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ค�ำน�ำส�ำนกัพิมพ์

หลายคนกว่าจะประสบความสำาเร็จได้ ต้องผ่านเส้นทางที่ 

ขรุขระ หรือผ่านขวากหนามรายทางมามากมาย

  ในขณะที่บางคนใช้อุปสรรคนี้เพื่อเป็น  “ข้ออ้าง”  ในการ  “ยอมแพ้” 

และกับบางคนที่ใช้ความยากล�าบากที่พบเจอ แปรเปล่ียนเป็นความมุ่งมั่น 

และผลักดันให้ประสบความส�าเร็จในที่สุด

  เช่นเดียวกันกับเขาคนนี้...

 “สัตวแพทย์แซ่บเวอร์” คือสารคดีชีวิตสัตวแพทย์ นามว่า “หมอป๊ะ” 

ผู้คว�่าหวอดในวงการรักษาสัตว์มานานกว่า  10 ปี    ได้เรียนรู้แง่มุมอันหลาก 

หลายของอาชีพสัตวแพทย์    ได้ลองผิดลองถูกกับการท�างานนับครั้งไม่ถ้วน   

ทั้งหมดนี้กลั่นออกมาเป็นประสบการณ์สุดแซ่บ สนุก และเปี่ยมมุมคิด ที่เมื่อ 

อ่านแล้วอาจท�าให้เรายิ้มร่า พร้อมๆ กับซับน�้าตาที่ข้างแก้มไปด้วย

  เรือ่งราวในเล่มไล่เรยีงตัง้แต่ตอนตดัสนิใจเรยีนคณะสตัวแพทยศาสตร์,  

เส้นทางระหกระเหินของการฝึกงานเพื่อก้าวเป็นหมอสัตว์,  จุดพลิกผันต่างๆ  

ในชีวิตเมื่อเรียนจบ, ช่วงชีวิตที่เป็น “คุณหมอ” อย่างเต็มตัว ไปจนถึงอุปสรรค 

ในระหว่างการเรียน  และท�างานรักษาสัตว์    ทั้งความยากล�าบากทางกาย 

และสภาวะต่างๆ  ของจิตใจที่ต้องรับสถานการณ์ยากๆ  จากเจ้าของสัตว ์
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หลายรูปแบบ 

  ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เข้มข้นนี้เอง  จึงท�าให้หนังสือเล่มน้ีมีรสชาติ 

ที่หลากหลาย ทั้งรสหวานของความรักแบบหมอ-หมอ,  รสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดกับ 

“กลุ ่มเจ็ดนางฟ้า”  กลุ ่มกะเทยสาวสวยของคุณหมอผู้เป็นสีสันในวงการ 

สัตวแพทย์  ไปจนถึงรสขมซึ่งเป็นอีกด้านตรงข้ามกับความสุข ที่มาช่วยเติม 

ให้หนังสือเล่มนี้เต็มมากขึ้น!!

  คุณค่าส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการแฝงเกร็ดความรู้ด้านสัตวศาสตร ์

ที่เหมาะส�าหรับน้องๆ ที่ก�าลังสนใจเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์    ตั้งแต ่

ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา,  วิชาหินโหดที่เหล่านิสิตหมอน้อยๆ  ต้องพบเจอ 

ระหว่างการเรียน,  บรรยากาศสุดสนุกระหว่างการฝึกงาน,  เกร็ดชีวิตของ 

สัตวแพทย์ที่อ่านแล้วอมยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นมุมความรัก, มุมมิตรภาพของเพื่อน, 

ไปจนถึงมุมแซ่บๆ ในสถานะเพศที่สามของผู้เขียนต้องพบเจอและฝ่าฟัน 

สำานักพิมพ์มติชน
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แรงบันดำลใจ

บนเส้นทางชีวิตของหลายอาชีพบนโลกใบน้ี ล้วนแล้วแต่ 

มีความน่าสนใจในตัวเอง หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจท่ีเปี่ยมล้น 

