
  สาธารณรัฐอนิโดนีเซียมีประชากรกว่า 260 ล้านคน (มากเป็นอนัดบั 4 ของโลก) ประกอบด้วย 
ชนพืน้เมืองตา่ง ๆ กวา่ 500 เผา่ และมีภาษาพืน้เมืองกวา่ 550 ภาษา ประชากรกว่าร้อยละ 87 นบัถือศาสนาอิสลาม  
ร้อยละ 9 นบัถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 นบัถือศาสนาฮินด ูและอีกร้อยละ 2 นบัถือศาสนาอื่นๆ ท าให้สงัคม
อินโดนีเซยียงัคงมีความขดัแย้งอยูเ่บือ้งลกึในระดบัประชาชน โดยเฉพาะความขดัแย้งทางเชือ้ชาตแิละศาสนา  
และระหวา่งผู้นบัถือศาสนาอิสลามด้วยกนัเอง 
  ภมูิประเทศของอินโดนีเซียเป็นหมูเ่กาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆ 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุาตรา 
เกาะชวา เกาะกาลมินัตนั เกาะสลุาเวสี และเกาะปาปัว และเกาะอ่ืนๆ อีกกวา่ 18,000 เกาะ   ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของ 
แผน่เปลือกโลก 3 แผน่ ได้แก่ แผน่แปซฟิิก แผน่ยเูรเซีย และแผน่ออสเตรเลีย อีกทัง้ยงัอยูใ่นบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟ 
(Pacific Ring of Fire) ภมูิอากาศมี 2 ฤด ูคือ ฤดรู้อน (เมษายน-กนัยายน) และฤดฝูน (ตลุาคม-มีนาคม) ท าให้
อินโดนีเซยีเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดภยัธรรมชาติในรูปแบบตา่งๆ อาทิ แผ่นดินไหว สนึาม ิภเูขาไฟระเบดิ 
น า้ท่วมฉบัพลนั โคลนถลม่ และไฟป่า 
  สถานการณ์ทางการเมืองของอินโดนีเซียในปัจจบุนัโดยการน าของประธานาธิบด ีJoko Widodo 
คอ่นข้างมีความมัน่คง โดยรัฐบาลให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์แหง่ชาติ โดยเฉพาะการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเล การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและการรักษาอตัลกัษณ์ของอินโดนีเซีย 
ตามหลกัปัญจศีล อยา่งไรก็ดี ความขดัแย้งในระดบัการเมืองท้องถ่ินอาจน าไปสูก่ารประท้วงหรือการก่อจลาจล 
ยกตวัอยา่งเชน่ การประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินคดีข้อหาดหูมิ่นศาสนาอสิลามกบันาย Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) ผู้วา่ราชการกรุงจาการ์ตา เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ซึง่มีผู้ เข้าร่วมกวา่ 100,000 คน  
และการชมุนมุประท้วงเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 ซึง่มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 500,000 คน และโดยท่ีปี 2562 จะเป็นปี
เลือกตัง้ การแข่งขนัเลือกตัง้อาจมีความสุม่เสี่ยงให้เกิดความขดัแย้ง การชมุนมุ และความปลอดภยัในการเดนิทาง 
  มิติด้านความมัน่คง รัฐบาลอินโดนีเซยีมีการปอ้งกนัและปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศ 
อยา่งเข้มงวดและตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีเหตกุารณ์ก่อการร้ายหรือเหตรุุนแรงในอินโดนีเซยีเกิดขึน้อยูเ่ป็นระยะ  
ซึง่มกัเป็นการกระท าในรูปของปัจเจกชนหรือรายยอ่ย ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐติดตามและควบคมุสถานการณ์ได้ยาก  
โดยเม่ือปี 2559 มีการก่อเหตรุะเบิดท่ีส าคญั 2 ครัง้คือ เหตรุะเบิดท่ีกรุงจาการ์ตาเมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2559  
สง่ผลให้มีผู้ เสยีชีวิต 8 คน (เป็นผู้ก่อการร้าย 4 คน พลเมืองชาวอินโดนีเซีย 3 คน และชาวแคนาดา 1 คน) เหตรุะเบดิ
ท่ีเมืองสรุาการ์ตา (โซโล) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีผู้ก่อเหตเุสียชีวิต 1 คน เม่ือปี 2560 มีเหตรุะเบิดฆ่าตวัตายท่ี
กรุงจาการ์ตา เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 สง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิต 5 คน (ต ารวจ 3 คน และผู้ก่อเหต ุ2 คน) และมี 
ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12 คน และในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้มีเหตรุะเบดิฆ่าตวัตายท่ีโบสถ์คริสต์ 3 แห่งท่ี 
เมืองสรุาบายา เหตรุะเบิดฆา่ตวัตายท่ีศนูย์บญัชาการต ารวจเมืองสรุาบายา เหตรุะเบดิก่อนก าหนดในอาคารชดุท่ี 
Sidoarjo ใกล้เมืองสรุาบายา และเหตผุู้ก่อการร้ายขบัรถพุง่ชนศนูย์บญัชาการต ารวจเมือง Pekanbaru พร้อมทัง้  
ให้ยกระดบัค าเตือนภยัในกรุงจาการ์ตา เมืองสรุาบายา ชวากลาง และเมืองเรียว สมุาตรา 
  มิติด้านสงัคม แม้อินโดนีเซยีจะสามารถธ ารงความเป็นสงัคมพหวุฒันธรรมไว้ได้ดีพอสมควร   
แตก็่ยงัคงมีความขดัแย้งระหวา่งชมุชนเชือ้ชาตศิาสนาตา่งๆ และความไมพ่อใจตอ่ชนกลุม่น้อย นอกจากนัน้ ยงัมี
ปัญหาการกระจายรายได้และความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจระหว่างชนชัน้ตา่งๆ กอปรกบัยงัคงมีความไมพ่อใจหรือ
ความขดัแย้งทางการเมืองอยู ่ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถปะทขุึน้ในรูปของการประท้วงหรือแม้กระทัง่การใช้ 
ความรุนแรงหรือการจลาจลได้เป็นครัง้คราว 
    มิตด้ิานสขุอนามยั อินโดนีเซียตัง้อยูบ่ริเวณเส้นศนูย์สตูรจงึมีสภาพอากาศแบบร้อนชืน้ ซึง่ท าให้ 
การแพร่ระบาดของเชือ้โรคเขตร้อนชนิดตา่งๆ เป็นไปได้โดยง่าย ประกอบกบัการสาธารณสขุของประเทศยงัไม่
ก้าวหน้าเท่าท่ีควร อีกทัง้การควบคมุโรคระบาดในประเทศยงัไมอ่ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล ท าให้อินโดนีเซยียงั 

