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ฤดูหนาวปีนี้ไม่ธรรมดา เพราะค่อนข้างจะแปรปรวนสะบัดร้อนสะบัดหนาวแปลกๆ 
เล่นเอาคนรอบข้างโดนหวัดเล่นงานกนัระนาว นอกจากจะป้องกนัการตดิเชือ้สดุๆแล้ว

ยังต้องท�าตัวให้อบอุ่นอีกด้วย กม็นัหนาวจรงิๆนีน่า แต่พอเหลอืบไปเหน็เจ้าตบูขนฟู
นอนอยูใ่กล้ๆ กอ็ดคดิ (แทนหมา) ไม่ได้ว่าแค่ขนที่ติดตัวจะพอท�าให้เขาอบอุ่นได้หรือไม่ 
หรือเราจะหาเสื้อผ้ามาเพิ่มความอบอุ่นให้เพื่อนเลิฟสี่ขาดีกันดีกว่า (มั้ยนะ?)
	 จะว่าไป	เรื่องการแต่งองค์ทรงเครื่องให้กบัเจ้าตูบบางครั้งกก็ลายเป็นความรู้สกึผดิ	

แทนที่จะสนกุสนานไปด้วยกนั	เมื่อเจ้าตูบต้องมารู้สกึอดึอดัที่ต้องมาทนใส่ชดุ

ที่ไม่พอดตีวั	ดไีซน์ไม่เหมาะสม	และเสื้อผ้าบางแบบกก็่อให้เกดิอนัตรายกบัสนุขั

ในทางอ้อม	ในทางกลบักนั	การใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกจ็ะช่วยให้เขาสบายตวั	

เพิ่มความอบอุ่นในยามที่อากาศหนาวเยน็	และเพิ่มความเยน็ยามฤดูร้อน

มาเยอืนได้	ทนีี้เรามาลองดูกนัสวิ่า	การเลอืกเสื้อผ้าส�าหรบัสนุขั

ที่พอเหมาะพอดนีั้นเป็นอย่างไร

How to 
Select doG CLotheS
แต่งองค์ทรงเครื่องให้เจ้าตูบ

จ�าเป็นต้องใส่ผ้าอ้อมตามค�าแนะน�าของสัตวแพทย์	

เสื้อผ้าที่ใส่ควรจะยาวมาถึงแค่กลางล�าตัวเท่านั้น	 เพื่อ

ความสะดวกในเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

4ความปลอดภัย	เป็นหวัใจส�าคญัส�าหรบัเสื้อผ้าของ

เจ้าตบูที่คณุเจ้าของต้องหลกีเลี่ยงเสื้อผ้าที่มคีวามเสี่ยง 

ต่ออันตรายกับตัวสุนัขอย่างเด็ดขาด	 อย่าพยายามใส่

เสื้อผ้าที่ขนาดไม่พอดีตัว	 เช่น	 ตัวเล็ก	 รัดแน่นเกินไป	

เพราะจะสร้างปัญหาเรื่องการหายใจ	รวมไปถงึส่วนอื่นๆ

ของร่างกายเจ้าตบู	แต่กไ็ม่ใหญ่เกนิไปจนเขาเดนิเหยยีบ

แล้วเหยียบอีก	 หรือตัวเสื้อไปเกี่ยวเข้ากับต้นไม้จนรั้ง

ร่างกายของสุนัขเอง	 อีกทั้งต้องแน่ใจว่าเสื้อผ้าของ 

น้องหมาควรถอดออกได้ง่ายยามที่เกดิเหตฉุกุเฉนิขึ้น

5ความสนุกสนาน	 เมื่อก�าลังเลือกชุด	 หรือสวมใส่
เสื้อผ้าให้เจ้าตูบ	 คุณควรจะต้องสนุกสนานกับมัน	

และให้สนุขัของคณุมส่ีวนร่วมในความสนกุสนานนั้นด้วย	

ไม่ว่าจะเป็นการหยอกล้อกนั	แต่งตวัคล้ายกนั	หรอืเลอืก

เสื้อผ้าให้เข้ากบัเทศกาล	ทั้งหมดเป็นหนทางที่ดใีนการที่

คณุกบัสนุขัจะได้มชี่วงเวลาดีๆ ร่วมกนั

ข้อควรระวังยามแต่งตัวให้สุนัข
 	 อย่าบังคับขู่เข็ญ	 ควรให้สุนัขค่อยๆท�าความรู้จัก 

กับเสื้อผ้าก่อนสักนิด	 ปล่อยให้เขาดมชุดและส�ารวจ 

สิ่งแปลกใหม่นี้สกัหน่อย	จะได้คุ้นชนิ

 	ต้องแน่ใจว่าเสื้อผ้าที่จะให้สนุขัใส่จะต้องมขีนาดที่
พอดีกับตัวน้องหมา	 ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปจนก่อให้เกิด

อนัตรายต่อตวัสนุขัได้

 	ถ้าสนุขัต้องท�ากจิกรรมหนกัๆ	เช่น	วิ่งเล่นหรอืเล่น
กบัสนุขัตวัอื่น	ทางที่ดกีค็อื	ไม่ต้องให้เขาสวมเสื้อผ้า	

 	ห้ามล้อเลยีนหรอืหวัเราะเยาะสนุขั	
เมื่อเขาแต่งตวัอย่างเดด็ขาด	เพราะ

นั่นจะท�าให้เจ้าตูบคดิไปว่า

พวกเขาก�าลงัท�าอะไรผดิ	

และจะน�ามาซึ่ง

การต่อต้านการสวม

เสื้อผ้าในครั้งต่อๆไป

สิ่งที่ต้องคิดก่อนจะซื้อ

1 วัสดุในการตัดเย็บ	 ควรเลือกเสื้อผ้าสุนัขที่ผลิตจาก
วสัดทุี่ทนทาน	ผ้าที่มนี�้าหนกัเบา	ท�าความสะอาดง่าย 

ควรตรวจสอบจากป้ายสินค้า	 หรือสอบถามจากผู้ขาย 

ให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าสนุขัตวันั้นๆ	จะไม่หดเลก็ลง	และสไีม่

