แผนอพยพเมื่อเกิดสถานการณที่สงผลกระทบตอคนไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง
1. ขอมูลทั่วไป
- มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งตั้งอยูบริเวณพื้นทีต่ อนในในภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มณฑลเสฉวนเปนพื้นที่ landlocked สวนนครฉงชิ่งเปนพื้นที่ติดกับแมน้ําแยงซี
- จํานวนคนไทยในพื้นที่ 348 คน (ณ วันที่ 13 เมษายน 2553)
มณฑลเสฉวนมีคนไทย
จํานวน
133 คน
นครฉงชิ่งมีคนไทย
จํานวน
215 คน
นอกจากคนไทยซึ่งพํานักอยูในพื้นที่แลว ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวประมาณ 80,000-100,000 คน
เดินทางมาเทีย่ วในมณฑลเสฉวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเดือน ก.ย.-พ.ย. และประมาณ 7,000-9,000 คนตอป
เดินทางมาเทีย่ วในนครฉงชิง่ โดยสวนใหญมักลองเรือในอางเก็บน้ําเขื่อนซานเสีย
- ระบบการกูภัยและใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของจีนถือไดวามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มาก เนื่องจาก จีนเปนประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบตลอดทัง้ ป ทั้งภัยแลง อุทกภัย แผนดินไหว
ไฟปา ดินถลม หิมะถลม เพื่อใหการใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว รัฐบาลจีนจึงไดตั้ง China National Committee
for Disaster Reduction (NCDR) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีหนวยงานภาครัฐ ทหาร โรงพยาบาล
และหนวยงานสังคมสงเคราะห เปนสวนประกอบ และมีสํานักงานทั้งในสวนกลางและสวนทองถิน่ ทั่วประเทศจีน
- สําหรับกรณีเกิดผลจากทางการเมืองนั้น ระบบการดูแลควบคุมความเรียบรอยคอนขางเด็ดขาด
สถานการณวุนวายทางการเมืองมักจะยุตไิ ดในเวลา 1-2 วัน
- ผลกระทบจากการเมืองภายใน
มณฑลเสฉวนเปนทางผานเพื่อเดินทางเขาสูเขตปกครองตนเองทิเบตและมีชุมชนชาวทิเบตอาศัยอยู
จํานวนมากทางตะวันตกของมณฑล รวมถึงในนครเฉิงตู ในกรณีที่เกิดปญหาความรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบต
มณฑลเสฉวนจึงอาจไดรับผลกระทบบาง อยางไรก็ตาม กรณีความขัดแยงของชนกลุมนอยนั้น รัฐบาลจีนมีแนวทาง
จัดการปญหาอยางเด็ดขาดและสวนใหญจะสามารถควบคุมปญหาไดในระยะเวลาสั้น นอกจากนี้ ชาวตางชาติไมใช
เปาหมายการโจมตีของกลุมชนกลุมนอยหัวรุนแรง (เนื่องจากการทํารายคนตางชาติจะกอใหเกิดแรงตอตานจาก
กลุมผูสนับสนุนนานาชาติได)
- ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
แผนดินไหว
ลักษณะพื้นทีข่ องมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งมีที่สงู และภูเขาจํานวนมาก โดยมณฑลเสฉวนตั้งอยู
บริเวณรอยแยกเปลือกโลกภูเขาหลงเมินทีม่ ีความลอแหลมตอการเกิดแผนดินไหว นอกจากนี้ สถานทีท่ องเที่ยวทีม่ ี
ชื่อเสียงมักตั้งอยูตามภูเขา ที่ราบสูง และเมืองตอนในของมณฑล ซึ่งยากแกการเขาถึงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เมือ่ เกิด
เหตุแผนดินไหวดังเชนที่เกิดแผนดินไหวครัง้ ใหญเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2551 และเสนทางถูกตัดขาดหรือถูกขวางกั้นจาก
เหตุแผนดินถลม การเดินทางเขาถึงพื้นที่เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยมักเปนไปโดยลําบาก เนื่องจาก ตองเดิน

