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Dog Guru

ซัมเมอร์ปีนี้องศาแดดพุ่งทะลุจุดเดือดจริงๆ ร้อน
ขนาดว่าคนเรายังทนแทบไม่ได้ ต้องหาสารพัน

วิธีเพ่ือช่วยให้อุณหภูมิร่างกายเย็นข้ึนมาได้ เม่ือ 
พูดถึงอากาศแบบนี้ก็อย่าลืมหันไปมองดูเจ้าสี่ขาที่บ้าน
กันด้วย เพราะไม่เพียงเราผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นที่เผชิญ
ชะตากรรมนี้ เหล่าตัวเล็กท้ังหลายก็มีความเส่ียงต่อ
ภาวะ Heat Stroke หรือโรคลมแดด ซึ่งเป็นภาวะที่
อณุหภมูขิึน้สงูจนอาจท�าให้เกดิอาการชอ็ก หมดสติ และ
เสยีชวีติได้ การป้องกนัแต่เนิน่ๆนัน้ไม่ใช่เรือ่งยาก เพราะ
ทั้งคุณและเขาต่างก็ต้องการในส่ิงเดียวกัน คืออากาศ
ร่มรื่นและความเย็นฉ�่า

1 เป็นที่รู้กันว่าสุนัขมีวิธีระบายความร้อนทางปาก
และเท้า เราจงึควรให้เขาได้อยู่ในที่ร่มไร้แสงแดด 
และอย่าให้เขาต้องไปอยูบ่นพื้นที่สะสมความร้อน 

กลางแดด เช่น พื้นซีเมนต์หรือสังกะสีโดยเด็ดขาด  
จดัพื้นที่ซึ่งเยน็สบายไม่เกบ็กกัความร้อนอย่างพื้นไม้หรอื
พื้นหญ้าจงึจะดทีี่สดุ

4 อาหารต้องระวัง อากาศร้อนท�าให้อาหารเสีย
ง่าย น�ามาซึ่งโรคในระบบทางเดนิอาหารได้ หมั่น
ตรวจเชค็ว่าอาหารที่ให้กบัเจ้าตบูไม่บดู เสยี และ

ต้องปรงุสกุใหม่ๆ ไม่ควรทิ้งอาหารค้างในจานนานๆ และ
รักษาความสะอาดของถาดอาหารอยู่เสมอ ที่ส�าคัญคือ
น�้าดื่มต้องสะอาด หมั่นเปลี่ยนบ่อยๆ ในวนัที่อากาศร้อน
มากอาจเพิ่มน�้าแขง็ลงในน�้าสกั 2-3 ก้อนกไ็ด้

5 ส�าหรับสุนัขขนยาว ต้องหมั่นดูแล อย่าปล่อย
ให้ขนรกรุงรัง เพราะนอกจากขนที่ยาวจะเก็บ
ความร้อนแล้วยงัเป็นที่เกบ็เชื้อโรคได้อย่างดด้ีวย 

การน�าสุนัขไปตัดขนให้สั้นลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้เขาคลายร้อน เจ้าตูบของคณุกไ็ด้มมุ
น่ารกัๆในอกีแบบด้วย

6 ไม่ควรจดัให้สนุขัอยูร่วมกนัในกรงเดยีวหลายตวั 
ควรมีบริเวณให้เขาได้ลุกขึ้นเดินขยับร่างกายได้
บ้าง เพราะอากาศที่ร้อนอยู่แล้ว ถ้ายงัแออดัอกี

จะท�าให้เขาเกดิความเครยีดได้ง่ายขึ้น

7 อาบน�้ากนัเถอะ อย่าเบื่อที่ต้องอาบน�้าให้น้องหมา 
เพราะนอกจากจะช่วยคลายร้อนแล้วยังช่วยให้
สนุขัของเราสะอาดสดใสอกีด้วย กค็ดิซะว่าเป็น

กจิกรรมที่ท�าร่วมกนัแล้วเยน็ฉ�่าทั้งเจ้านายทั้งเจ้าตบูดกีว่า

8 ข้อนี้ส�าคัญ หน้าร้อนมกัมาพร้อมโรคร้ายนั่นคอื 
โรคพษิสนุขับ้า เจ้าของต้องไม่ลมืที่จะพาสนุขัไป
ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าเป็นประจ�าทกุปี

