
แผนอพยพคนไทยในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ 
กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยจากการก่อการร้าย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 

ระดับ 2 (สีเหลือง) 

ปัจจัยบ่งชี้ การเผชิญหน้าทางทหารระหว่างอินเดียกับปากีสถาน  
                     การเผชิญหน้าระหว่างผู้ก่อความไม่สงบภายในกับทางการรัฐ 
ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินสามารถมีมาตรการและแผนการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด  
                     ไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง การด าเนินชีวิตและธุรกิจตามปกติ 
เป้าหมาย คนไทยรับทราบการประเมิยสถานการณ์จากสถานกงกสุลใหญ่ 
                     รับทราบจุดติดต่อ และแผนอพยพ   
  เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศ/รัฐเป้าหมาย 
 

รายการ การด าเนินการ หมายเหตุ 

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด - ติดตามข่าวสารจากทางการอินเดีย และ
ข้อมูลวงในจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
อินเดีย และนักการทูตต่างชาติในเมือง
มุมไบ   

- สืบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ อาทิ 
นักข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และ
เว็บไซต์ของทางการอินเดีย เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์  

 

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบและตระหนักถึง
แผนอพยพของสอท./สกญ. และเตรียมพร้อมซักซ้อม
การสื่อสารกับเครือข่ายคนไทยที่ก าหนด 

- ในการด าเนินโครงการกงสุลสัญจร               
ในทุกรัฐ ก าหนดให้มีการประชุมหารือ
กับผู้น าเครือข่ายชุมชนไทยในเมือง
มุมไบและเมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ 
รัฐกัว รัฐคุชราต และรัฐมัธยประเทศ 
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผน
อพยพแก่ชุมชนไทยอย่างสม่ าเสมอ  

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบ                  
ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารของ สกญ. 
เแผนอพยพ และประกาศ 
เตือนภัยผ่านทางเว็บไซต์ 
(thaiembassy.org/mumbai) และ 
facebook 
(@thaiconsulatemumbai) รวมทั้ง 

 



LINE รวมทั้งเบอร์โทรศัพทย์ hot line 
ของ สกญ. (+91 9820293349) 

แจ้งข่าวให้คนไทยในพ้ืนที่เตรียมสัมภาระ เอกสาร
เดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง 
ให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ 

- แจ้งข่าวการเตรียมความพร้อมใน 
การอพยพ ผ่านสื่อออนไลน์ของ สกญ. 
และผ่านผู้แทนเครือข่ายคนไทยในเมือง
มุมไบและะเมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ
รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ  

- พิจารณาจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือให้
ความช่วยเหลือ รวมทั้งบริการออก
เอกสารเดินทางให้กับคนไทย 

- แจ้งช่องทางการติดต่อการบินไทย หรือ 
บางกอกแอร์เวย์ส หรือสายการบิน
อินเดียที่มีเที่ยวบินไปยังประเทศไทย 
รวมทั้งประสานสายการบินต่าง ๆ และ
ทางการอินเดียเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่คนไทยที่ต้องการเดินทางออก
นอกประเทศ  

 

แจ้งเตอืนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพ้ืนที่
เสี่ยงในอินเดีย 

- จัดท าประกาศเพ่ือแจ้งเตือนคนไทยใน
พ้ืนที่ และคนไทยที่มีแผนเดินทางมายัง
ในพ้ืนที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ของ สกญ. รวมทั้งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรมการกงสุล 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มชุมชนไทยให้มากท่ีสุด 

 

ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของส านักงาน - ประชุมหารือ และซักซ้อมกับต ารวจ
ท้องถิ่นเก่ียวกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย และความเสี่ยงต่าง ๆ อาจ
เกิดข้ึน  

 

ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ 
เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ 

- แจ้งให้คนไทยในรัฐในเขตอาณาทราบ 
และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผน
อพยพ ผู้น าเครือข่ายคนไทย และจุดนัด
พบอย่างสม่ าเสมอ  

 

หมายเหตุ  ให้ กสญ. เป็นผู้ใช้ดุลพินิจด าเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการ
ปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น 

------------------------------- 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  

  กุมภาพันธ์ 2562 



 

แผนอพยพคนไทยในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ  
กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยจากการก่อการร้าย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ขอบเขตการคุ้มครองและดูแลคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ 
 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบมีเขตอาณาครอบคลุม 4 รัฐ ทางทิศตะวันตกของอินเดีย  

