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STUCK 
iN LOVE 

          WITH “เอสเธอร์
สุปรยี์ลีลา”



Dog Guru

the 
BEST DOGS 
FOR NEW OWNERS

 ตูบแสนรู้
ส�ำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง
	 ด้วยความโดดเด่นเรื่องความซื่อสัตย์และแสนรู้	
หลายคนจึงหันมาเลี้ยงสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัว
มากขึ้น	แต่ถ้าคณุเป็นมอืใหม่	อย่าได้เลี้ยงตามเทรนด์	
คดิให้ลกึกว่านั้น	เพราะนี่คอืหนึ่งชวีติที่คณุต้องดูแลไป
ตลอดชวีติของเขา	สนุขัแต่ละพนัธุไ์ม่เพยีงแต่แตกต่าง 
ที่รปูร่างและหน้าตา	หากนสิยัยงัไม่เหมอืนกนัอกีด้วย	
ไม่แปลกที่คุณจะเคยกลัวเจ้าพวกนี้กระโจนใส่	 กลัว
ถกูกดั	บางตวัน่าเล่นด้วย	บางทดูีแลยาก	ลองมาอ่าน
ข้อมูลดีๆ ซึ่งรวบรวมโดย	Vetstreet	สหรัฐอเมรกิา	ถงึ
พนัธุ์สนุขัที่เหมาะส�าหรบัผู้เริ่มต้น	เผื่อจะช่วยให้การ
ตดัสนิใจง่ายขึ้น

กระแสของกำรเลีย้งสตัว์เหมอืนเพือ่น เหมอืนลกูไม่
เคยตกไป บ้ำงรักสัตว์เล็ก บ้ำงชื่นชอบสัตว์ขนำด

ใหญ่ แต่เชื่อว่ำกำรเลี้ยงดูสิ่งใดๆล้วนก�ำเนิดจำกควำม
รัก นั่นน�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมอ่อนโยนในจิตใจได้
อย่ำงดี ส่วนอันดับยอดนิยมที่ไม่เคยตกชำร์ตคงต้อง
ยกให้เจ้ำสี่ขำเรียกว่ำ “สุนัข”

	 เบื้องต้นสิ่งที่น�าเสนอมาล้วนเป็นข้อ
พจิารณาส�าหรบัผู้เลี้ยง	สิ่งที่คณุต้องศกึษา
ให้มากส�าหรับการเลี้ยงสุนัขสักตัวในทุก
สายพันธุ์ก็คือลักษณะนิสัยของสุนัข(และผู้
เลี้ยง)	การใช้พื้นที่	โรคประจ�าตวั	อาหารการ
กนิ	อย่าเบื่อที่ต้องใช้เวลาไปกบัข้อมูลเหล่า
นี้	 เพราะแค่รูปร่างหน้าตาหรือความน่ารัก
ไม่อาจใช้ตัดสินสิ่งที่คุณต้องดูแลทั้งชีวิตได้
หรอกนะ

CAVALIER 
KING CHARLES SPANIEL
คาวาเลยีร์ คิง ชาร์ลส์ สแปเนยีล	 สนุขั 
พนัธุเ์ลก็	สง่างามดจุนกัรบของกษตัรย์ิ
แห่งอังกฤษ	 มีความเชื่อฟัง	 ฝึกง่าย	
เหมาะกับการน�าไปใช้ในการบ�าบัด
ผู้ป่วยได้ดี	 เพราะมีจิตใจดี	 เป็นมิตร	
อ่อนโยน	 ไม่ก้าวร้าว	 เหมาะกับพื้นที่
จ�ากัดอย่างอพาร์ตเม้นต์ได้อีกด้วย	
เขาวิ่งเล่นในบ้านได้อย่างไม่มีปัญหา	
ขอแค่บ้านอย่ารกมากเป็นพอ	 หมั่น
แปรงขนให้เป็นประจ�า	เพราะขนที่ยาว
อาจพนักนัได้หากขาดการดูแล	หูยาว
ปรกลงมาด้านข้างและดวงตากลมโต
จึงต้องท�าความสะอาดด้วยผ้าชุบน�้า
อุ่นอยู่บ่อยครั้ง

LABRADOR RETRIEVER
ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์	 หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากับหนึ่งในสุนัขดมกลิ่นที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง	 
มส่ีวนช่วยกูภ้ยัตาหาบคุคลสูญหายยามเกดิแผ่นดนิไหว	หรอืดมกลิ่นวตัถตุ้องสงสยัได้ด้วยคณุสมบตัิ
ติดตัวของสุนัขล่าเหยื่อผู้คล่องแคล่วว่องไว	 ใช้ให้เฝ้าบ้านก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม	 
แต่ไม่ใช่สนุขัที่ดจุนไม่กล้าเข้าใกล้	ในทางกลบักนัเขาเป็นมติร	เข้ากบัคนและสตัว์เลี้ยงชนดิอื่นได้ด	ี
ด้วยความที่เป็นสุนัขสายสปอร์ตมีขนาดตัวใหญ่จึงต้องการพื้นที่ในการออกก�าลังกายมากทีเดียว	
ด้านสขุภาพให้ระวงัเรื่องอาหารการกนิเป็นพเิศษ	เนื่องจากลาบราดอร์นั้นอ้วนง่าย	หากน�้าหนกัมาก 
จะส่งผลต่อโรคด้านกระดูกได้

POODLE
พเูดิล้	คุน้หกูนัตั้งแต่ชื่อเลยส�าหรบัสนุขัขนหยกิปยุ	แสนรู้	เชื่อฟัง 
ขี้เล่น	ชอบประจบ	ท�าให้ใครเหน็กอ็ดหลงรกัไม่ได้	ความจรงิ
แล้วพูเดิ้ลนั้นมถีงึ	 3	 ขนาดคอื	 สแตนดาร์ดขนาดใหญ่	 และ
ที่นยิมมากส�าหรบัเมอืงไทยคอื	 ขนาดเลก็หรอืมเินยีเจอร์และ
เล็กได้อีกเรียกว่าพูเดิ้ล	 ทอย	 สุนัขพันธุ์นี้ร่าเริง	 รักเจ้าของ
แต่ขี้อิจฉา	 หากคิดจะเลี้ยงหลายตัวแชร์ความรักให้เท่ากัน 
ไม่อย่างนั้นเขาจะหงดุหงดิและเอาแต่ใจเกนิเหตุ	ขนปยุเหมอืน
ขนแกะจบัตวัตวักนัได้ง่ายจงึควรตดัแต่งขนอย่างสม�่าเสมอ

