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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 1-15 สิงหาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับส าหรับ “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม 2563 เดือนแห่งวัน

แม่แห่งชาติ ผมกราบขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแม่ทั้งหลายให้ความเคารพนับถือได้โปรด

ดลบันดาลประทานพรให้คุณแม่ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความสมหวัง มีสุขภาพจิตที่สดใส มีสุขภาพกายที่

แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับ และในฐานะที่พวกเราทุกคนต่างก็เป็นลูกของคุณแม่ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้

ช่วงเวลานี้ระลึกถึงบุญคุณของท่าน เพื่อจะได้เป็นก าลังใจของการต่อสู้ฟันฝ่ากับงานการที่แต่ละท่านรับผิดชอบกัน

อยู่ต่อไปครับ อย่าลืมนะครับว่าพวกเราก าลังอยู่ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 กัน ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันควบคุม/ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนี้กันครับ ส าหรับใน

ครึ่งแรกของเดือนนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะน ามาสื่อสารกัน 3-4 เรื่อง เพ่ือให้ทุกคน ทุกท่าน ได้รับทราบกันดังนี้

ครับ 

1.การขอใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสร้างคอกพักสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 

 คณะของเราก่อตั้งเมื่อปี 2529 เมื่อนับถึงปีนี้คณะก็ก าลังย่างเข้าสู่ปีที่ 35 ของการก่อต้ัง คณะได้เริ่ม
รับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2530 และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ินักศึกษาเกิดประสบการณ์จริงในการเตรียมตัวเป็นคุณหมอที่มีคุณภาพ ดังนั้นตั้งแต่
ปี 2532 เป็นต้นมาคณะได้ขอและได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ของกรมอุทยาน สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่บ้านนาดอกไม้ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เนื้อที่
ประมาณ 2,100 ไร่ จัดท าเป็นสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นหลัก มีการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน อาคารที่พักบุคลากร และหอพักนักศึกษา รวมทั้งคอกสัตว์อีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น
สัตว์ปี สุกร โค กระบือ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็น
พ้ืนหินจึงไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของคณะได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณปีละ
หลายล้านบาทตามมา เนื่องจากคณะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าด าเนินการต่างๆเป็นจ านวนมาก รวมถึงพืช
อาหารสัตว์ที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ก็ไม่สามารถปลูกเองได้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้คณะขอยุติการใช้งานพ้ืนที่สถานีฟาร์มเดิมเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในแต่ละปี นอกจากนั้นด้วยปัญหาของระยะทางที่อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกือบ 200 กิโลเมตร จึงท าให้เกิดความล าบากกับท้ังคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะในการเดินทาง
ไปเรียนหรือไปฝึกประสบการณ์ ท าให้ในระยะหลังคณาจารย์ได้แจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการน า
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นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ยังสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งเดิมเนื่องจากต้องเดินทางเป็นระยะเวลานานและมี
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางด้วย 

ต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคณะได้แก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยการขอความอนุเคราะห์ใช้สัตว์ทดลองกับ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่ฟาร์มในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงสามารถทดแทนการไปใช้
สัตว์ที่สถานีฟาร์มแห่งเดิมได้เป็นอย่างดี และสามารถลดต้นทุนและลดความเสี่ยงต่างๆลงได้ โดยคณะยินดีจ่าย
ค่าตอบแทนการใช้สัตว์ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ปีละประมาณ 5 แสนบาท อย่างไรก็ตามคณะยังจ าเป็นต้อง
เลี้ยงสัตว์อีกจ านวนหนึ่งในคอกพักสัตว์ชั่วคราวบริเวณด้านหลังคณะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในบางรายวิชา
ที่ไม่อาจใช้สัตว์ทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ได้ โดยเฉพาะวิชาสูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่ต้องกระท ากับตัวสัตว์บางประการที่มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของสัตว์และ
ผลผลิตของสัตว์เหล่านั้นตามมา อย่างไรก็ตามการเลี้ยงสัตว์ที่บริเวณคอกสัตว์ชั่วคราวด้านหลังคณะได้
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ อาทิเช่น ปัญหากลิ่น/แมลงวันจากมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ปัญหา
เสียง ฯลฯ ซึ่งกระทบกับส่วนงานอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงคณะ รวมถึงบ้านพักของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
บริเวณรอบๆคณะด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ที่ไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้สัตว์ได้มีการขยับ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมก็เป็นปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) สัตว์ที่เลี้ยงมีสภาพผอม 
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเลี้ยงสัตว์ของสถานศึกษาซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรหรือประชาชน
ทั่วไป และการเลี้ยงในสภาพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงสูงที่คณะและมหาวิทยาลัยจะถูกร้องเรียนจากกลุ่มผู้รักสัตว์
ในประเด็นของการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
 และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน และเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับการเตรียมความพร้อมของ

