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IT 
musT be 

you.
    'Maltese' 
แอนตี้ อลิตา แบล็ทเลอร์



dog Guru

dog's
life circle
7 ปัจจัยต้องรู้
ในวงจรชีวิตสุนัข
มนษุย์มปัีจจยั 4 เป็นองค์ประกอบหลกัในการด�ารงชวีติ ซึง่คณุรูด้ว่ีามอีะไรบ้าง (อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั 

เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) ส�าหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ไม่ต่าง ในหนึ่งวงจรชีวิต 
ของพวกเขาก็มีความต้องการหลักไม่ต่างจากคนเราอาจเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย เราขอน�าเสนอให ้
คุณได้รู้เป็นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับมือใหม่ และเพ่ือปรับตัวเข้าหากันส�าหรับมือเก่า
กับ 7 ข้อต้องรู้ตามนี้

1 อาหาร โดยทั่วไปสนุขัมกัจะกนิอาหาร 1-2 มื้อต่อวนั แต่ในสนุขั
พันธุ์เล็กและลูกสุนัขมีความต้องการมื้ออาหารในแต่ละวัน 

มากกว่าสนุขัที่โตเตม็ที่แล้ว อาจปรบัจ�านวนเป็น 3 มื้อต่อวนัได้

2น�้า สนุขัต้องกนิน�้าสะอาดตลอดเวลา คณุต้องแน่ใจว่าชาม 
ใส่น�้าของเจ้าตูบนั้นสะอาด ทางที่ดีควรเปลี่ยนน�้าและ

ท�าความสะอาดภาชนะที่ใส่ทกุวนั

3นอน โดยส่วนใหญ่แล้วสนุขัมกัจะใช้เวลานอนหลบัประมาณ 
16-18 ชั่วโมงต่อวัน แม้ว่าจะใช้เวลานอนค่อนข้างมาก  

แต่พวกเขาก็ตื่นขึ้นมาถี่กว่ามนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกัน จะ 
นอนหลับมากแค่ไหนหรือตื่นเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่สุนัข
ท�าในแต่ละวนั สนุขัที่เป็นสตัว์เลี้ยงจะชอบนอนมากกว่าสนุขัที่ใช้
แรงงาน (สนุขักู้ภยั สนุขัค้นหา หรอืสนุขัต้อนสตัว์) สนุขับางตวั 
จะหลบัเมื่อพบว่าไม่มอีะไรน่าสนใจและรู้สกึเบื่อ

6ความสบาย สุนัขชอบสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนและไม่เย็น 

จนเกินไป เจ้าตูบส่วนใหญ่มีความสุขกับการอยู ่
ในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้ง แต่บางตัวก็ชอบที่จะใช้
ชีวิตกลางแจ้งอยู่เหมือนกัน ถ้าสุนัขของคุณนิยม 
ไลฟ์สไตล์อย่างหลังควรมีประตูที่สามารถให้เขาวิ่ง
เข้าออกได้สะดวกเพื่อหลบภยัจากสภาพภูมอิากาศ

7เวลา เป็นปัจจยัส�าคญัที่ต้องได้รบัความร่วมมอื
จากผู้เลี้ยงด้วยส่วนหนึ่ง เพราะเจ้าตูบนั้นชอบ 

ที่จะใช้เวลาไปกับเจ้าของของพวกเขา มันเป็นช่วง
เวลาที่ท�าให้ตูบรู ้สึกว่าตัวเองส�าคัญและเป็นที่รัก  
เป็นเรื่องส�าคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าสุนัขนั้นมีความ
รูส้กึที่ไม่ต่างจากมนษุย์ในด้านของความต้องการเป็น
ที่รกั ส�าหรบัเจ้าสี่ขาแล้วเจ้าของคอืบคุคลส�าคญัที่เขา 
จะรกัและซื่อสตัย์ไปจนชั่วชวีติ การแบ่งเวลาของคณุให้
กบัเขาท�าได้ในหลายกจิกรรม เช่น การออกก�าลงักาย 
การเล่น การให้อาหาร อาบน�้า แปรงขน หรือแค่ 
นั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันก็ได้ สุนัขชอบที่คุณสัมผัสเขา
ด้วยการลูบขนเบาๆ โอบกอด หรือแม้แต่นวดเบาๆ
ตามจดุสมัผสัต่างๆ

 เมื่อคณุทราบถงึความต้องการเบื้องต้นทั้ง 7 ข้อ
ของสุนัขแล้ว ลองใช้เวลาในวันหยุดท�างานของคุณ
จัดสรรกิจกรรมที่จะท�าร่วมกับเขาดูบ้างไหม ด้วย
แนวทางง่ายๆ ดงันี้

07:00-07:30 ตื่นนอน พาสุนัขออกไปเดินเล่น 
ให้เขาท�าธุระส่วนตัว เล่นกับเขา
สัก 10 นาที ตรวจสอบความ 
ผิดปกติของร่างกายสุนัข โดย 
อาจจะดทูี่ดวงตา สภาพขน รวมถงึ 
พฤตกิรรมของเขา

