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บรรณาธกิาร น.พ.รักชาย  บุหงาชาติ
กองบรรณาธิการ  พ.ญ.ศิวาภรณ  อบุลชลเขตต
น.พ.ธนพันธ  ชบูุญ  น.พ.อนุพงศ  นิติเรืองจรัส  น.พ.วิวัฒนา
ถนอมเกียรติ  น.พ.รังสรรค ภูรยานนทชยั  น.พ.ชชัชยั ปรีชาไว
ออกแบบ-ประสานงาน  ศุจิรัตน  เรืองเริงกลุฤทธ์ิ
พิมพ  อมร  อุไรรัตน  สุวิทย  พันธทอง

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ
ทีป่รึกษาสมาคมฯ น.พ.วีระพล  จันทรดียิง่ น.พ.พิเชฐ
อดุมรัตน   น.พ.ธวัช  ตนัตสิารศาสน   น.พ.กอปรชุษณ
ตยคัคานนท   น.พ.สมชาย  ทัง้ไพศาล
นายกสมาคมฯ น.พ.กรีฑา  ธรรมคําภีร 
กรรมการสมาคมฯ  น.พ.สุวิทย  องัคสุวรรณ
น.พ.เกียรติศักด์ิ  ราชบริรักษ   พ.ญ.กอบกุล  ตัง้สินม่ันคง
น.พ.ธนะรัตน  บญุเรือง  น.พ.รักชาย  บหุงาชาติ  น.พ.วรพจน
ปานดํารงค  น.พ.ธนพันธ   ชบูญุ  น.พ.กติตพิงษ  เรียบรอย
พ.ญ.คณิตา  กายะสุต  น.พ.รังสรรค  ภูรยานนทชยั
พ.ญ.มณฑนรรห  โรหิโตปการ



3   จากใจคณบดี
3   จากนายกสมาคมฯ
4   ความเคล่ือนไหวจากสมาคมฯ
6   ของกินเมืองหาดใหญ
8   บทความพิเศษจากทีป่รึกษาสมาคมฯ
10  พูดพรอมภาพ
12  จดหมายถงึเพ่ือนเกา
13  ปกณิกะ ม.อ.
14  บันทึกลับทีไ่มลับ
16  จดหมายจากศิษยเกา
17  ขาวฝากจาก สสจ.
18  โนนนิดน่ีหนอย
19  ชายบหุงาเลาเร่ือง



หนาฝนผานมาและผานไปอีกแลวครับ  ปน้ีคอนขางจะมากดวยนํ้าไปบาง  ชาวบานรอบทะเลสาปสงขลาหลายแหง  ทั้งแถบ
สงขลา  พัทลุง  ก็พลอยฟาพลอยฝน  เจอทั้งลมทั้งฝน  และยังมีนํ้าทวมเสริมเขามาอีก  พ่ีนองแพทยโรงพยาบาลหลายแหงก็คงประสบ
ชะตากรรมที่ไมคาดคิดกับนํ้าอยูบาง

พลังงานไมสามารถถูกสรางขึ้นมาหรือทําใหสูญหายไปได  แตสามารถเปล่ียนรูปไปมาจากพลังงานชนิดหน่ึงเปนพลังงานอีกรูป
แบบหน่ึงได  เม่ือระบบใดๆ ที่อยูในภาวะสมดุลถูกรบกวนโดยการเปล่ียนแปลงปจจัยบางอยางที่มีผลตอภาวะสมดุล  เชนการกอสราง
ของมนุษย  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางไมทะนุถนอม  การทิ้งของเสียสูสภาวะเเวดลอม  ระบบจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปใน
ทางที่จะลดผลของการรบกวนน้ัน  แลวเขาสูภาวะสมดุลและเร่ิมสะสมพลังงานศักยใหมอีกคร้ัง

วารสารศิษยเกาของเราก็กําลังหาจุดสมดุลใหม  บรรณาธิการทานเกาหลังจากเหน็ดเหน่ือยมานาน  ก็ไปเปนเลขาธิการสมาคม
เพ่ือใหทีมงานใหมๆ  เขามาบาง  ก็ขอฝากเน้ือฝากตัวไวดวยนะครับ  เรายินดีเปนส่ือกลางเผยแพรขาวสารตางๆ  แกสมาชิกทุกทาน
สมาชิกทานใด  ตองการเผยแพรขาวใดๆ ก็เขียนมาไดครับ  เดือนกุมภาพันธน้ีก็อยาลืม  คณะกรรมการศิษยเกาเราจะประชุมกันที่
จังหวัดพัทลุง  ในวันที่  5  กุมภาพันธ  ก็คงไดรับการตอนรับจากพ่ีนองแพทยชาวศรีตรังกันอยางอบอุนเชนเคย

  สวัสดีครับ
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สวัสดีศิษยเกาที่รักทุกทาน

                    ธันวาคมปน้ี  ทางภาคใตตอนลางเจอฝนหนักหลายพ้ืนที่ในเขตอําเภอหาดใหญ
             อําเภอเมืองสงขลา  รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงถูกนํ้าทวม  ไดรับความเสียหายและเดือด

                       รอนเปนจํานวนมาก  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ไดเตรียมแผนรองรับ
สถานการณดังกลาว  ทั้งดวยระบบงานดานการรักษาพยาบาลและระบบงานสนับสนุนภายใน  ตลอดจนการจัดออกหนวยแพทย
เคล่ือนที่  ประกอบดวยแพทย  พยาบาล/ผูชวย  เภสัช  และนักศึกษาแพทย  ลงไปยังพ้ืนที่เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม
เชน  คลองเรียน  บางกลํ่า  คลองหวะ  ระโนด  สิงหนคร  ฯลฯ  และเชื่อวาทุกคนยังรําลึกเหตุการณสึนามิ  เม่ือ  26  ธันวาคม
2547  ไดดี  เพราะน่ีก็ครบ  1  ป ี   ของการเกิดภัยพิบัติคล่ืนยักษถลมพ้ืนท ี่  6  จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันในภาคใต   ที่กอให
เกิดความเสียหายอยางใหญหลวง  หลายหนวยงานของภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดงานรําลึกถึงผูเสียชีวิต  ผูบาดเจ็บและความ
สูญเสียอื่นๆ ขอเเสดงความเสียใจและหวงใยไปยังผูสูญเสียทุกทาน

ระบบสาธารณสุขของประเทศ  ยังคงมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบตางๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา  เชน  มี
การกําหนดอัตราคาบริการสาธารณสุขสําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ซึ่งจะประกาศใชเร็วๆ น้ี ในป 2549

ขอเเสดงความยินดีกับนายแพทยธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ  แพทย  ม.อ.  รุนที่  10  ที่ไดรับรางวัลแพทยดีเดน  สาขา
บริการ  ป 2548  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  ในงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยฯ 2548

โอกาสที่วาระดิถีปใหมเวียนมาถึง  ขออํานาจคุณงามความดี  และคุณพระศรีรัตนตรัย  จงบันดาลใหศิษยเกาทุกคน
และครอบครัว  มีความสุขกาย  สุขใจ  คิดดี  ทําดี  ตลอดป  2549  และตลอดไป

ขอใหระลึกเสมอวา  “ศิษยเกา”  คือสวนสําคัญสวนหน่ึงของคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร





เรียน  ศิษยเกาคณะแพทยศาสตร ม.อ.

วันน้ีผมขอมารายงานตวัในฐานะนายกสมาคมศิษยเกา  วาระที ่ 2 โดยทมีงานของสมาคมฯ มีการเปล่ียนแปลง
ไปบาง  รอบน้ีอาจารยธนพันธ  ชบูญุ  รับเปนเลขาธิการสมาคมฯ  อาจารยรักชาย  บุหงาชาติ  รับเปนบรรณาธิการ
สารศิษยเกาฯ สําหรับรายชือ่กรรมการทั้งหมดได  update  ไวใน  webside : http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/
แลวครับ

ปน้ีทางสมาคมศิษยเกามีแผนงานคราวๆ คือ  ตนเดือนกุมภาพันธ   ทางสมาคมจะจัดงานสังสรรคสัญจรไปที่
จงัหวัดพัทลุง,  จงัหวัดกระบีใ่นเดือนมิถุนายน   และจะมีการจัดกิจกรรมแรลล่ีและกอลฟการกศุล   เพ่ือหารายไดสมทบ
ทนุเขาสมาคม  สวนงาน  Home  Coming  Night  ณ กรุงเทพมหานคร  จะจดัประมาณปลายเดือนพฤศจกิายน  และ
Home  Coming  Night  หาดใหญ  กค็งจดัในเดือนสิงหาคมเหมือนเชนทีจ่ัดมาครับ

ผมคาดหวังในความรวมมือ  รวมใจ  และแรงใจ  จากสมาชิกทุกทานในงาน
ตางๆ ทีจ่ะเร่ิมดําเนินการตอไปในวาระ  2  ของผม   โดยผมตั้งใจวาจะทํางานให
สมาคมศิษยเกามีความเขมเเข็ง  เปนจุดหน่ึงทีศิ่ษยเกาคิดถงึเม่ือยามเขามาเยีย่ม
ม.อ. เปนจุดหน่ึงทีส่มาชกิสามารถใชเปนส่ือกลางสูองคกรตางๆ ได  และเปน
แหลงแลกเปล่ียนองคความรูของศิษยเกาทุกๆ ทาน

ดวยความนับถือ
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สวัสดีครับสมาชกิศิษยเกาทกุทาน  ฉบบัน้ีผมมีขาวดี
พิเศษจะบอกครับ  หลังจากทีมี่สมาชิกบอกมาหลายคนวาทําไม
ศิษยเกาทีไ่ดรับการติดตอจาก ม.อ. จงึมีเฉพาะคนทีจ่บแพทย-
ศาสตรบัณฑติที ่ม.อ. เทาน้ัน  ทัง้ๆ ทีแ่พทยทีจ่บบอรดจากการ
ไปศึกษาตอทีน่ั่นกน็าจะเปนหน่ึงในศิษยเกาเหมือนกัน  พวก
เรากเ็ลยไปคนหาระเบียบของสมาคมกนัอกีคร้ัง  เลยรูแจงวา
“ศิษยเกา” เราหมายถงึทกุคนที่จบการศึกษาจาก ม.อ. ครับ  จงึ
ตองเขยีนมาเพ่ือบอกกลาว  และตอนรับการเปนสมาชกิของ
“สารศิษยเกาแพทย ม.อ.” ไปโดยปริยายครับ  และขอโทษที
ครับ  ทีลื่มเพ่ือนๆ พ่ีๆ และนองๆ ที่เราไมไดตดิตอหากันอกีเลย
หลังจากจบการฝกอบรบไปในสาขาเฉพาะทาง  จากฉบบัน้ีไปก็
คงไดอานกันทัว่ถงึแลวนะครับ (ถาทานไดอานจริงๆ และทีอ่ยูที่
เราหามาน้ันไมผิดพลาด)

หลายทานคงไมไดไปรวมงาน Home coming night
เม่ือวันที ่18 สิงหาคม 2548 ที่ผานมา  ผมอยากจะเลาใหฟงวา
ในงานคืนน้ัน  ซึง่ศิษยเการุน 7,  17  และ  27 ไดรวมกนัเปน
เจาภาพ  โดยทางสมาคมไดคอยชวยเหลือประสานงานอยูน้ัน
ผานไปไดดวยดี  หลายคนบอกวาเปนงานทีส่นุกมาก  เราไดมี
การแสดงมุฑิตาจติแกอาจารยทีเ่กษียณราชการไปแลว  โดยการ
รวมรดนํ้าทานอาจารยทัง้หลายในงาน  คงอยากจะทราบวามีทาน
ใดบางใชไหมครับ  อ.ประเสริฐ  เปนทานทีอ่ายนุอยทีสุ่ด (ครบ
60 ปพอดี)  ทาน   อ.พันธทพิย  สงวนเชือ้  อ.ศิวาภรณ  และ
อ.ธาดา  แปลกใจใชไหมครับ  งานน้ีคงเปนไมกีง่านที ่ อ.ธาดา
ยอมไปรวมงานกับพวกเรา  ทราบจากวงในมาวา  พ่ีๆ รุน 8 ไป
เชญิครับ  หากอาจารยไมมารวมงานเขาจะไปหามมาเลย  หลัง
จากงานน้ีแลว  อาจารยจึงมีจดหมายมาหาทีส่มาคมหน่ึงฉบบั
ผมไดแนบมาใหอานดวยครับ

