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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินติดตามการดําเนินงานของ ศูนยรักษสุนัขหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนโครงการตามพระราชประสงคเพื่อเปนแหลงพักพิงของสุนัขจรจดั และสุนัขที่ถูกเจาของทอดทิ้ง และ
เปนโครงการตนแบบบริหารจัดการอยางมีระบบครบวงจรใหแกทองถ่ินอื่นในการแกไขปญหาสุนัขจรจัด ภายใตการดําเนินงาน
ของ เทศบาลเมืองหัวหิน และสนับสนุนการดําเนินงานโดย โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2557 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.คงศักด์ิ เที่ยงธรรม ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 
เฝารับเสด็จ และถวายรายงานข้ันตอนการปฏิบัติและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อแกไขปญหาสุนัขจรจัดในบริเวณเขตพื้นที่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยรักษสุนัขหัวหิน จัดต้ังข้ึนต้ังแตป 2546 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล 
และทรงตระหนักถึงปญหาสุนัขจรจดัในเขตเทศบาลเมือง เพราะหากไมไดรับการแกไขปญหาอยางถูกวิธี อาจเกิดโรคพิษสุนัขบา 
ติดตอมาสูคนได จึงพระราชทานเงินจากการจําหนายเสื้อคุณทองแดงเปนทุนกอสรางอาคารที่ไดรับการสนับสนุนพื้นที่กวา 20 ไร 
จากวัดเขาอิติสุคโต และการจัดสรางระบบสาธารณูปโภคจากเทศบาลเมืองหัวหินที่รับผิดชอบดําเนินงานดานตาง ๆ ภายใน
ศูนยฯ จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีไดพระราชทานเงินจัดต้ัง มูลนิธิศูนยรักษสุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใชดําเนินงานดูแลสุนัข และพระราชทานมาอยางตอเน่ือง 

ปจจุบัน ศูนยรักษสุนัขหัวหิน ดําเนินงานเกี่ยวกับสุนัขจรจัด คือ การลดจํานวนในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง อาทิ       
ทําหมัน และรณรงคเรื่องการเลี้ยงอยางมีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังดูแลสุนัขภายในศูนยฯ เริ่มดวยการทําประวัติ คัดกรอง 
ตรวจสุขภาพ ทําหมัน ฉีดวัคซีน และถายพยาธิ แลวจึงแบงออกเปน กลุมสุนัขโตเต็มวัย สุขภาพแข็งแรง สามารถใหเลือดแกสุนัขปวยได 
กลุมสุนัขโตเต็มวัย แตไมสามารถใหเลือดได และ กลุมลูกสุนัข สําหรับใหผูรับไปอุปการะ รวมถึง กลุมสุนัขพิการ เจ็บปวย 
ซึ่งจะทําการรักษา และเคลื่อนยายบางสวนไปยังศูนยฟนฟูสัตวเลี้ยง กรมปศุสัตว จังหวัดกาญจนบุรี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยม ศูนยรักษสุนัขหัวหิน 
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โอกาสน้ี ทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมตาง ๆ  เริ่มที่กิจกรรมกายภาพบําบัดของสุนัขช่ือ “มะหลง” พันธุทาง อายุ 8 ป 
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ดวยอาการขาออนแรง สัตวแพทยดําเนินการตรวจ
รางกาย และระบบประสาท พบวา ปวยเปนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม หลังจากรักษาดวยยาแลวมีอาการดีข้ึน        
จึงใหทํากายภาพบําบัดรวมดวย โดยใหกาวขามเครื่องกีดขวาง และวายนํ้าในกิจกรรมธาราบําบัด ซึ่งเปนศาสตรอยางหน่ึง
ของการบําบัดรักษาโรคในกลุมเวชศาสตรฟนฟู รักษาอาการบาดเจ็บ  หรือฟกชํ้าของกลามเน้ือภายหลังการผาตัด 
นอกจากน้ี ไดทอดพระเนตรการสาธิตการวายนํ้าในสัตวปกติ ดวย 

