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I CaN 
Say, I DO It 
For you.

โย ยศวดี หัสดีวิจิตร

...More 
Than 



4 น�้ำหนักลดลงอย่ำงรวดเร็ว สัญญาณบอก
เหตนุี้มกัจะต่อเนื่องมาจากข้อที่ 1 และจะเป็น

อาการที่มกัจะเกดิขึ้นเมื่อสนุขัป่วย 

5 ดืม่น�ำ้ในปรมิำณทีม่ำกขึน้ การที่สนุขัดื่มน�้ามาก 
กว่าปกต ิมกัจะเป็นสญัญาณบอกเหตขุองโรค

บางชนดิ เช่น โรคที่เกี่ยวกบัไต และโรคเบาหวาน ดงันั้น 
เมื่อคุณสังเกตเห็นความผิดปกติในข้อนี้ ควรรีบพา
สนุขัไปพบสตัวแพทย์โดยเรว็ก่อนที่จะสายเกนิแก้

6 อำเจียน ส�าหรับการอาเจียนและขย้อนมักจะ
เกดิขึ้นได้แม้สนุขัไม่ได้เจบ็ป่วยอะไร เป็นไปได้

ว่าเขาอาจกนิอาหารมากหรอืเรว็เกนิไป จงึควรสงัเกต
ว่าเมื่อไหร่ที่สนุขัอาเจยีนบ้าง นานๆครั้ง อาทติย์ละครั้ง 
หรอืน้อยกว่านั้นกจ็ะถอืว่าไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้า
สุนัขอาเจียนบ่อย และมีน�้าหนักลดลงตามไปด้วย 
จะถอืว่าเป็นปัญหาส�าคญัที่ต้องรบีปรกึษาสตัวแพทย์

7 หำยใจขัด ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจถือเป็น 
ปัญหาส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง อาการนี้มักจะ

เกดิขึ้นเมื่อมปัีญหาเกี่ยวกบัปอดและหวัใจ สญัญาณ
เตือนอันนี้ถือเป ็นสัญญาณอันตรายที่ต ้องพบ
สตัวแพทย์แบบเร่งด่วนที่สดุ

8 ท้องเสีย เป็นสัญญาณเตือนว่าสุนัขป่วยซึ่ง
สงัเกตได้ไม่ยาก และปัญหาส่วนใหญ่มกัเกี่ยว

กบัอาหารการกนิและล�าไส้ ซึ่งถ้าเกี่ยวกบัล�าไส้กน็บัว่า 
เป็นปัญหาเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่งที่ต้องรีบพาไปพบ
สัตวแพทย์ ซึ่งบางครั้งก็อาจเกิดขึ้นเมื่อสุนัขเป็นโรค
เกี่ยวกบัภูมแิพ้หรอืการย่อยอาหารได้เช่นกนั ซึ่งกไ็ม่
ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนนัก แต่การรักษาแต่เนิ่นๆ ก็
จ�าเป็นเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคต จน
ไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้

9 อำกำรไอ เมื่อสนุขัไอต้องสงัเกตดลูกัษณะของ
การไอ ซึ่งสามารถเกดิเป็นอาการของโรคร้ายแรง 

ได้หลายๆโรค โดยเฉพาะโรคพยาธหิวัใจ สนุขัมกัจะ
ไอแห้งๆบ่อยๆ เหมอืนพยายามคายอะไรออกมา ต้อง
รบีพาไปพบสตัวแพทย์เพื่อท�าการรกัษาโดยเรว็

 สญัญาณอนัตรายที่กล่าวมาเรยีกได้ว่าเป็นพื้นฐาน 
ของการเกดิโรคต่างๆของสนุขัเลยทเีดยีว ดงันั้น คณุควร 
ที่จะดแูลสนุขัของตนอย่างใกล้ชดิ และท�าความเข้าใจ 
กับอาการข้างต้นว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคร้ายแรง
หรือว่าเป็นเพียงอาการผิดปกติเล็กน้อย เพื่อที่จะ
ด�าเนนิการดูแลและรกัษาได้อย่างทนัท่วงท ี
แล้วเจ้าตูบกจ็ะมชีวีติที่ยนืยาว
อยู่กบัเราได้นานๆ 

Dog Guru

 วันนี้เราจะมาท�าความเข้าใจกับอาการต่างๆของ
สุนัข เมื่อเขาเกิดไม่สบายตัวขึ้นมา เพื่อจะได้รู้แต่
เนิ่นๆว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากเจ้าสี่ขาเกิด
อาการผิดปกติ คุณต้องท�าความเข้าใจเสียก่อนว่า
สนุขัทกุตวัไม่สามารถจะอธบิายอาการต่างๆที่เกดิขึ้น
กับตัวเขาได้เอง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณเจ้าของ 
ที่จะต้องเป็นคนคอยสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาเอง 
เพื่อที่จะให้เจ้าเพื่อนซี้สี่ขามสีขุภาพที่สมบรูณ์แขง็แรง
ไปนานๆ โดยอาศยัความสนทิสนมที่คณุมใีห้กบัเขาใน 
การส�ารวจตรวจตราร่างกายและพฤติกรรมต่างๆ  
รวมถึงต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอาการ 
ของโรคต่างๆด้วย ลองมาดูอาการเหล่านี้กันดีกว่า 
ว่ามอีะไรบ้าง

