เหินฟ้าๆ....พาหนูหนูด.ู ...หมีแพนด้า
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ทางโรงพยาบาลศิรริ าช แผนกกุมารเวช
ด้านผูป้ ว่ ยโรคเลือดได้จดั โครงการร่วมกับการบินไทย จัดทัวร์โครงการ
หมีแพนด้าที่ จ.เชียงใหม่ โดยเดินทางออกจากโรงพยาบาลศิรริ าช เวลา
๐๖.๑๕ นาที ไปถึงสนามบินกีโ่ มงจำไม่ได้เพราะไม่ได้ดนู าฬิกาบอกเวลา
แล้ว เข้าตามพีเ่ ลีย้ ง (คุณพยาบาลดูแล) กำกับคอยบอกว่าทำอย่างไรบ้าง
แล้วนั่งรอเครื่องบินที่จะไปเชียงใหม่ นั่งรอแล้วรอเล่าก็นานมากพอ
สมควร (เหตุขดั ข้องทางสายการบิน รูส้ กึ ว่าต้องเปลีย่ นเครือ่ งบินด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบเลยแต่อยากรูเ้ หมือนกัน) ขณะฉันนัง่ บน
เครือ่ งยังรูส้ กึ ตืน่ เต้นอยูเ่ ลยทัง้ ทีผ่ มเคยนัง่ หลายครัง้ แล้วเท่าทีจ่ ำความได้
ผมนัง่ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๓๖C นัง่ กับเพือ่ น ๒ คนในแถวกลางแล้วอยูป่ ระจำ
ทีแ่ ล้ว นัง่ อ่านคูม่ อื ของเครือ่ งบิน (เรือบิน) คูม่ อื น่าสนใจมากได้แก่ เช่น
เครือ่ งยนต์มอี ะไรบ้าง เวลาฉุกเฉินออกทางไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง พอ
เครือ่ งขึน้ ไปได้ระดับแล้ว บนเครือ่ งบินได้แจกอาหารว่างมีนำ้ ฟรี พอนัง่
สักพักก็ถงึ เชียงใหม่แล้วเร็วจังเลย รถบัสไปสวนสัตว์เชียงใหม่ แจก
อาหาร มีนำ้ ส้มและหมูทอด+แกงกะทิหมูราด+ข้าว ๑ กล่อง นัง่ กินบน
นั่งชมหมีแพนด้า พอกินเสร็จแล้ว เข้าไปในห้องแอร์ชมหมีแพนด้า
มีทง้ั หมด ๒ ตัว “ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย่ ” ตัวผูก้ นิ ไม้ไผ่ออ่ น
และตัวเมียนอนหลับอยูบ่ นยอดเขา ดูแล้วมีความ สุขจังเลย อากาศ
เย็นมากก็อยูน่ านๆตัวผมจะหนาวแย่เลยตัวแข็งด้วยมัง้ แต่หมีแพนด้า
ชอบอากาศเย็นๆอย่างละมั้ง คณะพวกผมอยู่ได้ไม่นาน ประมาณ
๑ ชัว่ โมง ผมชอบจังเลยหมีแพนด้าตัวน่ารักและใหญ่ดว้ ย ต่อมาก็ไป
เทีย่ วซือ้ ของฝากให้นอ้ งก็เลยเอาคาดผมหัวแพนด้ามาให้นอ้ ง ราคาอัน
ละ ๙๐ บาท แล้วบริจาคให้ตวั เมียชือ่ หลินฮุย่ เป็นวันเกิดของ หลินฮุย่
๑๐ บาท เพราะผมเอาเงินไปไม่เยอะ ผมมีเงินน้อย แล้วผมซือ้ ขนมมา
ฝากแม่และเพือ่ นของแม่ประมาณ ๖๐ บาท เอากลับมา ทีก่ รุงเทพฯ
พอได้เที่ยวที่เชียงใหม่ผมได้อะไรดีๆหลายอย่าง เช่น ดูแลตัวเอง
และเพื่อนๆในกลุ่มด้วยพร้อมพี่เลี้ยง ผมรู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้
ผมมีความสุขและสนุกกับการเดินทางครัง้ นี้ พอได้เวลากลับกรุงเทพฯ

ก็แวะไปกินร้านสเต็กแล้วรับแจกของว่าง เช่น ขนมปัง ไอศกรีม
