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“มิเชล เบอร์แมนน”์
---Beauty 
and
the LoveLy 
Beast---------



2 l Petlover by Jerhigh

Dog Guru

น้องหมา น้องแมว นับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ที่เราให้ความใกล้ชิดผูกพันมากที่สุด 
จึงต้องดูแล และเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ สิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการให้ความรักและเอาใจใส่

คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจ้าสี่ขาทั้งหลาย การดูแลพวกเขาก็มีต้นทุนอยู่บ้าง วันนี ้
เรามีเคล็ดลับที่จะท�าอย่างไรให้ไม่ต้องจ่ายจนกระเป๋าฉีก ในการดูแลเจ้าเพื่อนรักสี่ขาของเรา

Planning 
Budget
วางแผนการเงิน
เพื่อ “น้องหมา”

โปรแกรมวัคซีนของเจ้าตูบ
	 ตามปกติภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียง
ประมาณ	 6-8	 สปัดาห์	 หลงัจากนั้นระดบัภูมคิุ้มกนั 
จะค่อยๆลดต�่าลง	 ซึ่งลูกสนุขัอาจได้รบัเชื้อโรค	 และ
ป่วยเป็นโรคได้	 แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไป	 ระดับ
ภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีน
และไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น	 เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้รับ
การฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ	 6-8	 สัปดาห์	 และ
สามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เมื่อลูกสุนัขอายุ	 
3	เดอืนขึ้นไป	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

อายุ 4-6 สัปดาห์
ถ่ายพยาธแิละตรวจสขุภาพ

อายุ 6-8 สัปดาห์
วคัซนีรวม	5	โรค	(โรคไข้หดั	ล�าไส้อกัเสบ	

ตบัอกัเสบ	เลปโตสไปโรซสิและหลอดลมอกัเสบ
ตดิต่อ)	ครั้งที่	1	และถ่ายพยาธิ

อายุ 10 สัปดาห์
วคัซนีรวม	5	โรค	ครั้งที่	2	และถ่ายพยาธิ

อายุ 12 สัปดาห์
วคัซนีรวม	5	โรค	ครั้งที่	3	วคัซนีโรคพษิสนุขับ้า	

ครั้งที่	1	และถ่ายพยาธิ

อายุ 14 สัปดาห์
เริ่มป้องกนัพยาธหินอนหวัใจ	
(ป้องกนัทกุๆ	1.5	เดอืน)

อายุ 24 สัปดาห์
วคัซนีโรคพษิสนุขับ้า	ครั้งที่	2	ถ่ายพยาธิ

  

โปรแกรมวัคซีนของเจ้าเหมยีว 
	 มีโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงหลายโรคที่เกิดขึ้นในแมว	
และไม่สามารถรกัษาได้	 บางโรคสามารตดิต่อถงึคน
ได้	 แนวทางที่ดีที่สุดที่ไม่ให้เกิดโรคขึ้นกับเจ้าเหมียว
คือ	 การปลูกภูมิคุ้มกันโรค	 ปัจจุบันมีวัคซีนรวม	 ซึ่ง
สามารถให้ภูมิคุ้มกันโรคได้หลายๆโรค	 โดยมีราย
ละเอยีดดงันี้

อายุ 3-4 สัปดาห์
ตรวจสขุภาพและถ่ายพยาธ	ิครั้งที่	1	

และถ่ายซ�้าทกุๆ	6	เดอืน

อายุ 8-10 สัปดาห์
ไข้หดั	ระบบหายใจ	ช่องปากอกัเสบ	ลิ้นอกัเสบ	
และโรคลวิคเีมยี	(Leukemia)	และกระตุ้นซ�้า

ที่อาย	ุ12-14	สปัดาห์

อายุ 12 สัปดาห์
โรคพษิสนุขับ้า	(Rabies)	และกระตุ้นซ�้า

ที่อาย	ุ6	เดอืน
	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 บรรดานายของเจ้าตูบกับ 
เจ้าเหมียวต่างก็ต้องใช้จ่ายควักเงินกันเป็นจ�านวน 
ไม่น้อย	 เพื่อพาเจ้าสี่ขาทั้ง	 2	 ชนิดไปหาคุณหมอ
ตรวจสขุภาพและผ่าตดัรกัษาอาการป่วย	เพื่อช่วยลด 
รายจ่ายส่วนนี้ลงเรามีวิธีที่จะดีทั้งกับเจ้าของและ 
สตัว์เลี้ยงมาบอกกนั
 “กันไว้ดีกว่าแก้”	 ย่อมดีกว่า	 “วัวหายแล้ว 
ล้อมคอก” เป็นค�าเตอืนหนึ่ง	ที่ตอกย�้าว่า	อย่ารอคอย 
จนกระทั่งเจ้าสี่ขาของคุณ	 มีอาการหนักมากแล้ว	 
ถงึค่อยพาไปหาสตัวแพทย์	การตรวจสขุภาพเจ้าสี่ขา 
ทกุปีนบัเป็นไอเดยีที่ดแีละประหยดักว่า	
	 การฉีดวัคซีนช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีภูมิคุ ้มกันโรค 
ได้นาน	 การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าช่วยให้คุณ
เบาใจไปได้ถึง	 3	 ปี	 แน่นอนว่า	 หากแมวของคุณ
ไม่เคยออกไปเดินนอกบ้าน	 เจ้าเหมียวอาจมีโอกาส
น้อยมาก	ที่จะตดิเชื้อหรอืรบัเชื้อโรคอนัตราย	แต่จะ
ดีกว่าแน่นอนที่จะไปรับค�าปรึกษากับสัตวแพทย์ใกล้
บ้าน	 เกี่ยวกับวัคซีนชนิดใดก็ตาม	 ที่จ�าเป็นต้องฉีด 
ให้สัตว์เลี้ยงตามข้อบังคับทางกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึง
วคัซนีป้องกนัพษิสนุขับ้าด้วย
	 นอกจากวัคซีนแล้วยังมีผู ้เชี่ยวชาญสัตว์เลี้ยง 
อีกหลายท่าน	 แนะน�าว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรน�า 
เจ้าสี่ขาไปท�าหมัน	 เพราะการท�าหมันจะช่วยให ้
เพศเมียลดความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดมะเร็ง	 และการ 
ท�าหมันให้แก่สุนัขเพศผู้ก็จะท�าให้สัตว์เลี้ยงมีปัญหา 
เกี่ยวกบัต่อมลูกหมากน้อยลงด้วย

