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บทบรรณาธิการ

ร่วมแรง ร่วมใจ 
สู้ภัยโควิด-19

ในช่วงหลายเดือนมานี้ เชื่อว่า ไม่มีใครท่ีจะไม่พูดถึงโควิด-19 ซึ่งถือเป็น 
ความท้าทายครั้งส�าคัญท้ังต่อปัจเจกบุคคลและต่อทุกประเทศท่ัวโลก  
เพราะโควิด-19 ไม่ได้เป็นเพียงเชื้อไวรัสท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ 
ของมวลมนุษยชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่ท่ีท�าให้โลกก้าวไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญท่ีเรียกว่า ‘ความปกติใหม่’ หรือ ‘New Normal’ 
ซึ่งเป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต เราทุกคน 
จึงควรเรียนรู้และลุกขึ้นมาปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในช่วงของ 
การแพร่ระบาด รวมท้ังสิ่งท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อม ๆ กันด้วย

มเีรื่องราวมากมายท่ีเกดิขึ้นในชว่งวิกฤติโควิด-19 วารสารวิทยุสราญรมย์ 
ฉบับนีจึ้งขอน�าเสนอเร่ืองเล่าอันหลากหลายท่ีเปรยีบเสมอืนบนัทึกเหตกุารณ ์
ของการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บทบาทหน้าท่ีและความท้าทายครั้งส�าคัญของการด�าเนินงานดูแลคุ้มครอง 
คนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุใหญข่องไทย 
ท่ัวโลก รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศท่ีต้องบูรณาการการท�างาน 
รว่มกนัอย่างเขม้ขน้และแขง็ขนัตลอดชว่งเวลาของการแพรร่ะบาด ซึ่งวิกฤติ 
ในครัง้นีน้บัเปน็บททดสอบครัง้ส�าคัญของรฐับาลและสงัคมไทยทกุภาคสว่น 
และสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จท่ีมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุก 
ภาคสว่นในการรบัมอืและฟนัฝา่วิกฤติของประเทศและโลกในครัง้นีไ้ปด้วยกนั
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เราเริ่มต้นด้วยบทกลอน ‘ก�าลังใจ’ ท่ีส่งถึงคนไทยทุกคนในยามวิกฤตินี้ 
ตามมาด้วยเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ตรงของข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ท่ีจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพในหลากหลายมุมของการด�าเนินงาน 
การทูตเพื่อประชาชน ซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถ 
ท�าภารกิจท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางวิกฤติครั้งน้ีได้เพียงล�าพัง แต่เพราะเรา 
ได้รับน�าใจไมตรีของคนไทยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
จึงท�าให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
วิกฤติในครั้งนี้

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า... สวัสดีค่ะ 

(ชลธี จันทร์รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร
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ระหว่างวันท่ี 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าการกระทรวงการต่างประเทศ และภริยา พร้อมผู้บริหาร 
ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศน�าคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนกงสุล 
และองค์การระหว่างประเทศประจ�าประเทศไทยพร้อมคู่สมรส จ�านวน 53 คน 
จาก 34 ประเทศ 1 องค์การระหว่างประเทศ พร้อมท้ังผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการน�าคณะทูตต่างประเทศ 
ประจ�าประเทศไทยและคู่สมรส ทัศนศกึษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ประจ�าปี 2563 ณ จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกมุาร ีพระราชทานวโรกาสใหค้ณะทตูฯ เขา้รว่มชมโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ 2 โครงการ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

หน่ึง ชุมชนบ้านสนัทางหลวง อ�าเภอแมจั่น เปน็โครงการของมลูนธิชิยัพัฒนา 
และศูนย์การพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยทอดพระเนตรนิทรรศการ 
เรียนรู้วิถีชีวิตและการสาธติงานศิลปหัตถกรรมบ้าน 6 ฐาน อาทิ ถุงผ้าเมล็ดชา
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และหมอนใบชา เป็นถุงผ้าฝ้ายบรรจุใบชาอัสสัมจากดอยแม่สลอง ช่วยดูดกลิ่น 
อับชื้น และช่วยให้ผ่อนคลาย ฐานตุ๊กตาไทยยอง ฐานการทอผ้าพื้นเมือง  
และฐานอาหารพื้นเมือง บ้านสันทางหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
และยังมีจุดเด่นเกี่ยวกับ ‘วิถีชาวไทยอง’ ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นรวมถึง 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีประวัติเก่าแก่ ส�าหรับ 
บ้านสันทางหลวงนี้ มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 128 หลังคาเรือน มีประชากร 
ราว 469 คน ด้วยความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณ ี
คนยองท่ีมเีอกลักษณ ์ท�าให้ได้รบัคัดเลอืกให้เปน็ ‘หมูบ้่านวัฒนธรรมสรา้งสรรค์’  
จากกระทรวงวัฒนธรรม และปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงเกษตรกับวิถีชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเท่ียวเอง

สอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�ามันและพืชน�ามัน อ�าเภอแม่สาย โครงการ 
ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�ามันของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการ 
ท่ีด�าเนินงานสนองพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�ามัน 
และพืชน� ามันไ ด้ เริ่ มด� า เนินการอย่ าง เป็นทางการเมื่ อ ต้นปี  2554  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกชาน�ามันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและ 
สร้างรายได้เพี่อแก้ไขความยากจนโดยจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้น  
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เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าในระยะยาว  
อีกท้ังเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขา  
ในโอกาสนี้ ทรงสาธิตการปรุงอาหาร ‘กระทงทองน�ามันเมล็ดชา’ รวมท้ัง 
ฉายพระฉายาลักษณ์และเสวยพระกระยาหารเย็นร่วมกับคณะทูตฯ

ระหว่างการเยอืนจังหวัดเชยีงราย คณะทูตฯ ได้มโีอกาสศกึษาดงูานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง  
ณ หอแรงบนัดาลใจ ดอยตงุ อ. แมฟ้่าหลวง ซึ่งเปน็นทิรรศการแบบสื่อผสมผสาน  
ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียว 
ได้รู้ จักและเข้าใจถึงแนวพระราชด�าริ  พระราชจริยวัตรในการท�างาน  
และพระวิริยะอุตสาหะท่ีมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยของสมาชิก 
ท้ังห้าพระองค์ในราชสกุลมหิดล อันประกอบด้วย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร   
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ 

คณะทูตฯ ได้เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนดอยตุง ซึ่งเป็นสวนไม้ดอก 
ไมป้ระดับเมอืงหนาว โดยสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีมพีระราชประสงค์ 
ให้ปลูกสวนเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จักและชื่นชม 
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ดอกไมท่ี้แปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเหน็โดยท่ัวไป ภายในสวนได้รบัการออกแบบ 
ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงามยิ่ง ราวกับผืนพรม 
ธรรมชาติท่ีแปรเปลีย่นไปตามทกุฤดกูาล ละลานตาด้วยแปลงไมด้อกและไมพุ้ม่ 
ดอกไม้ท่ีนี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวันของปี นอกจากนี้  
คณะทูตฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอาชีพ 
ของโครงการพัฒนาดอยตุง ประกอบด้วยโรงงานทอผ้าพื้นเมือง โรงงานผลิต
กระดาษสา โรงงานแปรรูปกาแฟ และโรงงานเซรามิก

คณะทูตฯ ได้มีโอกาสรับทราบความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคมและ 
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย โดยเยี่ยมชมอุทยานศิลปวัฒนธรรม 
แม่ฟ้าหลวง หรือไร่แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเดิมเป็นสถานท่ีท�าการของมูลนิธิส่งเสริม 
ผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เพื่อหาตลาดให้งานหัตถกรรมท่ีเป็นศิลปะของชาวไทยภูเขา ปัจจุบันเป็น 
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีส�าคัญของภาคเหนือ เปิดให้นักท่องเท่ียว 
ชมงานพทุธศลิปเ์กา่แก ่ โบราณวัตถอุายุนับศตวรรษ ศลิปวัตถรุงัสรรค์จากไมส้กั 
มีอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาท่ีงดงามท่ามกลางความเขียวชอุ่ม ร่มรื่นของ 
พรรณไม้ท้องถ่ิน นอกจากนี้ คณะยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านด�าและหอศิลป ์



ของนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม พ.ศ. 2545 
เยี่ยมชมวัดร่องขุ่นและหอศิลป์ของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม พ.ศ. 2554 รวมถึงการเยี่ยมชมสิงห์ปาร์ค 
โดยรถราง คณะทูตฯ ยังมีโอกาสได้ ล้ิมลองอาหารท้องถ่ินและรับชม 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินด้วย

คณะทูตฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต่างประทับใจในความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
ต่าง ๆ เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อันเป็นศาสตร์การพัฒนาท่ีมีความเป็นสากล  
และช่วยขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานราชการไทย 
ได้น้อมน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
ของประชาชนให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ท่ีท�ามาอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นระบบแล้ว ยังได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณ 
ของพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริในหลายสาขา นอกจากนี้ ยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
จังหวัดเชียงรายในหลากหลายแง่มุม ท้ังด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจและ 
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การท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 
อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น คณะทูตฯ ยังได้ประจักษ์และยอมรับบทบาท 
ของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความส�าเร็จของโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริท่ีเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนชาวไทยอีกด้วย

กระทรวงการต่างประเทศได้ด�าเนินโครงการน�าคณะทูตต่างประเทศประจ�า 
ประเทศไทยและคู่สมรสเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี 2545 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่
ท่ีดีของประชาชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผูกพันของ 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส 
ให้คณะทูตฯ ได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ท้องถ่ินของไทย  
รวมท้ังเปิดโอกาสให้คณะทูตฯ ได้ใกล้ชิดและสานสัมพันธก์ับผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในบรรยากาศ 
ท่ีผ่อนคลายและเป็นกันเอง 
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จากระดับชาติสู่ระดับโลก

ส่ือสาร 
ยามวกิฤติ 

16

ณฐัภาณ ุนพคณุ
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง
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รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ อาจารย์ 
นิด้า และประธานกรรมการบริหาร 
มูลนิธิ เพื่ อศูนย์กลางอิสลามแห่ง 
ประเทศไทย ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก 
ส่วนตัวของอาจารย์เ ก่ียวกับการ
แถลงข่าวทุก วันของศูนย์บริหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  (ศบค.)  
ว่าหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�าข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์เป็นฐานในการจัดการ 
ความรู้ของการจัดการภาครัฐเชิง 
สรา้งสรรค์ เพราะมคีณุลกัษณะเฉพาะ 

เชิงสหวิชาการ (interdisciplinary 
approach) องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม สามารถน�าไปใช้ใน 
การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ได้

ขอ้คิดเหน็ของอาจารยท์�าใหผู้เ้ขยีน 
เกดิไอเดียขึน้ว่า ‘การสื่อสารยามวิกฤติ’ 
หรือ Crisis Communication มีความ 
ส�าคัญเป็นอย่างย่ิงในสถานการณ ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ในประเทศไทย มุ่งหวัง 
สร้ างความรับ รู้ ในหมู่ประชาชน  
การสนับสนุนต่อมาตรการต่าง ๆ  
เพื่อป้องกันภัยหรือความเสี่ยงต่อชีวิต 
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ทรัพย์สิน สุขภาพ และความเป็นอยู่ 
ท่ัวไปท่ีอาจเกดิข้ึนได้ ท้ังในสถานการณ์ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา หรือเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ  
น�าท่วม แผ่นดินไหว

ผู้เขียนพูดคุยกับเพื่ อนอาจารย ์
คณบดีและเพ่ือนสื่ อมวลชนระดับ 
ชัน้น�าของประเทศ ทราบว่า ประเทศไทย 

มหีลกัสตูรวิชาหรอืการวิจัยการสื่อสาร 
ยามวิกฤติแต่ไม่แพร่หลายนัก และ 
ยังไม่มีการคิดสร้างโมเดลการสื่อสาร 
ท่ีเหมาะกับประเทศ

ในอดีต ประเทศไทยมีสถานการณ ์
ฉุกเฉินและเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
อีกมากมายจนแทบนบัไม่ถ้วน แต่การ 
สื่ อสารระหว่างหน่วยงานและการ 
สื่อสารกับสาธารณชนมักไม่ได้เป็นไป 
อย่างมีระบบแบบแผน หรือมีข้อมูล 
ครบวงจร โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ฟังเฉพาะ
กลุ่มเดียว เช่น กลุ่มผู้ฟังชนชั้นกลาง
ในเมือง ส่วนผู้ฟังท่ีอยู่ในองค์รวมของ 
สงัคมไทยจะถกูมองขา้มแทบทุกครัง้

หัวใจส�ำคัญของกำร
ส่ือสำร คือ กำรส่ือสำร
โดยตรงกบักลุม่เป้ำหมำย 
ที่หลำกหลำยด้วยภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำย
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สถานการณ์โควิด-19 เป็นบท 
พิสูจน์ ว่า  การสื่ อสารยามวิกฤติ 
มีความส�าคัญ ควรมีองค์ประกอบ 
อยา่งไรบา้ง ซึง่การแถลงขา่วของ ศบค. 
มิได้ปราศจากความท้าทายหรือข้อท่ี 
ควรปรบัปรุง แต่ถือได้ว่าเปน็จุดเปลีย่น 
ท่ีส�าคัญในแนวทางการสื่ อสารกับ 
สาธารณชนด้วยเหตผุลท่ีว่า สถานการณ ์
กระทบทุกคนในสังคมและมีประเด็น 
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัทุกคน ไมว่่าจะเปน็คนไทย 
หรือคนต่างชาติในไทย นักเรียน 
หรือผู้สูงอายุ นักกีฬาหรือผู้พิการ  
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หมอ คนไข้

ดังนั้น เน้ือหาและวิธกีารน�าเสนอ 
จึงได้พยายามตอบสนองความต้องการ 
ของทกุกลุม่ (inclusive) ในการบรโิภค 
ข้อมูลมากท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้ และสร้าง 
ความรับรู้ในวงกว้างท่ีสุด ในส่วนของ 
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนมีมาตรฐาน 
ท่ีแตกต่างกันไป เช่น สิงคโปร์มีการ 
จัดท�าตารางรวม (matrix) ของภาครฐั 
เพื่อหนว่ยงานต่าง ๆ  แถลงขา่วใหข้อ้มลู 
เสรมิซึง่กนัและกนัในจังหวะท่ีเหมาะสม 
ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ก็มีผู้น�าออกมา 
สื่อสารควบคู่กับหน่วยงานให้ข้อมูล 
ประชาชนในยามวิกฤติระดับชาติ
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ประเทศไทย ผู้ท่ีรับฟังสิ่งท่ีภาครัฐ 
แถลงในยามวิกฤติมีหลากหลายกลุ่ม 
ซึ่งหัวใจส�าคัญของการสื่อสารจึงเป็น 
เรื่ องการสื่ อสารโดยตรงกับกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีหลากหลายด้วยภาษา 
ท่ีเข้าใจง่ายและสื่ อสารแบบถูกท่ี 

ถูกเวลา และห่างออกจากประเด็น 
การเมืองให้มากท่ีสุด ท้ังนี้ เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับสาธารณชน  
และเพื่อเสรมิสรา้งภาพลักษณท่ี์สมดุล 
ต่อสายตาชาวโลกอีกทางหนึ่ง 
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ภารกิจช่วยคนไทย 
ในต่างแดนฝ่าวิกฤติ
โควิด-19

ป ี2563 เปน็ปท่ีีทกุประเทศท่ัวโลก 
ต่างได้รับผลกระทบในทุกด้านจาก 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ท่ีส่งผล 
ให้หลายประเทศต้องปิดประเทศ 
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
ท�าให้ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 
ประเทศ มคีนไทยตกค้างในต่างประเทศ 
และได้รับความเดือดร้อนจากการ 
ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและ 
สิ่งของจ�าเป็นพื้นฐาน เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์

กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมี 
หน้าท่ีหลักในการคุ้มครองและดูแล 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ค น ไ ท ย แ ล ะ 
ประเทศไทย โดยเฉพาะคนไทยท่ี 
ตกทุกข์ในต่างประเทศ ได้เร่งเตรียม 
การและประสานงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วขอ้งเพื่อชว่ยเหลอืคนไทยในทกุ 
รูปแบบ ผา่นทางสถานเอกอัครราชทตู 
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นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศเรื่อง



และสถานกงสุลใหญ่เกือบ 100 แห่ง 
ท่ัวโลก แมใ้นสภาวะท่ียากล�าบากและ 
เปน็อุปสรรคต่อการใหค้วามชว่ยเหลือ 
คนไทยในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะการ 
ประกาศปดิประเทศและระงบัการบนิ 
ของประเทศต่าง ๆ อยา่งท่ีไมเ่คยเปน็ 
มากอ่น

ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  2 5 6 3 
กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุมหารือ 
ในกรอบคณะท�างานศนูย์ประสานงาน 
ฉุกเฉิน (Rapid Response Center 
- RRC) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ ์ 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เปน็ประธาน เพื่อประเมนิสถานการณ์ 
และเตรยีมความพรอ้มในการใหค้วาม 
ช่วยเหลือและอพยพคนไทยท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากเมืองอู่ฮั่นและพื้นท่ี 
อ่ืน ๆ ของจีน

สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปักกิง่ 
ได้ออกประกาศแจ้งข้อมูลท่ีจ�าเป็น 
และข้อควรปฏิบัติให้คนไทยในอู่ฮั่น 
และเมอืงใกลเ้คียงหลกีเลีย่งการเขา้ไป 
ในพื้นท่ีชุมชนแออัดท่ีอาจเสีย่งต่อการ 
แพร่ระบาดของเชื้อโรค และข้อควร 
ปฏิบัติหากพบว่าตนเองป่วย โดยสรา้ง 
ช่องทางการสื่ อสารผ่าน WeChat  
เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนไทยในพื้นท่ี 
และจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ด่วน 
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พิเศษ ได้แก่ หน้ากากอนามัยและ 
แอลกอฮอล์ เหลวส�าหรับล้างมือ 
ส่งไปให้นักศึกษาไทย จนกระทรวง 
การต่างประเทศสามารถน�าคนไทย 
ในอู่ฮั่นจ�านวน 138 ราย เดินทาง 
กลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย 
ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563

