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สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 

 
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

จัดทำโดย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
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สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเอธิโอเปยี กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม 

 
ประเทศเอธิโอเปียตั้งอยู่ทางทศิตะวันออก

ของทวีปแอฟรกิา ทิศเหนือตดิซูดาน เอรเิทรีย จีบูต ิ
และโซมาเลีย ทิศตะวันออกตดิโซมาเลีย ทิศใต้ติด
โซมาเลียและเคนยา และทิศตะวันตกติดเซาท์ซูดาน  
ไม่มีทางออกทะเล มีพื้นที่ 1,221,900 ตร.กม.  
(ไทย 513,120 ตร.กม.) มีประชากร 112 ล้านคน  

ปัจจุบันมีคนไทยในเอธิโอเปียประมาณ  
20 คน เกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงแอดดิสอาบาบา 
เมืองหลวงของเอธิโอเปีย แบ่งเป็นคนไทยที่สมรส 
กับคนเอธิโอเปียและบุตร เจ้าหน้าที่คนไทยใน
องค์การระหว่างประเทศ นักบุญศาสนาคริสต์  
คนไทยที่ทำงานในเอธิโอเปีย เช่น สปา ช่างเทคนิค 
และนักโทษไทยในเรือนจำ  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  
ได้จัดทำแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเอธิโอเปียกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม โดยแบ่งระดับ
การเตรียมความพร้อมเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

 

ระดับ สี ปัจจัยบ่งชี้ ปัจจัยควบคุม เป้าหมาย 
ระดับ 1  สีเขียว สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ปกติ เตรียมความพร้อมของ สอท. และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 สีเหลือง เริ่มมีข่าวความไม่สงบ  

ข้อพิพาท หรือการปะทะ 
รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุม
สถานการณ์ได้ การดำเนิน
ชีวิตเป็นไปตามปกติ 

คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบ 
จุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอก
ประเทศ ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทาง 
ไปประเทศเป้าหมาย 

ระดับ 3 สีส้ม เกิดความไม่สงบเป็นระยะ 
มีการปะทะระหว่างกลุ่ม
ต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัว
เป็นวงกว้าง 

รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสีย
การควบคุม การดำรงชีวิต 
ไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐ 
มีจำกัด การคมนาคมเชิง
พาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ 
แต่อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ใน
ประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชรา ขณะที่
การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็น
ปกติอยู่  
 

ระดับ 4 สีแดง เกิดความไม่สงบรุนแรง
ต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลน 
อาหารและสาธารณูปโภค 
มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 

รัฐบาลท้องถิ่นควบคุม
สถานการณ์ได้ในวงจำกัด  
คาดว่าจะเกิดสงครามใน
ระยะอันใกล้ สายการบิน
พาณิชย์ให้บริการในวงจำกัด
หรือยกเลิกการบิน 

อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่  
ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 
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สถานะ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
 

ปัจจัยบ่งชี ้        สถานการณ์ปกต ิ

ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกต ิ

เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท. และผู้ที่เกีย่วข้อง  
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ

ตรวจสอบอุปกรณท์ี่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ - ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือหมายเลขฉุกเฉิน
ของ สอท. +254 733 145 145 ให้อยูใ่น
สภาพทีใ่ช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถ
ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ - รวบรวมรายช่ือคนไทยและชอ่งทางการติดต่อ 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย  - ตั้งกลุ่มไลน์ “คนไทยในเอธิโอเปีย” เพื่อติดต่อ 
สื่อสารระหว่าง สอท. กับคนไทยในเอธิโอเปีย 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเฟสบุคของ สอท. 
“Royal Thai Embassy, Nairobi” อยู่เสมอ 

- ประสานให้ กสม. ประจำเอธิโอเปียพบปะ 
และทำความรูจ้ักคนไทยในพืน้ที่อยู่เสมอ  

 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ 
อาทิ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตำรวจ ผู้แทนชุมชนไทย  

- ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้แทนชุมชนไทยและหน่วยงานท้องถิ่นของ
เอธิโอเปียเป็นระยะ 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง - ทำความคุ้นเคยกับหน่วยงานในเอธิโอเปีย 
เพื่อให้สามารถขอรับความช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงท ี