จากน้ันทอดพระเนตรบริเวณกรงสุนัขขอรับอุปการะ ซึ่งกรมปศุสัตวไดจัดทําทะเบียน และเครื่องหมายประจําตัวสุนัข 
รวม 1,032 ตัว มีการเคลื่อนยายไปยังศูนยฟนฟูสัตวเลี้ยง จ.กาญจนบุรี เพื่อลดความแออัดภายในศูนยฯ ที่สามารถรองรับ
ได 812 ตัวในปจจุบัน โดยคัดเลือกลูกสุนัข และสุนัขโตนิสัยดี 47 ตัว เพื่อรอผูรักสุนัขนําไปอุปการะ โอกาสน้ี ทรงพระราชทาน
ขนมสําหรับสุนัขแกสนัุขภายในกรง แลวทอดพระเนตรรถเคลื่อนทีธ่นาคารเลือด โรงพยาบาลสตัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหนิ 
ในการน้ี ทรงเจิมแผนปายประวัติ และทรงพระสุหรายรูปปนคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง และ ทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบ
ศูนยฯ ซึ่งที่ผานมาไดเปดรับรักษาพยาบาลสัตวปวย ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และทําหมันใหกับสุนัขภายในศูนยฯ 
รวมถึงสุนัขและแมวของประชาชน ตลอดจนวางแผนจัดต้ังฌาปนสถานสําหรับสุนัข ผลิตแกสชีวภาพจากมูลสุนัข และจัดต้ัง
รานจําหนายของที่ระลึก และผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม และสรางรายไดใหมูลนิธิฯ เปนทุน
คาใชจาย นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาล และการบริจาคของเอกชน และประชาชน โอกาสน้ี ทรงใหอาหารสุนัข
บริเวณโซนเลี้ยงและฟนฟูสุขภาพสุนัข 

ทั้งน้ี หลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ วังไกลกังวล ต้ังแตเมื่อปที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดทรงงานติดตามความกาวหนาของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน 
ทั้งยังมีพระเมตตาเผื่อแผแกสัตว เชน สุนัข สัตวเลี้ยงที่มีความผูกพันใกลชิด เปนเพื่อนที่ซื่อสัตยของมนุษยผูเปนเจาของ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสํานักพระราชวัง และ เทศบาลเมืองหัวหิน เขาไปสํารวจ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาศูนยรักษสุนัขหัวหิน ที่เปดดําเนินงานมาแลวกวา 10 ป และไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมในครั้งน้ี 

ในการน้ีทรงซักถามถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมักนําสุนัขไปรวมกิจกรรมธาราบําบัด 
โดยปจจุบันศูนยฯ เปดใหประชาชน และนักทองเที่ยวนําสุนัขมาใชบริการในกิจกรรมกายภาพบําบัด ธาราบําบัด และออก
กําลังกายในทุกวันจันทรและพุธ พรอมทั้งมีพระราชดําริใหหนวยงานตาง ๆ รวมกันดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความย่ังยืนสืบไป 
กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับยังไดทอดพระเนตรอาคารสํานักงานดานหนา ซึ่งเปนจุดแรกของการรับสุนัขจรจัด เพื่อคัดกรองโรค 
และเฝาสังเกตอาการ หากมีอาการเจ็บปวย จะทําการรักษา เชนกรณีสุนัขเปนตอหินตองผาตัดเอาลูกตาออก และพักฟนซักระยะ 
หลังจากทอดพระเนตรสวนตาง ๆ อยางทั่วถึงแลว ไดเสด็จพระราชดําเนิน 
 

สรุปภารกิจโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนยรักษสุนัขหัวหิน 
 

โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยรักษสุนัขหัวหิน ดังน้ี 

1. ใหคําปรึกษา และเสนอแนะดานการเลี้ยงดู การจัดการสุนัขจรจัด โดยอาศัยหลกัวิชาการทางสัตวแพทยดาน 
Shelter Medicine เพื่อใหการจัดการเปนไปอยางถูกหลัก คํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว 

2. ตรวจคัดเลือกสุนัขจรจัดทีม่ีคุณสมบัติครบ เขาโครงการธนาคารเลอืดสุนัข โรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน โดยมีแนวคิดวา สุนัขจรจัดที่ถูกมองวาไรประโยชน หากตองเลี้ยงดู ควรมี
การเลี้ยงดูอยางถูกหลัก โดยพยายามใหสุนัขเหลาน้ีเกิดประโยชนคืนกลับสูสงัคม เลอืดจากสุนัขเหลาน้ี
สามารถนําไปใชชวยชีวิตเพื่อนสุนัขมเีจาของที่เจ็บปวยและตองการเลอืด  อีกเปนจํานวนมาก  

