
 

 

 

 

ช่ือ 

 

 

 

Panda : แพนดา้ 
 

 
ลกัษณะ พนัธ์ุผสม (พนัธ์ุขา้งหลงัตึก) สีขาวด า 

หูตาขนสีด า ปากขนสีขาว กลางหนา้ผากขนสีขาว ล าตวัสีขาวมีลายจุดสีด า 
เพศ เพศผู ้
นิสัย ใจดี ข้ีออ้นกบัเจา้ของ ด้ือเงียบ สันโดษ  
วนัเกิด ไม่แน่ชดั คงก่อนวนัท่ีมาไม่ถึง 1 เดือน 
ท่ีมา หลงัอาคารฉฐัมราชศิลปะสดุดี สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

วนัท่ีมา วนัศุกร์ท่ี 20 ธนัวาคม 2539 
สาเหตุ                      

ท่ีน ามาเล้ียง 
คนงาน (ป้าส าเนียง) อุม้มาใหอ้า้งวา่ กทม.จะมาก าจดัสุนขั เน่ืองจากจะมีงาน
ฉลองครบรอบ 60 ปีสวนสุนนัทา ย  ้าวา่ อ.ปุ้มตอ้งเอาไปเล้ียง  แม่เห็นแลว้ก็
สงสาร 

วนั-เวลาท่ีจากไป วนัจนัทร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2553 – ประมาณเยน็ใกลค้  ่า  เพราะแมก่ลบัมาตอน
เกือบ 2 ทุ่ม แพนดา้ยงัตวัอุ่นอยูเ่ลย แพนดา้คงรอแม่ไม่ไหวแต่ก็มีโฟนอยูข่า้ง ๆ 

สาเหตุท่ีจากไป เน้ืองอกท่ีแกนสมองและขอ้สะโพกเส่ือม ท าใหร้ะบบประสาทท างานผดิปกติมี
อาการมึนงง การทรงตวัไม่ดี จนทา้ยสุดพยงุตวัข้ึนเองไม่ได ้ 
แม่พาแพนดา้ไปรักษาเฉพาะทาง แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยแพทยน์ดั 1-2 เดือนเพื่อดู
อาการเป็นประจ า รวมทั้งให้กินยา กินอาหารเสริม หยอดตา (รักษาตามอาการ) 

สถานท่ีท่ีจากไป บา้นวงศส์วา่ง   
ท่ีฝังร่าง บา้นแม่กลอง ใตต้น้มะขาม ริมน ้า 
ฝากถึงหนู 

 
แพนดา้ ... แม่กบัพอ่รักหนูนะ ขอใหห้นูไปดี ถา้หนูอยากมาอยูก่บัแม่ แม่ก็ยนิดี 
และแม่ขออโหสิกรรมดว้ยนะ แม่เสียใจท่ีแม่ไม่ไดส้วดมนตไ์ม่ไดดู้แลหนูก่อน
หนูจากไป เพราะแม่คิดวา่หนูจะอยูก่บัแม่อีกนาน แต่ก็ดีใจท่ีหนูไปอยา่งสงบ ... 

 



 

 

 

ช่ือ 

 

 

 

Phone : โฟน 

 
ลกัษณะ พนัธ์ุเวสตไ์ฮแลนดไ์วทเ์ทอร์เรีย, ยอร์คเชียเทอร์เรีย, ผสมพุดเด้ิล 

มีเสน่ห์น่ารัก ดวงตากลมโตใส ขนสีขาวนุ่มหอม ไม่มีกล่ินตวั   
เพศ เพศเมีย 
นิสัย เอาแต่ใจตวัเอง ตอ้งเป็นเบอร์ 1 ของบา้น หวาดระแวงเพราะโดยทิ้งมาตลอด  
วนัเกิด ประมาณปี 2537 หรือ 2538 
ท่ีมา นอกชานไมบ้า้นแม่กลอง 

สาเหตุท่ีเล้ียง แม่เล้ียงไม่ไหวเพราะแม่เร่ิมสุขภาพไม่ดี อายมุาก และสงสารท่ีโฟนถูกเอามาไว ้ 
ใตถุ้นบา้นเพราะซ่อมแซมนอกชานไม ้ทั้ง ๆ ท่ีโฟนเคยอยูแ่ต่บนบา้นและกลวั 
ทุกคร้ังท่ีอุม้ลงมาขา้งล่างจะไม่ยอมลงพื้นเลย 