GOLDEN RETRIEVER
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ สุนัขที่เป็นเครือ
ญาติของลาบราดอร์นั้นมีขนาดรูปร่าง
และสีใกล้เคียงกัน	 ต่างเพียงขนของ
โกลเด้นนั้นยาวปุยหนาแน่นเฉดสีทอง
ตั้งแต่เข้มไปจนถงึทองเงา	ฉลาด	ฝึกง่าย 
เก่งเรื่องดมกลิ่นสะกดรอย	 มีสายตา
เฉียบคมแม่นย�า	 นิยมฝึกให้เป็นสุนัข
น�าทางคนตาบอด	กระตอืรอืร้น	ชอบเล่น 
บางครั้งอาจซกุซนมาก	ควรพาออกก�าลงั 
และเล่นกบัเขาเป็นประจ�า	เป็นสนุขัชอบ
สังคม	 ไม่ชอบการถูกทิ้งไว้ล�าพัง	 หาก
ปล่อยไว้ในบ้าน	 อาจหงุดหงิดจนกัด
ท�าลายข้าวของได้	ขนเป็นสิ่งที่ต้องดแูล
ให้มาก	หมั่นแปรงขนสปัดาห์ละหลายๆ
ครั้ง	ป้องกนัขนพนั	เหบ็	หมดั	โรคที่ควร
ระวงัอย่างสูงคอืข้อสะโพกอกัเสบ

BICHON FRISE
บิชอง ฟริเซ่ เจ้าตัวเล็กหน้าตา 
น่ารกั	ขนปกุปยุ	มนีสิยัร่าเรงิ	จงึไม่น่า 
แปลกใจที่พวกเขาจะเป็นมติรกบัคน 
ได้ง่าย	 แม้ไม่ต้องการพื้นที่มากนัก
แต่กน็ยิมการออกก�าลงักาย	จงึควร
พาออกไปเดนิเล่นบ้าง	หมั่นแปรงขน 
เป็นประจ�า	ตัดแต่งขนอยู่เสมอ	ไม่
อย่างนั้นคุณอาจได้สุนัขขนหยิก
หยองเป็นสงักะตงัแทนที่จะเป็นเจ้า
สี่ขาหวักลมๆแบบลูกบอลแทน
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D O U B L E - D U T C H 
DOG GUINNESS 
JUMP ROPE RECORD
ทุบสถิติกระโดดเชือก 
น้องหมาท�าได้
เจอโรนิโมสุนัขกู ้ภัยสายพันธุ ์ผสมคอลลี่ 
วยั	4	ปี	 เจ้าของ	Guinness	World	Record	
การกระโดดเชือกคู่ที่เคยท�าไว้	 113	 ครั้ง	
ท�าลายสถิติเดิมอีกครั้งในรายการ	 Spring	
Breakers	TODAY	128	ครั้งภายในหนึ่งนาท	ี
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพิธีกรสาว	 
เคที่	 ลี	 กฟิฟอร์ดเป็นอย่างมาก	 เธอเชื่อว่า
นี่เป็นความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างเท้าและสายตาของสุนัขได้อย่าง
ยอดเยี่ยมที่สดุ

สถานที่วางวารสาร

อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น G  
ร้านเค ยู การ์เด้น สาขาบางแค และจตุจักร  
ร้านมนูญเพ็ทช้อป สาขาราชพฤกษ์, รัตนาธิเบศร์, พัฒนาการ 
ร้านเมล็ดข้าว 
ร้านเพ็ทพ้อยท์ 
ร้านเพ็ทคอร์นเนอร์  
ร้านนลินี  
ร้านเพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ 
ร้านด๊อกเอ็นจอย พัทยา ชลบุรี  
ร้านด๊อกคลับ 2 ระยอง            
ร้านเอเชีย เคมีภัณฑ์ นครปฐม    
ร้านเพ็ทมาร์ทเชียงใหม่             
ร้านมุมลูกหมา หาดใหญ่           
ร้านชามู ชามู ภูเก็ต                  
ร้านมงคล สุราษฎร์ธานี  
คลินิกพิชัยสัตวแพทย์ ชลบุรี               
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 
โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์ 
โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 
โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้    
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข  
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 50  
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา    
โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์
ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  IT Mall Fortune Town
  United Center Silom
  Central Rama 2
  Central Lardprao
  Central Bangna
  The Mall Bangkapi (3rd Floor)
  Fashion Island
  Seacon Square
  True Life @ Siam Square Soi 3
  Silom Soi 3
  Siam Square Soi 2
  Chamchuri Square 1
  Lotus Srinakarin
  Lotus Sukhapiban 1
  Digital Gateway
  Paradise Park
  Golden Place Chaengwattana
  Bangkok Mediplex Sukhumvit 42
  True Coffee @True Lab Mahidol
  True Coffee @ Mega Bangna
  True Stadium @The Mall Bangkapi 
  True Coffee The Mall Bangkae
  True Coffee @Sripathum University
  True Coffee @Harbor Mall (ชลบุรี)
  True Coffee @CP Food Market Bodindecha
  True Coffee @Tesco Lotus Navanakorn 
  True Coffee @Down Town (โคราช)
  True Coffee @Siriraj Museum
  True Coffee @Tesco Lotus Ramindra 
  True Coffee @The Walk Kaset-Nawamin