 โรคพิษสุนัขบ้า...ไม่ใช่แค่หมา และไม่ต้องรอ
หน้าร้อน    
	 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มายังคนที่
ร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่ง	 เกิดจากเชื้อไวรัส	 ไม่ใช่เพราะ
ความเครียดจากอากาศร้อน	 โรคนี้เกิดขึ้นได้ในสัตว์
เลือดอุ ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด	 ทั้งสัตว์เลี้ยง 
ไม่ว่าจะเป็นสุนัข	 แมว	 กระต่ายหรือปศุสัตว์	 เช่น	
ววั	ควาย	ม้า	แพะ	แกะและสกุร		ตลอดจนสตัว์ป่า 
อย่างเช่น	 เสือ	 หมี	 ลิง	 ชะนี	 กระรอก	 กระแต	 ยัง 
ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ปีกที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างค้างคาว	
โรคกระจายได้มากในฤดูผสมพันธุ ์	 ในช่วงเดือน 
สบิสอง	 เพราะสนุขัจะต่อสู้กนัเพื่อแย่งตวัเมยี	 ระยะ
ฟักตัวของโรคกินเวลาประมาณ	 1-2	 เดือน	 สุนัข 
จงึมกัแสดงอาการมากในช่วงหน้าร้อน	
	 ดงันั้นอย่ารอชา้ที่จะฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขั
บ้าให้สนุขัที่มอีาย	ุ2	เดอืนขึ้นไป	และฉดีซ�้าอกีครั้งตาม 
ค�าแนะน�าของสตัวแพทย์		“ไม่ต้องรอหน้าร้อน”  

โปรแกรมนี้

ยังสามารถปรับได้ 

ตามดุลยพินิจของ

สัตวแพทย์ และ

ความชุกของโรคนั้น

ในพื้นที่



Dog Guru

Manage Your 
Becking dogs
ถึงเวลา "ก�าจดัจดุอ่อน"
เจ้าตูบนักขอ

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

พฤติกรรมการขอน้ีเป็นจุดอ่อนที่ควรถูก
ก�าจัดออกไปจากสัตว์เลี้ยง แม้ว่าบาง

ครั้งคุณอาจมองว่าน่ารัก น่าเอ็นดู จนท�าให้
เจ้าของบางคนก็ฝึกให้สุนัขมีพฤติกรรมแบบนี้ 
แต่ในที่สุดแล้วหากเราต้องการให้น้องหมาของ
เราเข้าสังคมกับชาวบ้านเขาได้บ้าง อาการช่าง
ขอนี้จึงควรต้องถูกก�าจัดให้หายไป 
.....................................................
	 ปกติพฤติกรรมการขอไม่ใช ่ป ัญหาใหญ่ใน
สายตาเจ้าของ	 ความจริงแล้วมันเป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่งระหว่างคนกับสุนัข	 สุนัขบางตัวขออย่าง
สุภาพโดยอาจใช้แค่สายตาวิงวอน	 แต่บางตัวไม่
สภุาพ	เพราะพยายามตะกยุ	หรอืเห่าเสยีงดงั	

	 ควรหลกีเลี่ยงที่จะให้สนุขัเรยีนรู้พฤตกิรรมแบบนี้	
ซึ่งบางทเีจ้าของอาจท�าไปโดยตั้งใจ	เพราะในความ
คดิของสนุขัคอื	เมื่อขอแล้วเราให้	เขากจ็ะขอต่อไป
เรื่อยๆ	 เพราะมันได้ผล	 เจ้าของบางท่านคิดว่าการ
ให้เศษอาหารกบัสนุขัง่ายกว่าการปฏเิสธ	หรอือย่าง
น้อยให้แล้วสนุขัจะได้ไม่มายุง่กบัเราสกัพกัหนึ่งเพื่อ
ตดัปัญหา	หรอืบางทา่นใหเ้พราะกลวัสนุขัไม่รกั	อนั
นี้เป็นความคดิที่ผดิอย่างร้ายกาจ		
	 ดงันั้นก�าจดัพฤตกิรรมช่างขอของสนุขั	เจ้าของจงึ
ต้องใจแข็งเป็นพิเศษ	 ห้ามใจอ่อนให้สุนัขอย่างเด็ด
ขาด	เพราะการ	“ให้”	 เวลาสนุขั	“ขอ”	แม้จะเป็น
บางครั้ง	สนุขักจ็ะไม่มเีลกิพฤตกิรรมช่างขอ	เพราะ
เขาเข้าใจว่าต้องมสีกัครั้งที่เรายอมแพ้และ	“ให้”	ใน
ที่สดุ	

เคล็ดลับละลายพฤติกรรมการ “ขอ”
 จัดพฤติกรรมการกินของสุนัขใหม่	 โดยให้
อาหารเป็นเวลา	 เช่น	7.00	น.	ตอนเช้า	และ	6.00	
น.	ตอนเยน็	โดยให้อาหารเฉพาะส�าหรบัสนุขัเท่านั้น	
เพื่อไม่ให้สนุขัสบัสนระหว่าอาหารคนกบัอาหารสนุขั	
 แยกสุนัขไว้เวลาเจ้าของรับประทานอาหาร	
และควรให้สนุขัมกีจิกรรมในช่วงเวลานี้ด้วย	
 เวลาสุนัขขอ	 ห้ามให้สิ่งที่สุนัขต้องการเด็ด
ขาด	แม้แต่เพยีงครั้งเดยีวกไ็ม่ได้	ถ้าเจ้าของใจอ่อน	
สนุขัจะจดจ�าและขอหนกัขึ้นจนกว่าจะได้	
 สอนสุนัขให้เรียนรู้ว่าจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการ	
โดยอาจก�าอาหารไว้ในมอืแล้วเดนิเข้าใกล้สนุขั	สนุขั
ที่เคยมพีฤตกิรรมช่างขอ	จะแสดงอาการขอ	แต่ไม่ว่า
สนุขัจะขอด้วยวธิกีารใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นการดนุ,	มอง,	
เห่า	ฯลฯ	คณุต้องไม่ให้โดยเดด็ขาด	จนกว่าสนุขัจะ
สงบเลกิการขอ	จงึใหอ้าหารในมอื	การท�าเช่นนี้เพื่อ
ให้สุนัขได้เรียนรู้ว่าต้องเชื่อฟังค�าสั่งเท่านั้นจึงจะได้
สิ่งที่ต้องการ	
 การลงโทษสนุขัเป็นสิ่งที่ไม่ควร	เพราะสนุขัจะ
ไม่เข้าใจและจะสบัสน	การลงโทษสนุขัเป็นการสอน
ให้สุนัขเรียนรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงผู้ที่จะท�าโทษอย่างไร
เท่านั้น	

