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Vulnerability and disadvantage in times of COVID-19

ความเปราะบางและความด�อยโอกาสในชิ่วงการแพร่ระบาดขึ้องโคว่ด-19

Easy English

Vulnerability is not only a natural feature of all humans, but is strongly influenced by 

the social context in which people live. We see this especially now in times of the COVID-19 

pandemic. It is to be feared that those groups who are affected by poverty, exclusion and 

other disadvantages will become victims more than most.

The COVID-19 pandemic makes it clear that all humans and our highly developed 

societies and powerful economic systems are vulnerable.  The disease knows no national 

borders and no difference between rich and poor, powerful and powerless. It is forcing the 

rich countries of the West to drastically restrict their social and economic life with conse-

quences that are as yet unforeseeable.

ความเปราะบางไม่ได�เป็นแค่เพียงลักษณ์ะที่�เก่ดข้ึ้�นโดยธิรรมชิาต่ขึ้องมน่ษย์เท่่านั�น แต่ยังได�รับอ่ท่ธ่ิพลมา

จำากบร่บท่ท่างสงัคมที่�แวดล�อมบ่คคลเหล่านั�นอย่้ด�วย จำะเหน็ได�ชัิดโดยเฉีพาะอยา่งย่�งในชิว่งการแพร่ระบาดขึ้อง

โคว่ด-19 เป็นที่�น่ากังวลว่ากล่่มคนที่�ยากจำน ถ้กกีดกัน และมีความด�อยโอกาสอ่�น ๆ จำะกลายเป็นผู้้�ที่�ได�รับ

ผู้ลกระท่บมากที่�ส่ด

ประชิากรบางส่วนจำะได�รับผู้ลกระท่บอย่างใดอย่างหน้�ง เช่ิน ในกล่่มประชิากรผู้้�ส้งอาย่และกล่่มที่�มี

สภาวะหร่อโรคที่�เป็นอย่้ก่อนแล�วจำะได�รับผู้ลกระท่บต่อสภาพร่างกายซ้ี�งท่ำาให�อาการขึ้องโรคร่นแรงย่�งข้ึ้�น และ

ยังมีปัจำจัำยท่างสังคมที่�เป็นสาเหต่ร่วมด�วย มีงานว่จำัยเร่�องปัจำจัำยกำาหนดส่ขึ้ภาวะท่างสังคมที่�แสดงให�เห็น

ชัิดเจำนว่า ความเหล่�อมลำ�า ความยากจำน และความด�อยโอกาสในร้ปแบบอ่�น ๆ ล�วนมีส่วนสำาคัญอย่างย่�ง

การแพร่ระบาดขึ้องโคว่ด-19 ท่ำาให�ประจำักษ์แล�วว่ามน่ษย์ท่่กคนและแม�แต่สังคมที่�พัฒนาแล�ว

รวมถ้งระบบเศรษฐก่จำที่�มีความเขึ้�มแขึ้�งก็ยังมีความเปราะบาง เพราะโรคนี� ไม่มีพรมแดนหร่อแบ่ง

แยกระหว่างคนรวยกับคนจำน คนมีอำานาจำหร่อคนที่�ไร�ซ้ี�งอำานาจำ มันท่ำาให�ประเท่ศตะวันตกที่�รำ�ารวย

ต�องเผู้ชิ่ญกับสถานการณ์์ท่างเศรษฐก่จำและสังคมที่�บีบคั�น ซ้ี�งส่งผู้ลกระท่บที่�ยังไม่อาจำประมาณ์ได�

Nevertheless, some segments of the population will suffer particularly as a result. This 

applies physically to the elderly and those with pre-existing conditions, where the course 

of the disease is more serious. There are also social factors that can play a role. Research 

on the social determinants of health and disease clearly shows that inequality, poverty and 

other forms of disadvantage play a major role.

โดย กองบรรณ์าธ่ิการ
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Will everyone really have equal access to health care and treatment? Although it is being said 

that everyone will be treated according to the same criteria, it is not certain whether there will not 

be a preference for the rich and powerful. Who is best placed to protect themselves from infection? 

Many people who live in poverty suffer from a poorer state of health, which puts them at a higher 

risk. People who are homeless and now in shelters face the difficulty of isolating themselves. Peo-

ple who are dependent on their low-income need to continue working, where possible. People who 

are single parents are more likely to be in need of continued external or grandparent care for their 

children. People without regular residence status are more likely to have reasons not to go to the 

doctor if they fear being deported. People who live in cramped conditions or with a violent partner, 

people who have no or only poor internet access, people whose living space is inadequate, cold or 

mouldy are now subjected to particularly severe stress, which can lead to depression or self-harm. 

The psychological suffering and stress that curfews can cause should not be overlooked.

