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เราเช่ือกันมานานวาหมาพันธุเซนตเบอรนารดท่ีมีขนาด
ใหญมีหนาท่ีสําคัญคือเอาถังปร่ันดีเล็กๆ ท่ีแขวนคอไป

ชวยชีวิตคนตกอยูในหิมะ อยางไรก็ดี ความจริงมิไดเฉียด

ใกลความเช่ือเชนนั้นเลย 

St.Bernard (SB มิใช SOB) ปจจุบันเปนสุนัขประจํา
ชา ติส วิส หนั ก 73-110 กิ โ ลก รัม  สูง 70-90 

เซนติเมตร ขนยาวหนา มีสีน้ําตาลแดง ขาว และดํา ปน

กันบนรางเปนเอกลักษณ หากบางทานไมคุนเคยกับพันธุ

นี้แตจําภาพยนตรเก่ียวกับหมาแสนรูเร่ือง Beethoven 

เม่ือประมาณ 10 ปกอนได นั่นแหละคือพันธุ SB ซ่ึง

สวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความสนใจในหมูผูรักหมาก็คือความ

ใหญโตของมัน 

สําหรับผูมิไดไยดีหมานัก ผมอยากต้ังกระทูวามีส่ิงมีชีวิต
ใดในโลกนี้บางท่ีมันคอยทานกลับบานทุกคํ่าคืน เม่ือเห็น

หนาก็โดดเขาใส กระดิกหางดีใจราวกับวาไมพบกันมา

แรมป ไมวาทานจะยายจากปราสาทไปสูกระทอมหรือท่ี

ไหนก็ตาม มันจะอยู กับทานเสมอหากทานไมท้ิงมัน 

กษัตริยปรัสเซียองคหนึ่งเคยกลาววา “ยิ่งรูจักมนุษยมาก

ข้ึนเทาใด ฉันก็ยิ่งรักหมาของฉันมากข้ึนเพียงนั้น” 

SB เปนพันธุหนึ่งท่ีเกิดในเทือกเขาแอลป ซ่ึงคนแถวนั้น

เพาะพันธุข้ึนเปนการเฉพาะเพื่อเอาไวรับใชมนุษย เช่ือกัน
ว า  หมาพัน ธุ แถวนี้ เ ปน ลูกหลายของหมาตระ กูล 

Molosoid ซ่ึ ง ถูกนํามาบริ เวณนี้ โดยพวกโรมัน เ ม่ือ 

2,000 ปมาแลว 

สวนหนึ่งท่ีแปลกเก่ียวกับการเพาะพันธุหมาก็คือ เม่ือผสม

พันธุหมาขามพันธุ (มีท้ังหมดประมาณ 400 พันธุ โดย

ทุกพันธุสามารถผสมขามพันธุและมีลูกกันได ไมมีสัตว

ชนิดใดท่ีมีหนาตา รูปราง แตกตางกันมากเทาหมา หมา

พันธุ Chihuahua ซ่ึงมีขนาดเ ล็กสุด มีน้ําหนัก 1-3 

กิโลกรัม และสูงเพียง 15-25 เซนติเมตร) แทนท่ีมันจะ 

 

 

 

 

ออกมามีหนาตา อุปนิ สัยเฉล่ียรวมกันมาของพอแม

โดยท่ัวไป แตมันจะออกมาเปนหนาตาพันธุใหมและมี

เสถียรหากหมาลูกผสมเหลานี้ผสมกันเองตอเนื่องสัก 40 

ปข้ึนไป 

ตัวอยางเชน หมาพันธุโดเบอรแมนพินเซอร (ตัวดํา เหา
เกง ท่ีมีขาวเร่ืองกัดเด็กบอยๆ) เปนผลมาจากการผสม

ของพันธุเยอรมันพินเชอรกับร็อตไวเลอร (ผูรายของ

วงการหมา) กับแมนเชสเตอรเทอเรีย พันธุอ่ืนๆท่ีมาจาก

การผสมขามพันธุก็เชน บ็อกเซอร ดัชชุน SB ฯลฯ 

สําหรับ SB นั้นเช่ือกันวาเม่ือสมัยกอนตอนผสมขามพันธุ

จนได SB มาเม่ือราว ค.ศ.1707 ในบริเวณ Great St. 