ตกหลังการซัก	 ตรวจสอบตะเข็บและการตัดเย็บเพื่อดู

คณุภาพและความทนทานก่อนตดัสนิใจซื้อ

2การออกแบบ สีสัน และสไตล์ ขึ้นอยู่กบัตวัคณุเอง

ว่าอยากจะให้สนุขัใสเ่สื้อผา้แบบไหน	จะสวมหมวก

ดีไหม	 ใส่แว่นตาหรือเปล่า	 จะให้มีสีสันจัดจ้านแค่ไหน	 

อย่างเสื้อผ้าเจ้าตบูที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภยั	เช่น	

เสื้อสะท้อนแสง	 (ไว้เดินยามค�่าคืน)	 เสื้อกันฝน	 ในข้อนี้ 

คุณอาจรู้สึกสนุกที่ได้ท�าหน้าที่ของสไตลิสต์ในการจับ 

ทุกอย่างมามิกซ์แอนด์แมทซ์ให้เจ้าตูบออกมาดูดีที่สุด	 

แต่กระนั้นกอ็ย่าเพลนิจนลมืใส่ใจความรู้สกึผู้ใส่ด้วยล่ะ

3ขนาด	ต้องแน่ใจว่า	 เสื้อผ้าของน้องหมานั้นใส่แล้ว
พอดตีวั	เคลื่อนไหวท่าไหนกส็ะดวกสบาย	ไม่เสยีดสี

หรอืบาดผวิหนงัของสนุขั	โดยเฉพาะในสว่นอ่อนนุม่	เช่น	

บริเวณช่องท้อง	 หรือใต้วงขาของสุนัข	 ถ้าสุนัขของคุณ ถูกต้องหรือเปล่า
	 มมุมองของการแต่งตวัให้สนุขันั้นเหมาะสมหรอืเปล่า

นั้น	 ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลา	 ฝ่ายหนึ่งเห็น

ว่าเราไม่ควรสวมเสื้อผ้าให้กับสุนัข	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

นานปัประการ	ส่วนอกีฝ่ายกเ็หน็ตรงข้ามสดุตวั	บอกว่า

ควรแต่งตัวให้เจ้าตูบ	 แต่งมันทุกโอกาส	 ทุกเทศกาล	 

หนกัเข้ากแ็ต่มนัทกุๆวนัซะเลย

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 ความพอเหมาะพอดีสุนัขคงตอบคุณ 

ไม่ได้หรอกว่ามันแค่ไหน	 แต่คุณซึ่งใกล้ชิดกับเขาที่สุด

ย่อม	 (น่า)	 จะสังเกตเห็นว่าสุนัขปลื้มหรือไม่ที่มีอะไรต่อ 

มอิะไรมาอยูบ่นตวัเขา	และวาระโอกาสที่ให้ใส่นั้นจ�าเป็น

แค่ไหน	สภาพอากาศในเวลานั้นๆ	เป็นอย่างไร	ที่ไม่ควร

ลมืเดด็ขาดเลยคอื	ถ้าเขาไม่มคีวามสขุที่จะสวมใส่กอ็ย่า

ได้บงัคบั	เขาไม่แฮปปี้	คณุกค็งไม่แฮปปี้	เข้าใจนะ
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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

PARk for doG
สวนสุนัขแห่งแรกของกรุงเทพฯ
	 ข่าวดีของคนกรุงฯ	 ที่เลี้ยงสุนัข	 เพราะทางกรุงเทพมหานครเปิดโครงการสร้างสวนสาธารณะส�าหรับสุนัข 
โดยเฉพาะเป็นแห่งแรก	เพื่อเอาใจคนรกัสนุขัที่ต้องการหาพื้นที่ท�ากจิกรรมร่วมกบัสตัว์เลี้ยง	สวนที่ว่าอยูภ่ายในสวน
สาธารณะใต้ทางแยกต่างระดบัปากซอยวชัรพล	ถนนรามอนิทรา	เขตบางเขน	ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสวนสาธารณะส�าหรบั
ประชาชนด้วย	โดยแบ่งพื้นที่ส�าหรบัสวนสนุขัออกมาอกีส่วนหนึ่ง	ประกอบไปด้วยส่วนคดักรองสนุขั	อาคารปฎบิตักิาร 
สตัวแพทย์	ลานกจิกรรมอเนกประสงค์	ทางเดนิพกัผ่อน	และสวนสาธารณะให้สนุขัได้ออกก�าลงักาย	ส�าหรบัการเป็น
สมาชกินั้น	 จะมกีารสอบถามประวตั	ิ คดักรองโรคและพฤตกิรรม	 ซึ่งสนุขัต้องได้รบัวคัซนีครบถ้วน	 ไม่มเีหบ็	 หมดั	
และได้รับการฝึกเชื่อฟังค�าสั่งต่างๆ	 แต่หากสุนัขไม่ได้ถูกฝึกจนสามารถฟังค�าสั่งได้	 ทางสวนยังมีครูฝึกให้สุนัขด้วย	
สาเหตทุี่ต้องคมุเข้มขนาดนี้กเ็พื่อความปลอดภยัของสนุขัและเจ้าของนั่นเอง

aoShIma ISLaNd
สวรรค์แลนด์แดนแมวเหมียว
	 ไกลโพ้นที่ประเทศญี่ปุน่	มเีกาะเลก็ๆชื่อ	อะโอชมิะ	
ตั้งอยู่บริเวณทะเลเซโตะ	 บนพื้นที่แห่งนี้มีผู้อยู่อาศัย
เพยีง	15	คน	แต่มสีี่ขาที่เรยีกว่าแมวมากกว่า	100	ตวั	
อาจเพราะเมื่ออดีตเกาะนี้เคยเป็นสถานที่หลบภัยใน
สมยัสงครามโลก	ครั้งที่	2	เมื่อสงครามสงบลง	ชาวบ้าน 
ต่างออกเดินทางไปหางานท�าบนแผ่นดินใหญ่	 ท�าให้
เหลอืเพยีงเจ้าเหมยีวทั้งหลายที่ขยายพนัธุเ์พิ่มจ�านวน
ขึ้นเรื่อยๆ	 เหตุที่เกาะนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เพราะมีคน
น�าภาพแมวเหมยีวน่ารกันบัร้อยไปโพสต์ในโลกโซเชยีล 
เรยีกเสยีงฮอืฮาจากคนรกัแมวได้อย่างมากมาย	หาก
ใครมโีอกาสได้ไปเที่ยวที่นี่อย่าลมืศกึษาหาข้อมลูและ
กฏระเบียบของเกาะด้วย	 เพื่อคงไว้ซึ่งความสงบสุข
ของเจ้าเหมยีวทั้งหลายนะจ๊ะ

