
                   

A l u m n i

2

จากใจคณบดี                     3
จากนายกสมาคมฯ               3
ความเคลื่อนไหวจากสมาคมฯ  4
สัมภาษณพิเศษ                   6

พูดพรอมภาพ                    10
บันทึกลับ (ที่ไมลับ)             12
ใครทําอะไร ที่ไหน               14
โนนนิด นี่หนอย                  15
ชายบุหงาเลาเรื่อง                16
ขาวฝาก                             17

กองบรรณาธกิารที่ปรกึษา  น.พ.วีระพล จันทรดีย่ิง  น.พ.พิเชฐ
อุดมรัตน  บรรณาธิการ น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ
กองบรรณาธิการ  พ.ญ.ศิวาภรณ   อุบลชลเขตต   น.พ.คมกริช
ฐานิสโร   น.พ.อนุพงศ   นิติเรืองจรัส   น.พ.รักชาย   บุหงาชาต ิ
พ.ญ.ปดิพร  วศินานุกร  พ.ญ.มลิวัลย  ออฟูวงศ  ชางภาพ  ชาญ
วารีรัตน   ฝายศิลป ญาณี  บุญม ี  รูปเลม ศุจิรัตน
เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  พมิพ อมร  อุไรรัตน   สุวิทย  พันธทอง
ประสานงาน  ศุจิรัตน  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ

คณะกรรมการสมาคมศษิยเกาฯ  ทีป่รกึษาสมาคมฯ
น.พ.วีระพล  จันทรดีย่ิง   น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน  น.พ.กอปรชุษณ
ตยัคคานนท  นายกสมาคมฯ  น.พ.กรีฑา  ธรรมคําภีร
กรรมการสมาคมฯ  น.พ.ธวัช  ตันติสารศาสน   น.พ.สมชาย
ท้ังไพศาล   น.พ.เกียรติศักด์ิ  ราชบริรักษ   พ.ญ.กอบกุล
ต้ังสินม่ันคง  น.พ.คมกริช ฐานิสโร  น.พ.ธนะรัตน บุญเรือง
น.พ.รักชาย บุหงาชาติ  น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ   น.พ.ปราโมทย
ทานอุทิศ  พ.ญ.ปดิพร วศินานุกร

สารบัญ

ผานพนปใหมมาอยางเงียบเหงาและหดหู  คงไมมีใครเถียงผมวามันหดหูจริงๆ  หลายคนคงได
มีโอกาสไปรวมลงแรงชวยเหลือผูประสบภัยในเขต 6 จังหวัดท่ีประสบมหันตภัย  หลายคนแมไมไดไปรวม
ลงแรง  แตก็ไดคอยอํานวยความสะดวกอยูท่ีใน ม.อ.  ไมวาจะเปนผูท่ีดูแลคนเจ็บท่ีถูกสงตัวมา  หรือเปน
ผูประสานงานดานตางๆ หรือแมกระท่ังคอยใหกําลังใจ  เปนอันวาทุกคนลวนมีสวนรวมในเหตุการณน้ีไม
มากก็นอย

เม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 48  เราไดเดินทางไปประชุมสมาคมศิษยเกากันท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  ตาม
ดวยงานเล้ียงสังสรรค  พบปะกันฉันทเพ่ือน พ่ี นอง  ในงานเล้ียง  พ่ีๆ ของผมหลายคนพูดถึงเร่ืองงาน
เล้ียงสังสรรคของสมาคมหรือท่ีรูจักกันในงานช่ือวา  Home  Coming  Night  ท่ีจะจัดพวงกับงาน
ประชุมวิชาการประจําปของเรา  หลายคนไดเปรยออกมาวา  เม่ือกอนไมคอยนาสนใจ  สวนใหญถาไมใช
รุนตัวเองเปนเจาภาพก็ไมคอยไดไปรวมงาน  แตผมอยากใหคนท่ีไปบอยๆ ลองสังเกตดูสิครับ  วาเด๋ียวน้ี
งานจัดไดดีข้ึนเร่ือยๆ มีสีสัน  สนุกไมนาเบ่ือ  ผมตองขอยกความดีท้ังหมดใหกับหัวเร่ียวหัวแรงท้ังหลาย
ไมวาจะเปนพ่ีคมกริช  (ท่ีตอนน้ีไปเปนกําลังสําคัญอยูท่ี รพ. กรุงเทพ-หาดใหญ  แลว)  อ.วีระพล  และ
อ.กรีฑา  ย่ิงมาชวง  2  ปหลังน้ีย่ิงสนุกมากข้ึนอีก  ไมวาจะจัดเปนงาน  Cowboy  night  ดังท่ีทุกทาน
ไดเห็นภาพในฉบับท่ีแลว  ผมอยากจะขอเชิญชวนพ่ีๆ นองๆ ทุกคนท่ีเปนศิษยเกา ม.อ. ทุกคน  ใหชวยไป
รวมงานกันมากๆ ต้ังปฏิทินประจําปไวเลยครับวา  ทุกเดือนแปด (ปสากล) กลางเดือน  เราจะไปรวมงาน
กัน  คิดเสียวา  “ไปงานบุญเดือนแปด”  (เดือนสิบเขาชิงเปรตกัน  เดือนแปดลูกพระบิดาไปชิงพบอาจารย
และเพ่ือนฝูงแทน)  นาสนใจไหมครับ  งานเดือนแปด
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รองศาสตราจารยนายแพทยกิตต ิ  ลิ่มอภิชาต
            คณบดีคณะแพทยศาสตร

รองศาสตราจารยนายแพทยกรีฑา  ธรรมคําภีร
    นายกสมาคมศษิยเกาคณะแพทยศาสตร

เม่ือวันท่ี  14  ตุลาคม  2547  ซ่ึงเปนวันพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สําหรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีผูสําเร็จการศึกษารวม
124  คน  แพทยศาสตรบัณฑิตรุนน้ีเปนรุนแรกของหลักสูตร  PBL  ของ
คณะแพทยศาสตร  และนับเปนแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร  PBL  รุน
แรกของประเทศไทย  พวกเราขอแสดงความยินดีและตอนรับสมาชิกใหม
(หมอ ม.อ. รุน 26)

สถานการณ  3  จังหวัดภาคใต  เปนเร่ืองท่ีนากังวลและเปนหวง
อยางย่ิง  มีศิษยเกาจํานวนมากท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยางเสียสละย่ิง ในสนาม
รบมีแพทยทหารท่ีทําหนาท่ีดูแลรักษาพยาบาล  ดวยความกาวหาญรวมกับ
ทหารรบ  ถึงแมวาพวกเราจะไมใชแพทยทหาร  แตผมก็เช่ือม่ันวาพวกเรา
ทุกคนมีความเสียสละและกลาหาญ  นาชมเชยอยางย่ิงเชนเดียวกัน  คณะ
แพทยศาสตรขอสงกําลังใจและขอบคุณอยางจริงใจแทนผูปวย  ซ่ึงตองพ่ึงพา
และฝากความหวังไวกับคุณหมอทุกทานในพ้ืนท่ีอยางย่ิง  ขอใหทุกทาน
ปลอดภัยจากภยันตรายท้ังปวง  และขอใหสถานการณตางๆ คล่ีคลายไปใน
ทางท่ีดีโดยเร็ว

ผมหวังวาเพ่ือนๆ คงไดติดตามขาวของคณะแพทยศาสตร จากส่ือ
ตางๆ รวมท้ังสารจากสมาคมศิษยเกาฯ อยูเปนประจํา  ท่ีคณะแพทยศาสตร
ของเราก็มีการเปล่ียนแปลงไปมาก  ผมอยากใหศิษยเกาไดกลับมาเย่ียม
คณะฯ บาง  ในปน้ีก็จะมีการประชุมวิชาการคณะฯ ในระหวางวันท่ี 17 - 19
สิงหาคม  และสมาคมฯ ก็จะจัดงาน  Home  Coming  Night  เปน
ประจําทุกป  ผมก็ถือโอกาสชวนเพ่ือนๆ มาในงานใหมากๆ ปน้ีรุน 7, 17
และ 27 เปนเจาภาพ  โดยมีกรรมการสมาคมเปนแกนกลางในการจัดงาน
ผมหวังวาจะไดพบกับเพ่ือนๆ โดยเฉพาะเพ่ือนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง
สุราษฎรธานี  และกรุงเทพฯ  ท่ีสมาคมศิษยเกาสัญจรไปเย่ียมเยียน  และ
เพ่ือนๆ สัญญาวาจะกลับมาเย่ียมบานในปน้ี

นอกจากงานดังกลาวแลว  ปน้ีสมาคมฯ ไดรวมกับภาควิชาศัลย-
ศาสตรจัดงานมุทิตาจิตใหอาจารยประเสริฐ  วศินานุกร  เน่ืองจากอาจารยจะ
เกษียณอายุราชการในปน้ี  กําหนดจัดงานประมาณกลางเดือนกันยายนปน้ี
รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกคร้ัง  สําหรับเพ่ือนสมาชิกท่ีตองการติดตอ
ประสานงานกับทางคณะฯ หรือโรงพยาบาล  แลวมีปญหาติดขัดจะใหทาง
สมาคมฯ ชวยประสานงานกรุณาสงขาวมาท่ีสมาคมฯ  เรายินดีท่ีจะดูแลให
เสมอครับ  ผมอยากใหพ่ีนองแพทยศาสตร ม.อ. มีความผูกพันเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกันตลอดไป

สุดทายน้ีผมตองขอโทษดวยท่ี  Website  ของสมาคมฯ ยังไม
เรียบรอยทําใหการติดตอไมคอยสะดวก  สําหรับเพ่ือนท่ีไมคอยไมไดรับสาร
ศิษยเกาฯ ขอใหสงช่ือและท่ีอยูมาท่ีสมาคมฯ เพ่ือเราจะไดปรับปรุงฐานขอมูล
ตอไป

สวัสดีเพ่ือนสมาชิกสมาคมศิษยเกาฯ
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หนารอนผานไปหมาดๆ ก็จะเขาหนาฝนกันอีกแลวนะ
ครับ  รอนน้ีท่ีเพ่ิงผานไปก็รอนเสียจริง  อากาศทางใตความทรมาน
จากความรอนยังไมมาก  ดวยวามีความช้ืนท่ีพัดโบกจากสองฝง
ทะเลของทะเลจีนใตกับทะเลอันดามันมาคลายความอบอาวไปได
บาง  แตหากเปนอากาศรอนทางเหนือ  กลางวันแทบไมมีลมพัด
แดดสองตรงท้ังวันจะหาเมฆใหชวยบังไอพระอาทิตยบางก็ไมมี
อากาศจึงคอนขางแหง  ใครอยูภาคเหนือชวงน้ีจะเขาใจดี

29  มกราคม  2548  ท่ีผานมา  ทางสมาคมศิษยเกาฯ
ไดจัดประชุมกรรมการสมาคมฯ ข้ึนท่ีจังหวัดสุราษฏรธานี  เมือง
รอยเกาะ  เงาะอรอย  มีศิษยเกาในละแวกใกลเคียงมารวมงานกัน
คับค่ัง  งานน้ีทางนายกสมาคมฯ คุณหมอกรีฑา  ควงคูไปกับทาน
อดีตนายก  คุณหมอวีระพล  และคณะกรรมการสมาคมฯ  ไป
เย่ียมเยียนเพ่ือนแพทย  การเผยแพรความรูทางวิชาการคร้ังน้ีมี
การบรรยายเร่ือง  Sexual  Dysfunction  โดยคุณหมอวีระพล
และคุณหมอธนพันธ  ในแงมุมตางๆ ไดรับความสนใจจากผูเขา
รวมเปนอันมาก  ชวงกลางคืนก็เปนการรับประทานอาหารรวมกัน
และสังสรรคเล็กๆ นอยๆ ประสาพ่ีนองคณะแพทย

ชวงหลังสงกรานต   30  เมษายน  2548  น้ี  ก็มีอีกงาน
นะครับ  คราวน้ีสมาคมศิษยเกาฯ ข้ึนไปจัดงานเล้ียงชุมนุมศิษย
เกา  ท่ีกรุงเทพฯ  คาดวาคงมากันอยางอุนหนาฝาค่ังเชนเดียวกับ
ปกอนๆ คณะกรรมการสมาคมฯ ก็หวังพบปะกับเหลาศิษยเกาเรา
มากๆ ในงาน  สวนทางภาคอ่ืนๆ อาจมีการประชุมนัดหมายไป
พบปะกันในโอกาสหนา

