
 

แผนอพยพคนไทย 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
 

1. ขอบเขตการคุมครองและดูแลคนไทย ของ สอท. 

1.1. เขตอาณาของ สอท. ไดแก ออสเตรีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย 

1.2.  คนไทยในเขตอาณา ประกอบดวย 

- ออสเตรีย : มีคนไทยอาศัยอยู 4,841 คน1 สวนใหญเปนสตรีชาวไทยซึ่งสมรสกับชาวออสเตรีย 

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนนักศึกษา (ประมาณ 100 คน) ผูประกอบอาชีพ (คาขาย พนักงานนวด พนักงานประกอบ

อาหาร) และอื่น ๆ อาทิ เจาหนาที่ในองคการระหวางประเทศ พระภิกษุ รวมถึงนักทองเท่ียวชาวไทย โดยเปนผูท่ี

อาศัยอยูที่กรุงเวียนนา 1,372 คน ที่เหลืออยูกระจายตามเมืองตาง ๆ ทั้งเมืองใหญ อาทิ ซาลซบูรก อินสบรุค 

ลินซ และในเมืองเล็ก ๆ ในชนบทของออสเตรีย                

- สโลวาเกีย : มีชาวไทยอยูประมาณ 400 คน สวนใหญเปนพนักงานนวด และสตรีชาวไทยซึ่งสมรส

กับชาวสโลวัก  

- สโลวีเนีย : มีชาวไทยอยู 424 คน2 สวนใหญเปนพนักงานนวด และสตรีชาวไทยซึ่งสมรสกับชาว

สโลวีน 

2. ประเมินสถานการณเสี่ยงภัยในเขตอาณา 

2.1. ภัยทางธรรมชาติ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในออสเตรีย สโลวาเกีย และสโลวีเนยี ไดแก คลื่นความรอน พายุ 

แผนดินไหว น้ำทวม หิมะถลม ซึ่งมีความเสี่ยงภัยตอชีวิตคอนขางตำ่ โดยสวนใหญมักเกิดกับนักเลนสกีแบบนอก

เสนทางปกติ (off-piste) ท่ีประสบเหตุหิมะถลม หรือคนชราซึ่งเสยีชีวิตจาก heat stroke หรือน้ำทวมที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในบางพ้ืนที่  

2.2. ภัยจากการกอการราย 

- ออสเตรียเคยไดรับการประเมินวาไมใชเปาหมายหลักของการกอการราย อยางไรก็ดี ภายหลังจาก

เหตุการณกราดยิงฝูงชนที่กรุงเวียนนาเม่ือวันที่ 2 พ.ย. 2563 โดยมือปนชายสัญชาติออสเตรยี-มาซิโดเนียเหนือ 

วัย 20 ป ผูฝกใฝกลุม ISIS (มีผูเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 23 ราย) ทางการออสเตรียไดออกมาตรการปองปราม

การกอการรายที่เขมงวดมากข้ึน และเพิ่มการเฝาระวังสถานการณอยางใกลชิด ทั้งนี้ ทางการออสเตรยีไมมี

นโยบายประกาศระดับเตือนภัยแกประชาชน เพื่อไมใหเกิดสภาวะตื่นตระหนก  

- สำหรับสโลวาเกียและสโลวีเนีย ไมไดรับการประเมินวาเปนเปาหมายของการกอการราย อยางไรก็ดี 

หากพิจารณาสถานการณความมั่นคงของยุโรปในปจจุบัน มีความเปนไปไดที่อาจเกิดเหตุการณกอการรายในสอง

ประเทศดังกลาวดวย 

 

 

 

 
1 สถานะ ณ เดือนธันวาคม 2565 ขอมูลจาก Statistik Austria 

2 สถานะ ณ เดือนมกราคม 2566 ขอมูลจากกระทรวงการตางประเทศสโลวีเนีย 



 

 

3. แผนการใหความชวยเหลือและแผนอพยพ 

3.1. กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกระทันหัน 

3.1.1 จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือคนไทย 24 ชม. เพ่ือติดตอกับกระทรวงฯ และรับแจงเหตุจาก   

คนไทยในพ้ืนท่ี โดยมีหมายเลขโทรศพัทฉุกเฉินของ สอท. ที่รบัเรื่องรองทุกขตลอด 24 ชม. และประชาสัมพันธ

ขอมูลท่ีสำคัญและจำเปนทางเว็บไซตและ Facebook ของ สอท. ตลอดจนเครือขายการติดตอของ สอท. อาทิ 

