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1. แผนช่วยเหลือ/อพยพ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีเขตอาณาครอบคลุม 13 รัฐ รวมทั้งเขตปกครอง ได้แก่                      
(1) รัฐแอละแบมา (2) รัฐเดลาแวร์ (3) รัฐฟลอริดา (4) รัฐจอร์เจีย (5) รัฐลุยเซียนา (6) รัฐแมริแลนด์  
(7) รัฐมิสซิสซิปปี  (8) รัฐนอร์ทแคโรไลนา (9) รัฐเซาท์แคโรไลนา (10) รัฐเทนเนสซี (11) รัฐเท็กซัส  
(12) รัฐเวอร์จิเนีย (13) รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย (14) ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย และ (15) เครือรัฐเปอร์โตริโก  

โดยเทียบเคียงกับสถิติข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ปี (US Census 2015) คาดว่าปัจจุบันมีชาวไทยอยู่ใน

สหรัฐฯ ประมาณ 309,353 คน แบ่งเป็น พ้ืนที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 88,439 คน พ้ืนที่สกญ. ณ นครชิคาโก 48,691 คน 

สกญ. ณ นครนิวยอร์ก 42,032 คน และ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส 130,191 คน 

1. ผู้พำนักในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

1.1 คนไทยในเขตอาณาของ สอท. ส่วนใหญ่พำนักอยู่ตามรัฐใหญ่ต่างๆ ได้แก่ ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย          
รัฐแมริแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย รัฐจอร์เจีย รัฐฟอริดา และรัฐเท็กซัส คนไทยในเขตอาณาประกอบด้วย 
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▪ ข้าราชการ คู่สมรสและบุตร รวมทั้งลูกจ้างท้องถิ่น จำนวนประมาณ 112 คน 
▪ นักเรียน/นักศึกษาไทย มีทั้งอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และทุนส่วนตัวในหลักสูตร

ระยะสั้นและระยะยาว จำนวนประมาณ 6,636 คน (เฉพาะ นร. ทุนรัฐบาล 930 คน) 
▪ คนงาน/แรงงาน รวมทั้งพนักงานนวด และผู้ที่ทำร้านอาหาร มีจำนวนประมาณ 658 คน 
▪ คนไทยในสายวิชาชีพต่างๆ และพระสงฆ์ มีจำนวนประมาณ 7,047 คน 
▪ ทำงานองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UN World Bank มีจำนวนประมาณ 35 คน 

หมายเหตุ คนไทยในสหรัฐฯ มักจะมีการย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ยากแก่การคาดการณ์จำนวนที่แท้จริง 

1.2 สมาคม/ชมรมคนไทย ชุมชนคนไทยในบริเวณกรุงวอชิงตันและรัฐในเขตอาณามีจำนวน 21 สมาคม/ชมรม 
โดยแบ่งเป็นสมาคมตามภูมิภาค อาชีพ  

1.3 วัดไทยในเขตอาณา มีจำนวน 54 แห่ง โดยเป็นวัดที่มีรายชื่อในสมัชชาสงฆ์ไทยจำนวน 28 แห่งและวัดที่มี
รายชื่อในคณะสงฆ์ธรรมยุติจำนวน 26 แห่ง 

2. การดำเนินการ 

2.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์หากเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา คนไทยที่ประสงค์จะให้ข้อมูลหรือ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ สามารถติดต่อได้
ตามรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายศาสตร์ ชัยวรพร (กงสุล) (202) 640-5308 
นายณรงค์ชัย แสงชาญชัย (เจ้าหน้าที่กงสุล ฝ่ายคุ้มครอง) (202) 640-5671 
สถานเอกอัครราชทูตฯ (202) 944-3600 
ที่ทำการฝ่ายกงสุล (202) 684-8493 
สายด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ (202) 999-7690 

**เบอร์สายด่วน สอท. (ชั่วคราว) (202) 431-0882, (202) 465-0938, (202) 431 7766** 
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org, consular@thaiembdc.org 
   Facebook สอท. Royal Thai Embassy, Washington D.C. และ 

    Facebook ฝ่ายกงสุล Thai Consular Office, Royal Thai Embassy, Washington D.C.  
 
