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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 

เกาหลีใตเ้ตือนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการแทรกแซงการ
กักกันโรค 
(ท่ีมา : ส านักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2563) 

  วันที่ 21 ส.ค. 63 รัฐบาลเกาหลีใต้มีค าสั่งให้กระทรวง
สาธารณสุขเกาหลีด าเนินมาตรการอย่างรุนแรงต่อการ
เคลื่อนไหวใดๆที่ขัดขวางความพยายามในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในระหว่างการ
เดินทางเยือนที่ว่าการกรุงโซล เพ่ือตรวจดูการด าเนินงานด้าน
การกักกันโรคของกรุงโซลนั้น ปธน. Moon Jae-in มีค าสั่งให้
ใช้มาตรการรุนแรง รวมถึงการจับกุมทุกคนที่พยายามจะ
ขัดขวางการค้นหาสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ในกรณีที่จ าเป็นควรบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการจับกุม ณ ที่เกิดเหตุหรือการขอให้ออกหมายจับ มีค าสั่งดังกล่าวออกมาหลังจากท่ีโบสถ์
ท้องถิ่นบางแห่ง ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการค้นหาร่องรอยการแพร่ระบาดและการแยกตัว
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ออกมา เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้เดินทางไปที่
ส านักงานใหญ่ของคริสตจักร Sarang Jeil ในกรุงโซลเพ่ือน ารายชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ร่วมชุมนุมกันใน
คริสตจักร แต่ต้องกลับมามือเปล่า หลังจากท่ีเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรอยู่นานกว่า 10 ชั่วโมง ทั้งนี้
คริสตจักรดังกล่าวคือ ต้นตอของการแพร่ระบาดแบบกลุ่ม (cluster) อย่างรุนแรงเป็นครั้งที่ 2 หลังจากท่ีเคย
เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่ Shincheonji Church of 
Jesus ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา และพบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 732 ราย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลี
ใต้เชื่อว่าคริสตจักร Sarang Jeil ยังให้รายชื่อมาไม่ครบ 
นอกจากนี้ศิษยาภิบาล Jun Kwang-hoon จากคริสตจักร 
Sarang Jeil ยังมีส่วนร่วมในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเกาหลี
ใต้ที่จตุรัส Gwanghwamun ใจกลางกรุงโซลที่มีผู้เข้าร่วมการ
ชุมนุมประมาณ 20,000 คน เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 63 ภายใตก้ารน าของสมาชิกจากคริสตจักร และกลุ่ม
ผู้สนับสนุนทางการเมืองจากทั่วประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่า มีสมาชิกของคริสตจักรจ านวนกี่คน
ที่มาเข้าร่วมการชุมนุม ภายหลังการชุมนุม Jun และผู้ช่วยอีกหลายคนมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นบวก  

   ปธน. Moon กล่าวว่า “หลกัปฏิบัติของประเทศเกาหลีใต้ ในการพยายามควบคุมและต่อสู้กับเชื้อไวรัส 
COVID-19 คือการค้นหา และตรวจหาเชื้อไวรัสในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อและแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว
ออกมาโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าหากว่า มีผู้ใดขัดขวางความพยายามดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกด าเนินการตามระเบียบ ไม่
ว่าจะเป็นอุปสรรคทางกายภาพระหว่างการด าเนินการกักกันโรคหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ” ซึ่งปธน. Moon 
ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือข้อมูลเท็จ ทั้งนี้นักวิจารณ์ฝ่ายขวาจัดรวมถึงศิษยาภิบาล Jun Kwang-hoon 
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จากคริสตจักร Sarang Jeil เคยเรียกร้องผ่านอินเตอร์เน็ตว่า
มีคนตั้งใจน าไวรัสมาแพร่ในคริสตจักร ซึ่งเป็นการกระท า
ของลัทธิก่อการร้าย เพ่ือกดขี่เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
อย่างไรก็ตามปธน. Moon เน้นย้ าว่ารัฐบาลกรุงโซล
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ด้วยการบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยไม่หวั่นเกรงและต้องเตรียมการให้พร้อม 
โดยสามารถขอความร่วมมือจากต ารวจ และรัฐบาลกลางถ้าจ าเป็น เมื่อถึงคราวที่ต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาด 
อ านาจรัฐควรถูกน ามาใช้เพ่ือปกป้องชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน แต่ควรลดการใช้อ านาจรัฐใน
สภาวการณ์ปกต ิและต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  

