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Love 
at First sight
สายไหม มณีรัตน์ ศรีจรูญ



Dog Guru

หลายคนชอบพาสนุขัไปเทีย่วด้วย แต่พอก้าวเท้า 
ขึน้รถทไีร เจ้าตบูอาเจยีนทกุครัง้ไป ซึง่สาเหตุ
ก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ

นั้นรบกวนอวัยวะภายในหูช้ันใน เม่ืออวัยวะดังกล่าว 
ถูกกระตุ ้น ผลก็คือเจ ้าตูบของคุณจะเกิดอาการ 
วิงเวียนหน้ามืด ทั้งนี้ อาการดังกล่าวจะหายไปในทันที 
ท่ียานพาหนะนัน้หยดุ ทว่าควนัหลงยงัคงอยู่ เพราะเจ้าตบู 
จะอาเจียนหรือท้องเสีย ส่งผลให้การเดินทางของคุณ
อาจสะดุดได้ง่ายๆ
  ฉะนั้น หากเจ้าตบูของคณุมปีระวตัคิลื่นเหยีนวงิเวยีน

เมื่อเดนิทางล่ะก ็ก่อนจะออกเที่ยวครั้งต่อไป คณุจะต้อง 

เตรียมการแก้ไขไว้ให้ดีๆ ไม่อย่างนั้นทริปในฝันของคุณ 

อาจกลายเป็นความทรงจ�าอนัเลวร้าย

 โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแก้ไขโดยการปรบัเปลี่ยนวธิี

การเดินทางให้ค�านึงถึงเจ้าตูบมากยิ่งขึ้น หากขับรถเร็ว

แล้วมอีาการ กล็องลดความเรว็ลง แล้วเจ้าตูบจะค่อยๆ

ปรบัตวัได้ในที่สดุ 

 ลองหยุดพักให้บ่อยขึ้นดู แต่เดิมเคยหยุดเฉพาะ 

เมื่อต้องเข้าท�าธุระในปั๊มก็เปลี่ยนมาแวะกินลมชมวิว 

ข้างทางบ้าง จะได้ปล่อยเขาลงรถเดินยืดเส้นยืดสาย 

เป็นการผ่อนคลายไปในตวั

 เคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ท�าได้ง่ายๆก็คือ การลด

กระจกรถลงบางส่วน เจ้าตูบจะได้ยื่นหน้าออกไปรับลม

ธรรมชาตไิด้เป็นพกัๆ ช่วยให้เขาได้รู้ว่ายานพาหนะที่นั่ง

อยู่ไม่ได้น่ากลวัอย่างที่คดิ

 หลายท่านอาจเคยได้ยนิมาว่า การใช้ยาสามารถช่วย

แก้บรรเทาอาการเมาได้ ตวัยา 3 ชนดินี้ diphenhydramine 

(Benadryl) meclizine (Bonine) และ dimenhydrinate 

(Dramamine) แต่หากไม่มเีหตจุ�าเป็นจรงิๆ สตัวแพทย์เอง

ก็ไม่แนะน�าให้ใช้ ฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจคิดให้ละเอียด

ก่อนจงึเป็นการดทีี่สดุ

 เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เราจึงรวบรวมข้อดีและ 

ข้อเสยีของการใช้ยาไว้เป็นตวัเลอืกในการพจิารณา ดงันี้

ผลดี 
 สรรพคุณของยาเหล่านี้ช่วยท�าให้เจ้าตูบสงบและ

คลายความวิตกกังวลอย่างเห็นผลทันใจ บ่อยครั้ง 

ยาประเภทนี้ถูกน�ามาใช้ในการบรรเทาอาการตื่นเต้น

ตกใจเกิดเหตุเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง พลุไฟ เพราะช่วย

ลดความหวาดกลัวได้ ฉะนั้นเมื่อถึงสถานการณ์จ�าเป็น 

อย่างเช่น ต้องถกูขงัอยูก่รงแคบๆในห้องมดืเพยีงตวัเดยีว

โดดเดี่ยวเดยีวดายในห้องสมัภาระเครื่องบนิ การใช้ยาจะ

ช่วยลดอาการตื่นเต้นตกใจเกินเหตุ อาจก่อให้เกิดการ

ท�าร้ายตวัเองได้เป็นอย่างดี

ผลเสีย 
 ในบางสถานการณ์วธิใีช้ยาอาจไม่ใช่ตวัเลอืกที่ดทีี่สดุ 

จริงอยู่ที่ว่าเจ้าตูบต้องอยู่ตัวเดียวในห้องสัมภาระแคบๆ 

แต่อย่าลืมนะว่าคุณไม่สามารถเดินไปตรวจสอบความ

ผิดปกติเขาได้ง่ายๆ การใช้ยาช่วยกล่อมอาจท�าให้เขา

วูบหลับไปไม่ท�าร้ายตัวเอง แต่หากมีอันตรายภายนอก

ล่ะ ใครจะรบัประกนัได้

 ผลเสียที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการใช้ยาทุก

ประเภทย่อมมผีลข้างเคยีง ทานพาราเซตามอนเกนิขนาด

ส่งผลร้ายต่อตบัของเราฉนัใด ยาบรรเทาอาการเมากส็่ง

ผลร้ายต่อความดนัเลอืดไม่แตกต่างกนั เพราะเมื่อรบัยา

ดังกล่าวเข้าไปแล้ว ระดับความดันโลหิตของเขาจะลด 

ต�่าลง ส่งผลให้เจ้าตูบเกิดอาการหนาวสั่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมในห้องเก็บ

