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

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 เซ็ต 
(อย่ำลืมติดต่อขอรับของรำงวัลด้วยนะคะ)

	 ตามหาเจอร์ไฮฉบับนี้พาตระเวนมา
แถบปรมิณฑล	ชานเมอืงนนทบรุ	ีแต่ไม่ได้ 
หนีจากการจราจรสายหลักอย่างถนน
กาญจนาภิเษกไปไกลนัก	 จึงค่อนข้าง
สะดวกส�าหรับผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะแวะเวียน
เข้ามาที่	Pet	Villa	ร้านอาหารและอปุกรณ์
ส�าหรับสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่า	 ครบวงจร 
ในที่เดยีว	ด้วยบรกิารอาบน�้าตดัขน	รบัฝาก
เลี้ยง	รวมไปถงึสนิค้าน่ารกัน�าแฟชั่นอย่าง
เสื้อผ้าสตัว์เลี้ยงกม็ใีห้ซื้อหา

Pet Villa

	 ภายในร้านจัดวางสินค้าอย่างเป็น
ระเบยีบ	 ท�าให้มองหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย 
อีกทั้งยังสะอาดเรียบร้อยมีพื้นที่ในการ
เดนิเลอืกซื้อ	 ส�าหรบัผลติภณัฑ์สนิค้าของ
เจอร์ไฮเองก็ถูกจัดวางในโซนของขนม
สนุขั	อยูใ่นมมุที่หยบิง่ายและแบ่งแยกเป็น
หมวดหมู่	 มีหลากรสชาติหลายรูปแบบ
ให้เลอืกสรร	 เป็นสนิค้าตวัหนึ่งที่ขาดไม่ได้
เพราะจดัอยูใ่น	Best	Seller	กนัเลยทเีดยีว	

	 การเดนิทางมาที่	 Pet	Villa	นั้นไม่ยาก	
เพียงขับรถมาตามถนนกาญจนาภิเษก 
เข้าซอยวดัส้มเกลี้ยงใกล้ๆ	กบัโลตสับางใหญ่ 
แล้วเข้าซอยมาอกีประมาณ	 1,500	 เมตร	
ร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านรุ่งอรุณ	
เปิดให้บริการทุกวัน	 ยกเว้นวันอังคาร	 
เวลา	10.00	–	20.00	น.	ตดิตามรายละเอยีด
เพิ่มเตมิได้ทางเฟซบุค๊	Pet	Villa	

“หอมๆ นุ่มๆ หนูกินทุกวัน 
อารมณ์ดี๊ดี”คุณอัญญารัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

“แม่จะพาไปกินตับๆๆๆ 

ว่าแต่...เปิดถาดให้หนูด้วย”

คุณ Kattika Cat Monsiwaaungkool

“ของป๋มคนเดียว "รถถังขอนะคัฟ" ”

คุณ led2011

“เจอร์ไฮของชอบ แต่ยังไม่กินขอถ่ายรูปก่อน เก๊กหล่อ...ชีสสสส”คุณ Supergirl Tiger

“รสนี้กลิ่นหอมมาก แค่เปิดซอง
ผมนี่รีบวิ่งมาเลย"

คุณ Whan Yee Wha
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“รสนี้กลิ่นหอมมาก แค่เปิดซอง
ผมนี่รีบวิ่งมาเลย"

คุณ Whan Yee Wha

this’s A Pet

ศีรษะ มขีนาดใหญ่สมัพนัธ์กบัขนาดของล�าตวั	
รูปร่างของหวัเป็นรูปสามเหลี่ยม	โดยมยีอดสามเหลี่ยม
อยู่ที่ปลายจมูก	กะโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว้าง	
ส่วนหูปราศจากรอยย่น

	 ว่ากนัว่า	‘สนุขั’	คอืเพื่อนที่ดทีี่สดุ	ด้วย
สัญชาตญาณพื้นฐานของผู้ที่มีความ
ซื่อสตัย์และจงรกัภกัดเีป็นที่หนึ่ง	 ท�าให้
เจ้าสี่ขาเหล่านี้พร้อมจะท�าทุกอย่าง 
เพื่อเพื่อน	เจ้าของ	เจ้านาย	และเพราะ
เหตนุี้เองสองขาอย่างเราๆ	 จงึพร้อมจะ
รักเขาเช่นกัน	 แต่สุนัขก็ไม่ได้ต่างอะไร
จากคน	 มเีอกลกัษณ์	 มนีสิยัที่ต่างกนั	
และไม่กี่สายพนัธุท์ี่คาแรคเตอร์โดดเด่น
ทางรปูกายภายนอก	ในฝ่ังไทยเรานกึถงึ
หางดาบ	 แต่ถ้าแดนปลาดิบน้องหมา 
สไตล์ญี่ปุน่ที่แวบเข้ามาคอื	“อาคติะ”
 Akita Inu	(อาคติะ	อนิ)ุ	มถีิ่นก�าเนดิ
อยูท่ี่เกาะฮอนช	ู ประเทศญี่ปุน่	 แต่เดมิ 
ใช้เป็นสนุขัอารกัขาให้กบัโชกนุ	มทีกัษะ 
ในการดมกลิ่น	การมองเหน็และได้ยนิใน
ระดบัสูงจงึถูกใช้เป็นสนุขัล่าสตัว์ต่างๆ	
อีกทั้งยังช่วยงานในกองทัพทหารและ
ต�ารวจอย่างกว้างขวาง	

