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ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) แจ้งว่า ตามที่ได้มกี ารประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขต ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นัน้

คํานํา

ปัจจุ บนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย
อยูใ่ นระดับ ที่สามารถควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึง่ ได้มกี ารผ่อนคลายการบังคับใช้
บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพิม่ เติมจากที่เคย
ผ่อนคลายไว้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ฝ่ายความมัน่ คง เศรษฐกิจ ฝ่ายผูป
้ ระกอบการ และฝ่ายผูบ
้ ริโภค ประกอบกับฝ่าย
สาธารณสุขได้เสนอว่า จํานวนผูต้ ิดเชื้อสะสม ผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันและสถิติ
ผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือนพฤษภาคม อันเป็นระยะเวลาที่ประกาศใช้
ข้อกําหนด (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) และ (ฉบับที่ ๖) เป็นต้นมา ลดลงหรืออยูใ่ นระดับ
ที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง จึงกําหนดการผ่อนคลายให้ดาํ เนินการหรือทํากิจกรรม
บางอย่างได้รวมถึงประเภทกิจการและกิจกรรมการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผูร้ บั ผิดชอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดทิ ศั น์ของประเทศไทย ได้จดั ทําคูม่ อื การปฏิบตั ติ ามมาตรการผ่อนปรนกิจการ
และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สําหรับประเภทกิจการ
และกิจกรรมการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดท
ิ ัศน์ เพื่อให้ผป
ู้ ระกอบ
การ ผูใ้ ห้บริการ และผูใ้ ช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการดํารงมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กจิ การหรือกิจกรรมได้ ปรับ
ตัวในการดํารงชีวติ และดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนววิถใี หม่ (New Norm) ถึงแม้วา่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จะสิน้ สุดหรือยุติไปแล้วก็ตาม

ส่วนที่ ๑
การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คําจํากัดความเพิม่ เติม
ส่วนที่ ๒
INFOGRAPHIC : มาตรการป้องกันโรคตามที่
ราชการกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่วนที่ ๓
แนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมสําหรับพื้นที่
ส่วนที่ ๔
รายละเอียดคู่มอื การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ราชการกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มกิจการ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
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ส่วนที่ ๕
คําสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)
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การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ส่วนที่ ๑
๐๒

การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
จากข้ อ กํ า หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกํ า หนดการบริห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความจําเป็นในการลดผลกระทบต่อวิถีชวี ิต เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้มกี ารผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พร้อมกับการดําเนินกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาจัดกลุ่มกิจการและกิจกรรม
ซึ่งมีปัจจั ยในการพิจารณาจั ดกลุ่มกิ จการและกิ จกรรมที่ ควบคุมตามมาตรการป้องกั น
ควบคุมโรค ดังนี้
1. ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายพื้นที่
2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
(1) การระบายอากาศของสถานที่และการใช้เครื่องปรับอากาศ
(2) การรวมกลุ่มคนจํานวนมาก
(3) พฤติกรรมของผูร้ ว่ มกิจกรรมเพิม่ โอกาสในการแพร่เชื้อ
(4) ระยะเวลาในการทํากิจกรรมหรือใช้บริการ
3. ความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมประเภทของกิจการ
และกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สีขาว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อในสถานที่อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ่ และมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวติ
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์สงู
กลุ่มที่ 2 สีเขียว ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไปในหลายพื้ น ที่ แ ละการแพร่เ ชื้อ ในสถานที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง และมี ค วามจํา เป็ น
ต่อการดํารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์สงู
กลุ่มที่ 3 สีเหลือง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มคี วามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
กลุ่มที่ 4 สีแดง ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไปในหลายพื้นที่และการแพร่เชื้อในสถานที่อยูใ่ นเกณฑ์สงู และมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวติ
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ่
คําจํากัดความเพิม่ เติม
มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑
มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผป
ู้ ระกอบกิจการและผูจ้ ัดกิจกรรม
พึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนด รวมถึงผูใ้ ช้บริการและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อทําให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
คู่มอื การปฏิบัติ เป็นแนวทางการดําเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัด
กิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดํารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจการหรือกิจรรม ตามคําสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน่ ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

ส่วนที่ ๒

INFOGRAPHIC : แนวทางมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สําหรับกิจการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

บริษท
ั สตูดิโอ กองถ่ายภาพยนตร์/วีดิทัศน์
ลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม ผ่าน
www.ไทยชนะ.com
พิมพ์ QR ไทยชนะเพื่อแปะได้ทันที
ทีมงาน / กองถ่าย / นักแสดงฯ
ก่อนเริม่ งาน สแกน QR Code ที่กิจการเพื่อเช็คอิน
จบงาน สแกน QR Code ที่กิจการเพื่อเช็คเอาท์
๐๓

้ ่ ส่ วนกลาง
๑. กิ จการในภาพรวมและพื นที
[ มาตรการด้านสถานที่ ]

วางแผนรูปแบบการถ่ ายทํ าให ้มี
ผู ้ที่ เกี่ ยวข ้องน ้อยที่ สุ ดใช ้ที มงานเท่ าที่ จํ าเป็ น
ที มงานหน ้าฉากต้องไม่เกิ น ๑๐ คน
้ ั หมดในกองถ่ ายต้องไม่เกิ น ๕๐ คน
ที มงานทง

้ ขยะที่ ช ัดเจน
มีจุดทิ ง
และเพี ยงพอ
เตรียมถ ังขยะ
ที่ มีฝาปิ ดมิดชิดและ
กํ าจ ัดอย่างถูกต้อง

เน ้นถ่ ายทํ าในสถานที่
outdoor หรือ Studio ขนาดใหญ่
ที่ มีอากาศถ่ ายเท

เว้นระยะห่างและลดความแออ ัด
ขณะอยู่ในกองถ่ าย เพื่ อป้ องก ัน
้
การกระจายของเชือโรค

