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ข่าวสารล่าสุดสำหรับคนไทยในลิทัวเนีย ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565 

 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินทั่วประเทศ 

 
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 ลิทัวเนียไดข้ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ  

จากเดิมถึงวันที่ 20 เม.ย. 2565 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2565 จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565  

ข้อกำหนดที่สำคัญของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 25 และ 36 ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 

• ห้ามส่งต่อ/หรือแจกจ่ายข้อมูลจากช่องสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือได้รับทุนจากรัสเซียหรือเบลารุส ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในลิทัวเนีย 
และ/หรือช่องทางส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์แห่งลิทัวเนีย
อนุญาตหรือเมื่อมีการส่งสัญญาณซ้ำ/แจกจ่ายช่องจากประเทศสมาชิก EU หรอืประเทศที่ได้
ให้สัตยาบันอนุสัญญายุโรปว่าด้วยโทรทัศน์ข้ามพรมแดน 

• ห้ามการชุมนุมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนการกระทำของรัสเซียและเบลารุส  

นอกจากนี้ ลิทัวเนียจะใช้มาตรการฉุกเฉินตามมาตรา 28 ของกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
• การใช้เงินสำรองของรัฐบริหารจัดการชาวต่างชาติที่หลบหนีการรุกรานทางทหาร การให้ 

ความช่วยเหลือยูเครน และการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือขจัดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์หลักด้านความมั่นคงของ
ลิทัวเนียและความสงบสุขของประชาชน 

• การเพ่ิมความคุ้มครองแกอ่งค์กร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินที่สำคัญต่อความมั่นคง
ของชาติ รวมถึงการเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการจัดตั้งเขตป้องกันโดย
หน่วยงาน Public Security Service ภายใต้กระทรวงกลาโหมและกรมตำรวจลิทัวเนียจะทำ
หน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในบริเวณพ้ืนทีท่ี่สำคัญต่อความม่ันคงของชาติ 

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

 
 
 
 
 
 



8 เม.ย. 2565 

ข่าวสารสำหรับคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนีย 

 
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้ออกหนังสือเวียนคณะทูตเกี่ยวกับแนวปฎิบัติกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉินว่า Danish Emergency Management Agency (DEMA) ภายใต้กระทรวงกลาโหม
เดนมาร์ก ได้ประเมินภัยคุกคามทางทหารต่อเดนมาร์กสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน และการ
เตรียมความพร้อมเก่ียวกับที่หลบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการ
แพร่กระจายของนิวเคลียร์จากยูเครนมาสู่เดนมาร์ก ดังนี้ 
 

• จากการประเมินความมั่นคงทางทหารในขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามทางทหารต่อเดนมาร์ก และโดยที่ที่
หลบภัย (shelters) ซึ่งใช้สำหรับพลเรือนจะมีข้ึนเฉพาะเมื่อมีสงครามในเดนมาร์ก จึงยังไม่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดเตรียมที่หลบภัยหรือห้องที่ปลอดภัย (safe rooms) ในขณะนี้ 

• หากเกิดการแพร่กระจายของนิวเคลียร์จากยูเครนมาสู่เดนมาร์ก ขอให้อยู่ภายในอาคารเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากกัมมันตภาพรังสี และขอให้ติดตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการล่าสุด ในสถานการณ์ที่มีการ
แพร่กระจายของนิวเคลียร์ ที่หลบภัยก็มิได้เป็นการคุ้มกันเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

• เทศบาล (municipalities) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาที่หลบภัย (shelters) ส่วนห้องท่ีปลอดภัย 
(safe rooms) จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลในการ
ทำให้ห้องที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูได้ที่ https://www.brs.dk/ 

• หากการประเมินด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงกลาโหมเดนมาร์กจะให้แนวทางแก่
เทศบาลในการจัดหาที่หลบภัยสาธารณะให้พร้อมใช้งานได้ 

