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ความเชื่อเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับเรื่องต่างๆรอบตัวเรา รวมทั้งเรื่องการเลี้ยงสุนัข ความเชื่อหนึ่ง 
ที่หลายคนคิดว่าเป็นความจริงก็คือ สุนัขตัวเล็กนั้นมีปัญหาในเรื่องสุขภาพน้อยกว่าสุนัข 

ที่ตัวใหญ่ วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปพิสูจน์ความเชื่อที่ว่านี้กัน 

	 จากการศกึษาพบว่า	ความจรงิที่ว่าสนุขัสายพนัธุเ์ลก็ 
นั้นแขง็แรงกว่าสนุขัตวัใหญ่	ถกูเพยีงครึ่งเดยีว	เพราะ
ในหมูข่องสนุขัสายพนัธุเ์ลก็นั้นกม็คีวามเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพเช่นกัน	 และความเสี่ยงนั้นก็เกิดเฉพาะใน 
เจ้าตูบสายพนัธุ์เลก็เท่านั้น	
	 ถ้าหากคุณพบว่า	 สุนัขของคุณมีอาการหายใจ
ติดขัด	 ไอ	 และเวลาไอส่งเสียงเหมือนห่านร้อง 
แล้วล่ะก็	 ให้ระวังไว้เลยว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณ
ของหลอดลมล้มเหลว	 ซึ่งเป ็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในหมูข่องสนุขัพนัธุเ์ลก็เท่านั้น	และน�าพาไปสูปั่ญหา 
ทางด้านสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย	 เช่นนี้การดูแล 
เอาใจใส่เข้าใจชีวิตประจ�าวันจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ที่จะช่วยหลกีเลี่ยงปัญหาเรื่องหลอดลมล้มเหลวได้	
	 อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้ในสุนัขสายพันธุ์เล็กก็คือ	 
เรื่องกระดูกสะบ้าเคลื่อน	 จะเกิดขึ้นเมื่อข้อเข่า	 
ข้อสะโพกหลุดออกจากต�าแหน่งที่ควรจะเป็น	 เมื่อ 
สุนัขมีปัญหานี้จะแสดงอาการที่สามารถสังเกตเห็น 
ได้ชัด	 นั่นคือ	 เขาจะไม่สามารถยืดขาได้	 จะยืน 
โดยยกขาข้างนั้นขึ้น	 ไม่สามารถทิ้งน�้าหนักลงไปได	้ 
มักเกิดขึ้นในสุนัขสายพันธุ ์ปอมเมอเรเนียน	 ปั ๊ก	 
และสายพนัธุ์เลก็อื่นๆ	

SMALLDOG
BIGDOG
จริงหรือไม่?
ตูบตัวเล็กแข็งแรงกว่าตูบตัวใหญ่

ไง?
หรือจะไฝว์

	 อย่างที่กล่าวแล้วว ่า	 สุนัขสายพันธุ ์ เล็กนั้น 
ก็มีป ัญหาสุขภาพที่ต ้องเผชิญเช ่นกันกับสุนัข 
สายพันธุ์ใหญ่เป็นปัญหาที่เจ้าของสุนัขควรเฝ้าระวัง	
แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาเหมือนในสุนัขตัวใหญ่ก็ตามที	 เช่น	 ภาวะ
ข้อต่ออักเสบ	 ที่พบเห็นได้ทั่วไปในสุนัขพันธุ์ใหญ	่ 
แต่ในสุนัขพันธุ ์เล็กก็สามารถเกิดอาการดังกล่าว 
ได้เช่นกนั	จรงิๆแล้วอาจจะรนุแรงกว่าสนุขัพนัธุ์ใหญ่
ด้วยซ�้า		ยิ่งขั้นตอนการรกัษายากเท่าไหร่	มกีารผ่าตดั
เข้ามาเกี่ยวข้อง	 นั่นยิ่งส่งผลต่อร่างกายเล็กๆของ 
เจ้าตบูตวัน้อยๆ	ท�าให้การเฝ้าระวงัภาวะข้อต่ออกัเสบ
ในสุนัขนั้นเป็นเรื่องที่ควรท�า	 โดยสามารถสังเกต
อาการได้ดงันี้	
 	สนุขัมที่าทลี�าบากเวลาเดนิ	 กระโดด	 หรอืแม้
กระทั่งยนื	
 	พฤตกิรรมเปลี่ยนไป	อยูด่ีๆ อาจจะมพีฤตกิรรม
แย่ๆเกดิขึ้น	
 	เล่นสนกุน้อยลง	ท�ากจิกรรมต่างๆน้อยลงกว่า
ที่ควรจะเป็น	
 	เดนิเขยก
	 ถ้าเหน็ว่าสนุขัมอีาการดงักล่าว	หรอืกงัวลว่าสนุขั
จะมภีาวะข้อต่ออกัเสบควรรบีพาเขาไปพบสตัวแพทย์	
เพราะการรักษาโรคนี้ต้องท�าโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
และยิ่งรกัษารวดเรว็	รกัษาตั้งแต่เนิ่นๆ	เมื่อพบอาการ	
นั่นยิ่งจะท�าให้การรักษาเป็นไปด้วยดีมากขึ้น	 การ
รักษาภาวะโรคข้อต่ออักเสบเต็มไปด้วยความเครียด
ทั้งต่อตัวคุณเองและสุนัข	 คุณควรลองเขียนค�าถาม 
ที่คุณจะถามสัตวแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกปัญหา 
ที่คุณสงสัยนั้นได้รับการตอบ	 และคุณจะได้มีความ
กงัวลน้อยลง	
 การระวงั	ความเอาใจใส่ต่อสตัว์เลี้ยงเป็นขั้นตอน
แรกในการชว่ยเหลอืสนุขัของคณุ	ป้องกนัและพาเขา
ไปรกัษาเสยีตั้งแต่เนิ่นๆ	เป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุในการ
จดัการกบัปัญหาสขุภาพของสนุขั	ยิ่งคณุสามารถพา
เขาไปตรวจสขุภาพเป็นประจ�าได้กย็ิ่งด	ี
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เพราะความรักที่ เรามอบให้กับสัตว์เลี้ยง  
บางครั้งเราก็เผลอให้อาหารกับเขามาก 

