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คิดถึง-หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ

kidtuang, (is) 
you’re my sweetheart.



Dog Guru

หากคุณเป็นคนที่รักเจ้าตูบมากๆ แน่นอนว่าชีวิตในแต่ละวันก็จะหมดไปกับการละเล่น
ระหว่างคนสองขากับหมาสี่ขา ทั้งกอดรัดฟัดเหวี่ยง จุ๊บหน้าผาก ลูบพุง เรียกว่า 

ชีวิตดี๊ดี จนมาวันหนึ่งฟ้าก็ผ่าเปรี้ยง เมื่ออยู่ๆ คุณเกิดอาการคันตามเนื้อตัว คัดจมูก จามไม่หยุด 
ผดผื่นข้ึนตามร่างกาย ได้แต่บอกตัวเองว่านี่เป็นอาการเริ่มต้นของภูมิแพ้แน่ๆ และเมื่อรายการ 
พบหมอเกิดขึ้น ผลวินิจฉัยพุ่งเป้าไปที่สัตว์เลี้ยง ชีวิตก็ดราม่าขึ้นมาโดยพลัน จะแก้ไขปัญหานี้
อย่างไรดีนะ ยอมบ้านแตกกับเจ้าตูบ แพ็คกระเป๋าให้สี่ขาไปอยู่บ้านหลังใหม่ หรือเอาไปท้ิงไว้อีก 
สิบซอยถัดไปดีล่ะ บางครั้งปัญหาบางอย่างก็ดูหาค�าตอบได้ยาก แต่ เดี๋ยวก่อน...

What to do 
if You’re allergic to Your Pet
เมือ่ฉนั ‘แพ้’ สตัว์เลีย้ง

	 ก่อนที่จะเลือกจบปัญหาด้วยการหันหลังให้ตูบ 
แสนรักแล้วปิดหน้าร้องไห้แบบนางเอกละครน�้าเน่า	 
ลองกลบัมามองที่ต้นเหตขุองปัญหาดกีว่ามั้ย?	

UNDerStaND YoUr Pet allerGIeS
	 มันเป็นเรื่องส�าคัญที่คุณจะต้องพบแพทย์	 เพื่อ 
ตรวจสอบสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้	 ทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุ
การเกิดภูมิแพ้มีมากมายร้อยแปด	 แทบจะเรียกได้ว่า 
ทกุสิ่งทกุอย่างบนโลกสามารถก่อให้เกดิอาการภมูแิพ้ได้	 
ไม่ว่าจะเป็นฝุน่ผง	ละอองเกสรดอกไม้	อาหาร	อากาศ	ฯลฯ	
หากการทดสอบแสดงให้เหน็ว่าคณุก�าลงัแพ้สตัว์เลี้ยง 
อย่าเพิ่งตระหนกไป	 ให้ท�าความเข้าใจก่อนว่า	 สารที่
ท�าให้มีอาการแพ้เกิดจากโปรตีนที่หลั่งจากต่อมไขมัน 
ใต้ผวิหนงั	 น�้าลาย	 ขน	 รงัแค	 ซึ่งนอกจากจะอยูบ่นตวั

ของสตัว์เลี้ยงแล้ว	ยงัอาจกระจดักระจายไปตดิตามผนงั	
พรม	และเสื้อผ้าได้ด้วย	การที่ได้สมัผสักบัสารก่อภมูแิพ้
จากสัตว์โดยส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เวลา	 2-3	 ปีจึงเกิด
อาการ	เมื่อรูส้กึว่าน่าจะเข้าข่ายภมูแิพ้เสยีแล้ว	กค็วรหา
ทางป้องกนัแต่เนิ่นๆ	แบบที่ไม่ต้องทิ้งสตัว์เลี้ยงยงัไงล่ะ

reDUce the allerGeNS aND YoUr 
SYmPtomS
	 ถ้าคณุแพ้สตัว์เลี้ยงและปฏกิริยิาไม่เป็นอนัตรายถงึ
ชวีติ	 มหีลายวธิทีี่จะลดสารก่อภูมแิพ้	 เพื่อให้คณุและ
สตัว์เลี้ยงสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสะดวกสบายมาก
ขึ้น	ใช้เวลากบัการปฏบิตัติามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เขตปลอดเชือ้	จ�ากดัพื้นที่ส�าหรบัสนุขั	เลอืกห้อง
สกัหนึ่งห้องในบ้าน	จะดทีี่สดุหากเป็นห้องนอนของคณุ	

ห้ามสตัว์เลี้ยงเข้ามาโดยเดด็ขาด	หมั่นท�าความสะอาด
ให้ปราศจากฝุน่ละออง	เปลี่ยนผ้าปทูี่นอน	ปลอกหมอน
ให้สะอาด	หลกีเลี่ยงของตกแต่งที่เกบ็กกัฝุน่	เช่น	ผ้าม่าน
จากผ้าบางชนดิ	 พรม	 และหากใช้เครื่องปรบัอากาศก็
เพิ่มระบบฟอกอากาศเข้าไปในตวัเลอืกของคณุด้วย
 2. รักษาความสะอาด คุณควรจะต้องล้างหน้า 
ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสัตว์เลี้ยง	 และควรอาบน�้าให ้
สัตว์เลี้ยงเป็นประจ�าทุกสัปดาห์เพื่อลดระดับของโรค
ภมูแิพ้ที่ก่อให้เกดิรงัแค	(การผลดัเซลล์ผวิเก่า)	ที่ส�าคญั
คอืควรเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ที่เหมาะส�าหรบัสตัว์เลี้ยง	เช่น	
แมวกค็วรเป็นแชมพทูี่ผลติมาส�าหรบัแมว	หรอืสนุขักจ็ะ
มแีชมพทูี่แตกต่างกนัไปส�าหรบัประเภทขนสั้น	ขนยาว
 3. ปรับวธิกีารเล้ียง จรงิๆ	 แล้วข้อนี้ส�าคญัที่สดุ	
ควรเริ่มตั้งแต่รับสัตว์เลี้ยงสักตัวเข้ามาในบ้านแล้วว่า 
จะเลือกเลี้ยงแบบไหน	 เอาไว้ในบ้านหรือนอกบ้าน	 
หากเลี้ยงนอกบ้านอยูแ่ล้ว	ปัญหาคนในบ้านเป็นภูมแิพ้
ย่อมแก้ได้ง่ายกว่า	แต่หากคณุเลี้ยงเขาไว้ในบ้านตั้งแต่ต้น 
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต	 อยู่ๆ	 จะผลักไสให้ไปนอน 
นอกบ้านเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก	 เพราะนั่นหมายความว่า 
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของเขาและคนเลี้ยง	 
ซึ่งความส�าเรจ็นั้นไม่ใช่ในระยะเวลาสั้นๆ	ดงันั้น	ป้องกนั
เสยีแต่เนิ่นๆ	เริ่มตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาสูอ่าณาจกัรของคณุ	

