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Pet guru

ปัญหาในช่องปากของสุนัขเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ทั้งอาการมีกลิ่นปาก หรือมีคราบหินปูนเกาะ  
พอพาไปพบกบัสัตวแพทย์เพือ่ท�าการรกัษาโรค

ในช่องปาก แต่สนุขัไม่ใช่มนษุย์ท่ีจะบอกให้อ้าปากกว้างๆ 
ทิ้งไว้นานๆได้ หรือการจะจับปากให้อ้าออกจากกัน 
ตลอดการรกัษากเ็ป็นไปได้ยาก หนทางทีพ่อจะท�าได้กค็อื  
การวางยาสลบสนุขั แต่ในสุนขัทีอ่ายุมาก เจ้าของอาจจะ
เกิดอาการกงัวลใจ กลวัผลข้างเคยีงของการวางยาสลบ 
และห่วงว่าน้องหมาจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก 

จริงหรือไม่?
สุนัขอายุมาก

ไม่ควรวางยาสลบ
เพื่อรักษาโรคในช่องปาก

	 ทั้งนี้	การที่จะดวู่าสนุขัที่อายมุากสามารถวางยาสลบ
ได้อย่างปลอดภยัหรอืไม่	 จะต้องพจิารณาเป็นรายตวัไป
และต้องอาศัยข้อมูลและผลการตรวจร่างกาย	 รวมทั้ง
ผลทางห้องปฏิบัติการมาร่วมด้วยเสมอ	 ถ้าสุนัขได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างดีมาตลอดการเลี้ยงดูจะท�าให้รู ้
ถึงสภาวะพื้นฐานของสุนัขว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรค 
เรื้อรงัอะไรหรอืไม่	เช่น	โรคหวัใจ	โรคเบาหวาน	โรคกระดกู 
และข้อเสื่อม	เป็นต้น	ซึ่งเมื่อน�ามารวมกบัการตรวจร่างกาย
โดยสัตวแพทย์จะช่วยให้พิจารณาเลือกการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม	 เช่น	 อาจจะมีการตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหวัใจ	ตรวจเลอืดเพื่อดูการท�างานของอวยัวะ
ภายใน	หรอืตรวจน�้าตาลในเลอืด	
	 เช่นนี้	อายจุงึไม่ใช่ข้อจ�ากดัเสมอไป	ถ้าหากเจ้าของ
ที่ดูแลเอาใจใส่สนุขัอย่างสม�่าเสมอ	ย่อมท�าให้สตัว์เลี้ยง
มีสุขภาพดี	 ถ้าสุนัขมีการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่าง
สม�่าเสมอ	 ย่อมท�าให้ระยะเวลาที่ต้องวางยาสลบสั้นลง	
มคีวามปลอดภยัมากขึ้น
	 การวางยาสลบในสัตว์ที่มีอายุมาก	 ต้องมีการ
ระมัดระวังเอาใจใส่ต่อสัตว์มากขึ้น	 ด้วยข้อจ�ากัดทาง
สุขภาพที่อาจจะมากกว่าสุนัขที่อายุน้อย	 การเลือกใช้
ยาสลบหรือขนาดของยาจะต้องปรับให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของสุนัขแต่ละตัว	 จะต้องดูแลสัตว์ตั้งแต่
ก่อนการวางยาสลบ	ควรมแีนวทางต่างๆ	เพื่อไม่ให้สตัว์
ตื่นกลวั	เช่น	ควรให้อยูก่บัเจ้าของหรอืคนที่คุน้เคยจนกว่า
จะได้รบัยา		
	 ทั้งนี้	 สิ่งที่เจ้าของสุนัขพอจะท�าได้ในวันนี้ก็คือ	 การ
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของสุนัขในทุกๆวัน	 หมั่นดูแล 
เรื่องอาหารการกนิ	ให้ความส�าคญักบัสขุภาพจติของเขา	 
มอบความรกัให้เขาเยอะๆ	แล้วปัญหาสขุภาพที่จะตามมา 
กจ็ะลดน้อยลง	

	 การมีเตียงนอนที่สมบูรณ์แบบล้วนเป็นฝันที่เป็น
จรงิส�าหรบัแมวทกุตวั	(คนเรากด้็วย)	ค�าถามที่หลายคน
สงสัยก็คือ	 แมวจ�าเป็นต้องมีที่นอนด้วยหรือ	 ค�าตอบ 
กค็อื	ใช่	เพราะคณุคงไม่อยากให้เจ้าเหมยีวไปนอนอยู่
ตรงไหนกไ็ม่รู้	และที่นั้นกอ็าจจะเป็นสถานที่ซึ่งคณุไม่
อยากให้เขาเข้าไปยุม่ย่ามด้วย	เช่นนี้คณุจงึต้องมองหา 
เตยีงนอนให้กบัเจ้าเหมยีวได้แล้ว	
	 ทกุวนันี้มเีตยีงนอนส�าหรบัแมวมากมายหลายรปูแบบ 
ซึ่งหน้าที่ของคณุคอืต้องเลอืกที่เหมาะกบัแมวของคณุ
มากที่สดุ	ต่อไปนี้เป็นเคลด็ลบัในการเลอืกเตยีงให้กบั
แมวของคณุ	

สิง่ทีต้่องพจิารณา
	วสัดทุี่ใช้ในการผลติ
	ความสบาย
	ที่ตั้งวาง
	สไตล์การออกแบบ
	ขนาด
	การท�าความสะอาด
	ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย	หรอืเปลี่ยนผ้าคลมุ
	การรบัประกนัคณุภาพ	

