การจัดทําแผนอพยพคนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี .
ประเทศ อินเดีย .
1. การปรับปรุงแผนอพยพคนไทย สําหรับปงบประมาณ 2553 (ในรอบ 6 เดือนหลัง)
( 9 ) ไดทบทวนแลว โดยไดนาํ เขาที่ประชุม คกก.กรรมการบริหาร สอท. ครั้งที่ 5/2553 เมือ่ วันที่
15 กรกฎาคม 2553 และมีบันทึกขอความเห็นหนวยงานที่เกีย่ วของเพือ่ ปรับปรุง
แผนอพยพเพิม่ เติม (แผนอพยพคนไทยทีป่ รับปรุงแลวดังแนบ)
2. การชี้แจงแผน ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแผนใหกับเจาหนาทีแ่ ละหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในรอบปงบประมาณ 2553
( 9 ) ไดซักซอมแผนกับคนไทย/ เจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ (ของไทย) แลว จํานวน 1 ครั้ง ระหวาง
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2553
3. การจัดทําเอกสารขอมูล/ นําขอมูลลงเว็บไซต
( 9 ) มีเอกสารขอมูลแจกจายคนไทย ดังนี้
1) เพิ่มขอแนะนําไปในคูมือคนไทยในกรุงนิวเดลีและเขตอาณาฉบับปรับปรุงซึ่งอยู
ระหวางการจัดพิมพ
2) เผยแพรติดประกาศบนบอรดประชาสัมพันธของฝายกงสุล เพื่อใหคนไทยที่มา
ติดตอราชการไดรับทราบเปนขอมูล
( 9 ) ไดนําขอมูลแนะนําการปฏิบัติตัวของคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินลงในเว็บไซตของ
สอท. แลวที่ www.thaiemb.org.in
4. อื่นๆ
ไมมี

แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
-----------------------------1. ขอบเขตการคุมครองและดูแลคนไทย ของสอท.
สอท. และ สกญ. ในอินเดีย มีเขตอาณา / เขตกงสุลในความรับผิดชอบ เพื่อคุมครองและ
ดูแลคนไทย ดังนี้
- สอท. ณ กรุงนิวเดลี : กรุงนิวเดลี ชัมมูและแคชเมียร รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐปญจาบ รัฐหรยาณา
รัฐราชสถาน รัฐอุตตราขัณฑ รัฐอุตตรประเทศ รัฐสิกขิม รัฐอัสสัม รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐมณีปุระ
รัฐเมฆาลัย รัฐมิโซรัม รัฐนาคาแลนด รัฐตรีปุระ และเขตปกครองพิเศษ
- สกญ. ณ เมืองมุมไบ : รัฐมหาราษฎระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว
- สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา : รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐฌารขัณฑ รัฐฉัตตีสครห
และหมูเกาะอันดามันและนิโคบาร
- สกญ. ณ เมืองเจนไน : รัฐทมิฬนาฑู รัฐกรณาฏกะ รัฐอานธรประเทศ และรัฐเกรละ
เขตอาณาทั้งสี่มีสภาพภูมิประเทศและองคประกอบความเสี่ยงภัยตางกัน สอท. และ
สกญ. ตองวิเคราะหและวางแผนอพยพตามสถานการณและเงื่อนเวลา
2. ผูพํานักในเขตอาณาของ สอท.
สอท. ประเมินวามีคนไทยพํานักในพื้นทีเ่ ขตอาณาประมาณ 1,000 คน ซึ่งประกอบดวย
- ขาราชการ จนท. รัฐวิสาหกิจ และครอบครัวที่มาปฏิบัติหนาที่
- ผูมาประจําการในองคการระหวางประเทศ
- นักเรียน นักศึกษา
- พระภิกษุ แมชี อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัตธิ รรม
- นักธุรกิจ
- แรงงานไทย ซึ่งสวนมากเปนพนักงานบริษัท คนครัว สปา แรงงานกอสราง
- คนไทยที่สมรสกับชาวอินเดีย/ ชาวตางชาติ/ เจาหนาที่การทูตตางชาติ ในอินเดีย
คนไทยสวนมากพํานักตามเมืองใหญ คือ นิวเดลี Gurgaon มีนักเรียน-นักศึกษาบาง
กลุมซึ่งศึกษาที่ Aligarh, Lucknow, Dehradun, Mussoorie และผูมาประกอบอาชีพในโรงแรมซึ่งกระจาย
อยูตามสาขาของโรงแรมในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ อาทิ Jaipur, Agra, Shimla
สําหรับชวงป 2552 – 2553 แรงงานไทยในกรุงนิวเดลีจะมีแนวโนมลดลงมากเพราะ
โครงการกอสรางอุโมงครถไฟใตดินดําเนินการแลวเสร็จ บริษัทกอสรางเริ่มทยอยสงคนงานไทยกลับ
ตั้งแตปลายป 2552 หรือโยกยายไปทํางานในรัฐอื่นนอกเขตอาณาสอท.