1 กนิอำหำรได้น้อยลง อาการเบื่ออาหารเรยีกได้ว่า 
เป็นสัญญาณพื้นฐานของโรคต่างๆเลยก็ว่าได้ 

เมื่อสังเกตดูแล้วพบว่าไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ท�าให้เจ้าตบูเกดิความเบื่อ เช่น อากาศร้อน 
หรือมีสิ่งล่อใจอื่น กรณีนี้ก็เพียงปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมขึ้น แต่ถ้าการไม่กินอาหาร 
ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เขาต้องป่วย ควรพาไปพบสตัวแพทย์เพื่อวนิจิฉยัโรค
ให้แน่นอนอกีครั้ง

9
SignS ThaT your 
dog iS Sick
สังเกตสัญญำณเตือนเมื่อสุนัข (ก�ำลังจะ) ป่วย

2 กระฉบักระเฉงน้อยลง เมื่อเจ้าตบูไม่สบายตวั 
จะลดความกระฉับกระเฉงลง บางครั้งก็เป็น 

การสับสนระหว่างอาการป่วยกับชราลงตามวัยด้วย
เหมือนกัน หลายครั้งที่ไม่ได้เกิดจากความแก่ตัว
ของสุนัข ก็อาจเกิดจากการได้รับการเอาใจใส่จาก
เจ้าของน้อยลง ขาดการท�ากจิกรรมร่วมกนั ซึ่งส่งผล
ต่อสภาวะจติใจของสตัว์เลี้ยงโดยตรง

3 ใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกบักำรนอน มอีาการเฉื่อยชา 
แบบนี้แสดงให้เห็นว่าสุนัขตัดขาดความสนใจ

จากสิ่งแวดล้อมรอบตวั แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
นอน นบัเป็นสญัญาณที่มกัจะเกดิขึ้นได้ทั้งก่อนและ
หลังของอาการป่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
อาการป่วยนั้นๆ ดงันั้นจงสงัเกตให้ด ีอย่าละเลย ควรพา 
ไปพบสตัวแพทย์เพื่อตรวจสขุภาพจะดกีว่า

เมือ่พดูถงึคนรกัสนุขัแล้วล่ะก ็หลำยคนคงจะเคยมปีระสบกำรณ์พำเจ้ำตบูท่ีบ้ำนไปพบกบัสัตวแพทย์
กลำงดกึ จะด้วยควำมเป็นห่วงหรอืตืน่ตมูเกนิเหตขุองเจ้ำของกต็ำม คณุอำจโล่งใจเมือ่พบว่ำเจ้ำตบู 

ไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่ก็พำลอดนอนไปซะแล้วสิ
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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

อ่ำนฟรี PetLover by JerHigh
แบบออนไลน์ผ่ำน APP

PETLOVER
ห้ำมพลำด!
ด้วยประกำรทั้งปวง

Dog Panorama

Thai goLden ขวัญใจคนทั่วโลก
 โด่งดังกันไปอีกรายส�าหรับเจ้าตูบขวัญใจชาวออนไลน์ที่ตอนนี้กลาย
เป็นขวัญใจคนรักสัตว์ทั้งไทยและต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อย ส�าหรับ 
ตูบสายพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ อายุ 1 ปี นามว่า Japan หนึ่งในสมาชิก
สุดฮอตแห่งเว็บไซต์ dogilike.com จากการเผยแพร่ภาพเจ้าเจแปนผ่าน 
โซเชี่ยลเน็ตเวิร์คในอิริยาบถที่แสนน่ารักรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อ
สุดเท่ ซูเปอร์ฮีโร่ กินไอศกรีมเย็นฉ�่า และภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป 
ซึ่งตอนนี้ในแฟนเพจ Japan จอมโหด and friends มียอดคนกดไลค์กว่า 
5,000 และในอินสตาแกรม panandpuff ก็มียอดฟอลโลว์กว่า 3,000 เลย 
ทเีดยีว คาดว่าอกีไม่นานนี้ยอดดงักล่าวจะมากขึ้นอกีโขแน่ๆ

A TERRiER PuPPy is OnLy As Big As A HAmsTER
 Belle สุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรียเป็นสุนัขเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด 4 ตัว ใน 
วยัย่างเข้า 7 สปัดาห์ ขนาดตวัของเจ้าตวัเลก็นั้นเลก็มาก เทยีบเท่าได้กบัไซเรยีนแฮมสเตอร์ที่ Karenza ผูเ้ป็นเจ้าของ
ทั้งคูเ่ลี้ยงไว้ เธอกล่าวว่าเจ้าตบูน้อยมขีนาดตวัที่เลก็เมื่อเทยีบกบัสนุขัในสายพนัธุเ์ดยีวกนัและมอีายเุท่ากนั ทกุๆวนั
เธอต้องป้อนอาหารให้มนัด้วยตวัเอง และก�าลงัลุ้นกนัอยู่ว่าเจ้า Belle จะคว้าอนัดบัสนุขัที่เลก็ที่สดุในโลกได้หรอืไม่  
คณุสามารถตดิตามพฒันาการของยอร์คเชยีร์ตวัน้อยนี้ผ่านทางแฟนเพจ Belle’s journey 

