
๒/๓๐ 

 

(ร่าง) แผนเผชิญเหตุเมือ่เกิดวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืง/สงคราม 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยา่งกุ้ง  

 
1. สถานการณป์ัจจบุัน  

สถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 มีการประท้วงและใช้ความรุนแรงจากรัฐบาล
และกลุ่มต่อต้านเป็นระยะ โดยครอบคลุมพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมืองยังกระทบต่อ 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในบางช่วง เช่น ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
และในปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาประกาศภาวะฉุกเฉิน  (curfew)  ตั้งแต่เวลา 00.00 – 04.00 น.  (สถานะวันที่ 6 
พ.ค. 65) ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือดูแลคนไทยในสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้น 
(ศปก. สอท.ย่างกุ้ง) โดยในปัจจุบัน ศปก. สอท. ย่างกุ้ง ประเมิณสถานการณ์ปัจจุบันของเมียนมาในภาพรวม
อยู่ในระดบัสสีม้ (ณ วันที่ 6 พ.ค. 65) 
2.  ขอ้มลูและสถานะคนไทยในเมียนมา ในปัจจุบัน (สถานะวันที่ 6 พ.ค. 65) มีคนไทยลงทะเบียนในฐานข้อมูลของ 

สอท. ประมาณ 900 คนไทยที่อยู่ในเมียนมาแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ คือ 
(1) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย ครอบครัว และผู้ติดตาม ราว 50 คน 
(2) คนไทยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงย่างกุ้ง  ประมาณ 500 คน  
(3) คนไทยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเมืองอื่น ๆ อาทิ กรุงเนปิดอ มัณฑะเลย์  อิรวดี และตองจี ประมาณ  200 คน 
(4) คนไทยที่เมืองทวาย และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 48 คน 
(5) จนท. ปตท.สผ. ที่แท่นขุดเจาะกลางทะเลซอติก้า ประมาณ 40 คน 
(6) แรงงานไทยที่มาทำงานที่โรงงานอาหารทะเลแปรรูปที่เมืองมะริด ประมาณ 20 คน 

3. หนว่ยงานทีร่ับผิดชอบในการดำเนนิการชว่ยเหลอื/อพยพคนไทยในเมียนมา คือ ศปก.สอท. ย่างกุ้ง (เอกสารแนบ 3 ) 
4. วตัถปุระสงค์และเปา้หมายในการดำเนนิการชว่ยเหลอื/อพยพคนไทยในเมยีนมา 
        (1)  แจ้งข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือแก่ประชาชนคนไทยในเมียนมา 

   (2) ดำเนินการเพ่ือคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งใน
กรุงย่างกุ้งและเมืองสำคัญต่างๆ ของเมียนมา 

        (3) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเมียนมาที่เก่ียวข้อง 
   (4) รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมียนมา ให้กระทรวงฯ  
ทราบทุกระยะ (เม่ือเกิดสถานการณ์) 

 
 

* * * * * * * * * * 



๓/๓๐ 

 

แผนช่วยเหลอื/อพยพคนไทยกรณีเกดิวิกฤตกิารณท์างการเมอืง/เกดิสงคราม 
สอท. ณ กรงุย่างกุง้ 

 
ระดบั 1 (สเีขยีว) 

ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท. และผู้ที่เก่ียวข้อง 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้การได้ดีเสมอ - สำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และเอกสารทางราชการ เพื่อสะดวกต่อการ
จัดเก็บ/ขนย้าย หรือทำลายในกรณีฉุกเฉิน  
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เช่น ยานพาหนะ โทรศัพท์/
โทรศัพท์มือถือเครื่องหมายเลขฉุกเฉิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สำนักงาน และเวชภัณฑ์ 

 

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยลงทะเบียนในทะเบียนคนไทย  
- ปรับปรุงรายชื่อและรายละเอียดจุดติดต่อของทีมประเทศไทย/เครือข่ายผู้ประสานงาน
หลัก รวมถึงจุดรวมพลให้เป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 
   ลงทะเบียนคนไทย 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย - สร้างเครือข่ายกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมียนมาผ่าน Facebook สอท. กลุ่มไลน์ต่าง ๆ 
และ social media อ่ืน ๆ (กลุ่มไลน์ POC ที่สถานทูตใช้ติดต่อผู้ประสานงานในแต่ละเขต) 
- รวบรวมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภาคเอกชนไทยตามพ้ืนทีต่่าง ๆ เพ่ือใช้
ประสานให้ความช่วยเหลือหรือขอรับความช่วยเหลือ (หากจำเป็น) 

 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ  - จัดทำรายชื่อและรายละเอียดจุดติดต่อของหน่วยงาน และโรงพยาบาลของเมียนมาที่
จำเป็นต้องติดต่อในยามฉุกเฉิน  

 



๔/๓๐ 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้อง 

- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เช่น  
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เจ้าหน้าที่ TBC และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของไทยที่เก่ียวข้องของ
จังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมียนมา เช่น สนง. จังหวัด และ ตม. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การประสานงาน 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทยและจัดทำ
เส้นทางเดินทางกรณีอพยพ  

- เตรียมแผน/เส้นทางการอพยพคนไทยกลับประเทศไทยทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 
และซักซ้อม (หากโอกาสอำนวย) 

 

ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ  
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website  
ของ สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ  
e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้ 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของ สอท.  
  