ได้แก่ รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) รัฐคุชราต (Gujarat) รัฐกัว (Goa) และ รัฐมธัยประเทศ (Madhya Pradesh)  
                                                                    

2. คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
คนไทยในเขตอาณา ประมาณ 375 คน  
    2.1   จ าแนกตามพื้นที่    

  รัฐมหาราษฏระ     เมืองมุมไบ (มุมไบตอนใต้ เป็นที่ตั้งของสถานกงสลุใหญ่ ฯ  ที่พักของข้าราชการ    
                          พนักงานของรัฐ พนักงานร้านอาหาร และสปา ส่วน มุมไบตอนกลาง/เหนือ  
                          เป็นที่พักของแรงงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน   
                        เมืองปุเณ (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา)  
  รัฐกัว     เมืองปานาจี เมืองมาเกา (ส่วนใหญ่เป็นสตรีสมรสกับชาวอินเดียหรือต่างชาติ) 
  รัฐคุชราต    เมืองคานธีนคร เมืองอาห์เมดาบาด (โรงงาน/บริษัทไทย)  
  รัฐมัธยประเทศ     เมืองโภปาล เมืองอินดอร์  

   2.2     จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
            ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัว   ประมาณ 20 คน    
            นักศึกษาและนักเรียน              ประมาณ 100 คน   
        พนักงานบริษัท รา้นเสริมสวย สปา และร้านอาหาร   ประมาณ 100 คน   
            คนไทยทีส่มรสกับชาวอินเดียหรือชาวต่างชาติ   ประมาณ 70 คน  
            แรงงานในโครงการก่อสร้าง     ประมาณ 85 คน  

    
 
 
 
 



 

3. ประเมินสถานการณ์เสี่ยงภัยในเขตอาณา 
3.1  ความเสี่ยงจากภัยก่อการร้าย/ความขัดแย้งในประเทศ (มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง) 

(1) ภัยก่อการร้าย  เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ เป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย เนื่องจากเป็นศูนยฺกลางคมนาคมและ
เศรษฐกิจที่ส าคัญของอินเดีย เมื่อปี 2551 กลุ่มก่อการร้ายได้โจมตีโรงแรมชั้นน าและสถานที่ส าคัญ มีผู้เสียชีวิตถึง 170 คน และ
บาดเจ็บ 325 คน โดยมีพนักงานนวดสปาชาวไทยที่ท างานในโรงแรม Oberoi  เสียชีวิต 1 คน  และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 
ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 3 แห่ง ในย่านธุรกิจกลางเมืองมุมไบ มีผู้เสียชีวิต 17 คน และบาดเจ็บ 130 คน 

(2) ภัยจากความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียและปากีสถาน เมื่อ 14 ก.พ. 2562 ที่เมืองปุลวามา รัฐจัมมูร์และ
แคชเมียร์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของทางการอินเดียเสียชีวิตกว่า 46 ราย ซึ่งต่อมากองทัพอากาศอินเดีย ( Indian Air Force – 
IAF) ได้ตอบโต้โดยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ เมื่อ 26 ก.พ. 2562 เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวเป็นผลให้ทางการ                      
รัฐมหาราษฏระ และรัฐคุชราต ได้ประกาศเตรียมความพร้อมทางความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุด (high alert) ซึ่งทั้งสองรัฐ                  
มีพรมแดนทางทะเลและทางบกติดกับปากีสถาน และได้เกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในเมืองใกล้เคียงกับเมืองมุมไบเมื่อวันที่ 22 
ก.พ. 2562 

(3) ภัยความขัดแย้งภายในประเทศ เนื่องจากปัญหาความแตกต่างทางด้านศาสนา เผ่าพันธุ์ วรรณะ และความเหลื่อมล้ า
ทางฐานะสังคม จึงเกิดเหตุประท้วง นัดหยุดงาน กีดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่ง และท าลายข้าวของของทางราชการ รวมทั้งมีเหตุ
ความรุนแรงบ้างบางครั้ง แต่มักจ ากัดพื้นที่และช่วงเวลาก่อเหตุ     
3.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (มีความเป็นไปได้ปานกลาง) 