สกญม./สกม. วัดไทย และชุมชนไทย  

3.1.2 รายงานสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบ พรอมประเมนิความเสียหายเบื้องตนท่ีอาจเกิดขึ้น

แกคนไทย อาทิ จำนวนผูไดรับผลกระทบ/บาดเจ็บ 

3.1.3 ประสานกับรฐับาลทองถ่ิน/องคกรสาธารณประโยชนเก่ียวกับแนวทางการชวยเหลือ

ผูประสบภัย สิ่งบรรเทาทุกขที่รัฐบาลทองถ่ินจัดหาใหแกผูประสบภัย 

3.1.4 ประสานรัฐบาลทองถิ่นเพ่ือสงเจาหนาที่ไปประสานงานในพื้นที่ 

3.1.5 แจงกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา งปม. สนับสนุนตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวของ 

3.1.6 หากจำเปน อาจตั้งศูนยพักพิงชั่วคราว โดยอาจเปนท่ี สอท. สกญม./สกม. วัดไทย หรือสถานท่ี

อ่ืนที่เหมาะสม โดยพิจารณาดวยวา รบ. ทองถ่ินจัดศูนยพักพิงไวใหอยูแลวหรือไม 

3.1.7 กรณีภัยพิบัติเกิดขึ้นตางเมือง สอท. จะใชประสาน กสญม./กสม. ที่อยูใกล และชุมชนไทยใน

พ้ืนทีเ่ปนศูนยใหความชวยเหลือ และ/หรือประสานรัฐบาลทองถ่ินเพ่ือสงเจาหนาที่ไปประสานงานในพื้นที่ 

3.1.8 จัดทำทะเบียนคนไทยที่ประสบภัยพิบัติ/ผูเจ็บปวย/เสียชีวิต พรอมชื่อและรายละเอียด 

การติดตอของญาติที่ไทย  

3.1.9 ประสานกระทรวงฯ เพื่อสงเจาหนาที่กงสุล/แพทยสนับสนุน หากจำเปน 

3.1.10 หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเปนในการอพยพคนไทยกลบัประเทศ 

3.2. กรณีเกิดเหตุกอการราย 

ติดตอหนวยงานเจาบาน (กต./มท. ออสเตรยี สโลวาเกีย หรือสโลวีเนีย) เพื่อตรวจสอบวา มีคนไทย

บาดเจ็บ/เสียชีวิตหรือไม และยึดแนวปฏิบัติของเจาบาน รวมท้ังประชาสัมพันธใหคนไทยรับทราบโดยทั่วกัน 

รวมถึงใหความชวยเหลือแกคนไทยที่ไดรบัผลกระทบตามสถานการณที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

 3.3. กรณีท่ีตองอพยพ 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุรายแรงข้ันสูงสดุ และมีความจำเปนที่จะตองอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 

ไปประเทศที่สามเปนการชั่วคราว หรือกลับไทย สอท. จะตั้งศนูยปฏิบัติการท่ี สอท. หรือสถานที่สำรอง กรณีที่

เขาพื้นที่ สอท. ไมได โดยประสานกระทรวงฯ อยางใกลชิด เพื่อดำเนินการดังนี้ 

 3.3.1 ประกาศแจงคนไทยเก่ียวกับแผนอพยพ และขั้นตอนการปฏิบัต ิและขอใหติดตอ สอท. ใน

โอกาสแรกหากประสงคจะอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูอพยพ และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

อาทิ การจัดที่พักชั่วคราว 

  3.3.2 จัดสรรขาราชการและเจาหนาที่ประจำศูนยปฏิบัติการ และปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจท่ีกำหนด                  

  3.3.3 ประสานกับสายการบินที่ใหบรกิารบินจากออสเตรยีไปไทย อาทิ Austrian Airlines และ  

EVA Air เพ่ือจัดเที่ยวบินสำหรับการอพยพคนไทย (อาจเปนเที่ยวบินธรรมดาหรือเท่ียวบินพิเศษ) หากเที่ยวบิน 

ไมเพียงพอหรือมีขอจำกัดในการบิน สอท. จะขอใหกระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย ขอใหจัดเที่ยวบิน



 

 

พิเศษ โดยเปนเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินพาณชิยตามความเหมาะสม โดยประสานรัฐบาลทองถ่ินเพ่ือให