กระทรวงการต่างประเทศได้ออก 
ประกาศเรื่องเชื้อไวรสัโควิด-19 เพื่อให้ 
ค�าแนะน�าและขอ้ควรปฏิบติัแกค่นไทย 
เพื่อปอ้งกนัตนเองจากการแพรร่ะบาด 
ของเชื้อโควิด-19 รวมถึงมาตรการ 
ของประเทศต่าง ๆ ต่อการแพร่ระบาด 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยใน 
ประเทศนั้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมและ 
ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดโดยสถาน 
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ท่ัวโลกได้ประมวลขอ้มลูและมาตรการ 
ท่ีส�าคัญของแต่ละประเทศ และแจ้ง 
เตือนใหค้นไทยทราบอย่างต่อเน่ือง

ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 กระทรวง 
การต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานท่ี 

เกีย่วขอ้งมารว่มประชุมหารอืในกรอบ 
คณะท�างานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมมาตรการให้
ความชว่ยเหลอืคนไทยในต่างประเทศ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ลูกเรือและ 
ผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์  
ปรนิเซส ท่ีประเทศญีปุ่น่ และคนไทย 
ในเกาหลีใต้ท่ีประสงค์เดินทางกลบัไทย 
โดยสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโตเกยีว 
ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของ 
คนไทยท้ังหมดอย่างใกล้ชิด อ�านวย 
ความสะดวกในการติดต่อญาติในไทย 
และประสานงานกบัแพทยท่ี์ดแูลอยา่ง 
ใกลช้ดิ จนหายเปน็ปกติ และสง่คนไทย 
กลบัประเทศด้วยความปลอดภัย

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 
ท�าให้หลายประเทศออกมาตรการ 
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด ซึ่งสถาน 
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ท่ัวโลกได้แจ้งเตือนคนไทย และรวบรวม 
รายงานกระทรวงการต่างประเทศทราบ 
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เพื่ อแจ้ง เ ตือนประชาชนคนไทย 
รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผน 
การเดินทางล่วงหนา้

ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2563  
นายกรัฐมนตรี ไ ด้มีค� าสั่ งแ ต่ง ต้ั ง 
คณะท�างานและจัดต้ังศนูยป์ฏิบติัการ 
มาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ 
และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ  
โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นหัวหน้าศูนย์ และมีหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมในคณะท�างานด้วย 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม  
กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานตรวจ 
คนเขา้เมอืง ส�านกังานการบนิพลเรอืน 
แหง่ประเทศไทย เพื่อท�าหนา้ท่ีติดตาม 
สถานการณ์คนไทยในต่างประเทศ 
ท่ี ไ ด้ รับผลกระทบและมาตรการ 
ของต่างประเทศในการควบคุม 
การเขา้ - ออกประเทศ รวมท้ังพจิารณา 
ก า ร ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล 
ใหญ่ท่ัวโลก และประสานงานกับ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) เพื่อให้การช่วยเหลือ 
คนไทยในต่างประเทศมีบูรณาการ  
ทันต่อเหตกุารณ์ และมเีอกภาพ

สถานเอกอัครราชทูตและสถาน 
กงสุลใหญ่ท่ัวโลกได้ท�าหน้าท่ีเป็น 
ด่านหนา้ในการดแูล ใหข้อ้มลูขา่วสาร 
ตอบขอ้สงสยั ใหค้�าแนะน�าและแนวทาง
การปฏิบั ติแก่คนไทยในต่างแดน  
โดยเฉพาะการให้บริการด้านกงสุล 
แกช่าวไทยทกุคนท่ีประสงค์จะเดินทาง 
กลบัประเทศไทย อาทิ การประสานงาน 
กับแพทย์เพื่อให้มาตรวจสุขภาพและ 
ออกใบรบัรองการเดินทางด้วยเครื่องบนิ 
ใหแ้กค่นไทยในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  
การเปดิหนว่ยบรกิารพเิศษท่ีสนามบนิ 
เพื่ อออกใบรับรองการ เ ดินทาง 
ด้วยเคร่ืองบิน การประสานงานกับ 
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สายการบินเพื่ อให้จ� าหน่ายบัตร 
โดยสารเครื่องบนิแกค่นไทยท่ีประสงค์ 
จะเดินทางกลับโดยเท่ียวบินพิเศษ  
และช่วยเหลือคนไทยท่ีติดค้างอยู่ใน 
สนามบนิด้วยการน�าอุปกรณแ์ละของใช้ 
จ�าเป็นไปแจกจ่าย ช่วยประสานงาน 
กบัโรงแรมเพื่อจองหอ้งพกั เจรจาขอเปดิ 
ห้องอาบน�าบริเวณท่ีพักผู้โดยสาร 
เปลี่ยนเครื่องและขอให้สายการบิน 
ออกบัตรขึ้นเครื่องเพื่อให้สามารถซื้อ 
ของในรา้นค้าปลอดภาษใีนสนามบนิได้

เอกอัครราชทตูไทยในหลายประเทศ 
เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น สวีเดน มาเลเซีย  

และโปแลนด์ ได้อัดคลิปและมีสาร 
ให้ก�าลังใจพ่ีน้องชาวไทย และพูดคุย 
สอบถามทุกข์ สุขผ่ าน วิ ดี โอคอล  
โดยเนน้ย�าว่า กระทรวงการต่างประเทศ 
จะไม่ทอดท้ิงคนไทยและพร้อมดูแล 
ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย 
ในต่างประเทศอยา่งเต็มท่ี พร้อมรบัฟงั 
ทุกข์สุขและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
ปญัหาต่าง ๆ  อย่างเต็มก�าลงั และมกีาร 
จัดให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นคนไทยในพื้นท่ี 
ผ่านทาง Facebook และวิดีโอคอล 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมท้ังเดินทางไป 
พบปะพดูคยุกบัชุมชนไทยและคนไทย 
ท่ีตกค้างท่ีสนามบินเพื่อรับฟังปัญหา 
ให้ก�าลังใจ และให้ความช่วยเหลือ 
แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตกค้าง 
และไม่สามารถหาบัตรโดยสารบิน 
กลบัไทยได้

ส�าหรับคนไทยท่ีตกค้างอยู่ ใน 
ประเทศเพื่อนบา้น เชน่ มาเลเซยี ลาว  
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กมัพชูา เมยีนมา สถานเอกอัครราชทตู 
และสถานกงสุลใหญ่ได้ดูแลอ�านวย 
ความสะดวกให้เดินทางกลับไทยท่ี 
บรเิวณจุดผา่นแดนต่าง ๆ อยา่งท่ัวถึง  
และมอบอาหาร ยา หน้ากากอนามัย  
และเครื่องใช้ท่ีจ�าเปน็ต่อการด�ารงชีวิต  
โดยท�างานร่วมกับทีมประเทศไทย  
อาสาสมัคร ตัวแทนนักศึกษา และ 
ชุมชนไทย

ท้ังน้ี กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ท�างานรว่มกบัสถานเอกอัครราชทตู  
สถานกงสลุใหญ ่และทีมประเทศไทย 
จากท่ัวโลก เพื่อร่วมกันหาแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ 
พีน่อ้งคนไทยในต่างประเทศ และเตรยีม 
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยท่ียังตกค้างได้เดินทางกลับ 
ประเทศไทยท้ังทางบกและทางอากาศ 

ภายใต้มาตรการห้ามอากาศยาน 
เข้า – ออกของประเทศต้นทาง และ 
นโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาด โดยค�านึงถึงกลุ่มท่ีม ี
ความจ�าเปน็เรง่ด่วนท่ีสดุ ได้แก ่ผูป่้วย  
ผู้ท่ีวีซ่าหมดอายุ และกลุ่มท่ีมีความ 
จ�าเปน็เรง่ด่วนอ่ืน ๆ  ได้แก ่นกัท่องเท่ียว 
ตกค้าง พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา  
และผูท่ี้ตกงาน ซึง่สถานเอกอัครราชทตู  
สถานกงสุลใหญ่ กรมการกงสุล และ 
หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งต้องประสานงาน 
กนัอยา่งใกลช้ดิ เพื่อหาทางสง่คนไทย 
กลับท้ังในรูปแบบของเท่ียวบินขนส่ง 
สนิค้า เท่ียวบนิต่างชาติท่ีมารบัคนชาติ 
ของตนในไทยกลับประเทศ เท่ียวบิน 
เชา่เหมาล�า เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 
ดแูลประชาชนคนไทยทกุคนทกุแหง่หน 
ใหก้ลับถึงบา้นได้โดยปลอดภัย 
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บ่ายวันพุธท่ี 29 มกราคม 2563 
ระหว่างท่ีผมก�าลังนั่งรถกลับไปท่ี 
ส�านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
เชยีงใหม ่กไ็ด้รบัสายจากผูบ้งัคับบญัชา 
ท่ีเคารพท่านหนึง่ในกรมการกงสลุ

“ปณต สปัดาหห์นา้กลับมาท�างาน 
ท่ีกรมฯ สัปดาห์นึงนะ พี่มีภารกิจ 
ส�าคัญยิง่ใหท้�า...” 

“ครับผม” ผมตอบรับในทันที  
แล้วก็ไม่ได้ถามท่านด้วยว่า ภารกิจ 
ส�าคัญยิง่นัน้ คืออะไร

แต่ด้วยความท่ีเคยเป็นเจ้าหน้าท่ี 
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน ์
คนไทยในต่างประเทศ ผมเดาได้ทันทีว่า 
ท่านรองอธบิดี ณรงค์ฯ นา่จะมอบหมาย 
ภารกจิชว่ยเหลอืคนไทยในอู่ฮัน่ใหผ้มท�า

เชา้วันเสารท่ี์ 1 กมุภาพนัธ ์2563 
ผมได้เข้ารว่มการประชุม Task Force  
กรมการกงสุล เมื่ อพบท่านรองฯ  
ผมยกมอืขึน้สวัสดีท่านฯ ท่านฯ ทักว่า...

“ปณตฯ ขอบใจนะ รูแ้ลว้ใชไ่หมว่า 
พีเ่รยีกใหม้าท�าอะไร รูไ้หม หนา้เอ็งลอย 
มาเลย” 

“ครับผม” ผมอมยิ้มและแอบดีใจ
ท่ีผู้ใหญ่นึกถึงและเรียกใช้ให้ท�างาน 
ส�าคัญเชน่นี้

ท่านอธิบดีและท่านรองฯ กรุณา 
เล่ า ใ ห้ทราบเบื้ องหน้า เบื้ องหลั ง  
ท่ีมาท่ี exclusive มาก ๆ รวมถึงสาเหตุ 
การขอให้กลับมาปฏิบั ติภารกิจนี้  
เพราะผมพดูจีนได้  เคยออกประจ�าการ

จากอู่ฮั่น
สู่อู่ตะเภา
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ท่ีจีน เคยอยูก่องคุ้มครองฯ แต่ท่ีส�ำคัญ 
ผมเชื่อว่ำ ท่ำนท้ังสองมั่นใจว่ำผมจะ 
ไม่ปฏิเสธภำรกิจนี้แน่นอน ซึ่งผมต้อง 
ขอบคณุท่ำนท้ังสองท่ีใหค้วำมไว้วำงใจ 
ผมท�ำงำนส�ำคัญเชน่น้ี

จำกกำรประชุม Task Force วันนัน้ 
ผมทรำบว่ำไม่ใช่ผมเพียงคนเดียว 
ในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีของกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศท่ีจะเดินทำงไปอู่ฮัน่ แต่ยงัมี 
นอ้งพนำ สถิตศำสตร ์หรอื กอลฟ์ อีกคน 
กอล์ฟพึ่งกลับจำกประจ�ำกำรท่ีสถำน 

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงปักกิง่ ได้มำรบั 
หน้ำท่ีใหม่ ท่ีกองตรวจลงตรำและ 
เอกสำรคนต่ำงด้ำว ผมใจชื้ นเลย  
เพรำะเคยร่วมงำนกันสมัยประจ�ำกำร 
ท่ีจีน กอลฟ์เป็นคนเก่ง มคีวำมรูร้ะดับ 
ดอกเตอร์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ท่ีส�ำคัญ 
เป็นคนท่ีคุยกันรู้เ ร่ือง ท�ำให้ผมไม่ 
เครยีดเลย

เชำ้วันรุง่ขึน้ (อำทิตยท่ี์ 2 กมุภำพนัธ ์ 
2563) มีกำรประชุมหำรือในกรอบ 
คณะท�ำงำนศูนย์ประสำนงำนฉุกเฉิน  
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(Rapid Response Center – RRC)  
ซึ่ งกระทรวงการต่างประเทศเป็น 
เจ้าภาพหลักในการเชิญหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้ 
ความชว่ยเหลอืคนไทยในต่างประเทศ  
กอล์ฟช่วยโทร. ประสานงานเชิญ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาประชุม อาทิ  
ผูแ้ทนทหาร 3 เหลา่ทัพ กองบญัชาการ 
ทหารสูงสุด และส�านักงบประมาณ  
แต่หลัก ๆ คราวนี้ คือ ทีมแพทย ์
กรมควบคุมโรค และทีมสายการบิน 
Thai AirAsia ท่ีอาสาไปรับคนไทย 
กลบับา้นโดยไมคิ่ดเงินแมแ้ต่บาทเดียว!!

ผมทราบจากท่านอธิบดีฯ ว่า  
ท่านโทรศพัท์ไปหาผูบ้ริหารสายการบนิ 
Thai AirAsia เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
จัดไฟล์ทบินไปรับคนไทยท่ีนครอู่ฮั่น  
และได้แจ้งว่ามงีบประมาณด�าเนนิการ 
แต่ขั้นตอนการขออนุมั ติอาจช้ า 

ไม่ทันการณ์ ผู้บริหารสายการบิน  
Thai AirAsia ท่านนั้น ตอบมาแบบ 
ได้ใจท่านอธบิดีฯ และพวกเราไปเต็ม ๆ  
ว่า.. .  “ช่วยคนไทยก่อน เรื่ องเงิน 
ไว้คยุกนัทีหลงั!” ซึง่ค�าพดูน้ียงัตราตรงึ 
อยู่ในใจพวกเราชาวกรมการกงสุล  
และชาวกระทรวงการต่างประเทศ

ท่านอธิบดีฯ แจ้งในท่ีประชุมว่า  
จากการประสานงานกับกรมเอเชีย 
ตะวันออก สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงปกัก่ิง และสถานเอกอัครราชทตู 
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ� า 
ประเทศไทย ทราบว่า เราได้ชว่งเวลา 
ท่ีจะบินจากท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองไปนครอู่ฮั่น ในช่วงเช้ามืด 
ของวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 
และกลบัมาลงท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันเดียวกัน  
โดยชาวไทยทุกคนท่ีจะเดินทางกลับ 
จากนครอู่ฮั่นทราบดีแล้วว่า จะต้อง 
กกัตัว (quarantine) เป็นเวลา 14 วัน  
แต่ท่ีประชุมยังไม่ ไ ด้ข้อสรุปเรื่ อง 
สถานท่ี ท่ีจะใช้กัก ตัว ว่าจะเป็น ท่ี 
ฐานทัพเรือสัตหีบหรือไม่ ต้องรอให ้
ท่ีประชุมสว่นราชการท่ีนายกรฐัมนตรี 
เปน็ประธานในวันรุง่ข้ึนฟนัธง

เชา้วันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2563 
ผมนัดเจอกับกอล์ฟท่ีกรมการกงสุล 
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ก่อนน่ังรถไปสถาบันบ�าราศนราดูร 
เพ่ือไปเรยีนวิธสีวมใสชุ่ดปอ้งกนัรา่งกาย 
(Personal Protection Equipment  
- PPE) ตามท่ีกรมควบคมุโรคนดัพวกเรา 

เม่ือไปถึง ก็เห็นทีมกัปตันและ 
ลกูเรอืสายการบนิ Thai AirAsia ทุกคน 
นั่งกันอยู่พร้อมหน้า ผมและกอล์ฟ 
รบีสวัสดีทกุท่านกอ่นรบัฟงัการบรรยาย 
ด้วยความต้ังใจ 

‘การถอดชุด PPE ยากกว่าการใส’่  
หากถอดชุดไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อไวรัส 
สูงมากครับ การถอดต้องถอดถุงมือ 
ด้านนอกออกก่อน แล้วถอดชุดหมี 
กับถุงมือด้านในออกพร้อมรองเท้า  

จากนั้นเป็นแว่นตาและหน้ากาก  
โดยการถอดแต่ละขัน้ตอนต้องลา้งมอื 
ทกุครัง้ 

ช่วงบ่ายพวกเราต้องไปท�าเนียบ 
รัฐบาลเพ่ือเข้าพบนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
แลว้กลบัมาซอ้มเหตกุารณเ์สมอืนจรงิ 
ท่ีสถาบนับ�าราศนราดรูอีกคร้ัง กว่าจะ 
เสรจ็สิน้กเ็กอืบหกโมงเย็นแลว้ พวกเรา 
ต้องรบีผจญการจราจรท่ีติดขดัชว่งเยน็ 
กลบับา้นเพื่อไปหาซื้อข้าวของเครื่องใช ้
ท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ และจัดกระเป๋าเพื่อ 
เดินทางเช้ามืดวันรุ่งขึ้น ซึ่งเหลือเวลา 
อีกไม่กีช่ัว่โมง
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เวลาตีสี่ของวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์
2563 ผมขอให้ภรรยาขับรถมาส่ง 
ท่ีหน้าปากซอยเพื่ อเรียกรถแท๊กซี่  
ลูกชายคนโตต่ืนมาช่วยจัดสัมภาระ  
สว่นลูกสาวคนเลก็วัย 3 ขวบโดนปลกุ 
ขึน้มาส่งผมด้วย

“อีก 15 วัน พบกนันะลกู อยูกั่บแม ่
ดี ๆ นะจ๊ะ” 

“ต้ังใจเรยีนนะลกู เด๋ียวใหแ้มช่วน 
คุณปู่คุณย่า หรือลุงกับป้าขับไปส่งท่ี 
วชริาวุธฯ นะ” 

เรากอดร�าลากนัอยา่งมคีวามหวังว่า 
ผมจะต้องปลอดภัยกลบัมา 

ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมอืง 
ท่านอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้อ�านวยการ 
กองคุ้มครองฯ และทีมส�านักงาน 

เลขานกุารกรม เดินทางมาสง่พวกเราถึง 
tarmac โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข ท่านเดินทาง 
มาส่งพวกเราถึง tarmac ด้วยตนเอง 
เช่นกัน ไม่รู้ว่าคนอ่ืนจะรู้สึกเหมือน 
ผมหรือไม่  แต่ผมได้ก�าลังใจจาก 
ผูบ้ริหารพอสมควร...