feed me,
please.
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ร้อนกันม้ัยจ ๊ะ?	 เมษาพาเพลินหยุดยาวทั้งที	 พลาดไม่ได ้
กับทริปเที่ยวเกาะ	 ตะละล้า...ที่หนึ่งซึ่งอยากแนะน�ามากๆ	

เพราะเดินทางสะดวกและใช้เวลาไม่นาน	 นั่นคือ	 "เกาะล้าน" 
จ.ชลบุรี	 ใครอยากเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับก็ชิลดี	 แต่หากอยาก
ค้างคืนอย่าลืมจองที่พักก่อนนะจ๊ะ	 ฤดูไฮ-ซีซั่นแบบนี้รับรองคนตรึม	 
ที่เกาะล้านเหมาะกับคนชอบเล่นน�้าทะเลอย่างมาก	 เพราะมีหาด
ให้เลือกลงหลายแห่งทั้ง	 หาดตาแหวน,	 หาดสังวาลย์,	 หาดเทียน,	 
หาดทองหลาง,	หาดแสม,หาดตายาย	และแหลมหวัโขด	แถมแต่ละที่ 
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This’s A Pet

Dach-
shunD
"ไส้กรอก? ฉลาด ขี้ประจบ"

ตัวอะไร? เร็วปรู๊ดปร๊าด...
เจ ้าเตี้ย	 ตัวยาว	 เต็มไปด้วยมัดกล้าม 

แข็งแรง	 กล้าหาญและมั่นใจ	 สีหน้าแสดงออก 
ซึ่งความฉลาด	 ทั้งๆที่ขาสั้น	 (สั้น)	 เมื่อเทียบกับ
ความยาวของล�าตวั	แต่	ดชัชนุด์ (Dachshund)  
ไม่เคยแสดงออกถงึลกัษณะของความพกิาร	งุม่ง่าม 
หรอืยดืยาดในการเคลื่อนไหว	มคีวามฉลาด	สดใส
และกล้าหาญโดยไม่ค�านงึถงึอนัตราย	นอกจากนี้ยงั
เตม็ไปด้วยจติวญิญาณในการล่าสตัว์	สบืเนื่องจาก 
รูปร่างและจมูกที่เหมาะสม	 ดมกลิ่นได้ดี	 ท�าให้ 
เจ้าตวัเลก็ได้เปรยีบสายพนัธุอ์ื่นๆทั้งหมดในบรรดา
สนุขัที่ถกูใช้ส�าหรบักฬีาการสะกดรอย
	 ดัชชุนด์มีรูปร่างที่กะทัดรัด	 ฉลาด	 ขี้ประจบ	
ล�าตัวยาวดูแปลกตาจึงเป็นที่รู ้จักกันในนาม	 
"สนุขัไส้กรอก"	 มคีวามสามารถในการตดิตามตวั 
แบดเจอร์	 ซึ่งเป็นสตัว์ป่าชนดิหนึ่งอาศยัอยูใ่ต้ดนิ
และมกัจะออกมาหาอาหารตอนกลางคนื	จงึมกัถกู
เรยีกว่า	สนุขัแบดเจอร์	เป็นฉายาหนึ่ง
	 นสิยัน่ารกัอกีอย่างคอืความขี้สงสาร	เข้ากบัเดก็
ได้ดีและมักไม่สร้างความยุ่งยากให้ผู้เป็นเจ้าของ	
หากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธ	ี เขาพร้อมเรียนรู ้
ที่จะเชื่อฟังค�าสั่งเจ้านายได้แบบเป๊ะๆ
	 ด้วยสญัชาตญาณของความเป็นนกัล่า	 จงึรกั
การขดุดนิเป็นนสิยั	ต้องการการออกก�าลงักายอย่าง
เพยีงพอ	เนื่องจากอ้วนง่าย	ซึ่งจะส่งผลให้มปัีญหา
เกี่ยวกับกับกระดูกสันหลังได้	 ผู้เลี้ยงจึงไม่ควร 
ละเลยเรื่องสขุภาพด้านนี้เป็นส�าคญั	

ขน	ลกัษณะของขนแตกต่างกนั	
3	ชนดิ	1.ขนสั้น (หรอืเรยีบ) 2.ขนลวด

3.ขนยาว	ซึ่งทั้ง	3	ชนดินี้ควรเป็นไป
ตามลกัษณะมาตรฐานที่ได้กล่าวมาแล้ว	

ขนยาวและขนสั้นเป็นชนดิที่มมีานาน	
เป็นพนัธุ์ที่อยู่ตวัดแีล้ว	แต่ในชนดิลวด	

เกดิจากการผสมกบัสายพนัธุ์อื่น	

ศีรษะ	ศรีษะจะค่อยๆเรยีวเลก็ลง
อย่างสม�่าเสมอไปยงัปลายของจมูก	
เหน็เป็นเส้นชดัเจน	กะโหลกศรีษะ
กลมเลก็น้อย	และลาดเอยีงทลีะน้อย
ไปยงัแนวสนั

จมูก	กระดูกเหนอืตายื่นออกมา
อย่างเหน็ได้ชดั	ปลายจมูกยาว

และแคบ	รมิฝีปากยดืออก
คลมุขากรรไกรล่าง	

แต่ไม่ลกึหรอืยื่นออกมา	มมุปาก
ไม่มเีครื่องหมายชดัเจน	

จดุเชื่อมต่อของขากรรไกรบน
และล่างอยู่ด้านหลงัของตา

หู	ไม่อยู่ใกล้ส่วนบนของศรีษะ	
ไม่ค่อนไปข้างหน้ามากเกนิไป	ไม่ยาวมาก
ไม่แคบ	ตั้ง	หรอืม้วน	การเคลื่อนไหวของหู
มองดูมชีวีติชวีา	และขอบด้านหน้า
แตะกบัแก้มพอดี