เพื่อนๆก็เยอะมาก ก็ดูเห็นมีคนเยอะมากเลยแต่ผมก็มี ความสุขกับ
การได้มโี อกาสไปเชียงใหม่ในครัง้ นี้ เป็นโอกาสครัง้ แรกทีผ่ มได้เทีย่ ว
กับคณะอาจารย์ พยาบาล อืน่ ๆ ผมรูส้ กึ ประทับใจ ในการเดินทางครัง้ นี้
เพราะผมได้รบั โอกาสทีด่ ี เช่น ทางการบินไทยดูแลเอาใจใส่และคอย
ต้อนรับดูแลพวกผมและทุกคน พร้อมกับอาจารย์ (คุณหมอ) พีพ่ ยาบาล
(พีเ่ ลีย้ ง) ดูแลเอาใจใส่พวกผมเหมือนกัน พวกผมเป็นครอบครัวใหญ่
ที่ไปเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ที่พวกผมก็ไม่เคยได้ไปกันและเปิดโอกาส
ให้ผมได้ศกึ ษาด้วยตัวเอง การขึน้ เครือ่ งบินต้องทำอย่างไร ไปสวนสัตว์
ต้องทำตัวอย่างไร โดยไม่มพี อ่ แม่คอยดูแล ทำให้ได้เห็นและรูอ้ ะไร
ใหม่ ด ้ ว ยตั ว ผมเอง ผมรู ้ ส ึ ก ชอบโครงการนี ้ ม ากเพราะผมชอบ
เครือ่ งบินมากผมถ่ายเครือ่ งบิน สบายเครือ่ งบิน(รองบิน) ผมมีโอกาส
ได้ศึกษาแผนผังของเครื่องบิน ผมคงต้องหาโอกาสให้ผู้ปกครองซื้อ
หนังสือสำหรับเครือ่ งยนต์ของเรือบินได้ศกึ ษาแล้วละมัง่ ผมกลับจาก
เที่ยวครั้งนี้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวมารับผมที่สนามบิน ผมรู้สึกดีใจ
ผมเล่าเรือ่ งตืน่ เต้นให้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวผมฟัง "ไนซ์" ถามใหญ่เลยว่า
ผมได้เที่ยวเจอหมีแพนด้ากี่ตัวสนุกไหมจนผมต้องค่อยอธิบายให้
ฟัง น้องเค้าอยากรู้หมดเลยว่าหมีแพนด้าสีอะไรตัวใหญ่ดุหรือเปล่า
เครือ่ งบินนัง่ กลัวไหม ผมก็บอกว่าไม่กลัวแต่รสู้ กึ ว่ามีความสุขมาก จนผม
กลับมาถึงบ้าน ก็เอาขนมฝากเพื่อนๆแม่ เพื่อนๆแม่ก็ถามใหญ่เลย
ว่าเทีย่ วสนุกไหมผมก็เล่าให้ฟงั ทุกคนรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับผมทีผ่ มได้ไปเทีย่ ว
เชียงใหม่ (ได้ดหู มีแพนด้า) ในขณะทีบ่ ริเวณแถวบ้านผมก็ไม่เคยมีใคร
เคยได้ไปชมหมีแพนด้าเลย
ชือ่ ด.ช. แน้ต นามสกุล ไชยกาล
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โครงการ..เหินฟ้าพาหนูๆ
ดูหมีแพนด้า..ทีจ
่ งั หวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 7 กันยายน 2547 นัน้ ทางโรงพยาบาลศิรริ าช ได้โทรศัพท์
มาหาแม่ผม แม่ผมดีใจมากที่ผมจะได้ขึ้นเครื่องบินไปดูหมีแพนด้าที่
จังหวัดเชียงใหม่พอผมกลับมาจากโรงเรียนแม่กบ็ อกผมทันทีเลยว่าผมจะได้ไป
ดูหมีแพนด้าทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และได้นง่ั เครือ่ งบินไปด้วยผมรูส้ กึ ตืน่ เต้น
และดีใจมากและคืนนั้นผมก็นอนหลับฝันดี พอถึงตอนเช้าผมไป
โรงเรียนผมก็เลยบอกกับเพือ่ นๆว่า " นีเ่ ธอๆเราจะได้ขน้ึ เครือ่ งบินแล้ว