ระหว่างท่ีเครื่ องบิน เ ท่ียวบิน 
FD570 ก�าลังทะยานขึ้น ผมก็เริ่ม 
นกึไปต่าง ๆ  นานา ผมไปจีนด้วยภารกจิ 
พิเศษครั้งล่าสุดเมื่ อเดือนเมษายน  
2561 เกอืบ 2 ปมีาแล้ว แต่ครัง้นัน้ผมไป 
เพื่อช่วยสถานกงสลุใหญ ่ณ นครเฉงิตู  
เตรยีมการรบัเสด็จ ซึ่งต่างจากภารกจิ 
ในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง เม่ือเครื่ องบิน 
ไต่ระดับจนสัญญาณแจ้งว่าสามารถ
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ป ล ด เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย อ อ ก ไ ด้ แ ล้ ว  
ที ม แ พ ท ย์ เ ริ่ ม ซั ก ซ้ อ ม แ ผ น ก า ร 
รับผู้โดยสารชาวไทยอีกครั้งเพื่อย�าถึง
ภารกิจหนา้ท่ีของแต่ละคน 

หลังจากกินข้าวเช้า พวกเราเริ่ม 
ปฏิบัติงานทันที โดยช่วยทีมแพทย์ 
จัดวางล�า ดับการใช้ เวชภัณฑ์บน  
overhead compartment ท่ีกัน 
พื้ น ท่ีออกจากของ 
ผูโ้ดยสาร เพื่อสะดวก 
ต่อการหยิบใช้ตาม 
ล�าดับกอ่นหลัง เราน�า 
หลอดเจลแอลกอฮอล ์
มาแกะห่อพลาสติก 
เรยีงใสก่ลอ่งลว่งหนา้ 
เพื่ อมอบให้คนไทย 
ท่ีขึ้นเครื่องใชไ้ด้ทันที 
ในชว่งการตรวจสอบ 
รายชื่อกอ่นขึน้เครื่อง 
เพื่ อลดขั้นตอนและประหยัดเวลา 
เพราะจากการค�านวณพบว่า ผูโ้ดยสาร 
หนึ่งคนจะใช้เวลา 3 นาทีในการ 
ขึน้เคร่ืองบนิ ดังนัน้ ผูโ้ดยสาร 140 คน 
เราต้องใชเ้วลา 420 นาที หรอืประมาณ  
7 ชั่วโมง เราจึงต้องเร่งท�างานแข่ง 
กับเวลาเพื่อให้สามารถบินกลับไทย 
ได้ตรงเวลา ทีมลกูเรอืยงัน�าขวดน�าด่ืม 
วางไว้ด้านหน้าท่ีนั่ ง ท่ีละ 2 ขวด  

พร้อมอาหารว่างและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ท่ีจ�าเป็น เพื่อลดขั้นตอนการสัมผัส 
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเครื่องบิน 
จะถึงจุดหมาย ผมรบีขอความชว่ยเหลอื 
จากทีมพยาบาลในการใส่ชุด PPE  
ผมกับกอลฟ์อยูส่ว่นหนา้สดุ รับหนา้ท่ี 
ออกไปเจรจากับเจ้าหน้าท่ีจีนเพื่ อ 

ขออนุญาตใช้พื้นท่ี 
ตรง aerobr idge  
จึงต้องรีบเปลี่ยนชุด 
ก่อนใคร เครื่องบิน  
Thai AirAsia เท่ียวบนิ 
FD570 รอ่นลงรนัเวย ์
ด้วยความนิ่มนวล  
กปัตันค่อย ๆ บงัคับ
เครื่องไปท่ีหลุมจอด 
เป็นเพียงเครื่องบิน 
ล�าเดียวท่ีเข้าเทียบ 

aerobridge ในวันนัน้ พอเครื่องจอดสนทิ 
ประตูเครื่องบินถูกเปิดออก พวกเรา 
ทกุคนก็เริม่ท�าหนา้ท่ีท่ีรบัผดิชอบทันที 

ผมท�าหนา้ท่ีไปเจรจากบัเจ้าหนา้ท่ี 
จีนเพื่อขอใชพ้ื้นท่ีบรเิวณ aerobridge  
ซึ่งเจ้าหนา้ท่ีจีนอนญุาต ผมจึงค่อย ๆ 
ท�าเนียนใช้ วิธีทางการทูตคุยเร่ือง 
ดินฟา้อากาศ กอ่นเจรจาขอใช้พื้นท่ีเพ่ิม 
จนสามารถขยบัเขา้ไปใช้พื้นท่ีได้จนถึง 

ผูโ้ดยสาร 140 คน 
 ใชเ้วลา 420 นาที 
เราจึงต้องเร่ง
ท�างานแข่ง 

กับเวลาเพ่ือให้
สามารถกลับไทย

ได้ตรงเวลา
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พื้นท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ซ่ึงต้อง 
ขอบอกว่า โชคดีมากท่ีเจ้าหน้าท่ีจีน 
อนุญาตให้พวกเราใช้พื้นท่ีได้ขนาดนี ้
เพราะช่วยลดความแออัดในการใช ้
พื้นท่ีบริเวณ aerobridge ได้เยอะทีเดียว 
เจ้าหน้าท่ีจีนแต่ละหน่วยแม้ตัวเล็ก ๆ 
แต่มีอ�านาจมาก บทจะไม่ให้ก็ไม่ให้  
ยิง่ถ้าไมรู่จั้กกนัอยา่ได้หวัง แต่ถ้ารูจั้กกนั 
เป็นพีน่อ้งกนัแลว้ ยากเท่าไหรก่ไ็มเ่ปน็ 
ปัญหา ฉะนั้น ต้องถือว่าวันนั้นเรา 
โชคดีมากท่ีเจ้าหน้าท่ีคนนั้นยอมให้ 
พวกเราได้ใช้พื้ นท่ีจนถึงตัวอาคาร 
ผูโ้ดยสารขาออก

เมื่ อทุกอย่างพร้อม กอล์ฟแจ้ง 
ประสานไปยังส่วนภาคพ้ืนดิน คือ 
เจ้าหน้าท่ีกงสุล 3 คน จากสถาน 

เอกอัครราชทตู ณ กรุงปกักิง่ เพื่อทยอย 
เรยีกชื่อ check in แลว้เขา้สูก่ระบวนการ
กักกันโรค ตรวจวัดไข้ และตรวจคน 
เขา้เมอืงของฝา่ยจีน ผูโ้ดยสารชาวไทย 
ท่ีรอรับความช่วยเหลือจะถูกคัดกรอง 
ด้วยระบบการลงทะเบยีนทาง WeChat  
ในชั้นแรกก่อน จากนั้นเจ้าหน้าท่ี 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่ีเดินทาง 
ลว่งหน้าไปนครอู่ฮัน่กอ่นหนา้นีห้ลายวัน 
และในวันนัน้กไ็ด้เดินทางมาถึงสนามบนิ 
อู่ฮั่นต้ังแต่เช้าตามท่ีได้นัดแนะกับ 
คนไทยไว้ ก็ท�าการตรวจสอบรายชื่อ 
ผูล้งทะเบยีนอีกครัง้หนึ่ง กอ่นเริม่การ 
check in โดยก�าชับขอความร่วมมือ
ทกุคนใหเ้ตรียมกระเปา๋แบบ carry on  
น�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั ถือข้ึนเครื่อง  
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จากการชวนคนไทยท่ีตกค้างอยู่ท่ี 
นครอู่ฮัน่พดูคยุระหว่างการตรวจสอบ 
รายชื่อ น้อง ๆ หลายคนเปน็นกัศกึษา  
หลายคนมาประกอบอาชีพเปน็ลกูจ้าง 
เช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานนวด  
พนักงานบริษัท และข้าราชการ 
ลาเรียนต่อ ผ่านไปหลายชั่ วโมง  
ดูเวลาแล้วล่าช้ากว่าท่ีเราวางแผนกัน 
ไว้เล็กน้อย พวกเราจึงพยายามเร่ง 
ด�าเนินการ โดยต้องรักษาระยะห่าง 
การเข้าแถวของแต่ละคนไว้ จนมาถึง 
กลุ่มสุดท้าย ...แง๊ๆๆ มีเสียงเด็กร้อง 
มองขึ้นไปเป็นแม่อุ้มลูกบ้าง จูงมือ 
เด็กบา้ง มรีถเขน็เด็กบา้ง ท�าใหพ้วกเรา 
ทราบว่า กลุ่มสุดท้ายมาแล้ว ภารกิจ 
ข อ ง พ ว ก เ ร า เ กื อ บ จ ะ ลุ ล่ ว ง แ ล้ ว  
แต่ยังครับ ด้านหลังของผู้โดยสาร 
ชาวไทยกลุ่มสุดท้าย ยังมีเจ้าหน้าท่ี 
ของสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปกักิง่  
อีก 3 คน ท่ีเดินทางล่วงหน้ามาจาก 

โดยจะไม่มีการโหลดกระเป๋าเข้าไปท่ี
ท้องเครื่องโดยเด็ดขาด 

พวกเราวางแผนการจัดล�าดับ 
ขึ้นเครื่องบินก่อนหลัง โดยให้ผู้ท่ีพัก 
อยู่ในตัวนครอู่ฮั่น ซึ่งคาดว่าอาจจะมี 
โอกาสติดเชื้ อไวรัสมากกว่าคนอ่ืน  
ขึ้ น เ ค รื่ อ ง ก่ อ น  แ ล ะ นั่ ง ห ลั ง สุ ด  
เพราะบนเครื่องจะมีทิศทางการไหล
ของอากาศจากด้านหนา้ไปยงัด้านหลงั 
ของเครื่อง หญิงมีครรภ์ เด็กทารก  
และเด็ก ๆ ใหข้ึ้นหลงัสดุ เพื่อลดเวลา 
การรอบนเครื่องให้น้อยลง และนั่ง 
ด้านหนา้ของเครื่อง 

เราตรวจสอบรายชื่อในมืออีกครั้ง 
ตามท่ีได้รบัจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และแจ้งขัน้ตอนการปฏิบติัตัวบนเครื่อง 
ใหผู้โ้ดยสารชาวไทยทกุคนได้รบัทราบ  
ส่วนทีมแพทย์ท�าหน้าท่ีแจ้งให้ถอด 
หนา้กากเดิมท้ิงลงในถงุด�า ลา้งมอืด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ แล้วแจกหน้ากาก 
อนามัยชิ้นใหม่ให้ผู้โดยสารชาวไทย  
แล้วเดินต่อเข้าไปคัดกรองไข้ อาการ 
ผิดปกติ และขอความร่วมมือให้เก็บ 
โทรศพัท์มือถือและเครื่องคอมพวิเตอร์  
รับใบระบุเลขท่ีนั่ง ฆ่าเชื้ อกระเป๋า 
สมัภาระทกุช้ินท่ีน�าติดตัวมา และสง่ต่อ 
ใหล้กูเรอืในเครื่องบนิท่ีรอใหค้�าแนะน�า 
เรื่องการนัง่อีกครัง้ 
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กรุงปักกิ่งโดยรถยนต์ด้วยระยะทาง 
กว่า 1,200 กโิลเมตร เพื่อมาท�าหน้าท่ี 
ประสานงานกบัหนว่ยงานต่าง ๆ  ของจีน 
และรายงานผลการประสานงานกลบัไป 
ยั งสถานเอกอัครราชทูตฯ  และ 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
กรมการกงสลุและกรมเอเชยีตะวันออก 
เพื่อร่วมกนัช่วยเหลอืคนไทยกลุม่นี้

ในท่ีสุด มีคนไทยท่ีสามารถผ่าน 
การตรวจของด่านต่าง ๆ จนสามารถ 
ขึ้น เครื่ องบิน  เ ท่ียวบิน FD571  
ได้ท้ังหมดจ�านวน 138 คน มี 2 คน  
ท่ีไมส่ามารถเดินทางกลับมาพรอ้มกบั 
คนอ่ืน ๆ ได้ เนื่องจากคนหน่ึงอุณหภมู ิ
รา่งกายเกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส และ 

อีกคนพ�านักอยู่ในจีนเกินก�าหนด 
(overstay) สถานเอกอัครราชทูตฯ 
จึงประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ของจีนเพื่อให้ความชว่ยเหลอืต่อไป

เมื่อเวลาเกอืบ 18.00 น. เคร่ืองบนิ 
Thai AirAsia เ ท่ียวบิน FD571  
ก็สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ช้ากว่า 
เวลาท่ีคาดการณ์กนัไว้เกือบ 2 ชัว่โมง  
ทันทีท่ีเครื่องบนิอยูใ่นระดับท่ีสามารถ 
สื่ อสารกับผู้โดยสารได้ ผมรีบคว้า 
ไมโครโฟนต่อจากหัวหน้าทีมลูกเรือ  
เพื่อสื่อสารใหท้กุคนได้รบัทราบขอ้มลู 
ทุกด้านพร้อมกันให้เร็วท่ีสุด ในขณะ 
ท่ีทีมแพทย์ช่วยทีมลูกเรืออุ่นอาหาร 
รอ้นและน�าไปเสริฟ์ใหผู้โ้ดยสารทกุคน  

เครื่องบิน Thai AirAsia เดินทางถึงสนามบิน 
อู่ตะเภา ถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจพาคนไทย 
จากอู่ฮั่นกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
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ผมยงัรบัหนา้ท่ีท�าความสะอาดฆา่เชื้อ 
หนังสือเดินทางด้วยเจลแอลกอฮอล ์
ท่ีคุณหมอช่วยเดินไปเก็บรวบรวมมา 
ก่อนท่ีจะบรรจุลงในถุงพลาสติก 
เพื่อมอบใหห้นว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป 
ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืน ๆ ผลัดกัน 
ท�าความสะอาดห้องน�าทุก 1 ชั่วโมง  
และช่วยแนะน�าให้ผู้โดยสารทุกคน 
ล้างมือบนเครื่ อง  ทุก 2 ชั่ ว โมง  
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกคน 
เปน็อยา่งดี

เวลาผ่านไปราว 3 ชั่วโมง กัปตัน 
แจ้งว่า เคร่ืองบินก�าลังจะร่อนลง 
ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
ทุกคนนั่งประจ�าท่ี ก่อนล้อเคร่ืองบิน  
Thai AirAsia เท่ียวบิน FD571 ค่อย ๆ 
แตะรันเวย์ เสียงปรบมือและโห่ร้อง 
ดีใจดังไปท่ัวท้ังล�า ผมหันไปบอกกับ
กอล์ฟว่า ภารกิจของเราเกือบส�าเร็จ 
แล้วนะ แล้วหันไปมองคนอ่ืนรอบ ๆ  
ท่ีมแีต่รอยยิม้ 

เครื่ องบินจอดสนิท ทีมแพทย์ 
ประกาศออกไมโครโฟนขอให้ทุกคน 
ออกจากเครื่ องบินทางประตูหลัง  
โดยขอให้ผู้ท่ีนั่งอยู่บริเวณด้านหลัง 
ท่ีมีความเสี่ยงสูงลุกเดินออกไปก่อน  
จากนั้นจึงขอให้แต่ละแถวเดินจาก 
ด้านหน้าไปด้านหลัง โดยค่อย ๆ  
ไลจ่ากแถวรมิทางเดินทีละแถว เพื่อไป 
ขึน้รถบัสท่ีกองทัพเรอืเตรยีมไว้ต่อไป

เท่ียวบนินีม้คีนไทยจ�านวน 3 ราย 
มีอาการเหมือนเป็นไข้ ผู้อ�านวยการ 
สถาบันบ�าราศนราดูรได้ประสานงาน 
กับ ทีมแพทย์ภาคพื้ น ดิน เพื่ อส่ ง 
รถพยาบาลมารับผู้มีอาการดังกล่าว 
พาไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล โดยม ี
คณุหมอพาไปสง่ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิรกิต์ิิทันที

พวกเราส่งมอบหนังสือเดินทาง 
และน�ามลูฝอยติดเชื้อท่ีเกดิจากการใช ้
เวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้ อไปท้ิง  
จากนั้นจึงกลับข้ึนมาบนเครื่ องบิน 
อีกครั้งเพื่อถอดชุด PPE ออก ก่อนท่ี 
จะกล่าวขอบคุณและร�าลาทุกคน  
แล้วขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ี 
กกัตัวท่ีพวกเรายงัไมท่ราบว่าคือท่ีไหน 
ในบรเิวณฐานทัพเรอืสตัหบี ส�าหรบัผม 
รูอ้ยา่งเดียวว่า เมื่อถึงท่ีพกัจะขอนอน 
ใหเ้ต็มอ่ิมสกัคืนเปน็พอ... 