ปน้ีงาน  Home  Coming  Night  ในงานประชุม
วิชาการคณะแพทยประจําป  2548  ชวงเดือนสิงหาคม  เปนงาน
ใหญอีกงานท่ีทางกรรมการฯ  กําลังเตรียมงานกัน  ปน้ีจะมีการ
เลือกต้ังกรรมการสมาคมฯ ชุดใหมดวยนะครับ  พ่ีนองคนใดตอง
การชวยงานสมาคมฯ ก็สมัครเขามาได   ทางสมาคมฯ ยินดีตอนรับ
เสมอ

และปน้ีก็อยาลืม  อาจารยประเสริฐของเราเกษียณอายุ
ราชการ  ศิษยท่ีรักอาจารยประเสริฐ  และกลุมเพ่ือนอาจารยหลาย
คน  มีแผนจัดต้ังกองทุนนายแพทยประเสริฐ  วศินานุกร  เพ่ือทํา
ประโยชนในการใหความรู และทุนการศึกษาแกเหลานักศึกษาหรือ

ผูปวยยากไร  ทานใดประสงคจะบริจาคเงินเขากองทุน  สามารถ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  ช่ือบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร   ธ.ไทยพานิชย   สาขา ม.อ.  เลขท่ีบัญช ี  565-2-09777-0
หรือส่ังจายเช็คในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยขอ
ใหสงสําเนาการโอนเงนิมาท่ีอาจารยชูศักด์ิ  ปริพัฒนานนท  ภาค
วิชาศัลยศาสตร  หมายเลขโทรสาร   074 - 429384  สวนงาน
มุทิตาจิต  ทางภาควิชาศัลยศาสตรกับสมาคมศิษยเกาฯ  จะรวม
กันจัดงานใหอาจารย  ในวันท่ี  10  กันยายน  2548  เวลา 18.00 -
22.00 น. โรงแรมเจบี.  หาดใหญ  ก็บอกตอๆ กันดวยนะครับ

จบทายดวยคําคมของมหาตมะ  คานธี  “แมพระธรณี
มีใหเราเพียงพอสําหรับความตองการทุกอยาง  แตไมพอสําหรับ
ความโลภของเรา”  สวัสดี...
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 ริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตคงเปนเปาหมายสูงสุดของ
หลายคนท่ีสอบเขามาเรียนตอในคณะน้ี  แตในเบ้ืองลึกและเบ้ือง
หลังของแตละคนมีท่ีมาแตกตางคน  บางคนอยากเปนหมอท่ีสุด
ในขณะท่ีบางคนพอแมอยากใหเปน  บางคนถึงอยากจะเรียนใหจบ
ดวยใจรัก  อยางไรก็ไมสามารถไปไดจนจบเหมือนเพ่ือนๆ คนอ่ืนๆ
บางคนมีความสามารถสูง  สามารถเรียนจนจบท้ังๆ ท่ีไมเคยคิดอยาก
จะเรียนแพทยเลยแมแตนอย  แตคงจะปฏิเสธไมไดวา  หน่ึงใน
จํานวนคนท่ีไมรักไมชอบท่ีจะเรียนตอสาขาแพทย  สามารถทะลาย
กําแพงเกียรติยศท่ีใครตอใครสรางให  ออกมาสูโลกท่ีตัวเองตอง
การจะอยู  ตองการท่ีจะใชชีวิตกับสาขาวิชาชีพท่ีตัวเองใฝฝน  สาร
ศิษยเกาฯ ฉบับน้ีจึงอยากจะนําเสนอเร่ืองราวของคนสองคน  ท่ีได
หันเหเปล่ียนชีวิตของตน  จากการเปนนักศึกษาแพทย   ออกไปเรียน
สาขาอ่ืนตามท่ีตัวเองตองการ  ศิษยเกาเหลาน้ีตางก็เปนเพ่ือนๆ พ่ีๆ
นองๆ ของพวกเราท้ังน้ัน  แตทวาหลายคนน้ันขาดหายไปจากสาร
ระบบของคณะแพทยไปเลย  ดวยความคิดถึงเพ่ือนเกา  บายแกๆ
ของวันหน่ึง  ผมจึงบ่ึงรถไปอําเภอนาหมอมเพ่ือพบ “ศิษยเกานอก
ทําเนียบ”  ท่ีออกจากร้ัวคณะแพทยมาไดประมาณ 14 ปแลว  เรา
มาดูกันครับวา  ชีวิตเขาในวันน้ีเปนเชนไร

อําเภอนาหมอม   เปนอําเภอหน่ึงท่ีอยูติดกับอําเภอ
หาดใหญ   จากส่ีแยกนาหมอมเราเล้ียวขวาเขาไปอีกประมาณ  6
กิโลเมตร  ก็ถึงบานของยงยุท  สกูลหรัง  บานปูนช้ันเดียวท่ีรมร่ืน
ไปดวยก่ิงกานของตนจําปาดะ   ดานขวาของตัวบานเปนโรงแยกไข
ไก  ดานหลังบานเปนโรงเรือนเล้ียงไกไขจํานวน 2 โรงเรือน  มีไก
ประมาณกวาสองพันตัว  ใชแลว  เรามาท่ีบานเกษตรกร  ผูเล้ียงไก
ไขน่ันเอง

สารฯ : ตอนน้ันคิดยังไง  ทําไมจึงเลือกสอบเขาเรียนตอในคณะ
แพทย  ท่ี ม.อ.
ยงยุทธ : เกิดจากหลายความคิด  ตอนน้ันสอบเอ็นทตรง  คณะ
แพทยเปนคณะยอดฮิต  คนท่ีสอบเขาเรียนไดตองเปนคนเกง  ตอน

น้ันผมก็ไมถึงกับเกงมาก  ผลการเรียนปานกลาง  เกรดเฉล่ียตอน
เรียน  ม.ปลาย  ยังไมถึง 3 ดวยซํ้า  แตยังไงก็ลองสอบดู  จําไดวา
ตอนน้ันสอบเขาเรียนเปน  นศพ. ป พ.ศ. 2533  เปนรุนท่ี 18

สารฯ : เคยถามตัวเองไหมวา  ชอบเรียนอะไรจริงๆ ในชีวิต
ยงยุทธ : ก็ถามตัวเองอยูบอยเหมือนกันนะ  สังเกตจากการท่ีตัวเอง
จะเปล่ียนงานคอนขางบอยมาก  และเปนงานท่ีฉีกแนวจากท่ีเรียน
มา  เหมือนกับการตัดสินใจเลือกเรียนหมอของผม  กอนท่ีจะเลือก
เรียนยังไมไดคิดเหมือนกันวาจบมาแลวชีวิตจะเปนไปยังไง  เพียง
แตสนใจเก่ียวกับเร่ืองราวของรางกายคน  และคิดวาการเรียนหมอ
นาจะหาคําตอบตรงน้ีได

สารฯ : แลวตอนท่ีเรียนมีปญหาอะไรบาง
ยงยุทธ : ตอนท่ีเรียนก็มีปญหาเหมือนกัน  เพราะเรียนหนักมาก
คิดวาจบมาก็คงจะทํางานหนักเหมือนกัน  สังเกตเห็นไดจากหมอท่ี
จบแลวท่ีทํางานในโรงพยาบาล  เขาทํางานหนักกันตลอด  เรียนก็
หนัก  ทํางานก็เหน่ือย  อนาคตคงจะแย  เลยคิดวารีบเปล่ียนเสน
ทางซะกอนท่ีมันจะนานเกินไป  ผมตัดสินใจลาออกในป 2 เทอม 2
ตอนน้ันเรียนไปประมาณคร่ึงเทอมแลว  มาคิดยอนหลังตอนน้ี  ผม
ก็คิดวาเราคงคิดไมผิดและไมเสียใจหรือเสียดายท่ีลาออกมา

สารฯ : คิดอยูนานไหม
ยงยุทธ : นานเปนเดือนเลย  โชคดีท่ีพอแมไมขัดของ  เคาแลวแต
เรา  จะเรียนอะไรก็ไมบังคับ โชคดีท่ีผมสามารถสอบเขาใหมไดดวย
ผมทราบผลเอ็นทใหมกอนท่ีจะลาออก  มันนาจะทําใหท่ีบานสบาย
ใจข้ึน

สารฯ : ไปเรียนอะไรตอครับ
ยงยุทธ : ไปเรียนตอในคณะวิศวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด
กระบัง จบมาก็ทํางานในดานอุตสาหกรรมอยู 2 ป ในระยะเวลา 2
ป ก็เปล่ียนงานมา 3 บริษัท ผมผานการทํางานมาหลายอยางเลยนะ


โดย น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ





A l u m n i

7

               

เปนพอคาขายของสงแถวคลองถม  แถวสําเพ็ง  คงเปนเพราะนิสัย
ของผมท่ีเปนลูกจางคนอ่ืนเคาไมเปน  เวลาทํางานมันไมคุมคากับคา
จางท่ีไดรับมา  ตอนท่ีทํางานคาของสงจึงทําใหทราบวา  การเปนเจา
ของธุรกิจทําใหเรามีรายไดดีกวาการเปนลูกจางท่ีไดมาแคคาครองชีพ
เทาน้ัน  ตอนน้ีหันมาเล้ียงไกไขและปลูกยางพารา  และขณะเดียว
กันน้ีก็เปนนักลงทุนในตลาดหุนดวย

สารฯ : เปนเกษตรกรน่ีลําบากมากไหม
ยงยทุธ : ก็มีบางในชวงแรกๆ ตอนแรกก็เล้ียง  100  ตัวกอน  ขาด
ทุนไปมากเหมือนกัน  หลังจากต้ังตัวติดก็เร่ิมมีกําไร  จึงลงทุนเพ่ิม
เติม  ตอนน้ีก็มีไกประมาณ 2,000 ตัว  รายไดกําลังดี  ผมไดไขวัน
ละประมาณ 1,700 ฟอง  หากราคาดีๆ ก็ตกฟองละสองบาทหาสิบ
สตางคถึงสามบาท

สารฯ : ยุทธคิดวาคนท่ีไมไดมีใจจะเรียนหมอ  แตทนเรียนไปจนจบ
จะมีปญหาบางหรือเปลา
ยงยุทธ : อาจจะมีนะ  ตอนท่ีผมเรียนอยูก็มีหลายคนนะท่ีไมชอบ
อานหนังสือเอ็นทใหมดวยกันนะ  แตไมมาเอ็นท  ทนเรียนไปเร่ือย
จนจบ  พอจบไปทํางาน  เคาก็คงไมมีจิตใจทุมเทเทาท่ีควร  แตน่ีก็
เปนเพียงความคิดเห็นสวนตัวนะครับ  ผมวาจริงๆ นาจะมีหลักสูตร
ใหนักเรียนท่ีสนใจจะเรียนแพทยมาทดลองเรียนดูกอน  วาเคาชอบ
จริงๆ หรือไม  เคาจะไดมีโอกาสเห็น  ไดสังเกตดูวาอาชีพหมอมัน
เขาไดกับความตองการสวนตัวหรือไม  ดีกวาตองมาลองโดยการ
เรียนกอน  จึงจะเร่ิมรูจักตัวเอง

สารฯ : ออ...ก็มีครับ  ตอนน้ีทางสโมสรนักศึกษาแพทยมีโครงการ
”เพาะกลาหมอใหม”  ใหนักเรียน ม.ปลาย  มาเขาคายศึกษาชีวิต
ของแพทย  เปนคายท่ีติดตลาดมากครับ  ตองมีการสอบแขงขัน
กอนเขาคายดวย