	 ครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 อาคิตะเข้าสู่วิกฤตใกล้ 
สญูพนัธุ	์เนื่องจากการขาดแคลนอาหาร	มกีารสั่งจบัและคมุขงัสนุขั
ทกุตวั	นอกจากนั้นหน้าที่ประจ�ากองทพัยงัถกูแทนที่ด้วยสายพนัธุ์
เยอรมนั	 เชพเพร์ิดซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในสงครามได้มากกว่า	
ทว่า	โลกไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น	เมื่อสิ้นสดุการรบกเ็ริ่มมกีารฟ้ืนฟู
สนุขัสายพนัธุ์นี้ขึ้นอกีครั้ง	 มชีาวอเมรกินัจ�านวนไม่นอ้ยที่หลงรกั
ในรปูร่างหน้าตาและนสิยัของอาคติะจนน�าเข้าไปยงัสหรฐัอเมรกิา
จ�านวนมาก	และได้รบัการพฒันาสายพนัธุจ์นกลายเป็น	American	
Akita	 ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่า	 ไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือ 
เจแปนนสิ	อาคติะ	ล้วนเป็นพนัธุด์ั้งเดมิ	ไม่มกีารผสมข้ามสายพนัธุ ์
แต่อย่างใด	จงึได้ข้อสรปุว่าเลอืดญี่ปุน่ยงัเข้มข้นในตวัของ	Japanese	
Akita
	 ความจงรกัภกัดขีองอาคติะ	อนิเุป็นที่เลื่องลอืจนมกีารขนานนาม 
จากทั่วโลกว่า	‘The	Loyal	Friend	from	the	Land	of	the	Rising	Sun’	
ที่โด่งดังและกล่าวขวัญเป็นอย่างมากคือสุนัขชื่อ	 ฮาจิโกะ	 ที่มัก 
มายนืรอเจ้าของที่สถานรีถไฟชบิูย่าทกุวนัตลอดระยะเวลา	 9	 ปี 
จนมอีนสุาวรย์ีเป็นที่ร�าลกึถงึทกุวนันี้	
	 แม้ความซื่อสตัย์จะน่าปลาบปลื้ม	แต่อาคติะขี้เบื่อง่าย	ยามใด
หงดุหงดิอาจรื้อท�าลายข้าวของในบ้านเสยีหาย	ผู้เลี้ยงจงึควรมเีวลา
ในการพาเจ้าสี่ขาออกไปเดนิเล่นเพื่อลดความเครยีด	 แล้วเขาจะ 
ท�าหน้าที่เฝ้าบ้านและเป็นมิตรกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างดี	
โดยปกตอิาคติะจะผลดัขนปีละ	2	ครั้งและเป็นสนุขัรกัสะอาด	จงึ
ดแูลในเรื่องของความสะอาดง่าย	อยูใ่นที่เยน็ได้ดแีต่ทนอากาศร้อน
ได้ต�่า	จงึควรหลกีเลี่ยงการเลี้ยงดใูนที่ที่มอีากาศร้อนจดั

AkitA inu 
ใจรัก จงรักคือสัญชาตญาณของเรา...ไฮ่

ปาก กว้าง	ขอบปากด�า	
กระบอกปากใหญ่	ความยาวของปาก

ต่อความยาวของกะโหลกคอื	2:3	
ฟันแขง็แรงและสบกนัแบบกรรไกร

ตา	เลก็	ลกึ	สนี�้าตาลเข้ม	
ขอบตาตงึสดี�า

หู มขีนาดเลก็	ตั้งตรงเป็นรูปสามเหลี่ยม	โคนหูกว้าง	ปลายหูมน	
ลกัษณะส�าคญัของสายพนัธุ์นี้คอื	หูยกตั้งตรงกบัแนวแผงคอหลงั	
และไม่มรีอยยบัตรงช่วงหู