จนเกินพอดี จนกระทั่ง เรามารู ้ตัวอีกที  
น้องหมาก็มีน�้าหนักตัวเกินพิกัด แต่เราก ็
อาจจะมองว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย ก็น่ารักไป 
อีกแบบ ซึ่งจริงๆแล้วน�้าหนักตัวที่เกินพอดี
ของสัตว์เลี้ยงน้ันเป็นสาเหตุน�าพาไปสู่อาการ
เจ็บป่วยด้านอื่นๆตามมา 
	 ต้องท�าความเข้าใจกันก่อนว่า	 ความอ้วนนั้น
ไม่ใช่เชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นโรค	
ความอ้วนในสตัว์	จะไม่เหมอืนกบัคน	คอื	ในคนเรา
จะมโีรคอ้วน	 เช่น	 ไม่ทานอาหารกอ็้วน	 ทานอะไร 
นดิเดยีวกอ็้วน	 แต่ของสตัว์เกดิจากเจ้าของตามใจ	
สนุขัได้กนิอย่างอสิระ	 ขอคนนั้นทขีอคนนี้ท	ี ท�าให้
เกิดสภาวะอ้วน	 โดยทั่วไปแล้วจะมีมาตรฐาน 
น�้าหนักตัวของสุนัขแต่ละพันธุ ์	 สุนัขแต่ละสาย
พนัธุ์นั้นมนี�้าหนกัตวัโตเตม็ที่ประมาณเท่าไหร่	เช่น	 
ชิวาว่าจะมีน�้าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่แล้วประมาณ	 
2	กโิลกรมั	ถ้าเป็นสนุขัพนัธุ์ใหญ่กอ็าจจะมนี�้าหนกั
ตวัเมื่อโตเตม็ที่มากถงึ	30	กโิลกรมั	จากนั้นกจ็ะมี
วิธีค�านวณ	 กล่าวคือ	 เมื่อไหร่ที่สุนัขมีน�้าหนักตัว
มากกว่า	 20	 เปอร์เซนต์ของน�้าหนักตัวมาตรฐาน
ของพันธุ์นั้นๆ	 ก็จะจัดว่าสุนัขตัวนั้นอยู่ในสภาวะ
อ้วนหรอืน�้าหนกัตวัเกนิ

Overweight 
dOgs
ว่าด้วย "ตบูอ้วน"

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

	 โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะอ้วนจะมาพร้อม 
กับอายุของสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้น	 ยิ่งถ้าไปท�าหมัน	
น�้าหนกัตวักจ็ะขึ้นอย่างรวดเรว็	 เพราะความขยนั
ลดลง	 ชอบนอนมากขึ้นในขณะที่กินเท่าเดิม 
เช่นนี้เมื่อน�้าหนักตัวมากขึ้นก็จะท�าให้ข ้อต่อ
กระดูก	ข้อสะโพก	ข้อขา	กต็้องรบัน�้าหนกัมากขึ้น 
ตามไปด้วย	 จนน�าไปสู่ปัญหาในการคลอดลูก
ส�าหรบัสนุขัเพศเมยี	 เพศผู้อาจจะพบในเรื่องของ
ปัญหาในการขับถ่าย	 อาจจะเป็นสาเหตุโน้มน�า
ให้เกดิความผดิปกตขิองต่อมไร้ท่อ	 ต่อมไทรอยด์	
ความอ้วนยังเป็นสาเหตุโน้มน�าให้เกิดความ 
ผดิปกตอิกีหลายอย่างตามมาได้	เช่น	โรคหวัใจ
	 การที่จะลดน�้าหนกัของสตัว์เลี้ยง	ความร่วมมอื 
และความตั้งใจจรงิจากเจ้าของสตัว์เป็นสิ่งส�าคญั	
อีกอย่างก็คือ	 ต้องพาสุนัขไปออกก�าลังกายบ้าง	
เช่น	 พาไปเดินพาไปวิ่ง	 แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า 
เมื่อสนุขัอ้วน	การทนต่อการออกก�าลงักายของเขา
กจ็ะน้อยลงไปด้วย
	 เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มก็จะดีกว่า 
การปล่อยให้สุนัขอ ้วนแล้วถึงมาลดน�้าหนัก	 
เจ้าของจงึต้องใส่ใจกบัอาหารที่จะให้สตัว์เลี้ยงกนิ	
เริ่มตั้งแต่เขายังเด็กเลย	 ทุกวันนี้อาหารส�าเร็จรูป
ก็มีการออกแบบมาส�าหรับสุนัขในแต่ละช่วงวัย	
หรอืแต่ละสายพนัธุ์	เจ้าของควรสงัเกตจากฉลาก
ว่า	ถ้าสตัว์น�้าหนกัตวัเท่านี้ต้องให้อาหารปรมิาณ
เท่าไหร่	 ตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ย	 เป็นค่าโดยคร่าวๆ	
ถ้าทานแล้วเขาไม่อิ่ม	 หรือมีน�้าหนักตัวลดลง 
ก็ต้องปรับเพิ่ม	 แต่ถ้าทานไปแล้วสัตว์มีความ
ตุย้นุย้ขึ้นมาอย่างรวดเรว็กต้็องปรบัลด	เจ้าของเอง 
กต็้องสงัเกตดูด้วย

เรื่องนี้ก็ส�าคัญ
	 ถ้าจะแสดงความรกักบัเขาด้วยการมอบอาหาร
และขนมให้กบัน้องหมา	กค็วรให้ในปรมิาณที่พอด	ี
เลอืกอาหารที่เหมาะกบัช่วงอายแุละสายพนัธุข์อง
เขา	แล้วความอ้วนกจ็ะไม่มาถามหาสตัว์เลี้ยงของ
คณุอย่างแน่นอน
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boston 
terrier
 "นายเจี๋ยมเจี้ยม แต่เล็กพริกขี้หนู"