อ่ำนฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่ำน APP

PETLOVER
ห้ำมพลำด!
ด้วยประกำรทั้งปวง

Dog Panorama

DOLLY WON’T STOP 
SITTING ON HER BROTHER
โอปป้า! หนูรักพี่จังเลย
สนุขัพทิบูล	Duke	และ	Dolly	กเ็หมอืนกบัคู่พี่น้องอื่นๆ	ชอบที่จะกอด	
เล่น	นอน	และกนิข้าวด้วยกนั	แต่ทั้งสองไม่ใช่พี่น้องท้องเดยีวกนั!!!	
Angela	 Eden	 รับเลี้ยงดุ๊คมาจากศูนย์พักพิงสัตว์ในรัฐอินเดียน่า 
ภายหลงัเจ้าของเดมิเสยีชวีติลง	เธอคดิว่านี่คอืสนุขัที่สมบรูณ์แบบมาก 
ไม่กี่เดือนถัดจากนั้นทางครอบครัวน�าดอลลี่มาจากฟาร์ม	 แรกๆดุ๊ค 
ไม่ค่อยคุน้กบัน้องสาวนกั	เขามกัค�ารามใส่แต่ไม่นานกส็นทิกนัในที่สดุ	
ดอลลี่นั้นรักพี่ชายมากเสียจนดูเหมือนจะน่าร�าคาญ	 บางครั้งก็จะ 
มองไปรอบๆเพื่อหาที่ว่างในการหย่อนก้นลงบนตัวดุ๊ค	 ดูเหมือนเธอ 
จะชอบและเขากม็ที่าทางว่าจะชนิ	ดุ๊คคงเป็นเตยีงที่นุ่มที่สดุแน่ๆ

APP USES FACIAL RECOGNITION 
TO FIND MISSING PETS
สุนัขหาย!!! ลองใช้แอพนี้
ไฮเทคกนัไปอกีขั้นส�าหรบัแอพลเิคชั่นช่วยตามหาสตัว์เลี้ยง	PiP	My	
Pet	ใช้เทคโนโลยกีารจดจ�าใบหน้าเพื่อให้ตรงกบัสตัว์เลี้ยงที่หายไป	
โดยภาพถ่ายนั้นจะถูกอัพโหลดไปที่	 PiP	 เพื่อจับคู่กับรูปถ่ายของ
สตัว์เลี้ยงที่ได้รบัแจ้งในพื้นที่ต่างๆ	โดยวเิคราะห์ผลจากข้อมลูที่คณุ
ได้ท�าการลงทะเบยีนไว้กบัระบบ	เมื่อพบว่าสตัว์เลี้ยงหายไปเพยีง
คณุเปิดใช้การแจ้งเตอืนไปยงัผู้ดูแลระบบเพื่อรบัฟังค�าแนะน�าและ
ความคบืหน้าในการตามหาเจ้าสตัว์เลี้ยงรกัของคณุได้อย่างรวดเรว็
ที่สดุ	อยากให้เมอืงไทยมศีูนย์ข้อมูลสนุขัหายบ้างจรงิๆ

ผ่านไปด้วยดแีละได้รบัการพกัฟื้นภายใต้
การดแูลของวสิญัญแีพทย์	อาการโดยรวม 
ดขีึ้นมาก	ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัด	 สามารถกินอาหารได้	 เริ่มลุกเดิน 
ได้บ้าง	 แต่ยังทรงตัวไม่คงที่และมีภาวะ 
รา่งกายซกีซา้ยออ่นแรง	ล่าสดุทางแพทย์ 
จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแจ้งข่าว 
ให้ชื่นใจว่าอาการของน้องตาลดีขึ้นมาก	 
ย ้ายออกจากตู ้ออกซิ เจนสู ่กรงปกต	ิ 
การตอบสนองทางร่างกายและระบบ
ประสาทดขีึ้นตามล�าดบั	 ตาขวามองเหน็ 
ได้ปกติ	 เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งส�าหรับ 
คนรักสุนัขจริงๆ	 -	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ	-

ควำมคืบหนำ้อำกำรน ้องตำล 
สุนัขที่น ่าสงสารแห่งโลกออนไลน์
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพสุนัขถูกตีหัวได้รับบาดเจ็บผ่านโลก 
ไซเบอร์จนท�าให้กลุ่มคนรักสัตว์ร่วมกันแบ่งปันความช่วยเหลือ
สง่ตวัน้องตาลสนุขัไรบ้า้นเข้ารกัษาตวัที่โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ	
พระราม	 2	 ทางทีมแพทย์ตรวจพบอาการบาดเจ็บในส่วน
กะโหลกที่แตกซึ่งมีชิ้นส่วนหลุดเข้าไปท�าลายเนื้อเยื่อสมอง	 จึง
มีอาการทางระบบประสาท	 ท�าให้น้องตาลไม่สามารถลุกเดิน 
ได้	เมื่อท�าการ	CT	Scan	พบว่าการผ่าตดัเอาชิ้นกะโหลกที่แตกออก 
อาจท�าให้การท�างานของสมองดีขึ้นได้ในอนาคต	 การผ่าตัด 



	 Little	 Heart	 Pet	 Pharmacy	 เปิด

บริการที่	 Mega	 บางนา	 อยู่ชั้นใต้ดิน

บริเวณลานจอดรถโถง	 Home	 Pro 

เป็น	 Pet	 Pharmacy	 แห่งแรกของ 

เมอืงไทย	ให้การตรวจรกัษา	ฉดีวคัซนี 

ให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง 

โดยทีมงานพี่หมอใจดีจ�าหน่ายยา	

วิตามิน	 อาหาร	 เสื้อผ้าและอุปกรณ์

คุณภาพดี	จากต่างประเทศในราคา 

พเิศษ	ลกูค้าร้าน	Little	Spider	&	Friends 

ปรึกษาคุณหมอฟรี	 (กรุณานัดหมาย

ล่วงหน้า)	โทร.	093-583-6233	เปิดบรกิาร 

ทกุวนัตั้งแต่	10.00-20.00	น.	

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ำยรูปเจ้ำตูบที่บ้ำนคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยำย
แล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

Discovery of Jerhigh

Photo SHOT!