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

ลิทัวเนีย 

 
 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ลิทัวเนียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเพ่ือเอ้ืออำนวยให้ทางการ
ลิทัวเนียสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดความไม่สงบอันอาจจะเกิดจากภัยคุกคาม
จากรัสเซียและเบลารุส เพ่ือปกป้องความมั่นคงตามแนวชายแดนและสถานที่สำคัญของลิทัวเนีย และปกป้อง
ความมั่นคงทางไซเบอร์และการกระจายเสียงในรูปแบบโฆษณาชวนเชื่อหรือการปลุกปั่นยุยงด้วยข้อมูลที่
บิดเบือนเก่ียวกับสงครามในยูเครน มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ. 2565 ไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค. 
2565 และได้ขยายเวลาอีกครั้งไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เม.ย. 2565 โดยข้อกำหนดที่สำคัญของ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.brs.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oeh1OzEiAlzzkM2TzA3ThE6NhX-zuZGdSW1UYcG653DL6wed7Hp_FZhM&h=AT0iTePDVDdjkuOm66NUZx5nh5KYs_gBYg9elgDjyW6tXIPdV0X7i32Z6lcOWBjhrmvOpv8UIYRlR2RuYgizE0iPrXjv8V7aT5cr90uUdzSbpL1s9is9F3N98vlkbkfa1xu1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NxRYiSHj19Hy9JZds-maRWtyCEmn8hqBeeB2IAVqVrLHqclQ50IZiakYv3XJydlvjo_xtU-wWpD0IbCUIYD1N7uHpGfEsQLibCnD_OIXINfc2MVvpdOjs-8VbDZs4GoOQcnICmxCrpsQRjVkHUcCiN49K0X8YyUQgLwWs0SOpAtBajWOaE5D5M7eE2kqRx1DIABI


• ห้ามมิให้ถ่ายภาพ ถ่ายทำ หรือบันทึก และ/หรือรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานประกอบการ 
สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อความม่ันคงของชาติและของภาคพลังงาน 
และเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ทางทหารของลิทัวเนียและกองกำลังพันธมิตร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต  

• หา้มส่งต่อ/หรือแจกจ่ายข้อมูลข้างต้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตในลิทัวเนีย และ/หรือช่องทางส่วนบุคคล 
ช่องสถานีวิทยุและช่องโทรทัศน์ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือได้รับทุนจากรัสเซีย
หรือเบลารุส ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์แห่งลิทัวเนียอนุญาตหรือเมื่อมีการส่ง
สัญญาณซ้ำ/แจกจ่ายช่องจากประเทศสมาชิก EU หรือประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
โทรทัศน์ข้ามพรมแดน 

 
 นอกจากนี้ ทางการลิทัวเนียได้จัดทำคำแนะนำทาง https://www.lt72.lt/?lang=en ในการเตรียม
ความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในลิทัวเนียสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้สรุปแนวทางเป็นภาษาไทย ตามข้อมูลแนบท้ายด้านล่างนี้ 
 
 ทั้งนี้ สถานการณ์โดยทั่วไปยังอยู่ในภาวะปกติ และยังไม่มีภัยคุกคามใด ๆ แนวทางที่ทางการเดนมาร์ก
และลิทัวเนียออกมานั้น เป็นแนวปฏิบัติของหลายประเทศในยุโรปในขณะนี้เพ่ือความเตรียมพร้อมในการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และขอชุมชนไทยอย่าได้ตื่นตระหนก โดยขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางการทอ้งถิ่นจากทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซต์ http://thaiembassy.dk/ และ Facebook 
https://www.facebook.com/rtecopenhagen/ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. (+45) 39 62 50 10 
หรือหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร. Hotline (+45) 91 80 72 36 

 
 สำหรับชุมชนไทยในลิทัวเนีย ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้อีกทางจาก
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงวิลนิอุส: Royal Thai Honorary Consulate, Užupio str. 40, LT-01203 
Vilnius, Lithuania โทร. +370 5 2431000 email: visa@thaiconsulate.lt 
 

คำแนะนำจากทางการลิทัวเนียในการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในลิทัวเนีย 

 
1. หากเกิดการโจมตีทางอากาศหรือภัยคุกคามทางทหารอ่ืน ๆ 

• ติดตามข้อมูลจาก Lithuanian National Radio and Television 

• ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์มือถือของท่าน 

• หากได้ยินสัญญาณป้องกันพลเรือน "แจ้งเตือนทางอากาศ" (Civil Protection Signal “Air 
alert”) บนถนนหรือในที่สาธารณะ ให้รีบหาที่กำบังโดยเร็วที่สุด (ท่ีกำบังอาจเป็นโพรง ร่อง
ลึก ทางม้าลายใต้ดิน อุโมงค์ ห้องใต้ดิน ฯลฯ) 