BeaGLe 
FREEdOm PROJEcT’s 
A Year in Rescue, 2014 
a look Back
	 รายงานผลการปฏิบัติงานจาก	 Beagle	 Freedom	
Project	 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกน�าไปใช้
เพื่อการทดลองในห้องปฏิบัติการ	 โดย	 Shannon	 Keith	 
ผู้ก่อตั้งได้กล่าวถึงผลงานอันน่าประทับใจในปีที่ผ่านมา 
ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆกว่า	 28	 รัฐ	
และคนทั่วไปที่สามารถท�าการช่วยเหลือสุนัขบีเกิ้ลได้
มากกว่า	70	ตวั	รวมถงึสนุขัพนัธุ์ผสม,	แมว,	กระต่าย,	
แพะ,	 หนู,	 ปลา	 และหมู	 จ�านวนรวมกว่า	 200	 ชีวิต	 
หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการหาบ้านเพื่อสัตว์เลี้ยง
เหล่านี้ต่อไป	 ขอเท้าความถึงชื่อโครงการสักนิด	 ที่ต้อง
เป็น	Beagle	เพราะเป็นสนุขัยอดนยิมส�าหรบัห้องปฏบิตักิาร 
ต่างๆ	 ด้วยความที่เป็นสุนัขที่เชื่องและสามารถปรับตัว 
ให้อยู่ในกรงได้ง่าย	 จึงมีห้องทดลองบางแห่งสั่งซื้อสุนัข
สายพันธุ์นี้จากฟาร์มได้โดยตรง	 นับเป็นความโชคร้าย 
ในความขี้เล่นของเจ้าตูบพนัธุ์นี้จรงิๆ



This’s a Pet

Photo sHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก Petlover by Jerhigh 

ท่านละ 1 เซ็ต (อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

	 น้องหมาตระกูล	 “Bull”	 นี่ช่างมี
เอกลักษณ์ที่น่ามองปนแอบข�านิดๆ 
กต็รงใบหน้าที่ยบัย่นนี่แหละ	ไม่ใช่เพราะ
พวกเขาแก่	แต่มนัเป็นที่สายพนัธุ	์ถ้าพดู
ถึงบูลด็อก	 คุณคงนึกถึงตูบตัวแน่น	 
ขาแบะนิดหน่อย	 น�้าลายยืด	 ยิ้มหยด
ย้อย	 แต่ถ้าเตมิ	 “เฟรนช์”	 ไปข้างหน้า	 
บลูดอ็กตวัเมื่อกี้จะลดขนาดลง	ก�าย�าขึ้น	
และหูตั้งโดดเด้งมาเลยเชยีว	
	 เฟรนช์	บลูดอ็ก	 (French	Bulldog)	
มต้ีนก�าเนดิตามชื่อ	คอื	ฝรั่งเศส	แต่กลบั
สบืเชื้อสายมาจาก	English	Bulldog	สนุขั
สายพันธุ์เก่าแก่ของอังกฤษ	 เรียกว่า 
ผ่านการไฮบรดิมาหลายต่อหลายรุน่	แต่
ลักษณะหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันมาก
นกั	คอื	หน้าสั้น	ผวิหนงัย่น	รปูร่างก�าย�า
ล�่าสนั	แต่ลกัษณะที่โดดเด่นแปลกแยก
จากสายพันธุ์เดิมคือ	 ใบหูที่กางใหญ่	
มองคล้ายหคู้างคาวอย่างไรอย่างนั้น	อกี
ประการหนึ่งคอืรปูร่างซึ่งมขีนาดเลก็กว่า
	 ไม่รู้ว่าโครโมโซมส่วนไหนที่เหมือน
กนั	 ตบูหน้าย่นส่วนมากจงึมนีสิยัขี้เล่น	
ซกุซน	ฉลาด	น่ารกั	เป็นมติร	เหน็เฟรนช์	

French 
Bulldog 

ค้างคาวพันธุ์นี้ “ไม่บิน”
บูลด็อกตัวจ้อยๆ	 ไม่จ๋อยนะจ๊ะ	 เขามี
คณุสมบตัใินการเป็นยามเฝ้าบ้านอย่าง
ดเียี่ยม	ที่ส�าคญัล่าหนเูก่งด้วยจ้า
	 ส�าหรับคนที่อยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้	
แต่พื้นที่จ�ากัดเหลือเกิน	 ไม่ต้องปาด
น�้าตาด้วยความเสยีดาย	 เพราะเฟรนช์	
บูลด็อกไม่ได้ต้องการพื้นที่มากมาย
หลายเอเคอร์	 เพียงแค่ให้เขาอยู่ในที่ที่
อากาศถ่ายเทสะดวกและเย็นสบาย	
ออกก�าลังกายพอสมควร	 อย่าหักโหม
มาก	ให้นกึถงึลกัษณะทางกายภาพของ
ใบหน้าที่สั้น	ซึ่งท�าให้เขามปัีญหาในเรื่อง
ของระบบทางเดนิหายใจด้วย	อากาศที่
ร้อนเกินไปหรือกิจกรรมที่หนักเกินไป
ค่อนข้างจะท�าร้ายสขุภาพเขามากกว่า
สร้างเสรมินะ
	 เฟรนช์เป็นสนุขัขนสั้นจงึง่ายต่อการ
ท�าความสะอาดและแปรงขน	 พถิพีถินั
สกัหน่อยตอนอาบน�้าใหเ้ขาเสรจ็ใหม่ๆ	
ควรเชด็ขนให้แห้ง	โดยเฉพาะในบรเิวณ
รอยย่น	ความอบัชื้นก่อให้เกดิการสะสม
ของเชื้อโรคในบรเิวณนั้นๆได้	 สิ่งที่ตาม
มาคอือาการอกัเสบและโรคผวิหนงั