07:30-08:00 ให้อาหาร เปลี่ยนน�้าใหม่

08:00-09:00 หลังอาหาร ควรพาเขาออกไป 
ขบัถ่ายอกีครั้งหนึ่ง

09:00-12:00 เวลาพกัผ่อน

12:00-13:00 ช่วงเวลาท�ากิจกรรม เป็นเวลาที่
คุณสามารถพาเขาออกไปเที่ยว
เล่นข้างนอกได้

13:00-17:00 เวลาพกัผ่อน

17:00-19:30 ช่วงเวลาอาหาร เปลี่ยนน�้า ใช้เวลา 
อยูก่บัเขาให้นานขึ้นกว่าในตอนเช้า 
ให้เขาเล่นและใช้พลังงานให้มาก
ขึ้น

19:30-ก่อนนอน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแปรงขน 
ให้กับเขา และใช้เวลาในการท�า
กจิกรรมเบาๆร่วมกนักบัสนุขั

 แต่ทั้งนี้ตารางเวลาก็ควรจัดการอย่างเหมาะสม 
ให้เข้ากับพื้นฐานของสุนัขแต่ละตัวและตารางเวลา
ท�างานของคุณ ถ้าจับทั้งสองส่วนนี้มาผนวกกันได ้
ทั้งคณุและสนุขักจ็ะแฮปปี้

4การขับถ่าย สุนัขโตเต็มวัยจะขับถ่ายของเสีย (ปัสสาวะ) อย่างน้อยทุก 6-8 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีสุนัข 
บางตวัสามารถอดทนได้นานกว่านั้น ส�าหรบัลูกสนุขัจะมคีวามถี่ในการขบัถ่ายที่มากกว่า

5เล่น สนุขัทกุตวัชอบเล่น มนัเป็นกจิกรรมหนึ่งในชวีติประจ�าวนัของเขาที่ช่วยให้มคีวามสขุทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจ คุณอาจจัดหาของกระตุ้นความสนใจต่างๆมาให้เขาอย่างเพียงพอ เช่น ของเล่น พื้นที่

ว่างส�าหรับวิ่งเล่น กิจกรรมที่ท�าร่วมกัน และเวลาที่เพียงพอในการเล่นซึ่งนั่นรวมถึงการออกก�าลังกายด้วย 
อย่างหนึ่ง 
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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

dog Panorama

เสียงทุกคนเป็นผล 
ไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์
ฉบับแรก
A CALL for Animal Rights Thailand รายงาน 
ความคืบหน้าของแคมเปญรณรงค์ให้มีกฎหมาย
คุม้ครองสตัว์ เมื่อที่ประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
มีมติผ่านวาระ 3 ให้ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการ 
ทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์ ประกาศใช้
เป็นกฎหมาย พร้อมเพิ่มโทษผู้กระท�าผิดสูงสุด 
จ�าคกุถงึ 2 ปีเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หลงัจากที่กลุม่คน
รกัสตัว์ได้ร่วมกนัรณรงค์ ผลกัดนั พ.ร.บ. คุม้ครองสตัว์ 
มาอย่างยาวนาน นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ของเมืองไทยกับกฎหมายเพื่อสัตว์ฉบับแรกของ
ประเทศ หนึ่งรายชื่อของคุณมีค่าสามารถลงชื่อ 
ร่วมรณรงค์ผลักดันร่าง พ.ร.บ. นี้ให้ไปต่อได้ที่  
www.change.org ขอขอบคุณรายงานข่าวจาก 
เวบ็หมาสดุฮอต dogilike.com

FAkE CARTOOn EyEs 
FOR PETs MAkE EVERyTHing BETTER
เทรนด์ล่ามาแรงเมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมาของผูใ้ช้ทวติเตอร์ในประเทศญี่ปุน่เรยีกเเสยีงฮา
ของผู้พบเห็นไปไม่น้อยกับการอัพโหลดภาพแมวที่มีดวงตากุ๊กกิ๊กแบบการ์ตูน ซึ่ง 
เกมส์นี้ถูกเรียกว่า Neko montaaju หรือชื่อแบบไทยๆคือ “การตัดต่อภาพแมว”  
งานนี้ไม่ต้องพึ่งแอพ ไม่อาศยัโฟโต้ช้อป แค่วาดรูปตาในแบบที่คณุชอบ แล้วถ่ายภาพ
กบัสตัว์เลี้ยงซึ่งแพร่ระบาดมาจากผูเ้ลี้ยงเหมยีวจนลามไปยงัสตัว์เลี้ยงอื่นๆ ภาพถ่าย
เหล่านี้มผีู้ชื่นชอบมากถงึขนาดถูก retweeted เกอืบสี่พนัครั้งได้ เหน็แล้วอยากเอาไป
เล่นกบัเหล่าแฮมสเตอร์ที่บ้านบ้างจงั

