การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่ า 2558
ฝนจากมรสุ มที่ตกต่อเนื่ องตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558
ประกอบกับ อิ ท ธิ พ ลของพายุไซโคลนโกเมน ที่ พ ดั ขึ้ นฝั่ งบัง
คลาเทศ ส่ งผลให้เกิ ดน้ าท่วมหนักเกื อบทัว่ ประเทศของเมียน
มาร์ โดยเฉพาะภาคตะวันตก รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุ กเฉิ น
ใน 4 เขต ได้แก่ รัฐกะฉิ่ น รัฐยะไข่ เขตสะกาย และเขตพะโค
โดยเขตสะกายมีน้ าท่วมสู ง 2.5 เมตร ส่ วนรัฐยะไข่มีน้ าสู ง
ถึง 4.5 เมตร บ้านเรื อนประชาชนกว่า 1 แสน 5 หมื่นหลัง และ
พื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1 ล้าน 3 แสนไร่ โดยเฉพาะนาข้าวต้อง
จมอยู่ใต้น้ า นอกจากนี้ ยงั สร้ างความวิตกกังวลว่า อาจจะทาให้
เขื่ อ นแตก และยัง เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การกู้ ภ ัย และส่ ง ความ
ช่วยเหลือ
อุทกภัยที่เกิ ดขึ้นทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิตในเมียนมาร์ อย่างน้อย
27 คน อย่างไรก็ตาม ยอดผูเ้ สี ยชีวติ ดังกล่าวเป็ นตัวเลขตั้งแต่วนั
พฤหัสบดี และยังไม่มีรายงานเพิ่มเติม เนื่ องจากการสื่ อสารใน
หลายพื้ นที่ ถู ก ตัดขาด ส่ วนที่ รัฐมณี ปุ ระ ทางตะวันออกของ
อินเดีย ซึ่ งมีพรมแดนติดกับเมียนมาร์ ฝนตกหนักทาให้เกิ ดดิ น
ถล่มมีผเู ้ สี ยชีวติ อย่างน้อย 21 คน

บันทึกการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่ า
 9 สิ งหาคม 2558 มู ล นิ ธิ ดวงแก้ ว ประกาศรั บ
อาสาสมั ค รออกหน่ ว ยที่ พ ม่ า โดยอาสาสมั ค รเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าเดินทางส่ วนค่าส่ วนกลางช่วยกันจ่ายเท่าที่
พอช่วยได้ พื้นที่ออกหน่วยเป็ นที่ยา่ งกุง้ และยะไข่

 9-12 สิ งหาคม 2558 จัดเตรี ยมยา เวชภัณฑ์ เครื่ อง
อุปโภค บริ โภค ที่จะลงพื้นที่ออกหน่วย

 13 สิ งหาคม 2558 ออกเดินทางจากกทม.- ย่างกุง้

 14 สิ งหาคม 2558 ออกเดินทางตีสี่ไปถึงปาเต็งเที่ยง
รับประทานกลางวันที่หน้าหมู่บา้ นปาเต็งแล้วนัง่ เรื อต่อไป
อีกหน่วยที่เมืองตาบ๋ อง น้ าท่วมมากเรากาหนดสามแห่ งแต่
ฝนตกมากเราเลยต้องไปที่สาธารณสุ ขและวัดเล็กๆกลาง
น้ าบริ เวณนั้นลึก 12 ฟุต เราเดินลุยน้ ารองเท้าพังไปเลย

 15 สิ งหาคม 2558 เช้า ออกจากสานักงานผูช้ ่ วย
ทูตฝ่ ายทหารเรื อ ไปกราบเจ้าอาวาสวัดมหาคัณฑายงค์
และลาพระมหาไพโรจน์พร้ อมถวายสังฆทานแก่ ทาง
วัดด้วย ประชุ มสรุ ปงานที่จะทาต่อไปด้วยกันเสร็ จแล้ว
เดินทางไปเมืองหย่องดงถึงเที่ยงเข้าพบสาธารณสุ ขเขา
ฟั ง บรรยายสรุ ปแล้ ว รั บ ประทานอาหารกลางวัน
พื้นเมื องมี เจ้าหน้าที่ เดิ นทางไปกับเราด้วยต้องนั่งเรื อ
ไปตามลาน้ าอิรวดีแล้ว
ปี นขึ้ นเขื่ อ นข้ า มไป
บริ เวณน้ าท่วมสุ ดลู กหู
ลู ก ตาเลย เดิ นทางจาก
ฝั่ ง มาต าบลแรกเกื อ บ