สารฯ : ทราบมาวาตอนน้ีเพ่ิงมีลูกคนแรก
ยงยทุธ : ลูกสาวครับ  อายุ 8 เดือนแลว  ไดขาววาเพ่ือนๆ ในรุนก็
มีลูกกันแลวหลายคน  คิดถึงเพ่ือนๆ เหมือนกัน  แตคงเจอกันยาก
หนอย  เพราะอยูกันคนละวงการคนละสายงาน  แตละคนตางก็มี
ภาระ  ตอนท่ีเรียนอยูก็ประทับใจเพ่ือนๆ ทุกคนเปนมิตรท่ีดี

ผมจบคําสัมภาษณในบายวันน้ันและบอกลาเพ่ือน  ผู ซ่ึง
จากกันมากวา  14  ป  รูสึกดีใจท่ีพบเพ่ือนเกา  ในใจหวังไววาใน
อนาคตเพ่ือนของผมคนน้ีคงจะมีความสุขกับการเปนเจานายของ
ตัวเอง  กอนกลับผมยังไดห้ิวถุงใสไขไกเบอรศูนยกลับไปฝากลูก
และภรรยาท่ีบานอีกหลายฟอง

อีกสามวันตอมาผมไดติดตอไปยังศิษยเกานอกทําเนียบ
คนหน่ึง  คนน้ีไดหันเหชีวิตของการเปนนักศึกษาแพทยอยางมีจุด
มุงหมาย  ตอนน้ีเปนใหญเปนโตอยูในรานขายแกส  ตอนน้ันผมก็
คิดวาเปนเถาแกรานขายแกสธรรมดาคนหน่ึง   แตเม่ือไดนัดพบ
อยางเปนเร่ืองเปนราวแลวก็พบวา  แกสท่ีขายน้ันกลับกลายเปน
TIG หลายคนคงรองออนะครับ  พวกเราเปนหมอคงรูจักแกสจาก
บริษัทน้ีดี  เรามารูจักเขาคนน้ันกันดีกวา

สารฯ : สวัสดีครับ
อภินันท : สวัสดีครับ  พ่ีช่ืออภินันท ศรีสมานุวัตร  ช่ือเลนตอมครับ
ผมเขาเรียนตอนป พ.ศ. 2531  เรียนคณะแพทยถึงจบปท่ี 3  กําลัง
จะข้ึนปท่ี 4

สารฯ : ตอนน้ันทําไมจึงเลือกเขาเรียนตอในคณะแพทยครับ
อภินันท : คือโดยพ้ืนฐานเปนคนคอนขางหัวดีครับ (หัวเราะ)  เรียน
เกง  พ่ีจบจากโรงเรียนสาธิต ม.อ. ปตตานี  ตอนน้ันสอบเทียบจบ
ม.5 ก็เอ็นทรานซติดคณะเภสัชท่ี ม.ช.  เพ่ือนๆ โดยสวนใหญจะมี
คานิยมสอบเรียนแพทย  วิศวะ  หรือไมก็คณะเภสัช  เปนคานิยม
ของโรงเรียน  ไปเรียนไดปหน่ึง  แตเน่ืองจากเพ่ือนๆ จะอยูท่ีสงขลา
กันมาก  ก็เลยอยากเอ็นทรานซใหมอีกคร้ังพรอมเพ่ือนๆ ท่ีจบม.6
ก็เลยไดมาเรียนแพทยท่ีน่ีพรอมกับอีกหลายคนท่ีเพ่ิงมาเรียน  ปน้ัน
มีหมอฐากูร  หมอศรันญา  หมอพีระนันท  หมอวรพจน  หมอลิต
หมอสมเกียรติ  สวนหมอเจ๊ียบ  น่ีเรียนสาธิตตอน ม.ตน  สวน
ม.ปลาย  เรียนเตรียมอุดม  ก็ไดมาเจอกัน

สารฯ : รุนพ่ีน่ี เคาเรียกวารุนโฉดใชไหมครับ
อภินันท : ใชครับ  สมัยกอนจะไมคอยเขาหองเรียนกัน  กลางคืนก็
จะเลนไพ  กินเหลา  เฮฮากัน  ท่ีเคยไปตีกับเคาก็มีเด็กวิศวะกับเด็ก
ทรัพยฯ ตอนน้ันจําไดวากลับมาจากกินเหลา  กําลังจะข้ึนหอบินหลา
ชาย  ก็มีเด็กทรัพยฯ ขับรถมอเตอรไซคผานมาก็ตะโกนแจก (ถวย)
จริงๆ พ่ีไมชอบยุงกับคนอ่ืน  แตก็ไมชอบใหใครมายุง  เราก็ไมยอม
เลยไปชวนหมอปฐมซ่ึงเรียนรุนเดียวกับพ่ี  ก็ไปหากันนะวามันเปน
ใคร  หารถมอเตอรไซค  พอดีไปเจอและจําหนาได  เลยบอกวา
ถาแนจริงก็ใหมาท่ีหอบินหลา  พ่ีอยูคนเดียว  จะมาก่ีคนก็ได  เคาก็

“นาจะมีหลักสูตรให นักเรี ยนท่ี สนใจจะเรียนแพทยมาทดลองเรียนดูกอน  วาเค าชอบ
จริงๆ หรือไม  เค าจะได มีโอกาสเห็น  ได สังเกตดูว าอาชีพหมอมันเขาได กับความ
ตองการส วนตัวหรือไม  ดีกวาต องมาลองโดยการเรียนกอน  จึงจะเริ่ มรู จั กตัวเอง”
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มากัน  10  กวาคน  พ่ีก็บอกวา  ใครก็ไดคนท่ีตัวใหญสุดก็ได  มา
ตอยกันเลย  เคาสูเราไมได  พ่ีเปนนักกีฬาน่ี  ตอยเคาจนลม  คืน
น้ันเคาก็ยอม  มาอีกวันเคาจะขอมีเร่ืองอีก  เลยนัดไปตอยท่ีแปลง
ขาวโพดคณะทรัพยฯ อีก  พ่ีก็บอกไปวา  บอกเวลามาเลยก่ีโมง
เด๋ียวไปเช็คเวลาเรียนกอน  พอดีมีรุนพ่ีของพวกน้ันไปบอกวา  พ่ี
เปนนักเลง  อยามาหาเร่ืองพ่ี  เพราะพ่ีไมใชคนจะหาเร่ืองใคร  แต
ไมชอบใหใครมาหาเร่ือง  พ่ีไมยอมแนๆ  พ่ีเคารูนิสัยเรามาต้ังแต
สมัยเรียน  พวกน้ันก็เลยไมมายุงดวยอีกเลย  ก็มีอีกหลายคร้ังครับ
มีคร้ังหน่ึงแขงฟุตบอลนัดแรกกับคณะวิศวะ  หรือทรัพยฯ น่ีแหละ
คือเด็กแพทยตอนน้ันจะเลนฟุตบอลเกง  แตคณะเคาเลนแรงมาก
ฝายเคาเปร้ียวมากเลย  พ่ีก็เลยกระโดดเตะกานคอเลย  คนตัว
ใหญๆ  ฝายเคาก็พูดวาเลนอยางน้ีหาเร่ืองเหรอ  พ่ีก็วาก็คุณเลนเตะ
อยางน้ี  ผมก็เตะบางส ิ  เคาบอกวาเลนอยางน้ีจะมีเร่ืองไหม  ผมก็
บอกวาไมมีปญหา  กรรมการก็เลยแจกใบเหลืองไปท้ังคู  แตทุกคน
ท่ีพ่ีมีปญหาดวยก็จะเปนเพ่ือนกันนะ  คือพอเรารูวาอะไรถูกผิดก็
เปนเพ่ือนกัน  จึงไดเพ่ือนมาหลากหลายจนถึงทุกวันน้ี

สารฯ : แลวเร่ิมคิดถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเดินของตัวเองเม่ือ
ไหร
อภินันท : ประมาณป 3  คือพ่ีเปนคนมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต
เหมือนเคยต้ังเปาวาจะมาเรียนแพทย  ก็เรียนนะ  พ่ีเปนคนเรียนพอ
ไปไดนะ  สอบก็พอไปไดนะ  เกรดเฉล่ียก็ดีตลอด  แตพอมานึกดู
วาจุดแข็งของเราคืออะไร  เราเหมาะกับอะไร  พอเรารูตัวแลวก็ถึง
เวลาตองตัดสินใจเปล่ียนแปลง  แตมีปญหาตรงท่ีมันไมงายนัก  คือ
เราตองคุยกับคนท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะครอบครัว  พอแม  พ่ีสาว
เคาก็พูดวาถาเราไมเรียนตอในขณะท่ีเราเรียนไดเน่ีย  คนขางๆ บาน
ก็จะมองวา  เอะ.. เราโดนรีไทร  เกเรหรือเปลา  ทําไมไมเรียนตอ
เคาข้ีเกียจจะคอยตอบคําถาม  ถาเราทนไดก็ทนทูซ้ีเรียนใหจบ  ถา
จบแลวคอยวากันอีกทีหน่ึง  ใหมองความสุขของคนหลายๆ คนท่ี
เปนญาติจะไดไมตองไปขายข้ีหนาชาวบานเคา  แตพ่ีกลับคิดอีกมุม
หน่ึงวา  จริงๆ แลวความสุขของคนท้ังคนท่ีตองทํางานท่ีคิดวาคงทํา
ได  แตคิดวาไมนาจะประสบความสําเร็จในชีวิต  พ่ีก็จะยอมถอย
กลับ  ถอยเพ่ือกาวไปอีกหลายๆ กาว  ในระยะยาวจะเปนบทพิสูจน
ได  พ่ีสาวก็ตอรองอีกวาอาจจะไมสงใหเรียนเพราะอยากใหเรียนตอ