PiT BuLL’s CuTE 
PHOTOBOOTH PiCs 
Find HiM A FOREVER HOME
เป็นอีกหนึ่งแคมเปญน่ารักๆส�าหรับน้องหมาไร้บ้าน เมื่อ 
The Humane Society of Utah อพัภาพเซลฟ่ีของเหล่าเจ้าตูบ 
หาบ้านในอิริยาบถที่ดูเป็นตัวเองมากๆ นั้นเรียกเสียง 
ฮือฮาถึงความน่ารักน่าเอ็นดูได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ 
Teton เจ้าสี่ขาพันธุ์พิทบูทที่คนส่วนใหญ่มักติดภาพของ
ความดุร้ายจึงมักถูกมองข้ามอย่างเสียไม่ได้ กลับถูกตา
ต้องใจ Erin Bird มากจนเธอต้องส่งข้อความถงึสามทีนัที
ถึงความต้องการรับ Teton มาเลี้ยง เมื่อเขาตอบตกลง 
เธอแปลกใจมากแต่นั่นเป็นค�าตอบที่น�ามาซึ่งความสุข
พวกเขา และสุนัขหลายตัวในโครงการนี้ก็ได้บ้านที่แสน
อบอุ่นอยู่อาศยัเป็นที่เรยีบร้อยแทบทกุตวั ต้องยกความดี
ความชอบส่วนหนึ่งให้ Guinnevere Shuster ชา่งภาพฝีมอื
เยี่ยมที่สามารถดงึความน่ารกัของเหล่าสี่ขามาออกมาได้
เป็นผลส�าเรจ็จรงิๆ



cover Story

Petlover by JerHigh ฉบับน้ีขอพาคุณไปรู้จักสาวสวย 
แอนตี ้อลิตา แบลท็เลอร์ ทีโ่ด่งดังจากเวทปีระกวด Academy 
Fantasia ss4 ก่อนจะมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับผลงาน

พรีเซ็นเตอร์โฆษณาหลายๆชิ้น รวมถึงบทสาวในกระทรวงของ ผอ. 
แห่งละครแรงเงา ที่บอกว่ากระแสแรงจริงๆ ล่าสุดเพิ่งผ่านตากันไปกับ
เรื่องเสือ สิงห์ กระทิง บ๊องส์ ละครตอนเย็นทางไทยทีวีสีช่อง 3 เธอผู้นี้
เป็น doglover ตัวจริงเสียงจริงแบบไปไหนมาไหนถ้ามีโอกาสขอพกพา
น้องหมาไปด้วย อยากรู้ว่าความผูกพันเหล่านี้มีมากมายแค่ไหน เชิญอ่าน
บรรทัดต่อไปได้เลยค่ะ
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    'Maltese' 
แอนตี้ อลิตา แบล็ทเลอร์

ตอนนี้มีสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่บ้าง
 แอนตี้ อลิตา แบล็ทเลอร์ค่ะ  
ที่บ้านตอนนี้เลี้ยงสุนัขอยู่ค่ะ เป็น
พนัธุ์มอลทสี 8 ตวั ซึ่งทแีรกเลี้ยงอยู่
แค่หนึ่งกเ็พิ่มเป็นสอง แล้วก ็3 เป็น
ตวัเมยี คราวนี้กอ็อกมาอกี 7 เป็น 12 
กใ็ห้คนอื่นไปบ้าง เหลอืไว้ 8 ตวันี่ก็
เยอะแล้วค่ะ 

เลี้ยงเยอะขนาดนี้ดูแลยังไง
 จริงๆมอลทีสเป็นพันธุ์ที่ต้องดูแล
เยอะมาก เพราะเขาเป็นหมาสีขาว 
ก็จะมีปัญหาของคราบน�้าตา มีสี
น�้าตาลที่ตากบัปากได้ง่าย ถ้าเกดิไม่
ระวังเรื่องอาหารหรือว่าพวกเชื้อโรค
ต่างๆ ต้องบอกว่าที่บ้านโชคดีที่ได้
สายพนัธุท์ี่ไม่มกีรรมพนัธุท์ี่เป็นคราบ
น�้าตา แล้วเราก็ดูแลประมาณหนึ่ง 
คือไม่ถึงกับดูแลทุกวัน แค่ให้กิน
อาหารที่ดี เขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหา 
แต่เวลาที่เราเปลี่ยนอาหารที่มโีปรตนี 
ค่อนข้างสูงมาก แกท�าให้เกิดคราบ
น�้าตาได้ค่ะ เราก็เปลี่ยนอาหารไป
เรื่อยๆ หรอืว่าต้องหาวธิกีารแก้อื่นๆ 
ส่วนการดแูลโดยทั่วไปส�าหรบัมอลทสี 

ซึ่งเป็นน้องหมาขนยาว คนส่วนใหญ่
จะชอบปล่อยขนยาวมัดจุกให้สวยๆ
เคยคดิเหมอืนกนัค่ะว่าอยากให้หมา
ของเราขนยาว ตอนที่ได้ตวัเมยีมาก็
ลองเลี้ยงให้ขนยาวที่สดุ พอน�้าท่วม
เราก็ต้องพาเขาย้ายไปอยู ่คอนโด 
ตอนนั้นไม่มีเวลาหวีขน ขนก็พันกัน
เลยเป็นที่มาของการตดัขน พอตดัก็
รู้สึกว่าขนสั้นก็น่ารักนะ แล้วเขาก็
ท่าทางจะสบายตัวกว่าด้วย ตั้งแต่
นั้นกเ็ลยจบัตดัสั้นทกุตวัไปเลยค่ะ 

