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Dog Guru

“สุนัขของฉันชอบฉี่ราดเวลาที่เกิดอาการตื่นเต้น น้อง
หมาจะปล่อยปัสสาวะตอนทีก่�าลงัเล่นสนุกอยู ่หรือเวลา
มคีนมาทีบ้่าน เคยไปให้สตัวแพทย์หลายท่านตรวจดแูล้ว 
ปรากฏว่าหาสาเหตุไม่เจอ ซึ่งไม่น่าจะเป็นอาการป่วย
ทางกาย เขาเป็นสุนัขที่แข็งแรงมากๆ แล้วแบบนี้ควรท�า
อย่างไรดีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว” 

	 สนุขับางตวัจะมอีาการฉี่ราดเวลาที่ตื่นเต้น	คณุหมอ
ท่านหนึ่งเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้	 โดยกล่าวว่า	
การปัสสาวะของสุนัขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน	
มนัเป็นพฤตกิรรมตามธรรมชาตขิองสนุขั	ทั้งนี้	สนุขัและ
หมาป่าเป็นสตัว์ที่อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงู	ซึ่งระบบสงัคม
ของฝูงนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบชนชั้น	 สุนัขคุ้นชิน
กับการแสดงออกทางร่างกายเพื่อสื่อสารกันและเพื่อสื่อ