ส�ำหรับ 5 ท่ำนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภำพในฉบับนี้

จะได้รับของที่ระลึก
จำก Petlover by Jerhigh 

ท่ำนละ 1 เซ็ต
“มันอร่อย จิง จิ๊ง 

รสผักเนี่ย ง�่า ง�่า ง�่า”

คุณกัญญภัค ข�าวิวิธ

“ขอเฉาก๊วยหม�า่หน่อย แกะสิๆ”

คุณสิริณัฏฐ์  แสงจันทร์ 

“เกาลัดหม�า่ Jerhigh อิ่ม
จนหลับฝันหวานไปเลย”
คุณดุษฎี สะอาดโอษฐ

“ของโปรด น้องแมกซ์ขอสอง”

คุณเบญจมาศ หลวงทิพย์

	 และเช่นเคยที่เราจะสามารถหา	

Jerhigh	ได้ที่นี่บนชั้นวางสนิค้าด้านหน้า 

ของร้าน	 แต่แอบบอกกันสักนิดนะ 

ว่าไปช้าอาจจะเหลือน้อยได้	 เพราะ	

Jerhigh	 เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม

จากลูกค้าพอสมควรเลยทเีดยีว

Little HEART PET 
P H A R M A C Y
ส�ำหรับใครที่มีโอกำสผ่ำนไปที่ Mega บำงนำ  

อย่ำลืมแวะไปช้อปหรือพำสัตว์เล้ียงแสนรัก 
ของเรำไปที่ Little Heart Pet Pharmacy 
นอกจำกกำรเลือกซื้อสินค้ำต่ำงๆส�ำหรับสัตว์เลี้ยง 
ของเรำแล ้วก็ยังมีบริกำรตรวจรักษำ ฉีดวัคซีน  
ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนสุขภำพสัตว์อีกด้วย 
	 Little	Heart	Pet	Pharmacy	เป็นร้านหนึ่งในเครอืของ

ร้าน	Little	Spider	&	Friends	ที่ดูแลโดยคณุอญัญารตัน์	

สกลุวรีะ	 หรือคณุมิ้นท์	 พร้อมทั้งคณุหมอผู้เชี่ยวชาญ 

ที่จะดูแลสขุภาพสตัว์เลี้ยงของเราเป็นอย่างดี

“ได้โปรดใครก้อได้แกะเจอร์ไฮ

ให้หนูหน่อยคร้าบ”

คุณรสสคนธ์  ค�าขยาย
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This’s A Pet

	 บิชอง	 ฟริเซ่สืบเชื้อสายมาจากสุนัขสายพันธุ์
วอเทอร ์	 สแปเนียลในแถบ
เมดเิตอร์เรเนยีน	ตดิเรอืค้าขาย
จากทวีปสู่ทวีป	 ท้ายที่สุดมา 
โด่งดงัในฐานะสนุขัยอดนยิมของ 
ชนชั้นสูงและราชวงศ์ฝรั่งเศส	
เป็นที่รักของเหล่าจิตรกรที่มัก
น�ารปูร่างหน้าตาของเจ้าหวักลม
ไปใส่ไว้ในงานศลิปะของตนอยู่
บ่อยครั้ง	บชิองมคีวามสามารถ
ที่พิ เศษมากในการเป ็นนัก 
เอนเตอร์เทนจึงมักพบเห็นใน
การแสดงของคณะละครสตัว์อยูบ้่าง
	 ด้วยขนาดตัวเล็ก	 ดวงตาบ๊องแบ๊วสีเข้มมัก
แสดงความสงสัยออกมาเสมอ	 แต่มีนิสัยร่าเริง	

BICHON 
FRISE
"พอง ฟู กลมๆ เหมือนทัมโปะโปะ"

กระฉับกระเฉง	 ปราดเปรียว	 อย่าเผลอให้หลุด
จากสายจูงเพราะเขาอาจกระโจนหายไปใน 
พรบิตา	ถงึจะดเูหมอืนซกุซน	แต่บชิองนั้นใจด	ีสภุาพ	
เข้ากับบุคคลอื่นได้ดีและรักทุกคน	 ดังนั้นอารมณ์ 
อาจอ่อนไหวเป็นพิเศษ	 อย่าดุหรืออารมณ์เสียใส่
อย่างไม่มเีหตผุล	สตัว์เลี้ยงทกุชนดิต้องการความรกั 
และสมัผสัที่อ่อนโยนจากเจ้าของเสมอ

	 ด้วยขนสีขาวสะอาดพองฟูจึง
ควรได้รบัการกรมูมิ่งอาบน�้าแต่งขน 
อยูเ่สมอ	ระวงัเรื่องแชมพเูพราะสนุขั
พนัธุน์ี้ผวิแพ้ง่ายและไม่ค่อยผลดัขน
หากขาดการดูแลจะเป็นก้อนสงักะตงั
ดไูม่ได้เลย	 ข้อส�าคญัไม่ควรเลี้ยงไว้ 
นอกบ้าน	 เขาตวัเลก็จงึเหมาะเลี้ยง
ในบ้านหรอืพื้นที่จ�ากดัอย่างคอนโด	
อพาร์ตเม้นท์	ต้องการการออกก�าลงั
กายพอสมควรไม่ใช้เนื้อที่มากนัก	 
แค่เดินเล่นในบ้านหรือเล่นลูกบอล

เขาก็มีความสุขแล้ว	 และแน่นอนเจ้าทัมโปะโปะ 
สี่ขาจะน�าความสขุให้คณุได้แน่สมดงัฉายา	 “Happy	
Go	Lucky”	ได้อย่างแน่นอน

กล่ำวกันว่ำดอกไม้ที่น�ำควำม
สุ ขสด ใสมำ ให ้ จ ะปลิ วต ำม

ลมลอยมำตกปุ ๊ลงตรงหน้ำ เรียก
ดอกไม ้รูปร ่ ำงกลมพองฟูสีขำว
นี้ว ่ ำ ทัมโปะ โปะหรือแดนดิ ไลออน 
เมื่ อ ใดที่ เ ห็ น ไ ม ้ ดอกนี้ อดนึ กถึ ง
หน ้ ำตำน ่ ำรักกับขนกลมฟูสีขำว
สะอำดสะอ้ำนอย่ำงสุนัขสำยพันธุ ์ 
Bichon Frise ไม ่ ได ้ทุกที