ในงานน้ียังไดมีการลงชื่อเพ่ือคัดเลือกนายกสมาคม
คนใหม  ผลกอ็อกมาดังความคาดหมาย  คือไดพ่ีกรีฑาคนเดิม
น่ันเอง  งานน้ีผูไดรับเลือกหนาเสียไปเลย  เพราะวางานรอง ผอ.
โรงพยาบาล ม.อ. น่ีกย็ุงมากอยูแลว  กลัวจะปฏิบตัิหนาทีข่อง
สมาคมไดไมดี  พวกนองๆ ก็เลยหยอดไปวาจะชวยพ่ีอยาง

แขง็ขนั  ทานจงึยอมรับตําแหนงเปนคร้ังทีส่อง  ผมอยากจะขอ
อนุญาตแจงรายชือ่กรรมการสมาคมใหทุกทานทราบดังน้ีครับ
พ่ีวีระพล รุน 1 พ่ีพิเชฐ รุน 2 พ่ีกอปรชุษณ รุน 3  พ่ีธวัช รุน 3
พ่ีสมชาย รุน 4 เปนทีป่รึกษาสมาคม พ่ีเกยีรตศัิกด์ิ รุน 7 เปน
อปุนายกนอก  พ่ีธนะรัตน รุน 14 เปนอปุนายกใน  พ่ีกอบกลุ
รุน 9 เปนนายทะเบยีน  พ่ีรักชาย รุน 15 เปนประชาสัมพันธ
และบรรณาธิการสารศิษยเกาฯ  คณิตา รุน 18 เปนเหรัญญิก
รังสรรค รุน 19 เปนปฏิคม  พ่ีสุวิทย รุน 4  พ่ีวรพจน รุน 16
กติิพงษ รุน 18 มณฑนรรห รุน 19 เปนกรรมการสมาคม  และ
ธนพันธ รุน 18 (ผมเอง) เปนเลขาธิการครับ  ใครจะติดตอกบั
สมาคม  รูจกัใคร  รักชอบใครกเ็ชญิเลยนะครับ  เราสามารถ
ตดิตองานตางๆ ทีเ่กีย่วกับสมาคมใหได  หรือถาเปนตามความ
ฝนของทานนายกสมาคม  เราอยากจะเปนส่ือกลางในการ
อํานวยความสะดวกในการสงตอผูปวย  หรือเร่ืองตางๆ ที่เกีย่ว
กบับริการของคณะแพทย  เรายินดีครับ

อกีขาวหน่ึงทีอ่ยากจะแจงใหทราบกคื็อวา แผนงานใน
ปน้ี  เราจะเดินทางไปประชุมสัญจรกนัอกี  หลังจากทีไ่ดไปจดั
กนัทีน่ครศรีฯ  ตรัง  สุราษฎรฯ  และกรุงเทพฯ  ซึง่ไดรับการ
ตอนรับอยางดีจากศิษยเกาครับ  ลาสุดน้ีเราจะไปประชมุกนัที่
พัทลุง  ราวๆ เดือนกุมภาพันธครับ  ตามมาดวยทีจ่งัหวัดกระบี่
ประมาณเดือนมิถนุายน  และทีก่รุงเทพมหานคร  ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน  เตรียมตวัรอพบกนันะครับ  ทางสมาคม
พยายามอยางเต็มที ่  ทีจ่ะเชญิอาจารยอาวุโสไปรวมงานดวย
ศิษยเกาทีไ่หน  ทานใดอยากใหเราจดัประชมุพิเศษที่ทานสะดวก
ทีใ่ด  กรุณาแจงเขามาไดเลยนะครับ  กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่รากําลัง
วางแผนจะจดัอกีในปน้ีคือ แรลล่ี  แฟมมิล่ีการกศุล  ซึง่คาดวา
จะอยูในชวงปลายเดือนมีนาคม  และจดักอลฟการกุศล  ใน
เดือนเมษายนครับ

เปนอยางไรบางครับ  เตรียมตวัตอนรับพวกเราไดเลย
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      ที่มันเกิดซ้ําแลวซ้ําเลา  หรือการที่ไดทําอะไร
อยางที่คุนเคยอาจเปนความอบอุน  และรูสึกปลอดภัยสําหรับ
บางคน  แตก็อาจเปนความซ้ําซากกับอีกพวกหน่ึง  ซึ่งมักเปน
คนที่ชอบความเส่ียง  หรือพวกขี้เบื่อ  ซึ่งผมเปนสมาชิกพิเศษ
ในกลุมหลังน้ี  คือไมชอบเส่ียงแตขี้เบื่อ

ผมยังจําได   เม่ือคุณแมผม  บังคับใหผมไปสมัคร
สอบเทียบขามชั้นจาก  ป.4  เปน  ป.6  หรืออะไรน่ีแหละ  ดวย
เหตุผลงายๆ คือ เราไมคอยมีกะตังนะลูก  หากสอบไดลูกจะ
ประหยัดเวลาได 1 ป  และแมจะประหยัดเงินไดอีก 2 เทอม
ผมตองน่ังรถโดยสารเปนระยะทาง  9  กิโลเมตร (หรือมากกวา
น้ีนิดหนอย) เพ่ือไปใชโทรศัพทสาธารณะที่ใกลที่สุด  และเปน
การใชโทรศัพทคร้ังแรกในชีวิตของผม  เด็กบานนอกตองยืน
หนาตูโทรศัพทนานถึงคร่ึงชั่วโมง  กวาจะรวบรวมความกลาเขา
ไปได  ทําไมถึงตองใชเวลานาน  30  นาทีนะเหรอ (คร่ึงชั่วโมง
คือ 30 นาท)ี ผมก็ตองสังเกตนะซี  วาคนอื่นเขาใชโทรศัพทกัน
ยังไง  ผมจําไมไดวา  ผมใจส่ันเปนนกหรือเปลา (นกมีอัตราการ
เตนของหัวใจมากกวา  200  คร้ัง/นาที ) แตเสียงที่ไดยินเปน
ของสุภาพสตรีวัยกลางคน  ซึ่งมีอํานาจเหนือผมอยางส้ินเชิง
ดูเหมือนวาคุณปาจะวางสาย  กอนที่ผมจะคิดอะไรออกเสีย
ดวยซ้ํา  ไมเชื่อก็ตองเชื่อ  30  ปตอมา  ผมใชเวลาคร่ึงวันของ
การทํางานในการรับโทรศัพท  และอาจเดินรวมๆ กันมากกวา 1
กิโลเมตร  เพ่ือไปรับโทรศัพทเคร่ืองโนนเคร่ืองน้ี  เพ่ือนสาวถึง
กับหัวเราะกิ๊ก  เม่ือคร้ังหน่ึงเธอเห็นผมรับโทรศัพทพรอมกัน 3
เคร่ือง  และในเชาวันหน่ึง  ผมถึงกับไปทํางานสาย  ก็เพราะ
โทรศัพทน่ีแหละ  พอจะใสกางเกงใน กร๊ิง....!!!  พอจะรูดซิป
กร๊ิง...!!!  พอจะผูกไทด กร๊ิง...!!!  แลวก็ กร๊ิง...กร๊ิง...กร๊ิง...!!!
แลวกร๊ิง...!!! ความอดทนส้ินสุดเม่ือเสียงที่คุนเคยลอยมาตาม
สายกล้ัวกับเสียงหัวเราะ  “เธออยูที่ไหน ? ตาย...ปานน้ีแลวยัง
อยูที่หออีก  ไมไปทํางานเหรอยะ?” ผมไดแตตอบไปตามความ
จริงจากหัวใจอันแสนซื่อวา  “ถาเธอวางโทรศัพทตอนน ี้  แลว

คอยคุยกันทีหลัง  บางทีอาจจะไปทํางานทัน” มิตรภาพของเรา
จึงสําเร็จลงนับแตบัดน้ัน  ผมเคยเลาหรือยังวา  ผมดีใจสุดๆ
เม่ือผมลืมมือถือไวที่หองพัก  แลวตอนกลับไปเอาอีก 3 ชั่วโมง
หลังจากน้ันพบวามี 27 missed calls อูยยย... อะไรจะเปนที่
ตองการของตลาดลางขนาดน้ัน

            ผมน่ังเรือบินคร้ังแรกเม่ือเปนแพทยประจําบานป 1
อันเปนยุคสมัยที่แอรโฮสเตสสวยเน๊ียบไปหมด  เธอเปนนางฟา
ขนานแท  เธอขยับตัวชาๆ แตสงาม่ันคง  มือไมสวยบริบูรณ
หยิบจับอะไรก็ดูน่ิมนวล  เธอเดินมาใกลๆ แลวโนมตัวนิดๆ
พูดเบาๆ  เหมือนกระซิบเฉพาะที่ขางหู  เพ่ือใหเราไดยินคน
เดียวเทาน้ัน  วา  “ชาหรือกาแฟดีคะ”  เด๋ียวน้ีขี้ร้ิวลงทุกวัน
แกวที่เสริฟก็เปนพลาสติกคุณภาพต่ํามาแทน  หากสังเกตสัก
นิด  ก็อาจจะเห็นลอยกะเทาะบนเล็บของเธอ  แตก็คงดูไมทัน
เพราะเธอเสริฟขามหัวไปมาดวยความเร็วสูง  จนอาจตองปรับ
ความเร็วตาเปนมากกวา  15  เฟรมตอวินาที  จึงจะจับภาพได
ก็ตั้งแตเขาเคร่ืองแลว  จะเห็นเธอยกมือกระพุมไหวระดับอก
หนาตาดูกระดางที่สุด  ชวนใหนึกถึงยักษวัดแจงมากกวาจะ
เปนนางฟา  รอยยิ้มของเธอ  จะเห็นไดก็ตอนที่เคร่ืองลงแลว
ซึ่งดูเหมือนเธอจะยิ้มเพราะจะไดเลิกงาน  มากกวาจะยิ้มใหเรา
เผลอๆ ถาเราหันรีหันขวางไมลงจากเคร่ืองซักที  เธออาจจะหุบ
ยิ้ม  แลวเลิกค้ิวแทนคําพูดในใจวา  “ยัง...ยังไมรีบอีก”

โทษทีจะบอกวา  สมัยน้ันขึ้นเรือบินเปนเร่ืองโก  ส่ิง
ที่เกิดขึ้นบนเรือบินก็ดูจะหรูหราตางกับชีวิตประจําวันจริงๆ ขึ้น
ไปลงมาจนปจจุบันน้ี  น่ังเคร่ืองบินมากกวาน่ังรถยนตของตัว
เองเสียอีก  อนิสงค คือ ผมทองคําพูดกัปตันหรือแอรโฮสเตส
ไดคลองกวาพันธกิจ  วิสัยทัศนของโรงพยาบาลดวยซ้ํา  บางที
ก็คิดวาหากไดยินเน้ือหาที่สนุกเราใจ  แตกตางไปจากเดิมแบบ
น้ีบางก็ดี  “สวัสดีครับ....ผมกัปตัน  สมชาย  ขอตอนรับทาน
ผูโดยสารทุกทานขึ้นเคร่ือง  Air  Bus  340  ซึ่งเปนเคร่ืองใหม
เอี่ยมของเรา  แตไดทํางามหนามาแลวที่เมลเบิรน  เพราะยาง
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แตกขณะลงจอด  แตผมก็คิดวาไมนาจะเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน
TD  500  ของเรา  เพราะเช็คลมยางมาอยางดีแลวครับ  ขณะ
น้ีเราอยูที่ความสูง  50,000  ฟุตเหนือระดับนํ้าทะเล  ซึ่งถา
เคร่ืองตกที่ความสูงระดับน้ีละก็รับรองดูไมจืด  สภาพอากาศ
ที่ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ  ทองฟาแจมใส  คาดวาจะ
ถึงปลายทางที่เวลา  8  นาฬิกา  45  นาที  ซึ่งชากวากําหนดการ
เดิม  15  นาที  จะอะไรซะอีกละครับ  ก็ผูโดยสารทานสุดทาย
ซึ่งขณะน้ีน่ังอยูที่เกาอี้หมายเลข  37G  ซีครับ  ดันขึ้นเคร่ืองแค 
5  นาทีกอนเคร่ืองออกเทาน้ัน  อยางไรก็ตาม  ผมหวังวาทาน
ผูโดยสารจะไดรับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางนะครับ”
กอนจะลง  ก็อยากจะไดยินเสียงใสใส  แตวาซุกซนของแอร-
โฮสเตสประมาณน้ี “ทานผูโดยสารคะ ขณะน้ีเรากําลังลดระดับ
ลงยังทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ  ขอใหทานผูโดยสาร
ทุกทาน  กรุณาน่ังอยูกับที่และรัดเข็มขัด  ปรับพนักเกาอี้ขึ้น
ตรง  เพ่ือวาทานผูโดยสารที่อยูหลังทาน  จะไดไมตองเอาหัว
ไปโขกเม่ือเคร่ืองลงหยาบ  โตะหนาที่น่ังก็เหมือนกัน  พับขึ้น
ดวย  จะไดไมกระแทกโดนทอง  เปดมานหนาตางเผื่อเคร่ือง
ตก  ในเคร่ืองจะมืด  เพราะไฟดับ  คนที่เขามาชวยจะไดมอง
เขามาเห็นไงคะ  การบินใครและสปา Alliance ขอขอบพระ
คุณ  ทานผูโดยสารทุกทานที่ใชบริการคา”