ฟัน ฟันเขี้ยวมพีลงัมาก	
ประกบกนัได้สนทิ	และด้านนอก
ของฟันกดัด้านล่าง	ควรสมัผสักบั
ด้านในของฟันบนอย่างสนทิ

ตา	ขนาดปานกลาง	รูปไข่	ตั้งอยู่ด้านข้าง	
สนี�้าตาลออกแดง	จนถงึด�าออกน�้าตาล	
ส�าหรบัขนทกุชนดิและทกุส	ีตาซึ่งเป็นสขีาว
หรอืสขีุ่นในกรณขีองสนุขัลายด่าง	
ไม่เป็นข้อบกพร่องที่รนุแรงมากนกั	แต่เป็นลกัษณะ
ที่ไม่พงึปรารถนา

หัวไหล่ ยาว	กว้าง	
ลาดเอยีงและตั้งอยู่
อย่างมั่นคงบนส่วนอก	
มกีล้ามเนื้อที่แขง็แรง

ขา ขาหน้าท่อนบน	มคีวามยาวเท่ากบัแผ่นไหล่	
และท�ามมุฉากกนั	กระดูกแขง็และเตม็ด้วยกล้ามเนื้ออยู่แนบชดิ
กบัซี่โครง	สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอสิระ	ขาหน้าจะสั้น
อุ้งเท้าหนา	กว้าง	และเอยีงออกด้านนอกเลก็น้อย	
อุ้งเท้าควรแนบชดิตดิกนั	มเีลบ็ที่แขง็แรง	
ขาหลงั แขง็แรงและมมีดักล้ามเนื้อ	ข้อเข่า	กว้างและแขง็แรง

หาง อยู่ในแนวต่อเนื่อง
กบักระดูกสนัหลงั	ยดืออกไป

โดยไม่มสี่วนโค้งมากนกั	
และไม่ควรชูหาง

ในลกัษณะร่าเรงิเกนิไป

ส่วนท้าย	เมื่อมองดูจากด้านหลงั	ควรเท่ากบั
ด้านกว้าง	สะโพก	ยาว	กลม	เตม็	กล้ามเนื้อแขง็แรง	
แต่อ่อนนิ่มแบบพลาสตกิ	เพยีงแต่ค่อยๆจมหายไป
ทางหาง	กระดูกเชงิกรานไม่สั้นมาก	กระดูกต้นขาแขง็แรง
และมคีวามยาวพอดี	ท�ามมุฉากกบักระดูกเชงิกราน	

ขนาด 
น�้าหนกั	16-22

ปอนด์

ล�าตัว	ยาว	และเตม็ไปด้วยมดักล้ามเนื้อ
กระดูกเชงิกรานแขง็แรง	อยู่ในแนวตรง	
ระหว่างจดุสูงสดุของไหล่	หน้าอกเป็นรูปไข่	
ยดืขยายลงด้านล่างไปจนถงึจดุกึ่งกลางของขาหน้า
ถ้าความยาวถูกต้อง	เมื่อมองดูขาหน้าจากด้านข้าง
ควรปิดคลมุจดุที่ต�่าสดุของเส้นอก	

เช่ามอเตอร์ไซค์ขบักนิลม	 แป๊บเดยีวเล่นได้ครบ	 ฝั่งคนชอบกนิอย่างเรากต็้องอิ่ม
หน�ากบัอาหารทะเลที่ทั้งสด	และกุ้ง-หมกึตวัโต๊โต	
	 ส่วนการเดนิทางส�าหรบัคนไม่อยากขบัรถ	แนะน�ารถตูท้ี่อนสุาวรย์ีชยัฯ	ฝ่ังห้าง 
เซ็นจูรี่	 หรือท่ารถเมเจอร์รังสิต	 รถตู้ออกตั้งเเต่เวลา	 06:00	 -	 20:00	 น.	 แต่ถ้า 
ขับรถให้ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทหรือมอเตอร์เวย์ต่อบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรี	 
มาออกที่พัทยาเหนือให้เลี้ยวไปทางสัตหีบด้วยเส้นถนนสุขุมวิท	 ต่อเรือข้ามไป
ยังเกาะที่แหลมบาลีฮาย	 ประมาณ	 45	 นาทีถึงเกาะแล้วจ้า	 อ๊ะๆ	 อย่าลืมสวม 
เสื้อชูชพีเพื่อความปลอดภยัด้วยนะคะ	เพราะเราห่วงใยคณุเสมอ

summER On THE beach
ร้อนนกั...ไปพกัร้อน

@"เกาะล้าน"



$1,000
Reward

Dog Panorama

lost dog Found 
thanks to 
FaceBook, high-tech
search
น้องหมาหาย 
เฟสบุ๊คช่วยได้
	 ไบรอนั	เมสนั	ได้ตั้งเพจเฟสบุค๊ชื่อ	“Find	Sparky	
Now”	 ขึ้นเพื่อหาเจ้า	 “Sparky”	 สุนัขของ	 ฮอลลี่	 
คู่หมั้นของเขา	 หลังจาก	 Sparky	 ได้หายไปจาก
บ้านในเมืองซานฟรานซิสโก	 สหรัฐอเมริกา	 เขา 
ตั้งรางวัลให้กับผู้หาเจ้าสปาร์คกี้เจอถึง	 	 $1,000	
โดยเขาได้บอกต�าแหน่งต่างๆ	ที่สปาร์คกี้ถกูพบเหน็
ล่าสดุใน	Google	Map	มคีนเหน็ข่าวของสปาร์คกี้ 
ในเพจ	ประมาณ	32,000	ครั้ง	อกีทั้งเขายงัจ้างคน 
ให้ช่วยกระจายใบปลิวหาสปาร์คกี้	 จ�านวนกว่า	
10,000	ใบ	โดยจ้างคนแจกชั่วโมงละ	$20	หลงัจากนั้น 
เพียง	 10	 วัน	 เขาก็ได้สปาร์คกี้คืน	 ต้องขอบคุณ
เทคโนโลยอีนัทนัสมยัในปจัจบุนัที่ชว่ยให้สปารค์กี้ 
ได้กลบับ้านอย่างปลอดภยั