2.2 สถานที่ทำการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จะใช้อาคาร สอท. (ที่อยู่ 1024 Wisconsin Ave NW, DC 20007)  
เป็นสถานที่ปฏิบัติการหลัก และในกรณีที่ที่ทำการ สอท. ไม่สามารถใช้เป็นที่ทำการได้ จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำรอง 
ดังนี้  

mailto:protection@thaiembdc.org
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2.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำรองในบริเวณกรุงวอชิงตัน 

• อาคารฝ่ายกงสุล (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd. NW, Washington, D.C. 20008) 

• ทำเนียบเอกอัครราชทูต (ที่อยู่ 2145 Decatur Place NW, Washington, D.C. 20008)                                                                                        

• วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี  (ที่อยู่ 13440 Layhill Road., Silver Spring, Maryland 20906) 

  หมายเลขโทรศัพท์ (301) 871-8660, (301) 871-8661 

•  วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. (ที่อยู่ 36 Farmington Road. W, Accokeek, Maryland  
    20607) หมายเลขโทรศัพท์ (301) 203-9500 

• วัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย (ที่อยู่ ๒๒๑๕๕ Glen Drive., Sterling, Virginia 20164) 

 หมายเลขโทรศัพท์ (703) 406-8290 

     2.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำรองในรัฐเทกซัส 

• วัดพุทธาวาส (ท่ีอยู่ 6007 Spindle Drive., Houston, Texas 77086)  

 หมายเลขโทรศัพท์ (281) 820-3255 

• วัดพุทธดัลลัส ตั้งอยู่ที่ 8484 Stults Road., Dallas, Texas 75243 

 หมายเลขโทรศัพท์ (214) 340-6187 

• วัดพุทธนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ 8159 Linden Road., Del Valle, Texas 78617 

 หมายเลขโทรศัพท์ (512) 247-4298 

         2.2.3 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำรองในรัฐฟลอริดา 

• วัดพุทธรังษีไมอามี (ท่ีอยู่ 15200 SW 240th St, Homestead, FL 33032) 

หมายเลขโทรศัพท์ (305) 245-2702 

• วัดฟลอริดาธรรมาราม (ท่ีอยู่ 2421 Old Vineland Rd, Kissimmee, FL 34746) 

หมายเลขโทรศัพท์ (407) 397-9552 

• วัดฟลอริดาพุทธาราม (ที่อยู่ 2137 Fox Den Dr., Navarre, FL 32566)  

หมายเลขโทรศัพท์ (850) 939-9287  

• วัดมงคลรัตนาราม (ที่อยู่ 5306 Palm River Rd., Tampa, FL 33619) 

หมายเลขโทรศัพท์ (813) 626-8850 
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  2.2.4 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำรองในรัฐจอร์เจีย 

• วัดพุทธบูชา (ที่อยู่ 3094 Rainbow Dr., Decatur, GA 30034) 

หมายเลขโทรศัพท์ (404) 284-2416 
 

2.3. หากมภีัยพิบัติธรรมชาติรุนแรง จำเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนที่ จะแจ้งให้คนไทยที่ประสงค์จะอพยพ
ติดต่อแจ้งความจำนงต่อ สอท. หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
         2.3.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สร้างเครือข่ายคนไทยในแต่ละรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่ รวมทั้ง 
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เพ่ือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สอท. จะได้มีผู้ช่วยประสานงานช่วยเหลือได้ทันท่วงที            
(รายชื่อผู้ประสานงานคนไทยและกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ในแต่ละรัฐตามเอกสารแนบ) 
                  2.3.2 สอท. มีกลไกที่จะประสานกับ กต. สหรัฐฯ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น   
สอท. สามารถติดต่อประสานงานได้ทันท่วงที 

• Office of the Secretary, Operation Center, Crisis Management Support, 
Department of Health & Human Services Tel. (202) 647-7640 

• Bureau of East Asian and Pacific Affairs, Office of Mainland Southeast Asia, 
Department of State Tel. (202) 647-0036 

