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ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราช 

ขอจงทรงพระเจริญ 
 

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

ครบรอบ  ๘๑ พรรษา 
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ขาพระพุทธเจา คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2 ขาวคณะวิทยาศาสตร

 ภาควิชาสถิต ิ

 o อาจารยเนาวรัตน มีจันทร  เสร็จสิ้นการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิศวกรรมศาสตร ณ University of Surrey ประเทศสหราชอาณาจักร และ

ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ณ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2551 

 o  อาจารย ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย 

พิเศษโครงการสงเสริมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การทำวิจัยดาน Time Series 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ภาควิชาคอมพิวเตอร 

 o  อาจารยเสาวลักษณ อรามพงศานุวัต ลาศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ มีกำหนด 3 ป ตั้งแต 3 พฤศจิกายน 2551 

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ไดรับเชิญเปน 

   -กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยี   

สารสนเทศและการสื่อสารและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร               

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  

   - วิทยากรใหกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวขอ

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2552 และ 

หัวขอเรื่อง เครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย วันที่ 13 มกราคม 2552 ณ โรงแรม

แกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ 

   -เขารวมประชุมวิชาการ  The ASEM Workshop on ICT for 

Development ระหวางวันท ี8 - 9 ธันวาคม  2551  ณ ประเทศสาธารณรัฐ    

ประชาชนลาว 

 o  อาจารยรวิทัต ภูหลำ เขารวมประชุมคณะกรรมการการจัดการ  

แขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก สอวน. ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2551 ณ     

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

 o  อาจารย ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ ไดรับเชิญ 

   -จากสำนักบริการวิชาการ เปนวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร

ดาน สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 ธันวาคม 2551 และวันที่ 9 

มกราคม 2552 ณ ศูนยคอมพิวเตอร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

   -เปนวิทยากร บรรยายเรื่อง เทคนิคการทำ Data Mining  วันที่ 15 

ธันวาคม 2551 ณ สำนักงานสถิติแหงชาติ 

 o  อาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย ไดรับเชิญจากสำนักบริการวิชาการ 

เปนวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 

ธันวาคม 2551 และวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ ศูนยคอมพิวเตอร สำนักงาน

อธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ภาควิชาเคม ี

 o  อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว ไดรับเชิญจากสำนักงาน           

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาและการ

ปรับปรุงเอกสารตนฉบับที่เกี่ยวของครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 

2551 ณ  โรงแรมบางกอกกอลฟ สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธาน ี

 o  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อริศร เทียนประเสริฐ  ไดรับเชิญเปน

กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิ ตส าข าวิ ช า เ วชศาสตร ชุ ม ชนและ เ วชศาสตร ค ร อบครั ว                

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ระหวางวันที่ 7  -  14  

ธันวาคม 2551 ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 o อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ ไดรับการสรรหาเปนคณะกรรม    

การสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2551 

 o อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิใหคำปรึกษา

ในการคัดเลือกและสรรหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษ

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ และเขารวมประชุมหารือในวันที่ 12 ธันวาคม 2551          

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 o  รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย

พิเศษหัวขอ “ World class University : มุมมองการเรียนการสอนและวิจัย     

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย วันที่ 23 ธันวาคม 2551                   

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 o  อาจารย ดร.พัลลภ คันธิยงค ไดรับเชิญเปนวิทยากร บรรยายวิชา 

CH694 (สัมมนา 2) เรื่อง Total Synthesis of alpha-Glucosidase Inhibitors, 

Schulzeines A-C, and Non-natural Analogs วันที่ 7 มกราคม 2552          

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี และ รองศาสตราจารย 

ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ เขารวมเปนผูจัดการทีมกีฬาเทนนิส และยิงปน ในการ 

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบมหกรรม ระหวาง    

วันที่ 11 - 18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ 

 ภาควิชาชีววิทยา 

 o  รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และนางสุลักษณ อยูคง 
เขารวมปฏิบัติงานภาคสนามในกิจกรรมสำรวจพยาธิในคนและการศึกษาโฮสท
กึ่งกลางโรคหนอนพยาธิในพื้นที่โดยรอบของโครงการเขื่อนแควนอยฯ จังหวัด
พิษณุโลก 
 o  รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ไดรับเชิญเปน 
   -อนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ใหกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   -ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยในการทำวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 
 o  อาจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ ไดรบเชิญเปนอาจารยพิเศษ 
หัวขอเรื่อง การปลูกเลี้ยงกลวยไม  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ สายวิชา 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 
 o  อาจารย ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรู        
รายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจำวันในหัวขอ ชีววิทยา : ความหลากหลาย
ชีวภาพ วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยแสงธรรม 
 o  อาจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ เขารวมโครงการ Thailand 
Research Expo 2009:Road Show ภาคกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 
2552 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท พัทยาจังหวัดชลบุร ี
 ภาควิชาฟสิกส 
 o   รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ผูชวยศาสตราจารย       
พูลศักดิ์ อินทวี และนายเฉลิมชัย งามดี ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาการติดตั้งเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในกระบวนการผลิตกลวยตาก ใหกับ 