ขนาด
ตวัผู้ส่วนสูงประมาณ	9-12	นิ้ว	
ตวัเมยีสูงโดยเฉลี่ย	9–11	นิ้ว	
น�้าหนกัเพศผู้กบัเพศเมยี
ใกล้เคยีงกนัคอืประมาณ	

3–5	กโิลกรมั

ศีรษะ	กะโหลกศรีษะกลม	
มจีดุหกับนใบหน้าระหว่างตา
ทั้ง	2	ข้างเพยีงเลก็น้อย

ปาก	รมิฝีปากสดี�า
แน่นกระชบัไม่ย้วย	
ฟันขาว	แขง็แรง	
มลีกัษณะการกดั
แบบขบกรรไกร

ตา	ดวงตากลมสดี�า	
หรอืสนี�้าตาลเข้ม	
เป็นประกาย
สดใส

หู	ตกลงขนาบศรีษะ

จมูก	สดี�าสนทิ

คอ	ยาวก�าลงัพอด	ี
ตั้งขึ้นตรงดูสง่างาม

อก	อกลกึก�าลงัพอด	ี
แขง็แรง

ล�าตัว	มลีกัษณะ
เป็นทรงกลม

ขา	ขาหน้าตั้งตรง	กระดูกขนาด
ปานกลาง	แขง็แรงมั่นคง	ขาหลงัมั่นคง	
โค้งหน้าขาลาดลงยงัท่อนขาพอด	ี
มองจากด้านหลงั	ขาทั้ง	2	ข้าง
ขนานกนั

หาง	ม้วนขึ้นอยู่บนหลงั	
ขนฟูหยกิ	ปล่อยยาว

ไม่ตดัให้สั้น

ขน	ขนหน้าหยกิ	เส้นบาง	นุ่ม	เป็นขน	2	ชั้นไว้ป้องกนัความหนาว	
ชั้นในจะสั้นและหนากว่าขนชั้นนอก	ขนสขีาวสะอาด		แต่จะมขีน

สนี�้าตาลอ่อนรอบๆหู	อุ้งเท้า	รอบปาก	
และบางส่วนบรเิวณล�าตวั	อย่างไรกต็ามขนสนี�้าตาลอ่อนๆ

กบัสเีทาทั้งตวักย็งัเป็นที่ยอมรบัได้	แต่ไม่นยิมเท่าสขีาว



Cover Story

 เมื่อเวลาเราเหงา
เขาก็คอยเป็นเพื่อน อยู่ข้างๆเรา 
อยากให้ใส่ใจเขาอย่างสม�า่เสมอ 

อย่าทิ้งขว้าง เพราะชีวิตของเขา
ก็มีแต่เราเท่านั้น 

ฉบับน้ี เรำจะพำมำรู ้ จั ก
กับนักแสดงสำวสวย 

มำกควำมสำมำรถ เธอนับเป ็น 
นักแสดงที่มีฝีมือทำงกำรแสดง 
จัดจ้ำนคนหน่ึงเลยทีเดียวก็ว่ำได ้
“เอสเธอร์ สปุรย์ีลลีำ” จำกกำรพลกิ 
บทบำทที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับเธอ 
ม.ล.วิไลรัมภำ เทวพรหม จำก 
ซรีีย์่เรือ่งดงั “สภุำพบรุษุจุฑำเทพ” 
เรำจะมำพูดคุยกับเธอแบบสบำยๆ 
ถึงควำมรักควำมผูกพันที่ เธอ 
มีให้กับชิวำว่ำและปอมเมอเรเนียน
ของเธอ

รู้จักกับเธอสักนิด
	 “ชื่อ	 เอสเธอร์	 สุปรีย์ลีลา	 เป็น
ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเลยค่ะ	 ตอนนี้ 
ก�าลั งศึกษาอยู ่ที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	 สาขานิเทศศาสตร์	 และ 
อกีแห่งหนึ่งกท็ี่มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ธนบุรี	 สาขาการจัดการและบริหาร	
ส�าหรับของที่	 ม.กรุงเทพธนบุรี	 หนู
ได้ทุนเรียน	 ก็เลยเรียนปริญญาตรี	
2	 ใบ	 ส�าหรับผลงานละครหลังจาก	
“มาดามดัน”	 ที่เพิ่งจบไป	 ตอนนี้ 
ก็ก�าลังถ่ายท�าละครเรื่อง	 ครีบนี้ 
หัวใจมี เธอของทางช ่อง	 3	 กับ
ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต	 เรื่อง	 
แอ๊พรกั	(App	Love)”	

เอสเธอร์กับสุนัขของเธอ
	 “ที่บ้านเลี้ยงสุนัขทั้งหมด	 6	 ตัว	
เป็นสายพันธุ ์ชิวาว่า	 3	 ตัว	 และ 
ปอมเมอเรเนยีน	3	ตวั	ส่วนที่พามา
วันนี้เป็นชิวาว่า	 เพศเมีย	 สีน�้าตาล	
อายเุกอืบปีแล้วมชีื่อว่า	“บรเูนต็”	ค่ะ 
เป็นตัวที่	 5	 ที่ซื้อมาเลี้ยง	 เริ่มแรก
เอสเธอร์เป็นคนที่ชอบสุนัขพันธุ ์ 
ปอมเมอเรเนยีนค่ะ	แต่วนัที่ไปที่ร้าน	
ไม่มปีอมฯแล้ว	ประมาณว่าอยากได้
มาก	เหน็ชวิาว่าน่ารกัด	ีกเ็ลยเอามา
แทนซะเลย	พอเลี้ยงไปเลี้ยงมากร็กั
เลย	 นิสัยน่ารัก	 ดูแลง่ายกว่าปอม
ด้วยค่ะ	 โดยเฉพาะเรื่องขน	 ซึ่งขน
ชิวาว่าจะไม่เยอะเหมือนปอม	 ส่วน
เรื่องอาหารก็ง่ายเพราะให้เขาทาน
แต่อาหารเม็ดอย่างเดียว	 จะมีให้
สแน็คอย่างเจอร์ไฮบ้าง	 วันละชิ้น	 
ไม่อยากให้มาก	 เพราะกลัวเขาจะ 
อ้วน	 สุนัขสายพันธุ์เล็กจะอ้วนง่าย	

