูกต้ องตามมาตรฐานสาย
พันธุ์

จะเห็นได้ วา่ ผมมิได้ กล่าวในบทความนี ้ว่าการเลือกจะ
ต้ องเป็ นลูกสุนขั หรื อสุนขั โตเพราะถ้ าองค์ประกอบมาครบ และดี
ตามที่ผมกล่าวไว้ ข้างต้ นครบถ้ วนไม่วา่ จะเป็ นลูกสุนขั หรื อสุนขั
โตท่านจะได้ สนุ ขั ทีด่ อี ย่างแน่นอน ในปั จจุบนั มีหลายท่านนิยมซื ้อ
สุนขั โตแล้ วไปเลี ้ยงเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลเหมือนสุนขั
เด็ก อีกทังสอนอะไรให้
้
ก็งา่ ยกว่าเพราะสุนขั โตได้ รับการฝึ กมาใน
ระดับหนึง่ แล้ ว ผมหวังว่าบทความนี ้คงมีประโยชน์กบั ท่านบ้ างไม่
มากก็น้อย

หน้ าปกฉบับนี ้เป็ นสุนขั ทีผ่ มเพาะพันธุ์ขึ ้นมาเองทังหมด
้
สีด�ำด้ านหลังอายุ 14 เดือน ชื่อ ENRICO “Eric” ส่วนเจ้ าตัวเล็ก
สามตัวด้ านหน้ าอายุ 2 เดือนทังสามตั
้
วเป็ นพี่น้องท้ องเดียวกัน
นับจากทางซ้ ายมือ ชื่อ MOZART “Moz” / MAVERICK “Marvel”
/ MARCO “Mark” 						
ส�ำหรับท่ านที่กำ� ลังมองหาลาบราดอร์ ดๆ
ี สักตัวไป
เป็ นสมาชิ ก ในครอบครั ว ขณะนี ้ !!! พั ฒ นาการเฮ้ า ส์
ลาบราดอร์ มีลูกสุนัขครบทัง้ 3 สี (ด�ำ ช็อคโกแลต และ
เหลือง) พร้ อมการรั บประกันโรคทางพันธุกรรม 6 โรคให้
ตลอดชี วิต ของลู ก สุ นั ข ว่ า ไม่ เ ป็ นโรค (AFFECT) อย่ า ง
แน่ นอนทุกตัว ในราคาเริ่มต้ นที่ 3X,XXX บาท รวมถึงหาก
ท่ านใดสนใจในพ่ อพันธุ์ และแม่ พนั ธุ์ รวมทัง้ สุนัขวัยรุ่นของ
เราเพื่อน�ำไปพัฒนาสายพันธุ์ ทางเรายินดีแบ่ งปั นให้ กับ
ท่ านที่ รั ก ลาบราดอร์ สนใจโทร : 098-224-6599 /
089-027-2277 ติดต่ อคุณต่ อ หรือเข้ าดูรูปลาบราดอร์ สวยๆ
ได้ ท่ เี ว็บไซต์ www.pattanakarnhouse.com
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ผู้เลี้ยงลาบราดอร์ของพัฒนาการเฮ้าส์
คุณไพศาล กิตติสุภาพ (คอก PS LABRADOR) ผู้เพาะพันธุ์ลาบราดอร์ ( Labrador Breeder)
แบดแมน (TH. CH. PATTANAKARN HOUSE BATMAN) (เพศผู้ สีชอ็ คโกแลต)
เอลลี่ (TH. CH. PATTANAKARN HOUSE ELIZABETH) (เพศเมีย สีชอ็ คโกแลต)
อันดับแรกเริ่มต้ นจากคนทีไ่ ม่ชอบเลี ้ยงสัตว์ แม้ แต่สนุ ขั หรือแมว แต่มเี หตุทตี่ ้ องเลี ้ยงมาจากความจ�ำเป็ น
เรื่องความปลอดภัยของคนในบ้ านจึงเริ่มมองหาสุนขั ทีม่ าท�ำหน้ าทีน่ ี ้ เราจึงเลือกพันธุ์ร็อตไวเลอร์ ซงึ่ มีปัญหาเรื่อง
ความดุร้ายและปั ญหาโรคข้ อสะโพกเสื่อมตังแต่
้ ยงั อายุน้อย ท�ำให้ ผมไม่ประสบความส�ำเร็ จในการเลี ้ยงครัง้ นี ้
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้ าใจในสายพันธุ์ที่จะเลี ้ยง ขาดความจริ งใจจากผู้เพาะพันธุ์ที่ไม่รับผิดชอบ ท�ำให้ ผม