วิสาหกิจชุมชนกลวยตากบุปผา อ.บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก    
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ขาวคณะวิทยาศาสตร 3 

 o  อาจารยประสาน ปานแกว เขารวมโครงการสมัครสถานศึกษา          

นักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร (ทุนพัฒนาขาราชการ)ประจำป 2551    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนสำนักงาน 

ก.พ.ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุร ี

 o  นายสมบัติ มุกดา เปนผูแทนคณะวิทยาศาสตร เขารวมประชุมนอก

สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร     

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ ภูฟา  ปาสัก รีสอรท จังหวัดสระบุร ี

 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ

บรรยายเรื่อง การบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีในพื้นที่ (Onsite Treatment) วันที่ 6 

พฤศจิกายน 2551 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 o  รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

บรรยายรายวิชา วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน หัวขอ สมดุลธรรมชาติ : ผลกระทบ

แหงชาติ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม 

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง และ อาจารย ดร.อรประภา     

ภุมมะกาญจนะ โรแบร ไดรับเชิญเปนวิทยากรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ         

เรื่องการประยุกตใชภูมิศาสตรสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ ระหวาง   

วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2551 ณ กรมควบคุมมลพิษ 

 o  รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 

วิชาการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย สำหรับนักศึกษาหลักสูตร      

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ชั้นปที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ 

2552 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป ไดรับเชิญ 

 - เป นกร รมการตั ดสิ นกา รประกวด โคร ง ง านระดั บมั ธยมศึ กษา              

ตอนปลายในนิทรรศการ “งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว.             

ครั้งที่ 7 : IRPUS52” ระหวางวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2552 ณ รอยัลพารากอน 

ฮอลล ชั้น 5 สยามพารากอน 

   - เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร   

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ป พ.ศ. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง  

   - ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษ รายวิชา 765 210        

การจัดการสิ่งแวดลอมในธุรกิจโรงแรมและที่พัก ในวันที่ 15 ธันวาคม 

2551  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

เพชรบุรี 

   - เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น สั ม พั น ธ             

ครั้งที ่ 3/2551 เพื่อรับฟงการรายงานผลการทำงานและแผนการทำงาน

ของบรษิทัฯ ในวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2551 ณ บรษิทันำ้มนัพชืไทย จำกดั 

(มหาชน)  

 o  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี ไดรับเชิญเปน

อาจารยพิเศษ สอนวิชาภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน สัปดาหละ 3 

คาบ เปนเวลา 1 ภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย กรุงเทพฯ 

 o  นางสาวทัศนีย ศรีทองพนาบูลย  วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม จัดจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2551  

 o  นางสาวอรพร สุทธิเนียม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ตำแหนงนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

ขอลาออกตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 o  นางสาวอาภรณ แกวปรารถนา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหนงนักวิทยาศาสตร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ขอลาออกจาก

ราชการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 

 

 

  
      o  คณะวิทยาศาสตร จัดงานทำบุญวันขึ้นปใหม ๒๕๕๒ เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑          

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 o  ภาควชิาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปาก รวมกบัศนูยพฒันาความเปนเลศิดานมลพษิทางอากาศ กรมควบคมุมลพษิ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ” ระหวางวันที 23-24 ธันวาคม 2551 ณ กรมควบคุมมลพิษ             

โดยมีผูเขารวมรับการอบรมประมาณ 40 คน 
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   ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     

ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    

โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 

 กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

4 ขาวคณะวิทยาศาสตร

 

  

 o  คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม SC Cleaning Day ประจำป 2551 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

 

 

 

 

บทความ... 
เลี้ยงสุนัขรักษาโรค 

กัลยา ศรีพุทธชาต ิ

 ไดชื่อหัวขอนี้มาจากเวป ”ชมรมคนรักปอมฯ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวาการมีสัตวเลี้ยงทำใหคนอายุยืนมากขึ้น คนที่เปนโรคมีอาการบรรเทาลง…และอีก

หลายขอมูลเกี่ยวกับขอดีของการมีสัตวเลี้ยง  จากหลายๆแหลงที่มีใหอานผานสายตา เชน 

 “ การเลี้ยงสัตวไวในบานสามารถชวยใหคุณไมจำเปนตองไปพบหมออันเนื่องจากอาการปวย เพราะสุนัขนั้นจัดเปนสวนหนึ่งของการบำบัดโรค จากการ

ศึกษาพบวา คนที่อาศัยอยูในบานที่มีสัตวเลี้ยงนั้นจะมีเหตุใหตองพบแพทย หรือมีปญหาดานสุขภาพนอยลง” 

 เคยอานบทความหนึ่ง มีรายงานวา “ อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายของผูที่เลี้ยงสุนัขลดนอยลง จาก 1 ใน 15   เปน 1 ใน 87 เปอรเซนตของผู

ปวยโรคหัวใจ  และยังมีการอางถึงวาคนที่เลี้ยงสุนัขมีระดับ cholesterol และ triglycerides ในเลือดต่ำกวาคนที่ไมเลี้ยงสัตว โดยเปนการเปรียบเทียบแบงตาม

กลุมน้ำหนักตัวและ นิสัยการกิน”  ................. 

