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Natural 
Herbal 
SupplemeNtS 
for DogSน้องหมา 
กับสมุนไพรและเครื่องเทศ
คุณผู้อ่านหลายท่านคงสงสัยในใจกันแล้วสิว่า แล้วจะใช้ยังไงดี ค�าตอบง่ายๆ พื้นๆ ก็คือ 

จะใช้สมุนไพรเหล่านี้แบบแห้งหรือแบบสดๆก็ได้ไม่ว่ากัน ง่ายๆเพียงแค่ผสมลงในอาหารเพียง
เล็กน้อย สุนัขตัวเล็ก ก็ใช้เพียงแค่หยิบมือ น้องหมาตัวโตก็ใช้สัก 1 ช้อนชา หรือถ้าใครจะลอง 
ท�าขนมน้องหมาเองดบู้าง กแ็ค่เอาผสมลงไปบ้างเลก็น้อย เพิม่กล่ินให้กบัม้ืออาหารไปในตวั สารต้าน 
อนุมูลอิสระที่พบในสมุนไพรเหล่าน้ี จะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบางส่วนให้ต่อสู้กับโรค
ต่างๆได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความชรา รวมทั้งความผิดปกติทางความจ�าของสุนัขได้ด้วย 

	 แต่ทุกการใช้ก็ควรจะระมัดระวังในปริมาณและ
หมั่นสงัเกตสนุขัของเราด้วย	แต่ถ้าจะไปซื้อสารสกดั
ที่มีขายตามร้านทั่วไปก็ควรจะปรึกษาสัตวแพทย ์
ใกล้บ้าน	 หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสุนัขให้ด ี
เสียก่อน	 บางครั้งการตรวจสุขภาพของสุนัขเป็น
ประจ�าก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัย
เมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับประสิทธิภาพสูงสุด
ของวัตถุดิบนั้น	 ต้องตรวจสอบอายุการใช้งานของ
วัตถุดิบอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสมุนไพรและ
เครื่องเทศที่คณุใช้ไม่เก่าจนเกนิไป	

ออริกาโน (Oregano)
	 เป็นที่รู้จกักนัดใีนฐานะ
ที่เพิ่มรสชาตใิห้กบัพซิซ่า	
ออรกิาโนมสีารต้านอนมุูลอสิระอยู่สูง	
ช่วยในการแก้ปัญหาทางเดนิอาหาร	ท้องเสยี	
และท้องเฟ้อ	น�้ามนัของออรกิาโนยงัมี
คณุสมบตัติ้านเชื้อราอกีด้วย

         โรสแมรี่ (Rosemary)
โรสแมรี่เป็นสมนุไพรที่ดสี�าหรบัสนุขั	

ประกอบด้วยธาตเุหลก็	แคลเซยีม	และ
วติามนิ	B6	โรสแมรี่ยงัเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระอีกด้วย	 แต่อย่างไรก็ดีโรสแมรี่ก็ไม่
สามารถน�ามาใช้ในปริมาณมากเพื่อทดแทนธาตุ
เหลก็ได้	อย่าสบัสนเชยีวนะจ๊ะ

เปปเปอร์มินท์ (Peppermint)
	 สมนุไพรที่มกีลิ่นหอมอย่าง
เปปเปอร์มนิท์นี้	ในอดตีถูกใช้เพื่อ
ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้	ปั่นป่วน
ในท้องและยงัช่วยลดอาการเมารถ
อกีด้วย	นอกจากนี้จากงานวจิยัในต่างประเทศ	
ยังพบว่าสามารถน�าเปปเปอร์มินท์มาใช้เพื่อลด 
อาการเจ็บป ่วยที่ เกิดจากการได ้รับรังสี	 หรือ
กมัมนัตภาพรงัสมีากเกนิไป	และลดอตัราการตายใน
สตัว์ที่ได้รบัเคมบี�าบดัอกีด้วย	แม้จะไม่เป็นพษิส�าหรบั
สนุขั	แต่ปรมิาณการใช้ที่สูงเกนิไปกอ็าจมผีลกระทบ
ต่อตบัหรอืไตได้เช่นกนั	กนัไว้ดกีว่าแก้นะจ๊ะ

         โหระพา (Basil)
	 คนไทยรู้จกัโหระพากนัดอียู่แล้ว	

โหระพาเป็นสมนุไพรอกีชนดิหนึ่ง
ที่มมีสีารต้านอนมุูลอสิระ	ต้านไวรสั	

และยงัมคีณุสมบตัติ้านจลุชพี
ได้อกีด้วย	ครั้งต่อไปกอ็ย่าลมืโรย

โหระพาสบัลงบนอาหารค�่า
ของเจ้าสี่ขาด้วยนะจ๊ะ

                ผักชีฝรั่ง (Parsley)
	 สมนุไพรที่เหน็กนัทั่วไปว่า

เป็นเครื่องปรงุแต่งบน
จานอาหารของเราเป็นแหล่ง

ข้อควรระวังเมื่อใช้สมุนไพรในสุนัข

1สมุนไพรมักจะแสดงผลช้ากว่ายารักษา 
โดยปกตทิั่วไป	จงึไม่ควรคาดหวงัว่าตวัสมนุไพร 

นั้นๆจะออกฤทธิ์ทนัที	โดยทั่วไปจะใช้เวลาอย่าง
น้อย	60	ถงึ	90	วนัหลงัจากเริ่มต้นการใช้สมนุไพร
กบัสตัว์เลี้ยง
..........................................................................

2จริงอยู ่ว ่าสมุนไพรช่วยในการส่งเสริม 
สขุภาพสตัว์เลี้ยงและยงัอ่อนโยนกว่ายาทั่วไป 

แต่ไม่แนะน�าให้ใช้แทนยารกัษาโรค	 โดยเฉพาะ
กับสุนัขที่ป่วยในสภาวะร้ายแรงหรือมีอันตราย
ถึงชีวิต	 นอกจากนี้การใช้สมุนไพรดีส�าหรับการ
รักษาโรคเรื้อรัง	 แต่ไม่ได้หมายถึงการรักษาใน
สถานการณ์ฉกุเฉนิ
..........................................................................

3สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือคุณภาพของ
สมุนไพรที่เลือกใช้	 ต้องสะอาดปลอดสาร

เคมี
..........................................................................

4ในขณะที่สมุนไพรส ่วนมากปลอดภัย
ส�าหรับใช้กับสัตว์เลี้ยงของเรา	 แต่ก็ยัง

มีจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ปลอดภัย	 ควรศึกษาหา
ข้อมูลอย่างเละเอียดส�าหรับชนิดของสมุนไพร	
สรรพคณุและปรมิาณที่ต้องใช้

	 อย่างไรก็ตาม	 การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพสุนัขให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 คุณ
อาจปรึกษาสัตว์แพทย์ส�าหรับค�าแนะน�าแบบ
องค์รวม	 รวมถึงศึกษาวิธีการปลูกสมุนไพรทั้ง
ในร่มและกลางแจ้งอย่างถูกต้องและปลอดจาก
สารพษิได้อย่างมั่นใจ

Dog Guru

ที่มาของ	ฟลาโวนอยด์	(flffllavonoids)	ซึ่งเป็น
สารประกอบของวติามนิซทีี่อยู่ในรูปของสาร
ธรรมชาต	ิมมีากในรกส้ม	เป็นสารต้าน
อนมุูลอสิระ	นอกจากนี้ยงัมไีลโคปีน
และแคโรทนี	โดยมกัจะเพิ่มให้กบัสนุขั
เพื่อให้มลีมหายใจหอมสดชื่น	หรอืใช้
ในการบรรเทาอาการที่เกี่ยวกบัท้อง
และล�าไส้	จากบนัทกึได้ทราบว่าผกัชฝีรั่ง
ถูกใช้กบัสนุขัมาตั้งแต่สมยัโบราณ
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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

อ่านฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่าน APP

PETLOVER
ห้ามพลาด!
ด้วยประการทั้งปวง

Dog Panorama

b e a u t i f u l 
p o r t r a i t s  o f 
black dogs help 
they find a home
รณรงค์ให้เลี้ยง
น้องหมา "สีด�า"
มีศูนย์พักพิงสัตว์หลายแห่งในอเมริกา 
ที่ประสบปัญหาเพียงเล็กน้อยแค่สีขน 
ของสุนัขเป็นสีด�า	 เช ่นเดียวกับแมวที่ 
หลายคนมีความเชื่อว่าเป็นสีแห่งความ
โชคร ้ายจากการส�ารวจและสอบถาม 

diy lamp switch 
for dogs
เปิดไฟง่ายๆน้องหมาท�าได้
นักศึกษาภาควิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย
ในเบลเยี่ยม	 คดิไอเดยีเจ๋งให้คณุ
สามารถฝึกสุนัขช่วยเปิดไฟได้
ด้วยวิธีง่ายๆกับอุปกรณ์เปิดไฟ
แบบตั้งพื้นให้สนุขัใช้จมกูหรอืเท้า 
ดันคันโยกในการเป ิดและปิด 
สวิทช์แทนการกดปุ่ม	 (ซึ่งท�าได้
ยาก)	 โดยจุดประสงค์ส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้สูง
อายุหรือบุคคลที่ต้องนั่งอยู่บน
รถเขน็

the husky 
who thinks she’s 'a cat' 
ฉันเป็นแมวนะจ๊ะ
แทลลี่	สนุขัพนัธุผ์สม	มาลามสู-ฮสักี้	ใช้ชวีติส่วนใหญ่ 
ตั้งแต่เลก็จนโตอยูก่บัแมวมาตลอด	จนท�าให้คดิว่า
ตวัเองคงจะเป็นแมวจรงิๆเข้าแล้ว	แทลลี่ถูกเลี้ยง
มากบัแมว	ตลอดเวลาเธอไม่สนใจสนุขัด้วยกนัเอง
เลย	 แม้ว่าจะพาออกไปเดินที่สวนสาธารณะกับ
สนุขัมากมายกต็าม	เธอกไ็ม่สนใจพวกเขาเลยสกั
นิดเดียว	 เธอจะเดินดมสิ่งต่างๆไปทั่ว	 โดยไม่ให้ 
ความส�าคญักบัสนุขัตวัอื่นเลย	แม้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ 
แทลลี่จะต้องย้ายบ้านไปอยู่กับครอบครัวใหม่
ที่ไม่มีแมวแล้วก็ตาม	 แทลลี่ก็ยังไม่เคยทิ้งกิริยา 
ท่าทางของแมว	และยงัคงชื่นชอบที่จะท�าท่าทาง 
การนอนเหมอืนแมว	ส�ารวจสมาชกิในบ้าน	แขก
ที่มาเยอืน	และสิ่งต่างๆ	พร้อมตดัสนิทกุคนอย่าง
เงยีบๆตลอดทั้งวนั

คนรับเลี้ยงส ่วนหนึ่งและค�าตอกย�้าจาก	 Hope	 Hancock	
อดีตผู ้อ�านวยการบริหารของ	 SPCA	 “บางครั้งสุนัขสีด�าก ็
ท�าให้คนกลัว”	 เราเรียกอาการนี้ได้ว่า	 Black	 Dog	 Syndrome	 
ด้วยเหตผุลนี้เองท�าให้ช่างภาพ	Fred	Levy	จบักล้องและออกเดนิทาง 
หาสุนัขขนสีด�าในพื้นที่เพื่อมาถ่ายภาพบนพื้นหลังสีด�าโดยใช้ 
คอนเซ็ปต์ว่า	 Black	 Dogs	 Project	 เขาหวังว่าเมื่อภาพถ่ายชุดนี้ 
เผยแพร่ออกไปจะช่วยสร้างแรงบวกให้กบัผู้คนที่ต้องการเลี้ยงสตัว์
ได้ว่าสุนัขไม่มีเจ้าของต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยและการดูแล 
ที่ดโีดยไร้อปุสรรคเรื่องการเหยยีดสขีน