อยางไรก็ตาม แผนอพยพจําตองคํานึงถึงความสะดวกในการเคลื่อนยายของคนไทย
ตามความใกลเคียงทางภูมิศาสตรทแี่ ทจริงมากกวาเขตอาณา กลาวคือ ใหคนไทยเดินทางไปยัง
สอท. หรือสกญ. ที่ใกลและสะดวกที่สุด และอาศัยสอท./สกญ. นั้นๆ เปนจุดประสาน
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3. ประเมินสถานการณเสีย่ งภัยในเขตอาณา
3.1 ความเสีย่ งภัยจากธรรมชาติ
บริเวณเขตอาณาของสอท. อยูทางตอนเหนือของประเทศติดแนวเทือกเขาหิมาลัยจึงมี
ความเสี่ยงจากภัยแผนดินไหวอยูบาง แตไมเผชิญกับอุทกภัยหรือมรสุมเพราะเขตอาณาไมติดกับชายฝง
อยางไรก็ตาม กรุงนิวเดลีและบริเวณใกลเคียงไมเคยประสบกับแผนดินไหวที่รุนแรง กรณีแผนดินไหวทาง
ตอนเหนือบริเวณชายแดนติดกับปากีสถานเมื่อป 2548 จุดที่ไดรับผลกระทบสําคัญคือแควนชัมมูและ
แคชเมียร ซึ่งไมใชจุดที่คนไทยพํานักอยู
3.2 ความเสีย่ งภัยจากความขัดแยง
อินเดียมีปญหาความขัดแยงภายในประเทศ อันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดาน
เผาพันธุ ชนชั้นวรรณะ และการนับถือศาสนาของประชาชน รวมทั้งปญหาการแบงแยกดินแดน ปญหา
ที่ถือเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงภายในของอินเดีย ไดแก 1) กลุมนิยมลัทธิเหมา (Maoists/ Naxalite) ซึ่งมี
เขตอิทธิพลในรัฐพิหาร ฌารขัณฑ เบงกอลตะวันตก โอริสสา ฉัตตีสครห และมหาราษฎระ 2) กลุมแบงแยก
ดินแดนในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และ 3) กลุมแบงแยกดินแดนในชัมมูและแคชเมียร
นอกจากนั้น อินเดียยังมีปญหาขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานในเอเชียใตในเรื่องพรมแดน
ปญหาการเขาเมืองผิดกฎหมาย อาชญากรรมขามชาติ และปญหาการกอการราย อันเนื่องมาจากศาสนา
และดินแดนดวย
ความขัดแยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเหลานี้มักนําไปสูการปฏิบัติการที่รุนแรง
หรือการกอการ ราย เชน การลอบสังหาร การลอบวางระเบิด ฯลฯ ในพื้นที่เปาหมายตางๆ ในอินเดีย
รวมทั้งเคยปรากฏเหตุการณความรุนแรงในกรุงนิวเดลีดวย ซึ่งอาจกลาวไดวา ในบางพื้นที่ของอินเดียอาจ
ประสบภัยจากความขัดแยงมากกวาภัยจากธรรมชาติ
อยางไรก็ดี แมวาความเสี่ยงภัยจากความขัดแยงเหลานี้จะมีมากกวาความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ แตก็ยากที่จะรุนแรงถึงขั้นเกิดสงคราม ในอดีตความขัดแยงระหวางรัฐบาลอินเดียกับกลุม
เคลื่อนไหวตางๆ ที่สะทอนออกมาในรูปของการกอวินาศกรรม มักจะไมไดมีเปาหมายเปนชาวตางชาติ
แตจะมุงที่เปาหมายคือรัฐบาลอินเดียหรือชาวอินเดียเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ในระยะหลัง เริ่มปรากฏเหตุ
กอการรายที่มุงโจมตีชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตก ดังเชนเหตุกอการรายที่เมืองมุมไบเมื่อเดือน
พ.ย. 2551 การหลีกเลี่ยงการประสบภัยจากปญหาความขัดแยงเหลานี้ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร
และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ ประเด็นที่ชาวตางชาติพึงระวังคือกลุมผูก อการ