สำหรับคนรักสุนัขแล้ว	 การค้นหาข้อมูลร้าน
อาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่น�าน้องหมา

เข้าไปได้คืองานอดิเรกกันเลยทีเดียว	 แต่ถึงแม้
ใช้	 Google	 ช่วยก็ยังยากเหมือนงมเข็มในคลอง
แสนแสบ	อ๊ะ!!	แต่เดี๋ยวก่อน	อย่าได้ท้อเพราะยคุ
สมัยเปลี่ยนไปแล้ว	 ปัจจุบันมีสถานที่หลายแห่ง
ซึ่งเปิดให้คุณพาเจ้าตูบสี่ขาไปลั้นลาได้แบบยืด
อก	ทั้งช้อปปิ้งมอลล์แบบ	open	หรอืร้านอาหารที่
เจาะจงเลยว่า	 "น�าสนุขัมาเถอะ"	นี่ล่ะสวรรค์ของ
คนรกัหมา	(ร้องไชโยดงัๆ)
	 เช่นเดยีวกบัคาเฟ่ขนาดย่อมๆ	ที่มบีรรยากาศ
สบายๆย่านลาดพร้าว	 เพยีงเหน็ชื่อกห็อบเจ้าตูบ
เข้ากระเป๋ากันได้เลย	Dogaholic Cafe	 ร้าน
อาหารผสานเครื่องดื่มแสนอร่อย	แถมอพัเดทเมนู
บ่อยๆ	เพื่อคนเลี้ยงน้องหมาที่ชอบบรรยากาศผ่อน
คลาย	 มีทั้งส่วนหน้าร้านให้คุณนั่งรับไออุ่นของ
แดดชิลล์ๆ	 หรือจะเลือกนั่งนุ่มๆบนโซฟาเย็นฉ�่า
ภายในร้านกต็ามแต่ใจชอบ	แถมพนกังานต้อนรบั
ยงัน่ารกัน่าชงั	เป็นชวิาว่าสาวน้อยนามว่า	มวิมวิ	
มาแล้วไม่ต้องกลวัเลยว่าตูบคณุจะเหงา	ได้เพื่อน
ใหม่กลบัไปให้ประทบัใจแน่นอน
	 ร้านนี้หาไม่อยาก	 เพราะตั้งอยู่ในโครงการที่ 
คุ้นหู	Tree	Square	ลาดพร้าว	94	ทาวน์	อนิ	ทาวน์	
คุณสามารถเช็ควันและเวลาเปิด-ปิดร้านได้ที่ 
แฟนเพจ	Dogaholic	Cafe	

dOgAHOLic
cAfE "รักหมา" 
ชอบชิม เชิญไปอิ่ม(ใจ)ที่นี่
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This’s A Pet

ศีรษะ 
มลีกัษณะเป็นสี่เหลี่ยม	

ส่วนบนของศรีษะค่อนข้าง
แบน	ขนาดศรีษะพอดกีบั

ล�าตวั	ไม่ดูใหญ่หรอืเลก็กว่า
จนเกนิไป	จดุหกั
บนใบหน้าก�าลงัดี

หู เลก็ตั้งขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยม	จะปล่อยให้
เป็นธรรมชาตหิรอืจะขลบิใบหูออกกไ็ด้

จมูก 
มสีดี�าเป็นมนั

ฟันหน้า ของขากรรไกรล่าง
ยื่นออกมา	(undershot)
ปาก กระบอกปากกว้างและสั้น

ดวงตา กลมโต	
ตาทั้ง	2	ข้างห่างกนั

เส้นหลัง 
โค้งเลก็น้อย
ก�าลงัพอด	ีเรยีบ
เนยีน	กล้ามเนื้อ
กระชบั

ล�าตัว 
มขีนาดสมส่วน	

กะทดัรดั	กล้ามเนื้อกระชบั	
อกกว้างลกึ

ขาหน้า ตรง	แขง็แรง	เตม็ไปด้วย
กล้ามเนื้อ	มองจากด้านหน้าจะเหน็
ขนานกนัทั้ง	2	ข้าง	
ขาหลัง ต้นขาแขง็แรงเตม็ไปด้วยกล้ามเนื้อ	
ช่วงโค้งหน้าขารบักบัท่อนขาล่างก�าลงัด	ี
ท่อนขาล่างถงึข้อเท้าสั้น	

หาง	สั้น	ทิ้งลงต�่า	
แต่ในบางขณะ
จะยกขึ้นสูงเป็น
เส้นขนานกบัพื้น

ขน
สั้น	เรยีบเนยีน	
เงางาม	มสีขีน
สขีาวกบัสดี�า,	สลีายเสอืกบัสขีาว,	
สแีมวน�้า	หรอื	สนี�้าตาลเข้มเฉด
กบัสขีาว