	 วธิทีี่กล่าวมาข้างต้นมนัคุม้ค่าที่คณุจะใช้เวลาในการ 
ปฏบิตัภิารกจิแต่ละอย่างมากขึ้น	(ปรบัพฤตกิรรม)	ใส่ใจ
ในรายละเอียดมากขึ้น	 (เก็บและเลือกของแต่งบ้าน)	 
อาจเหนื่อยมากขึ้น	 (ท�าความสะอาด)	 แต่ผลที่ได้กเ็พื่อ
สิ่งเดยีว	 คอื	 ความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างคณุและเจ้าสี่ขา
แสนรกั	 แล้วคณุจะต้องดใีจที่ไม่ได้ปล่อยให้โรคภมูแิพ้
ท�าลายความสัมพันธ์ที่สวยงาม	 โลกใบนี้ของคุณและ 
สี่ขากย็งัเป็นสชีมพดูงัเดมิ
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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

DoGS aND catS 
borN WearING heartS 
oN theIr FUr
เพราะพวกเราก็มี "หัวใจ" 
	 เมื่อเว็บไซต์	 dogheirs.com	 ได้รวบรวมและเผยแพร่
เหล่าบรรดาน้องหมาน้องแมวที่มีขนลวดลายรูปหัวใจอยู่บน
ร่างกาย	เพิ่มความน่ารกัให้กบัผูพ้บเหน็	ตลอดจนสร้างความ
ภูมิใจให้กับเจ้าของจนแอบเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ไหว	 ต้องเอา
ออกมาอวดกนัเลยทเีดยีว	
	 รูปถ่ายของเหล่าสุนัขและแมวที่มีลวดลายรูปหัวใจ 
ตามอวยัวะส่วนต่างๆ	บนร่างกายนี้	ได้ถกูแชร์ต่อๆ	กนัในโลก
ออนไลน์เป็นจ�านวนมาก	เรยีกได้ว่า	ธรรมชาตสิร้างสรรค์ให้
พวกมนัดูน่ารกัและน่าเอน็ดูมากขึ้น	หลายคนได้น�าภาพถ่าย
สตัว์เลี้ยงของตวัเองที่มลีวดลายรปูหวัใจมาอวดโฉมกนั	พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกยาวเหยียดในกลุ่มผู้รักสุนัข
และแมว	
	 แต่ถ้าพวกเขาพูดได้	 พวกเขาคงเป็นตัวแทนเหล่าบรรดา 
สตัว์เลี้ยงทั้งหลายที่ได้ตะโกนก้องว่า	“พวกเรากม็หีวัใจ”	เช่นกนั

armY VeteraN'S SerVIce 
DoG SerVeS aS beSt maN 
at hIS WeDDING
ที่สุดของเพื่อนเจ้าบ่าว
	 เป็นภาพที่ประทบัใจให้กบัคนรกัสนุขัทั่วโลก	เมื่อจสัตนิ	แลนฟอร์ด 
ชายหนุ่มอดีตทหารผ่านศึกที่สูญเสียขาข้างหนึ่งจากการสู้รบที่
อัฟกานิสถานตั้งแต่ปี	 ค.ศ.2012	 ตัดสินใจจูงมือแฟนสาวแสนสวย	
พร้อมกบัเจ้าเก๊บ	สนุขัช่วยเหลอืสายพนัธุโ์กลเด้น	รทีรฟีเวอร์	เดนิเข้า 
พธิแีต่งงาน	โดยทั้งคูบ่อกว่า	พวกเขาอยากให้สนุขัแสนรกัเข้ามาอยู่
ในช่วงเวลาส�าคญัของชวีติของพวกเขาด้วย
	 จสัตนิบอกว่า	ไม่ว่าจะไปที่ไหน	เจ้าเก๊บกจ็ะไปกบัพวกเราด้วย
เสมอ	 และในงานแต่งงานนี้ก็เช่นกัน	 ในวันส�าคัญของจัสตินและ
แฟนสาว	 เก๊บยังได้สวมชุดสูทสุดหรูเข้าร่วมพิธีและถ่ายรูปคู่กับ
แขกภายในงานด้วย	จสัตนิอธบิายเพิ่มเตมิว่า	เก๊บท�าหน้าที่ดูแลเขา 
ทุกวัน	 เมื่อเขามีวันส�าคัญในชีวิต	 เขาก็อยากที่จะให้เก๊บมาเป็น 
ส่วนหนึ่งในวันส�าคัญของเขา	 พร้อมกับร่วมฉลองความสุขไป 
พร้อมๆ	กบัครอบครวัของเขา	



Discovery of JerHigh 

Photo SHOT!