ไปด้วยเจตนาและความหวงัดขีองผูเ้ขยีนทีอ่ยากเล่าให้ผูท้ีส่นใจใคร่รู้เรือ่งราว 

ของอาชีพอาชีพนี้  งานดูคล้ายกับการปิดทองหลังพระ  งานท่ีมีหน้าท่ีดูแล 

สัตว์ทั้งหลายบนโลกในทุกมิติ ตั้งแต่เกิด การเติบโต และการด�ารงชีวิต    โดย 

ผสมผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  จนเรียกชื่ออาชีพน้ีอย่างมี 

เกียรติว่า  “นายสัตวแพทย์” 

  ในอาณาจักรสัตว์ไม่ได้หมายถึงสุนัขหรือแมวเท่านั้น แต่ครอบคลุม 

ไปถงึสตัว์ทีต่วัเลก็ทีสุ่ดในโลกไปจนถงึสตัว์ทีต่วัใหญ่อย่างปลาวาฬ  บางท่าน 

อาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดอาชีพนี้ถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์  ตราบใด 

ที่มนุษย์ต้องตื่นขึ้นมาและยังต้องบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนทุกวัน 

ตราบเท่าที่มนุษย์ต้องการเพื่อนที่หน้าตาแปลกๆ  ตราบใดท่ีมนุษย์ยังต้อง 

อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันนี้กับสัตว์ทั้งหลาย ตราบนั้นอาชีพสัตวแพทย์ก ็

จะยังคงอยู่ในสังคมนั้นต่อไป 

  ผู้เขียนมองโลกของสัตวแพทย์เป็นเหมือนดินแดนพิศวง ที่หลายคน 

ภายนอกอาจไม่รู้จักและยังไม่เคยเข้าไปถึงความรู้สึกนึกคิดของคนในอาชีพ 
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นี้  แต่ด้วยธรรมชาติของผู้เขียนเป็นคนมองทุกอย่างบนโลกเป็นเรื่องสนุก  จึง 

อยากท�าหน้าที่เสมือนเป็นไกด์น�าทางให้ผู้คนได้ท่องไปในโลกแห่งอาชีพนี ้

อย่างสนุกสนาน  บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ  ในทุกแง่มุมผ่านตัวละครท่ีหลาก 

หลายทั้งที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือบางทีอาจมีตัวตนอยู่หรือไร้ตัวตนแล้ว 

ก็ได้  ทั้งหมดนี้เล่าผ่านเหตุการณ์ที่อาจไม่ใช่สาระส�าคัญของเรื่อง  เพื่อให้เกิด 

ความผ่อนคลายในการอ่านและชวนให้ติดตามเร่ืองราว จนสามารถรับสาระ 

และแง่คิดดีๆ อันเป็นประโยชน์ 

  หนังสือเล่มนี้ผสมผสานทัศนคติจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของ 

ผู้เขียนเอง  ทุกบทและทุกตอนพยายามให้ครอบคลุมถึงทุกมิติแห่งวิชาชีพ 

สัตวแพทย์ตั้งแต่การแรกเร่ิมศึกษา  จนถึงแขนงของการประกอบอาชีพใน 

โลกของการท�างาน  เหมาะส�าหรบัใช้แนะแนวการศกึษาของนกัเรยีนทีต้่องการ 

เข้าสู่วงการวิชาชีพนี้  หรือชี้น�าเส้นทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย ์

หลังการเรียนจบ  และอาจท�าให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจทราบเรื่องราวของสัตว 

แพทย์มากยิ่งขึ้น  

  เนื้อหาบางส่วนอาจมีภาษาอังกฤษประกอบท้ายค�า ด้วยเหตุผลเกรง 

ว่าถ้าใช้เป็นภาษาไทยอาจให้ความหมายไม่ชัดเจน หากตัวอักษรใดที่ปรากฏ 

ในหนังสือเล่มนี้ก่อให้เกิดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา  และประชาชน 

อันเป็นสาธารณประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้  ขอยกความ 

ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์  และสรรพสัตว์ท้ังหลาย 

จงได้รับค�าชื่นชมยกย่องแห่งหนังสือเล่มนี้สืบไป  แต่หากต้องประสบกับค�าติ 

เตียนหรือให้โทษกับใคร ผู้เขียนขอขมาและน้อมรับค�าติเตียนนั้นไว้แต่เพียง 

ผู้เดียว…

 