ทางผานภูเขาสูง ทางน้ําซึ่งเชื่อมโยงเขาสูพื้นทีต่ อนในของมณฑลก็ถูกขวางดวยเขื่อนตางๆ ทําใหไมสามารถใช
เสนทางน้ําเพื่อเดินทางสูพื้นที่หลายแหงได อนึ่ง แผนดินไหวครั้งรายแรงเกิดขึ้นที่ในมณฑลชิงไห ติดกับเสฉวน ขนาด
7.1 ริคเตอร เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 มีผูเสียชีวิตประมาร 2,700 คน
น้ําทวม
มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งมีพื้นทีท่ ี่ประสบภัยน้ําทวมทุกป มีระดับความรุนแรงปานกลาง
โดยเฉพาะนครฉงชิง่ ซึง่ เปนพื้นทีต่ ิดแมน้ําแยงซีในชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. มักประสบภัยน้ําทวม อยางไรก็ตาม
ระดับความรุนแรงของน้ําทวมในพื้นที่สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในระดับที่ควบคุม/ดูแลได
หลังจากเหตุแผนดินไหวครัง้ ใหญสง ผลใหเขื่อนจํานวน 1,803 แหง (รอยละ 27) จากจํานวนเขื่อน
ทั้งสิน้ 6,678 แหงในมณฑลเสฉวนไดรบั ความเสียหาย โดยมีเขื่อนจํานวน 379 แหงทีเ่ สียหายมากและตองการการ
ซอมแซมอยางเรงดวน ความเสียหายดังกลาวเพิ่มโอกาสการเกิดภัยน้ําทวมในมณฑลเสฉวนโดยถือเปนภัยที่รนุ แรง
เนื่องจาก แรงดันน้ําและปริมาณน้ํามหาศาลจากเขื่อนแตละแหงในกรณีที่เขื่อนแตกหรือรั่วสามารถสรางความ
เสียหายไดในระดับรุนแรง
นอกจากนี้ ในพื้นที่นครฉงชิง่ ซึ่งเปนบริเวณตนแมน้ําแยงซีเกียงเหนือเขื่อนซานเสียก็ถือเปนพื้นทีท่ มี่ ี
ความเสี่ยงที่จะประสบภัยน้ําทวมได แมวา การสรางเขื่อนซานเสียจะมีการคํานวณเรื่องแรงดันน้ําอยางรอบคอบ แต
การเพิ่มระดับน้ําปริมาณมหาศาลดังกลาวอาจเพิ่มแรงดันน้ํามากเกินกวาที่คํานวณไวได จึงถือเปนพื้นที่ทมี่ ีความเสี่ยง
และเฝาระวัง
แผนดินถลม (landslide)
พื้นที่สูงทางตะวันตกของมณฑลเสฉวนมักประสบภัยจากแผนดินถลมและโคลนถลมเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณถนนที่เชื่อมกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของมณฑล เชน จิว่ ไจโกว หรือเสนทาง
จากมณฑลเสฉวนไปยังทิเบต ในเดือนสิงหาคม 2553 ไดเกิดเหตุการณฝนตกหนัก และดินถลมในมณฑลเสฉวน ไดมี
ผลกระทบตอประชากร 5.8 ลานคน ใน 67 อําเภอ และเมืองตางๆ ในมณฑลเสฉวน ทัง้ นี้ ชาวไทยสวนใหญอาศัยใน
ยานเมืองหลวง มิไดอาศัยในจุดลอแหลมตอการเกิดดินถลม อยางไรก็ตาม การเดินทางทองเที่ยวในเสฉวน/ฉงชิง่
อาจมีความเสี่ยงตอเหตุการณดินถลมในชวงที่มีฝนตกหนักตอเนื่อง อนึ่ง แผนดินถลมครั้งรายแรงเกิดขึ้นในมณฑล
กานซู เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 มีผูเสียชีวิตกวา 1,000 คน
2. แผนชวยเหลือ/ อพยพคนไทยกรณีเกิดเหตุวิกฤติการณทางการเมือง/ เกิดสงคราม
ระดับ 1 การเตรียมความพรอมในสภาวะปกติ (Green Alert)
- จัดเตรียมอุปกรณสําหรับสือ่ สาร ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพทและ email address ของคนไทยในพื้นที่
บริษัทนําเที่ยวซึ่งใหบริการนําเที่ยวใหกับคณะทองเที่ยวจากประเทศไทย และเจาหนาที่ทองถิ่นที่ดูแลดานตางๆ
เพื่อใหพรอมทีจ่ ะติดตอประสานงานดานตางๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- สงเสริมความรูจักคุน เคยกับบุคคลทีเ่ ปน contact persons ของภาคเอกชนไทยและนักเรียน/