ทํ าความสะอาดบริเวณสถานที่ ถ่ ายทํ า
้ วที่ มีการส ัมผ ัสบ่อย
พื นผิ
้
้ าความสะอาด
ด้วยนํายาฆ่
าเชือทํ
อย่างน ้อยว ันละ ๓ ครง้ ั

จ ัดให ้มีจุดล้างมือ ด้วยสบู่และนํา้
หรือแอลกอฮอล์เจล ตามจุ ดต่ างๆ
อย่างเพี ยงพอ

๐๔

้ ่ ส่ วนกลาง
๑. กิ จการในภาพรวมและพื นที
[ มาตรการส่ วนบุคคล ]

สวมหน ้ากากผ ้า
หรือหน ้ากากอนาม ัยทุกครง้ ั
ขณะปฏิ บ ัติ งาน

ล้างมือให ้สะอาดด้วยนํา้
และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
ก่ อนและหล ังปฏิ บ ัติ งาน

ผู ้ปฏิ บ ัติ งานคนใด
ที่ เดิ นทางจากต่ างประเทศ
ต้องก ักต ัวเป็ นเวลา ๑๔ ว ัน
หากมีอาการไม่สบาย
ให ้พักผ่อนอยู่ที่บ ้าน
ห ้ามมาปฏิ บ ัติ งานในกองถ่ าย

๐๕

้ ่ ส่ วนกลาง
๑. กิ จการในภาพรวมและพื นที
[ ล ักษณะกิ จกรรม ]

หลี กเลี่ ยงฉาก
และการทํ างานที่ ต้องส ัมผ ัส
ใกล้ชิดก ัน

เมื่อต้องบรีฟ
และ acting coach
ทุกคนควรล้างมือให ้สะอาด
และสวมหน ้ากากอนาม ัย

อุ ปกรณ์ท่ี มีความจํ าเป็ น
ต้องใช ้บ่อย และต้องมีการ
ส ัมผ ัสบริเวณใบหน ้า
ควรเป็ นของส่ วนต ัว เช่น
แก้วนํา้ ผ ้าเช็ดหน ้า
เครื่องสํ าอาง เป็ นต้น

๐๖

้ ่ ส่ วนกลาง
๑. กิ จการในภาพรวมและพื นที
[ การบริหารจ ัดการเชิงระบบ ]

เข ้มงวดในเรื่องการรวมต ัว
ของที มงาน ห ้ามรวมต ัวก ัน
และมีการเว้นระยะห่างก ัน
ตามที่ กํ าหนด

จ ัดจุ ดค ัดครอง
ตรวจว ัดอุ ณหภูมิ
และจ ัดช่องทาง
เข ้าออกทางเดี ยว

จ ัดทํ าทะเบียนรายชื่อ
เบอร์โทรศ ัพท์
ที่ อยู่ท่ี สามารถติ ดต่ อได้
ของผู ้ปฏิ บ ัติ งาน
จํ าแนกตามฝ่ ายที่ ปฏิ บ ัติ งาน
ให ้ครบทุกคน
อย่างถูกต้อง

๐๗

๒. แนวทางปฏิ บ ัติ สําหร ับสว ัสดิ การกองถ่ าย
สถานที่ ร ับประทานอาหาร
ควรมีการระบายอากาศดี
หลี กเลี่ ยงการร ับประทานอาหาร
ในห ้องแอร์

เว้นระยะห่าง
ลดการส ัมผ ัสใกล้ชิดก ัน
ขณะร ับประทานอาหาร

ไม่ร ับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์
เน ้นการร ับประทานแบบกล่ อง
(Box set) และลดการ
ต่ อคิ วร ับอาหาร

้ ว โต๊ะ
ทํ าความสะอาดพื นผิ
เก้าอี ้ ที่ ใช ้ร ับประทานอาหารบ่อย ๆ
้ ั ก่ อน และหล ัง
ทง
การร ับประทานอาหาร

หลี กเลี่ ยงการดื่ มนํา้
แบบให ้กดเอง เน ้นการดื่ มนํา้
้ หรือให ้พก
แบบขวดทิ ง
้
แก้วนําของต
ัวเอง

๐๘

๓. ที มกล้อง ไฟ แสง เสี ยง ฉาก และผู ้กํ าก ับ

ทํ าความสะอาดวิ ทยุส่ื อสาร
โทรโข่ง ไมโครโฟนสื่ อสาร wireless
ไมค์บูม ค ันบ ังค ับไมค์บูม และปลอกก ันลม
wind shield หรืออุ ปกรณ์อ่ื นๆ
้
ที่ ปนเปื ้ อนนําลายและสารค
ัดหล่ งั ได้ง่าย
ด้วยการเช็ด/ฉี ดด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ

หลี กเลี่ ยงการจ ัดฉากด้วย
เฟอร์นิเจอร์ท่ี ทํ าความสะอาดได้ยาก
้ ้า เบาะรองน่งั
เช่น โซฟา/เก้าอี ผ
หมอน ผ ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

2M

จํ าก ัดคนทํ างานเท่ าที่ จํ าเป็ น
และต้องสามารถเว้นระยะห่าง
ระหว่ างก ัน ๑-๒ เมตร

1M

ทํ าความสะอาดอุ ปกรณ์ท่ี ใช ้
้
้ กครง้ ั ด้วยนําสบู
ในการถ่ ายทํ าทุกชินทุ
่
หรือแอลกอฮอล์ ก่ อนและหล ัง
การถ่ ายทํ า เช่น จอมอนิเตอร์
้ ั กล้อง ค ันบ ังค ับกล้อง
กล้อง ขาตง

จ ัดให ้มีการทํ าความสะอาด
อุ ปกรณ์และสถานที่
ก่ อนเริ่มถ่ ายทํ า ๑๕-๓๐ นาที

๐๙

๔. ที มแต่ งหน ้า ทํ าผม แต่ งต ัว

แยกห ้องที่ ใช ้ในการแต่ งต ัว
ก ับแต่ งหน ้า และห ้องควรมี
ระบบระบายอากาศที่ ดี

ช่างแต่ งหน ้า ทํ าผมล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ ก่ อนและหล ังแต่ งหน ้า
้ ั เปลี่ ยนถุงมือ
หรือทํ าผม สวมถุงมือ รวมทง
้ ั ่ เปลี่ ยนน ักแสดง
ทุกครงที