	 ฉบับนี้ขอข้ามมาฝั่งธนฯ	 ตามหาเจอร์ไฮที่ร้านดัง	 
ซึ่งชื่อนั้นคุน้หูคุน้ตากนัดอียูแ่ล้ว	 เพราะมนญู	 เพท็ชอ็ป	 
มจี�านวนสาขามากมายตดิอนัดบัร้านขายดรีะดบัต้นๆ	ของ
ประเทศ	 ล่าสดุเพิ่งเปิดตวัสาขาใหม่ให้ชาวจรลัสนทิวงศ์ 
ได้เฮ	 ด้วยท�าเลที่สะดวกในการช้อปป้ิง	 เพราะละแวกนี้ 
นอกจากร้านมนูญ	 เพ็ทช็อปที่ให้บริการด้านสินค้า 
สตัว์เลี้ยงทั้งอาหารและอปุกรณ์ที่ครบถ้วน	ยงัตั้งอยูไ่ม่ห่าง 
จากฟูด้แลนด์และแมคโครอกีด้วย	 มาทเีดยีวหิ้วกลบัไป
ได้ทั้งของหมาและเจ้านาย	 การตกแต่งร้านเน้นที่ความ
สะดวกสบายในการเลอืกซื้อสนิค้า	การจดัวางตวัโปรดกัส์

มนญู เพท็ชอ็ป 
จรลัสนทิวงศ์

กเ็ป็นระเบยีบเรยีบร้อย	หยบิง่าย	สบายตา	และมมีากมาย
หลายยี่ห้อ	 มาที่นี่ไม่เสยีเที่ยวแน่นอน	 หรอืถ้าไม่สะดวก
ทางร้านกม็บีรกิารจดัส่งถงึบ้าน	คลกิไปอ่านรายละเอยีด
ได้ที่เวบ็ไซต์	manoonpetshop.co.th	
	 ส�าหรบัสนิค้าเจอร์ไฮมองหาไม่ยากเลยค่ะ	เพราะมกีาร
จดัให้เหน็เด่นชดัในโซนโปรโมชั่น	 และในชั้นแสดงสนิค้า	
มีทุกแบบ	 ทุกชนิดผลิตภัณฑ์	 หลากรสชาติหลายสีสัน 

โปรโมชั่นลดแหลกแจกแถมเพียบ	 ถ้าอยากไปช้อป 
เดนิทางไม่ยากเลย	 มนญู	 เพท็ชอ็ป	 สาขาจรลัสนทิวงศ์	
ตั้งอยูใ่กล้ป้ายรถเมล์	ฝ่ังตรงข้ามแมคโคร	บางขนุศร	ีก่อน
ถงึฟูด้แลนด์	ให้สงัเกตป๊ัมน�้ามนัเชลล์ทางซ้ายมอื	เลยมา
แค่นิดเดียวจะเห็นป้ายบอกทางเข้าที่จอดรถ	 สอบถาม
รายละเอยีดเส้นทางและสนิค้าได้ทางหมายเลขโทรศพัท์	
0-2864-5553,	0-2864-6535

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

4 ท่านที่ภาพได้รับเลือกให้ลงฉบับนี้
จะได้รับของที่ระลึกจาก 

Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 เซ็ต 
(อย่าลืมติดต่อขอรับของรางวัลด้วยนะคะ)

“แม่บอกให้หนูท�าหน้าตาให้น่ารักก่อนถึงจะได้หม�่าๆ Jerhigh หน้ายิ้มอ้าปากหลับตาปี๋”คุณ Mommam 

“Jerhigh รสไก่อร่อยที่สุดเลยครับ”

คุณ Chosita Kongkittingam

“ผมนิขึ้นเลยยย+ แค่เห็นซอง ของขวัญก็อดใจ ไม่ไหวแล้วครัช”คุณ norneannoi nornean

“เจอร์ไฮรสตับนี่..ของโปรดของผมเลย

อย่างน้อยวันละ 2 ถาดคร๊าบ"”

คุณศิริพร คล้ายเผ่าพงศ์
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cat Guru

ต้องยอมรับว่าสัตว์โลกที่เรียกว่าแมว 
ช่างเป็นสปีชี่ส์ที่น่ารัก ขี้อ้อน ช่าง
ประจบ และมีท่วงท่าสง่างามอยู่ในที 
แต่ขณะเดียวกัน เจ้าเหมียวก็เป็นสัตว์

ที่มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบการถูกจ�ากัดและ
ควบคุม บ่อยครัง้ทีก่ารเลีย้งแมวระบบเปิดท�าให้
เจ้าของใจหายยามที่เจ้าขนปุยหายไปหลายวัน 
ครั้นกลับมาใช่ว่าจะโล่งใจ หากเขาเหล่านั้นกลับ
มาพร้อมลูกในท้อง!!! 
	 ถ้าหากคุณไม่ได้วางอนาคตเจ้าเหมียวไว้
ส�าหรบัเรื่องนี้	ทางออกที่ดคีอื	“ท�าหมนั”	อาจฟัง
ดูใจร้ายไปหน่อย	แต่มนักเ็ป็นการป้องกนัปัญหา
ที่ได้ผลอย่างถาวร	 เว้นเสียแต่คุณอยากให้แมว 
ที่เลี้ยงไว้มีลูกมีหลาน	 และคุณรับผิดชอบชีวิต 
ของพวกเขาได้อย่างครบถ้วน	 ถ้าค�าตอบคือไม่	
อ่านย่อหน้าต่อไป

ข้อดีของการท�าหมัน
 1. ควบคุมประชากร	 การท�าหมันคือวิธี
ควบคมุประชากรที่ดทีี่สดุ	ตดัปัญหาลูกเตม็บ้าน
หลานเตม็เมอืง	ลดปรมิาณแมวจรจดั	อย่าคดิว่า
เลี้ยงแมวตวัผูแ้ล้วจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบ	มองแบบ
ใจเขาใจเรา	ให้สงสารฝ่ายแมวสาวบ้างเถอะ	
 2. เพิม่ความสุขมุและสะอาด	เมื่อท�าหมนั
เจ้าเหมยีวเหล่านี้จะอยูต่ดิบ้านคอยคลอเคลยีกบั
คณุ	ไม่ต้องห่วงวา่เขาจะหายไปหลายวนั	ไม่ตอ้ง
กังวลว่าจะไปรบรากับแมวตัวไหนเพื่อแย่งหญิง	
ไม่ต้องระวังแมวตัวผู้ที่มาส่งเสียงเกี้ยวพาแมว
ของคณุ	 และที่ส�าคญั	 ลดพฤตกิรรมการฉี่แสดง
อาณาเขตของเจ้าตวัผู้ได้อกีด้วย

 3. สุขภาพแข็งแรงขึ้น	 ทางตรงคือ	 
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์	
ไม่ว่าจะเป็น	 มดลูกอักเสบ	 เนื้องอกในรังไข่	 
และมะเร็งเต้านม	 ส่วนสุขภาพดีทางอ้อมก็คือ	 
ลดโอกาสเกดิโรคที่ตดิต่อมาทางแมวตวัผู้ที่เข้าหา	
เช่น	 เอดส์แมว	ที่ตดิต่อผ่านสารคดัหลั่ง	 (น�้ามูก	
น�้าลาย)	