สมัภาระที่เยน็อยูแ่ล้ว จะกระตุน้ให้เขาเกดิภาวะร่างกาย

หนาวสั่นผดิปกต ิเป็นอนัตรายถงึชวีติได้ง่ายๆ

  ในเมื่อผลดผีลเสยีคูข่นานกนัซะขนาดนี้ เราขอให้คณุ

พิจารณาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจใช้ยา ลองถามตัวเอง 

ก่อนไหมว่าจ�าเป็นขนาดไหนที่จะต้องพาเขาขึ้นเครื่องบนิ 

หรือเดินทางเป็นเวลานานเพื่อไปเที่ยว หากผลร้ายมี

มากกว่า ปล่อยให้เขาอยู่บ้านอาจปลอดภยักว่ากไ็ด้นะ

ชุดอุปกรณ์แก้ “เมา”
 ก่อนการเดินทางทุกครั้งควรเตรียมอุปกรณ์แก้เมา 

ดงันี้ 

 1. ส�าล ี/ ส�าลชีนดิมกี้าน / ผ้ากอ็ซ

 2. เทปส�าหรบัท�าแผล

 3. ยาห้ามเลอืด

 4. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ส�าหรบัล้างแผล

 5. สายรดัปาก

 6. กรรไกรเลก็

 7. สายจูงส�ารอง

 8. กรรไกรตดัเลบ็

 9. ปรอทวดัอณุหภูม ิ

 10. ถงุมอื

 11. ยาประจ�าตวัน้องหมา

 12. ถงุพลาสตกิ

 เมื่อจัดเตรียมได้ครบทั้งหมดแล้ว น�าใส่กระเป๋าหรือ

กล่องพลาสตกิ รวบรวมทกุสิ่งไว้ที่เดยีวกนั ตดิฉลากกนั

ลืมให้เรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ “อย่าลืมไว้ที่บ้าน

เป็นอนัขาด”

 

เทคนิคแก้เมา
เมื่อหิ้วเจ้าตูบออกเดินทาง
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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

NEw YORk DOg HERO, 
SAVES BLiND OwNER’S LifE
อกีหนึง่เจ้าตบูฮโีร่ 
 แทบทุกฉบับเราจะมีเรื่องราวของน้องหมาที่เป็นฮีโร่มาให ้
ได้อ่านกนั เช่นกนักบัฉบบันี้ เหตกุารณ์เกดิขึ้นที่สหรฐัอเมรกิา 
เมื่อ “ฟิโก้” สนุขัน�าทางคนตาบอด สายพนัธุโ์กลเด้นรทีรฟีเวอร์ 
วยั 8 ปี กระโดดบงัเจ้านายตาบอดขณะที่รถก�าลงัพุ่งเข้ามาชน 
โดยตอนแรกฟิโก้เดินน�าทางอยู ่ด ้านขวามือของเจ้านาย  
จนกระทั่งรถบสัโรงเรยีนขนาดเลก็ขบัพุง่เข้าหาทั้งคู่ ฟิโก้จงึขยบั
ตัวมาอีกฝั่งและกระโดดเอาตัวกั้นระหว่างเจ้านายและรถก่อน
การปะทะ หลงัเกดิเหตเุจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลอืเจ้านายตาบอด 
ซึ่งได้รับบาดเจ็บข้อเท้าแตก ข้อศอกแตก กระดูกซี่โครงหัก 
รวมถึงมีบาดแผลบริเวณศีรษะ และฟิโก้ สุนัขแสนซื่อสัตย์  
โดยเผยว่า ฟิโก้ไม่ยอมออกห่างจากเจ้านายเลย และพยายาม
ขยับตัวเข้าหาเจ้าของ แม้ว่าจะบาดเจ็บอย่างมากและยืนได้
เพยีงสามขาเท่านั้น

MY TuRN!
ขอเล่นด้วยคนนะ 
 เหตุการณ์น่ารักนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 
“ไมโล” น้องหมาลาบราดอร์ เห็นเด็กๆเล่นสไลเดอร์ลงน�้ากัน
สนกุสนาน ว่าแล้วกเ็กดิอาการคนัไม้คนัมอือยากเล่นบ้าง กเ็ลย
ปีนป่ายบันไดแซงหน้าเด็กน้อยหลายคนขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้ว
สไลด์ลงน�้ามาอย่างสนุกสนาน เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ได้ดเีลยทเีดยีว งานนี้พสูิจน์แล้วว่าเจ้าตูบกอ็ยากสนกุบ้างนะคะ 