พ่ีก็บอกวาไมเปนไร  เด๋ียวจะหาเงินเรียนเอง  พ่ีรูวาพ่ีสาวพ่ีสงเสีย
อยูแลว  ในท่ีสุดพ่ีเคาก็ยอม  ก็ถือเปนจุดพลิกผันในชีวิต  ถามวา
ในอายุขณะน้ันไมใชเร่ืองงายท่ีเราเรียนหนังสือป 3 อยูดีๆ  ตองมา
ทนกับภาวะกดดัน  ท้ังทางบาน  เพ่ือนฝูง  เร่ืองการเรียนและตอง
มาเรียนกับรุนนอง  ถาเราผานมาไดเราจะไดบทเรียนหลายๆ อยาง
นะ  เรารูชีวิต  เราตองมี EQ ดี  เรียนรูเร่ืองการปรับตัวกับคน  หลัง
จากท่ีผานไป  ชีวิตเร่ิมดีข้ึน  ในแงท่ีวาเราไดทําในส่ิงท่ีเราถนัดและ
ชอบ  ตอนแรกท่ีเลือกแพทยเลือกตามคานิยม  แตการเลือกคร้ังท่ี
สองเน่ีย  เราตองเลือกใหดีแลว  ในชวงน้ันคนอ่ืนเขาจะคิดวา  หาก
เรียนวิศวะตองเลือกวิศวะโยธา  แตพ่ีไมเลือก  เพราะรูแลววาเรา
เปนคนทําอะไรท่ีกวางๆ ชอบประสานงาน  มีปฏิสัมพันธกับคนคอน
ขางดี  พ่ีเลือกท่ีจะรูเบสิคของวิศวะเหมือนกับเปดเรียนรูการวายนํ้า
คือรูทุกอยางของวิศวกรรม  รูอยางกวางๆ และหากจะทํางาน  พ่ีจะ
เลือกเปนฝายขายและการตลาด  ทํางานท่ีไดติดตอกับคน  เรียน
วิศวะน่ีตางจากการเรียนแพทยเยอะมาก  แพทยตองมีคะแนน
attitude  ตองเขาช้ันเรียน  ซ่ึงพ่ีเขาใจวาขบวนการหลอหลอมทาง
สังคมแพทยมันตองเปนอยางน้ัน  ถาเราไมเปล่ียนระบบตัวเราเอง
เราก็ตองเปล่ียนส่ิงแวดลอม  พ่ีเลือกจะไมเปล่ียนระบบของตัวเรา
เอง  เพราะเรารูวาจุดแข็งของเราคืออะไร  เราตองนําตัวของเราไป
อยูในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม  เม่ือมาทํางาน  TIG พ่ีไมไดเร่ิมจาก
ศูนยนะ  พอพ่ีจบปุบ  พ่ีจะดูวาองคกรไหนท่ีมี value ถาพ่ีไปสมัคร
งานเปนวิศวกรในโรงงาน  น่ันไมใช value ของเรา  คือเม่ือกอนก็มี
คนแนะนําอยางน้ี  ถาไมอยากเรียนแพทยก็ใหเรียนอีกนิดหน่ึง  พอ
จบ 4 ป  ก็จะไดวิทยาศาสตรบัณฑิต  แลวมาเรียนตอ MBA ตอน
น้ันคานิยมเปนแบบน้ัน  แตพ่ีไมทําตามคานิยมนะ  แตท่ีพ่ีถอยคร้ัง
น้ีนะ  พ่ีถอยเพ่ือต้ังใจจะกาวเดินไปใหตลอด  พ่ีเรียนวิศวะเพราะ
ตองการใบเบิกทาง  ตองการความรูพ้ืนฐาน engineer ในบางเร่ือง
แตทํางานจริงๆ ไมใชวิศวกร  แตตองการเติบโตเปนผูบริหาร  เปา
หมายของพ่ีคือเปนผูบริหาร  ตองการทําธุรกิจและเร่ืองของสังคม  ก็
เลยมาเลือกบริษัท  เลือก TIG ซ่ึงเปนบริษัททําแกส  มีท้ัง medical
gas และ industrial gas  จริงๆ ตอนท่ีเคารับ  ทางบริษัทตองการ
คนท่ี senior มาก  แตในใบสมัครพ่ีบอกวาพ่ีเรียนแพทยมากอน  รู
วาเวลาคุยกับแพทยตองคุยเร่ืองอะไรกัน  เวลาไปติดตอเราก็ไม
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ประหมา  เพราะรูจักเปนรุนพ่ีรุนนองกัน  เราไดประสบการณทางน้ี
มา  และบวกกับความรูวิศวกรรม  น่ีจึงกลายเปนจุดแข็งของเรา  ทํา
ใหพ่ีผานการคัดเลือก  เปนคนท่ียังมีอายุนอย  อาจจะเปนเพราะโชค
ชะตาดวยนะ  พอดีทางทานทูตออสเตรเลียพาคณะผูลงทุนมาภาค
ใต  เพ่ือนพ่ีมากับทางคณะดวย  และไดเจอกับผูจัดการอาวุโสทาน
หน่ึงของ TIG  ตอนหลัง TIG ตัดสินใจขยายธุรกิจมาทางใต  ทาง
ผูใหญของ TIG ก็โทรมาถามเพ่ือนพ่ีวารูจักใครบางไหม  เพ่ือนพ่ีก็
บอกวามีคนท่ีคิดวานาจะเหมาะสม  เคยเรียนแพทยมาดวย  พอ
สัมภาษณแลวทาง TIG คอนขางพอใจ  ชีวิตก็เลยเปล่ียน  กอนจะ
ตัดสินใจมารับงานท่ีภาคใตก็คิดหนัก  เพราะสวนหน่ึงกําลังจะให
แฟนยายไปทํางานท่ีกรุงเทพอยูแลว พอดีพ่ีมีอาจารยท่ีคอนขาง
เคารพเปนพิเศษ  เหมือนพอเหมือนแมคนหน่ึงดวยคือ อาจารย
ประเสริฐและอาจารยมยุรี  ท่ีเหมือนมีตนไมใหญท่ีไหนยอมใหรมเงา
ท่ีน่ัน  เราก็นาจะอุนใจในการทํางานได  และคิดวาถาเราสามารถ
กลับมาทํางานชวยเหลือในทองถ่ินเราไดบางก็นาจะดี  พ่ีก็เลยเลือก
ท่ีจะมาทํางาน TIG ท่ีภาคใต  สมัยเรียนเรามีครูท่ีดี  คืออาจารย
ประเสริฐและอาจารยมยุรี  ท่ีมีพระคุณตอชีวิตของพ่ี  พอมาทํางาน
ก็ไดหัวหนาท่ีดี  เขาทํางานจาก  engineer  ก็เติบโตไปเร่ือยเปน
senior engineer ผูจัดการฝายขาย  และผูจัดการภาค  ตามลําดับ

สารฯ : พ่ีรูจักอาจารยประเสริฐและอาจารยมยุรีตอนไหน  ตอนพ่ี
เรียนป 3 ไดเจออาจารยแลวหรือครับ
อภนัินท :  เจอครับ  ในชวงท่ีพ่ีจะไมเรียนแพทย  จะมีรุนพ่ีท่ีสนิท
กับอาจารยประเสริฐอยูแลว  ก็มีพวกพ่ีแมน  พ่ีเดเนียล  เคาจะอยู
ในกลุมท่ีคลุกคลีเขาออกบานอาจารย  อาจารยก็จะเล้ียงลูกศิษยทุก
ป  ก็ช่ืนชมอาจารยตรงท่ีอาจารยคอนขางรักลูกศิษยและมีคําแนะนํา
ท่ีดี  พ่ีก็ไปปรึกษาอาจารยมยุรี  ตอนน้ันอาจารยมยุรีเปนผูชวย
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา  อาจารยมยุรีคอนขางจะเขาใจ  บอกพ่ี
วาก็ไมแปลกท่ีจะไมเรียนแพทยตอ  คือถาเราคนพบวา value ของ
เรา  จุดแข็งของเราอยูตรงไหน  มันก็นาจะไปไดดี  พ่ียังพาพ่ีสาวขับ
รถจากปตตานีตอนกลางคืน  เพ่ือมาขอบคุณอาจารยมยุรี  ท่ีบาน
พักใน ม.อ. เลย  จุดเปล่ียนของชีวิตจากแพทยมาเปนวิศวกร  พ่ีถือ
วาอาจารยมยุรีมีพระคุณแนะนําพ่ี  ท่ีมาถึงทุกวันน้ีไดก็มาจากจุดท่ี
พลิกตรงน้ีน่ีแหละ

สารฯ : นึกเสียดายเวลาไหมครับวาไมนามาเรียนแพทยเลย
อภินันท : ไมเสียดายครับ วันเวลาท่ีผานไปในแตละวัน  เวลาท่ีใชไป
เราไดประโยชนตลอด  เพียงแตเราจะเก็บเก่ียวเอามาใชอยางไร
อยางท่ีบอกถาเรามีเปาหมายแลว  เราก็มาบวกกับงานท่ีเราจะทํา  พ่ี
เปนคนแรกท่ีเคาใหไปดูธุรกิจดานการแพทยเม่ือ 5 ปกอน  ในเร่ือง
ของแพทยในสวนของบริษัท  พ่ีจะรูท้ังเร่ืองคนและเร่ืองเน้ือหามาก
กวาคนอ่ืน  น่ีคือจุดท่ีไดเปรียบ  จากท่ีเรามีเพ่ือนเปนหมอ  มีพ่ีเปน
หมอ  ทําใหแลกเปล่ียนขอมูลดานตางๆ ไดคอนขางจะงาย  คือความ
รูสึกวาเราไมใชคนนอก  เราก็เปนคนหน่ึงท่ีเรียนมาดานแพทยศาสตร
ดวย  เปนลูกของพระบิดาดวย

สารฯ : ปน้ีเปนท่ีอาจารยประเสริฐจะเกษียณอายุราชการ  จะมีการ
จัดงานมุทิตาจิตใหอาจารย  พ่ีคิดวาจะไปรวมงานไหมครับ
อภนัินท : ไป  100%  คืออาจารยประเสริฐ  อาจารยมยุรี  เปน
อาจารยตลอดชีวิต  และจะอยูในใจพ่ีตลอด

สารฯ : มีอะไรจะฝากบอกไหมครับ  สําหรับคนท่ียังคิดไมออกตอน
น้ีกับอนาคตตนเอง  ควรจะลาออกไหมหรือวาควรจะปรึกษาใคร
อภินันท : วิชาชีพแพทยเม่ือจบออกมาแลว  สถานะภาพทางสังคม
คอนขางสูงกวาคณะอ่ืนๆ ท้ังดานคาตอบแทนหรือการยอมรับใน
สังคม  แตถาคนท่ีเปนกําลังปญญาทางสมองกระจายไปในสาขา
อาชีพอ่ืนๆ ดวยก็นาจะดี  เพ่ิมความเขมแข็งของประเทศของเรา
บางคนก็เหมาะกับการเปนแพทย  ถาเปนแลว  เราตองเขาใจกอน
วาทางสังคมตองการหรือคาดหวังอะไร  ถาเราเรียนเราตองรักษา
วิชาชีพใหดี  เราก็ตองเปนแพทยท่ีดีจริงๆ  แตถาเราเรียนเพ่ือใหจบ
และไมไดมีความรับผิดชอบจริงๆ พ่ีวาวิชาชีพก็อาจจะเส่ือมได  เรา
ตองทําในส่ิงท่ีเรารักและเสนทางวิชาชีพท่ีวางไว  พ่ียกตัวอยางถาพ่ี
เรียนหมอพ่ีก็จะเลือกตามท่ีพ่ีชอบ  เชนเปนแพทย  สสจ.  เพราะพ่ี
ชอบงานบริหาร  ถาเปนงาน  treatment  ก็อาจเปนหมอศัลยกรรม
เราตองดูกอนวาเราชอบอะไร  ตามท่ีพ่ีเจอมานะ  ปลัดกระทรวง
หรือแมแตผูอํานวยการโรงพยาบาล  มักจะเปนคนท่ีตกรุนหรือเรียน
ชา  เพราะคนเหลาน้ีจะมีความเขาใจคนมากในการส่ือสารหรืออะไร
หลายๆ เร่ือง  ในความคิดเห็นสวนตัวนะ  พ่ีจะดูวาแพทยจะมี ego
สูง  และ ego ท่ีสูงน่ีแหละ  จะเปนตัวบล็อก  เชน  มีการประชุม
วิศวกร 100 คน  จะคุยกันงายกวาประชุมแพทย 100 คน  ย่ิงถา
ประชุมสายสังคมศาสตรจะงายกวาน้ี  ท่ีเปนอยางน้ัน  เพราะวา
กระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม  แพทยถูกกําหนดให
เปนแบบน้ัน  ลักษณะอยางน้ันนําไปใชในทางวิชาชีพจะเหมาะสม
แตถาอยูในสังคมหรืออยูรวมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเราอาจ
จะมีความรูดานแพทยแตเราอาจจะไมรูดานการเงินหรือดานภาษี
เปนตน  ถาเราไมมี ego มาก  จะทําใหเราไดเรียนรูจากคนอ่ืนได
มาก  โดยพ้ืนฐานแพทยเปนคนเกงอยูแลว  บางอยางถาเราไปบล็อก
ตัวเองจะทําใหเราไดจากคนอ่ืนนอยลง  สังเกตดูแพทย  ท่ีเปนผู
บริหารจะมีทักษะในการส่ือสารคุยกับคนอ่ืนรูเร่ือง  หมอนาจะนํา
ความเกงหรือเร่ืองท่ีจะถายทอดมาคุยใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจไดงายๆ...
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ลองนึกยอนกลับไปราวๆ ป พ.ศ.2533  สมัยท่ียังมีรถใน
มหาวิทยาลัยไมมากคันเหมือนตอนน้ี  ช้ันปของรุนเรามีรถกันแทบ
นับคันได  ท้ังหองในเทอมแรกไมมีใครมีรถยนตมาขับเลย  ไปไหน
มาไหนก็อาศัยแต ขสมช.  หรือขนสงมวลชน  เปดทาย  ไมติดแอร
ผูโดยสารหันหนามองตากันได  ข้ึนลงทางเดียว  ท่ีเราเรียกวา  ตุก-
ตุก  น่ันแหละ  วันไหนรีบไปเขาแถวเตรียมเขาหองเชียรมากนัก  ก็
มาข้ึนรถกันท่ีคิวคาเฟต (เรียกแบบไทยแทวา  คิวโรงอาหารรวมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  แตเน่ืองจากความยาวเหยียดเสียด
ฟา  วัยโจ ม.อ. จึงเรียกวา  คาเฟต  เสียเลย)  จะไปไหนมาไหน
หรือเขาไปในเมืองก็ใชบริการ  ขสมช.  ดึกด่ืนคอนคืนหลังจากหนัง
เลิก  ไมวาจะเปนโรงภาพยนตจุติ  โคลีเซียม  พลาซา  หรือเฉลิม-
ไทย  ก็ไปกลับดวย  ขสมช.  เรียกวาสมัยน้ันคอนขางคลาสสิก  ยัง
เห็นนักศึกษาเดินไปเรียนกันเปนฝูง  มอเตอรไซคก็ไมพลุกพลาน
อากาศก็กําลังดี  รอนนะรอนอยู  แตไมเหม็นกล่ินควันรถเหมือน
ปจจุบัน

