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 ฝนจากมรสุมท่ีตกต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
ประกอบกับอิทธิพลของพายุไซโคลนโกเมน ท่ีพดัข้ึนฝ่ังบงั
คลาเทศ ส่งผลให้เกิดน ้ าท่วมหนักเกือบทัว่ประเทศของเมียน
มาร์โดยเฉพาะภาคตะวนัตก รัฐบาลตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉิน
ใน 4 เขต ไดแ้ก่ รัฐกะฉ่ิน รัฐยะไข่ เขตสะกาย และเขตพะโค 

โดยเขตสะกายมีน ้าท่วมสูง 2.5 เมตร ส่วนรัฐยะไข่มีน ้าสูง
ถึง 4.5 เมตร บา้นเรือนประชาชนกว่า 1 แสน 5 หม่ืนหลงั และ
พื้นท่ีทางการเกษตรกวา่ 1 ลา้น 3 แสนไร่ โดยเฉพาะนาขา้วตอ้ง
จมอยู่ใตน้ ้ า นอกจากน้ียงัสร้างความวิตกกงัวลว่า อาจจะท าให้
เ ข่ือนแตก และย ังเป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัยและส่งความ
ช่วยเหลือ 

อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนท าให้มีผูเ้สียชีวิตในเมียนมาร์อย่างน้อย 
27 คน อยา่งไรก็ตาม ยอดผูเ้สียชีวติดงักล่าวเป็นตวัเลขตั้งแต่วนั
พฤหัสบดี และยงัไม่มีรายงานเพิ่มเติม เน่ืองจากการส่ือสารใน
หลายพื้นท่ีถูกตดัขาด ส่วนท่ีรัฐมณีปุระ ทางตะวนัออกของ
อินเดีย ซ่ึงมีพรมแดนติดกบัเมียนมาร์ ฝนตกหนกัท าให้เกิดดิน
ถล่มมีผูเ้สียชีวติอยา่งนอ้ย 21 คน 
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บันทกึการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า 

 9 สิ งหา ค ม  2558 มูล นิ ธิดวงแก้วประกาศ รับ

อาสาสมัครออกหน่วยท่ีพม่ าโดยอาสาสมัครเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าเดินทางส่วนค่าส่วนกลางช่วยกนัจ่ายเท่าท่ี

พอช่วยได ้พื้นท่ีออกหน่วยเป็นท่ียา่งกุง้ และยะไข่  

 

 9-12 สิงหาคม 2558 จดัเตรียมยา เวชภณัฑ ์เคร่ือง

อุปโภค บริโภค ท่ีจะลงพื้นท่ีออกหน่วย 

 

 

 

 

 

 

 13 สิงหาคม 2558 ออกเดินทางจากกทม.- ยา่งกุง้ 

 

 

 

 

 



 14 สิงหาคม 2558 ออกเดินทางตีส่ีไปถึงปาเต็งเท่ียง

รับประทานกลางวนัท่ีหนา้หมู่บา้นปาเต็งแลว้นัง่เรือต่อไป

อีกหน่วยท่ีเมืองตาบ๋อง น ้าท่วมมากเราก าหนดสามแห่งแต่

ฝนตกมากเราเลยตอ้งไปท่ีสาธารณสุขและวดัเล็กๆกลาง

น ้าบริเวณนั้นลึก 12 ฟุต เราเดินลุยน ้ารองเทา้พงัไปเลย 

  

 

 

 

 

 