suRf’s PuP! 
DOg suRfing cOnTEsT
 อีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีที่เรียกสีสันและความสนุกสนานให้
กบัคนและสตัว์เลี้ยงกบังาน Surf City Surf Dog ครั้งที่ 6 ซึ่งจดั 
ขึ้นที่ Huntington Beach แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา งานนี้ 
เรยีกผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 2,500 คน และสนุขักว่า 65 ตวั ซึ่งมี 
การจดัแข่งขนัประเภทสนุขัเล่นเซริ์ฟในแต่ละขนาด ทั้งขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พเิศษ นอกจากจะได้เหน็ 
ความสามารถที่น่าทึ่งของเจ้าสี่ขาทั้งหลาย รายได้จากการจดังาน 
ยงัน�าไปช่วยเหลอืสนุขัด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์สตัว์เลี้ยงอกีด้วย 
สนกุแล้วยงัได้บญุแบบนี้ไม่น่าพลาดชม



กิจกรรมดีๆส�ำหรับคนรักน้องสุนัขและชอบลุ้นของรำงวัล กับกำรร่วมสนุกง่ำยแสนง่ำย 
เพยีงเข้ำไปกดไลท์แฟนเพจใน fB ของ Pet lover by jerhigh 
และถ่ำยรูปเจ้ำตูบที่บ้ำนคู่กับผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮ พร้อมเขียนบรรยำย
แล้วส่งมำที่ petloverbyjerhigh@hotmail.com 

Photo sHOT!

ส�ำหรับ 5 ท่ำนที่ได้รับคัดเลือก
ให้ลงภำพในฉบับนี้

จะได้รับของที่ระลึก
จำก Petlover by Jerhigh 

ท่ำนละ 1 เซ็ต

Where to go?

“อร่อย อร่อย

จนหยุดไม่ได้เลยฮับ”

คุณ whanyeewha

คุณปฐวี หิรัญการ

“เห็นเป็นไม่ได้เลยทีเดียว ตาโตเลย
น้องหมาชอบมากๆๆค่ะ”
คุณ Warangthip Sanitya

“จ๊ะเอ๋!!! เจอเจอร์ไฮ”

CR : IG;ningtripplenine

“กนิเจอร์ไฮ รสแครอทแล้ว อร่อยจงัเลย

ขอบคณุค่ะ Feed me with Love ค่ะ”

คุณสุภาวดี สุขค�า

ท่องตลำดน�้ำแห่งต�ำนำน 
“อัมพวำ”

ใ    นยุค ค.ศ.2014 ที่เทคโนโลยีก้าวล�้าไปมาก แต่การท่องเที่ยวบางอย่าง 
กลับย้อนเวลาลงเรื่อยๆ หากมองลึกไปในอดีต การคมนาคมทางน�้าของ 

เมืองสยามถือว่าโดดเด่น การค้าพาณิชย์ย่อมเจริญเติบโตตาม ปัจจุบันที่ไหน 
ยงัมตีลาดน�้าที่นั่นย่อมมเีรื่องกล่าวขาน แต่ยคุนี้จะหนัไปทางไหนดเูหมอืนตลาด
น�้าจะผดุชื่อขึ้นมามากมาย แต่จะมสีกักี่แห่งที่พอเอย่ถงึต้องรอ้ง ออ๋! หนึ่งในนั้น
ที่จะพาไปท่องเที่ยวคอื “ตลาดน�้าอมัพวา”
 ตลาดน�้าขนาดใหญ่และชุมชนริมน�้าของสมุทรสงครามอยู ่ไม่ห่างจาก
กรงุเทพมหานครมากนกั แน่นขนดัไปด้วยผูค้น ทกุวนัศกุร์ เสาร์ อาทติย์ ยิ่งเวลา
พลบค�่า พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มทยอยพายเรือน�าสินค้ามาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร
มากมาย ทั้งอาหาร ผลไม้ พชืผกั ขนมนมเนย ของกนิของใช้ ได้บรรยากาศ
แบบวิถีชาวบ้านมากทีเดียว แต่หากคุณอยากอยู่กับธรรมชาติมากกว่านี้ ที่นี่ 
มีโฮมสเตย์ให้เลือกพัก เพื่อยามค�่าคืนจะได้ล่องเรือชมหิ่งห้อยตามล�าน�้า 
แม่กลองแบบที่เมอืงกรงุไม่มทีางมองหาได้ ตอนกลางวนัยงัมเีรอืบรกิารพาเที่ยววดั 
ริมน�้าแม่กลองอีกหลายแห่งส�าหรับคนชอบท�าบุญไม่ควรพลาด การเดินทาง 
โดยรถยนต์ใช้เส้นทางไปอ�าเภอด�าเนนิสะดวก เลี้ยวซ้ายก่อนถงึสามแยกไฟแดง
เข้าอ�าเภออมัพวา จอดรถได้บรเิวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอ ขนส่งสาธารณะสามารถ
ใช้บรกิารรถตู้ได้ที่อนสุาวรยี์ชยัสมรภูมิ
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this's a Pet

shih tzu
"สวย ไฮโซ แอ๊บ แต่ไม่แบ๊วนะคะ"