	 สิ่งส�าคัญที่สุดในการเลือกพิจารณาซื้อเตียงให ้
น้องแมวกค็อื	ความสบายของเจ้าเหมยีว	แมวชอบที่จะ 
ท�าตัวเองให้อบอุ่นในฤดูหนาว	 และชอบความเย็นใน
ฤดรู้อน	ส�าหรบัเตยีงรปูทรงถ้วยกาแฟมกัจะเหมาะกบั 
เจ้าเหมยีวที่มขีนสั้น	เพราะสามารถช่วยป้องกนัความเยน็ 
จากภายนอกได้	 ถ้าคุณมองหาอะไรที่เย็นๆส�าหรับ
แมว	 คุณก็ควรพิจารณาที่นอนแบบเป็นแผ่นซึ่งเป็น
แผ่นนอนนุ่มๆแทน	
	 ทางที่ดีที่สุดในการท�าให้เจ้าเหมียวมางีบหลับ 
ที่เตียงอันใหม่ก็คือ	 การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะเจาะ	
เช่น	มมุเงยีบๆซึ่งไม่มคีนผ่านไปผ่านมา	แต่กส็ามารถ
มองเห็นความเป็นไปต่างๆรอบตัวได้	 ถ้าคุณเลือก
ซื้อเตียงแบบเคลื่อนย้ายได้สะดวก	 คุณก็สามารถ 
เลอืกวางเตยีงไว้ตรงไหนกไ็ด้	อาจจะเคลื่อนย้ายเตยีง 
ไปตามอณุหภมูติามช่วงเวลาในแต่ละวนั	บางคนเลอืก 
ที่จะตั้งเตยีงไว้ใกล้กบัหน้าต่างซึ่งกเ็ป็นอกีหนึ่งทางเลอืก 
ที่ด	ีเพราะระหว่างงบีหลบัหรอืนอนเล่น	เจ้าเหมยีวจะ
ได้เหน็โลกภายนอกไปด้วย	
	 โดยส่วนใหญ่แล้วเตียงในฝันจะต้องสามารถซัก
ท�าความสะอาดได้	 หรืออย่างน้อยๆก็ต้องซักส่วนที่
เป็นผ้าคลมุ	ผ้าที่หุ้มอยู่ได้	ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะในการ
ท�าความสะอาดกค็อื	หลงัจากที่เจ้าเหมยีวผลดัขนแล้ว	
อีกสิ่งที่ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งกค็ือ	 เตียงแห้งเร็วหรือไม่ 
คณุอาจจะเลอืกซื้อเตยีงที่มผี้าคลมุหลายๆผนื	เพื่อจะ
ได้เปลี่ยนผ้าคลมุได้ระหว่างที่ผนืหนึ่งก�าลงัซกัอยู	่และ
ที่ส�าคัญก็คือ	 ไม่ใช่เลือกซื้อเตียงจากความสวยงาม
เป็นหลัก	 แต่ต้องเลือกถูกใจน้องเหมียวที่เป็นคนใช้
ด้วย		เพราะถ้าแมวไม่ชอบ	มเีตยีงไว้กเ็ปล่าประโยชน์

เลอืกเตยีงเหมาะๆ
ให้น้องเหมียว 
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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

Pet Panorama

DOgs WERE AcTuALLy 
BLAck BEARs 
เลีย้งหมากลายเป็นหมี 
	 เรื่องนี้เกดิขึ้นที่มณฑลหยนุหนนั	ประเทศจนี	เมื่อชายหนุ่ม
คนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทางการน�าตวั	 “หม”ี	 2	 ตวัออกจากบ้าน
ของเขาไป	ซึ่งชายหนุม่คนดงักล่าวเข้าใจมาตลอดว่า	สตัว์ที่เขา
เลี้ยงนั้นเป็นสุนัข	 ที่มาของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อราวๆ	 2	 ปีก่อน	
ชายหนุ่มได้ไปซื้อสตัว์มา	2	ตวัจากชาวเวยีดนาม	เพราะคดิว่า
เป็นลกูสนุขั	เลี้ยงมาอย่างด	ีให้อาหาร	ดแูลทกุอย่างเหมอืนดแูล
สนุขั	โดยไม่ได้เอะใจแม้แต่น้อยว่าตนเองนั้นเลี้ยงหมไีม่ใช่เลี้ยง
หมา	มอียู่ครั้งหนึ่งลูกหมจีบัไก่เพื่อนบ้านฉกีกนิเป็นชิ้นๆ	เขาก็
ยงัคดิว่าเป็นพฤตกิรรมของสนุขัที่ก�าลงัโต	สดุท้ายลูกหมตีวัโต
ขึ้นเรื่อยๆ	 เขาก็เลยต้องเอาไปไว้ในกรงบนดาดฟ้า	 จนความ
เริ่มแตก	 มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนพบว่าสัตว์ทั้งสองตัว
นั้นเป็นหมคีวาย	หาใช่สนุขัแต่อย่างใด	
	 งานนี้ใครจะซื้อสัตว์มาเลี้ยง	 ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่
ไปให้แน่นอน	อย่าซื้อเพราะความน่ารกั	เดี๋ยวจะหลงเข้าใจผดิ 
คดิว่าหมเีป็นสนุขัอกีราย	

gOLDEn RETRiEVER 
BEfRiEnDs 8 BiRDs 
AnD HAmsTER
เพือ่นรกัต่างสายพนัธ์ุ 
	 เห็นภาพนี้แล้วใจละลาย	 เรียกรอยยิ้มได้เต็มปาก	 เรื่องราว
ของ	“บอ็บ”	สนุขัสายพนัธุโ์กลเด้นท์	รทีรฟีเวอร์จากบราซลิ	น้อง
หมาที่โพสภาพคูก่บันกและหนแูฮมสเตอร์จนกลายเป็นที่ฮอืฮาไป
ทั่วโลกอนิเทอร์เนต็	น้องหมาอาย	ุ1	ปี	9	เดอืนตวันี้อาศยัอยู่ร่วม
กับสัตว์ชนิดต่างๆมากมายภายในบ้านอย่างเป็นมิตร	 ใครว่ารัก
ต่างสายพนัธุ์ไม่มจีรงิ	ขอให้ดูภาพต่อไปนี้แล้วคณุจะเปลี่ยนใจ