POLicE DOgS 
fORM A PERfEcT 
LiNE wHiLE wAiTiNg 
fOR DiNNER
น้องหมาเจ้าระเบยีบ
 ภาพๆนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสุนัขต�ารวจ
แห่งหนึ่งในประเทศจนี ขณะที่สนุขัทั้ง 6 ตวั 
ก�าลังคาบจานข้าว เรียงแถวต่อคิวอย่าง
เป็นระเบยีบ เพื่อขออาหารจากครูฝึก ภาพ
ดงักล่าวกลายเป็นที่ฮอืฮาจนมคีนน�าภาพนี้ 
ไปเปรียบเทียบกับเก่าในสมัยสงครามที่
ฟินแลนด์ ซึ่งเจ้าตูบคาบจานข้าวรออาหาร
เช่นเดยีวกนั

DAiSY THE HAPPiEST 
PuP iN THE wORLD
 ดูเหมือนเรื่องของเดซี่ สุนัขตัวเล็กๆจะดู 
น่าเศร้าเมื่อเกดิมาพร้อมความพกิารทางร่างกาย 
จนต้องถูกทอดทิ้ง แต่เรื่องที่เราจะน�าเสนอ 
มนัไม่ได้น่าหดหูข่นาดนั้น เพราะเดซี่ไม่ใช่สนุขั 
โชคร้ายจนน�้าตาไหล เมื่อวันหนึ่งโชคชะตา 
น�าพาหญิงสาวใจดีให ้มาพบเจอกับเดซี่ 
Sheena เจ้าของในปัจจุบันเขียนในบล็อกของ 
เดซี่ว่า "เมื่อพดูถงึเดซี่ ค�าแรกที่อยูใ่นใจของฉนั 
คอืความสขุ เป็นความโชคดทีี่มเีธอเป็นส่วนหนึ่ง 
ของครอบครัวและได้ใช้ชีวิตร่วมกัน" ทุกวันนี้ 
เดซี่ใช้ชีวิตอยู ่บนวีลแชร์ส�าหรับสุนัขพิการ
สีชมพูซึ่งท�าให้ชีวิตของเจ้าตูบน้อยสะดวก
สบายมากขึ้น ได้อ่านเรื่องราวนี้ท�าให้เราได้
คิดว่าแม้ร่างกายจะสูญเสียความสมประกอบ
แต่ความสขุทางใจนั้นไม่ได้สูญสิ้นตามไปด้วย



Discovery of JerHigh 

“น้องฟีฟ่า กับ jerhigh รสโปรด 
ที่กินทุกวัน”
คุณธารวิมล แสงสุริยาภรณ์

Photo SHOT!

5 ภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh 
ท่านละ 1 เซ็ต 

(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

กิจกรรมดีๆส�าหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรางวัล กับการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย เพยีงเข้าไปกดไลท์แฟนเพจ
ใน fB ของ Pet lover by jerhigh และถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้านคูก่ับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายแล้วส่งมาที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

 วันนี้เราจะมาตามล่าหาเจอร์ไฮกัน 
ที่ย่านราชพฤกษ์ ซึ่งที่นี่มีร้านเพ็ทช้อป 
มากมาย แต่ร้านที่เราจะพาคุณไปเยี่ยม
ชมกนัในวนันี้มคีวามพเิศษ เพราะที่นี่ไม่ได้ 
จ�าหน่ายแค่สนิค้าเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง แต่ยงั 
มีบริการอาบน�้าตัดแต่งขนสุนัขอีกด้วย 
เรยีกว่ามาที่นี่ที่เดยีวครบวงจร One Stop 
Service ส�าหรับคนรักสุนัขอย่างแท้จริง 
โดยพิกัดของร้านนั้นตั้งอยู่ที่ โฮมเวิร์ค
ราชพฤกษ์ ด้านหลงัทางลานจอดรถ ใกล้
กบัร้าน MK
 ที่ P&P Pet Shop มคีรบทกุอย่าง พร้อม 
ส�าหรับตอบโจทย์ลูกค้าที่รักสุนัขทุกกลุ่ม 
จ�าหน่ายสินค้าตั้งแต่กระเป๋า เสื้อผ้า 
อาหารสนุขั อาหารแมว ขนม กรง คอก 

P&P 
Pet ShoP

รถเขน็ คอนโดแมว นอกจากนี้ยงัมบีรกิาร
อาบน�้าตัดขนสุนัขทุกสายพันธุ์ รวมทั้ง 
น้องแมวด้วย ช่างของที่ร้านก็จะเป็นช่าง 
ที่มปีระสบการณ์มานานกว่า 7 ปี 
 ส�าหรบัเจอร์ไฮกจ็ะมวีางไว้ 2 จดุ คอื 
ในโซนขนมส�าหรับสุนัข จัดเรียงรสชาติ
เป็นแถวอย่างมรีะเบยีบตั้งแต่ Strawberry, 
Stick, Harmony, Chicken, Milky รสเนื้อ  
รสปลา ซึ่ง Milky กบั Carrot สองรสนี้จะ
เป็นรสที่ขายดมีาก แล้วกจ็ะมอีาหารเปียก 
อยูโ่ซนด้านอาหารเปียก ซึ่งที่นี่จะแบ่งโซน
อาหารออกเป็นโซนอาหารเมด็ โซนอาหาร
เปียก ท�าให้การมองหาสนิค้าเป็นเรื่องง่าย
ขึ้นมาก ส�าหรับอาหารเปียกของเจอร์ไฮ 
ตอนนี้มโีปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 ซึ่งลกูค้า

