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เหินฟ้าๆ....พาหนูหนูดู....หมีแพนด้า

ก็แวะไปกินร้านสเต็กแล้วรับแจกของว่าง เช่น ขนมปัง ไอศกรีม
เพื่อนๆก็เยอะมาก ก็ดูเห็นมีคนเยอะมากเลยแต่ผมก็มี ความสุขกับ
การได้มีโอกาสไปเชียงใหม่ในคร้ังน้ี เป็นโอกาสคร้ังแรกท่ีผมได้เท่ียว
กับคณะอาจารย์ พยาบาล อ่ืนๆ ผมรู้สึกประทับใจ ในการเดินทางคร้ังน้ี
เพราะผมได้รับโอกาสท่ีดี เช่น ทางการบินไทยดูแลเอาใจใส่และคอย
ต้อนรับดูแลพวกผมและทุกคน พร้อมกับอาจารย์ (คุณหมอ) พ่ีพยาบาล
(พ่ีเล้ียง) ดูแลเอาใจใส่พวกผมเหมือนกัน พวกผมเป็นครอบครัวใหญ่
ที่ไปเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ที่พวกผมก็ไม่เคยได้ไปกันและเปิดโอกาส
ให้ผมได้ศึกษาด้วยตัวเอง การข้ึนเคร่ืองบินต้องทำอย่างไร ไปสวนสัตว์
ต้องทำตัวอย่างไร โดยไม่มีพ่อ แม่คอยดูแล ทำให้ได้เห็นและรู้อะไร
ใหม่ด้วยตัวผมเอง ผมรู ้สึกชอบโครงการนี ้มากเพราะผมชอบ
เคร่ืองบินมากผมถ่ายเคร่ืองบิน สบายเคร่ืองบิน(รองบิน) ผมมีโอกาส
ได้ศึกษาแผนผังของเครื่องบิน ผมคงต้องหาโอกาสให้ผู้ปกครองซื้อ
หนังสือสำหรับเคร่ืองยนต์ของเรือบินได้ศึกษาแล้วละม่ัง ผมกลับจาก
เที่ยวครั้งนี้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวมารับผมที่สนามบิน ผมรู้สึกดีใจ
ผมเล่าเร่ืองต่ืนเต้นให้ คุณพ่อ แม่ น้องสาวผมฟัง "ไนซ์" ถามใหญ่เลยว่า
ผมได้เที่ยวเจอหมีแพนด้ากี่ตัวสนุกไหมจนผมต้องค่อยอธิบายให้
ฟัง น้องเค้าอยากรู้หมดเลยว่าหมีแพนด้าสีอะไรตัวใหญ่ดุหรือเปล่า
เคร่ืองบินน่ังกลัวไหม ผมก็บอกว่าไม่กลัวแต่รู้สึกว่ามีความสุขมาก จนผม
กลับมาถึงบ้าน ก็เอาขนมฝากเพื่อนๆแม่ เพื่อนๆแม่ก็ถามใหญ่เลย
ว่าเท่ียวสนุกไหมผมก็เล่าให้ฟังทุกคนรู้สึกต่ืนเต้นกับผมท่ีผมได้ไปเท่ียว
เชียงใหม่ (ได้ดูหมีแพนด้า) ในขณะท่ีบริเวณแถวบ้านผมก็ไม่เคยมีใคร
เคยได้ไปชมหมีแพนด้าเลย

วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ทางโรงพยาบาลศิริราช แผนกกุมารเวช
ด้านผู้ป่วยโรคเลือดได้จัดโครงการร่วมกับการบินไทย  จัดทัวร์โครงการ
หมีแพนด้าท่ี จ.เชียงใหม่  โดยเดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราช เวลา
๐๖.๑๕ นาที ไปถึงสนามบินก่ีโมงจำไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาบอกเวลา
แล้ว เข้าตามพ่ีเล้ียง (คุณพยาบาลดูแล)  กำกับคอยบอกว่าทำอย่างไรบ้าง
แล้วนั่งรอเครื่องบินที่จะไปเชียงใหม่ นั่งรอแล้วรอเล่าก็นานมากพอ
สมควร (เหตุขัดข้องทางสายการบิน รู้สึกว่าต้องเปล่ียนเคร่ืองบินด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบเลยแต่อยากรู้เหมือนกัน) ขณะฉันน่ังบน
เคร่ืองยังรู้สึกต่ืนเต้นอยู่เลยท้ังท่ีผมเคยน่ังหลายคร้ังแล้วเท่าท่ีจำความได้
ผมน่ังอยู่ท่ีเลขท่ี ๓๖C น่ังกับเพ่ือน ๒ คนในแถวกลางแล้วอยู่ประจำ
ท่ีแล้ว น่ังอ่านคู่มือของเคร่ืองบิน (เรือบิน) คู่มือน่าสนใจมากได้แก่ เช่น
เคร่ืองยนต์มีอะไรบ้าง เวลาฉุกเฉินออกทางไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง พอ
เคร่ืองข้ึนไปได้ระดับแล้ว บนเคร่ืองบินได้แจกอาหารว่างมีน้ำฟรี พอน่ัง
สักพักก็ถึงเชียงใหม่แล้วเร็วจังเลย รถบัสไปสวนสัตว์เชียงใหม่ แจก
อาหาร มีน้ำส้มและหมูทอด+แกงกะทิหมูราด+ข้าว ๑ กล่อง น่ังกินบน
นั่งชมหมีแพนด้า พอกินเสร็จแล้ว เข้าไปในห้องแอร์ชมหมีแพนด้า
มีท้ังหมด ๒ ตัว � ตัวผู้ช่ือช่วงช่วง ตัวเมียช่ือ หลินฮุ่ย� ตัวผู้กินไม้ไผ่อ่อน
และตัวเมียนอนหลับอยู่บนยอดเขา ดูแล้วมีความ สุขจังเลย อากาศ
เย็นมากก็อยู่นานๆตัวผมจะหนาวแย่เลยตัวแข็งด้วยม้ัง  แต่หมีแพนด้า
ชอบอากาศเย็นๆอย่างละมั้ง คณะพวกผมอยู่ได้ไม่นาน ประมาณ
๑ ช่ัวโมง ผมชอบจังเลยหมีแพนด้าตัวน่ารักและใหญ่ด้วย ต่อมาก็ไป
เท่ียวซ้ือของฝากให้น้องก็เลยเอาคาดผมหัวแพนด้ามาให้น้อง ราคาอัน
ละ ๙๐ บาท แล้วบริจาคให้ตัวเมียช่ือหลินฮุ่ย เป็นวันเกิดของ หลินฮุ่ย
๑๐ บาท เพราะผมเอาเงินไปไม่เยอะ ผมมีเงินน้อย แล้วผมซ้ือขนมมา
ฝากแม่และเพ่ือนของแม่ประมาณ ๖๐ บาท เอากลับมา ท่ีกรุงเทพฯ
พอได้เที่ยวที่เชียงใหม่ผมได้อะไรดีๆหลายอย่าง เช่น ดูแลตัวเอง
และเพื่อนๆในกลุ่มด้วยพร้อมพี่เลี้ยง ผมรู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้
ผมมีความสุขและสนุกกับการเดินทางคร้ังน้ี พอได้เวลากลับกรุงเทพฯ

ช่ือ ด.ช. แน้ต นามสกุล ไชยกาล
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ดูหมีแพนด้า..ท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ในวันท่ี 7 กันยายน 2547 น้ัน ทางโรงพยาบาลศิริราช ได้โทรศัพท์

มาหาแม่ผม แม่ผมดีใจมากที่ผมจะได้ขึ้นเครื่องบินไปดูหมีแพนด้าที่
จังหวัดเชียงใหม่พอผมกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็บอกผมทันทีเลยว่าผมจะได้ไป
ดูหมีแพนด้าท่ีจังหวัดเชียงใหม่และได้น่ังเคร่ืองบินไปด้วยผมรู้สึกต่ืนเต้น
และดีใจมากและคืนนั้นผมก็นอนหลับฝันดี พอถึงตอนเช้าผมไป
โรงเรียนผมก็เลยบอกกับเพ่ือนๆว่า " น่ีเธอๆเราจะได้ข้ึนเคร่ืองบินแล้ว
หล่ะ คือทางโรงพยาบาลท่ีเรารักษาตัวเราอยู่ เขาโทรศัพท์มาหาแม่ว่า
เราจะได้ไปดูหมีแพนด้าจังหวัดเชียงใหม่ ไปโดยเคร่ืองบิน" เพ่ือนผม
บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อคิดว่าผมคุยโม้ ผมได้บอกกับอาจารย์
ประจำช้ันด้วยซ่ึงท่านก็ดีใจมาก ต้ังแต่วันท่ี 7 - 20 น้ันผมได้มีอาการ
ต่ืนเต้นมากๆ และในวันท่ี  20  ผมไดัพูดกับเพ่ือนๆข้างบ้านว่า " วันน้ีเรา
ต้องเข้านอนเร็วหน่อย เพราะพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นแต่เช้าๆเพื่อที่จะได้