พออ ้วนก็จะมีโรคต ่างๆตามมา	 
บรูเน็ตเป ็นสุนัขที่เรียบร ้อยมาก	 
ไม่ซน	 ว ่าง ่าย	 หนูเลี้ยงสุนัขมา
ตั้งแต่อายุ	 14	 ปี	 เลี้ยงแต่พันธุ์เล็ก 
มาตลอด	 ชอบตรงที่พาไปไหน 
มาไหนด้วยได้ค่ะ”

เคล็ดลับและวีรกรรม
	 “วีรกรรมของบรูเน็ตก็จะไม่ค่อย
มีนะคะ	 เพราะเขาจะไม่ค่อยแสบ	
เป็นน้องหมาที่เรียบร้อย	 ถ้าจะมี

STUCK 
IN LOVE 

WITH
“เอสเธอร ์สุปรยี์ลีลา”
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ก็คงมีแต่เรื่องกัด	 เรื่องขุด	 เหมือน
อย่างเวลาเขาคันฟัน	 เขาก็ชอบ 
ไปกัด	 ไปแทะโซฟา	 มุมเก้าอี้	 แต่ 
พอเราดุเขา	 เขาก็จะเชื่อ	 จะหยุด	 
หูตั้งฟังเรา	 เหมือนกับว่าเขาเข้าใจ 
ที่เราบอก	บอกให้นอนกห็มอบนอน
ลงไปเลย	 พูดรู้เรื่องมาก	 เชื่อฟังค�า
สั่งด้วย	 ที่ส�าคัญบรูเน็ตเป็นสุนัข 
ตวัโปรดของเอสเธอร์เลย	เพราะนสิยั
จะคล้ายๆกนั	ส่วนอกีตวัที่พามาด้วย
วันนี้	 เป็นชิวาว่าตัวเมียเหมือนกัน	
ชื่อ	ฟองทนี	เขาจะเรยีบร้อย	ผูห้ญงิๆ	
จะตดิคณุแม่มาก	แต่ใน	6	ตวัที่เลี้ยง
ไว้	กม็ตีวัผู้อยู่	2	ตวันะคะ	เป็นปอม
เมอเรเนยีน	1	ตวั	ชวิาว่า	1	ตวั	ที่ต้อง
พาฟองทีนมาวันนี้	 เพราะเขาก�าลัง 
มีประจ�าเดือน	 ถ้าไม่พาออกมา	 
ปอมกะชิวาว่าตัวผู ้ก็จะอยู ่ไม่นิ่ง	
เห่าเสยีงดงั	 กัดกนั	 อย่างเวลานอน 
ก็ต ้องพาฟองทีนไปนอนด้วยกัน	 
ใส่กระโปรงให้เขา”	 นี่แหละค่ะ 
เคลด็ลบัที่บ้านของน้องเอสเธอร์	ใน
การเลี้ยงน้องหมาตัวผู้และตัวเมีย

ด้วยกนั	 ใครจะเกบ็ไปใช้บ้างกไ็ม่ว่า
กนันะคะ

ฝำกถึงผู้อ่ำนวำรสำร
	 “อยากฝากให้คนรักสุนัขทุกคน
ใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงของเรา	 ไม่ว่าจะ
เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่	 ขอให้
มีเวลาให้เขา	 เพราะอย่างเอสเธอร์ 
เองยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งรัก	 ยิ่งผูกพัน	 เขา
เป็นเหมือนเพื่อนที่ดี	 ซื่อสัตย์กับ
เราตลอด	 เมื่อเวลาเราเหงา	 เขาก็
คอยเป็นเพื่อน	 อยู่ข้างๆเรา	 อยาก
ให้ใส่ใจเขาอย่างสม�่าเสมอ	 อย่าทิ้ง
ขว้าง	 เพราะชีวิตของเขาก็มีแต่เรา
เท่านั้น	 เขารักเรามากที่สุดในชีวิต
เขาเลยกว็่าได้”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 สุดท้ายก็อย่าลืมติดตามผลงาน

ของเอสเธอร์นะคะ	 ไม่เกินกลางปีนี้ 
ทางช่อง	 3	 “ครีบนี้หัวใจมีเธอ”	
และผลงานภาพยนตร ์ เรื่องแรก	 
“แอ๊พรัก”	 ยังไงช่วยเป็นก�าลังใจให้
ด้วยนะคะ	
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ไม ่บ ่ อยที่ เ ร ำจ ะ ได ้ เ ห็ นสุ นั ข
สำยพันธุ ์บูลเทอร์เรียในงำน 
สังคมต่ำงๆ จึงไม่แปลกที่คุณ 

จะรู้สึกประหลำดใจกับหน้ำตำที่มี 
เอกลักษณ์ของเขำ แต่ควำมจริง 
แล้วเจ้ำตูบพันธุ ์นี้มีควำมน่ำรัก 
อยู ่ ในตัวมำกมำย วันนี้ เรำจะ
พำคุณไปรู ้จักกับกลุ ่มคนที่รัก
ในตัวสุนัขพันธุ ์นี้ให้มำกขึ้น กับ 
กลุ่ม We Love Bull Terrier

ทักทำยกันสักหน่อย
	 “ชื่อฟ ้าค ่ะ	 อยู ่ ในกลุ ่มของ 
บูลบลัสเตอร์	 เป็นผู้บรีดและเลี้ยง
บูลเทอร์เรีย	 ตอนนี้ก็มีอยู ่ที่บ้าน	 
5	ตวั	เคยเลี้ยงพนัธุอ์ื่นๆอยูบ้่างอย่าง 
เฟรนช์	 บูลดอ็กและไซบเีรยีน	ฮสักี้ 
แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่บูลเทอร์เรีย