ความซ้ําซากและความหิวจะสําเร็จไดพรอมกันโดยดี
ดวยวิธีงายที่สุดคือ  หาของแปลกกิน  ผมขอไมพูดถึงความ
อรอยไดไหมครับ  เพราะวาความอรอยจริงน้ันอยูตรงไหนก็
ไมรู  ตองถอมตัวมากๆ เพราะไมไดมีปุมปมรับรสบนล้ินเยอะ
กวาใครเขา  ถึงขั้นจะบังอาจสอนจระเขใหเขียนหนังสือ  หรือ
สอนสังฆราชใหวายนํ้า  วาน่ันอรอยหรือน่ีไมดี  แตของแปลก
มีอยูจริง  และเห็นพองตองกันไดงายกวา  จงขับรถไปสนามบิน
หาดใหญเถอะครับ  ดานขวาหนาหมูบานอิงกมล  มีราน
Seafood  อยูรานหน่ึง  ชื่อตรงตัววา  “ซีฟูดกออรอย”  ในราน
มีส่ิงมีชีวิตเปนๆ อยูหลายชนิด ไดแก  กุงมังกร  กั้ง  ปูมา
ปูดํา  แมงดาทะเล  วายนํ้าไปมาดูนาสงสาร  แตจงตั้งใจใหม่ัน
คง  ไมหว่ันไหวตอวิบากกรรมของสัตวโลก  ดูเมนูอาหารแลว
ล่ันวจีกรรมไปตามมโนกรรมที่ทานมีเถอะ  สวนกุกจะประกอบ
กายกรรมใหสมบูรณแทน  กลายเปนอาหารจานโอชะ  อยูหนา
ทาน  อีกแคอึดใจหน่ึงเทาน้ัน  แตที่จะแนะนําเพราะเห็นวา

แปลกน้ันชื่อ  “หอยหวานค่ัว”  สอบถามมาไดความวา  หอย
หวานที่จะกินน้ัน  ถึงแกกรรมมากอนลวงหนาแลว  จึงเหมาะ
กับมือถือสาก  ปากถือศีล  อยางผมเปนอันมาก

อันหอยหวานน้ัน  เปนหอยฝาเดียว  รูปพรรณ
สัณฐานคลายนองหอยโขง  พ่ีหอยขม  เปลือกเปนลายนํ้าตาล
ขาว  คลายหอยทากแตหนากวาอยางหอยสังข  หากแตมีตีน
แบนอยางหอยโขง  ไมใชตีนแหลมอยางหอยชักตีน  เพ่ือให
งายขึ้นเอาเปนวาเปนหอย  แลวกินไดก็แลวกันนะ  เม่ือเสริฟ
จะมาเปนฝูง  มีสารสีเทาเมือกๆ เคลือบอยู  ไมมีอุปกรณ
สําหรับจับฉวยอะไรทั้งส้ิน  อยาสอดสายหาชอนหรือสอมอะไร
ใหใครเขารูวาเรามือใหมเลย   จงมองไปที่อาหารขางหนาแลว
ชมความงดงามของมันกอน   หรือดมกล่ินหางๆ วางทาใหสงา
ไมตองทําจมูกฟุดฟดหุบๆ บานๆ แลวใชมือน้ันแหละครับ แต
ไมตองถึงกับตะปบหรือกํา  แคน้ิวโปงกับน้ิวชี้ก็พอ  และดูดี
กวาดวย

              วิธีการกินก็จับใสปากครับอมเขาไปทั้งตัวน้ันแหละ
ครับ   แลวทําตาลอยๆ หรือหลับตาพร้ิมนิดๆ จงลืมความขื่น
ขมในอดีตใหหมด  อยาคิดถึงประสบการณที่ผานมา  หรือ
เปรียบเทียบกับรสชาติอาหารที่เคยกิน  ทานก็จะทราบไดโดย
ไมยาก  วาสารเมือกสีเทาที่เคลือบหอยอยูน้ันคืออะไรก็ไมรู
แตสวนประกอบสําคัญคือ  พริกไทยผงจํานวนมาก  ซึ่งจะ
กระตุนใหนํ้าลายหล่ังออกมาเปนลิตร  จงกลืนนํ้าลายเอื๊อกๆ
แตอยากลืนหอยลงไปเด็ดขาด  รอนพริกไทยมากก็ใหใชล้ิน
ขยับหอยมาที่กระพุงแกมซายทีขวาที  ตวัดล้ินใหทั่วเปลือก
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หอย  จนรสรอนของพริกไทยลดลง  จึงคอยคายลงบนมือ  แลว
ใชไมจิ้มฟนแคะเน้ือหอยออกมากินหนาตาเฉย  ปากที่วางลงก็คุย
ถึงรสชาติอาหาร  หรืออะไรก็ไดอยางตอเน่ืองร่ืนไหล  ประหน่ึงวา
น่ีไมใชคร้ังแรกของชีวิต

ขออนุญาตแนะนําหนอยไดไหมครับ  เน่ืองจากการอม
หอยทั้งตัวและกลืนนํ้าลายเอื๊อกๆ หรือดูดจุบๆ น้ันเปนกริยาที่ทํา
ใหดูดีไดโดยยาก  ตอใหอยูในปากของคนสวยหรือคนหลอก็เถอะ
ดังน้ันถาจะมีเพ่ือนกิน  (ซึ่งผมสนับสนุนใหมีมากกวาเพ่ือนตาย
เพราะการกินยอมสนุกกวาการตายเปนไหนๆ อน่ึงการกินคนเดียว
น้ัน  ไมเปนผลดีตอสุขภาพเลย) ก็ขอใหเลือกที่รูจักมักจี่กันดีอยู
แลว  อยาไปกินยามแรกรัก  หรือเพ่ิงออกเดทดวยกันคร้ังแรก
แตวาหากในชีวิตน้ี  จะไมขอกินขาว (หรือลงอุโบสถ) กับใครที่ไม
ใชคนรักละกอ  พอยังมีทางออก คือ ขอใหเลือกหอยตัวขนาดเล็ก
เทาหัวแมมือ  อยาใหใหญกวาหัวแมตีน  เพราะหากใหญไปจะอม
ไมถนัดปดปากไมสนิท  ดูแลวนาเวทนา  หอยตัวเล็กเม่ือยายหอย
ไปมาซายทีขวาที  กระพุงแกมก็ตุยนอยๆ ดูนารัก  กอนจะคาย
หอยออกมา  ก็ขอใหแนใจวาไดกลืนนํ้าลายไปหมดแลว  ดังน้ัน
จึงควรคายหลังจากรูสึกวาหมดรสรอนของพริกไทย  เพราะหาก
พริกไทยยังเหลืออยู  นํ้าลายก็จะมีมาก  เม่ือคายหอยออกมาจะ
มีนํ้าลายใสๆ จํานวนมากตามออกมาดวย  กลายเปนการบวนมาก
กวาการคาย  ดูแลวชวนหว่ันไหวอยูไมนอยวาน่ีหรือคือคนที่เราจะ
รวมหอลงโรง  ทาจะลงโลงเสียมากกวา  ถาเปนเพ่ือนกันก็อาจตอง
คิดหนักวาคราวหนาจะชวนมากินอีกดีหรือเปลาเน่ีย

เคร่ืองด่ืมที่เหมาะก็คือ เบียร  หรือนํ้าเปลา  อาหารจาน
อื่นๆ ควรเปนจานที่ไมเผ็ดรอน  จะไดชวยบรรเทากัน  ชีวิตจะได
ดูไมทุกขทรมานเกินไป  ไวนแดง  ไวนขาว  ไมตองเอาไป  โคก
หรือนํ้าเปลาก็พอได

กิน ด่ืม คุย เร่ือยจนครบทุกแงมุมของชีวิต  เศรษฐกิจ
การเมือง  สังคม  มีความสุขที่สุดเวลาอยูกับคนที่รูใจเน่ียนะครับ
เม่ือคุยครบเร่ืองที่ยังประโยชนแลว  ก็ไมแคลวตองวกมาที่การ
นินทาเพ่ือนๆ แลวเจานายแนๆ เลย  เม่ือถึงตอนน้ีแลวก็อยาปลอย
ใหวจีกรรมดําเนินไปได  ชวนกันไปตอที่อื่นเถอะครับ  เพราะคุย
เร่ืองเจานายก็พลอยอารมณไมดีไปเปลาๆ สูไปกระดก  Tequilla
Sunrise   ฟงเพลงเพราะๆ กันไมได   ในเมืองหาดใหญก็มีอยูหลาย
ที่  หลายสถาน  ลวนเปนหน่ึงในอบายมุขเสมอกันโดยถวนหนา
แตที่ใหมสุดแลวและควรคาตอการน่ังปลอยอารมณ  ก็ขอแนะนํา
ท ี่  “Monkey”  ซึ่งมีวงใหม (ไมรูจะเรียกวาวงดีหรือเปลา  เพราะ
เลนกันอยู 2 คน) ผมเคยไปน่ังฟงสมัยที่เขาเลนท ี่  Yalumba
ภูเก็ต  ก็สนุกสนานดี  มาฟงอีกทีที่หาดใหญ  ก็เหมือนเดิมแสดง



วาเปนฝมือลวนๆ ไมใชจากลักษณะของพ้ืนที่  หรือดินฟาอากาศ
เลนไดหลายแบบ  เพลงตั้งแตสมัยพ่ีแจ ยันจนถึงปจจุบัน  ลูกคา
โดยมากเปนพวกทํางาน  เรียกวาเปนชนชั้นกลางระดับลางถึงบน
ลักษณะเปนมิตร  ไมดุราย  ทําเลไมอยูในพ้ืนที่ที่ผูกอการราย
สนใจคือ ขางๆ รานตัดผมคุณส ุ  พนักงานเสริฟหนาตาธรรมดา
แตกิริยาเรียบรอย  เฟอรนิเจอรและแสงสี  ขอบอกวาคอนขางเลว
ฟงวาเดิมเปนผับแนวมาเลยมากอน  เคร่ืองด่ืมรสชาติด ี  แตที่
เยี่ยมที่สุดก็ดนตรีแหละครับ  อยาลืมพกบัตรไปดวยเพ่ือความ
ปลอดภัย  ใชวาหนาแกแลวเขาจะเชื่อ  เด็กสมัยน้ีหนาแกก็เยอะ
แยะไป  นัยวาแดดมันแรงขึ้นทุกวัน  บอกเอาไวเพราะประเด๋ียว
เขาไมใหเขาแลวจะเสียเที่ยว...