พิจารณาข้อเสียด้วย
 1. ตั้งท้องไม่ได้ การตดัสนิใจท�าหมนัต้อง
เฉยีบขาด	เพราะถ้าคณุตกลงใจกบัวธินีี้	พงึระลกึ
ว่าเจ้าเหมยีวตั้งท้องไม่ได้อกีต่อไป	เว้นแต่ว่าคณุ
จะให้แมวมลีูกก่อนจงึท�าหมนั
 2. อ้วน เอฟเฟ็คต์	แน่นอนว่าเมื่อแก่ตวั
เหมียวสาวที่ท�าหมันจะอ้วนขึ้น	 เพราะกิจกรรม
การหาคู่ที่ต้องใช้พลังงานหมดไป	 การไม่ต้อง
ดิ้นรนออกไปข้างนอก	 พลังงานไม่เผาผลาญ	
กินเท่าไรลงพุงเท่านั้น	 ลองชดเชยด้วยการหา
กิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้น	 เช่น	 เกมเจ้าของไล่จับแมว	
อะไรแบบนี้	หุ่นน่าจะสเลนเดอร์กนัทั้งสองฝ่าย
	 ก่อนตดัสนิใจท�าหมนัเหมยีว	คณุซึ่งเป็นผู้เลี้ยง
ควรพจิารณาทั้งข้อดี	ข้อเสยี	และความสามารถ
ในการเลี้ยงให้ถ่องแท้	 หากยังฟันธงไม่ได้ว่าจะ
ท�าหรือไม่ท�าดี	 ระยะนี้ก็จ�ากัดพื้นที่เจ้าเหมียว
เสียหน่อย	 ลดความเสี่ยงของการออกไปลั้ลลา 
นอกบ้าน	แต่ถ้าเลี้ยงแมวหนุม่สาวไว้ด้วยกนั	อาจ
ต้องพึ่งสัตวแพทย์ในการให้ค�าปรึกษาเรื่องการ
คมุก�าเนดิแบบชั่วคราว	ทั้งนี้ทั้งนั้น	การเลี้ยงสตัว์
ควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 เรา 
ไม่อยากให้ปัญหาสตัว์จรจดัเกดิขึ้นในชวีติใคร

neutering in cats
ท�าหมันแมวเสียที ดีไหมนะ?
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cover Story

เ มื่อละครพีเรียตฟอร์มยักษ์กลับมารีรันบนหน้าจอทีวี
ช่อง 3 อีกคร้ัง Petlover by JerHigh คิดว่า 
ไม่ควรพลาดทีจ่ะรบีคว้าตัวสาวหน้าหวานแห่งบ้านขุนศกึ 
มาน่ังจับเข่าคุยในเรื่องไลฟ์สไตล์ที่แสนจะแตกต่างจาก

บทเรียบร้อยสุดๆ (ในเรื่อง) ที่เธอได้รับ และครานี้เอง  
หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ ก็ท�าให้เราทึ่ง อึ้ง และ
ประทับใจกับความรักในการเรียน ชื่นชอบการปั่นจักรยาน 
และความผกูพนักบัสตัว์เลีย้งท่ีคดิถึงตลอดเวลาเมือ่เอ่ยชือ่ 
อย่ารอช้า...ตามอ่านให้ไว 

อัพเดทสถานะตอนนี้หน่อยค่ะ
	 “	ชื่อ	หวานหวาน	อรณุณภา	พาณชิจรูญ	ค่ะ	
นอกจากงานแสดง	 และพิธีกรทางช่อง	 3	 แล้ว	
ตอนนี้กก็�าลงัศกึษาปรญิญาโทอยูท่ี่มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติ	คณะวทิยาศาสตร์การชะลอวยัและ
ฟื้นฟูสุขภาพค่ะ	 (Anti-aging	 and	 Regenerative	
Medicine)	 หลายคนจะมองว่ามันเกี่ยวกับการ
ศัลยกรรมหรือเปล่า	 จะชอบคิดว่าคงคล้ายกับ
การฟิลเลอร์	 โบท็อกซ์	 แต่จริงๆ	 แล้วสาขานี้
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาว่าจะท�ายังไงให้เซลล์ของเรา
เสื่อมสภาพช้าลง	 นั่นก็คือ	 การชะลอวัย	 โดย
ปกติในการใช้ชีวิตของเรานั้น	 เซลล์จะตายลง
ทุกวัน	 วันหนึ่งเซลล์ของเราจะตายเป็นล้านตัว
อยู่แล้ว	 แต่ว่าจะท�าอย่างไรให้เซลล์ที่เกิดใหม่

คิดถึง-หวานหวาน อรุณณภา พาณิชจรูญ

kidtuang, (is) 

you’re my sweetheart.

สามารถทดแทนเซลล์ที่เสียไปได้ทัน	 เป็นการ
ศึกษาหลักวิทยาศาสตร์เบื้องลึกมาก	 หวานเป็น
เด็กวิทย์-คณิตมาก่อน	 จึงรู้สึกสนใจและอยาก
เรียน	 จนตัดสินใจเรียนในที่สุด	 รู้สึกว่าได้เข้าใจ
อะไรหลายๆ	 อย่าง	 ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกิน
และการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะ	 แต่ทุกอย่างที่อยู่ 
รอบตัวนั้นเป็นวิทยาศาสตร์หมด	 จึงท�าให้เรา
เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน
เหมอืนกนั”

เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงมาก
	 “ตอนเด็กๆ	 หวานจะชอบดูภาพยนตร์เรื่อง	
ดร.ดูลิตเติ้ล	 (Doctor	 Dolittle)	 ซึ่งเป็นหมอที่
สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้	 แล้วก็หนังทุกเรื่อง 
ที่สัตว์พูดได้อย่าง	 Babe	 หมูพูดได้อะไรอย่างนี้	
จะชอบสไตล์นี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ	 เรียกว่าหนัง
เกี่ยวกบัหมา	เกี่ยวกบัสตัว์น่าจะดมูาทั้งหมดแล้ว	