(1) อุทกภัย เขตกงสุลของ สกญ.ฯ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอินเดีย โดยรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต และรัฐกัว มีพื้นที่
ชายฝั่งติดทะเลอาราเบียน ส่วนรัฐมัธยประเทศตั้งอยู่ใจกลางประเทศไม่มีพื้นที่ติดทะเล สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบ
มรสุมเขตร้อน โดยฤดูร้อนมีอากาศร้อนชื้น (มีนาคม - ต้นมิถุนายน) ฤดูมรสุม (กลางมิถุนายน - ตุลาคม) มีฝนตกหนัก                   
ฤดูหนาวมีอากาศแห้งเย็น ทั้งนี้ บริเวณเขตกงสุลทั้ง 4 รัฐ มักได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนและลมมรสุม โดยเมื่อปี 2548 
ได้เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ที่รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต และทางตอนใต้ของรัฐกัว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน 1,100 คน  

(2) แผ่นดินไหว เมืองมุมไบอยู่ในระนาบแนวรอยเลื่อนธรณี  จ านวน 23 ต าแหน่ง มีความเสี่ยงจากการเกิด
แผ่นดินไหวในระดับปานกลาง ความรุนแรงระดับ 3 หรือ 6.5 ริกเตอร์  เมื่อปี 2536 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 7,928 คน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2553 ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณทิศตะวันตกของรัฐมหาราษฏระในระดับ 5 ริกเตอร์ 
แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย 

 

4. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพคนไทย (เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ) 
4.1 กรณทีี่ไม่จ าเป็นต้องอพยพ 
 -   จัดตั้งศูนย์ที่ สกญ. ฯ เพื่อติดตามข่าวท้องถิ่นและประสานงานกับทางการอินเดีย เพื่อประเมินสถานการณ์ความจ าเป็น           
หากต้องอพยพคนไทย ทั้งในกรณีแผ่นดินไหว/อุทกภัย/การก่อการร้าย มีหมายเลข hotline คือ +91 9820293349 
 -   สื่อออนไลน์  ทางเว็บไซต์ (thaiembassy.org/mumbai) และ facebook (@thaiconsulatemumbai) ของ สกญ.ฯ 
และไลน์กลุ่มชุมชนไทย  
     -  จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งหากมีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และให้ความช่วยเหลือ                      
สกญ.ฯ จะช่วยประสานกับ บริษัท การบินไทยฯ / เมืองมุมไบ  หรือ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส หรือสายการบินอ่ืนใด ให้แก่คน
ไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย 
4.2  กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพ 
   4.2.1 การอพยพคนไทยทั่วไป   
           -   สกญ.ฯ เป็นศูนย์อ านวยการและประสานงานกับฝ่ายอินเดียในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอพยพคนไทย โดยจัด
เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนประจ าที่ สกญ.ฯ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
              -   เนื่องจากคนไทยอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย สกญ.ฯ อาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งบริการออกเอกสารเดินทางให้กับคนไทย 



 

 - การอพยพทางอากาศ โดย สกญ.ฯ จะประสานกับการบินไทย หรือ บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งรายชื่อคนไทยและ
ขอให้ด าเนินการอพยพโดยเร็ว โดยใช้ท่าอากาศยานเมืองมุมไบเป็นหลัก รวมทั้งขอให้กระทรวงฯ ประสานเรื่อง flight 
clearance 
 -  ที่พักชั่วคราวให้คนไทย หากมีความจ าเป็นเรื่องการจัดหาที่พักให้คนไทย สกญ.ฯ จะประสานกับทางการ             
รัฐมหาราษฏระให้อนุเคราะห์จัดหาที่พักให้คนไทย เช่น พื้นที่ราชการ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจาก สกญ.ฯ  
 - จัดเตรียมปัจจัยด ารงชีพตา่งๆ (น้ าดื่ม/อาหารแห้ง/ยา) ให้แก่คนไทยอยา่งเพียงพอ 
   4.2.2 การอพยพ จนท. ส่วนราชการ   
   -    ชุดที่ 1 ครอบครัวข้าราชการ  
   - ชุดที่ 2 ข้าราชการสตร ี
   - ชุดที่ 3 ข้าราชการชาย รวมถึง กสญ.ฯ อพยพเป็นชุดสุดทา้ย 
หมายเหตุ: ข้าราชการอาจเดินทางพร้อมคนไทย โดยหากไม่มีขา้ราชการเหลืออยู่ สกญ.ฯ อาจแต่งตั้งลูกจ้างให้ประจ าอยู่ที่
ศูนย์อ านวยการ เพื่อช่วยประสานงานตา่งๆ ตลอดจนแจ้งข้อมลูให้กับคนไทยที่เหลืออยู่ 
 

5. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพ (เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ) 
 เมืองปุเณมีชุมชนไทยใหญ่ที่สุดในเขตกงสุลของ สกญ. ฯ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐมหาราษฏระรองจากเมืองมุมไบ  
ห่างจากเมืองมุมไบทางรถยนต์ประมาณ 4 ช.ม. เมืองปูเณเป็นเมืองการศึกษาที่ส าคัญของอินเดีย มีจ านวนสถานศึกษาตั้งอยู่
มากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีนักศึกษา นักเรียน ประมาณ 80-100 คน มักเดินทางกลับประเทศไทยในในช่วงปิดภาคเรียน 
(เมษายน -กรกฎาคม)  
 สมาคมนักเรียนไทยเมืองปุเณ เป็นจุดติดต่อประสานงานของ สกญ. ฯ 
5.1   กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องอพยพ 
     5.1.1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว/อุทกภัย) มีความเป็นไปได้ปานกลาง 
        -  สกญ.ฯ ติดตามข่าวจากทางการอินเดีย และประสานกับสมาคมนักศึกษาไทยในเมืองปุเณ เพื่อแจ้งสถานการณ์    
ให้นักเรียนไทยและชุมชนไทยทราบ  
                  -  กรณีจ าเป็น สกญ. ฯ น าปัจจัยด ารงชีวิตที่จ าเป็นเบื้องต้นไปมอบให้  
                -  หากมผีู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย สกญ.ฯ จัดรถไปรับไปเมืองมุมไบเพื่อเดินทางต่อไปไทย โดยจัดที่พัก
ชั่วคราวในเมืองมุมไบระหว่างรอการเดินทางกลับประเทศไทย  
        5.1.2 กรณีเกิดการก่อการร้าย (มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง) 
             -  สกญ.ฯ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานกับทางการอินเดียเพื่อประเมินความรุนแรงของ
เหตุการณ์  
                 - ประสานและแจ้งเตือนจากสมาคมนักศึกษาไทยในเมืองปุเณ และพนักงาน บ. ซีพี รวมทั้งแจ้งข่าวที่ส าคัญผ่าน
เว็บไซต์ (thaiembassy.org/mumbai) และ  facebook ของ สกญ.ฯ และ LINE เพื่อให้คนไทยทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด 
และคนไทยสามารถติดต่อ สกญ.ฯ ผ่านทางหมายเลข hotline  
5.2   กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพ 
 -  แจ้งทางการรัฐมหาราษฏระ และเมืองปุเณ 
 -  ก าหนดให้ประธานสมาคมนักศึกษาไทยเป็นผู้ประสาน และแจ้งสถานการณ์ล่าสุดให้นักศึกษาและชุมชนไทยทราบ 
รวมทั้งตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในเบื้องต้น 
        -  ในกรณีจ าเป็นต้องอพยพ สกญ.ฯ จะขอให้นักศึกษาและชุมชนไทยไปรวมตัวกันที่พุทธวิหาร มหาวิทยาลัยปุเณ                  
เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการอพยพออกจากพื้นที่  
       -   แจ้งทางการรัฐมหาราษฏระ 
       -   การอพยพทางรถยนต์เพือ่เดินทางไปเมืองมุมไบ  
       -   สกญ.ฯ จัดที่พักชั่วคราว รวมทั้งประสานกับ บริษัท การบินไทย หรือ บริษะทบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อส่งคนไทยกลับ
ไทยตามความประสงค์ กรณีที่สายการบินของไทยมีเที่ยวบินไม่เพียงพอ สกญ.ฯ จะประสานกับกระทรวงฯ ขอพิจารณาจัด



 

เครื่องบินของกองทัพอากาศหรือเครื่องบินพาณิชย์ตามความเหมาะสม โดยใช้ท่าอากาศยานเมืองมุมไบเป็นหลัก พร้อมทั้ง
ขอให้กระทรวงฯ ประสานในเร่ือง flight clearance 

6. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพ (เมืองปานาจี เมืองมาเกา รัฐกัว) 
 รัฐกัวเป็นรัฐขนาดเล็กที่สุดของอินเดีย ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของรัฐมหาราษฏระ มีพื้นที่โดยรวม 3,702 ก.ม. มีเมืองปานาจี
เป็นเมืองหลวง และเมืองวาสโก ดา กามาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ ซึ่งเป็นเมืองท่าและมีสนามบินเมืองมาเกาเป็นเมืองโบราณ
และเป็นเมืองใหญ่ล าดับ 2 ของรัฐ รัฐกัวมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีมรสุมในช่วงเดือนมิถุนายน  - สิงหาคม 
ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐกัวประมาณ 25 คน ส่วนใหญ่เป็นสตรีสมรสกับชาวอินเดียหรือชาวต่างชาติ พนักงานเสริมสวย 
และพนักงานบริษัท   
6.1   กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องอพยพ 
     6.1.1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว/อุทกภัย) มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง 
        สกญ.ฯ ประสานกับ 
ผู้ประสานชุมชนชาวไทยในรัฐกัว เพื่อแจ้งเหตุการณ์และสถานการณ์ล่าสุด 
ในกรณีมีผู้ความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สกญ.ฯ  จะประสานให้คนไทยเดินทางออกจากรัฐกัวโดยทางรถยนต์หรือ
สายการบินอินเดียมาเมืองมุมไบ ก่อนที่จะจัดให้เดินทางกลับประเทศไทยโดย บ.การบินไทยฯ หรือ บ.บางกอกแอร์เวย์สต่อไป 

   6.1.2 กรณีเกิดการก่อการร้าย (มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง) 
                สกญ.ฯ จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานกับทางการอินเดียเพื่อประเมินความรุนแรงของ
สถานการณ์ รวมทั้งติดต่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย และแจ้งข่าวที่ส าคัญทาง
เว็บไซต์และ  facebook ของ สกญ.ฯ และ LINE เพื่อให้คนไทยทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด  
 
6.2   กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพ 
  -  สกญ. ฯ แจ้งทางการรัฐกัว 
       -  ก าหนดให้ผู้ประสานงานและแจ้งสถานการณ์ล่าสุดให้กับชุมชนชาวไทย รวมทั้งสอบถามสภาพ
ความเป็นอยู่ของคนไทยในเบื้องต้น  
       -  กรณีต้องมีการอพยพ สกญ.ฯ จะขอให้คนไทยไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารไทย Thai N Work Restaurant (ที่อยู่ 
Melruio Building, Near Goa Marriott Resort, Miramar, Panaji, Goa 403001) เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการในการอพยพ
คนไทย  
 -   สกญ. ฯ ประสานกับสายการบินอินเดียที่มีเที่ยวบินจากรัฐกัวกลับไทย หรือไปเมืองมุมไบ เพื่อเดินทางต่อไปประเทศไทย  

7. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพ (รัฐคุชราต) 
 รัฐคุชราต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดีย มีเมืองคานธีนครเป็นเมืองหลวง และเมืองอาห์เมดาบาด เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ เป็นรัฐที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงเป็นรัฐที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และมีชาวต่างชาติ
อาศัยอยู่ค่อนข้างมาก อาทิ ญีปุ่น่ จีน เกาหลี ปจัจุบนัมีภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในรัฐคุชราต ได้แก่ บ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บ. 
ทองการ์เด้น และ บ. Vee Rubber รวมทั้งพนักงานสปา รวมประมาณ 30 คน มีสายการบนิ Spice Jet เปิดเที่ยวบนิตรง
ระหว่างเมืองอาห์เมดาบาด – กรุงเทพฯ  
7.1 กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องอพยพ  
      7.1.1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว/อุทกภัย) มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง  
      - สกญ.ฯ ติดตามข่าวจากทางการอินเดีย 
ผู้ประสานชุมชนชาวไทยในรัฐคุชราต เพื่อแจ้งเหตุการณ์และสถานการณ์ล่าสุด  

               - ในกรณีมีผู้ความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สกญ.ฯ  จะประสานให้คนไทยเดินทางออกจากรัฐคุชราต 
โดย 1) สายการบิน Spice Jet ซึ่งมีเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองอาห์เมดาบาด – กรุงเทพฯ หรือ 2) รถยนต์หรือสายการบินอินเดีย
มาเมืองมุมไบ ก่อนที่จะจัดให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยการบินไทย หรือ บางกอกแอร์เวย์สต่อไป 
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7.1.2 กรณีเกิดการก่อการร้าย (มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง) 
     สกญ .ฯ จะติดตามข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิด  พร้อมทั้ งประสา นกับทางการอิน เดี ย เพื่ อประ เมินความ                            
รุนแรงของสถานการณ์  
รวมทั้งติดต่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย และแจ้งข่าวที่ส าคัญทางเว็บไซต์และ  facebook ของ สกญ.ฯ 
และ LINE เพื่อให้คนไทยทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด  