หล่ะ คือทางโรงพยาบาลทีเ่ รารักษาตัวเราอยู่ เขาโทรศัพท์มาหาแม่วา่
เราจะได้ไปดูหมีแพนด้าจังหวัดเชียงใหม่ ไปโดยเครือ่ งบิน" เพือ่ นผม
บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อคิดว่าผมคุยโม้ ผมได้บอกกับอาจารย์
ประจำชัน้ ด้วยซึง่ ท่านก็ดใี จมาก ตัง้ แต่วนั ที่ 7 - 20 นัน้ ผมได้มอี าการ
ตืน่ เต้นมากๆ และในวันที่ 20 ผมไดัพดู กับเพือ่ นๆข้างบ้านว่า " วันนีเ้ รา
ต้องเข้านอนเร็วหน่อย เพราะพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นแต่เช้าๆเพื่อที่จะได้

นั่งเครื่องไปเชียงใหม่" คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยเพราะผมคิดว่า
"เฮ้อเครือ่ งบินจะตกไหมหนอ" ผมได้ถามพ่อและผมก็บอกว่า "มันไม่
ตกหรอกลูกเพราะอาจารย์หมอและพยาบาลก็ไปด้วยหลายคนลูก
พ่อเคยนัง่ ตัง้ หลายครัง้ แล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย" และพ่อก็เล่าต่อไปว่า
"เครือ่ งบินเวลามันขึน้ หรือเวลามันลงนะ หูมนั จะอือ้ หน่อย ต้องอดทน
หน่อยนะลูก" ผมนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นมากลางดึกและก็ถามพ่อว่า
"ตีสห่ี รือยังพ่อ" พ่อบอกว่า "ยังไม่เทีย่ งคืนเลยลูก"ผมจึงนอนต่อจน
ถึงเช้า และเช้าวันนั้นผมตื่นนอนเวลาตีสี่และผมก็ลุกจากที่นอนและ
ทำธุระส่วนตัวเช่น อาบน้ำ แปรงฟัน และถ่ายอุจจาระ เสร็จแล้วผมจึง
ออกมาแต่งตัวให้เสร็จเพือ่ เตรียมพร้อมเดินทางไปเทีย่ วในวันนัน้ ผมขึน้
รถและพ่อกับแม่ก็เดินทางออกไปส่งผม ผมได้ถึงโรงพยาบาลตาม
กำหนดเวลาทีต่ กึ เจ้าฟ้ามหาจักรี ผมมาถึงเป็นคนแรก พ่อจึงพาผมไป
ทานอาหารมื้อเช้าที่ข้างโรงพยาบาลศิริราช พอทานเสร็จก็ได้เข้าไปใน
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โรงพยาบาลเห็นเพือ่ นๆกำลังทยอยกันมาเรือ่ ยๆจนได้ถงึ เวลาอาจารย์หมอ
ให้เข้าแถวและรับป้ายชือ่ และย่ามของกินพร้อมหมวกคนละใบ ระหว่าง
นัน้ พ่อกับแม่ของผมได้บอกกับอาจารย์หมอว่า " ขากลับผมจะไปรับลูก
ทีส่ นามบินได้ไหมครับ"อาจารย์หมอก็บอกว่า"ถ้าอย่างนัน้ ก็ถา่ ยภาพผม
พ่อและแม่ไว้เป็นหลักฐาน" เมือ่ เสร็จแล้วก็เข้าแถวเป็นกลุม่ กลุม่ ละสิบ
คน ไปทีส่ นามเทนนิสของโรงพยาบาลเพือ่ ขึน้ รถไปสนามบินดอนเมือง
พอถึงดอนเมืองผมก็ลงจากรถเดินไปทีป่ ระตูภายในประเทศเมือ่ ได้เวลา
ก็เข้าแถวขึน้ เครือ่ งบินพอสักครูท่ างพนักงานก็บอกว่าเครือ่ งบินขัดข้อง
ทางเทคนิค เราจึงต้องรออีกสักชัว่ โมงก็มเี ครือ่ งบินลำใหม่มาให้ใช้บริการ
ระหว่างนั้นผมและเพื่อนก็ได้ไปซื้อของมาทาน ทางพนักงานของการ
