
คาํแนะนําสาํหรับคนไทยในอินโดนีเซยีในการปฏบิตัิตนเม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
1. การเตรียมความพร้อมของตนเองและครอบครัวโดยทั่วไป

1.1 เตรียมเคร่ืองมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิ ควรชาร์ตแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือให้เต็มอยู่เสมอ หรือมีแบตเตอร่ีสํารองติดตวั 

1.2 เตรียมเอกสารสําคญัท่ีจําเป็นไว้กบัตวั เช่น หนงัสือเดินทาง บญัชีธนาคาร บตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนบ้าน สติูบตัรของบตุรธิดา 

และควรถ่ายสําเนาเอกสารไว้ทัง้หมดติดตวัตลอดเวลา ซึง่จะช่วยยืนยนัในการแสดงตนและเป็นหลกัฐานขอมีเอกสารใหม่ได้ในกรณีท่ีเอกสารฉบบัจริงสญูหาย 

1.3 เตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควรมเีคร่ืองมือประจํารถและแผนท่ีไว้ในรถ ควรติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ซึง่จะช่วยบรรเทาความ

เสียหายจากการทบุกระจกหรือถกูขว้างปาด้วยสิ่งของ ควรเติมนํา้มนัให้เต็มถงัไว้เสมอ และการใช้คนขบัรถท่ีเป็นชาวอนิโดนีเซยีท่ีไว้ใจได้อาจเหมาะสมกว่า 

ในยามท่ีเกิดสถานการณ์ พร้อมทัง้ควรฝึกขบัรถด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและคุ้นเคยเส้นทาง 

1.4 บ้าน/อพาร์ทเม้นท์ หากเป็นบ้านเช่าและไม่ได้อยู่ใน complex ซึง่มีการรักษาความปลอดภยัอย่างดี ควรเสริมรัว้ให้แข็งแรงและควรติดแผ่นบงัตา 

เพ่ือไม่ให้บคุคลภายนอกเห็นในบ้านได้ ควรมีเคร่ืองดบัไฟแบบผงเคมีแห้งขนาดเล็กท่ีผู้หญิงและเด็กโตจะสามารถยกใช้ได้ไว้ประจําบ้าน ควรสํารองอาหารแห้ง

และอาหารสดไว้จํานวนหนึง่ในกรณีหากไม่สามารถออกจากบ้านได้ประมาณ 1 สปัดาห์ และควรสํารองแก๊สหงุต้มไว้อีก 1ถงัเสมอ 

1.5 ทรัพย์สินส่วนตวัท่ีจําเป็น ควรเตรียมกระเป๋าเสือ้ผ้าขนาดเลก็ไว้ประจําตวัทกุคน โดยในกระเป๋าควรมีเสือ้ผ้า เงินสด สิ่งของจําเป็น และ 

ยาประจําตวั ให้พร้อมในกรณีต้องเดินทางกะทนัหนัและค้างคืนท่ีอื่น หากบ้านพกัอาศยัไม่ปลอดภยั ควรเก็บของมีค่าและเอกสารสําคญัไว้กบัตวั 

1.6 หมายเลขโทรศพัท์และท่ีอยู่ของบคุคลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินของสถานเอกอคัรราชทตูฯ บริษัทการบนิไทยกรุงจาการ์ตา 

บริษัทบริการตัว๋เคร่ืองบนิ โรงพยาบาล สถานีตํารวจ และสถานีดบัเพลิง สนามบนิ Soekarno-Hatta เพ่ือสอบถามการเข้าออกของสายการบนิต่างๆ 

2. การปฏบิตัตินเม่ือเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน/จลาจลวุ่นวาย
2.1 ควรติดต่อขอทราบข่าวและสถานการณ์จากแหล่งต่างๆ เช่น สถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ ในกรุงจาการ์ตา 

เพ่ือนคนไทย เพ่ือนต่างชาติท่ีสนิทสนม (ชาวอเมริกนั ออสเตรเลีย หรือญ่ีปุ่ น มกัจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารเป็นอย่างดีจากสถานเอกอคัรราชทตูของตน) 

โรงเรียน และข่าวสารจากทางการอินโดนีเซยี ทัง้นี ้ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารอย่างเหมาะสม 

2.2 ควรอยู่ในบ้านเมื่อเกิดสถานการณ์วุ่นวาย และติดตามข่าวสารจากจากแหล่งต่างๆ และควรติดต่อกบัเพ่ือนหรือบคุคลใกล้ชิดเพ่ือยืนยนัว่าตนเอง

และสมาชิกในครอบครัวยงัปลอดภยัและสามารถติดต่อได้  หากอยู่ในท่ีต่างๆ แต่ยงัสามารถเดินทางกลบับ้านได้โดยปลอดภยั ให้รีบกลบับ้านโดยทนัที ทัง้นี ้ควรมี

แผนท่ีกรุงจาการ์ตาท่ีทนัสมยัติดรถไว้เป็นประจําและโทรศพัท์มือถือเพ่ือติดต่อแจ้งข่าวสาร ควรมีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสําคญัติดรถไว้ในช่องเก็บของหน้ารถ 