มักเลือกสถานที่เปาหมายเปนสถานทีท่ มี่ ีคนหนาแนนหรือสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในโอกาสที่มี
เทศกาลสําคัญ
4. แผนการใหความชวยเหลือและแผนอพยพ
4.1 ในกรณีที่ไมจําเปนตองอพยพ
หากยังไมถึงกรณีฉุกเฉินทีต่ องอพยพคนไทย สอท. จะไดดําเนินการดังนี้
1. กรณีเกิดภัยธรรมชาติ สอท. จะสงบุคลากรไปยังพืน้ ที่เกิดเหตุเพือ่ สํารวจความ
เสียหาย และประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ คนไทย โดยจะนําปจจัยดํารงชีวติ อันจําเปนในเบื้องตนไปดวย
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จากนั้น รายงานสถานการณมายังสอท. หากเห็นวาปจจัยดํารงชีพสําหรับคนไทยไมเพียงพอ อาจ
พิจารณาสงเจาหนาที่พรอมปจจัยตางๆ ที่จําเปนไปสมทบเพิ่มเติมตามความจําเปน รวมทั้งจะตอง
สอบถามความตองการหากมีผูประสงคจะกลับเมืองไทย เพื่อประสานขอมูลใหสอท. และบ. การบินไทย
เตรียมความพรอมในการจัดที่พักและการขนสงใหสอดคลองกับจํานวนคนทีส่ ามารถจัดใหได
2. กรณีเกิดความขัดแยงในอินเดีย สอท. จะติดตามหาขาวและประเมินสถานการณทาง
การเมืองอยางสม่ําเสมอ เพื่อรายงานกระทรวงฯ สําหรับใหขอมูลและคําแนะนําแกคนไทยในการปฏิบตั ิ
ตนในสภาวะความขัดแยงทางการเมืองและเตรียมรับมือสถานการณรุนแรงในอนาคต รวมทั้ง ในกรณีที่
อาจตองอยูในที่ตั้งเปนเวลานาน สอท. จะตองมีชองทางสื่อสารโดยเจาหนาที่สอท. ทุกคน มีเครื่องมือ
สื่อสารที่จําเปน เปดโทรศัพทมือถือตลอดเวลา และจัดหา/แจกจายอาหาร รวมทั้งปจจัยดํารงชีพแก
คนไทยในกรณีที่จาํ เปน
ในทั้งสองกรณีซึ่งยังไมจําเปนตองอพยพ สอท. จะตรวจสอบความพรอมของระบบสื่อสาร
ตลอดเวลา และจัดเวรใหเจาหนาที่หมุนเวียนกันเพื่อใหขอมูลและคําแนะนําใหคนไทยทราบ
4.2 ในกรณีที่ตองอพยพ
1. กําหนดใหสอท. เปนศูนยอํานวยการในการอพยพคนไทย โดยจัดเจาหนาที่ผลัดเวร
ประจําที่สอท. ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2. ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของเขตอาณาของสอท. การอพยพจะกระทําไดโดยทาง
อากาศเทานั้น โดย สอท. จะประสานสงรายชื่อคนไทยกับบ. การบินไทย และขอใหดําเนินการอพยพ
โดยเร็ว โดยจะบริหารจัดการดานคาใชจายเมื่อสถานการณคลี่คลาย
3. ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เรงดวน หากเที่ยวบินไมเพียงพอ ใหมีการจัดเที่ยวบินพิเศษ
โดยเปนเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินพาณิชยตามความเหมาะสม โดยใชทาอากาศยานในกรุงนิวเดลี
เปนหลัก (ทาอากาศยานพาณิชย/ทาอากาศยานทหาร) และขอใหกระทรวงฯ ประสานเรื่อง flight
clearance อีกทางหนึ่งดวย
4. เตรียมความพรอมดานที่พัก เนื่องจากคนไทยจากทีต่ างๆ อาจทยอยมาถึงกรุงนิวเดลี
ไมพรอมกัน ในเบื้องตน สอท. อาจเจรจากับรัฐบาลอินเดียและหนวยงานบริหารทองถิ่นกรุงนิวเดลี เพื่อ
ขอความอนุเคราะหใหจัดหาที่พักซึ่งสามารถรองรับคนจํานวนมาก เชน ที่สาธารณะ พื้นที่ของหนวย
ราชการ หรือสถานศึกษา ซึ่งไมไกลจากสอท. เพื่อใหคนไทยสามารถรวมตัวกันและลดภาระของสอท.