นั่งเครื่องไปเชียงใหม่" คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยเพราะผมคิดว่า
"เฮ้อเคร่ืองบินจะตกไหมหนอ" ผมได้ถามพ่อและผมก็บอกว่า "มันไม่
ตกหรอกลูกเพราะอาจารย์หมอและพยาบาลก็ไปด้วยหลายคนลูก
พ่อเคยน่ังต้ังหลายคร้ังแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย" และพ่อก็เล่าต่อไปว่า
"เคร่ืองบินเวลามันข้ึนหรือเวลามันลงนะ หูมันจะอ้ือหน่อย ต้องอดทน
หน่อยนะลูก" ผมนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นมากลางดึกและก็ถามพ่อว่า
"ตีส่ีหรือยังพ่อ" พ่อบอกว่า "ยังไม่เท่ียงคืนเลยลูก"ผมจึงนอนต่อจน
ถึงเช้า และเช้าวันนั้นผมตื่นนอนเวลาตีสี่และผมก็ลุกจากที่นอนและ
ทำธุระส่วนตัวเช่น อาบน้ำ แปรงฟัน และถ่ายอุจจาระ  เสร็จแล้วผมจึง
ออกมาแต่งตัวให้เสร็จเพ่ือเตรียมพร้อมเดินทางไปเท่ียวในวันน้ัน ผมข้ึน
รถและพ่อกับแม่ก็เดินทางออกไปส่งผม ผมได้ถึงโรงพยาบาลตาม
กำหนดเวลาท่ีตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ผมมาถึงเป็นคนแรก พ่อจึงพาผมไป
ทานอาหารมื้อเช้าที่ข้างโรงพยาบาลศิริราช พอทานเสร็จก็ได้เข้าไปใน