 ช่วงนี้ค่อนข้างมีความใกล้ชิดกับเจ้าตูบน้อย 
ขนปรกหน้าที่ขึ้นชื่อลือกระฉ่อนว่าอดีตเคยเป็นถึง
สุนัขในราชส�านักจีน อยู่ในแวดวงชั้นสูงขนาดนี้ 
แต่ท�าไม๊...ท�าไม เจ้าสี่ขาที่ซี้ด้วย ทั้งซน ทั้งเห่า  
ทั้งรุงรังผิดสายพันธุ ์จังนะ ว่าแล้วขอพลิกต�ารา 
หาข้อมลูเพิ่มเตมิความรูส้กัหน่อย
 ชิสุห์ (Shih Tzu) เป็นชื่อของสุนัขกลุ่มทอย  
แปลว่า สุนัขสิงโต เป็นหนึ่งในสามสายพันธุ์ชั้นสูง 
จ�าพวกเดียวกับปักกิ่งและปั๊ก ซึ่งจัดอยู่ในหมู่สุนัข 
ที่หรหูราที่สดุในราชส�านกัจนี กล่าวกนัว่าพระทเิบต
เป็นผูม้อบชสิห์ุเป็นของก�านลัแก่จกัรพรรดจินี ต่อมา
เริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปยังอังกฤษ ฝรั่งเศส 
ในปี ค.ศ.1903 
 เจ้าสงิโตน้อยมมีาดด ี ท่วงท่าการเดนิดสูง่างาม 
ดุจขุนนางสูงศักดิ์ ขนาดตัวเล็ก ขนยาวสลวย  
ขนที่หวัมกัจะโดนรวบแล้วผกูด้วยโบสแีดงดูสะดดุตา
มาก แต่ถงึแม้มขีนาดตวัไม่ใหญ่มากหรอืขนาดทคีพั
ก็มีลักษณะการเห่าเฉพาะตัวด้วยเสียงใหญ่ดังฟังดู 
น่ากลัว บางทีเห่าไม่หยุดจนเจ้าของปรามไม่อยู่ 
เสยีด้วย
 นสิยัโดยปกตขิองชสิห์ุค่อนข้างด ุ เห่าเก่งและดงั 
อาร์ทตวัแม่นดิๆ ออกแนวไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าของ แต่ 
ไม่ได้หมายความว่าจะฝึกไม่ได้ เพยีงแต่คณุเจ้าของ 
ต้องใช้ความอดทนและเวลาสักนิด ถึงเจ้าตัวเล็ก 

พนัธุน์ี้จะชอบท�าตามใจตวัเอง แต่ความจรงิแสนจะ 
ขี้อ้อน น่ารกั ขี้เล่น อ่อนโยน รกัเดก็ ชอบเล่น นยิมการ
วิ่งออกก�าลงักาย และที่ส�าคญัเขารกัเจ้าของมากๆ 
 ส�าหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขพันธุ ์นี้ แนะน�าว่า 
ขอพื้นที่ในการออกก�าลังกายส�าหรับเจ้าตูบน้อย  
และเวลาที่ต้องมีให้เขาเยอะๆ เพราะชิสุห์เป็นสุนัข 
ขนยาวจงึต้องใช้เวลาในการแปรงขนเป็นประจ�าทกุวนั  
ขนบนหัวควรมัดรวบเป็นจุกเพื่อป้องกันขนทิ่มแทง 
เข้าไปในดวงตาท�าให้อักเสบได้ หากคุณไม่มีเวลา
ส�าหรับการดูแลขนเขามากนัก การตัดสั้นก็เป็น 
อกีทางเลอืก ส่วนโรคภยัที่ต้องใส่ใจคอืดวงตาที่กลมโต 
ของเขา ซึ่งมกัพบปัญหาของโรคตาแห้งได้ง่าย หรอื 
ในกรณขีนยาวปรกหน้าแล้วทิ่มตา หทูี่ยาวปกคลมุ
ด้วยเส้นขนกท็�าให้มคีวามเสี่ยงต่อโรคหนู�้าหนวก และ
หอูกัเสบได้ง่าย ผูเ้ลี้ยงจงึควรหมั่นท�าความสะอาดตา
และหสูนุขัอย่างสม�่าเสมอ
 ชสิห์ุเป็นน้องหมาที่ควรอยูใ่นที่เยน็ เพราะเขามขีน
ที่ยาวและหน้าสั้น จงึมคีวามอดทนต่อความร้อนได้
น้อย ทางที่ดจีงึควรเลี้ยงไว้ในห้องแอร์หรอืที่ที่อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก สิ่งส�าคญัที่ลมืไม่ได้คอืต้องพาสนุขั
ไปตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี และรบัวคัซนีต่างๆให้
ครบตามโปรแกรม เพยีงเท่านี้น้องสงิโตกจ็ะมสีขุภาพ
แขง็แรงอยูเ่ป็นเพื่อนคณุไปได้อกีนานแสนนาน

