บางแง่มมุ อันน่ าภูมิใจ และท�ำความรูจ้ กั กับสายเลือด

“Zenith”

พ่อพันธุน์ � ำเข้าจากโปแลนด์ ลาบราดอร์เจ้าของต�ำแหน่ ง

“CHAMPION OF CHAMPIONS ประเทศไทย ปี 2010”
ปก Thailand Pet Journal ฉบับนี้พบ
กับลาบราดอร์จากพัฒนาการเฮ้าส์อีก
ครัง้ คราวนี้ถงึ คิวแนะน�ำ “Zenith” พ่อ
พันธุ ล์ าบราดอร์ตวั ใหม่ในสังกัดอย่าง
ละเอียดว่าเป็ นลูกเต้าเหล่าใคร และยังมี
ลาบราดอร์ชอ่ื ดังอีกหลายตัวทีเ่ กี่ยวข ้อง
ทางสายเลือดกับ “Zenith”

r Zenith คว้า Junior Winner
Białystok 2009
Breed หรือ Group (To Become a
Junior Champion the requirements are:- 3 first placings at an
All Breed Championship Show in
Junior Dog or Junior Bitch.)
นอกจากนี้แล ้ว ยังเพิม่ ผลการ
ประกวดทีเ่ มืองไทยมากมายด้วยเช่นกัน
จนจบ Thailand Champion อีก
ต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2010 จาก
งาน American Stafford Championship Dog Show 2010 (10th SSCT
ALL BREED CHAMPIONSHIP
DOG SHOW) ทีพ่ นั ธุท์ พิ ย์ งามวงศ์วาน
โดยการตัดสินของ Mr. Martin Riady
กรรมการชาวอินโดนีเซีย
“Zenith” ผ่ า นการตรวจโรคด้า น
พันธุ กรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น HIP :
Good
ELBOW : Normal
EIC : Clear (1001-S-22198)
PRA : Clear (Optigen A) (0910-S29977)
MIOPATIA (HMLR) : Clear (1901S-22108)
Teeth : Scissor Bite And Full
Dentition
จึงอุ่นใจได้วา่ “Zenith” เป็ น
พ่อพันธุ ล์ าบราดอร์สชี ็อกโกแล็ตที่ผล
การประกวดควบคู่ไปกับผลการตรวจ
สายเลือดที่ดีเยี่ยม ลดปัญหาโรคทาง
พันธุ กรรมต่างๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า
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POL/POL JR/TH. CH. ZENITH OF
THE SUN HERBU ZADORA
“Zenith”
(CHAMPION OF CHAMPION 2010
r Zenith วัย 7 เดือน (25 มกราคม 2008)
THAILAND)
(1 CACIB)
“Zenith” เป็ นลาบราดอร์สี
น�ำ้ ตาลน�ำเข ้าจากประเทศโปแลนด์ เกิด
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2008 ก่อนจะ
เดินทางเข ้ามาอยูใ่ นเมืองไทยได้สร้างผล
งานการประกวดมากมายทีโ่ ปแลนด์ ไม่
ว่าจะเป็ น Polish Champion, Polish
Junior Champion, Winner
Grudziądz, Winner Rider, Winner
Opole, Winner Bialystok, CAC
Torun
CAC, Best Male in Breed,
BOB BOG II Włocławek
CACIB, CWC, Best Male
in Breed, Best of Breed Classifieds r Zenith ได้ CAC, BOB, BOG II Włocławek 2009
CAC, Best Male in Breed, Best of
Breed Miastko
ผลงานการประกวดทีโ่ ปแลนด์
ที่สร้างเกียรติประวัติให ้ Zenith เป็ น
สุนขั พันธุล์ าบราดอร์ตวั ใหม่ กับปรากฎ
การณ์พชิ ิตต�ำแหน่ ง Polish Junior
Champion และการจบ Polish Champion ห่างกันเพียงสัปดาห์เดียว จากการ
ประกวด 3 งานคือ Grudziadz, Inowroclaw และ Opole ซึง่ สุนขั ทีม่ ตี ำ� แหน่ง
Junior Champion น�ำหน้าชือ่ ต้องได้ที่
1 ในรุ่นจูเนียร์ จากงานประกวดสุนขั ทุก
สายพันธุ ์ 3 ครัง้ โดยไม่นบั รวมในระดับ r Zenith จบ Thailand Champion เมือ่ วันที ่ 5 ธันวาคม 2010 งานพันธุท์ พิ ย์