ว่าเป็นกลุ่มก้อนเดยีวกนั	 เช่นกนัเมื่อสนุขัปัสสาวะ	พวก
เขาต้องการจะสื่อสารว่าคณุ	ในฐานะเจ้าของ	เป็นเหมอืน
จ่าฝูง	และการปัสสาวะกค็อืการแสดงออกต่อคณุ	
		 ทั้งนี้	 การปัสสาวะเล็กๆน้อยๆ	 มักจะเกิดขึ้นกับ 
ลกูสนุขั	สนุขัวยัรุน่	และสนุขัที่มพีฤตกิรรมรดุหน้า	แม้เราจะ
รูแ้ล้วว่าการปัสสาวะ	หรอืฉี่ราดไปทั่วของสนุขันั้น	ทางหนึ่ง 
อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ห้ามกัน 
ไม่ได้	แต่เรากอ็ดไม่ได้ที่จะหาทางแก้	ค�าถามที่ตามมากค็อื	 
เราจะหยดุพฤตกิรรมดงักล่าวได้อย่างไร	
	 สุนัขของคุณเป็นสัตว์ที่ได้รับความรักอย่างล้นเหลือ	
เป็นเหมอืนสมาชกิในครอบครวั	คณุดูแลเขาด้วยความรกั 
และมอบความอบอุ่นให้กับเขาอย่างเต็มเปี่ยม	 คุณใช้
เวลาชว่งเชา้และเยน็พาเขาออกไปเดนิเที่ยว	ปล่อยให้ไป
ปล่อยหนกั	ปลดทกุข์เป็นเวลาไม่เคยขาด	แต่ท�าไมเวลา
ที่กลบัมาบ้าน	เจ้าตบูถงึยงัปล่อยปัสสาวะไปทั่วบ้านอยูด่ี	
นั่นคอืค�าถามที่เจ้าของสนุขัหลายคนคงสงสยั	
	 โดยค�าตอบของปัญหาดงักล่าวนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกบั
ความกลวั	ความสบัสน	หรอืการฝึกฝนสนุขัไม่ดพีอ	หาก
น่าจะเป็นที่พฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขมากกว่า	
เช่น	ระหว่างที่ก�าลงัตื่นเต้นมากๆ	เจ้าตบูกเ็ลอืกที่จะเลี่ยง
และเดนิไปปัสสาวะเสยีอย่างนั้น	
	 อย่างที่เราบอกไปแล้วว่า	สนุขัเป็นสตัว์สงัคม	อาศยั
อยู่รวมกนัเป็นฝูง	และสื่อสารกนัด้วยพฤตกิรรมทางกาย	
ทั้งนี้	ถ้าสนุขัก�าลงัอยู่ในอารมณ์ที่ตื่นเต้นดใีจสดุขดี	หรอื
มอีารมณ์ความรูส้กึมากๆในเรื่องไหน	การปล่อยปัสสาวะ
ออกมาเป็นการบอกว่าจะไม่มกีารท้าทายจากจ่าฝงู	หรอื
สนุขัที่มชีนชั้นเหนอืกว่า	เราขอเรยีกการปัสสาวะแบบนี้ว่า	
“การปัสสาวะเพื่อยอมจ�านน”	
	 ภาษากายโดยทั่วไปของสนุขันั้นมคีวามแตกต่างจาก
ของคนเราอยู่มากพอสมควร	 สื่อความเข้าใจที่ต่างกัน 
กบัเรา	บางครั้งมคีวามหมายที่ตรงข้ามกนัเลย	เช่น	เมื่อ
คณุสบตาเจ้าตบู	แล้วนั่งอยูเ่หนอืเขา	เอื้อมมอืไปหาสนุขั 
จากด้านบน	 ในความหมายของตัวคุณเองนั้น	 อาจจะ
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ต้องการเพยีงแค่ทกัทาย	แต่ส�าหรบัสนุขัแล้ว	นั่นคอื	การ
ยอมรบัว่าคณุคอืผู้มอี�านาจเหนอืกว่า	
	 อาจจะเป็นเพราะว่าสุนัขของคุณมีความอ่อนไหว 
ต่อการแสดงออกทางกายเหล่านี้มากกว่าสุนัขตัวอื่นๆ
เขาจะตอบสนองโดยธรรมชาติในฐานะผู้ด้อยกว่า	 เช่น	
หมอบราบ	 แกว่งหาง	 นั่งยองๆ	 หูลู่ไปข้างหลัง	 และ
สายตากับหัวหันไปด้านข้าง	 ซึ่งการปัสสาวะก็เป็นการ
แสดงออกในกลุ ่มนี้ด้วยเช่นกัน	 เมื่อเจ้าตูบตื่นเต้น 
เกินไป	 การเล่นกันทักทายกันกลายเป็นความเอะอะ
โวยวายแทนที่ความสงบสขุมุ	
	 ข้อควรจ�าก็คือ	 เมื่อสุนัขปัสสาวะเรี่ยราดอันเนื่อง 
มาจากสาเหตดุ้านบน	อย่าท�าโทษเขา	เพราะการท�าโทษ
จะยิ่งท�าให้ทกุอย่างแย่ลง	ความโกรธและหงดุหงดิจะยิ่ง
เป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าตูบแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้น	
ถ้าสนุขัปัสสาวะตอนที่คณุกลบัมาบ้าน	คณุอาจจะหาของ
มาล่อเขาระหว่างที่เดนิเข้าบ้าน	น�าของเล่นสดุโปรดของ
เขามาไว้ที่ประตบู้าน	เวลากลบัมากโ็ยนของเล่นเข้าไปให้
สนุขัเล่นทนัท	ีหรอืไม่กอ็ย่าเพิ่งเดนิเข้าบ้าน	เรยีกสนุขัออก
ไปข้างนอกเพื่อให้เจ้าตูบได้ปล่อยของเสยี
	 พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางกายที่แสดงว่า 
ตัวคุณมีอ�านาจเหนือกว่า	 เช่น	 การสบตา	 เล่นกันข้าม 
ตวัเขา	หรอืลบูคล�าเขาโดยคณุนั่งอยูเ่หนอืกว่า	เพราะมนั 
เหมือนการท้าทายสุนัข	 เหมือนการบอกว่าเขาต�่ากว่า	
และเขาจะปัสสาวะเพื่อหลกีเลี่ยงการถูกท้าทายนั้น	
	 เรื่องของน้องหมาฉี่ราดนั้น	เพยีงแค่เราเข้าใจพฤตกิรรม 
ตามธรรมชาติของเขา	 แล้วเราไม่ท�าอะไรก็ตามที่เป็น 
ตวักระตุน้	และหาวธิกีารจดัการที่ถกูต้อง	ปัญหาดงักล่าว
ก็หมดไปได้ง่ายๆ	 อย่าโกรธเคือง	 หรือหงุดหงิดกับสุนัข
ง่ายๆ	เพราะสิ่งที่ตามมามกัจะเป็นผลเสยีมากกว่าผลดี	
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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 in sTOLEn 
VAn fOunD 
sAfE 
คนดีช่วยให้ได้น้องหมาคืน 
	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองชิคาโก้	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เมื่อรถแวนคันหนึ่งถูกขโมยไป	
เจ้าของรถคนัดงักล่าวร้อนใจ	แต่ไม่ได้เป็นห่วงรถ 
หากกังวลเรื่องน้องหมาทั้ง	 7	 ตัวที่อยู ่ในรถ 
ต่างหาก	 แต่แล้วไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเขาก็ได้
รับข่าวดีเมื่อเจ้าตูบทั้งหมดปลอดภัย	 งานนี้ 
ต้องขอบคุณพนักงานในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง	
หลังจากพบว่ามีรถตู้คันหนึ่งมาจอดทิ้งไว้ใกล้ๆ
ร้าน	 พอมองเข้าไปก็พบสุนัข	 7	 ตัวนอนอยู่ 
ในกรง	ด้วยสายตาเว้าวอนประมาณว่า	“ช่วยด้วย” 
แทนที่จะนิ่งเฉยแล้วคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา	
พนักงานคนนั้นโทรไปแจ้งต�ารวจ	 แล้วน้องหมา
กไ็ด้กลบัคนืสู่บ้านแสนสขุอกีครั้ง	