เครื่องบินพิเศษลงจอดรับคนไทย ทั้งน้ี หากสนามบินกรุงเวียนนาใชการไมได อาจพิจารณาสนามบินอื่น ๆ อาทิ 

สนามบินกรุงบราติสลาวา สนามบินเมืองลินซ/เมืองซาลซบูรก 

 4. ประสาน สอท./สกญ. ไทย ที่เก่ียวของ ในกรณีท่ีตองชวยเหลือคนไทยจากประเทศอ่ืน หรอืตองสง

คนไทยจากออสเตรีย สโลวาเกีย หรือสโลวีเนีย ไปพำนักชั่วคราวหรอืขึ้นเครื่องบินกลับไทยจากประเทศอื่น 

 5. ระหวางท่ีดำเนินการสงคนไทยกลับประเทศ จะจัดสงขาราชการและครอบครวัทยอยกลับดวย    

ซึ่งจะรวมมีบทบาทในการดูแลคนไทยที่อพยพกลับประเทศ เปนชุด ๆ ดังนี้ 

   - ชุดที่ 1 ครอบครัวขาราชการ  

  - ชุดที่ 2 ขาราชการสตรี  

   - ชุดที่ 3 ขาราชการชาย 

รวมถึงดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ อาทิ การทำลายเอกสารสำคัญ การทำลาย server (หากจำเปน) ฯลฯ   

 ท้ังนี้ การแบงขาราชการและครอบครวัเพ่ือรวมเดินทางกับกลุมคนไทยอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

จำนวนเที่ยวของการอพยพ อยางไรก็ดี สอท. ตั้งเปาหมายใหระยะเวลาการอพยพคนไทยและขาราชการกลับ

ไทยภายใน 3 วัน นับแตวันที่เริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ สอท. จะพิจารณาเตรยีมที่พักในประเทศเขตอาณา

เพื่อใหขาราชการชุดสุดทายพักรอ หากมีแนวโนมวาสถานการณฉุกเฉินจะคลี่คลายลงเรว็   

6. หากไมเหลือขาราชการในพื้นท่ีเขตอาณา สอท. จะพิจารณาแตงตั้งใหลูกจางทองถ่ิน เปน

เจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยอาคารและทรัพยสินของ สอท. และทำเนียบ  

4.  งบประมาณ กรณีอพยพคนไทยกลับประเทศ 

 หากใชสมมติฐานการคำนวณวา ตองชำระคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 

- คาโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเวียนนา-กรุงเทพฯ (เท่ียวเดียว)         800 ยูโร/คน 

- คาอาหาร         50  ยูโร/คน/วัน 

- คาที่พักชั่วคราว       80 ยูโร/คน/วัน 

- คาใชจายอื่น (คาเวชภัณฑ เบ็ดเตล็ด ฯลฯ)    40 ยูโร/คน/วัน 

โดยใชเวลาดำเนินการอพยพภายใน 3 วัน และมีผูประสงคอพยพกลับไทยจำนวน 100 คน 

สอท. ประเมินเบ้ืองตนวา จะตองเตรียม งปม. 970 ยูโร/คน รวมเปนเงินท้ังหมด 97,000 ยูโร (สำหรบั 100 คน) 

หรือเทากับ 3.88 ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 40 บาท) ทั้งนี้ วงเงินดังกลาวเปนเพียงประมาณการ  

งปม. ท่ีตองใชจริงขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ รูปแบบและความรุนแรงของเหตุการณ สถานที่เกิดเหตุ จำนวน 

ผูประสงคกลับไทย ความเสียหายตอระบบสาธารณปูโภค การเดินทางโดยสายการบินท่ีเหมาะสม ฯลฯ   

 

********* 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

17 มนีาคม 2566 



 

 

แผนชวยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณทางการเมือง/เกดิสงคราม 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
 

ปจจัยบงชี้         สถานการณปกติ 

ปจจัยควบคุม     สถานการณปกติ 

เปาหมาย          เตรียมความพรอมของ สอท./สกญม./สกญ. และผูที่เก่ียวของ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 

ตรวจสอบอุปกรณที่จำเปน 

ใหใชไดดีเสมอ 

- ตรวจสอบโทรศพัทฉุกเฉินใหใชการไดดี 

- ตรวจสอบโทรศพัทมือถือสำรอง 2 เบอร

ใหพรอมเปดใชงาน หากจำเปน 

- ตรวจสอบอุปกรณจัดทำ นสดท. ฉุกเฉิน /

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ใหพรอมใชงาน 

ตรวจสอบลาสุด 13 ม.ีค. 66 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ 

ที่อยูติดตอ 

- เปดรับลงทะเบียนคนไทยผานระบบ 

Google Form โดย ปชส. ทาง FB และ

เว็บไซต สอท. 