หมา
หน้าตา(ดูจะ)บี้อ
เห็นเมื่อไหร่เอาฮา
ดีนะ แต่ในความที่
หน้าตาดูทะเล้นนั่นเอง
คอืจดุขายทีท่�าให้เราอยากรูจ้กัตวัตนเจ้าสีข่าพนัธุน์ี ้
มากขึ้นพร้อมรอยยิ้มอย่างเอ็นดู
 บอสตนั เทอร์เรยี	(Boston	Terrier)	สนุขัตวัแคระ 
สายพนัธุเ์ลก็	หน้าตาซื่อๆ	มนึๆ	เหวอๆ	ฮาๆ	เหมอืน 
เขาจะเป็นตวัตลกนะ	แต่ถ้าผูห้ญงิชอบผูช้ายอารมณ์ดี 
น้องหมาชื่อนี้คอือดุมคตขิองคณุค่ะ
	 เห็นจากชื่อนั้นระบุถิ่นก�าเนิดอย่างชัดเจนว่าคือ 
ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกา	 ไฮบริดมา
จากบรรพบรุษุเชื้อสายองิลชิ	บูลดอ็ก	และองิลชิ	ไวท์	 
เทอร์เรยี	ซึ่งในยคุนั้นไม่ได้มรีปูลกัษณ์เช่นปัจจบุนั
	 เจ้าตวัน้อยนั้นร่าเรงิแจ่มใส	เป็นมติร	กระตอืรอืร้น	
แต่ชาญฉลาด	ชอบท�ากจิกรรม	รกัความสะอาด	เขา
ยนิดจีะอยูเ่คยีงข้างคณุอย่างเงยีบๆ	ไม่ซกุซนวุน่วายให้
ต้องปวดหวั	ขอแค่คณุหยบิยื่นความรกัและเอาใจใส่ 
เขาตอบแทนบ้าง	ไม่มากเกนิไปใช่ไหม
	 และความที่มขีนาดตวัไม่ใหญ่โต	บอสตนั	เทอร์เรยี
จึงอยู่อาศัยในพื้นที่ไม่โอ่อ่ามากอย่างอพาร์ตเม้นท์ 
หรอืคอนโดได้	 แถมขนสั้น	 ท�าความสะอาดง่าย	 แค่
แปรงขนให้ทกุวนั	เน้นใบหน้า	หแูละดวงตาเป็นพเิศษ
หน่อย	 บวกกบัจดัสรรเวลาออกก�าลงักายบ้าง	 เขาก็
แฮปป้ีสดุๆ	แล้ว	ไม่เชื่อคณุกล็องเลี้ยงดูสิ



Dog Panorama

dOg 
whisperer
กลัวน้องหมาจะอิจฉา 
	 กลายเป็นคณุพ่อคนใหม่ไปหมาดๆส�าหรบั	“ไซม่อน	คาเวลล์” 
แต่ปัญหาที่เจ้าตัวหนักใจเห็นทีจะเป็นน้องตูบแสนรัก 
สองตวั	“สควดิด์ล”ี	และ	“ดดิล”ี	 	ที่มวิสคิกูรูและเจ้าพ่อ
รายการ	X-Factor	เกรงว่าจะเกดิอาการน้อยเนื้อต�่าใจ	อจิฉา
ลูกน้อยสมาชิกใหม่ของบ้าน	 ว่าแล้วจึงตกลงปลงใจจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสุนัขให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้หมาน้อย
ทั้งสองปรับตัวเข้ากับลูกชายวัยแรกเกิด	 เรียกว่าพยายาม
ทกุทางให้ทั้งน้องหมาและลกูชายอยูร่่วมกนัได้อย่างเป็นสขุ	
เคล็ดไม่ลับที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถน�าไปใช้กับ 
น้องหมาที่บ้านได้ก็คือ	 คุณต้องให้ความรักกับน้องหมา
เหมือนเดิม	 อย่าลืมให้ขนม	 ให้รางวัลกับเขา	 ที่ส�าคัญ 
อย่าลมืว่าเขากเ็ป็นสมาชกิของบ้านเราเหมอืนกนั

U.s. Olympic team 
Keeps adOpting 
dOgs in sOchi
"ตูบโอลิมปิค" 
	 จบลงไปหมาดๆส�าหรบัโอลมิปิค	ฤดหูนาว
ที่เมอืงโซช	ิประเทศรสัเซยี	นกักฬีาจากอเมรกิา
หลายคนนอกจากจะได้เหรียญรางวัลติดไม้
ติดมือกลับบ้านแล้ว	 พวกเขาหลายคนยังพา 
เพื่อนใหม่กลบับ้าน	เพื่อนใหม่ที่ว่านี้กค็อื	บรรดา
หมาน้อยไร้บ้าน	 อาศัยอยู่ตามท้องถนนของ 
เมืองโซชิ	 ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ	
อาหารกห็ายาก	สภาพความเป็นอยูข่องเจ้าตบู 
ถงึขั้นย�่าแย่	บรรดานกักฬีาที่ไปแข่งขนัต่างช่วย
กันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยเจ้าตูบเหล่านั้น 
บางคนรบักลบับ้านมาเลี้ยงถงึ	5	ตวั	บางคนตั้ง 
กองทนุช่วยเหลอื	ดงึดดูความสนใจจากคนทั่ว
โลก	 จนกระทั่งมหาเศรษฐีชาวรัสเชียคนหนึ่ง 
อดรนทนไม ่ได ้	 รับปากว ่าจะเป ิดสถาน
สงเคราะห์สตัว์ขึ้นที่เมอืงนี้	
	 แม้ว่าจะมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่า	ที่อเมรกิา 
ก็มีน้องหมาที่ต้องการบ้านอยู่ไม่น้อย	 ท�าไม 
ไม่ช่วยกนั	ค�าตอบง่ายๆแต่แฝงความหมายจาก 
นกักฬีาเหล่านั้นกค็อื	ถ้าคณุไปเหน็สภาพของสนุขั 
เหล่านั้นที่โซชิ	 เชื่อเถอะว่าคุณจะรับพวกเขา
กลบัมาบ้านด้วยสกัตวัหนึ่งอย่างแน่นอน

adOrable 
pUppies 
lOOK JUst liKe
panda cUbs
หมา-แพนด้า 
	 ไม่มใีครเอาสไีปพ่น	แต่ลกูหมา 
เกิดใหม่	 3	 ตัว	 ที่มณฑลเจียงซู 
ประเทศจีน	 มีลวยลายบนตัว
เหมอืนกบัแพนด้าเป๊ะๆ	ทั้งสามตวั 
เป็นลูกของเจ้าตูบสายพันธุ์ปักกิ่ง 
กับมัตต์	 ซึ่งคลอดออกมาจาก 
ท้องเดียวกัน	 6	 ตัว	 โดยที่อีก	 3	
ตัวที่เหลือ	 หน้าตาเหมือนน้อง
หมาทั่วไป	มสีามตวันี้แหละที่เป็น 
หมาแพนด้า	งานนี้บอกได้ค�าเดยีว
ว่า	น่าร้ากกกกกกกกกกกกก
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“ทับทิม” 
เปมิกา จิรนรภัทร