ศีรษะ	ขนาดใหญ่	
คล้ายทรงสี่เหลี่ยมจตัรุสั	

หน้าผากมลีกัษณะโค้งเลก็น้อย	
แก้มมกีล้ามเนื้อ

คอ	กลม	
ผวิหนงัรอบคอย่น

หู	โคนหูใหญ่	ยาว	
คล้ายหูค้างคาว

ดวงตา	กลมโต	มสีเีข้ม	
ไม่โปน

หลัง	โค้ง	
กระดูกหลงัใหญ่

หาง	 สั้น	 มีลักษณะ
กลมหรอืเป็นเกลยีว

ขาและเท้า	ขาหน้าทั้งสองข้างต้องตั้งตรง	สั้น	
กระดูกขาใหญ่	ขาหลงัทั้งสองข้างห่างกนัพอประมาณ	
ข้อเท้าจะอยู่ต�่ากว่าขาหน้า	เท้าหน้าจะเลก็กว่าเท้าหลงั

เลก็น้อย	นิ้วเท้าต้องชดิกนั

สะโพก	โค้ง	กลม	
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

จมูก	สั้น	รูจมูกกว้าง	
มสีดี�าหรอืสจีาง	
ขึ้นอยู่กบัสขีน

กรามและฟัน 
ต้องแขง็แรง	ฟันบนจะ

ขบกบัฟันล่าง
แบบ	Undershot

ไหล่	กว้าง	ประกอบด้วย
กล้ามเนื้อแขง็แรง

หน้าอก	ค่อนข้างกว้าง
และลกึ

ใต้ท้อง	ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ
ที่แขง็แรง	ขนบรเิวณใต้ท้องสั้นและเรยีบ

“Bluemarine Akira กบัอาหารโปรด Meat as Meals 

ชอบมากมายทั้ง 2 รสชาติ ”

FB : luesea Blueno Bluema Blueblood

“หิวๆอ่ะ”
FB : Iko Ying

“เฮงๆชอบทุกรส

เลยคร้าบบบบ...อาหย่อย”

คุณ Siwatchaya Puangsiri

“ของโปรดมอมแมมทั้งนั้นเลยครับ”

คุณ Supavadee Tippayachanawong

“ชอบมากๆๆเลยคับ”
คุณ Noklisa Jeamprasert

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

4 l Petlover by Jerhigh



Where to go?

	 นอกจากเซอร์วสิที่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆแล้ว	 ที่นี่ยังมีการฝึกสุนัขอีกด้วย	
“เป็นการฝึกที่เน้นสอนเจ้าของสุนัข
มากกว่า	โดยได้เทรนเนอร์ชาวอเมรกินัมา
สอน	แล้วกจ็ะมบีรเิวณพื้นที่เช่าอย่างร้าน
กาแฟที่อนญุาตให้น้องหมาเข้าไป	รวมไป
ถงึคาเฟ่ส�าหรบัสนุขัด้วยครบั	คอืพยายาม
จะรวมทกุๆอย่างมาไว้รวมกนั”
	 เพ็ท	 วิลล์ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล	 2	
คณุสามารถเข้าไปดแูผนที่ในการเดนิทาง
ได้ทาง	facebook/Pets’	Ville

จะบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็คงจะถูก มุมมองใน
การเล้ียงสัตว์ของคนยุคน้ีก็ดูจะมีค่าแปรผันตามไปด้วย 

จากเคยเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เป็นเพื่อนเล่น เป็นสัตว์เลี้ยง เจ้าส่ีขา 
เหล่านี้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกขั้นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว 
ซึ่งการดูแลเอาใจใส่ย่อมมีมากขึ้นตามล�าดับ ไม่ใช่แค่ขลุกอยู่กับบ้าน 
คนเล้ียงสัตว์ส่วนมากอยากที่จะพาเจ้าตูบไปนั่งชิวๆอยู่ร้านกาแฟ 
ไปวิ่งเล่นออกก�าลังในสวนกว้าง ไปอาบน�้าแต่งองค์ในร้านท่ีมี 
คุณภาพ และมีท่ีพักที่ เ ช่ือถือได้ในยามท่ีคุณไม่อยากท้ิงให้เขา 
อยู ่บ ้ านตามล�าพัง มีธุรกิจเ พ่ือสัตว ์ เ ล้ียงเพียงไม ่ ก่ีแห ่ง ท่ี 
ตอบโจทย์ดังกล่าวพร้อมแบบ All in One หนึ่งในนั้นต้อง 
ยกให้ Pet community ย่านสขุาภบิาล 2 ทีม่ชีือ่ว่า Pets’ Ville
	 แหล่งรวมบรกิารส�าหรบัน้องหมาบนเนื้อที่กว่า	4	ไร่แห่งนี้บรหิารงาน
โดยคณุเจ-ธนญัชยั	จนุแสงจนัทร์	ซึ่งบอกกล่าวถงึที่มาที่ไปของเพท็	วลิล์
แห่งนี้ว่า	“ได้ไอเดยีมาจากแฟนสาวในฐานะ	Dog’s	Lover	ตวัจรงิที่เลี้ยง
สนุขัไว้หลายตวัและหลากสายพนัธุ	์ หนึ่งในนั้นคอืไซบเีรยีน	ฮสักี้ที่ต้อง
ได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ	พาไปว่ายน�้า	กรมูมิ่งอยูบ่่อยครั้ง	และในแต่ละ 
แห่งล้วนมผู้ีมารอรบับรกิารจ�านวนมาก	ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าตลาดของคน
รกัสตัว์ก�าลงัเตบิโตไปในทศิทางที่น่าจะด	ี และเมื่อตดัสนิใจที่จะท�าแล้ว	
ก็อยากจะท�าให้มันดีกว่าที่มีอยู่ในตลาดขณะนั้น	 ก็เลยลองดูว่า 
มอีะไรที่เราพอจะท�าได้บ้าง	จงึตระเวนศกึษาทั้งในและต่างประเทศกส็รปุ
ได้ว่า	 จะท�าที่นี่ให้เป็นคอมมนูติี้ส�าหรบัคนรกัสนุขั	 คอืเป็นแหล่งบรกิาร
ส�าหรบัสนุขัในที่เดยีวกนั	คอื	มสีระว่ายน�้า	เพท็มอลล์	บรกิารอาบน�้า-ตดัขน 
โรงแรมสนุขั	สวนวิ่งเล่นขนาดใหญ่”