• Office of Foreign Missions, Department of State, email: OFM-EmergencyMgt@state.gov 

• Federal Emergency Management Agency, District of Columbia Emergency 
Management Agency Tel. (202) 727-6161   
 

3. การเตรียมการอพยพ  
3.1 อพยพทางอากาศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพคนไทย เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 

บริษัทการบินไทย และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศในการอำนวยความสะดวกจัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือรับคนไทยกลับประเทศ
ไทย โดยต้องจัดลำดับความสำคัญของการอพยพ เช่น ผู้ป่วย เด็ก คนชรา สตรี คนพิการ เป็นต้น  

  สนามบิน 

▪ จุดจอดพักฐานทัพอากาศฮิกแฮม (Hickham Air Force Base, Hawaii ) 
▪ เส้นทางตะวันตก ฐานทัพอากาศทราวิส ( Travis Air Force Base, California ) 
▪ เส้นทางตะวันออก สนามบิน Dulles International Airport (1 Saarinen Cir, Dulles, VA 20166) 
▪ เส้นทางตะวันออก กรณีสายการบินภายในประเทศของ สหรัฐอเมริกาปิดไม่ให้บริการ ฐานทัพอากาศ

แอนดรูว์ (Andrews Air Force Base, Maryland ) 
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▪ กรณีไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ใช้การอพยพทางเรือพาณิชย์ ที่ท่าเรือ Port of Baltimore เมืองบัล
ติมอร์ รัฐแมริแลนด์ โดยจัดหายานพาหนะไปส่ง ณ ท่าเรือ  

3.2 อพยพทางเรือ ในกรณีที่การอพยพทางอากาศไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ปลอดภัย หรือไม่เพียงพอ 
ประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือในการจัดหาเรือมาอพยพคนไทย หรือการอพยพโดยเรือ
พาณิชย์ เพ่ือไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือต่อเครื่องบินกลับประเทศไทย  

สรุปวิธีดำเนินการ  

1.คนไทยที่สามารถเดินทางเองได้ เดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กลับประเทศไทยทันที 

2.กรณีไม่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการแล้ว คนไทยประสงค์ท่ีจะอพยพให้ติดต่อกับ สอท. และ สกญ. 
ทั้ง 3 แห่ง หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งความประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย และรับทราบ
จุดรวมพลนัดหมาย 

3. สอท. จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD (สำหรับคนไทยที่หนังสือ
เดินทางหมดอายุ) และจัดหายานพาหนะจากจุดรวมพลไปยังสนามบินหรือท่าเรือที่ใกล้ที่สุด  

▪ แนะนำให้คนไทยเตรียมสำรองอาหารและน้ำสะอาด และของใช้ฉุกเฉินของตัวเองในเบื้องต้น
เพ่ือการยังชีพอย่างน้อย 7 วัน 

▪ สอท. จัดส่งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงพื้นที่สำหรับการพำนักชั่วคราวเพื่อรอขั้นตอน
การอพยพรวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ไม่ประสงค์อพยพ 

 
ปัจจัยบ่งช้ี   เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน   
ปัจจัยควบคุม  รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน   
เป้าหมาย  อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพื้นที่ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 
การดำเนินการ 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
 สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทย (24 ช่ัวโมง)  
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่   
(กรมการกงสลุ ตั้งศูนย์ประสานงาน 24 ช่ัวโมง) 

สอท. / สกญ.  
ทั้ง 3 แห่ง /  

และทีม ปทท. 

 - สอท. และ สกญ. ท้ัง 3 แห่ง ตั้งศูนย์ประสานงาน
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทย 
- ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคนไทยให้ชุมชน
ไทยในสหรัฐฯ  

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ พร้อมประเมิน  
ความเสยีหายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึน้แก่คนไทย อาทิ มีผูไ้ด้รับ
ผลกระทบกี่คน บาดเจ็บ/เสียชีวิต ก่ีคน 

สอท. - ติดตามสถานการณ์โดยประสาน ออท. อาเชียน/
เอเชีย/กต.สหรัฐฯ  แล้วเสนอความเห็นให้ ออท. 
ทราบและพิจารณาสั่งการ  
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- ประเมินแนวโนม้สถานการณค์วามไมส่งบโดย
พิจารณาจากจำนวนผู้บาดเจบ็หรอืผู้เสยีชีวิต  
- รายงาน กต. ทราบถึงพัฒนาการ (เฉพาะ สอท.) 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวกับ แนวทางการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย สิ่งบรรเทาทุกข์
ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้แกผู่้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีที่
คนไทยที่อยู่อย่างผดิกฎหมาย) 

สอท.   

