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ระหว่ำงวนัที ่9-13 มนีำคม 2563 

 

สถานการณ์ล่าสุดโรคระบาดไวรสั COVID- 19 ในกลุ่มประเทศนอรดิ์กส์ 

 สถำนกำรณ์โรคระบำดไวรสั COVID- 19 ในกลุ่มประเทศนอรด์กิสเ์ริม่หนักขอ้ ขอ้มูล ณ วนัที ่12 มนีำคม 2563 เวลำ 12:00 น. พบว่ำ 

นอรเ์วยพ์ุ่งสงูถงึ 632 รำย กลำยเป็นประเทศทีม่ผีูท้ี่ตดิเชือ้ COVID- 19 มำกทีสุ่ดในกลุ่มประเทศนอรด์กิสแ์ซงหน้ำสวเีดนจำกสถิตเิมื่อสปัดำหท์ีผ่่ำนมำ 

รองลงมำไดแ้ก่ เดนมำรก์ 615 รำย สวเีดน 500 รำย ฟินแลนด์ 65 รำย และไอซ์แลนด์ 61 รำย 

เดนมำรก์ และสวเีดนประกำศขอควำมร่วมมอืผูจ้ดังำนต่ำงๆ ทีม่ผีูเ้ขำ้ร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำกใหย้กเลกิ/เลื่อนกำรจดังำน เช่น 

Copenhagen Fashion Summit เลื่อนกำรจดังำนเป็น 12-13 ต.ค. 63, 3daysofdesign  เลื่อนกำรจดังำนเป็น 3-5 ก.ย. 63 หน่วยงำนภำครฐับำลเดนมำรก์สัง่ให้

พนักงำนภำครฐัที่ไม่ไดม้ภีำรกจิจ ำเป็น (critical) ท ำงำนกบับำ้น (work from home) เป็นเวลำ 14 วนั และขอควำมร่วมมอืภำคเอกชนใหพ้นักงำนท ำงำนจำกที่

บำ้นไดเ้ช่นกนั โรงเรยีนและสถำนเลีย้งเดก็เลก็ทุกแห่งทัว่ประเทศถูกสัง่ปิด 14 วนั และแนะน ำใหส้ถำนศกึษำเอกชนปิดเรยีนเช่นกนั บรษิทัเอกชนหลำยแห่ง

ด ำเนินนโยบำยตำมค ำแนะน ำของรฐับำล ให้พนักงำนของตน work from home 14 วนั เช่น Kahoot! AS ของนอรเ์วย ์Advenio People และ Novo Nordisk 

ของเดนมำรก์ รำ้นคำ้หลำยแห่งปิดท ำกำร รวมทัง้บรษิทัผูน้ ำเขำ้และรำ้นคำ้ปลกีซูปเปอรม์ำรเ์กต็ของช ำเอเชยี เช่น Kakshidi Food Trading ณ กรุง

โคเปนเฮเกน สำยกำรบนิทุกสำยกำรบนิของเดนมำรก์ยกเลกิเสน้ทำงกำรบนิไปยงัสหรฐัเมรกิำ Fitness World ยมิชื่อดงัของเดนมำรก์ประกำศปิดท ำกำร และ

จ่ำยเงนิคนืใหก้บัลูกคำ้ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศเดนมำรก์ไดป้ระกำศออกมำเป็นทำงกำรว่ำ ไม่แนะน ำใหป้ระชำชนเดนิทำงไปประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

เวปไซต์ซูปเปอรม์ำรเ์กต็คำ้ปลกี nemlig.com ล่มเมื่อคนืวนัที ่11 ม.ีค. 63 เนื่องจำกประชำชนแห่ไปกกัตุนสนิคำ้ และซูปเปอรม์ำรเ์กต็ต่ำงๆ เช่นกนั สำยกำรบนิ 

Norwegian Airline ยกเลกิสำยกำรบนิกว่ำ 3,000 เทีย่วบนิ บรษิทัใหบ้รกิำรส่งอำหำร และส่งของหลำยแห่งก ำลงัเร่งกำรจดัตัง้ระบบกำรรบัของโดยไม่ตอ้งเจอกบั

ผูส้่งของ เพื่อลดกำรปฏสิมัพนัธก์นัในช่วงนี้ เช่น Wolt และ Foodie ของ S-Group ของฟินแลนด์ บรษิทัใหบ้รกิำรแทก็ซีร่กัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ Drivr 

ของเดนมำรก์ประกำศลดรำคำค่ำบรกิำรรอ้ยละ 50 เพื่อบรรเทำทุกข์แก่ประชำชน บรษิทั Kahoot! ของนอรเ์วย์ผูใ้หบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์เปิดให้

โรงเรยีน สถำนศกึษำ และนักเรยีนทัว่โลกเรยีนฟรอีอนไลน์ จำกผลกระทบทีโ่รงเรยีนทัว่โลกปิดกำรเรยีนกำรสอนในช่วงนี้ นอกจำกนี้ รฐับำลเดนมำรก์ ยงั