การเขึ้�าถ้งการด้แลส่ขึ้ภาพและการรักษาพยาบาลที่�เท่่าเที่ยมสำาหรับท่่กคนจำะเป็นไปได�จำร่งหร่อไม่ แม�จำะมีคำาพ้ดว่า

ท่่กคนจำะได�รับการปฏ่ิบัต่ด�วยมาตรฐานเดียวกันก็ตาม แต่มันก็ไม่แน่นอนว่าจำะมีการให�อภ่ส่ท่ธ่ิ�แก่คนรวยหร่อคนที่�มีอำานาจำ

หร่อไม่ ใครที่�จำะได�อย่้ในจ่ำดที่�สามารถป้องกันตัวเองจำากการต่ดเช่ิ�อได�ดีที่�ส่ด คนยากจำนจำำานวนมากต�องเผู้ช่ิญกับส่ขึ้ภาวะ

ที่�ยำ�าแย่กว่า ท่ำาให�คนเหล่านี�มีความเสี�ยงส้งกว่า คนไร�บ�านที่�อย่้ในที่�พักชัิ�วคราวต�องประสบปัญหาความยาก

ลำาบากในการกักตัว คนที่�มีรายได�น�อยยังจำำาเป็นต�องออกไปท่ำางานหากยังสามารถท่ำาได� พ่อแม่เลี�ยงเดี�ยวจำำาเป็น

ต�องพ้�งพาให�คนอ่�นหร่อป่้ย่าตายายเลี�ยงด้ล้กให�แท่น  ผู้้�ที่�ไม่ได�มีสถานะการพำานักอย่างถ้กต�องตามกฎหมาย

มีแนวโน�มที่�จำะไม่ได�เขึ้�ารับการรักษาเน่�องจำากกลัวว่าจำะถ้กส่งกลับประเท่ศคนที่�อย่้ในสภาวะหร่อสถานการณ์์ยาก

ลำาบาก คนที่�มีสามีหร่อภรรยาที่�ใชิ�ความร่นแรง คนที่�ไม่สามารถเขึ้�าถ้งอ่นเตอร์เน็ตได� คนที่�อาศัยอย่้ในพ่�นที่�ที่�จำำากัด 

อากาศเย็น หร่อไม่เหมาะสมกับการอย่้อาศัย ท่ำาให�เก่ดความเครียดและอาจำนำาไปส่้ภาวะซ้ีมเศร�าหร่อการท่ำาร�าย

ตัวเองได�ในที่�ส่ด ความยากลำาบากท่างจ่ำตใจำและความเครียดที่�เก่ดจำากการเคอร์ฟิวนั�นเป็นปัญหาที่�ไม่ควรมองขึ้�าม

In addition to the health effects of the COVID-19 pandemic and the loss of life, the economic 

and social consequences should not be forgotten. While the more affluent segments of the popula-

tion will perhaps come through this crisis relatively unscathed, it is already foreseeable that millions 

of people in Europe will lose their jobs, with all the well-known consequences of poverty, debt and 

health problems this brings. It is to be feared that even the generous aid programmes that are now 

being put together for businesses will ultimately not reach those who need it most urgently.

นอกจำากผู้ลกระท่บด�านส่ขึ้ภาพและการส้ญเสยีชีิว่ตแล�ว การแพรร่ะบาดขึ้องโคว่ด-19 ยังส่งผู้ลกระท่บตอ่เศรษฐก่จำ

และสังคมที่�ไม่อาจำล่มได� ในขึ้ณ์ะที่�ประชิากรส่วนหน้�งที่�มีฐานะมั�นคงอาจำผู่้านพ�นว่กฤตครั�งนี�ไปได�โดยที่�ไม่ได�รับความเสยี

หายแต่อย่างใด  ทั่�งนี�จำากการคาดการณ์์ จำะมีคนหลายล�านคนในย่โรปตกงาน และต�องประสบปัญหาความยากจำน 

หนี�ส่น และปัญหาส่ขึ้ภาพตามมา และที่�น่าเป็นห่วงค่อแม�แต่โครงการการก่ศลที่�ให�ความช่ิวยเหล่อธ่ิรก่จำต่าง ๆ ก็อาจำไม่

สามารถส่งความช่ิวยเหล่อไปถ้งคนที่�ต�องการมากที่�ส่ดโดยเร่งด่วนได�
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The vulnerability of the population there and of the much weaker infrastructure in these countries is 

considerably higher than in Europe and the USA – although here too the austerity measures of recent 

years in health and social systems are now coming to light in a negative way. People in the Global 

South already suffer from many diseases that are actually easily treatable or completely preventable, 

and millions die every year as a result of hunger and poverty.

ความเปราะบางขึ้องประชิากรเหล่านั�นและความเปราะบางขึ้องประเท่ศที่�มีความอ่อนแอด�านสาธิารณ์้ปโภค

(ประเท่ศด�อยพัฒนา) นั�นมีมากกว่าในย่โรปหร่ออเมร่กามาก แม�ว่าจำะมีมาตรการท่ี�เคร่งครัดในระบบส่ขึ้ภาพและสังคม

ขึ้องประเท่ศที่�ไม่ค่อยส้�ดีนักในชิ่วงหลายปีที่�ผู้่านมานี� แต่ประชิาชินในประเท่ศด�อยพัฒนาต�องประสบปัญหาโรคต่างๆ

ท่ี�โดยปกต่แล�วรักษาได�ไม่ยากหร่อสามารถป้องกันได� และต�องมีคนล�มตายท่่กปีเพราะความห่วโหยและความยากจำน

Nor should we forget that this is a global pandemic and that it is still completely unclear how badly the 

countries of the Global South will be affected. The COVID-19 pandemic could be a particularly drastic 

event here, which, embedded in global inequalities, affects hundreds of millions of people without 

adequate protection and care.