เริ่มมองหาสุนขั ตัวใหม่อีกและครัง้ นี ้ก็กลัวพลาดเหมือน
ครัง้ ก่อนจึงศึกษาถึงสายพันธุ์ที่เหมาะกับครอบครัวผม
และไม่ต้องดูแลอะไรพิเศษมากมาย ตลอดจนไม่ต้องตัด
หูตดั หางด้ วย จึงมาจบลงที่ลาบราดอร์ เพศผู้และต้ อง
เป็ นสีเหลืองด้ วยตอนนัน้ และได้ ซื ้อลาบราดอร์ ตวั แรก
เข้ าบ้ าน ค่อนข้ างเป็ นที่นา่ พอใจมากในครัง้ นี ้เนื่องจาก
ครัง้ นี ้เริ่ มต้ นจากความรักและความเข้ าใจในสายพันธุ์
ลาบราดอร์ แต่สนุ ขั ตัวนี ้ค่อนค้ างสมบูรณ์ดีแต่มีปัญหา
ขาหลังไม่คอ่ ยแข็งแรงเท่าที่ควรแต่ตอนนันยั
้ งไม่เข้ าใจ
ขาหลังไม่ค่อยสวยเท่าที่ ควร และหลังจากนัน้ ก็ หา
ลาบราดอร์ เพศเมียอีกตัวมาเป็ นเพื่อน โดยลาบราดอร์
Batman 26 Month
ทังสองตั
้
วที่ได้ มามีความฉลาดมากๆ แต่ก็มีปัญหาเช่น
เดิมคือ ลาบราดอร์ ทไี่ ด้ มาขาหลังยังไม่แข็งแรงเท่าทีค่ วร
หัวที่ยงั ไม่สวยงามเท่าที่ควร หางไม่ตรงและใหญ่สนเหมื
ั ้ อนในต่างประเทศ จึงมีความคิดจะหาลาบราดอร์
เข้ าบ้ านใหม่อกี 1-2 ตัว โดยเน้ นเป็ นเกรดประกวดเท่านันครั
้ ง้ นี ้โดยเข้ าใจว่าการประกวดคือค�ำตอบสุดท้ าย
ของคุณภาพลาบราดอร์ ที่สวยงามและมีคณ
ุ ภาพในฝั น แต่ก็ฝันสลายเพราะต้ องพบกับปั ญหาลาบราดอร์
ที่ซื ้อมาราคาแพงมีปัญหามากมายจนต้ องให้ คนไปเลี ้ยงเล่น ทังหมดนี
้
้ท�ำให้ เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่ ม
เป็ นผู้เพาะพันธุ์ลาบราดอร์ และส่งลูกสุนขั เข้ าประกวดในนาม PS LABRADOR KENNEL
ดังนันจึ
้ งต้ องศึกษาถึงมาตรฐานของสายพันธุ์ลาบราดอร์ ที่ถกู ต้ อง และเป็ นปั จจุบนั จากผู้ร้ ู ใน
สนามประกวด จากผู้เพาะพันธุ์รุ่นอาจารย์หลายท่าน จากต�ำรา จากสื่อต่างประเทศต่างๆ มากมายเพื่อ
Ellie 15 เดือน
ให้ ทราบถึงลักษณะที่ตา่ งประเทศพัฒนาไปค่อนข้ างมากท�ำให้ เห็นทิศทางในการพัฒนาของต่างประเทศ
ประกอบกับการพัฒนาของ PS LABRADOR KENNEL แต่ในการพัฒนานันจ�
้ ำเป็ นต้ องมีแนวร่วมหรื อ
พันธมิตรในการพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์ เนื่องจากผมไม่สามารถเลี ้ยงลาบราดอร์ ได้ หลายตัวและหลาก
หลาย มากไปกว่านันคื
้ อคุณภาพของลาบราดอร์ แต่ละตัวที่สามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปสู่รุ่ นลูกรุ่ น
หลาน ต่อไป ดังนันเราจึ
้
งเลือกพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์หลักจากพัฒนาการเฮ้ าส์ ลาบราดอร์
เหตุผลหลักที่เลือกพัฒนาการเฮ้ าส์
1. พ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์ผา่ นการตรวจโรคพันธุกรรมหลักทุกตัว
2. พ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์มีลกั ษณะเด่นและพึงประสงค์ตรงกับ ที่ PS LABRADOR อยากให้ เป็ น