มาตรการและแผนปฏิบัตกิารเม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย 
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มีการระบาดของโรคตา่งๆ ได้แก่ ไข้หวดันก โรคมาลาเรีย ไข้ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก ไข้ตบัอกัเสบชนิด A ถึง E   
และโรคท้องร่วงเกิดขึน้เป็นระยะๆ 
  มิติภยัพิบตัิ เม่ือปลายปี 2560 - ต้นปี 2561 ได้เกิดแผน่ดนิไหวศนูย์กลางใกล้กรุงจาการ์ตา 3 ครัง้ 
โดยลา่สดุท่ีเมือง Banten มีจดุศนูย์กลางห่างออกจากกรุงจาการ์ตา 150 กิโลเมตร ระดบั 6 ริกเตอร์ ความสัน่สะเทือน
ถึงกรุงจาการ์ตา นอกจากนัน้ ยงัเกิดเหตภุเูขาไฟระเบิดส าคญั ๆ คือ 1) ภเูขาไฟอากงุในเกาะบาหลี 2) ภเูขาไฟซนิาบงุ
ในสมุาตรา 3) ภเูขาไฟเมราปีในยอกยาการ์ตา  
    จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้วา่ เหตกุารณ์ฉกุเฉินในอินโดนีเซียสามารถจ าแนกออกเป็นประเภท 
ตามความถ่ี ความรุนแรง และการมีผลกระทบกบัชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอินโดนีเซียได้ 4 ประเภท ดงันี ้
  1) ภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ
  2) การก่อการร้าย 
  3) โรคระบาด 
  4) การจลาจลหรือความไม่สงบทางการเมือง 
  จากข้อประเมนิข้างต้น สอท. จงึได้ก าหนดมาตรการและแผนปฏิบตัิการเพื่อเป็นการปกปอ้ง 
และคุ้มครองคนไทยท่ีพ านกัอยูใ่นอินโดนีเซีย ดงันี ้
 
1. มาตรการด้านการข่าว 
 1.1 การตดิตามข่าวสาร 
  1.1.1 สอท. และหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยติดตามขา่วสาร ประเมนิสถานการณ์ 
และแนวโน้มท่ีอาจเกิดเหตฉุกุเฉินอยา่งตอ่เน่ือง โดยอาศยัแหลง่ขา่วของรัฐบาล (ขา่วเปิด/ข่าวกรอง) สื่อมวลชน
ท้องถ่ิน ลกูจ้างท้องถ่ิน ตลอดจนคนไทยในอินโดนีเซีย 
  1.1.2 บรรจใุห้มีวาระการประชมุเร่ืองความมัน่คงและการขา่วในการประชมุทีมประเทศไทย  
และเม่ือมีเหตฉุกุเฉิน สอท. จะเรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพเิศษเพื่อประเมนิสถานการณ์และเตรียมมาตรการ 
  1.1.3 ประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยในอนิโดนีเซียทราบสถานการณ์ความปลอดภยัในด้านตา่งๆ เป็นระยะ 
รวมทัง้แลกเปลี่ยนขา่วสารกบัชมุชนไทย อยา่งไรก็ตาม พยายามไม่สร้างความตระหนกเกินกวา่เหต ุโดยตรวจสอบ
สอท. ตา่งประเทศใน อซ. ประกอบด้วย 
  1.1.4 สอท. ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการรับข่าวสาร และมอบหมายหน้าท่ีภายในอยา่งชดัเจน 
 1.2 การกระจายข่าว 
  1.2.1 แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงสถานท่ีหรือพืน้ท่ีเสีย่งภยั และเพิ่มความระมดัระวงัในชีวิต 
และทรัพย์สนิ ตลอดจนส ารองอาหาร น า้ด่ืม ยารักษาโรค ไว้ในยามฉกุเฉิน  ตามค าแนะน าส าหรับคนไทยใน
อินโดนีเซยีในการปฏิบตัตินเม่ือเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินซึง่ สอท. ได้ประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางตา่ง ๆ ของ สอท. แล้ว 
  1.2.2 กระจายข่าวผา่นช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ   
รวมถึงการประสานกบัผู้ประสานของ สอท. ในพืน้ท่ีท่ีมีคนไทยพ านกัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ได้แก่ เมืองยอกยาการ์ตา 
เมืองสรุาการ์ตา เมืองสรุาบายา เมืองเมดาน เมืองเด็นปาซาร์ เมืองบนัดงุ ฯลฯ  
  1.2.3 ประสานงานกบัศนูย์ประสานงานฉกุเฉิน (Rapid Response Center - RRC) ของกระทรวง
การตา่งประเทศเพื่อรายงานสถานการณ์ฉกุเฉินและประเมินผลกระทบตอ่คนไทยในพืน้ท่ี 
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2. แผนปฏิบัตกิารในเหตกุารณ์ปกต ิ
2.1 ติดตามขา่วสารและด าเนินวิธีด้านข่าวกรองในระดบัปกติ 

