
แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

การเตรียมความพรอม เม่ือมีส่ิงบอกเหตุ 
ปจจัยบงชี้ สภาพอากาศเริ่มมีความแปรปรวน 
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินรายงานสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน และประกาศเตือน ปชช. ใหใชความ 

ระมัดระวังในการสัญจรไปมา 
เปาหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ และหลีกเล่ียงการออกจากบานพักอาศัยโดยไมจําเปน 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารเปนระยะๆ ติดตามขาวสารจากแหลงขาว

ตางๆ 
 

เรงประชาสัมพันธใหชุมชนไทยทราบ ประชาสัมพันธผานแกนนําคน
ไทยกลุมตางๆ 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการออกจากที่
พักอาศัยหากไมจําเปน  / หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไปบริเวณพื้นที่ที่อาจประสบภัย 

แจงเตือนตามสถานการณ  

 
 

การเตรียมความพรอม เม่ือเริม่มีพื้นท่ีประสบภัย 
ปจจัยบงชี้ มีพ้ืนที่บางสวนไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกชีวิต           

และทรัพยสิน  
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินประกาศพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เปนพ้ืนที่ประสบภัย และเริม่เขาใหความชวยเหลือ  
เปาหมาย สอท. / สกญ. ติดตอคนไทยในพ้ืนที่ เพ่ือเขาใหความชวยเหลือตามสถานการณ 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารใกลชิด/ประเมินสถานการณทั้ง
จากขาวสาร การหารือกับ สอท./สกญ.         
มิตรประเทศ และการสํารวจ (หากสถานการณ
อํานวย) 

ติดตามขาวสารจากแหลงขาว
ตางๆ อยางใกลชิด 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจาบานเกี่ยวกับ
มาตรการใหความชวยเหลือและการอพยพออก
จากพื้นที่ 

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายประเทศเจาบาน 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนว
ทางการใหความชวยเหลือคนชาติ 
 
 
 

หารือกับ สอท.ประเทศตางๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใหความ
ชวยเหลือคนชาติ 
 

 



สอท./สกญ. ต้ังศูนยอํานวยการชวยเหลือคน
ไทย และประชาสัมพันธเร่ืองสถานการณ
ภายในประเทศที่ต้ังอยูใหชุมชนไทยและผู
ประสานงานชุมชนไทยหรือ หน.แรงงานไทย
ทราบทุกระยะ  

จัดตั้งศูนยประสานงานที่ สอท. / 
สกญ. โดยจัดเจาหนาที่ประจํา
ตลอด 24 ชม. 

 

สอท./สกญ. สํารองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน เบิกเงินสดจากธนาคาร  
สอท./สกญ.สํารองอาหาร/เวชภัณฑ/ส่ิงจําเปน
อื่นๆ ใหเพียงพอกับจํานวนคนไทยทีอ่าจ
จําเปนตองมาพํานักช่ัวคราวใน สอท. / สกญ. 

ประมาณการจํานวนคน และ
เตรียมสํารองอยางนอย 2 สัปดาห 

 

แจงขาวคนไทยในพื้นทีใ่หเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ใหมากทีสุ่ดขณะที่การบริการคมนาคม
เชิงพาณิชยยังเปนปกติอยู โดยเฉพาะเด็ก สตรี 
และคนชรา 

ประสานใหคนไทยทีป่ระสบภัย
เดินทางออกนอกพื้นที่ / กลับ
ประเทศ (ประสานขอความ
รวมมือจากการบินไทย) 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขา
พ้ืนที ่

ประสานกระทรวงฯ ในการแจง
เตือนคนไทย 

 

จัดหาอุปกรณส่ือสารที่จําเปนให ขรก.
ติดตอกันได 24 ชม. 

จัดหาอุปกรณส่ือสารเพื่อใชใน
การติดตอ รวมทั้งขอรับการ
สนับสนุนโทรศัพทผานดาวเทียม
จากกระทรวงฯ 

 

กําหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจง/หารือ
กระทรวงฯ เกี่ยวกับจํานวนคนไทยในพื้นที่ 
รวมถึงจํานวนคนไทยที่ สอท. / สกญ. ตองเขา
ใหความชวยเหลือ 

- ประสานกับคนไทยในพื้นทีท่ี่
ตองการความชวยเหลือจาก 
สอท./สกญ. ในการอพยพออก
จากพื้นที่ พรอมกําหนดจุดนัดพบ 
- สอบถามความปลอดภัยของคน
ไทยอื่นๆ ในพืน้ที่ ที่สามารถให
ความชวยเหลือตนเองได  

 

 
การเตรียมความพรอม เม่ือภยัพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวาง 

ปจจัยบงชี้ เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในหลายพื้นที่ 
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินประกาศเปนภาวะฉุกเฉิน 
เปาหมาย อพยพคนไทยที่เหลืออยูออกนอกพ้ืนที่ ปดที่ทําการ สอท./สกญ.ช่ัวคราว 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ต้ังศูนยอพยพคนไทย (กระทรวงฯ ต้ังศูนย
ประสานงาน) ประชาสัมพันธใหชุมชนไทย
และ/หรือ หน.แรงงานไทยทราบตลอดเวลา 
 

ต้ังศูนยฯ ที่ สอท. / สกญ.            
จัดเจาหนาที่ประจําตลอด 24 ชม. 