ท�าไมต้องเป็นมอลทีส
 ก่อนหน้าที่จะเลี้ยงมอลทีส เคย
เลี้ยงมเินยีเจอร์ พนิเชอร์ 2 ตวั แล้ว
น้องสาวก็เลี้ยงชิวาว่า เราก็ชอบนะ 
แต่ว่ามนัตวัเลก็มาก เวลาฟัดไม่ค่อย
เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่ อีกอย่างคือ
ระหว่างสุนัขขนสั้นกับที่มีขนมาก
หน่อยก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน 
แล้วมอลทสีกเ็ป็นหมาที่สวย หน้าตา
น่ารักดีค่ะ พอเลี้ยงแล้วขยายพันธุ์
เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่า
ท�าให้เรากลายเป็นคนชอบมอลทีส 
รกัมอลทสีไปเลย
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ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์สักหน่อย
 ตอนนี้คนที่เลี้ยงสตัว์เยอะมากค่ะ 
โดยเฉพาะน้องหมา บางคนเลี้ยงคอื
รูว่้ารกั แต่บางคนเริ่มเลี้ยงจากการที่
เหน็คนอื่นเลี้ยงกเ็ลยอยากเลี้ยงตาม 
แต่ลืมค�านึงว่าเราสามารถเลี้ยงเขา
ได้จริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่แค่เลี้ยงได ้
แต่ต้องเลี้ยงเขาให้ดีด้วย ถ้าเกิดว่า
เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับเรา เลี้ยงมาปี
สองปีแล้วจะทิ้งจะขว้าง เขาก็ไม่
สามารถไปใช้ชวีติเองได้ คอืคนเลี้ยง
ต้องรูไ้ว้เลยว่าต้องรกัเขาไปได้ตลอด
ชวีติ จรงิอยูว่่าตอนเดก็มนัน่ารกั โตมา 
อาจจะน่ารักน้อยลง หรือว่าพอแก่
หรอืไม่สบายมนัอาจจะไม่น่ารกั มนั
อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด ต้อง
คิดถึงเผื่อเวลานั้นด้วยว่าเราจะรับ
เขาได้จรงิหรอืเปล่า

แนะน�า The gang สักหน่อย
 เป็นแก๊งค์ 'T' Family ค่ะ ตวัแรก
ชื่อรถถงั ส่วนใหญ่จะเรยีกถงั กเ็ป็น
ตวั T ตวัที่สองชื่อเทอร์โบ ตวัที่สาม
ไทนี่ พอตวัต่อมาเรากล็สิต์ชื่อที่มตีวั 
T ไว้ก่อนค่ะ พอคลอดมากจ็ะมชีื่อไว้
เลือก 10-20 ชื่อ อันไหนดูไม่ใช่ 
ไม่เหมาะกบัคาแรคเตอร์เขากเ็อาออก 
นอกจากรถถงั เทอร์โบ ไทนี่ กจ็ะมี
โทรฟี ไทเกอร์ ทูน่า แทงโก้ แล้วก ็
ไทเก๊ก หลายคนถามบ่อยมากว่า 
จ�าชื่อได้ยงัไง คอืว่าเราจ�าชื่อน้องหมา 
ยากแล้ว แต่หมาเกิดมาพร้อมๆกัน
เนี่ยเขารู้ชื่อตวัเองด้วย ถ้าเราเรยีกนี่
เขาจะรู้เลยว่าเราเรียกตัวไหน รู้ว่า
เขาชื่ออะไร วิธีการจ�าของแอนตี้คือ 
เราไม่ได้หมามาทเีดยีว 8 ตวั เขามา
ทลีะ 1, 2, 3 แต่ช่วง 4-7 นี่ค่อนข้าง
ยากหน่อย เพราะว่ามนัมาพร้อมกนั 
แต่ว่าเราเหน็มาตั้งแต่เดก็ ท�าคลอด
เอง ดูแลเองทกุอย่าง แต่ละตวัจะมี
คาแรคเตอร์แตกต่างกนั นสิยั  หน้าตา 
แววตาเขากจ็ะไม่เหมอืนกนั เวลาเขา 
มาเล่นก็จะไม่เหมือนกัน บางตัวจะ
ชอบสนัโดษ อยู่ตวัเดยีว บางตวัจะ
สนทิกนัแค่สองตวั ไม่สนทิกบัตวัอื่น 
หรอืว่าทรงผมบางทเีรากแ็อบตดัเอง
กไ็ม่เหมอืนกนั พออยู่ไปเรื่อยๆเราก็
จะจ�าได้ค่ะ ใช้ความเคยชนิมากกว่า

วีรกรรมสุดแซ่บ
 8 ตวันี้ค่อนข้างซนมาก เป็นสนุขั
ที่ขี้เล่นค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี้ยง
เขาแบบว่าทะนถุนอมมากให้เขาหวง
เนื้อหวงตัว เขาจะเป็นหมาขี้อ้อน  
ตดิคน ที่บ้านจะไม่มสีนามหญ้า ไม่มี