เครื่องบิน Thai AirAsia 
เที่ยวบิน FD571 ค่อย ๆ 
แตะรันเวย์ พร้อมเสียง
ปรบมือและโห่ร้องดีใจ
ดังไปทั่วทั้งล�ำ
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ชีวิตจริง... ยิ่งกว่านิยาย
น�้าใจไทยไปไกลถึงมอนเตเนโกร
ชวิีตจรงิของนักการทูต
ในยุคโลกาภิวัตน์

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หลายคน 
อาจไม่ทราบว่า ภารกิจหลักของ 
สถานทตูและสถานกงสลุใหญห่ลายแหง่ 
คือ การดูแลคุ้มครองและให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยาก 
ห รื อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ห ล า ก ห ล า ย 
รูปแบบในต่างบ้านต่างเมือง เช่น  
วีซ่าหมดอายุ ถูกโจรกรรมทรัพย์สิน  
หนังสือเดินทางสูญหาย เจ็บป่วย  
ถูก จับกุมหรือขาดการติดต่อกับ 
ญาติพี่น้อง ได้รับความเดือดร้อนจาก 
ภาวะสงคราม วิกฤติทางการเมือง  
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใครท่ีเคย 

ประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้ กับ 
ตัวเองจะเข้าใจถึงค�าว่า ‘ตกทุกข ์
ได้ยาก’ ได้ลึกซึ้งเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ 
นั ก ก า ร ทู ต ท่ี อ อ ก ป ร ะ จ� า ก า ร ใ น 
ต่างประเทศทุกคนต่างจ�าข้ึนใจว่า  
ภารกิจท่ีส�าคัญมากท่ีสุดประการหนึ่ง 
ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ของไทยในต่างประเทศคือ การคุม้ครอง 
และดูแลคนไทยในต่างประเทศ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ 
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ถือเป็น 
ปรากฏการณ์ ท่ี เน้นย�าให้ เราเห็น 
คุณค่าและความส�าคัญของภารกิจน้ี 
มากยิ่งขึ้นไปอีก การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ในภูมิภาคยุโรปเป็นสิ่งท่ี 
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หลายคนไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงและ 
มี อัตราการเ พ่ิมจ� านวนผู้ ติด เชื้ อ 
อย่างรวดเร็ว  สถานทูตของไทย 
ทุกแห่งได้ปรับการท�างานเชิงรุกอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อใหส้อดรบักบัสถานการณ์  
โดยทีมงานสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้ให้ข้อมูลข่าวสาร 
และแจ้ง เ ตือนคนไทยในฮั งกา รี 
รวมท้ังประเทศในเขตอาณาท้ัง 4  
ไ ด้แก่  โครเอเชีย  บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวินา มอนเตเนโกร และ 
คอซอวอ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
อย่างต่อเนื่ อง  รวมท้ังได้ติดตาม 
ข่าวสารคนไทยผ่านเครือข่ายคนไทย 
ในประเทศดังกลา่วอยา่งใกลช้ดิเพื่อให ้
สามารถประเมนิสถานการณ ์วางแผน  

และด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงที 

และแลว้...วันท่ีทีมงานของสถานทตู 
ได้รับบททดสอบของภารกิจดูแล 
คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากครั้งส�าคัญ 
ก็มาถึง เมื่ อสถานทูตได้รับแจ้งว่า 
มีคนไทยตกทุกข์ได้ยากและต้องการ 
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Mission Impossible?
เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เราได้ 

รับแจ้งจากนักท่องเท่ียวชาวไทยผ่าน 
ช่องทาง WhatsApp ว่า เขาติดอยู่ท่ี 
กรุงพอดโกริซา ซึ่งเป็นเมืองหลวง 
ของประเทศมอนเตเนโกร เนื่องจาก 
ตกเครื่องบินและไม่มีเท่ียวบินกลับ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) ท�าให้มีผู้ป่วยเป็นจ�านวนมากทั่วโลก
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เราเริ่มต้นการเดินทาง
ด้วยรถยนต์จาก 
กรุงพอดโกริซา 
ถึงกรุงเวียนนา 

ซึ่งมีระยะทางรวมกว่า 
1,380 กิโลเมตร

ประเทศไทยอีกต่อไป สถานทูต 
จึงได้พยายามหาเท่ียวบินในเมือง 
ต่าง ๆ ท้ังจากกรุงซาราเยโว ประเทศ 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา หรือจาก 
กรุงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย  
แต่ก็ไม่สามารถหาเท่ียวบินได้เลย 
เพราะมีอุปสรรคนานัปการ ไม่ว่า 
จะเป็นการจ�ากัดการเดินทางภายใน 
ประเทศมอนเตเนโกร การทยอยปิด 
พรมแดน การปดิสนามบนิ การยกเลกิ 
เ ท่ียวบินระหว่างประเทศ อีกท้ัง 
กฎระเบียบภายในท่ีเคร่งครัดซึ่งท�าให้ 
แพทยใ์นมอนเตเนโกรไม่สามารถออก 
ใบรับรองแพทย์เพื่อการขึ้นเครื่องบิน 
ได้หากผูเ้ดินทางยงัไม่กกัตัวครบ 28 วัน 
แผนการช่วยเหลือนักท่องเ ท่ียว 
ชาวไทยรายนี้จึงดูเหมือนว่าจะเป็น  
Mission Impossible

สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวไทย 
ติดอยู่ที่มอนเตเนโกร เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบิน  
ณ สนามบินกรุงพอดโกริซา

40



วางแผนการใหญ่
จากการติด ต่อและพูดคุยกับ 

นักท่องเท่ียวรายนี้ในแต่ละวัน เราได้ 
รับทราบถึงความอดทนและใจสู ้
ของเขาเพ่ือท่ีจะอยู่รอดให้ได้ในกรุง 
พอดโกริซา ซึ่ ง เชื่ อ ว่าคนจ�านวน 
ไ ม่น้อยยังไม่ เคยได้ยินชื่ อ เมืองนี้ 
เลยด้วยซ�า การพ�านักอยู่ในประเทศ 
ท่ี เราไม่ คุ้นเคยมาก่อนท่ามกลาง 
โรคระบาดร้ายแรงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่ อง 
สนุกแม้แต่น้อย เราจึงเข้าใจและ 
อยากท�าทุกหนทางเพื่อท่ีจะช่วยให้ 
เขาได้กลับบ้านโดยเร็วท่ีสุด 

เมื่ อประเมินสถานการณ์แล้ว  
สนามบินนานาชาติ ณ กรุงบูดาเปสต์ 
ประเทศฮังการี เป็นสนามบินท่ีใกล้ 
ท่ีสุดท่ียังเปิดให้มีการบินระหว่าง 

ประเทศ แต่อยูห่า่งจากกรุงพอดโกรซิา 
ถึงเกือบ 1,200 กิโลเมตร 

การเดินทางจะเป็นไปได้อย่างไร 
ภายใต้สถานการณ์ ท่ีทุกประเทศ 
ปิดชายแดนและไม่ให้ชาวต่างชาติ 
ผ่านแดน ไหนจะมาตรการกักตัว  
14 หรือ 28 วันอีกล่ะ

เอ...เราจะท�าอย่างไรดีท่ีจะช่วยส่ง 
คนไทยเพียง 1 คนนี้กลับบ้านให้ได้...

ทีมประเทศไทยในบูดาเปสต์ 
ได้ร่วมกันวางแผนท่ีมีความซับซ้อน 
มากขึน้เพราะขอ้จ�ากดัด้านการเดินทาง 
และกฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ  
ในสภาวะวิกฤติ โดยก่อนอ่ืนเราต้อง 
มั่นใจว่า เมื่อเริ่มการเดินทาง (ซึ่งต้อง 
ใช้การเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น)  
ชาวไทยผู้นี้จะต้องไม่ถูกกักตัวท่ีด่าน 

มอนเตเนโกรเริ่มจ�ำกัดกำรเดินทำง 
และปิดพรมแดน ท�ำให้กำรช่วยเหลือคนไทย 

ต้องเผชิญควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง
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ประเทศไทย ซึง่หมายความว่า สถานทตู 
จะต้องน�านักท่องเท่ียวรายนี้เดินทาง 
ผ่าน 7 ประเทศ (โครเอเชีย บอสเนีย 
และเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย ฮังการี  
ออสเตรีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์) 
โดยไม่ให้ถูกเรียกกักตัวท่ีใดเลย 

ของประเทศใด มิฉะนั้นอาจจะไป 
ตกค้างในประเทศท่ีสาม ซึง่จะยิง่ท�าให้
ปัญหาบานปลาย แผนการเดินทาง 
กลับบ้านครั้งนี้จึงต้องไม่มีพื้นท่ีให้กับ 
ความผิดพลาดใด ๆ

สานความรว่มมอืกับ 7 ประเทศ
หลังจากร่วมกันพิจารณาและ 

หาข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว สถานทูต 
จึงตรวจสอบและวางแผนจัดเส้นทาง 
การเดินทางท่ีเป็นไปได้และปลอดภัย 
ท่ีสุดคือ การบินออกจากกรุงเวียนนา  
ประเทศออสเตรยี เพื่อไปต่อเครื่องบนิ  
ท่ีนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  
โดยออกเดินทางจากนครอัมสเตอรดั์ม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่ อกลับสู่ 

ทุกจุดที่คนไทยคนนี้ไปต่อเครื่องบิน  
เจ้าหน้าที่ สอท. และ สกญ. จะไปรอรับ  
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอุปสรรคใด ๆ
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ในที่สุด วันนี้ที่รอคอยก็มาถึง 
(16 - 18 เมษายน 2563) 

เราเริม่ต้นการเดินทางด้วยรถยนต์ 
จากกรุงพอดโกริซาถึงกรุงเวียนนา 
ซึง่มรีะยะทางรวมกว่า 1,380 กโิลเมตร  
(ไกลกว่ากรุงเทพฯ ไปชายแดนไทย 
ท่ีอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลาเสียอีก)  
สถานทูตได้ จัดหารถเช่าจากกรุง 
พอดโกริซา และต้องมั่นใจว่ารถคันนี้ 
สามารถเดินทางผ่านด่านต่าง ๆ ได้  
โดยเปลี่ยนเป็นรถเช่าคันท่ี 2 เมื่อผ่าน 
เข้าชายแดนโครเอเชีย ผ่านดินแดน 
ของบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา  
ตรงเขา้กรุงซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชยี 
ก่อนจะมุ่งสู่ชายแดนประเทศฮังการี  
โดยเราได้จัดรถของสถานทูตไปรับ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยจากชายแดน 
ฮังการีเพ่ือเข้ามายังกรุงบูดาเปสต์  
และนั่งรถยนต์ต่อไปยังกรุงเวียนนา  
ประเทศออสเตรีย เพื่อขึ้นเครื่องบิน 
จากสนามบินกรุงเวียนนาไปลงท่ี 
นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  
เพ่ือต่อเครื่องไปยังนครอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเพ่ือขึ้น 
เคร่ืองบนิเท่ียวพเิศษกลบัประเทศไทย  
โดยเราได้ติดตามการเดินทางของ 
นักท่องเท่ียวไทยผู้น้ีอย่างใกล้ชิดและ 
ได้ประสานงานเพื่อขอความรว่มมอืจาก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ 5 ประเทศ 
ท่ีเป็นทางผ่านเพื่ออนุญาตให้คนไทย 
รายนี้ผ่านแดนได้เป็นกรณีพิ เศษ  
รวมท้ังประสานไปยังทุกจุดผ่านแดน 
เพื่อท�าความเขา้ใจและขอความรว่มมอื 
ไม่ให้กักตัวคนไทยผู้นี้ 

เรารู้ดีว่า การเดินทางข้ามดินแดน 
หลายประเทศเพียงล�าพังเช่นนี้เป็น 
เ ร่ืองท่ีน่ากังวลไม่น้อยเลย ทุกจุด 
ท่ีนักท่องเท่ียวไทยผู้นี้ไปต่อเคร่ืองบิน 
(กรุงเวียนนา นครแฟรงก์เฟิร์ต และ 
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นครอัมสเตอร์ดัม) จึงมีเจ้าหน้าท่ี 
สถานทตูและสถานกงสลุใหญไ่ปรอรบั 
เพื่ อให้มั่นใจว่าเขาจะสามารถขึ้น 
เครื่ องบินเพ่ือเดินทางต่อไปได้โดย 
ไ ม่ มี ปั ญ ห า ห รื อ อุ ป ส ร ร ค ใ ด  ๆ  
รวมไปถึงการช่วยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 
ระหว่างรอต่อเครื่องบินท่ีสนามบิน 
นครอัมสเตอร์ดัมด้วย เ พ่ือไม่ ให ้
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ร า ย น้ี ต้ อ ง น อ น ร อ 
ในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งการหาโรงแรม 
ท่ีพักในช่วงเวลาอย่างนี้ก็ใช่ ว่าจะ 
ท�าได้ง่าย ๆ เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ 
ปิดท�าการแล้ว

วั น ท่ี ส ถ า น ทู ต ไ ด้ รั บ แ จ้ ง ว่ า  
นัก ท่อง เ ท่ียวไทยคนน้ีกลับ คืน สู่ 
มาตุภูมิและเข้ารับการกักตัว 14 วัน 
ต า ม ม า ต ร ก า ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ไ ท ย 

เรยีบร้อยแลว้ คือวันท่ีทีมประเทศไทย 
ในทุกประเทศท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจ 
ใ น ภ า ร กิ จ ค รั้ ง นี้ ส า ม า ร ถ ยิ้ ม ไ ด้  
อย่างเต็มท่ี หลังจาก 30 วันท่ีเรา 
ได้รับการติดต่อจากนักท่องเท่ียวไทย 
ผู้นี้และใช้เวลาไปกับการหาข้อมูล  
วางแผน และด�าเนินการช่วยเหลือ  
ณ จุดต่าง ๆ ใน 7 ประเทศ จนถึงวันท่ี 
นักท่องเท่ียวเดินทางถึงแผ่นดินไทย 
ได้อย่างปลอดภัย

เพราะคนไทย...ไมท้ิ่งกัน
แผนการช่วยเหลือคนไทยใน 

มอนเตเนโกรท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 
ในครั้งนี้จะไม่มีทางประสบความ 
ส�าเร็จได้เลย หากเราไม่ได้รับความ 
รว่มมอืจากบุคคลและหนว่ยงานต่าง ๆ  
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ไม่ว่าจะเปน็กระทรวงการต่างประเทศ 
ของฮังการี ออสเตรีย มอนเตเนโกร 
โครเอเชีย และบอสเนียฯ กงสุล 
กิตติมศักด์ิ ณ กรุงซาเกร็บ ท่ีได้จัดหา 
รถเช่าจากโครเอเชียมายังฮังการีและ 
ช่วยประสานงานกับทุกด่านผ่านแดน 
ในโครเอเชีย คุณหมอท่ี Swiss Clinic  
ในกรุงบูดาเปสต์ ท่ีตรวจร่างกาย 
แ ล ะ ช่ ว ย อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์  
fit to fly สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงเวียนนา สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครแฟรงก์ เฟิร์ต และสถาน 
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก  
รวมท้ังกรมการกงสุล ท่ีได้อนุมัติ 
การชว่ยเหลอืท้ังด้านอาหารและท่ีพกั 

เพื่ อช่วยบรรเทาความยากล�าบาก 
ของคนไทย นอกจากนี้ เรารู้สึกช่ืนใจ  
ท่ีได้เห็นน�าใจของพี่น้องคนไทยใน 
มอนเตเนโกรท่ีไม่เคยทอดท้ิงคนไทย 
ด้วยกันโดยไ ด้ช่ วยให้ค� าปรึกษา 
เรื่ องการหาท่ีพักราคาประหยัดใน 
กรุงพอดโกริซา การซื้ออาหารและ 
หารถเช่ามาจนถึงชายแดนโครเอเชีย 

ท้ังหมดนี ้เปน็เรื่องดี ๆ  เพยีงหนึง่ใน 
อีกหลาย ๆ เรื่ อง ท่ีท�าให้ เราได้ 
มองเหน็การร่วมแรงรว่มใจของคนไทย  
ทีมประเทศไทยและน�าใจไมตรีจาก 
มติรประเทศท่ีอยูห่า่งไกล ซึ่งได้ชว่ยให้ 
คนไทยแมเ้พยีงหนึ่งคนได้กลบัถึงบ้าน 
อย่างปลอดภัยด้วยรอยยิ้ม 
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ในเหตุการณ์ท่ีอุบัติขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 
คงไม่มีใครคิดว่า โลกก�าลังจะเผชิญกับส่ิงท่ีน่าสะพรึง
กลัวอย่างท่ีไม่อาจจินตนาการ จวบจนเดือนธันวาคม 
2562 เป็นครั้งแรกท่ีท่ัวโลกได้รู้จักกับไวรัสโคโรนา 
สายพนัธุใ์หม ่(โควิด-19) จนถึงขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้
มากกว่า 3 ล้านคนแล้ว และเสียชีวิตนับแสนคนท่ัวโลก

ท่ามกลางจ�านวนผู้ติดเชื้อท่ีพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
หลายประเทศประกาศปิดพรมแดน ด้วยความหวังว่า  
สิง่นีจ้ะปกปอ้งประเทศของตนเองจากเชื้อโรครา้ยชนดินี ้
ส่วนประเทศท่ียังอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าออก 
ได้ตามปกติ ต่างสรรหามาตรการต่าง ๆ  เพื่อการคัดกรอง 
ประชาชนของตนเองและคนต่างชาติอย่างเข้มงวด

ส�าหรับประเทศไทย นับต้ังแต่การออกประกาศ 
หา้มมใิหเ้ท่ียวบินพาณชิย์เขา้สูป่ระเทศไทย เพื่อปอ้งกนั 
สถานการณ์ท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลุ่มชาวไทยท่ีอยู่ใน 
สถานะท่ีล�าบากและต้องการความช่วยเหลืออย่าง 
เรง่ด่วนท่ีสดุ คือ กลุม่ท่ีเดินทางออกจากประเทศต้นทาง 
ในช่วงรอยต่อก่อนท่ีประกาศของส�านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะมีผลบังคับใช้  
คนไทยเหล่านั้นตกค้างอยู่ตามสนามบินต่าง ๆ

ในความโชครา้ยยงัมคีวามโชคดี เพราะม ี‘ทีมคนไทย 
กลุ่มหนึ่ง’ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกคน 

คนแปลกหน้า
ที่ดูแลคุณ

เรื่อง
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คนไทยที่ติดค้างอยู่ในสนามบินฮาเนดะ  
ได้รับการช่วยเหลือจาก สอท. ณ กรุงโตเกียว  

ให้เดินทางกลับเมืองไทยอย่างปลอดภัย





สอท. ณ กรุงโตเกียว ได้จัดหาหน้ากากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ แว่นตาป้องกัน ทิชชูเปียก  
รวมถึงวิตามินซี เพื่อดูแลคนไทย

ในต่างแดนอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้เพื่อนคนไทยได้กลับบ้าน

หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน 
10 คน ท่ีก�าลังจะกลับประเทศไทย  
โดยออกเดินทางจากสหรัฐฯ และ 
ออสเตรเลีย โดยแวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
ท่ีสนามบินฮาเนดะของญีปุ่น่ ซึง่เด็กไทย 
กลุ่มนี้ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ี 
ไม่คาดฝัน เพราะเท่ียวบินท่ีจะออก 
เดินทางต่อไปประเทศไทยถูกยกเลิก  
ท�าให้เด็ก ๆ ต้องติดค้างอยู่ในพื้นท่ี 
พักรอของผู้โดยสารของสนามบิน  
และเหมือนเคราะห์ซ� ากรรมซัด  
ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน บุคคล 
ภายนอกไม่สามารถเข้าไปบริเวณ 
สนามบินได้

ห า ก แ ต่  ‘ ค น ไ ท ย ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ’  
ในประเทศญี่ ปุ่น ก็ คือ เ จ้าหน้า ท่ี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
ไ ด้พยายามประสานทุกช่ องทาง  
เพื่ อขออนุญาตจากทางการญี่ ปุ่น 
เ ป็นกรณีพิ เศษ และเ ร่ ง รุดไปยั ง 
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สนามบนิฮาเนดะ เพื่อชว่ยเหลอืเด็ก ๆ  
เหล่านี้ ช่วยจัดหาพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 
ในการพักผ่อนในสนามบิน จัดหา 
ผ้าห่มเพื่อความอุ่นกาย ให้ก�าลังใจ  
ไม่ทอดท้ิงเพื่อความอุ่นใจ อีกท้ังยัง 
กุลีกุจอจัดหาหน้ากากอนามัย