 15 สิงหาคม 2558 เช้าออกจากส านักงานผูช่้วย

ทูตฝ่ายทหารเรือ ไปกราบเจา้อาวาสวดัมหาคณัฑายงค์

และลาพระมหาไพโรจน์พร้อมถวายสังฆทานแก่ทาง

วดัดว้ย ประชุมสรุปงานท่ีจะท าต่อไปดว้ยกนัเสร็จแลว้

เดินทางไปเมืองหยอ่งดงถึงเท่ียงเขา้พบสาธารณสุขเขา

ฟังบรรยายสรุปแล้ว รับประทานอาหารกลางว ัน

พื้นเมืองมีเจา้หน้าท่ีเดินทางไปกบัเราด้วยตอ้งนั่งเรือ

ไปตามล าน ้ าอิรวดีแลว้

ปีน ข้ึน เ ข่ื อนข้ามไป

บริเวณน ้ าท่วมสุดลูกหู

ลูกตาเลย เดินทางจาก

ฝ่ังมาต าบลแรกเกือบ



ชม. ไดน้ ้าท่วมมาสามอาทิตยไ์ม่ค่อยมีใครเขา้มา เรามา

พร้อมกบัอีกคณะหน่ึงเอาขา้วสารและน ้ามนัมาให้พอดี 

ตั้งใจจะไปสามต าบลแต่ฝนตกหนกัเปียกกนัทัว่หน้าจึง

ต้องหลบกันท่ีวดัในหมู่บ้านให้ชาวบ้านเดินทางมา

ตรวจเอง  

 

 

 

 

 

 

 

     บ่ายการออกหน่วยในต าบลอิมม่า อ าเภอหยอ่งดง หลงัออก

จากย่างกุ้งเรามาออกหน่วยท่ีหย่องดง นั่งเรือจากท่าน ้ าไป

เกือบชม...ฝนตกหนกัจนไปไดต้ าบลเดียวและตอ้งไปตรวจ

กนัในวดั วดัอนัตตา มีพระส่ีรูปเณรหก ท่านน่ารักมากจบ

นักธรรมเอกจากมณัฑเรย ์แต่กลบัมาอยู่บา้นเกิดสอนเณร

และชาวบา้นให้นั่งสมาธิ เราออกหน่วยตรวจรักษาตั้งแต่

บ่ายสองถึงหน่ึงทุ่มจึงกลับมาถึงฝ่ังรายงานให้เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขอ าเภอทราบแลว้ลากลบัเดินทางไปเตรียมออก

หน่วยต่อท่ีอินดาดา้พรุ่งน้ีเชา้ คืนน้ีคงถึงท่ีพกัประมาณเท่ียง

แต่โชคดีเขาว่าถนนน ้ าไม่ท่วมแล้ว ดีใจท่ีได้มา เพราะน ้ า

ท่วมมากๆ เหมือนทะเลเลยไม่จริงเหมือนท่ีทุกๆ คนบอกวา่

น ้าแหง้แลว้ เหมือนออกหน่วยเม่ือปี 54 อกีคร้ังเลยครับ  



 16 สิงหาคม 2558 เช้าออกจากฮินทาดามาถึงท่า

ข้ึนเรือบริเวณสะพานขา้มแม่น ้ านาวา พบคณะใหญ่มากัน

หน่ึงบสั ตอนแรกว่าจะไปแจกของกบัเขาก่อน แต่มีคนไข้

มารออยูจ่  านวนมากเลยแยกกนั นายอ าเภอเอาขา้วปลาอาหาร

มาเล้ียงภรรยาท ามาเองน่ารักมากๆ ทานเสร็จก็ลงเรือแยกกบั

คณะใหญ่เลยนั่งๆไปเกือบชม. ได้ มีคนไข้มายืนรอรับ

มากมาย ดีใจแต่ก็กังวลว่ายาจะพอไหม? ที่หมู่บ้าน

sypion 

    บ่ายออกหน่วยที่Sypion villege ห่างจากฮินทาดา 

ประมาณ 40 กม.ม ี87 หลงัคา 600+ คน ออก

ตรวจตัง้แต่บ่ายโมงกว่า จนเกอืบทุ่มจงึเสรจ็ ตอนแรก

จะไปสองสามหมูบ่า้นแต่ทีเ่ดยีวกเ็กอืบสามรอ้ยคนแลว้ไม่

เสรจ็ก็เลยต้องพกัแรมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมากนั

มากทัง้ขาหกั พระหอบ และทอ้งเสยี เป็นหวดั ขาหกั

ไม่มเีงนิไปรกัษากเ็ลยใหไ้ป100$ เพราะเงนิพม่าหมดแล้ว

เงนิบาทใชไ้มไ่ดด้ว้ย พระหอบเรากจ็ดัยาพ่นและยาอื่นๆ

ให้หมด วัดท่านมีพระสององค์ก าลังยกพื้นศาลาใหม่

เพราะน ้าท่วมที่เขาไม่ค่อยไปรกัษาที่รพ. เพราะต้อง

จ่ายเงนิเองไม่มีประกันการเดินทางก็ใช้จ่ายอย่างน้อย 

500 บาทแลว้ไมร่วมค่ารกัษา น่าสงสารเขามากๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 สิงหาคม 2558  
     ออกหน่วยท่ี หมู่บ้าน ซีปาโกวหลังจากดูและวางแผน