เราต�องไม่ล่มว่านี�ค่อการระบาดที่�เก่ดข้ึ้�นทั่�วโลกและจำะส่งผู้ลกระท่บอย่างร�ายแรงต่อประเท่ศด�อยพัฒนาอย่างไร 

การแพร่ระบาดขึ้องโคว่ด-19 อาจำเป็นหายนะที่�ส่งผู้ลกระท่บต่อคนหลายร�อยล�านคนที่�ไม่ได�รับการค่�มครองและการด้แลที่�

เหมาะสมเพียงพออันเก่ดจำากความเหล่�อมลำ�านั�นเอง

In many countries, economic hardship and lack of state authority and resources will make it impossible 

or ineffective to implement measures to slow the spread of the disease. This also affects places close 

to Europe, such as the refugee camps in Greece or Turkey, where thousands of people live in confined 

spaces and almost without any medical or other care.

It remains to be seen whether we will even hear about their fate at all – in other words, whether the 

sick and the dead in the countries of the Global South, in the refugee camps or in war zones will even 

be adequately recorded. Perhaps many victims of the COVID-19 pandemic will not be recognized at all 

or only in estimates, and their suffering and dying will remain hidden.

ในหลายประเท่ศ ความยากลำาบากท่างเศรษฐก่จำ การขึ้าดอำานาจำขึ้องรฐั และท่รพัยากรที่�จำำากัด ท่ำาให�ไม่สามารถดำาเน่น

มาตรการชิะลอการแพร่ระบาดขึ้องโรคได�หรอ่อาจำท่ำาได�แต่ไม่มปีระสท่่ธิภ่าพเพียงพอ ซี้�งส่งผู้ลกระท่บต่อสถานท่ี�หลายแห่ง

ใกล�เคียงย่โรป เชิ่น ค่ายผู้้�ลี�ภัยในกรีซีหร่อต่รกี ท่ี�มีคนอาศัยอย้่นับพันในพ่�นท่ี�จำำากัดและแท่บไม่มีการด้แลด�านส่ขึ้ภาพหร่อ

การด้แลในด�านอ่�นเลย

เรายังคงต�องรอด้กันต่อไปว่าจำะได�ร้�ถ้งชิะตากรรมขึ้องคนเหล่านี�หร่อไม่ พ้ดง่าย ๆ ก็ค่อ เราจำะได�ร้�จำำานวนคนที่�เจำ็บ

ป่วยและเสียชีิว่ตในประเท่ศด�อยพัฒนาเหล่านี�หร่อไม่ ทั่�งในค่ายผู้้�ลี�ภัยหร่อในเขึ้ตสงครามจำะมีการบันท้่กจำำานวนผู้้�ป่วยหร่อ

เสียชีิว่ตอย่างถ้กต�องหร่อไม่ บางที่อาจำไม่ได�มีการตระหนักถ้ง หร่อไม่มีแม�แต่การประมาณ์การจำำานวนผู้้�ต่ดเช่ิ�อโคว่ด-19             

เลยก็ได� ไม่ต�องพ้ดถ้งความยากลำาบากหร่อความตายขึ้องคนเหล่านี�ที่�ยังไม่ได�เป็นที่�รับร้�กันอีกด�วย 

เขียนโดย : Gottfried Schweiger นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยด้านจริยธรรมและความยากจน มหาวิทยาลัยซาลส์บูร์ก

ที่มา :https://www.transformingsociety.co.uk/2020/04/14/vulnerability-and-disadvantage-in-times-of-covid-19/ 
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Vulnerability (n.)

Social context (n.)

Pandemic (n.)

Poverty  (n.)

Exclusion (n.)

Disadvantage (n.)

Pre-existing conditions (n.)

The elderly (n.)

Inequality (n.)

Health care (n.)

Treatment (n.)

Depression (n.)

Overlook (v.)

Refugee camp (n.)         

            

       VOCABULARY

ความเปราะบาง

บร่บท่ท่างสังคม

โรคระบาด

ความยากจำน

การแยกออกไป การกีดกัน

ความด�อยโอกาส

สภาพที่�เป็นอย่้ก่อน

ผู้้�ส้งอาย่

ความเหล่�อมลำ�า ความไม่เท่่าเที่ยม

การด้แลด�านส่ขึ้ภาพ

การรักษา

ซ้ีมเศร�า

เม่นเฉีย ละเลย มองขึ้�าม

ค่ายผู้้�ลี�ภัย