วนัท่ีมา วนัจนัทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2548 (ค.ศ.2005) 
วนั-เวลาท่ีจากไป วนัองัคารท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 – ประมาณ 3 ทุ่ม ในออ้มกอดแม่ 
สาเหตุท่ีจากไป มะเร็งเตา้นมกระจายหลงัจากผา่ตดัเตา้นมไปขา้งหน่ึงเม่ือปีกวา่ ๆ ท่ีผา่นมา 

ผา่ตดัคร้ังน้ีไม่สามารถท าไดเ้พราะตรวจพบไตวาย ตอ้งรักษาโดยใหน้ ้าเกลือเพื่อ
ลดค่าไต ฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ไตสร้างเมด็เลือดแดง ใหย้าบ ารุงเพราะเลือดจาง 
รวมทั้งรักษาแผลท่ีเตา้นมเน่ืองจากมะเร็งปะทุออกมา แต่ไม่ไดผ้ล โฟนยิง่อาการ
แยล่ง คงเพราะเหน่ือยใจท่ีตอ้งคา้งท่ีโรงพยาบาลสัตวก์รุงเทพ-นนทเ์พื่อให้
น ้าเกลือ และคงเหน่ือยกายท่ีตอ้งเดินทางไปโรงพยาบาลสัตว ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตวก์รุงเทพ-นนท ์

สถานท่ีท่ีจากไป บา้นวงศส์วา่ง 
ท่ีฝังร่าง บา้นแม่กลอง ใตต้น้มะขาม ริมน ้า ใกลแ้พนดา้ 
ฝากถึงหนู 

 

 

หนูโฟน ... แม่กบัพอ่รักหนูนะ ขออโหสิกรรมนะลูก ขอใหห้นูไปดี ส้ินทุกขเ์สีย
ทีชาติน้ีนะลูก  ดีใจท่ีหนูจากไปอยา่งสงบในออ้มกอดแม่ ไดฟั้งแม่สวดมนตใ์ห้
ฟังทุกวนันบัแต่วนัท่ีหนูป่วยหนกัจนลมหายใจสุดทา้ยของหนู...  

 



 

 

ช่ือ 

 

 

Jerry : เจอร์ร่ี 

 
ลกัษณะ พนัธ์ุเปอร์เซีย (คนขายหรอกวา่เป็นพนัธ์ุ Jerry-Woody) 

ดวงตากลมโตใสสีแดง จมูกหูสีชมพ ูขนสีขาว  
เพศ เพศเมีย 
นิสัย ดุร้าย ไม่เคยอุม้กอดไดเ้ลย วิง่หนีตลอด  
วนัเกิด ประมาณ 45 วนัก่อนวนัท่ีมา 
ท่ีมา ตลาดนดัสนามหลวง 2 มาพร้อมกบั Woody 

สาเหตุท่ีเล้ียง อยากเล้ียงเพราะคิดวา่น่ารัก และอยากไดลู้กของมนั 
วนัท่ีมา วนัอาทิตยท่ี์ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003) 

วนั-เวลาท่ีจากไป วนัศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2548 – ประมาณหวัค ่า 
สาเหตุท่ีจากไป ทอ้งเสียมีไข ้พาไปหาหมอตอนเชา้ หอบมาดูแลท่ีท างาน เยน็กลบับา้นสักพกัก็เสีย 
สถานท่ีท่ีจากไป บา้นวงศส์วา่ง  ก่อนส้ินใจเหมือนเตน้ระบ าในกรง พออุม้ออกมาก็ตะแคงตวัส้ินใจ 

ท่ีฝังร่าง บา้นวงศส์วา่ง ใตต้น้โมกข ์
ฝากถึงหนู แม่รักและคิดถึงหนูเสมอ ลูกสาวคนสวยของแม่ 

 



 

ช่ือ Woody : วดูด้ี 
ลกัษณะ พนัธ์ุ Jerry-Woody  ขนสีเทา 
เพศ  เพศผู ้
นิสัย น่ิง ๆ ซึม ๆ 
วนัเกิด ประมาณ 45 วนัก่อนวนัท่ีมา 
ท่ีมา ตลาดนดัสนามหลวง 2 มาพร้อมกบั Jerry 

สาเหตุท่ีน ามาเล้ียง อยากเล้ียงเพราะคิดวา่น่ารัก อยากไดลู้กของมนั 
วนัท่ีมา วนัอาทิตยท่ี์ 16 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003) 

วนั-เวลาท่ีจากไป วนัองัคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 – ประมาณ 5 ทุ่ม 
สถานท่ีท่ีจากไป บา้นวงศส์วา่ง 

ท่ีฝังร่าง บา้นวงศส์วา่ง ใตต้น้โมกข ์

 