 VETPA
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ประโยคแรกของหนังสอเล่มนี้เริ่มต้นข้นตอนตี  กับอีก  

นาทีของวันใหม่ หลังจากที่ผู้เขียนซ่ึงขอเรียกแทนตัวเองว่า  “หมอ”  เสร็จจาก 

การเย็บแผลให้  “เจ้าแซม” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ัสกี้ ขนสีขาวแกมเทา ตารูป 

ทรงอัลมอนด์สีฟ้า น�้าหนักตัวมากกว่า 30 กิโลกรัม จากห้องผ่าตัด ุกเ ิน 

  เจ้าแซมมาพร้อมกับบาดแผล กรรจ์บริเวณปลายขาหน้าซ้าย ผิว 

หนังด้านบนตรงข้ามกับอุ้งเท้านั้น ีกขาดเป็นรูปโค้ง แผลยาวประมาณ 6 

เซนติเมตร  เลือดสีแดงสดไหลซึมออกจากทุกด้านของบาดแผล  เจ้าของ 

เจ้าแซมมาตะโกนเรียก  “หมอ  ช่วยหมาผมด้วย” บริเวณหน้าคลินิกใน 

ยามที่ปิดท�าการไปนานแล้ว

  เมื่อสันนิษ านจากบาดแผล ท�าให้หมอรู้ว่าเจ้าแซมอาจถูกประตู 

รั้วอัลลอยหน้าบ้านหนีบทับขาอย่างแรง ท�าให้ผิวหนังของมัน ีกจนเห็น 

กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นสีขาวของนิ้วเท้าทุกนิ้วอย่างชัดเจน 

  การเย็บแผลเกิดข้ึนด้วยความทุลักทุเล  เพราะผู้ช่วยสัตวแพทย์ท่ีปกติ 

จะอยู่ด้วยกันกับหมอสองคนกลับบ้านไปนอนกันหมดแล้ว  ‘ในเวลาแบบ 

นี้อาชีพไหนบ้างล่ะที่กำาลังทำางาน หมอไม่ได้กำาลังบ่นว่าเหน่อยหรอก 

นะ แต่ง่วงนอนต่างหาก  หมอมีสัตว์ป่วยที่ต้องดูแลหลายตัว  เลยต้อง 
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เริ่มงานตั้งแต่ 6 โมงเช้านู้น...งั้นขอเมาท์ภารกิจวันนี้ให้ฟังสักนิดแล้วกันนะ...

  เคสแรกของวันก็คือ  เจ้า  “ไมโล” สุนัขตัวน้อยท่ีนอนอยู่ในกรงพัก 

สัตว์ด้วยอาการร้องโหยหวนจากภาวะความผิดปกติทางระบบประสาทของ 

โรคไข้หัดสุนัข  (Canine  istem er  isease) หรือบางทีอาจรุนแรงถึงขั้น 

โรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies  isease) มันมีไข้สูงเกินกว่า 106 องศาฟาเรนไ ต์ 

สุดที่ปรอทจะวัดได้  (อุณหภูมิร่างกายปกติของสุนัขเ ลี่ย 101-102 องศา 

ฟาเรนไ ต์) คงเป็นเคสหนักที่หมอต้องดูแลเป็นพิเศษ

  ในช่วงเช้า สัตว์ป่วยจะเข้ามารักษาเยอะท�าให้งานของหมอยุ่งมากๆ 

เมื่อถึงตอนบ่ายๆ หมอจะต้องขับมอเตอร์ไซค์คันสีแดงเก่าๆ ออกไปที่บ้าน 

ลูกค้าเพื่อตัดไหมแผลผ่าตัดจากการท�าหมันเจ้า “นำ้าหวาน” อีก

  เจ้าน�้าหวานเป็นสุนัขที่ดุเอามากๆ ยิ่งไปกว่านั้น  เจ้าน�้าหวานยังมี 

เจ้าของที่รักและเป็นห่วงย่ิงกว่าลูกสาวอีกนะ  (จะอะไรเสียอีก ขนาดที่ลูก 

สาวแท้ๆ  ของเธอได้กินไก่ปิงหน้าปากซอย แต่น�้าหวานนี่สิได้กินไก่ทอด 

เคเอฟซี!!)

