เรื่องเล่าจาก Social Network

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ตลาดสินค้าบ้านเราค่อนข้างซบเซานิดนึง เพราะว่าสาเหตุมา
จากน้าท่วมและสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ใครทาธุรกิจก็ตอ้ งประคองตัวให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน หลังปีใหม่
ผมคาดว่ามันน่ าจะดีขน้ึ กว่าปจั จุบนั ครับ อดทนกันอีกนิดนึง ดังนัน้ ในฉบับนี้ขอเล่าเรื่องที่อ่านสบายๆ
เข้าใจง่ายๆ แล้วกันนะครับ ซึง่ เรื่องทัง้ หมดทีผ่ มนามาเขียนในฉบับนี้มาจากสื่อ social network ทีส่ ่งต่อ
กันมาทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น Facebook, Line แล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิม่ เติมต่อจากทาง internet อีกที เรา
มาเริม่ ทีเ่ รือ่ งแรกกันเลยดีกว่าครับ
1. HOW OLD IS MY DOG IN HUMAN YEARS?
มันเป็ นคาถามทีถ่ ูกถามมากทีส่ ุดก็ว่าได้ ว่า “น้องหมาของฉันอายุมเี ท่าไหร่?” ถ้าเทียบกับอายุ
ของคนเรา โดยปกติแล้วเราก็จะคิดคานวณกันว่า อายุของน้องหมา 1 ปี จะเทียบเท่ากับอายุของคน 7 ปี
แต่วธิ กี ารคิดคานวณแบบนี้กไ็ ม่ได้ผดิ ซะทีเดียว แต่มนั ไม่แม่นยาเท่านัน้ เอง เพราะอายุของน้องหมาแต่
ละตัวนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ขนาดของน้องหมา ซึง่ เป็นตัวแปรสาคัญทีท่ ุก
คนควรจะต้องรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
 Size S และ M จะเป็ นกลุ่มน้องหมาขนาดเล็กและกลาง เช่น Poodle Toy, Shitzu, Beagle,
Chihuahua เป็นต้น
 Size L จะเป็ นกลุ่มน้องหมาขนาดใหญ่ เช่น Poodle Standard เป็นต้น
 Size XL จะเป็ นกลุ่มน้องหมาขนาดใหญ่ เช่น Great Dane, Saint Bernard เป็นต้น
จากรูปตารางแถบโค้งเทียบอายุของน้องหมาเมื่อเทียบกับอายุของคนปกติ โดยที่อายุจริงของ
น้องหมา จะอยูว่ งในสุด เป็นตัวเลขตัวใหญ่ๆ และมีตวั หนังสือบอกด้วย
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 แถบโค้งวงนอกจะเป็นอายุของน้องหมาขนาด XL เมือ่ เทียบกับอายุของคนปกติ
 แถบโค้งวงกลางจะเป็นอายุของน้องหมาขนาด L เมือ่ เทียบกับอายุของคนปกติ
 แถบโค้งวงนอกจะเป็นอายุของน้องหมาขนาด S และ M เมือ่ เทียบกับอายุของคนปกติ
ซึง่ จะเห็นได้ว่าน้องหมาขนาด S และ M จะมีอายุทย่ี นื ยาวกว่าน้องหมาขนาด XL บางตัวอาจมี
อายุจริงถึง 12-17 ปี แต่ในช่วง 2 ปีแรกน้องหมาทุกขนาดจะมีช่วงการเติบโตทีใ่ กล้เคียงกัน
ในเมือ่ เรารูเ้ กีย่ วกับอายุของน้องหมาเมือ่ เทียบกับอายุของคนปกติแล้ว มันจะช่วยให้เราเข้าใจถึง
พฤติกรรมของน้องหมามากขึน้ ว่าช่วงใดควรที่จะต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษเมื่อมีอายุมากขึน้ เลือก
อาหารและปริมาณอาหารในแต่ละมือ้ ได้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของน้องหมามากขึน้ ครับ
2. DOG TO ENGLISH TRANSLATION CHART
เรื่องที่สองก็จะเกี่ยวข้องกับการแปลอารมณ์ของน้องหมาจากท่าทางทีน่ ้องหมาแสดงออก โดย
อ้างอิงจากน้ องหมาที่ทาหน้ าที่อารักขา K-9 เลยละกันนะครับ ซึ่งจะมีลกั ษณะท่าทางอยู่หลายแบบ
ด้วยกัน