 

 
  



๕/๓๐ 

 

ระดบั 2 (สเีหลอืง) 
ปัจจัยบ่งชี้         เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ/มีคำเตือนว่าจะสถานการณ์ทางการเมือง  
ปัจจัยควบคุม     รัฐบาลเมียนมาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ 
เป้าหมาย          คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด - ติดตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานกระทรวงฯ เป็นระยะ   
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและ
ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท. และ
เตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่าย
คนไทยที่กำหนด 
 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่คนไทยในเมียนมา ผ่านกลุ่มไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 
Facebook และ social media อ่ืน ๆ ของ สอท. และเครือข่ายคนไทยในเมียนมา 
 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
ประเทศ 

- ประสานกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณาออกคำแนะนำในการเดินทาง (travel advisory) ให้
คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเมียนมา 
- แจ้งคนไทยในเมียนมาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอท. ให้ใช้ความ
ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีความไม่สงบ 

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน - เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยและคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  
โดยเฉพาะฝ่ายกงสุลและสำนักงานของหน่วยงานทีมประเทศไทย 

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย เช่น  
จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก/อากาศ/น้ำ 

- ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแผนอพยพกับทีมประเทศไทย 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาและหน่วยงานไทยในจังหวัดชายแดน เพ่ือ
ทำความเข้าใจแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในเชิงปฏิบัติ 
- วางแผนจัดเตรียมจุดรวมพล เตรียมจัดหาสถานที่พักพิงชั่วคราว เสบียงอาหาร และ
อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับคนไทย 
- สำรวจความเป็นไปได้ในการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับอพยพคนไทย โดยประสานงาน 
กับทีมประเทศไทย และหน่วยงานของไทยในจังหวัดชายแดน หรือภาคเอกชน 

 



๖/๓๐ 

 

 

ระดบั 3 (สสีม้) 
ปัจจัยบ่งชี้         เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง 
ปัจจัยควบคุม     รัฐบาลเมียนมากำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน 
เป้าหมาย          ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติ 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมิน
สถานการณ์จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./
สกญ. มิตรประเทศ และการสำรวจ (หาก
สถานการณ์เอ้ืออำนวย) 

- ติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานกระทรวงฯ 
 อย่างต่อเนื่อง 

 

ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าภาพเพ่ือเพ่ิม
มาตรการ รปภ. สถานที่ 

- ประสานกรมพิธีการทูตเมียนมา + สน. Dagon เพ่ือให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ืออารักขา
สถานที่ของ สอท. ทำเนียบ ออท. ฝ่ายกงสุล และสำนักงานของหน่วยงานทีมประเทศไทย
อย่างเพียงพอ 

 

สอท. ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย
และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์
ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชุนไทยและผู้
ประสานงานชุมชนไทยทราบทุกระยะ 
(กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) 

- ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือคนไทย และให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์
ความไม่สงบและมาตรการของรัฐบาลเมียนมาและแจ้งคนไทยในเมียนมาทราบที่ตั้งของ
จุดรวมพล แผนและวิธีการอพยพ ผ่านช่องทางสื่อสารที่ยังสามารถใช้งานได้ เช่น 
Facebook สอท. หรือ social media อ่ืน ๆ หรือเครือข่ายคนไทยในเมียนมา 

 

สอท. สำรองเงินสด อาหาร เวชภัณฑ์ 
สิ่งจำเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอ 

- เตรียมสำรองเงินสด อาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอกับ
จำนวนคนไทยที่อาจต้องไปพักพิงในสถานที่พักพิงชั่วคราว 

 

แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
พ้ืนที่ 

- ประสานกระทรวงฯ เพ่ือออกคำแนะนำในการเดินทาง (travel advisory) ให้คนไทย
หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเมียนมาและประชาสัมพันธ์คำแนะนำดังกล่าวผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอท.  
- แจ้งให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เดินทางออกจากเมียนมา 

 



๗/๓๐ 

 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือซักซ้อมกรณีต้อง
อพยพ และหารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศ
เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคน
ชาติ 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาและ สอท./สกญ. มิตรประเทศใน 
เมียนมา เกี่ยวกับแนวทางการประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือคนชาติ 

 

แจ้ง/หารือกระทรวงฯ เกี่ยวกับแผนอพยพคน
ไทย  

- ประเมินจำนวนคนไทยที่เหลืออยู่ และซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยตามแผนอพยพ
ที่ได้เตรียมไว้ โดยหารือกับรัฐบาลเมียนมา กระทรวงการต่างประเทศ  รวมทั้งหน่วยงาน
ทีมประเทศไทย 
- จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับอพยพคนไทย (รถบัส เครื่องบินพาณิชย์ เครื่องบินพิเศษ 
หรือเรือของกองทัพเรือ) โดยประสานงานกับทีมประเทศไทย หน่วยงานของไทยในจังหวัด
ชายแดนและส่วนกลาง และภาคเอกชน 

 

 
  



๘/๓๐ 

 