บัณฑิตสัตวแพทย์พร้อมท างานของคณะ คณะจึงไดข้ออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของบ่อบ าบัดน้ าเสีย

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 19 ไร่ เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่ในการจัดสร้างคอกพักสัตว์ใหญ่ และแปลงหญ้าที่

สามารถรองรับจ านวนสัตว์จ านวนไม่เกิน 50 ตัว พร้อมกับท าโรงเก็บฟางรองรับด้วย โดยถ้าหาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การอนุมัติคณะก็จะเร่งด าเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป โดย

การด าเนินโครงการนี้ก็จะท าให้คณะมีสัตว์ทดลองเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาสูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์ สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมท างานในทุกด้านสอดคล้องตามอัต

ลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ที่คอกสัตว์ชั่วคราวแห่งเดิมบริเวณด้านหลังคณะซึ่งอาจท าให้เกิด

มลภาวะต่อส่วนงานอื่นและบ้านพักของบุคลากรของมหาวิทยาลัย สัตว์เลี้ยงเองก็จะถูกจัดให้อยู่ในคอกพักสัตว์ที่มี

สภาพดี มีแปลงหญ้ารองรับการเคลื่อนไหวเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสวัสดิ

ภาพสัตว์ คณะและมหาวิทยาลัยลดความเสี่ยงจากการร้องเรียนของกลุ่มคนผู้รักสัตว์อีกทางหนึ่ง 
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2.ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 34 ของคณะ 

 ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 34 ของคณะ เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะได้ด าเนินการออกแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ต่อการ

จัดกิจกรรม และขอข้อมูลความคาดหวัง/ความต้องการของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ต่อกระบวนการจัดการศึกษา

ของคณะ ซ่ึงมีผู้ปกครอง จ านวน 50 ท่าน ได้สละเวลาให้ข้อมูลตอบแบบประเมินที่คณะได้จัดท าขึ้น โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในด้านต่างๆของผู้ปกครองในภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองถึงร้อยละ 89.05 

(หรือ 4.45 ในระบบคะแนนเต็ม 5) มีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดกิจกรรมของคณะในปีนี้ นอกจากนั้นใน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่โดยจัดล าดับความส าคัญ 9 

อันดับแรก สามารถน ามาเสนอได้ดังนี้ครับ 

1.นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 6 ปี ตามที่หลักสูตรก าหนด (ร้อยละ 98) 

2.นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ (ร้อยละ 96) 

3.นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาในระหว่างเรียน (ร้อยละ 70) 

4.คณะมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในการเรียน

การสอน (ร้อยละ 70) 

5.คณะมีการแนะแนวการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ (ร้อยละ 60) 

6.นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี (ร้อยละ 56) 

7.การติดต่อสื่อสารจากคณะไปยังผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ร้อยละ 54) 

8.นักศึกษาเรียนได้เกียรตินิยม (อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.60 ขึ้นไป อันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.25-3.59) (ร้อยละ 

50) 

9.นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่และความช่วยเหลือจากอาจารย์และรุ่นพี่ ทั้งในด้านการเรียนและการด าเนิน

ชีวิต (ร้อยละ 50) 

โดยจากข้อมูลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่

คณะรวบรวมได้ส่วนหนึ่งก็จะถูกน าไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองให้



4 
 

                 
วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตรช้ั์นน าของเอเชีย  สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

(A leader in  veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better  society for all) 
 

เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปกครองให้มากท่ีสุดเทา่ที่จะเป็นไปได้ และคณะจะได้มีการ

รายงานผลการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้ทราบเป็นระยะในโอกาสต่อๆไปครับ 