 2.2 หารือและแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ความมัน่คงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทีมประเทศไทย
อยา่งสม ่าเสมอ  
 2.3 เตรียมและตรวจสอบอปุกรณ์สื่อสารท่ีจ าเป็นในกรณีฉกุเฉิน เช่น วิทยสุื่อสาร และโทรศพัท์ เป็นต้น  
รวมทัง้ทดสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายในการรับและกระจายข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ 
 2.4 ปรับปรุงทะเบยีนคนไทยท่ีท างานและพ านกัอาศยัอยูใ่นอนิโดนีเซียให้เป็นปัจจบุนั 
 2.5 ขอความร่วมมือและทดสอบการประสานงานกบัคนไทยท่ีเป็นผู้ประสานงาน (Contact points) ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 
ท่ีมีคนไทยอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากอยา่งสม ่าเสมอ ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสมรวมถึงทางอีเมล (ภาคผนวก 1) 
 2.6 จดัเตรียมรายช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ของสนามบนิในพืน้ท่ีท่ีมีคนไทยอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก (ภาคผนวก 2) 
 2.7 พิจารณาขออนมุตัิในหลกัการส าหรับการใช้เงินจากงบประมาณฉกุเฉิน (Contingency fund) ในกรณี
เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เพื่อให้การตดิตอ่ประสานงานและให้ความช่วยเหลือมีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพ 
 2.8 อาจพิจารณาร่วมกบัภาคเอกชนไทยท่ีลงทนุใน อซ. ในการแบง่ปันข้อมลูการรับมือการเกิดภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติเพ่ือเป็นการเตรียมการ 
 
3. แผนปฏิบตักิารกรณีเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 
 3.1 ภยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
  3.1.1 ประเมนิสถานการณ์ ออท. เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์ 
กรณีท่ีภยัพิบตัิดงักลา่วมีความรุนแรงมากและทางการอินโดนีเซยีประกาศเป็นพืน้ท่ีภยัพิบตัิ 
  3.1.2 ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทย สอท. และทีมประเทศไทยประสานงานกบั 
ผู้ประสานงานคนไทยในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัพิบตัิหรือพืน้ท่ีใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบสถานะความเสียหายและผลกระทบ
ตอ่คนไทย และกระจายขา่ว/ค าแนะน าจาก สอท. ไปยงัคนไทยในพืน้ท่ีท่ีประสบภยั 
  3.1.3 ประสานงานกบัหน่วยงานท้องถ่ิน สอท. และทีมประเทศไทยประสานงานกบัหน่วยงานท้องถ่ิน
ของอนิโดนีเซยีเพื่อขอรับความช่วยเหลอืส าหรับคนไทยท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบตั ิ
  3.1.4 สง่เจ้าหน้าท่ี สอท. และทีมประเทศไทยพิจารณาสง่เจ้าหน้าท่ี ไปพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัพิบตัิ เพื่อให้
ความช่วยเหลือเบือ้งต้น อาทิ อาหาร  เวชภณัฑ์ และเงิน แก่คนไทยท่ีประสบภยัพิบตั ิ
  3.1.5 ประสานงานกบัศนูย์ประสานงานฉกุเฉิน (Rapid Response Center -RRC) กระทรวงการ
ตา่งประเทศ เพื่อรายงานข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ผลกระทบตอ่คนไทย และประเมินความจ าเป็น 
ในการอพยพคนไทยออกจากพืน้ท่ีเสี่ยง 
  3.1.6 อพยพออกนอกพืน้ที่ หากภยัพบิัตมีิ 1) ความรุนแรงมาก  2) ทางการอินโดนีเซีย
ประกาศเป็นพืน้ที่ภยัพบิตัิ และ 3) จ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกนอกพืน้ที่เพื่อความปลอดภัย สอท.  
จะประสานงานกับผู้ประสานงานคนไทยและหน่วยงานท้องถิ่นอินโดนีเซียในการจัดหาที่พักและอพยพคน
ไทยไปยังพืน้ที่ที่มีความปลอดภยั เช่น กรณีภเูขาไฟระเบดิในบาหลี ที่สถานกุงสุลกิตตมิศักดิ์ในพืน้ที่ได้
ช่วยในการอพยพคนไทยเดนิทางออกจากบาหลีไปเมืองสุราบายา ทัง้นี ้ส านักงานผู้ช่วยทตูฝ่ายทหาร
พร้อมที่จะจดัเคร่ืองบิน C130 และเรือรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบ 
 