จมูก จมูกกว้าง	สดี�า	
ส่วนสนุขัสขีาวอาจมจีมูกสนี�้าตาลได้	

จดุหกัของจมูกต้องชดัเจน
แต่ต้องไม่หกัมากจนเกนิไป

ขาหน้า	มกีระดูกใหญ่และตั้งตรง	
ข้อเท้าเอยีงประมาณ	15	องศา
มองจากด้านหน้า	ขาหน้าตั้งฉากกบัพื้น	ห่างกนัพอประมาณ	
ขาหลัง มกีระดูกใหญ่	ข้อเท้าหลงัท�ามมุพอเหมาะ

ล�าตัว มากกว่าความสูงประมาณ	10:9	ส�าหรบัเพศผู้	
และประมาณ	11:9	ส�าหรบัเพศเมยี	เส้นหลงัตรงขนานกบัพื้น	
ผวิหนงัตงึ	อกกว้างและลกึ	
คอ ค่อนข้างสั้น	เมื่อเทยีบกบัขนาดของล�าตวั

หาง	ใหญ่และม้วน	
โดยหางอยู่ในระดบัสูง

ขน	ขนมสีองชั้น	
ขนชั้นในหนานุ่ม	

ขนชั้นนอกแขง็ตรง	
และมเีพยีงห้าสไีด้แก่	

สแีดง,	เทาแกมเหลอืง,	
สเีมลด็งา,	แบบเป็นลาย	

และขาวบรสิทุธิ์

ขนาด	วดัจากการยนื
นบัจากไหล่วดัได้	
60	ถงึ	66	ซม.	
เพศเมยีมนี�้าหนกั	
30	ถงึ	45	กก.	
ส่วนเพศผู้น�้าหนกั	
35	ถงึ	54	กก.
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แพท ณปภา ตันตระกูล

You’re 
the 
    One
นับเ ป ็ น โ ชค ดี ท่ี วั นนี้  Pet lover  

by JerHigh มโีอกาสได้มาพดูคยุกบั 
นางเอกสาวอารมณ์ดีที่คิวแน่นเอี๊ยด 

คนหนึง่ของวงการ แพท ณปภา ตนัตระกลู ซึง่วันนี ้
เธอพาเจ้าตบูหยูาวนาม “อ่ังเปา” มาเปิดเผยความรกั 
แบบไม่ลับให้เหล่าคนรักหมาอย่างเราๆ แอบซึ้ง 
หนักมาก

ผลงานตอนนี้
	 แพท	ณปภา	ตนัตระกูลค่ะ	พูดถงึผลงานที่เพิ่ง
จะจบไปคอื	ละครเรื่องหมอผไีซเบอร์	ส่วนตอนนี้
กจ็ะมงีานพธิกีรให้กบัรายการตสีบิเดย์	แล้วกจ็ะมี
รายการอื่นๆ	ที่ก�าลงัตามมาอกีด้วยค่ะ	ฝั่งละคร
ที่รอออนแอร์อยู่คอื	เรื่องสองหวัใจนี้เพื่อเธอ	และ
สายลบัสะบดัช่อ

เลี้ยงสัตว์อะไรอยู่บ้างคะ
	 ตั้งแต่เล็กๆ	 ก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว	 อย่างที่เห็น	 
8	ตวัที่บ้านมนัเกดิจากการที่คนเอามาทิ้ง	เราเลย
ต้องเลี้ยง	แล้วเขากอ็อกลกูออกหลานอกี	ส่วนแมว
กม็คีนเอามาทิ้งเหมอืนกนั	จรงิๆ	ม	ี6	ตวั	แต่ตาย
ไปแล้ว	3	ตวั	เพราะเขายงัเลก็มาก	ตอนที่ไปเจอ 
นี่ยงัไม่หย่านมเลยค่ะ	เหมอืนว่าตวัแม่ออกลกูปุบ๊ 
ก็เอามาทิ้งไว้ตรงริมคลองเลย	 โชคดีของพวก 
เจ้าเหมียวที่แพทก�าลังออกไปท�างานพอดี	 เลย
ได้ยินเสียงก็เลยเก็บเขามาเลี้ยง	 ตอนนี้ก็เหลือ 
ลูกแมวอยู่	3	ตวั	ส่วนอั่งเปานั้น	เป็นความฟลุ๊ค 
มากกว่าค่ะ	 จริงๆ	 แล้วแพทเป็นคนไม่ค่อยชอบ
เลี้ยงอะไร	 เพราะรู้ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้	 แค่เวลา
งานกเ็ยอะอยู่แล้ว	กเ็ลยไม่อยากเลี้ยงอะไรให้มนั 
ผูกพันหรือต้องใส่ใจมาก	 โดยเฉพาะหมาดีๆ	
แพงๆ	 รู้สึกว่าเราต้องใส่ใจเยอะ	 อย่างที่เลี้ยง 
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อยู่ตอนนี้เรามคีนช่วยดูแล	 ไม่ต้องเลี้ยงถงึขนาด
ต้องพาไปไหนต่อไหนเยอะแยะ	 มันสบายเรา
มากกว่า	