ชม. ได้น้ าท่วมมาสามอาทิตย์ไม่ค่อยมีใครเข้ามา เรามา
พร้อมกับอีกคณะหนึ่งเอาข้าวสารและน้ ามันมาให้พอดี
ตั้งใจจะไปสามตาบลแต่ฝนตกหนักเปี ยกกันทัว่ หน้าจึง
ต้อ งหลบกัน ที่ ว ดั ในหมู่ บ ้า นให้ ช าวบ้า นเดิ น ทางมา
ตรวจเอง

บ่ายการออกหน่วยในตาบลอิมม่า อาเภอหย่องดง หลังออก
จากย่างกุ้งเรามาออกหน่ วยที่หย่องดง นั่งเรื อจากท่าน้ าไป
เกือบชม...ฝนตกหนักจนไปได้ตาบลเดียวและต้องไปตรวจ
กันในวัด วัดอนัตตา มี พระสี่ รูปเณรหก ท่านน่ ารั กมากจบ
นักธรรมเอกจากมัณฑเรย์ แต่กลับมาอยู่บา้ นเกิ ดสอนเณร
และชาวบ้านให้นั่งสมาธิ เราออกหน่ วยตรวจรั ก ษาตั้งแต่
บ่ า ยสองถึ ง หนึ่ ง ทุ่ ม จึ ง กลับ มาถึ ง ฝั่ ง รายงานให้ เ จ้า หน้า ที่
สาธารณสุ ขอาเภอทราบแล้วลากลับเดินทางไปเตรี ยมออก
หน่วยต่อที่อินดาด้าพรุ่ งนี้ เช้า คืนนี้ คงถึงที่พกั ประมาณเที่ยง
แต่โชคดี เขาว่าถนนน้ าไม่ ท่วมแล้ว ดี ใจที่ ได้มา เพราะน้ า
ท่วมมากๆ เหมือนทะเลเลยไม่จริ งเหมือนที่ทุกๆ คนบอกว่า
น้ าแห้งแล้ว เหมือนออกหน่วยเมื่อปี 54 อีกครั้งเลยครับ



16 สิ งหาคม 2558 เช้าออกจากฮิ นทาดามาถึ งท่า

ขึ้ นเรื อบริ เวณสะพานข้ามแม่น้ า นาวา พบคณะใหญ่มากัน
หนึ่ งบัส ตอนแรกว่าจะไปแจกของกับเขาก่ อน แต่มีคนไข้
มารออยูจ่ านวนมากเลยแยกกัน นายอาเภอเอาข้าวปลาอาหาร
มาเลี้ยงภรรยาทามาเองน่ารักมากๆ ทานเสร็ จก็ลงเรื อแยกกับ
คณะใหญ่ เ ลยนั่ง ๆไปเกื อ บชม. ได้ มีค นไข้ม ายืน รอรับ
มากมาย ดีใ จแต่ ก็กังวลว่ายาจะพอไหม? ที่หมู่บ้า น
sypion
บ่ า ยออกหน่ ว ยที่Sypion villege ห่ า งจากฮิน ทาดา
ประมาณ 40 กม.มี 87 หลังคา 600+ คน ออก
ตรวจตัง้ แต่บ่ายโมงกว่า จนเกือบทุ่มจึงเสร็จ ตอนแรก
จะไปสองสามหมูบ่ า้ นแต่ทเ่ี ดียวก็เกือบสามร้อยคนแล้วไม่
เสร็จก็เลยต้องพักแรมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมากัน
มากทัง้ ขาหัก พระหอบ และท้องเสีย เป็ นหวัด ขาหัก
ไม่มเี งินไปรักษาก็เลยให้ไป100$ เพราะเงินพม่าหมดแล้ว
เงินบาทใช้ไม่ได้ดว้ ย พระหอบเราก็จดั ยาพ่นและยาอื่นๆ
ให้ห มด วัด ท่ า นมีพ ระสององค์ก าลัง ยกพื้น ศาลาใหม่
เพราะน้ าท่วมที่เขาไม่ค่อยไปรัก ษาที่รพ. เพราะต้อง
จ่ายเงินเองไม่ม ีป ระกัน การเดินทางก็ใ ช้จ่า ยอย่า งน้ อ ย
500 บาทแล้วไม่รวมค่ารักษา น่าสงสารเขามากๆ