มติรภาพ
ของหมาตาบอด
	 เหตเุกดิที่ประเทศองักฤษ	อกีหนึ่งมติรภาพ
ที่แสนจะงดงามของ	 “เกลนน์และบัซ” 
สุนัขแก่สองตัวที่มิตรภาพของทั้งคู ่ท�าเอา
หลายคนน�้าตาซึม	 บัซเป็นสุนัขสายพันธุ ์
สแตฟฟอร์ดเชยีร์	บลูเทอร์เรยี	ท�าหน้าที่เพื่อน
ผู้น�าทางให้กับเกลนน์	 น้องหมาพันธุ ์แจ็ค 
รัสเซลล์	 เทอร์เรีย	 ที่ตาทั้งสองข้างบอดสนิท	
สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นกค็อื	ทั้งสองเป็นสนุขั
ไร้บ้าน	 เรื่องราวของทั้งคู่โด่งดังไปทั่วสังคม
ออนไลน์	 เมื่อมูลนิธิ	 Stray	 Aid	 ได้เข้าไป 
ช่วยเหลือสุนัขทั้งสองตัวมาจากข้างถนน	 ใน
สภาพที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแยกจากกัน	 ซึ่ง
ตอนนี้มีคนโทรศัพท์เข้าไปขอรับสุนัขทั้งสอง
ตวัมาเลี้ยงอย่างไม่ขาดสาย	



Discovery of JerHigh 

“กะจะกินทุกซองเลยใช่มั้ยโฮชิ”
คุณ bellbraa

“จะหม�่าชิ้นไหนดีนะ?”

คุณมนฑิรา

Photo sHOT!
กิจกรรมดีๆส�ำหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรำงวัล กับกำรร่วมสนุกง่ำยแสนง่ำย เพยีงเข้ำไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน fB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมำที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

	 ตามล่าหาเจอร์ไฮของเราในฉบับนี้ 
จะพาคณุไปพบกบัร้านเพท็ช้อปไม่ธรรมดา 
ด้วยคอนเซ็ปต์ชัดเจน	 รูปแบบร้านที่แตก
ต่างจากร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ทั่วไป	 แถมเป็นร้านแฟรนไชน์มาจาก
ประเทศสงิคโปร์	ท�าให้ร้าน	Pet	Safari	เป็น
ที่กล่าวถงึจากคนรกัสตัว์มากมาย	

	 ทั้งนี้ร้าน	Pet	Safari	ในประเทศสงิคโปร์	
สามารถจะเป็นธมีแบบไหนกไ็ด้	 คอื	 อาจ
จะเป็นธีมคาริเบี้ยนหรือหมู่บ้านโบราณ	
แตเ่มื่อมาเปิดในประเทศไทยเปน็ครั้งแรก	 
ก็เลยท�าเป็นคอนเซ็ปต์ของป่าซาฟารี	 ซึ่ง 
ที่ร้านท�าออกมาลกัษณะของหมูบ้่านหนึ่ง
ในแอฟริกา	 คือชนเผ่าที่มีชื่อว่าอินเดียน 
ติเล่ย์เป็นชนเผ่าที่นิยมสีสัน	 ซึ่งตรงนี้ 
ทางร้านก็พยายามจ�าลองรูปลักษณ์และ
สีสันเหล่านี้ขึ้นมา	 แสดงให้เห็นถึงความ 
ตื่นเต้นในการผจญภัย	 เมื่อลูกค้าเข้ามา
ที่ร้าน	 ก็จะได้กลิ่นอายความสนุกสนาน	 
ตื่นเต้น	มกีารผจญภยัเลก็ๆ	เหมอืนคณุเป็น

นกัท่องเที่ยวที่ได้ก้าวเข้าไปสมัผสัหมู่บ้าน 
แห่งนี้จรงิๆ	
	 ด้านบริการของทางร้านก็มีครบวงจร	 
ทั้งส่วนของการจ�าหน่ายสนุขัและแมว	บรกิาร 
อาบน�้าตดัแต่งขนสนุขั	 จ�าหน่ายอปุกรณ์
เกี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์แบบครบวงจร	แทก็ซี่
รับส่งสัตว์เลี้ยง	 บริการจัดส่งสินค้า	 รวม
ทั้งมีในส่วนของคาเฟ่	 ภายใต้พื้นที่กว่า	
600	 ตารางเมตร	 ซึ่งอาจจะเรยีกได้ว่าเป็น
ร้านเพ็ทช้อปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เลยกว่็าได้	

	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพ็ทช้อปที่ตั้งอยู่
ในห้างสรรพสนิค้า	 ซึ่งมคีวามโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์แห่งแรกของเมืองไทย	 ท�าให้
ลูกค้าที่มาใช้บริการอยากที่จะใช้เวลาอยู่
ที่ร้านให้นานขึ้น	 นอกจากนี้สนิค้าภายใน
ร้านยงัมใีห้เลอืกสรรครบทกุอย่าง	 ส�าหรบั
เจอร์ไฮกต็ั้งอยูใ่นหมวดสนิค้าขายด	ีมองหา
และหยบิง่าย	มคีรบทกุรสทกุแบบ	แถมได้
รบัเสยีงตอบรบัอย่างดจีากลกูค้าเป็นอย่าง
มาก	ทั้งนี้สนิค้าของร้านได้รบัการการนัตว่ีา
เป็น	 Freshness	 Guarantee	 คอืรบัประกนั
ความสดใหม่ทุกชิ้น	 หากพบว่าสินค้ามี
ปัญหาสามารถน�ามาเปลี่ยนได้ภายใน	 
7	 วนั	 หรอืสนิค้าอะไรกต็ามที่ยงัไม่ได้เปิด	
ไม่ได้ใช้	 อย่างเช่น	 เสื้อ	 เมื่อไปลองทาบ 
ดแูล้วไม่ได้	กเ็ปลี่ยนได้ภายใน	7	วนัเช่นกนั	
	 ใครอยากแวะมายังร้านเพ็ทช้อปที่
ก�าลงัเป็น	Talk	of	the	Town	อยูใ่นตอนนี้	
กส็ามารถแวะมาได้ที่	Paradise	Park	ถนน
ศรนีครนิทร์	 รบัรองว่าคณุจะต้องอยากมา
อกีเป็นครั้งต่อๆไป	
	 ขอขอบคณุ	The	Pet	Safari	Bangkok