ในการกระจายขาวสาร และมีคาใชจายนอยกวาการพักโรงแรม อาจใชพื้นทีข่ องสอท. บางสวนรองรับ
คนไทยหากจําเปน
5. พยายามใหประสานใหการเดินทางมาถึงของคนไทยสอดคลองกับเที่ยวบินเพื่อ
ลดภาระการจัดหาที่พัก หลีกเลีย่ งการจัดที่พักในโรงแรมเพราะนอกจากคาใชจายสูง และลักษณะ
ของหองพักไมเอื้ออํานวยตอการติดตอสือ่ สารและกระจายขาว ซึ่งควรเลือกใชเฉพาะเมื่อจํานวนคน
ที่อพยพมีไมมากเทานั้น
6. จัดเตรียมปจจัยดํารงชีพตางๆ ใหไดมากที่สุด
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7. ในการสงคนไทยกลับประเทศ สอท. จะพิจารณาสงขาราชการและครอบครัวทยอย
กลับดวย โดยจะกําหนดใหทําหนาที่กํากับดูแลคนไทยในระหวางการอพยพ และแบงการปฏิบตั หิ นาที่
ดังนี้
- ชุดที่ 1 ครอบครัวขาราชการ
- ชุดที่ 2 ขาราชการหญิง
- ชุดที่ 3 ขาราชการชาย (อยางนอยตองประกอบดวย ออท. เจาหนาที่กงสุล และเจาหนาที่สื่อสาร ) และ
เจาหนาที่ บ. การบินไทย
ทั้งนี้ การจัดสรรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและความเหมาะสม
8. ภายหลังการอพยพคนไทยและขาราชการกลับประเทศหมดแลว ใหแตงตั้ง ลูกจาง
ทองถิ่น 2 ราย ซึ่งพํานักในบริเวณสอท. ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยอาคารและทรัพยสินของสอท.
งบประมาณ
กําหนดโดยสมมติฐานการคํานวณ ดังนี้
- คาโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-นิวเดลี เที่ยวเดียว คนละ 18,000 รูป
- คาอาหารระหวางดําเนินการอพยพ
คนละ 2,000 รูป
สอท. จะตองมีงบประมาณ 20,000 รูปตอ คน หากอพยพคน 1,000 คน เทากับงบประมาณ
20,000,000 รูป ทั้งนี้ ไมรวมคาที่พัก หากสามารถจัดบริเวณที่พักในสอท. หรือที่สาธารณะอื่นๆ ได
วงเงินดังกลาวเปนเพียงประมาณการเทานั้น เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง
จะตองมีปจจัยอีกหลายประการเขามาเกี่ยวของ เชน จํานวนคนที่สมัครใจอยูตอในอินเดีย การใช
เครื่องบินทหารแทนเครื่องบินพาณิชย การขาดแคลนอาหาร ความจําเปนตองเขาพักโรงแรม
ฯลฯ ซึ่งมีทงั้ ปจจัยที่อาจทําใหงบประมาณสูงขึ้นหรือลดลงก็เปนไดทั้งสิ้น ทัง้ นี้ ในกรณีทไี่ มมี
ความจําเปนถึงขั้นอพยพ งบประมาณที่ใชยอ มต่ํากวายอดเงินขางตนเพราะสามารถลดรายจาย
สวนของคาโดยสารเครื่องบิน
หมายเหตุ
รายละเอียดของสายการบินที่ทําการบินระหวางนิวเดลี - กรุงเทพฯ ดังนี้
- สายการบินไทย
ออกจากนิวเดลี ทุกวัน วันละ 2 เทีย่ ว โดย TG324 เวลา 11.55 น. และ TG316 เวลา
00.05 น. (เวลาอาจปรับตามฤดูกาล)
- สายการบิน Indian Airlines
ออกจากนิวเดลี ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว โดย IC853 เวลา 14.00 น.
- สายการบิน Jet Airway
ออกจากนิวเดลี ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว โดย 9W64 เวลา 01.00 น.
- สายการบิน Cathay Pacific
ออกจากนิวเดลี ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว โดย CX708 เวลา 04.00 น.
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- สายการบิน Kingfisher
ออกจากนิวเดลี ทุกวันยกเวนวันอังคาร วันละ 1 เทีย่ ว โดย IT025 เวลา 01.30 น.