r Zenith วัยเด็ก

rBanners Lubberline Chock “Chock”
พ่อของ “Zenith” คือ Banners Lubberline Chock “Chock”
เป็ นพ่ อ พัน ธุ ์สีช็ อ กโกแล็ต มีรู ป ร่ า ง
โครงสร้า งดีม ากตัว หนึ่ ง เกิ ด เมื่อ 11
มกราคม 2005 น�ำ เข า้ จากอเมริ ก า
ปัจจุบนั อยู่ท่ปี ระเทศเนเธอแลนด์ ผล
การตรวจเลือดทางพันธุกรรม
Hips A
Elbows 0-0
Eyes Clear (19-01-2011)
Optigen Normal
Cardiac Normal by Doppler
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ประกวดได้ ก็ประเดิมรางวัลใหญ่ทนั ที
ด้วยผลงาน BOB (baby), BIS (baby)
งาน National / National Show ทีก่ รุ
งมอสโก เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2008 จาก
นัน้ ก็กวาดรางวัลใหญ่ๆ มาโดยตลอด
เช่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2008 ได้ BOB
(Puppy), Puppy BIS2 งาน Specialty / Specialized Show, Moscow
31พฤษภาคม 2008 ได้ BOB (Puppy),
Puppy BIS2 งาน National / National show, Moscow
-1 มิถนุ ายน 2008 BOB (Puppy) งาน
Pug / Specialized show , Moscow
-5 กรกฎาคม 2008 ได้ BOB (Puppy)
พ่อของ “Zenith”
งาน Vserosiiyskaya / National
show, Ribinsk
-25 กรกฎาคม 2009 ได้ BO S งาน
Vserosiiyskaya / National show,
Moscow
-29 สิงหาคม 2009 ได้ BO B, BIG1
งาน Vserosiiyskaya / National
rMacedonia Ch. Her Majesty Of show, Moscow
Brownbank Cottage

-5 กันยายน 2009 ได้ BO S Vserosiiyskaya / National show, Moscow
จนใหไ้ ด้ตำ� แหน่ งหน้าชื่อว่า International Working Certificate, Russian
Champion, Club Champion,
Champion Of National Breed Club,
Russian Grand Champion

rRUS J CH, RUS CH, RKF Ch.
OANKOO, RFLS CH. Cameswon
Beloved By Everybody

ส�ำหรับลูก Chock แชมเปี้ ยน
ตัวที่ 3 ทีเ่ ราจะกล่าวถึงคือ RUS J CH,
RUS CH, RKF Ch.OANKOO, RFLS
CH. Cameswon Beloved By Everybody “Cameswon” เกิดเมือ่ วันที่
8 กันยายน 2006 ลูกของ Banner’s
Lubberline Chock (USA) กับแม่พนั ธุ ์
Ukr W-05, Ukr, Rus, Bel Ch Stenveyz Comes Easy จากการบรีดของ
O.Orlovskaya คอก CAMESWON
(UA) เป็ นลาบรา ดอร์ตวั เมียอีกตัวทีม่ ี
ผลงานการประกวดที่ดีม าก เจ้า ของ
ปัจจุบนั คือ Marina & Eugeny KharRUS Ch./RUS J Ch./ CHNKP/ GRAND Ch. MICONTI CHARM LADY tunov ประเทศรัสเซีย ได้สรุปผลการ
“SHELLY”
ประกวดไว ้ดังนี้