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

- ยกร่างเส้นทางอพยพทางบกและทางอากาศ 
- กำหนดจุดนัดพบไวท้ี่โรงแรม Ethiopian 

Skylight Hotel ซึ่งอยูใ่กล้กับท่าอากาศยาน
กรุงแอดดสิอาบาบา 

ดูรายละเอียด
เส้นทางอพยพ
ในภาคผนวก 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ  
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใด
ให้บริการเวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณี 
ไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ 
ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบิน
หรือไปยังชายแดน 

- จัดทำเส้นทางอพยพจากกรุงแอดดิสอาบาบา
ออกนอกประเทศ ทั้งทางอากาศ และทางบก 
มากกว่า 1 เสน้ทาง รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ
สายการบินต่าง ๆ ในเส้นทางดังกล่าว   

ดูรายละเอียด
เส้นทางอพยพ
ในภาคผนวก 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพใหชุ้มชนไทยทราบ 
และ/หรือนำแผน upload ขึน้ website ของ  
สอท. พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ หรือ e-mail 
address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ สอท. โดยเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ผ่านเครือข่ายสังคม
ของ สอท. เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุค ไว้อยู่เสมอ 
รวมทั้งประชาสัมพันธแ์ผนอพยพทางเว็บไซต์
และช่องทางอ่ืน ๆ ด้วยเมื่อจำเป็น 

ดูตัวอย่างข้อความ
แจ้งคนไทยเรื่อง
การเตรียมอพยพ 

ในภาคผนวก 
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ระดับ 2 (สีเหลือง) 
 
ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
  ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด - ติดตามข่าวสารทางช่องทางต่าง ๆ และแจ้งให้

คนไทยทราบสถานการณ์เป็นระยะ ๆ  
- ออกประกาศแจ้งเตอืนคนไทยให้เพิ่มความ

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง 

 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและ
ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท. และ
เตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่าย 
คนไทยที่กำหนด 

- ประชาสัมพันธ์แผนอพยพใหค้นไทยทราบ 
และย้ำให้ทุกคนทำความเข้าใจแผนดังกล่าว  

- อาจพิจารณาเชิญคนไทยประชุมเพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจแผนอพยพ 

- ทำความเข้าใจช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทางกลับ
เองก่อนสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น การยืมเงิน
ทดรองราชการเพื่อซื้อบัตรโดยสารเครือ่งบิน 
ความช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศ  

 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรยีมสัมภาระ 
เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้อง
เดินทางไปพักพิง ให้พร้อมหากต้องอพยพ
ออกนอกประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตรวจสอบเอกสาร
เดินทาง เอกสารส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และ
เตรียมเงินสด เสื้อผ้า ยารักษาโรค และอาหาร
ให้พร้อม  

 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
ประเทศ 

- ออกประกาศ สอท. ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุค และ
ช่องทางอ่ืน ๆ ของกระทรวงฯ และ สอท.  

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน - แจ้งให้ กสม. ซักซ้อมมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยของ สกม. สำหรับกรณีฉุกเฉิน    

 

ซักซ้อมกรณีตอ้งอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

- ตรวจสอบความพร้อมและซักซ้อมมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางของ 
แผนอพยพ   

 

หมายเหตุ ให้ ออท. เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาปรับระดับ
การเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น 
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ระดับ 3 (สีส้ม) 
  
ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด  
แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไมม่ีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ใหม้ากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก 
สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่  

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์
จากข่าวสาร การหารือกับ สอท. มิตรประเทศ 
และการสำรวจ (หากสถานการณ์เอื้ออำนวย) 

- ติดตามข่าวสาร/สถานการณก์ารเมืองและ
ความไม่สงบในประเทศจากช่องทางต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด และประเมินสถานการณ์และ
ความจำเป็นในการอพยพ  

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้คนไทยทราบอย่าง
ทันท่วงที ทางเว็บไซต์ เฟสบุค และกลุ่มไลน์
ของ สอท. รวมทั้งรายงานกระทรวงฯ ทราบ
เป็นระยะ  

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการ
รกัษาความปลอดภัยสถานที่ 

- ประสานกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย 
ขอให้ตำรวจคณะทูตเพิม่ความคุม้กันให้ สกม.  