   ปธน. Moon กล่าวว่า “นี่คือวิกฤตที่รุนแรงที่สุดที่เกาหลีใต้เคยประสบมา นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศเกาหลีใต้ ถ้าหากความพยายามกักกันโรคในกรุงโซลล้มเหลว พ้ืนที่อ่ืนๆใน
เกาหลีใต้ก็จะล้มเหลวเช่นกัน” ในช่วงบ่ายของวันที่ 21 ส.ค. 63 รมว.ยุติธรรมและมหาดไทยเกาหลีใต้จัดงาน
แถลงข่าว เพ่ือตอกย้ าความเร่งด่วนของค าสั่งปธน. Moon และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการยกระดับแนว
ทางการด าเนินนโยบายในเรื่องดังกล่าว รมว. ยุติธรรมเกาหลี
ใต ้นาง Choo Mi-ae กล่าวว่า “รัฐบาลเกาหลีใต้จะหา
บทลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย ที่เก่ียวข้องเพื่อลงโทษอย่าง
รุนแรงต่อผู้ที่กระท าพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ ขัดขวางการ
กักกันโรค, ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามชุมนุม, แทรกแซงความพยายาม
ในการติดต่อ หรือค้นหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสด้วยการให้
ข้อมูลเท็จ, โจมตีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้, ตั้งใจหลบ
เลี่ยงการติดต่อจากภาครัฐและหลบหนี, ปฏิเสธการเข้ารับ
การตรวจหาเชื้อไวรัส และผู้ชี้น าแนวคิดการต่อต้านรัฐบาลเกาหลีใต้ ดังนั้นประชาชนทุกคนในประเทศเกาหลี
ใต้จะต้องร่วมมือกัน เพ่ือเอาชนะความยากล าบากนี้ไปให้ได้ ไม่ควรปล่อยให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดมากไปกว่านี้
แล้ว ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลเกาหลีใต้และกระทรวงสาธารณสุขเกาหลี ตลอดจนให้ความร่วมมือโดย
การปฏิบัติตามนโยบายกักกันเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด” 
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  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 63 จ านวนผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมสูงอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศบังคับใช้มาตรการ
ระดับท่ี 2 จากทั้งหมด 3 ระดับ โดยขยายพื้นท่ีจากกรุงโซล
และปริมณฑล, ปูซานและ จ. Jeolla เหนือเป็นทั่วประเทศ
เกาหลีใต ้สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องปิดท าการ เช่น ร้านคา
ราโอเกะ, ไนต์คลับ, PC cafes และบุฟเฟต์, ห้ามเข้า
คริสตจักรเพ่ือนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์, ห้ามรวมกลุ่ม
กันในท่ีร่มตั้งแต ่50 คน ขึ้นไป, ห้ามท ากิจกรรมกลางแจ้ง
ตั้งแต ่100 คน ขึ้นไป, จัดแข่งขันกีฬาได้ ในสนามกีฬาที่ไม่มีผู้เข้าชม, อนุญาตให้ 1 ใน 3 ของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล, ประถมและมัธยมต้นกับ 2 ใน 3 ของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย สลับกันไปโรงเรียนได้ แต่โรงเรียนที่
อยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) นั้นให้เรียนออนไลน์แทน นอกจากนี้ชายหาดทั่วประเทศ
จะปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ส าหรับกรุงโซลที่เริ่มใช้มาตรการระดับท่ี 2 มาแล้วก่อนหน้านี้นั้น ห้ามชุมนุมตั้งแต่ 
10 คน ขึ้นไปซึ่งเข้าข่ายของมาตรการระดับที่ 3   

  วิเคราะห์ผลกระทบ : การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเกาหลีครั้งนี้ นับว่าการแพร่ระบาดที่รุนแรง
กว่าในครั้งแรก เนื่องจากเกิดขึ้นในกลุ่มคลัสเตอร์ ตลาดนัมแดมุน และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์ในกรุง
โซล ท าให้รัฐบาลเกาหลีมีความยากล าบากในการตามรอยผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์จากโบสถ์ คริสตจักร Sarang 
Jeil ซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโบสถ์ ท าให้ไม่สามารถระบุ และติดตามผู้ติดเชื้อ จึงท าให้มี
การแพร่ระบาดอย่างรวดร็ว ในอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทุกวัน เฉลี่ยวันละ 300-400 ราย นอกจากนี้ 
ในช่วงงานวันชาติ มีกิจกรรมประท้วงต่อต้านรัฐบาล ท าให้มีคนมารวมตัวกันจ านวนมาก ท าให้รัฐบาลเกาหลี
ออกมาตรการเข้มงวด ห้ามมีการชุมนุมเกิน 50 คนในที่ร่ม และกลางแจ้งห้ามเกิน 100 คน ปิดท าการ สถานที่
ต่างๆ ร้านคาราโอเกะ ไนต์คลับ โรงเรียน เปิดเรียนแบบสลับกันเรียน และจะต้องสวมหน้ากาก ตลอดเวลาเมื่อ
ออกนอกสถานที่ หากไม่ปฎิบัติจะมีการจับกุม 

น าเสนอโอกาสและแนวทาง : ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเกาหลีในครั้งนี้ เป็นที่วิตกของชาวเกาหลีมาก หลังจากมีการผ่อนคลาย
มาตรการต่างๆไประยะหนึ่งแล้ว ท าให้ยากจะคาดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเกาหลี ซึ่งตอนนี้คาดการณ์ 
GDP อยู่ที่ร้อยละ -1.8 ส าหรับการส่งออกสินค้าไทยมายังเกาหลี ในปี 2563 (ม.ค-ก.ค) ยังลดลงต่อเนื่อง ร้อย
ละ -15.4 ซึ่งข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีที่ลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ยังมีการจ ากัดการ
เดินทางระหว่างประเทศ กิจกรรมทางการค้า ที่สามารถด านินการได้ ยังเป็นกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ ซึ่ง 
สคต.ณ กรุงโซล ได้ให้บริการกิจกรรมดังกล่าวแทบจะทุกสัปดาห์ ท าให้ยังมีการท าการค้าอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบใหม่ไปพลางก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ งานแสดงสินค้าต่างๆในเกาหลี เริ่มปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเป็น Virtual Exhibition ด้วยเช่นกัน 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล  
จัดท าโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่มธงชยั 

ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชยั 
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล 