- เริ่มดำเนินการตั้งแต มี.ค. 63  

- ปจจุบัน มีคนไทยลงทะเบียน 

2,982 คน (เขาดูรายชื่อไดผาน 

wienrte@gmail.com) 

- ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

จัดตั้งเครอืขายติดตอกับคนไทย เชน 

ผานสมาคม วัดไทยหรือสื่อตาง ๆ 

หัวหนาแคมป/หัวหนา 

แรงงานไทย  

จนท. กงสุล เขารวมเปนสมาชิกในกลุม FB 

คนไทยในออสเตรีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย 

เพ่ือแบงปนขอมูล / ตอบคำถาม และติดตอ 

admin เพ่ือชวย ปชส. ขาวสาร 

- ดำเนินการอยางตอเนื่อง 

- กลุม FB หลัก ๆ : “คนไทยใน 

Österreich” / “คนไทยในสโลวาเกีย” 

/ “Thai Icon” (สโลวีเนีย) 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท

ติดตอสำคัญ ไดแก หมายเลข

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ รพ. 

สกบ. สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย 

วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

- จัดทำรายชื่อและขอมูลการติดตอของวัด 

สมาคม แกนนำคนไทยในพ้ืนที่ตาง ๆ 

- จัดทำรายชื่อและขอมูลการติดตอของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ปรับปรุงขอมูลลาสุด 30 ม.ค. 66 

- เขาดูไดทาง shared folder ของ 

สอท. แฟมงานคุมครองฯ 

สรางความคุนเคยกับเจาหนาที่

ทองถิ่นที่เก่ียวของ 

- รวบรวมรายชื่อ / เบอรติดตอ จนท. กต. 

โดยเฉพาะ จนท. กรมพิธี / จนท. สนามบิน 

และ จนท. สายการบินเพ่ือสงบัตรเชิญเขา

รวมงาน / สงของขวัญในโอกาสสำคัญตาง ๆ 

และเชิญรวมรับประทานอาหารในโอกาสที่

เหมาะสม 

 

- ดำเนินการอยางตอเนื่อง 

- ปรับปรุงขอมูลลาสุด 15 ก.พ. 66 



 

 

ศึกษากรณีตองอพยพคนไทย อาทิ 

จุดนัดพบ เสนทางอพยพ 

ศึกษากรณตีัวอยางการสงคนกลับไทยดวย

เที่ยวบินพิเศษในชวงโควิด-19 ของ สอท. 

รวม 12 รอบ (มิ.ย. 63 - มิ.ย. 64) 

 

จัดทำเสนทางเดินทางกรณีอพยพ 

อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด 

มีสายการบินใดใหบริการเวลาใดบาง 

จัดทำเสนทางสำรองกรณีไมสามารถ

เดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ 

ตองเดินทางโดยรถยนตไปเมืองใด

เพ่ือข้ึนเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

- คนไทยในออสเตรีย/สโลวาเกียอาจใช

เสนทางเวียนนา-กรุงเทพฯ บินตรง (OS/BR)  

- คนไทยในออสเตรียที่พำนักใกลเยอรมนี 

อาจใชเสนทาง แฟรงกเฟรต/มิวนิก-

กรุงเทพฯ (TG/LH) 

- คนไทยในสโลวีเนียอาจใชเสนทาง         

ลูบลิยานา-ปารีส/อิสตันบูล/ดูไบ-กรุงเทพฯ 

(หลายเสนทาง/สายการบิน) 

  

ประชาสัมพันธแผนอพยพใหชุมชน

ไทยทราบ และ/หรือนำแผน 

upload ขึ้น website ของ  

สอท./สกญ. พรอมหมายเลข

โทรศพัท หรือ e-mail address         

ที่ประชาชนติดตอได 

นำแผนอพยพที่เปนปจจุบัน ขึ้นเว็บไซต 

สอท. พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือ        

อีเมลที่คนไทยติดตอได 

https://www.thaiembassy.at/th

/content_page/item/295-

evacuation-plan.html 

 

  

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

17 มีนาคม 2566 

 


