ชื่อ

ลักษณะ

Panda : แพนด้า

พันธุ์ผสม (พันธุ์ขา้ งหลังตึก) สี ขาวดา
หูตาขนสี ดา ปากขนสี ขาว กลางหน้าผากขนสี ขาว ลาตัวสี ขาวมีลายจุดสี ดา
เพศ
เพศผู้
นิสัย
ใจดี ขี้ออ้ นกับเจ้าของ ดื้อเงียบ สันโดษ
วันเกิด
ไม่แน่ชดั คงก่อนวันที่มาไม่ถึง 1 เดือน
ที่มา
หลังอาคารฉัฐมราชศิลปะสดุดี สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา
วันที่มา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2539
สาเหตุ
คนงาน (ป้ าสาเนียง) อุม้ มาให้อา้ งว่า กทม.จะมากาจัดสุ นขั เนื่องจากจะมีงาน
ที่นามาเลี้ยง
ฉลองครบรอบ 60 ปี สวนสุ นนั ทา ย้าว่า อ.ปุ้ มต้องเอาไปเลี้ยง แม่เห็นแล้วก็
สงสาร
วัน-เวลาที่จากไป วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 – ประมาณเย็นใกล้ค่า เพราะแม่กลับมาตอน
เกือบ 2 ทุ่ม แพนด้ายังตัวอุ่นอยูเ่ ลย แพนด้าคงรอแม่ไม่ไหวแต่ก็มีโฟนอยูข่ า้ ง ๆ
สาเหตุที่จากไป เนื้องอกที่แกนสมองและข้อสะโพกเสื่ อม ทาให้ระบบประสาททางานผิดปกติมี
อาการมึนงง การทรงตัวไม่ดี จนท้ายสุ ดพยุงตัวขึ้นเองไม่ได้
แม่พาแพนด้าไปรักษาเฉพาะทาง แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยแพทย์นดั 1-2 เดือนเพื่อดู
อาการเป็ นประจา รวมทั้งให้กินยา กินอาหารเสริ ม หยอดตา (รักษาตามอาการ)
สถานที่ที่จากไป บ้านวงศ์สว่าง
ที่ฝังร่ าง
บ้านแม่กลอง ใต้ตน้ มะขาม ริ มน้ า
ฝากถึงหนู
แพนด้า ... แม่กบั พ่อรักหนูนะ ขอให้หนูไปดี ถ้าหนูอยากมาอยูก่ บั แม่ แม่ก็ยนิ ดี
และแม่ขออโหสิ กรรมด้วยนะ แม่เสี ยใจที่แม่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ดูแลหนูก่อน
หนูจากไป เพราะแม่คิดว่าหนูจะอยูก่ บั แม่อีกนาน แต่ก็ดีใจที่หนูไปอย่างสงบ ...