ระดบั 4 (สแีดง) 
ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์บานปลาย เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสิ่งสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม ส่งผลต่อความปลอดภับต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย  
ปัจจัยควบคุม     รัฐบาลเมียนมาควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน 
เป้าหมาย          อพยพคนไทยที่เหลือออกพ้ืนที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว 

รายการ การดำเนนิการ หมายเหต ุ

ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์
ประสานงาน 24 ชม.) ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทยทราบตลอดเวลา 

- ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย โดยระดมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคนไทยให้ร่วมใน
การปฏิบัติภารกิจของศูนย์ฯ และแจ้งคนไทยในเมียนมาให้ทราบที่ตั้งของจุดรวมพล วิธีการ
อพยพ และกำหนดการอพยพ ผ่านช่องทางสื่อสารที่ยังสามารถใช้งานได้ เช่น Facebook 
สอท. หรือ social media อ่ืน ๆ หรือเครือข่ายคนไทยในเมียนมา 
- รายงานกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเส้นทางอพยพอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งแจ้งคน
ไทยที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้เดินทางมาจุดรวมพล หรือเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหาก
เดินทางเองได้ 

 

แจ้งประเทศเจ้าภาพว่าจะอพยพคนไทยและ
ขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ 
โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทยและ 
รปภ. สอท.  

- แจ้งรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับการอพยพคนไทย และขอรับการสนับสนุนด้านการรักษา
ความปลอดภัยระหว่างการอพยพคนไทย และการรักษาความปลอดภัยของสถานที่พักพิง
ชั่วคราว และที่ทำการ สอท. 

 

อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ดำเนินการตามแผนอพยพคนไทย  
 

* * * * * * * * * * 
 

 
 
 
 



๙/๓๐ 

 

แผนเผชญิเหตุฉกุเฉนิกรณเีกดิวิกฤติการณท์างการเมอืง 
สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 

1. เริ่มมีข่าวความไม่
สงบ ทางการเมืองแต่
ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ 
คนไทย 

ระดับท่ี 1:                
สีเหลือง 

• ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือดูแลคนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ศปก. สอท. ย่างกุ้ง) 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ และติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดตลอดจนจัดตั้งคณะทำงาน เฉพาะกิจเพ่ิมเติมตาม
ความจำเป็น 

• แจ้งส่วนราชการในทีม ปทท. ให้จัดลำดับความเร่งด่วน/
ความสำคัญในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่จะ 
นำติดตัว ส่วนที่เหลือทิ้งหรือทำลาย 

• แจ้งข่าวสาร/พัฒนาการของสถานการณ์ และ                     
แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประสานงานหลักของแต่ละ 
township/เมือง ทราบ 

• ประสานกระทรวงฯ ขออนุมัติในหลักการให้ สอท.              
ถือเงินสดจำนวนมากข้ึนในมือร้อยละ 20 และขอให้
กระทรวงฯ จัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินสนับสนุน 

• เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร โดยแจกจ่ายวิทยุสื่อสาร
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกรณีที่สัญญาณโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

• เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เติมน้ำมันรถยนต์
ราชการเต็มถังทุกคัน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน              
และจัดเตรียมเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติมหากจำเป็น 
 
 

• ติดตามข้อมูลข่าวสาร/
ความเคลื่อนไหว 
ด้านกองทัพ รายงาน    
ศปก. สอท. ย่างกุ้ง  
เพ่ือแจ้งรัฐบาล 

• เตรียมความพร้อมของ
แต่ละสำนักงาน อาทิ 
น้ำมันเชื้อเพลิง เงินสด
ในมือ อาหาร/
เครื่องดื่ม ยารักษาโรค 
และอ่ืน ๆ 

• แจ้งคนไทยโดยเฉพาะ                  
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย                    
ให้ระมัดระวังตัว เตรียมเสบียง
อาหารและของใช้ที่จำเป็น                
ไว้ในที่พัก 

• ขอให้คนไทยที่ไม่มีภารกิจสำคัญ
ในเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เด็ก สตรีและคนชรา เดินทาง
กลับไทยให้มากที่สุด ในขณะที่
การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ 
ยังเป็นปกติอยู่  



๑๐/๓๐ 

 

สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 
2. เจ้าหน้าที่รัฐบาล
เมียนมาออกมา
ควบคุมสถานการณ์
ตามท้องถนน 
3. เกิดผลกระทบ 
ในวงกว้าง  
การดำรงชีวิตของคน
ไทยไม่เป็นปกติ  
เริ่มเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระดับท่ี 2:                
สีส้ม 

• ประชุมประเมินสถานการณ์เพ่ือพิจารณาแผนการอพยพให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และรายงานรัฐบาล  

• ประสานงานกับฝ่ายเมียนมา อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ท่าอากาศยาน และสำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง เพ่ือเตรียมเคลื่อนย้ายคนไทย  

• ประสานงานสายการบินเพ่ือเตรียมความพร้อม 
• แจ้งผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับแนวทางในการเคลื่อนย้าย

คนไปยังจุดรวมพลคนไทย 
• เตรียมรายชื่อ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ประจำตัวคนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมา เพ่ือทราบจำนวน / 
แบ่งกลุ่ม/ จัดลำดับก่อนหลังในกรณีท่ีต้องเคลื่อนย้ายกลับ 
ปทท. พร้อมส่งข้อมูลแก่สายการบิน 

• รวบรวมพาหนะจากสำนักงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานของ ศปก. สอท. ย่างกุ้ง และจัดหายานพาหนะ
เพ่ิมเติมหากจำเป็น เพ่ือให้เพียงพอ หากต้องมีการ
เคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก 

• สำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และสถานที่ให้
พร้อมและเพียงพอกับจำนวนคนไทยที่จะพำนักอยู่ในจุด
รวมพล 
• ประสานงานด่าน ตม. ชายแดนไทย-เมียนมา ทุกแห่งให้

เตรียมแผนอำนวยความสะดวกในการรับผู้คนที่เดินทาง
กลับ ปทท. ทางบก 
• หากมีผู้เจ็บป่วย/ได้รับบาดเจ็บ จะประสานงานเพ่ือขนส่ง

กลับทางอากาศ (medical evacuation) 
• ศปก. สอท. ย่างกุ้ง เตรียมออกเอกสารสำคัญประจำตัว 

(C.I.) ให้แก่คนไทยในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูก
ทำลาย 

• ผชท. ทหารทั้ง 3 
เหล่าทพัประสานงาน
ต้นสังกัดเพ่ือ
เตรียมพร้อม กรณี
จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย              
คนไทย 

• ประสานงาน
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ท้องถิ่น              
เพ่ิมมาตรการรักษา                
ความปลอดภัย และ 
เตรียมเคลื่อนย้าย 
อาทิ การเตรียมความ
พร้อมที่ท่าอากาศยาน
ทหารย่างกุ้ง  
ท่าอากาศยาน
นานาชาติย่างกุ้ง และ/
หรือ ท่าเรือย่างกุ้ง 

• ประสานงานลูกข่าย คนไทยให้
ทยอยอพยพเคลื่อนย้ายไปยัง                       
จุดรวมพลคนไทย                
ที่กำหนด 

• คนไทยในมะริด  เมาะลำไย 
ทวาย รัฐฉาน รัฐคะหยิ่น  
ควรพิจารณาเดินทางกลับ ปทท. 
โดยเส้นทางรถยนต์ เมื่อได้รับ
การแจ้งเตือน หากไม่มีความ
จำเป็นต้องอยู่ในเมียนมา 



๑๑/๓๐ 

 

 
 
สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 

4. เมื่อสถานการณ์
ลุกลาม/บานปลาย
และรัฐบาลเมียนมาไม่
สามารถควบคุมได้ 
5. เมื่อสถานการณ์มี
ความรุนแรง จนเป็น
อันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนไทย
ในเมียนมา 
6. เกิดสภาวะขาด
แคลนอาหาร 
เชื้อเพลิง และสิ่งของที่
จำเป็นส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของ คนไทย 

ระดับท่ี 3:                
สีแดง 

• แจ้งสถานการณ์ความไม่สงบ ข้อมูลคนไทยล่าสุด ขออนุมัติ
และเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาล/
ตามแนวทางที่รัฐบาลไทยกำหนด  

• แจ้งผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยเพ่ือเริ่มดำเนินการ
เคลื่อนย้ายคนไทยกลับ ปทท. 

• แจ้งทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย และขอรับ           
การสนับสนุนที่จำเป็น 

• ประสานฝ่ายเมียนมาให้ช่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร 
สถานที่และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
รวมทั้งมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและลูกจ้าง
ท้องถิ่นร่วมดูแลรับผิดชอบ            

• ในกรณีที่เที่ยวบิน             
ไม่เพียงพอหรือ
เครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้
รับอนุญาตให้ลงจอด 
รวมถึงมีอุปสรรค
สำหรับการเดินทาง
ทางเรือ ผชท. ทอ. 
และ ผชท. ทร. 
ประสาน ทอ. และ 
ทร. ขอความช่วยเหลือ 

• ผชท. ทบ. กำกับดูแล              
การดำเนินการ
เคลื่อนย้าย            
คนไทยจากจุดต่าง ๆ             
ไปยังพื้นที่รองรับก่อน            
การเคลื่อนย้ายกลับ 
ปทท.  โดยให้รายงาน 
ศปก. สอท. ย่างกุ้ง 
ทราบขั้นตอน             
ทุกระยะ 

• แจ้งคนไทยให้ทราบ/ยืนยันเวลา
และพ้ืนที่รองรับก่อนการ
เคลื่อนย้ายกลับ ปทท. 

• ประสานงานกับ                
สถานเอกอัครราชทูตและ  
ผชท. ทหาร ในการเคลื่อนย้าย 
คนไทยอย่างใกล้ชิด 

 



๑๒/๓๐ 

 

แผนเผชญิเหตุฉกุเฉนิกรณเีกดิภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 

1. เริ่มมีข่าวความไม่
สงบ หรือคำเตือนว่า 
จะเกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่ยัง
ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
คนไทย 

ระดับท่ี 1:                
สีเหลือง 

• ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือดูแลคนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ศปก. สอท. ย่างกุ้ง) 
โครงสร้าง(ตามภาคผนวก ก) ประกอบด้วยทีม ปทท. และ
ผู้แทนภาคเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดตั้งคณะทำงาน               
เฉพาะกิจเพ่ิมเติมตามความจำเป็น 