3. ผู้เพาะพันธุ์ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาลาบราดอร์ มานานและพร้ อมแนะน�ำผู้เพาะพันธุ์ราย
ใหม่อย่างดี
ดังนันลู
้ กสุนขั ลาบราดอร์ ที่เกิดจาก PS LABRADOR นอกจากจะมีลกั ษณะที่ถกู ต้ อง สวยงาม
เป็ นที่นิยม มีรูปทรงทันสมัย แล้ วนัน้ ยังต้ องค�ำนึงถึงเรื่ องโรคพันธุกรรม ความเฉลีย่ วฉลาดในการจดจ�ำสิง่
ต่างๆ เช่นการฝึ กสอน (IQ),
Ellie 22 เดือน
นอกจากนันยั
้ งต้ องค�ำนึงถึงนิสยั ใจคอ ไม่ดรุ ้ าย ไม่ก้าวร้ าว ไม่ขลาดกลัว ไม่ตื่นเต้ น (EQ) แค่นี ้
ก็พอแล้ วส�ำหรับการพัฒนาลาบราดอร์ ของ PS LABRADOR KENNEL
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ผู้เลี้ยงลาบราดอร์ของพัฒนาการเฮ้าส์
คุณณัฎฐินี อนุราษฎร์ (แพม)
ขุน (PATTANAKARN HOUSE KUN) (เพศผู้ สีเหลือง)
บางคนคิดว่าการเลี ้ยงสุนขั ตัวหนึง่ เป็ นเรื่องปกติทใี่ ครๆ ก็ทำ� กัน แต่สำ� หรับ
ครอบครัวเรา การเลี ้ยงสุนขั คือการพาชีวิตหนึง่ เข้ ามาในครอบครัว เราต้ องคิดให้ ดี
ว่าเราพร้ อมที่จะเลี ้ยงสุนัขหรื อไม่ ความพร้ อมที่พูดถึง คือความพร้ อมทัง้ ด้ าน
ร่างกาย และจิตใจ โดยเฉพาะการเลี ้ยงสุนขั พันธุ์ใหญ่ เรื่ องร่างกายหมายถึง เรามี
ก�ำลังกายพอที่จะพาเขาออกก�ำลังกายไหม เราสามารถดูแลเขาเองเมื่อไม่มีใครอยู่
บ้ านได้ ไหม และเรื่องจิตใจหมายถึง เราพร้ อมจะรับเอาชีวติ สุนขั เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่
ของชีวิตเราหรื อไม่ เพราะเมื่อมีสนุ ขั เวลาส่วนตัวส่วนหนึง่ ของเราจะหายไป และ
เราพร้ อมที่จะสละเวลานันหรื
้ อไม่ พอตอบค�ำถามเหล่านันได้
้ แล้ ว ดิฉนั และสามีจงึ
เริ่มต้ นการหาข้ อมูลของสุนขั พันธุ์ลาบราดอร์ ทีเ่ ราทังสองคนมี
้
ความชอบเป็ นพิเศษ
เราใช้ เวลาหาข้ อมูลของลูกสุนขั พันธุ์ลาบราดอร์ เป็ นเดือน ปั จจัยหลักใน
การตัดสินใจของเรามีแค่ 2-3 อย่างเท่านัน้ คือสายพันธุ์นนต้
ั ้ องมีโอกาสมีโรคทาง
พันธุกรรมติดมาน้ อยทีส่ ดุ และต้ องมีความถูกใจ และเราได้ มโี อกาสไปดูหลายฟาร์ ม
จนพรหมลิขิตให้ มาเจอ “ขุน”
ขุนเป็ นลาบราดอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขุนเป็ นสุนขั ที่ยิ ้มตลอดเวลา
ตังแต่
้ เด็ก ร่าเริง และฉลาดมาก และด้ วยเหตุผลนี ้ขุนได้ มาเติมเต็มให้ ครอบครัวเรา
มีแต่รอยยิ ้มและหัวเราะได้ ในทุกๆ วัน และเป็ นที่รักของทุกคนที่ได้ เจอ
ความสุขที่สดุ ของขุนคือการได้ อยู่กบั เรา เราไปไหนขุนจะขอไปด้ วย จึง
ไม่ใช่เรื่ องแปลกถ้ าเจอเรา 2 คน กับ สุนขั 1 ตัว ตามสถานที่ตา่ งๆ อยูเ่ สมอ เพราะ