 3.2 การก่อการร้าย 
  3.2.1 ประเมนิสถานการณ์  ออท. เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์ 
และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยับริเวณ สอท. (จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าเวรติดตามสถานการณ์อยา่งตอ่เน่ือง) 
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  3.2.2 ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทย ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทยเพื่อแจ้งข่าว/
ค าแนะน าจาก สอท. ไปยงัคนไทยในพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดการก่อการร้ายหรือมีเหตกุ่อการร้ายเกิดขึน้ 
  3.2.3 ประสานงานกบัหน่วยงานท้องถ่ิน ประสานงานไปยงัหน่วยงานความมัน่คงและต ารวจ 
อินโดนีเซยีเพื่อขอความร่วมมือให้ความคุ้มครองคนไทยในพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดการก่อการร้ายหรือมีเหตกุ่อการร้าย
เกิดขึน้ 
  3.2.4 ประสานงานกบัศนูย์ประสานงานฉกุเฉิน (Rapid Response Center -RRC) กระทรวงการ
ตา่งประเทศ เพื่อรายงานข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ผลกระทบตอ่คนไทย และประเมินความจ าเป็น 
ในการอพยพคนไทยออกจากพืน้ท่ีเสี่ยง 
  3.2.5 ประสานงานกบัการบนิไทย กรณีท่ีคนไทยประสงค์จะเดนิทางกลบัประเทศไทย สอท.  
จะประสานงานกบัการบนิไทยขอให้อ านวยความสะดวกในการเตรียมตวัเดนิทางออกนอกประเทศอินโดนีเซยีโดยเร็ว 
 
 3.3 โรคระบาด 
  3.3.1 ประเมนิสถานการณ์ ออท. เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์
ความรุนแรงของการระบาดของโรค 
  3.3.2 ประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไปยงั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีประเทศไทยเพื่อขอรับยา วคัซีน และค าแนะน าในการปฏิบตัิตวัส าหรับโรคระบาดดงักลา่ว 
ในโอกาสแรก พร้อมทัง้ออกประกาศเตือนและกระจายขา่วสารตา่งๆ ไปยงัผู้แทนคนไทยในพืน้ท่ีตา่งๆ 
  3.3.3 ประสานงานกบัหน่วยงานท้องถ่ิน ประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของอินโดนีเซีย 
เพื่อขอรับทราบแนวปฏิบตัิและมาตรการในการควบคมุการระบาดของโรค พร้อมทัง้ประสานงานไปยงัโรงพยาบาล
ท้องถ่ินในการให้การรักษา 
  3.3.4 ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทย ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทยเพื่อกระจายขา่ว/
ค าแนะน าจาก สอท. ไปยงัคนไทยในพืน้ท่ีตา่งๆ เพื่อให้ทราบแนวปฏิบตัิตนตอ่การระบาดของโรค 
  3.3.5 ประสานงานกบัศนูย์ประสานงานฉกุเฉิน (Rapid Response Center -RRC) กระทรวงการ
ตา่งประเทศ เพื่อรายงานข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ผลกระทบตอ่คนไทย และประเมินความจ าเป็น 
ในการอพยพคนไทยออกจากพืน้ท่ีเสี่ยง 
  3.3.6 ประสานงานกบัการบนิไทย กรณีท่ีมีคนไทยประสงค์จะเดนิทางกลบัประเทศไทย สอท.  
จะประสานงานกบับริษัทการบินไทย เพื่อตรวจสอบข้อก าหนดและข้อปฏิบตัิในการเดนิทางออกนอกประเทศ
อินโดนีเซยี 
 
 3.4 การจลาจลหรือความไม่สงบทางการเมือง 

3.4.1 เม่ือเกดิเหตุการณ์ไม่สงบและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง 
  1) ประเมินสถานการณ์ ออท. เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพ่ือประเมนิ
สถานการณ์และติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอยา่งใกล้ชิด 
  2) กระจายขา่วและรับข่าว สอท. กระจายและรับข่าวสารผา่นระบบเครือข่ายท่ีได้จดัตัง้ไว้  
และแจ้งเตือนคนไทยให้ทบทวนและปฏิบตัิตามค าแนะน าของ สอท. 