ปใหมเปนชวงเวลาที่เหมาะตอการอํานวยอวยพร
ดวยความปรารถนาดีจากใจ   การสงสาสนผานจลุสาร
นักศึกษาเกาคณะแพทยศาสตร  แมวาเปนส่ือสารทางเดียว
แตกเ็ปนวิธีการในการเขาถึงพ่ีนองผองเพ่ือนชาวคณะแพทย-
ศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางทัว่ถงึ

 วันเวลาทีผ่านไปมีเร่ืองราวเกิดขึน้มากมาย  แต
ละรอบปทีผ่านพนไป  ทุกคนยอมอดหวนคิดและทบทวนถงึ
ประสบการณทีผ่านมา  บางเร่ืองเปนส่ิงนาทํา  แตกลับไมได
ทํา  ยอมเปนเร่ืองทีน่าเสียดายและรันทด  ในขณะทีบ่างเร่ือง
เปนส่ิงไมนาทําทวากลับกระทําลงไป  นับเปนเร่ืองนาอาลัย
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ผมเปนศิษยเกาคณะ
แพทย ม.อ. รุน 3  มีความสนใจ
ติดตามและรวมทํางานกับสมาคม
ศิษยเกาคณะแพทย ม.อ. มาโดย
ตลอด  ทีผ่านมาสมาคมของเรานับเปน
สมาคมที่อายุยังไมมากนักเม่ือเทียบกับที่อื่นๆ
เปรียบเหมือนเด็กเล็กทีเ่ร่ิมเดินได  และจะตองเร่ิมเดินดวยตนเอง
ตอไป  ทัง้น้ีคณะแพทย, อาจารย, ศิษยเกาทัง้ทีอ่ยูในคณะแพทยและ
ทีท่ํางานอยูภายนอกคณะ  กจ็ะมีสวนในการชวยเหลือใหสมาคมหรือ
เด็กตวันอยคนน้ีสามารถเผชญิโลกตอไปไดอยางม่ันคงและมีศักด์ิศรี

 ทีผ่านมาสมาคมไดดําเนินการไปในหลายเร่ืองในการเชือ่ม
ความสัมพันธระหวางศิษยเกาดวยกนั  และกบัสมาคม  มีการสัญจร
ออกไปพบปะกับศิษยเกาในจงัหวัดตางๆ ในภาคใต  และกรุงเทพ
มหานคร  มีการจดัตัง้กลุมตัวแทนประจําจงัหวัดตางๆ โดยเฉพาะใน
ภาคใตและกรุงเทพฯ และคงขยายตอไปในภาคอืน่ๆ งานใหญทีสํ่าคัญ
คืองาน  Home  coming  night  ซึง่เปนภาระกจิหลักของสมาคมก็
สามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืนทุกๆ ป  ซึง่ในปลาสุดน้ี  มีศิษยเกา
มารวมงานคอนขางมาก  บางคนมาจากทีไ่กลๆ ในตางประเทศ  ทําให
งานครึกคร้ืนเปนพิเศษ  อยากใหพวกเรามาพบปะสังสรรคกนัมากๆ
อยางน้ีทกุป  ใหสมกบัคําวา PSU (Pride Spirit Unity)

ผมอยากใหสมาคมศิษยเกาของเราไดเจริญเตบิโต  กาวหนา
อยางตอเน่ืองและม่ันคง  มีทมีบริหารทีเ่ขมแขง็  มีศิษยเกาเขามาชวย
ทํางานมากขึ้นโดยเฉพาะหนาใหมๆ  และทีสํ่าคัญที่จะขาดเสียมิไดกคื็อ
ทนุรอนของสมาคม  ซึง่ขณะน้ียงัไมมากพอทีจ่ะเรียกวาม่ันคงได  ซึง่
ในเร่ืองน้ี  ทราบมาวาสมาคมมีโครงการระดมทนุ  โดยจะจดัแขงขนั
ขบัรถเเรลล่ีและแขงกอลฟ  ซึง่คงจะมีการประชาสัมพันธตอไป

ส่ิงทีอ่ยากใหสมาคมไดทํา  คือ จดัตัง้ตัวแทนประจําจงัหวัด
ตางๆ โดยเฉพาะจงัหวัดที่มีพวกเราอยูมาก  เพ่ือประโยชนในการตดิ
ตอประสานงาน

เน่ืองในโอกาสวันปใหมทีใ่กลจะมาถงึแลว  กข็อใหอาจารย
พ่ีๆ เพ่ือนและนองๆ ทัง้หลายมีสุขภาพทีดี่ทัง้กาย  และใจ  ประสบ
ความสําเร็จในหนาทีก่ารงาน  มีครอบครัวทีอ่บอุน  และมีความสุข
ตลอดปใหม   2549  น้ีทกุคนเทอญ.

และอาวรณ   กระน้ันก็ตามทัง้หมดน้ี  เปนส่ิงที่ผานเลยไปและ
เรียกกลับคืนไมได  ดังกลอนบทหน่ึงกลาวอยางนากินใจวา

คําวา  “พร”  ในพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติสถาน
หมายถงึ  “ส่ิงทีข่อเลือกเอาตามประสงค”  เพราะฉะน้ัน  “พร”
จงึเปนส่ิงทีต่องเลือกตดัสินใจและ  “ทํา”  ดวยตวัเอง

ในทํานองเดียวกนั  ผมในฐานะประธานทีป่รึกษา
สมาคมนักศึกษาเกาคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร  กพ็รอมทีจ่ะ  “ทํา”  มากขึน้  ไมวาการไปเยีย่มเยอืน
นักศึกษาเกาตามจังหวัดตางๆ พรอมกรรมการสมาคมฯ หวังวา
ในอนาคตสมาคมฯ  และนักศึกษาเกา  ปฏิสัมพันธ  และการมี
สวนรวมดวยการ  “ทํางานรวมกนั”  มากขึน้  ในรูปแบบของ
กจิกรรมและความสัมพันธแบบเครือขาย  ไมวากจิกรรมทัว่ไป
และกิจกรรมวิชาการ

           สุดทาย  ผมขอสงขาววาในระหวางวันที ่ 1 - 4
พฤศจกิายน 2549  ผมเปนประธานจดัการประชมุ  9th Asia
Oceanic Congress of Sexology  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล
ถ.รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ  ผมใครขอเชญิชวนผูสนใจเขารวม
ประชมุวิชาการในวัน  เวลา  ดังกลาว  คาลงทะเบยีนคนไทย
4,000  บาท  โปรดติดตอ  น.พ.วีระพล  จนัทรดียิง่  ภาควิชา
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร  หาดใหญ  สงขลา  90110  หรือ  01-9595091
หรือทาง e-mail : verapol.c@psu.ac.th

อน่ึงในวันสุดทายของการประชมุวิชาการ คือ วันเสาร
ที ่4 พฤศจิกายน 2549  ผมและกลุมนักศึกษาเกาคณะแพทย-
ศาสตร  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ถอืโอกาสน้ีจดั
งานพบปะสังสรรคนักศึกษาเกาคณะแพทยศาสตร  ทีโ่รงแรม
ดิเอมเมอรัล  ตัง้แตเวลา 18.00 น.  เปนตนไป  คาบตัรเขางาน
คนละ  500  บาท  (ปทีแ่ลวจดัวันเสารท ี่  30  เมษายน  2548
ณ โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ มีศิษยเการวมงานราว  100-
110 คน)

โปรดสงขาวไปยังเพ่ือนรวมรุนของทาน   รวมถงึ
คณาจารยเกาที่ทานรูจัก
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ไมไดเขยีนจดหมายถงึกนัตัง้นาน   เพราะมัวแตใช
โทรศัพทคุยกนั  แตฉันคิดวาบางคร้ังจดหมายกใ็หความรูสึกทีดี่
มากกวานะ  ฉันวาดีกวาจดหมายอเิล็กโทรนิกสทีเ่ราสงกนัมากขึน้
เร่ือยๆ เพราะเราตองตั้งหนาตัง้ตารอจดหมายจากบุรุษไปรษณีย
(ฉันกลัวเขาจะตกงานงะ!! ไมใชอะไรหรอก) เธอเหน็ดวยไหมจะ
นึกถึงสมัยกอนตอนเรายังเด็กๆ ฉันเองเปนคนหน่ึงทีช่อบเขยีน
จดหมายคุยกับเพ่ือนๆ ทางจดหมาย (pen pal) ทําใหเราไดรูจกั
ผูคนมากมายเพ่ิมขึน้  เธอจําไดไหมจะทีเ่ธอเคยบอกฉันวาเธอนึก
ถงึบรรยากาศเกาๆ สมัยเรียนทีค่ณะแพทย ม.อ. ทีเ่ราขีม่อเตอร-
ไซคไปหาอะไรกินกันงัยละ  แตตองขอโทษดวยนะทีจ่ดหมายฉบบั
น้ีฉันขอพูดถงึรานที่ฉันอยากใหเธอมาชมิทีห่าดใหญกอนนะ  เน่ือง
จากเม่ือคืนฉันแคนรานน้ีมากเลยละเธอ  รานกวยเตีย๋วรานน้ีนะ
เธอ  ทีฉั่นเคยเลาใหเธอฟงบอยๆ แลวเธอยังอยากกินเลย  พวก
เราทีน่ี่ (ที ่ม.อ.) ตัง้ฉายารานน้ีวากวยเตีย๋วเจโหด!! จริงๆ แลวเธอ
ชือ่รานวากวยเตีย๋วเจติว๋  เด๋ียวฉันจะบอกเธอวาโหดยงังัยนะ  กอน
อืน่ขอบอกเธอวากวยเตีย๋วรานน้ีอรอยมาก  เปนกวยเตีย๋วหมูตมยํา
รสชาตกิลมกลอม  เคร่ืองปรุงกพิ็ถีพิถนัมากเลย  ฉันวาเธอคงไม
อานจดหมายน้ีขณะกําลังหวินะ (ดวยความหวังดี!!)

คราวน้ีมาดูวาฉันแคนเจแกไดอยางไร  เม่ือคืนน้ีนะฉัน
ตองรอกินตัง้ชัว่โมงคร่ึงแนะเธอ!!!  กวยเตีย๋วชามเดียวนะ  แต
ดวยความอยากกินบวกกบัฉันยงัไมคอยหวิ  และประเมินเจแกต่ํา
ไปหนอย  ทําใหเกิดอาการหวิจนตาลาย  โชคดีทีฉั่นเอาหนังสือ
นิยายไปอานดวยเลยทําใหจติใจไมฟุงซานมากนัก  แตเธอรูไหม
ฉันอานนิยายสําหรับเยาวชนเลมน้ันจบเลยละเธอ  กเ็ร่ือง  The
chronicles of Narnia เลมแรกที่เขานํามาทําเปนหนังทีจ่ะเขาฉาย
ปลายปน้ีงัย  ไววางๆ จะเลาใหเธอฟงนะระหวางน่ังอานฉันจะคอย
สังเกตผูคนไปดวย  ก็สนุกดีนะ  ไดขอคิดอะไรหลายๆ อยางและ
ไดเร่ืองทีจ่ะมาเขยีนเลาใหเธอฟงดวยไงละเธอ

           ฉันวาเจแกเปนคนทํากวยเตีย๋วทีพิ่ถีพิถนัมากจนถงึมาก
ทีสุ่ด  และทําไดชาเกอืบจะทีสุ่ดทีฉั่นเคยเจอมาเลยละ  แกทําคน
เดียว  เลยตัง้แตลวกเสนปรุงเปนตมยําทีสุ่ดแสนจะรสชาติกลม
กลอม  สวนเด็กเสริฟมีหนาทีเ่สริฟเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  ฉันจะ
เลาเร่ืองสนุกๆ ทีร่ะหวางน่ังรอใหเธอฟงนะ  คนสวนใหญทีม่าน่ัง
กนิ  จะกมหนากมตารอคอยอยางมีความหวังวาจะไดกนิเหมือน