 ความจรงิแล้วยงัมอีกีหลายวธิทีี่ช่วยผ่อนคลายความ
ร้อนทางจิตใจได้อีกมาก ทั้งฟังเพลง ไปเที่ยว บีบนวด
ร่างกาย ซึ่งโดยพื้นฐานวธิกีารเหล่านี้ล้วนพฒันามาจาก 
ผู้เป็นเจ้าของ หรือก็คืออะไรที่ท�าแล้วคุณรู ้สึกสบาย 
เจ้าตูบก็เช่นกัน ก็แน่ล่ะ เขาเห็นคนที่รักสบายแล้วจะ
หงดุหงดิไปท�าไม...

hot street, 
‘ Heat Stroke’
โรคลมแดดในสุนัข

2 ถ้าคุณจะพาสุนัขออกนอกบ้านโดยจะต้องพา
นั่งรถไปด้วย พยายามให้อยู่ภายในรถที่มเีครื่อง
ปรับอากาศเช่นเดียวกับคุณ แต่ถ้าจ�าเป็นอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องให้เขาอยู่หลังรถกระบะ ควรจัดหา
ผ้าคลุมกันแดด ปูด้วยผ้าหรือผ้าชุบน�้าเย็นวางรองพื้น 
ข้อควรระวังคือ อย่าขังสุนัขไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแดด
เป็นอันขาด ความร้อนที่ระอุจะท�าให้ให้สุนัขเกิดอาการ
ชอ็กและตายได้

3 หากบ้านของคุณไม่มีเครื่องปรับอากาศก็อาจใช ้
พัดลมเป่าให้เขาเพื่อคลายร้อน แต่อย่าเป่าไป
บริเวณหน้าสุนัขโดยตรง เพราะจะท�าให้เป็น

หวัดได้ ใช้การเปิดส่ายและไม่ใช้ความแรงของพัดลม 
มากเกินไป เสริมด้วยการใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าแล้ววางให้
เขาในกรงหรือบริเวณที่ชอบนอนเพื่อระบายความร้อน
ได้อกีทางหนึ่ง

ซุปไก่น�้าแข็งใส
 ในยามที่อากาศร้อนน�้าแขง็ช่วยได้ คณุสามารถ
เสรมิอาหารว่างลงไปด้วยขณะท�าการแช่เยน็เพื่อเพิ่ม
รสชาตใิห้สนุขัมคีวามสขุกบัการได้ดื่มหรอืกนิมากขึ้น
วสัดแุละส่วนผสม: น�้า, น�้าซปุไก่ปราศจากโซเดยีม, 
ถาดน�้าแขง็
1. อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน  
ผสมน�้าและซปุไก่ในเหยอืกหรอืถ้วยตวง
2. เทน�้าซปุไก่ลงในถาดน�้าแขง็
3. น�าถาดน�้าแขง็แช่ในช่องฟรซี รอจนเป็นน�้าแขง็
4. Finish Product!
Note: ไม่ใช่สุนัขทุกตัวที่จะชื่นชอบอาหารแปลก
ใหม่ คุณอาจปรึกษาสัตวแพทย์ที่คุ้นเคยเกี่ยวกับ
โภชนาการที่จะน�ามาเสริมในอาหารว่างของสุนัข 
และควรดแูลเจ้าตูบเมื่อให้น�้าแขง็ เพราะสนุขับางตวั 
อาจไม่ได้มีฟันที่แข็งแรงมากนัก งดที่จะให้อาหาร
นอกเวลาชนดินี้ในปรมิาณมากจนเกนิไป

ที่มา: irresistiblepets.net

frozen dog treats
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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