 
ช่ือ Jimmy : จิมม่ี 

ลกัษณะ พนัธ์ุ Jerry-Woody  ขนสีเทาสลบัขาว 
เพศ  เพศผู ้
นิสัย น่ิง ๆ ซึม ๆ 
วนัเกิด ประมาณ 45 วนัก่อนวนัท่ีมา 
ท่ีมา ตลาดนดัสนามหลวง 2  

สาเหตุท่ีน ามาเล้ียง เอามาแทน Woody ท่ีจากไป เพราะเป็นห่วง Jerry ไม่มีคู่ 
วนัท่ีมา วนัอาทิตยท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2546 (ค.ศ.2003) 

วนั-เวลาท่ีจากไป วนัพฤหสับดีท่ี 4 ธนัวาคม 2546 – ประมาณ 7 โมง 50 นาที 
สถานท่ีท่ีจากไป บา้นวงศส์วา่ง 

ท่ีฝังร่าง บา้นวงศส์วา่ง ใตต้น้โมกข ์
 



 

 

 

ช่ือ 

 

 

Marble : หินอ่อน 

เจา้ของตั้งช่ือวา่ นินจา 
(ทราบจากค าบอกเล่าของเจา้ของ 
เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหินอ่อนจาก
เราไปแลว้) 

 
ลกัษณะ แมวไทย หลงัสีด า ทอ้งและขาสีขาว ปานสีด าท่ีริมฝีปากล่าง   
เพศ เพศเมีย 
นิสัย นักสู้ ใจกล้า ฉลาด ซ่ือสัตย์ ขยนั รับผิดชอบ ตรงเวลา น่ารัก ข้ีอ้อน รักอิสระ         

รักสะอาด ชอบนอนบนตกั ชอบนอนในบา้นบนผา้และหมอนท่ีสะอาด ชอบท่ีสูง
โดยเฉพาะหลงัคา ปฏิบติัหนา้ท่ีแมวประจ าซอยอย่างดีเยี่ยมบริการทุกบา้น (จบัหนู 
จบันก จบัจ้ิงเหลน จบัจ้ิงจก) เพื่อนเยอะ 

วนัเกิด ไม่ทราบแน่ชดั  ทราบเพียงวา่เป็นลูกแมวอยูท่ี่ป๊ัมน ้ามนับางซ่อน (ทราบจากค าบอก
เล่าของเจา้ของ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหินอ่อนจากเราไป
แลว้) 

ท่ีมา ไม่ทราบ 

เดินมาท่ีบา้นวงศส์วา่งเอง เพิ่งทราบวา่มีเจา้ของเม่ือวนัเสาร์ท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2557  
สาเหตุท่ีเล้ียง นิสัยน่ารัก เห็นแลว้สงสารหวัใจดวงนอ้ย ๆ ท่ีเหมือนอยูต่วัคนเดียว 

แม่บอกหินอ่อนวา่ “หนูมีบา้น มีช่ือ มีพอ่แม่แลว้นะ ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในโลกน้ีแลว้” 
วนัท่ีมา ประมาณเดือนมกราคม 2555 พบกนัคร้ังแรกๆ หินอ่อนวิง่เขา้หาแลว้กดัขา แม่

กลวัหินอ่อนตอ้งวิง่หนีเขา้บา้นเสมอ ตอนนั้นไม่ทราบวา่หินอ่อนหิวหรือเล่น แต่ท่ี
แน่ๆ ไม่เหมือนแมวพเนจรทัว่ไปท่ีมกัวิง่หนีคน 

แม่เร่ิมเขียน Diary ถึงหินอ่อนวนัแรกคือวนัพฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 2555 

วนั-เวลาท่ีจากไป ไม่ทราบแน่ชดั แมแ้ต่ร่างหินอ่อนก็ยงัไม่เห็น หินอ่อนจากแม่ไปแลว้จริง ๆ หรือ !! 
ทราบจากค าบอกเล่าจากเจา้ของเม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 วา่ “หินอ่อน
นอนขดหนาวตายในบา้นเช่าหลงัท่ี  2 แลว้ร่างหินอ่อนถูกทิ้งลงถงัขยะและไม่
ทราบวา่วนัไหน”  คร้ังสุดทา้ยท่ีเห็นหินอ่อนคือวนัศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2557 
ประมาณ 21:00 น. ใตร้ถมอเตอร์ไซด์หน้าบา้นเช่าหลงัท่ี 2 หินอ่อนรู้ว่าเรา
กลบัมาก าลงัจะเดินมาหาเหมือนทุกวนัท่ีหินอ่อนรอเรากลบัมา พอเราจอดรถหน้า



บา้นหินอ่อนก็ยงัไม่เดินมาหาเรา แม่มองหินอ่อนและก็รู้ว่าหินอ่อนมองแม่เช่นกนั 
แต่ไม่กลา้เรียกเพราะมีคนของบา้นเช่าหลงัท่ี 2 ยืนอยู่ สุดทา้ยไม่ทราบวา่ท าไม ? 