ในกรณีฉกุเฉิน  หากเห็นว่ายงัไม่สามารถเดินทางกลบับ้านได้โดยปลอดภยั ควรเข้าไปหลบภยั/พกัพิงชัว่คราวตามโรงแรมชัน้หนึง่ซึง่มีการรักษาความปลอดภยั

อย่างดี เช่น Kempinski, Mandarin Oriental หรือ Grand Hyatt จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อนึง่ หากทิง้เด็กๆ ไว้ท่ีบ้าน ควรติดต่อให้เพ่ือนบ้านหรือผู้ ท่ี

รู้จกัคุ้นเคยซึง่อยู่ใกล้บ้านนําเด็กๆ ไปดแูลชัว่คราว 

2.3 ผู้ ท่ีมีบ้านอยูใ่นชมุชนชาวจีนหรือใกล้แหล่งชมุชนแออดัของกรุงจาการ์ตา อาจไม่ปลอดภยัจากการบกุรุก ปล้นชิง หรือการวางเพลิงของกลุ่มม็อบ  

กรณีท่ีไม่อาจอยู่อาศยัท่ีบ้านได้อย่างปลอดภยัและจะต้องหาท่ีพํานกัท่ีอื่น ควรติดต่อสถานเอกอคัรราชทตูฯ เพ่ือนฝงู บคุคลใกล้ชิดคุ้ยเคย เพ่ือขอไปพํานกั

ชัว่คราว และควรติดต่อขอทราบสถานการณ์บนเส้นทางท่ีจะใช้เดินทางไปว่าปลอดภยัหรือไม่  และหากจําเป็นจะต้องออกจากบ้าน ควรเป็นเวลาเช้ามืดหรือรุ่งสาง 

เพราะในกรุงจาการ์ตา เหตกุารณ์จลาจลมกัจะเกิดในตอนกลางวนั ชว่งบา่ยถึงกลางดกึ และจะสลายตวัไปในชว่งดกึหรือรุ่งสาง 

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานราชการไทย หมายเลขโทรศัพท์ที่สําคัญของอินโดนีเซีย 

- สอท. ณ กรุงจาการ์ตา  Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.3 No.3 
(Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  โทร +62-21-2932-8190-4 

Fax +62-21-2932-8201 

- ฝ่ายกงสลุ สอท. โทร +62-21-2932-8211  Fax +62-21-2932-8213 

- หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน (Hotline )โทร +62-81-118-6253  

- สนง.ผชท.ทอ. โทร +62-21-2932-8202  Fax +62-21-2932-8203 

- สนง.ผชท.ทร. โทร +62-21-2932-8206  Fax +62-21-2932-8207 
- สนง.ผชท.ทบ. โทร +62-21-2932-8204  Fax +62-21-2932-8205 

- การบินไทย กรุงจาการ์ตา โทร +62-21-230-2551  Fax +62-21-315-3386 

- การบินไทย กรุงจาการ์ตา (สนามบิน)โทร +62-21-550-2442-3  Fax +62-21-550-7137 

- การบินไทย เมืองเด็นปาซาร์ (บาหลี) โทร +62-361-288-141  Fax +62-361-288-063 

- สกม. ณ เมืองเมดาน  โทร +62-61-415-2425  Fax +62-61-457-6214 

- สกม. ณ เมืองสรุาบายา โทร +62-31-357-8001  Fax +62-31-357-8875 
- สกม. ณ เมืองเด็นปาซาร์ (บาหลี) โทร +62-361-229-685  Fax +62-361-249-462 

- สถานีตํารวจนครบาลกรุงจาการ์ตา โทร +62-21-523-4000 
- สถานีตํารวจประจํา Soekarno-Hatta Airport โทร +62-21-550-7393 

- สถานีตํารวจเมืองบนัดงุ โทร +62-22-420-3500 

- สถานีตํารวจเมืองเด็นปาซาร์ (บาหลี) โทร +62-361-227-174 

- สถานีตํารวจเมืองเมดาน โทร +62-61-452-0971 

- สนามบิน Soekarno-Hatta โทร +62-21-550-7015  Fax +62-21-550-16823 

- สนามบิน Polonia เมืองเมดาน โทร +62-61-456-5777  Fax +62-61-456-1800 
- สนามบิน Juanda เมืองสรุาบายา โทร +62-31-866-7513 

- สนามบิน Ngurah Rai เมืองเด็นปาซาร์ (บาหล)ี โทร +62-3617-51011  Fax +62-3617-51032 

- สนามบิน Hasanuddin เมืองมากสัซา โทร +62-4115-10123 Fax +62-4115-10283 

- สถานดบัเพลิงกรุงจาการ์ตา +62-21-643-4215 

- รถพยาบาลฉกุเฉิน +62-21-527-3473, 118 

- Taxi Blue Bird โทร +62-21-7947-1234 

------------------------------------------------------------ 
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