แต่สถานการณเ์ปน็จรงินั้น บรรดา 
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์แว่นตาป้องกัน  
ทิชชูเปียก และวิตามินซีเป็นสิ่ง ท่ี 
หาซื้อได้ยากชนดิงมเขม็ในกรุงโตเกยีว 
ก็ว่าได้ อีกท้ังยังได้ติดต่อประสานให้ 
คนไทยสามารถพกัค้างแรมท่ีสนามบนิ 
เป็นเวลาหลายคืน รวมไปถึงการให้ 
พวกเขาได้ใช้ห้องอาบน�าในเลาจน์ 
สายการบินเพื่อความสะดวกสบาย

ภารกิจการดูแลคนไทยมีขึ้นตลอด 
24 ชั่วโมง เพราะต้องเร่งประสาน 
ท้ังหนว่ยงานไทยและญีปุ่น่ จนกระท่ัง
ท่ีสุดแล้ว  ด้วยความร่วมมือของ 
สายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์  

จ�ำนวนผู้ติดเชือ้ 
ทีพุ่่งสูงขึน้ทั่วโลกท�ำให ้
หลำยประเทศปดิพรมแดน  
ซึง่สง่ผลใหค้นไทยติดคำ้ง 
อยู่ทีต่่ำงประเทศ 
เป็นจ�ำนวนมำก

50





หรือ ANA และสายการบินเจแปน 
แอร์ไลน์ ท�าให้เด็ก ๆ และพี่ น้อง 
ชาวไทยท่ีตกค้างท่ีสนามบินอีก 22 คน 
ได้เดินทางกลับบ้านด้วยเท่ียวบิน 
พิเศษ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563

อย่ า ง ไรก็ตาม  นับ ต้ั งแ ต่ เกิ ด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 มาจนถึงวันนี้ ‘ทีมคนไทย 
กลุ่มหนึ่ง’ ยังคงขะมักเขม้นท�างาน 
อยู่ เบื้ องหลัง เพียงหวังช่วยเหลือ  
‘คนไทยนับพัน’ ได้เดินทางกลับบ้าน 
โดยสวัสดิภาพในท่ามกลางวิกฤติ  
ไม่ ว่าจะเป็นภัยสงคราม ภัยพิบัติ 

‘ทีมคนไทยกลุ่มหนึง่’ 
 ยังคงขะมักเขม้นท�ำงำน 
อยู่เบือ้งหลัง เพียงหวัง
ชว่ยเหลอื ‘คนไทยนบัพัน’ 
ได้เดินทำงกลับบ้ำน

ทางธรรมชาติ หรอืโรคระบาด ทกุแหง่ 
ท่ัวโลก ยังมีคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีพร้อม 
จะทุ่มเทท�างาน เพื่อช่วยเหลือดูแล 
คนไทย ด้วยแรงกายและแรงใจท่ีมี  
แมค้นไทยกลุม่นัน้กคื็อ ‘คนแปลกหนา้ 
ท่ีดูแลคุณ’ 
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ด้วยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานไทยและญี่ปุ่น 
ท�าให้คนไทยที่ตกค้างในสนามบินฮาเนดะ  

เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ



พระมหาโพธิเจดีย์ ตั้งอยู่ในพุทธคยา  
หนึ่งในสังเวชนียสถาน ซึ่งเป็นสถานที่
ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

นารตีา สปุระดิษฐ ณ อยุธยา
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศเรื่อง



ฟงัเพ่ือนเลา่เรือ่ง 
จากเมืองคยา

ประวัติศาสตร์ โลกจะจารึกไ ว้ 
อีกครั้ง ถึงโรคระบาด ‘โควิด 19’  
ท่ีพลิกโฉมโลกท้ังใบ พลิกวิถีชี วิต 
ความเป็นอยู่ของผู้คน ไม่มีใครรู้ว่า 
ไวรัสโคโรนาปรากฏตัวขึ้นมาได้ 
อย่างไร แต่ท่ีรู้ได้แน่คือ มันกลายเป็น 
ผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่ งของโลก 

ประจ�าปี 2563 ท่ีสร้างผลกระทบต่อ 
เราอย่างใหญ่หลวง สิ่งท่ีไม่เคยเกิดขึ้น 
มาก่อนก็เกิดขึ้น ค�าศัพท์ใหม่ ใช้ชีวิต 
แบบ ‘new normal’ เรามแีอลกอฮอล์  
และหน้ากากอนามัยท่ีกลายเป็น 
สิง่จ�าเปน็เพิม่จากปจัจัย 4 ยิง่ไปกว่านัน้ 
คื อ  เ ร า ค ง ยั ง ต้ อ ง เ ดิ น ต า ม เ ก ม 
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ของไวรัสโคโรนา จนกว่าทุกประเทศ 
จะมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ หรือจนกว่า
มนุษย์จะคิดค้นวัคซีนมาปราบมันได้

การคมนาคม ท่ี เชื่ อมโยง โลก 
globalization หยุดลงอย่างกะทันหัน  
เพราะประเทศต่าง ๆ  ประกาศมาตรการ  
lockdown เพ่ือยับยั้งการเคลื่อนตัว 
ของคนและการแพร่เชื้อ

เกลา้ พทุธศาสนกิชนไทยวัย 40 ต้น 
เป็นคนหนึ่งท่ีชอบเดินทางไปบริเวณ 
สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย  
ในฤดูแสวงบุญท่ีอากาศไม่ร้อนจัด  
แถมมีเ ท่ียวบินตรงจากไทยไปลง 
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เนื่องจากอินเดียห้ามการเดินทางทั่วประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จึงต้อง 
ขออนุมัติจากรัฐบาลอินเดียเป็นการพิเศษ  

เพื่อจัดรถไปรับคนไทยที่ตกค้าง 
ตามวัดไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  

เมืองคยา ปีนี้ก็เช่นเคย เธอเดินทาง 
ไปอินเ ดียโดยไม่ รู้มาก่อนเลยว่า  
ครั้งนี้จะได้ปฏิบัติธรรมใกล้สถานท่ี 
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลานาน 
กว่าท่ีคิดไว้มาก

หลังอินเดียประกาศมาตรการ 
lockdown เมื่อชว่งปลายเดือนมนีาคม  
ท�าให้มีคนไทยกว่า 600 คนตกค้าง 
ตามวัดไทยและสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
ในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหาร  
เธอทราบข่าวเรื่ องการลงทะเบียน 

ขอกลับไทยโดยสถานกงสุลใหญ่  
ณ เมืองกัลกัตตา จะช่วยหาเครื่องบิน 
มารับเพื่อทยอยส่งคนไทยกลับบ้าน

ขั้นตอนการส่งคนไทยกลับนั้น  
เต็มไปด้วยกระบวนการทางโลจิสติกส ์
ท่ีซับซ้อน สถานกงสุลใหญ่ต้องขอ 
อนุมัติจากรัฐบาลอินเดียเป็นพิเศษ  
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ท้ังเรื่ องเท่ียวบินพิเศษเช่าเหมาล�า 
ท่ีจะน�าคนไทยกลับบ้าน การน�า 
ยานพาหนะไปรับคนไทยท่ีตกค้าง 
ในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหาร  
ซึ่ งเป็นพื้ นท่ีห่างไกล เพื่ อท่ีจะมา 
ขึ้นเครื่องบินท่ีคยา เนื่องจากอินเดีย 
ยังคงปิดน่านฟ้าและห้ามพาหนะ 
ขนส่ ง ท่ั วประ เทศ  นอกจากนั้ น  
ยังมีงานเอกสารท่ีจะต้องจัดเตรียม 
ข้อมูลอย่างละเอียดให้รัฐบาลอินเดีย 
ตลอดจนการจัดหาแพทย์ท้องถ่ิน 
มาตรวจสุขภาพให้คนไทยเพื่อออก 
ใบรบัรอง fit to fly กอ่นเดินทางภายใน  
72 ชั่วโมงให้ผู้โดยสารทุกคน

การรวมพลคนไทยเพื่อให้มาขึ้น 
เครื่องบนิท่ีคยานัน้ เปน็เครื่องทดสอบ 

หลังอินเดียประกาศ
มาตรการ lockdown  

ท�าให้มีคนไทยกว่า  
600 คน ไม่สามารถ 

กลับประเทศได้
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ขันติบารมี การเดินทางจากพื้ นท่ี 
ห่างไกลบางจุด ต้องนั่งรถบัสไม่มีแอร์ 
ฝ่าถนนอันสมบุกสมบันในชนบทและ 
การเรียกหยุดตรวจระหว่างทางจาก 
เจ้าหนา้ท่ีต�ารวจ กว่าจะถึงคยาใชเ้วลา 
ราว 15 ชั่วโมง ยังไม่นับรวมรถเสีย 
กลางทาง การเดินทางไปสนามบินก็มี 
กติกาท่ีรัฐบาลอินเดียก�าหนดให้ 
เข้าได้ทีละ 40 คน และเดินตามช่อง 
ท่ีตีไว้บนพื้นเพื่อรักษาระยะห่าง และ 
ยงัต้องผา่นด่านการตรวจสขุภาพกอ่น 
ขึ้นเครื่องบินอีกรอบ

ต้องขอขอบคุณสถานทูตไทย 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา  
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วัดไทยในอินเดีย พระธรรมทูตไทย  
ตลอดจนผู้ใจบุญท้ังหลายท่ีร่วมแรง 
ร่วมใจกันเป็นอย่างดี รวมถึงรัฐบาล 
อินเดียท่ี เข้าใจความท้าทายของ 
การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ จน ณ วันนี้ 
สามารถทยอยส่งคนไทยท่ีตกค้าง 
กลับบ้านได้ส�าเร็จเกือบ 500 คนแล้ว

เมื่อถามเกล้าว่า “แล้วเป็นไงบ้าง” 
เธอท�าหน้าครุ่นคิด ก่อนตอบว่า  
“เพิ่งรู้ว่าคนท่ีสถานกงสุลท�างานกัน 
หนักขนาดน้ี นอ้ยคนจะได้เหน็เบื้องหลงั 
ความยากล�าบาก เจ้าหน้าท่ีก็มีแค่ 
ไม่กี่คน เมื่อเทียบกับจ�านวนคนไทย 
ท่ีต้องดูแล ถ้าชีวิตปกติดี เราก็ไม่ได้ 
นกึถึงเรื่องพวกนีห้รอก จะนกึถึงกต็อน 

เมื่อถึงสนามบิน รัฐบาลอินเดีย 
ก�าหนดให้เข้าได้ครั้งละ 40 คน และเดินตาม 
ช่องที่ก�าหนดไว้บนพื้นเพื่อรักษาระยะห่าง  
และยังต้องผ่านการตรวจสุขภาพอีกครั้ง 

ถึงจะสามารถขึ้นเครื่องบินได้
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เดือดร้อนน่ีแหละ นี่เพิ่งได้มาเห็นเอง 
ว่าจะมคีนคอยช่วยเหลอืเราอยูจ่รงิๆ”  
เกล้ายิ้ม ก่อนจะพูดต่อว่า…

“ทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตามเหต ุ
ปจัจัย ความไมแ่นน่อนเป็นสิง่ท่ีแนน่อน 
ธรรมะเป็นของคู่ มีมืดก็ย่อมมีสว่าง 
ม ีglobalization กม็ ีde - globalization”

ภารกิจส่งคนไทย 
กลับบ้านครั้งนี้  

สามารถทยอยส่ง 
คนไทยที่ตกค้างกลับบ้าน
ได้ส�าเร็จเกือบ 500 คน

“ไปอีกไหม”  เธอหวัเราะรว่น  กอ่นจะ 
ตอบว่า “ไปแน่ แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะ” 
สิ่งท่ีประสบล้วนขึ้นกับมุมมอง และ 
น�ามาเป็นแง่คิดทางธรรมได้ท้ังสิ้น 
เธอว่า “โรคระบาดท่ีคร่าชีวิตผู้คน  
ช่วยลดอัตตาในตัวเรา ว่าแท้จริงแล้ว 
ตัวเราเล็กยิง่กว่าผงธลุ ีไมม่อี�านาจอะไร 
ไปบังคับบัญชาธรรมชาติ มรณานุสติ 
จึงเป็นสิ่งท่ีพึงเจริญทุกลมหายใจ” 
ดังท่ีพระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสสอน 
พระอานนท์ 
หมายเหตุ: นามบุคคลที่อ้างถึงเป็นนามสมมุติอ้างอิงจาก
สถานการณ์จริง
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สวนสาธารณะซองโด 
เมืองอินชอน
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จากเมฆครึ้ม 
สู่วันฟา้ใส 
ในเกาหลี
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ผู้โดยสารจ�านวนมากที่รอขึ้นเครื่องหรือรอ 
เปลี่ยนเครื่องเพื่อบินกลับประเทศไทย  
ณ ท่าอากาศยานอินชอน

ห า ก เ อ่ ย ชื่ อ ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี  
หลายคนคงประหวัดไปถึงกิม จิ  
สหายผู้กอง หรือแม้กระท่ังวงดนตร ี
วัยรุ่น อย่าง BTS BLACKPINK และ  
GOT7 ดินแดนแห่งนี้เป็นจุดหมาย 
ปลายทางของคนไทยมากมาย  
ท้ังเพื่อการท่องเท่ียว การศึกษา และ 
การท�างาน และคงไม่มีใครคาดคิดว่า 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา หรือ 
โควิด-19 จะเป็นเหตุให้ดินแดน 
ในภาพจ�าของตนเองเปลี่ยนไป 
โดยฉับพลัน จากบรรยากาศท่ีเคย 
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เต็มเปี่ยมด้วยความฝนัและความหวัง 
กลบัแปรเปลีย่นเปน็ความหม่นหมอง  
มืดมัว ประหนึ่งพายุฝนโหมกระหน�า 
ลงสู่แผ่นดินเกาหลี จากถนนหนทาง 
ท่ีเคยคึกคัก สดใส และคลาคล�าด้วย 
ผู้คน กลับบางตาลงอย่างเห็นได้ชัด  
ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีสัญจรบนท้องถนน 
ต่างสวมหน้ากากอนามยัจนกลายเป็น 
ภาพคุน้ตา และเพราะจ�านวนผูติ้ดเชื้อ 
โควิด-19 ท่ีเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 
จาก Super Spreaders ท�าให ้
ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นเกาหลี ซึ่งรวมท้ัง 
คนไทยจ�านวนมาก ต่างหว่ันวิตก 
ต่อสถานการณดั์งกลา่ว และอยากจะ 
เดินทางกลบัประเทศตนโดยเรว็ท่ีสดุ

ช่วงเวลาท่ีการแพร่ระบาดใน 
เกาหลีแตะระดับสูงสุดเป็นช่วงเวลา 

ใกล้เคียงกับท่ีประเทศไทยเริ่มใช ้
มาตรการไม่อนุญาตให้ เ ท่ียวบิน 
พาณิชย์เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 
ท�าให้ผู้ โดยสารจ�านวนมากท่ีรอ 
ขึ้ น เครื่ องหรือรอเปลี่ ยนเครื่ อง 
เพื่อบินกลับประเทศไทยติดค้างอยู่ 
ณ ท่าอากาศยานอินชอน ท่ามกลาง 
ความเคว้งคว้างและความไม่แน่ใจ 
ในสถานการณ์ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีจาก 
สถานทูตไทยท่ีกรุงโซล ซึ่งอาจเป็น 
คนแปลกหน้าของใครหลายคน  
เรง่รุดมาใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่นไทย  
ไม่ว่าจะเป็นการหาท่ีพักท่ีอยู่ใกล ้
สนามบินท่ีสุด การหาซื้ อสิ่งของ 
ท่ีจ�าเป็น ท้ังหน้ากากอนามัย ผ้าห่ม  
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ทิชชูเปียก วิตามินซี เจลล้างมือ  
แปรงสีฟนั ยาสฟัีน เพ่ือใหก้ารพกัค้าง 
ไม่ล�าบากจนเกินไปนัก และลดความ 
เสี่ยงจากการติดเชื้อ ขณะเดียวกัน 
เร่งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่ออ�านวยความสะดวกต่าง ๆ และ 
แจ้งข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียน 
เพื่อเดินทางกลบัไทย รวบรวมรายชื่อ 
สถานพยาบาลในกรุงโซลท่ีสามารถ 
ออกใบรับรองแพทย์ให้คนไทยใน 
เกาหลีทราบ รวมท้ังยืดหยุ่นการ 
ออกหนังสือเดินทางให้กับคนไทย 
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ท่ีมีความจ�าเป็นต้องเดินทางกลับ 
ประเทศ แต่ไมส่ามารถยื่นหลกัฐานได้ 
ในเวลาท่ีก�าหนด ด้วยความชว่ยเหลอื 
จากคนแปลกหน้ากลุ่มนี้  ท� าให ้
คนไทยท่ีตกค้างอยู่มีก�าลังใจเพิ่ม 
มากขึน้และรอคอยวันท่ีจะได้เดินทาง 
กลับประเทศไทย

และแล้วเหมือนว่าวันฟ้าใสจะ 
กลับคืนมาอีกครั้ง เมื่อการรอคอย 
กลับบ้านท่ียาวนานได้สิ้นสุดลง  
คนไทยได้ทยอยเดินทางกลับบ้าน 
โดยสวัสดิภาพ และถึงแม้ว่าจ�านวน 
ผู้ติดเชื้อในเกาหลีจะลดลงอย่างมาก 
ภารกิจช่วยคนไทยกลับบ้านยังคง 
ด�าเนินต่อไป ด้วยว่ายังมีผู้เจ็บป่วย 
ในระยะวิกฤติจากโรคอ่ืน และ 
ผู้ประสบปัญหาด้านอ่ืน ๆ ท่ีจ�าเป็น 
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ต้องกลับประเทศไทย กลุ่มคน 
แปลกหน้ากลุ่มนี้ต่างทุ่มเทท�างาน 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ และ 
จนถึงวันนี้ สามารถส่งพ่ีน้องคนไทย 
กลับบ้านได้เป็นจ�านวนมาก

ความสมดุลและความงดงามของ 
โลกใบน้ีคือ ‘การให้’ และ ‘การรับ’  
ท่ามกลางความยากล�าบากและ 
ข้อจ�ากัดนานาประการในภารกิจ  
‘พาคนไทยกลับบ้ าน’  ของคน 
แปลกหน้า ส่ิงท่ีปลอบประโลมใจ 
ให้คนแปลกหน้ามีพลังกายและใจ 
ในการท�างานต่อไป คือ การได้รับ 
ก�าลังใจกลับคืนจากคนไทยท่ีรอคอย 
การกลับบ้าน จากการท่ีทุกคนแสดง 
ความเข้าใจ อดทนและรอคอย  
ขณะเดียวกัน ต่างหยิบยื่ นน�าใจ 
ให้กันในยามยากล�าบาก แม้จะม ี
สถานะเพียงเป็น ‘คนแปลกหน้า’  
ของกันและกัน  