24-year-old 
is world’s oldest 
living cat 
ป๊อปปี้ แมวที่แก่ที่สุดในโลก
คณุทวดป๊อปป้ีมภีมูลิ�าเนาอยูท่ี่เมอืงชายทะเล 
ในประเทศอังกฤษ	 เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ.1990	 นับแล้วก็ปาเข้าไป	 24	 ปีเต็ม	 ถ้า
เทียบกับคนเราแล้วล่ะก็คุณทวดมีอายุถึง 
114	 ปีนับเป็นแมวที่มีอายุมากที่สุดในโลก 
ทีเดียว	 ป๊อปปี้เรียกว่าเป็นแมวที่มีอายุผ่าน 
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษมาแล้วถึง	 5	 คน 
นับตั้งแต่นางมาร์กาเร็ต	 แธตเชอร์	 จนมาถึง 
นายเดวดิ	คาเมรอน	ปัจจบุนันี้เธอใช้ชวีติส่วนใหญ่ 
ในบ้านพักของครอบครัวเวสต์	 ร่วมกับแมว 
อกี	 4	 ตวั	 กระต่าย	 2	 และแฮมสเตอร์อกี	 1 
แจ็คกี้เจ้าของป๊อปปี้บอกว่า	 ตัวช่วยที่ท�าให้
ป๊อปปี้อายุยืนนั้นนอกจากจะเป็นการเลี้ยง
ดูแล้ว	 ยังเป็นเพราะป๊อปปี้ดูแลสุขภาพของ 
ตวัเองดมีากด้วย	แม้เธอจะกนิเก่ง	กนิอาหารได้ 
เยอะ	แต่กอ็อกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอ	ด้วย
การเดินไปรอบๆบ้านเป็นเวลานาน	 จนวันนี้
ครอบครวัเวสต์ได้รบัการยนืยนัจาก	Guinness	
World	Records	แล้วว่า	ป๊อปป้ีเป็นแมวที่มอีายุ
ยนืที่สดุที่ยงัคงมชีวีติอยู่



กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยาย
แล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 
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Photo SHOT!

ส�าหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภาพในฉบับนี้

จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต

ภูรี เพ็ทช็อป 
พระรามสอง
ฉบับนี้ขอเอาใจชาวพระรามสองกับร้านเพ็ทช็อป 

มีชื่อก ่อนถึงโลตัส ที่หากผ่านมาปุ ๊บจะเห็น 
ป้ายโดดเด่นว่าจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ไล่สายตาลงมาจะ 
พบชื่อร้าน "ภูรี เพ็ทช็อป"กับพื้นที่โล่ง โปร่ง ดูเป็น
ระเบียบ โดยจัดส่วนเป็นทางเข้าร้านสองโซน ฝั่งซ้าย
คือบริการอาบน�้าตัดขนสุนัขโดยช่างผู้ช�านาญการ  
ถัดมาเป็นส่วนจ�าหน่ายอาหารสัตว์ สุนัข แมว รวมถึง
สัตว์เลี้ยงต่างๆเกือบจะครบทุกชนิด

	 ภายในร้านจดัแบ่งโซนอาหารสนุขั	

อาหารแมวอยู่ช่วงกลาง	 อาหารสัตว์

เล็กอยู่อีกทางหนึ่ง	 ส่วนด้านหน้าที่

เห็นโดดเด่นดึงสายตาด้วยไฮไลต์

ของเหล่าขนมสุนัขต่างๆ	 โดยเฉพาะ 

เจอร์ไฮเดินเข้ามาปุ๊บจะเห็นสีสันของ

ซองผลิตภัณฑ์รสชาติต ่างๆที่เบน

ความสนใจของคุณได้ชะงัด	 เรื่องนี้ 

การันตีได้โดยคุณป๊อกผู้เป็นเจ้าของ

ร้าน	 ซึ่งบอกกับเราว่าอาหารสุนัข 

เจอร์ไฮได้รับการตอบรับจากลูกค้าดี

มาก	ด้วยความที่มหีลากหลายรสชาติ

ในราคาที่น่าพอใจ	 ที่ส�าคัญคือความ

เชื่อมั่นซึ่งทางร้านมีต่อวัตถุดิบในการ

ผลิตสินค้าชนิดนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่

เราจะเหน็เจอร์ไฮวางอยูบ่นเคาน์เตอร์

ทกุๆเพท็ชอ็ป

	 ส�าหรบัใครที่ไม่มั่นใจว่าเลอืกสนิค้า

ชนดิไหนให้กบัเจ้าสี่ขาที่บ้าน	ทางร้าน

มีบุคลากรที่จะให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ตัวสินค้า	 รวมถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ

สุนัขและแมวได้แบบเป็นกันเอง	 ร้าน 

ภูรีเพ็ทช็อปเปิดทุกวันตั้งแต่	 08.00-

20.00	 น.	 สอบถามรายเอียดเส้นทาง

ได้ที่โทร.	 081-810-7864	 อย่าพลาดมี

เจอร์ไฮตดิบ้านกนันะจ๊ะ

“กระผมชื่อ
Woody ครับ อายุ 5 ปี 

กระผมกินมาหลายยี่ห้อแล้วครับ 
แต่มาหยุดอยู่ที่ JerHigh แล้วครับ 

อย่างอ่ืนผมไม่ชอบรสชาติ กินไม่หมด
หรือไม่ก็เมินเลยครับ รสชาติที่ผมชอบคือ 

รสตับ และเนื้อไก่ผสมตับไก่ครับ 
อร่อยยยย...อย่าบอกใคร อิอิ”
คุณ Pannada Trongsiriwat 

“ขอหนมแสนอร่อยของเจอร์ไฮ

ให้โตหน่อยคร้าบ”
คุณทวี อัศวานันทน์

“โรบินหล่อสู้พรีเซ็นเตอร์ 

JerHigh ไหมครับ”
คุณเรียวฟาง o_o 

“แกะให้ Pacman 

หน่อยครับ please...”