บรเิวณให้เขา แต่ว่าเนื้อที่บ้าน 4 ชั้น
จะปล่อยให้เขาวิ่งเล่นได้เตม็ที่เลยค่ะ 
จะไม่ขงัเขาไว้กจ็ะมอีิสระมาก ส่วน
วรีกรรมเหรอคะ คอืเคยม ี4 ตวัที่เกดิ
มาใหม่ๆ เป็นเดก็ๆ ตอนนั้นไม่อยูบ้่าน 
ก็ไม่คิดว่าหมาเด็กอายุแค่ประมาณ
หนึ่งเดือนจะมีความสามารถพิเศษ
ในการฉกีถงุอาหารกนิเอง แล้วเวลา
ที่บ้านซื้ออาหารเนี่ยจะซื้อเยอะ ก็
วางไว้ปกติ กลับมาถึงบ้าน หมา 
ไม่ขยบัตวั คอืช่วยกนักดัถงุแล้วกร็มุ
กินจนพุงจะแตก อิ่มจนเดินไม่ไหว 
แล้วท้องตงึมาก แล้วกม็ไีทเก๊ก เป็น
น้องเล็กสุดแล้วค่อนข้างจะซน เขา
เกดิมาในคลอกที่ม ี5 ตวัแล้วเขาตวั
เลก็สดุ กเ็ลยเหมอืนโตช้า กจ็ะแบบ
ปวกเปียก แต่จรงิๆเขาแขง็แรงนะคะ 
แต่จะเดนิแบบสะโหลสะเหล แขนขา 
อ่อน ชอบลื่น ตั้งแต่เดก็จนทกุวนันี้ก็
ยงัเป็นอยู ่แล้วถ้าเกดิว่าเราออกจาก
บ้านเขาก็จะอยากออกมาด้วย แต่
บางทีเราก็ออกมานาน เขาก็คงจะ
บ่นเหมอืนกนัว่าไม่น่าออกมาเลย แต่

ถ้าเกิดกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีใครอยู่
เลยก็จะมีหัวโจกในแก๊งค์ที่สามารถ
กระโดดขึ้นโต๊ะได้อยู ่ตัวเดียวคือ 
ไทเกอร์ เพราะตวัใหญ่สดุ กจ็ะชอบ
เอากระดาษทชิชู ไม้ขนไก่มาฉกี รื้อ
ข้าวของเหมือนให้รู้ว่าไม่พอใจนะที่
ไม่พาออกไป แต่ถ้ามีคนอยู่ด้วย 
ทกุอย่างจะสงบเงยีบเรยีบร้อยมาก

คิดอยากเลี้ยงพันธุ์อื่นบ้างไหม
 เคยคดิอยากเลี้ยงพนัธุใ์หญ่กว่านี้ 
เหมือนกันค่ะ แต่ที่บ้านไม่มีบริเวณ 
เรากค็�านงึถงึด้วยว่าถ้าจะเลี้ยงกต้็อง
ให้เขาอยู่สุขสบาย อย่างตอนที่จะ
เลี้ยง 8 ตัวนี้ก็คิดเหมือนกันว ่า
จ�านวนขนาดนี้เราจะไหวหรือเปล่า 
อาจจะโอเคกับพื้นที่ที่บ้านแล้ว แต่
ถ้าเยอะกว่านี้คงจะแออัดเกินไป 
และเรากจ็ะดูแลไม่ทั่วถงึ
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ความรกัคอืสิง่สวยงาม เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราได้พดูถงึจะน�าพามาซึง่
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจ�าที่น่าประทับใจ แม้ว่าสิ่ง
ที่คุณรักจะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่พูดต่างภาษากันก็ตาม วันนี้ 

เราจะพาคุณไปเปิดมุมมองของความรักที่มากล้นด้วยความใส่ใจของ 
รองกรรมการผู้จัดการในเครือบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
คุณณฤกษ์ มางเขียว กับลาบราดอร์หนุ่มผู้แสนเรียบร้อย อ่านแล้ว 
อดอมยิ้มไม่ได้อย่าว่ากันนะคะ

รัก คือ ความใส่ใจ
คุณณฤกษ์ มางเขียว
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

แนะน�าตัวสักนิด
สวัสดีครับ ผม ณฤกษ์ มางเขียว ด�ารงต�าแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน) หน้าที่ตอนนี้ก็ดูแลในเรื่องของอาหาร
ส�าเร็จรูปของซีพีเอฟ จะเป็นพวกไส้กรอก Ready Meal 
ต่างๆ ซึ่งจดัจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

สัตว์เลี้ยงประจ�าบ้าน
 ตอนนี้ก็มีปลาคาร์ฟ แล้วก็มีนกหงส์หยก ตอนแรกก็
เลี้ยงหลายตวัครบั เลี้ยงมาหลายปีแล้วกม็ตีายจากกนัไป
บ้าง ตอนนี้ที่เหลืออยู่ในกรงก็มีแค่ตัวเดียว ส่วนสุนัขก็
เลี้ยงพนัธุ์ลาบราดอร์ ชื่อ ทอม อายยุ่าง 8 ปีแล้วครบั ที่
เลี้ยงพันธุ์นี้เพราะไม่ต้องการสุนัขที่ดุหรือเห่าเก่งๆ ซึ่ง
กังวลว่ามันอาจมีปัญหาในครอบครัวหรือสร้างความ
ร�าคาญให้กบับ้านใกล้เรอืนเคยีงได้ กเ็ลยจะมองหาสาย
พนัธุท์ี่ไม่เป็นภาระกบัเรา ชมุชนหรอืว่าเพื่อนๆ คอืส�าหรบั
ที่ศกึษาหรอืเลี้ยงพนัธุน์ี้อยู่กจ็ะรูว่้ามนัเป็นสนุขัที่เป็นมติร 
แทบจะไม่ขูค่นเลย แต่กบัคนที่ไม่รูน้ี่กจ็ะกลวั เพราะว่าตวั
เขาใหญ่ นี่กเ็ป็นสาเหตทุี่เลี้ยงครบั