The PeT 
Safari 

Bangkok 

“ห่อเดียวจะพอกินมั็ยเนี่ย”

คุณ Pataraporn

“น้องหมานิวเคลียร์ทานเจอร์ไฮ

ไม่สนใจพี่หมีเลยนะ”

คุณ sawasdee healthy

“ขนมเยอะ...เลือกยาก”
คุณ Santi

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 เซ็ต 
(อย่ำลืมติดต่อขอรับของรำงวัลด้วยนะคะ)



this’s A Pet

ศีรษะ	มีขนาดใหญ่
และมีความกว้างมาก	

ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ตา	อยู่ต�่าและลกึเข้าไป
ในกะโหลกศรีษะ	

โคนตาจะต้องอยู่ห่าง
จากใบหูให้มากที่สดุ

คอ	สั้น	ใหญ่	หนา
แข็งแรงและโค้งไปสู่แผ่นหลัง

ปาก	ต้องหนา	กว้าง
และห้อยลงปิดกรามล่างทั้งสองข้าง
เมื่อหุบปากจะต้องมองไม่เห็นฟัน
ฟันและขากรรไกร		ฟันซี่ใหญ่

แข็งแรง	เขี้ยวทั้งสองข้างอยู่ห่างกัน
ระหว่างกลางมีฟันซี่เล็กหกซี่

เรียงเป็นแถวตรงได้ระดับ
กรามล่างยื่นออกมากเกยกรามบน

ขน	ตรง	สั้น	เรียบ	และแน่น	นุ่ม	เป็นเงา	
ขนไม่หยาบ	ไม่ฟู	และไม่ขด

หู	มีขนาดเล็กและบาง	
ใบหูมีลักษณะคล้ายกลีบกุหลาบ

จมูก	ใหญ่	กว้าง	สีด�า
ปลายจมูกหดลึกเข้ามา
อยู่ระหว่างลูกตา

หาง	ต้องสั้น
อาจจะตรงหรอืเกลยีว
หางห้อยต�่า
โคนหางใหญ่	ปลายเลก็

ขาและเท้า	สั้น	มลีกัษณะป้อมมาก	ตั้งตรง	มกีล้ามเนื้อล�่าสนั	
และอยู่ห่างจากกนั	น่องโปนออก	เท้าขนาดพอดี	เลก็	กะทดัรดั
แต่แขง็แกร่ง	นิ้วเท้าเลก็แยกออกจากกนั

ล�าตัวและเส้นหลัง	สั้น	ใหญ่	ล�่าสนั
หวัไหล่ต�่า	ส่วนบนของเอวจะสูงกว่าหวัไหล่
เส้นหลงับรเิวณหวัไหล่จะต�่า	และยกสูงขึ้น
บรเิวณเอว

	 จะกล่าวถงึน้องหมาหน้าทะเล้น	 ดู
แล้วอารมณ์ดี๊ด	ีนอกจากพี่อ้วน	"ป๊ัก"	ก็
ยงัมอีกีสายพนัธุท์ี่มกัจะท�าให้ผูพ้บเหน็
อดยิ้มข�าไปตามรอยยิ้มที่แสนจะหยาด
เยิ้มหยดย้อยแหมะๆของพี่ท่านไม่ได้	
เขานั้นหรอืคอื	"บลูดอ็ก"
	 จรงิแล้วบลูดอ็ก	 (Bulldog)	 ในภาพ
ลกัษณ์ตวัการ์ตนูนั้นออกจะบกึบนึ	ดดุนั	
เขี้ยวคมสมบทร้าย	แต่อย่าลมืว่านั่นเป็น
เพียงโลกของลายเส้นที่ถูกอุปโลกน์ขึ้น	
เพราะในชีวิตจริงเจ้าหมาหน้าทู่พันธุ์นี้
แสนจะสุภาพอ่อนโยนห่างไกลหน้าตา
ลบิลบั	ที่ส�าคญัรกัและเข้ากบัเดก็ได้ดี
	 นอกจากหน้าตาที่ดูเหมือนจะดุดัน	
ร่างกายแขง็แกร่งก�าย�า	ท่วงท่าพี่บลูกย็งั
มคีวามสง่างามอยูใ่นทอีกีด้วย	บวกกบั
นสิยัสภุาพ	สขุมุ	ใจเยน็ราวกบัพระเอก
มาดเข้มในละคร	จงึท�าให้เป็นที่ดงึดดูใจ
ส�าหรบัใครหลายๆคน	ที่อยากจะครอบ
ครองเป็นเจ้าของสุนัขบูลด็อกสักตัว	
แต่...ไม่ใช่ใครก็ได้ที่นึกอยากจะเลี้ยงก็
เลี้ยง	 คนที่เหมาะจะดูแลสนุขัสายพนัธุ์
นี้	 ควรจะต้องมเีวลาให้เขามากพอควร	
สามารถพาออกไปเดินเล่นบ้างเพื่อ