3.4.2 เม่ือความไม่สงบรุนแรงลุกลามขยายและยืดเยือ้ 
   1) ประเมินสถานการณ์ ออท.เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพิเศษ และติดตามและประเมนิ
สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด 
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   2) ประสานงานกบัทางการอินโดนีเซีย สอท. ประสานงานขอให้รัฐบาลอินโดนีเซยีคุ้มครอง 
สอท. และเพิ่มมาตรการคุ้มครองคนไทย 
   3) ประสานงานกบัผู้ประสานงานคนไทย สอท. กระจายข่าวผา่นระบบเครือข่ายท่ีได้จดัตัง้ไว้  
เพื่อแจ้งเตือนคนไทยให้ทบทวนและปฏิบตัิตาม “ค าแนะน าส าหรับคนไทยในอินโดนีเซียในการปฏิบตัตินเม่ือเกิด
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน” (ภาคผนวก 3) 
   4) ประสานงานกบัการบนิไทย สอท. ประสานงานกบัการบนิไทยให้ชว่ยเหลือคนไทย 
และครอบครัวให้สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทยหรือออกจากประเทศอินโดนีเซียได้โดยสะดวกและรวดเร็วท่ีสดุ 
   5) ประชมุทีมประเทศไทย สอท. ประชมุร่วมทีมประเทศไทยให้เตรียมพร้อมกรณีต้องอพยพ
คนไทยเป็นกรณีฉกุเฉิน 
   6) จดัเจ้าหน้าท่ีเข้าเวรประจ า สอท. ตลอด 24 ช.ม. เพื่อตดิตามสถานการณ์ ประสานงาน 
ติดตอ่สื่อสาร และรักษาความปลอดภยั 
   7) ประสานงานกบัศนูย์ประสานงานฉกุเฉิน (Rapid Response Center -RRC) กระทรวง
การตา่งประเทศ เพื่อรายงานข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ผลกระทบตอ่คนไทย และประเมินความจ าเป็น 
ในการอพยพคนไทยออกจากพืน้ท่ีเสี่ยง 
 
  3.4.3 เม่ือเหตุการณ์รุนแรงถงึขัน้ไม่ปลอดภยัและมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
   1) ประเมินสถานการณ์ ออท.เรียกประชมุทีมประเทศไทยวาระพเิศษ เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ และวางแผนกรณีมีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทย 
   2) ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีประเทศไทย สอท. ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ของไทยเพื่อขออนมุตัิรัฐบาลสง่เคร่ืองบนิของกองทพัอากาศอพยพคนไทยกลบัประเทศ 
   3) ประสานงานกบัรัฐบาลอนิโดนีเซีย สอท. ประสานงานกบัรัฐบาลอนิโดนีเซียเพื่อขอ
อนญุาตน าเคร่ืองบนิลงจอดและอ านวยความสะดวก ตลอดจนการรักษาความปลอดภยัท่ีสนามบนิทหาร Halim  
หรือสนามบินอ่ืนท่ีก าหนดในเขตเกาะตา่งๆ ของอินโดนีเซีย เพื่ออพยพคนไทยกลบัประเทศ โดยมีแผนด าเนินการดงันี ้

        3.1) การเตรียมการ 
    ขัน้ท่ี 1  เปิดให้มีการลงทะเบียนคนไทยท่ีได้รับผลกระทบและต้องการอพยพกลบั
ประเทศไทย และจดัท าบญัชีรายช่ือผู้อพยพ เพื่อจดัเตรียมเคร่ืองบนิ  พร้อมทัง้ตรวจสอบจ านวนผู้บาดเจ็บและมีอาการ
อยา่งไร (หากมี) เพื่อจดัทีมแพทย์และเวชภณัฑ์มากบัเคร่ืองบนิให้เหมาะสม 
    ขัน้ท่ี 2 ขออนมุตัิรัฐบาลสง่เคร่ืองบนิของกองทพัอากาศ (C-130) อพยพคนไทย 
ท่ีประสงค์จะเดินทางกลบัประเทศ 
    ขัน้ท่ี 3 ประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ไทยและอนิโดนีเซียอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อก าหนดวนั เวลา และขอ Clearance น าเคร่ืองบนิมาลงท่ีสนามบนิทหาร Halim เพื่ออพยพคนไทยโดยประสานงาน
กบัทางการอินโดนีเซียให้อ านวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภยัเป็นพิเศษ 
   ขัน้ท่ี 4 จดัเตรียมเอกสารส าหรับการเดนิทางให้แก่ผู้อพยพ และติดตอ่กบัคนไทย 
เพื่อซกัซ้อมความเข้าใจ นดัหมาย แจ้งก าหนดการเดนิทาง หรือแจ้งขา่วอ่ืนๆ  
    ขัน้ท่ี 5 เตรียมแผนส ารองหากเคร่ืองบนิของกองทพัอากาศไม่สามารถมารับได้ 
ตามวนัเวลาท่ีก าหนด เช่น เตรียมอาหาร  น า้ดื่ม  ยาสามญัประจ าบ้าน และสถานท่ีพกัรอ เป็นต้น 
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        3.2) การปฏิบัต ิ(ภาคผนวก 4) 
    ขัน้ท่ี 1 กระจายขา่วให้คนไทยทราบและเตรียมความพร้อม 
    ขัน้ท่ี 2 แจ้งให้คนไทยเดนิทางไปจดุรวมพล 
     จุดรวมพลที่ 1 - สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงจาการ์ตา  
          Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E3.3 No.3 (Lot 8.8) 
          Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 
          โทรศัพท์ +62 21 2932 8190-4, +62 21 2932 8211 (ฝ่ายกงสุล) 
          โทรสาร +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213 (ฝ่ายกงสุล) 
     จุดรวมพลที่ 2 - จดุรวมพลท่ีอ่ืนท่ี สอท. ก าหนด (กรณี สอท. ไมป่ลอดภยั) 
    ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบเอกสารประจ าตวั รายช่ือ และจ านวนคนไทยท่ีจดุรวมพล 
    ขัน้ท่ี 4 เคลื่อนย้ายคนไทยไปสนามบนิ Halim หรือสนามบนิท่ีก าหนด (C-130 ใช้เวลา
เดินทางจากสนามบนิ บน.6 ถึงสนามบินทหาร Halim ประมาณ 5 ช.ม. และจากสนามบินหาดใหญ่ถึงสนามบนิทหาร 
Halim ประมาณ 3 ช.ม.) 
    ขัน้ท่ี 5 ประสานงานกบัทางการอินโดนีเซยีให้การคุ้มครองและอ านวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายคนไทยไปสนามบนิ Halim 
    ขัน้ท่ี 6 ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีสนามบนิ Halim หรือสนามบนิท่ีก าหนด 
เพื่อก าหนดจดุจอดเคร่ืองบนิในการรับผู้ โดยสารให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภยั 
    ขัน้ท่ี 7 ประสานกบัส านกังานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียเพื่อขอประทบัตราอนญุาต
เดินทางออกนอกประเทศ (Exit Permit) ส าหรับผู้อพยพ 
    ขัน้ท่ี 8 แจ้งคนไทยปฏิบตัิตามค าแนะน าในการโดยสารเคร่ืองบนิและเช่ือฟัง
เจ้าหน้าท่ีประจ าเคร่ืองบนิ เพื่อปอ้งกนัการแย่งขึน้เคร่ือง 
    ขัน้ท่ี 9 ล าเลยีงคนไทยขึน้เคร่ืองบนิ โดยให้เด็ก ผู้หญิง ผู้สงูอาย ุและผู้ ป่วย/ผู้บาดเจ็บ 
เป็นกลุม่แรกท่ีขึน้เคร่ืองบนิ 
 