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อซักซ้อม
ช่องทางการติดต่อที่เป็นปัจจุบันสำหรับกรณี
ฉุกเฉิน  

 

หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับ 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

- ประสาน สอท. อินโดนีเซียในเอธิโอเปีย และ
หารือตามหลักการการให้ความช่วยเหลือ 
คนชาติอาเซียนในกรณีฉุกเฉิน 

- สอบถามความเป็นไปได้ในการขอรับความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจาก สอท. อื่นใน
เอธิโอเปีย 

 

สอท. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย  
และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายใน 
ประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงาน
ชุมชนไทยหรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ  
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

- จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทยและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้าน 
ต่าง ๆ และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ 

- พิจารณาความจำเป็นและความปลอดภัยในการ
ส่งเจ้าหน้าที่ สอท. ไปปฏิบัติหน้าทีใ่นพื้นที ่

- อาจเริม่ให้คนไทยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
อพยพ 
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สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 

รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ

สอท. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน - สำรองเงินสดให้เพียงพอและเก็บรักษาไว้อยา่ง
ปลอดภัย  

- ขอรับงบประมาณเพิ่มจากกระทรวงฯ โดยด่วน 
หากประเมินแล้วเห็นว่าจำเป็น  

 

สอท. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งที่จำเป็น 
อื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจ
จำเป็นต้องมาพำนักช่ัวคราวใน สอท. 

- เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค 
และของใช้ที่จำเป็นสำหรับคนไทยไว้ที่ สอท. 
และ สกม.   

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
พื้นที่  

- ออกประกาศเตือนคนไทยในเอธิโอเปียไมใ่ห้
ออกนอกเคหะสถานหากไม่จำเป็น 

- ขอความร่วมมือคนไทยในเอธิโอเปียเดินทาง 
กลับไทยหรือไปต่างประเทศในระหว่างที่ยังมี
เที่ยวบินพาณิชย์เปิดให้บริการอยู่  

- ประสานกระทรวงฯ พิจารณาออกประกาศเตือน
คนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเอธิโอเปีย  

 

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อซักซ้อมกรณีต้อง
อพยพ 

- ประสานกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย 
ให้รับทราบรายละเอียดแผนอพยพและขอรับ
การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ 

 

ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คน
ไทย 

- ติดต่อสายการบินที่ให้บริการจากเอธิโอเปีย 
เช่น Ethiopian Airlines Emirates รวมไปถึง
เที่ยวบินทางมนุษยธรรมของ UN เพื่อตรวจสอบ
ตารางบินปัจจบุัน ราคาบัตรโดยสาร รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายกรณีเช่าเหมาลำ      

 

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือ
กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลือยู่จำนวนเท่าใด 
จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม 
หรือกลับประเทศไทย ต้องใชเ้ครื่องบินพิเศษ
ไปรับคนไทยหรือไม ่

- หารือกับกระทรวงฯ เพื่อเตรียมดำเนินการ
ตามแผนอพยพ  

- ประสาน/ขอความร่วมมือจาก สอท./สกญ. 
ตามเส้นทางที่จะอพยพคนไทยไป  
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สถานะ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

           ระดับ 4 (สีแดง) 
 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณปูโภค มีการปล้นสะดม 
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ สายการบิน
พาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชัว่คราว 
 

รายงาน การดำเนินการ หมายเหต ุ

ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์
ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย  
และ/หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา 

- จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทยและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้าน 
ต่าง ๆ และรายงานกระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ 

- ให้คนไทยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อพยพ 

 

ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เองเดินทาง 
ออกนอกพื้นที่ในทันท ี

- แจ้งให้คนไทยในเอธิโอเปียเดินทางกลับไทย
หรือไปต่างประเทศในระหว่างที่ยังมีเที่ยวบิน
พาณิชยเ์ปิดให้บริการอยู ่

 

แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและ
ขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะ
ให้ได้) โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัย 
ที่ สอท. และระหว่างอพยพคนไทย   

- แจ้งยืนยันกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย
เรื่องการดำเนินการตามแผนอพยพ และขอรับ
การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น
การรักษาความปลอดภัยระหว่างอพยพคนไทย 
การประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
การออก Exit Visa ให้คนไทยที่มีปัญหาเรื่อง
การตรวจลงตรา การขออนุญาตบินผ่านกรณี
ใช้เที่ยวบินเช่าเหมาลำ เป็นต้น  