REcEnT REsEARcH 
sHOws YOu cAnnOT 
LiE TO DOgs 
น้องหมาจับโกหก 
	 ผลงานวิจัยล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ ่น 
พบว่า	 น้องหมาจับโกหกเป็นด้วยนะ	 ทุกคนคงเคยชี้นิ้ว 
ไปที่ใดที่หนึ่งแล้วให้น้องหมาวิ่งไปตรงที่นั่น	 โดยอาจจะ
บอกว่ามีอาหาร	 มีของเล่นอยู่	 เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องหมา 
พบว่าคนที่ชี้นิ้วออกค�าสั่งนั้นดูไม่น่าเชื่อถือ	 ก็จะไม่เชื่อ 
คนๆนั้นอีกต่อไป	 การตัดสินจะขึ้นอยู่ประสบการณ์ของ
น้องหมาที่มีกับคนๆนั้นเป็นหลัก	 เช่นนี้ถ้าใครจะชี้นิ้วสั่ง 
ให้น้องหมาเดินไปกินข้าว	 หรือไปคาบของเล่นกลับมา 
ก็ต้องแน่ใจว่ามีอาหารมีของเล่นให้น้องหมาจริงๆ	 โกหก
บ่อยๆ	น้องหมาไม่เชื่อใจแล้วจะแย่นะคะ

รอดเพราะตูบ 
	 เป็นข่าวที่เราได้ยินอยู ่บ่อย	 แต่ได้ยินเมื่อไหร ่
ก็อดยิ้มไม่ได้	 และคิดในใจว่า	 “น้องหมาคือเพื่อน 
ที่แสนดีที่สุดของมนุษย ์ ” 	 เหตุการณ ์ เจ ้ า ตูบ 
ช่วยชีวิตในคราวนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	 เมื่อ 
น้องหมาปลกุครอบครวัที่ประกอบไปด้วยพ่อ	แม่	และ
ลูกวยัแบเบาะให้ตื่นขึ้นกลางดกึเพราะไฟไหม้ภายใน
ห้องพัก	 แม้ว่าเราจะไม่ทราบหน้าตา	 หรือสายพันธุ์
ของหมาฮโีร่	แต่ที่น่าดใีจกว่าคอืทกุคนปลอดภยัดี	



Discover of JerHigh 

“พี่ปุกปุย & น้องพองพอง

แฟนพันธุ์แท้เจอร์ไฮมา 12 ปีแล้วครับ”

คุณ Natchaya Jindadaeng

Photo sHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

	 ใครที่อาศยัอยูย่่านพรานนก	 ย่านเก่าแก่ย่านหนึ่ง 
ของกรงุเทพมหานคร	คงจะเคยได้ยนิชื่อร้าน	“พรานนก	
อาหารสัตว์”	 กันจนคุ ้นหู	 เพราะที่นี่คือร้านขาย
อาหารสัตว์ที่ครบวงจร	 และเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิด
ขายมาแล้วกว่า	 10	 ปี	 ร้านตั้งอยู ่ตรงข้ามตลาด 
พรานนก	 ถนนอสิรภาพซอย	 45	 ที่นี่ขายอาหารสตัว์
ทกุชนดิทั้งแบบขายปลกีและขายส่ง	 มทีั้งอาหารสนุขั	
อาหารแมว	อาหารเป็ดและอาหารไก่	เป็นต้น	

	 ส�าหรับการเลือกสินค้าเข้าร้านนั้น	
พรานนกอาหารสตัว์จะดูความต้องการของ
ลกูค้าเป็นหลกั	เช่น	ช่วงเวลานั้นๆเขานยิม
เลี้ยงสตัว์ชนดิไหน	 กต้็องมอีาหารส�าหรบั
สตัว์ชนดินั้น	เช่น	นยิมเลี้ยงกระต่าย	ทางร้าน 
กจ็ะไปหาอาหารกระต่ายมาจ�าหน่าย	หรอื
สตัว์แปลกอื่นๆ	ที่นี่กม็อีาหารของสตัว์ชนดิ
นั้นๆไว้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	
เรียกว่า	 ต้องมีสินค้าให้ครบ	 ห้ามขาด	 
ดกูระแสของลกูค้า	 เพื่อให้ลกูค้ามาที่ร้าน
แล้วได้ของที่ต้องการกลบับ้านทกุคน	
	 ในส่วนของเจอร์ไฮนั้น	ทางร้านกจ็ดัมมุ
พเิศษไว้โดยเฉพาะ	จะพบเจอร์ไฮได้ตั้งแต่
หน้าร้าน	 เรียกว่าเดินเข้ามาแล้วเจอเลย	 
วางเด่นกว่าสินค้าอื่นๆ	 ส่วนมากลูกค้า
รูจ้กัเจอร์ไฮอยูแ่ล้ว	 เรยีกว่าไม่ต้องแนะน�า 
กนัมาก	เป็นสนิค้าขายด	ีมลีกูค้าขาประจ�า
ซื้อเยอะมาก	
	 ใครก�าลังมองหาร ้านอาหารสัตว  ์
ครบวงจร	แล้วอาศยัอยูไ่ม่ไกลจากละแวกนี้ 
ร้านพรานนก	 อาหารสตัว์ถอืเป็นตวัเลอืก 
อนัดบัต้นๆที่คณุต้องแวะมา	 คณุสามารถ 
ที่จะโทรศพัท์มาสั่งสนิค้าที่ร้านไว้ก่อน	แล้ว
ทางร้านจะจดัเตรยีมของเหล่านั้นไว้ให้	ซึ่ง
คุณก็ขับรถมารับได้ทันที	 เรียกว่าสะดวก
ทนัใจ	บรกิารด	ีสนิค้ามคีณุภาพ