Your dog can catch 
Yawns – From You
“หาว” โรคติดต่อ
ระหว่างเจ้าของกับสุนัข
	 ถ้าคณุแสดงอาการง่วงนอนโดยการหาว	สนุขั
ก็จะท�าในแบบเดียวกัน	 การหาวเป็นโรคติดต่อ
ระหว่างคนกับสุนัข	 จากผลการวิจัยพบว่า	 สุนัข
จะหาวตามคุณซึ่งเป็นเจ้าของมากกว่าคนแปลก
หน้า	มนัเป็นการแสดงถงึความผูกพนัทางอารมณ์
ระหว่างคนกับสุนัข	 สุนัขไม่ได้หาวเนื่องมาจาก
ความเครียด	 ความอ่อนล้าหรือเหนื่อย	 แต่เป็น
พฤติกรรมเลียนแบบเจ้าของเท่านั้นเอง	 ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์	 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า	 ขณะที่สุนัขหาว	 อัตราการเต้น
ของหัวใจก็เป็นปกติดี	 ไม่เพียงแต่สุนัขเท่านั้นที่มี
พฤติกรรมการหาว	 แต่ลิงชิมแปนซีก็หาวตามคน
ข้างๆ	ด้วยเหมอืนกนันะ

in new York,  
Pet owners can now 
Be Buried with Pets
เมื่อเจ้าของและสุนัขได้อยู่ด้วยกันตลอดกาล
	 เมืองฮาร์ทเดล	 รัฐนิวยอร์ก	 ได้มีการออกกฎหมายซึ่ง
อนญุาตให้คนรกัสนุขัในนวิยอร์กสามารถอยูก่บัเจ้าตวัโปรด
ของเขาตลอดไปหลังจากลาโลกนี้ไปแล้ว	 เมื่อทางสุสาน
ส�าหรับสุนัขจะอนุญาตให้น�าอัฐิหรือกระดูกของเจ้าของมา
ฝังไว้รวมกับสุนัขได้	 โดยสุสานจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ	
เจ้าของสุสานสุนัขได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ว่า	ก่อนที่จะมกีฎหมายนี้	ไดม้เีจ้าของสนุขัมาร้องขอที่จะอยู่
กบัสตัว์เลี้ยงของเขาหลงัจากเสยีชวีติลงแล้วถงึปีละ	5-6	ราย	 
นี่จงึเป็นที่มาของสสุานของคนรกัสนุขัโดยแท้

a tV channel 
Just For dogs
ช่องทีวีของน้องหมา
	 เมื่อเรว็ๆ	นี้	ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้เปิดตวัทวีช่ีองใหม่ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของ	 Direct	 TV	 ไม่ใช่คุณ	 แต่เป็น
สุนัขของคุณ	 ที่ต้องอยู่ที่บ้านตามล�าพังทั้งวัน	 ขณะที่ 
เจ้านายออกไปท�างานนอกบ้าน	โปรแกรมที่ใช้ออกอากาศ
จะเป็นคลิปความยาว	 3-5	 นาที	 โดยที่เนื้อหาจะเน้นให้
สนุขัของคณุรู้สกึผ่อนคลาย	กระตุ้นความรู้สกึหลากหลาย	 
มีวัตถุประสงค์ให้สุนัขของคุณปรับตัวและคุ ้นเคยกับ 
สิ่งต่างๆ	รอบตวั	เช่น	รถยนต์	เสยีงพล	ุเสยีงฟ้าร้องฟ้าผ่า	
เป็นต้น	กว่าจะเกดิเป็นทวีชี่องพเิศษนี้ต้องใช้เวลาปลกุปั้น
ถงึ	4	ปี	โดยใช้เวลาหมดไปถงึ	2	ปีกบัการท�าการค้นคว้าว่า	
สนุขัชอบดอูะไร	และสงัเกตปฏกิริยิาตอบสนองของเขา	ทวีี
ช่องนี้คดิค่าบรกิารเพยีง	$4.99	ต่อเดอืนเท่านั้น	ไม่แพงเลย 
ส�าหรบัคนรกัสนุขัอย่างเรา



6 l Petlover by Jerhigh

Cover story

รู้จักกับเธอสักนิด
	 “ชื่อ	 มิเชล	 เบอร์แมนน์	 ค่ะ 
ก�าลงัศกึษาที่คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ชั้นป ีที่ 	 2	 ก� าลั งจะขึ้นป ี 	 3	 
ผลงานการแสดงในช่วงนี้กก็�าลงั
ถ่ายท�าละครเรื่อง	‘สะใภ้สายลบั’	
อยู ่ค ่ะ	 แล้วที่ก�าลังรอจะออก
อากาศอยู	่กเ็รื่อง	‘นายยิ้มมะยม
หวาน’	ค่ะ”	นั่นคอืการแนะน�าตวั
จากนางเอกเสียงหวานๆ	 สดใส
ของเราวนันี้ค่ะ ‘ซีโต้’ ปั๊กหน้าย่น แสนรู้

	 มเิชล	พูดถงึเจ้า	 ‘ซโีต้’	 สดุหล่อ
ให้เราฟังว่า	 “หนูเป็นคนรักสุนัข
มากค่ะ	 ชอบให้ขนมแล้วก็อาหาร
กบัสนุขัจรจดัตามทางอยู่บ่อยๆ	 จน
ท�าให้คุณแม่ตัดสินใจซื้อเจ้าซีโต้ 
มาให้เป็นของขวัญ	 เพราะกลัวว่า	 
สักวันหนึ่งเราอาจถูกสุนัขจรจัด 
กัดเอาได้	 ซีโต้มาอยู่กับครอบครัว
เราตั้งแต่ปี	 2547	 เป็นของขวัญ 
วันคริสต์มาส	 วันนั้นกลับบ้านมา 
ก็เจอกล่องอยู่ใต้ต้นคริสต์มาส	 เปิด
ออกมากเ็ป็นลูกหมาอยู่ในกรง	 ดใีจ
มากค่ะ	รกัเขามาก	ทกุคนที่บ้านจะ