น้องหมาหน้าเหมอืนดารา 
 ดงัชั่วข้ามคนืเมื่อ “อาร”ิ น้องหมาพนัธุช์วิาว่ากลายเป็นกระแส
ในโลกออนไลน์เพราะหน้าตาดนัไปละม้ายคล้ายกบั “สตฟี บเูชมี่” 
นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง อารินั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ Go Dog 
Safe Paws องค์กรไม่แสวงหาก�าไรเพื่อช่วยเหลือสุนัข พออาริ 
เริ่มโด่งดังก็เริ่มมีคนเข้ามาขอรับอุปการะเป็นจ�านวนมาก กลาย
เป็นงานยากขององค์กรที่จะต้องคดัสรรบ้านที่ดทีี่สดุให้กบัอารอิยู่ 

น้องหมาเปียก/แห้ง 
 โปรเจค “Dry Dog Wet Dog” เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่างภาพชาวออสเตรเลยี เซเรน่า ฮอดสนั รวบรวมภาพถ่ายของ
สุนัขก่อนและหลังการถูกน�้าชะโลมจนทั่วตัว ช่างภาพสาวบอกว่าเธอได้ไอเดียมาจากตอนที่ก�าลังอาบน�้าสุนัข
ของตวัเองแล้วพบว่ารูปร่างหน้าตาของสนุขัเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงิหลงัจากเปียกน�้า คณุผู้อ่านลองสงัเกต
สนุขัของตวัเองบ้างหรอืเปล่าว่าเจ้าตูบหน้าตาเปลี่ยนไปหลงัเปียกน�้าหรอืเปล่า 

fASHiOn
uPdATE!!!
ทรงขนใหม่ยอดฮติ 
 เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีภาพ
ของสนุขัหน้าตาน่ารกัแต่ทรงขนที่หน้าเป็น
รปูสี่เหลี่ยม เหตเุริ่มต้นจากช่างตดัขนสนุขั
ชาวไต้หวนั ที่ลูกค้ามกัชอบถามถงึทรงขน 
แปลกๆให้กับสุนัขของตัวเอง ว่าแล้ว 
เลยเกิดไอเดียตัดขนสุนัขให้เป็นรูปทรง 
สี่เหลี่ยมคล้ายกองฟาง ผลปรากฏว่าได้
รบัความนยิมเกนิคาด มลีกูค้าพาน้องหมา 
มาเปลี่ยนทรงขนไม่ขาดสาย 
 บ้านเราใครสนใจอยากให้น้องหมาตดั
ทรงนี้ ลองถามช่างตดัขนสนุขัดกู่อนนะ แต่
งานนี้น้องหมาขนสั้นดจูะหมดสทิธิ์ซะแล้ว



ViP/Corgi Lover

ถือเป ็นสุนัขสายพันธุ ์ที่มาแรงที่สุด 
ในชั่วโมงนี้ส�าหรับ “คอร์กี้” น้องหมา 
ขาสัน้ สนัุขขวญัใจของควนีส์อลิซาเบธ

ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งคอลัมน์ ViP 
ของเราในฉบับนี้จะพาคุณผู ้อ่านไปรู ้จักกับ 
เจ้าตูบสายพันธุ์นี้กันให้มากขึ้น ผ่านคนรักสุนัข
คอร์กีจ้ากกรุ๊ป Corgi Ville ใน facebook

ที่มาของ Corgi Ville 
 “ตั้งกลุ่มมาได้ราวๆ 8 เดือน มีสมาชิกอยู่
ประมาณ 800 คน เริ่มจากเจอกนัข้างนอกก่อน 
แล้วกม็าเจอกนัในกรุ๊ป ใน Facebook แล้วกน็ดั
กนัออกมาเดนิเล่นทกุอาทติย์ พอออกมาเดนิเล่น 
ก็มีการพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ 
ทั้งเรื่องของลกัษณะสายพนัธุ ์สขุภาพ การเลี้ยงด ู
ทั้งหมดกจ็ะมอียู่ในกรุ๊ป” 

รู้จักกับ “คอร์กี้”
 “ตอนนี้สนุขัสายพนัธุค์อร์กี้ค่อนข้างเป็นที่นยิม 
ใครๆกอ็ยากจะเลี้ยง เพราะเหน็ว่าขาสั้น ตวัป้อมๆ 
เป็นสุนัขที่น่ารัก ขี้เล่น พลังงานเยอะ เมื่อก่อน
ถูกใช้เป็นสุนัขต้อนวัว และที่ไม่มีหางเพราะถูก