ขอขอบคณุ

ร้านพรานนก	อาหารสตัว์		
โทร.	0-2411-4403

พรานนก 
อาหารสัตว์ 

“อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลากับ JerHigh 

ของโปรดของ "น�้าตาล" คร่า”

คุณพัชรินทร์ เหลาฉลาด

“ขอเจอร์ไฮเพิ่มอีกได้ไหมครับ”คุณ Rutaiwannnn N.
"Jerhigh ผม ใครห้ามแตะ”

คุณสมปราชญ์ บัวจีน

“Jerhigh นี่คือขนมของโปรดนู๋

เลยนะคะ” ลิลลี่กล่าว

คุณสุจินดา สิงห์แก้ว

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน fB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 



special report

ที่คุณสิริพรเห็นว่าบริษัทผลิตรถยนต์ได้	
สัตว์ทั้งหลายก็น่าจะได้รับคุณภาพชีวิต
ที่ดีเช่นกัน	 จึงน�าความรู้และเครื่องจักรที่
ผลติรถยนต์มาใช้ในการผลติรถสตัว์พกิาร	
และในประเทศไทยยังมีเงื่อนไขที่ต้องน�า 
ตัวสัตว์ไปตัดรถสัตว์พิการ	 จึงคิดว่ารถ 
สัตว์พิการน่าจะมีการพัฒนาเป็นแบบ 
ปรับได้	 จึงได้พัฒนาและจดสิทธิบัตร
ตามมา	
	 กู๊ดไลฟ์	 (Good	 Life)	 รถสัตว์พิการ
แบบปรบัได้	มทีั้งหมด	5	ขนาดมาตรฐาน	
และสามารถสั่งเป็นแบบเฉพาะตัวได	้
โดยทุกคันจะผลิตจากอลูมิ เนียมที่มี
น�้าหนักเบา	 ไม่เป็นสนิม	 และแข็งแรง	
ส่วนการบ�ารุงรักษา	 อุปกรณ์ทุกตัวของ	

ภ าพของน้องหมาน้องแมวท่ีต้อง
เดินด้วยขาเพียง 2 ข้างเป็นภาพ

ที่เราชินตา หลายตัวสุขภาพไม่อ�านวย 
จนกลายเป็นสัตว์พิการ อีกไม่น้อยที่
ประสบอุบัติ เหตุร ้ายแรงจนเหลือขา 
เพียง 2 ข้าง จาก 4 ขา เหลือเพียง  
2 ขา การด�ารงชีวิตของน้องหมา 
น้องแมวย่อมยากขึ้นเป็นเท่าตัว เจ้าของ
สัตว์เลี้ยงก็พลอยประสบปัญหาไปด้วย 
	 กู๊ดไลฟ์	(Good	Life)	ก่อตั้งและพฒันา	
โดย	 คณุสริพิร	 สกลุเรอืงรกัษ์	 กรรมการ
ผู้จัดการ	 บริษัท	 เกียรติเจริญ	 ซิตี้พาร์ท	
จ�ากัด	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มามากกว่า	
30	 ปี	 โดยเริ่มจากการที่คุณสิริพรได้ไป
ช่วยเหลือสัตว์โดนทิ้งช่วงน�้าท่วมใหญ่ 
ที่กรงุเทพปี	2554	และได้รบัอปุการะสนุขั
ตวัหนึ่งให้ชื่อว่า	หลง	
	 หลังจากหลงแข็งแรง	 หลงได้หนีออก
ไปหาเพื่อนจนโดนรถชนกระดูกสันหลัง
ทับเส้นประสาท	 ไม่สามารถกลับมาเดิน 
ได้อีก	 ซึ่งด้วยความรัก	 แล้วประกอบกับ