แมไ้ ม่มตี ำ� แหน่ งอะไรน�ำหน้า
แต่ใหล้ ูกเป็ นแชมป์ มชี ่ือเสียงหลายตัว
และเป็ นพ่อพันธุท์ บ่ี รีดเดอร์ชนั้ น�ำหลาย
คนให ค้ วามไว ว้ างใจน�ำ สายเลือ ดไป
พัฒนาจนประสบความส�ำเร็จในสนาม
ประกวด เช่น Mark Moorhem บรีด
เดอร์ และเจ้าของ Macedonia Ch. Her
Majesty Of Brownbank Cottage
ลาบราดอร์เพศเมียลู กของ Banners
Data
Place of Show
Judge
Class
Lubberline Chock กับ Duchess Of
และลูกของ Banners Lub- 25.03.2007 Taganrog (RUS)
A.Belkin
puppy
Brownbank Cottage
berline Chock อีกตัวทีม่ ดี กี รีเป็ นถึง 13.05.2007 Rostov na Donu (RUS) Alexandrov (UA) puppy
รัสเซียแกรนด์แชมเปี้ ยนคือ RUS Ch./
13.05.2007 Rostov na Donu (RUS)
Agafonova (UA) puppy
RUS J Ch./ CHNKP/ GRAND Ch.
12.08.2007 Volgodonsk (RUS)
V.Shiyan (UA)
Juniors
MICONTI CHARM LADY
Rostov na Donu (RUS)
Ovsyannikova
Juniors
(SHELLY) จากคอก Miconti Labra- 9.09.2007 Special Show
Krasnodar (RUS)
Drutsa D.
Juniors
dor กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เจ้าของ 23.09.2007 National CAC-Show
Novorossiisk (RUS)
06.10.2007
I.Pirogova
Juniors
คือ Natalia Gudkov
CAC-Show
Rostov na Donu (RUS)
Gavrilova Ya.
Juniors
“SHELLY” เป็ นลาบราดอร์ 13.10.2007 CAC-Show
na Donu (RUS)
Drutsa D.
intermediate
เพศเมีย ลู ก ของ Chock [Banners 10.02.2008 Rostov
National CAC-Show
Taganrog
(RUS)
Lubberline Chock (USA) x RUS & 22.03.2008 National CAC-Show
S.Raduk
(RUS)
LT & BY & M KD & BGR CH 29.03.2008 Maykop
Pirogova I.
CAC-Show
Mallorn’s Sienna (FIN)] ถือเป็ นพีน่ อ้ ง 03.05.2008 Rostov na Donu (RUS) G.Eftimov
CACIB-Show
(Bulgaria)
คนละแม่กบั “Zenith” เกิดเมือ่ วันที่ 4 03.08.2008 Volgodonsk
Belkin A.
champion
CAC-Show
พฤศจิก ายน 2007 พออายุ ถึง วัย ส่ ง
rMark Moorhem บรีดเดอร์
rผลการประกวดของ “Cameswon”

Result
vp
Best puppy
vp
Best puppy
vp
Best puppy
CW, JCAC,Best Junior,
BOB, BIG, BIS-III
JCC
CW, JCAC, Best Junior
CW, JCAC, Best Junior,
BEST JUNIOR- III
CW, J.CAC, Best Junior
CW, CAC, BOB
CW, CAC, BOB
CW, CAC, BOB, BIG,
BIS-II
CW, CAC, BOS, CACIB
CW, САС, BOS