มีการดูแลอย่างไรบ้าง
 ที่ดูแลหลักๆเลยก็เรื่องความสะอาดกับสุขภาพ จะ 
อาบน�้าทกุอาทติย์ แล้วกไ็ปหาหมอเป็นประจ�า ปกตกิใ็ห้
ฉีดวัคซีนปีละครั้ง แต่จะมีให้กินยาที่ป้องกันโรคอย่าง
หนอนหวัใจบ้าง ฉดียาบ้าง กต็ามโปรแกรมสขุภาพสตัว์
เลี้ยงครบั ไม่เคยป่วยเลย
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 สิ่งที่ส�าคัญ
ก็คือความรักที่ให้เขา 

ซึ่งก็ไม่มีอะไรมาก แค่ลูบหัว ทักทาย 
เล่นกับเขา พาไปออกก�าลังกาย

ใช้เวลาอยู่กับเขาบ้าง 

VIP

มีการฝึกพิเศษอะไรไหม
 ก็มีบ้างเหมือนกันครับ ก็อ่าน
จากหนังสือ อย่างก่อนให้อาหารก็
ฝึกให้เขานั่ง ก็จะถืออาหารไว้แล้ว
บอกให้เขานั่ง ให้เขาจ้องตาเรา 
ต้องจ้องตานะจนกว่าเราจะบอกว่า
หยดุ โอเคนะ เขากจ็ะเลกิ หรอืถ้า
จะพาไปไหน เอาขึ้นรถนี่ แค่เปิด
ประตูเขาก็จะรู้ก็จะกระโดดขึ้นเอง
เลย คอืลาบราดอร์เป็นสนุขัที่ถ้าเรา
ฝึกให้เขารู้ว่าไม่ให้ท�า ห้ามท�าอะไร 
เขากจ็ะไม่กล้าท�าไปตลอด มแีต่เชื่อ
ฟังค�าสั่ง เช่น ถ้าผมเปิดประตนูี่ ถา้
ไม่บอกให้ออก เขาก็ไม่กล้าออก 
ช่วงแรกๆก็เคยนะครับ เปิดแล้วก็
ออกไป ต้องตามไปล่ามไปจูงกลับ
มา แต่เราจะใช้น�้าเสยีงสูงต�่าที่ต่าง
กันเวลาที่ออกค�าสั่ง เขาก็จะรู้ด้วย
ตัวเองนะว่าเราก�าลังโกรธหรือไม่
โกรธ พอใจหรือไม่พอใจ จนตอน
หลงัเขากจ็ะไม่ออก นอกจากว่าจะ
เห็นผมหยิบสายจูงก็จะรู ้ว่าจะได้
ออกไป กจ็ะดใีจ แต่ถ้าสมมตว่ิาเรา
ไม่บอกไม่ท�าอะไร เปิดประตูแค่เอา
รถออก เขากไ็ม่ออก จะอยู่ในบ้าน 
อะไรที่ไม่ให้ท�าจนทุกวันนี้ก็ไม่กล้า
ท�า เป็นสนุขัที่ฉลาด จะจ�าสิ่งที่เรา
สอนหรือบอกได้ ผมว ่าเหมาะ
ส�าหรบัที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อน

ความประทับใจในตัวทอม
 เรื่องวรีกรรมหรอืความประทบัใจ 
นี่ส�าหรับผมนี่ไม่ค่อยมีนะ คือเขา 
จะนิสัยเงียบๆ แต่แฟนผมเขาจะ

ชอบที่มันน่ารัก เชื่อฟัง เป็นเด็กด ี 
ไม่ดื้อเลย ปกตสินุขัพนัธุน์ี้จะชอบน�้า 
แต่ทอมจะกลัวน�้า เจอบ่อนี่ไม่กล้า
ลงหรอกครับ อาบน�้าทีแค่เห็นผม
หยบิสายยางนี่จะเริ่มหนแีล้ว แต่พอ
อาบเสรจ็จะร่าเรงิมาก ดใีจ สบาย
ตัว ส่วนใหญ่แขกไปใครมาเขาจะ
ชมทุกคนว่าไม่เคยมากวน ไม่เคย
ท�าให้ร�าคาญ อย่างถ้ามใีครมาบ้าน
เยอะๆ แล้วผมกลัวว่าจะไปท�าให้
เขาวุน่วายกจ็ะบอกให้เข้ากรง เขาก็
จะเข้าทั้งที่ก็ไม่อยากเข้าหรอก พอ
แขกกลับกันหมดก็ให้ออกมา ก็จะ
เชื่อฟัง นิสัยตรงนี้ของเขาก็เป็นสิ่ง 
ที่ดีคือไม่สร้างความล�าบากใจให้ 
กบัเรา