Bulldog 
รอยยิ้มพี่หยดย้อย บรู๊วววด็อก

รกัษากล้ามเนื้อในร่างกาย	 ขณะเดยีวกนับลูดอ็กไม่ใช่สนุขัที่ชอบ
การออกก�าลงักายนกัจงึไม่ควรให้เดนิหรอืวิ่งมากจนเกนิพอดี
	 ด้วยความที่สนุขัพนัธุน์ี้มลีกัษณะรูปหน้าสั้นจงึท�าให้พบปัญหา
เกี่ยวระบบทางเดนิหายใจได้ง่าย	ผูเ้ลี้ยงควรหมั่นตรวจเชค็สขุภาพ
ของเขาอย่างสม�่าเสมอ	 และไม่ควรให้อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนจน
เกินไป	 อีกเรื่องที่ต้องระวังส�าหรับบูลด็อกเพศเมียคือการคลอด
ลูกซึ่งสุนัขไม่สามารถคลอดเองได้เหมือนสุนัขทั่วไป	 เนื่องจาก
ลกัษณะของศรีษะที่มขีนาดใหญ่มาก	 การผ่าคลอดจงึถอืว่าเป็น
วธิทีี่ปลอดภยัที่สดุ
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เรื่องเล่าของเฉาก๊วย
	 “เฉาก๊วยกเ็ป็นหมาที่น่ารกั	แล้วโบว์กค่็อนข้าง
ผูกพันเพราะว่าเขาก็อยู่แถวนี้	 แล้วก็สมัยก่อน
ทกุเยน็โบว์กเ็ล่นกบัเฉาก๊วยตลอด	 แล้วมนักเ็กดิ
เหตกุารณ์ที่เพื่อนเฉาก๊วยเป็นโรคพษิสนุขับ้าตาย 
คนก็เลยกลัวกัน	 แจ้งให้ทางการมาจับสุนัขไป
เพราะคิดว่าน้องหมาที่อยู่รวมกันจะต้องติดโรค
พิษสุนัขบ้า	 เราก็ตามเรื่องไปตลอดเพราะกลัว
ว่าจะไม่ได้เขากลับมา	 ตอนที่เขาจับสุนัขไปขัง	
เราก็เห็นเฉาก๊วย	 ก็ไปเยี่ยมเขาเรื่อยๆค่ะ	 แล้วก็
เหน็สนุขัน่าสงสารเยอะมาก	แล้วเฉาก๊วยกอ็ยู่ใน
คอกของน้องหมาที่เป็นพษิสนุขับ้า	เพื่อกกักนัโรค 
ตอนนั้นถ้าโบว์จ�าไม่ผดิเฉาก๊วยต้องอยู่ถงึ	3	เดอืน
เลยนะ	กพ็ยายามที่จะไปเยี่ยมเขา	ไม่ให้เขารู้สกึ 
เหมอืนถกูทอดทิ้งหรอืใจสลาย	ถกูจบัไปแล้วมนัก็ 
เครยีดอยู่แล้ว	จากที่เคยอยู่แบบอสิระ	แล้วต้อง
ไปถูกจับไปใส่กรงเบียดเสียดกับตัวที่ไม่ถูกกัน	
แล้วท้ายที่สุดโบว์ก็ได้เฉาก๊วยคืนมา	 พร้อมกับ
หมาอกี	2	ตวั”
	 “เวลาโบว์ไปเดนิที่	7-11	เฉาก๊วยเขาจะรูท้กุครั้ง 
ถ้าเขาเหน็โบว์เดนิ	เขาจะเดนิน�าหน้าไปแล้ว	พอ
เราเดนิน�าหน้า	เขากจ็ะวิ่งให้น�าหน้าโบว์		เดนิลง 
ถนนน�าไปเสร็จ	 เขาก็จะไปรอหน้าเซเว่น	 แล้วก ็

อีกหนึ่งสาวสวยที่พาน้องหมามาอวดโฉมบนปก Pet Lover by Jerhigh ในฉบับนี้
ไม่ใช่ใครที่ไหน เธอคือหม่อมดวงแข จากละครยอดฮิต “ข้าบดินทร์” ทางช่อง 3 หรือ 
“โบว์-เบญจศิริ วัฒนา” เธอรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ เลี้ยงมาแล้วทั้งสุนัข แมว รวม
ทั้งช้าง แหม...อย่าเพิ่งตกใจนะคะ ที่น้องโบวเลี้ยงช้างเพราะว่า เธอเป็น Elephant 

Ambassador เพ่ือช่วยเหลือเรื่องช้าง นอกจากนี้น้องโบว์ยังช่วยเหลือน้องแมวไร้บ้านอีก
มากมาย คอืจะให้ข้าวให้น�า้กบัแมวทีไ่ร้บ้าน เจบ็ป่วยกจ็ะพาไปหาหมอ พาแมวไปท�าหมนั ถ้าหากแมวตวั
นั้นก�าลังจะถูกไล่ที่ เพราะที่ตรงนั้นจะถูกเจ้าของที่น�าไปใช้ประโยชน์ โบว์ก็จะพาแมวไปอยู่ที่เชียงใหม่ 
เป็นบ้านพกัพงิของน้องแมวไร้บ้าน นอกจากนีน้้องโบว์ยงัมีสุนขัแสนรกันามว่า “เฉาก๊วย” ซึง่ท่ีมา
ของเจ้าตูบตัวนี้ก็ไม่ธรรมดา 

One of a Kind 
โบว์-เบญจศิริ วัฒนา

6 l Petlover by Jerhigh
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น้องหมำก็เป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกัน 
เขำก็มีโอกำสที่จะยืนอยู่ในโลกใบนี้ 

มีโอกำสที่จะแชร์พื้นที่บนโลกใบนี้ร่วมกับเรำ ก็อยำกให้คน
เข้ำใจและให้ควำมเมตตำกับเขำบ้ำง

 