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CALM & NEUTRAL: เป็ นลักษณะท่าทางทีค่ ุณต้องการจะให้เป็ นสัตว์เลีย้ ง คือ ตัว น้องหมาจะ
ยืนตรงในท่าปกติ ผ่อนคลาย ดูเป็นธรรมชาติ หางทิง้ ตัวลงและอาจจะกระดิกหรือส่ายไปมาเล็กน้อย เพื่อ
พร้อมทีจ่ ะเล่นและทักทายกับคุณ
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RELAXED: เป็นลักษณะท่าทางน้องหมาอยูใ่ นท่านอนหมอบ ซึง่ เตรียมพร้อมทีจ่ ะหลับหรือหลับ
แล้วก็ได้ ลักษณะท่าทางน้องหมาแบบนี้โดยปกติแล้วจะมีความปลอดภัยมากทีส่ ุด แต่กต็ ้องระวังด้วยนะ
ครับอย่าไปเล่นกับน้องหมาตอนทีเ่ ค้าหลับลึก คุณอาจจะถูกเค้ากัดได้
PLAYFUL: เป็นลักษณะท่าทางน้องหมาทีข่ าหนาก้มลงต่ า แลบลิน้ ออกมา หางชีต้ งั ้ แล้วส่ายไป
มา คือ น้องพร้อมทีจ่ ะเล่นด้วย คุณเตรียมหาลูกบอลไว้โยนให้วงิ่ ไล่ตามได้เลย
EXCITED: เป็ นลักษณะท่าทางน้องหมาที่หูจะตัง้ หางจะแกว่งไปมาอย่างรวดเร็ว ยกขาหนา
หนึ่งข้าง เพื่อที่ไล่ล่าสัตว์หรือเล่นของบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ บางครัง้ เล็บของน้องหมาอาจข่วนให้คุณเป็ น
รอยหรือเป็นแผลได้งา่ ย
ALERT: เป็ นลักษณะท่าทางน้องหมาที่กาลังสนใจสิง่ ที่เกิดขึ้นด้านหน้า โดยที่หูจะตัง้ ตรงและ
โน้มไปทางด้านหน้า บางครัง้ ปากอาจจะปิด ลาตัวเหยียดตรงพร้อมทีจ่ ะกระโจนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
หางแนบชิดกับขาหลัง
DOMINANT: เป็ นลักษณะท่าทางน้องหมาที่พร้อมเข้าลุยหรือตะลุมบอน โดยทีจ่ ะยืดตัวสูงขึ้น
หางชีต้ งั ้ สูง ด้วยท่าทางทีพ่ ร้อมจะพุ่งไปด้านหน้า
AGGRESSIVE: เป็ นลักษณะท่าทางน้องหมาที่โกรธ น้องหมาจะเห่า หางจะโบกสะบัดไปมา
เหมือนธง เมื่อคุณเห็นน้องหมาลักษณะท่าทางแบบนี้อย่าวิง่ หนี ให้ยนื อยู่นิ่งๆ จนปลอดภัยแล้วค่อยๆ
เดินออกมา
ANXIOUS & NERVOUS: เป็ นลักษณะท่าทางน้ องหมาที่อาจจะไม่สบายหรือกังวลอะไร
บางอย่าง หูจะชี้ไปด้านหลัง ลาตัวช่วงหลังด้านบนจะงอเล็กน้อย หางจะชี้ลงต่ าและอาจแกว่งเล็กน้อย
ทางทีด่ กี อ็ ย่าเข้าไปใกล้ตวั น้องหมาเลยครับ
FREIGHTENED: เป็ นลักษณะท่าทางน้องหมาที่เกิดอาการกลัวสุดขีด หูจะลู่ ตัวจะโก่งงอ และ
หางจะหดสัน้ หรือที่เรียกว่า “หางจุกตูด” ท่าทางน้องหมาแบบนี้อย่าเข้าไปใกล้ครับ บางครัง้ น้องหมา
อาจจะกัดเพื่อป้องกันตนเอง
SUBMISSIVE: เป็นลักษณะท่าทางน้องหมาที่เกิดอาการยอมแพ้ โดยทีจ่ ะนอนหงาย ขาหน้างอ
และหางหดสัน้ คุณสามารถเห็นน้องหมาพฤติกรรมแบบนี้เมือ่ มีน้องหมาสองตัวเล่นกันหรือเข้าประทะกัน
ตัวทีแ่ รงน้อยกว่าหรือยอมแพ้จะมีท่าทางแบบนี้ครับ
เป็ นยังไงกันบ้างครับกับความรูเ้ ล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ค้าส่งแชร์ต่อๆ กันมาทาง Social Network ผม
หวังว่าคงเป็ นประโยชน์ กบั ทุกท่านที่เลี้ยงน้องหมาบ้างนะครับ ส่วนในฉบับหน้าผมจะพาไปเที่ยวต่าง
แดนครับ ขออุบไว้ก่อน ไม่บอกว่าทีไ่ หน รอติดตามชมละกันนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ทีม่ า: www.facebook.com/TheGSDC
www.dfdk9.com
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