
แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณทางการเมือง/เกิดสงคราม 

การเตรียมความพรอม ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพรอมในสภาวะปกต ิ
ปจจัยบงชี้ สถานการณปกติ 
ปจจัยควบคุม สถานการณปกติ 
เปาหมาย เตรียมความพรอมของ สอท./สกญ. และผูเกี่ยวของ 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณส่ือสารใหใชไดดีเสมอ ดําเนินการแลว  
ปรับปรุงทะเบียนรายช่ือคนไทย / ที่อยูติดตอ ดําเนินการแลว เนนรายชื่อแกนนําคนไทย / หัวหนาคนงาน 
จัดตั้งเครือขายติดตอกับคนไทย เชน ผาน
สมาคม วัดไทยหรือส่ือตางๆ หัวหนาแคมป/
หัวหนาแรงงานไทย 

ดําเนินการแลว  

จัดทํารายชื่อ หมายเลขโทรศัพทติดตอสําคัญ 
ไดแก หมายเลขหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
โรงพยาบาล สายการบิน สถานี ตํารวจ แกนนํา
ไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ดําเนืนการแลว  

สรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ทองถิ่นที่
เกี่ยวของ 

ดําเนินการแลว  

ศึกษากรณีตองอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เสนทางอพยพ 

ดําเนินการแลว จะปรับเพิ่มเติม โดยใชขอมูลจากการไป
พบปะกับคนไทยกลุมตางๆ 

จัดทําเสนทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทาง
เครื่องบินจากจุดใด ไปทีใ่ด มสีายการบินใด
ใหบริการ/เวลาใดบาง จัดทําเสนทางสํารอง 
กรณีไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจาก
พ้ืนที่ อาทิ ตองเดินทางโดยรถยนตไปเมืองใด 
เพื่อขึ้นเคร่ืองบิน หรือไปยังชายแดน 

ดําเนินการแลว  

ประชาสัมพันธแผนอพยพใหชมุชนไทยทราบ 
และหรือนําแผน upload ขึ้นเว็บไซตของ 
สอท./สกญ. พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือ  
e-mail address ที่ประชาชนติดตอได 

ดําเนินการแลว จะดําเนินการเพิ่มเติมในการพบปะคนไทยใน
โอกาสตางๆ 

 
 
 
 
 
 



การเตรียมความพรอม ระดับ 2 (สีเหลือง) การเตรยีมความพรอม เม่ือมีส่ิงบอกเหตุ 
ปจจัยบงชี้ เริ่มมีขาวความไมสงบ ขอพิพาท หรือการปะทะ 
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินยังควบคุมสถานการณได การดําเนินชีวิตเปนไปตามปกติ 
เปาหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ รับทราบจุดติดตอ เตรียมพรอมเดินทางออกนอกประเทศ  
                            หามเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเปาหมาย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
ติดตามขาวสารอยางใกลชิด ติดตามขาวสารจากแหลงขาว

ตางๆ 
 

เรงประชาสัมพันธใหชุมชนไทยทราบถงึและ
ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกญ. และ
เตรียมพรอมซักซอมการส่ือสารกับเครือขาย
คนไทยที่กําหนด 

ประชาสัมพันธผานแกนนําคน
ไทยกลุมตางๆ 

 

แจงขาวใหคนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสาร
เดินทางใหพรอมเดินทาง รวมถึงวีซาประเทศที่
อาจตองเดินทางไปพักพิง เตรียมตัว/ทรัพยสิน 
หากตองอพยพออกนอกประเทศ 

กรณีมีเหตุตองขอวีซา แนะนําให
คนไทยเตรียมทําวีซาเขาประเทศ
ที่สาม โดยแจงหมายเลขโทรศัพท 
ที่อยู และเอกสารที่ตองใชให
ทราบ 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขา
ประเทศ 

แจงเตือนตามสถานการณ  

ซักซอมมาตรการ รปภ.ของสํานักงาน ซักซอมใหเจาหนาที่ทราบถึง
มาตรการ รปภ. และประสาน
หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

 

ซักซอมกรณีตองอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เสนทางอพยพทางบก เรือ อากาศ 

