
  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

 
                                 ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันศุกรที่ 11  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หนา  27
 

10 พฤษภ

วันที่อากาศ
ไดฟ เซ็นเต
กอนจะแปล
พื้นฐาน เก่ีย

 บรรยากาศ
คุณครูตอง

 ดูคุณหมอ
สวนเจาอุป

 หลังจากป
ถึงกับออกป

 กอนลงน้ํา
ตางๆ เรียก
เลย  

 อุนเคร่ืองใ
วาคุณหมอ
ราวกับวาห

 เปนอันวาภ

C:\Documen
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
ขอเวลานอก : ค่ันเวลา พา "หมอโอค" ฝกดํานํ้า 
าคม 2550 20:39 น. 

ลําพังแคเปน "คุณหมอ" งานก็เยอะอยูแลว แตยังหันมาเอาดี
กับงานดานบันเทิงอีก คราวนี้งานราษฎรงานหลวง ดูยูง...ยุงไป
หมด พอเห็นมีเวลาวางปุบ ตองรีบจับตัว "คณุหมอโอค" สมิทธิ์ 
อารยะสกุล มาทํากิจกรรมที่คุณหมออยากทํา แตไมมีโอกาสได
ทําสักทีดีกวา  

 ส่ิงท่ีคุณหมอหนาหยกตั้งใจทําในวันนี้ คือ "เรียนดําน้ํา" !!...  

 "ท่ีมาฝกดําน้าํ เพราะรอนดวยครับ และอีกอยางเวลาเราไป
ทะเล เพื่อนๆ ดําน้ําเปน
กันหมด มีกิจกรมท่ี
ใกลชิดทะเลมาก ถาเรา
ดําไมเปน อยูคนเดียวก็
เหงา" คุณหมอ บอก
จุดมุงหมาย 

 แลวบายโมงตรง ใน
รอนที่สุดอีกวัน เราก็มาเจอกันที่ "สปอรต ไทม 
อร" ในซอยสุขุมวิท 101 ตามที่นัดแนะไว ออ แต
งรางเปนมนุษยกบ คุณหมอตองมานั่งอบรมความรู
วกับอุปกรณ เทคนิคการดําน้ํา รวมทั้งการแกปญหาตางๆ ดวย  

ในหองวันนี้ดูคึกคักเปนพิเศษ เพราะเพื่อนรวมชั้นขอถายรูปสมาชิกใหมเปนที่ระลึก จน
กระแอมกระไอ ลูกศิษยหนุมสาวถึงสงบ และหันมาตั้งใจเรียนกันได  

จะตั้งใจเรียนนาดู คงเปนเพราะเพื่อนๆ เรียนล้ําหนาไปหลายชั่วโมงแลว ตองเรียนใหทัน 
กรณในการดําน้ํานี่ก็มียุบยับไปหมด แตคงไมเกินความสามารถของหมอหนุมแน  

ลอยใหนักเรียนไปแปลงราง พักหนึ่งคุณหมอก็ออกมาในชุดดําน้ําสีดําทะมัดทะแมง เจาตวั
ากวาพอดีตัวยังกับของตัวเองแนะ ออ ขอยืมชุดเขามาใสนี่เอง  

 คณุครูยังแนะนําเพิ่มเติมถึงเคร่ืองไมเคร่ืองมืออีกครั้ง พรอมการปฏิบัติตัว และสัญญาณ
วา ชัวร แมจะมือใหม พอวอรมรางกายไดท่ี ก็ถึงเวลาลงน้ําคณุหมอเลยชู 2 นิ้ว สูตายให

นน้ําเพื่อใหคุนชินกับชุดและน้ําในสระพักหนึ่ง คราวนี้คุณครูใหหมอโอคลองดําน้ําดู ปรากฏ
ดําไดนานหลายนาที กอนจะผุดข้ึนมา คราวนีพ้อถอดหนากากออก ถึงกับยกนิ้วโปงโชว 
มูมั่กๆ...แถมพอขึ้นขอบสระได คุณครูบอกวา "ผาน" ทีนี้คุณหมอเลยยิ้มแกมแทบปริ  

ารกิจนี้คุณหมอ...ทําได!  
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 "สนุกดีครับ คร้ังแรกในชีวิต แตกอนเคยแตถายแบบใตน้ํา แตถาครบเซตอยางนี้ ไมเคยเลย แตก็ไม
ตื่นเตนอะไรมาก เพราะวายน้ําเปนอยูแลว คิดวาตอไปตองหาเวลาเรียนแนนอน เพราะเพื่อนๆ 
เรียกรองแลวครับ" หมอหนุม พูดขณะหยดน้ํายังพราวอยูเต็มหนา  

 ระหวางถอดโนนถอดนี่ออกจากตัว เลยชะแวบเขามาถามไถคุณหมอซะหนอย...หมอโอค บอกวา ดาํ
น้ําไมยากเทาไร เพราะวายน้ําเปนอยูแลว ถามตอวาเปนถึงแพทยโรคผิวหนัง ลงน้ําอยางนี้ตองเตรียม
ตัวอะไรเปนพิเศษบาง หมอหนาใส แนะวาตองพกครีมกันแดดไวเสมอ  