สอท./สกญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยระเบยีบ 
ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ  พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ 
เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนนุ 

ฝ่ายคลัง - พิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉิน - จัดเตรียมเงินสดให้พร้อม 

หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยอาจเป็นที่สอท./
สกญ.  วัดไทย หรือสถานท่ีอื่นที่เหมาะสม   
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจดัตั้งศนูย์ช่วยเหลือฯ อยู่แล้ว) 

สอท. / สกญ.  
ทั้ง 3 แห่ง / 

และทีม ปทท. 

- สอท. และ สกญ. ท้ัง 3 แห่ง ตั้งศูนย์ประสานงาน
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนไทย 
- ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคนไทยให้ชุมชน
ไทยในสหรัฐฯ 

กรณีภยัพิบัติเกดิขึ้นต่างเมือง อาจใช้ประโยชน์จากกงสลุ
กิตติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนท่ีเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และ/หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ประสานงานในพ้ืนท่ี 

สอท./ สกญ.  ประสานกงสุลกติติมศักดิ์ และชุมชนไทยในพ้ืนท่ี
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือประสาน
รัฐบาลท้องถิ่น 

จัดทำทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/ผูเ้จ็บป่วย/เสยีชีวิต 
พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย (หากทราบ) 

ฝ่ายกงสลุ - รวมรวมรายชื่อผู้ประสบภัย บาดเจ็บและเสียชีวิต 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตอ่กรณีฉุกเฉิน 
เบอร์ Hotline สอท. (202) 999-7690 (202) 431-
7766   

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสลุ/แพทย์ สนับสนุน (หากจำเป็น) สอท. / สกญ.   หารือกระทรวงฯ กรณตี้องการ จนท. สนับสนุน
เพิ่มเตมิ 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการอพยพคนไทยกลับ
ประเทศ  

สอท. / สกญ.   - กรณีที่ตัดสินใจหรือไดร้ับการอนุมัติให้นำคนไทย
กลับประเทศไทย ทำหนังสือแจ้ง กต.สหรัฐฯ 
เกี่ยวกับการอพยพคนไทยออกจากสหรัฐฯ พร้อมทั้ง
ขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐฯ และการ
อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำเครื่องบินพิเศษมาจอดและรับคนไทยกลับ
ประเทศไทย 
- จัดทำ flight clearance 
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2. การเตรียมความพรอ้ม กรณีเกดิภัยพิบัติธรรมชาต ิ

 โดยข้อมูลสถิติจากศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (National Hurricane Center) ระบุว่าสหรัฐฯ ประสบภัย

พิบัติจากวาตภัยเฮอร์ริเคนท่ีมีความระรุนแรงระดับ 3 หรือมากกว่า ทั้งหมด 36 ลูก ตั้งแต่ปี 1995-2017 ทั้งนี้  

มีจำนวน 8 รัฐทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกที่อยู่ในเขตอาณาของ สอท. ได้แก่ รัฐฟลอริดา รัฐเท็กซัส รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐ

เซาท์แคโรไลนา รัฐลุยเซียนา รัฐแอละแบมา รัฐจอร์เจีย และรัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งเป็นรัฐท่ีมีความเสี่ยง และมีชาวไทยอาศัยอยู่

เป็นจำนวนมาก  

 สอท. จึงได้จัดทำแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งระดับการ

ดำเนินการเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับของการเตรียมความพร้อม สี ขนาดและความรุนแรง การเตรียมตัวรับมือ 
ระดับท่ี 1: ระดับปกติ สีขาว สถานการณ์ปกติ ดำรงชีวิตปกติ 
ระดับท่ี 2: การเตรียมพร้อมเมือ่เกิดเหตุภัย 
 