PETs’ ViLLE
communitY 
for Pet lover



Cover Story

พูดถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้
	 ผมชอบเลี้ยงสตัว์มากครบั	ตั้งแต่
เดก็กเ็ลี้ยงปลา	เลี้ยงเต่า	แล้วกส็นุขั	
ตอนนี้จะมบีเีกิ้ลอยู	่5	ตวั	ลาบราดอร์ 
3	ตวั	และองิลชิ	บูลดอ็กอกีหนึ่งตวั	
ที่พามาโชว์ตัวด้วยวันนี้คือพันธุ ์ 
ลาบราดอร์ชื่อ	บลฟั	ผมคดิว่าสนุขั
สายพนัธุ์นี้มนีสิยัที่เฟรนด์ลี่	แล้วผม
กช็อบหมาที่ขนสั้น	คดิว่าเหมาะกบั
อากาศบ้านเรามากกว่า	 จริงๆแล้ว
ลาบราดอร ์เป ็นสุนัขที่เลี้ยงง ่าย	 
บีเกิ้ลกเ็ลี้ยงง่าย	 อิงลิช	 บูลด็อกจะ
เลี้ยงยากขึ้นมาหน ่อย	 ที่ชอบ 
ลาบราดอร์กค็อืตวัใหญ่	ผมจะชอบ
หมาพนัธุ์ที่มขีนาดใหญ่มาก
 

เลี้ยงสุนัขเยอะๆ มีวีรกรรม
อะไรบ้าง
	 แทบไม่เหลอืเลย	(หวัเราะ)	ต้นไม้
ที่รกั	สวนที่ชอบ	ไม่เหลอืเลย	เพราะ
จริงๆ	 ตัวเองเป็นคนชอบธรรมชาติ	
จะชอบต้นไม้	 จะเห็นเลยว่าต้นไม้
สวยๆนี่	กจ็ะเกบ็ไว้บ้านหนึ่ง	แล้วจะ
ไม่ให้หมามาเลย	 เพราะถ้าเขามา 
กจ็ะไม่เหลอืเลย	แล้วจะเลี้ยงเขาไว้
อกีบ้านหนึ่ง	

พูดถึงบลัฟหน่อยค่ะ
	 บลฟันี่จรงิๆ	รบัเขามาเลี้ยงตอน
เกือบสองขวบแล้วนะครับ	 ตอนนั้น
เอาไปประกวดอยู่ที่อเมริกา	 คือให้
แฮนเลอร์เลี้ยงอยูท่ี่อเมรกิามาตลอด	
และเขาเกิดที่นั่นด้วยครับ	 พอได้
แชมป์ก็เอากลับมา	 ตอนนี้ก็อายุ
ประมาณ	3	ปีแล้ว	ตอนที่ซื้อมาชอบ
วันเกิดเขา	 เพราะวันและเดือนเกิด
เหมอืนกบัคณุแม่	(วนัที่	9	เดอืน	9)	
แล้วหัวเขาก็สวย	 จะไม่เหมือนกับ 
ลาบราดอร์ทั่วไป	หวัเขาจะใหญ่มาก	
ในบรรดาสุนัขทั้งหมดที่มีนี่	 บลัฟ	
เป็นลาบราดอร์ที่ติดคนมากที่สุด	
ตอนแรกเอามาอยู่ที่บ้านก็มานอน
อยู่ในห้องนอนเลย	 เขาจะคาบแขน

LaBrador 
LoVer
ขจร เจียรวนนท์ 
ถ้าพูดถึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยที่น่าจับตามอง

ในยุคนี้ ชื่อของคุณขจร เจียรวนนท์ คงไม่พลาดที่จะติดโผ 
ในต�าแหน่ง President ของบริษัท ทรู ลีสซิ่ง และ 

ทรู พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงในวงการลูกหนัง 
กบับทบาทของประธานสโมสร Bangkok United ทีม่แีฟนคลบัเป็นของ 
ตวัเองอยูจ่�านวนไม่น้อยทเีดยีว แต่หากพดูถงึความเป็น dog’s Lover 
ล่ะก็ ชายผู้นี้ไม่พลาดจะติดอันดับต้นๆ เช่นกัน วันนี้เขาจะมาเปิดใจถึง 
ความรักที่มีต่อลาบราดอร์สี่ขาพันธุ์ใหญ่แต่ใจเด็กในมุมน่ารักนิดๆ
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เราไว้เลยตอนนอน	คอืไม่อยากห่าง
คน	แต่ตวัอื่นจะไม่เป็นแบบนี้	บลฟั
จะตดิคนมาก	ใครเดนิห่างไปหน่อย
ก็เห่าแล้ว	 กลัวเราทิ้งเขา	 แล้วก็จะ
เล่นกบัทกุคนเลย	คอืใครมาเล่นด้วย
กไ็ด้	แต่ห้ามให้อยูต่วัเดยีว	ต้องมคีน
อยู่เป็นเพื่อน	

เรื่องของอาหารการกิน
	 จะให้อาหารที่โปรตนีสงู	ไขมนัสงู	
ธรรมดานี่เราจะให้อาหารลูกสุนัข 
ซึ่งมีโปรตีนสูงที่สุด	 ส่วนเจอร์ไฮ 
ที่เป็นขนม	 เขาก็จะชอบมาก	 ชอบ
ทกุรสชาต	ิกใ็ห้เป็นรางวลั	แล้วกใ็ห้
ออกก�าลงักายเยอะหน่อย	 เป็นการ
เผาผลาญ	 ก็จะให้ว่ายน�้า	 ขว้าง
ลกูบอลให้เขาวิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ	
เพราะว่าเป็นหมาโชว์	 เราอยากจะ
ให้เหน็กล้ามเนื้อตลอดเวลา	

ในเรื่องของการฝึก
	 จะมีแฮนเลอร์ประจ�าอยู่ที่บ้าน	
ซึ่งเป็นคนฝึก	และเขาจะต้องอยูด้่วย
กันเพื่อให้คุ้นเคยค�าสั่งกันในเวลา
ประกวด	 ช่วงแรกๆที่บลัฟกลับมา 
ก็ไม่คุ้นกับอากาศที่นี่	 จะมีอาการ 
ขนร่วง	แต่พอสกัพกัพอเข้าที่เข้าทาง
กจ็ะเริ่มให้กลบัมาประกวดแล้วครบั