ตัดหางออก ด้วยความที่กลัวว่าวัวจะมาเหยียบ 
หลายคนสงสัยว่าสุนัขพันธุ ์นี้มีหางหรือเปล่า 
จริงๆแล้วมี แล้วแต่ผู้เลี้ยง แล้วแต่กฏหมาย 
ของแต่ละประเทศด้วย ก่อนที่จะมีการพัฒนา
สายพันธุ์เขาก็จะตัดหางกัน คอร์กี้เป็นสุนัขที่
จะเข้าหาคนง่าย เข้ากับเด็กได้ดี ไม่ดุ ใครที่ 
คดิว่าจะเลี้ยงไว้เป็นสนุขัเฝ้าบ้านอาจจะไม่ค่อยดี 
เท่าไรนกั เพราะเขามนีสิยัเป็นมติรมาก เจอใคร 
กว็ิ่งเข้าหา คอร์กี้เหมาะที่จะอยูเ่ป็นเพื่อนมากกว่า 
ขี้อ้อน เหน็คนกช็อบเข้ามาคลอเคลยี”

Corgi Ville 

บอกโลกให้รูว่้าเรารกั “คอร์กี”้ 
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กิจกรรมประจ�าของทางกรุ๊ป
 “เราจะนดัเจอกนัทกุอาทติย์ที่ CDC พา
สนุขัมาเจอกนั มาเดนิเล่น มาออกก�าลงักาย 
สุนัขเป็นสัตว์สังคม จึงควรพาเขาออกมา
เจอสุนัขตัวอื่นๆบ้าง อยู่ตัวเดียวบางครั้ง
เขากเ็ครยีด พอพาออกมาข้างนอกกอ็าจจะ 
ไม่ชิน พยายามพาเขาออกมาเจอสุนัข 
ตวัอื่นบ่อยๆ แล้วเจ้าของสนุขับางคนท�างาน 
จนัทร์ถงึศกุร์ จะไม่มเีวลาพาสนุขัออกก�าลงั
เสาร์อาทิตย์จึงเป็นเวลาดีที่สุดที่จะพาสุนัข
มาออกก�าลงักาย พามาเข้าสงัคมด้วย” 

เรื่องควรระวังของคอร์กี้
 “ปัญหาสุขภาพที่มีของสายพันธุ์นี้น่าจะ 
เป็นโรคข้อกระดูกสะโพก เบ้าสะโพกตื้น 
ต้องให้ออกก�าลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 
คอร์กี้เป็นสุนัขทรงธรรมดา แต่ขาสั้น ทีนี้ 
พอขาสั้นจะเลี้ยงให้อ้วนไม่ได้ อายเุยอะกจ็ะ
ป่วยเป็นโรค แต่บางทีก็อาจจะมีสาเหตุมา
จากพนัธกุรรมได้ เพราะเกดิความผดิเพี้ยน
จากการผสมพันธุ์ ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อ
ควรจะต้องตรวจสอบสายพันธุ์ให้เรียบร้อย 
และซื้อสุนัขจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ มีใบ 
รบัรองสายพนัธุ์ที่ชดัเจน”

ส่งท้าย
 “อยากให้คนที่เลี้ยงคอร์กี้ หรอืคนที่สนใจ
ในสายพันธุ์นี้มาพูดคุยกันได้ที่กรุ๊ป Corgi 
Ville เรามีกิจกรรมกันอยู่ตลอด มีมีตติ้ง 
ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเราเชญิทกุคนทั้งคน
ที่เลี้ยงคอร์กี้อยู่แล้ว และคนที่อยากจะเลี้ยง
ให้มาเล่น มาสัมผัสสุนัขพันธุ์นี้ มีคุณหมอ 
มาคุยเรื่องสายพันธุ์ เรื่องสุขภาพ มีตติ้ง 
ครั้งที่ 2 เราคยุกนัเรื่องโภชนาการ ใครสงสยั
เรื่องอะไรเกี่ยวกับคอร์กี้ก็สามารถมาคุยกัน
ในกรุ๊ปได้เลยนะครบั”