ขอให้คนไทยเชื่อเถิดว่า ยามท่ี 
พายุฝนพดักระหน�า ยงัมคีนกลุม่หนึง่ 
อยู่ตรงนั้น คอยหยิบยื่นร่มให้เพื่อ 
ก�าบงักาย และรว่มฝา่ฝนไปกบัคนไทย 
เพื่อความความอุ่นใจ เพราะคนไทย 
กลุ่มนั้นคือ คนแปลกหน้าท่ีดูแลคุณ 
ซารังเฮ 
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ภารกจิ ‘พาคนไทยกลบับ้าน’ ของคนแปลกหน้า 
กับการรอคอยที่ยาวนานได้สิ้นสุดลง 
เมื่อคนไทยได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
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เที่ยวบินที่จะพาคนไทยที่ติดค้าง
อยู่ในเปรูกว่า 30 ชีวิตกลับบ้าน

ทีมนกกระจิบ กรมสารนิเทศเรื่อง

70



เราจะพาคุณ

19,143

กลับบ้าน
กิโลเมตร
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มาชูปิกชู จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
มีนักท่องเที่ยวติดค้างกว่า 10,000 คน

ทวีปอเมริกาใต้ ดินแดนท่ีมีเส้นศูนย์สูตร 
พาดผา่นกว่าครึ่งของดินแดนนีต้ั้งอยูใ่นซกีโลกใต้ 
ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร 
แอตแลนติก ในอดีตเป็นดินแดนท่ีห่างไกล  
แต่เปี่ ยมด้วยมนต์เสน่ห์  ดู ลึกลับ น่าค้นหา  
เชิญชวนให้ท�าความรู้จักกับโลกใหม่ท่ีมีต�านาน 
เรื่องเล่าต่าง ๆ มากมาย และ ณ ดินแดนแห่งนี้  
มี เ ร่ืองราวท่ีเป็นประสบการณ์ชี วิตของใคร 
หลายคนอย่างมิรู้ลืม ท้ังในยามสุข ยามทุกข์ หรือ 
แมก้ระท่ังยามวิกฤติ เมื่อเกดิสถานการณก์ารแพร ่
ระบาดของโควิด-19

เปรู ประเทศท่ีอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย 
มากท่ีสุดเมื่ อดูจากแผนท่ีโลก กระนั้นก็ตาม  
มาชูปิกชู เมืองท่ีสาบสูญแห่งอาณาจักรอินคา 
กลับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว 
ท่ัวโลก และทันทีท่ีรัฐบาลเปรูประกาศปิด 
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พ ร ม แ ด น เ ข้ า - อ อ ก เ ป รู ทุ ก ช่ อ ง ท า ง  
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  
จึงมีชาวต่างชาติตกค้างอยู่ในเปรูนับ 
หมื่นคน รวมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยกว่า 
50 คน นับเป็นเรื่ องดีท่ียังมี ‘คนไทย 
กลุม่หนึง่’ ท่ีกระจายตัวอยูใ่นประเทศต่าง ๆ  
คอยให้ความช่วยเหลือคนไทยในยาม 
ตกทุกข์ได้ยาก

กุสโก จุดแวะพักของนักท่องเท่ียว 
ก่อนท่ีจะออกเดินทางไปเยือนมาชูปิกชู  
เมืองบนเทือกเขาแอนดีส สูงจากระดับ 
น�าทะเล 3,300 เมตร อยู่ห่างจากกรุงลิมา 
เมืองหลวงของเปรู 1,200 กิโลเมตร 
ท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

ภารกิจ ‘พาคนไทย
กลับบ้าน’ ของทีม 
คนแปลกหน้าจาก
สถานทูตไทยที ่
กรุงลิมา เปี่ ยมไป
ด้วยความท้าทาย 
และอปุสรรคนานปัการ 
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โควิด-19 และการ ‘Lockdown’ ของเปรู  
ท�าใหภ้ารกจิ ‘พาคนไทยกลบับา้น’ ของทีม 
คนแปลกหน้าจากสถานทูตไทยท่ีกรุงลิมา 
เปี่ ยมไปด้วยความท้าทายและอุปสรรค 
นานัปการ ดังนั้น คงไม่เป็นเรื่องท่ีเกินเลย 
หากจะกล่าวว่า ภารกิจนี้ไม่มีสูตรตายตัว  
ผูป้ฏิบติัต้องพลกิแพลงไปตามสถานการณ์  
ซึ่งบางขณะอาจเผชิญกับเหตุไม่คาดฝัน  
และต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีท่ีสุด

หนึ่งในเส้นทางพาคนไทยกว่า 30 ชีวิต 
กลับบ้านเป็นเส้นทาง ท่ีหฤโหดและ 
สมบุกสมบัน เพราะเป็นการเดินทางข้าม 
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ประเทศโดยทางรถยนต์จากเปรูไปบราซิล 
ข้ามทวีปจากตะวันตกไปตะวันออก เพื่อไป 
ขึ้นครื่องบินท่ีเมืองรีโอ บรังโค ไปเมืองรีโอ  
เด จาเนโร ต่อเครื่ องบินไปกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน  
รวมระยะทางการเดินทางเฉพาะในทวีป 
อเมริกาใต้ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร  
ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน ระหว่างทางคณะยังพบ 
กบัอุปสรรคท่ีไมค่าดฝัน เมื่อรถบสัพาหนะท่ีใช ้
ประสบเหตุ ‘ยางแตก’ กลางป่าอเมซอน  
แต่นับเป็นโชคดีอย่างมหาศาลท่ีมีรีสอร์ท 
สัญชาติไทยต้ังอยู่บริ เวณนั้น ทุกคนจึงมี 
ท่ีพกัแรมและได้รบัการดูแลจากเพื่อนรว่มชาติ 
อีกท้ังยังช่วยจัดหารถรับจ้าง เพื่อส่งคนไทย 
ไปถึงจุดผ่านแดนได้อย่างปลอดภัย

ขอใหเ้ชื่อเถิดว่า ไมว่่าเสน้ทางจะไกลแค่ไหน  
ยากล�าบากเพียงใด ตลอดเส้นทางกลับบ้าน  
ยังมีคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่ ง ท่ียังยืนหยัด 
อยู่ท่ีนั่น เพื่อดูแลคุณ 

ชาวไทยพร้อมเอกสารพาสปอร์ตที่สนามบิน เตรียมตัวที่จะบิน 
กลับบ้านหลังจากการเดินทางที่ยาวนานกว่า 4,000 กิโลเมตร
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ถึงแม้ ว่าโดยสภาพภูมิศาสตร์ 
นิวซีแลนด์จะเป็นประเทศท่ีห่างไกล 
จากประเทศอ่ืน ๆ ในโลกมากท่ีสุด  
นิวซีแลนด์ไม่อาจรอดพ้นจากการ 
ระบาดของโควิด-19 ได้ ในทางตรงขา้ม 
นิวซีแลนด์ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19  
รายแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ ์
2563 และรัฐบาลนิวซีแลนด์ไ ด้ 

ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ  เพื่อควบคุม 
การระบาด โดยเริ่มด้วยการกักตัว 
ผู้ ท่ี เ ดินทางมาจากต่างประเทศ 
เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามด้วย 
การปิดพรมแดนและ lockdown  
อย่างเคร่งครัด

นิวซีแลนด์เป็นประเทศยอดนิยม 
ท่ีคนไทยส่งบุตรหลานไปร�าเรียน  

ใจสู่ใจในแดนกีวี
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โดยเฉพาะกลุ่ ม เยาวชน ดั งนั้ น  
มาตรการปิดประเทศของรัฐบาล 
นวิซแีลนด์จึงท�าใหค้นไทยซึง่สว่นใหญ ่
เป็นนักศึกษาและนกัเรียน (ในจ�านวนนี ้
อายุนอ้ยท่ีสดุเพยีง 7 ขวบ) ตกค้างอยู่ 
ในนิวซีแลนด์เป็นจ�านวนมาก และ 
แม้ว่ามาตรการการบรหิารจัดการของ 
นิวซีแลนด์จะดีเยี่ยมเพียงใด ก็ไม่อาจ 
คลายความห่วงใยของผู้ปกครอง 
ทางบ้านได้ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ 
ยากล�าบากท่ีเด็ก ๆ ต้องอยู่ห่างจาก 
ผู้ปกครองอยู่เพียงล�าพังในต่างแดน 
ท�าใหเ้ด็ก ๆ  มคีวามหดหูแ่ละความเครยีด

เพื่ อคลายความทุกข์ของเด็กๆ  
ก ลุ่ ม ค น แ ป ล ก ห น้ า จ า ก ส ถ า น 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน  
ไ ด้ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น 

นิวซีแลนด์และตัวแทนทางการศึกษา 
ของไทย เพื่อขอรับข้อมูลเด็ก ๆ และ 
ได้วิดีโอคอล ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ 
ให้ก�าลังใจ และค�าแนะน�าต่าง ๆ  
อยา่งใกลช้ดิ นัน่คือการพบกนัทางไกล 
ครัง้แรกระหว่าง ‘ลงุท่านทตู’ (ซึ่งกคื็อ 
นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต   
ณ กรุงเวลลิงตัน นั่นเอง) ตามท่ี 
เด็ก ๆ เรียก น้าส้ม น้ากิฟต์ น้าเต้ย  
กบัเด็ก ๆ  ขณะเดียวกัน ‘ทีมลงุท่านทตู’ 
ได้ประสานกับการบินไทยในการจัด 
เท่ียวบินพิเศษ แต่ภารกิจพาเด็ก ๆ
และคนไทยกลับบ้านไม่ได้จบลงเพียง 
เท่านี ้เพราะขอ้จ�ากดัจากการ lockdown 
ของนิวซีแลนด์ ท�าให้การเดินทาง 
ยากล�าบากทบเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะ 
เด็ก ๆ  จากเกาะใต้ ต้องใชเ้วลาเดินทาง 
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6 – 7 ชั่วโมงไปเมืองไครสต์เชิร์ช 
เพื่อขึ้นเครื่องบินต่อไปนครโอ๊คแลนด์
จากนั้นจึงไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน 
กอปรกับความเป็นผู้ เยาว์ เด็ก ๆ  
เดินทางโดยล�าพังมิได้ ทีมลุงท่านทูต 
จึงต้องวางแผนการเดินทางของเด็ก ๆ  
เรียกได้ว่า แทบจะรายคน ใส่ ใจ 
ทกุรายละเอียด แมก้ระท่ังการค�านวณ
เวลาเดินทางออกจากบ้านของเด็ก ๆ
เลยทีเดียว

วันท่ี 27 เมษายน 2563 วันดีเดย ์
ของภารกจิพาคนไทยกลับบ้าน ซึ่งทีม 

 81



ลุงท่านทูตเดินทางไปนครโอ๊คแลนด์ 
ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมการขั้นตอน 
สุดท้ายในการเดินทางกลับบ้านของ 
เด็ก ๆ และคนไทย นั่นคือการพบกัน 
ครั้งแรกระหว่าง ‘ทีมลุงท่านทูต’  
กบับรรดาเด็ก ๆ   ณ  ท่ีนัน่ ‘ทีมลงุท่านทตู’ 
คอยดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ 
เข็นกระเป๋าสัมภาระ พาเข้าสนามบิน 
เช็คอิน และท่ีสุดผ่านกระบวนการ 

ต่าง ๆ จนขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน
จวบจนวันนี้  ‘ ทีมลุงท่านทูต’  

ยงัคงดแูล ใหก้�าลงัใจ ใหก้ารสนบัสนนุ 
อาหารและของใช้ท่ีจ�าเป็นแก่คนไทย 
ท่ีพ�านกัอยู่ในนวิซแีลนด์อยา่งต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับทีมคนแปลกหน้าจาก 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล 
ใหญ่ไทยท่ัวโลกท่ีพร้อมคอยดูแล 
คนไทยด้วยน�าใจคนไทยท่ีไม่ท้ิงกัน 

‘ทมีลงุทา่นทูต’ คอยดูแลทกุขัน้ตอน ไมว่า่จะเป็นการชว่ย 
เข็นกระเป๋าสัมภาระ พาเข้าสนามบินเช็คอิน และทีสุ่ด 
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนขึน้เครือ่งบินกลับบ้าน 
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ผู้ชายยกกระเป๋า คือ ‘ลุงท่านทูต’  
(นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน)
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โควิด-19 
ในอินเดีย: โอกาส 
ในท่ามกลางวิกฤติ
ในยุคทีส่ังคมโลกขับเคลือ่นด้วยการสือ่สารและ
เทคโนโลย ีซึง่สามารถเชือ่มโยงผูค้นเขา้หากนัได้ 
อยา่งรวดเรว็และไร้พรมแดน ทกุวันนีจ้งึเต็มไปดว้ย 
นักเดินทางทีม่ีจุดหมายปลายทางทีแ่ตกต่างกัน

เรื่อง รร
เ ่ ร รเ ื่อ ร ร เ



อิน เ ดียนับ เป็น ดินแดนในฝัน
ท่ี นั ก เ ดิ น ท า ง จ า ก ท่ั ว ทุ ก มุ ม โ ล ก 
ให้ความสนใจและวาดหวังว่าจะต้อง 
ไปเยี่ยมเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 
โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนจากท่ัวโลก 
ท่ีมีศรัทธาทางศาสนาเป็นแรงจูงใจ 
ส�าคัญ  ในแต่ละปมีชีาวไทยนบัหมื่นคน 
เดินทางไปแสวงบุญท่ีสงัเวชนยีสถาน 
ท้ัง 3 แหง่ของอินเดีย ได้แก ่พุทธคยา 
สารนาถ และกุสินารา ยังไม่รวม 
คนไทยท่ีหลงใหลในความงดงามของ 
สถาปตัยกรรมแหง่ดินแดนอารยธรรม  
รวมท้ังมนต์เสนห่แ์ละความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและภูมิประเทศของ 
อินเดีย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่  
2019 หรอื ‘โควิด-19’ ท่ีขยายวงกว้าง 
ไปท่ัวทุกภูมิภาค โดยมียอดผู้ติดเชื้อ 
ท่ัวโลกเกินกว่า 5,500,000 คนแล้ว  
ท�าใหร้ฐับาลในประเทศต่าง ๆ  ต้องออก 
มาตรการท่ีเข้มงวดและปรับเปล่ียน 
แนวทางการรบัมอืไปตามสถานการณ์  
โดยในส่ วนของประเทศอินเ ดีย  
มียอดผู้ติดเชื้ อกว่า 140,000 คน  
แ ล ะ มี ส ถิ ติ ผู้ ติ ด เ ช้ื อ ร า ย วั น จ า ก 
ท่ัวประเทศเฉลี่ยถึงวันละประมาณ  
4,000 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี  25 
พฤษภาคม 2563)

ด้วยเหตุท่ีอินเดียเป็นประเทศท่ีม ี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก  
มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน  
และมีพรมแดนติดกับหลายประเทศ 
ซึ่งได้แก่ จีน ปากีสถาน เนปาล ภูฏาน 
บังกลาเทศ ศรีลังกา และเมียนมา  
รัฐบาลและหลายภาคส่วนของอินเดีย 
จึ ง มี ค ว า ม กั ง ว ล เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
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สาธารณรัฐอินเดีย มีจ�านวนประชากรมากกว่า 
1,300 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 2 ของโลก และ 
เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก



โควิด-19 เนื่องจากอินเดีย มปีจัจัยเสีย่ง 
มากมายท่ีจะท�าให้การแพร่ระบาด 
เกิดขึ้นในวงกว้างได้ง่ายและรวดเร็ว  
ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนในเมอืงใหญ ่ๆ  การเคลื่อนยา้ย 
ของประชากรระหว่างหมู่บ้านและ 
เมืองต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมของ 
ระบบและบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ท่ีดูเหมือนจะไม่เอ้ืออ�านวยต่อการ 
รับมือกับ วิกฤติการณ์ครั้ ง ใหญ่นี ้
รัฐบาลอินเดียจึงต้องออกมาตรการ 
ปิดประเทศจากโลกภายนอกเพื่ อ 
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด 
หลังพบตัวเลขของจ�านวนผู้ติดเชื้อ 
ในพื้นท่ีต่าง ๆ  ท่ัวประเทศเพิม่ขึน้อยา่ง 
รวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน

ด้วยปัจจัยข้างต้น รัฐบาลอินเดีย 
จึงมีการตอบสนองต่อวิกฤติโควิด-19  
อย่างรวดเร็ว โดยได้ประกาศ Janta  
Curfew เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2563  
เป็นการซ้อมใหญ่เคอร์ฟิวท่ัวประเทศ 
เพื่อประเมนิความสามารถของประเทศ 
ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 และเพื่อให้ประชาชนได้ 
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับ 
สถานการณ์ จากนั้นได้ออกมาตรการ 
ปิดเมืองท่ัวประเทศ (Nationwide 
Lockdown) เมื่ อวันท่ี 25 มีนาคม 
2563 เพื่ อป้องกัน มิ ให้ เกิ ดการ 
แพร่กระจายของเชื้ อไปในวงกว้าง 
ในแต่ละชุมชนตามเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
ท่ัวประเทศ
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ประชาชนชาวอินเดียท�าความ
สะอาดท้องถนนเพื่อช่วยลด
การระบาดของเชื้อไวรัส



สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงนวิเดล ี
รับหน้าท่ีเป็นด่านหน้าและเป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการขานรับ 
มาตรการของรัฐบาลไทยในการดูแล 
และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย 
ในอินเดีย โดยได้ติดตามสถานการณ ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจัดต้ัง  
‘ศูนย์ป ฏิบั ติการ ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19’  
ขึ้นนับต้ังแต่รัฐบาลอินเดียประกาศ  
Nationwide Lockdown เพื่ อให ้
ความช่วยเหลือคนไทยในเมืองต่าง ๆ  
ท่ีได้รบัผลกระทบไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีน  
นั ก ศึ ก ษ า  นั ก บ ว ช  ผู้ แ ส ว ง บุ ญ  
คนท�างาน หรือนักท่องเท่ียวท่ีตกค้าง 
ในอินเดีย โดยมีภารกิจส�าคัญ คือ การน�า 
คนไทยกลบัประเทศตามกระบวนการ 
ของทางการไทยและอินเดีย

สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงนวิเดล ี
และสถานกงสลุใหญข่องไทยอีก 3 แหง่ 
ท่ีเมืองกัลกัตตา เมืองเจนไน และ 