สีเขียว ขนาดเล็ก / ไม่รุนแรง / 
กระทบพื้นท่ีในวงจำกัด 

ดำรงชีวิตปกติ / ติดตาม 
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด /  
เฝ้าระวัง 
 

ระดับท่ี 3: การเตรียมพร้อมเมือ่เกิดเหตุภัย
พิบัติขนาดกลาง 

สีเหลือง ขนาดกลาง / มีความ
รุนแรงในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง/ กระทบ
พื้นที่จำกัด  

ดำรงชีวิตปกติ หลีกเลี่ยงการเดิน
ทางเข้าพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม
หากสถานการณ์เลวร้ายมากขึน้ 

ระดับท่ี 4: กรณีภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิตตามปกติตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของคนใน
พื้นที่ 

สีแสด สถานการณ์รุนแรงมาก/ 
กระทบพื้นท่ีในวงกว้างขึ้น 

ย้ายไปพำนักในพื้นที่ท่ีทางการ
กำหนด / ติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด / เตรียมความพร้อม
อพยพหากสถานการณ์เลวร้าย
มากขึ้น 

ระดับท่ี 5: กรณีภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิตจนถึงขั้นอพยพคนไทยออก
นอกประเทศ  

สีแดง ขนาดใหญ่ มีความรุนแรง
มากท่ีสุด และกระทบต่อ
พื้นที่ในวงกว้าง 

อพยพคนไทยออกนอกพื้นท่ีหรือ
นอกประเทศ  
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3. เอกสารประกอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เมือ่เกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาติ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและทีมประเทศไทย 

1. การประสานงานภายใน 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะผู้อำนวยการคณะอำนวยการช่วยเหลือคนไทย และศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรียกประชุมทีมประเทศไทยเพ่ือจัดตั้งคณะอำนวยการ
ช่วยเหลือคนไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และมอบหมายหน้าที่
ให้แต่ละหน่วยงานดังนี้  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

หน่วยงานหลัก รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนงานและแผนปฏิบัติการ ดูแลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้คนไทยในเขตอาณารับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบทุกวัน  
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สนับสนุนภารกิจ  

1. ประจำและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 
2. ในกรณีที่มีการจัดตั้งศูนย์พำนักชั่วคราวสำหรับคนไทย รับผิดชอบและประสานการนำสิ่งของ

สนับสนุนจากไทย และรายงานให้ผู้อำนวยการฯ ทราบทุกวัน  
3. ติดต่อจัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพ้ืนที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่จุดนัดหมาย 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สนับสนุนภารกิจ กรณีการอพยพทางทะเล 
1. ประสานกรมเจ้าท่า  
2. ประสาน ทร. จัดเรืออพยพคนไทย   

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สนับสนุนภารกิจ กรณีการอพยพทางอากาศ 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอบินผ่านน่านฟ้า 
2. ประสาน ทอ. จัดเครื่องบินทหารอพยพคนไทย 
3. ร่วมกับ สอท. ในการประสานงานกับบริษัทการบินไทยในการจัดเที่ยวบินพิเศษ  
4. สนับสนุนภารกิจ รับผิดชอบการขนส่งผู้โดยสาร และการอพยพคนไทยออกนอกประเทศ 

สำนักงานพาณิชย์  
สนับสนุนภารกิจประจำและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 
ร่วมกับ สอท. ในการแจ้งให้นักเรียนไทย ทั้งนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวได้รับทราบ
แผนการอพยพ และจุดนัดหมายรวมพล วันเวลา  
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สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง 
สนับสนุนภารกิจประจำและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
สนับสนุนภารกิจประจำและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนับสนุนภารกิจประจำและสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการอพยพคนไทย 
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แผนท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี  

 
http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html 

 

 

 

 

 

http://www.carolmendelmaps.com/mapdc/dc7.html
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ท่าอากาศยานในเขตกรุงวอชิงตัน ด.ีซี.  