• แจ้งส่วนราชการในทีม ปทท. ให้จัดลำดับความเร่งด่วน/
ความสำคัญในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเอกสารที่จะ 
นำติดตัว ส่วนที่เหลือทิ้งหรือทำลาย 

• แจ้งข่าวสาร/พัฒนาการของสถานการณ์ และ                     
แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประสานงานหลักทราบ 

• แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศ 
เมียนมาผ่านรัฐบาลไปยังสื่อมวลชน (Travel Advisory) 

• ประสานกระทรวงฯ ขออนุมัติในหลักการให้ สอท.              
ถือเงินสดจำนวนมากข้ึนในมือร้อยละ 20 และขอให้
กระทรวงฯ จัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินสนับสนุน 

• เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารโดยแจกจ่ายวิทยุสื่อสาร
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในกรณีที่สัญญาณโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

• เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เติมน้ำมันรถยนต์
ราชการเต็มถังทุกคัน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน และ
จัดเตรียมเช่ายานพาหนะเพ่ิมเติมหากจำเป็น 

• ติดตามข้อมูลข่าวสาร/
ความเคลื่อนไหวด้าน
กองทัพ รายงาน    
ศปก. สอท. ย่างกุ้ง  
เพ่ือแจ้งรัฐบาล 

• เตรียมความพร้อมของ
แต่ละสำนักงาน อาทิ 
น้ำมันเชื้อเพลิง เงินสด
ในมือ อาหาร/
เครื่องดื่ม ยารักษาโรค 
และอ่ืน ๆ 

• แจ้งคนไทยโดยเฉพาะ                  
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย                    
ให้ระมัดระวังตัว เตรียมเสบียง
อาหารและของใช้ที่จำเป็น                
ไว้ในที่พัก 

• ขอให้คนไทยที่ไม่มีธุระสำคัญ             
ในเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
เดก็ สตรีและคนชรา เดินทาง
กลับไทยให้มากที่สุดในขณะที่
การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์                
ยังเป็นปกติอยู่ 



๑๓/๓๐ 

 

 
สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 

2. มีเจ้าหน้าที่รัฐบาล
เมียนมาออกมาควบคุม
สถานการณ์ตามท้อง
ถนน 
3. ในกรณีภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเริ่มส่ง
ผลกระทบในวงกว้าง 
การดำรงชีวิตของคน
ไทยไม่เป็นปกติ เริ่มเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ระดับท่ี 2:                
สีส้ม 

• ประชุมประเมินสถานการณ์เพ่ือพิจารณาแผนการอพยพให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และรายงานรัฐบาล 

• ประสานงานกับฝ่ายเมียนมา อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ 
ท่าอากาศยาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเตรียม
เคลื่อนย้ายคนไทย  

• ประสานงานสายการบินพาณิชย์ของไทยทุกสายการบิน             
เพ่ือเตรียมความพร้อม 

• แจ้งผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับแนวทางในการเคลื่อนย้ายคน
ไปยังจุดรวมพลคนไทย 

• เตรียมรายชื่อ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประจำตัว
คนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมาเพ่ือทราบจำนวน / แบ่งกลุ่ม/ 
จัดลำดับก่อนหลังในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายกลับ ปทท.               
พร้อมส่งข้อมูลแก่สายการบินพาณิชย์ของไทยและเมียนมา 

• รวบรวมพาหนะจากสำนักงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานของ ศปก. สอท. ย่างกุ้ง และจัดหายานพาหนะ
เพ่ิมเติมให้เพียงพอ หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายคน
จำนวนมาก 

• จัดลำดับความสำคัญเอกสารและอุปกรณ์ราชการเพื่อจัดเก็บ/
ทำลาย/ส่งกลับ ปทท. 

• สำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และสถานที่ให้
พร้อมและเพียงพอกับจำนวนคนไทยที่จะพำนักอยู่ในจุดรวม
พล 

• ผชท. ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ
ประสานงานต้นสังกัด              
เพ่ือเตรียมพร้อม กรณี
จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย              
คนไทย 

• ประสานงานเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานท้องถิ่น                  
เพ่ิมมาตรการรักษา                
ความปลอดภัย และ 
เตรียมเคลื่อนย้าย อาทิ 
การเตรียมความพร้อม 
ที่ท่าอากาศยานทหาร 
ย่างกุ้ง ท่าอากาศยาน
นานาชาติย่างกุ้ง 

• ประสานงานลูกข่าย 
คนไทยให้ทยอยอพยพ
เคลื่อนย้ายไปยัง                       
จุดรวมพลที่กำหนด 

• คนไทยในมะริด          
เมาะลำไย ทวาย                
ควรพิจารณาเดินทาง
กลับ ปทท. โดย
เส้นทางรถยนต์                
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน 
หากไม่มีความจำเป็น 
ต้องอยู่ในเมียนมา 



๑๔/๓๐ 

 

• ประสานงานด่าน ตม. ชายแดนไทย-เมียนมา ทุกแห่งให้
เตรียมแผนอำนวยความสะดวกในการรับผู้คนที่เดินทางกลับ 
ปทท. ทางบก 
• หากมีผู้เจ็บป่วย/ได้รับบาดเจ็บ จะประสานงานเพ่ือขนส่ง

กลับทางอากาศ (medical evacuation) 