ขอขอบคุณ

คณุโจ้ ตวัแทนจาก Corgi Ville 
และสมาชกิของ Corgi Ville ทกุท่าน 

 สุนัขเป็นสัตว์สังคม 
จึงควรพาเขาออกมาเจอสุนัข
ตัวอื่นๆบ้าง อยู่ตัวเดยีว
บางครั้งเขาก็เครยีด 



Cover Story

Pet Lover by JerHigh ของเราในฉบับน้ีมีโอกาส 
ได้มาพูดคุยกับ “คริสซี่” คริสติน่า รุ ่งอรุณวศิน  
สาวสวยที่ท�ามาแล้วหลายอย่างทั้งพิธีกรรายการ 
ท่องเทีย่ว งานโฆษณา มวิสคิวีดโีอ เรยีกว่าเป็นสาวสวย 

ท่ีมาแรงอกีคนหนึง่ของวงการบนัเทงิ แต่วนันีค้รสิซีไ่ม่ได้มาคนเดียว 
เธอพาสุนัขแสนรักมาเป็นเพื่อน แถมมีเรื่องเม้าท์ให้เราฟังอีก 
ต่างหาก ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้น เรามาติดตามกันได้เลย 

มีผลงานอะไรบ้าง 
 “ตอนนี้เป็นพิธีกรรายการสวัสดีสเตชั่นของ TVB 8 เป็นรายการ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วก็ส่งไปออนแอร์ที่ฮ่องกงและอีก 77 
ประเทศทั่วโลกค่ะ เป็นรายการภาษาองักฤษแล้วกจ็ะมซีบัไตเติ้ลเป็น
ภาษาจีน จะได้ฝึกทั้งอังกฤษกับจีนกันไว้นะคะ นอกจากนั้นก็มีงาน
โฆษณา ผลงานที่ผ่านมาล่าสุดก็คือ เรโซนา โรลล์ออน, พริงเกิ้ลส์  
ชอร์ท ชอร์ท ที่ออนแอร์ในแถบอนิโด-ไชน่า, โฆษณา Nissan X trail  
แล้วกเ็ป็นนางเอก MV ให้กบัศลิปินอกีหลายท่านค่ะ” 

Love 
at first 

sight
คริสติน่า รุ่งอรุณวศิน
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ส�าหรับปอมเมอเรเนยีน 
แค่วิ่งรอบห้องนั่งเล่น
ก็เหนื่อยแล้ว มีของเล่น 

ให้เขานิดหน่อย 
เขาก็แฮปปี้แล้วค่ะ 

สุนัขคู่ใจ
 “ปัจจบุนัเลี้ยงปอมเมอเรเนยีนอยู่ 2 ตวั ชื่อ 
มอคค่ากับโทบี้ มอคค่าเป็นตัวเมีย ส่วนโทบี้
เป็นตัวผู ้ ความจริงแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบ 
สนุขัตวัเลก็เท่าไหร่ เคยเหน็ปารสี ฮลิตนั อุ้มมา 
คือแบบว ่ามันดูเหมือนก�าลังถือตุ ๊กตาหรือ 
ถอืกระเป๋ามาอะไรอย่างนั้นเลย รูส้กึว่าดูเป็นสนุขั
แฟชั่นค่ะ เราก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้ เคยคิด 
ว่าถ้าจะเลี้ยงสุนัขก็ขอเป็นแบบพวกลาบราดอร์  
หรือโกลเด้นมากกว่าค่ะ เพราะมันดูเป็นสุนัข
จริงจังแบบว่าใช้งานได้ มีทริคสอนให้ไปหยิบ
หนงัสอืพมิพ์ให้เราได้”
 “แต่ทีนี้ท�าไมถึงเลี้ยงปอมเมอเรเนียน ก็คือ 
คริสซี่อยู ่คอนโดเลยไม่สะดวกเลี้ยงสุนัขพันธุ ์
ใหญ่ แล้วมอียูว่นัหนึ่ง ลองเข้าไปดเูพท็ชอ็ปเล่นๆ 
ว่ามสีตัว์เลี้ยงอะไรบ้าง กเ็หน็มสีนุขัมแีมว ครสิซี่
เข้าไปแล้วกเ็จอตวัแรกเลยค่ะ คอืโทบี้ แล้วรู้สกึ
ว่าสุนัขตัวนี้ฉลาดมากเลย พอเล่นกับโทบี้เขาก ็
ตอบรบั เล่นด้วย รูส้กึว่าเขาสนใจเรา แต่ไม่ได้เห่า 
คอืไม่ได้เห่าเหมอืนกบัสนุขัตวัอื่นๆ”

