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แผนอพยพ 

สถานกงสลุใหญ ณ เมืองกัลกัตตา  
 

1. เขตกงสุลของ สกญ.ฯ  
สกญ.ฯ ดูแล 5 รัฐ และ 1 ดินแดน ไดแก รัฐเบงกอลตะวนัตก รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐณารขัณฑ รัฐฉัต

ตีสครห และดินแดนสหภาพหมูเกาะอนัดามันและนิโคบาร (พืน้ที่สีเขยีวในแผนที่) 
 

 

เขตกงสุลใหมเริ่มป พ.ศ. 2553 
 

2. ผูพํานักในเขตกงสลุของ สกญ.ฯ 
คนไทยในเขตกงสุลสวนใหญพํานักอยูในเมืองใหญตางๆ ไดแก เมืองกัลกัตตา เมืองดารจิล่ิง รัฐเบงกอล

ตะวันตก  และเมืองกายา รัฐพิหาร รวมคนไทยในเขตกงสุลทัง้สิ้นประมาณ 900 กวาคน  โดยระหวางปที่ผานมา มี
คนไทยเขาเดินทางไปทํางานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพนักงานของจากบรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต 
จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไดรับงานกอสรางจากทางรัฐบาลเบงกอลตะวนัตก หลายโครงการ เชน การกอสรางอาคาร
ผูโดยสารแหงใหมของทาอากาศยานนานาชาติ การกอสรางทางหลวง การวางทอประปาในเมืองกัลกัตตาและการ
กอสรางรถไฟใตดิน ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมพีนกังานนวดไทยที่เขาไปทาํงานมากขึ้นเนือ่งดวยธุรกิจสปากําลงัเปนที่
นิยมในเมืองกลักัตตา  

   
3. ประเมินสถานการณเสี่ยงภัยในเขตกงสุล 

3.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
     เขตกงสุลของ สกญ.ฯ ต้ังอยูทิศตะวนัออกของอินเดีย โดยรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐโอริสสาตั้งอยูติดกับ

อาวเบงกอล สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเปนแบบรอนชื้น มีฝนตกหนักในฤดูฝน อาจเกิดอุทกภัยไดในบางป บริเวณ
เขตกงสุลมักจะไดรับผลกระทบจากพายุโซนรอนและลมมรสุม นอกจากนี ้เมื่อหลายปที่ผานมาหมูเกาะอันดามนั
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และนิโคบาร ยังเกิดเหตุการณสึนาม ิและเกิดเหตุแผนดนิไหวอยูบอยครั้ง อยางไรกต็ามในหมูเกาะอันดามนัและนิ
โคบารไมมีชุมชนคนไทยอาศัยอยู นอกจากลูกเรือทีถู่กดาํเนนิคดี   

 
3.2 ความเสี่ยงจากภัยกอการราย/ความขดัแยงในประเทศ 

 เขตกงสุลทั้ง 5 รัฐ มีความเสี่ยงจากปญหาเรื่องกอการรายโดยเฉพาะกลุมผูนิยมลัทธเิหมา (Maoist) ที่
พยายามสรางปญหาความไมสงบอยูเปนประจํา เชน ระเบิดรางรถไฟหรือตัวรถไฟ ระเบิดถนน ฯลฯ  ซึ่งในเมือง
กัลกัตตาเองก็ยังมีความขัดแยงภายในอยูเร่ือยๆ เชน มีการประกาศหยุดทํางานทั่วไปอยูบอยครั้ง เปนตน ซึ่งสาเหตุ
ของความไมสงบเหลานี้ นอกจากมาจากปญหาทางเศรษฐกิจแลว ยังมาจากความแตกตางทางดานเผาพันธุ การ
พัฒนาที่ไมทั่วถึงของรัฐ การแขงขันทางการเมือง และความแตกตางหลากหลายในความเชื่อและศาสนาของ
ประชาชนกลุมตางๆ   

ในสวนของดารจิล่ิงซึ่งมีสภาพเปนปาเขา ตัวเมืองตัง้อยูบนเทือกเขา กม็ีเหตุการณความไมสงบ สาเหตุ
จากขบวนการแบงแยกดินแดน และเมืองดารจิล่ิงมีความเสี่ยงในผลกระทบจากความไมสงบสูงกวาหลายแหงใน
ประเด็นทีว่า ดารจิงลิ่งอยูบนเขา เสี่ยงตอการถูกปดลอมหรือตัดขาดจากการคมนาคมขนสงตางๆ ซึ่งจะกอใหเกดิ 
การขาดแคลนอาหารและสินคาอุปโภคในชวีิตประจําวนั ตลอดจนปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
4. แผนการใหความชวยเหลอืและแผนอพยพ 

-   ในกรณีเกิดภัยธรรมชาต ิ
1. สกญ.ฯ จะจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือคนไทย (24ชม. เพื่อติดตอกับ กต. และรับแจงเหตุจากคนไทยใน

พื้นที)่ และรายงานสถานการณให กต.ทราบพรอมประเมินความเสียหายเบื้องตนทีอ่าจเกิดขึ้นกับคนไทย เชน 
จํานวนคนไทยที่ไดรับผลกระทบ ผูบาดเจบ็ และผูเสียชวีิต 