Good	 Life	 สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่
ได้		และเนื่องจากการผลติ	ผลติโดย
เครื่องจกัร	 ท�าให้ระยะเวลาการผลติ
จงึใช้เพยีง	30	นาทตี่อคนัเท่านั้น	ใน
ส่วนของการส่งสามารถส่งได้ทุกที่
แบบ	EMS	เพราะเป็นแบบปรบัได้	จงึ
ไม่ต้องกงัวลเรื่องการวดัผดิพลาด	

	 ท่านใดสนใจสามารถตดิต่อได้ที่	ฝ่ายการตลาด	โทร.	092-298-7855, 
038-828-261	www.GLThailand.com,	www.facebook.com/GLBangkok

‘good Life’ 
adjustable Pet Wheelchair
กู๊ดไลฟ์ รถเพื่อสัตว์พิการ
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ผลงานในตอนนี้
	 “ตอนนี้ผลงานที่ถ่ายท�าเสร็จ 
ไปแล้ว	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครค่ะ 
ก็จะมีปาฏิหาริย ์รักข ้ามขอบฟ้า	
เพลงิพ่าย	แล้วกเ็รื่องพ่อครวัหวัป่าก์ 
ซึ่งทั้งหมดจะออกอากาศทางช่อง	3	
เรว็ๆนี้ค่ะ”	

บ้านนี้รักสัตว์ 
	 “ที่บ้านเลี้ยงสัตว์หลายอย่าง 
เลยค่ะ	ทั้งปลา	นก	หนู	แมว	แล้วก ็
สุนัข	 แต่ถ้าอยู ่ที่คอนโดก็จะเป็น 
น้องหมากบัปลา	มพีนัธุช์วิาว่า	2	ตวั	
ยอร์คเชยีร์เทอร์เรยี	1	ตวั	และกพ็นัธุ์
มอลทสี	1	ตวั”	

รักเลย “ชิวาว่า” 
	 “แอร์เลี้ยงชิวาว่ามานานมาก

แล้ว	 ชอบนิสัยเขามาก	 ติดชิวาว่า
เลย	 เป็นสุนัขที่เลี้ยงง่าย	 ตัวเล็ก	 
แต่จรงิๆที่บ้านกเ็ลี้ยงแต่พนัธุเ์ลก็นะ	 
แอร์รูส้กึว่าชวิาว่าเลี้ยงง่ายที่สดุแล้ว 
เมื่อเทียบกับน้องหมาพันธุ ์อื่นๆ	 
อย่างมอลทสีหรอืยอร์คเชยีร์	กต็้อง
แปรงขน	ดูแลขนไม่ให้พนักนั	บางที
เขาเล่นกันเองขนพันกัน	 บางทีต้อง
พาไปตัดแต่งขน	 ซึ่งชิวาว่าที่แอร์
เลี้ยงขนยาวที่สุดก็ยังดูแลง่ายกว่า
อกี	2	ตวัค่ะ”

เพื่อนซี้ชื่อ “ออสการ์”
	 “ออสการ์เป็นตัวที่พาไปไหนมา
ไหนด้วยตลอด	เพราะเขาจะตวัเลก็ 
ไม่ซนมาก	พาไปไหนมาไหนด้วยง่าย 
อายุเกือบปีแล้วค่ะ	 รับเขามาเลี้ยง
ตั้งแต่เขายงัเดก็ๆ	เลี้ยงง่ายค่ะ	ไม่ดื้อ

สาวสวยที่แวะมาขึ้นปก
Pet Lover by Jerhigh ของเราในฉบับนี้
เป็นทั้งพิธีกร นักร้อง ดีเจ เล่นละคร แสดงหนัง
แถมมีผลงานโฆษณาอีกมากมาย 
“แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น” 
ที่วันนี้เธอมาพร้อมกับ “ออสการ์” 
น้องหมาพันธุ์ชิวาว่า ที่เธอบอกไปไหนมาไหน
กับหนุ่มน้อยตัวนี้ตลอดเวลา 

AlwAys 
& Forever 
แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น
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 อยากให้ทุกคนมีเวลา
อยู่กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเยอะๆ 

เขาเป็นเพื่อนเราตลอดเวลา 
ตอนเราเหนื่อย หงุดหงิด เสยีใจ 
ก็มีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลา 

เอาอาหารให้น้องหมากิน	 ถ้าไปอยู ่
กบัคนอื่นจะโดนตามใจ	แอร์พยายาม 
จะให้ทานแต่ขนมน้องหมาอย่าง
เดยีว	 ไม่ให้ขนมคนกนิ	 สแนค็แบบ
เจอร์ไฮ	นี่ของโปรดออสการ์เลย”	
	 “ออสการ์กินเก่งมากจนคนถาม
ว่าแอร์ไม่ให้ข้าวกินเหรอ	 คือกิน
ตลอดเวลา	 ใครให้อะไรก็กิน	 ไป 
กองถ่ายทกุคนจะให้	ออสการ์จะวิ่ง
ไปหาทนัท	ีชอบทานทกุอย่าง	แอร์ก็
ไม่อยากให้ตดิของกนิของคน	วนัไหน 
ไปกองถ่ายกท็�าใจเลย	ปล่อยสกัวนั
หนึ่ง	วางอาหารไว้มเีท่าไหร่กนิหมด	
กนิจนบางครั้งเดนิไม่ได้	 ร้องครางๆ	
กลวัพงุแตกมาก	กนิแล้วกน็อน”