 

http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm 

ชื่อท่าอากาศยาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Ronald Reagan Washington 
National Airport (DCA) 

2401 Smith Boulevard, Arlington, VA 22202 (703)417-3972 

Dulles International Airport (IAD) 1 Saarinen Cir, Dulles, VA 20166 (703)572-2700 
Baltimore/Washington 
International Thurgood Marshall 
Airport (BWI) 

901 Elkridge Landing Road Baltimore, MD 21240 (410)859-7111 

Andrew Air Force Base 1191 Menoher Drive. JB Andrews, MD, United 
States. 20762 

(301)981-7087 

 
 
 

 

http://www.aviationexplorer.com/airport_terminal_maps/dulles-airport-map.htm
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รายชื่อสายการบิน และตัวแทนสายการบินที่สามารถตดิตอ่ได ้หากมีความจำเป็น 
ต้องอพยพคนไทยออกนอกสหรัฐฯ 
   

สายการบิน รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
Delta Ms. Christine (703)419-6139 - 

All Nippon 
Airways 

Mr. Jeff Meadows (Station Manager) (703)972-0087 j.meadows@fly-ana.com  

American Airline Ms. Samantha Hutt (800)433-7300 samantha.hutt@aa.com  
Etihad Hany Michael (Lounge Manager) (703)572-4432 hmichael@ethiad.ae  

 Abir Tabarani (Reservation and 
Ticketing Agent) 

(202)735-2617 atabarani@etihad.de  

 Geoff Etihad (202)304-2902 - 
Emirates Zeenat Koreishi (Sales (800)777-3999 iadapt@emirates.com  

Air China Ms. Pearl (Station Manager) (800)882-8122 fanhaizhen@airchina.com  

United Airline 
Joyce/John Kasdan/Sonny Dzobo/AJ 
Thomas 

(800)235-8331 globalservicesiad@united.com  

Air France Salil Chadha (Deputy Station Manager) (703)570-0003 salil.chadha@klm.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.meadows@fly-ana.com
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mailto:atabarani@etihad.de
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ท่าเรือในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  

 

https://www.cruzely.com/picking-up-and-dropping-off-passengers-at-the-port-of-baltimore-with-pictures/ 

ชื่อท่าเรือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
Port of Baltimore 401 East Pratt St. Baltimore MD 21202 (800)638-7519 

การประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการอพยพคนไทยในเขตอาณา กรณีเกิดโรคระบาด  
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 33 บาท)  
หมายเหตุ คิดค่าใช้จ่ายโดยประมาณแบบเหมารวมการเดินทางสำหรับกรณีอพยพคนไทยจำนวน 300 คน 
กลับประเทศไทยทางอากาศโดยสายการบินไทยเที่ยวพิเศษ  
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ค่าใช้จ่ายเดินทางในสหรัฐฯ 
(เหมารถบัส/รถโรงเรียน) ทั้งหมด 6 คัน/ 50 ที่นั่ง 
คนละ 11.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

3,400 

ค่าโดยสารเครื่องบินกลับไทยแบบเหมาลำ Airbus 
340 จำนวน 300 ที่นั่ง /  
คนละ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

270,000 
 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสิ่งของจำเป็น 
(เครื่องนอน, เวชภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้
ส่วนตัว เป็นต้น) 
คนละ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

12,000 

https://www.cruzely.com/picking-up-and-dropping-off-passengers-at-the-port-of-baltimore-with-pictures/
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ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ 
(เช่น ค่าท่ีพักชั่วคราว กรณีจำเป็นต้องเช่าโรงแรมเป็น
ต้น) 
คนละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

30,000 
 
  

รวม 315,400 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเฉลี่ยโดยประมาณคนละ 1,051.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 