2.  ประสานงานกับรัฐบาลทองถิน่/องคกรสาธารณประโยชนเกีย่วกบัแนวทางชวยเหลอืผูประสบภัย ส่ิง
บรรเทาทกุขทีรั่ฐบาลทองถิน่จัดหาใหแกผูประสบภัย รวมทัง้หารือกบั สกญ.ฯ อ่ืนๆ เกี่ยวกับการชวยเหลือคนชาติ 

3. ประสานกับรัฐบาลทองถิน่เพือ่สง จนท. ไปประสานงานในพืน้ที ่หากเปนไปได  
4. สกญ.ฯ พิจารณาใหความชวยเหลือ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดลองราชการ 

เพื่อชวยเหลือคนไทยใน ตปท.และแจง กต. เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนนุ 
5. หากมีความจาํเปน อาจจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยอาจเปนที่ สกญ.ฯ วัดไทย หรือที่ทีท่างการทองถิ่นจะ

จัดตั้งศูนยชวยเหลือให 
6. จัดทําทะเบยีนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผูเจ็บปวย/ผูเสยีชีวิต พรอมชือ่ญาติที่ประเทศไทย 
7. หารือ กต. ถึงความจาํเปนในการอพยพคนไทยกลับประเทศไทย และประสานบริษทัการบนิไทย ในการจัด

เครื่องบินพเิศษ หากเที่ยวบนิปรกติไมเพยีงพอ 
 
- ในกรณีเกิดการกอการราย 

1. ในกรณีที่เกิดความไมสงบอยางรนุแรง สกญ.ฯ จะดาํเนนิการจัดตั้งศนูยอพยพคนไทย และประชาสัมพนัธ
ใหชุมชนไทย หัวหนาคนงานไทย และบุคคลผูประสานงานในแตละพืน้ทีท่ราบดวยวิธีตางๆ รวมทั้งทางโทรศัพท 
และเว็บไซทของ สกญ.ฯ (www.thaiembassy.org/kolkata)  

2. แจงใหคนไทยที่สามารถเดนิทางไดเอง เดนิทางออกนอกพืน้ทีห่รือนอกประเทศในทนัท ี
3. แจงทางการทองถิ่นและ/หรือรัฐบาลกลางวาจะอพยพคนไทยและขอรบัการสนับสนนุตามแผนอพยพ 
4. ประสานงานใกลชิดกับ สกญ.ฯ มิตรประเทศถึงแผนอพยพและความชวยเหลือซึ่งกนัและกนั 
5. เตรียมขนยายเอกสารสําคัญทางราชการ/ทําลาย เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก กต. 
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6. กต. สงเจาหนาที่สนับสนนุไปชวยเหลือ สกญ.ฯ (หากมีความจําเปน) 
7. ดําเนนิการอพยพคนไทยกลบัประเทศไทย หรืออพยพไปประเทศที่สามเปนการชัว่คราว เชน เนปาล บังกลาเทศ 

และภูฐาน 
 
 

การอพยพ จนท. สวนราชการ 
   -    ชุดที ่1 ขาราชการผูหญิง และครอบครัวขาราชการ (อพยพกอน) 
   - ชุดที่ 2 ขาราชการชาย (รวมถึง กสญ.ฯ) (อพยพเปนชุดสุดทาย) 
หมายเหต:ุ ขาราชการอาจเดินทางพรอมคนไทย  
              หากไมมีขาราชการอยูที่ศูนยฯ หรืออพยพขาราชการไปหมดแลว สกญ.ฯ อาจแตงตั้งลูกจางให
ประจําอยูที่ศูนยอํานวยการ เพื่อชวยประสานงานตางๆ  
 

5. งบประมาณ 
- คํานวณจากคาบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กัลกัตตา - กรุงเทพฯ คนละไมเกิน 12,000               

รูป (ประมาณการบัตรคาโดยสารจาก บ.การบินไทย) เปนเงนิจาํนวน 108 ลานรูป (900 คน x  12,000   รูป) (ไม
รวมปจจัยดํารงชีพ อาทิ  น้าํดื่ม อาหารแหงเปนตน ซึง่จะตองใชงบประมาณเพิ่มข้ึน   

 
6. บุคคลประสานงาน 

 
กลุม ผูประสานงาน โทรศพัท 

ขาราชการเมืองกัลกัตตา นายประสิทธเิดช วิชิตสรสาตร 
กงสุลใหญ 
นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล กงสุล 
เจาหนาที ่สกญ.ฯ อ่ืนๆ 

+91 9830260381 
 
+91 332440-9723 
+91 33240-32293 – 31 

เจาหนาที ่บ. การบินไทย 
กัลกัตตา 

นายวุฒิไชย กมัปนาทแสนยากร 
นายรัชรินทร หลวงวงษ 

+91 9830918303 
+91 9830913198 

ชุมชนคนไทยที่เมืองคยา พระมหาพิรุณฯ วัดไทยพทุธคยา 
พระครูพิพธิฯ วัดไทยพุทธคยา 

+91 9934290091 
+91 9939009399 

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

 

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา 

                                                                                                                                23 สิงหาคม 2553 