กับสุนัขที่รักมากมาย

cover Story

สาวสวยปนปกของ Pet Lover by 
Jerhigh เล่มนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน นักแสดงสาว 
“ทับทิม” เปมิกา จิรนรภัทร เราคุ้นหน้าคุ้นตา

เธอดีจากละครเรื่องแผนร้ายพ่ายรัก และเร็วๆนี้เรา
ก็จะได้เห็นเธอในอีกบทบาทใหม่ในละครเรื่องก๊วนคาน
ทองกับพ่อปลาไหล แต่วันนี้บทบาทที่เธอพกมาพูดคุย
กับเรา คือ คนเลี้ยงสุนัข ที่เธอกระซิบบอกกับเราว่า 
รักมากมาย 

ชีวิตตอนนี้ 
	 “เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ปี	 4	 คณะนเิทศศาสตร์	 ภาคภาษา
อังกฤษค่ะ	 ซึ่งเรียนภาคอินเตอร์จะ
เรียนทุกอย่าง	 ไม่มีเรียนปฏิบัติเลย	
ไม่มีเรียนเจาะจงวิชาใดวิชาหนึ่ง	
เราต้องเรยีนทกุอย่าง	โชคดหีน่อยที่ 
ได้น�ามาใช้ในชีวิตจริง	 ผลงานที่
เพิ่งจบไปคือ	 แผนร้ายพ่ายรัก	 และ 
ที่ก�าลังถ่ายท�าอยู่คือ	 ก๊วนคานทอง
กับพ่อปลาไหล	 รับบทเป็นเลขา 
พี่เบนซ์	 (พรชติา	ณ	สงขลา)	ซึ่งจะ
เป็นคนที่โตแล้ว	 นิ่งๆ	 ท�างานใน
มูลนิธิ	 ต้องขรึม	 แต่มีความขี้เล่น 
ในตวัเอง	ซึ่งต่างจากตวัจรงิที่ไม่ขรมึ
เลย	ออกจะโก๊ะๆด้วยซ�้า”

	 “อนาคตอยากจะเรียนจบก่อน	
แล้วก็ท�างานตรงนี้ไปเรื่อยๆ	 ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราชอบอยู่แล้ว	 ชอบที่ได้สวม
บทบาทเป็นคนอื่นซึ่งในชีวิตจริงเรา
ไม่มโีอกาสได้ท�า”	

น้องหมาแสนรัก
	 “วนันี้พาน้องหมามา	2	ตวั	ต้องพา 
มา	 2	 ตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะงอนกัน 
ถ้าทิ้งอกีตวัไว้	เป็นสนุขั	2	ตวัที่เลี้ยงเลย 
พนัธุ์ปอมเมอเรเนยีน	 เป็นแม่ลูกกนั	
ตวัแม่ชื่อ	โรเซ่	อาย	ุ5	ขวบ	ส่วนลูก
ชื่อ	เอแคลร์	อาย	ุ3	ขวบ	ได้มาเพราะ
พี่สาวอยากได้มาก	 ก็เลยซื้อมาเลย	
ซื้อเข้าบ้าน	 ทับทิมไม่รู้ว่าเขาจะซื้อ	
พอเข้าบ้านมา	ทกุคนกช็อบ	รกัเลย”	
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	 “โรเซ่นิ่งมาก	ไม่เห่าเลย	เรยีบร้อย
มาก	พอเลี้ยงกอ็ยากได้อกีตวั	กเ็ลย
เอาไปผสม	 คลอดออกมา	 3	 ตัว	 
ตายในท ้องหนึ่งตัว	 อีกตัวตาย 
หลังจากคลอด	 2-3	 วัน	 ก็เหลือ 
เอแคลร์ตัวเดียว	 ซึ่งแสบมาก	 เห่า
ตลอดเวลา	 พอเห็นลูกเห่า	 โรเซ่ก็
เห่าตามเลย	เหมอืนมเีพื่อน	เอแคลร ์
กดัทกุอย่าง	ครบวงจร	ที่บ้านม	ี3	ชั้น	 
ซึ่งชั้นล่างเราไหว้เจ้าไว้	 เอแคลร์ 
กินของไหว้เจ้าหมดเลย	 เอแคลร์
เลี้ยงยากนะตอนที่เขาเพิ่งคลอด
ใหม่ๆ	เพราะตวัเขาเลก็	หนาว	ไม่ได้
นอนเลย	กเ็หนื่อยมากๆ”	
	 “ทบัทมิจะไม่ให้เขานอนห้องแอร์
เพราะเขาขี้หนาว	 ต้องให้ใส่เสื้อผ้า	
ท�าให้เขาตัวอุ่นๆ	 ตอนเลี้ยงก็ศึกษา
ไปด้วย	 ว่าสายพันธุ์เขามีโรคอะไร
ประจ�าตัวไหม	 ดูแลยังไง	 ถามหมอ
ตลอดว่าต้องดูแลเขายงัไง”	

วีรกรรมเอแคลร์
	 “เพิ่งไปเมอืงนอกมา	ซื้อรองเท้า
กลบัมา	ชอบมากๆเลยคู่นี้	ปรากฏ
ว่าเอแคลร์กัดสายแหว่งหมดเลย	
หาสายไม่เจอด้วย	 สงสัยจะกิน
เข้าไปด้วย	 ตอนนั้นโกรธมากเลย	 
ดเุขาเลยนะ	จบัมานั่งคยุเลย	ให้เขาด ู
รองเท้า	 แล้วเขาก็ท�าหน้าเศร้านะ	
รู้ตัวว่าผิด	 แต่สักพักก็กลับมาซน
เหมอืนเดมิ”