นักศึกษาเพื่อเปนกลไกในการกระจายขาวการอพยพ หรือวางแผนเคลือ่ นยายคนไทยมายังพื้นที่ปลอดภัย
โดยกําหนดใหบานพักหัวหนาสํานักงานเปนจุดนัดพบกอนอพยพ

- ประชาสัมพันธใหคนไทยซึง่ อยูประจําในพื้นที่ทราบเบอรเจาหนาที่กงสุลสําหรับติดตอในกรณีฉกุ เฉิน
- จัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพของยาปฐมพยาบาล น้ํา และอาหารแหงใหพรอมสําหรับการบริโภคของ
คน 30 คน เปนระยะเวลา 3-4 วัน เพื่อรองรับเหตุการณเฉพาะหนากอนจัดหาซื้อเพิ่มเติมเมื่อเกิดเหตุตอไป
ระดับ 2 การเตรียมความพรอมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ (Yellow Alert)
- แจงให contact persons ทราบเกี่ยวกับความออนไหวทางการเมืองทองถิ่นและระหวางประเทศ ซึ่งอาจ
สงผลตอความปลอดภัยของคนไทย พรอมประสานบริษัทนําเที่ยวจีนในพื้นที่ ซึง่ ใหบริการนําเทีย่ วใหกับ
คนไทย เพื่อขอทราบจํานวนคน/กลุม ที่มแี ผนเดินทางมาทองเที่ยวในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง พรอมหมายเลข
ติดตอผูน ําเที่ยวกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน
- แจงเตือนใหคนไทยในพื้นที่พกหนังสือเดินทางหรือสําเนาเอกสารเดินทางติดตัว เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
ซักซอมใหทราบถึงสถานที่นดั หมายหากเกิดเหตุ
- ประสานสายการบิน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณและแผนการปรับเปลี่ยนจํานวนเที่ยวบิน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการทําแผนอพยพ
- การเดินทางจากมณฑลเสฉวน (นครเฉิงตู) ถึง กรุงเทพมหานครใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยการบินไทย
และสายการบินจีนมีเที่ยวบินใหบริการสัปดาหละ 4 วัน (อังคาร พุธ ศุกร อาทิตย) อยางไรก็ตาม สําหรับวันที่ไมมี
เครื่องบินใหบริการก็สามารถเดินทางจากเฉิงตูไปยังคุนหมิง กอนเดินทางตอไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งมีบริการบินทุก
วันได สําหรับคนไทยในนครฉงชิ่งนั้น สามารถเดินทางโดยสายการบิน China Shanghai Airlines ซึ่งใหบริการบินจาก
นครฉงชิ่งถึงกรุงเทพมหานคร อาทิตยละ 3 วัน (อังคาร พฤหัสบดี อาทิตย) หรือนัง่ รถไฟความเร็วสูงจากนครฉงชิ่ง
มายังนครเฉิงตู (300 กม. ใชเวลา 3 ชม.) หรือนครคุนหมิงเพื่อตอเครือ่ งบินไปยังกรุงเทพมหานคร
- แจงสถานะลาสุดของสถานการณใหกระทรวงฯ ทราบเปนระยะ เพื่อประชาสัมพันธใหคนไทยทีป่ ระสงค
เดินทางมาในพื้นที่ทราบ เพือ่ หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักทองเที่ยว
- เตรียมความพรอมสําหรับการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (C.I.) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย/
ถูกทําลาย
- ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณสื่อสาร และของอุปโภคบริโภค
- ตรวจสอบเอกสารสําคัญและเอกสารลับของ สกญ. รวบรวมเอกสารสําคัญเตรียมพรอมสําหรับการขนยาย
หรือทําลายทิ้งเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน สํารองเงินสด และเอกสารสําคัญทางการเงิน
ระดับ 3 การเตรียมความพรอมเมื่อเริ่มมีความวุนวายระยะตน (Orange Alert)
- ตรวจสอบจํานวนคนไทยทั้งผูอยูประจํา นักเรียน และจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่ แนะนํากลุมคนที่ไมมี