เคยคิดว่าจะหยุดเลี้ยงมั้ย
	 	 หยุดไม่ได้	 (หัวเราะ)	 ตอนนี้ 
ก็ก�าลังดูหลายๆสายพันธุ์อยู่	 และ
ผมก็จะเอาตัวเมียสองตัวที่เป ็น
ลูกสาวของเบอร์หนึ่งของอเมริกา 
มาผสมกบับลฟัดวู่าจะเป็นยงัไง	จะ
มดี�ากบัสเีหลอืง	ส่วนตวัแล้วจะเป็น
คนชอบลาบราดอร์สดี�า	 แต่ส�าหรบั
การประกวดในเมืองไทยเขาจะ 
ไม่ชอบสดี�ากนั

ฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์สักนิด
	 อยากจะฝากให้กับคนที่เพิ่งเริ่ม
เลี้ยงลาบราดอร์ว่า	 สิ่งส�าคัญที่สุด
คือเราต้องคิดถึงอนาคตของเขา	
หลายคนซึ้อมาตอนเลก็ๆ	น่ารกั	พอ 
ตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยมีปัญหา	 เพราะเขา 
ต้องใช้สถานที่กว้างมาก	เพราะฉะนั้น 
ไม่เหมาะกับคอนโดหรือบ้านเล็กๆ	
ต้องมีพื้นที่ให้เขาวิ่ง	 ให้เขาว่ายน�้า	
เพื่อให้เขาแขง็แรง	นอกจากสถานที่
พร้อม	 ค่าอาหารก็เยอะมากด้วย	 
ยิ่งโตยิ่งกินเยอะ	 ดังนั้น	 เมื่อคิดจะ
เลี้ยงต้องมั่นใจ	 ต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า	

 สิ่งส�าคัญที่สุด
คือเราต้องคิดถึงอนาคตของเขา 
หลายคนซึ้อมาตอนเล็กๆ น่ารัก 
พอตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยมีปัญหา 
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ห  ากคุณเป็นคนรักสุนัข คงอดไม่ได้ที่ทุกครั้งจะต้องแชะภาพ 
เจ้าตูบเก็บไว้เป็นที่ระลึก แม้ว่าสี่ขาตัวนั้นจะเป็นเพียงหมาจร  
หมาเลีย้งเอง หรอืหมาคนอืน่ แต่ด้วยความน่ารกัทีเ่ป็นธรรมชาติ

ของเหล่าสุนัขทั้งหลายท�าให้คุณอมยิ้มจนต้องแบ่งปันภาพเหล่านั้น 
ทางโซเชี่ยล มีเดีย ซึ่งการแพร่กระจายแบบไวรัส ท�าให้สื่อออนไลน ์
ส่งถงึกันได้อย่างรวดเรว็ จงึมเีหล่า dog idol ผดุขึน้มามากมาย ล่าสดุ
ส่ือองักฤษ อเมริกา และบราซิลต้องบรรจสุนัุขสายพนัธุพู์เดิล้สัญชาตไิทย
เป็น 1 ใน 10 น้องหมาที่มีสไตล์การแต่งตัวสุดเริ่ดในปี 2014 วันนี้เรา 
จะพาคุณไปเจอกับไอดอลสี่ขาตัวนี้  และท�าความรู้จักกันให้มากขึ้น

meet 
tHe Dog, 

CeWeBrIty
จ๊ะจ๋า น้องหมาไอดอล

แนะน�าตัวเจ้าของสักนิด
	 ชื่อนีน่า	 พจมาศ	 โชควิชิตชัย 
ศกึษาอยูปี่	4	คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เมื่อก่อน
กเ็ลี้ยงแฮมสเตอร์	นก	กระต่าย	แต่
เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงแต่น้องหมา	 ตอนนี้มี
อยู่	2	ตวัเป็นพูเดิ้ลกบัเวสตี้	ที่หนัมา
เลี้ยงสุนัขอย่างแรกเลยก็เพราะเขา
มีความน่ารักอยู่ในตัวเอง	 มีความ
จริงใจ	 เวลาอยู ่กับเราก็จะขี้เล่น	
เหมือนเป็นเพื่อนช่วยให้หายเหงา
ได้	 อีกอย่างคือเขาท�าให้เรารู้สึกว่า
โลกนี้มคีนที่รกัเราตลอดเวลา	เขาจะ
เหน็ว่าเราคอืคนส�าคญัส�าหรบัเขา	

พูดถึงจ๊ะจ๋า
	 ตอนนี้จ๊ะจ๋าอายุ	 1	 ปี	 9	 เดือน
เป็นพันธุ ์พูเดิ้ล	 ทอย	 แต่ว ่าเขา 
ตัวใหญ่	 ไม่รู ้เหมือนกันว่าท�าไม 
ตวัใหญ่แบบนี้ทั้งๆที่ตอนเดก็ตวัเลก็

นดิเดยีวเอง	เลี้ยงเขามาตั้งแต่เดอืน
ครึ่ง	 พอเขาแข็งแรงแล้วหย่านมก็ 
ไปรบัมาเลี้ยงเลย	นอกจากจะมาฝึก 
ให้เชื่อฟังค�าสั่งอย่างนั่ง	นอน	หมอบ	
คอย	เขากจ็ะชอบต้อนรบัแขก	อย่าง
ถ ้ามีคนมาที่บ ้านเขาจะไปคาบ
รองเท้าเดนิในบ้านมาให้	ประมาณ
ว่าให้ใส่รองเท้านะ	 ยกมือยืนสวัสดี
ก็ได้	 แต่ถ้าความสามารถพิเศษ
หน่อยก็จะเอาขาหลังไปปีนก�าแพง	
ตอนนี้พยายามจะฝึกให้เขาเดนิด้วย
สองขาหน้า	 เพราะเขาเดินสองขา
หลงัได้แล้วกเ็ลยเปลี่ยนบ้าง