คนแรกๆ ท่ีมีรถมอเตอรไซคมาขับข่ีใหเปนผูเสริมบารมี
ของรุนเห็นจะเปนนิพัทธ  ท่ีลงทุนแบกรถเคร่ืองสีทองรุนชายงาม
(หญิงหลง)  ข้ึน รฟท. จากชุมพรมาลงท่ีสถานีชุมทางหาดใหญ  ขับ
มาเรียนวันแรกโกอยาบอกใครเลยเชียว  ไอพวกผูชายท้ังหลายตาง
พากันมองดวยความอิจฉาริษยาในใจเล็กนอย  อาจจะมีมากบางเปน
บางคน  ก็ทานเลนบทเปนสารถีใจดีคอยบริการสาวๆ ใหน่ังซอนทาย
ไปมาวันละหลายรอบเชียว  เด๋ียวอุย  เด๋ียวโอ(ตึก)  เด๋ียวจา  เด๋ียว
อ้ัน  แตละคนหนาตาเปนท่ีหมายปองของไอบานนอก  หลายคนท่ีได
แตเดินเทาอยางเดียว  เพราะฉะน้ัน  ในชวงเดือนแรกของการเรียน
นิพัทธจึงไมคอยมีเพ่ือนชายเทาไหร  สวนหน่ึงก็คงเปนเพราะไอสี
ทอง  รุนชายงามน้ันน่ันเอง

น าแปลก ท่ี ม.อ. ไมคอยมีใครใครถีบจักรยาน  ท้ังๆ ท่ี
อาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยก็ไมไดกวางขวางใหญโตเกินไปนัก
แตละอาคารเรียนก็ไมหางมาก  เรียกไดวาขนาดเดินก็ยังอาจจะไม
ทันไดรูสึกเหน่ือยดวยซํ้า  เวนเสียแตวาจะไปเขาเรียนสาย  ตองว่ิง
กันมากกวาเดินน่ันแหละ  ความจริงระยะระหวางตึกท่ีไมไกลกันน้ี
ย่ิงนาจะเปนปจจัยเสริมใหมีการใชจักรยานอยางย่ิง  เพราะจะชวย

ทําใหเราไปไหนมาไหนไดรวดเร็วข้ึนอยางย่ังยืน  (หมายความวา
ประหยัดพลังงานนะ)  แตหลายคนคงจะแยงวาไมเห็นจะแปลกเลย
ก็ ม.อ. ของเราเปนมหาวิทยาลัยบนควน  พ้ืนท่ีสูงบางตํ่าบาง  ทําให
การปนจักรยานบอยๆ อาจจะทําใหสาวๆ ไปประกวดนางสาวไทยไม
ได  เน่ืองมาจากนองท่ีแบกรับภาระในการปนเฟองลอน้ัน  บวมโต
ผิดปกติไปได  ย่ิงตอนน้ันเราจะหาซ้ือจักรยานท่ีมีเกียรทดกําลังได
น้ัน  ก็นอยเต็มที  อีกท้ังเหงื่อท่ีออกอันเปนผลจากการตอตานแรง
โนมถวงของโลกในตอนปนข้ึนเนิน  อาจจะทําใหเกิดกล่ินอันไมพึง
ประสงครบกวนเจาตัวกับเพ่ือนขางๆ ได  ใครจะไปเถียงได  ในเม่ือ
พวกเราเปนวัยรุนกันท้ังน้ัน  ถึงแมวาจะซ่ิวมาก็ตามทีเถอะ  กล่ินตัว
หนาตา  สิว  ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอชีวิตของพวกเราท้ังน้ัน  เห็น
จะมีก็แตยงยุทธเพียงคนเดียว  ท่ีปนเสือหมอบเทอยูทุกวัน  เปหน่ึง
ใบสะพายไวขางหลัง  เพียงไมนานก็มาน่ังตากแอรรอเพ่ือนๆ อยู
กอนแลว  แตชีวิตการปนเสือหมอบของยุทธก็มีไดไมนาน  เม่ือคืน
หน่ึงท่ีสามแยกคณะวิศวะกับตึกฟสิกส  ยุทธไดไปเสยกับมอเตอร-
ไซคเขา  เลยตองเขาโรงพยาบาลเพ่ือเอาลวดมารอยกระดูกท่ีโหนก
แกมไปเสียกอน  จึงจบฉากไอเสือหมอบกลายเปนไอเสือเดินต้ังแต
ออกจากโรงพยาบาลหนน้ัน  แตเดินไดเพียงไมเทาไหร  ยุทธก็ได
มอเตอรไซคคันงามมาอวดเพ่ือนๆ กันอีกหน  คราวน้ีมาเปนรุน
เอ็มทีเอ็กซ  ท่ีเขาใชขับรถแขงกรังปรีสไปนูนเลย  เรียกวาตองแมน
กันสุดๆ ยุทธถึงจะยอมใชมัน

ต๋ีเล็กเปนคนตอมาท่ีไดมีโอกาสขับมอเตอรไซคกับเขาบาง
ท้ังน้ีก็สืบเน่ืองมาจากฐานะทางบานท่ีเอ้ืออํานวย  หาใชไดมาจาก
กําไร  จากการขายมามาในหอหรอกนะ  (ใครท่ีงง  กรุณายอนกลับ
ไปอานในตอนท่ี 1)  ในวันท่ีต๋ีเล็กถอยยามาฮา  เบลล  สีขาวแดง
ออกมาน้ัน  นับวาเปนวันแรกท่ีต๋ีเล็กไดมีโอกาสฝกขับรถมอเตอร-
ไซคไปดวย  โชคคอนขางดีท่ีมีพ้ืนฐานจากการข่ีจักรยานมากอน
จึงใชเวลาไมมากนักในการขับรถเคร่ืองในวันแรกน้ี  คนแรกๆ ท่ี
เปนครูสอนขับรถเห็นจะเปนเพ่ือนรวมหองและขางหอง  ไมวาจะ
เปนโตง  ยะ  หรือสมคิด  อีกท้ังยังเปนคนท่ีคอยน่ังซอนทายไปไหน
มาไหน  เพ่ือดูแลการขับข่ีของต๋ีเล็กไดอยางดี  นาแปลกท่ีสามารถ
ผานพนกันมาไดดวยดีท้ังลูกศิษยและอาจารยจนพวกเพ่ือนๆ แทบ
ไมมีใครไดยินขาวเก่ียวกับการลมของชวงเวลาน้ันกันเลย

หล ังจากท่ีผานรอนผานหนาว (สวนใหญเปนไปในทาง
หนาว  และเสียวสันหลังมากกวา) มาไดประมาณสองสัปดาห  เรียก
ไดวาไดผานการทดสอบมาแลว  เสียซะแตวา  โตง  ยะ  คิด  ไมมี

ที่ ไม
ลบัลบั
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ใบเซอรทิฟเคตหรือใบประกาศนียบัตรใหต๋ีเล็กเทาน้ัน  เพ่ือนๆ ก็
เร่ิมเห็นทานขับรถโดยมีสาวๆ มาน่ังซอนทาย  เพ่ือตอกยํ้าความรูสึก
ของพวกเดินดินอยางเราๆ อีกคร้ัง  ผูโดยสารรุนแรกคือกลุมของ
โอตึก  หากยังจํากันไดคงรูจักโอตึกและท่ีมาของช่ือแลว  ดวยความ
ท่ีเปนคนตัวเล็กท่ีสุดในกลุมเด็กสตรีวิทย  โอตึกจึงไดรับคัดเลือก
จากต๋ีเล็กใหเปนสุภาพสตรีทานแรกท่ีไดน่ังรถซอนทายมอเตอรไซค
ยามาฮา  คันน้ัน  จําไดวาหลังเลิกเรียนวิชาฟสิกสในวันน้ัน  ก็เปน
เวลาพักเท่ียงพอดี  ทุกคนจึงเตรียมตัวไปทานขาวกัน  กลุมหน่ึง
แยกไปกินในโรงอาหารของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  (แปลกท่ีไม
ยักกะมีใครเรียกวาคาเฟต)  อีกกลุมใหญจะเดินกลับไปกินท่ีคาเฟต
โอตึกก็ทําทาวาจะข้ึนไปน่ังซอนทายตามคําเชิญของต๋ีเล็ก  แตยังไม
ทันท่ีโอจะไดน่ังเต็มตูด (ขออภัย  ตอนน้ันใชคําน้ีจริงๆ)  แคเอาสอง
มือจับเบาะรถไว  และขาขางหน่ึงกําลังจะเหยียบท่ีวางเทาเพ่ือพยุงตัว
ข้ึน  ไปน่ังใหเรียบรอย  ต๋ีเล็กคงคิดวาโอน่ังเรียบรอยแลว  หรือเปน
เพราะลืมไปวาไดชวนเพ่ือนมาน่ังซอนทายดวย  จึงบิดคันเรงออกไป
ทันที  ตามมาดวยเสียงหวีดรองของสาวๆ รอบขาง  เพราะเห็นวา
โอตึกปลอยมือออกจากเบาะรถไมทัน  กอปรกับคงตกใจ  จึงย่ิงกํา
มือไวแนนกวาเดิมเสียอีก  ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือตองว่ิงตามรถไปอีก
ประมาณสองถึงสามเมตรแลวจึงนึกได  ปลอยมือออกมาทันที  แลว
ลมลงน่ังในทาคุกเขาเสมือนหน่ึงผูท่ีกําลังยอมรับในโชคชะตาของตัว
เอง  ท่ีวาเสียงกรีดรองเปนของเพ่ือนรอบขางน้ันเปนจริง  เพราะตอน
น้ันเจาตัวเองตกใจจนลืมรองออกไป  ยังดีท่ีเจาของรถไมขับรถตอ
ไป  คงเพราะจะไดยินเสียงหรือรูสึกกระตุกแถวๆ ขางหลัง  จึงรีบ
หยุดมาดูและพาโอตึกไปทําแผลท่ีหัวเขาท้ังสองขาง