เห่อ	 แย่งกันเล่นกับเขาตลอด	 ซีโต้
เป็น	‘หมาพนัหน้า’	ค่ะ	คอืจะมหีลาย
หน้ามาก	บางวนักจ็ะเป็นหน้าอ้อนๆ	
หน้าเศร้า	 หน้าร่าเริง	 มีหลายหน้า
มาก	 แต่เขาจะเข้าใจความรู้สึกของ
เรานะ	 อย่างบางวันเรารู้สึกเศร้าๆ	
เขากจ็ะเข้ามาคลอเคลยี	มานั่งข้างๆ	
เหมอืนกบัมาให้ก�าลงัใจ	ทั้งๆที่หนูก็
ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเท่าไหร่	เพราะหนู
จะดุเขา	 ไม่เหมือนคุณแม่กับน้องที่
จะชอบตามใจ	 เขาเปรียบเหมือน
เพื่อนเรา	 เราสามารถคุยกับเขาได้
ทกุสิ่งอย่าง”

Pet Lover by Jerhigh ฉบับนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ 
ดาราสาวสวยลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ดีกรีรองอันดับ 1  
มิสทีนไทยแลนด์ 2009 “มิเชล เบอร์แมนน์” วันนี้เราจะมา

รู้จักกับเธอในอีกมุมหนึ่ง กับเจ้าตูบหน้าย่นแสนรู้ของเธอท่ีผูกพัน 
กันมากว่า 10 ปี

“มิเชล เบอร์แมนน”์
---Beauty 
and
the LoveLy 
Beast---
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Cover story


เขาจะเข้าใจความรู้สึกของเรานะ อย่าง

บางวันเรารู้สึกเศร้าๆ 
เขาก็จะเข้ามาคลอเคลยี 

มานั่งข้างๆ เหมือนกับมาให้ก�าลังใจ
เขาเปรยีบเหมือนเพื่อนเรา 

เราสามารถคุยกับเขาได้ทุกสิ่งอย่าง



ท�าไมถึงเป็นปั๊ก
	 “ต้องบอกก่อนว่า	 หนูไม่ชอบ
หมาพันธุ์หน้าย่นเลย	 ชอบหมาหน้า 
แหลมๆ	 มากกว่า	 ตอนที่ซีโต้ยังเด็ก
นั้นหน้าตาน่าเกลยีดมาก	แตพ่อเลี้ยง
ไปเลี้ยงมาเรากห็ลงรกัเลย	เพราะเขา 
น ่ารักมากค ่ะ	 คุณแม ่ ได ้ศึกษา
ประวัติของสายพันธุ์นี้มาเป็นอย่างดี 
ก็พบว่า	 ปั๊กเลี้ยงง่าย	 นิสัยดี	 น่ารัก 
เรียบร ้อย	 เป ็นสายพันธุ ์มาจาก
ประเทศจีน	 ไม่เห่าหรือกัดพร�่าเพรื่อ	
หนูเลยตกหลุมรักหมาหน้าย่นมา
ตั้งแต่ตอนนั้น	 ถ้าอนาคตจะเลี้ยง
เพิ่มอีก	 ก็ต้องเป็นน้องหมาหน้าย่น
เท่านั้น	 แต่ช่วงนี้คงยัง	 เพราะซีโต้
เป็นหมาขี้งอน	 ขี้น้อยใจ	 เคยเลี้ยง 
หนูแฮมสเตอร์	 ปรากฎว่าตีกันน่าดู 
เวลามิเชลเอาหนูขึ้นมากอด	 ซีโต้ก็
งอน	 กระฟัดกระเฟียด	 ไม่พอใจไป
หลายวนั	จนเราคดิว่าจะไม่เลี้ยงอะไร
อกีแล้วในตอนนี้	กลวัซโีต้งอน”

ยังไงก็ทิ้งกันไม่ลง
	 มเิชลยงัเล่าให้ฟังว่า	 ต้องยอมฝืน
กฏเพื่อซีโต้โดยเฉพาะ	 “ตอนนี้เลี้ยง
ซีโต้ในอพาร์ทเม้นต์ค่ะ	 จริงๆแล้ว 
มนักเ็ป็นการผดิกฎของตกึนะคะ	แต่ว่า 
มิเชลก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่บ้าน	 พอ
เรามาอยู่อพาร์ทเม้นต์ก็ทิ้งเขาไม่ได	้
โชคดทีี่เขานสิยัด	ีไม่เห่า	หรอืรบกวน
ผู้อื่น	 ก็เลยไม่มีปัญหา	 ขนาดทิ้งเขา
ไว้ตัวเดียวในห้อง	 2	 วัน	 ให้อาหาร 
ทิ้งไว้	เขากอ็ยู่ได้”	
	 แต่ก็มีวีรกรรมเด็ดๆ	 ด้วยเหมือน
กนั	“ซโีต้เป็นหมาที่แสบมาก	เคยมอียู่
ครั้งหนึ่ง	 แกล้งสู้กนักบัคณุแม่	มเิชล 
จี๋แม่	 เขาก็จะเข้ามาช่วยคุณแม่	 ทึ้ง 
หวัน้องของมเิชลกบัมเิชลใหญ่เลย	น่า
จะเป็นเพราะคณุแม่เป็นคนใหอ้าหาร	
เขากเ็ลยหวงคณุแม่ของมเิชลมาก”

‘ซโีต้’ นักเบสบอลขวญัใจคณุแม่
	 “ชื่อ	ซโีต้	คณุแม่เป็นคนตั้งให้	ได้
ชื่อมาจากนักเบสบอลหนุ่มรูปหล่อ
ขวญัใจ	 ไอดอลของคณุแม่ค่ะ	 แรกๆ	
บางคนจะเรยีกผดิเป็น	อโีต้	กม็	ีตลกด”ี 

	 ถ้าพูดถงึการเลี้ยงดู	มเิชลมเีคลด็ลบัยงัไง	“ซโีต้	เลี้ยงง่ายมาก	 
กินทุกสิ่งอย่าง	 ตับ	 ขนม	 ผลไม้	 แต่จะไม่ค่อยทานอาหารเม็ด	 
ชอบอาหารคนมากกว่า	เรากเ็ลยเลี้ยงเขาแบบง่ายๆ	ไม่ต้องยุง่ยาก	
แต่กต็้องดูแลเป็นพเิศษหน่อยตรงที่ดวงตาค่ะ”