รายการสิ่งของที่ต้องสำรองในกรณีคนไทยมาพำนักใน สอท. สำหรับคนประมาณ 100 คน  

เป็นเวลา 10 วัน 

1. ข้าวสาร     300 กิโลกรัม 

2. เนื้อไก่      100 กิโลกรัม 

3. เนื้อหมู      100 กิโลกรัม 

4. เนื้อวัว      50 กิโลกรัม 

5. น้ำตาลทราย     10 กิโลกรัม 

6. น้ำมันพืช     40 ขวด 

7. ไข่ไก่      2,000 ฟอง 

8. น้ำดื่ม      3,000 ขวด 

9. ปลากระป๋อง     250 กระป๋อง 

10. ผัก มะเขือเทศ    30 กิโลกรัม 

11. น้ำปลา/ซีอ๋ิวขาว     30 ขวด 

12. ผงซักฟอก     40 กล่อง 

13. สบู่      100 ก้อน 

14. แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน    100 ชุด 

15. ไฟฉาย      50 อัน 

16. ถ่านไฟฉาย     50 ก้อน 

17. กระดาษชำระ     200 ม้วน 

18. เวชภัณฑ์/ ยาสามัญประจำบ้าน    50 ชุด  

19. เครื่องปั่นไฟ/น้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟ  1 ชุด  
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ตารางเที่ยวบินสหรัฐฯ – กรุงเทพฯ (สถานะล่าสุด 26 ม.ค. 2565) 

สายการบิน United Airlines (UA) – ANA (NH) – Thai Airways (TG) – Japan Airlines (JL) 

วัน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง 
จันทร์ UA424 → NH7 → NH805 08:25 น. (จาก IAD) 

อังคาร UA1763 → NH7 → NH805 08:25 น. (จาก IAD) 

พุธ UA2078 → NH11 →TG641 08:15 น. (จาก IAD) 

พฤหัสบดี UA2078 → JL9 →JL31 08:15 น. (จาก IAD) 

ศุกร์ UA2078 → JL9 →JL31 08:15 น. (จาก IAD) 

เสาร์ UA2078 → JL9 →JL31 08:15 น. (จาก IAD) 

อาทิตย์ UA3536 → DL159 → KE651 08:40 น. (จาก IAD) 

 

สายการบิน Delta Airlines (DL) – ANA (NH) – Korean Airlines (KE) 

วัน เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง 
จันทร์ DL2220 → DL167 → NH847 17:10 น. (จาก IAD) 

อังคาร DL4939 → KE82 → KE651 19:09 น. (จาก IAD) 

พุธ DL4859 → KE82 → KE651 10:29 น. (จาก IAD) 

พฤหัสบดี DL3685 → DL159 → KE651 09:45 น. (จาก IAD) 

ศุกร์ DL3685 → DL159 → KE651 09:45 น. (จาก IAD) 

เสาร์ DL548 → DL295 → NH847 07:00 น. (จาก IAD) 

อาทิตย์ DL1359 → KE36 → KE651 17:59 น. (จาก IAD) 
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รายชื่อสมาคมไทย/ชมรมคนไทยในเขตอาณาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

รัฐ สมาคม/ชมรม นายกสมาคม โทรศัพท์ อีเมล 
Florida สมาคมคนไทย-อเมริกัน 

ฟลอริดาใต้ 
นายสมศักดิ์ มูลศิริ (305) 245-2702 kmoolsiri@gmail.com 

 
Georgia สมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย นางสุนิสา สุวรรณทัต (404) 434-6121 asunisa2@hotmail.com 
Maryland สมาคมไทยอีสาน 

สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ 
สมาคมไทยไหหลำ 
สมาคมฌาปนกิจ 
สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา 
สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ 
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 
สมาคมไทย-ดี.ซี. ฟอรัม 
สมาคมรวมน้ำใจ 
ชมรมเพ่ือสุขภาพ 
สมาคมไทยบาลติมอร์ 
สมาคม Thai-American 
Association 

นายมิ่ง เพลิศพราว 
นายกลวิทย์ รพีพันธ์ 
น.พ. สุวัฒน์ ศิลปศุวรรณ 
นางสุวัฒนา เอชเอ 
พ.ญ. พรพิไล บุญนำศิริกิจ 
 
ดร. สุชาติ นันทสันต ิ
นายธัชพงศ์ จันทรปรรณิก 
ม.ล. เพียงทอง ทองแถม 
น.พ. บุญยง พฤฒิธาดา 
พ.ญ. สาลีวรรณ ลิมะวารารัตน์ 
นางธีราภรณ์ คลาร์ค 