เขาก็มานั่งฟังนะเหมือน
อยากให้ก�าลังใจเรา 

ทับทิมว่าเขารู้เรื่อง และเขา
ก็รักเราจริงๆ


สิ่งที่อยากบอก
	 “การเลี้ยงสุนัขท�าให้เรามีความ
รบัผดิชอบ	 ไปไหนกเ็ป็นห่วง	คดิถงึ
เขา	 ซื้อของให้เขา	 เวลาเราเศร้าก็
พูดกับเขา	 เขาก็มานั่งฟังนะเหมือน
อยากให้ก�าลงัใจเรานะ	ทบัทมิว่าเขา
รู้เรื่อง	และเขากร็กัเราจรงิๆ”	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 จบไปแล้วกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ	
อย่าลืมนะคะ	 อย่าลืมรักเจ้าตูบที่
บ้านให้มากๆ	 ดูแลเขาให้ดี	 เพราะ
เราคอืโลกทั้งใบของเขา	
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มีวันหนึ่งกลับบ้านมาจากโรงเรียน	 คุณพ่อก็

เอาโดเบอร์แมนมาให้เลี้ยง	 2	 ตัว	 สีน�้าตาล 

กบัสดี�า	ซึ่งเราชอบมาก	เราว่ามนัเท่	สมยัก่อน

อยู่บ้านตึกแถว	 วันหนึ่งสุนัขหายไป	 เพราะ 

คณุพ่อยกให้คนอื่นไปเลี้ยง	เรากเ็สยีใจนะ	ร้องไห้	

พอเรยีนจบ	 ท�างาน	 กไ็ปซื้อเอง	 โดเบอร์แมน 

2	ตวั	สเีดมิ	เลี้ยงจนเขาตายจากเราไป	ส่วนตวันี้ 

หลายๆเหตผุล	ผมชอบชเนาว์เซอร์มากกว่า”

	 “ส�าหรบัชเนาว์เซอร์	ผมชอบที่หน้าตา	ที่ลคุ

ของเขา	เป็นสนุขัที่มหีนวด	อาจจะดูมอมแมม	

แต่จรงิๆเขาเป็นสนุขัที่สะอาด	นสิยัรกัเจ้าของ	

สัตวแพทย์-ใจดี
น.สพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์

ปกป้องบ้าน	ไม่เห่ามาก	สอนง่าย	ปัญหาเรื่อง

กระดูกข้อ	 ไม่เยอะ	 ไม่มีปัญหาเรื่องการดูแล

จดัการ	แขง็แรง	ทนต่อโรค	เป็นพนัธุเ์ลก็ที่เลี้ยง

กนัในบ้านได้	ดูแลง่ายกว่าโดเบอร์แมน”

เป็นสัตว์แพทย์เพราะน้องหมา 
	 “เต็มๆเลยครับ	 เพราะความที่ผมรักสุนัข	

เลี้ยงสนุขัมาตลอด	ท�าให้อยากเป็นสตัวแพทย์	

ผมได้คยุกบัสตัวแพทย์หลายๆท่าน	ทกุคนตอบ

เหมอืนกนัว่าชอบ	อยากท�าให้ชวีติความเป็นอยู่ 

ของสนุขั	ของสตัว์ดขีึ้น	เราอาจจะพูดกบัสนุขั

คลั่งไคล้น้องหมา
	 “ผมเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็กเลยนะ	 เรียกว่าเลี้ยง

แบบคลั่งไคล้เลยกไ็ด้	 เกดิมากเ็หน็สนุขัแล้ว	 เพราะ

ที่บ้านเลี้ยงน้องหมามาตลอด	 ตอนนี้ก็มีพันธุ์ปักกิ่ง	

ปอมเมอเรเนยีน	ชเนาว์เซอร์	2	ตวั	แล้วที่เพิ่งตายไป	

2	ตวัเมื่อกลางปีที่แล้วกม็โีดเบอร์แมน	2	ตวั	และกม็ี

ป๊ักอกีตวัหนึ่ง	เป็นมะเรง็กบัปอดบวมแบบเฉยีบพลนั	

เสียชีวิตในเวลาไล่ๆกันเลย	 เท่าที่ผมเลี้ยงสุนัข 

มาหลายพันธุ์	 ตอนเด็กๆผมชอบโดเบอร์แมนมาก	 

โ รงพยาบาลสัตว์ตล่ิงชัน หนึ่งในโรงพยาบาล 
ที่ เจ ้าของสัตว์ เ ล้ียงย ่านฝั ่งธนฯ รู ้จักกันดี 

ซึ่งมี “นายสัตวแพทย์บูรพงษ์ สุธีรัตน์” หรือ “หมอต๋ัง” 
ที่คนรักสัตว์รู ้ จักกันดี เป็นคุณหมอประจ�าอยู ่ที่นี่ 
วันนี้หมอตั๋งมาเป ็นบุคคลประจ�าคอลัมน ์ ViP 
ของ Pet Lover by Jerhigh ส่วนเราจะคุย 
กับคุณหมอเรื่องอะไรบ ้ างนั้น ต ้องอ ่ านเราไป 
ให ้จบคอลัมน ์ รับรองเลยว่าน ่าสนใจ 
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ผมไม่ชอบพาสุนัขไปเที่ยวนอกบ้าน	

เพราะเขาอาจจะเครียด	 พอเครียด 

กจ็ะโดนเชื้อโรคท�าร้ายได้ง่าย	แต่อนันี้ 

ขึ้นอยู ่กับตัวสุนัขด้วย	 ว่าเขาชอบ 

ไปเที่ยวไหม	ไม่เหนื่อยง่าย	ดูแลเรื่อง

เห็บหมัดให้ดี	 เลือกใช้ยาดีๆ	 ใช้ยา 

ที่มีทะเบียนกับเขา	 ศึกษาสายพันธุ ์

ที่เลี้ยงให้ดี	 เหมาะกับบ้านเราไหม	 

ถ้าไม่เหมาะ	อย่าเลี้ยงเลยครบั	เพราะ

ทกุคนจะไม่มคีวามสขุ”