กบัโฆษณาเสียงเรียกเขาระหวางรอสายของ AIS (ไมไดชอบนะปกติ
ใชอกียีห่อ  แตตองการใหเธอเหน็ภาพพจน) รานขายขาวมันไกหรือ
ขาวหมูแดงทีมี่คนยนืรอแลวรองเพลงรอ  ทีร่านเจกเ็ชนกนัคนทีร่อ
กน่ั็งรอไปไมมีใครบน  วันนึงมีเด็กนักศึกษาคงรอมานานแลวไมได
กนิสักที  เลยเดินไปบอกเจวาทําไมยงัไมไดสักท ี (คงเพราะกลัววาเจ
แกจะลืมหรือเพราะหวิกมิ็ทราบได) เจแกเลยบนกลับวา  เด๋ียวก็ได
กนิเอง  ไมเห็นคนอืน่เหรอเขาก็รอเหมือนกัน  ใหกลับไปน่ังแลวไม
ตองมาบนอีก  ระหวางทีเ่จแกบนเด็กคนน้ัน  แกก็หยุดลวกเสนไป
เลย  แลวก็บนตออกี  1-2  นาที  แตเธอคิดดู  คนอืน่ทีร่อเขาจะคิด
อยางไรทีเ่จแกหยดุทําไป (เวลาเปนเงินเปนทองนะเธอ)  ฉันคิดในใจ
เด็กคนน้ีชางไมรูกตกิาของรานน้ีเลย   หามทวงวาทําไมยังไมได
เพราะเจะแกอารมณศิลปนมาก  แกจะทําไปเร่ือยๆ ถึงคิวไดกนิเอง
อกีอยางถาเธอพ่ึงมาใหมนะ  ถาเธอเหน็โตะวางอยาไดแถเขาไปน่ัง
เปนอนัขาด  เจแกจะบอกทนัทวีายังมีคนทีร่ออยูกอน  มันจะทําให
คนอืน่ไดกินชาไปอกี  ส่ิงแรกทีต่องทําคือ  เธอตองมาจดรายการที่
เธอตองการพรอมทัง้ใสชือ่เธอไวดวย  แลวปกไวทีท่ีเ่สียบกระดาษ
เจแกจะทําตามคิว  ออ! อยาลืมเขยีนตัวโตๆ อานชดัๆ มิเชนน้ันพอ
ถงึ order ของเธออาจถกูบนอีกเพราะเจแกอานไมออก  แกก็จะบน
อกี  ตองพยายามเขยีนใหชดัถอยชดัคํา  ใสอะไรไมใสอะไรบาง  ถา
คัดลายมือใหแกไดจะเปนการดียิง่  ฉันเคยเจอเด็กนักศึกษาคนหน่ึง
เขาเขยีนตวัเล็ก  แลวไมมีหวั   เจแกก็บนวาเด็กสมัยน้ีไมไดเร่ืองเลย
เขยีนตัวเล็ก  แถมยังไมมีหวัอกี  ทีฉั่นบอกวาแกอารมณศิลปนก็คือ
บางทแีกคงจะเบือ่มาก  หรือคงอยากจะสูบบหุร่ี  อาจจะหยุดทํา
กวยเตีย๋วหนัมาสูบบุหร ี่  1  มวน  แกจะสูบเปนสูบ  ไมทําไปสูบไป
อกีเชนกนั  คนรอกร็อตอไป  อกีอยางรานเจโหดเขาหยดุวันพระนะ
เธอ  เจแกขายทกุวันไมเวนวันเสารหรืออาทิตย   ยกเวนวันพระ  เปน
งัยเธอ hip  และ  chic  มากเลยใชไหมจะเธอ

แตไมวาจะเปนอยางไรกต็าม  ฉันมาทีไรกค็นเตม็รานแก
ทกุท ี ไมเคยไมรอเลย  แตถาเธอไดชิมเธอจะรูวามันอรอยแคไหน
เธออาจจะรองวา  พระเจา!!! จอรจ! มันยอดมาก!  มีอยูคร้ังนึงฉัน
เกอืบจะรองไหดวยความตืน้ตนัใจเลยนะเธอ  ไปถึงฉันก็ตรงร่ีจะเขา
ไปเขียน order แตเธอเชือ่ไหม  เจแกทําตาม order หมดแลว  แก
ถามฉันวาเหมือนเดิมใชไหม  ฉันเลยตอบวาใช  ทัง้ๆ ทีจ่ริงฉันอยาก
กนิเสนเล็กตมยํา (ปกตฉัินชอบบะหม่ีอยางทีเ่ธอรู) ก็เลยตองเลย
ตามเลย  น่ันเปนขอดีของเจแกคือ แกจะจาํลูกคาไดเสมอ  โดย
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เฉพาะขาประจํา  แกจะจําไดวาชอบเผด็/เค็ม/หวาน  หรือกนิอะไร
เปนพิเศษ  ลืมบอกไปรานน้ีราคาเดียวนะเธอ 40 บาท  ไมมีพิเศษ
แตขอไดวาใสไมใสอะไร  พูดถงึเร่ืองใส  ไมใสอะไร  มีอยูคร้ังหน่ึง
มีผูหญิงคนนึงไมรูวาเธอคงขาดธาตเุหล็กหรืออยางไร  เธอส่ังแตตบั
อยางเดียว  พอถงึ  order  เธอ  เจแกกบ็นอีกวาทําใหไมไดจะใสแต
ตบัอยางเดียวไดอยางไร  ตองใสอยางอืน่  เพราะตบัมีนอย  ผูหญิง
คนน้ันกเ็ลยบอกวาใสอะไรก็ได  และขอตบัดวย  แตเจแกก็บนไม
เลิก  ผูหญิงคนน้ันเลยพูดเบาๆ กับตวัเองวาเอาแตเสนก็ได  ฉันนะ
ขําสุดๆ เลย  ก็ดีไปอยางนะเธอ  แคน่ังรอกนิกวยเตีย๋วกไ็ดเหน็
อะไรแปลกๆ มากมายมาเลาใหเธอฟง  เปนอยางไรเธอหวิหรือยงั
ไปหากวยเตีย๋วกนิกนัดีกวา  กะวาจะไปน่ังรอกินกวยเตีย๋วเจแกอกี
แลวฉันจะหาเร่ืองมาเขยีนเลาใหเธออานอกีนะ  แตจริงๆ เร่ืองของ
เจยังมีอกีเยอะเลยละเธอ

คิดถึง



                                                       อินซูลนิ
   insulin19@yahoo.co.th

กอนอืน่ตองขอสวัสดีทานผูอานทุกทาน อินซูลนิ
ตองขอแนะนําตวัเองกอนวาจะมาพบกับทุกทานในสวนของ
คอลัมน “ปกิณกะ ม.อ.” เปนคอลัมนนองใหมทีจ่ะมาประจํา
การทีส่ารศิษยเกานะจะ####คอลัมนน้ีเปนการสงขาวความ
เคล่ือนไหวและความกาวหนาตางๆ ของคณะแพทย  และ
บคุลากรในคณะแพทย  อันเปนทีรั่กของเราใหแกศิษยเกา
ทั้งหลาย####นอกจากน้ีอนิซูลินกย็ังยินดีที่กระจายขาวสาร
ของทานสมาชกิสมาคมทุกทานดวย  ใครอยากใหอินซูลิน

ชวยกระจายขาวเร่ืองไหนกส็ง e-mail มาไดที ่ insulin19@yahoo.co.th  อนิซลิูนยินดีทีก่ระจายขาวใหจา####กอนอืน่ก็ตองกลาว
สวสัดปีใหม 2549  ทีจ่ะถงึน้ีกอนนะจะ  ขอใหศิษยเกาทุกทานมีความสุขมากๆ และขอใหรวยๆๆๆๆเนอ####เร่ิมทีค่วามเคล่ือนไหว
แรกเลย....อนิซลิูนขอแสดงความยินดีกบัศาสตราจารยคนใหมหมาดๆ ของคณะแพทยก ็ศาสตราจารยนายแพทยหเทญิ  ถ่ินธารา
หมอ ม.อ. รุน 8 น่ันเอง  สวนเคร่ืองโยกมดลูกสงขลาทีป่ระดิษฐขึน้มา  และจดลิขสิทธ์ิแลวน้ัน  ตอนน้ีอินซูลินไดขาวมาวา  บริษทั
Storz  ของประเทศเยอรมัน  มาซือ้ลิขสิทธ์ิไปผลิตมาใหชาวโลกไดใชกันแลวจา...เกงจริงๆ เลย####เหตุการณความไมสงบใน  3
จงัหวัดชายแดนภาคใตอยูในความสนใจของประชาชนเปนอยางมาก  ไมเวนแมแตแพทย  เดือน พ.ย. ทีผ่านมา  องคกรแพทย
ของคณะแพทย   ไดรับเกียรติอยางสูงจาก ฯพณฯ อานนัท  ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  และประธาน กอส. มาบรรยายและ
แสดงความคิดเห็นในเร่ือง “บทบาทของแพทยกับสถานการณชายแดนภาคใต”####งานน้ีมีคนเขาฟงกนัอยางลนหลาม  นาปล้ืมใจ
จริงๆ เลยนะเน่ีย####ใครไปใครมาในคณะ  ตอนน้ีกค็ณุหมอไปรยา  รุจโิรจนจนิดากุล หมอ ม.อ.รุน 19 กลับมาจากการฝกอบรม
ทีป่ระเทศเยอรมันแลว  ตอนน้ีภาควิชาอายุรศาสตรเลยมีหมอโรคเลือดกลับมาชวยอกีหน่ึงคน..สูเคาเนอ####สวนคุณหมอชัยณรงค 
โชคสชุาต ิ อาจารยสูตหินุมสุดหลอ  หมอ  ม.อ. รุน 20 บนิลัดฟาไปเรียนตอทีอ่เมริกาแลว  แววๆ มาวาจะไปสองสามปแหนะ####
สวนคณุหมอบุรภัทร  สังขทอง  อาจารยภาคศัลยและคณุหมอรัศม ี สงัขทอง  ม.อ.รุน 18  แววๆ มาวาจะกลับมาจากอเมริกาชวง
ตนปหนาน้ีแลว####อนิซลิูนดีใจจงัจะมีหมอศัลย ICU กลับมาพัฒนา ICU ศัลยกรรมแลว...เฮ####พอคณุหมออนชิุต กิจธารทอง
retina  man  ลาออกจากภาควิชาจกัษุวิทยาปุบ  ก็ได คณุหมอปฐมา ภูรยานนทชัย  retina  girl  แมลูกออนมาชวยปบ...อยางน้ี
คณุหมอแมนสงิห  รัตนสคุนธ   retina  man  รูปหลอกค็งมีคนแบงเบาภาระงานไปไดอกีหนอยนะเน่ีย####การประชมุวิชาการ
ชวงน้ีเงียบๆ ไปหนอย  อนิซลิูนคิดวาฤดูประชมุวิชาการจะเร่ิมอีกคร้ังตัง้แตตนปหนา####1 - 4 มีนาคม 2549 จะมีงานประชมุวิชา
การ  ทางดาน  palliative  care  ใครสนใจตดิตอศูนยจัดการประชมุไดเลย####คณุหมอสุภมัย  สนุทรพันธ  ประธานการจดัการ
ประชมุทางอายรุศาสตรฝากมาบอกวา  15 - 17  มนีาคม  2549  จะมีงานประชุมวิชาการทางอายรุศาสตร  เร่ือง ”การดแูลภาวะ
เบาหวาน”  ใครสนใจตดิตอสอบถามไดทีภ่าควิชาอายรุศาสตรนะจะ####เขยีนไปเขียนมาหนากระดาษกห็มดพอดี.......วาเสียดาย
จงั#### อนิซลิูนตองขออําลาไปกอนนะจะ Happy New Year 2549 จา########
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  เปดเทอมแรกของปสอง  เราเร่ิมพบกบัความเปล่ียน
แปลงในตวัเพ่ือนๆ บางคน  มีเพ่ือนเราสามคนมาเรียนดวยอาการ
สํารวมมากขึน้  ศีรษะลานเล่ียนเปล่ียนจากทรงผมธรรมชาตมิา
เปนทรงผมของวัดเสาหลิน  ตรงน้ีก็ถงึบางออ  ทานทัง้หลายเหลา
น้ีไดผานการบวชเรียนมาในชวงปดภาคฤดูรอนทีผ่านมาน่ีเอง  มี
สองคนทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยางมาก  คนแรกคือสมภพ  ภพเปน
หนุมนอยชาวตรังทีผ่านเขามาในร้ัว  ม.อ.  ตัง้แตปหน่ึงพรอมพวก
เราน่ันแหละ  ภพมีทกุอยางทีพ่วกเราผูชายพึงจะมี  ทัง้รางกาย
และจิตใจ  แตส่ิงหน่ึงทีภ่พมีมากกวาเพ่ือนชายคนอืน่ๆ คือกลาม
กลามเปนมัดๆ มันมาทัง้กลามทีใ่หญและแรงงานทีม่ากลน  งาน
ไหนตองการแรงงาน  เรียกภพได  ไมวาจะเปนงานยก ขน ยาย
หรือตดิตัง้  โดยเฉพาะติดตัง้ไฟฟาในงานกจิกรรมของคณะ  ภพ
ชวยได  ส่ิงหน่ึงทีส่ามารถพิสูจนถงึเร่ียวแรงอนัมหาศาลของภพ
ได  มีอยูคร้ังหน่ึง  พวกผูชายกําลังออกกําลังกายกนัทีใ่ตหอพัก
บนิหลาหน่ึง  ซึง่เปนหอทีเ่ปนของนักศึกษาแพทยชายในขณะน้ัน
ใตหอจะมีทีย่กนํ้าหนักประดิษฐเอง  ไมทราบใครทาํเอาไวนานมา
แลว  อาจจะเปนรุนพ่ีคนหน่ึงหรือพอบานก็ไมทราบได  ชาคริตซึง่
เปนผูชายทีต่วัโตทีสุ่ดในรุนกําลังยกนํ้าหนักเลนอย ู  ภพเดินมาถึง
พอดี  จึงเกดิการลองของกันขึน้  มีการทาทายเร่ืองกําลังกนั
ชาคริตทาภพวาไมสามารถยกนํ้าหนักน้ีไดดวยแขนขางเดียว  แค
น้ีกข็องขึน้แลว  แตกอนจะมีการประลองกําลังน้ัน  จะทํากนั
เงียบๆ ไดอยางไร  ตองมีการเรียกคนดูมาเปนสักขพียานสิ  จงึ
จะสมกบัศักด์ิศรีของยอดชายนายสมภพคนน้ี  และเม่ือถงึเวลา
ยก  คนเชยีรเร่ิมแบงเปนสองฝาย  ฝายหน่ึงอยากใหภพทําได
แตฝายน้ีมีนอยกวาอกีฝายหน่ึงซึง่อยากใหภพอาย  แตเจาตวัเอง
´ ÙÁÑè¹ ã̈ àÍ ÒàÊÕÂÁÒ¡æ ยนือยางชายชาตร ี  สวมเส้ือยดืรัดรูป  พรอม
ทัง้มวนพับแขนเส้ือพอใหเหน็กลามงามๆ วาแลวก็ใชมือขวาจบั
ดามทีย่กนํ้าหนัก  แลวออกแรงทัง้หมดทีมี่อยู  เวลาผานไป
ประเด๋ียวเดียว  พรอมหนาตาทีเ่หยเก  เหล็กดามน้ันกค็อยๆ ยก
ขึน้  ภพทําได  ทําไดอยางงดงาม  ยกเวนใบหนาทีต่อนน้ีดูไมได
เลย  แตพอเจาพระคุณทูนหัว  ดวยความทีนํ้่าหนักมันมาก  จงึ