ความจําเปนตองพํานักในพื้นที่ เชน กลุมนักเรียน/นักศึกษาระยะสั้น นักทองเที่ยว นักวิจัย ใหทยอยเดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยสายการบินพาณิชย
- ประสานเจาหนาทีท่ องถิ่นและ สกญ. ตางชาติ เพื่อประเมินสถานการณและขอรับทราบแนวทางการ
ดําเนินการของมิตรประเทศ

- ประสานชุมชนชาวไทยสอบเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ และเตรียมจัดหาที่พักชั่วคราวกรณีชาวไทย
ประสงคยายมาพํานักรวมกัน พรอมเตรียมน้ํา อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจําเปนขัน้ พื้นฐาน และประสานหนวยงาน
ทองถิ่นเพื่อขอรับเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยมาดูแลที่พักชั่วคราวของชาวไทย (หากสถานการณเอื้ออํานวย)
- เตรียมความพรอมสําหรับการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (C.I.) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย/
ถูกทําลาย
- จัดเก็บเอกสารสําคัญทางการเงิน กุญแจตูน ิรภัย และเงินสด พรอมสําหรับเคลื่อนยาย และจัดทําทะเบียน
สิ่งของใน สกญ. และจัดทําทะเบียนสิง่ ของที่เห็นควรทําลายเพื่อสงเรื่องขออนุญาตทําลายเอกสารจากกระทรวงฯ
ระดับ 4 กรณีเกิดความไมสงบ สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูพํานักในประเทศ
จนถึงขั้นตองอพยพคนไทยออกนอกประเทศ (Red Alert)
- ประสานการบินไทยเพื่อสํารองที่นงั่ จัดสงคนไทยกลับประเทศ ในกรณีตองใชเครื่องบินพิเศษอพยพคนไทย
สกญ. ประสานกระทรวงฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนและประสาน สอท. ณ กรุงปกกิ่ง เพื่อขออนุมัติ flight clearance
จาก Civil Aviation Administration of China (CAAC) ที่กรุงปกกิ่ง และประสานสํานักงาน CAAC ในทองถิ่นและ
สนามบินทราบเพื่อเตรียมการสําหรับการอพยพ และติดตอ/ประชาสัมพันธใหคนไทยในพื้นที่ทราบกําหนดนัดหมาย
เพื่ออพยพ ผานสื่อประเภทตางๆ โทรศัพท และประสานโรงแรมที่คนไทยมักเขาพักเพื่อติดประกาศแจงใหคนไทยใน
พื้นที่ไดทราบ
- ประสานสวนราชการ เชน สํานักงานการตางประเทศมณฑลเสฉวน/ นครฉงชิ่ง สํานักงานการตางประเทศ
ในอําเภอที่เกิดเหตุ เพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนยายคนไทยและขอความรวมมือในการอํานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนยายและการรักษาความปลอดภัย
- เตรียมความพรอมสําหรับการออกเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (C.I.) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย/ถูก
ทําลาย
- เมื่อมีการอพยพคนไทยออกจากมณฑลเสฉวนและนครฉงชิง่ แลว เจาหนาที่ สกญ. จะดําเนินการจัดทํา
รายชื่อคนไทยที่ไดรับการสงกลับประเทศ และตรวจสอบวามีคนไทยตกคางอยูหรือไม เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางกลับประเทศตอไป
3. แผนชวยเหลือ/อพยพกรณีภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ
- ประสานกระทรวงฯ เพื่อทราบสถานการณและการประเมินความเสียหายเบื้องตน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ตั้งศูนยประสานงานที่ประเทศไทย
- ประสานสํานักงานการตางประเทศมณฑลเสฉวน/นครฉงชิง่ และสํานักงานการตางประเทศระดับอําเภอ
