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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2563 

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ในเกาหลีใต้ลดลงต่ำกว่า 30 รายต่อวนัแต่ยังคงกังวล
เรื่องการตดิเชื้อแบบกลุ่มและผู้ตดิเชื้อทีเ่ดินทางกลับจากต่างประเทศ 
(ท่ีมา : สำนักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 

 

 วันที่ 25 มิ.ย. 63 จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ในเกาหลีใต้ลดลงต่ำกว่า 30 รายต่อวันแต่ยังคงมีการ
เตือนภัยถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสแบบกลุ่ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  KCDC รายงานว่าใน
วันดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 28 ราย แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศเกาหลีใต้จำนวน 23 
ราย และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 5 ราย ทำให้มียอดรวมผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเป็น 12,563 
ราย ทั้งนี ้จำนวนผู้ติดเชื้อของวันที่ 25 มิ.ย. 63 ลดฮวบลงจากวันที่ 23 และ 24 มิ.ย. 63 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ
รายรายใหม่ที ่46 และ 51 ราย ตามลำดับ ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันที่ 25 มิ.ย. 63 มีจำนวน 18 ราย
อยู่ในกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้และปริมณฑล 4 รายอยู่ในเมือง Daejeon ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไป
ทางทิศใต ้160 กม. เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มเป็นระยะๆในเกาหลีใต้ นับตั้งแต่เริ่มผ่อนปรนความเข้มงวด
ของนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 63 และในเดือนม.ิย. 63 พบ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ในกรุงโซลมากกว่า พ้ืนที่อ่ืนของประเทศเกาหลีใต้  

รองผู้อำนวยการ KCDC นาย Kwon Joon-wook ระบุว่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก
ในขณะนี้มีท่าทีว่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกเนื่องจากไวรัส กำลังแพร่กระจายในอัตราที่รวดเร็วกว่าโรคระบาดชนิด
อ่ืนๆ อีกท้ัง ยังไม่มีวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว  อย่างไรก็ตามการติดเชื้อแบบกลุ่มในเกาหลีใต้
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมาก เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจค้าปลีกแบบ
เสนอขายสินค้าตามบ้าน และโบสถ์ขนาดเล็ก ส่งผลให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้า
ปลีกแบบเสนอขายสินค้าตามบ้านในเมือง Daejeon พุ่งสูงขึ้นจาก 13 รายในวันที่ 24 มิ.ย. 63 เป็น 71 ราย
ในวันที่ 25 มิ.ย. 63 ตรวจสอบพบว่ามี 2 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์กระจายสินค้าในเมือง Icheon ทาง
ตอนใต้ของกรุงโซลของบริษัท Coupang ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์สชั้นนำในเกาหลีใต้ กระทรวงสาธารณสุข
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เกาหลีใต ้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19  จำนวน 189 รายพบว่ามีอย่างน้อย 152 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโกดังของบริษัท Coupang ในเมือง Bucheon ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล KCDC รายงานว่า
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการรวมกลุ่มทางสังคม บริเวณริมแม่น้ำฮันพบว่า เกิดการติดเชื้อไวรัสระหว่างการทำ
กิจกรรมในร่มร่วมกันทำให้ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระลอก 2 ในกรุงโซล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว KCDC จึงเตือนว่าเกาหลีใต้ควรยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่มีทีท่าว่าจะยืดเยื้อออกไป
อีก หลักจากที่เกิดการแพร่ระบาดครั ้งแรกในเกาหลีใต้ระหว่างเดือนก .พ.- มี.ค. 63 ถึงแม้ว่าในขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้กำลังใช้นโยบายป้องกันการติดเชื้ออย่างจริงจังเฉพาะในกรุงโซลแต่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

  ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสัดส่วนของการติดเชื้อ
ไวรัส ที ่ เป ็นการติดเช ื ้อโดยไม่ทราบสาเหตุคิดเป็น 
11.5% ของผู ้ติดเชื ้อรายใหม่จำนวน 617 ราย ทาง
รัฐบาลเกาหลีใต้ คาดว่าจะเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่ออนุญาตให้ผู ้ชมกลับเข้าไปรับชมกีฬาในสนาม
กีฬาได้ในเร็วๆนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
รักษาระยะห่างในชีวิตประจำวันต่อไป นอกจากนี้เกาหลี
ใต้กำลังพยายามยับยั ้ง  ผ ู ้ต ิดเช ื ้อที ่ เด ินทางมาจาก
ต่างประเทศ โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 5 
ราย ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63 ทำให้มียอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 
1,496 ราย  

ล่าสุดมีรายงานว่าเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มจากเรือบรรทุก
สินค้าสัญชาติรัสเซีย ที่เข้ามาเทียบท่าเรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมือง Busan ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเกาหลีใต้ และพบว่ามี
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี 
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ลูกเรือของเรือบรรทุกสินค้าจากรัสเซียอย่างน้อย 17 รายได้รับผลตรวจ COVID-19  เป็นบวก กระทรวง
สาธารณสุขเกาหลีใต้ ตรวจหาเชื้อไวรัสจากคนงานที่ทำงานในท่าเรือ ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ จำนวน 163 ราย 
ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสพบว่า 152 รายได้รับผลตรวจเป็นลบ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ ได้ทำการตรวจสอบและกักกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางมากับเรือเดินสมุทรจาก
รัสเซียเข้ามาเทียบท่าที่เมืองปูซาน ทั้งนี ้ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของ
แหล่งแพร่กระจายโรคในเกาหลีใต้ ซึ่งหลังจากการดำเนินนโยบายกักกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่เดือนเม.ย. 63 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จาก
ต่างประเทศลดลงเหลือเพียง เลขหลักเดียว มาจนถึงช่วงต้นเดือนมิ.ย. 63 แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศกลับเพิ่มขึ้น เป็นเลข 2 หลักตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. 63 ทั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย 
ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 282 ราย อัตราการเสียชีวิตคือ 2.24% ผู้ที ่รักษาหายแล้วมีจำนวน 
10,974 ราย เพิ่มขึ้น 44 ราย จากวันที่ 24 มิ.ย. 63 และตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 63 เกาหลีใต้ได้ทำการตรวจหา
เชื้อไวรัส COVID-19 มาแล้วจำนวน 1,220,478 ราย         

  วิเคราะห์ผลกระทบ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในเกาหลีใต ้ยังไม่คลี่คลาย ยังมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึ่งเกาหลี ได้ใช้มาตรการรักษา
ระยะห่างในชีวิตประจำวัน (Daily Social Distancing) เนื่องจากเกาหลีมองเห็นว่าการดำเนินธุรกิจก็มีส่วน
สำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงมีมาตรการ ที่พิจารณาการรักษาระยะห่างตามสถานการณ์ เท่าที่จำเป็นในแต่ละ
วัน และสถานที่ โดยมีสัญญาณเตือนเป็นระยะทางมือถือเป็นประจำทุกวัน 

  นำเสนอโอกาสและแนวทาง : ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัส ในหลายประเทศ สามารถควบคุม
ได้ แต่ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและไม่ประมาท สำหรับประเทศเกาหลีใต้ ถูกไทยพิจารณาว่าเป็น 1 ใน 6 
ประเทศ ที่จะทำข้อตกลงให้นักธุรกิจระหว่างกัน ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ในเร็ว
นี้ ตามระบบ Fast Track ซึ่งนักธุรกิจเกาหลีเฝ้ารอการเดินทางไปทำธุรกิจในไทยจำนวนมาก 

******************************************************************** 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จัดทำโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่มธงชยั 
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชยั 
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