คิดว่าภาษากายที่เขาแสดงออกมามันสามารถ
สื่อสารกนัได้แบบในหนงันะคะ”

‘คิดถึง’ น้องหมาชิวาว่า 
	 “จริงๆ	 แล้ว	 หวานเป็นคนชอบหมาใหญ่ค่ะ	
กอดแล้วมนัเตม็ไม้เตม็มอืด	ีอย่าง	ไซบเีรยีน	ฮสักี้, 
อัลเซเชี่ยน	 และดัลเมเชี่ยน	 แต่ด้วยความที่ไม่มี
เวลาเลี้ยงเอง	 แล้วคณุแม่จะต้องเป็นคนเลี้ยงให้	
กเ็ลยสนใจเป็นน้องหมาขนาดกลางหรอืเลก็ดกีว่า	
อาจารย์หมอที่เป็นคณบดี	 คณะที่หวานเรยีนอยู่ 
กแ็นะน�าให้เลี้ยงชวิาว่า	เพราะเป็นน้องหมาน่ารกั 
ช่วยคลายเหงาได้ด้วย	เป็นหมาที่นอบน้อม	ขี้เล่น 
ขี้อ้อน	 แล้วที่บ้านอาจารย์ก็เลี้ยงสุนัขเยอะมาก	
มีทั้งปอมฯ	 ชิวาว่า	 ขนสั้น-ขนยาว	 มีทุกเฉด	 
สขีาว	 สดี�า	 สนี�้าตาล	 ทนีี้กม็าคยุกนัว่าอยากได้
น้องหมามาช่วยท�าให้บ้านรู้สึกสดชื่นสักตัวหนึ่ง	
บางครั้งหวานออกไปท�างานจะได้อยู่เป็นเพื่อน
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 อย่าเลี้ยงแค่เอาไว้ดูหรือประดับบ้านเลยค่ะ 
เขามีชีวิตจิตใจ เลี้ยงเขาแล้วก็ขอให้รักเขาด้วย 

คิดถึงใจเขาใจเรา เขาเองก็อยากมีความสุขที่อยู่กับเรา 

คุณแม่	 ความจริงหวานก็ชอบปอมฯ	 นะคะ	 แต่
เขาจะเห่าเยอะ	 เห่าตลอดเวลา	 ก็เลยคิดว่ารับ 
ชวิาว่ามาเลี้ยงกแ็ล้วกนั	
	 ทนีี้พอตกลงใจได้	กเ็ลยเป็นเซอร์ไพรส์วนัเกดิ
ให้คุณแม่	 แล้วก็เป็นการมัดมือชกคุณแม่ไปใน
ตัวให้เลี้ยงเจ้า	 ‘คิดถึง’	 ก็แฮปปี้ดีค่ะ	 เพราะว่า
เป็นหมาที่ท�าหน้าที่ดมีาก	นสิยัดี	น่ารกั	แล้วกไ็ม่
ซน	ไม่ดื้อ	พาออกไปข้างนอกกไ็ม่เห่า	ไม่ท�าร้าย
ใคร	ไม่ท�าลายความสขุคนรอบข้างค่ะ	คดิถงึจะ
เข้ากบัคนง่าย	เล่นกบัใครกไ็ด้	เป็นมติรมาก	ให้ 
เฝ้าบ้านไม่ได้เลย	 เพราะเจอใครก็จะเข้าไปเล่น
ด้วยตลอด”

ท�าไมต้อง ‘คิดถึง’
	 “ตอนตั้งชื่อ	คณุแม่อยากได้ชื่อมงคลเลยตั้งว่า 
‘เศรษฐี’	 แต่หมาเป็นชิวาว่าตัวเมีย	 หืมม...
ให้ชื่อเศรษฐีเหรอ	 ไม่เอาดีกว่า	 อยากได้ชื่อที่ 
จ�าง่าย	 น่ารัก	 โลกยิ้ม	 แล้วหวานมองหน้าเขา
แล้วรู้สึกว่าชื่อ	 ‘คิดถึง’	 ได้มั้ย	 จริงๆ	 หวานก็มี 
นิสัยอยู่อย่างคือ	 จะชอบเก็บสะสมชื่อที่ชอบไว	้ 
ในอนาคตหวานอยากเลี้ยงหมา	 อยากเลี้ยง
สัตว์สักอย่างก็ตั้งชื่อรอไว้เลยค่ะ	 หวานชอบชื่อ	
ขอบคณุ	คดิถงึ	กอด	รอยยิ้ม	จะชอบชื่อประมาณนี้ 
แล้วก็รู้สึกว่าน้องหมาเขาอยู่บ้าน	 เราก็คงคิดถึง	
เอาเป็นชื่อนี้เลยกแ็ล้วกนั	มนัเป็นได้ทั้งชื่อผู้หญงิ
และผู้ชายด้วยไงคะ”	

วีรกรรมที่ประทับใจ
	 “ตอนนี้คดิถงึอายปุระมาณ	2	ขวบได้แล้วค่ะ	
เป็นหมาที่ชอบอะไรฟูๆ	 กลมๆ	 แล้วก็เป็นของที่
หวานใช้	จะเหน็ว่าตุก๊ตา	ของเล่น	ฟกู	อะไรพวกนี้ 
เยอะมาก	แต่ว่ากจ็ะเล่น	ณ	จดุจดุหนึ่ง	แต่สิ่งที่

เขาชอบมาก	เช่น	พวกยางมดัผมฟูๆ 	ที่เป็นดงัโงะ 
ซึ่งหวานใช้มดัผม	เวลาอ่านหนงัสอืที่โซฟา	เขาก็ 
จะค่อยๆ	กระดึ๊บๆ	เข้ามาแล้วกไ็ต่อ้อมมาข้างหลงั 
เราก็ไม่ทันสังเกตอะไร	 ก็คิดว่าเขาเล่นปกติ	 
สักพักเขาจะงับ	 ดึง	 อยากเอาไปเล่น	 พยายาม
จะขโมย	หรอืถงุเท้าปั่นจกัรยาน	ถ้าถอดปุ๊บแล้ว 
ไม่เกบ็ทนัท	ีเขาจะคาบไปเล่นเลย	กด็จูะมคีวามสขุ 
มากที่ได้เล่นของของหวาน”

ฝากถึงคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขค่ะ
	 “สิ่งแรกที่ควรท�าเมื่อคดิจะเลี้ยงสนุขัสกัตวัคอื	
ควรจะรูล้กัษณะนสิยัหรอืพื้นฐานสายพนัธุข์องเขา
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร	 ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
เราจะได้เลี้ยงเขาอย่างมีความสุข	 บางสายพันธุ์
เป็นสนุขัที่ต้องออกก�าลงัเยอะ	บ้านของเรากค็วร 
ที่จะต้องมีพื้นที่ให้เขาออกไปวิ่งได้ทุกวัน	 ได้ 
ออกก�าลังกาย	 ไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อเขาก็จะ
ฝ่อ	 เล่าเท้าความไปถงึน้องหมาที่หวานเคยเลี้ยง	
เป็นพนัธุ์ปักกิ่งนะคะ	ได้มาจากคนเก่าที่เลี้ยงอยู่ 
ในพื้นที่แคบ	ไม่ค่อยได้พาออกมาเดนิ	มาช่วงแรกนี่ 
เดนิแทบไม่ได้	 เดนิไปสองสามก้าวกล็้ม	 เหมอืน
กล้ามเนื้ออ่อนแรงน่ะค่ะ	มาอยู่กบัหวานได้เดอืน
หนึ่งกระโดดข้ามรั้วได้แล้ว	 แข็งแรงขึ้นมาเลย	
เพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงแค่เอาไว้ดหูรอืประดบับ้าน
เลยค่ะ	 เขามีชีวิตจิตใจ	 เลี้ยงเขาแล้วก็ขอให้รัก
เขาด้วย	แล้วกค็ดิถงึใจเขาใจเรา	 เขาเองกอ็ยาก
มีความสุขที่อยู่กับเรานะคะ	 ดังนั้นต้องเลี้ยงเขา
ให้ดีๆ 	ค่ะ”

ฝากผลงานทิ้งท้าย
	 “มีงานละครที่เพิ่งถ่ายท�าเสร็จไปคือ	 เรื่อง
ปาฎหิารยิ์รกัพระแม่โพสพ	อกีเรื่องคอื	ดั่งพรหม
ลิขิตรัก	 แล้วก็ก�าลังท�าโครงการครีมออร์แกนิก
ให้กบับรษิทัหนึ่งอยู่ค่ะ	อกีงานกค็อื	ปั่นจกัรยาน	
ตอนนี้ก�าลังฟอร์มทีมอยู่	 เป็นหญิงล้วนทั้งหมด	
สามารถติดตามผลงานและการแข่งขันได้ทาง	 
IG/sweetvarnvarn	 และแฟนเพจ	 ‘หวานหวาน	
อรณุณภา	พาณชิจรูญ	Fanclub’	ค่ะ”
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Special event

	 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
ต่างๆ	 ของเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ	 ได้ทาง 
แฟนเพจ	 ‘สี่ขาขาจร’	 ส�าหรับท่านที่ประสงค  ์
จะร่วมท�าบุญเพิ่มเติมกับเครือข่ายคนรักน้องหมา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ	 สามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้ที่	
ชื่อบญัช	ี “เครอืข่ายคนรกัน้องหมาในพระอปุถมัภ์
พระองค์ภา”	 ธนาคารกรงุไทย	สาขาศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ	 เลขที่บัญชี	 975-0-03976-9,	 ธนาคาร
กสิกรไทยสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 
เลขที่บญัช	ี641-2-13114-0

	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	เสดจ็เป็นประธานเปิดงาน	“H	:	BETTER	HALF	CONCERT”	 
คอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ	 5	 ปี	 เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ	 พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการท�าหมันฟรีให้กับสุนัขและแมว 
ตามชุมชนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง 
อย่างมีความรับผิดชอบ	 ลดปัญหาการทอดทิ้ง	 ซึ่งท�าให้จ�านวนสัตว์จรจัดลดลง	 ภายในงานมีการแสดง 
คอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย	 การออกร้านจากมูลนิธิ	 ณภาฯ	 การจ�าหน่ายเสื้อยืด 
พมิพ์ลายสนุขัทรงเลี้ยง	และประมลูของใช้ส�าหรบัสตัว์เลี้ยงที่ออกแบบโดยดไีซเนอร์ชั้นน�า	โดยงานดงักล่าว
จดัขึ้น	ณ	โรงละครอกัษรา	คงิ	พาวเวอร์	ถนนรางน�้า	เมื่อวนัที่	17	ตลุาคม	ที่ผ่านมา

ความเป็นมาของสี่ขาขาจร
	 เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ	 เกิดขึ้นด้วยพระเมตตาของพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า 
พชัรกติยิาภา	ที่มตี่อเพื่อนสี่ขาไร้บ้าน	ทั้งที่ถูกทอดทิ้งและตกเป็นเหยื่อของการทารณุกรรม	จงึทรงมดี�ารใิห้ 
ก่อตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขึ้น 
เมื่อปี	 พ.ศ.2554	 โดยมี	 ดร.กติตพิงษ์	 กติยารกัษ์	 ด�ารงต�าแหน่งประธานเครอืข่ายฯ	 ต่อมาทรงมพีระด�าร ิ
ที่จะให้ประชาชนคนรักน้องหมาจากหลายภาคส่วนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสุนัขจรจัด 
ร่วมกัน	 จึงประทานค�าแนะน�าในการจัดท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้กับเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ	 เพื่อหารายได้
สมทบทนุโครงการท�าหมนัสนุขัและแมวจรจดัทั่วประเทศ	นอกจากนี้	กจิกรรมดงักล่าวยงัมุง่เน้นที่จะรณรงค์
ให้ประชาชนรักและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ	 เพื่อลดการเพิ่มจ�านวนของสุนัขและแมวจรจัด	 
อกีทั้งต่อต้านการทารณุกรรมสตัว์ต่างๆ	อกีด้วย	