  พอเข้าไปถึงตัวเจ้าน�้าหวานกว่าจะจับบังคับให้ยอมถูกตัดไหมได้ก็ 

เหนื่อยกันทั้งคนทั้งสุนัข…(เข้ียวเจ้าหล่อนยาวมากๆ จับกันครั้งหน่ึงก็กลัว 

ว่าเขี้ยวคมนั้นจะฝังลงที่แขน)

  ช่วงเย็นหลังจากกลับมาจากบ้านเจ้าน�้าหวาน หมอก็มาวุ่นกับการ 

ท�าบัญชีรายรับรายจ่าย ท�ารายการยาและอุปกรณ์ท่ีต้องซื้อใหม่ส�ารองใช้ 

ในเดือนหน้าของคลินิก  แหม...ยิ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนนี่ยิ่งยุ่งชะมัดเลยนะ 
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หมอก�าลังเก็บเอกสารและหันมาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็กอีเมลจากเพื่อนๆ 

ยังไม่ทันจะได้อาบน�้า  เจ้าของสุนัขที่ช่ือเจ้าแซมก็มาเคาะประตูเรียก  เมื่อมา 

แบบ ุกเ ินแบบนี้หมอก็ต้องรับเคสนี้ไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆ

  แต่หลังจากที่เจ้าแซมกลับบ้านไปแล้วทั้งๆ ที่ยังเมายาสลบอยู่  หมอ 

ก็ต้องกลับมานั่งที่โต๊ะท�างานอีกคร้ังเพื่อทบทวนเร่ืองราวของวันนี้ว่าท�าอะไร 

ลงไปบ้าง ชวีติวนันีเ้ป็นอย่างไร ผ่านวนันีไ้ปแบบมคีวามสขุหรอืเปล่า สดุท้าย 

ก็ตอบตัวเองได้ว่า  “หมอมีความสุขแบบแปลก  อย่างไรก็ไม่รู้” ข้าวเย็นก็ 

ยังไม่ได้กิน  หน้าแม่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้เจอ น่าแปลกท่ีว่า สิ่งที่ท�ามาท้ังหมด 

ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ทีห่มอเลอืกเอง งานทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นงานทีอ่ยากท�าเอง ภาพ 

ทุกภาพยังชัดอยู่ในหัวว่าหมอก�าลังท�าในสิ่งที่หมอถามกับตัวเองเสมอว่า 

“ ันอยากเปนสัตวแพทย์” ไม่ใช่หรอ

  ทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิยายน�้าเน่าที่จะมาเล่าชีวิตที่แสนรันทดของอาชีพ 

ใครบางคน หมอคนหนึ่งแหละที่ขอเถียงว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่เน่าหรอก  เพียง 

แค่อยากแนะน�าว่าใครที่อยากเป็นสัตวแพทย์ให้ลองคิดทบทวนดูให้ดีก่อน 

ว่าชอบชีวิตแบบที่เล่ามาหรือเปล่า  ถ้าใช่โดนใจก็เข้ามาเลย หรือถ้าไม่ใช่ 

อย่างน้อยจะได้ถอนตัวทัน

  เมื่อหัวโขนที่ใส่บนหัวน�าหน้าว่าเป็น  “หมอ”  เรื่องราวชีวิตของคน 

วิชาชีพนี้ก็คงจะมีข้อมูลทางวิชาการเยอะๆ ใช่ไหม  แต่ไม่ละ...เบ่ือ หมอขอ 

อนุญาตที่จะเขียนเล่าให้สนุก สุดแซ่บ ตามประสา  “คนอยากเล่า”  เอาเรื่อง 

ที่ไม่เคยรู้  และอยากให้รู ้  และน่ารู้มาเล่ากันดีกว่า 

  และสังเกตไหมว่าคนที่เล่าเร่องราวได้ออกรสชาติที่สุด และมี 

ท่าทางประกอบอย่างดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดมักจะเปนกลุ่มคนพวกที่เปน 