ทําใหภพเร่ิมเกดิอาการเซเม่ือเขายกมันมาถงึระดับอก  แลวภพก็
เร่ิมหมุนตัวตามการถวงของทีย่กนํ้าหนักแฮนดเมดอนัน้ัน  แลว
ภพก็ยกมันพนศีรษะได  แตหากใครมองจากดานบนจะดูเหมือน
วาเหล็กยกนํ้าหนักอนัน้ัน  กําลังหมุนเหมือนนาฬิกาทีห่มุนทวน
เขม็อยู  ถงึตอนน้ีทุกคนทีเ่ชียรอยูตางก็โหรองดวยความตะลึง
สะใจ  และขําอยางสุดตวั  เพราะเจาตวักําลังหมุนตามแรงทีเ่หล็ก
ยกนํ้าหนักน้ันพาไป  หาวินาทจีากน้ัน  ภพกช็นะพนันทันที

พาออกนอกเร่ืองไปนาน  ยอนกลับมาใหม  หลังจากที่
กลับจากการบวชเรียนรับใชพระพุทธศาสนามานานนับเดือน  ภพ
กลับมาดวยอาการสํารวมขึน้  เดินชาลง  มักมองต่ําอยูเสมอ  ขาว
วงในวากนัวาเปนการเดินจงกลม  ชวงสัปดาหแรกๆ ของการ
เรียนน้ัน  เพ่ือนๆ จะเหน็ภพน่ังสมาธิกอนการเรียนเสมอๆ ชวง
บายโมงกอนจะเร่ิมเรียนแล็บกรอสทุกคร้ัง  ภพจะจองทีห่ลังหอง
เรียน  พรอมกับเกาอีห้ัวกลมหน่ึงตวั  เพ่ือจะน่ังขดัสมาธิบนน้ัน
และเร่ิมบําเพ็ญภาวนา  นัยวาจะชวยใหมีสมาธิในการจํา  เพราะ
แล็บกรอสน้ัน  ขึน้ชือ่วาเปนวิชาทีต่องทองจํามากทีสุ่ดวิชาหน่ึง
หรือเปนเพราะวาการน่ังสมาธิหลังกินอาหารม้ือเทีย่งมาอยางมากน้ัน
(เรียกอีกอยางวา  กนิมาเต็มคราบ)  จะชวยลดอาการทองอดืเฟอ
เรอเปร้ียวได  หรือภพกําลังอทุิศสวนบญุสวนกศุลไปใหอาจารย
ใหญอยู  กไ็มมีใครทราบได  แตน่ันแหละเม่ือมีคนทําดี  ยอมมี
มารผจญเม่ือน้ัน  พวกผูชายบางคนพยายามทําใหภพสมาธิแตก
ไมวาจะหัวเราะ  เลาเร่ืองตลก  บางคนมีความชํานาญดานการ
ผายลม  กจ็ะไปปลอยอยูขางๆ พอใหไดยนิเสียงชดัๆ กล่ินมีหรือ
ไม  ไมรู  ตองการขูอยางเดียว  แตกไ็มมีมารตนใดพิชติใจภพได
นาเล่ือมใสจริง  แตภพทําอยางน้ีไดไมนาน  ดูเหมือนวาการน่ังขดั
สมาธิบนเกาอี้หัวกลมจะสรางความทรมานมากกวาสรางสมาธิหรือ
อยางไรกไ็มรู  ภพจงึเลิกทํามันหลังจากที่ปฏิบตัไิดตั้งส่ีหรือหาคร้ัง

วีรกรรมอกีคร้ังหน่ึงหลังการบวชเรียนน้ีคือ  การไปดู
คอนเสิรตนูโวในโรงยิมของมหาวิทยาลัย  งานน้ีเพ่ือนๆ ไปดูกนั
มาก  ภพจะพลาดไปไดอยางไรกนั  หลังจากกินขาวม้ือเยน็กนั

ท ี่ไม
ลบัลบั
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เสร็จแลว  กเ็ร่ิมไปจบัจองทีน่ั่งกนัทนัที  ทีต่องจบัจองเพราะวาเรา
จองตัว๋ชัน้ประหยัดทีสุ่ด  ไมมีการระบทุีน่ั่ง  แบบวาใครมากอน
ไดกอน  และหามลุก  มิฉะน้ันจะเสียทีน่ั่งไดทนัท ี เปนดังน้ีจงึ
เกดิความชลุมุนกนับาง  เพราะตางคนตางอยากไดทีน่ั่งดีๆ มอง
เหน็ชดัๆ มันจงึดูสับสนวุนวาย  วุนวายขนาดไหนละหรือ  กข็นาด
ทีมี่เพ่ือนผูชายตวัเล็กๆ คนหน่ึงหนามืดเกือบจะเปนลม จูๆ  กห็นา
ซดี  ตัวเย็น  เหง่ือออกชุมตวั  ลําบากเพ่ือนๆ ทีม่าดวยกันตองหา
ลูกอมใหอมและพัดลมใหกนัยกใหญน่ันแหละ  อาการจงึจะดีขึน้
เม่ือเกิดความสับสนเชนน้ีเกดิขึน้  ภพจึงเร่ิมหาทางออกใหกบัตวั
เองอกีคร้ัง  โดยการเร่ิมน่ังขดัสมาธิเอามือทัง้สองขางมาประสาน
กนัทีห่นาตกัและหลับตาลง  ตองทําสมาธิกอนเด๋ียวสมองจะสับสน
ดูคอนเสิรตไมสนุก  ประมาณหานาทีทานจึงตืน่ขึน้มาพรอมกบั
ความสงบอยูคนเดียวเพราะเพ่ือนๆ  ตางก็อบัอายขายหนากนั
ขนาดทีต่องน่ังเวนระยะหางออกไปประมาณสองฟุตจากภพ  ตวั
ใครตวัมัน (ขณะน้ัน) ภพไมใชเพ่ือนเรา  คนอื่นๆ จะมาน่ังขางๆ
กไ็มกลา  เพราะขนาดคนอืน่ (เพ่ือนๆ ของภพน่ันแหละ) ยงัเวน
ระยะหางจากผูชายคนน้ี  แถมยงัทําหนาทําหนาตาเดอๆ แลวเขา
ซึง่มาทหีลัง  แถมยงัไมรูจกัภพอีกจะกลาเขาไปน่ังแทรกไดอยางไร
หลังจากดูนูโววันน้ัน  ภพกเ็ร่ิมตระหนักวา  วันใดทีภ่พน่ังสมาธิ
เพ่ือนๆ จะเร่ิมหาย  ภพกเ็ลยเร่ิมหยดุน่ังสมาธิไป  หางออกไป
หางออกไป  จนเพ่ือนๆ ไมเคยเหน็ภพน่ังสมาธิอกีเลย  ไมรูวาเปน
เพราะเพ่ือน  หรือเพราะภพเบือ่เอง  หรือเพราะเหตผุลอะไรอกี
นานัปการไมทราบ  แตคาดเดากนัวาเพราะเบื่อแลวเสียมากกวา

อีกคนหน่ึงทีมี่ความเปล่ียนแปลงไปอยางมากคือตีใ๋หญ
(ไมใชตีเ๋ล็ก) ตีใ๋หญไปบวชทีวั่ดชื่อดังแหงหน่ึง  หลังจากทีล่าสิกขา
มาคราวน้ี  ตีใ๋หญเปล่ียนแปลงไปมากอยางส้ินเชงิเลย  จากทีเ่คย
คบหาเพ่ือนฝงูบาง  กลายเปนไมคอยมีเพ่ือน  แถมเม่ือมีเวลาวาง
กมั็กจะไปขลุกอยูกบัชมรมพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย  วันเสาร
อาทิตยไหนวาง  กจ็ะไปวัดทีเ่คยบวชเรียน  ดูสุขมุ  นุมลึกขึน้
เปนการเปล่ียนแปลงทีดี่หรือไมกไ็มสามารถทราบได  เพราะขึน้
อยูกบัวาเพ่ือนคนใดคิดอยางไร  แตถึงกระน้ันในแวดวงวิชาการ
ของชัน้ปก็มีการวิพากษวิจารณกนัไปตางๆ นานา  เพราะหลายคน
ทีก่ลับมาจากบวชเรียนในชวงน้ัน  หากไมสามารถแบงสันปนสวน
ของชวิีตการเรียนกับวัดได  กจ็ะขอลาออกเพ่ือไปปฏิบัตธิรรมเสีย
อยางน้ัน  โชคดีทีต่ีใ๋หญสามารถแบงเวลาได  จนสามารถเรียนจบ
ออกไปพรอมกบัเพ่ือนๆ ในรุน
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หลังจบ Extern หลายคนตดัสินใจไปเปนแพทยใชทนุ
ในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  (เชียงใหม,  ขอนแกน, ม.อ.) เน่ือง
จากมีขอดีหลายอยาง เชน ไดสอบ board เร็วกวาเพ่ือนๆ (ทีต่อง
ไปใชทุน 3 ป ) แตกจ็ะขาดชวงชวิีตในตางจังหวัด (ซึง่หาไมไดอกี
แลว) สวนใหญ  extern  ทีจ่บในมหาวิทยาลัยน้ันๆ จะรูและเขาใจ
ระบบ พชท. ดี แตสําหรับ extern ทีอ่ืน่ (เชนผม) อาจจะรูระบบ
พชท. ไมมากนัก (บางคร้ังก็กลัว) จนรูอีกทีกเ็ขาระบบไปแลว

ผมตัดสินใจมาเปน พชท. ในภาควิชาศัลย ม.อ. เน่ือง
จากไดกลับบานดวย  และได train ศัลยกรรม  ชวงแรกที่มาอยู
ตองปรับตัวมาก  ทัง้ระบบการทํางาน  ซึง่ไมเหมือนกับที่ๆ  เรา
เคยอยู  บางคนทนไมไดถึงกับลาออกกมี็

ถามองยอนกลับไปตอนทีเ่รามาสมัคร  เราตืน่เตนและ
ดีใจเวลาเขาประกาศรับเราเปน พชท. แตพอมาอยู  กลับรับไมได
(บางคนลาออกโดยใหเหตุผล  เชน  ไมชอบ  ER  ทําไมตองตรวจ
case med. ฯลฯ)

ชวงชวิีต  4  ปทีอ่ยูใน ม.อ. มีทัง้สุข  ทัง้ทกุข  โดน
อาจารยดา  ทัง้ในและนอก OR แตมันทําใหเราตัง้ใจดูแลคนไข
มากขึน้ (ยิง่ดุ  ยิง่ดูละเอยีด!)