และสุดท้ายนี้
อยากบอกว่า สุนัข

เป็นเพื่อนที่ดี จะซื่อสัตย์
กับเจ้าของไปตลอดชีวิต 

	 เราอาจมีคนรักเรามากมายและ

สามารถมอบความรักให้ใครหลายๆ

คนได้	 แต่ส�าหรับสุนัขแล้ว	 เขามอบ

ความรักให้เจ้านายเขาคนเดียวโดย 

ไม่รงัเกยีจรงังอนว่านายจะรกัเขาหรอืไม่ 

หากตั้งใจเลี้ยงแล้ว	 ดูแลเขาให้ตลอด

นะครบั
 
 ขอขอบคุณ
	 น.สพ.บูรพงษ์	สธุรีตัน์
	 และโรงพยาบาลสตัว์ตลิ่งชนั

V.I.P

ไม่รู้เรื่องทางค�าพูด	 แต่เราเข้าใจเขานะ	 รู้ว่าเขา

เป็นยังไง	 ป่วยไหม	 ตอนเรียนเราคิดว่าเราคง

รกัษาได้หมด	ทกุตวัหายจากโรค	แต่พอเรยีนจบ	

ก็รู้ว่า	 เราไม่ใช่พระเจ้า	 เราต้องท�าใจ	 ยอมรับ

ความสูญเสยีตรงนั้นให้ได้”

ในฐานะของหมอและคนเลี้ยง
	 “ด้วยความที่ผมมี	 2	 หน้าที่	 คอื	 ฐานะหมอ

และฐานะคนรักสุนัข	 เจ้าของสุนัขอยากจะให้

สุนัขกินข้าวเยอะๆ	 ทานอาหารดีๆ	 อร่อยๆ	 กิน 

จนอ้วน	แต่ในฐานะหมอเรากต้็องบอกว่า	อย่าเลี้ยง 

ให้สนุขัอ้วนนะ	กนิอะไรได้	อะไรกนิไม่ได้	มนัจะ

มโีรคนะ	ทกุอย่างมนัขดัแย้งในตวัเอง	ในแง่หนึ่ง

สนุขัเป็นเหมอืนเพื่อน	พี่	น้อง	และเป็นสตัว์เลี้ยง	

ส�าหรับผม	 สุนัขที่บ้านเป็นทุกอย่าง	 เราก็ต้อง

เข้าใจว่า	 ต้องเลี้ยงเขาตามธรรมชาตินะ	 และก็

เลี้ยงตามอารมณ์ของเราด้วย	 ควรเลี้ยงเขาให้

เหมาะสม	ผมมกัจะบอกกบัเจ้าของสนุขัว่า	ตอนโต 

ดูแลเขาได้ไหม	นสิยัเขาเข้ากบัเราได้ไหม	เข้ากบั

บ้านเราได้ไหม	ที่บ้านเรามใีครอยูบ้่าง	ใครจะดูแล

เขา	เพราะเขาจะอยู่กบัเราไปอกี	10	ปี”

ช่วยเหลือสุนัขจร
	 “ที่โรงพยาบาลมนี้องหมาชื่อ	แจ๋น 

โดนทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล	 เราก็เลี้ยง

มาตลอด	 10	 กว่าปี	 เขาจะอยู ่ที่ 

โรงพยาบาล	 เดินตามผมไปทุกที่ใน 

โรงพยาบาล	 จะไม่ยุ่งกับสุนัขตัวอื่น	 

ถ้ามดืค�่า	เขากจ็ะมาเห่าไล่	มาเฝ้าบ้าน 

เวลาผมอยูเ่วรกลางคนื	แจ๋นกเ็ห่าเรยีก

เวลามคีนไข้มา	แล้วกม็าอยู่เป็นเพื่อน

ผม	ผมกไ็ม่เข้าใจว่าคนที่ทิ้งสนุขั	 เขา

ท�าได้ยงัไง	สนุขัดขีนาดนี้	กเ็ลยกลาย

มาเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ

สนุขัจร”

	 “ผมว ่าการที่บ ้านเรามีสุนัขจร

เยอะ	 ก็ต้องย้อนกลับไปที่พฤติกรรม

ของคนนะ	ว่า	เขาได้สนุขัมา	แล้วเขา

ไม่โอเคกบัมนั	กเ็ลยเอาไปปล่อย	ไม่รู้

จะจดัการกบัสนุขัยงัไง	ผมกเ็ลยคดิถงึ

โรงเรียนสอนสุนัข	 สอนทั้งเจ้าของ	

และสนุขั	 รู้ว่าจะต้องจดัการสนุขัยงัไง	 

สั่งยังไง	 ฝึกยังไง	 เมื่อคนดูแลสุนัขได้	

ก็จะทิ้งสุนัขน้อยลง	 ปัญหาอื่นๆก็จะ

ลดลง	ตอนนี้ปัญหามนัเยอะมาก	เช่น	

น้องหมาถูกรถชน	 ทางโรงพยาบาล

ก็ช่วยเหลือ	 แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด	

เราช่วยเท่าที่เราท�าได้	 คนที่พามา	 

รับไปดูแลต่อไหม	 ต้องช่วยกันครึ่งๆ	

ที่โรงพยาบาลก็มีคนน�าสุนัขพันธุ์ดีๆ

มาปล่อยนะ	 เราก็ต้องดูแล	 มีการ 

รับบริจาคน�าเงินมาเข้าส่วนกลาง 

แล้วน�าไปบรจิาคต่อตามสถานที่ต่างๆ

ที่เขาต้องการความช่วยเหลอื”

	 “เมื่อเราสงสารจากการเห็นสุนัข	

อยากจะรบัเลี้ยง	แต่กต้็องระวงั	เพราะ

เราไม่รู ้ว ่า	 สุนัขตัวนั้นติดโรคหรือ

เปล่า	 เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า	

เพราะเราไม่มทีางทราบได้เลย	ก่อนจะ 

รับสุนัขมาเลี้ยงควรจะกักโรคสักนิด	 

ดแูลห่างๆสกั	2	สปัดาห์	อย่าให้เขาเลยี 

อย่าประมาท	 ถ้าเขาโอเค	 ก็พาไปให้

คณุหมอตรวจร่างกาย	ตรวจโรค”