“กะเทย” เพราะหล่อนจะเติมสีสันใส่ไข่เร่องราวร้อยเรียงได้ดีกว่า 

ผู้ห ิงหรอผู้ชายปกติ ซ่งก็บังเอิ บังเอิ นะว่า หมอก็เปน

 สถานภาพทางเพศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กะเทย สาวประเภท 

สอง ตุ๊ด แตว  เกย์ ประเทือง  เก้ง หรือกวาง สามารถพบเห็นได้ในหลาก 

หลายอาชีพ  เพราะปัจจุบันนี้สังคมไทยเปิดกว้างขึ้นแล้ว  คนที่มีบุคลิก 
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ลักษณะแบบเดียวกับหมอมีเยอะแยะมากมายเหมือนดอกเห็ด แม้แต่อาชีพ 

ทีต้่องอาศยัความเข้มแขง็บกึบนึอย่างทหารหรอืนกัมวยกย็งัมใีห้เหน็ หมอเอง 

เป็นเพียงกะเทยตัวเล็กๆ ร่างบอบบางคนหนึ่งในสังคมท่ีมาประกอบวิชาชีพ 

สัตวแพทย์  เริ่มต้นด้วยใจรักและเป็นคนขี้สงสาร จึงมีความมุ่งมั่นอยาก 

ช่วยเหลอืสตัว์ต่างๆ ทีเ่จบ็ป่วย และด้วยบคุลกิทีพ่กความมัน่ใจมาเตม็กระเปา 

จึงเลือกทางเดินชีวิตด้วยวิชาชีพสัตวแพทย์

  ก่อนหน้านี้ยังอธิบายไม่จบเก่ียวกับเรื่องสัตวแพทย์กับกะเทย  ไม่ใช่ 

ว่าคุณอ่านกันแล้วจะไปเหมารวมกันเองนะคะว่า นายสัตวแพทย์ชายทุกคน 

เป็นกะเทย  เพราะหมอไม่ได้ให้ความหมายแบบนั้น  อย่างไรก็ขอยืนยัน 

กันตรงนี้ว่า บุคคลมีสิทธิและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  ใคร 

อยากท�าอะไร และเป็นเพศอะไร อยู่ในกรอบของกาลเทศะ   ไม่ท�าให้คนอื่น 

เดือดร้อนเสียหายเท่านี้ก็พอแล้ว 

  แต่...จะว่าไป  นึกๆ ขึ้นมา วงการกะเทยไทยในแวดวงสัตวแพทย ์

ก็เยอะขึ้นจริงๆ คือเรื่องมันมีอยู่ว่า  ในสมัยก่อนตอนท่ีหมอจะสอบเข้ามหา 

วิทยาลัย การสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะ 

ก�าหนดให้มีอัตราส่วนนิสิตชายต่อนิสิตหญิงคือ 80 ต่อ 20  เพราะการเรียน 

ในคณะนี้ต้องใช้ก�าลังร่างกายมาก  ไม่ว่าจะต้องท�างานกับสัตว์ขนาดใหญ ่

อย่างช้างม้าวัวควาย และต้องไปเรียนตามต่างจังหวัดและฝึกงานในพื้นที่ 

ไกลๆ ท�าให้ผู้หญิงถูกจ�ากัดในการรับเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพน้ีค่อนข้าง 

มาก จึงมีนักเรียนสัตวแพทย์ชายจ�านวนมากในแต่ละรุ่น และการแสดงออก 

ทางสังคมของกลุ่มเกย์  หรือกะเทยในสมัยนั้นก็ถูกจ�ากัดไปด้วย  ไม่มีใคร 

กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกันนักเพราะอายและกลัวว่าจะเข้ากับเพื่อนรุ่น 

เดียวกันไม่ได้ จึงท�าให้ยังมี  “อีแอบ” หรือพวกสลัวจิตมากกว่าสว่างจิต   

  แต่ในปัจจุบัน  เรื่องสิทธิของสตรี(น้องชะนี)ก�าลังมาแรง  เพื่อให้เกิด 

ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ทบวงมหาวิทยาลัยจึง 

ยกเลิกการแบ่งอัตราส่วนเพศในการรับเข้าศึกษาต่อ  เปลี่ยนเป็นการสอบ 

วัดความรู้กันเองตามความสามารถของระบบเอ็นทรานซ์  (สมัยนี้คงเรียก 

ระบบแอดมิชชั่น)  ใครได้คะแนนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็รับ 
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เข้าศึกษาไล่เรียงกันไปตามล�าดับของคะแนน 