ชื่อ

ลักษณะ

Phone : โฟน

พันธุ์เวสต์ไฮแลนด์ไวท์เทอร์ เรี ย, ยอร์คเชียเทอร์เรี ย, ผสมพุดเดิ้ล
มีเสน่ห์น่ารัก ดวงตากลมโตใส ขนสี ขาวนุ่มหอม ไม่มีกลิ่นตัว
เพศ
เพศเมีย
นิสัย
เอาแต่ใจตัวเอง ต้องเป็ นเบอร์ 1 ของบ้าน หวาดระแวงเพราะโดยทิ้งมาตลอด
วันเกิด
ประมาณปี 2537 หรื อ 2538
ที่มา
นอกชานไม้บา้ นแม่กลอง
สาเหตุที่เลี้ยง แม่เลี้ยงไม่ไหวเพราะแม่เริ่ มสุ ขภาพไม่ดี อายุมาก และสงสารที่โฟนถูกเอามาไว้
ใต้ถุนบ้านเพราะซ่อมแซมนอกชานไม้ ทั้ง ๆ ที่โฟนเคยอยูแ่ ต่บนบ้านและกลัว
ทุกครั้งที่อุม้ ลงมาข้างล่างจะไม่ยอมลงพื้นเลย
วันที่มา
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2548 (ค.ศ.2005)
วัน-เวลาที่จากไป วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – ประมาณ 3 ทุ่ม ในอ้อมกอดแม่
สาเหตุที่จากไป มะเร็ งเต้านมกระจายหลังจากผ่าตัดเต้านมไปข้างหนึ่งเมื่อปี กว่า ๆ ที่ผา่ นมา
ผ่าตัดครั้งนี้ไม่สามารถทาได้เพราะตรวจพบไตวาย ต้องรักษาโดยให้น้ าเกลือเพื่อ
ลดค่าไต ฉี ดฮอร์ โมนเพื่อให้ไตสร้างเม็ดเลือดแดง ให้ยาบารุ งเพราะเลือดจาง
รวมทั้งรักษาแผลที่เต้านมเนื่องจากมะเร็ งปะทุออกมา แต่ไม่ได้ผล โฟนยิง่ อาการ
แย่ลง คงเพราะเหนื่ อยใจที่ตอ้ งค้างที่โรงพยาบาลสัตว์กรุ งเทพ-นนท์เพื่อให้
น้ าเกลือ และคงเหนื่ อยกายที่ตอ้ งเดินทางไปโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์กรุ งเทพ-นนท์
สถานที่ที่จากไป บ้านวงศ์สว่าง
ที่ฝังร่ าง
บ้านแม่กลอง ใต้ตน้ มะขาม ริ มน้ า ใกล้แพนด้า
ฝากถึงหนู
หนูโฟน ... แม่กบั พ่อรักหนูนะ ขออโหสิ กรรมนะลูก ขอให้หนูไปดี สิ้ นทุกข์เสี ย
ทีชาติน้ ีนะลูก ดีใจที่หนูจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดแม่ ได้ฟังแม่สวดมนต์ให้
ฟังทุกวันนับแต่วนั ที่หนูป่วยหนักจนลมหายใจสุ ดท้ายของหนู...

ชื่อ
ลักษณะ

Jerry : เจอร์ รี่

พันธุ์เปอร์ เซี ย (คนขายหรอกว่าเป็ นพันธุ์ Jerry-Woody)
ดวงตากลมโตใสสี แดง จมูกหูสีชมพู ขนสี ขาว
เพศ
เพศเมีย
นิสัย
ดุร้าย ไม่เคยอุม้ กอดได้เลย วิง่ หนีตลอด
วันเกิด
ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา
ที่มา
ตลาดนัดสนามหลวง 2 มาพร้อมกับ Woody
สาเหตุที่เลี้ยง อยากเลี้ยงเพราะคิดว่าน่ารัก และอยากได้ลูกของมัน
วันที่มา
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)
วัน-เวลาที่จากไป วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 – ประมาณหัวค่า
สาเหตุที่จากไป ท้องเสี ยมีไข้ พาไปหาหมอตอนเช้า หอบมาดูแลที่ทางาน เย็นกลับบ้านสักพักก็เสี ย
สถานที่ที่จากไป บ้านวงศ์สว่าง ก่อนสิ้ นใจเหมือนเต้นระบาในกรง พออุม้ ออกมาก็ตะแคงตัวสิ้ นใจ
ที่ฝังร่ าง
บ้านวงศ์สว่าง ใต้ตน้ โมกข์
ฝากถึงหนู
แม่รักและคิดถึงหนูเสมอ ลูกสาวคนสวยของแม่

ชื่อ
ลักษณะ
เพศ
นิสัย
วันเกิด
ที่มา
สาเหตุที่นามาเลี้ยง
วันที่มา
วัน-เวลาที่จากไป
สถานที่ที่จากไป
ที่ฝังร่ าง

Woody : วูดดี้
พันธุ์ Jerry-Woody ขนสี เทา
เพศผู้
นิ่ง ๆ ซึ ม ๆ
ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา
ตลาดนัดสนามหลวง 2 มาพร้อมกับ Jerry
อยากเลี้ยงเพราะคิดว่าน่ารัก อยากได้ลูกของมัน
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2546 – ประมาณ 5 ทุ่ม
บ้านวงศ์สว่าง
บ้านวงศ์สว่าง ใต้ตน้ โมกข์

ชื่อ
ลักษณะ
เพศ
นิสัย
วันเกิด
ที่มา
สาเหตุที่นามาเลี้ยง
วันที่มา
วัน-เวลาที่จากไป
สถานที่ที่จากไป
ที่ฝังร่ าง