ฝากถึงคนเลี้ยง
	 “จริงๆถ้าสุนัขไม่ป ่วยก็ไม่ต ้อง 

พาเขามาโรงพยาบาลหรอก	 เพราะ 

โรงพยาบาลก็คือที่สกปรกที่หนึ่งล่ะ	

แหล่งรวมโรค	 รวมทั้งคนด้วย	 แล้ว

เราจะดูแลเขายังไงให้ไม่ต้องพาไป 

โรงพยาบาล	คอื	อาหารการกนิกต้็องให้ 

เหมาะกับสุนัข	 เลือกให้เหมาะกับ 

สนุขัของตวัเอง	การพาเขาไปเดนิออก 

ก�าลังกายก็เลือกช่วงเวลาที่ไม่ร้อน	

อาจจะเป็นช่วงค�่าๆหน่อย	 เพราะมี

น้องหมาที่เสยีชวีติด้วยความร้อนเยอะ	
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discovery of Jerhigh

Photo SHOT!

ส�าหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภาพในฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต

สภาพการจราจรที่ติดขัด ป ัญหาทางการเมืองที่ท�าให ้ถนนหลายสาย
ใช้งานไม่ได ้ ท�าให ้ เจ ้าของสัตว์เลี้ยงหลายท่านมองหาสถานพยาบาล 

ร ้านค ้า เกี่ยวกับสัตว ์ เลี้ยงที่อยู ่ ใกล ้ที่พักอาศัย วันนี้  discovery of 
Jerhigh จะพาไปรู ้จักกับ “โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทไดเร็ค” ย่านสุขุมวิท 55 
เข ้ามาในซอย โรงพยาบาลจะตั้งอยู ่ ในซอยทองหล่อ 20 

	 ที่นี่นอกจากจะเป็นโรงพยาบาล

สัตว์ที่มีที่พักสัตว์มากกว่า	 10	 ที่	 ให้

บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอย่าง

ครบวงจรแล้ว	 ยังมีส่วนของเพ็ทช็อป	

ที่มีสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหลาก

หลาย	 โดยที่ทางโรงพยาบาลเน้น

เลือกจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเป็น

หลัก	 ตามมาด้วยความหลากหลาย

ของสินค้า	 และสินค้าที่ลูกค้าถามถึง	

หรอืสนิค้าที่ลูกค้าชอบ	

	 ส�าหรับเจอร์ไฮแล้ว	 ลูกค้าให้การ

ตอบรับค่อนข้างดี	 เวลามีสัตว์ป่วย 

มารักษา	 ลูกค้าก็จะเลือกซื้อเจอร์ไฮ

ติดตัวไปด้วยเกือบทุกคน	 รวมถึงสัตว์

ที่เข้ามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วย	

เจ ้าของก็มักจะซื้อเจอร ์ไฮแล้วฝาก 

เจ้าหน้าที่ไว้ให้น้องหมาของตวัเอง	

	 ถ้าใครอาศัยอยู่แถวย่านทองหล่อ	

แล้วก�าลังมองหาสถานพยาบาลครบ

วงจร	 มีร้านเพ็ทช็อปไว้เลือกซื้อสินค้า	

โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทไดเร็ค	 คือสถานที่

ที่ต้องแวะเชค็อนิ	ห้ามพลาดกนันะคะ	

P e t 
Direct 

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย 
เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจใน fB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยาย
แล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

“แหม.....หอมทะลุซอง”
คุณไสว แจ้งพันธ์

“อร่อยถึงขนาดลงทุนแกะเอง 555”

คุณ Suttada Sangpom

“อยากกิน...นั่งรอนานแล้วนะ”

คุณ อดิศยา

“Nylon อยากชิม jerhigh มั่งจัง”คุณไต้ฝุ่น

“แกะซองด้วย เป๋าตังค์อยากหม�่าแล้ว”
คุณสุนันทา โทวระ
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News & Event

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ จัดสัมนากุลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ให้กับตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศ 
พร้อมเยี่ยมชมโรงงานวัตถุดินชั้นดีผลิต “เจอร์ไฮ”
	 ในวนัที่	 5	 กมุภาพนัธ์	 ที่ผ่านมา	บรษิทั	 ซพีเีอฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 แบรนด์อาหารสนุขัเจอร์ไฮ	 ได้จดักจิกรรมสมันา	กลยทุธ์การบรหิารร้านค้าปลกีสมยัใหม่	 เพื่อเตรยีมพร้อมปรบัตวั 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดอาหารสุนัข	 ให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอาหารสุนัขทั่วประเทศ	ณ	 อ.แก่งคอย	 จ.สระบุรี	 พร้อมน�าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร	 ในฐานะแห่งที่มาของ
วตัถดุบิคณุภาพเพื่อน�าไปผลติอาหารสนุขัแบรนด์	“เจอร์ไฮ”	ที่มกีระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั	ได้มาตรฐานเทยีบเท่าอาหารมนษุย์	การนัตดี้วยรางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิTQC	(Thailand	Quality	
Class	Award)	จนเป็นที่ยอมรบัทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า	22	ประเทศทั่วโลก	โดยมคีณุกติศิกัดิ์		ลิ้มอ�าไพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ	และ	คณุระว	ีธรีเนตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ		ให้การต้อนรบั
และน�าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

Pet Party: 
พูดจาภาษาปอม กับอาหารสุนัขเจอร์ไฮ
	 โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจัดกิจกรรมดีๆเพื่อคนเลี้ยงปอม	
ภายใต้ชื่องาน	 Pet	 Party:	 พูดจาภาษาปอม	 โดยได้จัดให้มี
กิจกรรมพูดคุยและให้ค�าปรึกษาเรื่องโรคฮิตของปอมที่ผู้เลี้ยง
ควรรู้	 และบริการตรวจสุขภาพฟรี	 พร้อมร่วมสนุกชิงรางวัล	
อาท	ิน้องหมาแข่งกนิเรว็	โดยอาหารสนุขัเจอร์ไฮ	และกจิกรรม
อื่น	ๆอกีมากมาย