มาพูดถึงอั่งเปากันสักหน่อย
	 อั่งเปานี่น้องสาวเขาอยากได้มากก็เลยซื้อ
โดยไม่ได้บอกเรา	กแ็ค่บอกว่าเขาชอบบเีกิ้ล	เขา
อยากได้	พอซื้อมาปุ๊บ	ช่วง	3	วนัแรกที่รบัมาอยู่
ด้วย	 น้องของแพทเกิดอุบัติเหตุรถล้มแขนหัก 
กเ็ลยเลี้ยงไม่ได้	หน้าที่นั้นกเ็ลยตกทอดมาถงึเรา	
ตอนนั้นอั่งเปาอายุได้แค่เดือนครึ่งเองนะคะ	 ยัง
เลก็มาก	โดยสญัชาตญาณของบเีกิ้ลนี่จะซนมาก	
ยิ่งเด็กยิ่งซน	 ตอนที่ออกจากฟาร์มเราก็ไม่รู้ว่า 
เขาป่วยหรอืเป็นอะไรหรอืเปล่า	ตอนมาได้	3	วนัแรก 
กย็งัโอเคด	ีพอเข้าวนัที่	4	ซึ่งเป็นวนัที่แพทเป็นคน
เอามาเลี้ยงกร็ูส้กึผดิปกต	ิเพราะน้องซมึมาก	ผอม	
และไม่เหมือนเดิม	 ก็เลยพาไปหาหมอ	 ปรากฏ
ว่าเป็นไวรัสล�าไส้คือ	 พาโวไวรัส	 ตัวที่แรงที่สุด	
อาเจยีนและถ่ายเป็นเลอืด	ไม่กนิข้าว	ต้องฉดียา
เขม็ละสี่พนั	ให้น�้าเกลอืทกุวนัจนกว่าน้องจะหาย	
จากนั้นเป็นต้นมา	 ทั้งหมดก็ยกยอดมาเป็นหมา
ของเราโดยปรยิาย	 เลี้ยงเขาตั้งแต่เดอืนครึ่ง	 จน
ตอนนี้กจ็ะเข้าห้าเดอืนแล้ว	อยู่ด้วยกนัทกุวนั	

รักกันมากแค่ไหนนะ
	 ตั้งแต่ตอนอั่งเปาป่วย	 แพทจะต้องอุ้มเขาไป
หาหมอ	 เพื่อไปให้น�้าเกลือและฉีดยาตั้งแต่เช้า	
พอตกเยน็แพทจะเป็นคนไปรบั	กอ็ุ้มน้องมานอน	
คอยเชด็คราบอจุจาระ	อาเจยีน	 เพราะทกุอย่าง
เป็นเลอืดหมดเลย	แล้วกต้็องคอยดเูรื่องอณุหภมูิ
ร่างกาย	คอืต้องดแูลใกล้ชดิตลอดเวลา	มนักเ็ลย
ผกูพนัและรกักนัมากค่ะ	จนทกุวนันี้ถงึน้องจะซน 
มากขนาดไหนก็ยังนอนด้วยกัน	 พอเลิกงาน 
กลับบ้านแพทก็จะอยู ่กับเขาเลย	 อยู ่กับแม่ 
กับน้อง	 พอตกกลางคืนก็จะมานอนด้วยกัน 
ทุกคืน	 ตอนเช้าที่เราต้องไปท�างาน	 ก็จะเล่นกับ
เขาบ้าง	 แล้วพี่เลี้ยงก็จะรับไปดูแลที่บ้านฝั่งนู้น	
เป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวัน	 ตอนนี้อั่งเปาก็หายดี
เป็นปกติแล้วค่ะ	 น�้าหนักขึ้นทุกวัน	 หมอบอกว่า
ตวัใหญ่และแขง็แรงมาก

ช่วยแนะน�าการดูแลสุนัขป่วยสักหน่อย
	 ในเคสของแพทมันคือ	 ความพยายามและ
ความรักค่ะ	 ทางหมอเองก็รักษาเต็มที่เราเอง 
ก็ดูแลเต็มที่	 หลักๆ	 คือ	 ใช้เงินเยอะมาก	 หมอ 
บอกเลยว่าให้ท�าใจไว้ก่อน	 โรคนี้ถ้าน้องเขามี
ความพยายาม	 คือหมายถึงตัวเจ้าของและหมา
เขาอยากหายมนักจ็ะหาย	แต่บางคนรกัษาหมด 
ไปแล้วตายก็มี	 ส�าหรับแพทก็เต็มที่และเราเอง 