 

ประสานใกล้ชิด สอท. มิตรประเทศถึงแผนอพยพ
และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- อพยพคนชาติตนออกจากเอธิโอเปียร่วมกนักบั 
สอท. อินโดนีเซียในเอธิโอเปีย หากจำเปน็  

- ประสานงานและขอรับความช่วยเหลือจาก 
สอท. อืน่ในเอธิโอเปีย เช่น การรวบรวมจำนวน
คนในเที่ยวบินออกจากเอธิโอเปีย  

 

สอท./สกญ. ประเทศที่สามตัง้ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม 

- ขอรับการสนับสนุนด้านการอพยพจาก สอท. 
สกญ. ในประเทศทางผ่านในการเดินทาง 
กลับไทย เช่น ยูเออี 

 

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/
ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย) 

(ไม่มีสำนักงานของรัฐบาลไทยในเอธิโอเปีย)  

กระทรวงฯ ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน หากจำเป็น 
อาทิ ขา้ราชการที่เคยประจำในประเทศนั้น ๆ  

- เสนอกระทรวงฯ พิจารณาส่งข้าราชการ 
ที่มีประสบการณ์หรือมีความคุ้นเคยในพื้นที ่
ไปสนับสนุนภารกิจอพยพ  

 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) 
ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการช่ัวคราว 
ข. อพยพกลับประเทศไทย 

- จัดทำรายชื่อคนไทยแยกตามสถานะการอพยพ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

- ติดต่อคนไทยที่ยังเหลืออยู่ในเอธิโอเปียให้ครบ 
และจัดให้อพยพในโอกาสแรก ไม่ว่าจะเป็น
การกลับไทยหรือไปประเทศทีส่าม  

 



8 
 

สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว 
รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ

กำหนดเส้นทางอพยพ 

   - ทางเครื่องบิน 

   - ทางเรือ 

   - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมือง
ใกล้เคียงเพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท.
พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมว่า
คนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วกำหนดจุด
นัดพบ หรืออพยพเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ) 

- นัดหมายให้คนไทยมารวมตัวกันที่จุดนัดหมาย 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

- กำหนดเส้นทางอพยพ 2 เส้นทาง ได้แก ่ 
(1) ทางเครื่องบิน โดยเที่ยวบนิตรงจากกรุง
แอดดิสอาบาบาไปกรุงเทพฯ โดยสารการบิน 
Ethiopian Airlines หรือไปต่อเครื่องใน
ประเทศที่สาม เช่น สายการบิน Emirates  
ไปต่อเครื่องที่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการให้บรกิารในขณะนั้นและ 
การตรวจลงตราเข้าประเทศระหว่างพักรอ 
(2) ทางรถยนต์ จากกรุงแอดดิสอาบาบา 
ไปกรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา (ระยะทาง  
1,552 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง) 
ทั้งนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัย
ตลอดเส้นทางให้ดี โดยเฉพาะจุดผ่านแดน
เอธิโอเปีย-เคนยา  

 
 

ดูรายละเอียด
เส้นทางอพยพ
ในภาคผนวก 

แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย  
และขอรับความร่วมมือเท่าทีจ่ำเป็น อาทิ  
การรักษาความปลอดภัยระหว่างอพยพ  
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

- แจ้งยืนยันกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย 
เรื่องการดำเนินการตามแผนอพยพ และ 
ขอรับการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ 
เช่น การรักษาความปลอดภัยระหว่างอพยพ 
การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนและ
การตรวจลงตราขาออก (หากจำเป็น) การขอ
อนุญาตบินผ่านกรณีใช้เที่ยวบินเช่าเหมาลำ  

 

กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสาน
รัฐบาลทอ้งถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
ในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา 

- ขอรับการสนับสนุนจาก สอท. สกญ. ใน
ประเทศทางผ่าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าออกและการขออนุญาตพำนัก
ชั่วคราว  

 

จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที ่
นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่
เป้าหมาย 

- นัดหมายให้คนไทยมารวมตัวกนัที่จุดนัดหมาย  
เพื่อออกเดินทางพร้อมกนัไดอ้ย่างปลอดภัย  