ความผูกพันระหว่างกันนะ ผมเอง
ก็เลี้ยงเขามาหลายปี บางช่วงก็มี
ระยะเวลาที่วุ่นๆอยู่บ้าง บางทตี้อง
ไปต่างจังหวัดหลายๆวันก็เป็นห่วง 
เอาไปฝากไว้ที่นูน่ที่นี่ ตอนหลงัๆเรา
ก็สังเกตว่าพอเอาไปฝากแล้วกลับ
มากไ็ปตดินั่นตดินี่มา แล้วฝากเขา
ไว้มันก็อยู่แต่ในกรงแคบๆ ล�าบาก
กว่าอยู่ที่บ้านซะอีก ถ้าไปแค่วัน
สองวันก็ให้อยู่ที่บ้านดีกว่า แล้วก็
ต้องเอาใจใส่เขาในเรื่องของสขุภาพ
นิดหนึ่ง เรื่องอาหาร เรื่องของการ
รกัษา ที่ทอมแขง็แรงไม่เคยเจบ็ป่วย
อะไรหนักๆอะไร ส่วนหนึ่งก็เรื่อง
ของอาหารที่เราให้ก็ให้มีคุณภาพ 
ไม่ใช่ว่าสุนัขจะกินอะไรก็ได้ ต้อง
คมุเรื่องปรมิาณอาหารด้วย เพราะ
สุนัขพันธุ์นี้จะอ้วนง่าย จะให้อะไร
ก็ต้องดูด้วยว่ามันมีประโยชน์กับ
เขาไหม แล้วก็เรื่องของการฉีดยา
ประจ�าปี สิ่งที่ส�าคัญก็คือความรัก
ที่ให้เขา ซึ่งกไ็ม่มอีะไรมาก เราเอง
ก็ไม่ค่อยมีเวลา กลับมาก็ลูบหัว 
ทักทาย เล่นกับเขาบ้าง วันหยุดก็
พาไปออกก�าลงักาย ออกไปวิ่งบ้าง  
ใช้เวลาว่างๆอยู่กบัเขาบ้างครบั

ฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์
 จริงๆผมก็เห็นมาหลายเคสนะ
ครบั บางคนกช็อบว่าตอนเลก็ๆมนั
น่ารกั พอเลี้ยงไปนานๆเริ่มเบื่อกท็ิ้ง
ขว้างก็มี การเลี้ยงสัตว์นี่มันสร้าง
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discovery of Jerhigh

 ในภาวะที่อากาศเมืองกรุงฯ แปรปรวน 
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้ จะออกไปช้อปทีขอ 
ที่ร่มแอร์เยน็ๆไว้ก่อนดกีว่า ตามหาร้านเจอร์ไฮ
ฉบับนี้จะพาคุณไปเดินห้างดังย่านปิ่นเกล้า 
เหมาอาหารเจอร์ไฮไปฝากตูบกนัดกีว่า กบัร้าน 
ไอ เลฟิ เพท็ สาขาเซน็ทรลั ป่ินเกล้า ลงรถแล้ว
ตรงดิ่งไปยงัชั้น B โซนฝ่ังวตัสนั ลงบนัไดเลื่อน
ปุบ๊เหน็ร้านป๊ับ ที่นี่มบีรกิารแบบครบวงจร ทั้ง
สนิค้าส�าหรบัสนุขั แมว รวมไปถงึสตัว์ฟันแทะ
อื่นๆ อุปกรณ์ บริการคลินิกโดยสัตวแพทย ์
ผูเ้ชี่ยวชาญ และบรกิารอาบน�้าตดัขนสนุขั เรยีก
ว่าครบถ้วนไปด้วยการบรกิารจรงิๆ

ไอ เลิฟ เพท็ 
@central Pinklao

 ส�าหรบัสนิค้าเจอร์ไฮที่ไอ เลฟิ เพท็ 
มใีห้คณุเลอืกซื้อหาทกุประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารเปียก อาหารถาด สแน็ค 
หลากหลายรสชาต ิ รวมถงึสนิค้าใหม่
ของเจอร์ไฮ มที แอส มลีส์ โฮลลสิตกิ 
ซึ่งทางร้านจัดสรรพื้นที่การจัดวางให้
มองเหน็สะดดุตา หยบิง่าย และแยก
แต่ละชนดิอาหาร มั่นใจในคณุภาพของ
สนิค้าที่ทางร้านเลอืกสรรได้เป็นอย่างด ี
เพราะหลกัเกณฑ์ในการเลอืกสนิค้าเพื่อ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า
ส�าหรบัทางร้านนั้นเน้นที่แบรนด์สนิค้า 
คณุภาพ ภาพลกัษณ์ แพคเกจจิ้งและ
คุณสมบัติที่มีให้กับสัตว์เลี้ยงว่ามี
ประโยชน์ต่อสขุภาพสตัว์เลี้ยงหรอืไม่
 ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการมีทั้ง
ขาประจ�าที่มาใช้บรกิารในรูปแบบของ
แพค็เกจของคลนิกิและกรมูมิ่งซึ่งจะได้

รบัส่วนลดพเิศษ และลกูค้าขาจรกม็าใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง คลินิกเปิดให้
บรกิารตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. หยดุ
ทุกวันพุธ ส่วนบริการอาบน�้าตัดขน 
ให้บรกิารทกุวนัตั้งแต่ 11.00-19.00 น. 
ส�าหรับโปรโมชั่นที่ไม่ควรพลาดตอนนี้
นอกจากสมคัรสมาชกิฟรแีล้ว หากคณุ
ถอื PetLover by JerHigh ฉบบันี้ไปใช้
บรกิารที่ร้านรบัส่วนลดทนัท ี100 บาท 
สามารถติดตามข่าวสารออนไลน์ของ
ทางร้านได้ทาง facebook/ไอ เลฟิ เพท็ 
เซน็ทรลัป่ินเกล้า