ขอดีหลายอยาง (ผมขอพูดในสวนของศัลยนะครับ) คือ
ไดทําหัตถการคอนขางเยอะ (แตตองอยูที ่performance เราดวย
นะครับ) สวนเร่ืองการเรียนการสอน  เราตองคนควากันเอง  ชวย
กนัตวิ  โตขนาดน้ีแลว  ตองพ่ึงตนเอง  อยารอหรือตําหนิอาจารย
วาไมสอนเลยครับ!  ระยะหลังม ี  young  staffs  มากขึน้หลาย
คน  มีความตัง้ใจสอนนองๆ และพัฒนาภาควิชาของเราใหกาว
หนา (ขอใหเปนกําลังสําคัญของ ม.อ. ในอนาคตตอไปนะครับ)

ถามองไปรอบร้ัวมหาวิทยาลัย  ยงัมีคณะอืน่ๆ ทีอ่ยูรวม
กบัเรา  ถามีเวลาก็สามารถขบัรถไปเยีย่มชมได!  เน่ืองจากผมเปน
คนสนใจส่ิงรอบขาง (นอกเหนือจากวิชาที่เรียน) ไดรูจกักบับคุลากร
ทัง้ในและตางคณะ (เชน คุณชาญ วารีรัตน  ชางภาพมือหน่ึงของ
ม.อ.)  ทําใหไดเปดโลกกวาง  (ไมใชแตเฉพาะในการทํางานอยาง
เดียว) มากขึน้และมีกจิกรรมดีๆ ในร้ัว ม.อ. ใหเราทําอีกมากมาย

               จะวาไปแลวในร้ัว ม.อ. (สําหรับเด็กกรุงเทพฯ) อาจ
จะเปนชวงชวิีตที่ไดสูดอากาศบริสุทธ์ิทีสุ่ดก็วาได

การ  train  ศัลยกรรมที ่ม.อ. ถอืวาคอนขางหนักเม่ือ
เทยีบกับหลายๆ สถาบนั  เน่ืองจากผมไดไป  elective  ในหลายๆ
ที ่ และเหน็ลักษณะการทํางาน  อยางนอยกท็ําใหเราภูมิใจ  หรือแม
กระทัง่ตองไปผสม  chemo  หลังจากออก  OPD  เสร็จ (ซึง่เราบน
ดาอาจารยตลอด!) แตน่ันเปนความรูทีเ่ราเอาไปใช (และตอบสอบ
board  ได) ไมเชือ่ถามพีป่ ี  5  สิวาจํา  dose  chemo  ขึน้ใจเลย!

หลายคน   train  ศัลยกรรมที่ ม.อ. จบไปแลว  มีหลาย
ความรูสึก  บางคนเฉยๆ  บางคนชอบ  บางคนรัก  บางคนบอก
วาจะไมมา  train  อกี  แตสําหรับผมแลว  ผมภูมิใจทีไ่ด  train
ศัลยกรรมที ่ม.อ.

ขอฝากขอคิดตอศัลยแพทยรุนนองที่กําลัง  train  และ
กําลังตัดสินใจจะเขามา  train

ตอนน้ีปญหา  3  จงัหวัดชายแดนภาคใตยงัคงเกิดอยาง
ตอเน่ือง  ไมรูวาจะลามมาถงึ ม.อ. หาดใหญเม่ือไหร  ก็ขอเปน
กําลังใจใหกบัพ่ีๆ นองๆ ทุกคนครับ

นองอยารูสึกเปรียบเทยีบกับที่ๆ เราเคยเรียนมากอน
เพราะมันจะทําใหไมมีความสุข
จงทําใจยอมรับ  ถาเราทําใจยอมรับ (ไมไดแปลวาเราแพ
เพราะเราไมไดแขงกับใคร  แตเรากําหนดและสรางความ
สุข  หรือทุกข ใหกับตนเองได)  เราจะทํางานอยางมี
ความสุข
ถายงัไมรูวาชอบอะไร  อยาเพิง่สมัคร  ออกไปใชทนุกอน

อยาตัดสินใจลาออกงายเกนิไป
(เคยผานความรูสึกน้ันมาแลว)
หาโอกาสพกัผอนบาง เชน ไปเทีย่วทะเล
(Andaman ทะเลสวย!)

      รกั ม.อ.
     (Bad Pig)
ธรีะ สิมาพัฒนพงศ
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แพทย ม.อ. ทีท่ํางานทีจ่งัหวัดพัทลุงน้ัน  จะเปนแพทย
รุนตัง้แตเลขตวัเดียวตนๆ โดยมาทํางานทัง้ทีโ่รงพยาบาลพัทลุง
และโรงพยาบาลชุมชน  หลังจากน้ันจะมีแพทยรุนหลังทยอยมา
ทํางานที่น่ีโดยตลอด  มากบางนอยบางในแตละป  ในรุนแรกๆ
แพทย  ม.อ.  ทีเ่ปนคนพัทลุงเองจะมีจํานวนไมมาก  เน่ืองจาก
จงัหวัดพัทลุงมีโครงการแพทยชนบทกบัมหาวิทยาลัยมหิดล  ทํา
ใหแพทยทีม่าทํางานทีจ่ังหวัดพัทลุงเองสวนใหญจะจบจากศิริราช
หรือรามาธิบดี  และคนเหลาน้ีในขณะน้ีกเ็ปนกําลังสําคัญของวง
การแพทยในจงัหวัด  เน่ืองจากเปนคนพัทลุงเอง  และขอทุนไป
เรียนกลับมาเปนแพทยผูเชีย่วชาญในจังหวัดอยูในขณะน้ีหลาย
ทาน  ระยะถดัจากน้ันประมาณรุนที ่ 10  กวาของ ม.อ. เร่ิมจะมี
แพทยที่จบจาก ม.อ. เขามาทํางาน  และรับทุนของโรงพยาบาล
พัทลุงมากขึน้  และเปนยังเตอรกของวงการแพทยในจงัหวัดขณะ
น้ี  ถือเปนผูรวมกําหนดทิศทางของวงการแพทยในจงัหวัดขณะน้ี
เชน  ประธานองคกรแพทยของโรงพยาบาลพัทลุง  กเ็ปนแพทย
ม.อ. หลังจากน้ันทราบวามีโครงการแพทยชนบทของจังหวัดกบั
ม.อ. ทําใหสวนใหญของแพทยทีม่าใชทุนทีน่ี่เปนคนในจงัหวัด
พัทลุง  โดยเฉพาะในปจจบุนัขณะน้ีในโรงพยาบาลพัทลุงมี Staff
ทีม่าจาก ม.อ. และแพทยทีป่ฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชมุชนกเ็ปน
แพทยจาก ม.อ. เปนสวนใหญ  ในฐานะทีก่ํากบัดูแลบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขของจงัหวัด  ก็ขอสรุปแงคิดทีสํ่าคัญที่
พบเหน็  อาจจะถกูบางหรือคลาดเคล่ือนบาง  ใหถอืวาเปนมุมมอง
ของผมคนเดียวก็แลวกัน

การมีโครงการแพทยชนบทนับเปนส่ิงทีเ่ปนประโยชน
มาก  ไมวาในอดีตจนถงึปจจุบนัโดยเฉพาะอยางยิง่  ม.อ.  เปน
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใกลบาน  และเปนมหาวิทยาลัยของทองถิ่น  นา
จะมีบทบาทสําคัญในภารกิจน้ี  แพทยชนบทเหลาน้ีนับเปนกําลัง
สําคัญในภาคราชการและมักมีเจตคติทีดี่ในการทํางาน  ทีสํ่าคัญ
สามารถอยูในจงัหวัดน้ีไดนาน  ถาไมมีเหตจุําเปนจริงๆ หรือเหตุ
ผลสวนตัว  ทัง้ยังเปนการแกไขปญหาการขาดเเคลนแพทย  ซึง่
เร่ืองน้ีคงตองใชเวลานานพอสมควร

ปญหาในการทํางานของเเพทยที่มีหลายประเด็นดังน้ี

1.  งานหนัก  โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชมุชน  ถงึแม
จะมีขนาดเตียงเทากนั  แตปริมาณคนไขคอนขางมาก

2.  ความคาดหวังของผูปวยและญาตสูิง  ทําใหแพทย
ตองระมัดระวังในการทํางานมากขึน้  จะเหน็จากการทีแ่พทยถกู
รองเรียนและฟองรอง  แมกระทัง่ถกูฟองคดีอาญาและคดีแพง
ซึง่ทําใหแพทยเสียขวัญและมีผลกระทบตอการทํางานเปนอยางยิง่

3.  ความคาดหวังของแพทยรุนใหมสูง  ทําใหแพทย
หลายทานตองใชเวลาที่ไมอยูเวรไปทํางานภาคเอกชนหรือสวนตัว
ทําใหหลายทานตองทํางานหนักมาก  และไมมีเวลาปฏิสัมพันธกบั
เพ่ือนรวมงาน

4.  แพทยทีถู่กกําหนดใหเปนผูบริหาร  หลายทานยงัขาด
ทกัษะและความเขาใจในระเบยีบ  กฎหมายทีเ่กีย่วของ  สงผลใหมี
ปญหาในทางบริหารตามมา

อยางไรกต็าม  น่ีเปนบางสวนทีสั่งเกตเหน็  ซึง่อาจมี
รายละเอียดปลีกยอยมากกวาน้ี  ผมยังมีความเห็นวา ม.อ. เอง
ผลิตบัณฑิตแพทยทีมี่คุณคาและสวนใหญทําประโยชนใหทองถิ่น
อยางดี  ผมอยากเห็น ม.อ. ทําเร่ืองการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท
โดยใชนักเรียนทนุในพ้ืนที ่  ที่มีความเขาใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยู  และตองทําในระยะยาว  และ
บุคคลเหลาน้ีจะเปนกําลังสําคัญของวงการแพทยและสาธารณสุข
ของจังหวัดในอนาคต



          นายแพทยยอรน  จิระนคร
นายแพทยสาธารณสขุจงัหวดัพทัลุง

      ศิษยเกาแพทย ม.อ. รุน 8
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คําเตือนผูท่ีมาพักแรมท่ีอุทยานแหงชาติ Great Smoky
Mountains (แถวๆ เทนเนสซี - นอรธ แคโรไลนา)
            ....หมีดํามีพลกําลังมาก  และฉลาดดวย  มันสามารถ
เปดประตูรถยนต   เพ่ือหยิบขาวของท่ีมันคิดวาเปนอาหารได  เชน
กลองใสลูกเทนนิสอาจดูเหมือนกลองมันฝร่ัง  ขวดครีมทาผิวอาจมี
กล่ินคลายขนมพาย  จึงควรระมัดระวัง  เก็บขาวของใหมิดชิด  อยา
ลืมซิวา  หมีนะมันอานหนังสือไมออก  มันรูแควา  อะไรๆ ท่ีเปน
กระปองๆ ก็คืออาหารเทาน้ัน ....