คุณ Visanu Amarin

“ชิวชิวหิวขนมนะ  แต่ขอแอ๊บสวยถ่ายรูปก่อน  1-2-3  แชะ!!!”
คุณ ulra aor 
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ตลอดเวลา	 หางชี้ขึ้นด ้านบนและต้องม้วน
เป ็นวงจนติดบั้นเอว	 มีมาร ์คกิ้งสีด�าที่หน ้า
และใบหู	 เรียกว่าเอกลักษณ์ที่กล่าวมาเป็น 
จดุขายสนุขัพนัธุน์ี้จรงิๆ
	 สนุขัสายพนัธุน์ี้โดยส่วนมากจะขี้เกยีจ	ถ้าปล่อย
ให้อยูต่ามล�าพงัหรอืไม่เคยได้รบัการฝึกเลย	แต่ด้วย
นสิยัซกุซน	ดื้อ	ไม่ค่อยฟังค�าสั่ง	แต่ฉลาด	จงึไม่ใช่
เรื่องง่ายที่จะฝึกสนุขัให้รบัฟังค�าสั่ง	 แต่ผู้เลี้ยงกไ็ม่
ควรถอดใจ	 เพราะหากตั้งใจและอดทนฝึกฝนอยู่
เป็นประจ�าสม�่าเสมอ	 ปั๊กก็พร้อมจะเริ่มต้นค�าสั่ง 
พื้นฐานได้เช่นกนั	 ป๊ักนั้นมรีปูร่างตนัและอ้วนง่าย	
จงึควรพาออกไปเดนิเล่นหรอืวิ่งออกก�าลงักายอย่าง
สม�่าเสมอ	 และดวงตาที่กลมโตอาจท�าให้เกดิการ
บาดเจบ็ได้ง่าย	 ควรหมั่นเชด็บรเิวณตาด้วยน�้าอุน่ 
และสงัเกตความผดิปกตอิยูเ่นอืงๆ	 อกีทั้งลกัษณะ
ทางกายภาพของจมูกที่สั้น	จงึก่อให้เกดิปัญหากบั
เพดานปากอ่อนและการหายใจได้ง่าย
	 เนื่องจากป๊ักเป็นสนุขัที่ตดิคน	ผู้เลี้ยงไม่ควรทิ้ง 
ให้อยู ่ล�าพัง	 ให้เลี้ยงเสมือนเขาเป็นเพื่อนเป็น
สมาชกิในครอบครวั	แล้วคณุจะพบว่าเจ้าตบูพนัธุน์ี้ 
แสนจะน่ารกั	 ด้วยพฤตกิรรมโดยธรรมชาตทิี่ท�าให้ 
อดหัวเราะไม่ได้อย่างการนอนกรน	 หายใจ 
เสยีงดงัฟืดฟาดและไม่เกรงใจที่จะจามใส่หน้าคณุ
แล้วยิ้มแป้นแล้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	 แหม!	
เนยีนจรงิๆเลยคณุป๊ัก

p
u
g
"P(s)ix(g) Pack Dog
อย่าเรยีกว่าอ้วน พี่แค่ตันนิดหนึ่ง"
ช่วงอากาศร้อนๆแบบนี ้เจอแดดเป็นต้องหน้าย่น “ใช่
ไหม? เจ้าปั๊ก”
	 พดูถงึน้องหมาหน้าย่นคงนกึได้หลายสายพนัธุ	์แต่ถ้า 
ตดัตวัเลอืกเป็นหน้าย่น	กรนดงั	ดั้งแฟบ	ตาแบบโต๊	โต 
แต่โอ้โหตวัแน่น	“ปั๊ก”	ติ๊งต่อง	เราก�าลงัพูดถงึน้องหมา
เชื้อสายจนีที่มชีื่อแสนสั้นว่า	pug	 นั่นเอง	 แค่เอ่ยชื่อ
ภาพกล็อยมาเลยใช่ไหมล่ะคะ	 เพราะส�าหรบัเมอืงไทย
สายพนัธุน์ี้ไม่ได้มรีปูลกัษณ์ที่แตกต่างกนัเลย	โดยเฉพาะ
สีขนซึ่งมีลักษณะขนสั้นสีน�้าตาล	 หน้าสีด�า	 ดวงตา 
กลมโต	หากมแีตกต่างไปบ้างกเ็ป็นสดี�าล้วนซึ่งพบเหน็ 
ค่อนข้างน้อย
	 ปั๊ก	 เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก	 มีถิ่นก�าเนิดที่ประเทศจีน	 
ได้รับการผสมพันธุ ์จนได้สัดส่วนที่กะทัดรัดคล้าย
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	 กล้ามเนื้อเป็นมัดแข็งแรง	 แน่น
และตัน	 เสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจคือดวงตากลมโตเป็น
ประกายสีด�าสนิทแสดงความอยากรู ้อยากเห็นอยู ่

ขน	ขนสั้นนุ่ม	
ตวัสนี�้าตาล	บรเิวณหน้า	
หู	แก้ม	ควรมเีส้นตวั
สดี�าหรอืสดี�าทั้งตวั	

ศีรษะ มขีนาดใหญ่	ลกัษณะกลม	
หนงัหวับรเิวณหน้ามรีอยย่นมาก

ปาก	มขีนาดสั้น	รูปร่างคล้าย
ทรงสี่เหลี่ยมจตัรุสั	
ฟันห้ามแลบออกมานอกปาก
ฟัน	มฟีันหน้าของขากรรไกร
ล่างยื่นออกมา

ตา	สเีข้ม	ลกัษณะ
กลมโต

หู มขีนาดเลก็	
ใบหูค่อนข้างบาง	

หูพบัไปด้านหน้าหรอืด้านหลงั	
แต่หูพบัไปด้านหน้า

จะได้รบัความนยิมมากกว่า

จมูก ควรสั้น
แลดูหน้าทู่เหมอืนสนุขั
พนัธุ์ปักกิ่งเวลามอง
ตรงเข้าไปจากหน้า

คอ	คอสั้น	ย่น	
มกีล้ามเนื้อ

อก	อกกว้าง	
ล�าตัว	ล�าตวัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสั

และดูกระชบัได้สดัส่วน	สนุขัมลี�าตวัซูบผอม
ขาสั้นหรอืยาวเกนิไป	มขีนาดเลก็	ล�าตวัล�่าสนั	