เป็นหลัก	 คือเลี้ยงหมามาหลาย
สายพันธุ์ก็จะไม่มีใครที่เหมือนเขา	
เพราะเขาจะเป็นหมาที่น่ารักโดย
ตวัเขาเอง	ขี้อ้อน	ถ้าเขาท�าอะไรผดิ 
เราดุ	 เขารู ้	 สักพักเขาก็จะรู ้ว ่า 
นายโกรธ	เขากจ็ะพยายามท�าอะไร
ก็ได้ให้นายหายโกรธ	 เหมือนมาง้อ	

จะมาสะกิด	 เอาจมูกมาชนเพื่อให้
เราแบบว่าหายโกรธนะ	 เล่นกันนะ	
ซึ่งถ้าเป็นหมาปกติทั่วไปถ้าโดน
ต�าหนิก็อาจจะหลบมุม	 ปลีกตัว 

ไปเลย	มันท�าให้รู้สกึว่าความผูกพนั
ระหว่างเรากับเขาจะน้อยกว่า	 แต่
กับบูลเทอร์เรียเนี่ยเขาจะไม่เปิด 
ช่องว่างให้เราโกรธหรืองอนเขา	
เพราะจะชงิง้อเราก่อนตลอด”

คุณฟำ้ท�ำหนำ้ที่อะไรในกลุ่ม
	 “ ค ว า ม จ ริ ง ก็ คื อ ห นึ่ ง ใ น
สมาชิกชมรม	 แต่ด ้วยความที่มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัข 
สายพันธุ์บูลเทอร์เรียมากว่า	 10	 ปี 
จึงค ่อนข ้างจะมีข ้อมูลและรู ้จัก 
กับน ้องๆที่ เลี้ยงน ้องหมาสาย 

บูลบลัสเตอร์ค่อนข้างเยอะ	 ดังนั้น 
เมื่อมีกิ จกรรมอะไรในชมรมที่
ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านการ
ให้ข้อมูลการเลี้ยงหรือการจัดมีตติ้ง
ก็จะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์คอยช่วย

ประสานงานภายในกลุ่ม	แต่ไม่ได้มี
ต�าแหน่งหน้าที่โดยปรยิายค่ะ”

ก่อตั้งชมรมมำนำนแค่ไหน มี
กิจกรรมอะไรบ้ำง
	 “We	 Love	 Bull	 Terrier	 ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่ก่อตั้งมาได้	 4-5	 ปีแล้วค่ะ	

จุดประสงค์เพื่อรวบรวมสมาชิก 
ผู้เลี้ยงบูลเทอร์เรีย	 ส่วนใหญ่ก็จะ
มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยว
กับการเลี้ยงและการดูแล	 ทั้งด้าน

TALK TO
WE LOVE 
BULL TERRIER
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สุขภาพ	 อาหาร	 การใช้ชีวิต	 หรือ 
แม ้ ก ระทั่ งการออกก� าลั งกาย	
กิจกรรมโดยมากจะมีการพบปะกัน
เป็นกลุม่ย่อยซะส่วนใหญ่	เนื่องจาก
ว่าการรวมตัวของสุนัขพันธุ ์กลาง
โดยเฉพาะบูลเทอร์เรียที่เป็นหมา
ไฮเปอร์ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ

ก็ค่อนข้างจะล�าบาก	 ก็เลยเน้นการ
พูดคุยผ่านโลกไซเบอร์ซะมากกว่า	
นานๆทีก็จะจัดกิจกรรมให้มารวม
ตวัเพื่อพบปะพดูคยุกนัสกัครั้งหนึ่ง”

ควำมประทับใจในบูลเทอร์เรีย
	 "บูลเทอร์เรียมีความเป็นเด็ก 
น่ารกั	ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา	ลกัษณะ
นสิยั	ส่วนหน้าตาก่อนเลยที่เด่นๆคอื
รูปศีรษะโค้ง	 ซึ่งเราจะเห็นหมาที่มี
หวัแบบนี้ค่อนข้างน้อย	ท�าให้มเีสน่ห์	
ดแูล้วน่ารกั	ทางด้านอปุนสิยัจะเป็น
หมาที่ขี้เล่น	 ไฮเปอร์	 กระตือรือร้น 
อยู่ตลอดเวลา	 จะคอยหากิจกรรม 
ให้เราท�าร่วมกบัเขาอยู่เรื่อยๆ”

คิดว่ำกำรเลี้ยงสัตว์ให้อะไรกับ 
เรำบ้ำง
	 “ความจริงก็ให ้อะไรหลายๆ
อย่าง	 หนึ่งก็คือท�าให้เราเป็นคนที่ 
ใจเย็นขึ้น	 รู ้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สงัคม	เพราะเราเลี้ยงเขา	เขากม็นีสิยั
แต่ละตวัแตกต่างกนั	ท�าให้เราเรยีนรู ้
ว่าเขาแบบนี้นะ	 เขาเป็นอย่างนี้ 
แล้วก็ท�าให้เรามีสังคมในด้านของ
คนเลี้ยงด้วย	 เพราะว่าเราไม่ได้
เลี้ยงแค่อยู่กบับ้าน	เรามกีารพบปะ
พูดคุยกัน	 มันก็ท�าให้เรามีเพื่อน
ใหม่ที่เลี้ยงหมาด้วยกัน	 ที่รักใน 
บูลเทอร์เรยีเหมอืนกนั”	

ฝำกถึงคนเลี้ยงบูลเทอร์เรีย
	 “เริ่มที่คนที่ไม่ได้เลี้ยงบลูเทอร์เรยี 
ก่อนดีกว่า	 คือว่าบูลเทอร์เรียจะ
ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน	 ดังนั้น
การศึกษามาตรฐานสายพันธุ ์เขา
ค่อนข้างจะส�าคัญมาก	 เราต้อง
รู ้ว ่าเขาเหมาะกับเราหรือเปล่า	
อย ่างคนที่ชอบชีวิตที่ เรียบง ่าย	
ชอบสงบก็อาจจะไม ่ เหมาะกับ 