ให้ความสนใจกันมาก นอกจากนี้ยังมี 
อาหารถาดแยกไป ก็จะมีหลากหลายรส
ให้ลูกค้าเลอืก ซึ่งเจอร์ไฮได้รบัผลตอบรบัดี 
ขนมจะขายดมีาก 
 หลกัๆแล้วสนิค้าของร้าน P&P Pet Shop 
จะเลือกเกรดพรีเมี่ยม จะมีอาหารแบบที่
ไม่มีตามท้องตลาดทั่วไป แล้วก็มีอาหาร
ส�าหรบัสตัว์พเิศษด้วย เช่น หนแูฮมสเตอร์ 
กระต่าย แบรนด์เจอร์ไฮกถ็อืว่าเป็นสนิค้า
พรเีมี่ยม แล้วกม็สีนิค้าที่น�าเข้าจากเกาหลี 
หรอืญี่ปุน่ เสื้อผ้าตดัเอง คอนโดแมว เรยีก
ว่ามคีรบนะคะ รวมถงึอาบน�้าตดัขนด้วย 
 ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่ม
เติมของร้านก็สามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊ค 
pandpkennel หรอื www.pandppetshop.com 

ขอขอบคณุ 

คณุการ์ตนู จากร้าน P&P Pet Shop
โทร. 084-978-9545 Line ID: PNPPETSHOP 

“คาบมาให้แล้ว แกะซองให้ใบเตยด้วย”

คุณรังสิยา พลทรัพย์
“อร่อยมาก ก้มหน้าก้มตากิน”

คุณ Jelica Pattanapaisalchai

“ขอกินเจอร์ไฮหน่อยคร้าบบบ”
คุณ Isabelle'la

“ความสุขมไีด้ทกุเวลากบัเจอร์ไฮ 

with Melody&Viola”

คณุ Jantakarn Wimolkiatisak



This’s A Pet

Labrador 
Retriever 

 สนุขัอะไรเอ่ยที่รปูร่างดูน่าเกรงขาม แต่นสิยัขี้เล่นและเป็นมติร
กบัผูค้น จงึท�าให้เป็นสนุขัสายพนัธุท์ี่อยูใ่นใจใครหลายๆคน เพื่อนซี้
ที่เราก�าลงัจะพดูถงึ คอื ลาบราดอร์ รทีรฟีเวอร์ (Labrador Retriever)
 ลาบราดอร์ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ในไม่กี่สายพนัธุท์ี่ได้รบัการไว้วางใจ
ให้เป็นสนุขัน�าทางแก่คนตาบอด เพราะด้วยความที่เขาเป็นสนุขั 
ที่มีบุคลิกที่เชื่องต่อผู้คน แถมยังมีความแข็งแรง เฉลียวฉลาด  
ช่างจดช่างจ�า คุณสมบัติเหล่านี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการ 
เป็นเพื่อนน�าทางได้เป็นอย่างดี
 ต้นก�าเนดิของสนุขัพนัธุน์ี้มาจากประเทศแคนาดา โดยเขาจะม ี
หน้าที่ช ่วยชาวประมงเก็บปลาที่หลุดออกจากเบ็ดหรือแห  
ในบางครั้งเขาก็เป็นสุนัขที่นายพรานใช้ให้ลงไปเก็บเป็ดที่ถูกยิง 
ตกน�้า เนื่องจากเขาเป็นสนุขัที่ขนสั้น ไม่เปียกน�้าง่ายและมสีายตา
ที่เฉยีบคม 
 เสน่ห์ของลาบราดอร์อยู่ที่รูปร่างอันทรงพลัง ขนสั้นนุ่มแน่น  
แต่ถงึแม้ว่าเขาจะดเูป็นพนัธุท์ี่ดแูขง็แกร่ง แต่เขามนีสิยัที่น่ารกั และ
เมื่อได้อ่านลักษณะนิสัยของเขาแล้วรับรองว่าคุณจะต้องอมยิ้ม 
ไปกบัพฤตกิรรมของเขาอย่างแน่นอน
 ลาบราดอร์เป็นสนุขัที่ค่อนข้างฉลาด ใจด ีเป็นมติร สภุาพ  มี
ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีความมั่นใจสูง มีจมูกที่ไว
ต่อการรับกลิ่น ชอบว่ายน�้า ตอบสนองรวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่ายและสามารถฝึกความสามารถพเิศษอื่นๆได้
มากมาย เช่น ใช้เป็นสนุขัค้นหาผูป้ระสบภยั ค้นหายาเสพตดิ ฯลฯ 