4. การบังคับบัญชา 
  ออท. ณ กรุงจาการ์ตา หรืออปุทตู เป็นผู้ มีอ านาจสงูสดุในการตดัสินใจ  อ านวยการ  และสัง่การ 
แก่เจ้าหน้าท่ี สอท. และทีมประเทศไทยให้ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยดึแนวทางตามแผนนี ้หรืออาจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยค านงึถึงการคุ้มครองชีวิตและสวสัดิภาพของคนไทยเป็นส าคญั 
 

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

สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงจาการ์ตา 
มิถุนายน 2561 



สนามบินระหว่างประเทศตามเมืองส าคัญต่างๆ ในอินโดนีเซีย 
เมือง ชื่อสนามบิน หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

กรุงจาการ์ตา - Soekarno-Hatta โทรศพัท์ +62-21-550-7015 / +62-21-550-7019 
โทรสาร +62-21-550-6823 

- Halim Perdanakusuma โทรศพัท์ +62-21-809-99200 / +62-21-809-99217 
โทรสาร +62-21-809-3351 

เมืองบนัดงุ  จงัหวดัชวาตะวนัตก - Husein Sastranegara โทรศพัท์ +62-22-604-5872 / +62-22-604-1221 
โทรสาร +62-22-603-3971-72 

เมืองเซอมารัง  จงัหวดัชวากลาง - Ahmad Yani โทรศพัท์ +62-24-608-735/612/281/612-282 /760-7596 
โทรสาร +62-24-603-506  

เมืองโซโล  จงัหวดัชวากลาง - Adi Sumarmo โทรศพัท์ +62-271-780-715/780-400 
โทรสาร +62-271-780-058 

เมืองยอกยาการ์ตา - Adisucipto โทรศพัท์ +62-274-512-144/560-108/560-179/484-261 
โทรสาร +62-274-560-155 

เมืองสรุาบายา  จงัหวดัชวาตะวนัออก - Juanda โทรศพัท์ +62-31-866-7513/298-6200/298-6700 
โทรสาร +62-31-866-7506 

เมืองอาเจะห์  จงัหวดัอาเจะห์ - Sultan Iskandar Muda โทรศพัท์ +62-651-21341 
โทรสาร +62-651-34240 

เมืองเมดาน  จงัหวดัสมุาตราเหนือ - Kuala Namu โทรศพัท์ +62-61-456-5777 / 888-80300 
โทรสาร +62-61-456-1800 / 795-5146 

เมืองเปอกนับารู  จงัหวดัเรียว - Sultan Syarif Kasim II โทรศพัท์ +62-761-674-694  
โทรสาร +62-761-674-827 

เมืองปาเลม็บงั  จงัหวดัสมุาตราใต้ - Sultan M Badaruddin II โทรศพัท์ +62-711-385-151 /+62-711-385-000 
โทรสาร +62-711-385-015/385-006 