จะนั่งตดิกบัตรงประตูเลย	แต่ไม่เข้าข้างในนะคะ	 
ก็คือหันหน้าเข้าไปทางร้าน	 แล้วก็มองนิ่งๆ	 
พอโบว์จ่ายเงนิเสรจ็ออกมา	เขาถงึจะขยบัตวัออก	 
คอืทกุครั้งเวลาเฉาก๊วยไปเซเว่นกบัโบว์	คนจะกลวั 
เพราะว่าเป็นหมาใหญ	่แลว้เขากก็ลวัว่าจะไปกดั	
พอโบว์ออกมาทุกครั้ง	 เฉาก๊วยก็จะรู้ว่าจะต้อง 
ได้ฟุตลองหนึ่งอันเป็นของรางวัลในการพาไป	
7-11	อย่างนี้ค่ะ	เขาฉลาดมาก”

พูดถึงหมาจร
	 ที่จริงก็ไม่อยากจะบอกว่าต้องท�าอะไรบ้าง	 
แต่ว่าอยากขอความเมตตาจากทุกคนมากกว่า	
ว่าน้องหมาก็เป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกัน	 เขาก็มี
โอกาสที่จะยืนอยู่ในโลกใบนี้	 มีโอกาสที่จะแชร์
พื้นที่บนโลกใบนี้ร่วมกับเรา	 ก็อยากให้คนเข้าใจ
และให้ความเมตตากบัเขาบ้าง	อย่าคดิแค่ว่าเขา
เป็นปัญหา	 อย่าคิดว่าเขาจะน�าพามาซึ่งความ
เดอืดร้อน	อะไรที่แบ่งปันกนัได้นดิๆหน่อยๆ	กค็วร
จะแบ่งปันกนัไป	เรื่องบางเรื่องที่ไม่ใหญ่โตมากก็
น่าจะหยวนๆกนัไป	หากคณุมอีาหารเหลอื	ถ้ามี
โอกาสที่จะเอื้อเฟื้อเขาได้	กค็วรที่จะให้เขาบ้าง”
	 “เคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีบ้านเป็นของตัวเอง	 
แล้วกม็พีื้นที่ที่ไม่รบกวนใคร	เรากจ็ะสามารถเลี้ยง
หมาแมวได้เยอะๆ	 มันก็จะไม่ไปเป็นปัญหากับ
เพื่อนบ้าน	 ในเรื่องของการส่งเสียงเห่ารบกวนที่
อาจจะท�าให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี	 ก็เคยคิดเหมือนกัน 
ว่าถ้าสมมตว่ิาอยากเลี้ยงจรงิๆ	กค็งจะไปหาบ้าน
ที่อยู่ไกลๆ	มพีื้นที่กว้างๆ	 แล้วกจ็ะช่วยหมาแมว
พิการบาดเจ็บที่อาการแย่จริงๆ	 ซึ่งคนอื่นเขาไม่
เอาแล้ว	เราอยากจะรบัเขาไปอยู่ด้วยค่ะ”

สิ่งที่อยากจะฝาก 
	 “อยากจะบอกว่าเวลาไปที่ศูนย์กักกันสุนัข 
ประเวศก็จะเห็นลูกหมาน่ารักที่เพิ่งมีคนทิ้งมา	 
ใจพวกเขาสลาย	 อยากขอความกรณุาว่าถ้าคณุ 
รูจ้กัใครแล้วแบบว่าจะไปซื้อสนุขัมาเลี้ยง	บอกเขา
ด้วยว่าจรงิๆแล้วยงัมหีมาน่ารกัที่รอคอยความรกั 
จากคณุนะคะอยูท่ี่ศนูย์ฯ	ประเวศ	ลองเข้าไปช่วย
หมาตรงนั้น	 ไปรบัเขามาอปุการะดกีว่า	อกีเรื่อง
ส�าหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะเลี้ยง	 ตอนนี้มี	 พรบ.
คุ้มครองสัตว์ออกมาแล้วนะคะ	 ซึ่งนอกจากจะ 
คุ้มครองสัตว์แล้ว	 ก็ยังป้องกันคนที่เป็นเจ้าของ 
สัตว์เลี้ยงด้วย	 ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงมันก็
ตกไปเป็นภาระหรือปัญหาของสังคม	 พรบ.ตัวนี้

จะเข้ามามีบทบาทกับเจ้าของ	 เพราะฉะนั้นถ้า
เลี้ยงไม่ได้หรอืเลี้ยงเพราะเหน็แค่ว่ามนัน่ารกั	ขอ
ความกรุณาอย่าเลี้ยงจะดีกว่าค่ะ	 เพราะว่าโบว์
สงสารหมา	 วันนี้คุณอาจจะเลี้ยงได้แต่พอถึง 
วันข้างหน้าคุณไม่ชอบไม่อยากเลี้ยงแล้ว	 สุนัข
เหล่านั้นกจ็ะกลายเป็นภาระกบัคนอื่นต่อไป”

	 ทั้งใจบญุ	ทั้งน่ารกั	สวยทั้งกายและจติใจเลย
ส�าหรบัสาวคนนี้	ทมีงาน	Petlover	by	JerHigh	ก็
คิดเช่นกันค่ะว่าถ้าหากคุณมอบความรักให้กับ
สุนัขที่บ้าน	 แล้วอยากแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปให้
กบัสนุขัตวัอื่นๆต่อ	ยงัมนี้องหมาน้องแมวไร้บ้าน	
ที่ก�าลงัรอคอยความรกัจากคณุๆอยู่นะคะ	
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หลายคนติดอกติดใจความน่ารักของ
แมวเหมียว หน้ามึนนามว่า “โจโฉ” ท่ี
กลายเป็นเน็ตไอดอล ขวัญใจคนรักแมว 

ท่ัวประเทศ วนันี ้Pet Lover by Jerhigh เลยจะพา
มารู้จักน้องแมวน่ารักตัวนี้กันให้มากขึ้นอีกสักนิด 
โดยการพดูคยุกบัคณุวชริาพรรณ วดิานยั เจ้าของ
โจโฉ แมวหน้ามึนนั่นเอง 