มกี�าลงัด้วยไงคะ	มนักเ็ลยเป็นไปในทางที่ดี	แพท 
ก็เชื่อว่าคนรักหมาทุกๆ	 คนอยากให้น้องหาย	 
มันเป็นความใส่ใจด้วย	 และอย่างที่บอกว่าแพท 
ดูแลน้องเอง	 ไม่ได้ทิ้งขว้าง	 พูดคุยกับเขาทุก
วนั	สร้างก�าลงัใจให้กนัและกนั	เขากห็าย	ทกุสิ่ง 
ทกุอย่างที่ท�าไปกส็มกบัที่เราทุ่มเทค่ะ

มีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่ทิ้งสัตว์
	 เราเลี้ยงเรากร็กันะ	เรื่องทิ้งขว้างนี่เป็นอะไรที่
เราไม่เคยคิดเลย	 แม้แต่คนเอามาทิ้งถ้าเราเห็น	
เรายังไม่กล้าเพิกเฉยเลย	 ยังไงก็ต้องเก็บเขามา
เลี้ยงค่ะ	เป็นห่วงว่ารถจะชนไหม	จะอยูก่นัได้หรอื
เปล่า	ยอมเสยีเงนิซื้อกรง	ซื้ออาหารให้เขา	เวลา
เขาป่วยกพ็าไปหาหมอที่โรงพยาบาลทกุตวั	แพท 

ก็เข้าใจในหลายๆ	 สถานการณ์นะ	 หนึ่งคือ	 
ถ้าคุณคิดจะซื้อมาเลี้ยงแล้ว	 อยากให้ท�าเต็มที่
ก่อนที่จะคดิทิ้งเขา	แล้วมนักเ็ป็นไปได้อกีที่บางคน 
ไม่ได้ตั้งใจให้น้องหมามีลูก	 ก็ควรเลือกที่จะ
ป้องกันเสียก่อน	 หรือถ้ามีลูกแล้วก็ควรจะลอง
หาคนมารับอุปการะดูก่อน	 	 ขอร้องให้ลองท�า 
ทุกอย่างให้เต็มที่ก่อนเถอะค่ะ	 อย่าให้การทิ้ง 
เป็นตวัเลอืกแรกๆ	เลย

	 ขอยกมือเห็นด้วยกับสาวแพทอีกหนึ่งเสียง
ส�าหรับใครที่ตอนนี้ก�าลังมีความคิดจะทิ้งขว้าง
สัตว์เลี้ยงที่บ้านกันอยู่	 หยุด	 แล้วมองตาเขา 
สกันดิค่ะ	คณุจะได้รู้ว่า	“เขาไม่เคยไม่รกัคณุเลย
สกัวนิาทเีดยีว”


ถ้ำคุณคิดจะซื้อมำเลี้ยงแล้ว 

อยำกให้ท�ำเต็มที่ก่อนที่จะคิดทิ้งเขำ 
ลองท�ำทุกอย่ำงให้เต็มที่ก่อน

อย่ำให้กำรทิ้ง
เป็นตัวเลือกแรกๆ เลย 
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VIP

tO BOne
...My lOVe

มนัสวีร์ ชมภูแสง กับน้องเหมียวโบน

JerHigh ฉบับนี้ยังคงเกาะติดสมาชิก VIP แห่งโลก
ออนไลน์กันอยู ่ กับพี่ โบนแมวเหมียวผู ้มี เป ้หนาม 
เป ็นของคู ่กาย พ่ีแกดังแค่ไหนอาจต้องขอวัดกับ 

เสียงกร๊ีดของเหล่าแฟนคลับที่ตามติดถึงบูททุกงานไป แต่ 
ก่อนจะถงึงานครัง้หน้า เรามาขอเม้าท์เผาขนแมวโบนแบบเน้นๆ 
โดยคุณแม่ มนัสวีร์ ชมภูแสง กันก่อนค่ะ