เมืองจายาปรุะ  จงัหวดัปาปัว - Sentani โทรศพัท์ +62-967-591-168/591-107 
โทรสาร +62-967-591-107 

เมืองมากสัซา  จงัหวดัสลุาเวสใีต้ - Hasanuddin โทรศพัท์ +62-411-510-123  
โทรสาร +62-411-510-283 

เมืองมานาโด  จงัหวดัสลุาเวสเีหนือ - Sam Ratulangi โทรศพัท์ +62-431-60449  / 814-320 
โทรสาร +62-431-60595 

เมืองบาลกิปาปัน  จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก - Sepiggan โทรศพัท์ +62-542-66886 / 757-7000 
โทรสาร +62-542-66832 

เมืองปอนติอนกั  จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัตก - Supadio โทรศพัท์ +62-561-721-003 /721-560 
โทรสาร +62-721-212 

เมืองเด็นปาซาร์  จงัหวดับาหลี - Ngurah Rai โทรศพัท์ +62-361-751-011  
โทรสาร +62-361-751-032 

เมืองอ าบน  จงัหวดัมาลกุุ - Pattimura โทรศพัท์ +62-961-52870/61561 / 323-771 
โทรสาร +62-911-61691 

 

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

ภาคผนวก 2 



 
ค ำแนะน ำส ำหรับคนไทยในอินโดนีเซยีในกำรปฏบิตัิตนเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

1. กำรเตรียมควำมพร้อมของตนเองและครอบครัวโดยทั่วไป 
 1.1 เตรียมเคร่ืองมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิ ควรชาร์ตแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือให้เต็มอยู่เสมอ หรือมีแบตเตอร่ีส ารองติดตวั 
 1.2 เตรียมเอกสารส าคญัที่จ าเป็นไว้กบัตวั เช่น หนงัสือเดินทาง บญัชีธนาคาร บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้าน สตูิบตัรของบตุรธิดา 
และควรถ่ายส าเนาเอกสารไว้ทัง้หมดติดตวัตลอดเวลา ซึง่จะช่วยยืนยนัในการแสดงตนและเป็นหลกัฐานขอมีเอกสารใหม่ได้ในกรณีท่ีเอกสารฉบบัจริงสญูหาย 
 1.3 ทรัพย์สินส่วนตวัท่ีจ าเป็น ควรเตรียมกระเป๋าเสือ้ผ้าขนาดเลก็ไว้ประจ าตวัทกุคน โดยในกระเป๋าควรมีเสือ้ผ้า เงินสด สิ่งของจ าเป็น  
และยาประจ าตวั ให้พร้อมในกรณีต้องเดินทางกะทนัหนัและค้างคืนท่ีอื่น หากบ้านพกัอาศยัไม่ปลอดภยั ควรเก็บของมีค่าและเอกสารส าคญัไว้กบัตวั 
 1.4 เตรียมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควรมเีคร่ืองมือประจ ารถและแผนท่ีไว้ในรถ ควรติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ซึง่จะช่วยบรรเทา 
ความเสียหายจากการทบุกระจกหรือถกูขว้างปาด้วยสิ่งของ ควรเติมน า้มนัให้เต็มถงัไว้เสมอ และการใช้คนขบัรถท่ีเป็นชาวอินโดนีเซยีท่ีไว้ใจได้อาจเหมาะสม
กว่าในยามท่ีเกิดสถานการณ์ พร้อมทัง้ควรฝึกขบัรถด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความมัน่ใจและคุ้นเคยเส้นทาง 
 1.5 บ้าน/อพาร์ทเม้นท์ หากเป็นบ้านเช่าและไม่ได้อยู่ใน complex ซึง่มีการรักษาความปลอดภยัอย่างดี ควรเสริมรัว้ให้แข็งแรงและควรติดแผ่นบงัตา 
เพื่อไมใ่ห้บคุคลภายนอกเห็นในบ้านได้ ควรมีเคร่ืองดบัไฟแบบผงเคมีแห้งขนาดเล็กท่ีผู้หญิงและเด็กโตจะสามารถยกใช้ได้ไว้ประจ าบ้าน ควรส ารองอาหารแห้ง
และอาหารสดไว้จ านวนหนึง่ในกรณีหากไม่สามารถออกจากบ้านได้ประมาณ 1 สปัดาห์ และควรส ารองแก๊สหงุต้มไว้อีก 1ถงัเสมอ 
 1.6 หมายเลขโทรศพัท์และท่ีอยู่ของบคุคลท่ีเป็นประโยชน์ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินของสถานเอกอคัรราชทตูฯ บริษัทการบนิไทยกรุงจาการ์ตา 
บริษัทบริการตัว๋เคร่ืองบนิ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และสถานีดบัเพลิง สนามบนิ Soekarno-Hatta เพื่อสอบถามการเข้าออกของสายการบนิต่างๆ 
2. กำรปฏบิตัตินเมื่อเกดิสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน/จลำจลวุ่นวำย 
 2.1 ควรติดต่อขอทราบข่าวและสถานการณ์จากแหล่งต่างๆ เช่น สถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ ในกรุงจาการ์ตา 
เพื่อนคนไทย เพื่อนต่างชาติท่ีสนิทสนม (ชาวอเมริกนั ออสเตรเลีย หรือญ่ีปุ่ น มกัจะได้รับการแจ้งเตอืนข่าวสารเป็นอย่างดีจากสถานเอกอคัรราชทตูของตน) 
โรงเรียน และข่าวสารจากทางการอินโดนีเซยี ทัง้นี ้ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารอย่างเหมาะสม 
 2.2 ควรอยู่ในบ้านเมื่อเกิดสถานการณ์วุ่นวาย และติดตามข่าวสารจากจากแหล่งต่างๆ และควรติดต่อกบัเพื่อนหรือบคุคลใกล้ชิดเพ่ือยืนยนัว่าตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวยงัปลอดภยัและสามารถติดต่อได้  หากอยู่ในท่ีต่างๆ แต่ยงัสามารถเดินทางกลบับ้านได้โดยปลอดภยั ให้รีบกลบับ้านโดยทนัที ทัง้นี ้ควรมี
แผนท่ีกรุงจาการ์ตาท่ีทนัสมยัติดรถไว้เป็นประจ าและโทรศพัท์มือถอืเพื่อติดตอ่แจ้งข่าวสาร ควรมีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีส าคญัติดรถไว้ในช่องเก็บของหน้ารถ 
ในกรณีฉกุเฉิน  หากเห็นว่ายงัไม่สามารถเดินทางกลบับ้านได้โดยปลอดภยั ควรเข้าไปหลบภยั/พกัพิงชัว่คราวตามโรงแรมชัน้หนึง่ซึง่มีการรักษาความปลอดภยั
อย่างดี เช่น Kempinski, Mandarin Oriental หรือ Grand Hyatt จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อนึง่ หากทิง้เด็กๆ ไว้ท่ีบ้าน ควรติดต่อให้เพื่อนบ้านหรือผู้ ท่ี
รู้จกัคุ้นเคยซึง่อยู่ใกล้บ้านน าเด็กๆ ไปดแูลชัว่คราว 
 2.3 ผู้ ท่ีมีบ้านอยู่ในชมุชนชาวจีนหรือใกล้แหล่งชมุชนแออดัของกรุงจาการ์ตา อาจไม่ปลอดภยัจากการบกุรุก ปล้นชิง หรือการวางเพลิงของกลุ่มมอ็บ  
กรณีท่ีไม่อาจอยู่อาศยัท่ีบ้านได้อย่างปลอดภยัและจะต้องหาท่ีพ านกัท่ีอื่น ควรติดต่อสถานเอกอคัรราชทตูฯ เพือ่นฝงู บคุคลใกล้ชิดคุ้ยเคย เพื่อขอไปพ านกั
ชัว่คราว และควรติดต่อขอทราบสถานการณ์บนเส้นทางท่ีจะใช้เดินทางไปว่าปลอดภยัหรือไม่  และหากจ าเป็นจะต้องออกจากบ้าน ควรเป็นเวลาเช้ามืดหรือรุ่งสาง 
เพราะในกรุงจาการ์ตา เหตกุารณ์จลาจลมกัจะเกิดในตอนกลางวนั ชว่งบา่ยถึงกลางดกึ และจะสลายตวัไปในชว่งดกึหรือรุ่งสาง 
 

หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนรำชกำรไทย หมำยเลขโทรศัพท์ที่ส ำคัญของอินโดนีเซีย 
- สอท. ณ กรุงจำกำร์ตำ  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 
- หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน (Hotline )โทร +62-81-118-6253  
- ฝ่ายกงสลุ สอท. โทร +62-21-2932-8211  Fax +62-21-2932-8213 
- 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 

- สถานีต ารวจนครบาลกรุงจาการ์ตา โทร +62-21-523-4000 
- สถานีต ารวจประจ า Soekarno-Hatta Airport โทร +62-21-550-7393 
- สถานีต ารวจเมืองบนัดงุ โทร +62-22-420-3500 
- สถานีต ารวจเมืองเด็นปาซาร์ (บาหลี) โทร +62-361-227-174 
- สถานีต ารวจเมืองเมดาน 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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ภาคผนวก 4 

แผนปฏบิตักิารอพยพคนไทยกลับประเทศไทย 

ประกาศเตือน 

• สถานทตูฯ ประเมินสถานการณ์แล้ววา่มีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทย 

• สถานทตูฯ ประกาศเตือนและเปิดลงทะเบียนผู้ ต้องการอพยพ 

เตรียมตัว 

• คนไทยลงทะเบียนผู้ ต้องการอพยพกลบัประเทศไทย 

• คนไทยเตรียมเอกสารประจ าตวั (พาสปอร์ต/บตัรประชาชน) 

รวมพล 

• คนไทยเดนิทางไปรวมพลท่ีสถานทตูฯ (Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 
E3.3 No.3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta) 
หรือจดุรวมพลอ่ืนท่ีสถานทตูฯ ก าหนด   

ไปสนามบิน 
• สถานทตูฯ จดัขบวนรถเคล่ือนย้ายคนไทยไปสนามบนิ 

กลับไทย 
• สถานทตูฯ สง่คนไทยกลบัประเทศไทยโดยเคร่ืองบนิ 
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