• ศปก. สอท. ย่างกุ้ง เตรียมออกเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) 
ให้แก่คนไทยในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกทำลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



๑๕/๓๐ 

 

สถานการณ ์ การเตรียมการ สถานเอกอัครราชทูต ผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร ผูป้ระสานงานหลัก 
4. เมื่อสถานการณ์
ลุกลาม/บานปลายและ
รัฐบาลเมียนมาไม่
สามารถควบคุม
สถานการณ์ได ้และ
ผลกระทบของภัยพิบัติ
ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ประชาชนในวงกว้าง  

ระดับท่ี 3:                
สีแดง 

• แจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติ และข้อมูลคนไทยล่าสุด ขออนุมัติ
และเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาล/
ตามแนวทางที่รัฐบาลไทยกำหนด 

• แจ้งผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยเพ่ือเริ่มดำเนินการ
เคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย 

• แจ้งทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย และขอรับ           
การสนับสนุนที่จำเป็น 

• ทำลายเอกสารลับ ประสานฝ่ายเมียนมาให้ช่วยรักษา               
ความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของ 
สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่นและลูกจ้างท้องถิ่นร่วมดูแลรับผิดชอบ           

• ในกรณีที่เที่ยวบิน             
ไม่เพียงพอหรือเครื่องบิน
พาณิชย์ไม่ได้รับอนุญาต 
ให้ลงจอด ผชท. ทอ.              
และ ผชท. ทร. ประสาน 
ทอ. และ ทร. ขอความ
ช่วยเหลือ  

• ผชท. ทบ. กำกับดูแล              
การดำเนินการเคลื่อนย้าย            
คนไทยจากจุดต่าง ๆ             
ไปยังพื้นที่รองรับก่อน            
การเคลื่อนย้ายกลับ ปทท.  
โดยให้รายงาน ศปก. อท. 
ย่างกุ้ง ทราบขั้นตอน             
ทุกระยะ 

• แจ้งคนไทยให้ทราบ/
ยืนยันเวลาและพ้ืนที่
รองรับก่อนการ
เคลื่อนย้ายกลับ ปทท. 

• ประสานงานกับ                
สถานเอกอัครราชทูต
และ ผชท. ทหาร ใน
การเคลื่อนย้ายคนไทย 
อย่างใกล้ชิด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖/๓๐ 

 

แผนเผชญิเหตุฉกุเฉนิกรณภียัโรคระบาดรนุแรง 
สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 

1. เริ่มมีคำเตือนเกี่ยวกับ
การเกิดโรคระบาด
รุนแรง แต่ยังไม่ส่งผล
กระทบต่อคนไทย 

ระดับท่ี 1: 
สีเหลือง 

• ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือดูแลคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ศปก. สอท. ย่าง
กุ้ง) ซึ่งประกอบด้วยทีม ปทท. และผู้แทนภาคเอกชน เพ่ือประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดตลอดจนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ิมเติมตามความจำเป็น 

• ติดตามข่าวสารและประสานงานกับฝ่ายเมียนมา อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา 
สภากาชาดเมียนมา รวมทั้ง สำนักงาน World Health Organization ในกรุงย่างกุ้ง เพ่ือรับทราบสถานการณ์
ของโรคระบาด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นติดตามข่าวและ social media ในเมียนมา เพื่อดำเนินการการ
แจ้งเตือน 

• ประสานงานกับ รพ. เอกชนไทยในเมียนมา อาทิ รพ. สมิติเวช รพ. บำรุงราษฎร์ และ รพ. Ar Yu เพ่ือติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้งสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในเมียนมา  

• แจ้งข่าวสาร/พัฒนาการของสถานการณ์ และแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทย                      
ในเมียนมาทราบ 

• สํารองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล เจลล้างมือ เครื่องวัดระดับ
ออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน  

• หารือ สอท. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือคนชาติตนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (เจ้าหน้าที่
กงสุลสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเมียนมาจะมีการประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน อย่างสม่ำเสมอ) 

• แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่เกิดโรคระบาดในเมียนมาผ่านรัฐบาลไปยังสื่อมวลชน              
(Travel Advisory) 

 
 
 
 
 



๑๗/๓๐ 

 

สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 
2. กรณีเกิดภัยโรค   

ระบาดรุนแรง 
ระดับท่ี 2: 
สีส้ม 

• ประสานงานกับฝ่ายเมียนมา อาทิ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข (Public Health 
Department and Pandemic Control Department) รวมทั้งสภากาชาดเมียนมา เพ่ือขอทราบสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค (พ้ืนที่/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งคนเมียนมาและคนต่างชาติ) การป้องกันการติดเชื้อ/
การรักษา แนวทาง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลเมียนมา
จัดหาให้แก่ผู้ประสบภัยเพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานให้กระทรวงฯ ทราบเป็นระยะ 