อยากบอกคนเลี้ยงสัตว์ว่า... 
	 “อยากให้ทุกคนมีเวลาอยู ่กับ

สัตว์เลี้ยงของตัวเองเยอะๆ	 เขา
เป็นเพื่อนเราตลอดเวลา	 ตอนเรา
เหนื่อย	หงดุหงดิ	เสยีใจ	กม็เีขาอยู่
ข้างๆตลอดเวลา	บางทแีอร์กลบัมา
บ้านเหนื่อยๆ	 นอนหลับตรงโซฟา	
เขาก็มานอนข้างๆ	 มันเหมือนเป็น
เรื่องเล็กๆน้อยๆ	 แต่ก็ท�าให้เรารู้ว่า
เรามีเพื่อนนะ	 เวลาไปไหนเหงาๆ 
ก็พาเขาไปด้วย	 เขาก็ต้องการเรา	
เรากต้็องการเขา	กอ็ยากให้ดแูลสตัว์
เลี้ยงของตวัเองให้ดีๆ ค่ะ”

	 แล้ววนันี้คณุใช้เวลากบัสตัว์เลี้ยง
ที่คุณรักกันบ้างหรือยังเอ่ย	 ถ้ายัง	
เมื่ออ่าน	PetLover	by	JerHigh	จบ
ลงไปเล่น	 ไปให้ความรักกับเพื่อนซี้ 
สี่ขาที่บ้านของคณุกนันะคะ	

ไม่ซน	แต่กนิเก่งมาก	แอร์พยายาม
ควบคุมเรื่องอาหารการกินของเขา	
ให้เหลือแค่วันละ	 2	 มื้อ	 เช้ากับ
เย็น	 ไม่อยากให้เขากินระหว่างวัน	
ไม่อยากให้เขามานั่งมองเราแบบ 
มีความหวังว ่าจะได้ทานอาหาร
ตลอดทั้งวนั	แต่เวลาพาไปกองถ่าย
ก็จะควบคุมยากนิดหนึ่งค่ะ	 เพราะ
ว่าเวลาคนเห็นก็จะอยากเอาขนม
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VIP

DollDog 
  ‘บ้านนี้มีรัก’ 
เ ขาบอกว่าการได้ท�าในสิ่งที่รักคือความสุข “DollDog” ฟาร์มสุนัขที่เกิดขึ้นจากความรักที่ 

คณุฮาร์ทและคุณปอนด์ มใีห้กับน้องหมาสายพนัธ์ุปอมเมอเรเนยีน จนกลายเป็นหนึง่ในฟาร์มสนุขั
ปอมเมอเรเนียนที่คนรักน้องหมาสายพันธุ์นี้รู้จักกันดี 

จุดเริ่มต้น DollDog
	 “จรงิๆเริ่มต้นจากการท�าตุก๊ตาสนุขัจากเซรามคิ 
กเ็ลยได้ชื่อ	 DollDog	 มา	 จากนั้นกเ็ริ่มเลี้ยงสนุขั 
ประกวด	เป็นพนัธุป์อมเมอเรเนยีน	กอ็อกประกวด 
ไปเรื่อยๆ	 เลี้ยงสุนัขไว้เยอะ	 คนก็เริ่มถามหา	
อยากได้สายพนัธุ์ของเรา	กเ็ริ่มมแีบ่งขาย	ซึ่งเรา
เริ่มเลี้ยงปอมเมอเรเนยีนมาได้	10	ปีแล้ว	แต่เริ่ม
ท�าฟาร์ม	เริ่มแบ่งขายปีนี้กเ็ป็นปีที่	6”	
	 “ชอบสนุขัทกุสายพนัธุ	์ชอบสตัว์อยูแ่ล้ว	ที่บ้าน 
เลี้ยงสนุขัมาตลอดตั้งแต่เดก็ๆแล้ว	มเีลี้ยงบางแก้ว 
เลี้ยงชิวาว่าซึ่งเป็นสุนัขพันธุ ์เล็ก	 แล้วก็เป็น 
ปอมเมอเรเนียน	 เก็บตังค์ซื้อเองก็เลยเป็นความ
ผูกพัน	 รักในนิสัยของเขาหลายๆอย่าง	 ก็เริ่มรัก
สุนัขพันธุ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆ	 จากที่เลี้ยงตัวสองตัว	
ตอนนี้มอียู่	80	กว่าตวั”	