แนะน�าตัวคุณแม่หน่อยค่ะ
	 ชื่อมนสัวร์ี	 ชมภูแสง	 และน้องโบน	 อาย	ุ 4	 ขวบ	

จริงๆ	 แล้วไม่เคยเลี้ยงสัตว์อื่นมาก่อน	 เคยเลี้ยง 

แต่สนุขัค่ะ	ที่บ้านจะมหีมาไทยกบัลาบราดอร์	ส่วนแมว 

ตัวนี้ได้มาเพราะเพื่อนที่มาอยู่ด้วยพาน้องโบนมา	

ตอนนั้นเขาอายุ	 5	 เดือน	 แล้วเพื่อนก็ย้ายออกไป	 

เขาคงเห็นเราดูแลดีก็เลยยกให้	 เพื่อนคนนี้เขาเพาะ

แมวพนัธุเ์ปอร์เซยีขายอยูแ่ล้ว	 แต่ตวัน้องโบนนี่ไปได้

มาจากเพื่อนอกีทหีนึ่ง	ซึ่งกไ็ม่รูว่้าเขาผสมพนัธุอ์ะไรมา 

กเ็ลยจะไม่เหมอืนกบัเปอร์เซยีตวัอื่น

การดูแลแบบฉบับน้องโบน
	 การดแูลเป็นพเิศษจะเน้นที่โภชนาการ	 จะให้กนิ

อาหารเมด็เป็นปกต	ิ แต่ที่พเิศษมากๆ	 คอื	 กุง้สดต้ม

เป็นของโปรดของเขา	กจ็ะให้ทกุวนั	และนอกจากนั้น

จะให้ขนมแมว	วติามนิบ�ารงุขน	ซึ่งเขาชอบมาก	อาบน�้า 

ตดัขนแทบทกุอาทติย์	ช่วงเยน็หลงักลบัมาจากท�างาน

กจ็ะต้องพาออกไปเดนิเล่นที่ลานจอดรถ	เขากจ็ะชอบ

ดนูก	 ดรูถวิ่ง	 ดคูนเดนิไปเดนิมา	 ดหูมาอะไรอย่างนี้ 

ช่วงเย็นของทุกวันเขาก็จะต้องนั่งรอให้แม่เลิกงาน

กลบัมา

วีรกรรมสุดป่วน
	 เขามอีะไรหลายๆ	 อย่างที่ไม่เหมอืนแมวทั่วไปนะ	

เช่น	เวลาอยูบ้่านเรยีกเขามาหอมมาจุบ๊	กจ็ะเดนิมาให้

หอมเลย	ชอบขอขนม	ขี้อ้อน	เวลาพดูเขาจะฟังรูเ้รื่อง	

แล้วความที่ไม่กลวัหมา	เพราะที่บ้านกม็หีมาอยูแ่ล้วก็

จะชอบวิ่งไล่	ทนีี้พอเหน็หมากจ็ะชอบวิ่งเข้าไปเล่นด้วย	

ส่วนใหญ่หมาก็จะเป็นฝ่ายตกใจ	 เพราะไม่รู้ว่าโบน 

เป็นตวัอะไร	กบัหมานั้นโบนจะวิ่งไล่อยากเล่นกบัเขา	

แต่แมวนี่ไม่เอาเลย	บอกได้เลยว่า	“โบนไม่ชอบแมว”
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VIP

แฟนคลับ BoneBone
		 ตอนนี้มยีอดกดไลค์แฟนเพจอยูท่ี่	 20,000	 กว่าๆ	

แล้วก็มีแฟนคลับที่จะมาหาตลอด	 มาถ่ายรูปด้วย	

ปกตจิะออกงานแค่ปีละ	2	ครั้ง	แต่ละครั้งกจ็ะมแีฟนๆ	

ไปรอที่บทู	ซึ่งตอนนี้กส็ามารถที่จะตดิตามวรีกรรมของ

โบนได้ทางเฟซบุค๊	 BoneBone29	 คณุแม่กจ็ะเป็นคน 

ถ่ายรูปเองอัพโหลดเองทุกวัน	 เช้า	 กลางวัน	 เย็น	 

เช้ามืด	 เขาจะนอนเร็วค่ะ	 สองทุ่มก็พากันนอนแล้ว	

นอนพร้อมกนั	 แล้วกต็ื่นประมาณตสีี่ตห้ีา	 พอตื่นปุบ๊

กเ็ล่นกนัเลย

เคล็ดลับการถ่ายภาพแจ่มๆ
	 ส่วนมากจะดทูี่แววตา	 เวลาเขาเล่นหรอืจ้องอะไร

สกัอย่างตาเขาจะใส	 มคีวามสขุ	 แล้วเวลาถ่ายภาพ 

เขาจะเก๊กหล่อ	 จะรูว่้าเราก�าลงัถ่ายภาพเขาอยู	่ กจ็ะ

นิ่งถงึแม้ว่าเราจะเอาเนคไทมาผกู	เอาหกูระต่ายมาผกู 

เอาหมวกมาใส่	โบนกจ็ะยนืเฉยๆ	ยอมให้ถ่ายจนเสรจ็	

พอเสรจ็เขากจ็ะปัด	เอาออกไปนะอะไรอย่างนี้	เหมอืน

เขาจะรู้ว่าเราท�าอะไร	 เอกลักษณ์ประจ�าตัวก็ต้อง 

เป้หนาม	 เพราะเป้นี่พี่โบนน่าจะใส่เป็นตวัแรกๆ	 เลย	 

ไปไหนใส่ตลอด	แล้วคณุแม่กพ็ลอยรบัออเดอร์เป้หนาม 

ไปด้วย	เพราะตวัอื่นเขากอ็ยากใส่เหมอืนพี่โบน	

ฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงแมว
	 ถ้าเกดิอยากเลี้ยงแมวแนะน�าว่าต้องมเีวลาให้เขา	