 ส�าหรบัคนที่อยากจะเลี้ยงลาบราดอร์ 
สิ่งส�าคัญเลยคือต้องมีบริเวณบ้านที่
ค่อนข้างกว้าง เพราะเขาเป็นสนุขัที่ชอบ
การออกก�าลังกาย และเขาค่อนข้างที่
จะอ้วนง่าย ฉะนั้นการควบคมุน�้าหนกั
จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมาก เพราะ 
ถ้าหากเขาน�้าหนกัเยอะแล้วอ้วนมากๆ 
จะส่งผลเสยีต่อขาได้ 
 ลาบราดอร์ควรจะแปรงขนประมาณ
อาทิตย์ละสองครั้ง เพราะเป็นหมา 
ขนสั้น ส�าหรบัเรื่องขนร่วง เมื่อเทยีบกบั
สนุขัพนัธุ์อื่นแล้วถอืว่าผลดัขนปรมิาณ
ปานกลาง 
 และด้วยความที่เป็นสุนัขสายพันธุ์
รีทรีฟเวอร์จึงท�าให้เขาโปรดปรานการ
เล่นขว้างลูกบอลเป็นที่สดุ ดงันั้นผู้เลี้ยง
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวลาอยู่กับ
เขาและเล่นกับเขาให้มากๆ เพราะถ้า 
ขนืเลี้ยงกนัแบบปล่อยปละละเลย อาจ
ส่งผลท�าให้สภาพจิตใจของเขาย�่าแย่ 
และกลายเป็นสนุขัไม่ร่าเรงิไปในที่สดุ

หัว กะโหลกกว้างและกลม 
มกีรามที่แขง็แรง

ตา ขนาดปานกลาง มสีนี�้าตาล, 
น�้าตาลแดง

หู หูพบัลง 
มขีนาดปานกลาง

ไม่ใหญ่มาก

ล�าตัว โครงสร้างแขง็แรง 
อกกว้าง สะโพกแขง็แรง

มกีล้ามดูบกึบนึมพีลงั

ขาหน้า ขาหลัง นิ้วเท้ากลม มขีนาดกะทดัรดั
ดูมกีล้ามเนื้อ กระดูกขาดูแขง็แรงดี

หาง โคนหางจะหนา ลาดลงไปที่ปลายหาง 
หางไม่ยาวมากปกคลมุด้วยขนที่สั้น
และแน่น เกาะกนัเป็นแท่งกลมคล้ายกบัหาง
ของ Otter แม้ว่าหางจะโค้งแต่จะไม่ม้วนขึ้น
มาอยู่เหนอืหลงั



ก่อนที่จะเลี้ยงเขาควรมีการเตรยีมตัว
และเตรยีมพร้อมเหมือนเวลามีลูกเลยนะคะ

 

กลายเป็นขวัญใจคอละครได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ส�าหรับ 
“สายไหม” มณีรัตน์ ศรีจรูญ จากบทบาทของบัว ในละคร 
ยอดฮติ “ข้าบดนิทร์” ทางช่อง 3 ซึง่ก่อนหน้านีเ้ธอกมี็ผลงาน
ภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา นอกจากนี้ก็ยังเป็นพิธีกรรายการ

เซย์ไฮ (Say Hi) วันนี้ Pet Lover by Jerhigh จะพาคุณๆไปพูดคุย
กับน้องสายไหมกับเรื่องราวของเพื่อนรักสี่ขา รับรองว่าสนุกมาก 

Love 
at First sight
สายไหม มณีรัตน์ ศรีจรูญ

สายไหมกับการเลี้ยงสัตว์ 
 “ปกติคือที่บ้านทุกคนเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะคะ พี่เขย
ชอบเลี้ยงสตัว์แปลกๆ แล้วกเ็ลี้ยงสนุขั ที่บ้านเป็นฟาร์มปลา เลี้ยง
ปลาไว้หลากหลายชนดิ นอกจากนี้กม็ไีก่ มแีมว แต่จะไม่ได้อยู่บ้าน
ที่กรงุเทพฯ นะคะ ที่กรงุเทพฯ จะมแีค่น้องหมาอย่างเดยีว เป็นพนัธุ์
ปอมเมอเรเนยีนค่ะ ตอนนี้กอ็าย ุ13 ปีแล้วค่ะ”