3. ใหการสนับสนุนสัตวแพทยของโรงพยาบาลสัตวฯ เขาไปตรวจ และใหคําแนะนําดานการทํากายภาพบําบัด 
การทําธาราบําบัด ที่อาคารธาราบําบัดในศูนยรักษสุนัขหัวหิน ทุกวันจันทร และวันพุธ เวลา 13.30 – 15.00 น. 
จนกวาจะมีนายสัตวแพทยประจําศูนยรักษสุนัขหัวหิน 

 

ที่มา: คณะสัตวแพทยศาสตร และ www.manager.co.th 
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 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี รับมอบเงินสนับสนุนกองทุน 72 ป มก. จํานวน 3,000,000 บาท จาก  

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด (สอ.มก.) โดย รศ.บพิธ จารุพันธุ รองประธานกรรมการ คนที่ 1           

ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา รองประธานกรรมการ คนที่ 3  ดร.จีรศักด์ิ พงษพิษณุพิจิตร กรรมการและผูจัดการ              

นายนพดล ระโยธี เลขานุการ  นายสหสั ภัทรฐิตินันท กรรมการ และ นายสมนึก ต้ังสุวรรณเสมา ผูชวยเลขานุการ รวมมอบ 

ทั้งน้ี นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ใหเกียรติรวมพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 

ณ สํานักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ที่มา: กองกลาง 
 

 
 

 เน่ืองจากเกิดสถานการณทางการเมือง เรื่อง นโยบายโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลทําใหชาวนาไดรับความเดือนรอน 

ซึ่งสงผลกระทบกับนิสิตที่เปนบุตร – ธิดาของชาวนาดวย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงอนุมัติชวยคาใชจายการดํารงชีพแก นิสิตที่เปนบุตรชาวนาในทุกวิทยาเขตผูไดรับ

ผลกระทบจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล รายละ 3,000 บาท จากงบสวนกลาง มก. ซึ่งการดําเนินงานเปนไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการใหความชวยเหลือแกนิสิตที่ประสบภัยพิบัติประเภทตาง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ

มาอยางตอเน่ือง รวมถึงการดําเนินโครงการอาหารดีราคาถูก ฯลฯ เพื่อลดภาระคาใชจายของผูปกครองนิสิต และเพื่อสราง

ขวัญและกําลังใจแกนิสิตใหต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มที่ 

การขอรับความชวยเหลือ ดังน้ี 

1. วิทยาเขตบางเขน  :  ติดตอ งานแนะแนวและจัดหางาน ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
2. วิทยาเขตกําแพงแสน / ศรีราชา / เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  :  ติดตอ งานกิจการนิสิต ของแตละวิทยาเขต 
 
เอกสารท่ีตองเตรียม   :  1. ใบประทวน หรือ หนังสือรับรองการจํานําขาว 
                              2. สําเนาบัตรนิสิต 

 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที ่กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท 02-942-8200-45 ตอ 8551 
 

*** ตั้งแตวันนี้ - 31 มีนาคม 2557 *** 

ที่มา: กองกิจการนิสิต 

สอ.มก. สมทบกองทนุ 72 ป มก. จํานวน 3 ลานบาท 

มก. ชวยคาดํารงชีพนิสติที่ไดรับผลกระทบจากโครงการรบัจํานําขาว 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กําหนดจัดเสวนา เรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…             
ไรซเบอรรี่โมเดล” ในวันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพื่อใหผูบริหาร อาจารย นักวิจัย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร รวมถึงผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการปลูก และพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู
ขอมูลเชิงวิชาการจากงานวิจัย นําไปสูการบริหารการผลิตขาว การสรางมูลคาเพิ่มสูการใชประโยชนจริง และสรางรายได
เพิ่มใหเกษตรกร ตลอดจนผูประกอบการ ในระบบการผลิตขาว โดยหวังวาจะเปนอีกแนวทางหน่ึงในการแกปญหาวิกฤต
ของประเทศโดยเฉพาะของชาวนาไทย 

จึงขอเรียนเชิญผูสนใจ เขารวมฟงการเสวนา โดยกรุณาแจงตามแบบตอบรบัฯ สงไปยัง ฝายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โทรสาร 0-2561-1985 e-mail : rdiwcw@ku.ac.th ภายในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=11097 

 

 

 
ที่มา: รองอธิการบดีฝายวิจัย 

ขอเชิญรวมเสวนา เรือ่ง “ทางเลือกชาวนาไทย ... ไรซเบอรรี่โมเดล” 