ลูกลาบราดอร์ท่ดี ีเลือกกันอย่างไร?
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นัน่ คือลาบราดอร์ตวั เด่นๆ ทัง้
สายบนและสายล่างของ Zenith ทีไ่ ด้รับ
การยอมรับในวงการผู เ้ พาะพันธุ ส์ ุ นขั
ประกวดเป็ นอย่างดี และลูกของ Zenith
ชุดล่าสุดทีเ่ กิดจาก ARG. CH. BTRES
YANKEE’S DREAM MIURA (แม่
พัน ธุ ์น�ำ เข า้ จากประเทศอาร์เ จนติน า)
r GENUA Herbu Zadora แม่ของ rPl.Ch., HD-A Yarda Yeka Herbu คลอดเมือ่ วันที่ 2 มีนาคมทีผ่ า่ นมา 7 ตัว
Zenith
Zadora
ได้ร บั การจับ จองเหลือ เพีย งตัว เดีย ว
มาท�ำความรู จ้ กั กับสายเลือด
เท่านัน้ ซึ่งท่านผูอ้ ่านที่สนใจสายเลือด
ฝัง่ แม่ของ Zenith กันบ ้าง
ของ Zenith คงต้องคอยติดตามกันต่อ
GENUA Herbu Zadora
ไปว่าจะมีโปรแกรมการบรีดครอกหน้า
r Am.Ch. Dickendall Davaron
เป็ นลู กของ Pl.Ch., HD-A Yarda
เมือ่ ไหร่
Anslo JH
Yeka Herbu Zadora แม่พนั ธุล์ าบรา
ดอร์สดี ำ� ทีไ่ ม่มกี ารผสมพันธุอ์ กี แล ้ว อยู่
ในการดูแลของ Ms. M.P. Okoń
rAm.Ch. Dickendall Arnold JH
Yarda (ยายของ Zenith) ถือ
ถ า้ พู ด ถึ ง ลู ก หลาน (Offเป็ นความตัง้ ใจพิเศษของบรีดเดอร์ท่ี
ต้องการจับคู่ ผสม Pl.Ch.WIOSNA spring) ของ Am.Ch. Dickendall
Herbu Zadora แม่พนั ธุร์ ะดับโปแลนด์ Arnold JH แล ้วน่าจะเกินร้อยตัวเข ้าไป
แชมป์ กบั Am.Ch.DICKENDALL แล ้ว จากแม่พนั ธุท์ ม่ี ชี ่อื เป็ นลายลักษณ์
DAVARON ANSLO พ่อพันธุอ์ เมริกนั อักษรเฉพาะทีไ่ ม่ซำ�้ กัน นี่คอื บางส่วน
1. Am.Ch. Tabatha’s Valleywood
แชมป์ ทช่ี าวเบลเยีย่ มเช่าไปในระยะสัน้ ๆ
Decoy (Tabatha) (2 ครอก)
ในตอนนัน้
2. Hawksmoors Ravens Flight
Pl.Ch., HD-A Yarda Yeka
Herbu Zadora ผูเ้ พาะพันธุใ์ ช้ช่อื เป็ น (Hawksmoor) (ด�ำ)
3. Am. Ch. Muskelunge’s Gunพยัญชนะตัว Y ให ้เหตุผลว่า ลงตัวกับ
ago Tigres (2 ครอก)
ลูกสุนขั ครอกที่ 5 ทีจ่ บแชมป์ ในหลาย
4. Lobuff’s Mississippi Queen
ประเทศต่างๆ กัน
(Lobuff) (ด�ำ)
Yarda ไม่ได้เป็ นเพียงลาบราด
5. Mallorns Koh-I-Noor (Mallorn)
อร์เพศเมียที่สบื ทอดสายเลือดจากแม่ (ด�ำ)
ประเด็นนี้ เป็ นที่ถกเถียงกัน หรือบางโรคสามารถรักษาได้แต่ ค่าใช้
อย่างเดียวเท่านัน้ ยังรับเอาลักษณะทีด่ ี
6. Muskelunge Tiger Lily (Mus- หลายความคิด บางท่านมีวธิ กี ารเฉพาะ จ่ า ยก็ สู ง จนน่ า ตกใจ (ค่ า ตรวจโรค
หลายอย่างมาด้วยไม่ว่าจะเป็ นลาบราด kelunge)
ในแบบฉบับของตัวเอง ผมคงไม่อาจไป ทัง้ หมดนี้โดยประมาณก็เกือบสามหมืน่
อร์ทเ่ี ชือ่ ฟังค�ำสังดี
่ เยีย่ ม ชอบกีฬาทางน�ำ้
7. Wolvercote Gaity Girl (Wolver- ก้าวล่วงได้ ผมขอใช้วธิ ใี นแบบของผม บาทต่อตัวละครับ เพราะต้องส่งตรวจ
วิ่ง เก็ บ ของที่เ จ้า ของโยนอย่ า งไม่รู จ้ กั cote) (ด�ำ)
ละกัน
ทีต่ ่างประเทศ)
เหน็ดเหนื่อย และที่พเิ ศษคือ Yarda