• ประกาศเตือนคนไทยเก่ียวกับโรคระบาดดังกล่าว อาทิ พ้ืนที่การแพร่ระบาด วิธีป้องกันการติดเชื้อ อาการของ
โรค และที่ตั้ง รพ. /ศูนย์ป้องกันโรคของรัฐบาลเมียนมาที่ใกล้พ้ืนที่การแพร่ระบาดของโรค โดยให้คนไทย
เดินทางออกนอกพ้ืนที่โรคระบาดและพ้ืนที่ใกล้เคียง (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออกนอก
พ้ืนที่ได้) หากสงสัยว่า ตนเองมีอาการป่วยจากโรคดังกล่าว ควรรีบแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเข้า
รับการรักษาที่ รพ. ท้องถิ่นโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 

• ประสานงานกับเครือข่ายคนไทยอย่างใกล้ชิดเพ่ือรายงานกระทรวงฯ หากมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรค
ระบาด  

• รายงานสถานการณ์โรคระบาดให้กระทรวงฯ ทราบอย่างต่อเนื่องและเสนอข้อพิจารณาแก่กระทรวงฯ ในการ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือส่งคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเวชภัณฑ์มาให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยที่ได้รับผลกระทบ รวมถงึช่วยเหลือฝ่ายเมียนมา (หากจำเป็น/ได้รับการร้องขอ)  

• สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยอาศัยระเบียบ ก. คลัง  
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพ่ือ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

• ประสานงานกับหน่วยงานหลักของรัฐบาลเมียนมา  ได้แก่ กต. มท. ตม. และท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความ
สะดวกและช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายคนไทย 

• ประสานงาน สตม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางกลับ ปทท. ทางบก 

• ประสานงานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการอพยพคนไทยทางน้ำ 



๑๘/๓๐ 

 

• ประสานงานสายการบินพาณิชย์ของไทยทุกสายการบินเพ่ือเตรียมความพร้อม 

• เตรียมรายชื่อ / ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประจำตัวคนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมา เพ่ือทราบจำนวน / 
แบ่งกลุ่ม/  จัดลำดับก่อนหลังในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายกลับ ปทท. พร้อมส่งข้อมูลแก่สายการพาณิชย์ต่างๆ ใน
เมียนมา 

• รวบรวมพาหนะจากสำนักงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทำงานของ ศปก. สอท. ย่างกุ้ง 

• ตั้งกลุ่มไลน์สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย กรณีหากต้องอพยพ โดยรอคำสั่งการจาก             
เอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

• สำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และสถานที่ให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนคนไทยที่จะพำนักอยู่
ในจุดรวมพล หากจำเป็นต้องอพยพคนไทย 

• ศปก. สอท. ย่างกุ้ง เตรียมออกเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) ให้แก่คนไทยกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูก
ทำลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙/๓๐ 

 

สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 
3. ภัยโรค ระบาด        

มีความรุนแรง
ลุกลามจนรัฐบาล 
เมียนมาไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของ
คนไทย 

ระดับท่ี 3: 
สีแดง 

• แจ้งสถานการณ์โรคระบาด ภาพรวมภายในเมียนมาและข้อมูลคนไทยล่าสุดและเส้นทางอพยพแก่กระทรวงฯ  
ขออนุมัติและเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับ ปทท. เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล/ตามแนวทางที่รัฐบาล
กำหนด เพ่ือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก ตรวจร่างกาย/กักกันคนไทยทีต่ิดโรค
เพ่ือเร่งดำเนินการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าวใน ปทท.   

• แจ้งผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยเพ่ือเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับ ปทท. 

• แจ้งทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย และขอรับการสนับสนุนที่จำเป็น 

• ทำลายเอกสารลับ ประสานฝ่ายเมียนมาให้ช่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของ                         
สถานเอกอัครราชทูต  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐/๓๐ 

 

แผนเผชญิเหตุฉกุเฉนิกรณีมกีารประทว้งและการลอ้มสถานเอกอคัรราชทูตฯ และทำเนยีบ ออท. ณ กรงุย่างกุง้ 
สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 

1. ภาวะปกติ ระดับท่ี 1: 
สีเหลือง 

• ตั้งกลุ่มไลน์สำหรับประเมินสถานการณ์ในเมียนมาและ ปทท. ที่อาจส่งผลให้เกิดการประท้วงที่ สอท.  ประกอบด้วย 
ได้แก่ (1) ออท. (2) อท. (3) อทป. (4) อทป. ฝ่ายความมั่นคง (5) ผชท. ทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพ (6) ผชท. ตร. (7) ผชท. 
ปปส. (8) อทป. พณ. (9) จนท. การเมือง และ (10) จนท. กงสุล 

• ติดตามข่าวสารและประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา อย่างใกล้ชิด และ
กำกับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นติดตามข่าวและ social media เมียนมา เพ่ือการแจ้งเตือน 

• เตรียมความพร้อมในการย้ายของมีค่า สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูต  

• เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจัดเอกสารสำคัญทางราชการในฝ่ายของตนไว้ในบริเวณเดียวกันเพ่ือง่ายแก่การขนย้าย หรือ ทำลาย 

• พิจารณาติดลวดหนามบนกำแพง รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์เผชิญเหตุต่าง ๆ อาทิ ถังดับเพลิง บันไดและเชือกโรยตัว 
ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

• ประสานงานกับหน่วยราชการและเพ่ือนบ้านโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือขอความร่วมมือในการขอผ่านทาง
หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบุเส้นทางอพยพออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ กรณีฝ่ายความมั่นคงเมียนมาไม่
สามารถควบคุมผู้ประท้วงได้ 