เด็กชายอาคม  แขกเพ็ง

โรงพยาบาลเห็นเพ่ือนๆกำลังทยอยกันมาเร่ือยๆจนได้ถึงเวลาอาจารย์หมอ
ให้เข้าแถวและรับป้ายช่ือและย่ามของกินพร้อมหมวกคนละใบ ระหว่าง
น้ันพ่อกับแม่ของผมได้บอกกับอาจารย์หมอว่า " ขากลับผมจะไปรับลูก
ท่ีสนามบินได้ไหมครับ"อาจารย์หมอก็บอกว่า"ถ้าอย่างน้ันก็ถ่ายภาพผม
พ่อและแม่ไว้เป็นหลักฐาน" เม่ือเสร็จแล้วก็เข้าแถวเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบ
คน ไปท่ีสนามเทนนิสของโรงพยาบาลเพ่ือข้ึนรถไปสนามบินดอนเมือง
พอถึงดอนเมืองผมก็ลงจากรถเดินไปท่ีประตูภายในประเทศเม่ือได้เวลา
ก็เข้าแถวข้ึนเคร่ืองบินพอสักครู่ทางพนักงานก็บอกว่าเคร่ืองบินขัดข้อง
ทางเทคนิค เราจึงต้องรออีกสักช่ัวโมงก็มีเคร่ืองบินลำใหม่มาให้ใช้บริการ
ระหว่างนั้นผมและเพื่อนก็ได้ไปซื้อของมาทาน ทางพนักงานของการ
บินไทยก็ได้แจกอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกด้วย ผมรอไปเร่ือยๆจนกระท่ัง
ได้ยินเสียงอาจารย์หมอวรวรรณพูดว่า" ถ้าถึงเวลา 11.00 น. แล้วยังไม่ได้
ข้ึนเคร่ืองก็จะไม่ไปแล้ว" พอได้เวลา 11.00 น.พนักงานของการบินไทย
ได้บอกว่าให้พวกเราลงบันไดและขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบิน ทุกๆคนนั้น
ต่ืนเต้นมากบางคนถึงกับไม่เช่ือสายตาตัวเองว่าทำไมเคร่ืองบินใหญ่ขนาดน้ี
เม่ือข้ึนเคร่ืองบินทุกคนน่ังท่ีน่ังของตนเอง ส่วนท่ีน่ังของผมน้ันได้เบอร์
B23 ตอนท่ีน่ังอยู่น้ันมีพนักงานเข้ามาเปิดทีวีท่ีไว้สำหรับแจ้งผู้โดยสาร
แล้วมีเสียงประกาศว่า "ทุกท่านกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือเกม
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ" และเขาก็อธิบายว่าเราต้องคาดเข็มขัดทุกคน
และในทีวีก็อธิบายเก่ียวกับการน่ังเคร่ืองบินข้อควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติหลังจากน้ันเคร่ืองบินก็ว่ิงรอบทิศแล้วไปในทิศท่ีจะไปจังหวัดเชียงใหม่
และเคร่ืองบินก็ได้ข้ึนสู่ท้องฟ้าขณะท่ีน่ังอยู่บนเคร่ืองบินเด็กบางคนได้
บอกกับผมว่าสุดยอดไปเลยไม่นานผมกับเพ่ือนปวดปัสสาวะและผมรู้คน
แรกว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหน ผมจึงเข้าไปปัสสาวะพอเสร็จจึงกลับมาน่ังท่ี
เขาก็แจกอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกด้วยพอเคร่ืองบินแล่นลงผมหูอ้ือจนพูด
อะไรไม่ออกและสักครู่หนึ่งก็หาย เมื่อลงจากเครื่องบินก็มีรถบัสมา
รับไปสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนอาจารย์หมอวรวรรณและหมอบางท่านมี
รถตู้มารับแล้วผมก็ถึงสวนสัตว์และกินอาหารกล่องแต่เคร่ืองด่ืมยังไม่ทัน
ได้กิน รถรางในสวนสัตว์ก็มารับไปดูหมีแพนด้าและสัตว์อื ่นๆ
หมีแพนด้าน่ารักมากผมชอบมันมากๆเลยครับจนถึงเวลากลับเราได้ไปแวะ
รับประทานอาหารท่ีภัตตาคารในสนามบินเชียงใหม่ เสร็จแล้วเราก็รอ
เอาต๋ัวเคร่ืองบิน และข้ึนเคร่ืองบินกลับสนามบินดอนเมือง บนเคร่ือง
บินเขาก็แจกอาหารอีกตามเคย เม่ือถึงสนามบินดอนเมือง ลงจากเคร่ือง
ก็มีรถบัสมารับและผมก็น่ังมาท่ีอาคารขาออก ผมเห็นพ่อ แม่ ย่า และ
น้อง ยืนรอผมอยู่ พยาบาลนิศารัตน์จูงมือผมมาส่งให้พ่อและแม่
พ่อกับแม่ และย่า พร้อมน้องชายของผมมาเล้ียงกันท่ีร้านอาหารแห่ง
หน่ึงแล้วจึงกลับบ้าน สุดท้ายนีผ้มขอขอบคณุทางโรงพยาบาลศิริราช
เป็นอย่างย่ิงท่ีทำให้ผมได้น่ังเคร่ืองบินเป็นคร้ังแรกในชีวิต และได้รับ
ประสบการณ์ท่ีล้ำค่าท่ีสุดในชีวิตของผมครับ

