ประวัติโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว

กระทรวงเกษตราธิการ ไดจัดใหมีการอบรม วิชาสัตวแพทยขึ้น เมื่อป พ.ศ.2449 โดยใหพนักงานกรม
ชางไหม (ตอมาเปลี่ยนเปนกรมเพาะปลูก ขางกรมที่ดิน) เขารับราชการอบรม จากนายสัตวแพทยชาวยุโรป ซึง่
กรมสุขาภิบาล จางทําการตรวจเนื้อ ในระยะตอมา การอบรมวิชาสัตวแพทย ไดหยุดชะงักไป และเริ่มทําการ
อบรมใหม ตั้งแตป พ.ศ.2457 และตอมามี ดร. อาร. พี. โยนส (Robert percy Jone M.R.C.) อดีตที่ปรึกษา
กระทรวงเกษตร ซึ่งเขามาในไทย เมื่อป พ.ศ.2460 เปนผูอํานวยการอบรม
ในวงการผูเกี่ยวของ บุคคลผูค วรกลาวถึง ไดแก นายเกรเฮม ที่ปรึกษากระทรวงเกษตราธิการ ผูใ ห
การสนับสนุน ดานสัตวแพทยดวยดี หมอฮาวี่ (ชาวอเมริกนั ) ครูผูสอนสัตวแพทย เปนปฐมาจารย
สําหรับราชการไทยนั้น พระยาอาหารบริรักษ (รองอํามาตยหลวงสิทธิ์โกสิยพันธุ) สัตวแพทยรุนแรก
ซึ่งเปนผูควบคุม งานดานสัตวแพทยโดยตลอด เริ่มตั้งแตแผนกรักษาสัตว สังกัดกรมเพาะปลูก บุคคลตอมา คือ
พระศรีเกษตราภิบาล (แนบ สาลักษ) B.S.C. (Carmell) อดีตนักเรียนไทยในพระบรมราชูปถัมภของลนเกลาฯ รัช
การที่ 6 ผูใหกาํ เนิด กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (จาก พ.ศ.2478-2487) โดยทานดํารงตําแหนง หัวหนากอง
สมัยเจาคุณเทพฯ เปนเสนาบดี และพระยาโภชากร ผูเชี่ยวชาญการเกษตรอีกทานหนึ่ง ที่มีสวนชวยงาน ดาน
การสอนอยูมาก ภายหลังเมื่อแยกออกเปน กองสัตวรักษ และกองสัตวบาลแลว อดีตทานศาสตราจารย พ.ท.
หลวงชัยอัศวรักษ (ไชย แสงชูโต) M.R.C.V.S. (London) ส.พ.ต., (กิตติมศักดิ์) ไดรบั ตําแหนงหัวหนากอง ตอมา
ไดดํารงตําแหนง อธิบดีกรมปศุสัตวพาหนะทานแรก (สถาปนา พ.ศ.2485)
หลังจากเปลี่ยนการปกครอง นักเรียนไทยทีไ่ ป ศึกษาในประเทศอังกฤษ กลับมารับราชการทหาร ทาน
ผูนั้นคือ หลวงชัยอัศวรักษ (ไชย แสงชูโต) ไดโอนมารับราชการตําแหนง หัวหนากองสัตวรักษกรมเกษตร ป พ.ศ.
2477 ไดเปดสอนวิชาสัตวแพทย เพื่อออกไปดําเนินการ ปราบโรครินเดอรเปสต ทานเปนผูอํานวยการรุน นี้ รุนที่
17 ศึกษาที่สามัคยาจารย โรงเรียนสวนกุหลาบ