(240) 708-9707 
(301) 933-7008 
(202) 744-2661 
(703) 472-6064 
(443) 326-1796 
 
(240) 461-5190 
(301) 642-3788 
(410) 466-8612 
(443) 834-6595 
(443) 983-8302 
(540) 931-7774 

mphlersphlao@gmail.com 
krapeepun@hotmail.com 
mdsilpa@yahoo.com 
suvattana@gmail.com 
pornpilaib@yahoo.com 
 
snun24@live.com 
tchantraparnik@hotmail.com 
pia.tongtahm@gmail.com 
bthada@hotmail.com 
saleewunl@yahoo.com 
thaiamerican.dc@gmail.com 
 

North 
Carolina 

สมาคมไทยแห่งรัฐนอร์ท 
แคโรไลนา 

นายสุรพล สัจจวาณิชย์ (919) 812-2762 surapon@aol.com 
 

Tennessee สมาคมไทย ณ เทนเนสซี นายประยุทธ ศิลปาจารย์ (615) 473-6073 prayuth.s@gmail.com 
Texas สมาคมไทยเทกซัส 

สมาคมไทยเทกซัสตอน
เหนือ 

นายณรงค์ ระตะนะอาพร 
นายพันธ์สัคค์ ศรีเพ็ญ 

(832) 274-6866 
(214) 435-0648 

rat0319@aol.com 
taedallastx@gmail.com 

Virginia สมาคมไทย ณ อเมริกา 
สมาคมชาวเหนือ 
สมาคมไทย-อเมริกัน 
 แฮมตันโรดส์ 

นายอิน อัศวโกวิท 
นายวีระศักดิ์ พยัคฆันตร 
นางฤดี เจคอบส์ 

(646) 752-6486 
(301) 452-9216 
(757) 766-1737 

ian.asvakovith@gmail.com 
sakiesigns@comcast.net 
tubtim_thai2006@hotmail.com 

  

mailto:kmoolsiri@gmail.com
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รายชื่อกงสุลกิตติมศักดิ์ในเขตอาณาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

รัฐ กงสุลใหญ่กติติมศักดิ ์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
Florida 

 

 
นางมาเรีย โดโลเรส แซริออล 

 
นายหลุยส์ สตินสัน จูเนียร ์

 
 

 
(305) 445-7577 

ext. 2 

 
 
 
mdsariol.law@gmail.com 
 
 

 
 
 
Louis@stinsonlaw.com 

Georgia 
 

 
นายรอย วิลเลียม ไอด์ ที ่3 

(404) 733-9804 bill.ide@akerman.com 

Hawaii 
 

 
นายโคลิน ที. มิยาบารา 

(808) 524-7787 cmiyabara@aol.com 

Massachusetts 
 

 
นายโจเซฟ แอนโทนี มิลาโน 

 
นายตรีรัชต์ ชาลี ทรงเตชะเลิศ 

รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน 

(617) 720-8424 cg@thaiconsulatebos.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
threeracht@gmail.com 

mailto:mdsariol.law@gmail.com
mailto:Louis@stinsonlaw.com
mailto:bill.ide@akerman.com
mailto:cmiyabara@aol.com
mailto:cg@thaiconsulatebos.org
mailto:threeracht@gmail.com
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Oregon 
 

 
นายนิโคลัส เจ. สแตนลีย ์

(503) 221-0440 thai@siaminc.com 

เมือง Houston  

 
นายชาร์ล ซี. ฟอสเตอร์ 

(713) 335-3995 cfoster@fosterglobal.com 

Puerto Rico 
 

 
นายโรลันโด เจ เปียร์เนส-อัลฟองโซ 

 
นางการ์เมน วี. เมเนนเดซ-เปียร์เนส 

 
 
 
 

(787) 751-0151 

 
 
 
 
 
 

rkthai1029@gmail.com 
 
 
 
 

 
cvmenendez0214@gmail.com 

 

 

 

    

mailto:thai@siaminc.com
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