8. Am./ Can. Ch. Muskelunge’s
อันดับแรก ผมจะดูก่อนว่าพ่อ
โรคพวกนี้ต ้องจ�ำแนกให ้เข ้าใจ
เป็ นสุนขั ทีช่ น่ื ชอบการประกวดเป็ นทีส่ ุด Whitewater Mist
แม่พนั ธุผ์ า่ นการตรวจโรคทางพันธุกรรม เป็ นสองประเภท ประเภทแรกคือการ
นั ่น คื อ สาเหตุ ใ ห เ้ ธอจบโปแลนด์
9. Wolvercote Gaity Girl (Wolverมาหรือไม่ โรคทางพันธุกรรมมีอะไรบ ้าง ตรวจ HIP และ ELBOW การตรวจ
cote) (ด�ำ)
แชมเปี้ ยนในเวลาอันรวดเร็ว
เช่น ข ้อสะโพกห่าง (HIP), ข ้อศอกผิด ประเภทนี้เป็ นการตรวจหาสิ่งผิดปกติ
GENUA Herbu Zadora คือ 10. Tabatha’s Siren (Tabatha) (ด�ำ)
ปกติ (ELBOW), โรคตาบอดตอนกลาง เฉพาะตัวว่าเป็ นโรคนี้รไึ ม่ (ตรงกันข ้าม
แม่ของ Zenith สายเลือดรุ่นหลานของ 11. Windfall’s Win Storm (Windคืน (PRCD หรือ PRA หรือ OPTI- กับการตรวจหาโรคทาง DNA ซึง่ ผมจะ
Am.Ch. Dickendall Davaron fall) (2 ครอก)
GEN), ระบบการสังงานของประสาทไป
่
กล่าวต่อไป) ท�ำไมถึงเป็ นแบบนัน้ เพราะ
Anslo JH เพราะยายของ Zenith คือ 12. Waterbound River Witch
ที่กลา้ มเนื้อ (อัมพาต หรืออัมพฤกต์) การทีส่ ุนขั จะเป็ น HIP รึไม่นนั้ ขึ้นอยู่กบั
Pl.Ch., HD-A Yarda Yeka Herbu (Waterbound) (แม่ของ Am.Ch. Dick(EIC) เป็ นต้น จริงๆ แล ้วยังมีมากกว่านี้ ปัจจัยหลายอย่าง เช่น สายพันธุ ์ การ
Zadora เป็ นลูกของ Am.Ch. Dicken- endall Davaron Anslo JH)
อี ก หลายอย่ า งแต่ ท่ี ผ มกล่ า วแค่ น้ ี เลี้ยงดู การใหอ้ าหาร รวมถึงการออก
dall Davaron Anslo JH พ่อพันธุล์ า 13. Tweedledum Mascara (Tweeเนื่องจากโรคพวกนี้เป็ นสิ่งพื้นฐานและ ก�ำลังกายของสุนขั ในแต่ละตัวด้วยซึง่ ไม่
บราดอร์ท่กี ำ� ลังจะกลายเป็ นต�ำนานอีก dledum) (2 ครอก)
14. Drakesmoor’s California Drea- จ�ำเป็ นในการคัดสายพันธุท์ ด่ี ขี องลาบรา เหมือ นกัน ขอยกตัว อย่ า งเพื่อ ความ
ตัวหนึ่งตามพ่อคือ Am.Ch. Dickenดอร์ ท�ำไมผมถึงกล่าวเรื่องนี้เป็ นเรื่อง เข ้าใจมากขึ้น ถ ้าพ่อแม่สุนขั ไม่เป็ น ลูก
min’ (Drakesmoor) (ด�ำ)
dall Arnold JH ลาบราดอร์ช่อื ดังที่
15. Hygate Something Wicked แรก เพราะถ ้าท่านได้สุนขั ทีม่ โี รคพวกนี้ ทีเ่ กิดมาก็จะไม่เป็ น แต่ถ ้าเลี้ยงดูไม่ถกู
บรีด เดอร์บ ้านเรารูจ้ กั กันดี และมีลูก
(แม่ของ Am.Ch. Hypire Something แฝงอยู่ ใ นสายพัน ธุ ์ต่ อ ให เ้ ป็ นสุ น ัข ที่ ต้อง เลี้ยงบนพื้นลืน่ ก็อาจท�ำให ้ลูกสุนขั
หลานเป็ น Th.Ch. หลายตัวแล ้วด้วย Amis)
สวยงามขนาดไหนเค้าจะมีโรคประจ�ำตัว เป็ นในภายหลังได้ อย่างไรก็ดเี ลือกลูก
ฯลฯ
ไปตลอดชีวติ ไม่มกี ารรักษาใหห้ ายขาด สุนขั จากพ่อแม่ท่ไี ม่เป็ นจะแน่ นอนกว่า
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ความเสีย่ งน้อย กรณีกลับกันถ ้าพ่อแม่
เป็ น ลูกสุนขั อาจจะไม่เป็ นก็ได้แต่ความ