-2ตอมา ไดมีการศึกษาสัตวแพทย เปนจํานวนมากคือ รุนที่ 18 ซึ่งมีจํานวนถึง 300 คน อาจารยที่สอน
รุนนี้ เปนขาราชการที่สาํ เร็จ วิชาสัตวแพทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรุนแรก สถานที่ใชคือ วัดมหาธาตุ
เพื่อใหเพียงพอ กับการปราบโรครินเดอรเปสต การศึกษาวิชาสัตวแพทย เริ่มขึ้นอีกในป พ.ศ.2491 เปนรุนที่ 19
และมีทุกปการศึกษา จนกระทั่งปจจุบัน
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงหลายทานดวยกัน คือ
- ดร. อาร. พี. โยนส
- ศาสตราจารย พ.ท. หลวงชัยอัศวรักษ
- นายเชาว พันธเจริญ
- นายเล็ก ไชยวสุ
- ร.ท. ถวิล คุปตบุตร
ตอมาไดขอใหคณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวยสอนทางวิชาการคือ เปนผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ และเจาหนาที่กรมปศุสัตว เปนผูอํานวยการฝายธุรการ ซึ่งไดแก
- นายเตียง ตันสงวน คณบดีคณะสัตวแพทยเปนผูอํานวยการฝายวิชาการ
- นายเล็ก ไชยวสุ เปนผูอํานวยการฝายธุรการ
ไดเปลี่ยนผูอํานวยการฝายธุรการอีก 2 ทาน คือ
- ร.ต. ถวิล คุปตบุตร
- นายเชื้อ วองสงสาร
จนกระทั่งป พ.ศ.2511 กรมปศุสัตว ไดปรับปรุงหลักสูตรใหม ไดดําเนินการสอนวิชา สัตวแพทยโดย
ตลอด เปนโรงเรียนสัตวแพทย ผูอํานวยการกองวิชาการ เปนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย หัวหนาฝายศูนย
เฉลยปญหาและอบรม เปนรองผูอํานวยการ หัวหนาฝายศูนย เปนผูดําเนินการ
ในป พ.ศ.2517 ไดเปลี่ยนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย จากนายเชื้อ วองสงสาร เปนนายพจน
พุฒรังสี และมอบใหนายถวิล ชมะนันท เปนรองผูอํานวยการ
เมื่อระบบการจําแนกตําแหนง นํามาใชกับกรมปศุสัตว เมื่อเดือนมีนาคม 2518 โรงเรียนสัตวแพทย
ไดขึ้นอยูกับงานฝกอบรม และโรงเรียนกรมการเจาหนาที่ โดยมีนายถวิล ชมะนันท เปนหัวหนางานฝกอบรมและ
โรงเรียน และเปนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย
ปลายป พ.ศ.2518 ไดเปลี่ยนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย จากนายถวิล ชมะนันท เปนนายสง
พันธ วิบูลบัณฑิตยกิจ

-3ตนป พ.ศ.2519 กรมปศุสตั ว ไดแตงตัง้ นายโสภณ เมืองเจริญ ดํารงตําแหนง หัวหนางานฝกอบรม
และโรงเรียน ตอมา ก.พ. อนุมัติใหเปลี่ยนเปน หลักสูตรวิชาสัตวแพทยจาก 1 ปครึ่ง เปน 2 ป ตัง้ แตนกั เรียน
สัตวแพทยรุน 44 เปนตนมา
ปลายป พ.ศ.2523 กรมปศุสตั ว มีคําสั่งแตงตั้ง สพ.ญ. อุบล ศรีสมบูรณ (D.V.M.-M.P.H.)
รักษาการในตําแหนง หัวหนางานฝกอบรมและโรงเรียน เปนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย
ป พ.ศ.2524 กรมปศุสัตว ไดเปดรับสมัคร นักศึกษาสัตวแพทยเพิ่มอีก 2 แหง คือ ที่ขอนแกนจํานวน
100 คน และที่เชียงใหม จํานวน 100 คน รวมกับสวนกลาง คือโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว อีก 200 คน
รวมเปนจํานวน 400 คน เพราะวาขณะนั้น ยังขาดอัตรากําลังสัตวแพทย เปนจํานวนมาก แตก็มีเพียงปเดียว
เทานั้น
และเมื่อตนป 2527 อาจารยนายสัตวแพทยถาวร เพียรแปรรัตนา ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนสัตวแพทย โดยมี สพ.ญ. มาลินี ถุงสุวรรณ เปนรองผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย และเมื่อปลายป
พ.ศ.2527 อาจารย น.สพ. ถาวร เพียรแปรรัตนา ยายไปดํารงตําแหนง น.สพ. ที่สถาบันบํารุงพันธุสตั วทาพระ
ตําแหนงไดวา งลง ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ อุบล ศรีสมบูรณ รักษาการณแทน และตนป 2528 กรมปศุ
สัตว ไดมีคําสัง่ แตงตั้ง น.สพ. ปญญา สระดอกบัว ดํารงตําแหนง เปนผูอํานวยการโรงเรียนสัตวแพทย ตอมา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2529 โรงเรียนสัตวแพทย ไดยายจากตึกชัยอัศวรักษ กรมปศุสตั ว มาที่
โรงเรียนสัตวแพทย ซึ่งไดสรางขึ้นใหม ตัง้ อยูภ ายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน บางเขน
จนกระทั่งปจจุบัน โรงเรียนสัตวแพทย ไดเปดทําการ จนมีนักศึกษา ถึง 60 รุน
ที่มา : http://www.vet53.com/index.php/vetschool.html