งดใช ้อุ ปกรณ์
และเครื่องสํ าอางร่วมก ัน
ขอความร่วมมือจากน ักแสดง
นําเครื่องสํ าอางมาเอง
หรือแยกเครื่องสํ าอาง
และอุ ปกรณ์ของ
น ักแสดงแต่ ละคน

๑๐

้ ้าแยกเป็ นชุดๆ และแขวน
แขวนเสื อผ
แบบเว้นระยะ ไม่ให ้ชุดของน ักแสดง
แต่ ละคนส ัมผ ัสก ัน

้ ้า
หลี กเลี่ ยงการช่วยน ักแสดงเปลี่ ยนเสื อผ
หากจํ าเป็ นผู ้ช่วยควรล้างมือก่ อนและ
สวมหน ้ากากผ ้า/หน ้ากากอนาม ัย

้ ่ ของการแต่ งหน ้า
ควรจ ัดแบ่งพื นที
ทํ าผม ห ้องแต่ งต ัว และน่งั คอยแต่ งหน ้า
ทํ าผม แยกคนละห ้อง หรือ
ให ้แต่ ละคนน่งั ห่างก ัน ๑-๒ เมตร

๕. รถที่ ใช ้ในกองถ่ าย

รถตูข
้ องที มงานและน ักแสดง
ให ้น่งั แถวละ ๒ คน ไม่น่งั ติ ดก ัน
เพื่ อลดความแออ ัด
โดยรถตู ้ ๑ ค ัน ใช ้ร ับส่ งที มงานได้ ๗ คน
รวมคนข ับเป็ น ๘ คน
พร ้อมจ ัดทํ าทะเบียนรายชื่อ

้ ั อนและหล ังการใช ้งาน
ทํ าความสะอาดเบาะรถทุกครงก่
้
จ ัดทํ าตารางทํ าความสะอาดและทํ าลายเชือประจํ
าว ัน
่
โดยเฉพาะส่ วนที มีการใช ้งานบ่อย
และส ัมผ ัสใกล้ชิดก ับผู ้โดยสารโดยตรง
เช่น เบาะน่งั ปลอกสวมเบาะ ที่ พักแขน ม่าน กระจก
ที่ วางแก้วนํา้ รวมถึ งระบบปร ับอากาศ เป็ นต้น

๑๑

แนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมสําหรับพื้นที่

ส่วนที่ ๓
๑๒

แนวทางการปฏิบต
ั ิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สําหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๒
๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต
จ. การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ให้ควบคุมจํานวนผูร้ ว่ มงานโดยส่วนงานหน้าฉากมีการรวมกลุม่ ได้ไม่เกิน ๑๐ คน และทุกแผนก
รวมแล้วจํานวนไม่เกิน ๕๐ คน ให้ออกนอกบริเวณถ่ายทําทันทีเมื่อปฏิบตั งิ านเสร็จ และต้องไม่มี
ผูช้ มเข้าร่วมรายการ
ให้มกี ารลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่าย และใช้แอปพลิเคชัน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด
ให้เว้นการถ่ายทําฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชดิ และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก
โอบกอด จู บ พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกล้ชดิ อาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

แนวทางปฏิบต
ั ิสาํ หรับเจ้าของ/ผูค้ วบคุมกองถ่าย
๑. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ปอ้ งกันโรค
๑.๑ ลงทะเบียนเพื่อเปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด พร้อมทั้งชีแ้ จงพนักงานและให้คาํ แนะนํา
กับผูใ้ ช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้
๑.๒ จัดให้มแี บบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผใู้ ช้บริการไม่มสี มาร์ทโฟน
สําหรับการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ตอ่ การติดตามกรณีพบผูป้ ว่ ยและ
ผูส้ มั ผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
๑.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สําหรับทีมงาน
นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการทุกคน ก่อนเข้ากองถ่าย
๑.๔ จัดให้มจี ุ ดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ๗๐% หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค รอบ
บริเวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
๑.๕ ควรทําสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ในบริเวณทุกจุดทีม่ ที น่ี งั่
เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักทีมงาน นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการ จุ ดรับประทานอาหาร
๑.๖ เลือกใช้พ้ นื ที่ถา่ ยทําที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชดั เจน
ในอัตราส่วน ๑๐ ตารางเมตรต่อผูใ้ ช้บริการ ๑ คน แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร
๑.๗ จัดให้มกี ารระบายอากาศที่เพียงพอขณะถ่ายทําภายในอาคารและหลีกเลี่ยงการถ่าย
ทําในบริเวณที่อบ
ั อากาศ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบาย
อากาศ หรือใช้พดั ลมระบายอากาศเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมทัง้ ภายใน
และบริเวณห้องสุขา
๑.๘ ควรจัดจุ ดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป หลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มกี ารเว้นระยะห่างระหว่าง
กันอย่างน้อย ๑ เมตร หากสถานที่ไม่พอ ให้ผจู้ ดั เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลด
ความหนาแน่น
๑.๙ จัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ทมี งาน
นักแสดง ผูร้ ว่ มรายการ และผูร้ ว่ มการถ่ายทําทุกคน
๑.๑๐ พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณ
ต่างๆ รอบกองถ่ายเพื่อติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของทีมงาน
นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการ หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผูท้ ่ีไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรการ สามารถจัดให้มเี จ้าหน้าที่แจ้งผูใ้ ช้บริการได้ทันที

๒. การเตรียมความพร้อมในระหว่างการดําเนินกิจกรรม
๒.๑ มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(๑) จัดให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สําหรับทีมงานทุกคน รวม

ทัง้ นักแสดง ผูเ้ ข้าร่วมรายการก่อนเข้ากองถ่าย ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน ๓๗.๕
องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการ
คั ด กรอง“ผ่ า น”กรณี พ บผู้ ท่ี เ ข้ า เกณฑ์ ส อบสวนโรคตามแนวทางที่ กํ า หนด ให้ มี

แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มี
ห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบทราบ
(๒) พิ จารณาจั ด ทํ า แบบสอบถามประวั ติ เ สี่ ย ง ทะเบี ย นบั น ทึ ก ผู้ มี อาการป่ ว ย ประกอบการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการฯ สําหรับทีมงาน นักแสดง ผู้รว่ มรายการ และผู้รว่ มการถ่ายทําทุกคน และอาจใช้
แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก
ข้อมูลและรายงานทดแทน
๒.๒ มาตรการในการป้องกันโรค
(๑) ขณะอยู่ในกองถ่าย ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดําเนินรายการ ผู้รว่ มรายการ
ผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังการผลิตต่างๆ และงดรูปแบบกิจกรรมที่มโี อกาสใกล้ชดิ กัน ทัง้ นี้ ให้งดผูร้ ว่ มชมการถ่ายทํา
(๒) ให้ควบคุมจํานวนคนในกองถ่าย มิให้แออัดและการรวมกลุม่ โดยจัดตารางเหลื่อมเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละทีม และให้ออกนอกบริเวณถ่ายทําหรือออกจากกองถ่ายทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ ทั้งนี้ ให้ลดเวลา
ในการทํางานเท่าที่จาํ เป็น
(๓) ทุกคนในกองถ่าย ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ๗๐% ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบตั ิงาน
ทุกครัง้
(๔) ให้ที ม งานทุก คน สวมหน้ า กากอนามั ย หรือ หน้ า กากผ้ า ตลอดเวลาการปฏิ บั ติ ง าน และนั ก แสดง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและหลังออกจากหน้าฉาก
(๕) ลดการรวมกลุ่ม การพบปะพูดคุยใกล้ชดิ กันและพูดคุยเสียงดัง ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ในขณะอยูใ่ นกองถ่าย และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผอู้ ่ นื หากมีการไอ หรือ จาม ให้ปดิ ปาก และ
จมูกให้สนิท
(๖) เว้นการถ่ายทําฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชดิ และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จู บ
พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกล้ชดิ อาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน
(๗) ให้มกี ารจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อปุ กรณ์รว่ มกัน
(๘) เพิม่ การติดต่อสื่อสารภายในกองถ่ายผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุส่ อื สาร โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อลด
การสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
(๙) ในกรณีอุปกรณ์ท่ีมีการใช้อยู่บ่อยครัง้ หรืออุปกรณ์ท่ีต้องมีการสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรใช้อุปกรณ์
ส่วนตัว เช่น ภาชนะรับประทานอาหารหรือนํ้าดื่ม เครื่องสําอาง ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัวส่วนตัว เป็นต้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
(๑๐) ให้จัดพาหนะการเดินทางของทีมงาน นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการ โดยลดความแออัด กรณีรถตู้ให้นง่ั
แถวละ ๒ คน พร้อมจัดทําทะเบียนรายชื่อผูข้ บ
ั ขี่และผูโ้ ดยสารทุกคน
(๑๑) ชีแ้ จงทีมงาน นักแสดง และผู้รว่ มรายการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ที่เจ้าของ ผูค้ วบคุมกองถ่ายกําหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
(๑๒) จัดให้มรี ะบบตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กํากับการให้บริการ
และการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(๑๓) จัดให้มกี ารสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแนะนําแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ทีมงาน นักแสดง ผูร้ ว่ มรายการ และ Outsource ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
้ ว่ ยยืนยันหรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ กองถ่าย
(๑๔) หากพบว่าทีมงาน นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการในกองถ่าย เป็นผูป
อาจเป็นจุ ดแพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของสถานที่ทาํ การปิดสถานที่ตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
พร้อมทั้งทําความสะอาดสถานที่ และดําเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
๒.๓ มาตรการทําความสะอาด
(๑) พนักงานทําความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะทําความสะอาด
(๒) ให้ทาํ ความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จบ
ั หรือลูกบิดประตู ปุม่ กดลิฟท์
ราวจับ ราวบันได เป็นต้น ด้วยนํ้ายาทําความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์
๐.๑ % ก่อนและหลังถ่ายทํา
๑๓