สาเหตุของรักแรกปิ๊ง
 “คือเขาไม่กลัวที่จะมาเล่นกับเรา แล้วก็เป็น
สนุขัที่เงยีบด้วย ดเูรยีบร้อยดค่ีะ น่ารกัอะไรอย่างนี้ 
ก็แอบเอามาเลี้ยงในคอนโดได้ (หัวเราะ) ก็เลย
ซื้อมาวันนั้นเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวโดนคนอื่น 
เขาแย่งไป เป็นตวัแรกเลยค่ะที่เลี้ยง แล้วหลงัจากนั้น 
ผ่านไปสองเดือน รู้สึกว่าอยู่กับเราโทบี้ก็มีความ
สขุด ี แต่กลวัเขาเหงา กเ็ลยลองหาเพื่อนให้โทบี้ 
ซึ่งกค็อื มอคค่า อายหุ่างกนัสองเดอืน โทบี้เกดิ
เดอืนธนัวาคม 2013 ส่วนมอคค่าเกดิกมุภาพนัธ์ 
2014 ค่ะ”

 “โทบี้ค่อนข้างฉลาดนะ ส่วนอกีตวัหนึ่งจะซน 
แบบไม่ค่อยฟังค่ะ โทบี้จะฟังมากกว่า รู้สึกว่า
ทั้งคู่น่ารกัมากค่ะ แต่โทบี้เหมอืนคน เหมอืนเขา
เข้าใจเรา มอคค่าจะค่อนข้างอยูใ่นโลกของตวัเอง 
ถ้ามอคค่าเจอสุนัขตัวใหญ่จะซน เหมือนกับเขา 
ไม่มคีวามกลวัเลย เคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล 
ช่วงนั้นท้องเสยี เจอสนุขัตวัใหญ่มาก ตวัใหญ่แบบ 
เท่าตวัครสิซี่เลย ครสิซี่กอ็ุ้มโทบี้อยู่ โทบี้เหน็ปุ๊บ 
สั่น ฉี่ราดเลยค่ะ ส่วนมอคค่าวิ่งเข้าไปแล้วเห่าใส่ 
นสิยัจะคนละแบบเลย” 

ฝากถึงคนรักสุนัข
 “เวลาคริสซี่ท�างาน บางทีไม่อยู่บ้านก็จะม ี
คนช่วยเลี้ยงเขา ครสิซี่อยูก่บัพ่อแม่ ท่านกจ็ะช่วย
ดูให้ คอืต้องมเีวลา ถ้าจะเลี้ยงสนุขัไม่ว่าจะชนดิ
ไหน พนัธุอ์ะไร อย่างสนุขัปอมกจ็ะดแูลง่ายหน่อย  
ให้อาหารวันละสองมื้อก็พอ ยิ่งถ ้ามีสแน็ค 
อย่างเจอร์ไฮเป็นรางวัลก็จะช่วยให้สอนเขาได้
ง่ายขึ้น การดูแลเขาก็ง่าย ถ้าเราจะเลี้ยงใน
คอนโด ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องพาออกไปเดินเล่น
ข้างนอกบนสนาม ซึ่งถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่มัน
จ�าเป็นจะต้องมพีื้นที่ แต่ส�าหรบัปอมเมอเรเนยีน 
นะคะ แค่วิ่งรอบห้องนั่งเล่นกเ็หนื่อยแล้ว มขีองเล่น 
ให้เขานดิหน่อย เขากแ็ฮปปี้แล้วค่ะ 
 อย่างที่น้องคริสซี่บอก รักสุนัขต้องมีเวลา 
ท�างานหนกัยงัไง ถ้าเลี้ยงสนุขัแล้วกต็้องแบ่งปัน
เวลาให้เขา นอกจากจะดีกับสุนัขแล้ว ยังดีต่อ 
ตวัเราเองด้วยนะคะ