cover Story

6 l Petlover by Jerhigh



cover Story

ท�าไมถึงชอบปอมเมอเรเนียน
 “ตอนแรกก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องเป็น 
ปอมเมอเรเนยีน แต่พอเราไปที่ร้านแล้วเจอพนัธุน์ี้ 
ตวันี้ แล้วความรูส้กึเหมอืนกบัว่าต้องเอากลบับ้าน 
ด้วย ตาเขาน่ารัก ด้วยอุปนิสัยที่มีชีวิตชีวา จะ
เป็นหมาที่มีชีวิตชีวามากๆ ต้อนรับแขกตลอด
เวลา อย่างใครมาบ้าน กจ็ะเป็นแผนกต้อนรบัที่
ดมีากๆเลย จะตื่นเต้นทกุครั้งที่เจอทกุคน ยิ่งถ้า
เกดิรูจ้กักนัอยูแ่ล้วจะคกึคกัมากเป็นพเิศษ ตอนนี้ 
กส็บิสามขวบ กเ็ริ่มแก่แล้ว แต่กย็งัขี้อ้อนมากๆ”
 “วีรกรรมแสบๆจะไม่ค่อยมีนะคะ เพราะว่า
น้องปอมจะเป็นหมาคณุชายเลยแหละ ต้องอยูใ่น
ห้องแอร์ คอืแบบอยู่สบายกว่าคนอกีค่ะ กนิข้าว 
ก็จะไม่ค่อยกินเองเพราะว่าตอนเด็กๆ จะมีพี่ 
ที่คอยเลี้ยงน้องปอมให้ ให้อาหารกับมือ ป้อน
กบัมอื ตอนนี้กเ็ลยไม่ยอมกนิเองกบัถ้วย จะต้อง
ให้ป้อน”

การดูแลน้องปอม
 “ดูแลปกติค่ะ เช่น ตอนเช้าตื่นมาก็จะต้อง

เช็ดน�้าตา คือเขาจะเป็นสุนัขที่มีน�้าตาไหลออก
มาเยอะ ขี้ตาเยอะ เรากต็้องดูแลเรื่องตรงนี้ แล้ว
ก็เป็นหมาขนยาวก็จะแปรงขนบ้าง แต่น้องปอม
นี่จะพิเศษตรงที่จะไม่ค่อยผลัดขน ไม่เคยผลัด
ขนเลย เรื่องแปรงขนส�าคญัมากเพราะว่าขนเยอะ 
ขนฟูค่ะ”
 “ถ้าถามว่าชอบอะไรในตัวเขา ถ้าน้องปอม
เป็นคน เป็นผู้ชายนะ สายไหมว่าเขาต้องเป็น
ผู้ชายที่มองโลกในแง่ดแีล้วกเ็ป็นผู้ชายที่เจ้าชูม้าก 
อย่างแววตาเขาเวลาที่มองคน มองสาวๆ มนัจะ
แพรวพราวมาก สายตาขี้อ้อน เป็นหมาขี้อ้อน 
สายไหมยังแพ้แววตาเขาเลย ใจอ่อนหลายรอบ 
เช่น เขากม็านั่งมองเรากนิ บางทเีรากใ็จอ่อนให้
บ้างอย่างนี้ค่ะ”

อยากฝากถึงคนรักสัตว์ 
 “ค�าแนะน�าของการเลี้ยงสตัว์ทกุชนดิ โดยเฉพาะ 
สุนัข คือ สายไหมมีความรู้สึกว่าสุนัขเป็นสัตว์ 
ที่เขาให้ใจเราสุดๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่
จะเลี้ยงเขา ควรมกีารเตรยีมตวัและเตรยีมพร้อม

เหมือนเวลามีลูกเลยนะคะ คือ ต้องดูว่าถ้าเรา
จะเลี้ยง เรามีความรับผิดชอบมากพอหรือยัง 
ที่จะเลี้ยงเขา สายพนัธุ์เขาพื้นฐานเป็นยงัไง เขา
ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร หรอืเราต้องมวีธิกีารดูแล
แต่ละสายพนัธุเ์ป็นพเิศษ อย่างน้องปอมกจ็ะต้อง
ดูแลเป็นพิเศษเรื่องขน ความจริงตอนนี้เขาก็มี
โรคประจ�าตัวนิดหน่อย คือโรคหัวใจ แต่ว่ามัน
ไม่อันตรายเพราะว่าสัตวแพทย์บอกว่าเป็นโรค
ธรรมดาของหมาที่แก่แล้วค่ะ”
 “อีกอย่างคือเราต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่อง
สถานที่และเวลา อย่างน้องปอมจะเลี้ยงในบ้าน
ตลอด เพราะฉะนั้นกต้็องดบูรเิวณที่เหมาะสมกบั
เขา แล้วกว็ธิกีารดแูลให้สะอาดท�ายงัไง อย่างปอม 
ก็คือโอเคอาบน�้าก็สามวันอาบที แต่ว่าต้องเช็ด
เท้าทกุวนั คอืต้องมเีวลาดูแลเขาเตม็ที่”
 
 เมื่อน้องหมาให้ความรักที่บริสุทธิ์กับเรามา 
เราก็ต้องให้ใจเขาตอบด้วยนะคะ รักสุนัข ดูแล
เขาให้ดี แล้วคุณจะพบกับความสุขใกล้ๆตัว 
เลยล่ะคะ 
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ด้
วยความที่เป็น One Stop Service 
สินค้ามีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของคนรักสัตว์ พนักงานใส่ใจให้ค�าแนะน�า 

กับลูกค้าเป็นอย่างดี ท�าให้ Pet Safari หรือ  
Pet Lovers centre กลายเป็นร้าน Pet Shop 
ทีม่าแรง กลายเป็นขวญัใจคนรักสตัว์ได้ในเวลาไม่นาน 
ซึง่วนันีเ้ราจะมาพดูคยุกบั “คณุวโิรจน์ ลมิตราจติต์” 
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของร้าน