(๓) ให้ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายทํา เช่น จอมอนิเตอร์ กล้อง ขาตั้งกล้อง คันบังคับกล้อง รวมทั้ง
อุปกรณ์อ่ ืนๆ ที่เป็นจุ ดปนเปื้ อนนํ้าลายและสารคัดหลั่งได้ง่าย เช่น วิทยุส่ อื สาร โทรโข่ง ไมโครโฟนสื่อสาร
wireless ไมค์บมู คันบังคับไมค์บมู และปลอกกันลม wind shield ด้วยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% บ่อยๆ
หลังจบแต่ละฉาก และแยกใช้เฉพาะบุคคลไม่ปะปนกัน
(๔) ให้ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์สาํ หรับนักแสดง เช่น ไม้แขวนเสื้อ เครื่องประดับ ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ทุกครัง้ ก่อน
และหลังนําไปใช้ โดยแขวนเสื้อผ้าแยกเป็นชุดๆ แบบเว้นระยะห่าง ไม่ให้ชดุ ของนักแสดงสัมผัสกัน รวมทั้ง
จัดเตรียมภาชนะสําหรับแยกเสื้อผ้า และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว
(๕) ให้ทาํ ความสะอาดของใช้สว่ นตัว เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แทปเล็ต ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ทันทีท่อี อกจากพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน และเมื่อกลับถึงที่พกั ให้อาบนํ้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
(๖) ให้ทาํ ความสะอาดรถรับและส่ง ทีมงาน นักแสดง และผูร้ ว่ มรายการ โดยเฉพาะส่วนที่มกี ารใช้งานบ่อยๆ และ
สัมผัสใกล้ชดิ กับผูโ้ ดยสารโดยตรง เช่น เบาะนัง่ ปลอกสวมเบาะ ทีพ
่ กั แขน ม่านกระจก ทีว่ างแก้วนํ้า รวมถึงระบบ
ปรับอากาศ ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ก่อนและหลังการใช้งาน
(๗) ให้ทาํ ความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสีย่ งที่มผี สู้ มั ผัสมาก เช่น ที่จบั สายชําระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกนํ้า ด้วยนํ้ายาทําความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑% แล้วล้างด้วยนํ้าให้สะอาด อย่างน้อย
วันละ ๒ ครัง้
(๘) หลีกเลี่ยงการจัดฉากด้วยเฟอร์นเิ จอร์ท่ที าํ ความสะอาดได้ยาก เช่น โซฟา เก้าอี้ผา้ เบาะรองนัง่ หมอน ผ้าปูโต๊ะ
(๙) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และ
มัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งกําจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
แนวทางการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
๑. หน่วยงานรับผิดชอบกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ
๑.๑ ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. วธ. สธ. ร่วมจัดทําและเผยแพร่คมู่ อื การปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม
๑.๒ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สวจ. สสจ. อปท.
โดยให้ สวจ. ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ที่กาํ กับดูแลในเรื่องของภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์เป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในระดับอําเภอ ตําบล
๑.๓ ระดับอําเภอและตําบล ประกอบด้วย ศปก.อําเภอ ศปก.ตําบล และอปท. ร่วมกับ สสอ. อปท. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
อสม. รวมทัง้ ให้ ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม ตํารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกํากับดูแลการ
ประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กาํ หนด
๑.๔ สมาคม สมาพันธ์วิชาชีพภาพยนตร์ สื่อดิจิตอล สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ องค์การสื่อสารมวลชน
สถานีโทรทัศน์ ทําหน้าที่ชว่ ยกํากับดูแลสมาชิก และผูผ้ ลิตสื่อ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด
๒. การรายงานผล (วิธกี าร เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่)
๒.๑ ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกําหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทัง้
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(๑) การใช้แอปพลิเคชัน สําหรับการลงทะเบียนติดตามผูร้ ว่ มงานได้
(๒) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผูร้ ว่ มงานได้
๒.๒ วธ. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทัง้ ให้ ศปม. จัดกําลังสายตรวจร่วม ตํารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง
พื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รบั แจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุม่ ตรวจทุก ๒ สัปดาห์
หากพบปัญหาให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป
๓. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
๓.๑ อาจพิจารณาจัดให้มกี ารชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั แิ ละการเตรียมความพร้อมของสถานทีต่ ามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่กาํ หนดโดยพื้นที่ รวมทัง้ แนวทางการกํากับติดตาม และให้ผปู้ ระกอบการยืนยันการปฏิบตั ติ าม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ
๓.๒ หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม ๑๑๑๑ หรือ เว็บไซต์ ๑๑๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี
สายด่วน ๑๑๑๙ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม ๑๗๖๕
๓.๓ หน่วยงานของท้องถิน่
๓.๔ สมาคม สมาพันธ์วชิ าชีพภาพยนตร์ สื่อดิจติ อล สมาคมผูก้ าํ กับภาพยนตร์ไทย องค์การสื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศน์
๓.๕ หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทําระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี ่ นื โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีท่ีประชาชน หรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ
กองถ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาํ หนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
๑๔

๑๕

๑. กิจการในภาพรวมและ
พื้นที่สว่ นกลาง

กิจการ

ส่วนที่ ๔
มาตรการเสริม
ทีมงานแต่ละคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่
ทีช่ ดั เจนมีพ้นื ทีข่ ณะปฏิบตั งิ านและนัง่ พัก
แยกออกจากกันของแต่ละทีม โดย ๑ คน
ต่อ ๑๐ ตารางเมตร
วางแผนรูปแบบการถ่ายทําให้มผี ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
น้อยที่สดุ
เพิม่ การติดต่อสื่อสารภายในกองถ่ายผ่าน
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุส่ อื สาร
โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อลดการสื่อสารที่ตอ้ ง
พบปะพูดคุยโดยตรง
จัดจ้างทีมงานสําหรับทําความสะอาดตาม
จุดต่างๆ ในกองถ่าย โดยเฉพาะ เนื่องจาก
ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิง่ แวดล้อม
ได้เป็นระยะหลายวัน จึงควรใช้สารที่มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อได้ในระยะ
เวลาสัน้ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนํา
ใช้สาร ๓ ชนิดทีท
่ าํ ลายเชือ้ ไวรัสได้ภายใน
ระยะเวลา ๑ นาที ได้แก่ สารประกอบโซ
เดียมไฮโปคลอไรท์๐.๑%(เช่นนํ้ายาฟอก
ขาว ความเข้มข้น ๑,๐๐๐ ppm) ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ ๐.๕% (๕๐๐๐ ppm) และ
แอลกอฮอล์ ๖๒%-๗๐%
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