หินอ่อนจึงไม่มาหาเราท่ีบา้นเหมือนทุกวนั รออยู่ก็ไม่มาแต่วนันั้นแม่ก็สบายใจท่ี
เห็นหินอ่อนยงัอยูเ่พราะเม่ือวานวนัพฤหสับดีท่ี 23 มกราคม 2557 ไม่เห็นหนา้
หินอ่อนทั้งเช้าและเย็นซ่ึงก็เป็นห่วงอยู่เพราะสังเกตว่าหินอ่อนหนาวและไม่ค่อย
สบาย 

สาเหตุท่ีจากไป ไม่ทราบแน่ชดั อาจเพราะอากาศหนาวมากและอาจมีอาการไข ้  
เม่ือวนัองัคารท่ี 14 และวนัพุธท่ี 15 มกราคม 2557 หินอ่อนอาเจียน นอนซม 
ไม่กินอาหาร พยายามหาอาหารแตกต่างจากท่ีเคยให้กิน เพราะคิดว่าเบ่ืออาหาร แต่
อะไรๆ ก็ไม่กินโทรไปปรึกษาสัตวแพทย ์ก็ไม่บอกอะไร บอกแต่วา่ให้พาไปพบ แต่
กลวัว่าจะเหมือนหนู Phone ท่ีทรมานเพราะสัตวแพทยแ์ละกลวัว่าหินอ่อนจะ
เตลิดจบัไม่ได ้
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 16 มกราคม 2557 หินอ่อนจบัหนูมาน าเสนอ แม่ก็สบายใจ
คิดวา่คงไม่เป็นไรแลว้จบัหนูไดแ้ลว้ คงเบ่ือปลาดุกยา่งท่ีเราใหกิ้นก็เลยไปจบัหนูกิน 

สถานท่ีท่ีจากไป หมู่บา้นจงสุข (วงศส์วา่ง 19)  ซอย 8  บา้นเช่าหลงัท่ี 2 ทราบวา่เคา้เอาร่าง       
หินอ่อนทิ้งถงัขยะ (ทราบจากค าบอกเล่าของเจา้ของ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2557) 

ท่ีฝังร่าง ท่ีดินทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ก่อนถึงทาวเฮาส์ทางเขา้หมู่บา้นจงสุข 

(ทราบจากค าบอกเล่าของเจา้ของ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 วา่ใหลู้กชาย
ไปฝ่ังแต่จ าวนัไม่ไดแ้น่นอน) 

ฝากถึงหนู 

 

 

หนูหินอ่อน ... พ่อกบัแม่รักหนูมากนะและขอบใจหนูมากท่ีหนูมาท าให้พ่อกบัแม่มี
ความสุข มีความหวงัวา่กลบับา้นจะมีหนูมารอรับ เชา้หนูก็มาปลุกและรอส่งพ่อกบั
แม่ไปท างาน แมจ้ะเป็นเพียงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2 ปี เท่านั้น 

พอ่กบัแม่เป็นห่วงหนูมากช่วงท่ีหนูหายไป ตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 25 มกราคมถึงวนัเสาร์
ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 เท่ียวตามหา ถามคนโน้นคนน้ี จนสุดทา้ยไดท้ราบวา่หนู
จากพอ่กบัแม่ไปแลว้ พอ่กบัแม่เสียใจมาก แต่คิดวา่คงถึงเวลาของหนูแลว้ 
พ่อกบัแม่คิดถึงวนัท่ีกลบัจากอเมริกา ประมาณตี 2 หนูวิ่งสุดชีวิตมารับพ่อกบัแม่
และทุก ๆ เย็นพอไดย้ินเสียงรถเขา้ซอย 8 หนูก็จะวิ่งมารอรับพ่อกบัแม่ลงจากรถ
แลว้เขา้บา้นดว้ยกนั  
พ่อกบัแม่ขออโหสิกรรมนะลูกหินอ่อน พ่อกบัแม่ท าบุญและอุทิศส่วนกุศลให้หนู 
ขอใหห้นูไปสู่ภพภูมิท่ีดี  ส้ินทุกขเ์สียทีชาติน้ีนะลูก 

 