ฝากถึงแฟนๆวารสารเจอร์ไฮ 
	 “อยากจะฝากเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูสุนัขในระยะยาว	 ส่วน
ใหญ่คนเราจะเอาใจใส่เขาแต่ในช่วงแรกๆ	สงัเกตจากตวัเองเลยนะ
คะ	หนูจะเห่อแต่ช่วงแรกๆถ้าเราไม่สามารถดแูลเขาได้ตลอดรอดฝ่ัง	
กอ็ย่าเลี้ยงเลยค่ะ	สงสารเขา	เพราะถ้าเราทิ้งให้คนอื่นเลี้ยง	เขาก็
คงไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าเรา	อยากให้รกัเขา	ดูแลเขา	เหมอืนเขาเป็น
เพื่อน	เป็นสมาชกิในครอบครวัของเรา”

	 ยังไงก็ช่วยเป็นก�าลังใจ	 และติดตามผลงานของเธอเร็วๆนี้	 ใน
ละครเรื่อง	‘สะใภ้สายลบั’	และ	‘นายยิ้มมะยมหวาน’	ด้วยนะคะ	

ขอขอบคุณ
ร้าน	Doze	Café	เมอืงทองธานี

ร้านกาแฟน่ารกัๆ	ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวนันี้
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ทเว็นตี้เซ็นจูรี่ฟ็อกซ์ และ ดรีมเวิร์คส์ อนิเมชั่น 
ร่วมกับ อาหารสุนัขเจอร์ไฮ 

และ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ 
ชวนน้องหมาและเจ้าของร่วมผจญภัยท่องเวลาไปกับ

คุณตูบยอดอัจฉริยะและเชอร์แมนลูกเลี้ยงแสนดีจอมซน  
กับกิจกรรมพาน้องหมาดูหนังในภาพยนตร์ เรื่อง 

“ผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมน”  

SPECiAL REPORT
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SPECiAL REPORT

ทเวนตี้เซ็นจูรี่ฟ็อกซ์และดรีมเวิคส์ ร่วมกับ ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสุนขั เจอร์ไฮ ในบรษิทั ซพีเีอฟ(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

โดยคุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ 
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี จัดกิจกรรมพาน้องหมาดูหนัง 
รอบพิเศษ	 ในภาพยนตร์เรื่อง	 “ผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และ 
เชอร์แมน”	ซึ่งเป็นภาพยนตร์	อนเิมชั่นคอมเมดี้	โดยน้องหมาและเจ้าของ 
จะได้ร่วมผจญภัยท่องเวลาไปกับคุณตูบยอดอัจฉริยะและเชอร์แมน	
ลูกแสนดีจอมซนที่จะพาคุณย้อนเวลากับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์สมองกล 
แต่เมื่อกาลเวลาถูกเปิด...เรื่องวุ ่นๆก็เกิด	 จ�าต้องรีบแก้ไขก่อนที่
ประวัติศาสตร์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล	 ที่โรงภาพยนตร์	 
เอส	เอฟ	ซเีนม่า	ซติี้	สาขาเซน็ทรลั	รตันาธเิบศร์	ในเสาร์ที่	15	มนีาคม	
2557	
	 ซึ่งงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่	 3	 ที่ทางคุณสุขวัฒน์	 ด่านเสริมสุข	 
ได้สนบัสนนุให้น้องหมาได้มสีทิธเิท่าเทยีมกบัมนษุย์	ในการเข้าไปดูหนงั 
ร่วมกับเจ้าของอย่างมีความสุขโดยนอกจากจะได้ชมภาพยนตร์ที่มี
คุณภาพแล้วภายในงานยังมีบูธตรวจสุขภาพให้กับน้องสุนัขฟรี	 จาก 
โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ	บูธไส้กรอกคณุภาพจาก	BKP	ที่น�ามาแจกฟร ี
ให้แก่ผู้ร่วมงาน	 และพธิกีรคนสวยจากรายการ	 Pet	 Lover	 by	 JerHigh	 
คณุแพรว	คณติกลุ	และกจิกรรมต่างๆ	จากคณุเชอรี่	VodkaBoy	พร้อมรบั 
ผลติภณัฑ์จากเจอร์ไฮ	กลบับ้านกนัไปอกีด้วย	
	 ส่วนกติกามารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ส�าหรับสุนัขนั้น	 สุนัข 
ทุกตัวจะต้องใส่ผ้าอ้อมส�าหรับสุนัข	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัยเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนและจะต้องให้สุนัขนั่งชม
ภาพยนตร์อยูบ่นตกัเจ้าของ	เมื่อกจิกรรมการชมภาพยนตร์สิ้นสดุลง	ทาง
โรงภาพยนตร์	 เอส	 เอฟ	 ซเีนม่า	 ซติี้	 จะท�าความสะอาดโรงภาพยนตร์
อย่างเต็มรูปแบบ	 เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ชม
ภาพยนตร์ในรอบถดัไป		

 และในเดอืนมนีาคมนี้	เจอร์ไฮ	ยงัได้ปรบัโฉม	“สแนค็ส�าหรบัน้องหมา”	
ใหม่	 โดยเปลี่ยนแพค็เกจจิ้งเป็นโทนสขีาวคาดด้วยสตี่างๆ	 และน้อง

สนุขัหลากหลายสายพนัธุบ์นซองสแนคตามรสชาตทิี่แตกต่างกนั		พร้อม
กันนี้ยังได้เพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จ�าเป็นต่อร่างกาย	 โดยเพิ่มฟังก์ชั่น 
ในเรื่องของ	Beauty	Energy	และ	Healthy	เพื่อสขุภาพที่แขง็แรงสมบูรณ์
ของน้องสุนัข	 แถมยังคงความอร่อยที่สุนัขชื่นชอบเหมือนเดิม	 เพราะ 
เจอร์ไฮมคีวามมุง่มั่นที่จะผลติสนิค้าที่จะผลติสนิค้าที่มคีณุภาพ	เพื่อเสรมิ
ให้น้องสนุขัมสีขุภาพที่แขง็แรงสมบรูณ์	และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า	 ตามแนวคิดของคุณสุขวัฒน์ที่ว่า	 “เจอร์ไฮคือทุกสิ่งทุกอย่างที่
คุณอยากให้เป็น” 
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กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน FB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยาย
แล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