มาตรการควบคุมหลัก

๑.๑ มาตราการด้านสถานที่
มีการจัดตารางการปฏิบตั งิ าน แบ่งบทบาทหน้าที่ ระยะเวลา และพื้นที่ในการปฏิบตั งิ าน
ทีมงานหน้าฉากต้องไม่เกิน ๑๐ คน
ทีมงานทั้งหมดในกองถ่ายต้องไม่เกิน ๕๐ คน
จัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละทีม โดยทีมงานที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้ออกนอกบริเวณไปที่พกั ของแต่ละทีมหรือออกจากกองถ่าย ใช้เวลาการทํางาน
ให้สนั้ ที่สดุ ไม่เกิน ๑ ชัว่ โมง/ฉาก
เวลาถ่ายทําต้องไม่ให้เกินเวลาตามมาตรการเคอร์ฟวิ ที่รฐั บาลกําหนด
ขณะอยูใ่ นกองถ่ายทุกคนต้องเว้นระยะ ๑ - ๒ เมตร
ในกองถ่าย ควรทําสัญลักษณ์ การเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน ๑-๒ เมตร ในบริเวณทุกจุ ด
ที่มที ่นี งั่ เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน จุ ดพัก รับประทานอาหาร จุ ด
พักสูบบุหรี่
แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ชดั เจน และหลีกเลี่ยงการพบปะหรือ
รวมกลุ่มกัน
จัดตารางการทําความสะอาดในแต่ละพื้นที่ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อตามความเหมาะสม
ทําความสะอาดจุ ดที่มกี ารสัมผัสบ่อยอย่างน้อยวันละ ๓ ครัง้ (ก่อนเริม่ งาน ระหว่างพัก
กลางวัน และหลังเลิกงาน) เช่น ลูกบิด ราวบันได ปุม่ ลิฟต์ สวิตช์ไฟ
จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์เจล ๗๐% ให้มีทุกจุ ดที่มีทีมงาน และเตรียมสบู่ไว้ล้างมือ
ในห้องนํ้า หรือจุ ดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ ความเข้มข้นต้องไม่ตาํ่ กว่าที่กรมควบคุมโรคกําหนด
(แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ท่ีไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019) ก่อนและหลังการถ่ายทํา
จัดจุ ด และภาชนะสําหรับทิ้งขยะที่ชดั เจนและเพียงพอ พร้อมทั้งมีวิธีการกําจัดขยะที่
ถูกต้องเหมาะสม
เลี่ยงการถ่ายทําในที่ปดิ และที่แคบ

ซึง่ เมื่อรวมคณะทํางานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจาํ นวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มผี ชู้ มเข้าร่วมรายการ

รายละเอียดคู่มอื การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มกิจการ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๑๖

กิจการ

๑.๔ การบริหารจัดการเชิงระบบ
ทุกกองถ่ายต้องมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย และจัดช่องทางเข้าออกทางเดียว
ในกรณีท่ีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายสูงกว่าหรือเท่ากับ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แนะนําให้นง่ั พักใน
สถานที่ท่ีไม่รอ้ น และวัดอุณหภูมซิ าํ้ หากยังมีอณ
ุ หภูมสิ งู และหรือมีอาการผิดปกติทาง
ระบบทางเดินหายใจให้แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน่ ที่กาํ หนด ไม่อนุญาตให้เข้ากองถ่าย
จัดทําทะเบียนรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยูท
่ ่ีสามารถติดต่อได้ของผูป
้ ฏิบตั ิงาน จําแนก
ตามฝ่ายที่ปฏิบตั ิงาน ให้ครบทุกคน อย่างถูกต้อง

๑.๓ ลักษณะกิจกรรม
ไม่ถา่ ยทําฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชดิ และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก
โอบกอด จู บ และสัมผัสใกล้ชดิ โดยให้ใช้เทคนิคพิเศษแทน
ลดกิจกรรมที่ต้องพบปะพูดคุยกันต่อหน้าให้นอ้ ยที่สดุ ให้มเี ฉพาะที่จาํ เป็น
เมื่อต้องบรีฟ และ acting coach ทุกคนควรล้างมือให้สะอาด และสวมหน้ากากอนามัย
หากมีการประชุมให้นง่ั หรือยืน ห่างกัน ๑ เมตร

๑.๒ มาตรการส่วนบุคคล
กําหนดให้ทกุ คนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทํางาน
ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังปฏิบตั ิงาน
ทีมงานหรือนักแสดงคนใดที่เดินทางจากต่างประเทศ ต้องกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน
หากมีอาการไม่สบาย ให้พกั ผ่อนอยูท
่ ่ีบา้ น ห้ามมาปฏิบตั ิงานในกองถ่าย
จัดจุ ดสําหรับล้างมือให้สะดวกและเพียงพอ

มาตรการควบคุมหลัก

หากมี อุ ณ หภู มิ ร ่า งกาย ๓๗.๕ องศา
เซลเซียสขึน้ ไปให้ดาํ เนินการแจ้งผูม้ ี อาการ
ไข้ ผ่ า น Application และเว็ บ ไซต์
thai.care ตามมาตรการที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด

ที ม บรีฟ และ acting coach ควรพก
แอลกอฮอล์เจลติดตัว
แจ้ ง ให้ ที ม งานทุ ก คนรับ ทราบก่ อ นเข้ า
ในกองถ่าย
กําหนดให้มกี ารเตรียมอุปกรณ์ และเครื่อง
สําอางของนักแสดงมาเอง
กํา หนดให้ มี ผ้ า เช็ด หน้ า และผ้ า เช็ด ตั ว
ส่วนตัว

เตรีย มหน้ า กากอนามั ย สํา รอง กรณี มี
ทีมงานที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ทําความสะอาดของใช้สว่ นตัว ทันทีท่ีออก
จากพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เช่น โทรศัพท์มอื ถือ
แทปเล็ต และเมื่อกลับถึงที่พักให้อาบนํ้า
และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
กําหนดให้มกี ารเตรียมภาชนะรับประทาน
อาหารหรือแก้วนํ้าส่วนตัวมาเอง

มาตรการเสริม

๑๗

ปฏิบัติตามมาตรการของกิจการในภาพรวมและพื้นที่สว่ นกลาง
แบ่งเวลาพักไม่ให้ตรงกัน
พื้นที่รบั ประทานอาหารต้องไม่คับแคบ มีอากาศถ่ายเท นัง่ ห่างกัน ๑ - ๒ เมตร
มีการทําสัญลักษณ์การเว้นระยะให้หา่ งกัน ๑ – ๒ เมตร
ทําความสะอาดพื้นผิว โต๊ะ เก้าอี้ ที่ ใช้รบ
ั ประทานอาหารบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง
การรับประทานอาหาร
สถานที่รบั ประทานอาหารควรมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ในห้องแอร์