เป็ นไปได้จะน้อยมาก
ประเภทที่สอง คือการตรวจ
โรคทาง DNA โรคพวกนี้คือการตวจ
PRCD หรือ PRA และ EIC การตรวจ
สองโรคนี้เป็ นการตรวจหาโรคจากยีน
DNA ของสุนขั ซึ่งมีความแม่นย�ำมาก
สามารถบอกเราได้เลยว่าเมือ่ พ่อหรือแม่
สุนขั ตัวไหนเป็ นลูกทีอ่ อกมาจะเป็ นเช่น
ไร การตรวจโรคชนิดนี้สามารถน�ำไป
ใช้ได้ตลอดชีวติ และยังสามารถน�ำไปใช้
เป็ นแนวทางพัฒนาสุนขั ในรุ่นลูก หลาน
และต่อๆ ไปได้อกี ผลของการตรวจโรค
สองชนิดนี้ทย่ี อมรับได้คอื CLEAR กับ
CARRIER ครับแต่ถ ้าเป็ น EFFECTED
ก็ไม่ตอ้ งตกใจ เคยมีคนถามผมว่าถา้
สุนขั เค้าเกิดตรวจแล ้วเป็ น จะมีทางออก
บ ้างมั ๊ยตัวนี้รกั มาก มีครับแต่ตอ้ งค่อยๆ
แก้ โดยต้องผสมพันธุก์ บั ตัวทีม่ ผี ลการ
ตรวจเป็ น CLEAR เท่านัน้ ซึง่ คุณจะได้
ลูกสุนขั เป็ น CARRIER ทัง้ หมดทุกตัว
เห็น มั ๊ยครับ ทางออกมีเ สมอและการ
ตรวจท�ำใหเ้ ราได้รูว้ ่าจะต้องแก้ไขยังไง
เพื่อความเขา้ ใจผมจะแสดงผลใหเ้ ห็น
ภาพ
1.) พ่อ CLEAR แม่ CLEAR ลู ก
CLEAR 100% ทุกตัว
2.) พ่อ CLEAR แม่ CARRIER ลูก
CLEAR 50% CARRIER 50% ใน
ครอกนัน้ มีอย่างละครึ่ง
3.) พ่อ CLEAR แม่ EFFECT ลูก
CARRIER 100% ทุกตัว
4.) พ่อ CARRIER แม่ CARRIER ลูก
CLEAR 25%, CARRIER 50%, EFFECTED 25 % อยู่ในครอกเดียวกัน
5.) พ่อ CARRIER แม่ EFFECTED
ลู ก CARRIER 50%, EFFECTED
50% อยู่ในครอกเดียวกัน
6.) พ่อ EFFECTED แม่ EFFECTED
แน่นอนกรณีน้ ลี ูก EFFECTED 100%
ทัง้ ครอก (หมายเหตุ กรณีผลดังกล่าว
ข ้างต้นเป็ นการตรวจ EIC แต่ถ ้าเป็ นผล
การตรวจ PRCD หรือ PRA จะเป็ น
OPTIGEN A เท่ากับ CLEAR, OPTIGEN B เท่ากับ CARRIER ซึง่ หลักการ
ความน่าจะเป็ นจะมีค่าเหมือนตารางข ้าง
ต้นใช้แทนค่ากันได้)
เห็นภาพมั ๊ยครับถ ้าพ่อและแม่
สุนขั ไม่เป็ น ลูกสุนขั ก็จะไม่เป็ นโดยไม่
ต้องตรวจลูกสุนขั เลยประหยัดค่าใช้จ่าย
การตรวจโรคดัง กล่ า วกับ การตรวจ
สุ ขภาพสุ นขั ประจ�ำปี ไม่เหมือนกันนะ
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ไม่รูว้ ่าสุนขั ตัวนัน้ สายเลือดเป็ นอย่างไร
ซึ่งเรื่องนี้สามารถหาขอ้ มูลทางอินเตอร์
เนทได้ครับ
อันดับสุดทา้ ย ราคาต้องสม
เหตุผล ลูกสุนขั ทีด่ มี กั มีราคาสูงป็ นเรือ่ ง
ปกติ แต่ถ ้าใช้ราคาเป็ นตัวก�ำหนดในการ
เลือกลูกสุนขั เป็ นอันดับแรก ท่านอาจ
พบเจอในสิ่งที่ท่านไม่พงึ ประสงค์ เสีย
ความรู ส้ กึ และท่านก็ตอ้ งเลี้ยงเค้าไป
ตลอดชีวติ สุนขั ที่ดีหรือไม่ดีนนั้ ค่ าใช้
จ่ายในการเลี้ยงดู ค่าวัคซีนประจ�ำปี เท่า
กันครับ
โดยส่วนตัวผมจะเลือกสุนขั ที่
มีสุขภาพดีเป็ นหลักมากกว่าสุนขั ที่ตวั
สวยแต่สุขภาพไม่ดี เพราะเค้าจะอยู่กบั
เราได้ไม่นาน แต่ถ ้าเลือกได้ทัง้ สองอย่าง
ในตัว เดีย วกัน คื อ มีสุ ข ภาพดีแ ละมี
ความสวยงามด้วยนัน่ แหละครับถึงจะ
เรียกว่า “ลาบราดอร์ทด่ี อี ย่างแท ้จริง”