แจงแผนใหคนไทยทราบ และ
พยายามอยูในทีต้ั่งเพื่อรับฟง
สถานการณ แจงจุดนัดพบและ
เสนทางอพยพกรณีที่จําเปนตอง
อพยพ 

 

หมายเหต ุ ให ออท.เปนผูใชดุลพินิจดําเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาใหการ
ปรับระดับการเตรียมความพรอมไปสูที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมความพรอม ระดับ 3 (สีสม) 
ปจจัยบงชี้ เกิดความไมสงบเปนระยะ มีการปะทะระหวางกลุมตางๆ มีแนวโนมขยายตัวเปนวงกวาง 
ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินกําลังสูญเสียการควบคุม การดํารงชวีิตไมเปนปกติ บริการภาครัฐมีจาํกัด  
              แตการคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปดดําเนินการ อาจเร่ิมลดเที่ยวบิน 
เปาหมาย ใหคนไทยที่ไมมีความจาํเปนตองอยูในประเทศเดินทางออกนอกพื้นท่ีใหมากที่สุดขณะที่การ 

บริการคมนาคมเชิงพาณิชยยังเปนปกติอยู โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา 
รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

ติดตามขาวสารใกลชิด/ประเมินสถานการณทั้ง
จากขาวสาร การหารือกับ สอท./สกญ. มิตร
ประเทศ และการสํารวจ (หากสถานการณ
อํานวย) 

ติดตามขาวสารจากแหลงขาว
ตางๆ อยางใกลชิด 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจาบานเพิ่มมาตรการ 
รปภ.สถานที่ 

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฝายประเทศเจาบาน 

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนว
ทางการใหความชวยเหลือคนชาติ 

หารือกับ สอท.ประเทศตางๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใหความ
ชวยเหลือคนชาติ 

 

สอท./สกญ. ต้ังศูนยอํานวยการชวยเหลือคน
ไทย และประชาสัมพันธเร่ืองสถานการณ
ภายในประเทศที่ต้ังอยูใหชุมชนไทยและผู
ประสานงานชุมชนไทยหรือ หน.แรงงานไทย
ทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ต้ังศูนย
ประสานงาน) 

จัดตั้งศูนยประสานงานที่ สอท. 
โดยจัดเจาหนาที่ประจําตลอด 24 
ชม. 

ประสานกับ สกญ.ดูไบอยาง
ใกลชิด 

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

ประมาณการจํานวนคน และ
เตรียมสํารองอยางนอย 2 สัปดาห 

 

แจงขาวคนไทยในพื้นทีใ่หเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ใหมากทีสุ่ดขณะที่การบริการคมนาคม
เชิงพาณิชยยังเปนปกติอยู โดยเฉพาะเด็ก สตรี 
และคนชรา 

แจงขาวใหคนไทยทราบ เมื่อ
สถานการณไมปกติ พรอมช้ีแนะ
วิธีการเดินทางที่สะดวกและ
ปลอดภัยใหทราบ 

 

แจงเตือนคนไทยใหหลีกเลี่ยงการเดินทางเขา
พ้ืนที ่

ประสานกระทรวงฯ ในการแจง
เตือนคนไทย 

 

จัดหาอุปกรณส่ือสารที่จําเปนให ขรก.
ติดตอกันได 24 ชม. 

จัดหาอุปกรณส่ือสารเพื่อใชใน
การติดตอ รวมทั้งขอรับการ
สนับสนุนโทรศัพทผานดาวเทียม
จากกระทรวงฯ 

 



ประสานรัฐบาลทองถิ่นเพือ่ซักซอมกรณีตองอพยพ   
ประสานการบนิไทยเพือ่สํารองที่นัง่ใหแกคนไทย แจงขอความรวมมือเปนกรณีพิเศษ  
กําหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจง/หารือ
กระทรวงฯ วามีคนไทยเหลืออยูจํานวนเทาใด 
จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สามหรือ
กลับประเทศไทย ตองใชเครื่องบินพิเศษไปรับ
คนไทยหรือไม 