หน่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

โครงการ..เหินฟ้าพาหนูๆ
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เช้าวันท่ี  21  กันยายน  2547  เวลาตีห้าคร่ึงฉันรีบต่ืนแต่เช้าเพ่ือไป
ดูหมีแพนด้าที่เชียงใหม่กับเพื่อนๆหน่วยโรคเลือด โครงการนี้ทาง
โรงพยาบาลศิริราช เขาได้จัดให้พวกเราได้ไปเท่ียวกัน ฉันรู้สึกต่ืนเต้น
มากทุกคนต้องไปรวมตัวรอคนอ่ืนท่ีโรงพยาบาลแต่เช้า  ส่วนตัวฉันไป
ถึงตอน 6 โมงเช้าแล้วพวกเราก็น่ังรอเพ่ือนจนครบ  ฉันได้รับแจกขนม
มากมายและบัตรช่ือและก็ไปเข้าแถวเพ่ือข้ึนรถบัสเดินทางต่อไปท่ีสนามบิน
ดอนเมือง ระหว่างทางบางคนก็ยังนอนอยู่บางคนก็ยังกินขนม  ส่วนฉัน
ต่ืนเต้นมาก  เพราะเป็นการข้ึนเคร่ืองบินคร้ังแรกในชีวิตเลย  พอถึง
สนามบินพวกเราก็ไปรับต๋ัวเคร่ืองบินแล้วก็น่ังรอจนถึง  10  โมง  พวกเรา
ก็ข้ึนเคร่ืองไปดูหมีแพนด้ากัน ระหว่างอยู่บนเคร่ืองมีขนมแจกมากมาย
พอไปถึงสวนสัตว์ฉันก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน  ต่อจากน้ันก็เป็น
เวลาท่ีพวกเรารอคอยมานาน  คือไปชมหมีแพนด้า 2 ตัว  ตัวผู้กับตัวเมีย
� ตัวผู้ช่ือ ช่วงช่วง   ตัวเมียช่ือ  หลินฮุย�  ดูเขากำลังให้อาหารหมีแพนด้า
พอดูเสร็จก็ไปดูร้านข้างนอกไปซ้ือของในร้าน  พอซ้ือเสร็จก็ไปดูสัตว์อ่ืน
เช่น นก  ช้าง  ฮิปโปโปเตมัส  ลิง  อูฐ  พอดูเสร็จก็ข้ึนรถกลับไปท่ี
สนามบินพอถึงเขาก็พาไปกินไอศครีม  หลังจากน้ันก็ไปซ้ือต๋ัว เดินทาง
กลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านมีขนมแจกมากมาย  ขาไปแจกน้ำส้ม
ขากลับแจกน้ำสตอเบอร่ี  พอถึงสนามบินก็ข้ึนรถกลับโรงพยาบาล  พ่อก็
มารับกลับบ้านก็เล่าเร่ืองให้พ่อและแม่ฟัง

เรียงความ..เร่ืองหมีแพนด้า

ดญ.พิมพ์ชนก  อุษณะอำไพพงษ์
จากหน่วยโรคเลือด

เม่ือวันท่ี  21  กันยายน ฉันได้น่ังรถบัสไปท่ีสนามบินดอนเมืองเพ่ือ
ที่ฉันจะไปเชียงใหม่  ฉันไปโดยเครื่องบินพอฉันไปถึงเชียงใหม่แล้ว
ฉันไปข้ึนรถ พอไปถึงฉันไปดูหมีแพนดา มีท้ังหมด  2  ตัว  ตัวหน่ึงเป็น
� ตัวผู้ช่ือ  ช่วงช่วง  ตัวเมียช่ือ  หลินฮุย � และฉันได้เจอสัตว์อ่ืนๆเช่น
ลิงเตน  ช้างงาเดียว   นกฟาร์มินโก  อูฐ  ฮิบโป  นกแก้ว  สิงโตยักษ์ ฯ
ฉะน้ันถ้าเราไปเท่ียวป่าและถ้าเจอสัตว์เราไม่ควรทำลายสัตว์ต่างๆและ
อนุรักษ์ป่าไม้และฉันได้วาดภาพอยู่ด้านหลังและได้คำบรรยายด้วย
ส่ิงท่ีฉันประทับใจ คือ  ฉันได้น่ังเคร่ืองบินและได้เห็นหมีฉันขอบคุณทาง
โรงพยาบาลศิริราชที่ได้พาฉันไปดูหมีและได้นั่งเครื่องบิน

เร่ือง :-) ฉันไปดูหมีแพนดา

ดช.กิตติพศ  เพ่งผล  ช้ัน ป.5/2  เลขท่ี 26