 17 สิ งหาคม 2558
ออกหน่ ว ยที่ หมู่ บ ้า น ซี ป าโกวหลัง จากดู แ ละวางแผน
ช่วยเหลืออนามัยในเมืองทาโลปอร์ แล้วก็เดินทางมาหมู่บา้ น
ซี ปาโกวในเมืองอินกาโกว (ingapore) มี 146 บ้าน 568
คน ชาวบ้านมารอเราอยู่แล้ว นัง่ เรือ ไปฝนก็ต กไป เริม่
ตรวจสิบโมงตรวจได้แปดสิ บกว่าคนก็เที่ยงพักทานข้าวกัน
เขาดูแลอย่างดีท้ งั อาหารคาวหวานมีคนพัดให้เติมน้ าเติมกับ

ให้ตลอดเวลา บ้านที่มาตรวจเจ้าของบ้านฐานะดี มีลูกกาลัง
เรี ยนหมออยู่ร่างกุง้ บ่ายตรวจต่ออีกหน่ อยเสร็ จออกมาบ่าย
สามได้ฝนหายพอดี นัง่ เรื อกลับมาที่สะพานข้ามแม่น้ านาโว
ลาคณะอาสาและชาวบ้านเอาของฝากให้เขาและมอบเงิ น
ช่วยค่านา้้มนั เรื อนิ ดหน่อยก็ลาจากกันมามุ่งหน้าสู่ เมืองพะ
โค ฝนตกอี กกว่าจะถึ งก็สามทุ่มจึงได้ทานอาหารเย็นเข้าที่
พักโรงแรม
สรุ ปภารกิจการช่ วยเหลือพีน่ ้ องชาวพม่ า
ระหว่าง13-19 ส.ค.58
นอกจากความช่ วยเหลื อจากบุคคลต่างๆทั้งไทยและพม่าแล้ว
ผูท้ ี่ มี ค วามส าคัญ มากๆ ต่ อ ภารกิ จ อัน ค่ อ นข้า งจะไม่ ค่ อย
สบายนั ก นี้ ได้ แ ก่ ค ณะสงฆ์ ทั้ง ไทยและพม่ า ที่ ใ ห้ ค วาม
สนับสนุ นภารกิ จนี้ อย่างเต็มที่ ท้ งั ในการนายาเข้าประเทศ
และการประสานงานภายในเพื่ อ ให้ค ณะแพทย์ส ามารถ
ทางานได้อย่างสะดวกสบายแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แพทย์
อาสาของเรานี่ เอง ในครั้ งนี้ เรามี คุ ณหมอสมชาย ตรี ทิ พ ย์
สถิ ตย์ และคุ ณหมอมนัสสวาดิ์ ที่เป็ นกาลังสาคัญในการนา
ยาและเวชภัณฑ์จากประเทศไทยไปให้การรักษาดูแลผูป้ ่ วย
ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงในประเทศพม่า โดยมิได้ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรคนานาประการ แม้แต่ความลาบากต่างๆ ที่ตอ้ ง
เข้าไปในพื้นที่ที่น้ าท่วม ทั้งให้การรักษาแบบหน่วยเคลื่ อนที่
และยังต้องพักค้างแรมในพื้นที่อีกด้วย แต่ก็ยงั อดทนทางาน
ต่อไปจากหมู่บา้ นหนึ่ งไปยังอี กหมู่บา้ นหนึ่ ง อย่างไม่ รู้สึ ก
เหน็ ด เหนื่ อ ยเลย ขอแสดงความชื่ น ชมในความเสี ย สละ
ความอดทนและความมีจิตใจอันเมตตากรุ ณาของท่านไว้ ณ
ที่น้ ี ขอบุญกุศลที่ท่านได้กระทาให้พี่นอ้ งเพื่อนสรรพสัตว์ที่
เดื อดร้ อนนี้ จงสงผลให้ท่ า นจงมี ค วามสุ ข และความเจริ ญ
ในทางธรรมด้วยครับ