ล�ำตัว ยาวกว่าความสูงเลก็น้อย 
อก กว้าง แขง็แรง

ศีรษะ ต้องมลีกัษณะกลมและโต มขีนกลางหน้าผาก 
สขีาวเด่น รปูหน้าต้องสั้น ความยาวตั้งแต่หน้าผากถงึจมกู
ไม่เกนิ 1 นิ้ว

จมูก กว้างและมสีดี�า 
ดั้งจมูกมมีมุหกัเลก็น้อย

หู ต�่ากว่าโคนศรีษะเลก็น้อย 
มขีนาดยาวและกว้าง ปลายหู

มสีดี�าปกคลมุด้วยขนหนา

ตำ กลมโต มสีดี�า
อยู่ห่างกนัพอประมาณ 
นยัน์ตาแสดงความ
เป็นมติร

ขน ยาวจรดพื้น อ่อนนุ่ม 
ตรงและหนา มสีองชั้น ขนชั้นใน
จะดกและหนา แต่จะสั้นกว่า
ขนชั้นนอก มสีดี�า น�้าตาล ขาวผสมกนั

ขำ สั้นและตรง กระดูกขาใหญ่ 
ใต้นิ้วเท้าหนา นิ้วติ่งที่อยู่ด้านหลงั
มกันยิมตดัออก ส่วนนิ้วติ่งขาหน้า

จะตดัออกหรอืไม่กไ็ด้

คอ ยาวและตั้งตรง 
ดูสง่างาม ได้สดัส่วนกบัล�าตวั

ปำก สั้น เป็น
สี่เหลี่ยมรูปจตัรุสั รอบปาก
ไม่มรีอยย่น ฟันล่างขบฟันบน
เลก็น้อย
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เป ็นที่ คุ ้ นหน ้ ำ คุ ้ นตำกันดีกั บ 
นำงแบบสำวผู ้คร�่ ำหวอดบน 
เส ้นทำงสำยแคทวอล์คอย่ำง

ยำวนำน และเป็นที่รู้กันถึงควำมรัก
สนุขัทีฝั่งอยูใ่นสำยเลอืด ล่ำสดุเธอ
เป็นผู้ริเริ่มโครงกำรเพื่อต่อต้ำน
กำรทำนเนื้อสุนัข Thailand no 
more Dog meat ที่มีกระแส
ตอบรบัจำกวงสงัคมมำกขึน้เรือ่ยๆ 
PetLover by JerHigh ฉบบันี้ 
จะพำคุณไปรู ้จักกับนำงแบบสำว  
โย ยศวด ีหสัดวีจิติรในบทบำทคณุแม่ 
ผู้มีลูกสี่ขำสี่ตัวในครอบครอง

อัพเดทตัวเองสักหน่อย
 โย ยศวด ีหสัวดวีจิติรนะคะ ตอนนี้ 
ก็มีงานถ่ายแบบ เดินแบบ งาน
พิธีกร และท�าธุรกิจของตัวเองอยู่
ค่ะ สัตว์ที่เลี้ยงอยู ่ก็จะเลี้ยงหมด
เลยทั้งหมา แมว แต่ที่อยู ่กับโย
ตอนนี้จะมีสุนัข 4 ตัว ที่เหลือก็จะ 
อยู่ที่บ้านแม่ น่าจะประมาณ 83 ตวั 
มเียอะมากๆค่ะ

More Than 
i cAn sAy, i DO iT 
For you.
โย ยศวดี หัสดีวิจิตร
เหตุผลที่เลี้ยงสุนัข
 จรงิๆเหตผุลที่มจีะไม่ค่อยเหมอืน
คนอื่นที่จะเลี้ยงเพราะว่าชอบหรอืรกั 
แต่เป ็นการเลี้ยงที่ถูกปลูกฝังมา
ตั้งแต่เดก็ โยโตมาที่บ้านกจ็ะมหีมา
อยูแ่ล้วค่ะ มนัเหมอืนกบัเป็นสิ่งมชีวีติ 
สิ่งหนึ่งที่อยู่ในบ้านมาตั้งแต่เราเกิด 
ก็เลยผูกพันว่าทุกที่ที่เราต้องย้าย 
ไปอยูจ่ะต้องมสีตัว์เลี้ยงไปด้วย แล้ว 
ทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาเป็นความผูกพัน  
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลย
ค่ะที่จะต้องมหีมาอยู่รอบตวั

พูดถึง 4 ตัวนี้
 สี่ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตระกูล 
“เปา” ในเซ็ตนี้ทั้งหมดโยจะเรียก
หมาของโยทั้งหมดน�าหน้าด้วยเปา
ค่ะ จรงิๆน่ะมทีั้งหมด 8 เปา แต่ว่า 
1 เปาคอืน้องของเปาหนกั (ตวัสดี�า) 
น่ะเสยีไปแล้วน่ะค่ะ ตอนนี้กเ็ลยม ี4 
เปาที่อยู่กบัโยกจ็ะม ีเปาตงุ เปาตงัค์ 
เปาเพชร เปาหนกั แล้วกม็เีปาแน่น 
เปาเงนิ เปาทอง อยู่กบัคณุแม่ค่ะ