ปฏิบัติตามมาตรการของกิจการในภาพรวมและพื้นที่สว่ นกลาง
จํากัดคนทํางานเท่าที่จาํ เป็น และต้องสามารถเว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑-๒ เมตร
จัดให้มกี ารทําความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ก่อนเริม่ ถ่ายทํา ๑๕-๓๐ นาที โดยผูช้ ว่ ย
ผูก้ าํ กับควรระบุลงไปในเอกสารเบรคดาวน์ตารางการถ่ายทําให้ชดั เจน
ทําความสะอาดวิทยุส่ อื สาร โทรโข่ง ไมโครโฟนสื่อสาร wireless ไมค์บมู คันบังคับไมค์บมู
และปลอกกันลม wind shield หรืออุปกรณ์อ่ ืน ๆ ที่ปนเปื้ อนนํ้าลายและสารคัดหลั่ง
ได้งา่ ย ด้วยการเช็ด/ฉีดด้วยแอลกอฮอล์บอ่ ยๆ หลังจบแต่ละฉาก และแยกใช้เฉพาะบุคคล
ไม่ปะปนกัน โดยผูท
้ ่ีทาํ ความสะอาดควรสวมหน้ากากอนามัย และ face shield
ทําความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายทําทุกชิน้ ทุกครัง้ ด้วยนํ้าสบู่ หรือแอลกอฮอล์
ก่อนและหลังการถ่ายทํา เช่น จอมอนิเตอร์ กล้อง ขาตั้งกล้อง คันบังคับกล้อง

๒. สวัสดิการกองถ่าย

๓. ทีมกล้อง ไฟ แสง เสียง
ฉาก และผูก้ าํ กับ

แจ้งเตือน ตรวจตรา เน้นยํ้าการห้ามรวมกลุม่ ของทีมงาน เช่น ร่วมวงรับประทานอาหาร
สูบบุหรี่

กํ า หนดที ม งานในการถ่ า ยทํ า ที่ ช ัด เจน
ไม่หมุนเวียนทีมงานต่อหนึ่งงานที่ถา่ ยทํา
กําหนดให้มคี นตรวจสอบความสะอาดก่อน
นําอุปกรณ์ตา่ งๆ เข้ากองถ่ายทํา และเตรียม
อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดให้พร้อม
หลีกเลี่ยงการจัดฉากด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ี
ทําความสะอาดได้ยาก เช่น โซฟา/เก้าอี้ผา้
เบาะรองนัง่ หมอน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

ไม่รบั ประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ เน้นการ
รับประทานแบบกล่อง (Box set) และลด
การต่อคิวรับอาหาร
หลีกเลีย่ งการดื่มนํ้าแบบให้กดเอง เน้นการ
ดื่มนํ้าแบบขวดทิ้งและให้พกแก้วนํ้าของ
ตัวเอง
ชีแ้ จงทีมงานทุกคนให้รบั ทราบแนวปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ก่อนการปฏิบตั ิงานในกองถ่าย
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ทําผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ในแบบ
ออนไลน์ หรือออฟไลน์ และมีคนตรวจสอบ
บทกําหนดโทษในผูท
้ ่ีทาํ ผิดกฎ

๑๘

ปฏิบัติตามมาตรการของกิจการในภาพรวมและพื้นที่สว่ นกลาง
ใช้จาํ นวนทีมเท่าที่จาํ เป็น
ควรจัดแบ่งพื้นที่ของการแต่งหน้า ทําผม และนัง่ คอยแต่งหน้า ทําผม แยกคนละห้อง
หรือให้แต่ละคนนัง่ ห่างกัน ๑-๒ เมตร
หลีกเลี่ยงการช่วยนักแสดงเปลี่ยนเสื้อผ้า หากจําเป็นผู้ชว่ ยควรล้างมือก่อนและสวม
หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
ช่างแต่งหน้า ทําผม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ ก่อนและหลังแต่งหน้าหรือ
ทําผมสวมถุงมือ รวมทั้งเปลี่ยนถุงมือทุกครัง้ ที่เปลี่ยนนักแสดง
งดใช้อปุ กรณ์และเครื่องสําอางร่วมกัน ขอความร่วมมือจากนักแสดง นําเครื่องสําอางมา
เอง หรือแยกเครื่องสําอาง และอุปกรณ์ของนักแสดงแต่ละคน
ทําความสะอาดอุปกรณ์ทกุ ครัง้ ก่อนและหลังนําไปใช้ เช่น ไม้แขวนเสื้อ เครื่องประดับ
แขวนเสื้อผ้าแยกเป็นชุด ๆ และแขวนแบบเว้นระยะ ไม่ให้ชุดของนักแสดงแต่ละคน
สัมผัสกัน

ปฏิบัติตามมาตรการของกิจการในภาพรวมและพื้นที่สว่ นกลาง
รถตูข้ องทีมงานและนักแสดงให้นงั่ แถวละ ๒ คน ไม่นงั่ ติดกัน เพื่อลดความแออัด โดยรถ
ตู้ ๑ คันใช้รบั ส่งทีมงานได้ ๗ คน รวมคนขับเป็น ๘ คน พร้อมจัดทําทะเบียนรายชื่อ
ทําความสะอาดเบาะรถทุกครัง้ ก่อนและหลังการใช้งาน
จัดทําตารางทําความสะอาดและทําลายเชื้อประจําวัน โดยเฉพาะส่วนที่มีการใช้งาน
บ่อย ๆ และสัมผัสใกล้ชดิ กับผูโ้ ดยสารโดยตรง เช่น เบาะนัง่ ปลอกสวมเบาะ ที่พกั แขน
ม่าน กระจก ที่วางแก้วนํ้า รวมถึงระบบปรับอากาศ เป็นต้น

๕. รถที่ใช้ในกองถ่าย

มาตรการควบคุมหลัก

๔. ทีมแต่งหน้า ทําผม
แต่งตัว

กิจการ

มีคนตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

กําหนดทีมงานในการแต่งหน้า ทําผม แต่ง
ตัวที่ชดั เจน ไม่หมุนเวียนทีมงานต่อ หนึ่ง
งานที่ถา่ ยทํา
เตรียมอุปกรณ์เครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดหน้าชุดใหม่ไว้สาํ รองใช้
นักแสดงทําความสะอาดใบหน้าก่อนการ
แต่งหน้า
จั ด เตรี ย มภาชนะสํ า หรั บ แยกเสื้ อผ้ า
และเครื่อ งประดั บ ที่ ใ ช้แ ล้ ว ซั ก ผ้ า ด้ ว ย
นํ้าร้อน และใช้นาํ้ ยาซักผ้า
แยกห้องที่ใช้ในการแต่งตัว กับแต่งหน้า
และห้องควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