Bernard Pass (ชองทางเดินถึงกันระหวาง

สวิสเซอรแลนดและอิตาลีในเทือกเขาแอลป) นั้น หนาตา
ของมันซ่ึงปรากฏในภาพเขียนแตกตางจาก SB ใน

ปจจุบันมาก 

สาเหตุก็คือ SB พันธุ ด้ังเ ดิมตายไปเปนจํานวนมาก

ระหวาง ค.ศ.1806-1808 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีหิมะถลม

รุนแรงมาก ดังนั้น เพื่อรักษาเผาพันธุไวจึงเอาตัวท่ีพอ

เห ลืออยู มาผสม กับสุนั ขพั น ธุ  Newfoundlands ใน

ทศวรรษ 1850 จนได SB หนาตาแบบปจจุบันท่ีมีขนฟู

และยาว ซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคตอการชวยคนในหิมะ
เพราะขนจะทําใหน้ําท่ีติดกลายเปนน้ําแข็งซ่ึงเปนการเพิ่ม

น้ําหนักและทําใหทํางานไดยากข้ึน 

SB มีปญหามากในเร่ืองสุขภาพเนื่องจากมีอัตราการ

เติบโตเร็วมาก ทําใหมีปญหาเก่ียวกับกระดูกหากไมไดกิน

อาหารท่ีถูกตอง พันธุนี้มีโรคประจําพันธุคือ โรคผิดปกติ

ของตา โรคลมบาหมู โรคหัวใจ ฯลฯ การเล้ียงในบาน

เราท่ีไมมีท่ีออกกําลังและอาหารท่ีเหมาะสมทําใหอายุมัน

ส้ันและเจ็บกระเสาะกระแสะกินเงินเจาของ และไมมี
โอกาสไดใชทักษะในสายเลือด ชวยคนในหิมะอีกดวย 

(ปจจุบัน SB ไมไดทําหนาท่ีชวยคนในหิมะในท่ีใดๆในโลก

แลว) 

ความเขาใจผิดในเร่ือง SB กับบร่ันดีเร่ิมจากภาพเขียน

ของจิตรกรมีช่ือชาวอังกฤษในเร่ืองภาพสัตวและสวนปา 



ช่ือ Sir Edwin Landseer (ค.ศ.1802-1843) ซ่ึงเปน

นักปนมีช่ืออีกดวย บรรดาสิงโตรอบๆ Nelson Column 

ในบริเวณ Trafalgar Square ในลอนดอนก็เปนฝมือ

ของเขา 

ในป 1831 เขาเ ขียนภาพ ช่ือ Alpine Mastiff 

Reanimating a Distressed Traveller โดยมี SB 2 

ตัว ตัวหนึ่งท่ีคอมีถังบร่ันดีเล็กๆแขวนอยู ผูวาดบอกวาท่ี
วาดเชนนี้ก็เพื่อใหเกิดความสนใจ แตตอมาก็มีการใสสีตี

ไขวาเปนเร่ืองใสเหลาบร่ันดีเพื่อชวยชีวิตคนในหิมะ ซ่ึงขัด

กับหลักวิทยาศาสตร เพราะการด่ืมแอลกอฮอลของคนท่ี

อยูในสภาพท่ีเรียกวา Hypothermia (อุณหภูมิของ

รางกายลดลงตํ่ากวาระ ดับท่ีระบบการทํางานของ

รางกายจะทํางานได) นั้น จะทําใหอาการยิ่งหนักข้ึน 

อย า ง ไ ร ก็ ดี  ตุ ก ต า  SB ห รื อ ภ า พ  SB สํ า ห รั บ

นักทองเท่ียวท่ีไปเยือนภูเขาแอลปจะมีถังไมเล็กแขวนคอ
อยูท่ีคอเสมอ เพราะเม่ือเลาและเช่ือกันมาเชนนี้เขาก็ไม

อยากใหนักทองเท่ียวผิดหวังแหละครับ 

ในสมัยแรก SB รู จั ก กันในนามของ Barryhounds 

(Barry เ พี้ ยนมาจาก Baren ในภาษา เยอรมัน ซ่ึง

หมายถึง bear หรือหมี) ตอมากลายเปน St.Bernard 

ตามช่ือของ St.Bernard Pass ซ่ึงเปนถ่ินของมันแต

ด้ังเดิม คําวา Bernard ก็มาจากช่ือของพระ Bernard 

of Menthon ในศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงเปนผูต้ังสถานท่ีพัก
สําหรับผูเดินทางขามชอง Great St.Bernard Pass ซ่ึง

โหดรายทารุณ 

SB ตัวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดมีช่ือวา Barry (ตอมาเปน Barry 

the Great) เพราะไดชวยชีวิตคนไวจากกลางหิมะ 40 

คน ระหวาง ค.ศ.1800-1814 แตถูกฆาตายเม่ือไปชวย

คนท่ี 41 เพราะเขาใจผิดคิดวาเปนหมาปาจะมาทําราย 

รางของ Barry ถูกสตาฟไวเพื่อเปนเกียรติ ปจจุบันอยูท่ี 

Natural History of Museum ท่ีเมือง Berne ใน

สวิตเซอรแลนด 

สําหรับแฟน “แมนยู” SB มีบุญคุณกับคลับ เลากันวา
คร้ังหนึ่ง SB ไดชวยชีวิตคลับไวไมใหลมละลาย เร่ืองก็มี