 



ใหคนไทยที่สามารถเดินทางไดเอง เดินทาง
ออกนอกพื้นทีใ่นทันท ี

แจงใหคนไทยเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ โดยจัดเจาหนาที่ประจําจุดที่
คนไทยจะเดินทางออกเพื่อติดตอ
ประสานงาน เชน ที่สนามบิน    
อาบูดาบี สนามบินดูไบ ชายแดน
โอมาน และทาเรือคอรฟคคาน 

 

แจงประเทศเจาบานวาจะอพยพคนไทยและ
ขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เทาที่จะ
ใหไดโดยเฉพาะการ รปภ.ระหวางอพยพและ
การ รปภ. สอท./สกญ. 

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของทางการ 

 

ประสานใกลชิดกับ สอท./สกญ.มิตรประเทศถึง
แผนอพยพและความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ประสาน สอท.ตางๆ  

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนยพักพิง
ช่ัวคราว กรณีตองอพยพไปประเทศที่สาม 

ประสานให สอท. ณ กรุงมัสกัต
เปนที่ต้ังศูนยพกัพิงช่ัวคราว 

 

เตรียมขนยายเอกสารสําคัญทางราชการ/ทําลาย 
(เมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ) 

คัดเลือกเอกสารขนยาย / ทําลาย 
รวมทั้งเครื่องถอดรหัส 

 

กระทรวงฯ สง จนท.สนับสนุน หากจําเปน 
อาทิ อดีต ขรก.ประจําประเทศนั้นๆ 

จัดหาที่พัก/อาหาร/อุปกรณ
ส่ือสารแก จนท.สนับสนุน 

 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพไปประเทศที่สามเปนการชั่วคราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

  

 
ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเปนการชั่วคราว 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
กําหนดเสนทางอพยพ 
-  ทางเครื่องบิน 
-  ทางเรือ 
-  ทางรถยนต (ไปยังชายแดนหรือเมือง
ใกลเคียงเพื่อขึน้เคร่ืองบินพาณิชย โดย สอท./
สกญ. พิจารณาความพรอมและความเหมาะสม
วาคนไทยจะอพยพไปดวยตนเองแลวกําหนด
จุดนัดพบ หรือจะอพยพเปนกลุม หรือทั้งสอง
แบบ 

จัด จนท. ประจําเพื่อประสานงาน
เกี่ยวกับการเดินทางออกของคน
ไทยตามเสนทางตางๆ  

 

แจงรัฐบาลทองถิน่วาจะอพยพคนไทย และขอรบั
ความรวมมอืเทาที่จําเปน อาทิ การ รปภ.ระหวาง
อพยพ การอํานวยความสะดวกในการขามแดน 
 

แจงรัฐบาลทองถิ่นในการ รปภ. 
และอํานวยความสะดวกในการ
ขามแดน 

 



กระทรวงฯ /สอท.ในประเทศที่สาม ประสาน
รัฐบาลทองถิ่นเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก
ในการขามแดน อาทิ การยกเวนตรวจลงตรา 

ประสานกับ สอท. ณ กรุงมัสกัต  

จัดหายานพาหนะขนสงคนไทยไปยังพื้นที่นัด
หมาย หรือใหคนไทยไปพบกนัที่พ้ืนที่
เปาหมาย 

ดําเนินการตามศักยภาพของคน
ไทยแตละกลุม / เตรียมจัดหา
ยานพาหนะสําหรับคนไทยทีอ่ยู
เปนกลุมไกลจากที่นัดหมาย 

 

สอท./สกญ.ในประเทศที่สามจัดที่พัก/อาหาร 
เวชภัณฑ 

ประสาน สอท.มัสกัตใหทราบ
รายละเอียดของผูอพยพเทาทีม่ี
เพื่อการเตรียมรับ 

 

กรณีหากสถานการณไมมีแนวโนมคลี่คลายใน
เร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลบัประเทศ 

ประสานรัฐบาลทองถิ่นและหารือ
กระทรวงฯ สอท./สกญ.มิตร
ประเทศเกี่ยวกับสถานการณเพื่อ
การตัดสินใจ 

 

 

 
ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ประสานรัฐบาลทองถิ่น เพื่อให
เครื่องบินพิเศษลงจอดรับคนไทย 

ประสานหนวยงานทองถิ่นที่
เกี่ยวของ 

 

สอท./สกญ. แจงขาวใหคนไทยทราบ และกาํหนด
จุดนัดพบ/วนัเดนิทาง/จัดทํารายชื่อผูโดยสาร 

ประสานแกนนําคนไทยกําหนด 
จุดนัดหมายสําหรับคนไทยใน 
อาบดูาบ ีและดไูบ 

 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อสง
เครื่องบินพิเศษมารับคนไทยกลับประเทศ และ
แจง สอท. / สกญ. ที่เกี่ยวของเพื่อขอ flight 
clearance 

ประสานกระทรวงฯ ใหทราบวาควร
ใชสนามบนิใดเปนจุดรับคนไทย 
โดยคํานงึถงึปจจัยตางๆ รอบดาน 
ในยูเออมีี 5 สนามบนิซึ่งเปน
สนามบนิระหวางประเทศ คอื  
อาบดูาบี อัลเอน ดูไบ ชารจาห และ
ราส อลัไคมาห 

 

หมายเหต ุ ให ออท.เปนผูใชดุลพินิจดําเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาใหการ
ปรับระดับการเตรียมความพรอมไปสูที่สูงขึ้น และใหมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวาง สอท. ณ กรุงอาบูดาบี 
สกญ. ณ เมืองดูไบ รวมถึง สอท. ณ กรุงมัสกัต ที่จะมีการอพยพคนไทยไปชั่วคราว 