https://www.lt72.lt/?lang=en&fbclid=IwAR3gu-1MklFY9cAPLaNHlYv8PC2BT7TYfIrGVBkIjyjRP4Xtxi2Uhac4r94
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthaiembassy.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR04CYb191L1aW4Ijls985iCQLUNZYdcWV1YV-MchgbdmxoiA9dI-XR1t5g&h=AT1cQHx_HXvMcA1RdQZ-49Y2bdE5x8lR4I7GtJQQi-pFFI08w4KB7AuE6Vg2dqqv-Wrcj9NaH06QEb7kYCik6ybwsHfMbteaPdfaspH_2KAolXvslZnFR8r54DysiJvvixtH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NxRYiSHj19Hy9JZds-maRWtyCEmn8hqBeeB2IAVqVrLHqclQ50IZiakYv3XJydlvjo_xtU-wWpD0IbCUIYD1N7uHpGfEsQLibCnD_OIXINfc2MVvpdOjs-8VbDZs4GoOQcnICmxCrpsQRjVkHUcCiN49K0X8YyUQgLwWs0SOpAtBajWOaE5D5M7eE2kqRx1DIABI
https://www.facebook.com/rtecopenhagen/?__cft__%5b0%5d=AZVah6N_sxr-aE8jAj94H3-LvO9_khmp9s-kp_nlOUre2Cm1Wmztws_09KeYcqT23qTgD8NGZjey8Q7mSwqj1Ia7pOS_yVwzJiW8kArMJmDv_q3JpHNXYrtKlcxYN-WR0Kamd85k1iznJqzPrqRJUIW_nx4IKHwpS__8B4ZJ4q3dVLIqZ-OMLXDny5o3wDaGVg4&__tn__=kK-R


• ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก เตือนญาติและเพ่ือนบ้าน 

• หากท่านได้รับคำแนะนำให้หาที่หลบซ่อน แต่งกายและรีบไปยังสถานที่ท่ีระบุหรือที่กำบังอ่ืน 
นำเอกสาร เงิน น้ำดื่ม อาหารที่เก็บได้นาน ยา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย วิทยุแบบ
พกพาพร้อมแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือและเครื่องชาร์จ 

•  หากท่านอยู่บ้าน ให้ปิดไฟ ดึงม่าน ปิดกระจกหน้าต่าง ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้าน อยู่
ในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง (ถ้าเป็นไปได้) หรือซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินหรือใช้ผ้าคลุม 

• หากท่านได้รับคำสั่งให้อพยพ ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดวาล์วแก๊สและน้ำ ปิดหน้าต่าง บาน
ประตูหน้าต่าง ล็อคประตู และทำแบบเดียวกับท่ีท่านทำก่อนออกเดินทางในระยะ 2-3 วัน 

2. หากเกิดการระเบิด 

• หมอบลงกับพ้ืน ใช้มือปิดบังศีรษะ หาที่กำบังท่ีใกล้ที่สุดและเข้าถึงได้ง่าย เช่น สิ่งปลูกสร้าง 
ร่องลึก โพรง ต้นไม้ หรือแม้แต่ส่วนของทางเท้าเป็นกำบัง 

• หลังจากการระเบิดอย่ารีบออกจากที่กำบังเพราะเศษชิ้นส่วนอาจตกใกล้กับที่เกิดเหตุภายใน
ไม่ก่ีวินาที และอุปกรณ์ระเบิดอ่ืน ๆ อาจระเบิดได้อีก หลบซ่อนในที่กำบังท่ีปลอดภัยและรอ
สักระยะ (การทิ้งระเบิดอาจเกิดข้ึนอีกครั้งในระยะเวลา 1-30 นาที)  

• หากเกิดการระเบิดในอาคารให้ใช้ทางออกฉุกเฉิน ห้ามใช้ลิฟต์ 
• หากมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยอพยพไปยังที่ปลอดภัยกว่าและปฐมพยาบาล การเลือกสถานที่ที่

ปลอดภัย ให้พิจารณาสภาพการก่อสร้าง เนื่องจากอาคารหรือบางส่วนของอาคารอาจถล่มลงมา 

3. หากพบเห็นทหารที่เป็นข้าศึกศัตรูเข้ามาในเมืองของท่าน 

• อยู่ในความสงบ อย่าเข้าใกล้เพราะท่านอาจตกเป็นเป้าหมายหรือตกเป็นเหยื่อโดยบังเอิญ 

• อย่าจ้องมองอุปกรณ์ทางทหาร อาวุธ หรือผู้ติดอาวุธในระยะใกล้ ท่านอาจถูกปฏิบัติเหมือน
เป็นสายลับ ห้ามถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพทหารที่เป็นศัตรู หรือหากจะทำ ให้พยายามทำโดยไม่
มีใครสังเกตเห็น 

• หากท่านต้องพูดคุยกับผู้ติดอาวุธ อย่าเอามือล้วงกระเป๋า อย่าเคลื่อนไหวกะทันหันและอย่า
โต้เถียงกับเขา 

• อย่าข่มขู่ผู้ติดอาวุธโดยแสดงสิทธิของท่านหรืออ้างสถาบันระหว่างประเทศ  
• ถ้ามีผู้ติดอาวุธบุกบ้านของท่าน ให้หนีห่างจากพวกเขา และออกจากบ้านของท่านทันที 
• ถ้าต้องไปที่ไหนสักแห่ง เดินเท้าดีจะกว่านั่งรถยนต์ และพยายามอย่าอยู่คนเดียว (อย่างน้อย

สองคน) ในกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกาย 

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

 
 