DollDog และ Dog idol 
	 “เราเป็นฟาร์มบ้าน	กไ็ม่ได้ใหญ่มาก	เราไม่ได้ 
เน้นขยายพนัธุ์เยอะ	เลี้ยงเพราะความรกั	ที่มอียู่
กว่า	 80	 ตัวก็เป็นสุนัขที่เลี้ยงแบบรักเหมือนลูก	 
ไม่ได้ขาย	แต่ถ้าเรามโีอกาสได้ผสมเขา	กจ็ะมแีบ่ง
ขายลูกๆหลานๆเขา	 ไม่ได้มีเยอะ	 ไม่ได้มีตลอด	 
มเีป็นบางโอกาส	เราจะเน้นสายเลอืดดีๆ 	พ่อพนัธุ์
แม่พนัธุ์เรากน็�าเข้ามา”	
	 “ส่วน	Dog	Idol	เป็นปอมเมอเรเนยีนตวัแรกที่เลี้ยง 
เขาเป็นตวัที่ท�าให้เรารกัปอมเมอเรเนยีน	น่ารกัมาก 
เป็นไอดอล	เขาเป็นโลโก้ของบ้าน	DollDog	ด้วย”	

การดูแลสุนัขในฟาร์ม
	 “เรามกีารวางแผน	มบีคุลากรในการดแูล	แบ่ง
เป็นห้องเพื่อให้ง่ายต่อการดแูล	ทั้งห้องตวัผู้ตวัเมยี 

สนุขัเดก็	สนุขัที่ตั้งท้อง	และสนุขัแรกเกดิ	เดก็เลก็ 
เวลาปล่อยวิ่ง	เรากจ็ะแยกปล่อย	มกีารจดัระเบยีบ 
อย่างช่วงเช้าก็เน้นเรื่องความสะอาด	 ให้อาหาร
เป็นเวลา	 ปล่อยวิ่งเป็นเวลา	 ทั้งวิ่งข้างนอกและ
ในห้องแอร์สลับกัน	 ทุกอย่างจะเป็นเวลา	 เขา 
ขบัถ่ายเป็นเวลา	ดแูลง่ายแม้จะมหีลายตวัถ้าเรา
จัดการเวลาดีๆ	 แต่ละตัวจะกินข้าวในกรงของ 
ตวัเอง	เพื่อที่เราจะได้เชค็ว่าแต่ละตวักนิข้าวเป็น
ยงัไง	 กนิเยอะไหม	 กนิน้อยไปหรอืเปล่า	 จะได้รู้
ว่าเขาป่วยไหมด้วย”	

เรื่องเล่าบ้าน Dog Doll
	 “พนักงานที่เลี้ยงสุนัขที่เข้ามาท�างานแรกๆ 
จะจ�าชื่อสนุขัไม่ได้	เขากเ็ลยปล่อยสนุขัผดิ	ปล่อย
ไปรวมกันตัวผู้ตัวเมีย	 แล้วเขาก็พยายามจะมี
อะไรกัน	 พี่เลี้ยงก็ดุว่าเป็นตัวเมียด้วยกันท�าไม 
ท�าแบบนั้น	เรากอ็อกไปดู	ปรากฏว่าเป็นตวัผู้กบั
ตวัเมยี	น้องหมาเรามเียอะแต่กม็ชีื่อทกุตวั	 เราก ็
จะจ�าได้หมด	 ตัวสุนัขเองก็รู ้ว่าตัวเองชื่ออะไร
เวลาเรียกชื่อก็จะมา	 ถ้ามีขนมอยู่ในมือก็จะวิ่ง
มาทั้งหมด”
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VIP

ฝากถึงคนที่เลี้ยงสุนัขหลายๆตัว
	 “อย่างแรกต้องรัก	 พอรักแล้วเราก็จะรู ้ว่าจะ
ดูแลเขายงัไง	แล้วยิ่งมนี้องหมาเยอะ	เรากต็้องรู้ว่า 
จะแบ่งความรกัยงัไง	 ให้ครบทกุตวั	 จะพาไปเที่ยว
ยงัไงให้ครบ	ท�ายงัไงที่จะดูแลให้ทั่วถงึ	กต็้องมกีาร
จัดระเบียบเรื่องการดูแล	 เรื่องอาหาร	 และกิจวัตร
ประจ�าวันของเขา	 เพื่อที่เขาจะมีสุขพลานามัยที่ด	ี
สขุภาพจติด	ีสขุภาพกายด	ีเขากจ็ะด	ีคนเลี้ยงกต้็อง
อยู่กับน้องหมาทุกวัน	 มีเวลาให้เขาทุกวัน	 เพราะ
สนุขัจะจ�าว่าเราเป็นคนแรก	 เราเป็นจ่าฝูง	 เราเป็น
เจ้านายเขา	 ถ้าเห็นเราทุกวัน	 สุนัขก็จะมีความสุข	
ก็จะไม่เครียด	 พอไม่เครียด	 ภูมิคุ้มกันต่างๆ	 ก็จะ
ท�างานดี	 แข็งแรง	 ซึ่งเป็นปัญหาของสุนัขพันธุ์เล็ก	
ถ้าเครยีดเมื่อไหร่	ภมูคิุ้มกนัจะไม่ดี	กจ็ะตดิโรคง่าย	
เราเน้นสุขภาพจิตเป็นหลัก	 คนที่เลี้ยงสุนัขเยอะๆ 
จะต้องดูแลเขาให้ทั่วถงึ	พาไปข้างนอกบ้าง	ให้เขา
ไปเจอเพื่อนๆบ้าง	เป็นการฝึกเขาไปในตวัด้วย”