มือใหม่หัดเลี้ยง
 “เลี้ยงไม่ยากเลยค่ะ เลี้ยงง่ายมากเลย ครสิซี่
จะเลี้ยงแบบค่อนข้างเข้มงวดนดิหนึ่ง คอืโทบี้เป็น
ตวัผูเ้ขาจะตดินสิยัชอบฉี่แสดงอาณาเขต แต่ครสิซี่ 
สอนเขาไม่ให้ท�าแบบนั้น คือถ้าเราเจอก็จะท�า
เสยีงดใุส่เขา 'โทบี้ No' ได้ยนิค�าว่า No ปุ๊บ เขา
กห็ยดุแล้วกแ็บบ อุ๊ย ท�าอะไรผดิ แล้วเขากจ็ะไม่
ท�าอะไรอย่างนี้ ใช้วธินีี้ตั้งแต่เดก็ค่ะ แต่ตอนเดก็ๆ 
คริสซี่จะเอากระดาษแผ่นหนึ่ง แค่แบบกระดาษ 
A4 เบาๆเอามาตีไม่เจ็บ แบบท�าให้เขาตกใจค่ะ 
บางทีเขากินกระดาษที่เราวางไว้เป็นที่รองฉี่ค่ะ 
เขากจ็ะชอบกดั พอเราเดนิมาปุ๊บเขากจ็ะท�าเป็น
นอน ท�าเป็นไม่รู้เรื่องแล้ว เมื่อกี้นี้ไม่เกี่ยว”

ขอบคุณสถานที่ Box & Brew Cafe' & Board Games 
โทร. 090-996-7222 FB/facebook/boxandbrew IG/boxandbrew40 
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“ขอกินเจอร์ไฮหน่อยคร้าบบบ”

คุณ Isabelle'la

Where to go? 

Photo SHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

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

“ความสุขมไีด้ทกุเวลากบัเจอร์ไฮ 
with Melody&Viola”
คณุ Jantakarn Wimolkiatisak

“แกะซองเจอร์ไฮให้ใบเตยหน่อย"

คุณรังสิยา พลทรัพย์

ฤดรู้อน...ดอกคณูออกดอกสเีหลอืงเตม็ต้น เป็นสญัลกัษณ์ที่ 
บ่งบอกถงึการปรากฏตวัของผเีสื้อฝงูใหญ่นบัร้อยนบัพนัตวั ซึ่งจดุ
ชมผเีสื้อของอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานแห่งนี้ สามารถพบเหน็
ฝงูผเีสื้อที่บนิไปมานบัพนัตวัได้ ณ แคมป์บ้านกร่าง ที่ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของผเีสื้อหลากหลายสายพนัธุก์ว่า 200 ชนดิ ที่หน่วย
พทิกัษ์อทุยานแห่งชาตแิก่งกระจานที่ 4 (บ้านกร่าง) เรยีกได้ว่า 
สามารถจะชมผเีสื้อบนิโชว์สสีนัความสวยงามบรเิวณล�าธารเมื่อ
อากาศร้อนจดัและแหล่งน�้าเริ่มแห้ง เหล่าผเีสื้อนานาชนดิจะพา
กนัมาหากนิเกลอืตามดนิโป่งหรอืแหล่งน�้าเฉอะแฉะมากมาย 