HlBETTER HALF 
CONCERT

คอนเสร์ิตการกศุลเครอืข่ายคนรกัน้องหมาในพระอุปถมัภ์ฯ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา
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‘เจอร์ไฮ’ ร่วมสนบัสนนุ
เครอืข่ายคนรกัน้องหมาในพระอปุถมัภ์ฯ

ขนมสุนัข	 ส่งออกไปแล้วกว่า	 18	 ประเทศทั่วโลก	
โดยคอนเซป็ต์ของเจอร์ไฮกค็อื	เรามองสนุขัเหมอืน
มนษุย์	ดงันั้น	ผลติภณัฑ์ทกุตวัที่ท�าออกมาทกุอย่าง
เทียบเท่ามนุษย์	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	
การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย	 เรามุ่งเน้นที่
คุณภาพสินค้า	 เพื่อมอบความสุขให้กับสุนัขด้วย
ความรกั
	 ปจัจบุนัเราเลง็เหน็โอกาสทางธรุกจิด้านอาหาร
น้องแมว	 เจอร์ไฮจึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ
แบรนด์	 ‘Jinny’	 โดยมคีอนเซป็ต์ว่า	 ‘Back	 Home	
for	Food’	คอื	ไม่ว่าจะไปที่ไหนพอจะกลบัมาบ้าน 
กอ็ยากจะได้สนิค้าที่ดมีคีณุภาพ	อร่อย	ได้ประโยชน์	
Jinny	จะตอบโจทย์ตรงนี้ครบั	สิ่งที่ส�าคญัที่สดุของ
เจอร์ไฮและจินนี่ก็คือ	 เราไม่ลืมที่จะตอบแทน 
คณุแผ่นดนิ	ท�าธรุกจิไปพร้อมกบัท�าให้สงัคมเตบิโต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน	 จึงเป็นสิ่งที่เจอร์ไฮท�ามาอย่าง
ต่อเนื่อง”

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 5	 ปี	 ของเครือข่าย 
คนรกัน้องหมาในพระอปุถมัภ์ฯ	พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	บรษิทั	ซพีเีอฟ	(ประเทศไทย) 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผู้ผลิตอาหารสุนัขเจอร์ไฮ	 โดย 
คณุสขุวฒัน์	ด่านเสรมิสขุ	รองประธานคณะผู้บรหิาร 
ร่วมมอบเงินสมทบทุนเครือข่ายคนรักน้องหมา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 300,000	 บาท
ในกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล	 “BETTER	 HALF	
CONCERT”	 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่	 17	 ตุลาคม	 
ที่ผ่านมาณ	 โรงละครอักษรา	 คิงพาวเวอร์	 โดยม ี
นายกิติศักดิ์	 ลิ้มอ�าไพ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
เป็นตวัแทนเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว	และให้เกยีรติ
สมัภาษณ์กบัวารสาร	Petlover	by	JerHigh	ถงึแนว
ความคดิในการด�าเนนิธรุกจิผลติภณัฑ์อาหารสนุขั
เจอร์ไฮที่จะก้าวเดนิร่วมกบัสงัคมไทยในอนาคต

เจอร์ไฮเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดังานนีไ้ด้อย่างไร
	 “ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ ้าพัชรกิติยาภา 
ที่ทรงเล็งเห็นปัญหาของสุนัข	 จึงท�าให้เจอร์ไฮ 
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้	 ซึ่งเป็น
โครงการที่ดีมาก	 โดยจุดประสงค์หลักของเรา 
เกี่ยวกบัปัญหานี้มาจาก	2	ประเดน็ใหญ่ๆ	หนึ่งคอื	
เจอร์ไฮอยู่ภายใต้การด�าเนนิงานของ	บมจ.ซพีเีอฟ	
(ประเทศไทย)	 ซึ่งมีค่านิยมองค์กรในเรื่องของการ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน	 อย่างที่สองคือ	 เจอร์ไฮเป็น
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อให้น้องหมาได้รับ
สนิค้าที่มมีาตรฐาน	บนพื้นฐานความรกัที่เจ้าของม ี
ให้กบัสตัว์เลี้ยงของตวัเอง	แต่ในบรรดาสนุขัทั้งหลาย 
ก็ยังคงมีบางกลุ่มซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ด้อยโอกาส	
ท�าให้เจอร์ไฮเห็นความส�าคัญที่จะต้องเข้ามาช่วย
ผลกัดนัให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายลง”

คิดเห็นอย่างไรกับปัญหาของจ�านวนประชากร
สุนัขและแมว
	 “ปัจจุบันสุนัขในประเทศไทยมีจ�านวนกว่า	
6,000,000	 ตัว	 แมวอีกประมาณ	 2,000,000	 ตัว	 
รวมกนัแล้วกร็่วม	8,000,000	ตวั	มจี�านวนไม่น้อย 
ที่ไม่มแีหล่งพกัพงิ	ตรงนี้เองที่ทางบรษิทัฯ	มองเหน็ว่า 
โครงการนี้มีส่วนในการช่วยเหลือให้สุนัขและแมว
จรจัดได้มีที่พักอาศัยและอาหารที่ดีขึ้น	 ต้องเรียน
ให้ทราบว่า	 เจอร์ไฮมีโครงการดีๆ	 ที่จะช่วยเหลือ
หมาแมวที่ยากไร้ทกุๆ	ปี	แต่โครงการนี้เป็นโครงการ 
ที่ส�าคญัมากในระดบัประเทศ	ที่ได้รบัความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน	
ตลอดจนกลุ่มศลิปินดาราต่างๆ”