  จากประสบการณของตัวเอง ซึ่งเคยไดยินขอมูลเรื่องนี้มานาน แตไมเคยเลี้ยงสัตวในบาน......ชวงแรกที่เลี้ยงเจามะพราว (ที่ดูเหมือนเปนหมาลูกครึ่ง 

แตไมรูวาครึ่งอะไรบาง) ก็เริ่มสงสัยแลววา นี่จะชวยใหเราหายจากโรค หรือเพิ่มโรคกันแน โดยเฉพาะจากที่เปนความดันต่ำ คงจะไดมีโอกาสเปนความดันสูงกับ 

เขาเสียที  นั่นเพราะทุกเชาเราจะตองเห็นซากรองเทาแตะนานาสีกระจายเกลื่อนบนพื้น บางวันยกฐานะมากัดรองเทาหนังที่ใสทำงานดวย และที่นาเปลี่ยนจาก 

การเลี้ยงและเอาไปทำลูกชิ้น (เนื้อหมา) แทน ก็คือ เจามะพราวเลนกัดรองเทาแตะอยางละขาง จนชวงนั้นที่บานเราจะมีแฟชั่น(จำใจ)ดวยการใสรองเทาสองขาง

ตางสีตลอด แรกๆแกไขดวยการใหดมและตีปากเพื่อใหมะพราวจำวาไมควรกัดสิ่งที่มีกลิ่นแบบนี้ (จำไมไดวาใครแนะนำ) ทดลองใชวิธีนี้อยูพักนึง จนรูสึกวาตีไป

ก็ตายเปลา(ทั้งคนตีและมะพราว) เลยเปลี่ยนยุทธวิธีใหมดวยการเก็บหรือซอนรองเทาแตะใหพนปากมะพราว  งายกวากันมากนัก   นอกจากเรื่องรองเทาแตะ

แลว ยังมีผลงานชิ้นเอกอีกหลายเรื่อง จนที่บานตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายอยาง..เพื่อทานมะพราวและคนในบานจะไดอยูกันอยางสันติ 

 จากเดิมที่คนในบานนี้เปนโรคกลัวนองหมากันถวนหนา ไมนาเชื่อเลยวา หลังจากเลี้ยงมะพราวและผานการตอสูกันอยางถึงพริกถึงขิงมาไดระยะหนึ่ง

ความกลัวนั้นเปลี่ยนไป ลดไป หายไป กลายเปนความรัก ความผูกพัน เวลาหงุดหงิด  อารมณเสีย หรือเหงา ไดอาศัยมะพราวทำใหสงบและสดชื่นขึ้นใหม (ไม

ไดหมายถึง ระบายอารมณเสียใสมะพราวนะ) แคเห็นเรานั่งอยู เขาจะมาประจบดวยการเขามานั่งเบียดใกลๆจนแทบนั่งตัก เพื่อหวังวาเราจะลูบหัว เกาพุงให ถา

เราสบตาและบอกวาสวัสดี มะพราวจะยกขาสวัสดี ...ไมใชธรรมดานะ ยกสองขาสลับขวาซายไป-มาอยางตั้งใจจนกวาเราจะพอใจ ตาก็มองเราวาเมื่อไหรจะพอ

เสียที  คิดดูใครจะไปอารมณเสียอยูได ยิ่งเวลาเรากลับถึงบาน มะพราวจะจำเสียงรถของทุกคนไดตั้งแตเลี้ยวเขาปากซอยทีเดียว  รอตอนรับอยูดวยทาทางกระ

ตื้อรือรนและดีใจ  แมบางครั้งจะมีอารมณหงุดหงิดผสมอยูบางถาเรากลับบานดึก............ประมาณวา อารมณคิดถึงผสมกับความหวิ 

 ใครจะสงสัยเรื่องขอดีของการเลี้ยงสัตวยังไงก็ตาม จากที่ประสบดวยตัวเอง สามารถยอมรับคำกลาวเหลานั้นได อยางเต็มใจ  ใครที่ยังไมมีสัตวเลี้ยงก็นา

จะเริ่มชายตามองหากันไดแลวนะ ขออยางเดียว ชวยดูแลเขาดีๆหนอย     แต...ที่สำคัญมาก ถึงมากที่สุด  ถาคิดวายังไมพรอม  ควรใชวิธีอื่น เชน แอบดู  

ชื่นชมสัตวเลี้ยงของคนอื่นไปพลางกอน อยาพยายามฝนความไมพรอมนั้น เพราะอาจสงผลใหคุณเองมีคุณภาพชีวิตที่แยกวาเดิม และที่สำคัญอาจไปกระทบ 

กระเทือนบุคคลขางเคียงอยางไมนาใหอภัย…ตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

ทาทาง  แบบวา....เซ็งจัดของมะพราว  เวลาเราจะขับรถออกจากบาน 

 

 