ช่วยเหลืออนามยัในเมืองทาโลปอร์แลว้ก็เดินทางมาหมู่บา้น

ซีปาโกวในเมอืงอินกาโกว (ingapore) ม ี146 บ้าน 568 
คน ชาวบ้านมารอเราอยู่แล้วนัง่เรอืไปฝนก็ตกไป เริม่
ตรวจสบิโมงตรวจได้แปดสิบกวา่คนก็เท่ียงพกัทานขา้วกนั 
เขาดูแลอยา่งดีทั้งอาหารคาวหวานมีคนพดัให้เติมน ้ าเติมกบั



ให้ตลอดเวลา บา้นท่ีมาตรวจเจา้ของบา้นฐานะดีมีลูกก าลงั
เรียนหมออยู่ร่างกุง้ บ่ายตรวจต่ออีกหน่อยเสร็จออกมาบ่าย
สามไดฝ้นหายพอดี นัง่เรือกลบัมาท่ีสะพานขา้มแม่น ้ านาโว 
ลาคณะอาสาและชาวบา้นเอาของฝากให้เขาและมอบเงิน
ช่วยค่าน า้้มนัเรือนิดหน่อยก็ลาจากกนัมามุ่งหนา้สู่เมืองพะ
โค ฝนตกอีกกว่าจะถึงก็สามทุ่มจึงได้ทานอาหารเย็นเขา้ท่ี
พกัโรงแรม 

 

สรุปภารกจิการช่วยเหลือพีน้่องชาวพม่า 
ระหว่าง13-19 ส.ค.58 

 นอกจากความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆทั้งไทยและพม่าแลว้  
ผูท่ี้มีความส าคัญมากๆ ต่อภารกิจอันค่อนข้างจะไม่ค่อย
สบายนักน้ีได้แก่คณะสงฆ์ ทั้ งไทยและพม่าท่ีให้ความ
สนับสนุนภารกิจน้ีอย่างเต็มท่ีทั้งในการน ายาเขา้ประเทศ
และการประสานงานภายในเพื่อให้คณะแพทย์สามารถ
ท างานไดอ้ย่างสะดวกสบายแต่ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ แพทย์
อาสาของเราน่ีเอง ในคร้ังน้ีเรามีคุณหมอสมชาย ตรีทิพย์
สถิตย ์และคุณหมอมนสัสวาด์ิ ท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการน า
ยาและเวชภณัฑ์จากประเทศไทยไปให้การรักษาดูแลผูป่้วย
ในพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภยัร้ายแรงในประเทศพม่า โดยมิไดย้อ่ทอ้
ต่ออุปสรรคนานาประการ แมแ้ต่ความล าบากต่างๆ ท่ีตอ้ง
เขา้ไปในพื้นท่ีท่ีน ้าท่วม ทั้งใหก้ารรักษาแบบหน่วยเคล่ือนท่ี
และยงัตอ้งพกัคา้งแรมในพื้นท่ีอีกดว้ย แต่ก็ยงัอดทนท างาน
ต่อไปจากหมู่บา้นหน่ึงไปยงัอีกหมู่บา้นหน่ึงอย่างไม่รู้สึก
เหน็ดเหน่ือยเลย ขอแสดงความช่ืนชมในความเสียสละ
ความอดทนและความมีจิตใจอนัเมตตากรุณาของท่านไว ้ณ 
ท่ีน้ี ขอบุญกุศลท่ีท่านไดก้ระท าให้พี่นอ้งเพื่อนสรรพสัตวท่ี์
เดือดร้อนน้ีจงสงผลให้ท่านจงมีความสุขและความเจริญ
ในทางธรรมดว้ยครับ 

 



 