เหตุการณดูเหมือนกําลังจะถูกลืมเลือน  เพราะหลังจาก
น้ันก็ไมมีสาวใดมาน่ังซอนมอเตอรไซคของต๋ีเล็กอีกเลย  ผานมาได
เดือนกวา  หลังจากเลิกเรียนวิชา speech ท่ีคณะวิทยาการจัดการ
บายวันน้ันโปงเกิดอยากลองซอนทายมอเตอรไซคดู  เพราะต้ังแต
เกิดมายังไมเคยแมสักคร้ังท่ีจะไดมีโอกาส  ท่ีเปนอยางน้ีเพราะเธอ
เกิดมามีบุญ  เปนลูกสาวอัครมหาเศรษฐีอันดับตนๆ ของเมืองไทย
ดังน้ันหลังจากเร่ิมเตาะแตะ  ก็จะเร่ิมไดน่ังรถเข็นสําหรับเด็ก (ไมลม
แนๆ) โตข้ึนอีกหนอยถึงวัยปนจักรยาน  เธอก็ถูกฝกใหน่ังรถยนตส่ี
ลอชนิดเทาปน  เม่ือถึงวัยขับรถไดจริงก็ขับรถยนตเลย  ในวันน้ัน
ต๋ีเล็กจึงเปนเหย่ือ  แตดูไปดูมาก็ไมรูเหมือนกันวาใครเปนเหย่ือของ
ใครกันแน  เพราะหลังจากท่ีแนใจวาผูโดยสารพรอม  และคนขับไม
ลืมวามีคนน่ังอยูแลวเหมือนหนกอน  จึงเร่ิมบิดคันเรงออกไปจาก
คณะวิทยาการจัดการและเล้ียวซายเพ่ือกลับหอพักนักศึกษาในทันที
เหตุการณดูเหมือนกับวาจะผานพนไปไดดวยดี  ทามกลางความหวง
หาอาทรจากเพ่ือนๆ เพราะเราทุกคนรูดีวาโปงไมเคยน่ังมอเตอรไซค
จริงๆ และเม่ือลองน่ังก็ดูเธอเกร็งๆ เล็กนอย  อยาคิดวาเกร็งจาก
อาการลมชักเลยนะ  เกร็งแบบวาน่ังตัวแข็งๆ มือจับเบาะรถแนนกวา
ปกติเทาน้ันเอง  แตทันทีท่ีต๋ีเล็กจะตองเตรียมตัวเขาโคงท่ีอยูกอนถึง
วงเวียนเล็กนอย  แทนท่ีจะตองลดความเร็ว  เพราะบริเวณน้ันเปน
พ้ืนท่ีกอสรางอาคารกิจกรรมนักศึกษา  พ้ืนถนนจะมีทรายปนบาง
เล็กนอยพองาม  (มิฉะน้ันจะไมเรียกวาเปนการกอสรางในประเทศ
ไทยหรอก)  ต๋ีเล็กกลับขับเหมือนเดิม  ไมมีทีทาวาจะลดความเร็วลง
แมแตนอย  อานมาถึงตอนน้ีคงหลับตานึกภาพออกแลวนะวา  รถ
ยามาฮาคันงามคันน้ันตองไถลลมไปเพราะถนนล่ืนน่ันเอง  แตใครท่ี
คิดตามมาอยางน้ี  คิดผิด (โดนคนเขียนหลอกใหอานต้ังนาน) เหตุ
การณมันเปนไปวา  ต๋ีเล็กไมยอมเล้ียวรถตางหาก  ผลก็เลยกลาย
เปนวารถพุงออกจากถนนลงไปขางทางแทนนะสิ  ดีท่ีบริเวณน้ันเปน
ดงหญาคามากกวากรวด  และดานหนาท่ีใชแทนเบรกรถไดคือร้ัว
สังกะสีของเขตกอสราง  ดีท่ีรถลมลงกอนท่ีจะพุงไปชนร้ัว  มิฉะน้ัน
อาจจะตองมีการเย็บเกิดข้ึนได

จากวันน้ันเพ่ือนๆ ในช้ันปก็ไมใครจะเห็นใครซอนทาย
รถมอเตอรไซคของต๋ีเล็กไปอีกนานหลายเดือน  คงเหลืออยูก็แต
ปรมาจารยท้ังสามท่ีเอยมาแลว  โตง  ยะ  และคิดนาแปลกท่ีเม่ือ
สามคนน้ีเปนผูโดยสารน้ัน  แทบไมเคยเกิดปญหาเลย  หรือวา
แมยานางของรถคันน้ันเลือกท่ีจะดูแลเฉพาะผูโดยสารผูชายเทาน้ัน

       ------ โตะทีห่า
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สวัสดีเพ่ือนๆ ศิษยเกาทุกทานคะ  เผลอแวบเดียว  ก็ปใหม
อีกแลว  เพ่ือนๆ ศิษยเกาเปนอยางไรกันบาง  ปน้ีคงมีอะไรเปล่ียน
แปลงจากปกอน  อยางนอยก็แกข้ึนอีก 1 ป ศิษยเกาทานใดท่ีประสงค
อยากทราบขอมูลเพ่ือนๆ หรือฝากความคิดถึงก็ติดตอมาไดเลยนะคะ
คอลัมนน้ียินดีเปนส่ือกลางสําหรับศิษยเกาทุกทานคะ

ขอเร่ิมตน  gossip  ดวยการแสดงความยินดีกับคูวิวาหใน
ชวงปลายปท่ีผานมา  สังเกตดีๆ วางานน้ีรุนนองแซงหนารุนพ่ี  ประเดิม
ดวยคูแรก  คุณหมอพรเทพ (เขม รุน 20) เขาพิธีกับพยาบาลคนรูใจ
ณ โรงแรมซี. เอส. ปตตานี  เม่ือ 23 ต.ค. 47 ท่ีผานมา  จะเห็นไดวา
ไมวาสถานการณจะวิกฤติอยางไร  แตศิษยเกาเรายังวิวาหผานไปดวย
ดีเสมอ  งานน้ีโตมร (โก รุน 20) คงไมพลาดใชม้ัยคะ

รุนตอมาเปนของศิษยเการุน 21 คูแรก คือ คุณหมออัญชลี
กับทหารหนุมยศรอยเอก  งานน้ีเจาบาวหลอเหลาเปนท่ีอิจฉาของ
บรรดาเพ่ือนสาวมาก  ล่ันระฆังไปเม่ือ  12  พ.ย.  47  ณ โรงแรมวัฒนา
ปารค  จ.ตรัง

คูท่ี  2  คุณหมอเดชา  (เฉ่ือง)  พบรักกับพยาบาลท่ีสายบุรี
จ.ปตตานี  งานน้ีท้ังเจาบาวและเจาสาวอุทิศตนเพ่ือสวนรวมท้ังคู  ฝาย
เจาบาวก็เปนใหญเปนโตระดับ  ผอ.รพ.กระพอ  จ.ปตตานี  งานแตงไม
ตองพูดถึง  ยกกันมาท้ังโรงพยาบาล  บรรดาเพ่ือนๆ ก็ไมนอย  อยาก
รูวาเจาบาวเจาสาวหลอสวยกันขนาดไหน  ก็ดูรูปกันไดเลยคะ  ลืมบอก
ไปวา  แตงเม่ือ 19 ธ.ค. 47  ท่ีโรงแรมซากุระ  แกรนดวิว  หาดใหญ
น้ีเองจะ  เพ่ือนๆ ฝากแซวมาวาเพ่ือนเจาบาวหลอมาก-มาก

ไดฤกษวันเดียวกันพอดี  สําหรับคุณหมอเยาวนิตย (เนือย
รุน 22) และคุณหมอสุกิจ (จ๋ิว รุน 23) ท่ีโรงแรม เจ.บี. หาดใหญ วันท่ี
19 ธ.ค. 47 เชนเดียวกัน  อยางน้ีเรียกวาไมยอมนอยหนากันเลยใชม้ัย

สําหรับศิษยเการุน  24  ไมแพรุนพ่ีเชนเดียวกัน  คูแรก
คุณหมอสลิ (ก๊ึบ) แตงกับพยาบาล รพ.มหาราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค. 47
ณ โรงแรมทวินโลตัส  จ.นครศรีธรรมราช  จะ

ตามมาติดๆ สําหรับคูท่ี  2  เม่ือ  26 พ.ย. 47  ท่ีผานมา
ระหวางคุณหมอวีรชัย (ออต ออโต) กับนักธุรกิจสาวเมืองเชียงใหมจาว
ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด

คูสุดทายแหงป   คุณหมอวลีรัตนกับอัยการหนุม  แตงเม่ือ
20 ธ.ค. 47 ท่ีโรงแรม Royal Princess นราธิวาส  งานน้ีเพ่ือนๆ ฝาก
แซวมาวา  หลังเสร็จงานโรงแรมก็ยุบเลย  ถึงไดเปนคูรําลึกสุดทายแหง
ปจริงๆ

สําหรับปใหมน้ี  ประเดิมดวยคูตุนาหงัน  รุน  22  คุณหมอ
อรรัตน (เดียร) และคุณหมอวาทิต (เอ็กซ)  เขาพิธีไปเม่ือ 19 ม.ค. 48
ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา  จ.ตรัง  แตงานเล้ียงท่ีหาดใหญขอเล่ือน
ไปกอนจา  จาก  accident  ทางสารศิษยเกาฯ ขอเปนกําลังใจใหคุณ
หมอวาทิตหายไวๆ นะจะ

รุน 21 ยอมรุนนองไดยังไง  คุณหมอมณฑิรา (กุงเล็ก) เขา
ประตูวิวาหกับนักธุรกิจหนุมเมืองตรัง  ท่ีโรงแรมวัฒนาปารค  เม่ือวันท่ี
2 ก.พ. 47 เพ่ือนๆ รุน  21  ขอเปนกําลังใจจะ  คูโดงดังตนปน้ีคงตอง
ยกใหคุณหมอโสรัจนีย (ปอ รุน 21)  กับอาจารยอารี (ภาควิชาทันตะฯ)
ท่ีสามารถพิชิตใจสาวเจามาครองได  เขาพิธีไปเม่ือ  19  ก.พ.  48
ณ โรงแรมซากุระแกรนดวิว  งานน้ีจะไดทราบบันทึกลับท่ีไมลับ  ของ
เจาบาวท่ีเอาชนะใจเจาสาวไดในท่ีสุด

ขาวลามาแรงอีกคู  สําหรับรุน 21 คุณหมอวิษณ ุ (ณุ)  และ
เจาสาวแสนสวยอัธยาศรัยดี  วิวาหไปเม่ือ 22 ม.ค. 48  ณ โรงแรม
เจ. บี. หาดใหญ  งานน้ีเปนท่ีเซอรไพรสของเพ่ือนๆ มาก  ขนาดเพ่ือน
สนิทอยางคุณหมอวิทยา  (เอ)  ยังไมรูเลย   เพ่ือนๆ ก็ขออวยพรใหมี
ทายาทเร็วๆ นะจะ

ขอเชิญศิษยเการุน 24, 25  ไปรวมงานแตงงานประมาณตน
ปใหมน้ี  คูแรกคุณหมอพีรพงศ (พี รุน 24) กับคุณหมออัจฉรา (แอว
รุน 25) ท่ี จ.นครศรีธรรมราช

คูท่ี  2  คุณหมอประมิตร  (จอม รุน 24)  กับคุณพยาบาล
งานน้ีพบรักท่ี  จ.สตูล  จึงแตง 2 ท่ี  สตูลกับหาดใหญจา  สําหรับวัน
เวลา สถานท่ีท่ีแนนอนจะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ

ปล. เพ่ือนๆ รุน 21 ฝากถามถึงคุณหมอถิรชัย (โอ) วาหาย
หนาหายตาไปไหน  เปนซุปเปอรสตารเม่ือไหร  อยาลืมเพ่ือนๆ ก็แลว
กันนะ

สุดทายน ี้  ก็ขอฝากกลอนคุนห ู  ท่ีไมเคยหายไปไหน  เพราะ
ตองยอนมาทุกๆ ป ป เก าผ านไป

ป ใหม เวี ยนมาถึง
สารศิษย เก ายังคงคํานึง
ระลึกถึงศิษย ทุกคน

  ... ขอสวัสดีปใหมยอนหลังคะ ...

พ.ญ.มลิ วั ลย   ออฟู วงศ
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 ศวิาภรณ    อุบลชลเขตต

โนนนิด น่ีหนอย

   นักแปลนวนิยาย  มักจะต้ังช่ือเร่ืองภาษาไทยไมตรงกับช่ือ
ตนฉบับภาษาอังกฤษ  และดูจะช่ืนชอบคําวา  นรก  เปนพิเศษ
ท้ังๆ ท่ีช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษไมเฉียดเลยซักกะน้ิด  เชน

Airframe  545 - เท่ียวบินนรก
Cain’s Courage - นาซีเดนนรก
Day of  Confession  -  นรกวาติกัน
Heaven’s Prisoner  -  กลับมาจากนรก
Hideaway  -  กลับจากนรก
Rainbow Six - อุดมการณเฉียดนรก
The Day After Tomorrow-รหัสนรกอือแบรมอรเกน
The Godsend  -  นรกบันดาล
Tucker  -  ลุยนรก
น่ีแคแซมเปลเทาน้ันนะ  ยังมีท่ีไมไดกลาว

ถึงอีก  เ-ย-อ-ะ   เลย
ทีน้ี  ถาใครคนหน่ึงมีหนังสืออยางวาน้ีซัก 15-16 เลมอยู

ในหอง  จะสรุปวาใครคนน้ัน อยูกับนรก  ไดม้ัยเน่ีย

         เม่ือป ค.ศ. 1912  เออรเนสท  แซคเคิลตัน  ประกาศหา
เพ่ือนรวมทางขามมหาสมุทรอารคติค

....ตองการผูท่ีอดทนตอการเดินทางท่ีเส่ียงตออันตราย
คาจางเล็กนอย  ตองเผชิญอากาศท่ีหนาวยะเยือก  อยูในความมืด
นานเปนเดือนๆ และตองเผชิญอันตรายท้ังหลายท้ังปวง  จะไดรับ
เกียรติ  มีคนนับถือ  ก็ตอเม่ือประสบความสําเร็จเทาน้ัน....