- บริหารจัดการเป็นรายกรณสีำหรับผู้ทีม่ีปญัหา
ในการเดินทาง  

 

สอท./สกญ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก 
อาหาร เวชภัณฑ์ 

- แจ้งรายละเอียดจำนวนคนและความจำเป็น 
ไปยัง สอท. สกญ. ในประเทศที่สาม เพื่อเตรยีม
ความพร้อม 

 

กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย 
ในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ  

- ขอความร่วมมือ สอท. สกญ. ในประเทศที่สาม
ดำเนินการอพยพกลับไทย เมื่อประเมินแล้ว
สถานการณใ์นเอธิโอเปียยังไม่น่าจะคลี่คลาย  
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สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย 
รายการ การดำเนินการ หมายเหต ุ

สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้เครื่องบิน
พิเศษลงจอดรับคนไทย 

- ประสานกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย 
เพื่อขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

สอท. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด 
จุดนัดพบ/วันเดนิทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร 

- แจ้งข่าวคนไทยในเคนยาเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้โดยสาร ดำเนินการเรื่องเอกสารที่จำเป็น 
และนัดหมายให้มารวมพลทีจ่ดุนัดหมาย   

- จัดเตรียมรถยนต์รับคนไทยตามจุดต่าง ๆ 
กรณีไม่สามารถเดนิทางมาได้ด้วยตนเอง  

 

กระทรวงฯ ประสานกองทัพอากาศ/การบนิไทย 
เพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ 
และแจ้ง สอท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ flight 
clearance 

- ขอรับรายละเอียดเที่ยวบินและกำหนดเวลา
จากกระทรวงฯ และประสานกระทรวง 
การต่างประเทศเอธิโอเปียและประเทศใน 
เขตอาณาที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตบินผ่าน 
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ภาคผนวก 

 
1. ข้อความแจ้งคนไทยเรื่องการเตรียมอพยพ  

- ช่องทางสำหรบัคนไทยในการติดต่อกับสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงไนโรบี (สอท.ฯ) 
 หมายเลข Hotline  :   +254 733 145 145 
 Facebook : Royal Thai Embassy, Nairobi  
                    https://www.facebook.com/thaiembassynairobi  
 เว็บไซต ์ :  http://www.thaiembassy.org/nairobi/ 
 E-mail :  visa.nib@mfa.go.th 
 Line ID :  ThaiEmbassyNairobi  
 กลุ่มไลน ์ :   คนไทยในเอธิโอเปีย 
- ช่องทางการตดิต่อกับสถานกงสุลกิตติมศกัดิ์ไทยประจำกรุงแอดดิสอาบาบา (สกม.ฯ) 

 Mr. Tsegaye Abebe Adugna (นายทาเซกาเย อาเบเบ อาดนุยา) 
 Royal Thai Honorary Consul for Ethiopia (กงสลุกิตติมศักดิ์ไทยประจำเอธิโอเปีย) 
 ที่อยู่  :  Royal Thai Honorary Consulate, 

Nefase Silk Lafto Sub City Woreda 04 Berhe 
G/Lebanose Building, 3rd Floor Office No. 309, 
Addis Ababa, ETHIOPIA 

 หมายเลขโทรศัพท์  :  +251 114 660 982 (สำนกังาน)  
   +251 911 254 077 (โทรศัพท์เคลื่อนที)่ 
 E-mail :  bnf2etf@yahoo.com 

- ขอความร่วมมอืคนไทยทุกคนแจ้งข้อมูลดังตอ่ไปนี้ไปยัง สอท.ฯ ทุกครั้งเมือ่เดินทางถึงเอธิโอเปีย  
(1) ชื่อ-สกุลผูเ้ดินทางทุกคน พร้อมสำเนาหนังสือเดนิทาง  
(2) ช่องทางการติดต่อระหว่างพำนักในเคนยา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได ้ 
(3) ชื่อ-สกุลและช่องทางการติดต่อของบคุคลที่ติดต่อได้ที่ประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน 
(4) กำหนดการเดินทาง (หากมี) 

- แนะนำให้เตรียมสำรองอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ฉุกเฉินในเบื้องต้นที่เพียงพอสำหรับการยังชีพ
อย่างน้อย 3 วันไว้อยู่เสมอ  