เมืองมุมไบ รวมท้ังทีมประเทศไทย 
ในอินเดีย ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือและ 
น�าคนไทยท่ีตกค้างในอินเดียจ�านวน
เกือบ 3,000 คนกลับประเทศไทย  
ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยส�าหรับ 
การด�าเนนิการภายใต้สภาวะท่ีรฐับาล 
อินเดียประกาศมาตรการ Nationwide  
Lockdown ซึง่หา้มประชาชนออกนอก 
เคหะสถาน ระงับการให้บริการ 
ของระบบขนส่งสาธารณะ ท้ังรถไฟ  
รถใต้ดิน รถเมล์ รถแท็กซี่ รถสามล้อ  
และห้ามการเดินทางข้ามรัฐ โดยจะมี 
ต�ารวจต้ังด่านตรวจอย่างเข้มงวด 
ตามท้องถนน นอกจากนี้ ยังรวมถึง 
การระงับการบินของสายการบิน 
ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
การอพยพคนไทยในประเทศท่ีมคีวาม 

อินเดีย มียอดผู้ติดเชือ้ 
กว่า 140,000 คน และมี
สถิติผู้ติดเชือ้เฉลีย่วนัละ

ประมาณ 4,000 คน  
(ข้อมูล ณ วันที ่ 

25 พฤษภาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รับหน้าที่ 
เป็นหน่วยงานหลักในการขานรับมาตรการของ
รัฐบาลไทยเพื่อดูแลช่วยเหลือชาวไทยในอินเดีย
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กว้างใหญถึ่ง 3.28 ลา้นตารางกโิลเมตร 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ากัดมากมาย 
จึงเป็นไปด้วยความยากล�าบากและ 
เป็นงานท่ีท้าทายส�าหรับข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีทุกคนเป็นอย่างมาก

นอกจากดูแลคนไทยท่ีตกค้างแล้ว 
ยังมีคนไทยท่ีท�างานหรือพ�านักอยู่ใน 
อินเดียตามเมืองต่าง ๆ ซึ่งสถานทูต 
และสถานกงสุลใหญ่มีหน้าท่ีต้อง 
ดูแลทุกข์สุขและสภาพความเป็นอยู่ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับ 
คนไทยที่ติดค้างอยู่ในอินเดีย สถานทูตได้จัด
กิจกรรมสวดมนต์ผ่านทาง Facebook  
และให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 
ผ่านการโทรศัพท์ทางไลน์

ด้วยเช่นกัน สถานทูตได้พยายามหา 
แนวทางในการติดต่อและให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทยในกรุงนิวเดลีและ 
เมอืงใหญอ่ื่น ๆ  ของอินเดียซึง่มกัอยูก่นั 
กระจัดกระจาย ไมไ่ด้มกีารรวมกลุม่กนั 
เป็นชุมชนเหมือนในบางประเทศ  
ท่ามกลางข้อจ�ากัดจากมาตรการ 
ของรัฐบาลอินเดีย ท�าให้เจ้าหน้าท่ี 
ของสถานทูตไม่สามารถเดินทาง 
ขา้มรฐัหรอืจัดสง่เครื่องอุปโภคบรโิภค 
ท่ีมีความจ�าเป็นไปให้ทางไปรษณีย์ได้  
การสื่อสารส่วนใหญ่จึงต้องท�าผ่าน  
social media โดยเฉพาะการต้ังกลุม่ไลน ์
เพื่อรบัเรื่องรอ้งทกุข ์รบัฟงัความคิดเห็น 
ใหก้�าลงัใจ และใหค้�าปรึกษา สถานทตู 
ยังได้อาราธนาหัวหน้าพระธรรมทูต 
สายประเทศอินเดีย-เนปาล สวดมนต์ 
เพื่อบ�ารุงขวัญและก�าลงัใจใหแ้กค่นไทย 
ผ่านทาง Facebook ของสถานทูต  
และประสานงานกับกรมสุขภาพจิต 
เพื่อเปิดช่องทางให้การปรึกษาปัญหา 
สุขภาพจิตผ่านการโทรศัพท์ทางไลน์ 
นอกจากน้ี ยังเปิดระบบลงทะเบียน 
ออนไลน์ ให้คนไทยท่ีมีความประสงค์ 
จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย  
ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีคนไทยเข้ามาลง
ทะเบยีนแลว้เปน็จ�านวนกว่า 3,000 คน

‘การส่งคนไทยกลับบ้าน’ ภารกิจ 
ท่ีเชื่อว่าคนท่ัวไปคงคาดไม่ถึงว่าจะมี 
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ความยากล�าบากเพียงใด ขั้นตอนการ 
ท�างานของสถานทตูและสถานกงสลุใหญ่  
หลังจากได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลให้ 
เดินหน้าจัดเท่ียวบินพิเศษเพื่ออพยพ 
คนไทยกลับประเทศมีความยุ่งยาก 
ไมน่อ้ยเลย เริม่จากเจ้าหนา้ท่ีต้องแบง่ 
ทีมกนัท�างานเพื่อโทรศพัท์ติดต่อไปยัง 
คนไทยท่ีได้ลงทะเบียนไว้ตามจ�านวน 
ท่ีได้รับการอนุมัติในแต่ละเท่ียวบิน  
และจัดเตรียมรายชื่อส�ารอง ในกรณ ี
ท่ีมีคนสละสิทธิ จากนั้น จึงจัดท�า 
ข้อมูลท่ีอยู่ ในอินเดียโดยละเอียด  
แจ้งเท่ียวบิน ราคาต๋ัวโดยสาร วิธกีาร 
ช�าระเงิน น�าหนักกระเป๋า ก�าหนดวัน 
และวิธีการเดินทางมายังสถานทูต 
(หรือจุดนัดหมายอ่ืน ๆ ในกรณีของ 
สถานกงสลุ) ขอรบัหนา้หนงัสอืเดินทาง 
เพ่ือตรวจสอบชื่ อ-นามสกุล วีซ่า 

และการประทับตราเข้าเมืองของ ตม. 
ส�าหรบัการเดินทางเขา้อินเดียครัง้ลา่สดุ 
เพื่ อให้ทุกคนมีข้อมูลท่ีถูกต้องและ 
ตรงกันมากท่ีสุด จากนั้นจึงสามารถ 
ค�านวณและวางแผนการเดินทาง 
เพื่อจัดจ�านวนคนและยานพาหนะ 
ส�าหรับการเดินทางไปรับให้ลงตัว  
ซึ่ งบางครั้งอาจต้องจัดถึงคราวละ  
10 เส้นทาง โดยต้องรักษาระยะห่าง 
ทางสงัคมหรอื social distancing ด้วย
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ข้อมูลผู้เดินทางมีความส�าคัญมาก 
เนื่องจากสถานทตู และสถานกงสลุใหญ่ 
ต้องน�าข้อมูลโดยละเอียดมากรอก 
ลงในแบบฟอร์มของกระทรวงการ 
ต่างประเทศอินเดีย เพื่อประสานงาน 
ไปยังต�ารวจของรัฐต่าง ๆ และด�าเนิน 
เรื่องขอ Movement Pass เพื่อเป็น 
ใบเบิกทางส�าหรับคนไทยทุกคน  
รวมถึงรถทุกคัน และคนขับรถทุกคน 
เส้นทางท่ีไกลท่ีสุดและใช้เวลาในการ 
เดินทางยาวนานท่ีสุดถึง 18 ชั่วโมง  
คือ แคชเมียร์ รองลงมาคือ โครักขปูร์ 
ซึ่งใช้เวลาเดินทางนานกว่า 16 ชั่วโมง 
ในหลายเส้นทาง มีสภาพถนนหนทาง 
ท่ีไม่เอ้ืออ�านวย ท�าให้การเดินทาง 
ลา่ชา้ หลายคนหอบลกู จูงหลานมาถึง 
สถานทตู (หรอืโรงแรมท่ีพกัท่ีจัดไว้ให)้  
ด้วยสภาพอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

เมื่ อ ถึง วันเดินทาง เ จ้าหน้า ท่ี 
แต่ละฝ่ายของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงนวิเดล ีจะสวมชุด PPE Coverall  
เพื่ อ เตรียมพร้อมประจ�าตามจุด 
ต่าง ๆ ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
เวลาประมาณ 9.00 น. รถตู้และรถบัส 
ท่ีเวียนรับคนไทยจากบริเวณต่าง ๆ  
เริ่มทยอยเดินทางมาถึงสถานทูต  
ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า 
บริเวณสถานทูต จากนั้น จึงเริ่ม 
ขั้นตอนการลงทะเบียน และช�าระเงิน 
ค่าเดินทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังฝ่าย  
Fit to Fly เพื่อส่งเข้าพบแพทย์และ 
ออกใบรับรองตามล�าดับ เมื่อทุกคน 
มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามท่ี 

 เส้นทางทีไ่กลทีสุ่ดและ
ใช้เวลาในการเดินทาง
ยาวนานทีสุ่ดถึง 18 

ชั่วโมง คือ แคชเมียร์ 
รองลงมาคือ โครักขปรู์ 

ซึง่ใช้เวลาในการเดินทาง
นานกว่า 16 ชั่วโมง

ผู้โดยสารทุกคนต้องเข้าพบแพทย์และ 
ออกใบรับรอง Fit to Fly เพื่อจะได้มีเอกสาร
ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้
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ทางการไทยและอินเดียก�าหนดแล้ว  
ก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการส่งตัว 
จากสถานทูตไปยังสนามบิน โดยม ี
เจ้าหนา้ท่ีสถานทูตและทีมประเทศไทย 
คอยอ�านวยความสะดวก และใหค้วาม 
ช่ วย เหลือ ท่ีสนามบินจนถึงนาที 
ท่ี พ่ีน้องคนไทยไ ด้ เหินฟ้ าก ลับสู ่
กรุงเทพมหานคร…

บางครั้ง การท�างานของสถานทูต  
และสถานกงสุลใหญย่งัต้องเจออุปสรรค 
และความท้าทายจากภัยธรรมชาติ เชน่ 
กรณีของพายุไซโคลนอ�าพันเมื่อช่วง 
กลางเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ซ่ึงท�าให้ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา 
ต้องปรับแผนการส่งกลับคนไทยกว่า  

200 คน ด้วยเท่ียวบินฉุกเฉินพิเศษ  
โดยหนึ่งในคนไทยท่ีเดินทางกลับด้วย 
เท่ียวบนินี ้เปน็นกัศกึษาหญงิท่ีมาจาก 
เมืองชิลลอง รัฐเมฆาลัย ท่ีต้องใช้เวลา 
เดินทางด้วยรถยนต์เปน็เวลายาวนาน 
ถึง 33 ชั่วโมง เพื่อมาขึ้นเครื่องบินท่ี 
ท่าอากาศยานนานาชาติเมอืงกัลกตัตา

กระบวนการดังกล่ าว เกิดขึ้ น 
เท่ียวแลว้เท่ียวเลา่จนคนไทยท่ีตกค้าง 
คนสดุท้ายได้เดินทางกลับบา้นระหว่าง 
เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  
แ ล ะ ส ถ า น ก ง สุ ล ใ ห ญ่ ใ น อิ น เ ดี ย 
ท่ีเมืองกัลกัตตา เจนไน และมุมไบ 
ได้ด�าเนนิการจัดสง่คนไทยกลบัประเทศ 
แล้วรวมท้ังสิ้น 16 เท่ียว เป็นจ�านวน 
ท้ังสิ้น 3,037 คน

นอกจากขั้นตอนในการจัดส่งแล้ว 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี  
ยังให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการให้ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน และ 
ครบถ้วน เม่ือผู้ให้บริการและผู้รับ 
บริการมีความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 
ก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายท�างานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น  
สถานทูตจึงจัดท�าแผ่นพับท่ีให้ข้อมูล 
และข้อแนะน�าส�าหรับการเดินทาง 
กลบัประเทศไทย และมาตรการปอ้งกนั 
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การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ให้แก่พี่น้องคนไทย เพื่อสร้างความ 
ตระหนักรู้ เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง สมาชกิ 
ในครอบครัวและคนใกล้ชิด

ภารกจิ ‘สง่คนไทยกลบับา้น’ ครัง้นี้ 
จะประสบความส�าเร็จเช่นนี้ไม่ได้เลย  
ห า ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ 
ความเป็นน�าหนึ่ งใจเดียวกันจาก 

ภารกิจ ‘ส่งคนไทย 
กลับบ้าน’ ประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างดีด้วย
ความร่วมมือจากฝ่ายไทย
และฝ่ายอินเดีย รวมทั้ง
พ่ีน้องคนไทยทุกคน

ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ี 
เกีย่วขอ้งของฝา่ยไทยและฝา่ยอินเดีย  
รวมท้ังพี่น้องคนไทยทุกคนท่ีให้ความ 
ร่วมมือกับสถานทูต สถานกงสุลใหญ่ 
เป็นอย่างดี

ท่ามกลางวิกฤติ...เรายังได้เห็น 
โอกาส...

โอกาสท่ีพวกเราจะได้แสดงความ 
เป็นน�าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย

โอกาสท่ีพวกเราจะช่วยดูแลกัน 
และกันท้ังทางร่างกายและจิตใจให้ 
เข้มแข็งและมีพลัง

ท่ามกลางความยากล�าบาก. . . 
เรายังได้เห็นเร่ืองราวดี ๆ ของการ 
ร่วมกันฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรค 
ท้ังมวล เพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกัน…  
เพราะคนไทยไม่ท้ิงกัน 
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เมื่ อวันท่ี 17 พฤษภาคมท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ 
ผ่อนปรนระยะท่ี 2 โดยอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร  
และสถานประกอบการหลายแห่งเปิดกิจการได้ ขณะเดียวกัน ได้เปิดตัว 
แพลตฟอรม์ใหมข่องกระทรวงสาธารณสขุ ชื่อว่า ‘ไทยชนะ’ เพื่อใชติ้ดตาม 
ควบคุมโรค และประเมินความหนาแน่นของสถานประกอบการ

วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต
ของคนไทยยุคโควิด-19

‘ไทยชนะ’

94

ทมีนกกระจบิ กรมสารนิเทศเรื่อง
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สแกน QR Code >>กดเช็คอินร้าน 
>>รับข้อตกลงและความยินยอม  
>>กรอกหมายเลขโทรศัพท์ >> 
เช็คอินส�าเร็จ โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ระบบ iOS สามารถสแกน QR Code  
ผ่านกล้อง ในขณะท่ีผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ระบบ android สามารถสแกน  
QR Code ผา่นแอปพลเิคชนั QR Code  
Reader นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยัง
สามารถลงทะเบียนเข้า-ออกสถานท่ี 
ต่าง ๆ ผ่านวิธกีารเพิ่มเพื่อนในระบบ  
l ine ได้เช่นกัน ส�าหรับคนท่ีไม่มี 
สมาร์ทโฟนหรือไม่สะดวกใช้ สามารถ 
ลงทะเบียนได้โดยการกรอกข้อมูล  
ชื่ อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์  
ลงในสมดุบนัทึกของสถานประกอบการ

นัตต้ี สาวน้อยแห่งทีมนกกระจิบ 
ได้ลงพื้นท่ีและทดลองใช้แพลตฟอร์ม 
ดังกลา่ว และพบว่า ขัน้ตอนการใชง้าน 
ไม่ยุ่งยาก คนท่ีไม่รู้เรื่องเทคโนโลย ี
สามารถท่ีจะใช้งานได้อย่างสบาย  
โดยเมื่ อผู้ ใ ช้บริ การจะเข้ า ไปยั ง 
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ 
เพียงแค่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมา 
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ขั้นตอนการใช้งาน
ไม่ยุ่งยาก คนที่

ไม่รู้เรือ่งเทคโนโลยี
สามารถทีจ่ะใช้งาน

ได้อย่างสบาย

หลังเสร็จสิ้นการเข้ารับบริการ 
ในสถานท่ีนัน้ ๆ  ผูใ้ชบ้รกิารต้องเชค็เอาท์ 
ซึ่งมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการเช็คอิน  
แต่ในส่วนของการเช็คเอาท์ ระบบได้ 
เพิ่มแบบสอบถาม 4 ข้อ เพื่อประเมิน 
สุขอนามัยของสถานประกอบการ  
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ได้แก่ 1) การท�าความสะอาดพื้น/ 
พื้ นผิวสัมผัสบ่อย ๆ 2) การสวม 
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าของ 
ผู้ประกอบการ 3) จุดบริการล้างมือ 
ด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ 4) การเว้น 
ระยะห่างของโต๊ะ ท่ีนั่ง และทางเดิน  
อยา่งนอ้ย 1 เมตร อยา่งไรกต็าม ระบบ 
มีช่อง ‘ไม่ประเมิน’ เป็นทางเลือก 
ให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน

จากประสบการณ์ตรง นัตต้ีพบ 
ข้อจ�ากัดบางประการท่ีควรปรับปรุง 
และพฒันาต่อไป เชน่ จ�านวนของป้าย  
QR Code แต่ละสถานท่ีมค่ีอนขา้งนอ้ย 
ท�าให้ผู้ ท่ี ใช้บริการต้องยืนต่อแถว 
รอคิวนานและไม่ได้ยืนเว้นระยะห่าง
กันมากนัก หลายคนลืมเช็คเอาท์  
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ในการเขา้สูก่ารด�าเนินชวิีตแบบใหม่ 
(new normal) นัตต้ีเชื่อว่า ทุกคน 
ต่างมีหน้าท่ีของตนต่อสังคม ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่ องการรักษาระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบต่อสังคม การให ้
ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบาย 
ของรัฐบาล เพื่ อให้ประชาชนและ 
สั งคมไทยปลอดโรค เป็นสั งคม  
‘ไทยชนะ’ ขณะเดียวกัน ภาครัฐ 
มหีนา้ท่ีในการบรหิารขอ้มลูสว่นบุคคล 
อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้ 
บริการสบายใจและพร้อมให้ความ 
ร่วมมือแก่รัฐ 

ท�าให้ระบบของสถานประกอบการ 
บางแห่งล่ม และท่ีส�าคัญ ความกังวล 
ของผู้ใช้บริการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

อันท่ีจรงิแลว้ไมเ่ฉพาะประเทศไทย 
ท่ีน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประชาชน เพื่อควบคุมและป้องกัน 
การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควิด-19 
ในหลายประเทศ เช่น สิ งคโปร์  
ใช้แอปพลิเคชัน ‘TraceTogether’  
ขณะท่ีออสเตรเลียมีแอปพลิเคชัน  
‘COVIDSafe’ ซึ่งรัฐบาลของประเทศ 
ต่าง ๆ รวมถึงไทย ต่างรับรองเรื่อง 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
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ยุวทูตความดี ปันน�้าใจ 
สู้ภัยโควิด-19