• ระบุจุดนัดพบและตรวจสอบความพร้อมของจุดนัดพบ อาทิ บ้านพัก ผชท. ทบ. หรือสถานที่เหมาะสม เป็นที่พักรอ 

• ระบุสถานที่เก็บเอกสารและทรัพย์สินที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบ ชั่วคราวในกรณีเกิดการประท้วง 

• มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่เกิดการประท้วง  
โดยจัดให้มีระบบ buddy 

 
 
 
 
 



๒๑/๓๐ 

 

 
สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 

2. กรณีได้รับ
ข่าวสาร ว่า อาจเกิด
การประท้วง 

ระดับท่ี 2: 
สีส้ม 

• ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูต รวมทั้งประสานงานขอทราบชื่อแกนนำ  
การประเมินจำนวนผู้ประท้วง วัน/เวลาและ โอกาสที่จะประท้วง (เมียนมามีกฎหมายควบคุมการชุมนุม แกนนำผู้
ประท้วงต้องให้ข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือขออนุญาตก่อนจัดการชุมนุม) เพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
รายงานให้กระทรวงฯ ทราบ  

• พิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำเอกสารและทรัพย์สินที่สำคัญ รถยนต์ ออกจาก สอท. และทำเนียบ ออท.                      
เพ่ือย้ายไปเก็บในที่ปลอดภัยและห่างไกล 

• ปิดการให้บริการของฝ่ายกงสุล หรือ ปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ ชั่วคราว กรณีมีความจำเป็น 

• พิจารณาความเหมาะสมในการให้ ขรก. และ จนท. ท้องถิ่น ทำงานที่บ้าน ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้                            
ประจำในสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์   

• ต้ังกลุ่มไลน์สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย กรณีหากต้องอพยพ โดยรอคำสั่งการจาก 
เอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

• ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายเตรียมเสื้อผ้าที่ใกล้เคียงกับการแต่งกายของคนท้องถิ่น เพ่ือสวมใส่                          
ในกรณีต้องอพยพ 

• กำหนดเส้นทางอพยพและติดตั้ง/เตรียมเครื่องมือสำหรับการอพยพ เช่น บันได และ/หรือ เชือกโรยตัว ให้พร้อม 

• การเตรยีมสถานที่นอกสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับเป็น safe house / war room กรณีฉุกเฉินและจำเป็น 
 
 
 
 
 



๒๒/๓๐ 

 

 
 
สถานการณ ์ การเตรียมการ การดำเนนิการ 

3. มีการประท้วง                
ที่ สอท. 

ระดับท่ี 3: 
สีแดง 

• ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายเข้ามาทำงานและดูแลความเรียบร้อยของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเดินทางมากับรถแท็กซี่  หรือรถโดยสารสาธารณะ 

• ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและ กต. เมียนมา อย่างใกล้ชิด 

• ประเมินสถานการณ์ของการประท้วงเป็นรายชั่วโมง โดยรายงานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง                                      
สำเนา ทุก สนง. ในทีม ปทท. 

• หากแกนนำผู้ประท้วงประสงค์ท่ีจะยื่นหนังสือให้แก่ฝ่ายไทย (1) ควรพิจารณาให้ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (2) พิจารณา                                
ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่กงสุลที่ประตู โดยห้ามถ่ายรูปหรือดำเนินการในลักษณะอ่ืน ๆ และพิจารณาตามความเหมาะสม                         
ของสถานการณ์   

• หากได้รับการแจ้งจากหน่วยงานความมั่นคงเมียนมา เอกอัครราชทูตฯ จะประเมินว่า สถานการณ์ควบคุมไม่อยู่                                      
ให้สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น อพยพออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบ ตามเส้นทางที่ระบุและไป
รวมตัวที่จุดนัดพบ  

• มอบหมายให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องประจำที่ safe house / war room นอกพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (หากจำเป็น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕/๓๐ 

 

 
 

จดุรวมพลคนไทยและพืน้ทีร่องรับกอ่นการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศไทย 
กรงุยา่งกุ้ง 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

- สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก (ในกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติ) 

- สำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทหารเรือ 

- สำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทหารอากาศ 

- โรงแรม Chatrium 

เมอืงมัณฑะเลย/์ พุกาม/ เนปดิอ/ ตองจ ี

- สำนักงานบริษัท CP เมืองมัณฑะเลย์ 

เมอืงเมาะลำไย 

- สำนักงานบริษัท SCG เมืองเมาะลำใย 

เมอืงมะรดิ 

- สำนักงานบริษัท PTT เมืองมะริด 

เมอืงทวาย 

- สำนักงานบริษัท ITD เมืองทวาย 

พื้นทีร่องรบักอ่นการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศไทย 
กรงุยา่งกุ้ง 

- ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง 

- ท่าอากาศยานทหารกรุงย่างกุ้ง 
(กรณีท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้งปิดทำการ) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



๒๗/๓๐ 

 

 
สถานที่ตัง้ของสถานเอกอคัรราชทูต  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar 
 โทรศัพท์ +951-222-784, +951-226-721, +951-226-728  ต่อ 119 
thaiembassyygn@gmail.com 
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