วิโรจน์ ลิมตราจิตต์
หนึ่งในผู้น�าด้านร้าน PET SHOP

สตัว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นหมา แมว หรอืสตัว์ฟันแทะ 

ทุกอย่างนี่เราก็ต้องดู เป็นเรื่องของแบรนด์ด้วย 

ส่วนหนึ่ง”

จุดเด่นของร้านคือการตอบโจทย์ของลูกค้า
 “เรื่องการตอบโจทย์ของลูกค้า ลูกค้าบางคนเขา

ก็อาจจะบอกว่าช่วยดูสินค้าตัวนี้ให้หน่อย หน้าที่

ของเราก็คือจะต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ไป แล้ว

กจ็ดัหาสนิค้าตวันั้นเข้ามา และการลงสนิค้าในร้าน 

Pet Lovers Centre หรอื Pet Safari เราพยายามลง

ให้ครบ ไม่ใช่ลงแค่ตวัที่ขายด ีเพราะว่าตวัเลอืกของ

ลูกค้าอยู่ที่ว่าเขามีตัวเลือกขนาดไหน เพราะฉะนั้น

ขนม ถ้าเราน�าเข้ามาแล้ว กต็้องเป็นส่วนของลูกค้า

ว่าเขาชอบแบบไหน น้องหมาเขาชอบแบบไหนที่เขา

เลอืกแล้วมคีวามสขุ แล้วพวกขนมมส่ีวนหนึ่งกค็อืว่า

บางทกีนิๆไปแป๊บหนึ่ง เบื่อ กนิๆไปแป๊บหนึ่งอยาก

จะขอเปลี่ยนสูตร เพราะฉะนั้นในส่วนของขนมเอง 

ต้องเน้นให้หลากหลายทั้งรปูแบบและรสชาต ิโดยพื้น

ฐานเราอาศัยประสบการณ์ที่ท�างานตรงนี้มาตลอด

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาว่าต้องสรรหาสนิค้าใหม่ แล้ว

ก็สินค้าเก่าก็ต้องครบเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า

นะครบั”

เมื่อเป็นคนเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว ก็ได้เปรียบ
 “สมยัก่อนผมมบีลูดอ็กอยูส่องตวั แต่ตอนนี้เหลอื

อยูห่นึ่งตวั เพราะว่าเราเลี้ยงจนเขาสิ้นอายขุยั บลูดอ็ก 

จะค่อนข้างเลี้ยงง่าย รักสนุก แต่ตอนนี้พอเขาเริ่ม

อายุเยอะ สิ่งที่เราต้องคัดสรรให้เขาก็คือว่าต้องกิน

ของที่ดี เนื่องจากว่าเขาตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็กิน

ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นของที่เขาจะกนิเข้าไปต้อง

เป็นของด ีอย่างพวกขนมเรากใ็ช้ของเจอร์ไฮ เพราะ

มนัถูกหลกัและเขากนิง่ายครบั” 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 “ผมเป็นผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด โดยปกตขิอง

ร้าน Pet Safari หรอืว่า Pet Lovers Centre จดุขาย 

อย่างหนึ่งของเรากค็อื มสีนิค้าแปลกใหม่ และครบ

ครนัส�าหรบัลูกค้า เพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมดแูลจรงิๆ 

กจ็ะเป็นเรื่องของตวัสนิค้าที่น�าเข้ามาในร้าน สิ่งส�าคญั 

ก็คือเราค่อนข้างคัดพอสมควรว่าเกรดของสินค้า 

ต้องดี ต้องปลอดภัย ใช้แล้วต้องไม่มีปัญหากับ 
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 “สิ่งที่เราถ่ายทอดไปหรือเราสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง

ได้ก็คือว่า เราจะรู้ความต้องการของเขา เพราะว่า

จริงๆแล้วสัตว์เลี้ยง เขามีความต้องการอยู่ แต่เขา

พูดกับเราไม่ได้ เขาสื่อสารกับเราไม่ได้ แต่ในขณะ

เดียวกันถ้าเราผูกพันใกล้ชิดกับเขา ก็จะรู้ได้เองว่า

อะไรที่เขากินได้ อะไรที่เขาชอบ อะไรที่เขาไม่ชอบ 

อะไรที่เขาเบื่อ นี่กเ็ป็นตวัช่วยส่วนหนึ่งจากการที่เรา

ท�างานตรงนี้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งของ

ความรู้สึกของร้าน เกิดจากธรรมชาติที่เราเป็นคน 

รกัสตัว์ และมสีตัว์เลี้ยงอยูแ่ล้ว อย่างแมว เราอาจจะ 

ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่กเ็คยไปให้อาหารแมวจร ดงันั้น 

เราก็จะรู้ว่าแมวมักมีปัญหาเรื่องหมัด หรือว่าชอบ

กนิอะไร ชอบกนิอาหารแห้ง อาหารเปียก พวกนี้ก็

จะเป็นพื้นฐานในการท�างานครบั”