เกี่ยวกับธุรกิจของเจอร์ไฮ
	 “เราท�าธุรกิจเจอร์ไฮมากว่า	 10	 ปี	 จนตอนนี้
มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในตลาด
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News & event

the emDIStrIct Pet a Porter @emqUartIer
	 เมื่อวนัที่	10-11	ตลุาคม	ที่ผ่านมา	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	เสดจ็ทรงเป็นประธานเปิดงาน	"The	Emdistrict	Pet	A	Porter	:	Super	Paw	Super	Proud”	
ณ	ศนูย์การค้าดเิอม็ควอเทยีร์	อเวนวิ	จดัขึ้นเพื่อหารายได้จากกจิกรรมร่วมสมทบทนุเพื่อช่วยเหลอืสนุขัและแมวโดยเครอืข่ายคนรกัน้องหมาในพระอปุถมัภ์ฯ	พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ภายในงานมกีารจดัแสดงนทิรรศการภาพถ่ายในโครงการเครอืข่ายคนรกัน้องหมา	ขบวนพาเหรดของเหล่าสนุขัพนัธุบ์เีกิ้ลกว่า	100	ชวีติ	นอกจากนี้ 
ยังมีการแสดงความสามารถพิเศษจากสุนัขทรงเลี้ยง	 คุณแอลเอ็มและคุณใจเพชร	 แฟชั่นโชว์จากเซเลบริตี้ชื่อดัง	 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์โดยผู้เชี่ยวชาญ	 
การออกบูธสนิค้าจากผู้ประกอบมากมาย	อกีทั้ง	ยงัทรงจ�าหน่ายเสื้อยดืพมิพ์ลายคณุเต้าหู้	สนุขัทรงเลี้ยง	ด้วยพระองค์เอง	เพื่อน�ารายได้เข้าสมทบทนุโครงการ	“ท�าหมนั 
สตัว์เลี้ยงสญัจร”	หนึ่งในภารกจิของเครอืข่าย	โดยมปีระชาชนและเหล่าคนรกัสนุขัเข้าร่วมงานกนัอย่างคบัคั่ง



Did You Know

Jinny แนะน�าผลิตภณัฑ์ใหม่เกรดพรเีมีย่มส�าหรบัน้องแมว
อาหารเม็ดนุ่ม FiSH AS meALS
	 Jinny	แบรนด์อาหารส�าหรบัน้องแมว	เดนิสายแนะน�าผลติภณัฑ์ใหม่	Fish	as	meals	
อาหารแมวเมด็นุ่ม	เกรดพรเีมี่ยม	เพื่อสขุภาพที่ดขีองน้องแมว	ผลติจากวตัถดุบิชั้นดี
พร้อมด้วยค่าทางอาหารที่ครบถ้วน	กบัคอนเซป็	7	วนั	7	คณุประโยชน์	ทานทกุวนั 
ดทีกุวนั	เช่น	โอเมก้า	3	และ	6	ช่วยบ�ารงุผวิหนงัและขน,	อนินลูนิ	ช่วยเสรมิการท�างาน
ของระบบทางเดินอาหาร,	 ลิโมไนซ์	 แร่ธาตุธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยดูดซับ 
ของเสียและกลิ่นมูลที่ขับออกจากร่างกาย	 เป็นต้น	 จัดขึ้น	 ณ	 ส�านักงานใหญ่	 
เทสโก้โลตสั	สขุาภบิาล	1	ซึ่งงานนี้ได้รบัความสนใจจากผู้เลี้ยงแมวเป็นจ�านวนมาก

1 สุนัขเป็นสัตว์เล้ียงของคนมาตั้งแต่	 15,000	 ปีที่แล้ว	 และเป็นสัตว์ 
ชนดิแรกที่มนษุย์น�ามาฝึกให้เชื่อง

2ด้วยประสาทสมัผสัรบักลิ่นที่ยอดเยี่ยม	เจ้าตูบสามารถตรวจจับมะเรง็ 
เบาหวาน	และลมบ้าหมูได้

3 จากงานวจิยัพบว่า	สุนัขเข้าใจค�าพูดคนถงึ	200	ค�า	หรอืเทยีบเท่ากบั
เดก็	2	ขวบ

4 รูปทรงของใบหน้าสุนัขสามารถบอกได้ว่ามันมีอายุยืนยาวแค่ไหน	
โดยสนุขัที่มหีน้าเรยีวแหลม	และยาว	มแีนวโน้มจะมอีายยุนืกว่าสนุขั

ที่มหีน้าสั้น	บู้บี้

5 ควิบลา	คาน	ผู้มสีนุขัมาสทฟิส์ในอาณตักิว่า	5,000	ตวั	ถอืเป็นคนที่
เลี้ยงสุนัขมากที่สุดในโลก

6 ชื่อสุนัขท่ีเป็นท่ีนิยมมากที่สุดในต่างประเทศส�าหรับตัวผู้	 คือ	 แม็กซ์	
และเจค	ส่วนชื่อสนุขัตวัเมยีนั้น	คอื	แมค็กี้	และมอลลี่

7 ลูกสุนัขแรกเกิดจะตาบอด	หูหนวก	และไม่มฟีันสกัซี่

8 สนุขัมกัจะเข้าใจว่า เวลาคนยิ้มแย้มนั้น พวกเขาก�าลังแยกเขี้ยว 
ซึ่งเป็นพฤตกิรรมของการบกุรกุ

9 ลายจมูกของสุนขัแต่ละตวันัน้ จะไม่มทีางซ�า้กนัเลย	เปรยีบเสมอืนกบั
ลายนิ้วมอืของคนนั่นเอง

10 แม่สุนัขใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 2 เดือน	จงึให้ก�าเนดิลูกสนุขั
11 สุนัขที่โตเต็มที่ มีฟันทั้งหมด 42 ซี่

12 สุนัขไม่ชอบเสียงฝนตก	 เพราะรบกวนโสตประสาทที่ไวต่อเสยีง
ของมนัมาก

13 สุนัขพันธุ์บาเซ็นจิ	 เป็นสุนัขพันธุ์เดียวในโลกท่ีไม่เห่า	 ท�าได้แค่ 
ส่งเสยีงค�ารามสั้นๆในล�าคอเท่านั้น

14 สนุขัตวัเลก็มแีนวโน้มอายยุนืกว่าสุนขัตัวใหญ่ โดยสามารถมอีายุ
ได้ถึง	 16	 ปีหรือมากกว่านั้น	 ขณะที่สุนัขตัวใหญ่ๆ	 จะมีอายุขัย

เฉลี่ยประมาณ	8-15	ปีเท่านั้น

15 สุนัขที่อายุยืนที่สุดคือ บลูอี้ สนุขัพนัธุ์ออสเตรเลยีน	แคตเทลิ	ซึ่ง
มอีายถุงึ	29	ปี	ตามที่กนิเนสส์บุ๊กบนัทกึไว้	

15
เรื่องไม่ลับ
ของเจ้าตูบ