น่ีถาใหนักเขียนโฆษณาสมัยน้ีบรรเลงละก็  มันจะออก
มาทํานองน้ี

....ตองการผูท่ีมีจิตใจเผชิญภัย  คาใชจายตํ่า  ทานจะมี
โอกาสไดเห็นทิวทัศนท่ีงดงาม  คํ่าคืนท่ีเงียบสงัด  บรรยากาศท่ีนา
ต่ืนเตนและเราใจย่ิงนัก  มีประกันชีวิตใหดวย

ทานผูใดสนใจโปรดติดตอมาท่ี....

       ไดมีพิธีเปดองคกรสวมระดับโลก อยางเปนทางการท่ีสิงคโปร
ต้ังแตปกอน  เปาหมายเพ่ือยกระดับการมีและใชสวมอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล  เน่ืองจากมีหลายประเทศท่ีประชากรสวนใหญเปนคน
เอเซีย  ไมเคยมีสวมใชอยางเปนเร่ืองเปนราว  เพราะประเทศน้ันๆ
ขาดระบบสุขาภิบาลท่ีดี  ในงานน้ีมีการแสดงละครใบ  สาธิตการใช
สวมอยางถูกวิธี  เชน สวมน่ัง (ท่ีเหมือนน่ังเกาอ้ี) ก็ไมควรข้ึนไปน่ัง
ยองๆ อยูบนน้ัน  ไมกลัวพลาดตกลงมาม่ังรึงัย  นาหวาดเสียวออก
แถมยังท้ิงคราบรองเทาไวบนท่ีน่ังอีกดวย

จากการสํารวจ (อยางไมเปนทางการ  หามอางอิง) พบวา
สวมสาธารณะท่ีเกาหลีใต - ดีท่ีซูด  และใชเงินคากอสราง  บํารุง
รักษา - แพงท่ีซูด เชนกัน

ผูท่ีนาชมเชยเก่ียวกับเร่ืองสวม (สวนใหญเปนเพศหญิง
และมักจะถูกลืม) ก็คือ ผู ท่ีทําความสะอาดสวมน่ันแล

จะร ูไดไง  วาฝร่ังคนน้ีอยูเมืองไทยนานเเลว
- นุงผาขาวมา หรือโสรง  เวลาอยูบาน
- รําวงไดสวยซะดวยซี
- นัดกัน 11.00 น. แตมา 11.45 น.
- ปรุงรสแฮมเบอรเกอร  ดวยนํ้าสมพริกดอง
- ถาเจอเพ่ือนท่ีช่ือสตีฟ  ก็จะเรียกวา ซาต๊ีบ
- หัวเราะท้ังๆ ท่ีไมขํา
- เรียกคนท่ีไมคุนเคยวา  ไอนอง
- ออกเสียง  jingle bell วา จิงเกอเบน
ท่ีจริงฝร่ังเปนคนเขียนบทความน้ี  แตเม่ืออานแลว  อด

รูสึกไมไดวา เอะ น่ีเคาแซวคนไทยรึปลาวนะ

      น.ส.พ.ฉบับหน่ึงบอกวา  เมืองหลวง
ของไฮติ  (Haiti)  ช่ือ  พอรท-อู-พรินซ
(Port-au-Prince)

*ท่ีถูกตองอานวา  เฮติ  และ  พอรโทแพรงซ
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หากจะนับวาเพ่ือนขาพเจาคนไหนชางคุยท่ีสุดคงจะไดแก
สรรชัย  สรรชัยเปนคนกรุงเทพฯ  สอบเอนทรานซไดมาเรียนท่ี
ภูมิภาค  สรรชัยเปนคนรูปไมงาม  แตสังเกตุดูมักจะมีหญิงสาวอยู
ใกลๆ ตลอด  คนโบราณกลาววาปากเปนเอก  เลขเปนโท  ทาจะ
จริง

สรรชัยเดิมเกิดท่ีสมุทรปราการ  พอเปนพุทธ  แมเปน
มุสลิม  พอของสรรชัยเปนพนักงานขายเคร่ืองกรองนํ้า
มีกิจตองเดินทางไกลตางจังหวัดอยูบอย  ไปมีเมีย
ใหม  เปนแมหมายผัวตายอาชีพจับเสน  อยูท่ี
ปากนํ้าโพราชบุรี  ต้ังแตสรรชัยอยูประถมเจ็ด
แลวก็อยูดวยกันสองคนแมลูกจากน้ันมา

แมสรรชัยช่ือนาร ี  คาขายของชํา
อยูแถบชานเมือง  ฐานะพอมีพอกิน  จบ
ประถมตนก็ยายมาเรียนท่ีเตรียมอุดม  กอน
มานารีสอนลูกวา  อยาคบหญิงช่ัวม่ัวโลกีย
สรรชัยคือความหวังของแม  แมจะอยูขางลูก
ตลอดไป  ไมวาลูกจะสุขหรือทุกข  คร้ังแรก
สรรชัยสอบตก  นารีขอรองลูกวาใหสอบใหม
เถิด  ปถัดมาสรรชัยก็เอนทใหมจนไดมาเรียน
จบในรุนเดียวกับขาพเจา

สรรชัยเปนคนปากหวาน  ไมรูผูหญิงก่ีรายตอก่ีรายท่ี
หลงลมปาก  บางคราวถึงกับมาตบตีกันท่ีหนาหอพักก็มี  แตสรรชัย
เองกลับไมทุกขรอนมองเห็นวาเปนเร่ืองสนุก  อาศัยคารมขุนแผน
เรียกพ่ี  มีเพ่ือนสาวคราวละหลายๆ คน  มักหายไปในกลางคืน
กลับมาพรอมพระออกบิณฑบาต  แลวก็ชอบมาคุยเร่ืองผูหญิง
ของตนใหเพ่ือนๆ ฟง  วันหน่ึงท่ีหอพัก  ผูคนแตกต่ืนกันดวยเหตุวา
เจอถุงพลาสติกใสของบางอยางหอยแขวนไวกับพัดลมเพดานใตหอ
หนาถุงกระดาษขางนอกเขียนไววา  แดคุณสรรชัย  รักเสมอ  จาก
อุมาวดี  แกะถุงดูขางในเปนเศษเน้ือสีแดงปนดํากล่ินเหม็นเนาพุง
จูโจมออกมาแบบไมทันต้ังตัว  ลักษณะพอจับเคาไดวาเปนราง
มนุษยตัวเทาฝามือ  มีสายตอมากับสวนท่ีคาดวาจะเปนรก  เพ่ือน
ในหอกินอะไรไมไดกันหลายวัน  สรรชัยเงียบไปสองสามวันแลวก็
กลับมาเปนสรรชัยคนเดิม  ควงกับรุนนองตางคณะท่ีขาพเจาไมเคย
เห็นหนามากอนไดอีก  ขาพเจาเคยถามวา  กาเมสุมิจฉาไมกลัวตน
งิ้วหนามแหลมเปนศอก  อีกาตอกหัวอยูบนอีหนา  คนท่ิมหลาวอยู
ลางฤา  เขาหัวเราะ  และตอบวาจะโหนงิ้วใหดู

หล ังจากเรียนจบ  ขาพเจาก็ไมไดติดตอกับสรรชัยนัก  แต
ไดขาววาไปมีครอบครัวแลว  จนเม่ือขาพเจาไปทํางานแถวพุนพิน
ก็พบสรรชัยท่ีน่ัน  จากท่ีเคยเปนหนุมสําอางค  สรรชัยกลายเปนชาย
วัยกลางคน  ผอมซูบ  หัวเปนชันตุ  ตามตัวมีแผลตกสะเก็ดท่ัวไป
อยูในชุดคนไข  สรรชัยจําขาพเจาได  เขามาเลาวา  เขาปวยเปนโรค
รายท่ีไมมีทางรักษา  แตไมเคยรูตัวมากอน  เคยมีเมียช่ือราตรี  จน

เม่ือต้ังทองไดเจาะเลือดดูจึงรูวาเปน  และเมียก็ติด
โรคไปดวย  ราตรีไปทําแทงเอาเด็กออกตอน

ลูกไดหาเดือนอยางสาหัส  กอนห้ิวกระเปา
จากบาน  ราตรีมองหนาสรรชัยราวกับ
จะกินเลือดกินเน้ือ  แตไมพูดอะไร

 แมจะไมใชคนปวยของ
ขาพเจา  แตสรรชัยก็เขามาคุยกับ
ขาพเจาบอยๆ กอนขาพเจายายลงใต 
สรรชัยเลาวา  ราตรีมาหาเม่ือคืน
แตงตัวงาม  หนาตาดีเหมือนตอนรัก
กันใหมๆ พูดจาดี  มาชวนสรรชัยไป
อยูดวย  แตสรรชัยไมไป  นึกกลัวดวย

เพ่ิงมาสังเกตุพบวาแขนราตรียาวกวา
ปกติ  ยาวจนถึงพ้ืน  พอราตรีเขามาใกล

ก็เห็นวาเธอทาปากสีแดงสด  เวลาเธอย้ิมปาก
กวางจากหูขางหน่ึงไปจรดหูอีกขาง  ในความกลัวกับส่ิงท่ีพบเห็นสุด
ขีด  สรรชัยหันหลังจะว่ิงหนี  แตกาวขาเดินไมออก  หลับตาแนนไม
กลาหันหลังกลับไปมอง  ดวยความหวาดหว่ันกับส่ิงท่ีอยูดานหลัง
กอนจะต่ืนข้ึนมาพบวาตัวเองปสสาวะราดรดท่ีนอน  ยังแววเสียง
เด็กรองอยูไกลๆ

สรรชัยยังคงรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลแหงน้ัน  มักน่ังอยู
ท่ีมุมหอง  สรรชัยไมเคยหันหลังใหใครเลย  เวลานอนก็จะนอนบน
พ้ืน  สรรชัยนอนเตียงไมได  หากจับมาน่ังกลางหอง  สรรชัยจะหัน
หลังลอกแลกตลอดเวลา  ขาพเจาเคยไปเย่ียมสรรชัย  เขาถามวา
คุณชวยดูขางหลังผมหนอยวา  อีราตรีอุมเด็กผีอยูหรือไม  มันรอง
ท้ังคืน  จนผมนอนไมหลับ  ขาพเจามองเขาไปในแววตาของสรรชัย
ท่ีวางเปลา  พลางนึกในใจ  ผิดลูกผิดเมียผูอ่ืนเปนบาปนัก  ตนงิ้ว
หนามชางแหลมคมเหลือเกิน...