อยูวาใน ค.ศ.1902 คลับ “แมนยู” เปนหนี้มหาศาลใกล

ลมละลาย กัปตันทีมคือ Harry Stafford มี SB งดงาม

อยูตัวหนึ่ง เขาเอามาโชวระหวางรณรงคหาเงินชวยคลับ 

มีเศรษฐีเจาของโรงกล่ันเหลาช่ือ J.H. Davud ชอบเจา 

SB ตัวนี้มาก จะขอซ้ือจากเจาของ คุยกันไปเกิดถูกคอ 
กัปตันจึงโนมนามใหซ้ือคลับฟุตบอล “แมนยูฯ” แทน SB 

คลับ “แมนยูฯ” จึงสามารถใชหนี้และรอดพนจากการ

ลมละลายจนมายิ่งใหญในปจจุบันได 

ท้ัง SB หรือ Chihuahua แมวาจะแตกตางกันในน้ํา- 

หนักและรูปรางราวฟากับดิน แตมันก็มีดวงใจเหมือนกัน

คือ รักและซ่ือสัตยกับเจาของอยางไมมีส่ิงมีชีวิตใดเปรียบ

ได มันจึงมีคาแกการตอบแทนจากมนุษยดวยดวงใจท่ีรัก

และเห็นคุณคาของมันเชนเดียวกัน  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ตอไปนี้คือบทสนทนาท่ีไขของใจวาทําอยางไรใหมีชีวิตส้ัน
ท่ีสุด คําถาม (1) การออกกําลังชวยใหหัวใจไดสูบฉีด

โลหิตไปท่ัวและทําใหอายุยืนข้ึนจริงหรือไม? หัวใจมันก็

เตนไดจํานวนหนึ่งเทานั้นในชีวิต อยามัวไปเสียเวลากับ

การออกกําลังกาย อะไรมันก็เส่ือมไปตามอายุขัยท้ังนั้น 

ยิ่งทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึนจะไมทําใหอายุยืน ลองคิดดูสิ 
รถยนตคุณอายุยืนข้ึนไหมหากขับรถเร็วข้ึน ดังนั้น อยาก

มีชีวิตนานๆ ไมตองออกกําลัง เอาเวลาไปนอนดีกวา 

คําถาม (2) ผมควรกินเนื้อวัวนอยลง ผักผลไมเพิ่มข้ึน? 

คุณตองเขาใจตรรกะเก่ียวกับประสิทธิภาพแลวละ วัวกิน

อะไร? มันกินหญาและขาวโพด และมันคืออะไร ก็ผักเรา

ดีๆนี่เอง ดังนั้น เนื้อวัวจึงเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเปน

พิเศษในการลําเลียงผักสูระบบของคุณ เนื้อวัวจึงเปน

แหลงของผัก กินมันเขาไปก็เหมือนกินผักนั่นแหละ 

คําถาม (3) ผมควรบริโภคแอลกอฮอลนอยลง? อยานะ 

หามลดเปนอันขาด ไวนทําจากผลไม บร่ันดีมาจากไวน
กล่ัน ซ่ึงหมายถึงการเอาน้ําออกจากสวนท่ีเปนเนื้อหนัง

ของผลไม ดังนั้น ด่ืมบร่ันดีจึงเทากับไดส่ิงสุดยอดจาก

ผลไม เบียรก็ทํามาจากธัญพืช ดังนั้น จงยกแกวข้ึน

กระดกใหหมดแกวซะ 

คําถาม (4) อาหารทอดเปนส่ิงไมดี? อาหารปจจุบันเขา

ทอดกันในน้ํามันพืช พืชจึงซึมเขาไปในอาหารท่ัวถึง การ

ไดผักมากข้ึนอยางนี้จะเปนผลเสียไดอยางไรกันเลา 

คําถาม (5) ช็อกโกแลตละ เปนส่ิงไมดี? มันทําจากเม็ด

โกโก ซ่ึงเปนผักอีกอยางหนึ่ง และถาเปนผักอยางนี้มันจะ

เลวไดยังไงกัน 

คําถาม (6) วายน้ําทําใหรูปรางดีข้ึนไหม? ถาวายน้ําทํา

ใหรูปรางดีข้ึน ชวยอธิบายใหผมฟงหนอยวาทําไม

ปลาวาฬจึงมีรูปรางดังท่ีเห็น 



น้ําจิ้มอาหารสมอง  

It is about as  hard for a rich man to enter 

Heaven as it is for a poor man to remain on 

earth. 

มันยากพอๆกันสําหรับการท่ีคนรวยจะข้ึนสวรรค และ

คนจนจะอยูบนโลกนี้ 