	 ความรกัและความสขุอบอวลไปทั่วบ้าน	DollDog	
ถ้าคุณอยากให้บ้านมีบรรยากาศแบบนี้	 ต้องเลี้ยง
สุนัขด้วยความรัก	 ให้อาหารเขาด้วยความใส่ใจ	 
เล่นกบัเขาเพื่อสร้างความผกูพนั	เท่านี้บ้านของคณุ
กม็รีกัได้แล้ว	

ขอขอบคุณ

คณุฮาร์ทและคณุปอนด์	และน้องๆสนุขัแห่งบ้าน	DollDog	

 คนเลี้ยงก็ต้องมีเวลา
ให้เขาทุกวัน เพราะสุนัขจะจ�า
ว่าเราเป็นคนแรก เราเป็น

จ่าฝง เราเป็นเจ้านายเขา  ู
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News & Event

เจอร์ไฮร่วมงานเกษตรแฟร์ 2558
	 ผ่านไปแล้วหมาดๆ	กบังานเกษตรแฟร์	ปี	2558	ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่	30	มกราคม	ถงึ	7	กมุภาพนัธ์	2558	ซึ่งภายในงานนอกจากจะมกีจิกรรมการออกร้านของนกัศกึษา
แล้ว	ยงัมร้ีานค้าเข้าร่วมออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าราคาพเิศษกนัอย่างคบัคั่ง	โดยในงานนี้เจอร์ไฮร่วมกบั	เค.ย.ู	การ์เด้น	น�าผลติภณัฑ์คณุภาพในเครอืเจอร์ไฮไปจ�าหน่ายในราคา 
สดุพเิศษ	บรรยากาศตลอดงานเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน	เอาใจคนรกัสนุขักนัอย่างเตม็ที่	สมกบัสโลแกน	Feed	Me	with	Love	ใครพลาดไม่ต้องเสยีใจ	เพราะเจอร์ไฮมกีจิกรรมดีๆ  
แบบนี้ตลอดทั้งปี	ตดิตามข่าวสารกจิกรรมดีๆ 	โปรโมชั่นโดนๆกนัได้ในวารสาร	Pet	Lover	by	Jerhigh	เป็นประจ�าทกุเดอืน

Jerhigh surprise Promotion ลดสะใจ
	 เจอร์ไฮจดักจิกรรมเอาใจคนรกัสนุขั	 เซอร์ไพรส์โปรโมชั่น	 ลดสะใจ	 เสาร์-อาทติย์	
งานนี้มาพร้อมของแถมมากมาย	 ท่านใดที่สนใจ	 สามารถติดตามข่าวสารการจัด 
โปรโมชั่น	ณ	ร้านค้าต่าง	ๆ	ได้	ใน	FB	:	Pet	Lover	BY	Jerhigh	นะคะ
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News & Event

The 10th Hong Kong Pet show 2015
	 อาหารสุนัขเจอร์ไฮ	 โดย	 บมจ.ซีพีเอฟ	 (ประเทศไทย)	 ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจเหล่าคนรักสุนัข	 Hong	 Kong	 Pet	 Show	 2015	 ซึ่งจัดขึ้น
เป็นปีที่	 10	 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย	โดยมุง่เน้นเป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสาร 
และข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้บรโิภคทั่วไป	 โดยงานนี้จดัขึ้นที่	Hong	Kong	Convention	
&	 Exhibition	 Centre	 (HKCEC)	 ระหว่างวันที่	 13-15	 กุมภาพันธ์	 ที่ผ่านมา	 นอกจาก 
การแสดงสินค้าแล้วยังมีการแสดงบนเวที	 อาทิ	 แสดงความสามารถของสุนัขและแมว	
การแข่งขนัชงิรางวลั	การสมัมนาให้ความรู้ต่างๆอกีมากมาย	