บินไทยก็ได้แจกอาหารและเครือ่ งดืม่ อีกด้วย ผมรอไปเรือ่ ยๆจนกระทัง่
ได้ยนิ เสียงอาจารย์หมอวรวรรณพูดว่า" ถ้าถึงเวลา 11.00 น. แล้วยังไม่ได้
ขึน้ เครือ่ งก็จะไม่ไปแล้ว" พอได้เวลา 11.00 น.พนักงานของการบินไทย
ได้บอกว่าให้พวกเราลงบันไดและขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบิน ทุกๆคนนั้น
ตืน่ เต้นมากบางคนถึงกับไม่เชือ่ สายตาตัวเองว่าทำไมเครือ่ งบินใหญ่ขนาดนี้
เมือ่ ขึน้ เครือ่ งบินทุกคนนัง่ ทีน่ ง่ั ของตนเอง ส่วนทีน่ ง่ั ของผมนัน้ ได้เบอร์
B23 ตอนทีน่ ง่ั อยูน่ น้ั มีพนักงานเข้ามาเปิดทีวที ไ่ี ว้สำหรับแจ้งผูโ้ ดยสาร
แล้วมีเสียงประกาศว่า "ทุกท่านกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือเกม
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ" และเขาก็อธิบายว่าเราต้องคาดเข็มขัดทุกคน
และในทีวกี อ็ ธิบายเกีย่ วกับการนัง่ เครือ่ งบินข้อควรปฏิบตั แิ ละไม่ควร
ปฏิบตั หิ ลังจากนัน้ เครือ่ งบินก็วง่ิ รอบทิศแล้วไปในทิศทีจ่ ะไปจังหวัดเชียงใหม่
และเครือ่ งบินก็ได้ขน้ึ สูท่ อ้ งฟ้าขณะทีน่ ง่ั อยูบ่ นเครือ่ งบินเด็กบางคนได้
บอกกับผมว่าสุดยอดไปเลยไม่นานผมกับเพือ่ นปวดปัสสาวะและผมรูค้ น
แรกว่าห้องน้ำอยูต่ รงไหน ผมจึงเข้าไปปัสสาวะพอเสร็จจึงกลับมานัง่ ที่
เขาก็แจกอาหารและเครือ่ งดืม่ อีกด้วยพอเครือ่ งบินแล่นลงผมหูออ้ื จนพูด
อะไรไม่ออกและสักครู่หนึ่งก็หาย เมื่อลงจากเครื่องบินก็มีรถบัสมา
รับไปสวนสัตว์เชียงใหม่สว่ นอาจารย์หมอวรวรรณและหมอบางท่านมี
รถตูม้ ารับแล้วผมก็ถงึ สวนสัตว์และกินอาหารกล่องแต่เครือ่ งดืม่ ยังไม่ทนั
ได้กิน รถรางในสวนสัตว์ก็มารับไปดูหมีแพนด้าและสัตว์อื่นๆ
หมีแพนด้าน่ารักมากผมชอบมันมากๆเลยครับจนถึงเวลากลับเราได้ไปแวะ
รับประทานอาหารทีภ่ ตั ตาคารในสนามบินเชียงใหม่ เสร็จแล้วเราก็รอ
เอาตัว๋ เครือ่ งบิน และขึน้ เครือ่ งบินกลับสนามบินดอนเมือง บนเครือ่ ง
บินเขาก็แจกอาหารอีกตามเคย เมือ่ ถึงสนามบินดอนเมือง ลงจากเครือ่ ง
ก็มรี ถบัสมารับและผมก็นง่ั มาทีอ่ าคารขาออก ผมเห็นพ่อ แม่ ย่า และ
น้อง ยืนรอผมอยู่ พยาบาลนิศารัตน์จูงมือผมมาส่งให้พ่อและแม่
พ่อกับแม่ และย่า พร้อมน้องชายของผมมาเลีย้ งกันทีร่ า้ นอาหารแห่ง
หนึง่ แล้วจึงกลับบ้าน สุดท้ายนีผ้ มขอขอบคุณทางโรงพยาบาลศิรริ าช
เป็นอย่างยิง่ ทีท่ ำให้ผมได้นง่ั เครือ่ งบินเป็นครัง้ แรกในชีวติ และได้รบั
ประสบการณ์ทล่ี ำ้ ค่าทีส่ ดุ ในชีวติ ของผมครับ
เ ด็กชายอาคม แขกเ พ็ง
หน่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
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เรียงความ..เรือ