           มาทบทวนศัพทบางคําซิวา  เคาบัญญัติเปนภาษาไทยวาไง
           state - of - the - art  แปลวา  เทคโนโลยีลาสุด
           competency    แปลวา   สมรรถนะ
           figure of speech  แปลวา   ภาพพจน  คือคําพูดท่ีฟง
แลวสามารถนึกภาพตามได
           image   แปลวา  ภาพลักษณ,  จินตภาพ,  ภาพท่ีเกิด
จากความนึกคิด  หรือท่ีคิดวาควรจะเปน  เชน  ภาพลักษณของ
สถาบันน้ันๆ
           portfolio   แปลวา  แฟมงานเพ่ือการพัฒนา,  บันทึก
ประสบการณเรียนรู,  ข้ันตอนการดําเนินงาน,  ผลงานเชิงประจักษ,
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมผลงานอยางตอเน่ือง  ท้ังของบุคคล, หนวย
งาน, หรือองคกร  (โอย เยอะ)
           paradigm  (จะอานวาแพราดีม  หรือแพราไดมก็ได)
แปลวา  ตัวอยาง,  แบบฉบับ,  การสาธิต   ผูท่ีพูดทับศัพทคําน้ี
บอยกวาเพ่ือน  เห็นจะเปนคุณหมอวีระพล  จันทรดีย่ิง

             กาลคร้ังหน่ึง  นานมาแลว  สมัยท่ีรุน 1 เปน นศพ.ป 3
(เม่ือนับวา เรียน 6 ป)
           ....เพ่ือลดความเซ็งของบรรยากาศในหองเรียนลงเล็กนอย
อาจารยก็เลาวา  สมัยท่ีอดีตนายก  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  สราง
สัมพันธไมตรีกับจีนน้ัน  กลุมไฮโซไฮซอไทยก็ทยอยไปเมืองจีนกัน
เปนระลอก  กอนไปก็ทองภาษาจีนเปนการใหญ  เชน  สวัสดี  ก็วา
หนีหาว

โนนนิด น่ีหนอย

พอถึงเวลาทักทายกันจริงๆ  มีคนหน่ึงลืม  รึวาล้ินมัน
พัลวันก็ไมรู  แทนท่ีจะพูดวาหนีหาว  ก็กลายเปน ....
           ทุกคนหัวเราะครืน  โดยเสียงของคุณหมอสันต  ใจยอด
ศิลป  ดังกวาเพ่ือน
          อาจารย - ไมใชหย่ังท่ีพวกเราคิดกันหรอกจะ  ท่ีเคาพูด
ก็คือ  E  HA (อยาลืมใสวรรณยุกตเสียงเอกกํากับ HA ดวย)

Robert  Burns  กวีเอกชาวสกอต  แตงเน้ือรองของ
เพลง  Auld  Lang  Syne  (อานวาออลด  แลง  ซายน  แปลวา
นานมาแลว)  โดยใชทํานองเพลงพ้ืนบานท่ีมีอยูเดิม

ตัวอยางเน้ือเพลงทอนหน่ึง
Should  old  acquaintance  be  forgot,
And  never  brought  to  mind,
Should  old  acquaintance  be  forgot,
And  days  of  auld  lang  syne.

(รองรับ) For  auld  lang  syne,  my  dear,  for  auld  lang  syne,
We’ll  take  a  cup of kindness yet,  for  auld  lang  syne.

ซ่ึงเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย  มาลากุล)
ไดแตงเน้ือรองภาษาไทย  ใหช่ือวา “สามัคคีชุมนุม”

พวกเรามารวมชุมนุม   มารุมใจรักสมัครสมาน
พรอมมิตรจิตช่ืนบาน   สราญเริงอยูทุกผูทุกนาม

(รองรับ) อันความกลมเกลียว       กันเปนใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกส่ิงประสงคจงใจ        จักเสร็จสมไดดวยสามัคค ี
แรกๆ ก็รองในงานร่ืนเริงอะไรก็ได  ตอมาเลยกลายเปน

รองสงทายปเกาตอนรับปใหมไป
(ในเวลาตอมา  ก็มีคนหัวใส

แปลงเน้ือรองเปน...
พวกเรามารวมชุมนุม
มารุมใจรักสมัครกันเสีย
ทุกคนไมตองกลัวเมีย    เราเปนอาเส่ียกลัวเมียทําไม)

คืนวันท่ี  25  มกราคมของทุกป  จะเปนคืนรําลึกถึง
Robert  Burns  คร้ังหน่ึงในงานรําลึกท่ีฟจิ  หนุมผิวดําคนหน่ึง
ลุกข้ึนด่ืมอวยพรเพ่ือระลึกถึงกวีเอกผูน้ี  และเสริมวา
“รู ม้ัย  ผมก็มีเลือดสกอตกะเคาเหมือนกัน
คือบรรพบุรุษของผมไดกินผูสอน
ศาสนาชาวสกอตต้ังแตสมัยโนนไง”

 ศวิาภรณ    อุบลชลเขตต
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เพ่ือนของขาพเจาคนหน่ึงชือ่วิบลูย  เปนคนสุราษฎรธานี
วิบูลยเปนเด็กหัวไว  ขยนัเรียนหนังสือและเกงตัง้แตเด็ก  วิบูลย
เปนคนรางอวนใหญ   ยนือยูทีไ่หนคนมองเห็นแตไกล
ªÍ ºÊÐ¾ÒÂÂèÒÁ  ãÊè¡Ò§à¡§ÂÕ¹ ÊìÂÑºæ ลากแตะ  วัน
ไหนไมไดโกนหนวดเครา  หนาตาคลายโจรกกัขฬะ
ในหนังกลางแปลงทีฉ่ายกนั  ซึง่เจาตวัเองก็ชอบที่
บคุลิกออกมาแบบน้ัน  พอของวิบลูยเปนตํารวจ
ยศจาชื่อเอก  ทํางานมาไดสิบกวาป  คราวหน่ึงขบั
รถหลบสุนัข  ชนคนตาย  ญาตทิางผูตายเหน็วาเปน
ตํารวจ  จงึยอมประนีประนอมดวย  แตทําใหพอของ
วิบูลยสูญเสียเงินทองไปมาก  และถกูไลออกจากราชการ  จาก
น้ันกเ็ปนคนติดหลาทกุวัน  พอเมาไดทีก่มั็กจะเลาวาทีต่องออกจาก
ราชการ  เพราะเปนคนหัวเกา  ไมยอมคน  ไมประจบเจานาย  สวน
แมของวิบูลยชือ่กระทอน  ขายขาวแกงอยูขางไปรษณีย   วิบูลยตอง
ตืน่ตัง้แตตสีามทกุวันเพ่ือชวยเเมเตรียมของ  เสร็จแลวจงึคอยไป
โรงเรียน  กลับจากโรงเรียนก็ตองชวยเเมเกบ็ของ

           ภายหลังวิบูลยเรียนจบคณะทรัพยากรธรรมชาติไดสาม
ป  เม่ือใชทุนหลวงเสร็จก็สมัครไปทํางานทีเ่ชยีงใหม  ทั้งๆ ทีต่วั
เปนคนใต  แตชอบอากาศทางเหนือ  เชาบานอยูหลังตลาดวโรรส
แตทํางานอยูในโรงพยาบาลรถไฟ  อยูไปอยูมาจนพูดเหนือไดบาง

วิบูลยชอบขบัรถ  รถประจําตัวเปนรถกระบะคันใหญ
สูงเทาคนยืน  ดวยเหตเุปนคนไมกลัวคน  จงึมักเดินไปไหนๆ คน
เดียวเสมอ  คราวหน่ึงจบีสาวอยูสันปาขอย  เทียวไปเทียวกลับวัน
หน่ึงอยูหลายรอบ  บางคร้ังกลับมาคํ่าๆ แตละคร้ังขับรถกลางคืน
มักเจอสุนัขตดัหนารถเสมอ  คร้ังแรกก็ไมไดตัง้ใจ  แตดวยภาวะ
จวนตวั  ทําใหเบรกไมทนั  วิบูลยตองจอดรถขางทาง  เขาไปดูซาก
สุนัขที่กระจดักระจายอยูบนพ้ืนถนนดวยใบหนาเฉยเมย  แตจาก
น้ันกเ็ร่ืองปกตขิองการเดินทาง  วิบลูยก็ไมเขาใจวาทําไมจงึมีสุนัข
มาตัดหนารถเขาอยูเสมอ  แตบางคร้ังสุนัขเดินอยูตามขางถนนอยู
ปกติ  เขาก็อดเล้ียวไปหาไมไดดวยความคะนอง  เดินทางกลับบาน
ทางใตแตละคร้ัง  ก็มีซากสุนัขถกูทิง้ตามหลังหลายตัว  คร้ังหน่ึง
เปนสุนัขเเมลูกออนกบัลูกอกีสามตวั  เดินตามเเมออกมาบนถนน
ดวยความพะวักพะวงลูกทีมี่หลายตัว  ทําใหแมสุนัขไปหยดุอยู
กลางถนนพอดี  วิบูลยกําลังขบัรถกลับจากศูนยการคาในตัวเมือง
ทัง้ทีต่าเหน็อยู  แตก็บึง่รถโดยทีไ่มยัง้  รูสึกรถกระเทือนเล็กนอย

เหมือนเหยียบกอนหนิ  เม่ือมองไปยังกระจกหลัง  ยงัเหน็รางสี
นํ้าตาลเล็กๆ กระเด็นออกทุกทิศทาง  บางเศษสวนยงัขยบัด้ิน

พลานไปมาอยู  เสียงแหลมเล็กประสานกันรองกรีด
ไปไกลทามกลางความหนาวเย็นและวังเวงของ
ยามวิกาล  ขาพเจาฟงเขาเลาแลวรูสึกวาวิบูลย
ไมมีความรูสึกใดๆ เลย

         อยูมาวันหน่ึง  วิบูลยเดินอานหนังสือ
พิมพลงบนัไดพลัดลม  กระดูกขาหกั  ภรรยา

รีบนําสงโรงพยาบาลเขาหองผาตัด  ขาพเจาไป
เยีย่มวิบูลยหลังผาตดัไดสองวัน  เพ่ือนขาพเจาซบูลงไป

อยางเหลือเชือ่  ทัง้ทีผ่าตดัไดเพียงไมกีวั่น  ตอนน้ันขาพเจาอยูกบั
เขาสองคน  วิบูลยเลาวาเขานอนไมไดเลย  กลางคืนมีเสียงสุนัข
เดินครางไปมาอยูบนเพดาน  นํ้าลายหยดมาโดนหัว  หนัหนาหลบ
หาผนังหอง  หางตากเ็หน็สุนัขสีนํ้าตาลเกาะอยูปลายเตยีง  พอหนั
กลับมากห็ายไป  อาหารของโรงพยาบาลเหม็นสาปเหมือนหนังสัตว
ตากแหง  กินเขาไปก็เล่ียนคาวเลือด  ใตเตยีงกมลงมองกเ็ห็นสุนัข
สีดําตวัใหญเทามา  ตาแดงก่ํา  นํ้าลายยดืถงึพ้ืน  นอนเฝาอยู  เหา
เสียงดังเม่ือสบตากนั  ชวงหลังภรรยาไมไดมาเฝานอนกลางคืน
ดวย  เพราะหนวกหูเสียงวิบลูยทีเ่วลาหลับ  แลวกรนเปนเสียงสุนัข
คําราม  ทําใหนอนดวยไมได  ขาพเจาบอกใหวิบูลยทองนโมสาม
จบกอนนอน  แลวแผเมตตา  วันรุงขึน้ใหตกับาตร  บริจาคเงินซือ้
โลงศพ  วิบูลยกส็ามารถหลับไดและไมเหน็ส่ิงน้ันอกี

สองสัปดาหตอมาขาพเจาไดขาวการเสียชีวิตของวิบลูย
ดวยความตกใจ  ไมคิดวาจะจากกนัทัง้ทีโ่รคภัยไมมาก  ภรรยาเลา
ใหฟงวาวันจะกลับบาน  วิบลูยลุกเดินเขาหองนํ้า  เปล่ียน
ชดุของทางโรงพยาบาล  กห็ายใจตดิขดั  หนาเขยีว
สงเสียงครอกครากอยูในลําคอ  แตพูด
ไมออกตะกายคลานออกมาจากหองนํ้า
ทัง้ทีท่างโรงพยาบาลชวยกนัเตม็ที ่ แตก็
ไมสามารถยือ้ชวิีตไวได  ลุงคนงาน
ทีเ่ขามาเขน็ศพ  พูดกบัภรรยา
วิบูลยวา  โรงพยาบาลหามนํา
สุนัขเขามาเล้ียง  เธอรับฟง
อยางงงงวย.......
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