ที่มำที่ไปของ 4 เป๋ำ
 ต้องบอกก่อนว่าเปาทุกตัวที่ได้
มาเลี้ยง ไม่มสีกัตวัที่ได้มาจากความ
ตั้งใจที่เกิดจากการไปเดินซื้อเพื่อจะ
มาเป็นสัตว์เลี้ยง ทุกตัวเกิดขึ้นจาก
เหตุบังเอิญที่ท�าให้ได้เลี้ยง เริ่มจาก 
เปาตุงที่ตัดสินใจซื้อเขาเพราะว่า
ท�างานแฟชั่นโชว์ แล้วบงัเอญิมกีาร
จดังานเฟสตวิลัสนุขั แล้วกจ็ะมสีนุขั
จากหลายๆฟาร์มมาขาย โยเดนิแบบ 
ที่นั่น 2 วันก็เดินไปดูทุกวันพี่น้อง
เขาถูกขายไปหมดแล้ว จนวันที่ 2 
เขาดูเหนื่อย ดูไม่ไหวแล้ว เพราะ
คนเล่นเขาเยอะมากจนช�้าไปหมด 
ก็เลยตัดสินใจซื้อ เขาเป็นตัวแรก 
ในกลุ่มเปาค่ะ หลงัจากนั้นกไ็ล่ตาม
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กนัมา 7-8 เดอืนกไ็ด้ตวัใหม่ ทกุตวั
จะมีประวัติหมด อย่างเปาตังค์เอง
ที่ซื้อเขาเพราะว่าร้านที่ขายเปาตังค์
เนี่ยขายเขาจนเกอืบจะ 4 เดอืนกย็งั
ไม่มคีนซื้อ เปาตงัค์โตอยูใ่นกรงซึ่งโย
ไปดูเขาทกุอาทติย์ แต่ตอนนั้นไม่ได้ 
คดิจะซื้อหมากไ็ปดวู่าท�าไมตวันี้ไม่มี
คนซื้อเขาเสียที แล้วพอเอาเขาออก
มาเดินนอกกรง ขาเขาเปลี้ยมาก 
เหมอืนเดนิไม่ไหว เลยตดัสนิใจซื้อเขา 
มาเป็นตวัที่ 2 แล้วตั้งชื่อว่าเปาตงัค์ 
สองตวันี้จะอยูก่บัโยมาได้สกัพกัหนึ่ง
ถึงเริ่มมีน้องเปาหนัก เปาแน่นที่มา
เป็นพี่น้องกนั แล้วกม็าเป็นเปาเพชร
เป็นตัวสุดท้ายค่ะ เพชรนี่จะหนัก
หน่อย คือไปได้เขามาจากจตุจักร 
ได้มาตอนที่เขาป่วยหนักมาก แต่
คนขายกย็งัจะขายเขาอยู ่เขาตดิเชื้อ
แล้วกเ็ป็นพาโวด้วยค่ะ พอมารกัษา
เกือบจะตายอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว 
สุดท้ายรอดมาได้นับว่าโชคดีมากๆ 
ส่วนน้องหนักน้องแน่นจะเป็นคู่ที่ได้
มาจากร้านขายข้าวหลาม ลงไปซื้อ
ข้าวหลามหนองมนแต่กลับได้หมา 
เพราะว่าร้านนี้เขาเพาะหมาแบบ
เถื่อนขาย พอเห็นน้องสองตัวเขามี
เห็บเต็มหัวเต็มหูก็เลยตัดสินใจซื้อ
มาทั้งคู่ เอามารกัษาอยู่นานเหมอืน
กนั เลี้ยงได้ไม่ถงึ 4 เดอืนน้องแน่น
ก็โดนงูรัดตาย เหลือแต่น้องหนัก 
ตัวเดียว นี่เป็นประวัติทั้งหลายของ
ตระกูลเปาที่มคี่ะ

แล้วแบ่งเวลำอยู่กับเขำอย่ำงไร
 คือจริงๆไม่ค ่อยได้พาไปไหน 
มาไหนแบบไปเที่ยวหรือเดินห้างนะ 
เพราะพวกเขาค่อนข้างจะซนมาก 
แต่จะพามาท�ากจิกรรม เช่น ว่ายน�้า 
เดนิเล่น วิ่งเล่น คอืมกีจิกรรมร่วมกนั
กับลูกเยอะ ถึงแม้ว่าเราจะท�างาน
ทุกวันก็ตาม แต่จะก�าหนดไว้เลย
ว่าทุก 2 วันในสัปดาห์ต้องพาเขา
ไปไหนก็จะพยายามที่จะไม่รับงาน 
วันนั้น หรือถ้ามีงาน ช่วงเย็นก็ต้อง
ว่างให้เขาค่ะ