ครับเป็ นคนละเรื่องกัน
อันดับทีส่ อง ผมจะดูตวั พ่อแม่
พันธุ ส์ ุนขั เป็ นหลักเพราะลูกสุนขั ที่เกิด
มาจะไม่หนีพอ่ แม่หรอกครับ มีบางท่าน
บอกว่าลูกสุนขั เล็กดูยากเกิดจากพ่อแม่
ตัวไหนก็เหมือนกันหมดแยกไม่ออก ไม่
จริงเลยครับลูกสุนขั ทีเ่ กิดจากพ่อแม่ชนั้
ดี ย่ อ มแตกต่ า งอย่ า งเห็ น ได้ช ดั มัน
เหมือนกับพ่อแม่หล่อสวย ลูกออกมา
ขี้เหร่จะมีหรือครับ ทัง้ นี้ ต้องถามตัวท่าน
เองด้วยว่าท่านชอบสุนขั แบบไหน ซึ่ง
ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อันดับที่สาม ดูท่ผี ูเ้ พาะพันธุ ์
(Breeder) ว่ามีความตัง้ ใจที่จะพัฒนา
สุนขั มากน้อยแค่ไหน
อันดับทีส่ แ่ี ละห ้า ดูทส่ี ายพันธุ ์ r
ประวัติ (Pedigree) ว่าสืบทอดสายพันธุ ์
มาดีมากน้อยแค่ไหน ต้นตระกูลเป็ นใคร
มีตำ� แหน่งแห่งทีอ่ ะไรติดตัวมาบ ้าง ดูวา่
สายพันธุข์ องเค้าทัวโลกนิ
่
ยมใช้ทำ� พันธุ ์
หรือไม่ หรือให ้ลูกเป็ นอย่างไร แต่ถ ้าท่าน
ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาบา้ งบางทีท่านอาจ
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