เข้าสู่วงการ dog idol
	 ก็เริ่มจากสร ้างอินสตาแกรม 
ให้เขาตั้งแต่ยงัเลก็ๆ	แล้วกโ็พสต์รูป
ขึ้นเรื่อยๆ	แล้วกจ็ะม	ีAccount	ของ
น้องหมาที่ดงัๆ	มาขอดงึรปูของจ๊ะจ๋า 
ไปใช ้ 	 แล ้วก็ เครดิตให ้ว ่านี่คือ	
Babybear_Bkk	นะ	กจ็ะมคีนกดเข้า
มาดู	 แล้วก็เริ่ม	 Follow	 และแชร์
ต่อๆไปให้เพื่อนรู	้จ�านวนคนตดิตาม 
กเ็พิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ตอนนี้ยอด	Follow	ก็
ประมาณ	12,300	แต่กย็งัสูน้้องหมา
เมอืงนอกไม่ได้หรอกค่ะ	

เทคนคิการถ่ายภาพแบบสวยๆ
	 คือเราสอนให้เขานิ่ง	 ให้นั่ง	 ให้
นอน	 รู ้จักรอ	 แล้วก็ให้มองมาที่
เรา	 สอนมาตั้งแต่เด็กจนเขาจ�าได้	
เวลาถ่ายรูปเขาก็จะนิ่ง	 แต่ตอนนี้
จะมีเวสตี้มาอีกตัวซึ่งเขายังเด็กอยู	่
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พอบอกให้จ๊ะจ๋านิ่งแล้วเอาลูกหมาเข้ามา	 
จ๊ะจ๋ากโ็พสต์ได้แล้วแต่ลูกหมาวิ่งค่ะ	ยงัเพิ่ง
จะเริ่มๆฝึกอยู่

วีรกรรมของจ๊ะจ๋า
	 จ๊ะจ๋าน่ารัก	 ขี้อ้อน	 แต่จะชอบเล่นกับ
อะไรที่มนัเลก็ๆ	ดุ๊กดิ๊กๆ	กม็วีนัหนึ่งเหน็เขา
วิ่งไล่จิ้งจก	เรากค็ดิว่าไม่มอีะไร	จนพ่อพูดว่า
นั่นจิ้งจกในปากจ๊ะจ๋านี่	เรากต็กใจพยายาม
จะจบัแยกเขาแต่เรากก็ลวัจิ้งจกนะ	เขากว็ิ่ง
หนไีปรอบๆ	กว่าจะจบัได้เล่นเอาเหนื่อยเลย

ฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์สักนิด
	 ถ้าฝากในเรื่องการถ่ายรูปก็ต้องบอกว่าเราไม่จ�าเป็น
ต้องลงทุนไปกับกล้องราคาแพงๆหรอกค่ะ	 มันขึ้นอยู่กับ
ว่าเราจะถ่ายมุมไหนของเขา	 อยากจะสื่อความเป็นตัวเขา 
ยงัไง	อย่างจ๊ะจ๋าเนี่ยเรากอ็ยากจะขายความพเิศษที่เขามขีนฟ ู
มากๆ	หน้าตาเหมอืนลกูหมซีึ่งกเ็ป็นจดุเด่น	ถงึเราจะถ่ายรูป 
ไม่สวยแต่ถ้าเราน�าเสนอจุดเด่นของน้องหมาได้ก็โอเคแล้ว	 
แต่จรงิๆอยากฝากเรื่องการเลี้ยงน้องหมาให้มคีวามรบัผดิชอบ 
มากกว่า	 เพราะทางเมืองไทยยังถือว่าการรับผิดชอบสุนัข
ค่อนข้างน้อยกว่าเมืองนอก	 อย่างคนที่อยากพาน้องหมา 
ไปเที่ยวกจ็ะมหีลายสถานที่ไม่ยอมรบัเท่าไร	เพราะหลายคน 
ที่พาหมาไปแล้วไม่ดูแล	 ปล่อยให้ท�าเลอะเทอะ	 ไม่เก็บ 
ให้เรยีบร้อย	หรอืพาไปตามร้านอาหารแล้วให้เขาทานอาหาร
จากชามของคน	 มันก็ท�าให้หลายแห่งรู ้สึกติดลบไปเลย	
ความจริงเราเป็นเจ้าของก็ควรที่จะต้องดูแลความสะอาด
ของน้องหมาตนเอง	คนอื่นที่ไม่ได้เลี้ยงกจ็ะมองว่าน้องหมา
ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะ	มนักจ็ะมผีลให้เกดิการยอมรบัและ
อนญุาตให้เราสามารถพาสนุขัเข้าไปตามที่ต่างๆได้	

วิธีดูแลสุนัข
	 จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษ
มากนัก 	 จะมีบ ้ า งที่คอยสอนคอย 
เทรนฝ ึก เขาให ้ เชื่ อฟ ั ง 	 จับ เขามา 
ถ่ายรูปนิดหน่อย	 เรื่องสุขภาพก็อาจจะ 
เน ้นหนักไปที่การดูแลขนเป ็นพิ เศษ	
เพราะขนเขาจะเยอะและแน่น	 ก็เลย
ต้องมีการอาบน�้าตัดแต่งขนอยู ่บ่อยๆ	
ส ่วนเรื่องอาหารจะพยายามให ้ เขา
กินอาหารเม็ด	 แต่ว่าเขาก็จะเบื่อบ้าง	
บางที เลยจะเปลี่ยนเป ็นอาหารคน
อย่างหมูต้มคลุกข้าวกล้อง	 ถ้าขนมก็
จะชอบเจอร์ไฮมาก	 โดยเฉพาะรสนม 
เพราะกลิ่นน�ามาเลย	 ชอบจนยอมท�า 
ทุกอย่างที่สั่ง	 ใช้เป็นรางวัลเวลาที่สอน 
ให้เขาท�าตามค�าสั่งได้ผลดคี่ะ
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wHAt DoeS YouR Dog 
SAY ABout You?