ถ้ าห า ก ว ่ า เ ร า ส า ม า ร ถ เ ดิ น
เ ข ้ า ไ ป เ ลื อกซื้ ออ าห ารแล ะ

ขนมให ้น ้องตูบของเรา ในระหว่าง
ที่น ้องตูบก�าลังเพลินกับการอาบน�้า 
ตัดขนอยู ่ด้วยแล้วล่ะก็ PET Club 
คงไม ่ท�าให ้ เราผิดหวัง
	 ในย่านรามอินทราแห่งนี้	 ด้วย

คอนเซ็ปต์	 PET	 Store	 ที่เต็มรูปแบบ

เน้นบรรยากาศในการเลือกซื้อสินค้า

ที่สะอาด	 สะดวก	 และสบาย	 สังเกต

ได้จากเมื่อเข้ามาในร้านจะไม่มีกลิ่น

รบกวนใดๆเลย	ทั้งหมดนี้กม็าจากการ

ดูแลของคณุสมฤด	ีตณัศลารกัษ์	โดยที่

ทางร้านจะมุง่เน้นการคดัสรรสนิค้าที่มี

คุณภาพ	 และปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง	

รวมทั้งการให้บรกิารอาบน�้า	ตดัแต่งขน 

และให้ค�าแนะน�าปรึกษาเบื้องต้น 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Discovery of Jerhigh

Photo sHOT!

ส�าหรับ 4 ท่านที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภาพในฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต

	 ส�าหรบัสนิค้าที่น�ามาวางนั้น	ที่ร้าน 

จะเน้นที่คุณภาพ	 คุ้มค่ากับราคา	 ใช้

แล้วไม่เกิดอันตรายเป็นหลัก	 และ	

JerHigh	เองกเ็ป็นสนิค้าที่ลกูค้าถามหา 

อยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งทางร้านได้เตรียมไว้ 

ในมมุของสแนค็	ที่มคีวามหลากหลาย 

เพราะลูกค้าเองก็มักจะมาถามหา	

JerHigh	เป็นยี่ห้อแรกๆก่อนเสมอ

	 ส�าหรบัใครที่อยูใ่นย่านรามอนิทรา	

สามารถแวะมาเยี่ยมชมที่	 PET	 Club		

ได้	ถ้ามาจากวงเวยีนหลกัสี่	จดุสงัเกต

คือ	 แยกรามอินทราตัดลาดปลาเค้า	

ร ้านจะอยู ่ เยื้องกับแยก	 ปากซอย

รามอินทรา	 19	 หน้าร้านมีที่จอดรถ

บรกิาร	หรอืถ้าไม่สะดวกในการเดนิทาง 

มาที่ร้าน	 ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้ตลอด	 24	 ชม.	 ผ่านทาง 

เ ว็ บ ไ ซต ์ 	 www . p e t c l u b . c o . t h	 

หรอืทางแฟนเพจ	PETClubThailand	ได้

เลยครบั...

PETclub 

“ฉีกซองแล้วต้องรีบถ่าย 

ไม่งั้นคุณป้าเอ็มม่าหม�่าหมดเร็วมาก 

สงสัยอร่อยจริง!”

คุณ Analayo Korsakul

“ไม่ได้กินเจอร์ไฮ หนูติ่งไม่นอน”

คุณ Vivenne Wang

“น่ารักพอจะเป็นพรีเซ็นเตอร์

ได้มั้ยจ๊ะ?”

คุณธนกฤต ธงรัตกัมพล

“ของรัก

ของหวง"
“หนูจะแกะ

แล้วนะ"

คุณ Suthida Lunsin

ย�้าอีกครั้ง!!!

ถ่ายรูปเจ้าสี่ขาพร้อม

ผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ
ด้วยนะคะ
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news & Event

PET VARiETy PARTy 
@Central Chaengwattana
	 กิจกรรมดีๆกลับมาอีกครั้งกับงาน	 PET	 Variety	 Party	 
by	 JerHigh	 ณ	 เซ็นทรัลพลาซ่า	 แจ้งวัฒนะ	 เมื่อวันที่	 22-24	
มีนาคม	 ที่ผ่านมา	 ภายในงานจะได้พบกับการแสดงโชว์สุนัข
แสนรู้	 บูธสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	 และกิจกรรมอื่นๆให้ร่วม
สนกุอกีมากมาย

กิจกรรม mini Dog Party 
@ The scene รามอินทรา 
	 งานสนุกๆส�าหรับคนเลี้ยงสุนัขพันธุ ์ เล็ก	 ภายใต้ชื่อ	 
Mini	 Dog	 Party	 @The	 Scene	 เมื่อวันที่	 8-9	 มีนาคม	 
ที่ผ่านมา	 ในงานพบกับกิจกรรมน่าสนใจมากมาย	 อาท	ิ 
การประกวดออกแบบเสื้อสุนัข	 ยอร์ค	 Shiny	 Design	 บุฟเฟ่ต์
อาหารสุนัขจากเจอร์ไฮ	 บูธตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาล
สัตว์ทองหล่อ	 บูธจ�าหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยง	 และโซนท�าบุญ 
เพื่อสนุขัและแมวจรจดั	

ตัวแทนจาก เทสโก้ โลตัส และ DKsH
เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสุนัข “เจอร์ไฮ”
	 ในวนัที่	6	มนีาคม	ที่ผา่นมา	บรษิทั	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 แบรนด์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ	 ให้การต้อนรับ
ตวัแทนจากเทสโก้	โลตวั	และคณุหมอจาก	DKSH	ในการเยี่ยม
ชมโรงงานผลติอาหารสนุขัแบรนด์	 "เจอร์ไฮ"	ที่มกีระบวนการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย	 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และกว่า	 22	ประเทศทั่วโลก	การนัตดี้วยรางวลัคณุภาพแห่ง
ชาต	ิTQC	(Thailand	Quality	Class	Award)