--------------------------------------กรกฎาคม 2553
เครือขายคนไทยที่ใชในการประสานงาน-แจงขาว
กลุม
ขาราชการ
บุคคลทัว่ ไป / แมบาน
นักศึกษาในนิวเดลี

ผูประสานงาน
นายคณิน บุญญะโสภัต
นางอุษา ทามูระ
พระมหาวิเชียร
นายประพัฒน ศรีกุลกิจ
คนไทยใน WHO
นายชูศักดิ์ ประสิทธิสุข
นางประคิณ สุจฉายา
บ.อิตาเลียน-ไทย
นายสาธิต กิจสุราชัย
นายธนวัต พุทธชาติ
บ. CEC Soma
นายประดิษฐ เหตานุรักษ
บริษทั เอกชนอื่นๆ
นางสาวนันทพร เหลาบุญเจริญ
นักศึกษาไทยในอาลิการ นายบัณฑิต อารอมัน
นักศึกษาไทยในลัคเนาว นายภูบดินทร บุญแตง
ชุมชนมหามงคลชัย
นางสุมณฑา
(สาวัตถี)

โทรศัพท
+91-97-11-937474
+91-98-11-678299
+91-99-58-727759
+91-98-18-505179
+91-98-10-102768
+91-99-71-635899
+91-98-16-018653
+91-96-54-141177
+91-99-58-896886
+91-97-17-538833
+91-99-97-804757
+91-96-95-301652
+91-99-56-376987

หนวยงานอินเดียสําหรับติดตอในกรณีฉุกเฉิน
หนวยงาน
ผูประสานงาน
โทรศัพท
สํานักลงทะเบียนคนตางชาติ Mr. Sanjay Kumar
2619-2183
(FRRO)
2021-1464
กต.อินเดีย (กรมพิธีการทูต) Mr. Dinesh K. Bhatia
2688-5914
Deputy Chief of Protocol (F)
มท.อินเดีย
Mr. Sangeet Kumar
2338-9517
(Foreigners Division)
Section Officer

กรกฎาคม 2553

การมอบหมายภารกิจหนวยงานสําหรับแผนการอพยพคนไทย
ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ
- จัดทํารายชื่อคนไทยในเขตอาณาทัง้ หมด ใหเปนสถานะปจจุบัน เพื่อความสะดวกในการติดตอสือ่ สาร
- ทําหนาที่หนวยประสานงานหลักในการดําเนินการตางๆ กับฝายอินเดีย (เชน การขออนุญาต / ขอรับการ
อํานวยความสะดวก ฯลฯ) และประสานงาน / รายงานการดําเนินการใหหนวยงานฝายไทยทัง้ ในประเทศ
อินเดียและไทย ทราบความคืบหนาเปนระยะตามความเหมาะสม
- จัดเตรียมอุปกรณสื่อสารตางๆ (โทรศัพทมือถือ โทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ) ใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
- จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ และจัดหาที่พกั ทีป่ ลอดภัยสําหรับคนไทยระหวางรอการอพยพ
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- แจงเตือนภัยใหคนไทยทราบ และกําหนดพื้นที่นัดหมาย เพื่อเตรียมการอพยพ
2. สํานักงานผูชวยทูตทหารไทย
- รวบรวม ประมวลขอมูลการขาว และประเมินสถานการณ รวมกับผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ โดยประสาน
ใหสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทราบเปนระยะ
- ประสานเหลาทัพฝายอินเดียและฝายไทย ในกรณีอพยพโดยเครื่องบินทหาร
- ชวยดานการประสานงานกับ บมจ.การบินไทย ในกรณีอพยพโดยเครื่องบินพาณิชย
- ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจตามที่ไดรับการรองขอ
3. สํานักขาวกรองแหงชาติ
- รวบรวม ประมวลขอมูลการขาว และประเมินสถานการณ รวมกับผูชว ยทูตฝายทหาร โดยประสาน
ใหสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทราบเปนระยะ
- ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจตามที่ไดรับการรองขอ
4. สํานักงานการคาตางประเทศ
- ชวยประชาสัมพันธแผนการอพยพใหภาคเอกชนไทยทราบ โดยรวมดําเนินการกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ
- ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจตามที่ไดรับการรองขอ
5. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจตามที่ไดรับการรองขอ
6. บมจ.การบินไทย
- ประสานกับสถานเอกเอกอัครราชทูต ฯ และหนวยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ ในกรณีอพยพโดยเครื่องบินพาณิชย
- ชวยประชาสัมพันธแผนการอพยพใหผูโดยสารทราบ โดยรวมดําเนินการกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ
- ดําเนินการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจตามที่ไดรับการรองขอ
******************