ดูนิสัยคุณจากสายพันธุ์สุนัขที่เลี้ยง
สไตล์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ ทั้งหนังสือที่อ่าน หนังที่ชอบ เพลงที่ฟัง การแต่งกายที่นิยม ล้วนบอก

ได้ว่าลักษณะนิสัยของคุณเป็นไปในแนวทางใด รวมไปถึงสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่คุณเลือกเลี้ยงก็ยังสามารถ 
จะสื่อได้ถึงตัวตนของคุณด้วย เชื่อหรือไม่ก็มาลองอ่านกันดู

chi Hua Hua
คนเลี้ยงชิวาว่าจะเป็นคนที่พิจารณาทุกอย่างรอบด้าน	

พวกเขาจะค่อนข้างพิถีพิถันและดูแลความเรียบร้อย

ของบ้าน	 รวมไปถึงข้าวของที่เขาเป็นเจ้าของอย่างด	ี

เป็นคนซื่อสตัย์ต่อมติรสหาย

Beagle
เจ้าของบเีกิ้ลมกัจะเป็นคนที่สนกุสนานไปกบัช่วงเวลาดีๆ 	

พวกเขาจะน�าเสยีงหวัเราะ	และความร่าเรงิมาสูผู่ค้นที่อยู่

รอบข้าง	 เข้าสังคมเก่ง	 ช่างพูดช่างคุย	 และมีเพื่อนฝูง 

รายล้อมอยูเ่สมอ	แม้จะชอบการท�ากจิกรรมต่างๆมากมาย 

แต่ขณะเดียวกันก็ชอบที่จะใช้เวลาว่างนั่งเฉยๆอยู ่

หน้าโทรทศัน์เพื่อรอดูรายการสดุโปรดด้วยเช่นกนั

Golden Retriever
	 คนรกัโกลเด้น	รทีรฟีเวอร์นั้น	

โดยทั่วไปแล้ว	เป็นคนที่รกัการ

ใช้ชวีติกลางแจ้ง	มกัชอบใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกบัเพื่อนฝูง

และครอบครวั	รวมไปถงึการ

ท�างานเพื่อสงัคม	ช่วยเหลอื

ผู้อื่น	จะสละเวลาว่างไปกบั

การท�างานอาสาสมคัร	

และที่ส�าคญัพวกเขา

เป็นคนที่เชื่อถอืได้

Labrador Retriever
เจ้าของลาบราดอร์	รทีรฟีเวอร์นั้นเป็นคนที่มองหาความสนกุสนาน

อยู่เสมอ	 พวกเขาชอบกีฬาทุกประเภท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬา 

ทางน�้า	ทั้งยงัเป็นที่รู้จกัในเรื่องของความเมตตา	

เข้าใจในธรรมชาต	ิและท�าทกุอย่าง

ไปตามสญัชาตญาณ	จะเป็น

คนที่พยายามลงมอืท�าทกุสิ่ง

ทกุอย่างอย่างน้อย

กส็กัครั้งหนึ่งในชวีติ

Pomeranian
เจ้าของปอมเมเรเนียนนั้นเป็นคนที่ชอบ

ความหรูหราของชีวิต	 พวกเขาสามารถ 

ใช้เวลานานนับชั่วโมงในห้องน�้าเพื่อ 

แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน	 รักที่จะกลายเป็น 

จดุสนใจของผู้อื่น	คนรกัปอมเมอเรเนยีน

มักคาดหวังการดูแลเอาใจใส่ที่ดี	 และ 

จะไปยงัร้านอาหารที่ผ่านการคดัสรรแล้ว

ว่าดทีี่สดุ

Poodle
คนรกัพูเดิ้ลเป็นคนที่จรงิใจ	และเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น	เป็นคนที่เชื่อ

ในความรัก	 และจะท�าทุกทางเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ	 ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ทะนงตน	 และมักจะ 

เกบ็กวาดบ้านให้สะอาดเรยีบร้อยอยูเ่สมอ	ชอบเดนิทางท่องเที่ยว

Pug
คนรกัป๊ักชอบที่จะสร้างเสยีงหวัเราะให้กบั

ผู้คนอยู่เสมอ	 เพราะความที่มีอารมณ์ขัน	

สนุกสนาน	 และรักที่จะใช้ชีวิตแบบไม่อยู่

ในกรอบหรอืข้อจ�ากดัเท่าใดนกั

Shih tzu 
เจ้าของชหิ์สเุป็นคนเข้ากบัคนอื่นได้ง่าย	เป็นมติร	

และไม่ตดัสนิใครในทนัททีนัใด	รวมทั้งเป็นคนที่

รกัเพื่อนมาก	เพื่อนๆจงึให้ความไว้วางใจพวกเขา

เป็นพเิศษ	จะรู้สกึสนกุสนานไปกบักจิกรรมได้ง่าย	

เป็นคนรกัสบายอยู่ในท	ีชอบการช้อปปิ้งเป็นชวีติจติใจ

Yorkshire Terrier
คนที่ชอบยอร์คเชียร์นั้นเป็นคนที่พิถีพิถัน	

และชอบจัดการสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา	 รัก

อิสระและชื่นชอบการโต้แย้งที่มีเหตุมีผล	

บ้านของคนรักยอร์คจะสะอาดสะอ้าน	 เป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย	และการแต่งกายของพวกเขา 

กต้็องพถิพีถินั	ทรงผมจะต้องเนี๊ยบ	ไม่เช่นนั้น 

คนรักยอร์คเชียร์จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขไป 

ทั้งวนั
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"คืนความสุขให้น้องหมา"
By chow chow club Thailand
เมื่อวนัที่	14	ธนัวาคม	ที่ผ่านมา	Chow	Chow	Club	Thailand	จดักจิกรรมเพื่อการกศุลภายใต้ชื่องาน	“คนืความสขุให้น้องหมา”	ณ	ศูนย์การค้า	 
The	Paseo	สาขารามค�าแหง	ภายในงานมกีารให้ข้อมูลความรูเ้กี่ยวกบัสนุขัสายพนัธุต่์างๆ	ร่วมพดูคยุถงึวธิกีารดูแลสนุขัจากสตัวแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ	
กจิกรรมสานสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของและสนุขั	อาท	ิการประกวดแฟนซปีีใหม่	เกมชงิรางวลั	การแสดงโชว์น้องหมาแสนรู้	บรกิารถ่ายภาพน้องหมา
โดยช่างภาพมืออาชีพ	 นอกจากนี้ยังมีการประมูลสินค้าการกุศล	 น�ารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือสุนัขแลแมวจรจัดต่อไป	 เรียกว่า 
มางานเดยีวได้ทั้งความสนกุสนานและได้บญุกลบับ้านด้วย