่ งหมีแพนด้า
เช้าวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลาตีหา้ ครึง่ ฉันรีบตืน่ แต่เช้าเพือ่ ไป
ดูหมีแพนด้าที่เชียงใหม่กับเพื่อนๆหน่วยโรคเลือด โครงการนี้ทาง
โรงพยาบาลศิรริ าช เขาได้จดั ให้พวกเราได้ไปเทีย่ วกัน ฉันรูส้ กึ ตืน่ เต้น
มากทุกคนต้องไปรวมตัวรอคนอืน่ ทีโ่ รงพยาบาลแต่เช้า ส่วนตัวฉันไป
ถึงตอน 6 โมงเช้าแล้วพวกเราก็นง่ั รอเพือ่ นจนครบ ฉันได้รบั แจกขนม
มากมายและบัตรชือ่ และก็ไปเข้าแถวเพือ่ ขึน้ รถบัสเดินทางต่อไปทีส่ นามบิน
ดอนเมือง ระหว่างทางบางคนก็ยงั นอนอยูบ่ างคนก็ยงั กินขนม ส่วนฉัน
ตืน่ เต้นมาก เพราะเป็นการขึน้ เครือ่ งบินครัง้ แรกในชีวติ เลย พอถึง
สนามบินพวกเราก็ไปรับตัว๋ เครือ่ งบินแล้วก็นง่ั รอจนถึง 10 โมง พวกเรา
ก็ขน้ึ เครือ่ งไปดูหมีแพนด้ากัน ระหว่างอยูบ่ นเครือ่ งมีขนมแจกมากมาย
พอไปถึงสวนสัตว์ฉนั ก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากนัน้ ก็เป็น
เวลาทีพ่ วกเรารอคอยมานาน คือไปชมหมีแพนด้า 2 ตัว ตัวผูก้ บั ตัวเมีย
“ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย” ดูเขากำลังให้อาหารหมีแพนด้า
พอดูเสร็จก็ไปดูรา้ นข้างนอกไปซือ้ ของในร้าน พอซือ้ เสร็จก็ไปดูสตั ว์อน่ื
เช่น นก ช้าง ฮิปโปโปเตมัส ลิง อูฐ พอดูเสร็จก็ขน้ึ รถกลับไปที่
สนามบินพอถึงเขาก็พาไปกินไอศครีม หลังจากนัน้ ก็ไปซือ้ ตัว๋ เดินทาง
กลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านมีขนมแจกมากมาย ขาไปแจกน้ำส้ม
ขากลับแจกน้ำสตอเบอรี่ พอถึงสนามบินก็ขน้ึ รถกลับโรงพยาบาล พ่อก็
มารับกลับบ้านก็เล่าเรือ่ งให้พอ่ และแม่ฟงั

เรือ่ ง :-)

ฉันไปดูหมีแพนดา

เมือ่ วันที่ 21 กันยายน ฉันได้นง่ั รถบัสไปทีส่ นามบินดอนเมืองเพือ่
ที่ฉันจะไปเชียงใหม่ ฉันไปโดยเครื่องบินพอฉันไปถึงเชียงใหม่แล้ว
ฉันไปขึน้ รถ พอไปถึงฉันไปดูหมีแพนดา มีทง้ั หมด 2 ตัว ตัวหนึง่ เป็น
“ ตัวผูช้ อ่ื ช่วงช่วง ตัวเมียชือ่ หลินฮุย ” และฉันได้เจอสัตว์อน่ื ๆเช่น
ลิงเตน ช้างงาเดียว นกฟาร์มนิ โก อูฐ ฮิบโป นกแก้ว สิงโตยักษ์ ฯ
ฉะนัน้ ถ้าเราไปเทีย่ วป่าและถ้าเจอสัตว์เราไม่ควรทำลายสัตว์ตา่ งๆและ
อนุรักษ์ป่าไม้และฉันได้วาดภาพอยู่ด้านหลังและได้คำบรรยายด้วย
สิง่ ทีฉ่ นั ประทับใจ คือ ฉันได้นง่ั เครือ่ งบินและได้เห็นหมีฉนั ขอบคุณทาง
โรงพยาบาลศิริราชที่ได้พาฉันไปดูหมีและได้นั่งเครื่องบิน
ดช.กิตติพศ เพ่งผล ชัน้ ป.5/2 เลขที่ 26

ดญ.พิมพ์ชนก อุษณะอำไพพงษ์
จากหน่วยโรคเลือด
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