     -------------------------------จบ

ตอน  “ นายพราน”
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วันน้ีคณะไดจัดอภิปรายเร่ืองการปฏิบัติงานของคณะตอ
สถานการณ  ซ่ึงผมไดมีสวนรวมในงานดังกลาวดวย  โดยมีบุคลากร
บางสวนไดเขาฟง  แตบุคลากรสวนใหญไมไดเขาฟงเน่ืองจากติดภาร-
กิจ  ทุกทานไดช่ืนชมในความเสียสละของบุคลากรท่ีไดออกปฏิบัติ
งานในพ้ืนท่ี  ท้ังท่ีสวนใหญอาจจะเปนการปดทองหลังพระ  แตเราก็
ขอรวมภาคภูมิใจในความเสียสละของทานท้ังหลาย  ซ่ึงสมควรไดรับ
การยกยองในฐานะตัวแทนของลูก ม.อ. ลูกพระบิดาฯ

ห ันมามองส่ิงท่ีเกิดข้ึนในคณะแพทยฯ ของเราในชวงต้ังแต
เร่ิมรับคนไข  เม่ือ 27 ธ.ค. 47 จํานวนมาก  โดยเฉพาะในสวนชาว
ตางประเทศประมาณ 30 คน  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเราไมเคยมีมากอน
ผมอยูคณะแพทยฯ มา 10 กวาป  คร้ังน้ีเปนคร้ังแรกท่ีไดเห็นความ
รวมมือกันอยางดีย่ิง  ซ่ึงผมประทับใจมาก  และคิดวาบุคลากรสวน
ใหญในคณะเองก็ยังไมรู  ในวันน้ีก็ไมมีเวลากลาวอยางท่ัวถึง  จึงใคร
ขอโอกาสน้ีถายทอดเร่ืองราวการทํางานของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ให
ทุกทานไดรับรู  และเปนถายทอดรูปแบบการทํางานท่ีไมเคยปรากฏ
มากอน  ดังน้ี

1.  ฝายการพยาบาล รพ. ไดเปด  ward  ฉบ.11 สวนท่ียังไมเปดให
บริการ  เปนท่ีรวบรวมผูปวยชาวตางประเทศท้ังหมด  เพ่ืองายใน
การประสานงานกับตางประเทศและสถานทูตท่ีเก่ียวของและดูแลผูปวย
ไดงาย  ฝายการฯ สามารถรวบรวมพยาบาลจาก  ward  ตางๆ มา
ข้ึนเวรไดอยางเพียงพอเปนเวลาหลายวัน  นับเปนการเปด  ward  ท่ี
รวดเร็วท่ีสุดในประวัติศาสตรก็วาได  พยาบาลและบุคลากรท่ีเก่ียว
ของท่ีตองมาข้ึนเวรก็ทํางานกันอยางเต็มท่ี  ลองนึกสภาพการรับผู
ปวยพรอมกันคร้ังเดียวนับ  20  คนจะเปนอยางไร  แตเจาหนาท่ี
เหลาน้ี  ก็สามารถทําไดเปนอยางดีและทันการ  ในระหวางวันน้ีซ่ึง
ติดชวงปใหม  เจาหนาท่ีเหลาน้ีก็มาข้ึนเวร  และตองเตรียมความ
พรอมในการจําหนายผูปวยไดตลอดเวลา  โดยเฉพาะคืนวันน่ี 31
ธ.ค. มีผูปวยตองเดินทางกลับตอนดึกจํานวนหลายคน  แมชวงป
ใหมบุคลากรเหลาน้ีก็ไมไดหยุดดวย  สวน  ward  อ่ืนๆ ไมวาจะ
เปน  Trauma  ICU  ออรโธฯ  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  พิเศษเด็ก
ก็ตองรวมแรงรวมใจกัน

2.  หองผาตัด  ผูปวยท่ีมารับการรักษาหลายคนท้ังคนไทยและตาง
ชาติ  ตองไดรับการผาตัดซํ้าคนละหลายคร้ัง  หองผาตัดไดเปดหอง
ผาตัดเปนหองสึนามิโดยเฉพาะอีกสองหอง  โดยแยกตางหากจาก
หองผาตัดฉุกเฉินปรกติ  3  หอง  สามารถผาตัดผูปวยเหลาน้ีได
อยางรวดเร็วตลอด  24  ช่ัวโมง  ทําใหผูปวยไดรับการรักษาไดอยาง
สมบูรณโดยเร็ว  โดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีตองรีบกลับประเทศ

3.  ทีมแพทย  ท้ังอาจารย  แพทยใชทุน  แพทยประจําบาน  โดย
เฉพาะภาควิชาศัลยศาสตร  ออรโธฯ  และอายุรศาสตร  ตองระดม
กําลังมาปฏิบัติงานกันอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ไมตองมีใบ consults

แคเอยปากขอชวยกันก็เรียบรอย  อีกท้ังตองบันทึกขอมูลตางๆ ให
ครบถวน  เปนการรักษาและเผยแพรมาตรฐานการรักษาของเราไป
ยังตางประเทศ  ซ่ึงไดรับคําช่ืนชมจากทีมแพทยตางประเทศเปน
อยางย่ิง  ท่ีตองช่ืนชมมากเปนพิเศษคือหัวหนาภาควิชาท้ังหลาย
ไดแก  อ.วิชา  อ.พรรณทิพย  และ อ.กันยิกา  ซ่ึงตองรูขอมูลผูปวย
ทุกรายและติดตามการรักษาผูปวยทุกราย  เพ่ือถายทอดขอมูลไป
ยังฝายประสานงานกับตางประเทศ (อ.ธีระ และทีมงาน) อันจะทํา
ใหการประสานงานสงผูปวยกลับทําไดงายข้ึน

4.  ฝายประสานท่ัวทิศ  ไดแก  อ.ธีระ  คุณชวัลนุช  ทีมพ่ีนอย
และทีมธุรการ  ไดแสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ  ไดแก  สถานทูต  สถานกงสุล
บริษัทประกันของผูปวย  ทีมแพทยตางประเทศท่ีจะมารับผูปวย
สนามบินหาดใหญ  ตรวจคนเขาเมือง  และอ่ืนๆ ทําใหการดูแล
ผูปวยครบกระบวนการ  ซ่ึงจะทําใหผูปวยกลับบานไดรวดเร็ว
ปลอดภัยและประทับใจ  โดยเฉพาะ  อ.ธีระ  และคุณชวัลนุช  ซ่ึง
ตองทํางานหนักจนดึกจนลืมกินขาว  รวมถึงพ่ีวรนุช  หองสมุด  ท่ี
ไดชวยในการดูแลชาวเยอรมันไดมาก  เคร่ืองโทรศัพท  โทรศัพท
มือถือสวนตัว  เคร่ืองแฟกสท่ีมีอยูถูกใชงานกันอยางหนัก  แถมยัง
ไดโทรศัพทท่ีโทรฟรีไปทุกท่ีท่ัวโลกจาก  TOT  และ  TTT  มาใชท่ี
ฉบ.11  ในชวงดังกลาวอีกตางหาก

5.  ฝายสนับสนุนตางๆ เชน  รังสีวิทยาท่ีไดใหบริการเปนพิเศษ
ทําใหเราสามารถระดมเคร่ืองมือตางๆ มาให  เปนการแสดงศักย-
ภาพของคณะไปยังประเทศตางๆ และทําใหงาน  flow  ไดอยาง
รวดเร็วมาก  ทีมหนวยยานยนตท่ีเตรียมความพรอมและใหบริการ
ไดอยางดี  ทีมขนยายผูปวย  ทีมเภสัชฯ เปนตน

6. ทีมบริหาร  ตองมีการประชุมสถานการณกันทุกวันเพ่ือรับทราบ
ปญหา  และอํานวยการแกไข

7.  บุคลากรผูปดทองหลังพระอ่ืนๆ ท่ีผมไมทราบก็ตองขอขอบคุณ
โดยสรุปแลว  เม่ือเกิดปญหาข้ึน  บุคลากรตางๆ ไดแสดงออกซ่ึง
ความรัก  ความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดดีมาก  อันทําให
เกียรติยศของสงขลานครินทรไดแพรไปยังตางประเทศโดยไมตอง
เสียคาโฆษณา  แตท่ีสําคัญกวาน้ันคือความรัก  ความสามัคคีท่ีได
แสดงออกในชวงเวลาวิกฤติ

ในโอกาสท่ีผมไดเปนสวนหน่ึงในความภาคภูมิใจน้ี   จึง
ขอถายทอดใหบุคลากรของคณะแพทยไดรวมภาคภูมิใจดวยกัน
นอกเหนือจากความเสียสละของบุคลากรทุกทานท่ีไดออกไปปฏิบัติ
งานภายนอกแลว

ขอขอบคุณท่ีทานไดรวมภาคภูมิใจกับเรา
     นายแพทยธนะรัตน   บุญเรือง
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         เน่ืองจากท่ีผานมาประเทศไทยไดรับความสูญเสียจากภัยพิบัติ
คอนขางมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงทางภาคใต  และแพทยเวชปฏิบัติ
ท่ัวไปจะมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือดูแลรักษาผูปวย  จึงควรมี
ความรูความเขาใจในเร่ืองตางๆ  ท่ีเก่ียวของและสามารถนําไปใชงาน
เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประจําป  คณะแพทย-
ศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ขอเชิญศิษยเกาทุกทานเขารวม
ประชุมวิชาการประจําป  คร้ังท่ี  21  ระหวางวันท่ี 17 - 19  สิงหาคม
2548  ณ  อาคารเรียนรวมและหอสมุด  ในหัวขอ  “เวชปฏิบัติท่ัวไป
รับภัยพิบัติ”  (General  Practice  during  disaster)  ซ่ึงการประชุม
วิชาการประจําปน้ี  จะมีรูปแบบและวิธีการประชุมหลาย  session  ใน
วันเดียวกัน  เชน  ปาฐกถาพิเศษ,  State  of  the  Art  Lecture,
Symposium,  Interactive  session,  Meet  the  expert,
Luncheon,  Tournament  in  Medicine,  กิจกรรมศิษยเกา
เน้ือหาจะมีความหลากหลายนาสนใจท้ังในแงของการบริหารจัดการ
และการดูแลรักษาผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ  อาทิ

การวางแผนรองรับภัยพิบัติ ดร.สุวิทย  ยอดมณี
ภัยจากสารพิษ นพ.อดุลย  บัณฑุกูล
Gun shot wound and blast injury พอ.นพ.สุนทร บวรรตันเวช
การชวยเหลือทางดานจิตใจในผู ปวยประสบอุบัติเหตุหมู

นพ.ประเสรฐิ ผลิตผลการพิมพ
พญ.เบญจพร  ปญญายง

การรับมือผู ปวยอุบัติเหตุ ณ ที่ เกิดเหตุ นพ.ประวิง  เอ้ืออนนทัช
นพ.ไพรัช  สุขสโมสร

ใตลุกเปนไฟ  หมอทําอะไรอยู นพ.รอซาลี  ปตยบุตร
นพ.สมชาย  ศรสีมบัณฑิต
นพ.เดชา  แซเหลา
ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ

หวัดนก ผศ.นพ.ขจรศักด์ิ  ศิลปโภชากุล
Heart  disease : Management during disaster

ศ.นพ.ธาดา  ยิบอินซอย
Renal failure : Management during disaster

ศ.พญ.ประยงค เวชวานิชสนอง
C-spine  injury ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ

ศ.นพ.นครชัย  เผ่ือนปฐม
Burn รศ.นพ.วิชัย  ช้ีเจรญิ
บทเรียน/กรณีศึกษาจากภัยพิบัติ  tsunami

นพ.เจษฎา  จงไพบูลยวัฒนะ

    อัตราคาลงทะเบียน
กอนวันท่ี  15  กรกฎาคม  2548  คนละ  1,500 บ.
หลังวันท่ี  15  กรกฎาคม  2548  คนละ  2,000 บ.

    สนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี
คุณกนิษฐา  มุสิกะไชย  ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร  0-7445-1501  โทรสาร  0-7442-9927  หรือ
ศูนยจัดการประชุม  โทร 0-7445-1147  โทรสาร
0-7445-1147  หรืองานประชาสัมพันธ 0-7445-1145

                 ใบเชิญชวนบริจาคเงิน
  แกสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร ม.อ.

ช่ือ (น.พ./พ.ญ.)............................................................
สกุล.............................................................................
รุนท่ี........................ปการศึกษา....................................
ท่ีอยู.............................................................................
ตําบล...............................อําเภอ...................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย........................
e-mail : ......................................................................

      มีความประสงคบริจาคเงนิใหแกสมาคมศิษยเกา
      คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

     จํานวน..........................................................บาท
     (........................................................................)

โดยวิธี
( )   ธนาณัติส่ังจาย  แพทยหญิงกอบกุล  ต้ังสินม่ันคง
      ปณ.คอหงส   อ.หาดใหญ   จ.สงขลา

( )    โอนเงนิหมายเลขบัญชี  565-2-49962-1
      ช่ือบัญชีสมาคมศิษยเกา  คณะแพทยศาสตร ม.อ.
      ธนาคารไทยพานิชย สาขา ม.สงขลานครินทร
     วิทยาเขตหาดใหญ

( )   เช็คของขวัญส่ังจายบัญชีสมาคมศิษยเกา
      คณะแพทยศาสตร  ม.อ.

              ..............................................




