
แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกดิสงคราม 

สอท. ณ กรุงลอนดอน 
 

ระดับ 1 (สีเขียว) 
ปัจจัยบ่งชี้         สถานการณ์ปกติ 
ปัจจัยควบคุม     สถานการณ์ปกติ 
เป้าหมาย          เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ ดำเนินการแล้ว  
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ ดำเนินการแล้ว เน้นแกนนำเครือข่ายคนไทยและวัดไทย 
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม  
วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้า 
แรงงานไทย (Foreman) 

ดำเนินการแล้ว ใช้แกนนำคนไทยในพ้ืนที่ต่าง ๆ และ 
Facebook ของ สอท. เป็นเครือข่ายและ
ช่องทางแจ้งเหตุ ซ่ึง Facebook ของ 
สอท. เป็นช่องทางทีค่นไทยส่วนใหญ่ใน  
สหราชอาณาจักรเข้าถึงได้  

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ 
หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล 
สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก 6 เดือน) 

ดำเนินการแล้ว
และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

กำหนดวงรอบการปรับปรุงทุก 6 เดือน 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างสำรวจและปรับปรุง
ข้อมูลวัดไทยในสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์ 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้ว  
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ  
เส้นทางอพยพ 

ดำเนินการแล้ว - เน้นวัดไทยเป็นจุดนัดพบและสถานที่
สำคัญอ่ืนของชุมชนไทยในแต่ละพ้ืนที่ 
- ปรับเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ โดยใช้ข้อมูล
จากการพบปะคนไทยในการเดินทางไป
กงสุลสัญจร 

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบิน
จากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ เวลาใดบ้าง 
จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดย
เครื่องบินจากพ้ืนที่ อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไป
เมืองใดเพ่ือขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน 

ดำเนินการแล้ว เคลื่อนย้ายจากจุดนัดพบไปยังท่าอากาศยาน 
สหราชอาณาจักร 
- ท่าอากาศยาน Heathrow : สำหรับ
เที่ยวบินพาณิชย์ 
- ท่าอากาศยาน Stansted หรือ 
Farnborough : สำหรับเที่ยวบินพิเศษ 
- ท่าอากาศยานอ่ืนในเขตกรุงลอนดอน 
ได้แก่ Gatwick Luton และ London 
City  
- ท่าอากาศยานในเมืองสำคัญ เช่น 
แมนเชสเตอร์ เอดินบะระ เบอร์มิงแฮม 
คาร์ดิฟฟ์ ซึ่งมีเที่ยวบินไปภาคพ้ืนยุโรปได้ 

เอกสารแนบ 



รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
- กรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน
ออกจากกรุงลอนดอน สามารถนั่งรถไฟไป
ยังภาคพ้ืนยุโรป โดยออกจากสถานีรถไฟ 
St. Pancras International หรือสามารถ
เดินทางโดยเรือโดยสารระหว่างประเทศ
จากท่าเรือหลายแห่ง เช่น Southampton 
Dover  Newhaven และ Portsmouth 
เป็นต้น แต่ใช้เวลานานกว่าเดินทางโดย
รถไฟ 
ไอร์แลนด์ 
- ท่าอากาศยาน Dublin : มีเที่ยวบินไปยัง
กรุงลอนดอนรวมวันละหลายเที่ยวบิน  
- ท่าอากาศยานในเมืองสำคัญ เช่น    
Cork และ Shannon ที่มีเท่ียวบินไปยัง
กรุงลอนดอน (จำนวนเที่ยวบินน้อยกว่าที่
กรุงดับลิน) 
(ในภาพรวม คาดว่าจะไมม่ีเหตุฉุกเฉิน
ขนาดใหญ่ที่ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทย
จำนวนมาก) 

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

ดำเนินการแล้ว  

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน 
(สถานะ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 

 

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ/เว็บไซต์ หมายเหตุ 

หน่วยงานไทย 
สอท. ณ กรุงลอนดอน +44 79 1865 1720, +44 74 3683 1519 (สายด่วน) 

+44 20 7225 5502 
 

บริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)   

  
 

 

หน่วยงานสหราชอาณาจักร 
ตำรวจ 999 (เหตุด่วนฉุกเฉิน) 

101 (เหตุทั่วไป) 
+44 800 789 321 (เหตุฉุกเฉินจากภัยก่อการร้าย) 
https://www.met.police.uk/contact/af/contact-us/ 

 

สถานีตำรวจท้องถิ่น สามารถค้นหมายเลขติดต่อที่ 
https://www.police.uk/pu/contact-the-police/uk-
police-forces/ 

 

National Health 
Service (NHS) 

111  
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-
emergency-care-services/when-to-use-111/ 

 

สายด่วน Flood line +44 345 988 1188 รายงานน้ำท่วม 24 ชม.  

กรมอุตุนิยมวิทยา 
(เตือนภัยเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ) 

0370 900 0100 
หรือ +44 330 135 0000 (หากโทร.จากนอก สอ.) 
https://www.metoffice.gov.uk/about-us/contact 

 

หน่วยงานไอร์แลนด์ 
ตำรวจ / ดับเพลิง / 
รถพยาบาล /  
หน่วยชายฝั่ง 

112 หรือ 999  
https://www2.hse.ie/emergencies/when-to-call-
112-or-999.html 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
(เตือนภัยเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ) 

https://www.met.ie/warnings (เตือนภัย) 
+353 1 806 4260 (The Irish Meteorological Service) 
National Emergency Management Office for Severe 
Weather (Health Service Executive) 
+353 1 620 1658 

 

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