บูลเทอร์เรียเท่าไร	 ส่วนคนที่เลี้ยง 
อยู ่แล ้วให ้ค�านึงว ่าหมาพันธุ ์นี้ 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก	
เพราะฉะนั้นการฝึกเขานั้นส�าคัญ
ที่สุด	 คือน�าไปเลี้ยงแล้วเราต้อง 
มีการสอนการฝึกเพื่อให้เขาปรับตัว

ให้เข้ากบัเรา	สมาชิกในบ้าน	ให้เข้า
กบัคน	 ไม่อย่างนั้นมนัจะกลายเป็น
ว่าเลี้ยงแล้วเขามปัีญหาในระยะยาว	 
ก็เหมือนเด็กนั่นล่ะค่ะ	 ถ้าเป็นเด็ก 
ก็ต้องได้รับการสั่งสอนอบรมจาก 

พ่อแม่	อะไรควรอะไรไม่ควร	พอถงึ 
เวลาก็ต้องเข้าโรงเรียน	 แต่หมานี่
อาจจะไม่ต้องเข้าโรงเรียน	 แต่เรา
ต้องให้เวลาเขาในการสอน	ไม่อย่าง
นั้นก็จะกลายเป็นว่าพอโตขึ้นแล้ว
นสิยัเปลี่ยนไป	เพราะว่าเกดิจากการ
เลี้ยงที่ผดิวธิ”ี
.............................................

	 ต้องขอขอบคณุคณุฟ้าและชมรม	
We	 Love	 Bull	 Terrier	 ที่ท�าให้
เรารู้ว่าน้องหมาพันธุ์นี้ไม่ได้น่ารัก 
แค ่หน ้าตา	 แต ่รวมไปถึงนิสัย 
ชอบง้อด้วย
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SEACON PET PLANET "ANIMAL IN LOVE"
ผ่านไปอีกครั้งกับการแสดงความเร้นลับของมหัศจรรย์ชีวิตรักสัตว์โลกในงาน	 Seacon	 Pet	 Planet	 กับคอนเซ็ปต์	 Animal	 
in	Love	ที่ซคีอนสแควร์	เมื่อวนัที่	21-30	มนีาคม	ที่ผ่านมา	เน้นการแสดงเรื่องราวความรกัของสตัว์โลกที่คณุอาจไม่เคยรู	้พบสตัว์แปลก
ที่มาอวดโฉมครั้งแรก	เช่น	แกะ	4	เขา	เป็ดแมนดาริน	กุ้งการ์ตูน	จิ้งจอกสเีงนิ	กาลาห์	วอลล่าบี	นกแคสโซแวรี	และอกีหลากหลาย 
สายพนัธุ์	นอกจากนี้ยงัมบีูทสนิค้าและกจิกรรมให้ร่วมจบัจ่ายซื้อหาอกีมากมาย
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VODKABOY POOL PARTY  BY JERHIGH 
ผ่านไปแล้วกบัการแข่งขนัว่ายน�้าส�าหรบัน้องหมาพนัธุเ์ลก็	Vodkaboy	Pool	Party	by	Jerhign	ณ	คอตตอน	
ดอ็ก	รสีอร์ท	เมื่อวนัที่	22	ม.ีค.	ที่ผ่านมา	สนกุสนานไปกบักจิกรรมแข่งขนัชงิรางวลัจากผูส้นบัสนนุใจดี
อาหารสนุขัเจอร์ไฮที่หอบของรางวลัมาแจกไม่อั้น	ได้ของตดิไม้ตดิมอืกลบับ้านทกุคน

PET LOVER BY JERHIGH 
MEET & GREET ครั้งที่ 1 
อาหารสนุขัเจอร์ไฮจดักจิกรรม	Meet	&	Greet	 เป็นครั้งแรกที่	Boxx-Maow	Pet-Hotel	จังหวดัเชยีงใหม่	 
ร่วมวงพูดคยุกบัแพรว	คณิตกลุ	ชมรมไซบเีรยีน	ฮสักี้	หน่วยช่วยเหลอืสนุขัและแมว	The	Ark	Chiangmai	
มูลนธิสินัตสิขุ	ชมรม	Care	for	Dog	ชมรมคนรกัหมา-แมว	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมฟังเพลงเพราะๆ	
กับนัท	 The	 Voice	 ในบรรยากาศสบายๆยามแดดร่มลมตก	 นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์ชิงของรางวัล
อื่นๆอกีมากมาย

PET LAND @CENTRALPLAZA RAMA2
ตะลยุเมอืงสตัว์เลี้ยง	 น่ารกั	 แสนซน	 ในงาน	 Pet	 Land	 ระหว่างวนัที่	 3–7	 เม.ย.	 ที่ผ่านมา	ณ	 ลาน 
โปรโมชั่น	 ชั้น	 1	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 พระราม	 2	 และพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย	 อาท	ิ 
แฟชั่นโชว์สัตว์เลี้ยง	 การแสดงความสามารถจากน้องหมาแสนรู้	 เปิดตัวเซเว็บบริตี้แห่งโลกออนไลน์	 
จอนนี่แมวศุภลักษณ์	 โยเกิร์ตหมาน้อยชิวาว่า	 โบโบ้กะนู๋อาโนเนะ	 ช้อปสินค้าสัตว์เลี้ยง	 อาหารและ
อปุกรณ์ในราคาพเิศษ	และบรกิารตรวจสขุภาพให้สตัว์เลี้ยงฟร	ีจากโรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ

เกษตรแฟร์ประจ�ำปี 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 จัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นเมื่อวันที่	 31	 ม.ค.-8	 ก.พ. 
ที่ผ ่านมา	 พบกับการแสดงนวัตกรรมใหม ่ๆ	 การประกวดอาหาร	 แข ่งขันวาดภาพ 
และถ่ายภาพประกวดออกแบบสวนพอเพียงในรั้วสีเขียว	 แข่งขันจัดตู้ปลาระดับนักเรียน	 และ
ประกวดสุนัขสุขภาพดี	 บริการตรวจสุขภาพสุนัขฟร	ี และบูทจ�าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท	
อาท	ิอาหาร	ต้นไม้	ผลไม้	อปุกรณ์และอาหารสตัว์เลี้ยง	เป็นต้น
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