น้ำใจจำกไทยสู่ เมียนมำ
โดย กริช อึง๊ วิฑูรสถิตย์
โพสต์ ทูเดย์
ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่ผมได้ประกาศเชิ ญชวนให้ชาวไทยร่ วมใจกันช่วยเหลือชาวเมียนมา เนื่องจาก
สถานการณ์ในเมียนมา ถูกผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกสองกระหน่าเอาเสี ยจนเป๋ ไปเลย
จานวนผูต้ ิดเชื้ อสะสมก้าวกระโดดทะลุหลักสองหมื่นคนไปแล้ว ต้องบอกว่าผลตอบรับเข้ามาแบบสุ ดๆไปเลย
ครับ ผมและทีมงานกรรมการทุกท่านไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า
เพียงแค่ระยะเวลา 8 วัน เราจะได้รับบริ จาคมีมูลค่าทั้งตัวเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เงินสดที่ถูกโอนมาเข้า
บัญชีของ “มูลนิธิพฒั นาอุตสาหกรรม”จะมากมายอย่างเหลือเชื่อ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,427,150.88 บาทถ้วน
ผมและทีมงานทุกคนต้องกราบขอบพระคุณอย่างสู งกับทางกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ TCP กรุ๊ ป (ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
กระทิงแดง) ที่บริ จาคมาให้ 1,000,000 บาท บริ ษทั PTTGC จากัด(มหาชน) บริ จาคมา 488,000 บาท บริ ษทั โต
โยต้า (นนทบุรี) บริ จาคมา 400,500 บาท
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ จาคมา 302,500 บาท บริ ษทั สหพัฒนพิบู ล จากัด (มหาชน) บริ จาคมา
275,500 บาท บริ ษทั S&D Industry บริ จาคมา 200,000 บาท บริ ษทั สมุนไพรภูมิพฤกษา จากัด บริ จาคมา 222,400
บาท บริ ษทั อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จากัด บริ จาคมา 100,000 บาท
และยังมีผบู ้ ริ จาคอื่นๆอีกเป็ นเงินทั้งสิ้ น 438,250 บาท อีกทั้งยังมีการช่วยเหลือทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการขนส่งและความช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกหลายหน่วยงาน อาทิเช่น สายการบินนกแอร์ , ศูนย์หนังสื อซี-เอ็ด,

หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, บีอีซี-เทโร, อัมริ นทร์กรุ๊ ป และ กลุ่มบริ ษทั EUI จากัด ,TBAM, MTCCI เป็ นต้นและยังมี
อีกหลายๆท่านที่เอ่ยนามได้ไม่หมด
ผมในนามประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาต้องขออนุญาตอาราธนาคุณพระศรี รัตนไตยและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลาย
ในสากลโลกพระบุญญาธิการของพระราชวงศ์จกั รี ทุกพระองค์จงโปรดน้อมนาเอาบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกัน
สร้างในครั้งนี้
จงส่ งผลให้ทุกท่านและสมาชิกในครอบครัว ประกอบทั้งกิจการของทุกท่าน จงประสบแต่ความสุ ข ความสาเร็ จ
ความเจริ ญยิง่ ๆขึ้นไป คิดสิ่ งใดให้สมอารมณ์หมายทุกประการเทอญ
ในวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางสภาธุ รกิจไทย-เมียนมา ได้กราบเรี ยนเชิญฯพณฯท่านเอกอัครราชฑูตเมียนมา
ประจาประเทศไทย (H.E. Myo Myint Than) ให้เกียรติมารับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่สภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทยซึ่ งก็ได้ดาเนิ นการส่ งมอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยขณะนี้ เพียงแต่จะต้องรอให้การดาเนิ นพิธีการด้าน
เอกสารในการส่งออกให้เรี ยบร้อยก็จะรี บจัดการลาเลียงไปมอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาต่อไป
ซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็คงจะเรี ยบร้อยครับ
ในการสนทนากับฯพณฯท่านเอกอัครราชฑูตฯจึงได้รับทราบว่าที่เมืองย่างกุง้ มีเตียงผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเพียงสี่
พันกว่าเตียงเท่านั้นแต่ความต้องการใช้ของผูต้ ิดเชื้อมีมากกว่าถึงสามสี่ เท่า
เพราะทุกวันนี้ มีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกว่าพันคน ในขณะที่มีผตู ้ ิดเชื้อสะสม ณ.วันที่ 8 ตุลาคมมากถึง 22,445 คน
และในนั้นผูท้ ี่รักษาหายแล้วได้กลับบ้านในวันนั้น มีเพียง 282 คน และคนรักษาหายสะสม มีเพียง 6,366 คนน่า
ตกใจมากที่คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะมาก

อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งผมอยากจะขอนามาเล่า คือความสามารถในการตรวจรักษา ที่ทุกวันนี้ความสามารถ
ในตรวจดีข้ ึนกว่าเมื่อหลายวันก่อนมาก ตัวอย่างเช่นในวันที่ 1 ตุลาคม เขาสามารถตรวจรักษาได้เพียง 5,352 คน
ทั้งประเทศได้เข้าตรวจรักษาเพียง 301,393 คน
แต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สามารถตรวจได้เพิ่มมากขึ้นเป็ น 12,268 คนแสดงว่าความสารถในการตรวจรักษาดีข้ ึนมา
เป็ นลาดับและคาดว่าจะดีข้ นึ ต่อเนื่อง
ดังนั้นก็จะส่ งผลต่อการตรวจพบผูต้ ิดเชื้ อมากขึ้นเป็ นลาดับเช่ นกันเพราะที่ผ่านๆมาประชาชนไม่มีโอกาสได้
ตรวจอย่างครบถ้วนด้วยสาธารณสุ ขพื้นฐานของที่เมียนมายังไม่ดีพอ
อี กอย่างความรู ้ พ้ืนฐานของประชาชนเองก็ไม่ค่อยดี บางคนพอรู ้ สึกตัวว่าไม่สบาย ก็เข้าใจว่าตัวเองเป็ นหวัด
ธรรมดา พอเป็ นหนักๆจึงจะรู ้วา่ ติดเจ้าวายร้าย COVID-19 เข้าให้เสี ยแล้ว อันตรายมากๆเลยครับ
ดัง่ ตัวเลขที่ผมโชว์ให้ท่านเห็ นจึงไม่ตอ้ งแปลกใจว่าทาไมเตี ยงผูป้ ่ วยที่ โรงพยาบาลถึงได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูต้ ิดเชื้อ
ดังนั้นบรรดาผูม้ ีอนั จะกินในประเทศเมียนมา จึงได้ช่วยกันออกมาระดมสรรพกาลังบริ จาคสถานที่ เพื่อใช้เป็ น
โรงพยาบาลชั่วคราว ตัวอย่างเช่ น ที่ ฟอร์ จูนพลาซ่ า และ YCDC Convention Hall เขาก็ได้รับการเสี ยสละจากมหา
เศรษฐีชาวเมียนมากันเอง
ในขณะที่รัฐบาลก็ได้นาเอาสนามกีฬาตูวนั น่า ออกมาทาเป็ นโรงพยาบาลสนามแล้วก่อนหน้านี้ แต่ผมก็เชื่อว่าอีก
ไม่เกินอาทิตย์ก็คงจะล้นกาลังรับได้อีกเช่นกันดังนั้นผมจึงมีแนวคิดว่า

หลังจากจบโครงการ “มิตรภาพปั นน้ าใจสู ้ภยั COVID-19 ประเทศเมียนมา” ด้วยการส่ งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
การแพทย์แล้วเสร็จซึ่งก็จะประมาณปลายเดือนตุลาคม
หากสถานการณ์ไม่ดีข้ ึน (ซึ่ งก็เชื่ออีกแหละว่า ไม่มีทางที่จะดีข้ ึนได้อย่างรวดเร็ วปานนั้น) ผมก็จะเริ่ มดาเนิ นการ
ระดมกาลัง ช่วยจัดหาเต็นท์โรงพยาบาลสนามและเตียงพยาบาลชัว่ คราว เป็ นการ “ช่วยเขาระมัดระวังรักษา เพื่อ
ช่วยเราไม่ให้เขาระบาดต่อมาที่เรา
”ผมจึงใคร่ ขอเชิญชวนท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาหรื อท่านที่มีการค้าขายกับประเทศเมียนมาหรื อ
เคยมี ผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมกับเมียนมามาก่ อนหรื อท่านที่ มีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุ ษย์หากท่าน
อยากจะร่ วมงานบุญอันยิง่ ใหญ่
ด้วยการช่วยชีวิตชาวเมียนมาร่ วมกับผมและคณะกรรมการดาเนิ นงานทุกท่าน ท่านก็สามารถติดต่อมาที่ส ภา
ธุรกิจไทย-เมียนมาได้ที่หมายเลขโทรศัพพ์ 02-345-1131 หรื อ หมายเลข 02-345-1151ในเวลาทางานได้เลยครับ