3.สัตวแพทยสภาขยายเวลาการต่อสมาชิกสภาพ 

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่าน

มา ที่ประชุมสัตวแพทยสภาได้มีการพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาการต่ออายุส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยมีเหตุผลหลักคือตามท่ีประเทศ

ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยต่างก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆในทุกๆภาคส่วนของประเทศ รวมทั้งภาค

เศรษฐกิจด้วย โดยในภาคธุรกิจและบริการส่วนใหญ่พบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถรักษายอดขายและก าไรไว้

ไดซ้ึ่งก็รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในสภาวการณ์อันยากล าบากนี้จึงเห็นสมควรขยายเวลาการยื่นต่ออายุ

ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่จะหมดอายุในปี 2563 ให้ขยายเวลาการยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้หาก

ด าเนินการหลังวันที่หมดอายุให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องด าเนินการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

ใหม่ สามารถยื่นต่ออายุสมาชิกไดเ้ลย และในระหว่างนี้ให้ถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา ไป

จนถึงวันที ่30 ธันวาคม 2563 และท่ีประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ให้สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้

โดยถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

อนึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งหมดจ านวน 11,070 คน ที่ขึ้นทะเบียนเป็น

สมาชิกของสัตวแพทยสภา  

4.วันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี “วันสัตวแพทย์ไทย” 

 หลายท่านอาจจะพอทราบจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆว่าวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปีนั้นถูกจัดเป็น 

“วันสัตวแพทย์ไทย” และหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ

เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันส าคัญนี้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีสักกี่ท่านที่ทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของการจัด

ให้วันที่ 4 สิงหาคม เป็นวันสัตวแพทย์ไทย ผมเองในตอนแรกต้องยอมรับว่าไม่ทราบเหมือนกันเลยได้พยายาม

ค้นหาที่ไปที่มาของวันส าคัญวันนี้ของวิชาชีพของพวกเราว่ามีที่มาอย่างไร พยายามอ่านจากแหล่งข้อมูลที่คิดว่า
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น่าจะมีหลายแหล่งกไ็ม่เจอ แต่ด้วยความพยายามที่มีอยู่ในที่สุดผมก็ได้รับชมและรับฟังการสัมภาษณ์ของท่าน

อธิบดกีรมปศุสัตว์ (และยังด ารงต าแหน่งนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะ

นั้น) ในช่องยูทูบช่องหนึ่ง จึงได้รับทราบความเป็นไปเป็นมาว่าเหตุผลที่วันที่ 4 สิงหาคมถูกจัดให้เป็นวันสัตวแพทย์

ไทยก็เพราะว่าในวันดังกล่าวนี้ในปี พ.ศ.2491 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงรับเอาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เข้าไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งถือว่าเป็น

พระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในขณะนั้นผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์มีสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้นที่เป็นองค์กรที่เป็น

ศูนย์กลางของวิชาชีพการสัตว์แพทย์ เนื่องจากสัตวแพทยสภาเพ่ิงมาเกิดข้ึนในภายหลัง หลังจากท่ีมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 ในปี 2545 นั่นเอง 

 โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของเรา โดยโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้มีการจัด

โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจ าปี 2563 อันเป็นกิจกรรมภายใต้ "วันสัตวแพทย์ไทย" ขึ้น โดยในปีนี้คณะมี

การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี เป็น

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ คือตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ทั้งในและนอกเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารสัตว

วิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทยแล้วยังเป็น

กิจกรรมที่คณะได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยปีนีม้ีสัตว์เลี้ยงมารับบริการ จ านวน 244 ตัว ผมในนามของคณะ

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ 

สุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับ ผมขอขอบคุณบุคลากรของคณะทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมุ่งม่ันท างานใน

หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละท่านเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีอีกหลายท่านทีไ่ด้สละเวลาไปช่วยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยิ่งกว่านั้นอีกหลายๆท่านยังมีเวลาไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน/เกษตรกรผ่าน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆทัง้ของมหาวิทยาลัยและองค์กรอ่ืนๆด้วยครบั ผมหวังว่าเล่าสู่กันฟังฉบับนี้จะท าให้ท่าน

ได้รบัสาระที่เป็นประโยชน์บ้างครบั  
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