ที่มาของ “โจโฉ” 
	 “เมื่อก่อนเลี้ยงแต่สนุขัค่ะ	ชอบเลี้ยงสนุขั	ไม่ชอบ

แมวเลย	เพิ่งมาตอนเรยีนมหาวทิยาลยัค่ะ	นานมาแล้ว

เหมอืนกนันะ	 กเ็กบ็แมวตวัหนึ่งมาเลี้ยงในหอพกัค่ะ	

รู้สกึว่าเขาสะอาด	 เลี้ยงง่าย	 ไม่มกีลิ่น	 ไม่ส่งเสยีงดงั 

ไม่สร้างความเดอืดร้อน	 กเ็ลี้ยงแมวตวันั้นจนเขาแก่

และเสียไปค่ะ	 จากนั้นก็เลยชอบจึงได้โจโฉมาเลี้ยง	 

กเ็ลี้ยงเขาตั้งแต่เลก็ๆเลยค่ะ	ไปดเูขาที่ฟาร์มตั้งแต่อายุ

โจโฉ...แมวหน้ำมึน
กับ ‘บอส’

วชิราพรรณ วิดานัย
ประมาณ	10	กว่าวนั	 เป็นพนัธุ	์ American	 Shorthair	

พอดีเขากับคุณพ่อเขาเกิดวันเดือนเดียวกัน	 ก็เลย

เหมอืนถกูชะตา	 ตอนที่คดิว่าจะเลี้ยงแมว	 กไ็ปเลอืก

อยูห่ลายที่มากๆ	จนมาเจอที่ฟาร์มนี้	 เขาบอกว่าเกดิ

วนันี้นะ	พอเข้าไปดกูจ็องเลย	ตอนนี้เขาอายปุระมาณ	

เกอืบ	4	ขวบแล้วค่ะ	เหมอืนเขาถูกชะตากบัเราค่ะ”	

	 “ความจริงก่อนที่จะเลือกเลี้ยงพันธุ์นี้ก็มองไว้

หลายพนัธุเ์หมอืนกนั	แต่มคีวามรู้สกึว่าบ้านเรามนัร้อน	 

เลยคดิว่าเป็น	American	Shorthair	น่าจะเหมาะ	เพราะ

ขนสั้น	 แล้วช่วงนั้นก็เห็นโฆษณาต่างๆ	 ดูน่ารักด	ี 

เสร็จแล้วพอไปถึงฟาร์ม	 เขาบอกว่าเกิดวันเดียวกัน 

ใช่ไหม	เขากเ็อามาให้เราด	ู4	ตวั	มตีวัผูอ้ยู	่2	ตวั	มี

ตวัเมยีอยู	่2	ตวั	โจโฉเป็นแมวที่ยงัเดนิไม่ได้ค่ะ	แต่เขา

พยายามที่จะคลานมาหาเรา	เหมอืนมนัคลกิกนั	กเ็ลย

จองเลย	เลอืกตวันี้”
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เป็นแมวขี้เก๊ก ถ่ำยรูปง่ำยมำก
 แต่ว่ำจะชอบท�ำหน้ำบึ้ง 

อย่ำงปกติเขำท�ำหน้ำอำรมณ์ดีอยู่ 
ถ้ำสมมติมีกล้องมำปุ๊บ
จะท�ำหน้ำนิ่งทันทีเลย



	 “เรื่องเกี่ยวกับพวกเรียกร้องความสนใจ	 จะเป็น

เยอะ	 แล้วกช็อบซ่อนของ	 อย่างเช่น	ปากกา	 ถ้าเขา

เห็นเราใช้ก็จะเอาไปซ่อน	 แล้วเขารู้ด้วยนะคะว่าอยู่

ที่ไหน	ถ้าเวลาถามโจโฉอยูไ่หน	เขาจะหาเจอ”

เทคนิคถ่ายภาพแบบโจโฉ
	 “เอาขนมล่อค่ะ	ถ้าอยากให้เขาเชดิหน้าขึ้นต้องเอา

ขนมล่อ	โจโฉกจ็ะมบีางมมุที่เวลาถ่ายต้องหลบ	คอืบาง

มมุเหมอืนโหนกเขาปิดมนัจะไม่ค่อยหล่อ	กจ็ะต้องถ่าย

เงยหน้าขึ้น	แล้วกเ็อาขนมหลอกล่อเขา	เป็นแมวขี้เก๊ก	

ถ่ายรปูง่ายมาก	 แต่ว่าจะชอบท�าหน้าบึ้ง	 อย่างปกติ 

เขาท�าหน้าอารมณ์ดอียู	่ถ้าสมมตมิกีล้องมาปุบ๊จะท�า

หน้านิ่งทนัทเีลย	กน่็าจะแนวเก๊กเหมอืนคนเลย”

โจโฉอยากฝาก
	 “ฝากส�าหรบัคนที่อยากเลี้ยงแมวพนัธุ	์ American	

Shorthair	 นะคะ	 คือแมวพันธุ์นี้เป็นแมวที่ดูแลง่าย 

ไม่ต่างจากแมวไทยค่ะ	 แต่ว่าเขาจะมีขนที่ฟู	 เวลา

อากาศชื้นนี่จะเป็นเชื้อราได้ง่ายมาก	เพราะว่าเนื้อขน

เขาจะเยอะ	จะละเอยีดกว่าแมวไทยค่ะ	เวลาที่อาบน�้า 

หรอืขนเปียกกเ็ป่าขนให้มนัแห้ง	 อย่างช่วงหน้าฝนนี่

แมวส่วนใหญ่ของเพื่อนในคลบักจ็ะเริ่มเป็นรากนัแล้ว	

ด้วยความที่มนัเกดิความชื้น	 ถ้าเขาตวัเปียกนดิหนึ่ง	

เรากต้็องเชด็	ท�าความสะอาดเขาให้เรยีบร้อยค่ะ	จรงิๆ

อย่างเรื่องพวกอาหารการกนิ	วคัซนีอะไรอย่างนี้	คนที่

เลี้ยงแมวเขาจะรูด้อียู่แล้วว่าต้องดแูลยงัไง”