- เมื่อสถานการณ์อยู่ในระดับ 3 (สีส้ม) กล่าวคือ เกิดความไม่สงบเปน็ระยะ มีการปะทะ
ระหว่างกลุ่มตา่ง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง  

➢ ผู้ที่สามารถเดนิทางเองได้ ขอใหเ้ดินทางออกจากเคนยาในทันที และแจง้ สอท.ฯ ทราบ 
➢ คนไทยประสงค์ที่จะให้ สอท.ฯ อำนวยความสะดวกในการอพยพออกจากเคนยา 

ขอให้ติดต่อ สอท.ฯ หรือคนไทยในพื้นที่เพื่อแจ้งความประสงค์จะอพยพ และเดินทาง
ไปยังจุดรวมพลเมื่อถึงเวลานัดหมาย   

- หากมขี้อติดขดัในการเดินทาง เช่น การเดนิทางไปจุดรวมพล อายุของหนังสือเดนิทาง 
สถานะการตรวจลงตรา ปัญหาสขุภาพ โปรดแจ้ง สอท.ฯ เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือ 
ได้อย่างถูกต้องและทนัท่วงท ี
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2. รายละเอียดเสน้ทางการอพยพ 
2.1 ทางอากาศ เปน็ทางเลือกแรกในการอพยพไปประเทศต่าง ๆ โดยใชท้่าอากาศยานกรุงแอดดิสอาบาบา 

เป็นหลัก โดยในส่วนของเทีย่วบินพาณิชย์นัน้ ปัจจุบันมีสายการบิน Ethiopian Airlines เปิดให้บรกิารเที่ยวบนิตรง
กรุงแอดดสิอาบาบา-กรุงเทพฯ นอกจากนั้นจะเป็นเส้นทางบินแบบแวะต่อเครื่อง 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี ้

ที ่ สายการบิน จุดแวะเปลี่ยนเครื่อง / 
หน่วยงานในพื้นที ่

รายละเอียดเที่ยวบินพาณิชย ์

1 Ethiopian 
Airlines  

กรุงแอดดิสอาบาบา  
ประเทศเอธิโอเปีย / สกม.  
ณ กรุงแอดดิสอาบาบา  

Addis Ababa-Bangkok (ประมาณ 9 ชั่วโมง) 
ET608 00.10-13.10 ทุกวันพุธ 
ET644 00.10-13.10 ทุกวันเสาร ์

2 Emirates สกญ. ณ เมืองดูไบ  
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

Addis Ababa-Dubai (ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาท)ี 
EK724 15.05-20.15 ทำการบินทุกวัน  
Dubai-Bangkok (ประมาณ 6 ชั่วโมง) 
EK372 10.05-19.15 ทำการบินทุกวัน 
EK384 03.05-12.05 ทำการบินทุกวัน 

นอกจากเทีย่วบนิพาณิชยแ์ล้ว ยังมีทางเลือกทีจ่ะใช้บรกิารเทีย่วบินทางมนุษยธรรมขององคก์ารสหประชาชาต ิ
(United Nations Humanitarian Air Service – UNHAS) ภายใต ้Aviation Global Passenger Air Services  
ที่บริหารจัดการโดยองค์การอาหารโลก (World Food Programme – WFP) เพื่อเดินทางออกจากกรุงแอดดิสอาบาบา 
เพื่อไปประเทศที่สาม หรือเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ซึ่งต้องประสานงานกับสายการบินเป็นรายกรณี หรือเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ แล้วแต่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย 

2.2 ทางบก กรณีที่ไม่สามารถเดินทางทางอากาศได้ จะใช้การเดินทางทางบกโดยรถยนตไ์ปกรุงไนโรบี 
เคนยา เพ่ือโดยสารเครื่องบินกลับไทย ระยะทางทั้งสิ้น 1,552 กิโลเมตร ใช้เวลา 24 ชั่วโมง โดยระยะทางใน
เอธิโอเปียจากกรุงแอดดสิอาบาบาไปทางทศิใต ้775 กิโลเมตร ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 30 นาที ถึงจดุผ่านแดน Moyale 
โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบออนไลน์ได้ อย่างไรก็ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบสถานการณ์
ด้านความมั่นคงตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่านแดน เพ่ือความปลอดภัยก่อนเดินทางทุกครั้ง  
 

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