ครอบครัวเราจะไปไหนไปกัน ไปด้ วยกันทุกที่ที่สนุ ขั สามารถไปด้ วยได้ ส่วนความ
สุขของเราในการเลี ้ยงขุน นอกจากได้ ยิ ้มและหัวเราะในทุกๆ วันแล้ ว เราทังสองคน
้
ยังได้ ฝึกความอดทนและความเสียสละ เพราะในหลายๆ ครัง้ ขุนจะมีความคิดเป็ น
ของตัวเอง และท�ำเรื่ องป่ วนๆ แสบๆ ให้ เราต้ องวุน่ วายอยูเ่ สมอเช่นกัน
บางคนบอกว่าการเลี ้ยงสุนขั ตัวหนึ่ง มันคือภาระ มันคือความวุ่นวาย
สิ ้นเปลือง แต่เราเรียกมันว่าความสุข เพราะคงมีไม่กี่คนบนโลกใบนี ้ทีเ่ ขาให้ เราหมด
ทัง้ ใจแบบไม่มีเงื่ อนไข เรามี ความสุขที่ จะอยู่ด้วยกัน เพราะขุนคื อสมาชิ กใน
ครอบครัวเราไปแล้ วค่ะ
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ผู้เลี้ยงลาบราดอร์ของพัฒนาการเฮ้าส์
คุณสุนทรี สุขญาติเจริญ (เจีย๊ บ) (คอก MIRACLE LABRADOR) คอกน้ องใหม่ สดๆ ร้ อนๆ กับลาบราดอร์ 3 สี
ยูโร (TH. CH. PATTANAKARN HOUSE EURO) (เพศผู้ สีดำ� )
เงินปอนด์ (TH. CH. PATTANAKARN HOUSE NGERN POUND) (เพศผู้ สีเหลือง)
ดอลลาร์ (PATTANAKARN HOUSE ZACKY) (เพศเมีย สีชอ็ คโกแลต)
การเลี ้ยงสุนขั เป็ นเรื่ องส�ำคัญมาก เพราะสุนขั เป็ นสัตว์เลี ้ยงที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สกึ รักและ
ผูกพันกับเจ้ าของ เหมือนกับมนุษย์อย่างเราๆ ที่รักและผูกพันกับครอบครัวนี่แหละค่ะ ดังนันเราควรจะ
้
เตรี ยมความพร้ อมในทุกๆ ด้ านก่อนที่จะตัดสินใจน�ำสุนขั มาเลี ้ยง ไม่วา่ ท่านจะซื ้อสุนขั เกรดเลี ้ยงเล่น,
เกรดประกวด หรื อเกรดใดๆ มาเลี ้ยงก็ตาม ความรับผิดชอบ เป็ นสิ่งส�ำคัญที่สดุ ที่เจ้ าของสุนขั ต้ องมี
หากเรามีความรับผิดชอบต่อภาระหน้ าที่ของตัวเอง ก็จะไม่ท�ำให้ เกิดปั ญหากับสุนขั และตัวเราเองใน
ภายหลัง จากประสบการณ์การเลี ้ยงลาบราดอร์ มา 2 ปี ความพร้ อมในความหมายที่กล่าวมาหมาย
ถึง “สถานที่เลี ้ยง”, “ค่าใช้ จา่ ย” ที่ทา่ นจะต้ องรับภาระเป็ นอย่างน้ อย 10 ปี ขึ ้นไป, รวมถึง “เวลา” ถาม
ตัวเองก่อนว่าเราพอจะแบ่งปั นเวลาของเราให้ กบั เค้ าได้ หรื อไม่
เหตุผลทีเ่ จี๊ยบตัดสินใจเลือกลูกสุนขั ทีพ่ ฒ
ั นาการเฮ้ าส์ฯ (อาจดูไม่คอ่ ยวิชาการเท่าไหร่นะคะ)
คือ ข้ อแรกลูกสุนขั ที่นี่สวย น่ารัก ถูกใจเรา ต้ องชะตา ว่าอย่างนันเถอะ
้
ซึง่ ก็ต้องบอกว่าความสวย ความ
น่ารัก ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละคน ที่อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะ ข้ อสองลูกสุนขั ปลอดโรค

เงินปอนด์

ยูโร

เงินปอนด์

เงินปอนด์

ดอลล่าร์

ทางพันธุกรรม เนื่องจากพ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุ์ของที่นี่ผา่ นการตรวจโรคทุกตัว มี Certificate ที่สามารถตรวจสอบได้ (อันที่จริ งตอนที่ซื ้อ