 “สตัว์เลี้ยงกค็อืสตัว์เลี้ยง เพยีงแต่ว่าเรามเีวลาให้

เขา เรากจ็ะสงัเกตได้ว่า เขาต้องการอะไร เขาอยาก

ได้อะไร แต่ว่าในส่วนตวัผม เราเลี้ยงบูลดอ็ก เราจะ

ค่อนข้างผูกพันกับเขาเพราะเราเห็นเขาทุกวัน เขา

ก็จะค่อยๆโตไปกับเราแล้วก็เริ่มแก่ก่อนเรา เราเห็น 

สิ่งที่เขาต้องการในช่วงชวีติแต่ละช่วงไม่เหมอืนกนั”

อยากบอกคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์
 “ข้อเสนอแนะง่ายๆเลยก็คือว่า คุณต้องศึกษา

ก่อนว่าคณุจะเลี้ยงอะไร แล้วคณุมคีวามพร้อมหรอื

เปล่า เพราะการที่จะเลี้ยงสตัว์ ไม่ว่าจะเป็นนก ปลา 

หนู หมาหรอืแมว ทกุตวัล้วนเป็นสิ่งมชีวีติ คณุต้องรู้ 

ก่อนว่าคุณสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่า แล้วคุณมีขีด

ความสามารถในการดูแลเขาหรือเปล่า เพราะการ

ซื้อไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่การดูแลเขาอีกหลายปีเป็น

เรื่องที่คณุจะต้องมองเลยว่าคณุดแูลเขายงัไง พาเขา

ไปพบสตัวแพทย์ด้วยนะ เรื่องอาหารการกนิกต้็องให้

ถูกต้องนะครบั”

 “มือใหม่หรือคนที่ก�าลังจะหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง 

ค�าแนะน�าอันแรกก็คือว่าลองศึกษาก่อนว่าเราชอบ

หมาเลก็ หมาใหญ ่หรอืวา่ชอบแมวแบบไหน เพราะ

สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีนิสัยที่ 

ไม่เหมือนกัน แล้วจะเข้ากับตัวเราได้ไหม หลังจาก

ที่เราศึกษาตรงนั้นไปแล้ว ก็มาดูว่าเราพร้อมขนาด

ไหนครบั”

 “ค�าว่าพร้อม ไม่ใช่บอกว่าคณุมเีงนิ แต่ว่าพร้อม

คอืคณุต้องมเีวลาให้เขา เขาคอืสตัว์ พอเวลาคณุเล่น

กบัเขา คณุจะสมัผสัได้หมดเลยว่าเขาชอบอะไร เขา

อยากได้อะไร แล้วตรงนี้กจ็ะส่งกลบัมา เวลาคณุมา 

ที่ร้าน คุณสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

สินค้าว่า ให้ค�าตอบที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

อาหารอุปกรณ์ หรือว่าสิ่งที่อ�านวยความสะดวกให้

กบัเจ้าของ การที่เราไปเมอืงนอกกบัซื้อของในเมอืง

ไทย เดี๋ยวนี้ความต่างไม่ค่อยเยอะแล้วนะครบั เพยีง

แต่ว่าร้านที่เรามีตรงนี้เป็นร้านที่สินค้าค่อนข้างครบ 

เพราะฉะนั้นเวลาคุณมาซื้อที่เดียว คุณไม่ต้องไป

หลายๆที่ ส่วนใหญ่กค็อืลูกค้าที่มาคยุกบัเรา เขาจะ

ถามจากพื้นฐานเลย ไม่รูอ้ะไรเลย ค�าแนะน�าอนัแรก

กค็อืว่าคณุต้องกลบัไปศกึษาก่อน”

 อ่านมาถึงตรงนี้ ท�าให้เราเข้าใจแล้วว่าท�าไม  

Pet Safari หรอื Pet Lovers Centre ถงึก้าวขึ้นมาเป็น

ร้าน Pet Shop ชั้นน�าของเมอืงไทย ความรกัในสตัว์

เลี้ยงส�าคญัอย่างนี้นี่เอง

 

ค�าว่าพร้อม 
ไม่ใช่บอกว่าคุณมีเงิน
 แต่ว่าพร้อมคือ

คุณต้องมีเวลาให้เขา
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PET ExPO THAiLAND 2015
 ผ่านไปอกีหนึ่งงานส�าหรบัคนรกัสตัว์เลี้ยงที่จดัต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถงึปีที่ 15 กบังาน Pet Expo Thailand 2015 ในระหว่างวนัที่ 28-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  
ณ ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ ซึ่งภายในงานมบีูธสนิค้า บรกิาร และกจิกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้รกั ผู้เลี้ยงสตัว์มาไว้ในที่เดยีวกนัมากมาย อาท ิผลติภณัฑ์
อาหารสตัว์ เวชภณัฑ์ อาหารและขนมขบเคี้ยว พร้อมการแสดงสตัว์แปลกที่หาชมได้ยากในโซน Exotic Pet Land นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมดีๆ ให้ร่วมสนกุตลอดงาน