7.2   กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพ 
       -  แจ้งทางการรัฐคุชราต 
       -  ก าหนดให้ นายสิทธิเทพฯ เป็นผู้ประสานงานและแจ้งสถานการณ์ล่าสุดให้กับชุมชนชาวไทย รวมทั้งสอบถามสภาพ
ความเป็นอยู่ของคนไทยในเบื้องต้น กรณีต้องมีการอพยพ สกญ.ฯ จะขอให้คนไทยไปรวมตัวกันที่โรงงานของ บ. Vee Rubber 
(Vee Rubber India Private Limited, Block No 510, 511, 514 and 516, Village Kunpur, Taluka, Mandal, 
Ahmedabad 382130, Gujarat) เพื่อเป็นศูนย์อ านวยการในการอพยพคนไทย   
        -  สกญ.ฯ จะอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง โดยทางรถยนต์ไปที่ปลอดภัยก่อน หากจ าเป็นต้องอพยพกลับไทย                 
ก็จะประสานกับสายการบิน Spice Jet ซึ่งมีเที่ยวบินตรงเมืองอาห์มาดาบาด – กรุงเทพฯ นอกจากนั้นจะประสานกับสายการบิน
อินเดียที่มีเที่ยวบินจากเมืองอาห์เมดาบาดมาเมืองมุมไบในเบื้องแรก จากนั้น สกญ.ฯ จะประสานกับการบินไทย หรือ บางกอก
แอร์เวย์สเร่ืองรายชื่อคนไทยที่ประสงค์กลับเมืองไทย โดยด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายในภายหลัง 

 
8. แผนการให้ความช่วยเหลือและแผนอพยพ (รัฐมัธยประเทศ) 

 รัฐมัธยประเทศ อยู่ทางตอนกลางของอินเดีย มีเมืองโภปาล เปน็เมืองหลวง และเมืองอินดอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ มีคนไทยอยู่นอ้ย มีพนักงานบริษัทซีพี สตรีทีส่มรสกับชาวอินเดีย รวมทั้งพนกังานสปา  
8.1 กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องอพยพ  
      8.1.1 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว/อุทกภัย) มีความเป็นไปได้ปานกลาง – สูง 
     - สกญ.ฯ ติดตามข่าวจากทางการอินเดีย  
               - ประสานกับ
ผู้ประสานชุมชนชาวไทยในรัฐมธัยประเทศของ สกญ. ฯ  เพื่อแจ้งเหตุการณ์และสถานการณ์ลา่สุด  
              -  ในกรณีมีผู้ความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สกญ.ฯ  จะประสานให้คนไทยเดินทางออกจากรัฐมัธยประเทศ
ทางรถยนต์หรือสายการบินอินเดียมาเมืองมุมไบ ก่อนที่จะจัดให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยการบินไทย หรือ บางกอกแอร์
เวย์สต่อไป หรือประสานให้กลับจากรัฐมัธยประเทศไปประเทศไทย โดยสายการบนิที่มีเที่ยวบินตรง 

8.1.2 กรณีเกิดการก่อการร้าย (มีความเป็นไปได้ปานกลาง - สูง) 
     - สกญ.ฯ จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานกับทางการอินเดียเพื่อประเมินความรุนแรงของ
สถานการณ์ 
             -  ติดต่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย และแจ้งข่าวที่ส าคัญทางเว็บไซต์
และ  facebook ของ สกญ.ฯ และ LINE เพื่อให้คนไทยทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด  
8.2   กรณีที่จ าเป็นต้องอพยพ 
        -   แจ้งทางการรัฐมัธยประเทศ 
        -   ก าหนดให้ผู้ประสานงานและแจ้งสถานการณ์ล่าสุดให้กับชุมชนชาวไทย รวมทั้งสอบถามสภาพ
ความเป็นอยู่ของคนไทยในเบื้องต้น  
 

        

 สกญ.ฯ จะประสานอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทางรถยนต์ไปที่ปลอดภัยก่อนและหากจ าเป็นต้องอพยพกลับ
ไทยก็จะประสานกับสายการบินอินเดียที่มีเที่ยวบินจากเมืองโภปาลหรือเมืองอินดอรม์าเมืองมุมไบในเบื้องแรก 

mailto:lily1wara2@gmail.com

	Telex แผนอพยพ 62
	ระดับ 2 สีเหลือง 2562
	แผนอพยพ กุมภาพันธ์ 2562 (2)



