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กลุ�มประเทศที่ใช�มาตราการประเทศคู�เดนิทางเป�นกลุ�มแรก คือ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิธัวเนีย ซึ่งเรียกว�า 

“Baltic Bubble” โดยมกีารบันทึกข�อตกลงการร�วมมือ (MOU) ระหว�าง 3 ประเทศเมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 

2563 ภูมิประเทศของสามประเทศนี้มลีักษณะเป�นประเทศเพื่อนบ�าน (neighboring boarder) ที่สามารถ

เดินทางข�าม 3 ประเทศใช�เวลาภายใน 5 ชั่วโมงทางรถยนต�ได� การร�วมมือประเทศคู�เดนิทางนีท้ําให�ประชากร

ใน 3 ประเทศนีส้ามารถเดนิทางระหว�างประเทศได�อย�างเสรี โดยมิต�องมกีารกกัตวั 14 วัน อย�างไรก็ตามผู�ที่จะ

เดินทางภายใน Baltic Bubble จะต�องศกึษาและปฎบิตัตินตามเงื่อนไขต�าง ๆ ดังนี ้

1.  จํากดัการเดนิทางสาํหรับคนทีถ่ือสัญชาต ิ(citizenship) หรือมีถิน่ที่อยู�ถาวร (permanent 

residency หรือ residence permit) ใน เอสโตเนีย ลตัเวีย และลิธัวเนีย เท�านั้น 

2. บุคคลที่เดินทางระหว�างประเทศกลุ�ม Baltic Bubble จะต�องไม�ได�ออกนอกประเทศที่เร่ิมการ

เดินทาง 14 วัน ก�อนหน�าการเดนิทาง 

3. บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศนอก Baltic Bubble ต�องถูกกักตัว 14 วัน ก�อนที่จะสามารถ

เดินทางระหว�างประเทศ Baltic Bubble ได� 

4. บุคคลที่เดินทางไม�มอีาการของโรคโควิด-19 ก�อนวนัเดนิทาง 

5. บุคคลที่เดินทางไม�ได�ใกล�ชดิกบัผู�ตดิเชือ้โควดิ-19 ใน 14 วันก�อนการเดินทาง 

6. บุคคลที่เดินทางจําเป�นที่จะปฎิบตัิตามกฎในประเทศปลายทาง เช�น กฎ 2+2 (เดนิทางกลุ�มละ 2 

คน ห�างกบักลุ�มอ่ืน 2 เมตร) ใส�หน�ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู�ในทีส่าธารณะ เช�น บนรถ

โดยสาร และรถไฟ เป�นต�น และมาตราการอ่ืน ๆ ที่ออกมาเฉพาะสถานที่ เช�น สปา สถานที่เที่ยว

กลางคนื สถานที่ออกกําลังกาย และร�านอาหาร เป�นต�น 

ขอบคุณท่ีมาภาพ  http://world-placez.blogspot.com/2014/02/Riga-Latvia-Info.html 

“Baltic Bubble คือ การตกลงการ

ร�วมมือ (MOU) ระหว�างเอสโตเนีย 

ลัตเวีย และลิธัวเนีย โดยประชากรใน 3 

ประเทศน้ีสามารถเดินทางระหว�าง

ประเทศได�อย�างเสร ีโดยมิต�องมีการกัก

ตัว 14 วัน อย�างไรก็ตามผู�ท่ีจะเดินทาง

ภายใน Baltic Bubble จะต�องศึกษา

และปฎิบัติตนตามเงื่อนไข 

ระยะท่ีสองของการขยายการเดินทาง

ระหว�างประเทศ ท้ังสามประเทศได�เป�ด

ให�ประชากรในประเทศในทวีปยุโรป

เดินทางได�อย�างเสรมีากขึ้น” 
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ตารางข�างล�างเปรียบเทียบจํานวนผู�ป�วยรายใหม� ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กับ 15 มิถนุายน 

2563 ของทั้งสามประเทศ จะเหน็ได�ว�าหลังจากการเป�ด Baltic Bubble ณ วนัที ่15 พฤษภาคม การติดเชื้อ

มิได�เพิม่ขึน้แต�อย�างใด 

ประเทศ จาํนวนผู�ป�วยรายใหม� 15 พฤษภาคม 

2563 

จาํนวนผู�ป�วยรายใหม� 15 มถินุายน 

2563 

เอสโตเนีย 8 1 

ลัตเวีย 27 1 

ลิธัวเนีย 12 5 

ที่มาข�อมูล : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=covid+19+statistic+countries 

รูปภาพข�างล�างแสดงให�เหน็ถงึจํานวนผู�ป�วยรายใหม�ระหว�าง วันที ่19 มีนาคม 2563 ถึง 15 มิถุนายน 

2563 ของทั้งสามประเทศ จะเหน็ได�ว�าหลังจากการเป�ด Baltic Bubble ณ วนัที ่15 พฤษภาคม แนวโน�มการ

ติดเชื้อของทั้งสามประเทศมิได�เพิ่มขึ้นแต�อย�างใด 

จาํนวนผู�ตดิเชือ้รายใหม� ประเทศเอสโตเนยี  

 
ที่มาข�อมูล : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=covid+19+statistic+countries 

จาํนวนผู�ตดิเชือ้รายใหม� ประเทศลตัเวยี  

 
ท่ีมาข�อมูล : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=covid+19+statistic+countries 

จาํนวนผู�ตดิเชือ้รายใหม� ประเทศลธิวัเนยี 

 
ที่มาข�อมูล : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=covid+19+statistic+countries 
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ในระยะทีส่องของการขยายการเดินทางระหว�างประเทศ ทั้งสามประเทศได�เป�ดให�ประชากรในประเทศใน

ทวีปยุโรปเดนิทางได�อย�างเสรีมากขึน้ โดยไม�มกีารกกัตวั 14 วัน ณ วนัที ่1 มิถุนายน 2020 เอสโตเนียได�เป�ด

ประเทศให�กับประเทศในสหภาพยุโรปและรวมถึงสหราชอาณาจักร  

เกณฑ�สําคัญที่ลิธัวเนียและลตัเวียใช�ในการคัดกรองผู�เดนิทางเข�าประเทศจากประเทศในทวปียุโรป คือ 

เกณฑ�เป�ดประเทศให�เฉพาะประชากรจากประเทศที่มจํีานวนผู�ป�วยโรคโควิด-19 ต�อประชากร 100,000 คน น�อย

กว�าระดบัทีป่ระเทศตั้งไว� เช�น ลธัิวเนียอนุญาติให�ประชากรจากประเทศในยุโรปที่มีจํานวนผู�ป�วยโรคโควิด-19 

น�อยกว�า 25 คน ต�อ 100,000 คน เดินทางเข�าได�อย�างเสรี และลตัเวียใช�เกณฑ� 15 คน ต�อ 100,000 คน ดงันัน้จะ

เห็นได�ว�าประชากรใน 3 ประเทศนี้สามารถเดนิทางไปมาได�อย�างเสรี แต�ยังมีอิสระในการวางเกณฑ�ความเข�มข�น

ของมาตราฐานการเป�ดประเทศกับประเทศนอก Baltic Bubble ที่แตกต�างกนัได� 

 

หนา้ 3 
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