อาจอพยพโดยจัดสงเคร่ืองบิน
พิเศษมารับคนไทยที่สนามบนิ
ดูไบ และ/หรือ อาบูดาบี อลัเอน 
ชารจาห ราสอัลไคมาห หรือสง
เรือมารับที่ทาเรือคอรฟคคาน  
รัฐชารจาห ซ่ึงอยูดานมหาสมุทร
อินเดีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ 4 (สีแดง) กรณเีกิดความไมสงบ สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูพํานักในประเทศจนถึงขั้นอพยพ 
คนไทยออกนอกประเทศ 

ปจจัยบงชี้ เกิดความไมสงบรุนแรงตอเน่ือง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปลนสะดม 
 ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยควบคุม รัฐบาลทองถ่ินควบคุมสถานการณไดในวงจาํกัด คาดวาจะเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล  
สายการบินพาณิชยใหบริการในวงจาํกัด หรือยกเลิกทําการบิน 

เปาหมาย อพยพคนไทยที่เหลืออยูออกนอกพ้ืนที่ ปดที่ทําการ สอท./สกญ.ช่ัวคราว 
รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 

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

ต้ังศูนยฯ ที่ สอท. จัดเจาหนาที่
ประจําตลอด 24 ชม. 

ประสาน สกญ.ดูไบอยางใกลชิด 

ใหคนไทยที่สามารถเดินทางไดเอง เดินทาง
ออกนอกพื้นทีใ่นทันท ี

แจงใหคนไทยเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ โดยจัดเจาหนาที่ประจําจุดที่
คนไทยจะเดินทางออกเพื่อติดตอ
ประสานงาน เชนที่สนามบินอาบู
ดาบี สนามบินดูไบ ชายแดน
โอมาน และทาเรือคอรฟคคาน 

ประสาน สกญ.ดูไบ 

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

  

ประสานใกลชิดกับ สอท./สกญ.มิตรประเทศถึง
แผนอพยพและความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ประสาน สอท.ตางๆ  

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนยพักพิง
ช่ัวคราว กรณีตองอพยพไปประเทศที่สาม 

ประสานให สอท. ณ กรุงมัสกัต
เปนที่ต้ังศูนยพกัพิงช่ัวคราว 

ประสานงานกับ สกญ.ดูไบ และ 
สอท.มัสกัต 

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.
พิจารณาความพรอมและเหมาะสมวาคนไทย
จะอพยพไปดวยตนเองแลวกําหนดจุดนัดพบ 
หรือจะอพยพเปนกลุม หรือทัง้สองแบบ 

ใชการอพยพทางรถยนตไปยัง
กรุงมัสกัต โอมาน 

 

แจงรัฐบาลทองถิน่วาจะอพยพคนไทย และขอรบั
ความรวมมอืเทาที่จําเปน อาท ิการ รปภ.ระหวาง
อพยพ การอํานวยความสะดวกในการขามแดน 

แจงรัฐบาลทองถิ่นในการ รปภ. 
และอํานวยความสะดวกในการ
ขามแดน 

 

กระทรวงฯ /สอท.ในประเทศที่สาม ประสาน
รัฐบาลทองถิ่นเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก
ในการขามแดน อาทิ การยกเวนตรวจลงตรา 

ประสานกับ สอท. มัสกัต  

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 โดยเคร่ืองบินพิเศษจากไทย 

รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ 
สอท.ประสานรัฐบาลทองถิ่น เพื่อใหเครื่องบนิ
พิเศษลงจอดรับคนไทย 

ประสานหนวยงานทองถิ่นที่
เกี่ยวของ 

 

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

ประสานแกนนําคนไทยกําหนด 
จุดนัดหมายสําหรับคนไทยใน 
อาบดูาบ ี

ประสาน สกญ.ดูไบอยางใกลชิด 

กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อสง ประสานกระทรวงฯ ใหทราบวาควร  



เครื่องบินพิเศษไปรบัคนไทยกลับประเทศ และ
แจง สอท.ที่เกี่ยวของเพื่อขอ flight clearance 

ใชสนามบนิใดเปนจดุรับคนไทย 
โดยคํานงึถงึปจจัยตางๆ รอบดาน 
ในยูเออมีี 5 สนามบนิซึ่งเปน
สนามบนิระหวางประเทศ คอื  
อาบดูาบี อัลเอน ดูไบ ชารจาห และ
ราส อลัไคมาห 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