ไม่ว่าจะเป็นแมวหรอืหมากม็ชีวีติจติใจนะคะ	 เพราะ

ว่าเขามเีราแค่คนเดยีว	พอเราออกไปท�างานเขากต้็อง 

อยู่ล�าพัง	 เฝ้ารอให้เจ้าของกลับมาเพื่อที่จะได้เล่น 

กบัเขา	ให้ขนม	ใช้เวลาร่วมกนั	ไม่ใช่กลบัมาแล้วนอน

เล่นโทรศพัท์ไม่สนใจ	อยากให้คนที่คดิว่าจะเลี้ยงแมว

และสตัว์เลี้ยงอื่นๆ	มเีวลา	ให้ความรกั	ดแูลเอาใจใส่

เขาให้เตม็ที่ค่ะ

ไม่ว่ำจะเป็นแมวหรือหมำก็มีชีวิตจิตใจนะคะ 
เพรำะว่ำเขำมีเรำแค่คนเดยีว 

พอเรำออกไปท�ำงำนเขำก็ต้องอยู่ล�ำพัง 
เฝ้ำรอให้เจ้ำของกลับมำเพื่อที่จะได้เล่นกับเขำ



Petlover by Jerhigh l 7 



News & Event

tHAIlAND cAt SHow 2015 @ceNtrAl PlAzA weStgAte
	 งานใหญ่แห่งปีของคนรกัแมวกลบัมาอกีครั้งกบัมหกรรมของคนรกัแมว	Thailand	Cat	Show	ครั้งที่	15	เมื่อวนัที่	11-13	กนัยายน	ที่ผ่านมา	ณ	Central	Plaza	Westgate		
พบกบัการประกวดแมว	บูธการกศุลเพื่อช่วยเหลอืแมวจร	บรกิารตรวจสขุภาพ	สนิค้าส�าหรบัแมวในราคาพเิศษ	และในครั้งนี้อาหารแมว	Jinny	ผลติภณัฑ์ส�าหรบัน้องแมว
จากแบรนด์อาหารสนุขั	JerHigh	ได้แนะน�าน้องใหม่อาหารแมวเมด็นุ่ม	Fish	as	meals	Holistic	ที่อดุมไปด้วยคณุค่าทางอาหาร	เพื่อให้น้องแมวมสีขุภาพดแีละอยู่กบัคณุ
ตลอดไป	(ภาพบางส่วนจาก	FB/central	westgate)



News & Event

งานประชุมเชิงปฎิบัติการและการแข่งขันสุนัขทหาร ประจ�าปี 2558
	 บรษิทั	ซพีเีอฟ	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	 (มหาชน)	ร่วมสนบัสนนุผลติภณัฑ์อาหารสนุขั	Jerhigh	และผลติภณัฑ์อาหารส�าเรจ็รูปในงานประชมุเชงิปฎบิตักิารและการแข่งขนั
สนุขัทหาร	ประจ�าปี	2558	โดยกองพนัสนุขัทหารร่วมกบั	ศูนย์การสนุขัทหาร	กรมการสตัว์ทหารบก	โดยมพีลโทเสรมิศกัดิ์	นยิะโมสถ	รองเสนาธกิารทหารบก	เป็นประธาน 
ในพธิ	ีณ	กองพนัสนุขัทหาร	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา	ในวนัที่	11	กนัยายน	ที่ผ่านมา

AmAzINg ANImAl SHow 
@ceNtrAl PlAzA cHoNburI
	 เมื่อวนัที่	 26	 สงิหาคม	 –	 1	 กนัยายน	ที่ผ่านมา	 เซน็ทรลั	พลาซา	 ชลบรุ	ี ยกขบวนสตัว์หลาก
หลายสายพนัธุ์มาโชว์ความน่ารกัในบรรยากาศฟาร์มสตัว์ชนดิต่างๆ	กว่า	20	ชนดิ	นอกจากกจิกรรม 
ให้อาหารป้อนนมสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด	 ยังมีการแสดงความสามารถจากลัคกี้สุนัขแสนรู้	 และ 
บูธสนิค้าเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงมากมาย	(ภาพบางส่วนจาก	FB/central	chonburi)
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Pet Panorama