ปัจจุบันโลกของเราได้เผชิญกับภาวการณ์การระบาดของโรคร้ายแรง เช่น 
COVID-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการปฏิบัติตนให้ห่างจากโรค 
ทางการได้มีการแจ้งการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย  
ยึดถือระยะห่างจากผู้คน เลี่ยงการไปในพื้นท่ีแออัด ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ 
เพ่ือชาติ และให้ประชาชนติดตามค�าประกาศของทางการและปฏิบัติตาม 
อย่างมีสติรู้คิด ค�านึงถึงผลท่ีตามมาท้ังต่อตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือจะผ่าน 
วิกฤติการณ์ครั้งนี้ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย ท้ังครอบครัว ชุมชนและสังคม

มลูนธิยุิวทตูความดี ตระหนกัถึงสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จึงได้รว่มมอื 
กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ด�าเนินโครงการยุวทูตความดี 
ส่งมอบน�าใจ สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันท่ี 1 – 12 เมษายน 2563 ด้วยการท�า  
Face Shield หน้ากากป้องกันฝอยละอองท่ีครอบทั้งใบหน้า เพื่อบริจาคให้ 
โรงพยาบาลในพื้นท่ีและโรงพยาบาลหลักท่ีเป็นศูนย์ท�าการรักษาโรคโควิด-19 
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โดยมูลนิธฯิ สนับสนุนงบประมาณการจัดท�าหน้ากาก Face Shield ซึ่งโรงเรียน 
ในเครือข่ายมูลนิธฯิ ท้ัง  12  โรงเรียน  ใน  12  จังหวัด  จากจังหวัดยะลา ชุมพร 
กาญจนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี หนองบัวล�าภู บุรีรัมย์ นครพนม 
น่าน เชียงใหม่ และเชียงราย สามารถผลิตหน้ากาก Face Shield ได้จ�านวน  
10,238 ชิ้น เพื่อน�าไปมอบให้กับโรงพยาบาลจ�านวน 40 แห่ง ใน 17 จังหวัด

รายชื่อโรงเรยีนในเครอืข่ายมลูนิธิยุวทตูความดีท่ีเข้ารว่มโครงการ
จ�านวน 12 โรงเรยีน ใน 12 จังหวัด

ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

จ�านวน 
(ชิ้น)

มอบให้โรงพยาบาล

ภาคใต้

1. โรงเรียนอนุบาลยะลา 
จังหวัดยะลา 

600 โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาล
กัลยาณิวัฒนาการุณย์  
จังหวัดนราธวิาส

2. โรงเรียนบ้านในเหมือง 
จังหวัดชุมพร

850 โรงพยาบาลหลังสวน โรงพยาบาล
ปากน�าหลังสวน โรงพยาบาลสวี 
โรงพยาบาลทุ่งตะโก โรงพยาบาล 
พะโต๊ะ โรงพยาบาลละแม  
จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลมหาราช 
โรงพยาบาลพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

101



ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

จ�านวน 
(ชิ้น)

มอบให้โรงพยาบาล

ภาคตะวันตก

3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

1,000 โรงพยาบาลมะการักษ์  
และโรงพยาบาลนครปฐม

4. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

1,000 โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาล
วัดเพลง และศูนย์สุขภาพชุมชน
ประชานุเคราะห์

ภาคตะวันออก

5. โรงเรียนวัดดอนทอง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

785 โรงพยาบาลพุทธโสธร  
และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

ภาคกลาง

6. โรงเรียนธญัญสิทธศิิลป์ 
จังหวัดปทุมธานี

1,000 โรงพยาบาลธญับุรี และโรงพยาบาล
ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
จังหวัดหนองบัวล�าภู

926 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา  
โรงพยาบาลหนองบัวล�าภู  
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ
สุวรรณคูหา และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดปทุมธานี

8. โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
จังหวัดบุรีรัมย์

750 โรงพยาบาลพลับพลาชัย  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
และสถาบันบ�าราศนราดูร  
จังหวัดนนทบุรี
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ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

จ�านวน 
(ชิ้น)

มอบให้โรงพยาบาล

9. โรงเรียนอนุบาล
นครพนม  
จังหวัดนครพนม

1,021 โรงพยาบาลนครพนม  
และส�านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครพนม

ภาคเหนือ

10. โรงเรียนบ้านดอน  
(ศรีเสริมกสิกร)  
จังหวัดน่าน

920 โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลแพร ่
และโรงพยาบาลราชวิถี 
กรุงเทพมหานคร

11. โรงเรียนสันป่าตอง 
(สุวรรณราษฎร์
วิทยาคาร)  
จังหวัดเชียงใหม่

686 โรงพยาบาลสันก�าแพง โรงพยาบาล
สันป่าตอง โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลหางดง  
และโรงพยาบาลสารภี

12. โรงเรยีนอนุบาลเชยีงของ 
จังหวัดเชียงราย

700 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ และโรงพยาบาลเชียงราย 
ประชานุเคราะห์
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โครงการดังกลา่ว นบัเปน็โครงการ 
ท�าดีสู่สังคม ท่ีแสดงให้เห็นว่าในยาม 
เมื่อมีวิกฤติภัย โรงเรียนในเครือข่าย 
มูลนิธิ ยุวทูตความดีพร้อมท�าสิ่งดี 
และมีประโยชน์ ตามก�าลังท่ีมีอยู่  
เพื่ อช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม  
ท้ังเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ 
และให้ ก� าลั ง ใจแก่ บุคลากรทาง 
การแพทย์ท่ีท�างานอย่างอุทิศทุ่มเท 
ท�าหน้าท่ีช่วยชีวิตผู้คนในยามนี้

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19  
ยังคงส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
ในภาวะปกติของผู้ คนทุกระ ดับ  
ทุกภาคส่วนของสังคม แม้แต่ในด้าน 
การศึกษาท่ีต้องขยายช่วงเวลาเปิด 
ภาคเรียนให้นานขึ้น ท�าให้จ�าเป็นต้อง 
ปรบัวิธกีารเรยีนเพื่อชดเชยเวลาท่ีต้อง 
อ ยู่ บ้ า น . . . . เ พื่ อ ช า ติ  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ม ี
เ ด็กนักเรียน ท่ี ไ ม่สามารถเข้ า ถึง 
แนวการเรียนการสอนท่ีผ่านสื่ อ 
ทันสมัยหลายรูปแบบได้ด้วยปัญหา 
ความยากจน
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มูลนิธิยุวทูตความดี จึงได้ด�าเนินโครงการยุวทูตจิตเอ้ือเฟื้ อ อาสาแบ่งปัน 
ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด-19 ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  
12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด ระหว่างวันท่ี 11 – 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อร่วม 
แรงร่วมใจท�าดีสู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท�าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงแนวการเรยีน 
การสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ รวมท้ังขาดแคลนอาหารกลางวัน  
ท่ีเคยได้รับจากทางโรงเรียน ด้วยการจัดท�า ‘ถุงวิชา’ บรรจุสื่อสาระความรู้ใน  
5 วิชาหลกั (คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
พร้อมสมุด ดินสอ และ ‘ถุงยังชีพ’ ใส่เคร่ืองอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร 
และของแห้ง เพื่อสร้างเสริมความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียม 
การเรียนการสอนในภาวะปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหาร 
กลางวันได้ในระดับหนึ่ง

มลูนธิฯิ จึงสนบัสนนุงบประมาณในการจัดท�าโครงการฯ โดยมีคณะผูบ้รหิาร 
เป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนภาคีในเขตพื้นท่ีจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ และคณะครู 
ในการจัดท�าถงุวิชาและถงุยงัชพี ด้วยความรว่มแรงรว่มใจอยา่งแขง็ขนัเต็มก�าลงั 
อันเป็นผลให้โรงเรียนท้ัง 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตถุงวิชา 
และถุงยังชีพได้จ�านวน 1,412 ชุด เพื่ อน�าไปมอบให้กับนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด
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ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนภาคีที่ได้รับคัดเลือก

1. โรงเรียนอนุบาล
แม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก 2. โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 
3. โรงเรียนบ้านปางหมู 4. โรงเรียนบ้านสบสอย 
5. โรงเรียนบ้านสบป่อง 6. โรงเรียนบ้านในสอย 
7. โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 8. โรงเรียนอนุบาลเมือง 
(ป่าปุ๊) 9. โรงเรียนบ้านใหม่

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนวัดตุ้มหู 2. โรงเรียนวัดบางปูน  
3. โรงเรียนวัดไผ่ด�า (มิตรภาพท่ี 183) 4. โรงเรียน
อนุบาลค่ายบางระจัน 5. โรงเรียนวัดตลาดโพธิ ์ 
6. โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 7. โรงเรียนวัดถอนสมอ 
8. โรงเรียนวัดขอ่ย 9. โรงเรียนวัดโพธิช์ัย

รายชื่ อโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีท่ีเข้าร่วมโครงการ  
จ�านวน 12 โรงเรยีน ใน 12 จังหวัด
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ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนภาคีที่ได้รับคัดเลือก

3. โรงเรียนอนุบาลวัดหนอง
ขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 
จังหวัดอุทัยธานี  
จ�านวน 126 คน

1. โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 2. โรงเรียนบ้าน
ตล่ิงสูง 3.โรงเรียนบ้านสมอทอง 4. โรงเรียนบ้าน
คลองชะนี 5. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 6. โรงเรียน
ห้วยขาแข้งวิทยา 7. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย  
8. โรงเรยีนบา้นน�าพ ุ9. โรงเรยีนบา้นใหมค่ลองอังวะ

4. โรงเรียนเอกชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร 
จ�านวน 114 คน

1. โรงเรียนวัดโสภณาราม 2.โรงเรียนวัดป้อมวิเขียร
โชติการาม 3.โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 4.โรงเรียน 
วัดเกตุมดีศรีวราราม 5.โรงเรียนวัดใหญบ่้านบอ่ 
6.โรงเรยีนบา้นคลองแค 7. โรงเรียนบา้นคลองหลวง 
8. โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 9. โรงเรียนวัดราษฎร์ 
ธรรมาราม 10. โรงเรียนวัดหนองนกไข่

5. โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา
จ�านวน 232 คน

1. โรงเรียนบ้านมะขามเฒา่ (เปรมประชารัฐวิทยา)  
2. โรงเรียนบ้านหลักร้อย  3. โรงเรียนบ้านศีรษะ
ละเลิง 4 โรงเรียนบ้านหนองปรู  5. โรงเรียนบ้าน
คนชุม 6. โรงเรียนบ้านต่างตา  7. โรงเรียนบ้าน
ภูเขาลาด 8. โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 9. โรงเรียนบ้าน 
กล้วยจอหอ 10. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 
11. โรงเรียนบ้านหนองไขน่�า 12. โรงเรียน 
วัดมิตรภาพวนาราม 13. โรงเรยีนบา้นอ่างหนองแหน 
ประชาสามัคคี 14. โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
15. โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน�า 16. โรงเรียนบ้าน 
บึงสาร 17. โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 

6. โรงเรียนมุกดาลัย 
จังหวัดมุกดาหาร  
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 2. โรงเรยีนบา้นศูนยไ์หม 
3. โรงเรียนบ้านนาโปใหญ-่โคกสุวรรณ  
4. โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 5. โรงเรียนส้มป่อย 
‘รอดนุกูล’ 6. โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง  
7. โรงเรียนบ้านหนองแวง 8. โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 
9. โรงเรียนค�าสายทองวิทยา
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ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนภาคีที่ได้รับคัดเลือก

7. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
จ�านวน 102 คน

1. โรงเรียนเมืองอุบล 2. โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
สามัคคี 3. โรงเรียนบ้านโพนแพง 4. โรงเรียน 
บ้านหนองแต้ 5. โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)  
6. โรงเรียนวัดท่าวังหิน 7. โรงเรียนบ้านยางกะเดา

8. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)  
2. โรงเรียนง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ�ารุง 3. โรงเรียน
นาอ้อยค�าสะอาด 4. โรงเรียนดอนหมูโพธิศ์รี 
(ชุมชนพัฒนา) 5. โรงเรียนนายอวัฒนา  
6. โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 7. โรงเรียนสกลนคร 
(วันครู 2501) 8. โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง

9. โรงเรียนอนุบาล
เชียงคาน ‘ปทุมมา
สงเคราะห์’  
จังหวัดเลย  
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนบ้านท่าดีหมี  2. โรงเรียนบ้านอุมุง  
3. โรงเรียนบ้านกลาง 4. โรงเรียนบ้านคกเลา  
5. โรงเรียนบ้านคกง้ิว 6. โรงเรียนบ้านผาแบน่ 
7. โรงเรียนเพียงหลวง 18 8. โรงเรียนห้วยซวกคก
เลาใต้ 9. โรงเรียนบ้านบุฮม 10. โรงเรียนบ้าน 
คกมาด 11. โรงเรียนบ้านเชียงคาน ‘วิจิตรวิทยา’ 
12. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 

10. โรงเรียนอนุบาลระยอง 
จังหวัดระยอง  
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 2. โรงเรียนวัดชาก 
ลูกหญ้า 3. โรงเรียนวัดทับมา 4. โรงเรียนวัดโขดหิน
มิตรภาพท่ี 42 5. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

11. โรงเรียนอนุบาล 
วัดสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 
จ�านวน 100 คน

1. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2. โรงเรียนคลองหมี  
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 4. โรงเรียน 
บ้านเนินดินแดง 5. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม  
6. โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 7. โรงเรียนบ้าน
คลองหมากนัด 8. โรงเรียนบ้านธรรมยานประยุต 
9. โรงเรียนบ้านกิโลสาม 10. โรงเรียนบ้าน 
เนินผาสุก
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ที่ โรงเรียนในเครือข่าย
มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนภาคีที่ได้รับคัดเลือก

12. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี  
จ�านวน 128 คน

1. โรงเรยีนบ้านสะบารงั 2. โรงเรียนบา้นปะกาฮะรงั 
3. โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 4. โรงเรียนชุมชนบ้าน 
ตะลุโบะ 5. โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 6. โรงเรียน
บ้านจะรังบองอ 7. โรงเรียนบ้านกือยา 8. โรงเรียน
บ้านบางปลาหมอ 9. โรงเรียนเมืองปัตตานี  
10. โรงเรียนพระราชด�าริ ‘ศูนย์ครูใต้’ ปัตตานี  
11. โรงเรียนบ้านคลองช้าง
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ปันสุขตู้บัวแก้ว

ภาโณตม์ ปรีชญานุต
นักการทูตช�านาญการ กรมสารนิเทศเรื่อง
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ในภาวะการแพร่ ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อ 
พี่น้องชาวไทยทุกหนแห่ง กระทรวง 
การต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจต้ัง 
‘ตู้บัวแก้วปันสุข’ บริเวณรั้วกระทรวง
การต่างประเทศด้านถนนพระราม 6 
เพื่ อแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค  
เช่น เครื่ องกระป๋อง อาหารแห้ง  
น�าด่ืม เครื่องใช้ท่ีจ�าเป็น ยาสามัญ 
ประจ�าบ้าน หน้ากากผ้า (บรรจุ 
ซองพลาสติก)  ผลิต ภัณฑ์รักษา 
สุขอนามัย และสิ่ งของเค ร่ืองใช้ 
ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชี วิตส�าหรับ 
ประชาชนท่ัวไป
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และด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนท้ังผู้ให้และผู้รับจาก 
การปันสุขในครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้ต้ังเจลแอลกอฮอล์ไว้ท่ีตู้ 
เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ท�าความสะอาดมือก่อนและหลังเปิด-ปิดตู้อีกด้วย  
โดย ‘ตู้บวัแกว้ปนัสขุ’ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันท่ี 20 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
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วารสารวิทยุสราญรมย์
ISSN 1513-105X
ปีที่ 23 ฉบับท่ี 85 
เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
วารสารที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศในหลากหลายมิติ
ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ตรงจากนักการทูต
และบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองของตน
เกี่ยวกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ 

ที่ปรึกษา เชิดเกียรติ อัตถากร
รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
ณัฐภาณุ นพคุณ
บรรณาธิการบริหาร ชลธี จันทร์รัชชกูล
บรรณาธิการ ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
คณะผูจ้ดัท�า รณพพณัณ์ กปิตถยั พรรษา บุณยะกลัมพ รัชกร มะยุรา 
จัดท�าโดย กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 0 2203 5000 โทรสาร : 0 2643 5093
ออกแบบ นิติกร เอี่ยมกลั่น
พิสูจน์อักษร กรองทอง สุขอร่าม
จัดพิมพ์โดย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
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D A T E

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

วัฒนธรรม
สัมพันธ์

รอบรู้ 
เศรษฐกิจ

คุยกัน 
วันพุธ

สุุขภาพ 
รับอรุณ

หลายคน 
อยากรู้

รอบบ้านเรา รอบบ้านเรา รอบบ้านเรา รอบบ้านเรา จับตา 
เอเชียตะวันออก

TICA 
พัฒนาทั่วโลก ดาวดวงน้อย ดาวดวงน้อย ดาวดวงน้อย ดาวดวงน้อย

SDGs 
สร้างด้วยกัน

ก้าวทัน 
เทคโนโลยี

ปกิณกะ 
รอบวัง

เราคือ
อาเซียน

ยุวทูต 
ออนแอร์

News & 
Views

Discover 
Latin America

หน้าต่าง 
โลกกว้าง

หน้าต่าง 
โลกกว้าง

หน้าต่าง 
โลกกว้าง

สาระน่ารู้ 
งานกงสุล

เรียนภาษา 
เมียนมากันเถอะ ทันโลกกีฬา รอบร้ัว 

บัวแก้ว
รู้กฎหมาย 
สบายใจ

05.30 - 06.00 น.

06.00 - 06.30 น.

06.30 - 07.00 น.

17.30 - 18.00 น.

18.00 - 18.30 น.

22.00 - 22.30 น.

ผังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย์
AM 1575 kHz

ติดตามข่าวสารด้านการต่างประเทศผ่านหลากหลายช่องทาง
สถานีวิทยุสราญรมย์ทางคล่ืน AM 1575 kHz

หรอืรบัฟังแบบออนไลน์ทางเวบ็ไซต์ http://saranrom.mfa.go.th

และติดตามอ่านวารสารวิทยุสราญรมย์ในรูปแบบ e-book ได้ท่ี www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book

AM 1575 kHz