Jimmy : จิมมี่
พันธุ์ Jerry-Woody ขนสี เทาสลับขาว
เพศผู้
นิ่ง ๆ ซึ ม ๆ
ประมาณ 45 วันก่อนวันที่มา
ตลาดนัดสนามหลวง 2
เอามาแทน Woody ที่จากไป เพราะเป็ นห่ วง Jerry ไม่มีคู่
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003)
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2546 – ประมาณ 7 โมง 50 นาที
บ้านวงศ์สว่าง
บ้านวงศ์สว่าง ใต้ตน้ โมกข์

ชื่อ

ลักษณะ
เพศ
นิสัย

Marble : หิ นอ่อน
เจ้าของตั้งชื่อว่า นินจา
(ทราบจากคาบอกเล่าของเจ้าของ
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่ งเป็ นวันที่หินอ่อนจาก
เราไปแล้ว)

แมวไทย หลังสี ดา ท้องและขาสี ขาว ปานสี ดาที่ริมฝี ปากล่าง
เพศเมีย
นัก สู้ ใจกล้า ฉลาด ซื่ อ สั ต ย์ ขยัน รั บ ผิ ด ชอบ ตรงเวลา น่ า รั ก ขี้ อ้อ น รั ก อิ ส ระ
รักสะอาด ชอบนอนบนตัก ชอบนอนในบ้านบนผ้าและหมอนที่สะอาด ชอบที่สูง
โดยเฉพาะหลังคา ปฏิบตั ิหน้าที่แมวประจาซอยอย่างดีเยี่ยมบริ การทุกบ้าน (จับหนู
จับนก จับจิ้งเหลน จับจิ้งจก) เพื่อนเยอะ
วันเกิด
ไม่ทราบแน่ชดั ทราบเพียงว่าเป็ นลูกแมวอยูท่ ี่ปั๊มน้ ามันบางซ่อน (ทราบจากคาบอก
เล่าของเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งเป็ นวันที่หินอ่อนจากเราไป
แล้ว)
ที่มา
ไม่ทราบ
เดินมาที่บา้ นวงศ์สว่างเอง เพิ่งทราบว่ามีเจ้าของเมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
สาเหตุที่เลี้ยง นิสัยน่ารัก เห็นแล้วสงสารหัวใจดวงน้อย ๆ ที่เหมือนอยูต่ วั คนเดียว
แม่บอกหิ นอ่อนว่า “หนูมีบา้ น มีชื่อ มีพอ่ แม่แล้วนะ ไม่ได้อยูค่ นเดียวในโลกนี้แล้ว”
วันที่มา
ประมาณเดือนมกราคม 2555 พบกันครั้งแรกๆ หิ นอ่อนวิง่ เข้าหาแล้วกัดขา แม่
กลัวหิ นอ่อนต้องวิง่ หนีเข้าบ้านเสมอ ตอนนั้นไม่ทราบว่าหิ นอ่อนหิ วหรื อเล่น แต่ที่
แน่ๆ ไม่เหมือนแมวพเนจรทัว่ ไปที่มกั วิง่ หนีคน
แม่เริ่ มเขียน Diary ถึงหิ นอ่อนวันแรกคือวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
วัน-เวลาที่จากไป ไม่ทราบแน่ชดั แม้แต่ร่างหิ นอ่อนก็ยงั ไม่เห็น หิ นอ่อนจากแม่ไปแล้วจริ ง ๆ หรื อ !!
ทราบจากคาบอกเล่าจากเจ้าของเมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า “หิ นอ่อน
นอนขดหนาวตายในบ้านเช่าหลังที่ 2 แล้วร่ างหิ นอ่อนถูกทิ้งลงถังขยะและไม่
ทราบว่าวันไหน” ครั้งสุ ดท้ายที่เห็นหิ นอ่อนคือวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557
ประมาณ 21:00 น. ใต้รถมอเตอร์ ไซด์หน้าบ้านเช่ าหลังที่ 2 หิ นอ่อนรู ้ ว่าเรา
กลับมากาลังจะเดิ นมาหาเหมือนทุกวันที่หินอ่อนรอเรากลับมา พอเราจอดรถหน้า