A buNcH oF corgIS 
HAD A teA PArtY to 
celebrAte tHe QueeN’S 
HIStorIc reIgN
ปำร์ตี้น�้ำชำของคอร์กี้
	 เป็นคลิปวิดีโอที่ต้องอมยิ้มทุกครั้งที่เห็น	 เมื่อเหล่าสุนัข
สายพันธุ์เวลช์	 คอร์กี้	 ได้มารวมตัวกันในงานปาร์ตี้น�้าชา
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ครบ	 63	 ปี	 เมื่อวันที่	 
9	ก.ย.	ที่ผ่านมา	ซึ่งสมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธที่	2	ในวยั	
89	ชนัษา	นบัเป็นสมเดจ็พระราชนิทีี่ทรงครองราชย์ยาวนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ	 โดยคลิปวิดีโอนี้ 
จดัท�าขึ้นโดยเวบ็ไซต์ชื่อดงั	Mashable	
	 โดยได้สนุขัชื่อดงัจากโลกออนไลน์มาร่วมแสดง	ไม่ว่าจะ
เป็น	Hazel	Bear,	Missy,	Newton	และ	Wally	เป็นการร่วม 
เฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ครบ	 63	 ปี	 ให้กับสมเด็จ 
พระราชนินีาถเอลซิาเบธที่	2	ที่น่ารกัที่สดุจรงิๆ	

couPle recreAteS 
‘101 DAlmAtIANS’ INtro 
For tHeIr eNgAgemeNt 
PHotoSHoot
แฟนพันธุ์แท้ “101 DalMatians” 
ตัวจริงเสยีงจริง
	 คู ่รักสุดยอดครีเอทีฟจาก	 วอลท์	 ดีสนีย ์	 เวิลด์	 
Tony	Collier	และ	Corinne	Jones	ปิ๊งไอเดยีสดุเก๋โดยการ
ถ่ายภาพที่จะใช้ในงานหมั้นของทั้งคู่	ด้วยการเลยีนแบบ 
มาจากฉากหวานๆ	 ของแอนเิมชั่นสดุคลาสสคิ	 ปี	 1961 
“101	 Dalmatians”	 ที่เป ็นแอนิเมชั่นในดวงใจของ 
ฝ่ายหญงิ	 โดยมเีจ้า	Mookie	และ	 Izabella	สนุขัแสนรกั
ของทั้งคูม่าสวมบทเป็น	Pongo	และ	Perdita	สนุขัสายพนัธุ์ 
ดลัเมเชี่ยนในเรื่อง	
	 ทั้งคู่เจอกันตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย	 เมื่อปี 
2009	และยงัได้มาท�างานร่วมกนัใน	วอลท์	ดสีนยี์	เวลิด์		
จนในที่สุดทั้งคู ่ก็ตกลงใจที่จะจัดงานหมั้นที่สุดแสน 
จะน่ารกันี้

loVINg Pet PAreNt 
tAkeS HIS wolFDog 
oN AweSome 
outDoor ADVeNtureS
ผจญภัยไปกับ โลกิ เดอะวูล์ฟด็อก
	 นับเป็นเรื่องน่าประทับใจของคนรักสุนัขบน 
โลกออนไลน์อีกเรื่องหนึ่ง	 เมื่อเจ้าของของเจ้าโลก	ิ
จากรฐัโคโลราโด	 สหรฐัอเมรกิา	 ได้พาเจ้าโลก	ิ สนุขั
ลกูครึ่งระหว่างไซบเีรยีน	ฮสักี้กบัอลาสกนั	มาลามวิท์	 
ไปตั้งแคมป์	ผจญภยัไปในทกุๆ	แห่งที่เขาเดนิทางไป 
เพยีงเพราะเขาไม่อยากให้สนุขัต้องอยูแ่ต่ภายในบ้าน
เหงาๆ	อดุอู้อยู่ตวัเดยีว	เขาจงึพาสนุขัแสนรกัของเขา 
ไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างเต็มที่ 
กับเขาทุกแห่งหน	 พร้อมบอกอีกว่า	 เขาอยากให้
เจ้าของสุนัขคนอื่นๆ	 ได้พาสุนัขของตัวเองออกมา 
ท่องเที่ยว	เนื่องจากสิ่งที่ได้รบันั้นมคี่ามากมายเพราะ
มันคือ	 ความผูกพันและความทรงจ�าอันแสนพิเศษ 
ที่มกีบัสนุขัของตวัเอง
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 โลกิยังมีอินสตาแกรมส่วนตัว 
ที่เอาไว้อัพเดทภาพและคลิปวิดีโอต่างๆ	 ที่มีชื่อว่า 
loki_the_wolfdog	ซึ่งมผีูต้ดิตามกว่า	204,495	Followers	
อกีด้วย

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