ประกำศใชม้ำตรกำรอื่นๆ ดงันี้ (1) ให้ รพ.และสถำนดูแลคนชรำเพิม่มำตรำกำรทีเ่ขม้งวดมำกขึน้เกีย่วกบักำรเยีย่มโดยทนัที (2) ใหง้ดจดังำนและกำรรวมตวักนั

ในอำคำรเกนิ 100 คน รวมทัง้ปิดบรกิำรไนท์คลบัในช่วงนี้ไปก่อน ซึง่ในชัน้นี้เป็นกำรขอควำมร่วมมอื แต่ในสปัดำหห์น้ำจะมกีำรออกกฎหมำยส ำหรบักำรบงัคบั

ใชม้ำตรกำรนี้ (3) จ ำกดักำรใชร้ถโดยสำรสำธำรณะ (4) ปิดหอ้งสมุด สถำบนัทำงวฒันธรรมและกจิกรรมสนัทนำกำรทีอ่ยู่ในอำคำรทัง้หมด ตัง้แต่วนัศุกรท์ี ่13 

เป็นตน้ไป เป็นเวลำ 14 วนั (5) กต. เดนมำร์กปรบัสถำนะค ำแนะน ำกำรเดนิทำงใหม่ โดยเพิม่ ปทท. เป็นหนึ่งในกลุ่มสสีม้ทีไ่ม่แนะน ำใหเ้ดนิทำงไปหำกไม่มเีหตุ

จ ำเป็นดว้ย รำยละเอยีดดงันี้ 

- สแีดง ไม่แนะน ำใหเ้ดนิทำงไปในทุกกรณี ประกอบดว้ย จงัหวดัหูเป่ยของจนี และ 6 แคว้นของอติำล ีไดแ้ก่ Piedmont, Lombardy, 

Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto และ Marche อหิร่ำน เมอืง Daegu และจงัหวดั Gyeongbuk ของเกำหลใีต้ และรฐั Tyrol ของออสเตรยี 

- สสีม้ ไม่แนะน ำใหเ้ดนิทำงไปหำกไม่มเีหตุจ ำเป็น ประกอบดว้ย พืน้ทีอ่ื่นของจนี (ยกเว้นฮ่องกง มำเก๊ำ ไตห้วนั) พืน้ทีอ่ื่นของอติำล ี

อสิรำเอล ปำเลสไตน์ (West Bank และ East Jerusalem) สเปน (Madrid, La Rioja และ Basques) เยอรมนี (Bavaria และ North Rhine-Westphalia regions) 

ฝรัง่เศส (The regions of Corsica, Alsace, the Departments of Oise และ Val d’ Oise north of Paris) สวติเซอรแ์ลนด์ (พืน้ทีต่ดิกบั Ischgl ของออสเตรยี) 

ตุรก ีไทย อยีปิต์ เวยีดนำม และอนิเดยี 

- สเีหลอืง ใหใ้ชค้วำมระมดัระวงัเป็นพเิศษในกำรเดนิทำงพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่โลก 

ทัง้นี้ นรม.เดนมำรก์ เน้นย ้ำขอใหทุ้กภำคส่วนของสงัคมเขำ้ใจถงึควำมจ ำเป็นทีต่อ้งด ำเนินมำตรกำรทีเ่ขม้งวดเหล่ำนี้  ซึง่ส่งผลกระทบ

อย่ำงมำกและมรีำคำทีต่อ้งจ่ำย โดยเฉพำะภำระหนักทีจ่ะตกในระบบสำธำรณสุข พรอ้มทัง้ให ้ปชช. เชื่อมัน่ว่ำ ไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งกกัตุนอำหำรเนื่องจำกจะมี

อำหำรเพยีงพอ ซึง่ได้รบักำรยนืยนัจำกแถลงกำรณ์ของเครอืขำ่ยซูปเปอรม์ำรเ์กต็ส ำคญัของเดนมำรก์ดว้ยเช่นกนั  

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย สถำนกำรณ์โรคระบำดไวรสั COVID- 19 ในกลุ่มประเทศนอรด์กิสด์ูเป็นทีน่่ำเป็นห่วงมำกกว่ำสถำนกำรณ์ในประเทศไทย กำร

แพร่กระจำยในยุโรป และกลุ่มประเทศนอรด์กิสถ์อืว่ำรวดเรว็ และแพร่กระจำยมำกกว่ำในไทย รฐับำลจงึพยำยำมออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อยบัยัง้กำรแพร่กระจำย 

ซึง่หำกผูป้ระกอบกำรไทยตอ้งกำรเดนิทำงมำเจรจำธุรกจิในกลุ่มประเทศนอรด์กิสใ์นช่วงนี้ ควรพจิำรณำกำรงด/เลื่อนกำรเดนิทำง คู่คำ้นักธุรกจิอำจไม่ค่อยสบำย

ใจ และไม่สะดวกในกำรพบปะพดูคุยธุรกจิในช่วงนี้ รวมถงึหลำยหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนท ำงำน work from home กนัในช่วงนี้ 

โอกาสและแนวทาง ผูป้ระกอบกำรไทยอำจหำช่องทำงกำรคำ้อื่นๆ รวมทัง้กำรคำ้ออนไลน์ เพื่อใหป้รบัเขำ้กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนันี้ 