  ผลสุดท้ายจะเป็นเพราะผู้หญิงสมัยใหม่ ลาดกว่าผู้ชาย หรือผู้ชาย 

เลือกเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์น้อยกว่าผู้หญิงอย่างไรหมอก็ไม่ทราบ แต่ 

10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ พบว่ารุ่นน้องสัตวแพทย์เรียนจบออกมาจะเป็นนาย 

สัตวแพทย์ต่อสัตวแพทย์หญิง  ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 แทน   มองไปใน 

แต่ละรุ่นจะเห็นน้องผู้ชายอยู่แค่กระจุกเดียวจึงต้องรักษาไว้เหมือนไข่ในหิน 

ส่วนการแสดงออกของกลุ ่มเกย์และกะเทยกลับสวนทางกับในสมัยเก่า 

หลายคนเปิดตัวกันมากขึ้น อันนี้ไม่รวมตัวหมอนะ  เพราะหมอแสดงออก 

ตั้งแต่ออกมาจากท้องคุณแม่แล้ว พอหลุดออกมาจากช่องคลอด มือขวาถือ 

ลิปสติกสีแดง ส่วนมือซ้ายก็ถือดินสอเขียนคิ้วออกมาเลย พร้อมจะแต่งหน้า 

เป็นตั้งแต่เด็ก  (หุหุ)

  กลับเข้ามาเรื่องนั้นต่อ สมมุติว่ามีน้องหมอผู้ชาย 20 คน จะพบว่า 

ไอ้ที่หน้าตาดีๆ หล่อๆ แบบเกาหลีก็จะเป็นเกย์ควีนสักประมาณ 5 คน   อีก 

ส่วนที่ออกสาวๆ มากหน่อยก็จะแต่งหน้าทาปากไปเลย ยังมีอีกพวกที่ยังงงๆ 

กับตัวเอง ท�าตัวคล้ายเก้ง  กวาง กระซู ่กูปรี  ไม่รู ้จะเป็นอะไรดีอีก  5 คน 

สุดท้ายเหลือเป็นผู้ชายแมนๆ จริงๆ อีกแค่  5 คนเท่าน้ันแหละมั้ง  ซึ่งแต ่

ละคนก็จะด�าๆ  เซอร์ๆ ดูเถื่อนๆ จมูกแบนๆ หาความหล่อไม่ค่อยจะเจอกัน 

สักเท่าไร (แถมยังนิสัยเสียชอบวิ่งไล่เตะกะเทยเล่นด้วย)  แต่บางทีในจ�านวน 

นี้ก็อาจมีบางคนชอบเป็นแฟนกับกะเทยอีกด้วยซ�้า 

  อ่านมาถึงตรงนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายอย่าเพิ่งปลงอนิจจังกัน อันนี้เป็น 

ค่าสถิติที่หมอเคยเก็บรวบรวมไว้เองในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  (คล้ายๆ 

กับงานวิจัย)  คุณผู้อ่านก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันว่าเรื่องจริงหรือหลอก แต ่

เราท้าพิสูจน์ได้  ไม่เช่ือก็ลองโยนจ้ิงจกตุ๊กแกเข้าไปในกลุ่มนิสิตสัตวแพทย ์

ชายดูสิ  คงต้องได้ยินเสียงกรี๊ด  วี้ดว้ายกันน่าดู...(หุหุ)

  ชีวิตในวัยเด็ก  ไม่เคยฝันเลยว่าชีวิตนี้ต้องมาเป็นสัตวแพทย์    รู ้แต ่

ว่าเรียนๆ ไปตามหน้าที่ก็เท่านั้น  รูปแบบชีวิตก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไป    เรียนๆ 

เล่นๆ แต่ดนัทะเล้นสอบเอน็ทรานซ์ตดิไปกบัเขา แต่กใ็ส่ใจกบัการเรยีนพเิศษ 
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บ้างนะ  แต่ด้วยความทีเ่ป็นคนอ่าน “วชิาชวีวทิยา” แล้วจ�าได้และเข้าใจท่ีสุด 