ลูกสุนขั ก็ไม่ค่อยเข้ าใจเรื่ องโรคทางพันธุกรรมนี ้เท่าไหร่ นกั นะคะ แต่มีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าการตรวจโรคทางพันธุกรรมเป็ นสิ่งที่
ส�ำคัญแน่นอน เพราะหากเราละเลยไม่ให้ ความส�ำคัญ เราจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าจะไม่เกิดปั ญหากับลูกสุนขั ของเราในอนาคต) ซึง่ ต้ อง
บอกว่าลาบราดอร์ 3 ตัว ที่ครอบครัวเราเลี ้ยงมา 2 ปี นัน้ ไม่ท�ำให้ เราผิดหวังเลยจริ งๆ สุนขั ทัง้ 3 ตัว สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อารมณ์
ดี ฉลาด เชื่อฟั งค�ำสัง่ ท�ำให้ ครอบครัวเรามีความสุขมากๆ (ดื ้อ ซน ก็มีบ้างนะคะ ไม่ใช่ไม่มีเลย ก็เป็ นปกติของลูกสุนขั ) นอกจากเรื่ อง
สายพันธุ์ที่มีผลกับนิสยั ของสุนขั แล้ ว วิธีการเลี ้ยงของเจ้ าของสุนขั เอง ก็มีผลต่ออุปนิสยั รวมไปถึงสุขภาพ ของสุนขั ของท่านด้ วยเช่น
กัน ก็คล้ ายๆ กับการเลี ้ยงลูกนัน่ แหละค่ะ ท่านอยากให้ ลกู ท่านเป็ นอย่างไรก็ปลูกฝั งสิง่ นันลงไป
้
สุนขั ก็เช่นกันถ้ าเราอยากให้ เค้ าเป็ น
ยังงัย ก็ต้องหมัน่ เพียรสอนเค้ าเหมือนกัน สุนขั เค้ ารับรู้ได้ นะคะเพียงแต่เค้ าพูดไม่ได้ เท่านันเอง
้
ผลพลอยได้ จากการเลี ้ยงเจ้ า 3 ตัว (ดอลล่าร์ , ยูโร, เงินปอนด์) ก็คือตอนนี ้เรามีโอกาสเป็ นเจ้ าของคอกลาบราดอร์ เล็กๆ ก็
สืบเนื่องมาจากการส่ง เจ้ ายูโร กับ เงินปอนด์ ลงสนามประกวด จนกระทัง่ จบไทยแชมป์ ก็ท�ำให้ ครอบครัวได้ ปลื ้มใจพอสมควร ยิ่ง
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั เราว่าเราได้ ลกู สุนขั ที่ดีจริ งๆ มาเลี ้ยงท�ำให้ เรามีไอเดียที่อยากจะแบ่งปั นสายพันธุ์ที่ดี ให้ กบั ท่านที่สนใจจะ
ผสมกับพ่อพันธุ์ของเรา ก็สามารถติดต่อมาได้ ที่ Miracle นะคะ
บทสัมภาษณ์ของทังสามท่
้
านเป็ นความคิดเห็น และความรู้สกึ จากใจทีม่ ตี อ่ ลาบราดอร์ ของพัฒนาการเฮ้ าส์ ซึง่ เป็ นการแสดง
ความเห็นโดยส่วนตัวอย่างอิสระ ทางพัฒนาการเฮ้ าส์ฯ ขอขอบคุณในความกรุณาเสียสละเวลาในการให้ ความเห็นต่อลาบราดอร์ ที่
ท่านเลี ้ยงอยูจ่ ากใจจริ ง และชื่นชอบในคุณภาพ นิสยั ของสุนขั ที่ทางพัฒนาการเฮ้ าส์ฯ พัฒนาขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลากว่า
25 ปี โดยยังคงไว้ ซึ่งคุณภาพ ซึ่งหากท่านต้ องการลูกสุนัขเพื่อเป็ นสมาชิกใหม่ในครอบครั ว สามารถเข้ าไปดูรูปได้ ในเว็บไซต์
www.pattanakarnhouse.com ซึง่ พัฒนาการเฮ้ าส์ ลาบราดอร์ มีเพียงแห่งเดียวเท่านันนะครั
้
บ
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