ล�าตวัมกีล้ามเนื้อมาก

ขาหน้า	แขง็แรงมาก	ตั้งตรง	ขาหน้ามคีวามยาว
ปานกลาง	เท้าไม่กลมเหมอืนเท้าแมว	หรอืนิ้วยาว
มากเกนิไป	เลบ็สดี�า	ขาหลัง	ต้นขาเอนไปด้านหลงั
เลก็น้อย	ท่อนขาล่างสั้น	มองจากด้านหลงั
จะเหน็ว่าขนานกนัทั้ง	2	ข้าง	มั่นคง	แขง็แรง

หาง มลีกัษณะม้วน
อยู่เหนอืสะโพก	

หางม้วนสองรอบถอืว่าดี

This’s A Pet
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นางเอกสาวดาวรุ ่ งลูกครึ่ ง ไทย-
อังกฤษ วัย 16 ปี กลับมาเยือน Pet 

Lover by Jerhigh อีกครั้ง หลังจาก
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เราได้รู้จักกับเธอในฐานะ 
นักแสดงสาวดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง 3 
วันนี้น้องแพทมาพร้อมกับสมาชิกตัวใหม่ 
ของครอบครัว สายพันธุ์ไซบีเรียน ฮัลกี้ 
นามว่า “ฟีฟี่” (FiFi) ตอนนี้นางเอกสาว 
คนสวยของเราก�าลังมีผลงานมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบนติยสาร งานโฆษณา 
แล้ว ยังมีละครฟอร์มยักษ์ทางช่อง 3 ที่ 
ก�าลังถ่ายท�าอยูถ่งึ 2 เรือ่ง คอื “ลมซ่อนรกั” 
ท่ีได้ประกบคู ่กับพระเอกเนื้อหอมอย่าง  
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” แล้ว ก็ยังมีอีกเรื่อง
ท่ีประกบกับพระเอกคู่ขวัญ “สน-ยุกต์  
ส่งไพศาล” เรื่อง “มาลีเริงระบ�า”

นางเอกสาวคนเก่ง รุ่งทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงาน
	 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่
คณะนเิทศศาสตร์	อนิเตอร์เนชั่นแนล	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	 ด้วยนะคะ	 “ความจรงิ	 ตอนนี้แพท
จะต้องเรยีนอยู่ชั้น	ม.5	ค่ะ	แต่หนูสอบเทยีบ	แล้ว
สอบเอน็ทรานซ์ตดิ	3	มหาวทิยาลยั	5	คณะพร้อม
กนัเลย	จะเริ่มเปิดเรยีนเดอืนสงิหาคมนี้แล้ว	แพท 
เลยตดัสนิใจเลอืกเรยีนคณะนี้ค่ะ	 เพราะแพทชอบ	
และคิดว่ามันตรงกับสายงานของเรามากที่สุด	
เพราะถ้าเราชอบอยู่แล้ว	เรยีนแล้วคงสนกุ	และคง
เข้าถึงง่ายขึ้น	 ชีวิตในมหาวิทยาลัยคงมีความสุข
มากขึ้นค่ะ”

ท�าไมถึงเป็นฟีฟี่
	 “ตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงสนุขัอยู่ทั้งหมด	 3	 ตวั	 เป็น
พนัธุ์ใหญ่หมดเลย	 เป็นคนที่ชอบเลี้ยงสตัว์อยู่แล้ว
ตั้งแต่เด็ก	 รู้สึกว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้เล่น	 เวลา 
ได้อยู่กับเขาแล้วเราก็มีความสุขไปด้วย	 แต่จริงๆ	

แพทก็ชอบสุนัขพันธุ ์ เล็กนะคะ	 แต่คุณแม่จะ 
ชอบพันธุ์ใหญ่มากกว่า	 ส�าหรับแพทแล้วได้หมด
ทุกสายพันธุ์	 ขอแค่ได้เลี้ยง	 แพทก็มีความสุขแล้ว 
ส�าหรับสมาชิกใหม่ล ่าสุดของบ้าน	 เป็นพันธุ ์ 
ไซบีเรียน	 ฮัลกี้	 เพศเมีย	 อายุประมาณ	 7	 เดือน	
ชื่อ	 “ฟีฟี่”	 เพราะ	 2	ตวัที่เลี้ยงอยู่	 ชื่อ	 “ฟรดี้อม”	 
กับ	 “ฟูจิ”	 ตั้งชื่อตัวนี้ก็อยากให้มี	 F	 เหมือนกัน	 
เลยเป็น	“ฟีฟ่ี”	ค่ะ	เป็นพนัธุท์ี่อยากได้มาก	น่ารกัมาก	 
เขาขี้เล่น	แกล้งเจ้าถิ่นเก่าเป็นประจ�า	ฟีฟี่เป็นสนุขั 
ที่ซน	ขี้เล่น	และชอบขดุมาก	จะท�าสนามหญ้าเละ
ไปหมด	 เคยมวีรีกรรมลงไปเล่นในอ่างปลา	 ท�าให้
ปลาตายเกือบหมด	 เลยต้องเปลี่ยนเป็นอ่างน�้า 
ธรรมดา	 ไม่เลี้ยงปลาแล้ว	 แต่ฟีฟี่ก็ยังลงไปลุย	
ตะกยุอยูด่	ีเลยต้องกั้นรั้ว	รอบสนามหญ้า	แล้วค่อย
ปล่อยเขาเข้าไปปลดทกุข์เป็นเวลา”	
	 “ปกติแพทก็มักจะพาทั้งสามตัวไปออกก�าลัง
ด้วยกันอยู่บ่อยๆ	 แพทจะพาเขาวิ่งเล่นในหมู่บ้าน
ทั้งเช้าและเย็นค่ะ	 ล่าสุดก็พึ่งพาไปว่ายน�้ามา	 
แพทโชคดีค ่ะ	 ที่สุนัขทั้ ง	 3	 ตัว	 เลี้ยงง ่าย	 