 "อากาศรอนๆ อยางนี้ควรจะมีคาเอสพีเอฟ 35 ข้ึนไป ทากอนออกแดดสักครึ่งชั่วโมง ไมไดทาแคหนา 
แตทาทั้งตัว คนเอเชียมักจะเปนพวกที่เกิดเม็ดสีงายกวาปกติอยูแลว พวกกระ ฝา คนไทยโชคดีท่ีไม
คอยเปนมะเร็งผิวหนัง แตถาลงน้ําแบบนี้ตองใชชนิดท่ีไมละลายน้ํา แลวมันจะอยูได ถาไมกันน้ําเสร็จ
เลย แปบเดียวก็หมด"  

 หันมาถามเรื่องงานบาง เพราะรูมาวาหลังจากเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต แถมควาเกียรตินิยมอันดับ 
1 จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาดวย คุณหมอก็เรียนตอปริญญาโททางดาน
ผิวหนัง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จนถึงวันนี้คุณหมอก็ยังไมยอมหยุด
เรียน เจาตัวบอกวาเปนอาชีพท่ีหยุดเรียนไมได   

 "คุณพอทํางานรัฐวิสาหกิจ เปนผูชวยผูวาการการไฟฟาฝายผลิตฯ มีนองสาว 1 คน ท่ีเลือกเรียน
แพทยเพราะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว คณุแมเปนทันตแพทย คุณลุงก็เปนหมอดานหัวใจครับ" 
หมอโอค เลาถึงตนทางความเปนหมอ  

 สวนงานในวงการบันเทิง ถายังจําได ภาพโฆษณา ช็อกโกเลต เฮอชี่ หรือโฆษณามือถือฮัทช ท่ีมี
ผูหญิงเขาลิฟตมา แลวเห็นผูชายคนหนึ่งหัวใจเตนตูมตามจนกระเปาเส้ือส่ัน นั่นแหละหมอโอค ขณะที่
ยังเปนแพทยฝกหัด  

 "ท่ีมาสนใจบันเทิง ฟลุคมากเลย มันเขามาเอง มีโมเดลลิ่งมาเจอที่โรงพยาบาล ตอนนั้นอยูนครนายก 
เปนหมอใชทุนอยูหองฉุกเฉิน เขามากินขาว ก็ชวนๆ ผมเปนคนไมคอยคิดอะไรเยอะ ถามีอะไรก็ลอง
ทําดู"  

 ทุกวันนี้มีงานในฐานะแพทยผิวหนัง อยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เปนอาจารยพิเศษท่ี มศว ประสานมิตร สลับกับอยูคลินิก ก็กินเวลาเกือบจะครบสัปดาหแลว ยัง
จัดสรรเวลามาเปนพิธีกรรายการ "รถโรงเรียน" ทาง ททบ.5 รับตอบปญหาสุขภาพ บุคลิกภาพ การ
ดูแลผวิพรรณรูปรางหนาตา อีก 1 วันเต็มๆ แลวไหนจะซอมรองเพลง เขาหองอัดอีก แตคุณหมอ
สามารถ เพราะเร็วๆ นี้ก็เพิ่งมีงานในอัลบ้ัม Voice Mail รวมกับศิลปนคนอื่น ซ่ึงโดนใจวัยโจมาแลว  

 "กําลังจะมีอัลบ้ัมเดี่ยวที่กําลังทําชวงกลางปนี้ ตอนนี้ก็ทํางาน 25 ป "พี่ดี"้ นิติพงษ หอนาค เปนเพลง
ของพี่ดี้ ท่ีใหนักรองรุนใหมมารอง ผมรองเพลงเขาใจ เพลงแรกของพี่ดี้ เปนเพลงแรกของวงเฉลียง
ดวย" คุณหมอโอค บอก  

 สําหรับภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือในความเปนหมอ กับความเปนนักรอง-นักแสดงจะขัดกันไหม หมอ
โอค บอกวา ไมมีปญหาเลย  

 "ผมวาชวยเหลือกันดวยซํ้า ผมมองวา 2 อาชีพนี้ตองคุยกับคนเหมือนกัน ไมวาติดตอ ส่ือสาร การที่
เรามาทําพิธีกร สงผลใหเวลาเราพูดกับคนไข ทําใหลําดับความคดิเปนเรื่องเปนราวขึ้น พิธีกรไดฝกจุด
นี้ แลวกลับกลายเปนวาคนไขกลาคุยกับเรามากขึ้นดวย พดูออมไปออมมา ไมกลาบอกเราตรงๆ แต
พอเราออกสื่อ ทําใหเขากลาใกลชิดเรามากขึ้น" คุณหมอ บอกถึงขอดี แตพอถามตอวาแลวการเปน
นักรองละ ไมนาไปดวยกันไดเลย ก็ไดรับคําตอบกลับมาวา  

 "หมอรองเพลงเกงๆ เยอะนะครับ ไมรูเพราะอะไรเหมือนกัน เหมือนพวกเราเวลาคอนขางนอย พอได
พักผอนก็รองเพลง มันงายกวาอยางอื่นมั้งครับ ไมเครียดดี ฮัมเพลงไปเรื่อยๆ"  

 เวลา 2-3 ชั่วโมง ท่ีหมอโอคแวะมาเรียนดําน้ํา นอกจากไดเห็นอีกมุมหนึ่งของหมอหนุมแลว ยังไดฟง
ขอคิดของทั้งสองอาชีพอีกดวย...  

 ไดยินหมอบอกกับครูและเพื่อนๆ กอนโบกมือลาวา "ตองหาเวลามาเรียนดําน้ําอีกแน"...ไมแนวา
ตอไปเราอาจมีคุณหมอนักดําน้ําเพิ่มข้ึนอีกคนก็เปนได  
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