วิธีกำรเลี้ยงดู
 อย่างแรกที่หนักเลยคือมีหมา
เยอะ เราต้องมเีวลาจรงิ เราต้องดแูล

เขาได้จริง จะไม่ยอมที่จะเลี้ยงหมา 
แล้วไม่อาบน�้า ไม่ฉดีวคัซนี ไม่รกัษา 
เขาตอนป่วย เพราะฉะนั้นโยดูแล 
เหมอืนลูกจรงิๆค่ะ แล้วเดก็ๆของโย 
ค่อนข้างซนมาก ตอนที่เลี้ยงเขาแรกๆ 
ยงัไม่มพีี่เลี้ยง เลี้ยงลูกเอง จนเลี้ยง
ไป 5 เดอืนกไ็ด้พี่เลี้ยงมา ถอืว่าช่วย
เบาแรงไปเยอะ

เรื่องอำหำรกำรกิน
 อาหารเสรมิจรงิๆยงัไม่เคยให้ แต่
ถ้าอาหารที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยก็จะเลี้ยง 
ด้วยปลา คอืให้เขาทานปลา ทานคูก่นั 
กับข้าวซ้อมมือ อาหารหมาจริงๆ 
ให้น้อยมาก เพราะสมัยก่อนเขา 
กินอาหารเม็ดแล้วก็เบื่อ เราก็ไปหา
ข้อมูลดูว่ามันมีอาหารอะไรที่เหมาะ
ที่จะให้สุนัขทานได้บ้าง ความจริง
แล้วทกุตวัจะตดิขนมมากกว่า ขนม
สุนัขนี่แหละค่ะ จะต้องกิน ต้องกัด 
ต้องเล็ม ใครถือขนมไม่ได้เลย เขา
จะมอีาการตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะ 

พูดถึงโครงกำร Thailand 
no more Dog meat
 โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ประมาณ
หนึ่งป ี เนื่องจากว ่าเราเริ่มรู ้ว ่า
ประเทศไทยมีการส่งออกเนื้อสุนัข
แบบผดิกฎหมาย กเ็ลยรเิริ่มท�าเรื่องนี้ 
ให้คนไทยต้องรู้นะว่ามันมีเรื่องแบบ
นี้เกดิขึ้นแล้วเราจะท�ายงัไงด ีพอเรา
เริ่มท�าให้มกีระแสการต่อต้านเกดิขึ้น
มันก็เป็นผลดี คือคนก็เริ่มมีความ
สนใจ การส่งออกก็น้อยลง ทีนี้เรา
จะไม่ค่อยเห็นการส่งออกเป็นตัว 
ก็แล่เป็นเนื้อแทน ก็ต้องค่อยๆไล่ไป 
ทลีะสเตป็เรื่อยๆ ผลตอบรบัในหนึ่งปี 
กถ็อืว่าใช้ได้ค่ะ

ฝำกถึงคนที่เลี้ยงสัตว์
 เลี้ยงเมื่อพร้อมค่ะ ไม่แนะน�าและ
สนับสนุนให้ซื้อสัตว์เลี้ยงให้เป็นของ
ขวัญใคร เพราะเราไม่สามารถรู้ได้
ว่าคนๆนี้เขามีพฤติกรรมหรือว่าเขา
มเีวลาที่จะเลี้ยงดสูตัว์เลี้ยงหรอืเปล่า 
การที่ซื้อของขวัญที่เป็นสิ่งมีชีวิตให้
เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมาก ฉะนั้น
เลี้ยงเมื่อพร้อม การเลี้ยงสนุขัหนึ่งตวั 
เรื่องเวลา คดิไปเลยว่าหลงัจากนี้ 10 ปี 
เราดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหน จะ
เลี้ยงสนุขัต้องมเีงนิส�ารอง ถ้าไม่มทีนุ 
ไม่แนะน�าให้เลี้ยง เมื่อไรที่เขาปวย 
เขาเจ็บมันต้องใช้เงินในการรักษา 
มันไม่มีค�าว่ารักษาฟรีส�าหรับสุนัข  
ดทูนุทรพัย์ของตวัเองด้วยว่าเพยีงพอ 
หรอืเปล่า ไม่อยากให้ใครเลี้ยงเพราะ
เขาน่ารกัค่ะ บางคนกเ็หน็หมาน่ารกั 
อยากเลี้ยงตามแฟชั่น พอเขาเริ่มโต 
มันไม่น่ารักแล้วเอาไปปล่อยดีกว่า 
เราจะเหน็เตม็ท้องถนนบ้าง เตม็วดับ้าง 
มนักไ็ม่ดคี่ะ

ขอขอบคณุสถานที่ Pet Ville

 ไม่สนับสนุนให้ 
ซื้อสัตว์เลี้ยงเป็น
ของขวัญใคร 

เพรำะเรำไม่สำมำรถ
รู้ได้ว่ำคนๆนี้เขำมี
พฤติกรรมหรือมี
เวลำที่จะเลี้ยงดูสัตว์

หรือเปล่ำ
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special report

	 	“วนันีพ้วกเราเจอร์ไฮ	ขอขอบพระคุณอย่างสูง	กบัผูร้กัน้อง
สุนัขที่ให้ความไว้วางใจเจอร์ไฮ	 เป็นอาหารและขนมของน้องสุนัข	
จนเป็นแบรนด์ที่นิยมอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
ท�าให้เจอร์ไฮได้รับรางวัล	 PM	 Award	 2014	 ซึ่งรางวัลนี้ขอ 
มอบให้กบัผูส้นบัสนนุเจอร์ไฮ	จากใจจริงของพวกเราทกุคนครบั”	 
คุณสุขวัฒน์	ด่านเสริมสุข	รองประธานคณะผู้บริหารกล่าว