 
Lyr cs of LOve 

Athe rhythm of Life

 ธัญชนก-แพทริเซีย กู๊ด
t h e
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ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่	 อย่างฟรีด้อม	
เป็นโกลเด้นที่เชื่อฟัง	เลี้ยงง่าย	อาจ
จะเป็นเพราะเขามาตอนที่โตแล้ว	 
ก็เลยจะรู้เรื่องมากกว่าตัวอื่น	 ที่จะ
มีปัญหาหน่อยก็จะเป็นฟูจิ	 เพราะ
เขามีปัญหาเรื่องปัสสาวะ	 เขาจะ
ฉี่ตลอดเวลา	 ทั้งเวลาดีใจ	 ตกใจ	 
ตื่นเต้น	แต่หลงัจากปรกึษาสตัวแพทย์ 
แล้ว	 อาการดังกล่าวก็ค่อยๆหายไป	
ส่วนฟีฟ่ี	อาจจะเป็นเพราะเขายงัเดก็ 
กเ็ลยยงัไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่	 ตดิจะ
เล่นซนอย่างเดียว	 แต่ตอนนี้ดีกว่า
ช่วงแรกๆเยอะ	 เขาเริ่มจะเชื่อฟัง
มากขึ้น”	

การดูแล
	 “โดยทั่วไปแพทให ้สุนัขทาน
อาหารวันละ	 2	 มื้อค่ะ	 เช้ากับเย็น	
มื้อเช้าจะให้เบาๆ	 ส่วนมื้อเยน็จะให้
มากหน่อย	ที่จะมปีัญหามากหน่อย
กน็่าจะเป็นเรื่องขน	เพราะทั้ง	3	ตวั	
ขนยาว	 บางตัวก็จะมีการผลัดขน	 
ขนร่วงบ้าง	 แพทก็หมั่นแปรงขนให้
ทั้ง	3	ตวับ่อยๆค่ะ	อย่างเวลาอาบน�้า 
ก็จะเป่าให้แห้งก่อน	 แล้วค่อยมา
แปรงขน	 แพทรักเขาทั้ง	 3	 ตัวเลย	
เรียกว่า	 “เป็นตัวโปรดทั้งหมด”	 
ไม่ได้รักใครมากกว่าใคร	 อยากจะ
เอาไปนอนด้วยทกุตวัเลย	แต่ที่บ้าน
เราจะไม่ให้สุนัขขึ้นบนบ้าน	 ฟีฟี่มัก
จะชอบแอบขึ้นไป	 แล้วก็แอบถ่าย
ไว้เป็นประจ�า	 ทั้งหนักและเบาเลย	 

Cover Story

วิธีที่ใช้ลงโทษของแพท	 คือ	 ดุ	 ค่ะ	 
จะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้นะคะ	 
เพราะแพทคิดว่าถ้าเราตีเขา	 เขาก ็
ไม่จ�าหรอก	ใช้วธิดีุ	และขู่เขาบ่อยๆ	
เขากจ็ะรู้ว่าสิ่งที่ท�าไม่ด”ี	

ฝากถึงผู้อ่านสักนิด
	 “แพทคดิว่า	ก่อนที่เราคดิจะเลี้ยง
สนุขั	เราควรจะต้องศกึษาก่อนว่า	วธิี
เลี้ยงสายพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงเป็นแบบ
ไหน	 เหมาะกับครอบครัวของเรา
หรอืเปล่า	ให้อาหารยงัไง	สนุขัแต่ละ 
สายพันธุ์มีความต้องการไม่เหมือน
กัน	 เช่น	 ไซบีเรียน	 ฮัลกี้	 ต้องการ 
การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	
เราต้องมบีรเิวณให้เขา	ต้องดวู่าเรามี
เวลาให้เขามากน้อยแค่ไหน	ที่ส�าคญั	
คอื	เราต้องรกัเขาเหมอืนกบัสมาชกิ
คนหนึ่งของบ้านด้วย”

	 “สุดท้ายนี้แพทอยากจะขอฝาก
ผลงานละคร	2	เรื่อง	คอื	ลมซ่อนรกั 
และมาลีเริงระบ�า	 เพราะบทบาท 
ที่แพทได้รับทั้งสองเรื่องแตกต่างกัน
มาก	เรื่องหนึ่งเป็นตวัละครที่เป็นสาว
มาก	 ส่วนอีกเรื่องจะเป็นเด็กวัยใส	
แก่นๆ	 น่าจะออนแอร์ในปีนี้ทั้งสอง
เรื่องค่ะ	ยงัไงช่วยเป็นก�าลงัใจให้แพท 
ด้วยนะคะ”

	 เจอลูกอ้อนของน้องแพทเข้าไป
เต็มๆ	 แค่นั้นยังไม่พอ	 ลูกอ้อนของ
ฟีฟี่ก็น่าเอ็นดูไม่แพ้กัน	 “หลงรักฟีฟี่ 
แล้ว	 ก็อย่าลืมติดตามละครของ 
พี่แพท	 พี่สาวคนสวยของฟีฟี่ด้วย 
นะคะ”	 ยั ง ไ งฝากผลงานของ 
น้องสาวคนสวยไว้กับคุณผู ้อ ่าน	 
Pet	 Lover	 by	 Jerhigh	 ทุกคนด้วย
นะคะ	

 ก่อนที่เราคิดจะเลี้ยงสุนัข 
เราควรจะต้องศึกษาก่อนถึง 

วิธีเลี้ยง สายพันธุ์ ที่ส�าคัญ คือ 
เราต้องรักเขาเหมือนกับสมาชิก

คนหนึ่งของบ้านด้วย 
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ที่มาของสมาคม
	 สมาคมไทยอาสาสมคัรสนุขักูภ้ยั	เกดิ
มาจากการรวมตัวของพวกเราที่แต่เดิม 
ก็เลี้ยงและรักสุนัขเป็นพื้นฐานอยู ่แล้ว	 
ซึ่งปกตกิฝึ็กสนุขัให้เชื่อฟังค�าสั่ง	แต่อยาก
ท�าอะไรเพื่อคนอื่น	 ท�าอะไรให้กับสังคม
บ้าง	จงึเริ่มฝึกให้เป็นสนุขักูภ้ยัซึ่งใช้ในการ
ช่วยดมกลิ่นเพื่อหาผู้ประสบภัยในกรณี
ตึกถล่ม	 ดินโคลนถล่มหรือคนพลัดหลง 
ป่า	 พอรวมกลุ่มฝึกสุนัขได้ระยะหนึ่งก็
อยากท�าให้เป็นรูปเป็นร่าง	 เพื่อสร้าง
มาตรฐานให้กับตัวเราเองที่จะรับรองได้
ว่าสุนัขที่ฝึกมาจะสามารถปฏิบัติงานได้
จรงิ	จงึก่อตั้งเป็นสมาคมเมื่อปี	2553

กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม
	 ล ่าสุดที่ออกไปปฏิบัติงานก็กรณี
อาคารก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่สมุทรปราการถล่ม	 ตอนนั้นส่งสุนัขไป	 3	 ตัวได้รับแจ้งจาก 
ทีมกู ้ภัยว่ายังมีคนงานสูญหายอยู่	 2	 คนคาดว่าน่าจะอยู่ 
ข้างใต้	 ซึ่งการรื้อซากตึกจะต้องท�าไปทีละชั้นก่อนหน้าจะต้อง 
ส่งสุนัขเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีคนอยู่หรือไม่	 เพื่อที่ทีมกู้ภัย 
จะได้ท�าการขนย้ายอย่างระมัดระวัง	 หากสุนัขดมกลิ่นพบ 
ผู้เคราะห์ร้ายก็จะเห่า	 แต่ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเหตุการณ์ 
ครั้งนั้นตรวจสอบไม่พบว่าใครตดิอยู่

ความยากง่ายของการฝึกสุนัขกู้ภัย
	 ความจริงจะว่ายากก็ได้	 เพราะการจะฝึกสุนัขต้องใช้เวลา
กว่าจะท�าให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องท�าคือการหาคน	 แต่สิ่งแรก 
ที่ต้องบอกไว้ก่อนคือเราไม่ได้ฝึกกันทุกวัน	 เพราะสมาชิก 
แต่ละคนกม็งีานประจ�าที่ต้องท�า	ส่วนใหญ่กใ็ช้เวลาในวนัหยดุ
เพื่อมาฝึก	แล้วต่างคนกน็�าไปบทบทวนต่อที่บ้าน

Thai VolunTeer Sar Dog 
ไทยอาสาสมคัรสนุขักูภ้ยั
กบัภารกจิพาคนทีค่ณุรกักลบับ้าน

คุณผู้อ่านอาจคุ้นเคยกับค�าว่าหน่วยกู้ภัยผู้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย
ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติกันดี โดยเฉพาะ 
ระยะหลังๆทีโ่ลกประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิผ่นดนิไหว ดนิถล่ม กจ็ะเหน็

ผู้อุทิศตนเป็นทีมกู้ชีวิตต้องท�างานหนักมากขึ้นรวมถึงทีมกู้ภัยสี่ขาที่มีหน้าที่หลัก 
ในการตามหาผูป้ระสบภยั คณุอาจรูส้กึทึง่ว่าท�าไมสุนขัซึง่เป็นสัตว์เล้ียงจงึสามารถ
ท�างานตามค�าสั่งแบบนี้ได้ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับผู้อยู ่เบื้องหลังฮีโร่สี่ขา 
เหล่านี้กัน

K9
VIP

8 l Petlover by Jerhigh



VIP

ข้อจ�ากัดของสายพันธุ์สุนัขที่น�า
มาฝึก
	 โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้จ�ากัดว่า
ต้องเป็นสายพนัธุไ์หนเป็นหลกั	เพราะ
โดยธรรมชาติแล้วสุนัขก็เกิดมาเพื่อที่
จะให้เราฝึกได้อยู่แล้ว	 สุนัขแต่ละตัว
ก็มีลักษณะนิสัยและความสามารถ
แตกต่างกัน	 ก็เน้นฝึกไปตามความ
สามารถนั้นให้เข้ากบัการใช้งาน	อย่า
ไปจ�ากดัว่าต้องเป็นสายพนัธุ์ไหน	แต่
กม็บีางสายพนัธุท์ี่ได้รบัการเพาะพนัธุ์
มาเพื่อการใช้งานในด้านนี้อยู ่แล้ว	
เช่น	 เยอรมัน	 เชฟเพิร์ด	 ลาบาดอร	์
โกลเด้น	รทีรฟีเวอร์	บอร์เดอร์	คอลลี่	
ซึ่งจะมีความสามารถแบบนี้ฝังอยู่ใน
สายเลือดเราก็ใช้การฝึกเพิ่มเติมให้
สามารถปฏบิตังิานตามค�าสั่งได้

วิธีการฝึกให้สุนัขเชื่อฟังค�าสั่ง
	 คือต้องฝึกเชื่อฟังค�าสั่งโดยเรา
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย	 เป็นการ
สร้างความคุ้นเคยและต้องฝึกอย่าง
สม�่าเสมอสร้างการจดจ�าว่าถึงเวลาที่
ต้องเรยีนต้องฝึกแล้วนะ	ให้เขาโฟกสั
ไปที่สิ่งที่เราออกค�าสั่งให้เขาจ�าได	้
ค่อยๆเพิ่มบทเรยีนไปเรื่อยๆ	แต่จะฝึก
ได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ตัวสุนัขด้วยและ
ตวัเจ้าของเองด้วย	 แรกๆสนุขัอาจจะ
ไม่สนใจ	 แต่เราต้องท�าซ�้าๆไปทุกวัน	
เขากจ็ะจ�าได้

ฝากถึงคนที่อยากจะฝึกสุนัข
	 เริ่มที่การสร ้างวินัยให้กับสุนัข
ก่อนมากกว่า	 ถ้าเขาถูกเลี้ยงดูมา
อย่างตามใจมาโดยตลอดก็มักจะไม่
สนใจว่าท�าไมจะต้องท�าในสิ่งที่เรา
สอนเขาล่ะ	 แต่ถ้าเราสร้างวินัยเรามี 
แรงจูงใจว่าถ้าเขาท�าอย่างนี้ถูกต้องก็
จะได้รางวลั	ได้ค�าชมหรอืขนม	เขากจ็ะ
มีความสนใจในสิ่งที่เราสอนมากขึ้น 
เขาจะค่อยๆจ�าว่าถ้าเขาท�าเขาจะ
ได้ขนมนะ	 ถ้าไม่ท�าก็จะไม่ได้	 เรา 
จะไม่เน้นการท�าโทษ	ไม่ต	ีไม่ท�าร้าย	
ถ้าเขาไม่ท�าตามค�าสั่งก็แค่ไม ่ให ้
ขนม	 ไม่ให้รางวลัแบบนี้กเ็หมอืนการ
ท�าโทษแบบหนึ่งเหมอืนกนั