5 ภาพที่ได้รับ
คัดเลือกให้ลงฉบับนี้

จะได้รับของที่ระลึก
จาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต
อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ

“คือง่วง แต่ก็อยากกิน
แกะซองให้หน่อยได้มั้ยค้าบ”

คุณเสรี ปัตถา

“แน่ะ ไม่มองกล้องเลย

ห่วงแต่จะกิน มันน่าหมั่นไส้”
คุณยุทธนา ค�าเภา

“อดใจไม่ไหวแล้ววว”

คุณ Blackcat Neverdie

“อร่อยฟุดๆ”
คุณ Wasinee Boonprekom 

“แบงค์พันแซ่บเสมอ
เมื่อเจอ jerhigh”

คุณ Sunantha Thovara 
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อาหารสุนัขเจอร์ไฮ 
รับมอบตราสัญลักษณ์คุณภาพ THAiLAnd TRusT MARk (TTM)
 นายกติศิกัดิ์ ลิ้มอ�าไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอาหารสนุขั 
เจอร์ไฮ รบัมอบตราสญัลกัษณ์คณุภาพ หรอื Thailand Trust Mark (TTM) จากนางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทคบางนา เพื่อรบัรองว่า อาหารสนุขัแบรนด์เจอร์ไฮ  
มคีณุภาพและมาตรฐานชั้นเยี่ยมระดบัสากล ตอกย�้าความเชื่อมั่นของผู้บรโิภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ตราสญัลกัษณ์คณุภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)  เป็นตราสญัลกัษณ์ที่จะเพิ่มคณุค่าให้กบัสนิค้า เป็นการรบัรอง
คณุภาพ ซึ่งได้รบัการเลอืกสรรว่าเป็นสนิค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จงึเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แขง็แกร่งให้ผู้ผลติ  
เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และ 
ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคน�าสินค้าไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่ง 
น�าไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้ และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค ท�าให้ผู้ผลิตเกิด
ความได้เปรยีบทางการตลาด และสร้างความส�าเรจ็ด้านยอดขาย ไม่เพยีงในประเทศไทย แต่ไปไกลถงึทั่วโลก
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เจอร์ไฮ รับมอบรางวัล CsR-diW AWARds 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานในงานสัมมนาสรุปผลด�าเนินงานและมอบรางวัล  
CSR-DIW Awards ของ “โครงการส่งเสรมิศกัยภาพโรงงานมุ่งสู่การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยั่งยนื” หรอืโครงการ CSR-DIW ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค บางนา ซึ่งในงานนี้ อาหารสนุขัเจอร์ไฮ โดย บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลัต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตดิต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2011–2014)
 กระทรวงอตุสาหกรรมและกรมโรงงานอตุสาหกรรม จดัตั้งโครงการ CSR-DIW ขึ้นเพื่อส่งเสรมิให้โรงงานอตุสาหกรรม น�ามาตรฐานของกรมโรงงานอตุสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรบัผดิชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 และได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับรางวัลแล้ว มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือกันขององค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความช�านาญ สามารถด�าเนินงานด้าน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เกดิผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรพัยากรน้อยที่สดุ
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THE MusiCAL PET FEsTiVAL @
CEnTRAL CEnTER PATTAyA
 ผ่านไปแล้วส�าหรับมหกรรมของคนรักสุนัขและสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่ของ
เมอืงพทัยา ในงาน The Musical Pet Festival กบัการแสดงโชว์วงดนตร ี4 ขา
สุดน่ารักที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชม พร้อมกิจกรรม
เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก อาทิ การแข่งขันกินสู้ฟัดของน้องหมา การเสวนา 
จากสัตวแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญถึงวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง การออกบูธ 
ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมสนุกกับการ 
ป้อนอาหารแพะ แกะม้าแคระ และกจิกรรมเล่นเกมรบัของรางวลั พร้อมด้วย
บูธจ�าหน่ายสนิค้าสตัว์เลี้ยง อาหารสตัว์และอปุกรณ์มากมาย

พาราไดซ์ พาร์ค PARAdiZOO
 เมื่อวันที่ 22-26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  
ศรนีครนิทร์ เอาใจคนรกัสตัว์ จดักจิกรรม “พาราไดซ์ พาร์ค PARADIZOO” 
งานแสดงสตัว์หายากหลากหลายสายพนัธุ ์อาท ิอลัปาก้าที่มมีลูค่ารวมกว่า 
10 ล้านบาท ใกล้ชดิกบัเจ้า Masquerade อลัปาก้าพนัธุ์แชมป์ กระทบไหล่
เฮด็วกิ นกฮูกหมิะ Snowy Owl จาก Harry Potter ตวัเป็นๆ ร่วมด้วยนกฮูก
พันธุ์ยักษ์อื่นๆ และผองเพื่อนฝูงสัตว์อีกมากมาย เพลินกับโชว์สัตว์แสนรู้ 
พร้อมแฟชั่นโชว์ดารา พร้อมช้อปสนิค้าสตัว์เลี้ยงราคาพเิศษ และกจิกรรม
รบัของรางวลัมากมาย
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