เพื่อขอทราบแผนการชวยเหลือผูประสบภัย การเตรียมการดานโรงพยาบาล และพาหนะเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
พรอมสอบถามจํานวนคนไทยที่ประสบเหตุ

- ประสาน contact persons ของกลุมคนไทย ทั้งกลุมนักเรียน นักธุรกิจในบริษัทตางๆ และประสานบริษัทนํา
เที่ยวซึ่งใหบริการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวชาวไทยเพื่อขอทราบจํานวนนักทองเที่ยวไทยและสถานที่ที่กลุมคนไทยและ
นักทองเที่ยวดังกลาวอยู เพื่อตรวสอบสวัสดิภาพและวางแผนใหความชวยเหลือกรณีประสบปญหาตอไป
- ปฏิบัตติ ามแผนและคําแนะนําของเจาหนาที่ทองถิ่น เนื่องจาก จะเปนการดําเนินการที่ไดรับความสะดวก
ที่สุดในสถานการณฉุกเฉิน
- ตรวจสอบตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลทองถิ่นมอบหมายใหดูแลผูประสบภัย เพื่อใหความชวยเหลือคนไทย
และอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยตอไป
- ประสานการบินไทยและสายการบินเพื่อขอทราบจํานวนเที่ยวบินและแผนการปรับเปลี่ยนจํานวนเที่ยวบิน
เพื่อวางแผนในการอพยพคนไทยที่ประสงคเดินทางกลับใหกลับโดยสารการบินพาณิชยในโอกาสแรก
- จัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อเตรียมการกรณีชาวไทยประสงคมาขอพํานักชั่วคราวระหวางชวงวิกฤติ
- ตรวจสอบน้าํ ยารักษาโรค อาหาร เงินสดสํารอง อุปกรณสื่อสาร หากมีไมเพียงพอจะตองรีบดําเนินการ
จัดหาสํารองไวในโอกาสแรก เนื่องจาก ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติมักมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําและสิ่งของบริโภค
ตามมา
- รายงานจํานวน รายชื่อ และหมายเลขติดตอในเมืองไทยของผูประสบภัย เพื่อใหกระทรวงฯ หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดประสานใหญาติทราบเกี่ยวกับสวัสดิภาพของคนไทย
4. แผนชวยเหลือ/อพยพกรณีภยั โรคระบาดรุนแรง
- รายงานจํานวนคนไทยที่ปว ยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด และประเมินสถานการณ
- ตรวจสอบรายชื่อผูประสงคเดินทางกลับ ในกรณีที่มคี นไทยติดโรคระบาดควรประสานหนวยงานไทยที่
เกี่ยวของเพื่อขอทราบขอแนะนําวาเหมาะสมที่จะสงผูป วยกลับไทยหรือไมอยางไร
- ขอรับรายละเอียดดานการแพทยของโรคระบาดที่เกิดขึน้ ในพื้นที่เพื่อประสานหนวยงานดานสาธารณสุขของ
ไทยกอนอพยพคนไทยกลับ พรอมขอทราบนโยบายของไทยวา มีแผนรองรับคนที่เดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาด
อยางไรและไดกําหนดระยะกักตัวผูเดินทางกลับหรือมีระยะเฝาระวังหรือไมและนานเทาใด เพื่อชี้แจงใหผูเดินทางกลับ
ทราบขอมูลไวลวงหนา
- ประสานการบินไทยเพื่อขอทราบนโยบายเรื่องการรับผูโดยสารจากพื้นที่โรคระบาด และผูทตี่ ดิ เชือ้ ขึ้นเครื่อง
หากการบินไทยไมสามารถใหบริการไดและสถานการณรุนแรงอาจตองประสานกระทรวงฯ เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อ
รองรับผูประสงคเดินทางกลับประเทศไทย
- แจงชื่อและกําหนดเดินทางกลับใหกระทรวงฯ ทราบ เพือ่ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตาม
นโยบายดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของของประเทศไทยตอไป
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