	 นายสุขวัฒน์	 ด่านเสริมสุข	 รองประธานคณะผู ้บริหาร	 
บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 ซีพีเอฟ	
(ประเทศไทย)	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสุนัขเจอร์ไฮ	 รับมอบ
รางวัล	 PM	 Award	 2014	 (Prime	 Minister’s	 Business	
Enterprise	 Award)	 หรือรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นของ 

เจอร์ไฮ รับรำงวัล
PRimE minisTER’s BusinEss 
EnTERPRisE AwARD 2014 
ตอกย�้ำ “คุณภำพและมำตรฐำน

ของสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับในตลำดโลก”
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special report

	 รางวัล	 PM	 Award	 2014	 (รางวัลผู ้ประกอบการธุรกิจดีเด่น)	 
ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจดีเด่น	 
เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยใน 
ตลาดโลก	 และตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์	 (THAILAND	 TRUST	
MARK)	 เป็นตราสัญลักษณ์การรับรองคุณภาพ	 ซึ่งได้รับการเลือกสรร 
ว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย	 เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	 เพราะ
สินค้าที่ ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้	 จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ 
เชื่อถือได้	และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล	เมื่อผู้บริโภคน�าสินค้าไปใช้	ก็จะ
ตระหนกัถึงคุณค่าและคณุภาพของสนิค้าทีต่นเองได้รบั	ไม่เพยีงในประเทศไทย	 
แต่ไปไกลถึงทั่วโลก	 ซึ่งที่ผ่านมาเจอร์ไฮยังได้รับรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class:	TQC)	ประจ�าปี	2010	จากส�านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 และได้รับการรับรองมาตรฐานการสร้างความ 
รับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม	 เป็นสุขอย่างยั่งยืน	 (Corporate	
Social	Responsibility,	Department	of	Industrial	Works	:	CSR-DIW)	 
4	 ปีติดต่อกัน	 (2010–2013)	 ตอกย�้าถึงมาตรฐาน	 และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เจอร์ไฮที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก	
 

สถาบันส ่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค ้า	 ในประ เภท 
Bes t 	 Tha i 	 B rand	 หรือรางวัล แบรนด ์ ไ ทยยอด เยี่ ยม	 โดยม	ี
พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานมอบรางวัล	 
ณ	ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิิริกิติ	์และได้รับตราสัญลกัษณ์คณุภาพไทยแลนด์	
(THAILAND	 TRUST	 MARK)		 ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นการรับรอง
คุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย	
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A TROPicAL wOnDERLAnD 
fLOwER sHOw
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เจ้าของต�านานงานดอกไม้ 
การกศุลประจ�าปีจดังานแสดงดอกไม้นานาชาตปิระจ�าปี ครั้งที่ 28 ภายใต้ 
คอนเซ็ปต์ “ความมหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้และพฤกษาเขตร้อนใน 
สวนนายเลศิ (A Tropical Wonderland)” เมื่อวนัที่ 2-5 ตลุาคม ที่ผ่านมา 
ภายในงานนอกจากจะมีการน�าเสนอสีสันแห่งมวลดอกไม้นานาชนิดโดย
ฝีมอืสวนนงนชุ พทัยา เจ้าของรางวลัเหรยีญทอง 5 ปีซ้อนจากการจดัสวน
ดอกไม้ในงาน Chelsea Flower Show ประเทศองักฤษ ที่เนรมติสถานที่ให้
เสมอืนอยูใ่นดนิแดนมหศัจรรย์ที่แวดล้อมไปด้วยสตัว์ในเทพนยิาย พร้อมบทู
ร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 60 ร้าน และกจิกรรมสร้างความบนัเทงิมากมาย
ตลอดทั้ง 4 วนั โดยรายได้น�าไปช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย
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wEsT fARm fun fAiR 2014 
@cEnTRAL PLAzA PinkLAO
เซน็ทรลัปินเกล้า จดังานเพื่อคนรกัสตัว์อกีครั้งภายใต้บรรยากาศคนัทรสีไตล์ฟาร์มตะวนัตกกบังาน West Farm Fun 
Fair 2014 เมื่อวนัที่ 17-22 กนัยายน ที่ผ่านมา นอกจากจะได้สมัผสัใกล้ชดิกบับรรดาสตัว์แสนน่ารกั อาท ิแพะ แกะ 
กระต่าย นกกระจอกเทศ ม้าแคระ หมูแคระ และสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิด ยังมีบูทจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
สตัว์เลี้ยงให้เลอืกช้อปอกีมากมายแถมสทิธพิเิศษต่างๆที่ไม่น่าพลาดอกีด้วย
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