มาตรการเสริม

๑๙

ส่วนที่ ๕

คําสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ 3/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ป ระกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และตอมา ไดประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านตามข อ กํ า หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชกํ า หนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินและการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาว และตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง
การจัดตั้งหนวยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ (๒) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูกํากับ
การปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบและพนักงานเจาหนาที่ในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แ กไ ขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหาร
สถานการณโควิด - 19 จึงมีคําสั่งใหหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินและพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรคแนบทายคําสั่งนี้โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19

๒๐

๒๑

หนวยงานรับผิดชอบ

1) มาตรการคัดกรองไข และอาการไอ หอบเหนื่อย 1) ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
จาม หรือเปนหวัด สําหรับผูรวมงาน และนักแสดง
ศปก.จังหวัด ศปก.อําเภอ
ตามขีดความสามารถ
ศปก.ตํ า บล และ อปท.
2) จัดใหมีการระบายอากาศที่ ดีขณะถายทําภายใน
มีหนาที่กาํ กับดูแล
อาคาร และเลี่ยงการถายทําในบริเวณที่อับอากาศ 2) วธ. ออกคูมือการปฏิบัติ
3) ให มีการจั ดอาหารและเครื่ องดื่มเป น ส ว นบุ คคล
ตามความเหมาะสมกั บ
ไมใหตักอาหารในภาชนะหรือใชอุปกรณรวมกัน
พื้ น ที่ แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล
4) เลื อ กใช พื้ น ที่ ถ า ยทํ า ที่ มี บ ริ เ วณกว า งเพี ย งพอ
ให เป น ไปตามมาตรการ
เพื่อใหแบงพื้นที่ตามสวนงานใหชัดเจน ในอัตราสวน
ที่กําหนด
1 คนต อ ๑๐ ตารางเมตร และแต ล ะส ว นงาน
3)
ศปม. จัดกําลังสายตรวจ
หางกันอยางนอย 2 เมตร
ร ว ม ตํ า รวจ ทหาร สธ.
5) ใหมีการเวนระยะหาง ทั้งผูดําเนินรายการ ผูรวม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายการ ผู อ ยู เ บื้ อ งหลั ง การผลิ ต ต า งๆ และงด
เพื่อตรวจการประกอบการ
รูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกลชิดกัน ทั้งนี้ ใหงด
ผูรวมชมการถายทํา
ห รื อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
6) ให มี ก ารให คํ า แนะนํ า ผู ร ว มงาน นั ก แสดง และ
ให เป น ไปตามมาตรการ
Outsource ทุ ก คนก อ นเริ่ ม งาน พร อ มทั้ ง มี
ที่กําหนด
การตรวจตรา ควบคุม กํากับ การทํางาน ลดการรวมกลุม
ใกล ชิ ด กั น และพู ด คุ ย เสี ย งดั ง ตามมาตรการฯ
เครงครัด

มาตรการควบคุมหลัก
มาตรการเสริม
6) ให ค วบคุ ม จํ า นวนผู ใ ช บ ริ ก าร และญาติ ที่ ม าเยี่ ย ม
สอบสวนโรคภายหลั ง จากการใช บ ริ ก ารให รี บ
มิใหแออัด และใหมีลงทะเบียนกอนเขาและออกจาก
รายงานหนวยงานรับผิดชอบทันที
สถานที่ และเพิ่ ม มาตรการใช แ อพพลิ เคชั่ น 7) จั ด ให มี ก ารแนะนํ า พนั ก งาน ผู ใ ช บ ริ ก าร ญาติ
ที่ ม าเยี่ ย ม รวมถึ ง ให มี ก ารตรวจตรา ควบคุ ม
ทางโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ต ามที่ ท างราชการกํ า หนด
หรือใชมาตรการควบคุม ดวยการบันทึกขอมูลและ
กํากับการใหบริ การและการใชบริ การ ใหเปน ไป
รายงานทดแทนได
ตามมาตรการปองกันควบคุมโรคอยางเครงครัด

จ. การถายทํารายการโทรทัศน ภาพยนตร 1) ทําความสะอาดอุปกรณ พื้นผิวสัมผัสบอยๆ ทั้งกอน
และวี ดี ทั ศ น ซึ่ ง เมื่ อ รวมคณะทํ า งาน
และหลังทํางาน และกําจัดขยะมูลฝอย
หนาฉากและทุกแผนกแลวตองมีจํานวน 2) ให ผู ร ว มงานทุ ก คน สวมหน า กากอนามั ย หรื อ
ไมเกินหาสิบคน และตองไมมีผูชมเขา
หนากากผา นักแสดงใหสวมหนากากอนามัย หรือ
รวมรายการ
หนากากผา กอนเขาและออกจากหนาฉาก
3) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล
หรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
4) ใหเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย ๑ เมตร
5) ใหควบคุมจํานวนผูรวมงาน มิใหแออัด และเปนการ
รวมกลุม ทั้งนี้ โดยสวนงานหนาฉากมีการรวมกลุมได
ไมเกิน ๑๐ คน หรือเปนไปตามมาตรการปองกันโรค
ตามที่ราชการกําหนดและใหออกนอกบริเวณถายทํา
ทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ
6) จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขากองถายทํา และเพิ่ม
มาตรการใช แ อพพลิ เ คชั่ น ทางโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุม
ดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทนดวย

กิจการ/กิจกรรม

-๕-

ติดต่อ - สอบถาม
หน่วยงานกลาง ศบค. จุ ดบริการร่วม ๑๑๑๑
เว็บไซต์ ๑๑๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน ๑๑๑๙
สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒
สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม ๑๗๖๕