ขอขอบคุณ	คณุวชริาพรรณ	วดิานยั

“โจโฉ” แมวหน้ามึน
	 “ช่วงนั้นดูละครเรื่องสามก๊ก	 แล้วเราก็รู ้สึกว่า 

ตวัละครที่ชื่อโจโฉเขาเท่ด	ี แต่จรงิๆตอนแรกลงัเลอยู่	

2	ชื่อ	มโีจโฉกบัขงเบ้ง	แล้วคดิว่าถ้ามน้ีองแมวอกีตวั

คงจะให้ชื่อขงเบ้ง	แต่ว่าเราเลอืกโจโฉเพราะเหมอืนเขา

เป็นตวัเอก	ดเูท่ดด้ีวย	น้องเหมยีวโจโฉจะชอบท�าหน้า

มนึๆค่ะ	ตอนเดก็ๆแอบคดิว่าเขาโง่	คอืพอบอก	โจโฉ

ลกุขึ้นมาส	ิ โจโฉมานี่ส	ิ เขากจ็ะท�าหน้าเอยีงคอแบบ

มึนๆไม่รู้เรื่องอะไร	 มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ	 ก็จะเป็นอยู่ 

อย่างนี้	 เหมอืนเขาไม่ได้สนใจ	 แล้วกใ็ห้เขาขึ้นเตยีง	

เขาก็ขึ้นไม่ได้	 แล้วก็จะชอบท�าหน้ามึนๆงงๆ	 เราก็

เลยเรยีกไอ้หน้ามนึ	เรยีกแบบนี้มาตั้งแต่เดก็ๆแล้วค่ะ	 

พอโตขึ้น	เราอยูใ่นกลุม่	American	Shorthair	Cat	Club	

กจ็ะชอบลงรปูกนั	 พวกแมวสายพนัธุอ์เมรกินัหรอืว่า

สายพันธุ์อื่นก็เอาไปลง	 ก็เลยตั้งชื่อเขาว่าโจโฉแมว

หน้ามนึ	 เหตนุี้จงึกลายเป็นจดุเริ่มต้นของการท�าเพจ 

ที่ชื่อว่าโจโฉแมวหน้ามนึ	ตอนนี้มยีอดไลค์ใน	Facebook	

ประมาณ	20,500-20,600	ค่ะ”

	 “นอกจากเฟซบุค๊แล้ว	กม็อีนิสตาแกรมที่เพิ่งสร้าง	

เพราะมคีนถามว่าท�าไมไม่ท�าอนิสตาแกรมโจโฉหน่อย	

กเ็ลยเพิ่งมาเริ่มท�า	แต่ว่าใช้อนิสตาแกรมตวัเองแล้วก็

เปลี่ยนเป็นชื่อของโจโฉแทน”	

นิสัยแบบโจโฉ
	 “เขาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างเรียกร้องความสนใจ	

เวลาที่เรานั่งท�างานหรือเราไม่ได้สนใจเขา	 ก็จะเดิน

ตามร้องง้าวๆ	ให้มาแตะ	ให้มาจบัเขา	ถ้านั่งท�างานเปิด

คอมพวิเตอร์อยู	่แล้วไม่สนใจเขา	เขากจ็ะขึ้นมาเขี่ยของ

ให้หล่นลงไปที่พื้น	นั่งทบัคอมพวิเตอร์	ถ้ายงัไม่สนใจ

อีก	 เขาก็จะมาสะกิดหรือคาบแขน	 คือจะพยายาม 

ท�าทุกวิถีทางให้เราสนใจเขาค่ะ	 อาจจะเพราะเลี้ยง

ไว้ตวัเดยีว	 เขากเ็ลยมคีวามรูส้กึว่า	 สนใจเขาก่อนส ิ

แล้วถ้าวนัไหนกลบัมาจากท�างานแล้วไม่ทกั	มวัแต่คยุ

กนั	เขาจะมาท�าหน้านอยด์ๆใส่	เหมอืนเสยีใจ	ไม่สนใจ

เขาเลย	นสิยัเขาแสบ	ขี้เล่น	กวน	ชอบแกล้งคน	อย่าง 

เวลาเพื่อนๆมานั่งตั้งวงทานข้าว	ไม่สนใจเขา	โจโฉมา

ถงึกเ็ข้าไปนั่งกลางวงเลย	แล้วกน็อนกลิ้ง	เขาจะชอบ

เรยีกร้องความสนใจหน่อยหนึ่ง”	
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THAiLAnD inTERnATiOnAL 
DOg sHOW 2015
	 ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮยกพลร่วมงานยักษ์แห่งปี	 2015	 Thailand	
International	 Dog	 Show	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 "รักนะสระอา"	 นอกจากจะเป็น
งานเพื่อเอาใจคนรักสุนัขแล้ว	 ยังมีกิจกรรมให้เจ้าของได้ร่วมสนุกกับสัตว์เลี้ยง 
มากมาย	 อาทิ	 การประกวดสุนัขสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย	 การแข่งขัน 
ตัดแต่งขนสุนัข	 แข่งขันพิตบูลลากน�้าหนัก	 สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัข 
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 บริการตรวจสุขภาพสุนัข	 กิจกรรมและเกมระหว่าง
เจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่จะท�าให้คุณสนิทกันมากขึ้น	 และไม่พลาดการจับจ่าย 
กบับูธสนิค้าหลากหลายรูปแบบ	โดยงานครั้งนี้จดัขึ้น	ณ	อมิแพค็	เมอืงทองธานี	
เมื่อวนัที่	25-28	มถินุายน	ที่ผ่านมา