	 ทางสมาคมเองอยากสนับสนุน 
ให้เจ้าของรู ้ว่าต้องท�าอย่างไรให้
สนุขัมนีสิยัที่ด	ีไม่ปล่อยปละละเลย
หรือเลี้ยงอย่างตามใจ	 พอสุนัขเริ่ม
ก้าวร้าวก็เอาไปปล่อย	 เราไม่อยาก
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น	 เพราะ
มันไม่ใช่ความผิดของสุนัขทั้งหมด	
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและ

ฝึกฝนด้วย	

ส่งท้ายอีกสักหน่อย
	 ส�าหรบัคนที่สนใจสามารถเข้าไป
ดูรายละเอียดของสมาคมได้ทาง
เฟซบุ๊ค	 Thai	 Volunteer	 SAR	 Dog	
(ไทยอาสาสมัครสุนัขกู ้ภัย)	 เรา
จะมีกิจกรรมฝึกสุนัขเชื่อฟังค�าสั่ง
ทั่วไป	ฝึกสนุขัเข้าสงัคม	และฝึกเข้า 
ทีมกู้ภัยโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ	แล้วอย่าลมืน�าขนม	ของเล่นที่
สนุขัชื่นชอบ	ปลอกคอ	สายจงู	ชามน�้า 
และแก้วน�้า	(ส�าหรบัตวัเอง)	มาด้วย	
ทางสมาคมมีขนมสุนัขเจอร์ไฮเพื่อ
ใช้ในการฝึกเพิ่มให้ด้วย	

Petlover by Jerhigh l 9 



News & Event

DOg STORiES ปี 3 PARiSiAn PET @THE CiRCLE ราชพฤกษ์
เอาใจคนรกัสตัว์กนัอกีปีแล้วกบังาน	Dog	Stories	ปี	3	Parisian	Pet	ณ	The	Circle	ราชพฤกษ์	ไลฟ์สไตล์ซติี้แห่งแรกย่านฝั่งธนฯ	ภายในงานพบกบัการแสดง
แฟชั่นโชว์จากเหล่าน้องหมาในสไตล์ปารีส	 พร้อมชมการแสดงน้องหมา	 เดอะ	 คานิวัล	 โชว์	 พบปะพูดคุยกับคนดังแห่งโลกออนไลน์	 อาทิ	 ทูนหัวของบ่าว	 
กลูต้าน้องหมานางแบบ	 และเจ้าของลายเส้นการ์ตูนสุดน่ารักจากเพจหมาจ๋า	 ร่วมท�าบุญกับโครงการและมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์สัตว์พิการ	 การบรรยายจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	ประกวดแต่งกายสนุขั	แข่งขนัสนุขักนิเรว็	รวมถงึชอ็ปปิ้งอย่างเพลดิเพลนิไปกบับูธจ�าหน่ายสนิค้าต่างๆมากมาย

CHiHuAHuA 
nigHT PARTy FESTiVAL  
จัดขึ้นที่	 The	 Avenue	 Ratchayothin	 ในวันที่	 3	 พ.ค.57	 ภายในงาน
มกีจิกรรมการประกวดแฟนซ	ีคอนเซป็ต์	 	Dogs	on	 th	Dance	Floor	
(Wink	 Wink)	 และกิจกรรมเกมส์สนุกๆ	 ส�าหรับสุนัขและเจ้าของเพื่อ 
ลุ้นรบัของรางวลัมากมาย



เซน็ทรลัพษิณโุลก จดั สวนสตัว์นานาชาตกิบังาน AmAzing PET 2014 
งาน		”Amazing		Pet		2014"		จดัขึ้นตั้งแต่วนัที่		17-20		เมษายน		2557			ณ		ลานโปรโมชั่น	ชั้น		1		ศูนย์การค้า 
เซน็ทรลัพลาซา		พษิณโุลก		เพื่อมอบความสขุให้กบัครอบครวั		และเอาใจคนรกัสตัว์		ซึ่งจดัขึ้นในรปูแบบ		Safari		World	 
จ�าลองสวนสตัว์เปิด		เพื่อเปิดโอกาสให้ได้สมัผสัอย่างใกล้ชดิกบัสตัว์หลากหลายชนดิ		อาท	ิ	จระเข้เผอืก,	จระเข้เคแมน,		
นกกระจอกเทศ,		ม้าแคระ		และอื่นๆ		นอกจากนี้ศูนย์การค้าฯ	ได้ร่วมกบัผู้ผลติอาหารสตัว์		Jerhigh		มอบอาหารสตัว์
ให้กบัสถานสงเคราะห์สตัว์เทศบาลนครพษิณโุลก		เพื่อน�าไปเลี้ยงสนุขัและแมวจรจดัที่อยู่ในความดูแล

News & Event

เก็บตกกิจกรรม 
PiTBuLL ALLSTAR mEETing
เมื่อวนัอาทติย์ที่	27	เมษายน	ที่ผ่านมา	กลุม่คนรกัพทิบลูจดักจิกรรมมตีติ้งรวม
พลพี่น้องผู้รกัพทิบูล	ซึ่งน�าโดยทมี	allstar	ฝั่งธนบรุี	และทมีอื่นๆ	ที่มาร่วมกนั 
อย่างคกึกกั	ไฮไลท์เดด็คอืการแข่งขนัชงิถ้วยรางวลัสนุขัลากน�้าหนกั	500	–	1,400 
กโิลกรมั	พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรตีลอดงาน

ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข 
เจอร์ไฮร่วมแสดงความ
ยิ นดี ใน งาน 	 G r a n d	
opening	 กับร้านแจใจ
เพท็โปร	จ.กาฬสนิธุ์

ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข 
เจอร์ไฮร่วมแสดงความยนิด ี
ในงาน	 Grand	 opening	
กับร้านขอนแก่นปลาตู้ 
เพท็มาร์ท	จ.ขอนแก่น

Petlover by Jerhigh l 11 