ก็เลยสามารถท�าคะแนนได้ดีในวิชานี้  อยากแนะน�าน้องๆ มัธยมปลายไว้ 

เลยว่าพยายามค้นหาวิชาเรียนที่ชอบและถนัดเอาไว้  ขอให้เป็นสายวิทยา 

ศาสตร์ก็แล้วกัน  เวลาสอบจะได้ไม่ต้องเครียดทุกวิชา  เพราะถ้าตัวเราชอบ 

อะไร  เราก็มักจะเข้าใจและใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นได้ดี  และสิ่งเหล่านั้นก็อาจ 

จะเป็นตัวชี้วัดความเป็นตัวเราเองว่าเราควรจะโตไปเป็นอะไร 

  หมอเองเป็นคนที่มีบุคลิกร่าเริง ยิ้มง่าย ชอบตามเพื่อน ขี้ใจน้อยมา 

ตั้งแต่เด็ก ที่บ้านมีพี่ชาย 3 คน ตัวเองเป็นน้องคนสุดท้องที่มีแต่คนตามใจ 

สุดท้ายก็เลยออกแนวตุ้งติ้ง  เคยพยายามเตะฟุตบอลกับพี่ชาย สุดท้ายก็ 

ไปเตะโดนก้อนหินแทน นิ้วเท้า ีกจนเห็นกระดูกต้องใส่เหล็กเย็บเกือบสิบ 

เข็ม  เลยหันมากระโดดหนังยางแทน (แม่ด่าพี่ชายกระเจิง)

  จนกระท่ังตอนที่แม่ท้องหมอเธอว่ามีข้าราชการแก่ๆ  เอาแหวนเพชร 

มาให้  เห็นว่าอยากได้มากมานาน  เลยเก็บแหวนเพชรนี้ไว้อย่างชื่นชม จน 

ตื่นขึ้นมาก็มั่นใจว่าท้องที่สี่น้ีได้ลูกผู้หญิงมีกลีบชมพู่ติดตัวแน่นอน ใจอยาก 

ได้ลูกผู ้หญิงถึงขั้นซื้อเสื้อผ้าเด็กผู ้หญิงมาเตรียมไว้เพราะอยากจะให้ลูก 

เหมือนตุ๊กตาบลายธ์ แต่สุดท้ายแหวนเพชรในฝันของแม่ก็เป็นเพชรเก๊!!

  “ดีใจด้วยค่ะ คุณได้ลูกชายอีกแล้วนะคะ” เปนเสียงที่แม่ได้ยิน 

จากนางพยาบาลทำาคลอดขาประจำา ก่อนที่จะสลบไป

  อ่านไปอ่านมานึกว่าอ่านชีวประวัติของคนดัง  แต่ไม่ใช่หรอก  จริงๆ 

แค่อยากบอกเรื่องราวของชีวิตก่อนเข้ามาเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ใน 

มหาวิทยาลัยก็เท่านั้น  ว่าเป็นเด็กธรรมดาๆ คนหน่ึงท่ีเรียนหนังสือไม่เก่ง 

แต่อาศยัว่าขยนัมคีวามพยายาม และตามเพือ่นกลุม่ดีๆ  ทีต่ัง้ใจเรยีนมากกว่า

  ชีวิตตอนเป็นวัยเฟรชช่ี ปี 1 สนุกมากในร้ัวเขียวมีสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก 

มายให้ค้นหา ได้เพือ่นใหม่ มกีจิกรรมให้ท�าตลอด (เป็นเจ้าแม่กจิกรรม)  ตอน 

เรียนที่คณะช่วงแรกจะต้องไปเรียนรวมกับส่วนกลาง  เพื่อเรียนวิชาปรับพื้น 

านทางวิทยาศาสตร์ก่อน 1 ปี  เรียกช่วงช้ันนี้ว่า  “ชั้นเตรียมสัตวแพทย์”

  สถานะ “รอพินิจ”  เป็นสถานะการเรียนที่เกิดข้ึนในช่วงการเรียนเพียง 