บ้านหิ นอ่อนก็ยงั ไม่เดิ นมาหาเรา แม่มองหิ นอ่อนและก็รู้ว่าหิ นอ่อนมองแม่เช่ นกัน
แต่ไม่กล้าเรี ยกเพราะมีคนของบ้านเช่าหลังที่ 2 ยืนอยู่ สุ ดท้ายไม่ทราบว่าทาไม ?
หิ นอ่อนจึงไม่มาหาเราที่บา้ นเหมื อนทุ กวัน รออยู่ก็ไม่มาแต่วนั นั้นแม่ก็สบายใจที่
เห็นหิ นอ่อนยังอยูเ่ พราะเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ไม่เห็นหน้า
หิ นอ่อนทั้งเช้าและเย็นซึ่ งก็เป็ นห่ วงอยู่เพราะสังเกตว่าหิ นอ่อนหนาวและไม่ค่อย
สบาย
สาเหตุที่จากไป ไม่ทราบแน่ชดั อาจเพราะอากาศหนาวมากและอาจมีอาการไข้
เมื่อวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 หิ นอ่อนอาเจียน นอนซม
ไม่กินอาหาร พยายามหาอาหารแตกต่างจากที่เคยให้กิน เพราะคิดว่าเบื่ออาหาร แต่
อะไรๆ ก็ไม่กินโทรไปปรึ กษาสัตวแพทย์ ก็ไม่บอกอะไร บอกแต่วา่ ให้พาไปพบ แต่
กลัวว่าจะเหมือนหนู Phone ที่ ทรมานเพราะสั ตวแพทย์และกลัวว่า หิ นอ่อนจะ
เตลิดจับไม่ได้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 หิ นอ่อนจับหนูมานาเสนอ แม่ก็สบายใจ
คิดว่าคงไม่เป็ นไรแล้วจับหนูได้แล้ว คงเบื่อปลาดุกย่างที่เราให้กินก็เลยไปจับหนูกิน
สถานที่ที่จากไป หมู่บา้ นจงสุ ข (วงศ์สว่าง 19) ซอย 8 บ้านเช่าหลังที่ 2 ทราบว่าเค้าเอาร่ าง
หิ นอ่อนทิ้งถังขยะ (ทราบจากคาบอกเล่าของเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์
2557)
ที่ฝังร่ าง
ที่ดินทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ก่อนถึงทาวเฮาส์ทางเข้าหมู่บา้ นจงสุ ข
(ทราบจากคาบอกเล่าของเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าให้ลูกชาย
ไปฝั่งแต่จาวันไม่ได้แน่นอน)
ฝากถึงหนู
หนูหินอ่อน ... พ่อกับแม่รักหนูมากนะและขอบใจหนูมากที่หนูมาทาให้พ่อกับแม่มี
ความสุ ข มีความหวังว่ากลับบ้านจะมีหนูมารอรับ เช้าหนูก็มาปลุกและรอส่ งพ่อกับ
แม่ไปทางาน แม้จะเป็ นเพียงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 ปี เท่านั้น
พ่อกับแม่เป็ นห่วงหนูมากช่วงที่หนูหายไป ตั้งแต่วนั เสาร์ ที่ 25 มกราคมถึงวันเสาร์
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เที่ยวตามหา ถามคนโน้นคนนี้ จนสุ ดท้ายได้ทราบว่าหนู
จากพ่อกับแม่ไปแล้ว พ่อกับแม่เสี ยใจมาก แต่คิดว่าคงถึงเวลาของหนูแล้ว
พ่อกับแม่คิดถึ งวันที่กลับจากอเมริ กา ประมาณตี 2 หนู วิ่งสุ ดชี วิตมารับพ่อกับแม่
และทุก ๆ เย็นพอได้ยินเสี ยงรถเข้าซอย 8 หนู ก็จะวิ่งมารอรับพ่อกับแม่ลงจากรถ
แล้วเข้าบ้านด้วยกัน
พ่อกับแม่ขออโหสิ กรรมนะลูก หิ นอ่อน พ่อกับแม่ทาบุญและอุทิศส่ วนกุศลให้หนู
ขอให้หนูไปสู่ ภพภูมิที่ดี สิ้ นทุกข์เสี ยทีชาติน้ ีนะลูก