 การดผูเีสื้อที่แก่งกระจาน  สามารถดไูด้ 
ตลอดทั้งวนั เวลาเหมาะสมที่สดุคอื ช่วงเช้า 
ถงึสาย  เพราะเป็นเวลาที่ผเีสื้อจะเกาะนิ่งๆ 
เพื่อผึ่งแดดหลังจากที่ปีกของมันเปียก 
น�้าค้างมาตลอดคนื นกัดผูเีสื้อจงึสามารถ
มาชมผเีสื้อกนัได้อย่างใกล้ชดิมากขึ้น ซึ่ง
ช่วงเดอืนนี้ (เม.ย. - ม.ิย.) นบัเป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะปีนี้ดอกคนูบานช้า
กว่าปกติ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
มถินุายนเป็นช่วงเวลาที่ดทีเีดยีวครบั 

ชมผีเสื้อฝูงใหญ่
ที่แก่งกระจาน

 ส�าหรับคนที่สนใจจะไปชมผีเสื้อแล้ว 
การเดินทางไปแก่งกระจานนั้นไม่ยาก 
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวง 
หมายเลข 35 ต่อด้วยหมายเลข 4 ถึง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แยกเข้าทางหลวง 
หมายเลข 3499 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ต่อด้วยเส้นทางภายใน 
อุทยานฯ ตรงไปจนถึงแคมป์บ้านกร่าง 
จากแค้มป์บ้านกร่างไปถงึเขาพะเนนิทุง่ ก็
สามารถดผูเีสื้อได้ตลอดทาง ส่วนใหญ่มกั
จะอยูต่ามล�าธาร จอดรถที่แคมป์บ้านกร่าง 
แล้วเดนิลงมาตรงล�าธารแรกกจ็ะเจอผเีสื้อ
นบัร้อยแล้วครบั นอกจากนี้ถ้าท่านโชคดี 
ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นค่างแว่นถิ่นใต้  
สัตว์จ�าพวกเดียวกับลิงที่พบเห็นได้บ่อย 
ที่นี่ด้วยนะครบั...

“ความสุขมีได้ทุกเวลา

กับ เจอร์ไฮ” คุณ lee sp

“น้องหมา ฟีฟ่า กับ jerhigh 

รสโปรด ที่กินทุกวัน”

คุณธารวิมล แสงสุริยาภรณ์



news & Event

Pet Show 2015 #Safari
 ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 จดักจิกรรมเอาใจ
คนรกัสตัว์ภายใต้ชื่องาน Pet Show 2015 ในบรรยากาศซาฟาร ี
เมื่อวันที่ 2-7 เมษายน ที่ผ่านมา ในงานพบกับการรวมตัว 
ของสัตว์แปลกนานาชนิด อาทิ สุนัขจิ้งจอกเฟนเน็ทฟอกซ์  
แพร์รี่ด็อก เมียร์แคท และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมให้ร ่วมสนุกและช้อปสินค้า สัตว์เลี้ยง และ
อปุกรณ์จากสนิค้าแบรนด์คณุภาพ (ขอบคณุภาพประกอบบางส่วน 

จาก FB/CentralPlaza.R2)
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news & Event

Seacon Pet Planet : Amazing Animals 
 ผ่านไปอีกหนึ่งงานการแสดงโชว์ความมหัศจรรย์และความน่ารักของบรรดาสัตว์แปลก 

ทั่วโลกภายใต้ชื่องาน Seacon Pet Planet : Amazing Animals มหศัจรรย์สตัว์โลก ณ ลานน�้าพ ุ

ชั้น 1 ห้างสรรพสนิค้าซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ ระหว่างวนัที่ 27 มนีาคม - 6 เมษายน ที่ผ่านมา 

ภายในงานนอกจากจะไดพ้บกบัความแปลกของสตัว์ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เชน่ แกะแพนด้า, 

แพะแองโกร่า, นกปากช้อน, ไฮแลนด์ เทนเร็ค, วู้ดชัค, แมวป่าแคราแคล และสัตว์เผือก 

หาชมได้ยาก อาท ิตะพาบเผอืก, เต่าบวัเผอืก, เต่าสแนปเปอร์เผอืก ยงัมสีตัว์สสีนัสวยงามให้ชม

อกีด้วย พร้อมบูทแสดงสนิค้าและผลติภณัฑ์ส�าหรบัสตัว์เลี้ยงให้เลอืกจบัจ่ายมากมาย
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